Józef Lipczyński
Uśmiechnięta Temida
Palestra 30/5-6(341-342), 82-83

1986

82

Józef

Upczyńtki

Nr 5-6 (341-342)

i liczne inne uszkodzenia ciała nie budzą zainteresowań ze strony wydawców
i właściwych gremiów oficjalnych. Odmiennie niż w całym cywilizowanym ¿wiecie
narciarskim jest to, jak dotychczas, sprawa prywatna poszkodowanych. Szkoda
tylko, że koszty ponosi duża część społeczeństwa.

HUM OR SĄDOW Y
UŚMIECHNIĘTA TEMIDA
,1. W Ameryce: Bob Smith został skazany aa szereg przestępstw fcidnapersłwa na
karę 563 lat więzienia. Po rozprawie odwoławczej obrońca wpada do celi skazanego
i tozyczy: „Gratuluję serdecznie, (karę obniżono do połowy! ”,
2. Nie o to chodzi, czy ikary m ają być surowe czy łagodne. One m ają być sku
teczne.
3. Chcesz zwalczyć przeciwnika? Postaw siebie na jego miejscu.
4. Podwójna prawda. On w sądzie: „Żona od dziesięciu lat nie mówi do mnie
and słowa”. On w bairze: „Od 'dziesięciu lat nie mówię do żony ani słowa".
5. Pamiętaj obrońco, że sędlzda chce, bytś wygrał.
6. Nie bój się kontaktu z ludźmi marginesu społecznego. Oni wprawdzie mogą
cię zgorszyć, ale ty możesz ich poprawićj
7. Ostrożny: Proszę kolegów, problem czy jest to tajemnica państwowa, jest
ściśle tajny.
8. Warunkiem dobrej improwizacji jest świetne jej przygotowanie.
8. Dziś każdy człowiek, każdej girupy społecznej woli żyć w zgozie z obrońcą.
10. Problem: Ozy ja zawsze muszę rozumieć własne myśli?
11. W czasie kryzysu bądź oszczędny także w słowach.
12. Skutek w oderwaniu od chęai może mieć znaczenie tylko dla sądu.
13. Nie patrz po ludziach — zła i dobra szukaj w sobie.
14. Tolerancja ludzi, nietolerancja czynów!
15. Wysoki Sąd nie musi się składać z wysokich sędziów.
16. Świat odmłodniał: dawniej każdy bvł ode mnie starszy, dziś każdy jest
młodszy,
17. Autentyczne: Panie mecenasie, trzeba go zmusić, by więcej zarabiał!
18. Gdy nie dasz się Skusić, zyskasz szacunek kusiciela',
19. Temida działa na ślepo, bo ma zawiązane oczy; waży iafcty na wadze, do
której nie ma odważników; dzierży w ręku obosieczny miecz.
20. „Jak pan poznał, że nie jestem cywilem, chociaż noszę cywilne ubranie?” —
„Nie zmienił pan wyrazu twarzy”,
21. Autentyczne: „Panie mecenasie, dostałam malutki pokój z suplikacją.”
22. Przyjemne i zarazem smutne: Boję się, że wygram sprawę, w której całko
witą słuszność .przyznaję przeciwnikowi.
23. Przekonaj nonie siłą argumentów, a nie siłą głosu!
24. Chcesz zmniejszyć przestępczość? Zmniejsz liczbę zakazów!
25. Wywieszka: „Zakład zamknięty razem z właścicielem”,
2fi. Trzech ludzi musi umieć rozmawiać z człowiekiem: lekarz, ksiądz i adwokat

Nr 8-i (141-1«)

AduioKaeł przy budowie „Poltkiego Partittoa Podziemnego"

83

27. Boję się słów — mogą wypaczyć moje myśli.
28. (Nie tyle chodzi o to, co ,t y 'będziesz miał z tego, ośle o to, oo darni będą mieli
z ciebie.
29. Ważniejsze jest, co ktoś .popełnił, niż to, kto je popełnił.
30. To, te istnieje czyjaś prawda subiektywna, ima dla ciebie znaczenie obiek
tywne.
31. Czy przypadki można wyreżyserowa ć ?
32. Pierwszy adwokat: „Dziś był dla mnie dabry dzień: Nie przegrałem aml
jednej sprawy!”
Drugi adwokat: „Co, wszystkie zdjęto z wokandy?"
33. Kiedy człowiek ma największą satysfakcję? Kiedy słucha tego, co sam
mówi)
34. Autentyczne: Z uzasadnienia wyroku: „Oskarżony cieszy się Jak najgorszą
opinią."
35. Brońcie swoich praw, lecz nie ujmujcie praw drugimi
36. Który moment jest najwłaściwszy, żeby zwrócić silę o poradę w sprawie
karnej? Przed popełnieniem przestępstwa!
37. „Parnie mecenasie, czy ma ju t pan wyrok z klauzurą?”
38. Oskarżony: „Panie mecenasie, czy zamiast wyjaśniać mogę nieco zaciemnić?”
39. Jeżeli chcesz pogodzić, musisz się narazić!
40. Nie karać, jeśli wystarczy zawstydzić!
41. Przesłuchanie. Prokurator: „ille podejrzany na tym zarobił?" Wtrąca się
obeany inspektor dochodzeniowy: „Ozy to się nazywa, panie prokuratorze, «wydo
bywanie prawdy materialnej»?”
42. Mówca: „Noe mówię do wszystkich zebranych na sali naraz, ale do każdego
z osobna”.
Wymyślił, zebrał i spisał
dr Józef Lipczyński
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ADWOKACI, KTÓRYCH WIDZIAŁEM PRZY BUDOWIE
„POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO"
Ta nazwa najbardziej odpowiada, moim zdaniem, temu wielkiemu dziełu, jakiego
dokonał naród polski w czasie II wojny światowej. Kiedy tyle narodów europejs
kich, bogatych w tradycję państwową i wysoką kulturę, po opanowaniu ich te
renów przez armię niemiecką pod wodzą oszalałego Hitlera pogodziło się ze sta
nem faktycznym i ograniczyło swój protest co najwyżej do ruchu oporu wojsko

