
Przedstawienie Referentów i tematów wypowiedzi 

Consilium Iuridicum, 
wydanie specjalne, 2023 
 

11 

Adrian Stankowski1 

Przedstawienie Referentów 
i tematów wypowiedzi 

 
 
 
 
 

 
Bardzo dziękuję, pani Przewodniczącej za dokonanie ceremonii otwar-

cia konferencji, która jest z natury rzeczy ważnym przedsięwzięciem. 
Z radością odebrałem przywołanie treści normy art. 4 Konstytucji. Nas, to 
znaczy dziennikarzy, postrzega się jako czwartą władzę. Tak w istocie nie 
jest. To opinia społeczna jest tą czwartą władzą, a media jej tylko służą. 
Proszę Państwa, przed nami pięć referatów, które wygłoszą znani przed-
stawiciele nauki i praktyki. Następnie zaproszę Państwa do dyskusji. 

Pierwszym prelegentem będzie pan doktor Jakob Maziarz, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Zakładu Historii Prawa Polskiego na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, 
sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, obecnie orzekający 
w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Tematem wykładu jest „Czynnik spo-
łeczny w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, 
sędziowie pokoju, ławnicy do czasu unifikacji sądownictwa (do 1929 r.)”.  

Ten rys historyczny będzie kontynuował pan sędzia Bartłomiej Migda, 
prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, prezentując „Czynnik społeczny 
w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, sędzio-
wie pokoju, ławnicy od czasu unifikacji sądownictwa (od 1929 r.)”. 

Po tym referacie przyjdzie czas na głos znawcy środowiska sędziów spo-
łecznych pana dra hab. Piotra W. Juchacza, prof. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezydenta ds. nauki i prac badawczych Eu-
ropean Network of Associaton of Lay Judges (ENALJ) – Europejskiej Sieci 
Stowarzyszeń Sędziów Społecznych, który przedstawi nam „Postulaty for-
mułowane przez środowisko sędziów społecznych w Europie”.  

                                       
1 Adrian S t a n k o w s k i, redaktor naczelny portalu gpcodziennie.pl. 
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Z kolei pan dr hab. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego 
przybliży nam w swoim wystąpieniu „Konstytucyjne ramy inwestytury 
osoby niebędącej sędzią w znaczeniu ustrojowym”. 

Ostatnim prelegentem – chociaż nie na końcu, wszak zabierze jeszcze 
głos w dyskusji – będzie prof. dr hab. Dariusz Dudek, Kierownik Katedry 
Prawa Konstytucyjnego KUL, doradca Prezydenta RP, który zaprezentuje 
gorący temat „Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy”.  


