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20 lipca 2011 r. odszed³ od nas na zawsze SSN dr Gerard Bieniek.
Sta³ siê ju¿ za ¿ycia legend¹ polskiej cywilistyki i s¹downictwa.

Przeszed³ do historii notariatu polskiego, któremu po�wiêci³ wiele opra-
cowañ naukowych jako �wietny wyk³adowca na wszystkich kongresach
notariuszy i zajêciach szkoleniowych. W�ród sêdziów S¹du Najwy¿szego
zajmuje równie zaszczytne miejsce jak sêdziowie okresu miêdzywojen-
nego: S. Breyer, F. B³achuta, J. Litauer i J. Namitkiewicz, którzy �ci�le
wspó³pracowali z notariatem. Sêdzia G. Bieniek dzieli³ siê swoj¹ ogromn¹
wiedz¹ na niezliczonych ilo�ciach wyk³adów dla sêdziów, adwokatów
i innych zawodów, w sposób klarowny i przystêpny anga¿uj¹c s³uchaczy
do aktywnego uczestnictwa w niekiedy wielogodzinnych wyk³adach. By³
mistrzem w przekazywaniu wiedzy, a jego profesjonalnie przygotowane
wyk³ady dostarcza³y bie¿¹cej wyk³adni prawa cywilnego w szerokim
zakresie. Szkoli³ wraz z innymi wybitnymi prawnikami, w tym notariu-
szami, sêdziów w okresie transformacji notariatu i przejmowania przez
s¹dy ksi¹g wieczystych. By³ niekwestionowanym znawc¹ równie¿ tej
problematyki, wiedzê z tego zakresu przekazywa³ na konferencjach
organizowanych przez Fundacjê na Rzecz Kredytu Hipotecznego we
wspó³pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo�ci. Prowadzi³ tak¿e zajêcia
szkoleniowe dla sêdziów organizowane przez Krajow¹ Szko³ê S¹downic-
twa i Prokuratury oraz wyk³ada³ na Podyplomowym Studium Prawa
Cywilnego prowadzonym przez Instytut Nauk Prawnych PAN. �ci�le
wspó³pracowa³ z uniwersyteckimi wydzia³ami prawa, przez które by³
zapraszany na posiedzenia merytoryczne po�wiêcone bie¿¹cym zagadnie-
niom prawnym. Z natury subtelny i skromny, zaproszenia te traktowa³
jako wyró¿nienie jego osoby i S¹du Najwy¿szego. Nie zabiega³ o karierê,
mawia³, ¿e jestem przede wszystkim sêdzi¹. By³ w ka¿dej sytuacji obiek-
tywny, równie¿ na wyk³adach, w których przedstawia³ zagadnienia praw-
nebezstronniew imiê sprawiedliwo�ci, coniekiedyby³obolesnewodbiorze
pojedynczych uczestników. Nigdy kontrowersyjny czy te¿ despotyczny
w omawianiu kwestii prawnych, szanowa³ zdanie innych, a swoje �
poparte wiedz¹ i logiczn¹ wyk³adni¹ prawa przedstawia³ odwa¿nie.
W sprawachw¹tpliwychwyprzedza³ pó�niejsz¹ zaakceptowan¹przezniego
wyk³adniê prawa.Wykazywa³ swojeniezadowolenie z istnienia z³egoprawa
oraz jego psucia w wyniku czêstych i nieprzemy�lanych nowelizacji.
Dawa³ temuwyraz jako cz³onekKomisjiKodyfikacyjnej PrawaCywilnego
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w latach 1996-2010, a w tym podczas posiedzeñ zespo³u roboczego
cywilnego prawa materialnego. St¹d s³usznie by³ uwa¿any za wybitnego
znawcê prawa rzeczowego. Na posiedzeniach przekazywa³ swoje pro-
pozycje autorskie lub opracowane na polecenie przewodnicz¹cego komisji
prof. Z. Radwañskiego. Ka¿da z nich by³a starannie opracowana pod
wzglêdem teoretycznym i przydatno�ci w praktyce. Przedstawia³ je
z wyprzedzeniem na pi�mie, lecz w czasie dyskusji z pokor¹ odnosi³ siê
do przeciwstawnych pogl¹dów, wykazuj¹c szacunek dla dyskutantów, cho-
cia¿ ju¿ wtedy by³ uwa¿any za autorytet. Nie wszystkie projekty doczeka³y
siê ostatecznych regulacji ustawowych. Stanowi¹ jednak znacz¹cy dorobek
naukowy. By³ m.in. pomys³odawc¹ instytucji s³u¿ebno�ci przesy³u.
Gerard Bieniek by³ zarówno wybitnym teoretykiem � doktorat obroni³

w 1974 r. na Uniwersytecie Wroc³awskim � jak i wspania³ym sêdzi¹.
Najpierw pracowa³ jako sêdzia powiatowy, nastêpnie prezes S¹du Powia-
towego w Ko�lu w latach 1970-1973, a przez ostatnie 25 lat (1985-2010)
jako sêdzia S¹du Najwy¿szego. �mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e sêdzia z tak
ogromn¹ wiedz¹, wyra¿an¹ w uzasadnieniach i podejmowanych decy-
zjach, zdarza siê raz na kilkadziesi¹t lat. W 1973 r. zosta³ powo³any na
sêdziego S¹duWojewódzkiego w Opolu, gdzie pe³ni³ obowi¹zki sêdziego
wizytatora ds. cywilnych. W nastêpnym roku zosta³ delegowany do pracy
w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci i pe³ni³ tam pocz¹tkowo obowi¹zki
wizytatora, potemnaczelnikawydzia³u i wicedyrektora departamentu spraw
cywilnych. Zosta³ odznaczony za dzia³alno�æ zawodow¹ Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, a ostatnio presti¿ow¹ nagrod¹ Gazety
Prawnej �Z³oty Paragraf� dla najlepszego sêdziego.
Zawsze by³ optymist¹, kocha³ rodzinê, ¿onê Rutê i syna Krzysztofa,

którzy byli jego oparciem w ka¿dej sytuacji. Ogromna ilo�æ dobrowolnie
przyjêtych obowi¹zków, szczególnie przy opracowaniach dzie³ i mono-
grafii, by³y mo¿liwe dziêki ich pomocy. Odk³ada³ wypoczynek na czas
emerytury (w stan spoczynku z powodu choroby przeszed³ 30 wrze�nia
2010 r.), jednak¿e w tej jedynej sprawie nie dotrzyma³ s³owa i do ostatnich
chwili ¿ycia tworzy³, publikuj¹c artyku³wRejencie pt.:Ozmianach ustawy
o gospodarce nieruchomo�ciami. Przez wiele lat by³ cz³onkiemRady Pro-
gramowej naszego miesiêcznika.
Przebogata dzia³alno�æ publicystyczna Gerarda Bieñka by³a jego pasj¹

¿yciow¹. Ju¿ w okresie, gdy pracowa³ w Ministerstwie Sprawiedliwo-
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�ci, w 1983 r. zainicjowa³ powo³anie zespo³u redakcyjnego �Biuletynu
Notarialnego�, w którym by³y publikowane artyku³y i inne materia³y
z bie¿¹cej praktyki notarialnej. Opracowania te s³u¿y³y notariuszom,
a niektóre z nich zapisa³y siê w dorobku literatury prawniczej. Z Jego opra-
cowañ,aszczególniekomentarzydokodeksucywilnego, gospodarki i obrotu
nieruchomo�ciami opracowanych wspólnie z wybitnymi sêdziami S¹du
Najwy¿szego, korzystali wszyscy prawnicy w codziennej pracy. Prace
monograficzne na temat np. urz¹dzeñ przesy³owych czy odpowiedzialno�ci
cywilnej za wypadki drogowe sta³y siê trwa³ym dorobkiem naukowym.
Sêdzia Gerard Bieniek by³ obdarzony ogólnym szacunkiem i sympati¹.

Wydawcy prosili Go o nowe opracowania wzglêdnie o zaktualizowanie ju¿
wydanych. Z zawstydzeniem niekiedy odmawia³ z powodu nawa³u pracy,
a ostatnio choroby. Z godno�ci¹ i wyrozumia³o�ci¹ znosi³ krzywdz¹ce go
zdania odrêbne o jego s³usznych i �mia³ych, wyprzedzaj¹cych czas orze-
czeniach i pogl¹dach, g³oszonych w imiê prawdy obiektywnej i sprawie-
dliwo�ci.
G³êboko wierzy³, chocia¿ by³ realist¹, ¿e kuracja w najlepszej klinice

zagranicznej bêdzie pomy�lna dla Jego zdrowia.
By³ s³awny za ¿ycia. S³awa zrodzi³a siê z Jego benedyktyñskiej pracy

zawodowej, publicystycznej, edukacyjnej, Jego walorów osobistych jako
cz³owieka o wielkim sercu. Przez ca³e ¿ycie zaanga¿owany w czynieniu
dobra innym. Nawet wtedy, gdy sprawowa³ funkcjê wizytatora, z zasady
udziela³ porad, rzadziej i tylko wtedy, gdy wymaga³o tego dobro s³u¿by,
proponowa³ wnioski dyscyplinuj¹ce.
Zawsze pozostanie wzorem wybitnego prawnika i szlachetnego cz³o-

wieka dla wszystkich, tak¿e dla mieszkañcówKielczy, jego rodzinnej wsi,
gdzie Jego �ladem zd¹¿aj¹ m³odzi mieszkañcy. Jeden z nich ukoñczy³
studia prawnicze, za� druga osoba je koñczy, jak poinformowa³ na mszy
pogrzebowej proboszcz i przyjaciel Sêdziego ksi¹dz Jan Wypiór.
Zgodnie ze swoj¹ wol¹ zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu

26 lipca 2011 r., w s¹siedztwie grobów rodziców Wilhelma i Gertrudy
Bieñków oraz innych cz³onków rodziny i przyjació³.

Pozosta³ poNimg³êboki ¿al i Jegowybitne dzie³a, a tak¿ewspomnienia
ze wspólnych spotkañ.

Romuald Sztyk


