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wum Pañstwowego w Olsztynie znajduj¹ siê dokumenty z czasu rz¹dów na
Warmii biskupa Kromera dotycz¹ce Ornety oraz Dobrego Miasta.
Ka¿dy segment twórczoci i dzia³alnoci biskupa Marcina Kromera wymaga dalszych badañ i publikacji. Potrzebne jest tak¿e krytyczne wydanie jego dzie³
i korespondencji.
bp Jacek Jezierski
Olsztyn
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin, 4 grudnia 2012 r.

rodki prawne kreowania wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie  wokó³
tak sformu³owanego tematu debatowali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej w Lublinie przez Katedrê Postêpowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
KUL we wspó³pracy z Krajow¹ Szko³¹ S¹downictwa i Prokuratury.
Pi¹ta ju¿ konferencja z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwoci
dotyczy³a istotnego dla funkcjonowania w³adzy s¹downiczej zagadnienia, jakim
jest kreowanie wizerunku s¹dów i sêdziów.
Konferencja zgromadzi³a bardzo wielu uczestników, przedstawicieli ró¿nych
orodków naukowych, prawników, socjologów, dziennikarzy, sêdziów, rzeczników
prasowych s¹dów oraz liczn¹ reprezentacjê studentów.
Uczestnicy konferencji rozwa¿ali czy obecny wizerunek s¹dów i sêdziów
jest wystarczaj¹co dobry, czy te¿ wymaga poprawy? Czy istniej¹ przepisy prawa,
które nak³adaj¹ obowi¹zki na s¹dy i sêdziów dotycz¹ce kreowania ich wizerunku
w spo³eczeñstwie oraz czy regulacje te s¹ w³aciwe i kreuj¹ adekwatne sposoby
ochrony prawnej wizerunku s¹dów. Starali siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy
prawny obowi¹zek ochrony dobrego wizerunku instytucji pañstwa demokratycznego, w tym s¹dów, ma szeroko pojêta prasa oraz na ile ochrona tego¿ dobrego
wizerunku mo¿e stanowiæ granicê prawa do krytyki instytucji pañstwowych.
Obrady podzielono na dwie sesje oraz panel dyskusyjny Praktyka kreowania wizerunku s¹dów, w którym g³os zabrali rzecznicy prasowi Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Lublinie  SNSA Marek Zalewski oraz S¹du Okrêgowego w Lublinie  SSO Artur Ozimek, a tak¿e red. TVP Anna Kurzêpa i prof.
Jacek D¹ba³a z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL.
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Refleksj¹ na temat aktualnego wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie w kontekcie medialnych raportów i sonda¿y by³y referaty dr Moniki Torczyñskiej
Iustitia civitatis fundamentum  spo³eczne obrazy wymiaru sprawiedliwoci
oraz mgr Marii Ko³tunowskiej Obraz wymiaru sprawiedliwoci w telewizyjnym
serwisie informacyjnym TVP1 Wiadomoci w latach 20082012. Niezwykle wymowna w swej treci by³a równie¿ prezentacja przygotowana przez doktorantów dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej. Prezentacja ukazywa³a obraz w³adzy
s¹downiczej obecny w mediach w ostatnim roku, a w szczególnoci po wydarzeniach zwi¹zanych z Amber Gold.
Z przedstawionych referatów, jak i prezentacji wy³ania³ siê nie najlepszy
wizerunek s¹dów i sêdziów, pokazywanych zasadniczo w kontekcie afer czy te¿
wpadek, których sprawcami, b¹d g³ównymi aktorami, mieli byæ w³anie sêdziowie.
Niezwykle ciekawe by³y rozwa¿ania dotycz¹ce obowi¹zku poszanowania
w³adzy s¹downiczej. Dr hab. Joanna Misztal-Konecka w referacie Szacunek dla
s¹dów  nale¿ny czy zas³u¿ony? Rozwa¿ania nad obowi¹zkiem poszanowania w³adzy s¹downiczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w sprawach polskich, s³usznie uzna³a w konkluzji wyst¹pienia,
¿e autorytet wymiaru sprawiedliwoci mo¿e byæ chroniony sankcjami karnymi
i cywilnymi, a szacunek dla s¹dów jest nale¿ny.
Kolejni prelegenci rozwa¿ali kwestiê etosu w retoryce (dr Maria J. Gondek
Etos w retoryce a problem kreowania wizerunku), przymiotu nieskazitelnoci
sêdziego (dr Joanna Bodio Nieskazitelnoæ charakteru jako kwalifikacja zawodowa sêdziego) oraz istnienia normatywnie sformu³owanego obowi¹zku sêdziów w postaci kreowania swojego wizerunku (dr Anna Korzeniewska-Lasota
Kreowanie swojego wizerunku  prawo czy obowi¹zek sêdziego?).
Godne uwagi by³y te¿ spostrze¿enia referentów dotycz¹ce niektórych przes³anek kszta³towania wizerunku sêdziów i s¹dów w spo³eczeñstwie. Wp³ywowi
szeroko pojêtej procedury postêpowania na postrzeganie s¹dów powiêcone by³y
wyst¹pienia prof. Krzysztofa Knoppka Kreowanie pozytywnego wizerunku s¹dów w oparciu o przepisy postêpowania cywilnego oraz mgr. Macieja Andrzejewskiego Obywatel w kolejce po sprawiedliwoæ  oczekiwania pod
adresem nowelizacji postêpowania karnego.
Podczas konferencji rozwa¿ano te¿ wp³yw na postrzeganie s¹dów takich
przes³anek, jak informatyzacja (dr Edyta Gapska Upowszechnienie elektronicznej informacji o dzia³alnoci s¹dów a spo³eczny obraz wymiaru sprawiedliwoci, dr Piotr Telusiewicz Orzeczenia i pisma procesowe dorêczane pozwanemu w EPU jako element kreowania wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie),
realizacja prawa do s¹du (mgr Katarzyna Grzelak-Bach S¹downictwo admini-
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stracyjne  odbiór spo³eczny realizacji prawa do s¹du), rozpoznanie sprawy
w rozs¹dnym terminie (dr Jaros³aw Szczechowicz Wp³yw skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w rozs¹dnym terminie na
wizerunek s¹du) oraz jawnoæ rozprawy s¹dowej (dr Krystyna Szczechowicz,
dr Robert Dziembowski Prawne gwarancje dostêpu mediów do rozprawy
s¹dowej a sprawozdawczoæ prasowa).
Wyst¹pienia prelegentów, jak i informacje przekazane przez rzeczników
prasowych s¹dów, sta³y siê asumptem do o¿ywionej dyskusji, w której podkrelono wagê dba³oci, przez s¹dy i ka¿dego sêdziego z osobna, o pozytywny wizerunek w³adzy s¹downiczej.
Konferencja by³a niezwykle wa¿nym g³osem w toczonej coraz czêciej
dyskusji nad szeroko pojêtym statusem w³adzy s¹downiczej, a zwieñczeniem
tego¿ cennego spotkania naukowego bêdzie publikacja pokonferencyjna.
Anna Korzeniewska-Lasota
Olsztyn

