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K H O I M K A

1. WIZYTA P. MARTIN W ZRZESZENIU PRAWNIKÓW POLSKICH

W dniu 3 lipca 1961 r. przybyła do Zrzeszenia Prawników Polskich adwakatka 
francuska p. Martin, stale zamieszkała i praktykująca w  Paryżu.

P. Martin jest pochodzenia polskiego i  włada doskonale językiem polskim. 
Przywiozła ona jaiko dar adwokatury paryskiej dla adwokatury polskiej egzem
plarz wspaniale wydanej księgi poświęconej uczczeniu 150-iecia przywrócenia 
we Francji adwokatury, która — jak wiaidomo — została zniesiona w czasie 
Rewolucji, a następnie przywrócona dekretem cesarskim z dnia 14 grudnia 1810 r.

Księga zatytułowana „Le cent cinquantenaire du rétablissement du barreau 
de France” jest w pierwszej części poświęcona opisowi uroczystości, jaka odbyła 
się w dniu 10 grudnia 1960 r. w wielkiej sali „des Pas Perdus” w  Paryżu z udzia
łem premiera M. Deforégo, prezydenta Senatu Monnerville’a, ministra sprawie
dliwości Micheleta, korpusu dyplomatycznego w pełnym składzie* oraz szeregu 
innych dygnitarzy.

Druga część księgi, zatytułowana „A travers les siècles...” („Poprzez wieki...”), 
zawiera zestawienie dal historycznych obrazujących różne wydarzenia ważne 
dla adwokatury francuskiej począwszy od r. 297 n.e. do chwili opisanej wyżej 
uroczystości oraz dane liczbowe dotyczące adwokatury paryskiej począwszy od 
roku 1340 do chwili obecnej.

W roku 1340 liczba adwokatów w Paryżu wynosiła 52 osoby, w  roku 1960 
wynosi ona 2 452 osoby (liczba ta jednak nie obejmuje tzw. avocats stagiaires, 
których obecnie jest 358).

Księga wymienia ponadto wszystkich dziekanów (bâtonniers) adwokatury pa
ryskiej począwszy od roku 1617 oraz adwokatów, którzy byli szefami rządu, 
ministrami sprawiedliwości, prokuratorami generalnymi i członkami Akademii 
Francuskiej.

Kończy księgę lista adwokatów poległych w  obronie ojczyzny w  czasie dwóch 
wojen światowych.

W półtoragodzinnej, bardzo interesującej rozmowie z  p. Martin wzięli udział 
z ramienia Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich Wiceprezes Wła
dysław Żywicki, Sekretarz Antoni Maciejewski i mgr Stefan Bajoński, a z ramie
nia Naczelnej Rady Adwokackiej Wiceprezes Stanisław Janczewski, któremu 
p. Martin wręczyła dar przeznaczony dla adwokatury polskiej z dedykacją dziekana 
adwokatury paryskiej p. Paul Arrighi.

2. WIZYTA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI CSRS W POLSCE

W okresie od dnia 21).VI. do 3.VII.1961 r. bawiła w Warszawie delegacja 
prawników czechosłowackich z Ministrem Sprawiedliwości CSRS drem Aloisem  
Natfmanem na czele.

* Z ramienia Polski wziął udział w uroczystościach ambasador PRL w Paryżu. 
Stanisław Gajewski.


