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Abstrakt

1 września 1917 r. zostało utworzone sądownictwo polskie w Królestwie Polskim. W 2017 r. mija setna 
rocznica tego wydarzenia. Płock był w latach 1917-1939 siedzibą sądu okręgowego, obejmującego kilka 
powiatów. Artykuł przedstawia strukturę oraz dzieje sądu, prokuratury i adwokatury płockiej w okresie mię-
dzywojennym.
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Jesienią 1937 r., w dwudziestą rocznicę powołania 
polskiego sądownictwa, Kazimierz mayzner, najwy-
bitniejsza chyba postać międzywojennego Płocka, 
pisał nieco rozgoryczony o niejakim zapomnie- 
niu tego przełomowego wydarzenia. Szczególnie  
„na prowincji nikt się nie interesował datą 1 września  
1917 roku, czyli dniem historycznym, gdy po wielu 
latach niewoli na salę sądową wkroczył sędzia polski. 
Trudno byłoby winić kogokolwiek za ten brak zainte-
resowania, sąd bowiem nie leży na samym torze ży-
cia, po którym toczą się aktualne zagadnienia pu-
bliczne, lecz zarysowuje się raczej na drugim planie 
oglądanym z okien pędzącego pociągu”. I mówiąc  
o trudnościach w napisaniu historii temidy zadawał 
pytanie: może poczekać do setnej rocznicy?”1.

Właśnie w tym roku tę setną rocznicę powstania 
polskiego sądownictwa obchodzimy. Zgadzając się 
z przekonaniem K. mayznera o doniosłości faktu 
powstania polskiego sądownictwa, w artykule niniej-
szym chcemy przedstawić okoliczności tego wyda-
rzenia na gruncie płockim. Nie poprzestaniemy jed-
nak tylko na tym, a postaramy się przedstawić skró-
towo dzieje sądownictwa w Płocku w pierwszym 
okresie jego wolnego rozwoju, tj. do 1939 r.

Po ogłoszeniu tzw. Aktu 5 listopada 1916 r. wła-
dze niemieckie oraz austriackie patronowały po-
wstawaniu instytucji polskich tzw. królewsko-pol-
skich, bo związanych z Królestwem Polskim, którego 
powstanie przewidywał ów listopadowy dokument. 

Na temat powstania sądownictwa polskiego  
w 1917 r. istnieje literatura, którą wykorzystała  
w swych opracowaniach małgorzata materniak- 
-Pawłowska2, dlatego też nie będziemy tego tematu 
pogłębiać. Aby jednak przejść do zasadniczego te-
matu naszej pracy niezbędne jest skrótowe choćby 
przedstawienie dziejów ustroju polskiego sądownic-

twa powszechnego, prokuratury oraz adwokatury  
w okresie między 1917 a 1939 rokiem, aby na tym 
tle przejść do omówienia dziejów tych instytucji  
w Płocku.

Zaznaczmy tylko, iż mniej więcej do przełomu lat 
20. i 30. w Drugiej rzeczpospolitej obowiązywały 
różne rozwiązania ustrojowe wynikające z przyna-
leżności danych ziem do państw zaborczych. roz-
wiązania, o których wspomnieliśmy, a więc tzw. kró-
lewsko-polskie, obowiązywały na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego, a więc tam, gdzie leżał również 
Płock.

Prace nad opracowaniem i powołaniem struktury 
organów wymiaru sprawiedliwości dla ziem Króle-
stwa Polskiego trwały w ramach prac Departamen-
tu Sprawiedliwości Tymczasowej rady Stanu w okre-
sie od lutego do sierpnia 1917 r. Ich efektem było 
podpisanie przez warszawskiego generał guberna-
tora „Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądow-
nictwa w Królestwie Polskim”, „Przepisów tymczaso-
wych o dyslokacji sądów Królewsko-Polskich” oraz 
kilku innych, towarzyszących dokumentów3. uroczy-
stość otwarcia sądów królewsko-polskich miała 
miejsce 1 września 1917 r. Przepisy powołujące sys-
tem sądownictwa królewsko-polskiego niemal  
w niezmienionej formie obowiązywały po odzyska-
niu niepodległości, przy czym z królewsko-polskich 
stały się one sądami wydającymi wyroki w imieniu 
republiki Polskiej.

Określona w 1917 r. struktura sądów powszech-
nych przetrwała do chwili ujednolicenia systemu są-
dowego w 1929 r. Sądownictwo miało układ czte-
rostopniowy: Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, okrę-
gowe oraz sądy pokoju4. 

Na potrzeby niniejszego artykułu omówmy krót-
ko kompetencje dwóch ostatnich.
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Sądy pokoju rozpatrywały sprawy najniższego 
kalibru. Orzekały w kompletach trzyosobowych (sę-
dzia pokoju oraz ławnicy), po 1928 r. wyłącznie  
z udziałem sędziego pokoju.

Sądy okręgowe składały się z prezesa, wicepre-
zesa (wiceprezesów), sędziów okręgowych, sędziów 
śledczych oraz ławników. rozpoznawały w pierwszej 
instancji sprawy cywilne i karne, nienależące do 
właściwości sądów pokoju i sądów specjalnych, na-
tomiast w drugiej instancji – skargi apelacyjne od 
wyroków sądów pokoju oraz decyzji wydziałów  
hipotecznych przy sądach pokoju.

Według przepisów ustanowionych po odzyskaniu 
niepodległości sędziowie wszystkich sądów stawali 
się nieusuwalni po upływie trzech lat od objęcia 
urzędu sędziowskiego w tym sensie, że mogli być 
pozbawieni stanowiska, przeniesieni na inne miejsce 
urzędowania lub w stan spoczynku, wbrew swej  
woli, jedynie na mocy orzeczenia sądowego i tylko 
w przypadkach w ustawie przewidzianych. Sędziami 
mogli być tylko obywatele Królestwa Polskiego  
o nieposzlakowanej opinii. W wyjątkowych przypad-
kach mogli nimi zostać obywatele innych państw, co 
było efektem braków kadrowych i umożliwiało po-
woływanie sędziów z innych zaborów, przede 
wszystkim z Galicji.

Przyjęte przepisy przewidywały również i powoły-
wały do życia sądowe urzędy pomocnicze, do któ-
rych zaliczały: aplikantów sądowych, sekretarzy, 
kancelistów, komorników, woźnych sądowych oraz 
tzw. służbę niższą. Sekretarze sądowi zajmowali się 
zarządzaniem kancelarii istniejących przy każdym 
sądzie lub wydziale sądu.

Wobec tego, iż jak wspomnieliśmy, w każdym  
z byłych zaborów funkcjonowały odrębne modele 
ustrojowe, decyzją Sejmu ustawodawczego powo-
łana została Komisja Kodyfikacyjna, mająca za za-
danie przygotowanie jednolitego ustawodawstwa 
dla całego obszaru rzeczpospolitej. Jej prace trwały 
przez cały okres lat 20. i zakończyły się wydaniem 
przez prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy 
pt. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” obowią-
zującą od 1 stycznia 1929 r. 

Zgodnie z jego uregulowaniami miejsce sądów 
pokoju zajęły sądy grodzkie. Zakres spraw, w któ-
rych orzekały sądy grodzkie, pokrywał się z dotych-
czasowym zakresem działania sądów pokoju i po-
wiatowych. W sprawach cywilnych obejmował spra-
wy majątkowe nieprzekraczające wartości 1000 zł, 
a także sprawy wekslowe nieprzekraczające tej kwo-
ty oraz inne sprawy określone przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego. W sprawach karnych są- 
dy grodzkie rozpoznawały pierwszej instancji spra- 
wy o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat dwóch albo karą grzywny, albo 
obiema tymi karami łącznie oraz sprawy przekaza-
ne im szczegółowo na mocy kodeksu postępowania 
karnego.

Sądy okręgowe orzekały w pierwszej instancji  
w sprawach powierzonych im przez ustawy postępo-
wania sądowego i ustawy szczególne, a stanowiły 
instancję odwoławczą od orzeczeń sądów grodzkich 
i od postanowień sędziów śledczych5.

Prawo o ustroju sądów powszechnych dopuściło 
również kobiety do pełnienia funkcji sędziów i pro-
kuratorów6. 

Nie wdając się bliżej w szczegóły wypada zazna-
czyć, iż nowe uregulowania zmieniały dopuszczal-
ność przeniesienia sędziego, co wykorzystano do 
przenoszenia na inne stanowiska lub w stan spo-
czynku niechętnie widzianych przez władze pań-
stwowe sędziów. Do takich sytuacji dochodziło po 
wejściu w życie rozporządzenia na początku 1929 r. 
oraz ponownie w okresie od sierpnia do październi-
ka 1932 r.7

Powiedzmy jeszcze krótko o instytucji aplikantury 
sądowej, określonej w 1929 r. jako służba przygoto-
wawcza do objęcia stanowiska sędziów i prokurato-
rów w sądach powszechnych8. Na obszarze byłego 
zaboru rosyjskiego, a potem w całym kraju trwała 
trzy lata. miała za zadanie zaznajomić aplikanta ze 
wszystkimi czynnościami sędziego i prokuratora. 

Z ustrojem sądownictwa nierozłącznie związana 
jest instytucja i ustrój prokuratury. Na mocy „Przepi-
sów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa  
w Królestwie Polskim” prokuratura została powiązana 
ze strukturą sądową i zyskała kilkuszczeblową orga-
nizację. Na jej czele stanął prokurator naczelny  
(był nim minister sprawiedliwości), który był zwierzch-
nikiem prokuratury. Przy sądach apelacyjnych i okrę-
gowych powołani zostali prokuratorzy oraz podpro-
kuratorzy sądów apelacyjnych i okręgowych9. 

Przepisy z 1917 r. zostały przystosowane do no-
wych warunków dekretem Naczelnika Państwa  
z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Naj-
wyższego.

Prokuratura miała budowę hierarchiczną, nadzór 
służbowy nad prokuraturami i podprokuratorami 
urzędującymi w danych okręgu sprawował prokura-
tor sądu apelacyjnego i prokurator sądu okręgowe-
go.

Prokuratorzy musieli posiadać obywatelstwo pol-
skie, nieposzlakowaną opinię, wykształcenie praw-
nicze oraz znajomość obowiązującego prawa.

Przy sądach apelacyjnych działali prokuratorzy  
i wiceprokuratorzy apelacyjni, a przy sądach okrę-
gowych – prokuratorzy, wiceprokuratorzy i podpro-
kuratorzy.
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Do obowiązków prokuratorów należało ściganie 
sprawców przestępstw poprzez nadzór nad postę-
powaniem przygotowawczym, występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz 
wykonywanie nadzoru penitencjarnego. Wspomnieć 
wszakże trzeba w tym miejscu, iż międzywojenny 
model prawny przewidywał instytucję sędziego śled-
czego (funkcjonującą przy sądach okręgowych), 
który również zajmował się ściganiem sprawców po-
ważniejszych przestępstw, w ramach wyższej formy 
postępowania przygotowawczego tj. śledztwa10.

Zakres kompetencji sędziego śledczego i proku-
ratora był w wielu elementach identyczny. Nie ma tu 
potrzeby rozwijania tego tematu, dyskusja dotycząca 
zasadności istnienia obu instytucji toczyła się do 
końca istnienia II rP11.

Instytucje sądów i prokuratury, jak wyżej nakre-
śliliśmy, były ze sobą ściśle związane w latach 1917-
1939, choćby pod względem ustrojowym. Jednak 
dla całości obrazu obowiązującego wówczas syste-
mu prawnego, uwzględnimy w niniejszej pracy rów-
nież instytucję adwokatury, jako nieodłącznego 
uczestnika procesu prawnego, w skład którego 
wchodzą: oskarżyciel, sędzia i obrońca. Tym bar-
dziej, iż podobnie jak w przypadku przepisów praw-
nych regulujących kwestię sądownictwa i prokuratu-
ry, również prace dotyczące ustroju i zasad działal-
ności adwokatury zakończyły się w 1917 r.

Podobnie jak prace przygotowujące powstanie 
aktów prawnych dotyczących sądownictwa, które 
trwały w czasie niemieckiej okupacji Królestwa Pol-
skiego, również prace przygotowawcze dotyczące 
ustroju adwokatury rozpoczęły się w tym okresie. 
Sytuacja ta wynikała z tego, iż warunki tego typu 
pod okupacją niemiecką były jawne, przypomnij- 
my – obowiązywała już wówczas zapowiedź odbu-
dowy państwa polskiego jako Królestwa Polskiego 
obiecana aktem 5 listopada 1916 r.

Przedstawiciele warszawskiej palestry po zajęciu 
Warszawy przez Niemców przystąpili do prac przy-
gotowawczych przygotowujących akt prawny regu-
lujący dzielność adwokatury. Efektem ich prac był 
projekt przyszłej ustawy adwokackiej pod nazwą: 
„Statut Palestry Królestwa Polskiego” opublikowany 
w styczniu 1917 r.12

Co prawda projekt ten nie stał się prawem obo-
wiązującym, jednak po wprowadzeniu kilku popra-
wek i dostosowaniu do nowej sytuacji, został ogło-
szony jako dekret Naczelnika Państwa z 24 grudnia 
1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Pale-
stry Państwa Polskiego13. Jego przepisy obowiązy-
wały, do chwili przyjęcia ujednoliconej ustawy o ad-
wokaturze, na terenach dawnego zaboru rosyjskie-
go. Adwokatura została wyłączona spod nominacji 

władzy państwowej, przyznano jej członkom prawo 
występowania przed wszystkimi polskimi sądami, 
zakazano im łączenia zawodu adwokata ze stano-
wiskami w urzędach państwowych, rozpoczęcie 
praktyki poprzedzone musiało być dokonaniem wpi-
su na listę adwokatów. Organem samorządu były 
izby adwokackie, obejmujące obszar danego sądu 
apelacyjnego, w skład których wchodzili adwokaci 
zamieszkali na tym terenie. 

ujednolicenie ustroju adwokatury na całym tery-
torium II rP nastąpiło w drodze rozporządzenia Pre-
zydenta rP z 7 października 1932 r. Prawo o ustroju 
adwokatury. Ograniczało ono nieco samorząd ad-
wokacki, wprowadzając silniejszy nadzór ministra 
sprawiedliwości. Jego zakres kompetencji poszerzył 
się jeszcze w wyniku kolejnej zmiany przepisów  
w drodze ustawy Prawo o ustroju adwokatury z dnia 
4 maja 1938 r. W sumie jednak oba ostatnie przepis 
nie ograniczyły w sposób znaczący praw adwoka-
tów.

Zaznaczmy jeszcze, iż adwokatem mógł zostać 
obywatel polski (bez różnicy płci), „nieposzlakowany 
pod względem moralnym”, (lub też „nieskazitelnego 
charakteru”), władający językiem polskim, posiada-
jący ukończoną aplikację i złożony egzamin adwo-
kacki14.

Warto zaznaczyć, iż w chwili powstania polskiego 
sądownictwa palestra zasiliła szeregi sędziów i pro-
kuratorów wieloma swoimi przedstawicielami, wo-
bec niewystarczającej liczby osób posiadających 
odpowiednie kompetencje. W skali całego Króle-
stwa Polskiego ok. 28-30 % adwokatów podjęło 
służbę w sądownictwie i prokuraturze15.

Na koniec zaznaczmy krótko, na podstawie ja-
kich przepisów prawnych działało sądownictwo, 
prokuratura i adwokatura. W byłym zaborze rosyj-
skim był to w zakresie prawa cywilnego obowiązy-
wały przepisy kodeksu Napoleona (z kilkoma zmie-
niającymi go przepisami) oraz ustawy polskie, przy 
czym nie powstał w dwudziestoleciu jednolity, nowy 
kodeks cywilny. W zakresie prawa karnego obowią-
zywał rosyjski kodeks karny z 1903 r. Polski kodeks 
karny wprowadzony został w drodze rozporządzenia 
Prezydenta rP w 1932 r. W zakresie prawa proceso-
wego rosyjskie ustawy zostały zastąpione polskimi  
w 1928 r. – kodeksem postępowania karnego oraz 
w 1930 r. – kodeksem postępowania cywilnego16.

Po zwięzłym przedstawieniu ustroju sądownictwa, 
prokuratury oraz adwokatury w Drugiej rzeczpo-
spolitej, przejdziemy do właściwego tematu artykułu, 
tj. przedstawienia losów płockiego sądu, prokuratu-
ry oraz adwokatury w latach 1917-1939.

Według przepisów tymczasowych o dyslokacji 
sądów królewsko-polskich Płock pozostał, tak jak  
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za czasów rosyjskich, siedzibą jednego z sądów 
okręgowych (podległym sądowi apelacyjnemu  
w Warszawie). Jeszcze w 1913 r. w jego skład wcho-
dzili: prezes sądu, dwóch wiceprezesów i siedmiu 
sędziów (w tym trzech w wydziale cywilnym i czte-
rech w wydziale karnym)17. Nowo utworzony okręg 
płocki obejmował tylko część obszaru dotychczaso-
wej guberni płockiej (powiaty: płocki, sierpecki, lip-
nowski, rypiński) oraz powiat płoński, wchodzący  
w skład guberni warszawskiej. Dla pozostałego ob-
szaru guberni płockiej utworzony został sąd okręgo-
wy w mławie. Na okręg płocki przewidziano nastę-
pujące etaty: powiat płocki – 1 sędzia śledczy,  
1 prokurator, 1 podprokurator, powiat sierpecki –  
1 podprokurator, powiat lipnowski – 1 sędzia śled-
czy, powiat płoński – 1 sędzia śledczy, powiat rypiń-
ski – bez etatu18. 

Podobnie jak w całym kraju uroczyste otarcie są-
dów polskich nastąpiło w Płocku 1 września 1917 r.19 
Zapoczątkowała je uroczysta msza w bazylice kate-
dralnej z udziałem miejscowych władz niemieckich, 
przedstawicieli nowo powołanego sądownictwa,  
rady miejskiej, reprezentantów organizacji społecz-
nych oraz mieszkańców miasta. biskup płocki Anto-
ni Julian Nowowiejski podkreślił wyjątkowość chwili, 
w której rodziły się zręby państwowości polskiej „po-
równując dzisiejszy moment dziejowy z chwilą biblij-
nego nadania wymiaru sprawiedliwości narodowi 
wybranemu, kiedy to Aaron zwieścił mojżeszowi 
wolę bożą”20. Następnie uroczystość przeniosła się 
do siedziby sądu. maria macieszyna notowała  
w swoim dzienniku: „mecenas święcicki przemówił, 
iż otwiera sąd polski i przypomniał ze wzruszeniem 
tę chwilę, gdy przed czterdziestu laty, jako młody 
aplikant był obecny na ostatniej sesji sądu pokoju. 
Prezes sądu wówczas złamał pióro, co uczyniło nie-
słychane wrażenie. Dziś ten sam aplikant, jako  
sędziwy prezes otwiera pierwszą sesję sądu polskie-
go. (…) Później przemówił bardzo pięknie mecenas 
baliński o powadze i dostojności sądownictwa pol-
skiego. W ogóle nastrój był bardzo poważny i pod-
niosły”21.

Przedstawmy w tym miejscu skład tego pierwsze-
go, wolnego polskiego sądu w Płocku. Prezesem 
sądu okręgowego mianowany został mecenas Jan 
święcicki, sędziami – mecenas Jan ligowski oraz 
sekretarze hipoteki Józef rokitnicki i Stanisław Zale-
ski. W skład sądu wchodzili ponadto: sędziowie 
śledczy – Tomasz Jaworowski, mecenas Kazimierz 
Guszkowski (z siedzibą w Płońsku) oraz Józef mię-
sowicz (z siedzibą w lipnie), pisarz hipoteczny – 
Zdzisław Wysocki, sekretarz – Karol Chyczewski, 
komornik – Tadeusz brodzikowski (z siedzibą w lip-
nie), prokurator – mecenas Antoni Goszczyński, 

podprokuratorzy – mecenas Zygmunt Dziewanow-
ski, mecenas Kazimierz mayzner, mecenas roman 
lutyński (z siedzibą w Sierpcu), sekretarz urzędu 
prokuratorskiego – bolesław merle. Ponadto sędzia-
mi pokoju zostali: w Sierpcu – bronisław Olszewski i 
w lipnie – mecenas Wacław Wlekliński22. Jak widać, 
również w Płocku dotychczasowi przedstawiciele pa-
lestry zasilili szeregi sędziowskie. 

Dla pełnego obrazu dodajmy, iż na terenie okrę-
gu płockiego w listopadzie 1917 r. praktykę prowa-
dziło pięciu adwokatów (Stefan baliński, rudolf 
Oberfeld, Stefan Wacław Olszański, Józef Politowski 
oraz ryszard Żółtowski) oraz siedemnastu obrońców 
prywatnych (relikt czasów rosyjskich, osoby niepo-
siadające wykształcenia prawniczego, w drodze na-
bytej praktyki dopuszczone do wykonywania zawo-
du adwokackiego w ograniczonym zakresie)23.

Tak uformowana struktura sądu nie uległa zmia-
nie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w li-
stopadzie 1918 r.

Na obszarze Sądu Okręgowego w Płocku powo-
łane zostały następujące sądy pokoju: w Płocku 
(okręgi I i II), Wyszogrodzie, Drobinie, lipnie (okręgi 
I i II), Dobrzyniu nad Wisłą, rypinie (okręg I i II), 
Sierpcu, bieżuniu oraz w Płońsku (okręg I i II).  
W 1928 r. dołączono do okręgu płockiego powiat 
gostyniński, z sądami pokoju w Gostyninie i Gąbinie 
(do tego momentu zlikwidowano sąd pokoju w Do-
brzyniu nad Wisłą)24. 

Po wejściu w życie „Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych” 1 stycznia 1929 r. na terenie okręgu 
płockiego powstały następujące sądy grodzkie: 
Płock, Drobin, Wyszogród, rypin, Sierpc, Płońsk, 
Gostynin i Gąbin25.

1 stycznia 1932 r., w ramach akcji oszczędno-
ściowej, zlikwidowany został Sąd Okręgowy w mła-
wie, na miejsce którego utworzono wydział zamiej-
scowy sądu okręgowego w Płocku. Okręg płocki 
powiększył się więc i według danych z połowy lat 
30. skupiał następujące sądy grodzkie: Płock, Wy-
szogród, rypin, Sierpc, Gostynin, Gąbin, Płońsk, 
Ciechanów, Kuczbork, mława, Chorzele i Prza-
snysz26.

Sąd Okręgowy w Płocku dzielił się na dwa wy-
działy: karny i cywilny. 

Nie wolno również zapominać, iż sprawna praca 
sądu i prokuratury nie zależała jedynie od fachowo-
ści sędziów. Ważną rolę pełniły komórki wspomaga-
jące tj. sekretariat, kancelarie oraz pracujący w nich 
sekretarze (sekretarki), rachmistrze, kanceliści, woź-
ni i gońcy. W grudniu 1922 r. płocki sąd okręgowy 
liczył 40 urzędników kancelaryjnych, urząd prokura-
torski – 10, sądy pokoju – 7. W skład sądu wchodzi-
li ponadto pisarze hipoteczni oraz komornicy27. 
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Pamiętajmy również o notariuszach, którym poświę-
cili opracowanie Agnieszka i marek Wojciechowscy 
(dlatego też nie zajmujemy się nimi)28.

Jak zauważymy analizując treść aneksu do niniej-
szego artykułu, dość często prokuratorzy obejmo-
wali stanowiska sędziowskie, kancelarie adwokackie 
otwierali zarówno sędziowie jak i prokuratorzy, zda-
rzały się również przypadki powrotów do sądu. 
Znajdujemy przypadki osób, które pracując przez 
pewien czas w Płocku opuściły miasto, by powrócić 
tu po kilku latach. Podkreślmy, iż stanowiska sędziów 
i prokuratorów obejmowały bardzo często na dłuż-
szy lub krótszy okres osoby spoza Płocka, traktując 
to jako szczebel w karierze zawodowej. Natomiast 
adwokatami byli rodowici płocczanie bądź osiedla-
jący się tu na stałe.

Suche przedstawienie dziejów struktury sądu 
okręgowego w Płocku nie wypełnia w zadowalają-
cym stopniu formuły określonej w temacie niniejsze-
go artykułu. Przypomnijmy kilka spraw z jakimi miał 
do czynienia płocki wymiar sprawiedliwości w latach 
Drugiej rzeczpospolitej. 

Instytucja sądów, prokuratury i adwokatury koja-
rzy nam się najczęściej ze sprawami karnymi. Zde-
cydowana większość spraw o takim charakterze 
dotyczyła przestępczości pospolitej i do tego dość 
drobnej. Trudno o jakieś dane statystyczne, gdyż ta-
kimi nie dysponujemy. Wszelkie większe procesy są-
dowe były relacjonowane prze miejscową prasę  
i stąd dziś, po wielu latach możemy sięgnąć do tego 
rodzaju sprawozdań. Zanim to jednak uczynimy pa-
miętajmy i o innych zadaniach sądu. Nie mniej waż-
nym działem (do tego niezbędnym), choć dużo 
mniej spektakularnym była np. hipoteka, w której 
dokonywano stosownych zapisów przez cały oma-
wiany okres. Podobnie było z rejestrem handlowym, 
gdzie rejestrowane były kolejno zakładane większe 
i mniejsze fabryki, warsztaty, hurtownie, sklepy itp., 
jak rówież odnotowywane ich likwidacje i następu-
jące stąd wykreślenia z rejestru.

Aby nieco ubarwić treść niniejszego artykułu  
i uczynić go ciekawszym w lekturze, przedstawimy 
przykłady spraw z jakimi miał do czynienia płocki 
wymiar sprawiedliwości.

Zdecydowanie najgłośniejszym i największym 
procesem jaki toczył sie przed płockim sądem w la-
tach 1917-1939 był proces zwierzchnika kościoła 
mariawitów, biskupa michała marii Kowalskiego, 
toczący się przez 19 dni (w których odbywały się 
posiedzenia sądu) od 18 września do 12 paździer-
nika 1928 r. Akt oskarżenia zarzucał biskupowi Ko-
walskiemu, że wykorzystując stanowisko zwierzchni-
ka kościoła i mając z tego tytułu władzę nad prze-
bywającymi w klasztorze mariawickim zakonnicami 

i wychowankami internatu, dopuszczał się wobec 
nich czynów lubieżnych (a więc nie połączonych  
z odbyciem stosunku seksualnego). W trakcie proce-
su zmobilizowano znaczne siły policyjne, pod bu-
dynkiem sądu zbierały się tłumy ludzi i dochodziło 
do przepychanek, sprawa wzbudziła ogromne zain-
teresowanie prasy polskiej i zagranicznej (do miasta 
przybyli taksówkami z Warszawy przedstawiciele 
m.in. „berliner Tageblatt”, „Izwiestia”, „Chicago Tri-
bune”), przybyła nawet ekipa filmowa. Proces ob-
serwowali bezpośrednio naczelnicy wydziału bezpie-
czeństwa i narodowościowego mSW. Orzekał sąd  
w składzie trzyosobowym: przewodniczący sędzia 
bolesław momentowicz oraz jako asesorzy – sę- 
dziowie Wincenty Szczepiński i Jerzy Sołomerecki- 
Kłoczkowski. Oskarżał prokurator Stanisław rogow-
ski, obronę prowadzili adwokaci z Warszawy. Posie-
dzenia jawne, przeplatały się z niejawnymi29. Osta-
tecznie wyrokiem sądu Kowalski został skazany łącz-
nie (przy zastosowaniu przepisów o amnestii) na  
2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Już nigdy 
żadna sprawa nie skoncentrowała na płockim są-
dzie takiego zainteresowania (a zarazem prawdopo-
dobnie nie spowodowała pracy sędziów pod taką 
presją)30.

W styczniu 1932 r. sąd okręgowy obradował nad 
budzącą żywe zainteresowanie mieszkańców miasta 
sprawą winnych rozruchów ulicznych w dniu 2 lipca 
1931 r., podczas których zginęły od kul policjantów 
dwie osoby. Na ławie oskarżonych zasiadło 56 
osób, w tym płoccy komuniści, którzy wykorzystując 
ciężkie położenie materialne bezrobotnych (rzecz 
miała miejsce w czasie kryzysu gospodarczego) 
podburzali demonstrantów do zdemolowania insty-
tucji publicznych i niepodporządkowania się polece-
niom władz. Sąd obradował w składzie trzyosobo-
wym: mieczysław Sochaczewski jako przewodniczą-
cy oraz Zygmunt Jarczewski i Eugeniusz renc. Z ra-
mienia prokuratory oskarżał podprokurator balce-
rzyk. uznani winnymi podburzania tłumu do zamie-
szek zostali skazani na kary od 4 do 1,5 roku po-
zbawienia wolności31.

Do procesów w sprawach o działalność komuni-
styczną dochodziło przed płockim sądem wielokrot-
nie, przy czym największe z nich to proces członków 
płockiego komitetu ze stycznia 1934 r. czy choćby 
proces o zabójstwo policyjnego informatora z wyro-
ku komunistycznego „sądu” partyjnego w lipcu 
1933 r.32

Pozostając jeszcze przy zagadnieniu procesów  
o zabarwieniu politycznym wspomnijmy, iż w paź-
dzierniku 1933 r. przed sądem toczyła się sprawa 
przeciwko miejscowym działaczom Obozu Wiel- 
kiej Polski (radykalnej organizacji związanej  
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ze Stronnictwem Narodowym), oskarżonym o kiero-
wanie grupą przestępczą za jaką uznano bojówkę 
OWP w powiecie płockim, której powstanie miało 
na celu zmuszanie przemocą do bojkotowania han-
dlu żydowskiego. Sąd w składzie: przewodnicząy 
sędzia Jarmołowicz, asesorzy: Wawrzyński i renc 
wymierzył kary 2 i 3 lat pozbawienia wolności. 
Oskarżonych bronili adwokaci Jerzy Staszewski i Jó-
zef baliński, obaj działacza Stronnictwa Narodowe-
go (J. Staszewski był wczesniej sędzią śledczym, zaś 
J. baliński podprokuratorem płockiego sądu)33.

Tego typu procesy należały do wyjątków. Zwykle 
były to sprawy mniejszego kalibru, jak chociażby 
dość bulwersująca ówczesną płocką opinię publicz-
ną sprawa pracownika byłego obywatelskiego ko-
mitetu pomocy biednym z lat kryzysu gospodarcze-
go (1931-1932), który wyłudził kilka tysięcy złotych 
przeznaczonych na pomoc najuboższym, po czym 
wydał je na doraźne rozrywki34. 

Kilkukrotnie zdarzało się, iż sąd płocki procedo-
wał w trybie doraźnym. Postępowanie doraźne usta-
wodawca przewidział w przypadku, gdy nasilenie 
określonych rodzajów przestępstw stwarzać mogło 
szczególne zagrożenie dla porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego. Dotyczyło określonego rodzaju 
przestępstw, w tym przeciwstawianiu się organom 
władzy, zaborze broni, uwalnianiu więźniów, zabój-
stwach, uszkadzaniu linii komunikacyjnych, mostów, 
tworzenia grup przestępczych (zwanych bandami) 
dla popełnienia rozbojów, wymuszeń, kradzieży itp., 
a także szpiegostwu i innych przestępstwach prze-
ciwko państwu. Przewidziane kary to kara śmierci 
lub wieloletnie (bądź też bezterminowe) więzienie. 
Ten tryb postępowania wprowadzała rozporządze-
niem rada ministrów35.

Po raz pierwszy ten tryb postępowania obowiązy-
wał wkrótce po odzyskaniu niepodległości. W Płocku 
doszło do kilku procesów prowadzonych w trybie do-
raźnym. Na przykład w październiku 1919 r. trzech 
sprawców napadu i zabójstwa zostało skazanych na 
karę śmierci. Podobnie w czerwcu następnego roku. 
Przypadek ten wart jest wspomnienia, bowiem 
oskarżający o udział w grupie dokonującej napadów 
podprokurator Kazimierz mayzner przypomniał na 
sali sądowej uchwały odbytego niedługo wcześniej 
zjazdu prawników polskich, który wypowiedział się 
przeciwko karze śmierci. Jednak zobligowany prze-
pisami ustawowymi kary tej zażądał, a sąd zastoso-
wał ją wobec części oskarżonych36.

Ponownie tryb doraźny został wprowadzony roz-
porządzeniem rady ministrów we wrześniu 1931 r.  
Prezes płockiego wyznaczył do rozpatrywania spraw 
w tym trybie stały skład: b. momentowicz, m. So-
chaczewski i Z. Jarczewski i trzech zastępców  

w osobach: K. Wyczańskiego, K. Dowsina i E. ren-
ca. Przewodniczącym wydziału doraźnego został  
b. momentowicz37. 

Skłonności polityków do rozgrywania spraw po-
litycznych przy pomocy wymiaru sprawiedliwości, 
nieobce były również przedstawicielom władzy sa-
nacyjnej. W ramach walki politycznej z Polską Partią 
Socjalistyczną, a oficjalnie pod hasłem ścigania 
tych, co trwonili publiczne pieniądze, w 1930 r.  
(w przededniu wyborów do rady miejskiej i niedługo 
przed wyborami parlamentarnymi) prowadzący 
śledztwo w sprawie narażenia miasta na straty  
finansowe sędzia śledczy przedstawił zarzut prze-
kroczenia uprawnień przy pełnieniu urzędu,  
a zwłaszcza przy budowie elektrowni miejskiej, by-
łemu prezydentowi, socjaliście Stefanowi Zbrożynie. 
Po niespełna roku sprawa, wobec braku cech prze-
stępstwa, została umorzona38.

Zagadnienia karne to jednak tylko część pracy 
sądu płockiego. W jego strukturze istniał bowiem 
również wydział cywilny. Czym się zajmował?  
Na przykład zagadnieniami dotyczącymi umów cy-
wilnych, własności, najmu, spadkowymi, sporami  
o roszczenia, dotyczącymi upadłości, postępowań 
zapobiegawczych, hipoteką itp. problemami z za-
kresu prawa cywilnego.

Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w końcu lat 
20. i trwający przez kilka najbliższych lat spowodo-
wał kłopoty finansowe i upadłość wielu firm, co  
wymagało interwencji wydziałów cywilnych sądów. 
Przedstawmy kilka reprezentatywnych przykła- 
dów.

Sierpecka firma „beniamin Nejman – sprzedaż 
drzewa budulcowego” popadła w tarapaty finanso-
we. Sąd Okręgowy w Płocku wydał postanowienie, 
na mocy którego ogłosił upadłość firmy, polecił 
ustalić i zająć majątek właściciela, a następnie od-
dać go pod nadzór zarządu masy upadłości, nato-
miast właściciela oddać pod dozór policji. Sędzią 
komisarzem masy upadłości został sędzia Kazimierz 
Wyczański39. 

Podobnie rzecz się miała w przypadku Stanisła-
wa będowskiego i jego domu bankowego. Postano-
wienie sądu brzmiało: ogłosić upadłość, wyznaczyć 
datę otwarcia upadłości, obłożyć aresztem rucho-
mości i towary, opieczętować księgi handlowe, od-
dać będowskiego pod nadzór Policji, mianować 
kuratorem masy upadłości adwokata Jerzego Sta-
szewskiego i sędzią komisarzem sędziego Kazimie-
rza Wyczańskiego40. 

Jeszcze jeden przykład. Wobec niepomyślnego 
przebiegu postępowania ugodowego właściciela 
domu bankowego Adolfa rogozika z wierzycielami, 
Sąd Okręgowy w Płocku ogłosił upadłość banku, 
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wyznaczył kuratorów – adwokatów Zygmunta Stan-
czewskiego i marka Z. Kozielskiego i sędziego komi-
sarza Kazimierza Wyczańskiego oraz oddał pod 
nadzór Policji właściciela. Następnie kuratorzy we-
zwali wierzycieli do stawiennictwa celem sprawdze-
nia wierzytelności w obecności sędziego komisarza. 
Sąd wyznaczył miesięczny termin do sprawdzenia 
wierzytelności. Przed sędzią komisarzem Kazimie-
rzem Wyczańskim odbyło się zebranie wierzycieli, 
którzy ostatecznie odzyskali tylko 17% należności. 
„Zwykłe zjawisko przy wszystkich upadłościach, któ-
re zbyt długo trwają” – tak komentował tę sytuację 
„Kurier mazowiecki”41. 

Jak zauważa badaczka problematyki sądownic-
twa w Drugiej rzeczpospolitej małgorzata mater-
niak-Pawłowska, „(…) zasada niezawisłości sędziow-
skiej została najpełniej wyrażona w treści konstytucji 
z 1921 r. Wszystkie późniejsze regulacje zawierały 
coraz szersze jej ograniczenia”42. Wspomnieliśmy już 
o praktyce pozbywania się niechętnie widzianych 
sędziów po zamachu majowym. Czy podobna sytu-
acja miała miejsce także w Płocku? W październiku 
1932 r. wpisał się na listę adwokatów sędzia płoc-
kiego wydziału karnego bolesław momentowicz. 
Jak pisała po jego śmierci w 1933 r. miejscowa pra-
sa, został „przeniesiony na emeryturę w czasie rug 
w sądownictwie w październiku ub. r.”43. 

Po raz pierwszy w historii płockiego sądu w 1935 r. 
aplikantami zostali: kobieta Chodakówna oraz  
płocczanin narodowości żydowskiej leon bromber-
ger44. 

O oczekiwaniach władz w stosunku do organów 
ścigania pisaliśmy już przy okazji śledztwa wszczęte-
go w sprawie byłego prezydenta miasta Stefana 
Zbrożyny.  

literatura wskazuje, iż największe zagęszczenie 
adwokatów przypadało na były zabór austriacki.  
Aż do początku lat 30., a więc do chwili ujednolice-
nia prawa na całym terytorium rP, adwokaci nie 
mogli przenosić się na tereny innych zaborów45. 
„Najazd” małopolan na teren byłych zaborów rosyj-
skiego i niemieckiego nastąpił dopiero w latach trzy-
dziestych. Z tym zjawiskiem spotykamy się i w Płoc-
ku. Według miejscowej prasy do końca 1934 r.  
 w Płocku osiedliło się i rozpoczęło praktykę pięciu 
adwokatów z dawnej Galicji46.

Stanowili oni konkurencję dla miejscowych przed-
stawicieli palestry i budzili z tego tytułu niechęć.  
Na tego typu rywalizację nałożył się w tej samej de-
kadzie kolejny konflikt, o charakterze narodowościo-
wym, związany ze wzrastającą liczbą adwoka- 
tów narodowości żydowskiej47. W związku z tym,  
iż w wielu środowiskach adwokackich przeważały 
polityczne sympatie proendeckie48, konflikt ten po-
zostawał w związku z antyżydowską aktywnością 
tego nurtu politycznego i był aktualny do końca 
omawianego okresu. W Płocku endecki dziennik 
„Głos mazowiecki” kilkakrotnie w tonie alarmują-
cym pisał o „zażydzeniu adwokatury”. W połowie lat 
30. na piętnastu adwokatów, sześciu było Żydami. 
„liczba adwokatów żydów rośnie z każdym rokiem. 
Przecież jeszcze niewiele lat temu był w Płocku jeden 
adwokat żyd, dziś jest aż sześciu”49.

W latach 1917-1939 płoccy adwokaci wchodzili 
w skład izby adwokackiej w Warszawie.

mimo tego rodzaju i innych problemów, istnienie 
niezależnego sądownictwa było jedną z niezaprze-
czalnych zdobyczy niepodległego państwa polskie-
go. Powstanie polskiego sądownictwa w 1917 r. po-
zostaje faktem nie do przecenienia. Tymczasowe 
przepisy o ustroju sądów królewsko-polskich stwo-
rzyły podwaliny pod nowoczesne sądownictwo  
w Polsce Niepodległej. 

Na mocy ich uregulowań Płock pozostał (bo był 
już nim w czasach rosyjskich) siedzibą sądu okręgo-
wego. Po 1918 r., kiedy miasto spadło do roli siedzi-
by powiatu, właśnie sąd był jedną z niewielu insty-
tucji decydujących o ponadpowiatowym znaczeniu 
Płocka. 

W międzywojennym mieście sędziowie, prokura-
torzy i adwokaci należeli do elity intelektualnej mia-
sta. Ciekawy, plastyczny obraz płockiego środowi-
ska prawniczego pozostawił Zygmunt Kozanecki50, 
który w okresie międzywojennym był w Płocku pro-
kuratorem. W jego wspomnieniach znajdujemy cha-
rakterystyki miejscowych sędziów, prokuratorów, 
adwokatów, obraz życia towarzyskiego tej sfery, po-
glądy społeczno polityczne jej przedstawicieli, ale 
również sporo anegdot z praktyki prawniczej. Tego 
rodzaju zagadnienia nie wchodzą jednak z zakres 
okolicznościowego artykułu związanego z setną 
rocznicą powołania polskiego sądownictwa.
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ANEKS

Wykaz płockich sędziów, prokuratorów i adwokatów w latach 1917-1939 (obejmuje imię i nazwisko oraz 
okres pracy na danym stanowisku w płockim okręgu sądowym; informacje na podstawie prasy płockiej  
i kalendarzy płockich na 1924, 1925, 1937 rok, „Kalendarzy Sądowych” za kolejne lata od 1925 r. oraz 
A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani, tom I, Płock 2002, tom II, Płock 2007.

Sędziowie:

• blank Karol – 1935-1939 (sędzia grodzki)
• Cichocki Witosław – 1922-1936 (sędzia pokoju  
 i sędzia grodzki)
• Dowsin Kazimierz – 1925-1931 
• Dulęba Feliks – 1933-1939 (w latach 1933-1938  
 sędzia grodzki, potem sędzia SO)
• Dyakowski Kazimierz – 1923-1929 (prezes SO)
• Guszkowski Kazimierz – 1936-1938 (prezes SO)
• Janczewski Florian – 1937-39 (sędzia grodzki)
• Jarczewski Zygmunt – 1930, 1931
• Jarmołowicz Walerian – 1933-1939 
• Jaworowski – 1919 
• Jędrzejewski bolesław – 1938 (sędzia grodzki)
• Karwowski Czesław – 1931-1933 (sędzia grodzki)
• Keller Adolf – 1919-1927 
• Kolata Eugeniusz – 1938-39 
• Kozłowski Wacław – 1938, 1939
• Krzętowski Witold – 1921-1935 (w latach 1931-  
 1935 prezes SO)
• Krzyczkowski Tadeusz – 1929-1930 (sędzia grodzki)
• Łuński Czesław – 1928-1933 (wiceprezes sądu),  
 1939 (prezes SO)
• momentowicz bolesław – 1919-1932 
• Noyszewski Antoni – 1938-1939 (prezes sądu)
• renc Eugeniusz – 1926 (sędzia pokoju), 1931- 
 1939 (sędzia SO)
• rogowski Stanisław – 1931-1938 
• rokitnicki Józef – 1917-1927 (wiceprezes SO)
• Sochacki Ziemowit – 1932-1937 
• Sochaczewski mieczysław – 1928-1931, 1938- 
 1939 (wiceprezes SO w latach 1938-1939)
• Sołomerecki-Kłoczkowski Jerzy – 1927-1929 
• Staniszewski roman – 1938 (sędzia grodzki)
• Staszewski Jerzy – 1926-1928 (w latach 1926- 
 1927 sędzia pokoju, potem sędzia SO) 
• Szczepiński Wincenty – 1922-1931 
• święcicki Jan – 1917-1923 (presez SO)
• Thun-rudowicz mieczysław – 1933-1937 
• Wawrzyński – 1933-1934 
• Wilczyński Aleksander – 1930-1931 (prezes SO)
• Winawer Adolf – 1922-1927 (w latach 1922- 
 1923 sędzia pokoju, potem sędzia SO)
• Włoczewski Jan – 1922-1928 
• Wyczański Kazimierz – 1930-1939 (w latach  
 1935-1939 wiceprezes SO w Płocku)

• Wysocki Zdzisław – 1924-1927, 1938-1939 
• Zadernowski brunon – 1933-1939 
• Zaleski Antoni – 1922-1925 (sędzia pokoju)
• Zaleski Stanisław – 1917-1921 
• Żółtowski ryszard – 1930-1931 
• Żychliński lucjan – 1934-1938 (wiceprezes SO)

Sędziowie śledczy:

• Gierzyński Tadeusz – 1935-1939 
• Kowalski-Wierusz bronisław – 1919-1923
• Kozłowski Wacław – 1930-1931 
• michalski – 1921 
• Panas Stefan – 1924-1929 
• Skórski Władysław – 1934-1935 
• Staszewski Jerzy – 1919-1925 
• Trzeciak – 1934 (p.o. sędziego śledczego)
• Winiarski Jan – 1920-1921

Prokuratorzy:

• Askanas Kazimierz – 1934 (podprokurator)
• bacciarelli Jan – 1933-1934 (podprokurator)
• balcerzyk Antoni – 1930-1932 (podprokurator), 
 1933-1934 (wiceprokurator SO)
• baliński Józef – 1926-1928 (podprokurator)
• Chutkiewicz henryk – 1935 (podprokurator)
• Cybulski Tadeusz – 1928-1929 (podprokurator), 
 1930 (wiceprokurator SO)
• Dlouhy Wacław – 1928-1931 (prokurator SO)
• Filipkowski bronisław – 1934-35 (wiceprokura- 
 tor SO)
• Guszkowski Kazimierz – 1921-1924 (podproku- 
 rator)
• Gutkowski Antoni – 1922-1927 (prokurator SO)
• hausbrandt Stanisław – 1936-1939 (wiceproku- 
 rator SO)
• Jarczewski Zygmunt – 1929 (podprokurator)
• Keller Kazimierz – 1920-1922 (podprokurator)
• Kozanecki Zygmunt – 1931-1936 (podprokura- 
 tor), 1937-1939 (wiceprokurator SO)
• Kozielski marek Zygmunt – 1919-1920 (podpro- 
 kurator)
• leśkiewicz Kazimierz – 1933-34 (podprokurator), 
 1935-1936 (wiceprokurator SO)
• lutyński roman – 1917-1921 (podprokurator)
• Łapicki mikołaj – 1922-1925 (podprokurator)
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ThE JuDICIArY, ThE PrOSECuTOr’S OFFICE AND ThE lEGAl COmmuNITY IN ThE INTErWAr 
PŁOCK (ON ThE 100Th ANNIVErSArY OF ThE rEbIrTh OF ThE POlISh JuDICIArY)

Summary

On September, 1 1917 the Polish judiciary was founded in the Kingdom of Poland. 2017 marks the 100th 

anniversary of this event. Over the period from 1917 to 1939 Płock was the seat of the regional Court, which 
included several districts. The article presents the structure and history of the judiciary, the prosecutor’s office 
and the legal community of Płock in the interwar period.
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