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Kolejny numer In Gremio w Państwa rękach, a w nim 
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szcze-
cinie Kinga Przybylska-Charif dzieli się z nami wra-
żeniami z pierwszych miesięcy wykonywania nowej 
funkcji, prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie  
Leszek Pietrakowski tłumaczy, dlaczego ostatnio 
mniej się mówi o notariuszach, mecenas Dariusz Jan 
Babski żegna się z czytelnikami In Gremio, a psycho-
log dr Michał Józef Kawecki odpowiada, czy i na ja-
kich warunkach można ufać prawnikowi. 

Nadto, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Grzegorz Jankowski wyjaśnia, na czym polega dostęp 
do informacji publicznej, doktor Jerzy Pobocha przed-
stawia cele, jakie stawia sobie pierwszy Kongres Nauk 
Sądowych, prokurator Ryszard Różycki przypomi-
na o ciągle, niestety, obecnym zjawisku handlu ludź-
mi, a kurator sądowy Aleksander Cywiński wraz z du-
etem terapeutów opisuje problem agresji. 

Temat przyszłości ośrodka wczasowego Szczecińskiej 
Izby Adwokackiej w Niechorzu dojrzewa do podjęcia 
ostatecznej decyzji. Czasu na to zostało niewiele, jeśli 
zważyć w jakim jest on stanie w chwili obecnej. Mecenas 
Igor Frydrykiewicz przedstawia możliwości rozwiązania 
tej kwestii. Warto pamiętać, że o dalszych losach ośrod-
ka decydować też będą nowe, młode pokolenia adwoka-
tów, nie związane z nim emocjonalnie, a wśród nich me-
cenas Robert Majchrzak, który przedstawia plusy i minu-
sy swojej, dopiero co zakończonej, drogi do adwokatury.

Poza tym, ciąg dalszy historii opery w wykonaniu na-
szego nieocenionego sędziego Mariana Szabo oraz re-
portaż z turystyki dobroczynnej w krajach afrykań-
skich autorstwa młodego prawnika Andrzeja Mance-
wicza, syna – co warto odnotować – znanego szcze-
cińskiego mecenasa i żeglarza Lucjana Mancewicza. 

Piotr Dobrołowicz, In Gremio

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, jako orga-
nizator i patron Galerii, ma przyjemność zawiadomić, że 
w dniu 24 września 2010 r. (piątek), o godz. 17.00, w sie-
dzibie Rady przy Pl. Batorego 3, nastąpi uroczyste otwar-
cie „Galerii pod Żabotem”, połączone w wernisażem gra-
fiki książkowej adw. Jerzego Piosickiego.

Organizator i autor wystawy zaprasza wszystkich - 
Koleżanki i Kolegów, „prawników wszystkich odcieni” 
na tę uroczystość. W zamierzeniu organizatorów Gale-
ria będzie miała charakter stały i prezentować będzie 
prace malarskie, graficzne, medalierskie, fotograficzne 
i inne realizowane przez Koleżanki i Kolegów w ramach 
tzw. Sztuki Siódmego Dnia. Wiadomo nam  bowiem, że 
w środowisku prawniczym, dla wielu, pędzle i dłuta nie 
są czymś obcym, a efekt prac z przyjemnością oglądać 
będziemy w „Galerii pod Żabotem”.

Galeria zamierza przedstawić również prace nieżyją-
cych już kolegów, którzy byli członkami ogólnopolskie-
go Klubu Adwokatów Plastyków przy Ośrodku Badaw-
czym Adwokatury w Warszawie z siedzibą w Szczeci-
nie. W okresie swojej świetności Klub zrzeszał ponad 30 
członków. Niektórzy z nich ukończyli państwowe aka-
demie malarskie. Wśród „prawników innych odcieni” są 
również utalentowani twórcy, którzy będą mieli możli-
wość prezentowania swego dorobku w siedzibie Galerii.

Organizator wyraża nadzieję, iż nie zabraknie  
odważnych.
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Piotr Dobrołowicz, InGremio: Gratuluję wyboru na 
Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jak wy-
glądają pierwsze miesiące sprawowania nowej funk-
cji? Co jest do zrobienia w najbliższym czasie?

Kinga Przybylska-Charif: Spraw jest dużo, ale najtrud-
niejsze jest chyba to, że funkcję obejmuje się z dnia na 
dzień i trzeba natychmiast „wejść” we wszystkie obo-
wiązki poprzedniego dziekana. Tutaj należą się słowa 
uznania i podziękowania dla poprzedniego dziekana 
– pana mecenasa Mariana Falco – który mnie w tych 
sprawach poprowadził za rękę. Zresztą wszystkie po-
zostałe nowo wybrane organy systematycznie przej-
mowały obowiązki od poprzednich. W tej chwili od-
byliśmy już szereg posiedzeń Rad, gdyż, chociażby ze 
względu na aplikację radcowską, trzeba było ustalić for-
mę kolokwium dla pierwszego roku, przyjąć programy 
szkoleniowe dla aplikantów. Aktualnie przycichł temat 
połączenia zawodów, więc tym problemem chwilowo 
zajmować się nie musimy. Mimo okresu wakacyjnego 
tej pracy było naprawdę bardzo dużo.

P.D.: Jak wygląda szkolenie aplikantów w izbie rad-
cowskiej? Czy izba jest w stanie zapewnić im praktycz-
ne zajęcia i wdrożyć odpowiednio do zawodu? Jak w 
praktyce wykonywany jest patronat?

K.P.Ch.: Tak duża liczba aplikantów radcowskich two-
rzy praktycznie szkołę. Pojawiają się przy tym proble-
my formalne, takie jak zapewnienie miejsca dla reali-
zacji zadań dydaktycznych czy skompletowanie osób, 
które takie zajęcia poprowadzą. Na szczęście mamy 
duże grono osób – sędziów i radców - którzy podję-
li się prowadzenia tych zajęć. Staramy się tak przygo-
towywać aplikantów, żeby poznali praktykę działania 
naszej grupy zawodowej. Funkcjonuje patronat i każ-
dy z aplikantów musi mieć swojego patrona. Zgodnie 
z obowiązującymi regułami patron musi co najmniej 
dwa razy w miesiącu spotkać się z aplikantem i zreali-
zować z nim praktyczne zajęcia. Duża część aplikantów 
pracuje w kancelariach i najczęściej patronami są rów-
nież ich pracodawcy, co zdecydowanie ułatwia im wej-
ście do zawodu. Poza regularnymi wykładami, przewi-
dziane są dla aplikantów ćwiczenia, które realizujemy 
bezpośrednio w naszej Izbie. Ponadto aplikanci odby-
wają praktyki w sądzie, prokuraturze, urzędach, rów-

nież w niektórych zakładach pracy. Ze względu na li-
czebność aplikantów zapewnienie im praktyk jest jed-
nak utrudnione. Kiedyś, gdy aplikantów było około 20, 
zorganizowanie dla nich takich praktyk nie było proble-
mem. Wówczas uczestniczyli oni bezpośrednio w roz-
prawach – jako protokolanci. Była to doskonała możli-
wość poznania procedury od strony jej stosowania. Na 
obecnym pierwszym roku aplikacji jest jednak aż 150 
aplikantów, którzy tworzą grupy aplikanckie, uczestni-
cząc w rozprawach już tylko w charakterze publiczno-
ści. Z tego co wiem, sędzia prowadzący sprawę omawia 
z nimi niektóre jej aspekty, ale to już nie jest to samo co 
protokołowanie podczas rozprawy.

P.D.: W obydwu samorządach zauważalny jest duży 
napływ nowych prawników, tych po aplikacjach, i 
tych, którzy zdali egzaminy sędziowskie i prokurator-
skie, ale nie dostali od państwa szansy, by wykonywać 
wyuczony zawód. Czym to znaczące zwiększenie licz-
by wykwalifikowanych pełnomocników procesowych 
będzie skutkować? Zmniejszeniem honorariów praw-
niczych, większą dostępnością mniej zamożnej części 
społeczeństwa do prawnika, pauperyzacją zawodów 
prawniczych?

K.P.Ch.: Takie gwałtowne otwarcie i zwiększenie licz-
by samorządów prawniczych ma miejsce dopiero od 
kilku lat i jest wynikiem określonych działań politycz-
nych, które przełożyły się na rozwiązania formalne. 
Nie jestem przeciwna otwieraniu zawodu, ale mam we-
wnętrzny opór przed tak gwałtownym jego otwarciem. 
Nie wyobrażam sobie bowiem, by ktokolwiek chciał, 
żeby to rynek weryfikował jakość usług prawniczych. 
Wydaje mi się, że potrzebne są lata praktyki – tej prak-
tyki w układzie uczeń - mistrz – gdzie dochodzi się do 
biegłości zawodowej. W chwili obecnej obawiam się, 
że tak duże oraz gwałtowne otwarcie zaburzyło te re-
lacje i w związku z tym nie jestem pewna, czy jakość 
usług świadczonych będzie wytrzymywała standar-
dy, których wymagają obecne przepisy. Nie myślę przy 
tym tylko o przepisach zawodowych, ale także o umie-
jętności interpretacji przepisów oraz poruszania się w 
ich gąszczu. Zwróćmy przecież uwagę na to, ile obecnie 
wydaje się dzienników ustaw, a ile ich się wydawało 15 
czy 20 lat temu. Przy takiej inflacji prawa tym bardziej 
jest potrzebna dobra umiejętność jego interpretacji, wy-

Nasz samorząd będzie miał spory problem z zapewnieniem 
patronatu dla kolejnego roku aplikantów

z radczynią prawną Kingą Przybylską-Charif, nowo wybraną dziekan Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Szczecinie rozmawia Piotr Dobrołowicz
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ciągania norm z przepisów tak, by nie zrobić krzywdy 
swojemu klientowi. Nie jest najistotniejsze przy tym, ja-
kie będziemy za to brali honorarium, tylko jaki efekt bę-
dzie miał z tego klient. Nie bronię więc dostępu do za-
wodu, tylko chciałabym uchronić go przed zalewem 
przez osoby mało kompetentne.

P.D.: Jak rozumiem, oczekiwałaby Pani ze strony usta-
wodawcy pewnego ograniczania dostępu do samorzą-
dów prawniczych? W jaki sposób w takim razie nale-
żałoby takie ograniczenia przeprowadzić, jakie dzia-
łania musiałby podjąć ustawodawca, by to ucywilizo-
wać? Może należałoby wprowadzić limity przyjęć na 
aplikacje?

K.P.Ch.: Być może, choć raczej jestem za zastosowa-
niem metody doboru kwalifikacyjnego, czyli podwyż-
szaniem poziomu merytorycznej weryfikacji przyjmo-
wanych osób. Niepokoi mnie to, że już na etapie kon-
kursowym wyeliminowano w ogóle weryfikację ust-
ną. Nie wyobrażam sobie prawnika, który nie potrafi 
się wysławiać. Co prawda mamy już nawet postępowa-
nie elektroniczne, jednakże dotyczy ono spraw bardzo 
typowych. W pozostałych przypadkach prawnik, poza 
tym, że będzie umiał coś napisać, to jeszcze będzie mu-
siał się wypowiedzieć przed sądem w sposób, z które-
go będzie wynikała jakaś logiczna całość. Musi potra-
fić obronić swoje tezy przedstawione w pismach proce-
sowych, musi umieć odeprzeć argumenty drugiej stro-
ny. Potrzebne jest więc sprawdzenie jego sprawności 
intelektualnej, jego zasobu językowego, jego kultury ję-
zyka. W tej chwili, jeżeli się odpowiada na zasadzie a-
prawidłowe, b-nieprawidłowe, to ten element weryfika-
cji odpada. Można porównać to do kultury czy sztuki. 
Gdybyśmy chcieli przyłożyć takie same kryteria do oce-
ny rzeźby, filmu czy muzyki, to byśmy mieli tylko testo-
we symfonie, testowe obrazy i testowe rzeźby. Porów-
nuję to do tych kwestii artystycznych, ponieważ jest 
w tym podobny element. Osoby, które posiadają tylko 

i wyłącznie umiejętność pisania mogłyby być pracow-
nikami kancelarii, przygotowującymi pisma proceso-
we, projekty umów, ale w żadnym wypadku takie oso-
by nie powinny zostać radcami prawnymi z pełnym za-
kresem świadczenia usług, czyli łącznie z wystąpienia-
mi przed Sądem Najwyższym i wygłaszaniem przemó-
wienia. Tę ustną weryfikację wyeliminowano już nie 
tylko z egzaminu konkursowego na aplikacje, lecz rów-
nież z egzaminu zawodowego końcowego. Tytuł magi-
stra prawa otrzymuje się na podstawie ukończenia stu-
diów wyższych oraz obrony pracy magisterskiej. Radcą 
prawnym, notariuszem, adwokatem zostaje się jednak, 
ponieważ ma się określone predyspozycje do wykony-
wania zawodu. 

P.D.: Element niewymierny.

K.P.Ch.: Oczywiście. Uważam, że poza wymiernymi 
elementami powinny oceniane być także elementy nie-
wymierne, które weryfikowałaby komisja konkursowa, 
kierująca się nie tylko pełnym subiektywizmem co do 
oceny kandydata, ale również kategoriami obiektywny-
mi – tak, by nie można było stawiać na przykład zarzu-
tu nepotyzmu. Podobnie się dzieje przecież w wielu in-
nych zawodach, choć i tam czasami zdarzają się pew-
ne problemy. 

P.D.: A co z patronatem?

K.P.Ch: Uważam, że nasz samorząd będzie miał spory 
problem z zapewnieniem patronatu dla kolejnego roku 
aplikantów, tak liczebnego jak obecny. U nas jest zasa-
da, że patronem może być osoba, która ma już kilkulet-
nie doświadczenie w pracy i co do zasady nie może być 
patronem więcej niż dwóch osób. Przewiduje się oczy-
wiście wyjątki dotyczące obniżenia tego stażu i zwięk-
szenia liczby aplikantów, tylko że te wyjątki zaczyna-
ją się obecnie robić zasadą. Na aplikacji najistotniejsza 
jest przecież kwestia bezpośrednich kontaktów apli-
kanta z patronem, wykładowcą, czy osobą prowadzą-
cą ćwiczenia. Chodzi wszak o to, by wybrany przepis 
rozdrobnić aplikantowi, pokazać mu, jakie są jego po-
wiązania z innymi gałęziami prawa. Przy obecnej licz-
bie aplikantów nie jesteśmy już w stanie poświęcać im 
tak dużo czasu jak wcześniej. Ten wymiar aplikacji sta-
je się fikcją.

P.D.: Już od wielu lat radcowie prawni mogą bez 
przeszkód wpisywać się na listę adwokatów, z 
uprawnienia tego korzystają jednak bardzo rzadko 
– w Szczecinie to raptem kilka osób rocznie, czym 
to tłumaczyć?

K.P.Ch.: Ocieramy się o kwestię połączenia zawodów. 
Przepływ pomiędzy radcami prawnymi a adwokaturą 
jest niewielki, ale dobrze, że w ogóle jest. Jeżeli ktoś się 
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czuje na siłach, to tym bardziej ma prawo do tego, 
żeby zmienić korporację oraz profil zawodowy. W 
perspektywie nieunikniona jest kwestia specjaliza-
cji zawodów prawniczych – tak zresztą dzieje się 
już w dużych kancelariach, na przykład w War-
szawie. Zarówno radcowie prawni jak i adwoka-
ci będą się musieli specjalizować, od tego nie ma 
ucieczki.

P.D.: Zakres uprawnień radcowskich stale się 
zwiększa – obecnie niemal nie różni się od za-
kresu spraw przypisanych zawodowi adwokata. 
Wcześniejsze różnice niemal zatarły się, w zasa-
dzie już blisko do formalnego połączenia zawo-
dów – jest Pani za takim rozwiązaniem? 

K.P.Ch.: W przeszłości wybrałam zawód radcow-
ski, bo chciałam być radcą prawnym. Nie chcia-
łam być adwokatem, pomimo tego, że pracę ma-
gisterską pisałam z prawa karnego. Już na etapie 
aplikacyjnym nie czułam się dobrze w sprawach 
karnych. Dlatego czuję się dobrze w obecnie ist-
niejącej sytuacji rozdziału obydwu korporacji. 
Nie podoba mi się, że za korporacje i za osoby wy-
konujące te zawody ktoś inny chce decydować o 
połączeniu i o warunkach, na jakich ono miałoby 
się odbyć. Nie tęsknię więc za tym, by połączono 
nas na siłę. Myślę jednak, że z czasem na pewno 
do tego dojdzie, ale odbędzie się to w warunkach 
pełnej zgody obydwu samorządów. Będzie to od-
dolna inicjatywa, która sprawi, że nowej, jednej 
już korporacji będzie łatwiej lobbować na rzecz 
konkretnych zmian formalno-prawnych. Tylko, 
że jest to jeszcze daleka przyszłość. 

P.D.: Przeciwnicy łączenia zawodów wskazują 
na odmienne fundamenty, na których zbudowa-
ne są obydwa zawody.

K.P.Ch.: Odnosząc się do różnic dzielących za-
wody, w szczególności do kwestii podnoszonej 
przez adwokatów, że umowa o pracę jest niedo-
puszczalna w ich przypadku, chcę zauważyć, że 
sama kiedyś pracowałam na podstawie stosunku 
pracy. Obecnie wykonuję swój zawód w ramach 
prowadzonej przez siebie kancelarii nie będąc 
pracownikiem etatowym, ale nawet jak pracowa-
łam „na etacie”, to ta okoliczność w żaden sposób 
nie wpływała na niezależność mojej pracy. W ta-
kiej samej sytuacji może przecież działać układ 
zlecenia, w którym funkcjonować może każdy 
prawnik. Zleceniodawca może naciskać i naru-
szać niezależność poglądów prawnika, a tym sa-
mym niezależność wymaganą do prawidłowej re-
alizacji zawodu. W mojej ocenie wszystko zależy 
od człowieka i jego postawy etyczno – moralnej, 
a nie od tego, na jakiej podstawie wykonuje swo-
je obowiązki. [ ]

In Gremio: Izba Notarialna w Szczecinie powstała już 
ponad 5 lat temu. Czy to wystarczający czas do zbudo-
wania własnej, lokalnej tożsamości, do mentalnego ode-
rwania się od izby poznańskiej, w ramach której w więk-
szości działali do początku 2005 roku tutejsi notariusze?

Leszek Pietrakowski: Szczeciński samorząd notarialny 
wydaje się przez minione 5 lat od chwili powstania Izby 
zdołał zbudować własną lokalną tożsamość, zdetermino-
waną także specyficznym położeniem naszego regionu 
na granicach naszego państwa. Tym samym uzasadnio-
ne jest stwierdzenie, że już nastąpiło mentalne oderwa-
nie się od izb poznańskiej i gdańskiej, w ramach których 
do 2005 roku działali nasi notariusze.

I.G.: W ostatnim czasie ogólnopolskie media niewiele pi-
szą i mówią o samorządzie notarialnym. Czy to efekt do-
brej sytuacji w kancelariach notarialnych, zadowolenia 
ich klientów? Notariusze nie mają żadnych problemów?

L.P.: To że media mało uwagi poświęcają notariatowi 
specjalnie nas nie niepokoi, bo świadczy to o tym, że nic 
sensacyjnego, niepokojącego nie dzieje się w notariacie. 
Oznacza to że notariusze profesjonalnie wykonują swo-
je funkcje ku zadowoleniu swoich klientów. Nie znaczy 
to oczywiście że notariusze nie mają swoich problemów, 
które w ramach swojej korporacji starają się rozwiązy-
wać. Właśnie dla omówienia takich spraw z inicjatywy 
Krajowej Rady Notarialnej w dniach 17-20 czerwca 2010 
roku odbyło się w Kołobrzegu XII Spotkanie Samorządu 
Notarialnego, w którym uczestniczyli członkowie KRN i 
wszystkich rad izb notarialnych oraz zaproszeni goście. 
Głównym tematem kołobrzeskiego spotkania były pro-
pozycje zmian w Prawie o notariacie. Możemy wyróż-
nić trzy główne obszary zmian: status ustrojowy notariu-
sza, regulacje naboru na aplikację oraz zasady odpowie-
dzialności dyscyplinarnej notariuszy. Wszyscy byli zgod-
ni, że zawód notariusza różni się od klasycznych zawo-
dów prawniczych zakresem zadań związanych z bezpie-
czeństwem obrotu prawnego. Dyskutowano natomiast, 
czy w obecnej ustawie odmienność ta podkreślona jest 
w sposób wystarczający, czy też wymaga dodatkowego 
zaakcentowania poprzez odpowiednią nowelizację. Po-
nadto powszechną akceptację uzyskał pomysł zorgani-
zowania pod koniec listopada tego roku Dnia Otwartego 
Notariatu. W ramach tej akcji w 11 miastach, w których 
mieszczą się siedziby rad izb, notariusze będą udzielać 
bezpłatnych informacji prawnych. W założeniu inicjaty-
wa ta ma się przerodzić w wydarzenie coroczne, za każ-
dym razem poświecone innemu zagadnieniu. Tematem 
pierwszej edycji będą szeroko pojęte sprawy dziedzicze-
nia pozostające w kompetencji notariusza. Część izb wy-
znaczyła już lokalnych koordynatorów akcji.

I.G.: W granicach Izby Notarialnej w Szczecinie powsta-
ją coraz to nowe kancelarie notarialne. Być może – z 
uwagi chociażby na duży napływ aplikantów – w ciągu 
kilku lat ich liczba się podwoi. Niektórzy uważają, że 8
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dzięki temu niższe będą stawki notarialne. Zgadza się 
Pan z takim poglądem?

L.P.: Obecnie Izba Notarialna w Szczecinie liczy 124 no-
tariuszy, którzy działają w 96 kancelariach notarialnych. 
Pragnę przypomnieć, że w dniu 1 stycznia 2005 roku 
Izba liczyła 84 notariuszy, czyli przez ostatnie 5 lat ilość 
notariuszy wzrosła o prawie 50%. Jest to duży wzrost, ale 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że przed nami 
okres jeszcze gwałtowniejszego wzrostu liczby notariu-
szy w naszej Izbie. Spowodowane to będzie rosnącą ilo-
ścią asesorów notarialnych, których tylko w tym roku 
18-stu zdało egzamin notarialny oraz z wielkiej liczebno-
ści aplikantów notarialnych, których w Izbie jest obecnie 
82. Nie istnieje proste przełożenie ilości kancelarii nota-
rialnych na wysokość stawek notarialnych pobieranych 
przez rejentów. Trzeba pamiętać o tym, że od września 
2007 roku notariusze stosują zmienioną taksę notarial-
ną, która obniżyła wynagrodzenia notariuszy średnio o 
połowę. Należy także pamiętać o tym, że godziwe wyna-
grodzenie notariusza powinno być wypadkową pomię-
dzy wartością dokonanej czynności notarialnej, odpo-
wiedzialności cywilnoprawnej notariusza z tym związa-
nej oraz kosztami utrzymania kancelarii notarialnej, któ-
re co roku nieustannie rosną. Mając powyższe na uwa-
dze, należy uznać za bezsporne, że jest nieprzekraczalna 
granica minimalnego wynagrodzenia za dokonane czyn-
ności notarialne, do której obecnie notariusze w wielu 
przypadkach już doszli.

I.G.: Wspomniana wysokość stawek notarialnych była 
w ostatnich latach przedmiotem wielu dyskusji. Podno-
szono zarzut, że notariusze stosują jedynie stawki mak-
symalne. Jak w chwili obecnej wygląda ta kwestia w 
praktyce? 

L.P.: Obserwowaliśmy i obserwujemy jako samorząd no-
tarialny generalnie stosowanie przez notariuszy stawek 
poniżej maksymalnych, co odpowiada społecznym ocze-
kiwaniom. Nie powinno to jednak prowadzić do trakto-
wania stawek maksymalnych jako niedopuszczalnych, 
bądź nienależnych, co byłoby ewidentnym nieporozu-
mieniem. Przede wszystkim stawki wynagrodzenia no-
tariuszy wynikają z taksy notarialnej, którą ustala Mini-
ster Sprawiedliwości. Taksa powinna gwarantować nota-
riuszom godziwe wynagrodzenie, należne im jako funk-
cjonariuszom publicznym, jedynym spośród wszystkich 
korporacji prawniczych oraz uwzględniać wielką odpo-
wiedzialność z racji dokonywanych czynności notarial-
nych.

I.G.: Środowisko sędziowskie podnosi, iż zakres kogni-
cji sądów jest zbyt szeroki. Czy notariusze byliby goto-
wi przejąć od sądów kolejne sprawy (po niedawnej no-
welizacji przepisów prawa cywilnego możliwe jest uzy-
skanie u notariusza na przykład poświadczenia dzie-
dziczenia)? Jeśli tak, to jakie? 

L.P.: Notariusze zawsze byli zainteresowani rozszerze-
niem katalogu czynności notarialnych celem ułatwie-
nia dostępu społeczeństwu do dokonywania czynności 
prawnych. Tym samym gotowi są notariusze do przeję-
cia od sądów kolejnych spraw, a co do których procedo-
wane są już projekty następujących ustaw, jak chociażby 
projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który 
dotyczy wprowadzenia obowiązku notariusza przyjęcia 
do depozytu pieniędzy w walucie polskiej lub obcej, jak 
również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw, który z ko-
lei przewiduje wprowadzenie do systemu prawa zapisu 
windykacyjnego. Propozycja ta rozpatrywana jest wspól-
nie z projektem zmiany Kodeksu cywilnego wprowadza-
jącej darowiznę na wypadek śmierci. Przede wszystkim 
zaś danie możności uzyskiwania nakazów zapłaty u no-
tariusza.
 
I.G.: Jak Izba Notarialna w Szczecinie radzi sobie z dużą 
liczbą aplikantów? Czy wszyscy aplikanci znaleźli pa-
tronów i mają zapewnione odpowiednie przygotowanie 
do zawodu? Czy szczeciński notariat jest organizacyjnie 
przygotowany na przyjęcie w najbliższych latach kolej-
nych, tak licznych jak ostatni, roczników aplikantów? 

L.P.: Obecnie wpisanych na listach aplikantów Izby jest 
82 aplikantów I i II roku, z czego jedynie 10 aplikantów 
I roku nie ma wskazanego notariusza-patrona. Brak pa-
tronów dla wszystkich aplikantów jest nieustanną troską 
Rady Izby, ale pomimo jej ponawianych starań nie udało 
się niestety zapewnić wszystkim aplikantom notariuszy-
patronów. Należy stwierdzić, że notariat szczeciński nie 
jest organizacyjnie przygotowany na przyjęcie w najbliż-
szych latach tak licznych jak ostatni roczników aplikan-
tów. Już przyjęcie w 2009 roku na pierwszy rok aplikacji 
w naszej Izbie 60 aplikantów, dobitnie wykazało, że do-
tychczasowy system aplikacji, nie jest w stanie sprostać 
takim wyzwaniom. Jedynym rozwiązaniem takiej sytu-
acji wydają się być zmiany systemowe w sposobie nabo-
ru na aplikację notarialną. [  ]

[Opracowanie: Piotr Dobrołowicz]

notariusz Leszek Pietrakowski, prezes Rady Izby Notarialnej 
w Szczecinie odpowiada na pytania In Gremio

Przez ostatnie 5 lat ilość notariuszy 
wzrosła o prawie 50%



Tak oto, kiedy jawnie występuję przeciwko formule „in 
gremio”, czas zaprzestać kontynuowania współpracy. 
Formuła „In Gremio” – „in gremio” stanowi wyraz za-
przeczenia istoty samodzielności funkcjonowania każ-
dego środowiska prawniczego. Nie ma sensu tworzyć 
wspólnej platformy, gdy zadania poszczególnych środo-
wisk prawniczych są względem siebie różne. Szerzenie 
kultury we wzajemnych relacjach, prezentacja własnych 
stanowisk ucieleśniających własne interesy korporacyj-
ne, poszukiwanie zrozumienia dla ciężkiej doli każdej 
z formacji prawniczych, nie zmieni i nie powinna zmie-
nić istniejącego stanu rzeczy. Dochodzenie do sprawie-
dliwości – zdaje się, że jest to cel każdej formacji prawni-
czej - jest burzliwym procesem godzenia sprzecznych ra-
cji wymagającym zachowania różnic pomiędzy poszcze-
gólnymi zawodami prawniczymi. Nie chcę współdziała-
nia. Chcę rozstrzygania zasadności podnoszonych racji. 

Ogień nie może palić się wiecznie. Nie może. Aby 
mógł dalej płonąć, wymaga dla siebie źródła. (Czyż to 
nie dziwne, aby żyć, należy jeść, aby jeść należy żyć? Je-
steśmy tym, co jemy?). W każdym razie, dostrzegam, że 
nie ma tematów, które byłyby znaczące dla identyfika-
cji pozornie tylko zmieniającej się rzeczywistości. Nie 
ma. Stan dochodzenia do sprawiedliwości to stan woj-
ny. Trwa. I będzie trwać. Idea „in gremio” to fantasma-
goria. Rojenie. Kamuflaż. Nie można zmienić istoty sto-
sunków społecznych, ciągłej gry sprzecznych interesów. 

O śmierci pisałem. (Gdy przyjdzie, to mnie nie bę-
dzie). O życiu pisałem. (Jest piękne). O karze śmierci pi-
sałem. (Nie można wybaczać w imieniu nieżyjących). 
O adwokatach pisałem. (Lubię ich, choć nie lubię się 
z nimi bawić. Są napięci). O sędziach pisałem. (Cenię 
ich i lubię się z nimi bawić, choć wiem, że tak nie moż-
na. Są niedowartościowani). O prokuratorach pisałem. 
(Bez nich nie miałbym tyle pracy. Dziękuję. Są, po odej-
ściu PIS-u od władzy, coraz bardziej przyziemni). O po-
mówieniu pisałem. (Brzydzę się pomówieniem, a pro-
kuratorzy i sądy nie. Z tego wręcz żyją wyroki). O in-

flacji prawa pisałem. (Czy jest ktoś, dajmy na to jakiś 
sędzia Sądu Najwyższego, który może powiedzieć, że 
zna prawo?). Pisałem o ucieczce Państwa, poprzez for-
malizm, od sprawiedliwości. (Czy ktoś wie, co to jest 
sprawiedliwość? Czy może ona istnieć bez formy?). Pi-
sałem o lustracji. (Lustro, co do zasady, jest jednowy-
miarowe, a rzeczywistość…?). Pisałem o Sądzie Najwyż-
szym. (Powinien wreszcie zaprzestać tworzenia prawa. 
Jego istnienie zagraża niezawisłości sędziów). Pisałem 
o asesorach sądowych. (Miałem rację, że są „niekonsty-
tucyjni”). Pisałem o wielu rzeczach. Nie wszystko zo-
stało opublikowane (na przykład „Paryż”, „Rady adwo-
kata dla aplikanta adwokackiego”, „Nie ma wyjścia”). 
(Żałujcie, moi drodzy, że nie mogliście tego przeczytać). 
Nie napisałem o arogancji ludzi władzy, ich pysze i bez-
względności, kompleksach wyładowywanych na suwe-
renach ich władzy, i o tym, że władza zabija … wrażli-
wość. Nie napisałem szczerze o tym, że prawo staje się 
z wolna bytem nie do opanowania, nie tylko dla zwykłe-
go zjadacza chleba razowego, co samo w sobie zagraża 
stabilności stosunków społecznych. Nie napisałem kry-
tycznie o środkach społecznego przekazu, mimo że ży-
wią się tylko, a jeżeli nie tylko, to w przeważającej mie-
rze, patologią życia. (A gdzie afirmacja życia?). 

Z wolna przestaję łaknąć dzielenia się ze Światem, 
w tym i z czytelnikami IN GREMIO, swoim jego widze-
niem. Widziałem góry i morza i Ocean Atlantycki. (Bre-
tania jest piękna). Widziałem wiele. (Wiele też nie wi-
działem). Ale widzę też granicę, której nie jestem w sta-
nie pojąć. Brakuje mi… Ja wiem czego, ale nie powiem. 
Nie powiem. Brakuje mi, no dobrze, napiszę: uśmiechu 
i życzliwości. Moi drodzy. [ ]

Redakcja In Gremio dziękuje mecenasowi Dariuszowi 
Babskiemu za wkład w rozwój formuły „in gremio”. For-
muły, której ma on już dosyć. 

Mecenas Babski, jak przyznał, pisał na łamach nasze-
go czasopisma już niemal o wszystkim. O życiu, o śmier-
ci, o adwokatach, sędziach, prokuratorach, o lustracji i o 
Sądzie Najwyższym. Nie zgadzał się, oskarżał, kontesto-
wał, stawiał pytania (na które sam często nie dawał od-
powiedzi, być może postanawiał je prowokacyjnie prze-
milczeć). Przyznają Państwo, był w tym (i zapewne pozo-
stanie) niepowtarzalny.

W ostatnim czasie nie proponował już publikowania 
kolejnych artykułów. Jak się okazało, nadchodził czas 
pożegnania. W ostatnim swoim artykule mecenas Bab-
ski oznajmia, że jego poglądy uległy zmianie. Dość for-
muły „in gremio”, którą zdefiniował jako „zaprzeczenie 
istoty samodzielności funkcjonowania każdego środowi-

ska prawniczego”. „Nie chcę współdziałania. Chcę roz-
strzygania zasadności podnoszonych racji”. Mówiąc ina-
czej, argumenty już dawno zostały wyłożone na stół, wy-
starczy tego gadania, czas na decyzje. Kto ma je podej-
mować, kiedy i w jakich okolicznościach – tego nie wie-
my i zapewne już się od mecenasa Babskiego nie dowie-
my (jeśli przyjąć, że dotrzyma słowa). 

Czytelnicy In Gremio tracą zatem kontakt z mece-
nasem Babskim i jego przemyśleniami. Koniec, kropka, 
taka jest jego decyzja. Nie wszyscy jednak odczują ten 
brak. Właściwa jego temperamentowi i postawie zawo-
dowej argumentacja prawna będzie przecież obecna w 
bataliach procesowych toczonych z jego udziałem („to 
stan wojny”). Żałować tylko możemy, że nie wszystkim - 
trawestując jedno ze stwierdzeń mecenasa Dariusza Bab-
skiego - dane to będzie przeczytać. [ ]

Piotr Dobrołowicz, In Gremio
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Dariusz Jan Babski
adwokat

Pożegnanie

Od redakcji:





Grzegorz Szacoń, In Gremio: Czy ufa Pan prawnikom?

Michał Józef Kawecki: Określmy, na początek czym 
jest zaufanie. Zaufanie jest przekonaniem, przeświad-
czeniem, że ludzie lub instytucje spełnią nasze oczeki-
wania, że zaspokoją nasze potrzeby. A także, że wywią-
żą się z danych obietnic lub zobowiązań. Ponieważ za-
ufanie wiąże się z ryzykiem - bo jak się to często mówi 
- można zawieść kogoś w jego zaufaniu, nie ma się co dzi-
wić, że ludzie którzy mieli do czynienia z prawem osobi-
ście lub przez swoich przyjaciół, albo rodzinę, poznawa-
li w szczegółach, w konkretnych przypadkach, sposoby 
działania danego sędziego, prokuratora, adwokata. Na 
tej podstawie ludzie w swoich głowach niosą taki, a nie 
inny obraz człowieka, instytucji, sądu. Jest to dla nich 
nierzadko obraz całego systemu prawnego.

G.S.: Ale mówimy o przeszłości, czy teraźniejszości od-
dzielonej od przeszłości jakąś cezurą?

M.J.K.: Myślę, że jest tu ciągłość. Ja nie mógłbym sformu-
łować swojej opinii uogólniającej, w ten sposób, że nie 
ufam prawnikom. Mogę natomiast powiedzieć, że w za-
słyszanych historiach od moich pacjentów lub na podsta-
wie tego, co widziałem będąc w przeszłości biegłym są-
dowym, przysłuchując się rozprawom i rozmowom, na 
ich podstawie mogę powiedzieć, że bardzo wiele, właści-
wie wszystko w tej kwestii zależy od konkretnego czło-
wieka.

G.S.: Czyli ten słaby punkt, jeśli chodzi o zaufanie do 
prawników i prawa jest w człowieku?

M.J.K.: Zdecydowanie.

G.S.: Co zatem podlega korekcie i jakie ma być to 
„uzdrowieńcze” oddziaływanie? Co jest słabego współ-
cześnie w prawniku?

M.J.K.: Odpowiem na to pytaniem, co moim zdaniem 
należy do specyfiki pracy prawnika. Otóż, prawnik ma 
trudniejszą sytuację niż lekarz lub psycholog, ponie-
waż on jest zapośredniczony poprzez zapisy prawa, któ-
rych na ogół sam nie ustalał. Pomiędzy nim jako czło-
wiekiem, a drugim człowiekiem - stroną, jest przepis, jest 
norma prawna, jest zbudowany i nie podlegający zmia-
nie zapis. Prawnik nie może zatem odnieść się do czło-
wieka bezpośrednio, ale z punktu widzenia prawa i tego 
jak przepis daje mu właściwą klasyfikację danego przy-
padku. Ponadto prawnik jest bardzo mocno osadzony w 
strukturze. Owa strukturalność i hierarchiczność pra-

wa powoduje, że ci z najniższego szczebla mają świa-
domość, że wyższe instancje wszystko co napisano „ni-
żej” mogą podważyć. Owe wyższe instancje też się kie-
rują prawem. Zatem gdyby nawet ów „zwykły” sędzia 
chciał pochylić się i jakoś tego człowieka bardziej zrozu-
mieć, to i tak wie, że sędziowie z wyższych instancji tę 
postawę uznają za słabość. Tu docieramy do esencji pra-
wa. Dla mnie początkiem jest człowiek, ale w przypadku 
prawnika mamy tu człowieka już w punkcie wyjścia nie-
zmiernie ograniczonego. Jest on włożony w siatkę i jest 
składnikiem tej sieci. Broniłbym więc prawników, bo ich 
błędy często nie wynikają z ich złej woli, niechęci, nie-
douczenia - ale z ograniczeń, z hierarchiczności prawa 
i charakteru pracy. Chcę zapytać, czy prawnik sam jest 
zatem podmiotem prawa? Czy może swoją wolność i nie-
zależność realizować w systemie prawa?

G.S.: Odpowiedź jest negatywna…

M.J.K.: Tak, bo sądy są niezawisłe, ale sędziowie mają 
zbyt mocno związane ręce. Przez to często sami nie 
mogą zrealizować swojej wolności. Czynią ile mogą, ale 
może się zdarzyć, że w odbiorze społecznym czynią w 
praktyce konkretnego przypadku niesprawiedliwość. 
Istnieją dwa rodzaje praw. Jeden, tradycyjny, to jest pra-
wo jednostki rozumianej jako podmiot prawa, w którym 
określa ono powinności i zobowiązania człowieka – pod-
miotu. Drugi rodzaj praw – jeśli powtórzyć to za niemiec-
kim filozofem prawa Ernstem Wolfgangiem Böckenför-
de – to prawo norm celowo racjonalnych. Tu człowiek 
jest traktowany jako ktoś, kto spełnia określoną funkcję 
społeczną. Rozwój życia społecznego idzie tak daleko 
i prawo wkracza w różne dziedziny życia bardzo moc-
no. W tym nowym porządku człowiek jest tylko rolą lub 
funkcją społeczną. Na przykład – ubezpieczony, chorują-
cy, ubogi. Tu znika człowiek jako podmiot i liczy się jego 
redukcja do określonej roli, w określonej sytuacji. W tym 
rodzaju prawa ludzie patrzą na siebie jak na elementy 
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Nieufność wobec prawa 
Nieufność wobec siebie
z psychologiem dr. Michałem Józefem Kaweckim 
rozmawia Grzegorz Szacoń
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systemu. I człowiek wówczas niewiele może zrobić – a 
prawnik może zrobić tak samo mało. Odkrywamy więc 
podstawowe źródło nieufności wobec prawa i prawni-
ków: rozprzestrzeniające się wkraczanie regulacji praw-
nych w najróżniejsze dziedziny, co nie pozwala na korzy-
stanie z pełni praw i wolności. Nazwałbym to totalizmem 
prawnym, a powtarzając za Andrzejem Zollem – „dykta-
turą prawników”. Prawo będzie wkrótce najcięższym z 
brzemion dla wolności człowieka. 

Drugim źródłem nieufności wobec prawa jest język 
prawa. Jest on sztywny i zawikłany. Faktycznie, co praw-
nik, to inna interpretacja. Można zatem mówić o dużym 
subiektywizmie, ale paradoksalnie próbuje się dowodzić 
jak największego obiektywizmu prawa. Prawo jest na 
gruncie konkretnej sprawy niezwykle subiektywne. Na 
wyżynach abstrakcji może być obiektywne. I ów subiek-
tywizm jest trzecim źródłem braku zaufania.

G.S.: A zatem ponówmy pytanie: co należy zmienić w sfe-
rze tego co określamy mianem wymiaru sprawiedliwo-
ści, aby odwrócić takie jego oceny?

M.J.K.: Najlepszą inwestycją jaką można dać żeby prze-
ciwdziałać społecznej niechęci do systemu prawa i praw-
ników jest niezwykle staranne kształcenie, nie tylko w za-
kresie prawa, bo ono się zmienia. Trzeba posiąść wiele z 
zakresu wiedzy ogólnej, filozofii, etyki, psychologii i so-
cjologii. Dużo wątpliwości, jakie pojawiają się na sali roz-
praw, płynie z ich niewiedzy w tych dziedzinach. Nie za-
wsze mamy możliwość sięgnięcia po biegłego i nie zawsze 
trafimy na dobrego biegłego. System edukacyjny musi za-
tem inwestować w prawników jak najwięcej, zwłaszcza w 
jego człowieczeństwo i poszerzanie horyzontów myślo-
wych. Marzy mi się, aby prawnik łączył w sobie cechy my-
śliciela, znawcy prawa, moralisty, księdza, dobrego psy-
chologa i socjologa, który rozumie funkcjonowanie grup 
społecznych. W tym upatruję niemożliwość popadania w 
złą rutynę i szansę na utrzymywanie przez prawników po-
czucia pewnego wyróżnienia.

G.S.: Jest to spojrzenie na prawnika obarczone chyba 
pewną obawą…

M.J.K.: Patrzę na prawnika niejednokrotnie z dużym sza-
cunkiem, bo sam nie mógłbym być prawnikiem. Dla mnie 
prawo jest zbyt zdehumanizowane. Zawłaszcza się zapisa-
mi prawa zbyt wiele dziedzin. Do tego dochodzi ten reduk-
cjonizm, czyli widzenie człowieka tylko w określonej roli i 

sytuacji. W każdej profesji, a szczególnie prawnikowi, gro-
zi skostnienie, stawanie się „służbistą”. Taka postawa jest 
również źródłem braku zewnętrznego zaufania.

G.S.: Profesja może zmienić osobowość?

M.J.K.: Owszem, obserwujemy przecież zanik tolerancji, 
oczekiwanie posłuchu, brak akceptacji dla innego zdania. 

G.S.: To przechodzi też na działanie instytucji?

M.J.K.: Tak może to być odbierane. Mamy do czynienia z 
dwoma rodzajami kultur: kultury zaufania i kultury nie-
ufności. Kultura zaufania jest oparta na optymizmie i na-
dziei, że ktoś uszanuje prawdę i włoży maksimum rzetel-
nej pracy i znajdzie rozwiązanie najlepsze z możliwych. 
Opiera się ona też na poczuciu sprawstwa. Mówiąc o 
kryzysie zaufania wkraczamy do sfery kultury nieufno-
ści. Jak wynika to z zasłyszanych relacji, wchodząc do ta-
kiej instytucji człowiek nie jest pewny „ani dnia, ani go-
dziny”, nie wie co się z nim stanie. System jest dla nie-
go nieprzejrzysty. Jest zatem obejmowany kulturą nieuf-
ności, zbudowaną na fundamencie pesymizmu, poczu-
cia bezsilności i braku możliwości obrony swoich racji. 

G.S.: Czy prawnicy są w stanie wykonać krok, aby prze-
łamać ów stan nieufności i „ulokować” swoje instytucje 
w kręgu zaufania, a zatem i szacunku?

M.J.K.: Mogą to uczynić nieustanną pracą wewnętrz-
ną w tych instytucjach. Powiększaniem indywidualnej 
wrażliwości i siłą charakteru.

G.S.: A wzajemna nieufność członków naszych środo-
wisk do siebie? Czy idea działania dla poprawy wize-
runku prawników jest słuszna?

M.J.K.: Zamykanie się w gettach swoich zawodów jest 
niezwykle szkodliwe. Psychiczne koszty zawodów praw-
niczych są bardzo wysokie. Prawnik musi mieć poczu-
cie podmiotowości w prawie, a nie być jego przedmio-
tem. Prawnik chłonie emocje ujemne i wobec niego 
może zadziałać prawo zakażenia emocjonalnego. Emo-
cjami można się zakażać. Ulega on wielokrotnie nisz-
czącym konfliktom sumienia. Prawnik musi zatem mieć 
tego świadomość i próbować tym negatywnym skutkom 
przeciwdziałać. Każdy dobry, ludzki gest jest tu znakiem 
nadziei. [ ]
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
• ul. Krasińskiego – Duńska, Szczecin
• Projekt budowlany w trakcie przygotowania,
•  Funkcja obiektu: kancelaria adwokacja/klinika medyczna  

wraz z mieszkaniem.
• Pow. działki: 600 m2, pow. budynku: 420 m2
• Kontakt: tel. 601-790-760
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W Warszawie odbyła się konferencja o statusie sędzie-
go w Polsce. 

Mówiąc o czyimś statusie, staramy się uchwycić szcze-
gólne cechy opisujące sytuację danego podmiotu. Status 
to zazwyczaj konstrukcja złożona ze stabilności i kilku od-
biegających od typowości wyróżników.

Popatrzmy na status sędziego w taki sposób, jak kształ-
tuje go codzienna praca. A więc, dorzućmy do niego jako 
wyróżnik to, że bardzo duży procent tej najistotniejszej 
pracy odbywa się poza godzinami „urzędowymi”. Przy-
gotowanie się do rozpraw i pisanie uzasadnień, aby mo-
gło iść rytmem nie powodującym zaległości, odbywa się w 
czasie, który każdy inny świadczący pracę ma zarezerwo-
wany na wypoczynek i prywatne sprawy. Wszyscy akcep-
tujemy taki stan - i mamy świadomość dlaczego. W prze-
ciwnym wypadku cały „spetryfikowany” comiesięcznymi 
statystykami poziom załatwień rozchwiałby się natych-
miast. Jest on bowiem tworem sztucznym, utrzymywa-
nym – jak mi się wydaje - przede wszystkim dzięki nieli-
mitowanej pracy.

Pięć lat temu w wywiadzie prasowym prezes najlep-
szego w statystyce załatwialności sądu w Polsce na pyta-
nie dziennikarza, ile pracują sędziowie w tym sądzie, od-
powiedział: „pracują dopóty, dopóki jest taka potrzeba”. 
Przywołuję te słowa nadal z niedowierzaniem, bo idąc 
nieco dalej tym torem myślenia można by odpowiedzieć: 
„pracują dopóki utrzymują przytomność, siedząc nad ak-
tami”. Obliczono, że sędziowie we Włoszech pracują śred-
nio 4 godziny dziennie i uzasadniają to efektywnością 
pracy w materii, jaką się zajmują. Nie słyszałem o potę-
pieniu społecznym z tego powodu, albo pomysłach polity-
ków żeby ich za to oceniać okresowo jak uczniów w szko-
le. Oczywiście, to jest skrajny przykład. Nikt rozsądny w 
Polsce do tego nie chciałby dążyć, ale wydaje mi się, że 
reżim pracy w jakim tkwimy, to skrajność z przeciwnego 
bieguna.

Jednocześnie nasz status „wzbogacają” takie oceny 
jaką przedstawił jeden z obrońców praw człowieka, za-
pytany dlaczego w Polsce proces Fritzla (który więził 
wiele lat córkę) trwałby, nie jak w Austrii kilka dni, ale 
kilkanaście miesięcy. Na pewno trwałby tyle, bowiem 
- jak przekazuje dziennikarz – u nas brakuje sędziow-
skiej etyki i etosu pracy. Piękna opinia! Jej „trafność” po-
twierdza m.in. przypadek rozpoczętego niedawno proce-
su tzw. Pruszkowa II, w którym sąd odczytuje na rozpra-
wach z niewielkim zainteresowaniem uczestników 220 
tomów akt. I będzie to czynił przez rozprawy wyznacza-
ne przez kilka miesięcy. Bo przecież ta próżna, archaicz-
na i czasochłonna procedura wynika z braku etosu pra-
cy, prawda? 

Wydaje mi się, że status sędziego trzeba określać tak-
że przy pomocy wskazanych wyróżników. Inaczej będzie-
my niestety odróżniać status z życia wzię-
ty i „status konferencyjny”. [ ] 

Grzegorz Szacoń
Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie
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Status konferencyjny

Ze stosunkiem do ośrodka Szczecińskiej Adwoka-
tury w Niechorzu jest trochę tak, jak z myśleniem o 
muzyce Elvisa Presleya. Dla jednych to wzruszają-
ce wspomnienie dzieciństwa, wartość sama w sobie 
i ponadczasowa, dla innych co najmniej trąci mysz-
ką bądź jest wręcz niestrawna. Należę do pokole-
nia… Mniejsza z tym, w każdym razie nie czuję się 
zaangażowany w ten spór.

Może właśnie dlatego Dziekan Andrzej Gozdek 
– niech Bóg mu wybaczy – namaścił mnie na sze-
fa Zespołu ds. opracowania koncepcji zagospoda-
rowania ośrodka Szczecińskiej Izby Adwokackiej 
w Niechorzu. Sprawa tego zagospodarowania od 
dwóch dziesiątek lat budzi w środowisku kontro-
wersje. Ośrodek jest zaniedbany i przestarzały. Wa-
runki w nim panujące dramatycznie odstają od dzi-
siejszych standardów wypoczynku. Ze względu na 
fakt, iż składa się z kilku pojedynczych, niewielkich 
obiektów, nie nadaje się też do spełniania funkcji 
szkoleniowych. Zadaniem zespołu było zatem wy-
pracowanie, zgodnie z nazwą, koncepcji nowego 
zagospodarowania tego terenu; ten bowiem jest po-
wszechnie uznawany za wyjątkowo atrakcyjny ze 
względu na doskonałe położenie w odległości 50 m 
od nadmorskiej plaży. 

Historia pomysłów
Pierwszym pomysłem rozważanym przez Zespół 
było podjęcie budowy nowoczesnego ośrodka ze 
środków własnych, ze wsparciem ze strony Naczel-
nej Rady Adwokackiej. Pomysł ten został odrzuco-
ny przez ówczesną Radę z uwagi na brak wystar-
czających środków, relatywnie duże obciążenie 
Izby kredytem na nową siedzibę Rady oraz niepew-
ność co do możliwości uzyskania i ewentualnej wy-
sokości środków ze strony Naczelnej Rady. 

Zespół został zobowiązany do poszukiwania in-
nych rozwiązań. W związku z tym została wypra-
cowana koncepcja wejścia w kooperację z dewelo-
perem, który wybudowałby na działce należącej do 
Izby ośrodek wypoczynkowy. Na warunkach usta-
lonych w umowie przeniósłby na rzecz Izby okre-
śloną liczbę apartamentów odpowiadającą war-
tości działki, przy czym dla uzyskania tej równo-
wartości lokale te wycenione byłyby na podstawie 
kosztów budowy, nie zaś ich wartości rynkowej. 
Takie rozwiązanie miało zapewnić możliwie naj-
większą liczbę lokali bez angażowania środków fi-
nansowych Izby i przerzucać ryzyko inwestycji na 
dewelopera. Dalsza część lokali mogła być nabyta 
przez Izbę na warunkach rynkowych za ustaloną z 
góry cenę. W przypadku braku środków na wykup 
wszystkich lokali byłyby one w pierwszej kolejno-
ści zaoferowane członkom adwokatury.

W wyniku ogłoszenia w prasie zgłosiło się kilka 
podmiotów gotowych do przeprowadzenia inwesty-
cji na tych warunkach. Jeden z podmiotów zapropono-
wał natomiast zamianę działki w Niechorzu na gotowe 
apartamenty w Świnoujściu. Nadszedł czas decyzji.



Na zgromadzeniu Izby w kwietniu 2009 r. podjęta zo-
stała jednak uchwała nakazująca uwzględnienie przez 
Radę dekoniunktury na rynku nieruchomości… Rzeczy-
wiście był to czas, w którym powszechnie mówiło się o 
trudnych do przewidzenia skutkach kryzysu finansowe-
go na świecie, kłopotach firm deweloperskich na rynku 
krajowym i obaw o ich kondycję finansową. Oferta, któ-
ra przedstawiała najlepsze warunki, trafiła więc do „za-
mrażalnika” w oczekiwaniu na poprawę koniunktury. 

Temat ożył tuż przed kolejnym zgromadzeniem Izby. 
Na zgromadzenie zostało przygotowanych kilka uchwał. 
Pierwsza, spoza zespołu, w swej idei wracała do pomy-
słu wybudowania ośrodka własnymi siłami Izby. Kolej-
ne powracały do projektu wybudowania go w koopera-
cji z deweloperem oraz dla wyczerpania możliwości po-
stąpienia z ośrodkiem – dotyczyły jego zamiany na apar-
tamenty w Świnoujściu, bądź też sprzedaży. Ostatecz-
nie Izba zdecydowała, że zgromadzenie o charakterze 
wyborczym (a także Mistrzostwa Świata w piłce nożnej) 
to nienajlepszy czas do podejmowania tak ważkiej decy-
zji, która zapaść winna na odrębnym, być może nadzwy-
czajnym i temu poświęconym, zgromadzeniu. 

Diabeł tkwi w szczegółach
Przy każdej dyskusji pojawia się jednak wiele nowych 
pomysłów, które mają na celu wyeliminowanie poten-
cjalnie słabych punktów dotychczas przemyśliwanych 
rozwiązań. Rzecz w tym, że o ile trudno ich autorom od-
mówić dobrej woli, to są one często co najmniej w tym 
samym stopniu dyskusyjne, co dotychczasowe, a często-
kroć nierealne. Diabeł bowiem – co wielokrotnie udo-
wodnił – tkwi w szczegółach.

Przeprowadzane szacunki co do możliwości podję-
cia przez Izbę finansowania budowy ośrodka opiera-
ły się na wstępnym projekcie, który nie brał pod uwa-
gę choćby konieczności wybudowania podziemnych 
parkingów czy zachowania proporcji terenu zielone-
go do zabudowanego. Propozycja zmiany przeznacze-
nia ośrodka z wypoczynkowego na szkoleniowy jest in-
teresująca (daje większe możliwości pozyskania środ-
ków z zewnątrz), ale musi uwzględniać, że miejsce za-
jęte pod sale wykładowe istotnie uszczupli liczbę miejsc 
noclegowych, a nadto - poza sezonem - wymagałoby 
rozwiązania tak prozaicznego problemu jak żywienie. 
Szkolenia wymagałyby bowiem zapewnienia, biorącym 
w nich udział, noclegu i wyżywienia właśnie. Włącza-
nie innych Izb, czy nawet środowisk prawniczych, po-

woduje z kolei konieczność uwzględnienia ich potrzeb 
w wykorzystaniu ośrodka, a co za tym idzie ogromnego 
okrojenia możliwości korzystania z niego przez człon-
ków naszej Izby. Próba realizacji tych koncepcji, przy 
chęci zachowania własności ośrodka w rękach Szcze-
cińskiej Izby, doprowadziła ostatnio do pomysłu włącze-
nia finansowego innych Izb na zasadzie wykupienia ce-
giełek w zamian za możliwość nieodpłatnego korzysta-
nia z ośrodka w umówionym zakresie, a także Naczelnej 
Rady Adwokackiej, która po likwidacji ośrodka Grzego-
rzewicach powinna być zainteresowana utrzymaniem 
Niechorza. Trzeba jednak sobie zadać pytanie, dlaczego 
doszło do likwidacji ośrodka w Grzegorzewicach? Nie 
ukrywam, że jestem sceptyczny co do możliwości pogo-
dzenia wszystkich tych celów i funkcji. Na pewno jed-
nak zostaną podjęte kroki w ramach nowej Rady w celu 
sygnalnego zbadania odzewu ze strony innych Izb na 
propozycje zaangażowania się w budowę ośrodka po-
przez na przykład wykup tzw. cegiełek.

Czas nagli
Tematem ośrodka w Niechorzu nie można zajmować 
się bez końca z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, 
że stan budynków dotychczasowych jest zatrważa-
jący. Po drugie dlatego, że gmina Rewal zajmuje się 
uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu, który może przekreślić wszel-
kie plany Izby w tym zakresie. Po trzecie wreszcie 
z tego powodu, iż brak wystąpienia o warunki za-
budowy i uzyskanie zgód na stosowne przyłącza, w 
tym przede wszystkim do rozbudowanej oczyszczal-
ni ścieków, może zniweczyć plan wybudowania du-
żego obiektu, o jakim mowa. Rada wystąpi w związku 
z tym o warunki zabudowy. Kroki te mogą okazać się 
niewystarczające. Najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się podjęcie decyzji o kooperacji z deweloperem przy 
uwzględnieniu jeszcze możliwej funkcji szkoleniowej 
i powierzenie realizacji ośrodka fachowcom. Jeśli nie 
– rozważenie sprzedaży tej działki.

Inaczej dyskusja o Niechorzu będzie trwała jeszcze 
długo, tak jak o tym, czy Elvis żyje. [  ]

15Igor Frydrykiewicz
adwokat

Niechorze 
wiecznie żywe



Uwagi ogólne

Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa o do-
stępie do informacji publicznej, zwana w dalszej części 
ustawą. Akt ten nie jest jednak, jak czasem błędnie się 
wywodzi podstawą prawną dostępu do informacji pu-
blicznej.

Dostęp do informacji wynika bowiem z art. 61 Konsty-
tucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a wspomniana ustawa, wy-
pełniając delegację zawartą w Konstytucji, określa tryb 
dostępu do informacji publicznej. Do tego czasu prawo 
do informacji miało ograniczony charakter i dotyczyło 
jedynie stron i uczestników postępowań i sprowadzało 
się do obowiązku organów informowania ich o przysłu-
gujących im prawach.

Dla przyjętych w ustawie rozwiązań duże znaczenie 
miała rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy z 
25 listopada 1981 r. To z rekomendacji wynika, iż od żą-
dającego informacji nie można domagać się uzasadnie-
nia swojego interesu prawnego. Nadto decyzje w zakre-
sie informacji publicznej powinny być podjęte w rozsąd-
nym czasie, a odmowa musi zostać uzasadniona.
Ustawa nie zawiera niestety całościowej regulacji trybu 
dostępu do informacji publicznej, która odnosiłaby się 
do obowiązującego ustawodawstwa, a tym samym nie 
stała się ustawą – matką, co zarzucają jej niektórzy opo-
nenci przyjętych rozwiązań.

Korzystając ze wspomnianej ustawy musimy zdawać 
sobie sprawę, że jest około 100 ustaw zawierających od-
mienne zasady i tryb dostępu do informacji będących 
informacjami publicznymi. Osobiście nie wierzę, aby 
w nieodległej perspektywie czasowej udało się zmienić 
ten stan rzeczy i doprowadzić do regulacji wszelkich 
trybów dostępu do informacji publicznej w jednym ak-
cie prawnym.

O dostępie do informacji publicznej możemy mówić w 
znaczeniu rzeczywistym i formalnym. Dostęp formal-
ny mamy zapewniony, gdy ustawodawca uchwali odpo-
wiednie przepisy, ale to nie zawsze oznacza rzeczywi-
sty dostęp do informacji, który wynika z innych czyn-
ników takich jak: stopień wykształcenia społeczeństwa, 
zamożność, sposób spędzania wolnego czasu itp.

Współczesne zagrożenia, jak choćby terroryzm, stwa-
rzają w tym zakresie nowe dylematy, na które wszyscy 
musimy sobie odpowiedzieć: czy chcemy więcej wolno-
ści w tym związanej z dostępem do informacji publicz-
nej, czy też opowiadamy się za większym bezpieczeń-
stwem?

Kolejna możliwa kolizja wartości to prawo do prywat-
ności, a sfera informacji publicznej. Warto zaznaczyć, 
że jeszcze przed wejściem w życie ustawy Naczelny 
Sąd Administracyjny, stosując bezpośrednio Konstytu-
cję RP, uznawał prawo obywateli do informacji publicz-
nej i tak w wyroku z 8 listopada 2000 r. II SA 1077/00 
zobowiązał zarząd gminy do udostępnienia skarżącej 
treści dokumentu publicznego, a w wyroku z 19 wrze-
śnia 2001 r. II SA 948/01 zaznaczył, że w świetle art. 
61 Konstytucji obowiązek udzielenia prasie informa-
cji oznacza również obowiązek zapewnienia jej dostę-
pu do dokumentów łączących się z działalnością zobo-
wiązanych podmiotów.

Kto jest zobowiązany 
do udzielenia informacji

Ustawodawca nie ułatwia nam zadania, gdyż posługuje 
się różną aparaturą pojęciową wobec podmiotów zobo-
wiązanych do udzielania informacji. 

W myśl art. 4 ust. 1 i 2 ustawy podmioty zobowiązane to 
władze publiczne, inne podmioty wykonujące zadania 
publiczne, związki zawodowe oraz partie polityczne.

W innym miejscu tj. art. 4 ust. 1 pkt 1 pojawia się okre-
ślenie organy władzy publicznej. Odnosząc się do poję-
cia władza publiczna nie sposób pominąć art. 10 ust. 1 
Konstytucji RP, w którym wyróżnia się władzę ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą sprawowaną przez 
Sejm i Senat, Prezydenta RP i Radę Ministrów oraz 
sądy i trybunały. Nie jest to jednak wyliczenie pełne, bo 
bez wątpienia wymaga uzupełnienia o organy samorzą-
du terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Zobowiązane do udzielania informacji publicznej są 
też podmioty wykonujące zadania publiczne, jak choć-
by organy samorządów zawodowych i gospodarczych 
oraz organy kontroli oraz partie polityczne i związki 16
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zawodowe. Obowiązek udzielenia informacji dotyczy 
podmiotów będących w jej posiadaniu.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 ustawy od osoby wykonującej 
prawo do informacji nie wolno żądać wykazania intere-
su prawnego lub faktycznego.

Wniosek kierowany do osoby zatrudnionej w podmio-
cie zobowiązanym zawsze traktujemy jako wniosek do 
organu lub innego podmiotu zobowiązanego.

Regulacje wewnętrzne decydują o tym, kto w imieniu 
podmiotu zobowiązanego udziela informacji. Prawo do 
informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzy-
skania informacji zawierającej aktualną wiedzę o spra-
wach publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy).

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów, a nie prawa.

Informacja przetworzona

Jak zaznaczyłem wcześniej od osoby wykonującej pra-
wo do informacji publicznej nie wolno żądać, aby wy-
kazała interes prawny lub faktyczny. Inaczej wygląda to 
zagadnienie, gdy wnioskodawca żąda informacji prze-
tworzonej. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
prawo do informacji obejmuje uprawnienie do uzyska-
nia informacji publicznej, w tym uzyskania informacji 
przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szcze-
gólnie istotne dla interesu publicznego.

Można więc podzielić informację publiczną na prostą i 
przetworzoną.

Informacja prosta to taka, która może być udzielona 
niezwłocznie, czyli jest w posiadaniu podmiotu zobo-
wiązanego i nie wymaga żadnych czynności intelektu-
alnych, aby ją przekazać zainteresowanemu.

W przypadku żądania informacji przetworzonej 
wnioskujący musi wykazać, że działa w interesie 
publicznym. Informacja przetworzona to informa-
cja, którą trzeba dopiero wytworzyć na podstawie 
danych, którymi dysponuje podmiot zobowiązany 
do jej udzielenia. Będzie to więc informacja, która 
wymaga uprzedniego dokonania stosownych ana-
liz, syntezy danych, obliczeń, zestawień statystycz-
nych i ekspertyz połączonych z zaangażowaniem w 
ich pozyskanie określonych środków osobowych i 
finansowych.

Autor wniosku musi wykazać, że działa w interesie pu-
blicznym, jeżeli tego nie uczyni to podmiot zobowiąza-
ny bada z urzędu, czy w sprawie występuje interes pu-
bliczny uzasadniający udostępnienie informacji prze-
tworzonej.

Interes publiczny to pojęcie o węższym zakresie niż in-
teres społeczny.

Interes publiczny odnosi się do spraw związanych z funk-
cjonowaniem państwa oraz instytucji państwowych. Dzia-
łanie w sprawach interesu publicznego dotyczy możliwości 
realnego wpływania na funkcjonowanie określonych insty-
tucji państwa. Będzie to przymiot osób pełniących określo-
ne funkcje lub wykonujących pracę, która umożliwia wpły-
wanie na funkcjonowanie danej instytucji. Interes publicz-
ny przy udzielaniu informacji będzie więc istniał wtedy, 
gdy uzyskanie określonych informacji mogłaby mieć zna-
czenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa.

Z praktyki wiem, że tego typu wnioski sprawiają naj-
więcej kłopotów organom administracji, szczególnie sa-
morządowej. Pojawiają się tam często wnioski podmio-
tów gospodarczych, które domagają się przekazywania 
im danych, czasami nawet w sposób ciągły, które bez 
wątpienia mogą wpłynąć na ich lepszy wynik finanso-
wy. Myślę, że słaba znajomość ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej, a szczególnie zagadnień dotyczą-
cych informacji przetworzonej powoduje wiele niepo-
rozumień w tym zakresie. Podmioty zobowiązane w 
tym zakresie albo wtedy milczą, czym narażają się na-
wet na odpowiedzialność karną (art. 23 ustawy), albo 
też przygotowują odpowiedź, ale domagają się uprzed-
niego wpłacenia określonej kwoty, która pokryje koszty 
wytworzenia informacji. W tym miejscu warto zauwa-
żyć, że nie można uzależniać przekazywania informa-
cji od uprzedniego wpłacenia pieniędzy. Jest to bez wąt-
pienia żądanie naruszające standardy konstytucyjne. 

Prawidłowym sposobem działania organu, który miał-
by zrealizować żądanie udzielenia informacji przetwo-
rzonej pochodzące od podmiotu gospodarczego jest wy-
danie decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia in-
formacji przetworzonej, oczywiście po uprzednim zba-
daniu istnienia interesu publicznego wnioskodawcy.

Dotychczasowa praktyka stosowania ustawy pokazuje, 
że wiele wniosków o przekazanie informacji publicznej 
pochodzi od osób, które prowadzą swoistą zabawę z or-
ganami administracji zmierzającą do zmuszania ich do 
podejmowania czasochłonnych działań połączonych z 
wysiłkiem organizacyjnym i finansowym.

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że celem ustawodaw-
cy było umożliwienie obywatelowi dostępu do wie-
dzy o funkcjonowaniu organów władzy państwowej,  
a realizacja ustawy nie może prowadzić do paraliżo-
wania codziennej pracy podmiotów zobowiązanych do 
przekazywania informacji.

Tych kilka refleksji nie wyczerpuje wszystkich zagad-
nień związanych z ustawą. 

Mam nadzieję przedstawić Państwu w kolejnych nume-
rach InGremio problematykę odpłatności za informa-
cję publiczną, rodzajów rozstrzygnięć podmiotów zo-
bowiązanych, trybu odwoławczego oraz innych trybów 
dostępu do informacji. [  ] 17



Nosorożec prowadzi do szkoły
Sam pomysł narodził się za sprawą pewnej polskiej tu-
rystki, która w trakcie swojej podróży po Etiopii prze-
jeżdżała przez małe miasteczko na traktowanym nie-
co po macoszemu przez rząd i lekceważonym przez 
organizacje humanitarne, południowym końcu kraju. 
W Key Afer jedno z miejscowych dzieci, na które wołali 
Auraris - Nosorożec, nie zadowoliło się po prostu złapa-
niem Polki za palec tak, jak to robiły na wyścigi wszyst-
kie inne dzieci. Nosorożec uczepił się jej ręki i zacią-
gnął ją do miejscowej szkoły. W szkole nie było niemal 
niczego poza połamanymi ławami i smętnie zwisający-
mi ze ścian tablicami, a w wyświechtanych podręczni-
kach, które służyły wielu pokoleniom uczniów, trudno 
było rozróżnić poszczególne litery. Po krótkiej rozmo-
wie z miejscowym nauczycielem Demisse i wizycie na 
lokalnym targowisku, turystka pojechała dalej.

Opisane spotkanie miało miejsce nieco ponad rok 
temu. Od tego czasu Natalia, córka turystki, nawiąza-
ła kontakt z nauczycielem z Key i wypytała go, jakie-
go rodzaju materiałów szkolnych potrzebuje jego mała 
szkoła. Zrobiła też wśród przyjaciół zbiórkę pieniędzy, 
za które kupiła książki, mikroskopy, laboratorium małe-
go fizyka, a nawet manekin do nauki biologii. Justyna, 
lingwistka, napisała do kilku wydawnictw językowych, 
które podarowały jej kilka kartonów podręczników, ze-
szytów i pomocy do nauki angielskiego. Alexandre, fry-
zjer, wciąż właściwie do końca nie wiadomo skąd zdo-
był dwadzieścia kilogramów długopisów, kredek i fla-
mastrów. Całość włożyliśmy do ceratowych toreb, któ-
re z trudem zmieściły się w naszym limicie bagażowym 
– po 40 kilogramów na osobę.

Sam przelot, z przesiadką w Stambule, trwał nieca-
łe dziesięć godzin.

Stajemy się młodsi o osiem lat
Do Addis Abeby przylecieliśmy w pierwszych dniach 
lutego 2010 roku, czyli – według etiopskiego kalenda-
rza – w ostatnich dniach maja 2002 roku!

Stolica Etiopii jest miastem nierównym zarów-
no pod względem topograficznym, jak i społecznym. 

W stolicy, o wiele bardziej niż na prowincji, rzuca się 
w oczy bieda. Wśród pogruchotanych płyt chodniko-
wych leżą na wznak obdarci biedacy, śpiący lub ma-
chinalnie przeżuwający zwitki czatu, lokalnej używ-
ki, traktowanej jak lekarstwo na bolączki i beznadzie-
ję. Wzdłuż przecinających stolicę szerokich alej piętrzą 
się szare, betonowe budynki – architektoniczne wiano 
z czasów romansu komunistycznego reżimu Mengistu 
z ZSRR, a dziś siedziby tego czy innego ministerstwa. 
Na jednym ze wzgórz okrakiem rozsiadł się pałac – sie-
dziba rządu, oddzielona od otaczającego go morza bla-
szanych dzielnic nędzy jedną zaledwie ulicą i wysokim 
płotem zwieńczonym wieżyczkami strażniczymi. Okrą-
żając pałac nasz taksówkarz spogląda spode łba w kie-
runku okalającego go parku i z nutą goryczy w głosie 
żartuje, że w tym miejscu lepiej się nie zatrzymywać, 
bo nie wiadomo, kiedy i skąd nadleci kula. Wprawdzie 
w porównaniu do rządów Dergu, rząd premiera Zena-
wiego (u władzy nieprzerwanie od 1995 r.) może ucho-
dzić za wzór demokratycznych cnót, ale po wyborach 
w 2005 r., zakończonych krwawo stłumionymi rozru-
chami i uważanych przez wielu za sfałszowane, etiop-
skie władze wydają się dość autokratycznym i wyalie-
nowanym reżimem.

Drugiego dnia po przyjeździe wyruszamy na połu-
dnie, wzdłuż Wielkich Rowów Afrykańskich do doliny 
rzeki Omo. Nasza trasa przypomina slalom pomiędzy 
grupami pieszych i stadami bydła, ciągnących nieprze-
rwanym strumieniem szerokimi, choć dziurawymi, as-
faltowymi szosami. W połowie drogi asfalt się kończy 
i nasz jeep pokonuje dalszą trasę po wyboistych, po-
lnych drogach, przecinając w oślepiającym afrykań-
skim słońcu wyschnięte, wyłożone popękanym błotem 
koryta rzek. Po przytłaczającej szarości stolicy oszała-
mia intensywność barw mijanych krajobrazów. Jeste-
śmy w Afryce – takiej, jaką znaliśmy dotąd tylko z ksią-
żek i telewizji.

Na czerwonej ziemi 
Po dwóch dniach podróży docieramy do celu. Wzbi-
jając tumany rudego pyłu, który nadaje miejscowości 
charakterystyczny wygląd i nazwę (amh. czerwona zie-
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mia), nasz jeep wtacza się do Key – „ulicówki”, położo-
nej wśród zielonych wzgórz. Po chwili kurz opada, uka-
zując naszym oczom szałasy i domki ulepione z błota 
zmieszanego ze słomą, uzupełnione tu i ówdzie płatami 
rdzawej, miedzianej blachy.

Tutejsza szkoła nie zmieniła się od czasu, kiedy była 
tu mama Natalii. W porysowanych szkolnych ławach 
codziennie zasiada do nauki kilkaset dzieci z miastecz-
ka i okolic. Uczniów nigdy nie ma jednak w komple-
cie: wiele rodzin lekceważy obowiązek szkolny, wyko-
rzystując dzieci do pracy na roli. Część uczniów opusz-
cza też zajęcia, żeby sprzedawać pamiątki lub oprowa-
dzać turystów po miejscowym targowisku, licząc na na-
piwki i darmową lekcję angielskiego.

Nasza wizyta będzie zatem wydarzeniem i zara-
zem swego rodzaju promocją edukacji. Wieczorem sły-
szymy nawoływanie przez stary megafon: to personel 
szkoły, obwieszczający wszem i wobec nasze przyby-
cie: ceremonia przekazania darów ma się odbyć z same-
go rana. Wszyscy rodzice proszeni są o przybycie – ich 
udział ma, oprócz honorowego, również i inny cel: mają 
oni na własne oczy zobaczyć, co zostało przywiezione 
– tak, aby dary nie „zniknęły” lub nie zostały niewłaści-
wie rozdysponowane.

Ceremonia
Nazajutrz przed szkołą wyładowujemy z jeepa przywie-
zione pomoce szkolne i rozkładamy je na stołach, oto-
czeni gęstym tłumem dzieci, które szeroko otwartymi 
oczami śledzą i wesołymi okrzykami komentują każdy 
nasz ruch. Nauczyciele i rodziny przystrajają tymcza-
sem salę, rozrzucając dokoła zielone gałązki; w kącie 
gotuje się imbryczek z kawą. Brudne okna gęsto oble-
pione są nosami dzieciarni; niektóre z dzieci wchodzą 
na gałęzie drzew, żeby lepiej widzieć, co dzieje się w 
środku.

Rozpoczyna się ceremonia. Następuje wymiana 
uprzejmości, przemówienia dziękczynne, przekazanie 
oficjalnych dokumentów poświadczających przyjęcie 
darów oraz wykonanych przez uczniów pamiątek. Na-
stępnie rodzice zostają zaproszeni, żeby obejrzeć, do-
tknąć przywiezione dary. Siedząca w pierwszym rzę-
dzie, owinięta w białą tkaninę nobliwa staruszka o brą-
zowej, pomarszczonej twarzy uśmiecha się, z aproba-
tą kiwając głową. Rodzice rozprawiają z ożywieniem, 
oglądając pomoce szkolne; ma się wrażenie, że sami 
mieliby ochotę zacząć przy ich pomocy naukę, choćby 
zaraz. Otoczeni przez wszystkich, zasiadamy do cere-
monii picia kawy – niezwykle mocnej, niemalże słonej 
arabiki. Z małego paleniska wydobywa się ostry zapach 
kadzidła; tłusty, biały dym spowija całą salę, nadając ca-
łej ceremonii niemal religijny wymiar.

Po zakończeniu ceremonii rozchodzimy się do klas, 
żeby z pomocą nauczycieli uczestniczyć w lekcjach 
z dziećmi. W ciemnych pomieszczeniach panuje po-
tworny ścisk. Rozdanymi flamastrami dzieci rysują, co 
chciałyby osiągnąć w przyszłości: powtarzają się rysun-
ki lekarzy, samochodów i domów, podpisane po amhar-
sku i łamaną angielszczyzną. Justyna zabiera dzieci na 

podwórze, żeby nauczyć je piosenki, w której muszą po 
kolei łapać się za różne części ciała – tłum szaleje z ra-
dości, chwytając się za kolana, łokcie, uszy.

Kupi Pan długopis? 
Po zajęciach postanawiamy rozdać dzieciom długopisy 
i ołówki. Mamy z tym nie lada problem. Wieść rozno-
si się wśród dzieciarni z prędkością błyskawicy. Żeby 
uniknąć chaosu i sytuacji, gdzie raz już obdarowane 
dzieci będą podchodzić po kolejne podarki, prosimy 
nauczycieli, żeby najpierw porozsadzali wszystkich po 
klasach.

Po przejściu przez dwie klasy jest oczywiste, że cel, 
który sobie postawiliśmy, jest nieosiągalny. Dzieci wpa-
dły w szał; nie mogąc doczekać się na swoją kolej, tra-
tują się nawzajem. Silniejsze odbierają długopisy słab-
szym, czego nie potrafimy opanować ani my, ani po-
magający nam nauczyciele. Kiedy Justyna widzi leżące 

na ziemi dziecko, któremu wyciągający ręce po kredki 
chłopiec depcze po głowie, rezygnujemy. Pozostałe dłu-
gopisy i ołówki zbieramy i przekazujemy szkole, żeby 
zostały rozdane przy okazji zajęć szkolnych, według po-
trzeb. Powinniśmy byli zrobić tak od razu.

Kłopot z rozdawaniem długopisów powtarza się na-
stępnego dnia, na lokalnym rynku. Młoda niemiecka 
turystka wyciąga z plecaka pęk długopisów. Natych-
miast zbiegają się z całego rynku wszystkie dzieci. Jest 
ich może pięćdziesiąt, może jeszcze więcej i jasne jest, 
że długopisów nie wystarczy dla wszystkich. Turystka, 
czerwona na twarzy rekę z długopisami trzyma wyso-
ko w górze, a drugą rozpaczliwie próbuje rozdawać po-
jedyncze sztuki. Dzieci gonią się wokół niej, próbując 
odebrać sobie zdobycz. Parę minut później widzę do po-
łowy zadeptany w piasku, połamany długopis. Za chwi-
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lę podchodzi do mnie z długopisem w dłoni chudy dry-
blas w ortalionowej kurtce i pyta: – Kupi Pan długopis? 
Tylko dwa birry… czyli niecała złotówka.

A jeśli nie długopis, to co?
Wiele przewodników po Afryce zachęca podróżników, 
aby zabierali ze sobą różnego rodzaju drobiazgi dla 
miejscowych dzieci – długopisy, słodycze, małe zabaw-
ki. Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu tu-
rystyka charytatywna „w pigułce”, zamierzona głównie 
na uzyskanie przez darczyńców dobrego samopoczucia 
stosunkowo niewielkim kosztem, osiąga zwykle efekt 
wprost przeciwny do zamierzonego, a miejscowe dzieci 
wpędza w niebezpieczny nawyk żebractwa, które jako 
źródło łatwego dochodu odciąga je od nauki.

Pomagać można inaczej, a formy pomocy zależą tyl-
ko od inwencji dających. W podróży należy pamiętać, 
że każdy nasz pobyt w obcym kraju wywiera wpływ, zo-
stawia ślad – korzystny lub szkodliwy – nie tylko w śro-
dowisku, ale również w mentalności i sposobie życia lo-
kalnej ludności. Zwykłe dawanie wzmaga jedynie ape-
tyt u obdarowywanego, a u darczyńcy wcale nie zaspo-
kaja potrzeby dzielenia się. Afrykański malec obdaro-
wany długopisem prosi o zeszyt; po otrzymaniu zeszy-
tu, domaga się podkoszulka lub szortów. Ta normalna, 
ludzka skłonność sprawia, że nakręca się spirala pra-
gnień i próśb, której ofiarą padają zarówno obdarowy-
wane dzieci, jak i każdy następny turysta.

Jak zatem przy tej okazji zrobić coś dobrego w kra-
jach, w których często, oprócz zobaczenia urzekają-
cych pejzaży i skarbów kultury zdarzy nam się zapuścić 
w zaklęty trójkąt biedy, brudu i beznadziei, stanowią-
cych codzienność dla ogromnej większości ich miesz-
kańców?

Po pierwsze, nie szkodzić
Pomyślmy wpierw, czy to, co mamy do zaoferowania, 
na pewno się przyda i zostanie wykorzystane zgod-
nie z naszą intencją. Postarajmy się też zapoznać naj-
pierw, choćby pobieżnie, ze środowiskiem i zorientuj-

my się, czy obdarowując kogoś w jawny sposób nie spo-
wodujemy zazdrości ze strony kogoś innego, na przy-
kład członków konkurującego plemienia czy po prostu 
świadków naszego gestu; czy, obdarowując dzieci, nie 
spowodujemy wśród nich bójki i czy nie ma możliwości 
wręczyć podarku ich rodzicom lub opiekunom.

Po drugie, postawmy na pomysłowość
Dobrym pomysłem jest choćby zabranie w podróż kilku 
podręczników lub książek; w podróży nietrudno będzie 
znaleźć małą szkołę i przekazać je do rąk nauczyciela. 
W wielu miastach funkcjonują drobne organizacje do-
broczynne czy misje – niekiedy wystarczy się tylko ro-
zejrzeć lub popytać. Warto się tam wybrać i porozma-
wiać z pracownikami, aby z pierwszej ręki dowiedzieć 
się, czego im brakuje. Być może istnieje możliwość za-
angażowania się, choćby na krótki czas, w ich działal-
ność. Jest to też świetna okazja, żeby lepiej poznać pro-
blemy miejscowych i porozmawiać z kimś, kto dane 
miejsce zna od podszewki. 

Z kolei wydawane pieniądze podwoją swą wartość, 
jeżeli zakupów dokonywać będziemy u drobnych sprze-
dawców, kupując choćby rzeczy niewielkiej wartości, 
jak butelka wody mineralnej czy kiść bananów. Nie da-
wajmy jałmużny dzieciom – za pieniądze lub podarki 
wymagajmy w zamian przysługi, na przykład każmy się 
oprowadzić po okolicy, zabrać w jakieś ciekawe miejsce 
albo chociażby do najtańszego w okolicy sklepu.

Po trzeci, nie łudźmy się niepotrzebnie
Być może nieraz będzie tak, że zaoferowana przez nas 
pomoc wcale nie trafi we właściwe ręce, lecz zostanie 
wykorzystana przez różnej maści naciągaczy i oszu-
stów. Na udaną turystykę w egzotycznych krajach 
nie istnieje, niestety, żadna sprawdzona recepta. Tym 
niemniej: podróżowanie z dobroczynnym zacięciem 
i w przemyślany sposób może być źródłem ogromnej 
satysfakcji – tak, jak miało to miejsce w przypadku na-
szej wyprawy do Etiopii. [  ]

Andrzej Mancewicz

20



W operze sławę może uzyskać nie tylko kompozy-
tor, autor libretta i ich dzieło czy wykonawca, ale tak-
że konkretny budynek jako instytucja kulturalna. Któż 
nie dostaje wypieków na dźwięk słowa „La Scala”. Taką 
sławę osiągnęły też Metropolitan Opera w Nowym Jor-
ku czy Covent Garden w Londynie. W sporej części za-
wdzięczają ją swoim dyrektorom oraz dyrygentom. W 
1883 r. otwarto Metropolitan Opera. Rok później jej dy-
rektorem został Leopold Damrosch, urodzony w Pozna-
niu. Jakkolwiek zmarł już w następnym roku to pokaza-
ne amerykańskiej publiczności najpiękniejsze europej-
skie opery w wykonaniu sprowadzonych największych 
europejskich wykonawców zapoczątkowały sławę tego 
teatru operowego. Po jego śmierci prowadzenie Ope-
ry przejął jego syn Walter Damrosch (dla nas Polaków 
istotne jest, że w lutym 1902 r. to jest w dziewięć mie-
sięcy po światowej premierze, która odbyła się w Lip-
sku, wystawił w MET „Manru” – jedyną operę Ignace-
go Paderewskiego).

Najbardziej złoty okres Opera ta przeżywała za trwa-
jącej 22 lata (1950-1972) dyrekcji Rudolfa Binga, który 
wcześniej wsławił się jako menedżer festiwalu opero-
wego w Glynderbourne zapoczątkowanego w 1934 r. 
i trwającego do dzisiaj jako najzupełniej prywatne 
przedsięwzięcie o ugruntowanej sławie. Ten sukces 
sprawił, że w 1947 r. poproszono Binga o podjęcie się 
organizacji i kierownictwa festiwalu w Edynburgu.

Przez 43 lata (1900-1943) wspaniale wykonywał obo-
wiązki dyrygenta w La Scali, Covent Garden, Metropo-
litan Opera i Operze rzymskiej Tulio Serafin ożeniony 
z polską śpiewaczką Heleną Rakowską.

Dłużej, bo przez 52 lata, dyrygował zespołami ope-
rowymi w Królewcu, Gdańsku, Mannheimie, Berlinie, 
Monachium, Wiedniu i Bazylei austriacki dyrygent 
Paul Weingartner. Jeszcze dłużej dyrygował Arturo To-
scanini, który w 1898 r. rozpoczął dziesięcioletni okres 
pracy w La Scali ratując ją od kryzysu finansowego i ar-
tystycznego, kontynuując działalność dyrygencką do 
1954 r. na wielu słynnych scenach Europy i Ameryki.

Scenografia wydaje się być najbardziej ulotną z tych 
sztuk, które składają się na przedstawienie operowe. 
Jednak kilka osób zapisało się na zawsze w historii jako 
scenografowie. Jednym z nich był Niemiec Casper Ne-
per, który rozpoczynał w latach dwudziestych jako sce-
nograf teatralny. Po trzech latach na stałe związał się 
ze scenografią operową. Współpracował z Brechtem 
i Weilem. Przygotowywał świetne scenografie do oper 
Verdiego i Mozarta. Po wojnie był zapraszany do przy-
gotowania scenografii prawie do wszystkich przedsta-
wień inaugurujących działalność teatrów operowych w 

Niemczech. Tworzył scenografię do ważniejszych pre-
mier festiwalu w Salzburgu.

Jako nowator sztuki scenograficznej zapisał się 
Szwajcar Adolphe Appia. Zerwał z dotychczasową tra-
dycją maksymalnego zabudowywania sceny na rzecz 
oszczędnej scenografii, jednakże do maksimum wyko-
rzystującej grę świateł. Był rozmiłowany w operach Wa-
gnera, których scenograficzną realizację wykonywał 
na scenach poza Bayreuth, w szczególności w La Sca-
li. Dopiero po tego śmierci kolejni potomkowie Wagne-
ra wprowadzili zasady scenografii Appii na deski festi-
walu w Bayreuth. 

Na operowej scenie działy się nie tylko rzeczy budu-
jące i piękne. Z tragicznych, które miały miejsce na de-
skach Metropolitan Opera wspomnieć należy zgon Ar-
manda Castelmary, francuskiego barytonu, w czasie 
spektaklu Marty w lutym 1897 r. oraz Leonarda Warre-
na – amerykańskiego barytonu, którego powalił śmier-
telny zawał zaraz po wykonaniu popisowej arii Don Car-
losa w „Mocy przeznaczenia” Verdiego w marcu 1960 r.

Jakiś związek z Metropolitan Opera miał zgon we 
wrześniu 1921 r. na scenie w czasie spektaklu Aidy Jo-
zefa Manna – polskiego tenora, który wcześniej był sę-
dzią we Lwowie. Tragedia ta wydarzyła się w Staatso-
per w Berlinie, ale Mann nazajutrz miał odpłynąć do 
Nowego Jorku aby w Metropolitan Opera śpiewać par-
tie po Enrico Caruso, który zmarł przed miesiącem.

W styczniu 1941 r. w Meksyku w czasie spektaklu 
„Walkirii” Wagnera upadła na scenie Marjorie Lawren-
ce, australijski sopran, w ataku paraliżu i odtąd poru-
szała się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Miała wów-
czas 32 lata. Żyła jeszcze 38 lat dając występy estrado-
we, w tym także dla żołnierzy alianckich w Europie 
i Australii. Metropolitan Opera zapraszała ją do takich 
przedstawień na swej scenie, w których nie musiała się 
poruszać.

W kwietniu 1964 r. podczas koncertu w Rzymie 
przewrócił się na podium dla orkiestry francuski dyry-
gent Pierre Monteux i z powodu wylewu krwi do mó-
zgu zmarł w trzy miesiące później. Było to w 89 roku 
jego życia.

W styczniu 1916 r. w Metropolitan Opera odbywa-
ła się premiera opery Enrigue’a Granadosa „Goyescas”. 
Zaproszony 49 letni kompozytor odbył pierwszą w ży-
ciu podróż. W powrotnej drodze do Barcelony parowiec 
Sussex, którym płynął został storpedowany przez nie-
miecką łódź podwodną. Kompozytor zginął wraz z żoną 
pozostawiając sześcioro dzieci.

Nie na scenie, ale po wyjściu z przedstawienia, 
w którym śpiewała Brunhildę w „Walkirii” została za-
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strzelona przez zazdrosnego męża niemiecka sopranist-
ka Gertrud Bindernagel. Działo się to w Berlinie w listo-
padzie 1932 r.

Miało miejsce szereg wypadków polegających na 
tym, że nagle w czasie śpiewu głos odmówił posłuszeń-
stwa wykonawcy. Zdarzyło się to między innymi fran-
cuskiej sopranistce Josephine Mainuielle w grudniu 
1825 r., gdy na scenie w Paryżu w obecności kompozy-
tora śpiewała partię Semiramidy Rossiniego. Wcześniej 
w Wiedniu oraz na scenach włoskich śpiewała tę rolę 
ponad 60 razy.

Sytuacje odwrotne, polegające na nadmiarze aktyw-
ności też zdarzały się nierzadko. Zwłaszcza, gdy miały 
wystąpić obok siebie primadonny konkurujące do mia-
na najlepszej. 6 czerwca 1727 r. w czasie przedstawie-
nia Giovanniego Bononciniego „Astyanaks” na scenie 
londyńskiej Opery pojawiły się kolejno Faustyna Bordo-
ni i Francesca Cuzzoni. Wejściu każdej z nich towarzy-
szył szmer zachwytu fanów i gwizdy przeciwników. Ry-
walki obchodziły się ze złym błyskiem w oczach, ale też 
za chwilę sięgnęły sobie nawzajem do peruk, następnie 
zaczęły zrywać sobie tuniki. Widzowie zagrzewali je, 
rzucając na scenę pomarańcze, straż ogniowa trzymała 
w gotowości wiadra z wodą w celu rozdzielenia walczą-

cych, ale walka była tak fascynująca, że wszyscy zamar-
li. Jedynie Haendel – dyrektor opery schodzi do kanału 
orkiestry i na klawesynie akompaniuje walczącym, któ-
re nie przerwały bicia, drapania, gryzienia póki skrwa-
wione nie pospadały ze sceny.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku w Europie 
nasilały się zamachy terrorystyczne. Gdyby dzisiaj oglą-
dał ktoś nagranie z premiery „Toski” Pucciniego w Rzy-
mie w styczniu 1900 r. dziwiłby się dlaczego dyrygento-
wi w ogóle nie wychodzi kierowanie orkiestrą, a widzo-
wie robią wrażenie jakby zajmowało ich coś zupełnie 
innego. W końcu dyrygent przerwał spektakl, kurtyna 
opadła i dopiero po pewnym czasie wznowiono przed-
stawienie. Powodem była wnosząca nerwowość na wi-
downi pogłoska, że w czasie spektaklu nastąpi zamach 
bombowy, dyrygent zaś wcześniej w Barcelonie przeżył 
taki zamach i ledwie uszedł z życiem.

Budynków operowych nie omijały pożary. We wrze-
śniu 1808 r. spłonął gmach Covent Garden. W nowo wy-
budowanym kolejny pożar nastąpił w marcu 1856 r. Za-
raz po zakończeniu balu maskowego niszcząc doszczęt-
nie budynek oraz dekoracje i kostiumy do sześćdziesię-
ciu oper.

Najstraszniejszy pożar wydarzył się w grudniu 
1881 r. w wiedeńskim Ring Theater w czasie przedsta-
wienia „Opowieści Hofmanna” Offenbacha. Pożar roz-
przestrzenił się błyskawicznie i prawie 400 osób spłonę-
ło żywcem. Bulwersujące było przybycie straży pożar-
nej dopiero po stu pięćdziesięciu minutach od wybuchu 
pożaru. Prawie cała Europa zajmowała się procesem, w 
którym oskarżono dyrektora opery, komendanta stra-
ży pożarnej, oficera policji i osoby odpowiedzialne za 
oświetlenie. Dyrektor opery za zaniedbanie zabezpie-
czeń przeciwpożarowych skazany został na cztery mie-
siące aresztu. Cesarz Franciszek Józef pozostał nieczu-
ły na prośby prominentnych osób o jego ułaskawienie.

Z operą związanych było szereg procesów różnej na-
tury. Jeden z nich toczył się przed nowojorskim sądem 
z powództwa wdowy po Wagnerze przeciwko dyrekto-
rowi Metropolitan Opera Heinrichowi Conried o bez-
prawne wystawienie „Parsifala”. Wagner zastrzegł bo-
wiem wykonywanie tego ostatniego jego dzieła, nad 
którym z przerwami pracował przez 37 lat wyłącznie 
dla teatru w Bayrenth. Proces ten Cosima Wagner prze-
grała z powodu braku konwencji o ochronie praw au-
torskich między USA a Prusami. Wygrała natomiast 
swój proces Wilhelmina Schröder – Derrant, słynna so-
pranistka niemiecka pierwszej połowy XIX wieku. Nie-
zależnie od sukcesów scenicznych wzbudzała ogromne 
zainteresowanie swoim barwnym życiem i rozwodami. 
Toteż ogromne wzięcie miały wydane pamiętniki pod 
jej nazwiskiem, naznaczone posmakiem pornograficz-
nym. Artystka w procesie wytoczonym wydawcy udo-
wodniła, że pamiętniki zostały sfałszowane i uzyskała 
wycofanie nakładu.

Z czasów bliższych nam należałoby wspomnieć 
o procesie wytoczonym przez Marię Callas dyrekcji Ope-
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ry rzymskiej. W tejże Operze miała wystąpić w przed-
stawieniu „Normy” Belliniego, wcześniej w wywiadzie 
radiowym zapowiadając, że niechętnie opuszcza Me-
diolan, by zaśpiewać w Rzymie. Z uwagi na rywalizację 
tych dwóch oper została bardzo zimno przyjęta w czasie 
spektaklu „Normy”, w związku z czym zeszła ze sceny i 
odmówiła kontynuowania występu. Dyrekcja do przed-
stawień przewidzianych z udziałem Callas zaangażowa-
ła inną śpiewaczkę. Maria Callas w pozwie zażądała wy-
płacenia wynagrodzenia za przedstawienia, w których 
nie wystąpiła i wygrała sprawę najprawdopodobniej z 
tego powodu, że dyrektor przepraszając publiczność za 
niedokończone przedstawienie nie podał prawdziwego 
powodu lecz chwilową niedyspozycję artystki.

Swój proces miała, ale niestety jako oskarżona Ma-
ria Labia, włoska sopranistka występująca od 1905 r. 
na scenach Sztokholmu, Berlina, Nowego Jorku, Pary-
ża i Wiednia. W 1914 r. oskarżono ją o szpiegostwo na 
rzecz Prus i skazano. Po zakończeniu I-szej wojny świa-
towej zwolniono ją z odbywania kary i do 1930 r. wystę-
powała na włoskich scenach operowych. Po tym czasie 
nauczała śpiewu, najpierw w Warszawie, następnie do 
śmierci w 1953 r. we Włoszech.

Najzupełniej niepraworządnie została potraktowana 
żyjąca w XVIII w. Marianna Pirker nazywana „Słowi-

kiem z Winterbergii”. Wraz ze swym mężem – skrzyp-
kiem występowała w dworskiej Operze księcia Karola 
Eugeniusza w Stuttgarcie. Książę o nieposkromionym 
tyrańskim charakterze na skutek nieporozumień osa-
dził Pirkerów na osiem lat w twierdzy Hohenasperg bez 
wyroku. Mariann opuściwszy więzienie z zakłóconym 
systemem psychicznym już do śmierci zajmowała się 
wyłącznie nauczaniem śpiewu.

Kiedy naziści objęli władzę w Niemczech w dal-
szym ciągu działały niemieckie instytucje kulturalne, 
w tym Opera. Wielu jej pracowników wyemigrowało, 
ale też znacznie więcej pozostało. Ci, którzy pozostali 
po zakończonej wojnie mieli często problemy w toku 
procesów denazyfikacyjnych. Pod zarzutem kolabora-
cji stanął także Ryszard Strauss, który w 1933 r. został 
prezesem hitlerowskiej Reichsmusikkammer. Mimo, 
że w dwa lata później zrzekł się tej funkcji w prote-
ście przeciwko zdjęciu z afisza jego opery „Milcząca 
kobieta” (z powodu autorstwa libretta Stefana Zweiga 
– Żyda) w 1948 r. musiał udowadniać, że nie był ko-
laborantem. Uniewinniony kompozytor zmarł w rok 
później mając 85 lat.

Myślę, że udało mi się obronić tezę, że Opera przez 
całe swoje istnienie trwa w ciekawym, budzącym naj-
wyższe emocje kolorowym życiu. [  ]
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Przychodzę do mego dozorowanego, a ten ma rękę w gip-
sie. Pytam: co się stało? Uderzyłem w ścianę – odpowia-
da. Dlaczego? Bo mnie dziewczyna zdenerwowała, a lepiej 
uderzyć w ścianę niż w człowieka. Przyznałem mu rację. 

Zacząłem myśleć o agresji. Agresji jako przyczynie ta-
kiego zachowania, które może przynieść szkodę i sprawcy i 
ofierze. O agresji, która może doprowadzić do niebywałych 
tragedii. Groźby, pobicia, zabójstwa. Tego, co najgorsze. 

W jakiś czas później słuchałem audycji w Programie 
Drugim Polskiego Radia pt. „W stronę sztuki” autorstwa dr 
Bożeny Fabiani, która opowiadała o malarzu Michelange-
lo Merisi zwanym Caravaggiem. Zamawiano u niego obra-
zy podniosłe, a on malował realny świat. Jego dzieła, choć 
traktują o życiu świętych przedstawiają tak naprawdę ludzi 
grzechu, tj. zwykłych ludzi. W obrazie „Matka Boska Ma-
stalerzy” jego modelką była Lena – prostytutka. Obraz od-
rzucono jako zbyt śmiały. W tym czasie Kościół zakazał por-
tretowania jako świętych znane powszechnie osoby żyjące. 
Piękna Lena nie mogła być więc Madonną. On jednak szu-
kał. Cechowała go bezkompromisowość i doskonały warsz-
tat. Być może był odpowiednikiem Szekspira w malarstwie. 
Do dziś jego obrazy oglądane w Berlinie, Rzymie, Londynie 
czy Madrycie zachwycają rzesze turystów. A człowiekiem 
jakim był? Po dniu spędzonym w pracowni wychodził na 
miasto. Awanturował się. Nosił szpadę. Używał jej. Kiedyś 
poparzył gorącymi karczochami usługującego mu chłopca 
w gospodzie, bo ten nie odpowiedział, czy podane karczo-
chy są na maśle czy na oliwie. Innym razem pobił tak dotkli-
wie kandydata do ręki wspominanej Leny, że uciekł z mia-
sta, bo myślał, że go zabił. Wrócił tak szybko, jak się dowie-
dział, że ten żyje. I to co najstraszniejsze, 31 maja 1606 pod-
czas gry w piłkę zabił kolegę. Jego możni protektorzy nie 
mogli już go chronić. Musiał uciekać. Poeta Kazimierz Wie-
rzyński pisał o nim w ten sposób:

 
Caravaggio 

Diable, dlaczego mnie jesz?
Malowałem Zbawiciela, dzieciątko Jezus, Ojca i Syna,
jak urodził się w stajni,
jak uczył się chodzić,
jak zdejmowali go z krzyża.
Dlaczego mnie jesz?
 
(...)

Rzuciłeś w moje serce szaleństwo,
napełniłeś oczy moje krwią, 
kazałeś mi zamordować człowieka, zabić przyjaciela 
i bać się i uciekać przez poszarpane życie. 
A przecież służyłem wiernie, 
malowałem Pana naszego jedynego Jezusa Chrystusa, 
jak żył i umierał, jak zdejmowali go z krzyża 
i za nim powtarzam słowa przedśmiertne: 
Panie, czemuś mnie opuścił? 

Na koniec zadarł z zakonem Joannitów. Chciał wrócić 
do Rzymu – bo liczył na ułaskawienia. Nie zdążył. Jak za-
kończył życie? Nie wiadomo. Czy zabito go? Czy zmarł od 

słońca? Może miotał się po porcie, gdy odpływał jego statek 
z Port Ercole? Właśnie tak widział dzień ostatni – tj. 18 lip-
ca 1610 r. Gustaw Herling – Grudziński1. Jedyna pociecha, 
że go nie ścięto. Takiej śmierci obawiał się bowiem najbar-
dziej. Miał 39 lat. Mógł jeszcze pożyć. Jakby prosił się o pro-
blemy. Z jednej strony był osobą, która zmieniła bieg histo-
rii sztuki, a z drugiej - nie dorósł, nie dojrzał. Nie pracował 
nad sobą. 

Czy jest możliwa zmiana? Odpowiedzi udziela prof. Bro-
nisław Urban w pierwszym numerze kwartalnika Proba-
cja2. W swym wywodzie wskazuje za J. B. Halford, że osią-
gnięto spory wskaźnik poprawy wśród skazanych agreso-
rów, dzieląc ich na dwie grupy i stosując właściwą tera-
pię w zależności, czy zakwalifikujemy osobę jako agreso-
ra typu „predator” czy jako afektywnego. Ten pierwszy uży-
wa przemocy jako instrument, z wyrachowaniem. Trzeźwo 
ocenia sytuację. Drugi nie dokonuje kalkulacji. On rozłado-
wuje napięcie. Być może takim człowiekiem był Caravag-
gio. Po dniu ciężkiej pracy chciał się rozerwać. Napić wina. 
Zaczepiać kobiety. Byle się zabawić. A że będą problemy? 
Któż by się przejmował. Po co? Chwilo trwaj. Na przekór. 
Wyobrażał sobie, że świat jest przeciw niemu, że nikt go nie 
rozumie. Może myślał: „Jestem taki samotny, nieszczęśliwy. 
Tego mi trzeba. Zabawy. Bez granic i opamiętania”. Cara-
vaggio zatrzymany w rozwoju na etapie nastolatka. Gdyby 
żył współcześnie i stawał przed Sądem za swe czyny, suge-
rowałbym skorzystanie z artykułu art. 72 § 1 pkt 6 k.k., tj. 
zobowiązania skazanego do uczestnictwa w programie ko-
rekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. Nałożenie 
takiego obowiązku wymaga zgody skazanego (art. 74 § 1 
k.k.), ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by uświado-
mić sprawcy, że to jest szansa na to by nie trafił do zakładu 
karnego3. Może się pojawić zarzut: a co to za motywacja? 
Posługiwanie się strachem. Z mego niewielkiego doświad-
czenia w zawodzie kuratora mogę z całą pewnością powie-
dzieć: najważniejsza jest zmiana na lepsze. To jak to osią-
gniemy jest drugorzędne. Każdy rok, miesiąc, czy nawet 
dzień trwania w stanie pierwotnym, to nie tylko katorga dla 
tego człowieka, ale przede wszystkim dla jego najbliższych. 

1) „Wyobrażam go sobie, jak biegł w obie strony w obie strony w 
kleszczach sierpniowego słońca, jak z pianą na ustach krzyczał i 
złorzeczył w kierunku oddalającej się feluki, jak wygrażał złodzie-
jom swoją nieodłączną szpadą. Aż upadł rażony promieniem słoń-
ca. Próbował jeszcze na próżno poderwać się, zarywszy palce obu 
rąk w czarnym piasku. W końcu rozpłaszczył się martwy w dziw-
nej pozycji, jakby głowę odcięła mu od tułowia niska fala przypły-
wu”, Gustaw Herling – Grudziński w „Dzienniku pisanym nocą. 
1989 – 1992”, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 106
2) B. Urban, “Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilak-
tyki przestępczości gwałtownej”, Probacja 2009, nr 1, s. 88 - 109
3) Pouczające w tym względzie jest postanowienie Sądu Apela-
cyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2006 r. o następującej tre-
ści: „Sąd penitencjarny procedując w oparciu o przepis art. 163 § 
2 k.k.w. (który ma zresztą w zakresie zdania drugiego praktycznie 
tożsamą treść co § 2 art. 74 k.k.), może nałożyć obowiązek określo-
ny w treści art. 72 § 1 pkt 6 k.k. (ustanawiając taki obowiązek lub 
zmieniając nałożony obowiązek na ten z art. 72 § 1 pkt 6 k.k.), tylko 
wtedy gdy uzyska zgodę skazanego (art. 74 § 1 k.k. w zw. z art. 16 
§ 2 k.k.w.). W przypadku braku takiej zgody sąd penitencjarny wi-
nien takiego wniosku o nałożenie obowiązku nie uwzględnić, co 
może jednak stanowić podstawę do wszczęcia - z urzędu - postępo-
wania w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia.”, KZS 2006/12/46
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Agresja



 Odpowiedzi na pytanie, czy taki program jest dostęp-
ny w Szczecinie udziela Dział Interwencji Kryzysowej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Powstał 
tam ramowy program korekcyjno edukacyjny dla osób sto-
sujących przemoc „Żyć godnie”. Jego autorzy Małgorzata 
Skierczyńska i Radosław Cieśluk następująco opisują pod-
stawowe założenia: Tworząc ten program wyszliśmy z prze-
konania, że praca z osobami stosującymi przemoc powin-
na koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, które 
będą pomocne do zmiany zachowań przemocowych na nie 
- przemocowe. Centralną filozofią prezentowanego progra-
mu jest założenie, że zachowanie przemocowe samo w so-
bie nie jest celem. Sprawca chce coś osiągnąć stosując prze-
moc. Dlatego też podczas spotkań grupowych koncentruje-
my się na kształtowaniu umiejętności realizowania celów 
klientów zgodnych z przyjętymi normami społeczno – kul-
turowymi poprzez zachowania bez przemocy. Temu też słu-
żą pierwsze dwie sesje, gdzie dochodzi do wyznaczenia kie-
runków pracy oraz wzajemnej akceptacji celu jaki uczestni-
cy chcą osiągnąć poprzez uczestnictwo w programie. Dzię-
ki temu możliwe jest nawiązanie współpracy i ostatecznie 
wspólne wypracowanie dobrych rozwiązań. Dzięki odda-
niu inicjatywy w ręce klientów sprawiamy, że stają się oni 
ekspertami od własnego życia i mogą wziąć odpowiedzial-
ność za zmiany, których chcą dokonywać. W ujęciu psycho-
logicznym jest to najkorzystniejsza sytuacja, jeśli chodzi o 
możliwość dokonywania modyfikacji zachowań. Biorąc 
pod uwagę problematykę przemocy w rodzinie, prowadze-
nie analizy i tworzenie strategii obejmuje w tym programie 
takie obszary jak: funkcjonowanie poznawcze, funkcjono-
wanie emocjonalne, poczucie własnej wartości oraz relacje 
z otoczeniem.

 W programie, oddziaływania korekcyjne oparte są na 
wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce 
negatywnych. 

 Program został opracowany zgodnie z wytycznymi do 
tworzenia modelowych programów korekcyjno – eduka-
cyjnych dla osób stosujących przemoc. Składa się on z 15 
spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne oraz mini-
mum dwóch konsultacji indywidualnych po 2 godziny. 
Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.

CELE PROGRAMU:
1. Zaprzestanie stosowania przemocy przez uczestników 
programu.
2. Uzyskanie przez osoby stosujące przemoc świadomości 
własnych zachowań wobec najbliższych im osób.
3. Nauka umiejętnego rozwiązywania konfliktów bez uży-
cia agresji i nabycie zdolności konstruktywnego wyrażania 
uczuć.
4. Promocja pozytywnych postaw oraz poczucia odpowie-
dzialności za własne czyny.
5. Kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich 
i umiejętności wychowawczych.

FORMY ODDZIAŁYWAŃ:
1. Spotkania indywidualne, podczas których następuje po-
znanie struktury rodziny, dotychczasowego życia uczestni-
ka oraz wstępne ustalenie celu pracy. Poszukiwanie zaso-

bów pozwalających na zaprzestanie stosowania przemocy 
przez osobę ją stosującą.
2. Spotkania grupowe.
• edukacja dotycząca przemocy – czym jest, jakie są jej for-
my,
• praca nad zmianą zachowań i postaw,
• kształtowanie nowych umiejętności radzenia sobie z emo-
cjami, stresem, wyrażaniem uczuć w sposób konstruktyw-
ny i bez używania przemocy,
• nauka umiejętności komunikacji bez przemocy,

FORMY PRACY:
• mini wykłady
• warsztaty - kształcenie konkretnych zachowań
• analizowanie zachowań i wydobywanie zasobów pozwa-
lających na zachowania bez przemocy
• „zadania domowe” – praca nad wprowadzaniem zmian w 
codziennym funkcjonowaniu

UCZESTNIKAMI PROGRAMU MOGĄ BYĆ:
1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem prze-
mocy w rodzinie, które zostały zobowiązane przez sąd do 
uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
2. osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zostały „skie-
rowane” przez kuratorów, dzielnicowych czy terapeutów,
3. osoby, które w innych okolicznościach zgłoszą się do 
uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
4. osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą 
w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków – w tym 
przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą 
stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

Uczestnicy podpisują kontrakt, który stanowi załącznik 
do niniejszego programu.

Prowadzący program na bieżąco monitorują zmiany, a 
po jego zakończeniu dokonają ewaluacji zmian jakie zaszły 
w zachowaniach uczestników.

Ufamy, że powyżej opisany program jest optymalnym 
sposobem na to, by pomóc w przemianie osobom stosu-
jącym przemoc. Przemawiają za tym względy finansowe, 
wychowawcze, jak i doświadczenia zaczerpnięte z innych 
miast czy krajów.  [  ]
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|  Autorzy: kurator sądowy Aleksander Cywiński wraz z terapeutami Małgorzatą Skierczyńską 
i Radosławem Cieśluka z Działu Interwencji Kryzysowej MOPR-u w Szczecinie



Grzegorz Szacoń, In Gremio: Pierwszy Kongres Nauk 
Sądowych – skąd inicjatywa, kto go organizuje, na jaki 
odzew i których środowisk Pan liczy?

Jerzy Pobocha: Wystąpiłem z taką inicjatywą zainspiro-
wany pewnym materiałem prawnoporównawczym na te-
mat statusu biegłych w kilku porządkach prawnych. Jest 
on dostępny między innymi w internecie na stronie orga-
nizatorów naszego Kongresu. Biegłym, co wynika także z 
nadesłanych ankiet organizacyjnych, potrzeba kontaktów 
i wymiany doświadczeń. Jest to Kongres „nauk”, nie Kon-
gres „biegłych”, aby podkreślić, że są to dziedziny obejmu-
jące wiadomości specjalne, ale stosowane w ramach pra-
wa i zgodnie z nim. 

G.S.: Jakie są cele Kongresu?

J.P.: Przede wszystkim poprawę statusu biegłego, powoła-
nie federacji stowarzyszeń biegłych. Przekształcenie stro-
ny internetowej zjazdu w stronę federacji. Chcemy utwo-
rzyć forum komunikacji biegłych. Być opiniodawcą dla 
ustawy o biegłych sądowych. Wydawać biuletyn informa-
cyjny. Chcielibyśmy też, aby potem takie spotkania odby-
ły się na szczeblu okręgowym.

G.S.: Czy biegły sądowy ma stać się zawodem, czy biegli 
sądowi mają być korporacją?

J.P.: Tak, ale częściej drugim zawodem. Inaczej nie da się 
przeprowadzić rzetelnego procesu pogłębionego szkole-

nia i certyfikacji biegłych. Tu 
nie chodzi o etaty i funkcje. 
Chodzi o strukturę, która or-
ganizuje ramy pracy.

G.S.: Biegłych niektórych specjalności jest zbyt mało, 
z kolei innych jest aż nadto – czy mechanizm powoływa-
nia biegłych należy skorygować?

J.P.: Sposób powoływania biegłych przez wpis na listę jest 
niewłaściwy. Aby być biegłym należy - moim zdaniem – być 
członkiem stowarzyszenia specjalistycznego, które prowa-
dzi szkolenia i certyfikaty nabywania specjalności. Ponadto 
kandydat na biegłego powinien przejść dodatkowe kursy, np. 
zawierający ogólne elementy prawa oraz kurs specjalistycz-
ny z danej dziedziny, sprofilowany na opiniodawstwo sądo-
we i potwierdzony certyfikatem. Biegłym powinien być spe-
cjalista najwyższej klasy, a nie ktoś początkujący. W krajach 
zachodnich dodawanie do tytulatury zawodowej „biegły są-
dowy” podkreśla wysoką rangę danego specjalisty.

G.S.: Czy nie rozważaliście Państwo pomysłu przejścia 
biegłych najczęściej wykorzystywanych specjalności na 
etat sądu? 

J.P.: To byłaby sytuacja przypominająca specjalistów poli-
cyjnych. Na razie jednak tego pomysłu nie można uznać 
za analizowany. Wiemy jednak, że są „wąskie gardła” 
i czas oczekiwania na opinie bywa bardzo długi, zwłasz-
cza jeśli chodzi o instytuty specjalistyczne. 

Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu In Gre-
mio, w czerwcu br. odbyło się w sali konferencyjnej Pro-
kuratury Okręgowej spotkanie prawników zorganizowa-
ne przez Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników Pol-
skich, poświęcone problematyce handlu ludźmi. Zapo-
wiedzieliśmy, że omówimy też wystąpienie wiceprezesa 
Fundacji La Strada przeciwko Handlowi Ludźmi i Nie-
wolnictwu – Ireny Dawid–Olczyk. 

Przypomnijmy, że obecnie trwa kampania profilak-
tyczno – edukacyjna przeciwko handlowi ludźmi pod ha-
słem „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood”. W swoim 
wystąpieniu Irena Dawid – Olczyk stwierdziła, że ofiary 
handlu ludźmi są bardzo szczególnym rodzajem świad-
ka – pokrzywdzonego. W większości spraw o handel ludź-
mi są jedynym lub głównym źródłem dowodowym. Jed-
nocześnie często są cudzoziemcami o nieuregulowanym 
statusie pobytowym i ich związki ze sprawcami są zawsze 
organizacyjne, a często również emocjonalne, nie mają 
zaufania do organów ścigania i aparatu sprawiedliwości. 
Społeczność międzynarodowa radzi sobie z tą sytuacją, 
otaczając ofiary szczególną troską. Jednym ze sposobów 
jest finansowanie organizacji pozarządowych, które mają 
wspierać ofiary, ciesząc się ich większym zaufaniem. 

Fundacja La Strada już od piętnastu lat wspiera 
świadków – pokrzywdzonych, a od dwóch lat jest wy-
konawcą zadania publicznego zleconego przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Krajowe Centrum 
Interwencyjno – Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi 
wykonuje swoje zadania m.in. przez całodobowe prowa-
dzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu 
ludźmi, wspieranie identyfikacji ofiar handlu ludźmi, 
asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ści-
gania i wymiarem sprawiedliwości, wsparcie psycholo-
giczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne, transport 
ofiary na terenie kraju, dyspozycyjność przez 24 godzi-
ny na dobę. Prowadzone są też schroniska dla ofiar han-
dlu ludźmi przez zapewnienie bezpiecznego zakwatero-
wania, wyżywienie, dyspozycyjność, także przez 24 h. 
La Strada jest niezależną polską organizacją, której ce-
lem jest przeciwdziałanie międzynarodowemu handlo-
wi ludźmi, niewolnictwu oraz zjawiskom eksploatacji 
prostytucji. Zgodnie ze statutem, grupą docelową, któ-
rej świadczona jest pomoc, są ofiary handlu ludźmi, nie-
mniej jednak organizacja wspiera również kobiety, któ-
re dobrowolnie podjęły pracę w seksbiznesie. Prioryte-
tem jest poszanowanie praw klientek do podejmowania 
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NIE KAŻDY POCIĄG JEDZIE DO HOLLYWOOD
Handel ludźmi – nasilające się zjawisko

„In Gremio” rozmawia z organizatorem, doktorem Jerzym Pobochą

Pierwszy Kongres Nauk Sądowych



G.S.: Co zmienić w funkcjonowaniu biegłego sądowego 
organizacyjnie, a w ślad za tym i proceduralnie?

J.P.: Jest wiele zmian, które są dyskutowane w naszym środo-
wisku. Oczekiwać należy wszelkich zmian w kierunku prag-
matyzmu i praktyczności pracy z aktami. Weźmy te tomy 
akt, w których dużą część stanowią „zwrotki”. Dalej: sposób 
komunikacji z biegłymi przede wszystkim przez Internet – 
co da oszczędność czasu i wydatków, nie tylko e-państwo, 
e-sąd i e-biegły. Ograniczenie przepisywania w opiniach 
wcześniejszych dokumentów z akt, np. zarzutów. Chcemy 
ograniczenia - posuniętego do granic absurdu - legalizmu, 
zmniejszenia kosztów wymiaru sprawiedliwości. Wyelimi-
nowania opinii biegłych w najprostszych sprawach. Polska 
jest krajem, który wydaje jeden z największych odsetek PKB 
na wymiar sprawiedliwości, jest więc on niezwykle drogi.

G.S.: Co z nierzetelnością biegłych? Czy środowisko ma 
receptę, jak ją eliminować samodzielnie?

J.P.: Stowarzyszenia biegłych powinny mieć kodeksy etycz-
ne. Ja jestem autorem takiego kodeksu dla psychiatrów są-
dowych (Kodeks etyczny biegłego psychiatry - zasady do-
brych obyczajów, Psychiatria Polska, 1996, supl., 65-70). Po-
winniśmy umieć podchodzić krytycznie do naszej pracy i 
wytworzyć mechanizm reakcji na przypadki nierzetelnych 
opinii. Korporacja powinna też traktować takie przypadki 
jako materiał do szkoleń i omawiania błędów. W psychia-
trii sądowej robi się to już od dawna – oczywiście bez ujaw-
niania danych, nazwisk, indywidualizowania przypadków.

G.S.: Czy uderzycie siłą nacisku środowiska na zmianę ar-
chaicznego sposobu wynagradzania za opinie biegłych, któ-
ry polega na wydawaniu przez sąd postanowień, zamiast 
szybkiej decyzji w postaci wewnętrznego zarządzenia?

J.P.: Tak, i będziemy takie przykłady wspomnianego ab-
surdalnego legalizmu nagłaśniać i starać się zmieniać.

G.S.: Często słyszy się zdanie biegłych, że ich wynagro-
dzenia za opinie są zbyt niskie?

J.P.: Należy zmienić sposób naliczania wynagrodzeń, 
przez co mam na myśli wyeliminowanie tabeli wy-
nagrodzeń dla biegłych pewnych specjalności. Chcę 
podkreślić, że opiniodawstwo w całej Europie to ry-
nek usług i można uznać, że mają one określoną cenę. 
Nie widzę nic złego w negocjowaniu wynagrodzeń. 
Mówiłem już o tym, że pomimo dużych wydatków bu-
dżetu Państwa na wymiar sprawiedliwości środki te 
są czasem nie najlepiej wydatkowane. Moim zdaniem 
można znaleźć oszczędności, np. przez wspomniane 
już e-sąd i e-biegły, a także zmniejszenie pochopnego 
zwalniania z kosztów sądowych przy lepszej ich ścią-
galności. 

G.S.: Uczestniczy Pan także w szkoleniach doskonalą-
cych zawodowo sędziów i prokuratorów. Jakie zagad-
nienia z psychiatrii sądowej powinny być przedmiotem 
ustawicznych wykładów lub seminariów? 

J.P.: Chcę odpowiedzieć z naszej perspektywy – wy-
miar sprawiedliwości powinien doczekać się od nas 
podręcznika psychiatrii sądowej dla prawników. On 
powinien być okresowo udoskonalany. Chcielibyśmy 
także mieć wiele kontaktów z praktykami i gromadzić 
płynące od nich pytania i kazusy. Ostatnio prowadzi-
łem cykl wykładów dla sędziów cywilistów dotyczą-
cych metodologii opiniowanie w sprawach testamento-
wych i uznaję to za kierunek, który powinien być kon-
tynuowany. [  ]

samodzielnych decyzji, także dotyczących zaangażowa-
nia w prostytucję. Zapewnienie, ze strony Fundacji po-
ufności, bezpieczeństwa, z wyłączeniem form stygma-
tyzacji buduje płaszczyznę do wspólnych działań. Ce-
lem podejmowanych działań jest przywrócenie osoby do 
poziomu funkcjonowania przed zaistnieniem przestęp-
stwa. Wstępne działania podejmowane są w ramach in-
terwencji kryzysowej, mają na celu zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa ofierze, zapanowanie nad niepoko-
jem i dezorientacją. Organizowana jest kompleksowa 
pomoc: medyczna, psychologiczna i prawna. Dalej wice-
prezes La Strady mówiła, że Fundacja angażuje specjali-
stów z różnych dziedzin. Wsparcie psychologiczne obej-
muje zazwyczaj długotrwałą psychoterapię, której celem 
jest przywrócenie kobiecie poczucia kontroli nad wła-
snym życiem. Praca z psychologiem dotyczy także pro-
blemów klientki, które generowały sytuacje kryzysu w 
jej życiu i sprowadziły do roli ofiary przestępstwa. Kon-
sultacja prawna obejmuje poradnictwo nie tylko bezpo-
średnio związane z faktem bycia pokrzywdzoną, ale tak-
że dotyczące różnych sfer życia kobiety. Decyzja o podję-
ciu współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawie-
dliwości należy zawsze do klientki. Jeżeli zdecyduje się 

ona na składanie zeznań i ujawnienie sprawców może li-
czyć na pomoc Fundacji. Pracownica La Strady towarzy-
szy klientce podczas składania zeznań, a także występu-
je w roli przedstawiciela społecznego w trakcie procesu 
sądowego. Pomoc prawna to konsultacje, pisanie pism, a 
także konsultacje specjalistyczne zwłaszcza z zakresu pro-
cedury karnej, prawa rodzinnego oraz administracyjnego 
(pobyt na terenie RP dla cudzoziemców) i prawa pracy. 

Na zakończenie swego wystąpienia wiceprezes Ire-
na Dawid – Olczyk stwierdziła, że o skali działań może 
świadczyć ilość telefonów odbieranych i wykonywa-
nych w Fundacji, tj. około 700 miesięcznie i średnio 
10 nowych klientów co miesiąc. Każdy z tych klientów 
otrzymuje pomoc trwającą od jednorazowej interwencji, 
trwającej zwykle 2-3 dni, do pracy przez kilka lat w zależ-
ności od potrzeb. [  ]

Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału

Zrzeszenia Prawników Polskich 
w Szczecinie
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W 2006 r. rzesza absolwentów wydziałów prawa, 
w tym i ja, przystąpiła do egzaminu wstępnego na apli-
kację adwokacką, przeprowadzanego po raz drugi na 
nowych zasadach. W Szczecińskiej Izbie Adwokackiej 
pozytywny wynik uzyskało siedemnaście osób.

Po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu wstęp-
nego zacząłem zastanawiać się nad tym, jak faktycznie 
będzie wyglądała aplikacja - czy będzie to kolejna for-
ma studiów, czy też położony zostanie nacisk na aspek-
ty praktyczne. Moje wątpliwości zostały niebawem roz-
wiane.

Po rozpoczęciu pierwszego roku szkoleniowego każ-
dy aplikant odbył obowiązkowe wówczas praktyki w są-
dzie i prokuraturze. To pozwoliło nam poznać ww. in-
stytucje niejako „od kuchni”. Wskazany okres wspomi-
nam dobrze, bowiem była to moja pierwsza styczność ze 
wskazanymi instytucjami oraz sympatycznymi osobami 
instytucje te tworzącymi. Niestety w ostatnim czasie, w 
wyniku działań ustawodawcy, obowiązkowa wielomie-
sięczna praktyka odeszła do lamusa, a aplikanci z młod-
szych roczników nie mają już możliwości zapoznania 
się z działaniem sądu i prokuratury od wewnątrz w ta-
kim zakresie, z jakim sam osobiście się zetknąłem.

Wraz z rozpoczęciem pierwszego roku rozpoczęły 
się także obowiązkowe zajęcia szkoleniowe zorganizo-
wane przez Szczecińską Izbę Adwokacką. Wśród wy-
kładanych przedmiotów były te, które znaliśmy już ze  
studiów, jak i zupełnie nowe (np. etyka adwokacka, hi-
storia adwokatury). Każdy z przedmiotów kończył się 
kolokwium częściowym, które przeprowadzane było z 
reguły w formie opisowej. Pierwszy semestr minął spo-
kojnie. Schody zaczęły się podczas drugiego semestru,  
kiedy to przyszło nam zdawać procedurę karną – pierw-
szą instancję. Problem stanowiła dla nas forma testo-
wa kolokwium. Pozytywny wynik uzyskiwał delikwent, 
który udzielił co najmniej 75% prawidłowych odpowie-
dzi. Po zaliczeniu wszystkich kolokwiów częściowych 
przyszedł czas na kolokwium roczne. Forma kolokwium 
była mieszana. Z jednej strony pisaliśmy prace opisowe, 
a z drugiej – ponownie z prawa karnego procesowego 
– mieliśmy test, który stał się bolączką dla niektórych 
z nas.

Rok drugi zapowiadał się interesująco pod względem 
szkoleniowym. W programie pojawiło się m. in. pra-
wo cywilne i karne. Na aplikacji pozostało czternaście 
osób. Zajęcia były łączone z referatami przygotowywa-
nymi przez samych aplikantów. Podczas szkoleń mieli-
śmy możliwość wysłuchania opowieści o nietypowych 
sprawach sądowych, jakie przytrafiły się naszym wykła-
dowcom. Wszelkie kolokwia odbywały się w formie te-
stu, przy czym próg, który należało osiągnąć, aby je zali-
czyć, obniżono do 60 %.

Po pomyślnie zdanym kolokwium rocznym nadszedł 
czas na rozpoczęcie trzeciego roku aplikacji. Przystąpili-
śmy do niego w okrojonym składzie dziewięciu osób, ze 

względu na przeniesienie się części koleżanek i kolegów 
do innych izb adwokackich. Po raz pierwszy w tym cza-
sie pojawili się wykładowcy w osobach sędziów oraz re-
ferendarzy, praktykujących na co dzień w szczecińskich 
sądach. Zajęcia prowadzone przez praktyków były bar-
dzo ciekawe. Podkreślano błędy, jakie najczęściej po-
pełniają adwokaci oraz radcowie prawni występujący 
przed sądami. Wykładowcy przedstawiali nam auten-
tyczne stany faktyczne, z którymi sami się spotkali, by 
następnie prowadzić dyskusję na temat możliwych do 
zastosowania rozwiązań. Trzeci rok wolny był już od ja-
kichkolwiek kolokwiów. Każdy z nas skupiał się więc na 
pracy w kancelarii, w której wykonywaliśmy codzienną 
pracę aplikanta adwokackiego pod okiem swoich prze-
łożonych.

Czwarty rok z kolei stał pod znakiem prawa Unii Eu-
ropejskiej, zajęć dotyczących marketingu usług praw-
niczych oraz powtórki elementów dotyczących pisania 
apelacji w sprawach cywilnych oraz karnych. W owym 
czasie zaczęła klarować się także sytuacja dotycząca eg-
zaminu zawodowego. Okazało się, iż to nasz rocznik bę-
dzie pisał po raz pierwszy na nowych zasadach pań-
stwowy egzamin adwokacki.

Termin egzaminu był przez długi czas nieznany. Kie-
dy Minister Sprawiedliwości ogłosił oficjalny komuni-
kat co do daty egzaminów korporacyjnych (29 czerwca 
– 2 lipca 2010 r.), pojawiły się pierwsze oznaki zdener-
wowania. Zostały zaledwie trzy, cztery miesiące, a ma-
teriału do opanowania, którego nie mieliśmy w progra-
mie szkolenia było mnóstwo. Sam egzamin odbywał się 
w Poznaniu. Zdawaliśmy go wraz z aplikantami Wiel-
kopolskiej i Lubuskiej Izby Adwokackiej. Tenże fakt do-
datkowo potęgował stres. Znajdowaliśmy się w końcu 
na obcym terenie. Nie znaliśmy nadto osób sprawdza-
jących i nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodzie-
wać. „Wywiad” aplikancki jednakże zadziałał, przez co 
stosunkowo szybko uzyskaliśmy uspokajające nas infor-
macje na temat członków poznańskiej komisji egzami-
nacyjnej.

Egzamin sam w sobie nie był łatwy. Składał się z pię-
ciu części pisemnych. Pierwszą stanowił test liczący 100 
pytań. Aby uzyskać pozytywną ocenę należało odpowie-
dzieć poprawnie na co najmniej 60 z nich.

Druga część polegała na przygotowaniu apelacji z 
prawa karnego na podstawie przygotowanych na po-
trzeby egzaminu akt sądowych. Przygotowujący zadanie 
nie ustrzegli się jednakże błędów, albowiem w informa-
cji dodatkowej (istotnej dla sprawy) podano, iż w aktach 
sprawy znajduje się wyrok sądu rejonowego, na mocy 
którego oskarżony został skazany, w tym orzeczono wo-
bec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Nie podano jed-
nakże, na jaki okres orzeczono tenże zakaz, mimo tego, 
iż w dalszej części akt sądowych powoływano się na za-
kaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. W związku z 
tym błędem niektórzy zdający przyjmowali, iż takiego 
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zakazu nie ma, albowiem kodeks nie zna środka karne-
go w postaci zakazu prowadzenia pojazdów bez poda-
nia okresu, inni natomiast przyjmowali to za pomyłkę 
przygotowujących zadania i przyjmowali, że orzeczono 
wobec oskarżonego zakaz na okres 2 lat. Niestety nasza 
komisja nie poinformowała nas o błędzie, pomimo tego, 
iż takie uwagi były jej zgłaszane. Na napisanie apelacji 
mieliśmy pozornie sporo czasu - aż 6 godzin. Jak to nie-
kiedy bywa - pozory mylą, a biorąc pod uwagę odręczne 
pisanie pracy, czasu było naprawdę niewiele.

Część trzecia – egzamin z prawa cywilnego - polega-
ła na sporządzeniu apelacji na podstawie przygotowa-
nych na potrzeby egzaminu akt, a dotyczącej w skórcie 
mówiąc zadośćuczynienia za zakażenie wirusowym za-
paleniem wątroby typu C. Także i w tym zakresie przy-
gotowujący zadania nie ustrzegli się błędów. Mniej wię-
cej po godzinie egzaminu komisja egzaminacyjna otrzy-
mała telefon z Ministerstwa Sprawiedliwości z informa-
cją, iż w uzasadnieniu orzeczenia wydanego przez sąd 
I instancji, zamiast powoływanego art. 213 kpc, powi-
nien znajdować się art. 231 kpc. Tak samo, jak w przy-
padku części karnej, czas na napisanie apelacji wyno-
sił 6 godzin.

Część czwarta i piąta stanowiła egzamin z prawa ad-
ministracyjnego oraz gospodarczego, na który ustawo-
dawca przeznaczył łącznie 6 godzin. W pierwszym przy-
padku polegała ona na przygotowaniu prostej skargi do 
WSA na podstawie przygotowanego kazusu, w drugim 
natomiast na przygotowaniu umowy pożyczki pomię-
dzy spółką komandytowo-akcyjną a przedsiębiorcą in-
dywidualnym, z zachowaniem wymogów przewidzia-
nych w zadaniu (np. sporządzenie deklaracji wekslowej 
w umowie, zabezpieczenie roszczenia zwrotu pożyczki 
poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ru-
chomej).

Zdecydowanym mankamentem egzaminu był fakt, 
iż wszelkie prace pisaliśmy odręcznie. Ministerstwo 
nie zgodziło się, pomimo wielokrotnych petycji apli-
kantów z całej Polski, na pisanie egzaminu na kompute-
rze. Kolejnym minusem egzaminu był ograniczony do-
stęp do programu informacji prawniczej Lex Polonica. 
Na 59 osób przystępujących do egzaminu przygotowa-
no około 10 stanowisk komputerowych. Niejednokrot-
nie aby móc zasiąść przy komputerze i odnaleźć sto-
sowne orzecznictwo, należało odstać w kolejce mini-
mum 15 minut.

Po ostatnim dniu egzaminu wszyscy poczuli ulgę. Po-
zostało czekać nam na wyniki, które pojawiły się pod 
koniec lipca. Informacja jaka ostatecznie do nas dotarła 
była bardzo pozytywna. Wszyscy aplikanci naszej Izby 
spisali się na medal i zdali egzamin zawodowy. Dosko-
nały, w obliczu wcześniej opublikowanych wyników w 
innych komisjach, był także ogólny wynik w komisji po-
znańskiej, bowiem pozytywny wynik z egzaminu końco-
wego uzyskało 47 na 59 zdających osób.

W mojej ocenie dobre wyniki z egzaminu adwokac-
kiego uzyskane przez aplikantów szczecińskich były w 
większej mierze rezultatem codziennej pracy w kance-
larii u patronów, aniżeli efektem zajęć szkoleniowych 
podczas aplikacji. Powodem ku temu twierdzeniu jest 
fakt, iż tak naprawdę od samego początku nikt nie wie-
dział jak ten egzamin będzie wyglądał, w związku z 
czym ciężko było prowadzić zajęcia pod jego kątem.

Oceniając natomiast z perspektywy czasu sam prze-
bieg aplikacji adwokackiej nie sposób pominąć nega-
tywnych jej aspektów. Uważam, iż ramowy plan szko-
leń aplikantów przygotowany przez Naczelną Radą Ad-
wokacką nie sprawdził się w ogóle. Zaplanowane w nim 
tematy nie zostały częstokroć w ogóle zrealizowane, 
gdyż niejednokrotnie zabrakło na nie po prostu czasu. 
W trakcie aplikacji zabrakło także zdecydowanie ćwi-
czeń praktycznych – polegających chociażby na pisa-
niu apelacji, skarg do WSA, czy umów typowo pod eg-
zamin. Kolejnym elementem, którego było zdecydowa-
nie zbyt mało, to ćwiczenia na kazusach, które z pewno-
ścią byłyby ciekawym uzupełnieniem teoretycznego wy-
kładu. Krytyce należy poddać także system kolokwiów 
rocznych w formie testu oraz odejście od kolokwiów 
częściowych. W mojej ocenie kolokwia w formie opi-
sowej, polegające na rozwiązaniu zagadnienia prawne-
go, czy też chociażby napisaniu apelacji, bądź umowy, 
znacznie bardziej przygotowałyby aplikanta do czekają-
cego go pisemnego egzaminu zawodowego, aniżeli test, 
który jest sprawdzeniem jedynie zapamiętania przepi-
sów, a nie ich zastosowania. Także kolokwia częściowe, 
pomimo tego, iż na nie narzekaliśmy, miały swoje pozy-
tywne strony, które przejawiały się w tym, iż na bieżą-
co powtarzaliśmy przerobiony materiał. Do kolokwium 
rocznego wystarczyło wówczas jedynie zrobić niewiel-
ką powtórkę.

Do zdecydowanych pozytywów aplikacji należy za-
liczyć zajęcia szkoleniowe z sędziami i referendarzami 
praktykującymi na co dzień w szczecińskich sądach. 
Mam nadzieję, że w przyszłości również wyrażą oni 
chęć podzielenia się swoją wiedzą z nowymi aplikanta-
mi. Pozytywnie należy ocenić także wszelkiego rodzaju 
imprezy integrujące środowisko prawnicze – w tym spo-
tkania noworoczne, szkolenia czy spartakiady prawni-
ków. Przy okazji tychże spotkań miałem możliwość po-
znania wielu wybitnych członków szczecińskiego, jak 
i ogólnopolskiego środowiska prawniczego.

Nowy system odbywania aplikacji adwokackiej, jak 
i zdawania państwowego egzaminu adwokackiego prze-
chodzi ciągły rozwój. W mojej opinii zdał on w tym roku 
egzamin na ocenę dostateczną. Jestem jednakże przeko-
nany, iż w kolejnych latach będzie ewoluował, aż osią-
gnie zadowalający poziom.

Serdecznie gratuluję wszystkim koleżankom i kole-
gom ze wszystkich izb adwokackich uzyskania tytułu 
zawodowego adwokata. [  ]
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Orzecznictwo  
Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie

Orzecznictwo w zakresie 
spraw cywilnych

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 5 listopada 2009r.
Sygn. akt I ACa 613/09
art. 95 prawa bankowego (Dz.U.02.72.665 j.t.),  
art. 162 k.p.c.

Jeżeli strona w toku postępowania przed Sądem I in-
stancji nie wniosła o wpisanie zastrzeżenia do proto-
kołu w trybie art. 162 k.p.c. o uchybieniu sprowadza-
jącym się, w ocenie strony, do dopuszczenia spreklu-
dowanych dowodów, to nie może skutecznie zarzucać 
w apelacji uchybienia przez Sąd I instancji przepisom 
postępowania w tym zakresie.

Na rozprawie w dniu 29 czerwca 2009 r. Sąd I in-
stancji dopuścił dowody z pełnomocnictw oraz wycią-
gu z KRS powódki dołączonych do pisma z dnia 25 
maja 2009 r. Pozwany w toku postępowania przed Są-
dem I instancji nie wniósł o wpisanie zastrzeżenia do 
protokołu w trybie art. 162 k.p.c. o uchybieniu sprowa-
dzającym się, w ocenie pozwanego, do dopuszczenia 
sprekludowanych, a wyżej wymienionych dowodów. 
Tym samym pozwany nie może skutecznie zarzucać 
w apelacji uchybienia przez Sąd I instancji przepi-
som postępowania (porównaj w powyższym zakresie 
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2008 r. 
III CZP 50/08; LEX 393805).

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 5 listopada 2009r.
Sygn. akt I ACa 221/09
art. 4171 § 2 k.c, art. 4241-42412 k.p.c.

Sposobem na obalenie prawomocności orzeczenia 
sądu nie jest wytoczenie kolejnego procesu, w któ-
rym strona dowodzi, że orzeczenie określonej treści 
zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. W 
każdym przypadku możliwość dochodzenia odszko-
dowania za niezgodne z prawem orzeczenie sądu uza-
leżniona jest od uprzedniego stwierdzenia niezgodno-
ści z prawem tego orzeczenia we „właściwym postę-

powaniu” – art. 4171 § 2 k.c., czyli w postępowaniu ze 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia (art. 4241-42412 k.p.c.).

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11 maja 2009r.
Sygn. akt I ACa 688/09
art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz.U.00.80.903).

Ustawodawca jednoznacznie określił warunki kie-
dy może dojść do głosowania wg zasady 1 właściciel 
– 1 głos bez zgody większości współwłaścicieli. Gdy-
by chciał wprowadzić takie głosowanie również wów-
czas, gdy poszczególni właściciele są powiązani ro-
dzinnie czy kapitałowo, wprowadziłby definicję usta-
wową pojęcia „jeden właściciel” bądź odesłał do odpo-
wiedniego stosowania definicji z art. 4 ksh. 

Należy przy tym pamiętać, iż art. 23 ust. 2a usta-
wy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali sta-
nowi wyjątek od generalnej zasady, iż głosowanie od-
bywa się większością udziałów. Wyjątków nie można 
zaś wykładać rozszerzająco, zgodnie z rzymską zasa-
dą exceptiones non sunt extentendae.

Orzecznictwo z zakresu prawa karnego

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Sygn. akt II AKa 131/09
art. 540 § 1 pkt 2 lit a k.p.k. w zw. z art. 113 § k.p.w.

Ustalenie przez sąd odwoławczy w toku postępowa-
nia zażaleniowego, na podstawie nowych faktów i 
dowodów, jakie ujawniły się po zakończeniu proce-
su i nie były sądowi orzekającemu znane, wysokiego 
prawdopodobieństwa tego, że ukarany w prawomoc-
nie zakończonym postępowaniu nie popełnił będące-
go przedmiotem osądu czynu, stanowi podstawę z art. 
540 § 1 pkt 2 lit a k.p.k. w zw. z art. 113 § k.p.w. do 
wznowienia postępowania.

Podstawa wznowienia propter nova powinna stwarzać 
wysokie prawdopodobieństwo błędności prawomocnego 
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wyroku. Istotne znaczenie ma zatem wiarygodność no-
wych faktów lub dowodów, rozumianych w ten sposób, że 
podstawę wznowienia postępowania mogą stanowić za-
równo nowe fakty wynikające ze znanych uprzednio źró-
deł dowodowych, jak też ujawnienie się nowych, niezna-
nych sądowi dowodów o nowych faktach. Przymiot wia-
rygodności uzyskują przede wszystkim fakty lub dowody, 
które są wewnętrznie spójne, a także zgodne z ustalenia-
mi dokonanymi w prawomocnie zakończonym postępo-
waniu, których skarżący nie podważa. Sąd orzekający w 
przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania musi 
zatem dokonać oceny wiarygodności owych dowodów 
lub okoliczności, które mają stanowić podstawę wznowie-
nia, w ścisłym sprzężeniu z oceną dotychczas zgromadzo-
nych dowodów, aby ustalić, czy istnieje rzeczywiście wy-
sokie prawdopodobieństwo błędności zakwestionowane-
go we wniosku orzeczenia.

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 1997 roku o Instytucie Pamięci  
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko  
Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  
Nr 63, poz. 424 z późn. zm.)

Celem przygotowania postępowania lustracyjnego winno 
być ustalenie, czy rzeczywiście zostało złożone oświadcze-
nie lustracyjne niezgodne z prawdą, wszechstronne wyja-
śnienie okoliczności sprawy, w tym zebranie, zabezpie-
czenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzy-
gnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. 
Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym 
dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej w wypadku, gdy 
na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasad-
niona wątpliwość co do poczytalności sprawcy uznać za-
tem należy za istotny brak tego postępowania. Podobnie 
niezaznajomienie osoby lustrowanej, czy też wadliwe-
go jej zaznajomienia ze zgromadzonym w toku postępo-
wania materiałem dowodowym, a także, pozbawienie tej 
osoby prawa do złożenia wniosków dowodowych stanowi 
istotne uchybienie tego postępowania.

Orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2010 r.
Sygn. akt III AUa 653/09
art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.)

Przelicznik przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy z 
dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z F. U. S. 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227) - nakazujący li-

czyć każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na paro-
wym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trak-
cyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stano-
wiskach manewrowych lub ustawiaczy jako 14 mie-
sięcy zatrudnienia na kolei - nie ma zastosowania 
w sytuacji, gdy ubezpieczony nabył prawo do eme-
rytury na zasadach ogólnych (przejściowych), gdzie 
to ustawodawca nie przewidział możliwości stoso-
wania przelicznika stażu kolejowego z art. 43 ust. 2 
ustawy.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009r. 
sygn. akt III AUa 248/09
art. 14c lit. „a” Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo-
łecznego do pracowników najemnych i ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE.L. z dnia 
27 marca 1972 r., nr 74, poz. 1; Dz. Urz.UE-sp. 05-1-83).

Wyłączenie ubezpieczonego z ubezpieczenia spo-
łecznego rolników tylko dlatego, że jednorazowo 
podjął 3-miesięczną pracę, w tym z kilkudniową 
przerwą, na terytorium innego państwa Unii Euro-
pejskiej i to w celu polepszenia kondycji prowadzo-
nego przez siebie gospodarstwa rolnego, z całą pew-
nością stawiałoby go w gorszej sytuacji w porówna-
niu z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa rolne 
jedynie na terytorium Polski. Byłaby to forma dys-
kryminacji z uwagi na miejsce wykonywania dzia-
łalności rolniczej i– co z tym związane– narusze-
nie zasady swobodnej działalności gospodarczej 
na terenie Unii Europejskiej wynikające z art. 43 
(dawnego 52) Traktatu rzymskiego. Nadto, odwołu-
jąc się jeszcze do wyroku Trybunału Sprawiedliwo-
ści z 19.03.2002 r. w sprawie C-393/99 Institut na-
tional dassurances sociales pour travailleurs in-
dépendants (Inasti) v. Claude Hervein i inni (LEX nr 
112003) wskazać należy, że wyjątek od zasady bez-
pośredniego zastosowania wspólnotowych przepi-
sów o zabezpieczeniu społecznym może mieć miej-
sce także wówczas, jeśli konieczność zastosowania 
konkretnego ustawodawstwa państwa Unii Euro-
pejskiej będzie skutkowało opłacaniem składek na 
zabezpieczenie społeczne, w zamian za które nie 
przysługują żadne świadczenia.

Wybór i opracowanie – sędzia Janusz Jaromin, 
rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
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13 lipca 1978 r. posterunek Milicji Obywatelskiej 
w Ińsku zaalarmował KWMO w Szczecinie o tym, że 
pewien mieszkaniec wsi Linówko wraz z goszczącym 
u niego wujem, obywatelem Norwegii, chcą zorgani-
zować zabawę, na którą zaprosili m.in. osoby naro-
dowości ukraińskiej. Jak donoszono w tajnej notatce, 
punktem kulminacyjnym imprezy miało być „odśpie-
wanie przy akompaniamencie orkiestry marsza ukra-
ińskiego”. 

Sprawa trafiła do st. sierżanta Hieronima Laskow-
skiego, pełniącego wówczas stanowisko st. inspekto-
ra Sekcji II Wydziału III KWMO w Szczecinie. Ponie-
waż zabawa miała się odbyć dwa dni później, funk-
cjonariusz rozpoczął błyskawiczne, wielokierun-
kowe działania, mające na celu udaremnienie pla-
nów organizatorów. Ich przebieg pozwala w mikro-
skali przyjrzeć się działalności SB, dla której lokal-
na impreza towarzyska (przez swój narodowościo-
wy aspekt), urosła do rangi poważnego, antysocja-
listycznego zagrożenia. Na podstawie lektury za-
chowanych dokumentów można pokusić się także 
o analizę „warsztatu” pracy funkcjonariuszy. Duża 
w tym zasługa st. inspektora Laskowskiego, któ-
ry bardzo skrupulatnie opisał poszczególne dzia-
łania, nie skąpił przy tym obszernych komentarzy,  
charakterystyk psychologicznych bohaterów i szcze-
gółów technicznych całego przedsięwzięcia. 

Powodów do wszczęcia sprawy oznaczonej kryp-
tonimem „Zabawa” było kilka. Po pierwsze, spotka-
nia osób pochodzenia ukraińskiego, które wymyka-
ły się spod oficjalnej działalności Ukraińskiego To-
warzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK), a no-
siły ewentualne znamiona zadeklarowanej przy-
należności narodowościowej były niebezpieczne  
i oczywiście nielegalne. W danym przypadku, obawy 
budziło dodatkowo uczestnictwo w imprezie obywa-
tela tzw. kraju kapitalistycznego, który na domiar złe-
go miał krytycznie wypowiadać się na temat PRL, a 
także skala imprezy: obecność nie tylko członków ro-
dziny zagranicznego gościa, ale również przyjaciół, 
sąsiadów i członków okolicznych kół UTSK. W ów-
czesnych realiach wszystko to stanowiło wystarcza-
jące powody do stwierdzenia, że „środowisko ukraiń-
skie w Linówku zamierzało, pod pretekstem spotka-
nia towarzyskiego zamanifestować swoją odrębność 
narodową w obecności obywatela norweskiego, co 
mogło wyrządzić określoną szkodę tak społeczną jak 
i polityczną”. 

Oficjalnym pretekstem dla pojawienia się SB w Li-
nówku było zlekceważenie przez organizatorów impre-
zy decyzji odmownej Urzędu Miasta i Gminy w Ińsku, 

wydanej w powyższej sprawie po konsultacji z urzę-
dem wojewódzkim w Szczecinie.

 
„Czy ryby dobrze biorą?” czyli zadania 
dla tajnych współpracowników

Plan funkcjonariusza Laskowskiego, który miał po-
krzyżować zamiary imprezowiczów, zakładał natych-
miastowe włączenie do sprawy dostępnych na miejscu 
tajnych współpracowników, a także współdziałanie ze 
st. sierżantem Kazaneckim z posterunku MO w Dobrza-
nach, na którego terenie mieściło się koło UTSK w Bia-
łej. Wszystkie zadania dla tzw. osobowych źródeł infor-
macji, a więc osób zarejestrowanych przez placówki SB 
jako współpracownicy i informatorzy, Laskowski okre-
ślił w raportach mianem „ofensywnych”. Plan przewidy-
wał wysłanie w dniu imprezy dwóch KO (tzw. kontak-
tów operacyjnych) do Linówka i „wproszenie się” ich na 
uroczystość pod pretekstem zapytania „czy ryby dobrze 
biorą w jeziorze Linówko”. Gdyby w trakcie trwania za-
bawy któryś z informatorów zauważył coś podejrzanego 
(kolportaż „wrogiej” literatury, ulotek itd.), miał za zada-
nie natychmiast powiadomić o tym Laskowskiego, cze-
kającego w aucie zaparkowanym przy drodze za wsią. 
Ponadto, przewidując ewentualne zatrzymania, funkcjo-
nariusz nakazał skompletować sekretarzowi UMiG w 
Ińsku obsadę Kolegium Karno-Administracyjnego oraz 
zorganizować we wsi patrole ORMO. Na podstawie usta-
leń z komendantem MO w Ińsku, Mieczysławem Parasz-
czakiem, przewidziano również specjalny, nocny dyżur 
funkcjonariuszy, w tym skierowanie do Linówka samo-
chodu milicyjnego, utrzymującego stałą łączność radio-
wą z posterunkiem. Pozostałym funkcjonariuszom naka-
zano czuwanie w ramach „dyżuru domowego”.

14 lipca, dobę przed planowaną imprezą, Laskow-
ski spotkał się w Ińsku z KO, pseudonim „Edek”, pole-
cając mu m.in. rozgłoszenie plotek o rzekomych konflik-
tach pomiędzy rodziną goszczącą obywatela norweskie-
go i sąsiadami, co miało zniechęcić ewentualnych gości 
do uczestnictwa w zabawie. 

Tego samego dnia funkcjonariusz udał się do Do-
brzan, gdzie nakreślił kolejny skomplikowany plan. 
Jego realizację zlecił KO, członkowi UTSK w Białej. 
Głównym zadaniem planu miało być odstraszenie od 
udziału w imprezie członków kapeli muzycznej ze wsi 
Długie – postaci kluczowych przy organizacji zabawy w 
takt ukraińskich melodii. Plan dla KO zakładał udanie 
się do wspomnianej wsi pod pretekstem poszukiwania 
zaginionej krowy i sprowokowanie rozmowy z człon-
kami zespołu, podczas której KO miał, „na zasadzie do-
brej rady po starej znajomości”, straszyć ewentualnymi 

| Magdalena Semczyszyn, Oddział IPN w Szczecinie

„Ukraińskie zgromadzenie 
o charakterze antysocjalistycznym” 
czyli jak SB próbowało udaremnić wiejską zabawę



konsekwencjami ze strony MO, gdyby kapela zdecydo-
wała się wystąpić. 

Poza pedantycznym stylem pisania raportów, st. inspek-
tor Laskowski przywiązywał również dużą wagę do sztuki 
konspiracji, umawiając się z informatorami na tajne hasła 
i znaki. W przypadku drobiazgowo zaplanowanej „elimina-
cji zespołu muzycznego”, takim znakiem, świadczącym o 
powodzeniu akcji, miało być zdanie wypowiedziane przez 
KO w rozmowie telefonicznej: „musiał pan wykręcić zły nu-
mer telefonu”. Z zapisków Laskowskiego wynika, że plan 
się powiódł i zespół zrezygnował z występu. 

W wyniku powyższych działań impreza co prawda od-
była się w zaplanowanym terminie, ale przybrała formę 
skromnego przyjęcia. Zamiast hucznej fety, przybyło dzie-
więciu członków rodziny i – jak z triumfem podsumował w 
meldunku Laskowski „zaśpiewano tylko kilka ukraińskich 
piosenek ludowych. Wrogich akcentów nie odnotowano”. 

„Jesteśmy zmuszeni wydalić Was 
z terenu naszego kraju”

Kiedy wydawało się już, że „niebezpieczeństwo” zosta-
ło zażegnane, 20 lipca 1978 r. SB uzyskała informacje o po-
nownej próbie zorganizowania imprezy w Linówku, tym 
razem przez kolejną rodzinę, do której wyprowadził się kło-
potliwy, zagraniczny gość. Złą wiadomość potwierdzały do-
niesienia o znacznych zakupach alkoholu, mięs i innych ar-
tykułów, poczynionych przez obywatela norweskiego. Im-
prezę, w której miało wziąć udział około 40 osób, w tym ko-
lejny zespół muzyczny i członkowie koła UTSK w Ińsku na 
czele z prezesem, zaplanowano na 21 lipca. 

Zaskoczony i zapewne zniecierpliwiony całą sytu-
acją Laskowski w porozumieniu z KWMO w Szczeci-
nie postanowił użyć ostatecznego środka. 21 lipca rano 
w asyście pracownika Wydziału Paszportów KWMO, 
pracownika Sekcji II Wydziału III oraz funkcjonariu-
sza MO z posterunku w Ińsku udał się do mieszkania, 

w którym przebywał obcokrajowiec i oświadczył mu, 
że „z racji podejmowania działalności mogącej wyrzą-
dzić określoną szkodę interesom politycznym i spo-
łecznym PRL” musi natychmiast opuścić kraj. Podejrza-
ny, który wyemigrował do Norwegii jeszcze przed woj-
ną i nie bardzo orientował się w przepisach prawnych 
obowiązujących w Polsce Ludowej był zdziwiony, ale 
nie stawiał oporu. Podczas gdy w ekspresowym tempie 
pakował swoje rzeczy, Laskowski zebrał dowody, które 
utwierdziły go w słuszności podjętej decyzji. Jak zanoto-
wał: „dokonane oględziny mieszkania potwierdziły, że 
spotkanie jakie miało się odbyć w dniu dzisiejszym ob-
liczone jest na większą ilość osób. W pokoju usytuowa-
nym od strony podwórka ustawione stały stoły (5 lub 
6), a przy nich kilkanaście krzeseł. [Kobiety] przygoto-
wywały poczęstunek w kuchni, gdzie zauważyłem sto-
jące na stole (kilkanaście) butelek po różnych alkoho-
lach, wszystkie pełne”. Obcokrajowiec został przesłu-
chany na posterunku MO, a następnie odwieziony do 
Świnoujścia, skąd pod eskortą służb granicznych został 
doprowadzony na prom relacji Świnoujście-Ystad. 

Tymczasem zabawa w Linówku, już bez zagraniczne-
go gościa, odbyła się bez spodziewanych przez władzę 
ekscesów. Jej przebieg streścił w notatce urzędowej funk-
cjonariusz Kazanecki z Dobrzan: „narodowość ukraiń-
ska zjeżdżała się samochodami do mieszkania [...], u któ-
rego popijali, śpiewali w języku ukraińskim i ktoś grał 
na akordeonie. Następnie wszyscy przenieśli się do [...] 
gdzie to też popijali, śpiewali i grali na akordeonie”. 

Realizacja sprawy operacyjnej zakończyła się roz-
mową ostrzegawczą z mieszkańcem wsi goszczącym 
obcokrajowca, któremu wydano postanowienie o za-
strzeżeniu wyjazdu za granicę. Anulowano również 
wizę pobytową na terenie PRL przyznaną obywatelowi 
norweskiemu, a jego nazwisko wpisano bezterminowo 
do indeksu osób niepożądanych w PRL.

Trudno ukryć komizm całej sprawy i groteskowość jej 
bohaterów: nadgorliwego funkcjonariusza, który z wielką 
pieczołowitością starał się zapobiec wiejskiej zabawie, a 
także stereotypowej postaci cudzoziemca, zupełnie niezo-
rientowanego w realiach ówczesnej Polski Ludowej, które-
go dziwiły braki w zaopatrzeniu sklepów i zakazy publicz-
nego śpiewania ukraińskich dumek. Całość działań podję-
tych w sprawie była niewspółmierna do ewentualnego za-
grożenia, tym bardziej, że osoby objęte działaniami ope-
racyjnymi SB nie przejawiały wcześniej żadnej „antypań-
stwowej” działalności, a rodzina obcokrajowca prawdo-
podobnie nie angażowała się bezpośrednio w działalność 
UTSK, a wręcz nie deklarowała otwarcie ukraińskiej przy-
należności narodowościowej. Nic, poza zapałem obcokra-
jowca do śpiewania ukraińskich piosenek, nie wskazywa-
ło również na to, żeby wiejska zabawa miała przerodzić 
się w „wiec polityczny”. Mimo tego sprawie towarzyszyły 
konkretne represje (wydalenie z kraju, zastrzeżenie pasz-
portu, inwigilacja), a podejmując je z takim impetem SB 
poruszała się na granicy gorzkiego i niebezpiecznego dla 
inwigilowanych absurdu. [  ]

* Autorka korzystała z akt Sprawy Operacyjnego Sprawdze-
nia kryptonim „Zabawa”, przechowywanych w zasobie Od-
działu IPN w Szczecinie pod sygnaturą IPN Sz 0011/962.
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W dniach 27.08. - 29.08.2010 r. odbyły się na je-
ziorze Mamry V Adwokackie Mistrzostwa Polski na 
jachtach kabinowych. Mistrzostwa zorganizowa-
ła bardzo sprawnie Izba Warszawska. Udział w za-
wodach wzięły załogi z całej Polski, między innymi 
z Izby rzeszowskiej i krakowskiej.

Reprezentacja naszej Izby ze sternikiem adwoka-
tem Lucjanem Mancewiczem i załogantami Bożen-
ną Mancewicz i adwokatem Jackiem Motyką po za-
ciętej walce zdobyła srebrny medal.

Walka o 1 miejsce była bardzo wyrównana. Zdobyw-
cy złotego i srebrnego medalu uzyskali w 7 biegach taką 
samą ilość punktów i dokładnie takie same pozycje na 
zmianę w poszczególnych wyścigach, a więc po 3 zwy-
cięstwa, po 1 drugim miejscu i po 3 trzecie miejsca.

Niestety dla naszej reprezentacji złośliwym okazał 
się regulamin regat. Przy równej ilości punktów o przy-
znaniu złotego medalu decyduje zajęcie wyższej pozy-
cji w przedostatnim, tj. 6 wyścigu, a w tym 2 miejsce za-
jęła załoga z Gdańska, a nasza uplasowała się na 3. Stąd 
złoty medal przypadł zawodnikom z Gdańska.

Szanowny Panie Redaktorze,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów In-
stytucji Wymiaru Sprawiedliwości uprzejmie proszę o 
sprostowanie informacji, jaka ukazała się w periodyku 
„Ingremio” nr 3(64)/2010, dotyczącej osoby organizato-
ra VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo - Orga-
nizacyjnej, która odbyła się w Szczecinie w dniach 14-
17 kwietnia 2010 roku.

Ogólnopolskie Konferencje szkoleniowe Stowarzy-
szenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwo-
ści organizowane są w ramach pracy społecznej wszyst-
kich członków Zarządu Stowarzyszenia, w skład które-
go wchodzi grupa 11 osób z terenu całej Polski - przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych sądownictwa po- 

wszechnego, prokuratur, służby więziennej oraz sądów 
administracyjnych. Osoby te dążąc do zapewnienia w 
pełni profesjonalnej organizacji i sprawnego przebie-
gu konferencji poświęcają swój prywatny czas, poza go-
dzinami pracy zawodowej, często kosztem życia rodzin-
nego, wobec czego nietaktem byłoby pomijanie ich za-
sług związanych z przygotowaniem i obsługą logistycz-
ną konferencji. 

Z poważaniem

Rzecznik Prasowy SAWS 
Teresa Zaręba

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Ewa Seweryn-Duda

Od redakcji

Popieramy każde działanie integrujące środowiska 
prawnicze i środowiska zawodowe związane z wymia-
rem sprawiedliwości. Kierujemy uwagę na inicjatywy, 
które takie działania urzeczywistniają. Ponieważ jeste-
śmy pismem szczecińskich prawników, naturalną dro-
gą prezentujemy wydarzenia z perspektywy osób i in-
stytucji z tego środowiska. I takie spojrzenie mieliśmy 
na zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Wymiaru Spra-
wiedliwości, odbywany i organizowany w Szczecinie.  

 
 
Ale w żaden sposób nie chcemy pomijać zasług każde-
go, choćby ze Szczecinem nie miał żadnego związku, 
kto angażuje siebie, swój czas i aktywność w ideę bycia 
i prowadzenia zawodowej drogi in gremio. Każde działa-
nie, które w tym kierunku zmierza powinno być powo-
dem do satysfakcji, także tych, których w materiale pra-
sowym nie udaje się wymienić z imienia i nazwiska.

[redakcja In Gremio]
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