
 

 

KONKURS KRASOMÓWCZY 2021 

UCZELNIA COLLEGIUM INTERMARIUM 

 

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie mowę oskarżycielską albo obrończą w 

procesie karnym na podstawie stanu faktycznego przygotowanego przez organizatorów. 

 

Mowa nie powinna trwać krócej niż 8 i dłużej niż 15 minut. 

 

Komisja konkursowa złożona z trzech osób (prawników-praktyków oraz naukowców) oceni 

niezależnie wystąpienie uczestnika, przyznając mu oceny od 1 do 6. Następnie przewodniczący 

Komisji obliczy średnią wszystkich ocen. Uczestnik, który otrzyma najwyższą ilość punktów 

wygrywa konkurs i zdobywa nagrodę specjalną – stypendium. Pozostali uczestniczy otrzymują 

nagrody pocieszenia. 

 

Komisja konkursowa przy ocenie kandydatów bierze pod uwagę: 

- sposób argumentacji; 

- jasność przekazu; 

- odwołanie do elementów stanu faktycznego; 

- stosowane chwyty retoryczne; 

- realizacja obrony interesu oskarżonego (w przypadku obrońcy) oraz interesu publicznego (w 

przypadku prokuratora); 

Od kandydatów nie wymaga się przedstawienia argumentacji prawnej. 

 

Każdy uczestnik w mowie końcowej powinien sformułować wnioski:  

- obrońca – o uniewinnienie; 

- oskarżyciel publiczny (prokurator) – o skazanie i wymierzenie określonej kary. 

 

STAN FAKTYCZNY: 

 

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie dobiega końca proces oskarżonego Remigiusza 

Kłopotliwego. Mężczyzna jest oskarżony przez prokuratora o to, że: 

 

w dniu 10 października 2019 r. w Warszawie na bazarze przy ul. Wolumen 53, działając w 

zamiarze bezpośrednim umyślnie uderzył Patryka Przypadkowego pięścią w twarz w okolicę 

lewego oka, w wyniku czego pokrzywdzony doznał urazu oka lewego – pęknięcia gałki ocznej z 

wypadnięciem tęczówki oraz odwarstwieniem siatkówki, czym spowodował u w/w ciężki 

uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa, 

tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego. 

 

Zgodnie z ustawowym zagrożeniem za czyn ten oskarżonemu grozi kara od 3 do 15 lat. 

 



Zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Patryk Przypadkowy w dniu 

13 października 2019 r. we właściwej jednostce Policji, bezpośrednio po opuszczeniu szpitala. 

Pokrzywdzony wskazał, że dnia 10 października 2019 r. poszedł z żoną Grażyną Przypadkową 

na zakupy na bazar Wolumen. Około godziny 11 przy jednym ze stoisk z odzieżą podszedł do 

niego mężczyzna ciemnej karnacji, brunet, wzrostu około 180 cm z charakterystycznym 

tatuażem węża na szyi i zaproponował mu sprzedaż papierosów po bardzo atrakcyjnej cenie. 

Skuszony ofertą, Patryk Przypadkowy ruszył za mężczyzną. Jak zeznał, jego żony nie było przy 

nim. Robiła wtedy inne zakupy. W pewnym momencie, gdy znajdowali się na tyłach pawilonów 

handlowych, mężczyzna bez jakiegokolwiek ostrzeżenia uderzył go z całej siły prawą ręką w 

twarz. Pokrzywdzony zeznał, że upadł, łapiąc się za oko, które bardzo mocno krwawiło i nie 

dało się otworzyć. W tym momencie podbiegła do niego żona, która – jak się okazało – poszła 

za pokrzywdzonym i mężczyzną, zaniepokojona sytuacją i faktem, że jej mąż odszedł od niej 

w nieznanym kierunku. Jak wynika z zeznań pokrzywdzonego, mężczyzna po uderzeniu 

odszedł w nieznanym kierunku. Patryk Przypadkowy wraz z Grażyną Przypadkową 

zatelefonowali po pomoc. Na miejscu zjawiła się załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała 

mężczyznę do Szpital Bielańskiego, gdzie przeszedł bardzo skomplikowaną operację. Niestety 

z uwagi na skutki uderzenia okazało się, że doszło do pęknięcia gałki ocznej z wypadnięciem 

tęczówki oraz odwarstwieniem siatkówki. Pokrzywdzony oświadczył, że od tego momentu 

stracił wzrok na lewe oko. Wskazał, że nie zna mężczyzny, który go uderzył i nie wie dlaczego 

to zrobił. 

 

Przesłuchana w charakterze świadka Grażyna Przypadkowa potwierdziła w toku postępowania 

przygotowawczego zeznania męża. 

 

Uzyskana przez prokuratora dokumentacja medyczna ze Szpital Bielańskiego potwierdziła fakt 

przejścia przez mężczyznę zabiegu operacyjnego i skutku w postaci pęknięcia gałki ocznej z 

wypadnięciem tęczówki oraz odwarstwieniem siatkówki. Z dokumentu wynika, że mężczyzna 

trafił do Szpitala o godz. 11:45. 

 

Powołany w toku postępowania biegły lekarz ze specjalnością z zakresu okulistyki stwierdził, 

że doznany uraz stanowi uszczerbek na zdrowiu o charakterze trwałym i nieodwracalnym, a 

tym samym stanowi uszczerbek, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 KK. 

 

Funkcjonariusze Policji, którzy zjawili się na miejscu 13 października 2019 r. dokonali 

rozpytania handlujących na okoliczność ewentualnego przebiegu zdarzenia. Żadna z osób nie 

była świadkiem zdarzenia. Nie ujawniono również nagrań z monitoringu istotnych dla 

postępowania karnego. Kamery nie obejmowały miejsca, o którym wspominał pokrzywdzony. 

 

Jak wynika z lakonicznej notatki urzędowej funkcjonariusza Policji Krzysztofa Lakonicznego 

z dnia 15 stycznia 2020 r., w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalono, że 

sprawcą czynu popełnionego w dniu 10 października 2019 r. na szkodę Patryka Przypadkowego 

może być Remigiusz Kłopotliwy (zam. ul. Wołomińska 42/1 w Warszawie). 

 



W dniu 31 stycznia 2020 r. na polecenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-

Żoliborz w Warszawie zatrzymano w miejscu zamieszkania około godz. 6.00 rano Remigiusza 

Kłopotliwego. Mężczyzna w toku rozpytywania przez policjantów (co odzwierciedlają notatki 

urzędowe) zaprzeczał jakiemukolwiek związkowi z czynem. W trakcie zatrzymania 

zabezpieczono telefon komórkowy Remigiusza Kłopotliwego marki iPhone 10. 

 

W toku okazania w dniu 1 lutego 2020 r. osoby Remigiusza Kłopotliwego oraz trzech innych 

mężczyzn Patrykowi Przypadkowemu, pokrzywdzony wskazał na zatrzymanego jako na 

sprawcę czynu. Stwierdził, że poznaje go po charakterystycznym tatuażu oraz rysach twarzy. 

Żona pokrzywdzonego, po okazaniu osoby Remigiusza Kłopotliwego, wskazała, iż to 

najprawdopodobniej ten mężczyzna wybił oko mojemu mężowi. Tak mi się wydaję, chociaż nie 

jestem pewna na 100%.  

 

Przesłuchany po przedstawieniu przez prokuratora zarzutu popełnienia czynu z art. 156 § 1 pkt 

2 KK w dniu 1 lutego 2020 r. Remigiusz Kłopotliwy nie przyznał się do jego popełnienia. 

Mężczyzna nie miał obrońcy. Wskazał, że nie pamięta co robił w dniu 10 października 2019 r., 

ale podejrzewa, że był wtedy w pracy, tj. jeździł jako kierowca w ramach przewozów 

osobowych Uber. Nie kojarzy osoby Patryka Przypadkowego i stanowczo zaprzeczył jakoby 

brał udział w zdarzeniu, w którym ktokolwiek zostałby uderzony w twarz. Wskazał, że czasami 

bywa na bazarze Wolumen, bowiem robi tam zakupy i okazjonalnie handluje. Uznał, że to 

jakieś wielkie nieporozumienie. Stwierdził Proszę pokazać mi tego pokrzywdzonego i jego 

żonę, może ich skojarzę. Nazwisko Przypadkowy nic mi nie mówi.  

 

Prokurator skierował wobec mężczyzny do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w 

Warszawie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 

aresztowania, który został uwzględniony na okres 3 miesięcy. W kolejnych terminach Sąd 

przedłużał stosowanie tymczasowego aresztowania i na dzień wygłaszania mów końcowych 

mężczyzna jest tymczasowo pozbawiony wolności. 

 

Prokurator zamknął śledztwo i skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

Proces przeciwko oskarżonemu przed Sądem ruszył w lipcu 2020 r. Na pierwszym terminie 

rozprawy, po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia, Remigiusz Kłopotliwy stanowczo 

zaprzeczył popełnieniu zarzucanego mu czynu. Następnie wskazał: 

 

Wysoki Sądzie! W trakcie pierwszego przesłuchania przed prokuratorem wskazałem, że nie 

wiem kto to jest Patryk Przypadkowy. Faktycznie, to była prawda. Nazwisko nic mi nie mówiło. 

Prosiłem prokuratora, aby pokazał mi wizerunek pokrzywdzonego, bo nie wiedziałem o co w 

ogóle chodzi. Otrzymałem odmowę. Dopiero jak mój obrońca przyszedł do mnie na widzenie 

do aresztu i przyniósł kopie akt, to mogłem zorientować się co to za osoba. I chcę w tym miejscu 

wskazać, że znam pokrzywdzonego i jego małżonkę. Bardzo dobrze ich znam. Od 2018 r. 

współpracuję z Patrykiem przy nielegalnym handlu papierosami. Tylko ja nie znałem jego 

nazwiska, ale ksywę „Jednooki”. Tak wszyscy na bazarze na niego wołali, bo pokrzywdzony 

przed dniem zdarzenia nie widział na lewe oko. On miał oko takie pokryte bielmem i zezujące. 



Ono było za mgłą, trochę jakby plastikowe. Tzn. chcę dodać, że oko było nieruchome, ale 

pokrzywdzony miał zeza rozbieżnego. Wszyscy o tym wiedzieli. Ja nigdy nie pytałem, co się 

stało z tym jego okiem, ale od kiedy go znam, tj. od 2018 r. to on to oko miał. Kiedyś w rozmowie 

powiedział mi, że ma jakąś rentę inwalidzką. Ale szczegółów nie znam. Ja chcę powiedzieć, że 

pokrzywdzony mnie znał i miał do mnie numer telefonu. Ja posługuję się numerem 600 222 333. 

Jego numer i smsy powinny być w moim telefonie. Ja miałem dwa telefony w tym czasie. Jeden 

uległ zniszczeniu. Nie pamiętam jego numeru telefonu. Ale kontaktowałem się wtedy z 

pokrzywdzonym tylko z tego podanego numeru. Pokrzywdzony bywał u mnie w domu na 

Wołomińskiej wielokrotnie w celu dokonywania rozliczeń i przekazywania fajek. Chcę dodać, 

że on jest ze mną w konflikcie. Prawdą jest, że w lipcu 2019 r. ja wziąłem od pokrzywdzonego 

na handel papierosy. Miałem po sprzedaży się z nim rozliczyć. Niestety, nie miałem pieniędzy, 

bo wszystkie ze sprzedaży papierosów przekazałem na operację mojej matki, która zachorowała 

w sierpniu 2019 r. Patryk domagał się ode mnie tych pieniędzy, straszył mnie kolegami. Ja 

potem unikałem z nim kontaktu. Nie odbierałem telefonów oraz nie odpisywałem na smsy. 

Głupio się zachowałem, ale od początku września 2019 r., to ja pokrzywdzonego nie widziałem 

na oczy. Nigdy nie zrobiłem mu krzywdy. Znam jego żonę Grażynę. Też jej od tego momentu nie 

widziałem. Jestem niewinny! 

 

Przesłuchany przed Sądem Patryk Przypadkowy potwierdził w całości treść swoich zeznań 

złożonych w toku śledztwa (w tym protokołu okazania osoby). Wskazał, że nie zna 

oskarżonego. Dodał: może go widziałem kilka razy na bazarze, ale nie rozmawiałem z nim. 

Zaprzeczył jakoby zajmował się handlem papierosami. Odnośnie wcześniejszego urazu oka 

pokrzywdzony zeznał: To prawda, że miałem charakterystyczne bielmo na oku. Nie będę się 

tego wypierał. Kiedyś opiłek żelaza wpadł mi do oka i od tego momentu oko musiało być 

leczone. To było w 1999 r. Ale ja widziałem na to oko. Ono było sprawne. Ja teraz nie jestem w 

stanie powiedzieć, czy mam rentę z tytułu uszkodzenia oka. Prostuję: mam rentę, ale ona 

wskazuje tylko na to, że mam umiarkowany stopień uszkodzenia. Nie wiem gdzie jest 

legitymacja. Nie jestem w stanie dostarczyć jej sądowi. Nie pamiętam gdzie się leczyłem. Gdzieś 

w Warszawie. To oko było sprawne, ja na nie widziałem. Przez uderzenie w oko, którego 

dopuścił się oskarżony na oko nigdy nie będę widział.  

 

Sąd Okręgowy z urzędu dołączył do akt postępowania kserokopię dowodu osobistego 

pokrzywdzonego, na którym widnieje zdjęcie Patryka Przypadkowego. W protokole znajduje 

się adnotacja: Sąd z urzędu stwierdza, że lewe oko na zdjęciu pokrzywdzonego jest pokryte 

bielmem. Widoczny jej również zez rozbieżny. 

 

Przesłuchana w toku postępowania sądowego Grażyna Przypadkowa w całości potwierdziła 

treść zeznań złożonych w toku śledztwa. Jednocześnie dodała: Nigdy nie rozmawiałam z 

oskarżonym. Mój mąż go nie zna. Ja bym go skojarzyła wcześniej. Mój mąż nie handluje 

papierosami. To porządny człowiek. Żyje spokojnie, ma rentę, pracuje dorywczo. Rentę ma, bo 

zatarł kiedyś oko i tak lekarze orzekli. Ale on widział na to oko. Krople wpuszczał i było dobrze.  

 

Sąd Okręgowy na wniosek obrońcy Remigiusza Kłopotliwego dopuścił dowód z opinii 

biegłego informatyka celem wykazania: 



- czy na telefonie komórkowym marki iPhone 10 zatrzymanym u oskarżonego znajdują się 

wiadomości SMS/MMS, względnie inne dane świadczące o tym, że oskarżony kontaktował się 

z pokrzywdzonym w okresie od połowy 2018 r. do stycznia 2020 r.? 

- czy na podstawie danych znajdujących się w telefonie komórkowym marki iPhone 10 

zatrzymanym u oskarżonego możliwe jest ustalenie miejsca logowania, ewentualnie położenia 

geograficznego telefonu w dniu 10 października 2019 r. w godz. 10-12? 

 

Nadto Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy ze specjalnością z zakresu okulistyki na 

okoliczność: 

- ustalenia czy przed dniem zdarzenia, tj. 10 października 2019 r. oko pokrzywdzonego Patryka 

Przypadkowego było sprawne, a jeśli nie, jaka była jego sprawność? 

- jakiego rodzaju uszczerbek na zdrowiu (ciężki/średni) powstał w wyniku zdarzenia w dniu 10 

października 2019 r.?  

 

Jednocześnie na wniosek obrońcy Sąd przesłuchał nowych świadków Joannę Dociekliwą i 

Romualdę Wielowiejską.  

 

Joanna Dociekliwa wskazał, że zna bardzo dobrze oskarżonego i jego żonę. Znają się od 2015 

r. Razem prowadzili działalność w branży handlowej i handlowali używaną odzieżą. Od 2018 

r., kiedy Remigiusz Kłopotliwy zaprzestał regularnego handlu i został kierowcą Ubera, ich 

kontakty były sporadyczne. Ale zawsze pozostali sobie serdeczni. Świadek zeznała: ja wiem, 

że oskarżony handlował papierosami. Robił to dodatkowo po pracy od 2018 r. Wiem to od niego 

i jego żony. Bywałam u nich w domu w gościach. Czasami faktycznie spotykaliśmy się też na 

bazarze Wolumen jak wpadał porozmawiać. Ja nic nie wiem o zdarzeniu w dniu 10 października 

2019 r. Mogę powiedzieć tylko tyle, że słyszałam od żony oskarżonego, że został pomówiony o 

pobicie. Wiem, kto go pomówił. To „Jednooki” Patryk z bazaru. Znam go. Od zawsze zajmował 

się handlem fajkami. Słyszałam już w 2018 r., że Remek się z nim zadawał i razem handlowali 

fajkami. Szczegółów nie znam. Nie wiem, czy mają konflikt i jak często się spotykali. Na 100% 

ja kilka razy widziałam ich razem jak namawiali ludzi do zakupu papierosów na bazarze 

Wolumen. Tak myślałam, że mogą być z tego problemy. Ja poznaję pokrzywdzonego na sali. To 

jest właśnie Patryk. Myśmy na niego mówili „Jednooki”, bo on na to oko nie widział. Miał 

plastikowe oko. To na 100%. 

 

Przesłuchana Romualda Wielowiejska zeznała przed Sądem: Trochę wiem o co chodzi w 

sprawie. Remek siedzi, bo podobno miał uderzyć jakiegoś chłopaka i ten stracił oko. Wiem to, 

bo media o tym pisały i myśmy wszyscy Remka poznali na zdjęciu. Nie wierzę w to. To naprawę 

dobry chłopak. Jeździł jako kierowca. Wiem też, że zajmował się handlem papierosami, ale to 

w jakiś małych ilościach. Chyba potrzebował tych pieniędzy na leczenie matki. Z pewnością na 

to wydawał pieniądze w 2019 r. Wiem to, bo znam żonę oskarżonego. Ja całej rodzinie 

wynajmowałam mieszkanie od 2018 r. To porządni ludzie. Pokrzywdzonego widziałam raz w 

mieszkaniu oskarżonego. To było jakoś w wakacje 2019 r. Przyszłam po czynsz i wtedy 

pokrzywdzony, którego poznaję na sali, siedział przy stolę i rozmawiał z Remkiem. To był na 

100% ten sam mężczyzna, co teraz siedzi na sali rozpraw. Zwróciłam na niego uwagę, bo nie 

miał lewego oka. Tzn. nie wiem czy nie miał. Wyglądało na sztuczne – takie plastikowe. Ale 



sama nie rozmawiałam z pokrzywdzonym o tym oku i nie wiem czy widział on na oko czy nie. 

Ja bym raczej powiedziała, że nie, ale to tylko moje domniemanie.  

 

Z opinii biegłych lekarzy ze specjalnością z zakresu okulistyki wynika: z uwagi na bardzo 

szczątkową dokumentację medyczną uzyskaną w toku postępowania oraz brak informacji o 

poprzednim leczeniu podejmowanym przez pokrzywdzonego (pokrzywdzony wskazał, że 

pamięta miejsc, gdzie się leczył), biegli nie są w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi czy lewe 

oko pokrzywdzonego przed dniem zdarzenia było sprawne, a jeśli tak, to jaki był stopień tej 

sprawności. Na podstawie dostępnej dokumentacji fotograficznej prawdopodobne jest, że 

pokrzywdzony przed dniem zdarzenia mógł całkowicie nie widzieć na lewe oko, bowiem cechy 

somatyczne oka widoczne na zdjęciu odpowiadają cechom urazowym skutkującym brakiem 

widzialności na oko zgodnie z dostępną wiedzą medyczną. 

 

Z opinii biegłego informatyka wynika: 

- analiza telefonu komórkowego marki iPhone 10 potwierdza, że na telefonie ujawniono 

korespondencję SMS oraz połączenia telefoniczne pomiędzy numerami telefonu komórkowego 

o nr. 600 222 333 oraz 506 506 605 (wykaz w załączeniu), które prowadzone były między 

wrześniem 2018 r. a wrześniem 2019 r.; 

- analiza danych telefonu komórkowego iPhone 10 nie daje podstaw do dokonania ustaleń, w 

którym miejscu przedmiotowy telefon znajdował się w dniu 10 października 2019 r. z uwagi na 

brak jakichkolwiek połączeń wychodzących i przychodzących (również wiadomości 

SMS/MMS), które byłyby prowadzone w godzinach od 10 do 12. Z uwagi na brak informacji 

dotyczących logowania telefonu komórkowego, które były możliwe do uzyskania od operatora 

jedynie w ciągu 12 miesięcy od dnia zdarzenia, biegły nie jest w stanie ustalić miejsca 

znajdowania się telefonu komórkowego w chwili czynu. 

 

 


