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Wspomnienia
Czy notariusz mo¿e byæ prezydentem Krakowa? O ¿yciu
i dzia³alnoœci Boles³awa Czuchajowskiego (1896-1941)
W roku 1935 do grona krakowskich notariuszy do³¹czy³ Boles³aw
Czuchajowski, by³y wiceprezes krakowskiego S¹du Okrêgowego, a od
maja 1939 r. ostatni przed wybuchem II wojny œwiatowej tymczasowy
prezydent Krakowa, mianowany przez ministra spraw wewnêtrznych.
Urodzony w 1896 r. we Lwowie, B. Czuchajowski przeszed³ kolejno
przez wszystkie szczeble kariery s¹dowej, by po przeniesieniu w 1935 r.
na w³asn¹ proœbê w stan spoczynku osi¹œæ w notariacie i jednoczeœnie
prowadziæ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i samorz¹dow¹. W 1941 r.
zosta³ aresztowany przez gestapo, przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie w tym samym roku zosta³ rozstrzelany.
Jego postaæ i dokonania zas³uguj¹ niew¹tpliwie na przypomnienie.
Jednoczeœnie na marginesie tych rozwa¿añ warto przyjrzeæ siê bli¿ej
zawartym w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paŸdziernika 1933 r. – Prawo o notariacie przepisom, okreœlaj¹cym zasady
wykonywania przez notariuszy dodatkowego zajêcia. Na tle ich interpretacji w sprawie Boles³awa Czuchajowskiego, obejmuj¹cego urz¹d mianowanego prezydenta Krakowa, Rada Notarialna w Krakowie wyda³a
interesuj¹c¹, wart¹ bli¿szej analizy opiniê. Równie ciekawe wydaj¹ siê
rozwa¿ania prezesów krakowskich s¹dów, przes³ane w tej sprawie
Ministerstwu Sprawiedliwoœci w 1939 r.
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Boles³aw Czuchajowski, syn Antoniego i Marii, urodzi³ siê 23 lipca
1896 r. we Lwowie1. Studia prawnicze odby³ jednak w Krakowie, na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. 11 lipca
1918 r. z wynikiem dobrym zda³ egzamin historyczno-prawny, zaœ 29
lipca 1919 r. uzyska³ absolutorium2. 19 listopada 1919 r. z wynikiem
dostatecznym zda³ egzamin s¹dowy, a niemal rok póŸniej, 12 czerwca
1920 r., tak¿e z wynikiem dostatecznym egzamin polityczny. 7 lipca 1921 r.
zosta³ doktorem prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego.
B. Czuchajowski mia³ za sob¹ imponuj¹c¹ s³u¿bê wojskow¹. Niemal
ca³y okres I wojny œwiatowej spêdzi³ w Legionach, w których s³u¿y³ od
2 sierpnia 1914 r. do 11 listopada 1917 r. W okresie 20 listopada 1917 r.
do 28 paŸdziernika 1918 s³u¿y³ w POW, a nastêpnie od 29 paŸdziernika
1918 r. do 11 marca 1919 r. w armii polskiej, z której zosta³ zwolniony
na rok ze wzglêdu na stan zdrowia3. Powróci³ do wojska 27 lipca 1920 r.
i pozostawa³ w s³u¿bie do 13 wrzeœnia 1921 r., gdy na dobre rozsta³ siê
z armi¹.
Kariera prawnicza Boles³awa Czuchajowskiego, przeplatana okresami
powrotu do s³u¿by wojskowej, obejmowa³a kolejno wszystkie etapy
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego. 11 stycznia 1920 r. mianowany
zosta³ aplikantem w okrêgu S¹du Okrêgowego w Rzeszowie, 15 stycznia
1920 r. zg³osi³ siê do wymienionej s³u¿by i z³o¿y³ przysiêgê. 28 sierpnia
1928 r. przeniesiony zosta³ do dalszej s³u¿by przygotowawczej w Krakowie, rozpocz¹³ j¹ 20 wrzeœnia 1921 r. Lata aplikacji zakoñczone zosta³y
zdanym przez Czuchajowskiego w Krakowie 17 stycznia 1924 r. z wynikiem bardzo dobrym egzaminem sêdziowskim. Wkrótce, 4 maja 1924 r.,
mianowany zosta³ sêdzi¹ zapasowym w Nowym Targu (s³u¿bê obj¹³ 14
maja 1924 r.), zaœ 22 grudnia 1924 r. przeniesiony zosta³ do okrêgu S¹du
Apelacyjnego we Lwowie i od 20 stycznia 1925 r. przydzielony do s³u¿by
w S¹dzie Okrêgowym karnym we Lwowie4.

1

Wykaz stanu Boles³awa Czuchajowskiego, zespó³ akt S¹du Okrêgowego w Krakowie,
SOKC 1610, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, ul. Grodzka 52 (dalej AP II).
2
Tam¿e.
3
Tam¿e.
4
Tam¿e.
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Okres pobytu we Lwowie B. Czuchajowski po³¹czy³ z prac¹ naukow¹
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od roku akademickiego 1926/27 do 1929 by³ starszym asystentem przy Katedrze Prawa
Handlowego, zaœ w latach 1927/28-1929 starszym asystentem przy
Katedrze Prawa Cywilnego5. Jednoczeœnie w latach 1926-1929 prowadzi³
w Wy¿szej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie wyk³ady z prawa
morskiego6. Podczas pe³nienia s³u¿by sêdziowskiej we Lwowie zawar³
w dniu 4 lipca 1925 r. ma³¿eñstwo z Mari¹ z Garbusiñskich. Z ma³¿eñstwa
tego urodzi³ siê 8 wrzeœnia 1926 r. syn Leszek Maria Czuchajowski,
póŸniejszy profesor chemii, prorektor Uniwersytetu Œl¹skiego, od 1981
r. mieszkaj¹cy w Stanach Zjednoczonych i wyk³adaj¹cy na uniwersytetach w Illinois, Kansas, a ostatnio w Idaho, od 2005 r. cz³onek zagraniczny
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, znany poeta, autor kilkudziesiêciu opublikowanych zbiorów wierszy7.
31 lipca 1929 r. B. Czuchajowski mianowany zosta³ sêdzi¹ okrêgowym
œledczym i od 29 wrzeœnia 1929 r. obj¹³ s³u¿bê w tym charakterze
w Krakowie. 17 maja 1932 r. oddelegowany zosta³ do pe³nienia obowi¹zków w S¹dzie Apelacyjnym w Krakowie8, a po kilku miesi¹cach, 12 paŸdziernika 1932 r., mianowany przez ówczesnego ministra sprawiedliwoœci wiceprezesem S¹du Okrêgowego w Krakowie9. Pewne zdziwienie
budziæ mo¿e w tych okolicznoœciach fakt, ¿e prezes S¹du Apelacyjnego
utrzyma³ dla niego nadal po nominacji delegacjê do czynnoœci w S¹dzie
Apelacyjnym10.
5
Zaœwiadczenie Sekretariatu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, akta osobowe
B. Czuchajowskiego, SOKC 1610, APII; por. tak¿e A. R e d z i k, Nauka prawa prywatnego
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, maszynopis dysertacji doktorskiej, UJ
2006.
6
Tam¿e – Zaœwiadczenie Wy¿szej Szko³y Handlu Zagranicznego we Lwowie.
7
Biogram Leszka Czuchajowskiego na stronie internetowej Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, Oddzia³ w Krakowie, http://sppkrakow.pl.
8
AP II, SOKC 1610.
9
Reskrypt Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 paŸdziernika 1932 r. L.II.O.13047/32,
APII, SOKC 1610.
10
Pismo Prezesa S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 paŸdziernika 1932 r., praes.
14032/32 Ps; AP II, SOKC 1610. W piœmie tym prezes S¹du Apelacyjnego stwierdzi³, ¿e
wraz z informacj¹ o mianowaniu B. Czuchajowskiego wiceprezesem S¹du Okrêgowego
otrzyma³ pierwotnie telefoniczne polecenie z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, by zwolniæ
go z czynnoœci w S¹dzie Apelacyjnym.
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Na stanowisku wiceprezesa S¹du Okrêgowego B. Czuchajowski
pozostawa³ do 1935 r., gdy na w³asn¹ proœbê przeniesiony zosta³ w stan
spoczynku, a nastêpnie mianowany zosta³ notariuszem w Krakowie.
Wydarzeniom tym warto przyjrzeæ siê nieco bli¿ej i oceniæ je z punktu
widzenia polityki kadrowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci wobec notariatu oraz postulatów œrodowiska notarialnego w tym zakresie. Warto
przypomnieæ, ¿e wraz z wejœciem w ¿ycie prawa o notariacie z 1933 r.
w okresie reorganizacji notariatu dokona³a siê wielka zmiana oblicza personalnego polskiego notariatu11. Stanowisk pozbawiono najstarszych
notariuszy, którzy przekroczyli 70. rok ¿ycia, osoby nieposiadaj¹ce
kwalifikacji okreœlonych nowym przepisami, ale tak¿e notariuszy nieciesz¹cych siê zaufaniem w³adz. W ich miejsce w³adze resortu wprowadzi³y
do korporacji liczn¹ grupê emerytowanych sêdziów i prokuratorów, co
t³umaczono koniecznoœci¹ zasilenia notariatu wykwalifikowanymi i doœwiadczonymi prawnikami. Apele notariuszy, by okreœliæ procentowo
maksymaln¹ liczbê osób, które mo¿na by mianowaæ w ci¹gu roku spoœród
sêdziów i prokuratorów, nie przynios³y ¿adnego rezultatu. Argumentem
powa¿nie podnoszonym przez Ministerstwo by³a w tych wypadkach tak¿e
chêæ wynagrodzenia tych osób za ich wieloletni¹ s³u¿bê pañstwow¹,
argumentowano, ¿e powo³ywanie w tym gronie osób zas³u¿onych dla
walki o niepodleg³oœæ dawa³o pe³n¹ gwarancjê, ¿e nie zawiod¹ one zaufania publicznego, niezbêdnego przy wykonywaniu zawodu notariusza12.
B. Czuchajowski, ze swoim godnym szacunku i podziwu ¿yciorysem
legionowym i wieloletni¹ s³u¿b¹ w wymiarze sprawiedliwoœci, w pe³ni
odpowiada³ nie tylko ustawowym, ale tak¿e wymienionym wy¿ej kryteriom, stawianym przez resort sprawiedliwoœci. Procedura jego odejœcia
z wymiaru sprawiedliwoœci i uzyskania notariatu przebieg³a bardzo szybko. 24 czerwca 1935 r. prezes S¹du Apelacyjnego wszcz¹³ – po uzyskaniu
wniosku Czuchajowskiego o przeniesienie w stan spoczynku „z powodu
upadku si³ fizycznych” – odpowiednie postêpowanie, w rezultacie którego
ju¿ 26 czerwca 1935. Komisja Lekarska I Instancji w Krakowie stwier-

11
Bli¿ej na ten temat D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002,
s. 269 i nast.
12
Wyst¹pienie ministra sprawiedliwoœci C. Micha³owskiego, D. Malec..., s. 274.
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dzi³a trwa³¹ niezdolnoœæ do s³u¿by i utratê 45% zdolnoœci do pracy13. Kilka
dni póŸniej, 30 czerwca 1935 r., B. Czuchajowski przeniesiony zosta³
przez ministra sprawiedliwoœci w stan spoczynku14. Z³y stan zdrowia,
bêd¹cy powodem odejœcia z s¹downictwa, nie stanowi³ jednak przeszkody w staraniach o notariat. Stosowne podanie do ministra sprawiedliwoœci
za poœrednictwem prezesa S¹du Okrêgowego B. Czuchajowski z³o¿y³
jednoczeœnie z wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku 24 czerwca
1935 r.; co wiêcej, mianowanie notariuszem nast¹pi³o 3 dni przed formalnym przeniesieniem w stan spoczynku, 27 czerwca 1935 r., z tym
¿e ze skutecznoœci¹ od dnia 1 lipca 1935 r.15 Ju¿ w dniu 30 czerwca
1935 r. B. Czuchajowski z³o¿y³ wobec prezesa S¹du Okrêgowego w Krakowie przysiêgê wymagan¹ od notariuszy, a od dnia 1 lipca przej¹³ agendy
notarialne po swoim poprzedniku Janie Tokarzu i rozpocz¹³ prowadzenie
kancelarii przy ul. Œw. Jana 1816. Jan Tokarz, emerytowany prokurator
S¹du Apelacyjnego w Krakowie, mianowany notariuszem w okresie reorganizacji zwi¹zanej z wprowadzaniem w ¿ycie prawa o notariacie z 1933 r.
(w marcu 1934 r.), prowadzi³ do czerwca 1935 r., gdy zrezygnowa³ na
w³asn¹ proœbê, kancelariê przejêt¹ po zmar³ym Ludwiku Midowiczu, jednym
z bardziej popularnych krakowskich notariuszy tego okresu. O notariat
po J. Tokarzu stara³ siê tak¿e rzeszowski notariusz Bronis³aw Markiewicz,
jednak z analizy przebiegu postêpowania w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
w sprawie B. Czuchajowskiego wynika, ¿e nie mia³ ¿adnych szans
w konfrontacji z tak powa¿nym i popieranym przez Ministerstwo kontrkandydatem.

13
Pismo sêdziego J. Podobiñskiego, prowadz¹cego postêpowanie w sprawie przeniesienia w stan spoczynku do prezesa S¹du Apelacyjnego, AP II, SOKC 1610; dwa lata
wczeœniej Komenda Uzupe³nieñ w Krakowie z powodu utraty zdrowia przenios³a kapitana
Boles³awa Czuchajowskiego do rezerwy i orzek³a jego zdolnoœæ tylko do s³u¿by w pospolitym ruszeniu – odpis zawiadomienia Komendy Uzupe³nieñ w Krakowie z dnia 23 paŸdziernika 1934 r., AP II, SOKC 1610.
14
Reskrypt Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 27 czerwca 1935 r., BP 6672/35, AP II,
SOKC 1610.
15
Reskrypt Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 czerwca 1935 r., AP II, akta Izby
Notarialnej w Krakowie, I. Not 159.
16
Pismo prezesa S¹du Okrêgowego w Krakowie z dnia 30 czerwca 1935 r., AP II, I.
Not. 159.
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Kariera notarialna Boles³awa Czuchajowskiego przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ, jednak œrodowisko notariuszy zachowywa³o wobec niego
przez ca³y czas, jako do cz³owieka, który wszed³ do notariatu spoza
korporacji, a do tego z poparciem obozu rz¹dz¹cego, pewn¹ rezerwê,
a chwilami niechêæ. WyraŸnie widaæ to z korespondencji Rady Notarialnej, która na polecenie prezesa S¹du Apelacyjnego w Krakowie wydaæ
mia³a opiniê w sprawie wnioskowanego przez ministra spraw wewnêtrznych odznaczenia Czuchajowskiego Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za osi¹gniêcia w pracy spo³ecznej. Rada odmówi³a wydania opinii, t³umacz¹c siê,
„¿e zas³ugi pomienionego notariusza na tym odcinku jego pracy nie s¹
tu znane”, choæ jednoczeœnie w tym samym piœmie przyznawa³a siê do
wiedzy, ¿e jest on od 1930 r. radnym miasta Krakowa oraz mê¿em zaufania
Obozu Zjednoczenia Narodowego17. Z wczeœniejszych pism wymienianych z B. Czuchajowskim Rada Notarialna mia³a równie¿ wiedzê o jego
dzia³alnoœci jako cz³onka Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Szko³y Ludowej18. Sympatii w nowym œrodowisku z pewnoœci¹ nie przysporzy³ mu
tak¿e fakt, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie (jak twierdzi³
Czuchajowski – bez jego wiedzy i zgody) wskazywa³ jego kancelariê jako
jedyn¹ w³aœciw¹ do dokonywania czynnoœci zwi¹zanych z udzielanym
przez bank kredytem hipotecznym. Tego rodzaju procedurê koncentrowania czynnoœci w rêkach jednego notariusza bank ten prowadzi³ wprawdzie na terenie ca³ego kraju, jednak krakowscy notariusze uznali to za
przyk³ad nieuczciwej reklamy i konkurencji19.
Kancelaria B. Czuchajowskiego, zlokalizowana w bardzo dobrym punkcie
Krakowa – przy ul. Œw. Jana, przejêta po œwietnie prosperuj¹cych po-

17

Opinia Rady Notarialnej w Krakowie z dnia 31 marca 1939 r., AP II, I. Not. 159.
Pismo B. Czuchajowskiego do Rady Notarialnej w Krakowie z dnia 23 wrzeœnia
1939 r., AP II, I. Not. 159.
19
Skarga notariuszy Juliana Dunikowskiego i Ludwika Mleczki z dnia 1 wrzeœnia
1939 r., AP II I. Not. 159; por. tam¿e, pisma Banku Gospodarki Krajowej i B. Czuchajowskiego w tej sprawie; B. Czuchajowski, podobnie jak wielu innych notariuszy tego
okresu korzysta³ niekiedy tak¿e z us³ug poœredników, za op³at¹ kieruj¹cych klientów do
jego kancelarii, wykroczenie to po wejœciu w ¿ycie nowego prawa o notariacie by³o surowo
karane przez organy samorz¹du, w wypadku B. Czuchajowskiego w 1937 r. zapad³ nawet
wyrok s¹du dyscyplinarnego orzekaj¹cego wobec niego karê nagany oraz zakazu pe³nienia
funkcji w organach samorz¹du notarialnego przez 5 lat, AP II, I. Not. 159.
18
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przednikach J. Tokarzu, a zw³aszcza L. Midowiczu zatrudnia³a od samego
pocz¹tku wiele osób. Jak wynika z protoko³u lustracji przeprowadzonej
w kwietniu 1936 r. pracowa³o w niej 2 asesorów i 1 aplikant oraz 8 osób
personelu pomocniczego: maszynistki, pomoce kancelaryjne, woŸny20.
O dobrej sytuacji materialnej kancelarii œwiadczy równie¿ wysokoœæ subskrybowanej przez zatrudnionych w niej po¿yczki na cele obrony narodowej, ³¹czna kwota za rok 1938 wynios³a a¿ 5440 z³otych, w tym sam
B. Czuchajowski subskrybowa³ po¿yczkê na kwotê 4300 z³otych. Ostatnia rewizja kancelarii przeprowadzona zosta³a ju¿ w czasie II wojny
œwiatowej, w paŸdzierniku 1940 r. W tym czasie w kancelarii pracowa³o
2 asesorów i 3 aplikantów. B. Czuchajowski zatrudnia³ tak¿e, w ramach
pomocy udzielanej notariuszom i pracownikom kancelarii notarialnych,
dotkniêtych przez dzia³ania wojenne, w ró¿nych okresach co najmniej
kilka innych osób zmuszonych do opuszczenia dotychczasowych miejsc
pracy i zamieszkania.
Od pocz¹tku lat 30. B. Czuchajowski w³¹czy³ siê aktywnie w pracê
spo³eczn¹ oraz dzia³alnoœæ w samorz¹dzie miasta Krakowa. Od 1930 r.
piastowa³ mandat radnego, zajmuj¹c siê od 1931 r. sprawami bud¿etowymi. Gdy w 1931 r. wojewoda Miko³aj Kwaœniewski rozwi¹za³ dotychczasow¹ radê i powo³a³, po kilku miesi¹cach dzia³ania tzw. Rady Przybocznej, now¹ – Tymczasow¹ Radê Miejsk¹, w jej sk³adzie znalaz³ siê
tak¿e B. Czuchajowski21. Nowa, wybrana w grudniu 1938 r. Rada Miejska,
wobec du¿ego wewnêtrznego rozbicia politycznego, nie by³a w stanie
wybraæ prezydenta miasta, co doprowadzi³o do ustanowienia w Krakowie
przez ministra spraw wewnêtrznych zarz¹du komisarycznego i mianowania Boles³awa Czuchajowskiego tymczasowym prezydentem miasta22.
B. Czuchajowski przej¹³ w³adzê z r¹k swego poprzednika, Stanis³awa
Klimeckiego, który pe³ni³ obowi¹zki prezydenta od czasu dymisji Mieczys³awa Kaplickiego w dniu 1 lutego 1939 r.23
20

Protokó³ lustracji kancelarii B. Czuchajowskiego, AP II, I. Not. 159.
J. B i e n i a r z ó w n a, J.M. M a ³ e c k i, Dzieje Krakowa, t. 4, Kraków w latach 19181939, red. J.M. Ma³ecki, Kraków 1998, s. 64-66.
22
Kolejne, dokonywane ju¿ pod zarz¹dem komisarycznym wybory prezydenta nie
uzyska³y zatwierdzenia ministra spraw wewnêtrznych, J. B i e n i a r z ó w n a, J.M. M a ³ e c k i, Dzieje Krakowa..., s. 75-76.
23
M. L o v e l l, Pa³ac Wielopolskich i jego lokatorzy, cz. 12, Dziennik Polski z dnia
19 grudnia 1998 r.
21
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Okolicznoœci objêcia funkcji przez B. Czuchajowskiego zas³uguj¹ na
bli¿sz¹ analizê w aspekcie norm prawa o notariacie i przewidzianej w nim
zasady wy³¹cznoœci wykonywania zawodu notariusza i zakazu podejmowania ubocznego zajêcia, przeszkadzaj¹cego w pe³nieniu funkcji publicznej. Opinie wydane w sprawie przez Radê Notarialn¹ oraz pismo prezesa
s¹du wskazuj¹ na motywy praktycznej interpretacji przepisów art. 15 i 16
pr. o not., a jednoczeœnie na szeroki zakres swobody organów nadzoru
w podejmowaniu w tych sprawach decyzji.
Przypomnijmy, ¿e prawo o notariacie sta³o na gruncie tzw. czystego
notariatu i zgodnie z art. 15 § 1 notariuszowi nie wolno by³o zajmowaæ
¿adnego urzêdu pañstwowego z wyj¹tkiem stanowisk profesora, docenta
lub lektora w szko³ach akademickich, o ile zajmowanie takiego stanowiska
nie przeszkadza³o mu w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych. Szczególn¹
regulacjê przewidziano tylko na wypadek piastowania mandatu poselskiego lub senatorskiego. Notariusz uzyskiwa³ na czas jego trwania urlop od
prezesa s¹du apelacyjnego, zaœ jeden z asesorów notarialnych okrêgu s¹du
apelacyjnego upowa¿nienie do zastêpowania go w tym czasie (art. 15 § 2).
Stoj¹c na gruncie zasady wy³¹cznoœci notariatu, rozporz¹dzenie z 1933 r.
zakazywa³o tak¿e wykonywania zajêæ ubocznych, które przeszkadza³yby
w pe³nieniu urzêdowych obowi¹zków albo nie licowa³y z powag¹ lub
godnoœci¹ stanowiska notariusza (art. 16). Wœród zajêæ tego rodzaju
wyliczono przyk³adowo trudnienie siê handlem, przemys³em lub poœredniczenie w interesach. O zamiarze oddania siê zajêciu ubocznemu notariusz musia³ zawiadomiæ prezesa s¹du okrêgowego, który po zasiêgniêciu
opinii rady notarialnej rozstrzyga³ ostatecznie, czy dane zajêcie podpada³o
pod zakaz art.15 lub 16 (art. 17). Kontrola dopuszczalnoœci dodatkowej
dzia³alnoœci notariuszy oddana zosta³a zatem ca³kowicie w rêce nadzoru
s¹dowego, rady notarialne spe³nia³y – na ich ¿¹danie – jedynie funkcjê
opiniodawcz¹24.
24 kwietnia 1939 r. B. Czuchajowski, w toku przygotowañ do
wprowadzenia komisarycznego zarz¹du Krakowa, zwróci³ siê do prezesa
S¹du Okrêgowego w Krakowie o wyra¿enie opinii, czy objêcie funkcji

24
Por. art. 19 prawa o notariacie z 1991 r. – przy analogicznych zasadach kontrola
oddana w rêce organów samorz¹du; A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków
1999, s. 192-193.
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prezydenta miasta nie jest objête zakazem wynikaj¹cym z treœci art. 16
pr. o not. z 1933 r. oraz o udzielenie mu urlopu na czas sprawowania
tej funkcji25. Prezes wezwa³ do wyra¿enia stosownej opinii Radê Notarialn¹ w Krakowie, a ta na zwo³anym w trybie pilnym posiedzeniu w dniu
28 kwietnia 1939 r. zajê³a w sprawie stanowisko26. Rada uzna³a jednomyœlnie, ¿e oddanie siê przez B. Czuchajowskiego zajêciu tymczasowego
prezydenta Krakowa podpada pod zakaz dodatkowego, ubocznego zajêcia, przewidziany przepisem art. 16 pr. o not. W krótkim uzasadnieniu
do³¹czonym do protoko³u posiedzenia cz³onkowie Rady uznali, ¿e zakres
dzia³ania i obowi¹zki tymczasowego prezydenta miasta zgodnie z ustawami samorz¹dowymi s¹ tak rozleg³e, ¿e jednoczesne ich pe³nienie i wykonywanie zawodu notariusza jest technicznie niemo¿liwe. Podkreœlono,
¿e zdaje sobie z tego sprawê sam zainteresowany, skoro prosi o urlop
na czas pe³nienia funkcji. Z kolei udzielenie na ten czas urlopu, powoduj¹cego w rezultacie prowadzenie kancelarii przez zastêpcê, stworzy³oby
w³aœnie z urzêdu notarialnego zajêcie uboczne, co uznano za ca³kowicie
sprzeczne z duchem prawa o notariacie, które wyraŸnie wskazuje urz¹d
notarialny za zajêcie g³ówne, skoro zabrania zajmowania siê takimi zajêciami, które przeszkadza³yby w pe³nieniu obowi¹zków notariusza27.
Powy¿sza opinia uleg³a rozwiniêciu w pisemnej wersji, przes³anej prezesowi S¹du Okrêgowego w Krakowie28. Zaznaczono w niej, ¿e ustawodawca kierowa³ siê niew¹tpliwym zamiarem zabezpieczenia ci¹g³oœci
urzêdowania notariusza jako funkcjonariusza publicznego, powo³anego
dla prawnej obs³ugi spo³eczeñstwa. Œwiadczy o tym zarówno przepis art.
19, nakazuj¹cy urzêdowanie w kancelarii w dni powszednie przez co
najmniej 7 godzin, jak i art. 20, nakazuj¹cy w razie przeszkód w urzêdowaniu uzyskanie urlopu. Rada zaznaczy³a swe w¹tpliwoœci ju¿ co do
mo¿liwoœci interpretacji urzêdu tymczasowego prezydenta jako urzêdu
samorz¹dowego, a nie rz¹dowego, uzna³a jednak, ¿e w danym wypadku
chodzi raczej o kolizjê z art. 16, ograniczaj¹cym mo¿liwoœæ podjêcia

25
Protokó³ IX posiedzenia Rady Notarialnej w Krakowie w dniu 28 kwietnia 1939 r.,
AP II, I. Not. 159.
26
Tam¿e.
27
Tam¿e.
28
Opinia Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, I. Not. 159.
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dodatkowego zatrudnienia oraz o ocenê, czy pe³nienie obowi¹zków prezydenta przeszkadza, czy te¿ nie przeszkadza w pe³nieniu obowi¹zków
notariusza. Ostatecznie dochodzi do wniosku, ¿e bez wzglêdu na tryb
objêcia prezydentury – w drodze wyborów lub mianowania – ³¹czenie
obu funkcji jest niemo¿liwe, narusza bowiem zasadê wy³¹cznoœci zawodu
notariusza i czyni paradoksalnie z notariatu zajêcie uboczne29.
Mimo zdecydowanie negatywnej opinii Rady Notarialnej w Krakowie
prezes S¹du Okrêgowego w dniu 1 maja 1939 r. uzna³, ¿e pe³nienie przez
B. Czuchajowskiego obowi¹zków tymczasowego prezydenta Krakowa
nie podpada pod zakaz z art. 15 pr. o not., gdy¿ nie jest to, zdaniem
prezesa, urz¹d pañstwowy, lecz samorz¹dowy. Pe³nienie tego urzêdu uzna³
za zajêcie uboczne wobec notariatu, a jednoczeœnie – co szczególnie budzi
zdziwienie – prezes S¹du Okrêgowego stwierdzi³, ¿e skoro B. Czuchajowski od 24 kwietnia 1939 r. korzysta z urlopu (przez okres 2 miesiêcy
i 24 dni) to jak d³ugo z tego urlopu bêdzie korzysta³, tak d³ugo bycie
prezydentem miasta nie bêdzie podpada³o pod zakaz przewidziany art. 16
pr. o not.30 Podanie Czuchajowskiego o urlop w wymiarze ponad 3 miesiêcy
przekazane zosta³o natomiast do prezesa S¹du Apelacyjnego.
Warto przyjrzeæ siê tak¿e stanowisku prezesa S¹du Apelacyjnego w tej
sprawie. Na wniosek prezesa S¹du Okrêgowego udzieli³ on w dniu 8 maja
1939 r. B. Czuchajowskiemu urlopu na okres ponad 3 miesiêcy, to jest
na czas pe³nienia funkcji prezydenta31. Prezes S¹du Apelacyjnego nie
podziela³ jednak argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu stanowiska
zajêtego przez prezesa S¹du Okrêgowego i przychyla³ siê raczej do opinii
wyra¿onej w sprawie przez Radê Notarialn¹. Wynika to wyraŸnie z pisma
skierowanego do Biura Personalnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci w dniu
13 maja 1939 r.32 Prezes sw¹ zgodê na urlopowanie Czuchajowskiego
t³umaczy³ wzglêdami pozaprawnymi i potrzeb¹ chwili – problemami
z obsad¹ stanowiska w drodze wyborów – zmuszaj¹c¹ ministra spraw
wewnêtrznych do ingerencji, a tak¿e trudn¹ sytuacj¹ miêdzynarodow¹,
29

Tam¿e.
Pismo prezesa S¹du Okrêgowego w Krakowie do B. Czuchajowskiego z dnia 1 maja
1935 r., AP II., I. Not. 159.
31
Pismo Prezesa S¹du Apelacyjnego w Krakowie do prezesa S¹du Okrêgowego w Krakowie z dnia 8 maja 1935 r., AP II, SOKC 1584.
32
AP II, SOKC 1584.
30
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wymagaj¹c¹ zdecydowanych dzia³añ. Jednoczeœnie wyraŸnie czu³ siê
w obowi¹zku zaznaczyæ, ¿e uwa¿a ³¹czenie obu funkcji za nieodpowiadaj¹ce przepisom prawa o notariacie i w istocie naruszaj¹ce zakaz z art. 16.
W rezultacie jednak, choæ zarówno Rada Notarialna, jak i prezes S¹du
Apelacyjnego uwa¿ali, ¿e notariusz nie mo¿e jednoczeœnie pe³niæ obowi¹zków prezydenta miasta, Boles³aw Czuchajowski funkcjê tê obj¹³. Opisana
sytuacja i szeroki zakres uprawnieñ organów nadzoru (nawet jeœli dzia³a³y
sprzecznie z w³asnymi pogl¹dami, jak w wypadku prezesa S¹du Apelacyjnego w Krakowie) wpisuj¹ siê w szerok¹ dyskusjê tocz¹c¹ siê w okresie prac nad ogólnopolskim prawem o notariacie oraz po jego wejœciu
w ¿ycie na temat zakresu nadzoru na notariatem i zakresu samodzielnoœci
organów samorz¹dowych w powierzonych im kategoriach spraw.
Okres prezydentury B. Czuchajowskiego przypad³ na trudny czas
w dziejach samorz¹du krakowskiego. Sytuacja uleg³a dalszemu, tragicznemu pogorszeniu z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej. 3 wrzeœnia
1939 r. na polecenie wojewody krakowskiego Józefa Tymiñskiego ewakuowano do Brze¿an krakowskie w³adze miasta i urzêdy. B. Czuchajowski, wykonuj¹c swe obowi¹zki i polecenia prze³o¿onych, wywióz³ z Krakowa czêœæ dokumentów miejskich, ksi¹g poborowych i kwotê 400000
z³otych na pobory dla ewakuowanych urzêdników oraz nieprzewidziane
wydatki33. Po inwazji sowieckiej 17 wrzeœnia Czuchajowski wraz z towarzysz¹cymi mu osobami podjêli decyzjê o wycofaniu siê z Brze¿an do
Lwowa. Powrót do Krakowa na razie nie by³ jednak mo¿liwy, jak pisa³
do Rady Notarialnej w Krakowie 28 paŸdziernika 1939 r., oprócz niego
na terenach Lwowa i Przemyœla pozostaj¹ jeszcze dwaj inni notariusze,
którzy nie posiadaj¹ niezbêdnych zezwoleñ w³adz niemieckich na powrót
do domu34. Jednoczeœnie prosi Radê Notarialn¹ w wparcie jego starañ
o niemieckie przepustki dla siebie, ¿ony i syna oraz teœciowej.
Ostatecznie do Krakowa uda³o mu siê powróciæ 8 listopada 1939 r.,
o czym powiadomi³ ju¿ nastêpnego dnia Radê Notarialn¹, informuj¹c j¹
jednoczeœnie, ¿e z powodu zaprzestania wykonywania funkcji tymczasowego prezydenta Krakowa, wobec obsadzenia tego stanowiska przez

33

M. L o v e l l, Pa³ac Wielopolskich...
List B. Czuchajowskiego do Rady Notarialnej w Krakowie z dnia 28 paŸdziernika
1939 r., AP II, I. Not. 159.
34
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w³adze okupacyjne niemieckie, skoñczy³ siê jego urlop i z dniem 10 listopada
1939 r. obj¹³ urzêdowanie w swej kancelarii notarialnej35. Warto dodaæ,
¿e po powrocie do miasta B. Czuchajowski rozliczy³ siê z pobranych we
wrzeœniu podczas ewakuacji funduszy i zosta³ na krótko aresztowany,
a nastêpnie zwolniony z zakazem opuszczania miasta36. W korespondencji
adresowanej do Rady Notarialnej w Krakowie B. Czuchajowski wyraŸnie
zaznacza³, ¿e jego ewakuacja i wyjazd do Brze¿an nie by³y aktem wolnej
woli, lecz realizacj¹ nakazu rz¹dowego, do którego wykonania jako
tymczasowy prezydent miasta by³ zobowi¹zany. Dodaæ nale¿y, ¿e 3 wrzeœnia
1939 r. pozostali w Krakowie radni powierzyli funkcjê prezydenta poprzednikowi B. Czuchajowskiego, Stanis³awowi Klimeckiemu, który
z nara¿eniem w³asnego ¿ycia i ogromnym poczuciem obowi¹zku i honoru
stara³ siê ocaliæ miasto przed ostrza³em artyleryjskim zbli¿aj¹cych siê
oddzia³ów niemieckich. 20 wrzeœnia 1939 r. S. Klimecki zosta³ usuniêty
z zajmowanego stanowiska i aresztowany. W miejsce polskiego zarz¹du
miasta powo³ano nowy, na którego czele stan¹³ nadburmistrz Drezna
Ernest Zörner. Krakowianie pamiêtali dobrze zas³ugi S. Klimeckiego, zaœ
poprzedni, komisaryczny zarz¹d miasta z B. Czuchajowskim winili za
pospieszn¹ ewakuacjê na pocz¹tku wrzeœnia37.
Powrót do praktyki notarialnej w listopadzie 1939 r. z pewnoœci¹ nie
by³ ³atwy. Mimo formalnego utrzymania dotychczasowych zrêbów prawa
i zasad dzia³ania notariatu pojawia³y siê nowe przepisy wydawane przez
w³adze hitlerowskie. Z ich interpretacj¹ i stosowaniem w praktyce mieli
du¿e problemy nawet tak doœwiadczeni prawnicy jak B. Czuchajowski,
który m.in. w piœmie z dnia 30 listopada 1939 r. prosi Radê Notarialn¹
o wyjaœnienie, czy podczas jego nieobecnoœci ukaza³y siê zarz¹dzenia
w³adz okupacyjnych, ograniczaj¹ce przejœcie prawa w³asnoœci maj¹tków
¿ydowskich na podstawie prawa spadkowego, analogiczne do zarz¹dzeñ
zabraniaj¹cych pozbywania i obci¹¿ania maj¹tków ludnoœci ¿ydowskiej38.
35
Pismo B. Czuchajowskiego z dnia 10 listopada 1939 r. do Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, I. Not. 159.
36
M. L o v e l l, Pa³ac Wielopolskich...
37
Z du¿¹ z³oœliwoœci¹ w niechêtnym mu œrodowisku endeckim nazywano go nawet
„Czmychajowskim”, A. C h w a l b a, Dzieje Krakowa, t. v, Kraków w latach 1939-1945,
Kraków 2002, s. 16.
38
AP II, I. Not. 159.
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Ostatnia rewizja kancelarii B. Czuchajowskiego dokonana przez samorz¹d
notarialny w Krakowie mia³a, jak ju¿ wspomniano, miejsce w paŸdzierniku
1940 r. Nie stwierdzono wówczas ¿adnych naruszeñ zasad postêpowania,
zauwa¿ono nienaganne zasady prowadzenia ksi¹g i repertoriów. Wspomniano ju¿ tak¿e o tym, ¿e B. Czuchajowski udziela³ pomocy kolegom
usuniêtym z dotychczasowych stanowisk poprzez zatrudnianie ich w swej
kancelarii.
Pozorny spokój i monotonia wykonywania zawodu notariusza w warunkach Generalnego Gubernatorstwa nie trwa³y jednak d³ugo. B. Czuchajowski z uwagi na sw¹ przedwojenn¹ dzia³alnoœæ pozostawa³ stale
w sferze zainteresowania w³adz hitlerowskich. Szykany, bêd¹ce udzia³em
wielu mieszkañców miasta, dotknê³y i jego: a¿ szeœciokrotnie zmuszony
by³ zmieniaæ miejsca zamieszkania, wobec realizowanej przez Niemców
akcji przejmowania najlepszych mieszkañ w centrum Krakowa39. Pomimo
licznych rad i namów nie zdecydowa³ siê na ucieczkê, naiwnie wierz¹c,
jak wielu innych, ¿e respektowanie prawa zapewni mu gwarancjê bezpieczeñstwa40. Jak relacjonowa³a jego ¿ona Maria „ale kto wtedy, w 1940 r.,
przypuszcza³, ¿e Niemcy oka¿¹ siê takimi barbarzyñcami, ¿e bêd¹ ³apaæ
na ulicy niewinnych ludzi i rozstrzeliwaæ. M¹¿ uwa¿a³ wiêc, ¿e nic mu
nie grozi, skoro jest czysty”41. Sta³o siê jednak inaczej i 22 maja 1941 r.
B. Czuchajowski zosta³ aresztowany przez gestapo42. Wkrótce, mimo
z³ego stanu zdrowia i ciê¿kiej choroby serca, zosta³ wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Auschwitz (numer obozowy 17365), gdzie zgin¹³
mêczeñsk¹ œmierci¹, rozstrzelany w dniu 3 lipca 1941 r. wraz z liczn¹
grup¹ aresztowanych w tym samym dniu za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
krakowian.
Boles³aw Czuchajowski z pewnoœci¹ nale¿y do postaci zas³uguj¹cych
na pamiêæ. Oddany uczestnik walk o niepodleg³oœæ Polski w czasie I wojny

39

A. C h w a l b a, Dzieje Krakowa..., s. 69.
Tam¿e, s. 204.
41
Cyt. za A. C h w a l b a, Dzieje Krakowa..., s. 204.
42
Pismo Kierownika S¹du Okrêgowego w Krakowie z dnia 23 maja 1941 r. zarz¹du
Rady Notarialnej: hiermit teile ich höflichst, dass Herr Dr Boles³aw Czuchajowski, Notar
in Krakau am gestringen Tage durch die Geheime Statspolizei aus mir unbekannten
gründen verhaftet wurde, AP II, I. Not. 159.
40
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œwiatowej, cz³onek Legionów i POW, doœwiadczony sêdzia, notariusz,
zapisa³ tak¿e wa¿n¹ kartê w dziejach Krakowa w okresie miêdzywojennym. Podobnie jak w wypadku wielu znanych notariuszy, œcie¿ki jego
kariery zawodowej i osobistej s³u¿yæ mog¹ za podstawê analizy wa¿nych
przepisów polskiego prawa o notariacie z 1939 r. Tak sta³o siê w wypadku
niniejszego tekstu i postawionego na jego wstêpie pytania: czy notariusz
móg³ byæ prezydentem miasta i jednoczeœnie pe³niæ swój urz¹d notarialny,

Dorota Malec
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