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W przededniu wyborów

W dniu 16 kwietnia 1961 r. odbędą się wybory do Sejm u  
i rad narodowych.

Obowiązkiem członków zawodu adwokackiego jest wzięcie 
czynnego udziału nie tylko w samych wyborach, lecz i w  przy
gotowaniach do nich: w  komitetach Jedności Frontu Narodu, 
w  komisjach wyborczych i w  zgromadzeniach przedwybor
czych.

Udział adwokatów w życiu politycznym i społecznym jest 
jak dotychczas niedostateczny i nie odpowiada tym  możli
wościom, jakie otwierają się przed nimi jako przedstawicie
lami zawodu, którego zadaniem jest współuczestnictwo w  w y
miarze sprawiedliwości i ugruntowanie praworządności.

Następstwem tego ujemnego zjawiska jest fakt, że głos ad
wokatury jako całości i pojedynczych członków zawodu ad
wokackiego stosunkowo rzadko daje się słyszeć w życiu pu
blicznym.

A przecież zarówno posiadana przez adwokatów wiedza 
prawnicza oraz przygotowanie fachowe, jak i zdobywane w  
codziennej praktyce zawodowej doświadczenie powinny pre
destynować ich do szerokiej działalności publicznej.

Niewątpliwie, żmudna i wyczerpująca praca adwokata za
biera m u tyle czasu, iż niewiele go pozostaje dla zajęcia się — 
poza pracą zawodową — jakąkolwiek inną działalnością.

Lecz i te nieliczne godziny, jakim i adwokat rozporządza 
poza pracą zawodową, mogą dać obfite wyniki, jeśli tylko  
poświeci je działalności na polu społecznym i politycznym. 
Wszak wiele spraw publicznych pierwszorzędnej wagi czeka 
na to, aby ludzie dobrej woli, świadomi obowiązku dbania o do
bro publiczne, o interes Państwa Ludowego, poświęcili tym
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sprawom, swoje przygotowanie, swoje bogate doświadczenie 
i swoją ofiarną pracą.

W  obliczu zbliżających się wyborów adwokaci powinni to 
wziąć pod uwagą i w  dostępnym im zakresie uczynić wszyst
ko, aby z biernych, choć rozporządzających „czynnym pra
wem  wyborczym ” uczestników wyborów stali się współ
uczestnikami tego olbrzymiego wysiłku, jakim  jest wspólne 
realizowanie przez świat pracy zadań natury państwowej 
i społecznej.

Tego od adwokatury wymaga interes naszego Państwa Lu
dowego i Narodu.

Tego wymaga od adwokatów ranga i znaczenie społeczne 
zawodu, do którego należą.


