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to też zaznaczyć, że do chwili obecnej w naszym kraju nie opracowano i nie wyda
no podręcznika psychologii sądowej, który pomógłby zorientować się prawnikom 
w dość zawiłych arkanach wiedzy psychologicznej i stać się sui generis przewodni
kiem dla wszystkich, którzy z problematyką psychologiczną mają lub mogą mieć 
do czynienia. W żadnym razie prawnicy nie mogą i nie powinni dopuścić do tego, 
aby biegli wyręczali sąd w jego niezawisłej ocenie, a rola biegłych stała się fak
tycznie rolą „nadrzędną” w stosunku do roli sądu. Taki sąd, który przerzuciłby 
odpowiedzialność oceny zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych w dziedzinie 
ich prawdziwości na biegłych — zminimalizowałby i spłycił wskutek tego swoją 
własną ocenę i znacznie obniżyłby swój autorytet. Zresztą tego rodzaju „sądzenie” 
byłoby oczywiście sprzeczne z przepisami ustaw i z oceną społeczną roli sądów. 
Jak się wydaje, mimo znacznych postępów psychologia współczesna wciąż jeszcze 
nie wypracowała niezawodnych metod naukowych pozwalających w sposób pewny 
odróżnić prawdę od kłamstwa. Z tych też względów zastosowanie psychologii w  o- 
mawianym zakresie wciąż jeszcze budzi zrozumiałe opory i wymaga dużej dozy 
ostrożności.

Te wszystkie zastrzeżenia i uwagi nie przekreślają dużego znaczenia recenzowanej 
pracy, nie przekreślają wielu słusznych wniosków, spostrzeżeń i postulatów auto
rów. Praca ta pomaga prawnikom niedostatecznie obeznanym z trudną i kontro
wersyjną dziedziną wiedzy psychologicznej zapoznać się z niektórymi zdobyczami 
współczesnej psychologii, zakresem jej zainteresowań oraz postulatami de lege lata 
i de lege ferenda. Uwzględnienie szeregu tych postulatów niewątpliwie może się 
przyczynić do poprawy stanu orzecznictwa sądowego w naszym kraju.

Juliusz Leszczyński
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W niektórych okresach rola obrony była większa, w innych mniejsza, żadna jed
nak epoka nie mogła się bez niej obejść. A rola ta była tym większa, im bardziej 
było rozwinięte społeczeństwo.

(KARPATI)

Muszę być jednostronnym, jeżeli chcę przeważyć przeciwną szalę; sensu by nie 
było, żebym jeszcze sam na nią siadał.

IIRZYKOWSKI)

Pamiętajcie, że pozytywne oddziaływanie rodziny jest najskuteczniejszą formą za- 
pcrlegania powrotowi do przestępstw.

(napis w Zakł. Karnym)

Zycie składa się z codzienności i jubileuszów.
(zasłyszane na akademii)
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Jedynie duża osobista i prawnicza kultura sędziego, poczucie umiarkowania i po
szanowania dla człowieka mogą sprawić, że przepisy o typologii przestępczej będą 
łączyły wskazania kryminalno-polityczne ustawy z nietykalnością sfery praw jed
nostki.

(LEMKIN)

Istnieją wielorakie znamiona zbiorowej frustracji w zawodzie adwokackim i to jest 
bardzo ważną przyczyną separowania się adwokatów od pracy społecznej.

(SASKI)

Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.
(FEUERBACH)

Łatwiej bronić innych niżli samego siebie. Jeżeli nie wierzysz, spójrz na adwokata.
(AGUTAVA RYUNOSUKE)

Obrońca musi postępować w taki sposób, który wyłącza możność zakwestionowania 
jego postawy moralnej i lojalności wobec sądu.

(WASZCZYNSKI)

Statystyki, którymi rozporządzamy, nie potwierdzają tego, by liczba przestępstw 
zmniejszała się wraz z wzrastającą surowością prawa, ani powiększała wraz z jego 
łagodnością.

(OSSOWSKA)

Najsilniej odczuwamy potęgę sprawiedliwości wtedy właśnie, kiedy idziemy pod 
prąd własnj epoki.

(HAGIWARA SAKUTARO)

Ciasne poglądy niezależne są od szerokości geograficznej.
(GICG1ER)
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Prelekcja red. Władysława Bartoszewskiego 
w 41 rocznicę Powstania Warszawskiego 

wygłoszona w Ośrodku Badawczym Adwokatury

Z inicjatywy kierownictwa OBA red. Władysław Bartoszewski przedstawił w dniu 
10 września 1985 r. w sali konierencyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w War
szawie, z licznym udziałem członków stołecznej adwokatury, w prelekcji pt. Słowo 
Powstania Warszawskiego dzieje tworzenia różnych środków społecznego przekazu 
w okresie okupacji hitlerowskiej, a zwłaszcza w czasie 63 dni Powstania Warszaw
skiego. Osoba prelegenta nie wymaga kurtuazyjnej prezentacji, jest bowiem znaną


