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1.

Kronika centralna

Na zaproszenie Prezesa A ustriackiej 
Hady Adwokackiej d ra  Schuppicha 
Prezes NRA adw. Zdzisław Czeszejko 
oraz W iceprezes NRA adw. dr Zdzis
ław  K rzem iński wzięli udział w  Mię
dzynarodowej konferencji naczelnych 
organów  adw okatury. K onferencja od
była się w  pierw szych dniach lutego. 
Polska delegacja została bardzo ciepło 
przy ję ta  przez adw okaturę austriacką.

*

Prezydium  NRA zgłosiło zasadnicze 
uwagi do projektu  rozporządzenia Mi
n istra  Spraw  W ewnętrznych w spraw ie 
zezwoleń na w ykonyw anie usług p isa
nia podań. W ysunięto postulat, aby 
nie w ydawać takich  zezwoleń w  m iej
scowościach, w których istn ieją  zes

poły adw okackie lub  dyżurne punkty 
pomocy praw nej, oraz aby poddać ta 
kie b iura kontroli ze strony rad  adwo
kackich.

*

Prezydium  Ośrodka Społeczno-Praw 
nego Zarządu Głównego ZMS uchw a
liło instrukcję w spraw ie udzielania 
poręczeń przez organizacje ZMS. In 
strukcja  ta  została przesłana w szystkim  
radom  adw okackim  dla poinform ow a
nia kolegów i um ożliw ienia im ko
rzystania z tych postanow ień przy pro
w adzeniu spraw  karnych.

*

Zakres działania Komisji Współpracy 
z Zagranicą został zwiększony przez 
zlecenie organizow ania przez nią śro
dowiskowych wycieczek zagranicznych.

2 .

Z  wizyfq w Paryżu*

K ontakty adw okatury polskiej i fran 
cuskiej (ściślej: paryskiej) m ają swoją 
dobrą tradycję. K ilkakrotnie już nasi 
francuscy koledzy baw ili z w izytą w 
Polsce, poznając tu  życie i pracę n a 
szej adw oktury, szereg też razy dele
gacje polskiej adw okatury przebywały 
w  Paryżu.

Doroczną okazją do spotkań w  P a 
ryżu delegacji kilkudziesięciu państw  
jest odbyw ająca się na przełomie lis
topada i grudnia Conference du S ta- 
ge, konferencja młodych adw okatów  
i aplikantów , prezentująca zarazem  f i
nalistów  krasomówczego konkursu. Im 
preza ta  swym zasięgiem i chi rak te -

rem  w ykracza daleko poza jej nazwę. 
Tym razem  w  konferencji te j wziął 
udział jako honorowy gość Prezes NRA 
adw. Z. Czeszejko, którem u tow arzy
szył — na zaproszenie Organizacji Mło
dych Adwokatów  Francuskich — 
adw. Zygm unt Olchowicz.

W dniu 1 grudnia 1972 r. w  gotyc
kiej sali Św. Ludw ika w  Pałacu S p ra
wiedliwości, w barw nym  korowodzie 
tóg adwokackich z różnych państw , 
pojawiło się kilkudziesięciu przedsta
wicieli adw okatur z w szystkich nieomal 
kontynentów . Samo ich pow itanie za
jęło dziekanowi Baudelotowi wiele cza
su. Pojaw iali się najwyżsi p rzedsta-

* Vi ż y ta  m ia ia  m iejsce  w  d n iach  1—4 g ru d n ia  1972 r.
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wiciele życia politycznego Francji, 
a wśród nich Przew odniczący Zgro
m adzenia Narodowego F rancji, M inis
te r Sprawiedliwości, przedstaw iciele 
m agistratury  sądowej.

W pełnym  sw ady przem ów ieniu dzie
kan Rady Adwokackiej w  Paryżu, zna
ny nam  zresztą dobrze z pobytu w 
Polsce, dokonał om ówienia pozycji i sy 
tuacji adw okatury  we F rancji ze szcze
gólnym  uwzględnieniem  reform y zawo
du adwokackiego, polegającej głównie 
na zniesieniu od w rześnia 1972 r. 
insty tucji tzw. avoués.

Finaliści konkursu krasomówczego 
dali piękny popis retoryki. P iękny ję 
zyk, doskonała dykcja, znakom ita fo r
ma i treść oto cechy w szystkich tych 
w ystąpień, bez względu na tp, czy 
chodziło, jak  w  przem ów ieniu młodej 
adw okatki Palley Vincent, o postać 
znakom itego francuskiego adw okata 
M aurice’a G arsona, czy też, o czym 
mówił z kolei Jean  Louis Faure, o p ro
ces Ludw ika XVI.

Im preza ta  w yw ołuje silne wrażenie 
w  każdym  jej obserw atorze, stanow i 
także niew ątpliw ie ogromne, trw ałe 
przeżycie dla młodych ludzi w chodzą
cych do zawodu. Nic w ięc dziwnego, 
że jest ona trak tow ana jako swoiste 
św ięto całego św iata praw niczego F ra n 
cji: W arto by może było także w  p ra k 
tycznej działalności polskiej adw okatury  
zwrócić w iększą uwagę na to, by w ejś
cie do zawodu adwokackiego, zw iąza
nie z tym  zawodem odbyło się przy 
określonej oprawie, dającej pewne 
przeżycie młodym adw okatom  i za ra
zem podkreślającej zew nętrznie, że 
uzyskanie przynależności do zawodu, 
m ającego tak  szczytne zadania i w spa
niałą tradycję, nie jest tylko zwykłym  
przyjęciem  do pracy. Te czynniki n a 
tu ry  psychologicznej nie zawsze są 
należycie uw zględniane i doceniane.

W tej sam ej sali na drugi dzień 
w ieczorem  przeszło 2 tysiące osób 
wzięło udział w  bankiecie w ydanym  
przez dziekana Baudelota. We w spa

niałej scenerii przewinęło się bardzo 
wiele osób. Dostrzegamy na sali także 
polskiego am basadora Emila W ojtasz
ka, którego znajomość języka fra n 
cuskiego naw et u Francuzów  budziła 
szacunek. Rzecz jednak  nie w  przy ję
ciach, nie w tym, w  ilu spotkaniach 
przedstaw iciele polskiej adw okatury  
uczestniczyli, ale w  tym, jak i pożytek 
z tego rodzaju  spotkań płynie dla 
adw okatury  polskiej. Chcemy jak  n a j
więcej, jak  najlepiej wiedzieć, jak żyją 
i pracu ją nasi francuscy koledzy, chce
my także, aby i oni o nas wiedzieli 
jak  najw ięcej, jak  najlepiej. Toczą się 
więc na każdym  kroku rozmowy, próby 
porównyw ania: u was — u nas. Nie 
m amy naw zajem  nic do ukryw ania, 
chcemy po prostu znać, wiedzieć.

Można stwierdzić, że adw okatura 
francuska ma wysoką pozycję spo
łeczną, ale nasi koledzy nie ta ją  w 
rozmowach swoich kłopotów. N adm iar 
adw okatów  (w sam ym  Paryżu jest ich 
więcej niż 4 tysiące) rodzi określone 
konsekwencje. P anu je  silna konkuren
cja bardzo w ielu adw okatów  nie może 
uzyskać m inim um  standardu  życiowego. 
Swoistym problem em  na tym  tle sta je  
się spraw a coraz większego dopływu 
am erykańskich adwokatów , za trudn ia
nych przez am erykańskie firm y w cha
rak terze doradców praw nych. K onku
rencja jest ostra i jak  zwykle w  ta 
kich razach nie brak  pew nych u jem 
nych zjaw isk (towarzyszących te j kon
kurencji.

Nasze korporacyjne sądownictw o dys
cyplinarne budzi powszechne zain te
resow anie kolegów francuskich, u nich 
bowiem istotne upraw nienia dyscypli
narne w  stosunku do adw okatów  ma 
orzekający w danej spraw ie sąd.

W jak im  stopniu praw o może być 
w artościow ym  narzędziem  w zw alcza
niu przestępczości, jaką ma być w 
związku z tym  polityka k arn a  — to 
tem at dość często przew ijający się 
w  rozmowach. P rasa  paryska nie tak  
daw no rozpisyw ała się na tem at jed 
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nej spraw y, w  której oskarżona do
puściła się podrobienia czeku, zresztą 
na bardzo m ałą kwotę, powodowana 
rzeczywiście trudną sy tuacją m ateria l
ną. Skazana na bezwzględne pozbaw ie
nie wolności, pozostawiła bez opieki 
m ałą córeczkę. W ostrej kam panii p ra 
sowej zgłoszono wiele krytycznych 
uw ag pod adresem  całego w ym iaru  
sprawiedliwości.

S praw a pozycji społecznej i zawodo
w ej adw okatury  polskiej nie jest dos
tatecznie znana — mimo czynionych 
przez nas już wcześniej w ysiłków w 
tym  względzie — adw okaturze f ra n 
cuskiej (pomijam tu zresztą zaskaku
jące n ieraz na ten tem at wypowiedzi 
w  dyskusjach z adw okatam i z innych 
państw).

D yskutujem y spokojnie, odwołujem y 
się do spraw dzalnych faktów . Nie b u 
dząca najm niejszych wątpliw ości życz
liwość francuskich kolegów do pols
kiej adw okatury  ułatw ia pełniejsze zo
rien tow anie ich w naszych problem ach.

Kol. Olchowicz m ieszka w hotelu 
z m łodym  kolegą holenderskim . O ka
zja do szczerej, bezpośredniej w ym iany 
poglądów, do szerokiej dyskusji. P ow 
ta rza  się to przy wszelkich innych 
spotkaniach. Młodzież chce się w zajem 
nie poznać, chłonie inform acje, chce 
wiedzieć.

Gospodarze nie zapom inają o historii. 
Młodzi adwokaci, w strojach zawodo
wych, pod wodzą dziekana Baudelota, 
sk ładają  wieniec u stóp pom nika ku

czci adw okatów  paryskich zm arłych 
podczas dwóch w ojen światowych.

I jeszcze w izyta w polskiej A m ba
sadzie u am basadora E. W ojtaszka.

W rażeń wiele, ale porządkując je do
chodzimy do wniosku, że nie m amy po
czucia niższości, że możemy jak n a j
bardziej szczerze i uczciwie pochw a
lić się nie tylko naszą przeszłością, 
piękną, przeszło 600-letnią tradycją, 
ale i teraźniejszością. G w arancje za
wodowe adw okatury  polskiej pozw a
la ją  jej na pełne w ykonyw anie zadań, 
na pełnopraw ny udział w ochronie po
rządku prawnego. S ytuacja społeczna 
adw okatury  polskiej jest korzystna; 
m iarą tego mogą być, choćby tylko, 
co roku nadaw ane adw okatom  odzna
czenia państwowe. Mamy ciekawie r e 
dagowane pismo „Palestra", o dużym 
dorobku i powszechnie uznaw anej po
zycji publicystycznej. P race naszych 
kolegów w ydaw ane są coraz liczniej 
i — co ważniejsze — w ykorzystyw ane 
coraz powszechniej.

W yjeżdżając z Paryża, cieszymy się, 
że już w  lutym  1973 r. gościć będzie
my w Polsce delegację francuskiej ad 
w okatury  na sem inarium  poświęcone
mu wypadkom  kom unikacyjnym , że 
będzie to dobra okazja — jeszcze jed 
na więcej — do pokazania naszego 
dorobku z podobną, jak  to czynili nasi 
francuscy koledzy, serdecznością i życz
liwością.

Z.Cz.

3.

Z  życia izb adw okackich

I z b a  r z e s z o w s k a

1. Nowe władze POP

W dniu 28 października 1972 r. w  lo
kalu  R ady Adwokackiej w Rzeszowie 
odbyło się zebranie spraw ozdaw czo-w y

borcze PO P Rady Adwokackiej w Rze
szowie.

W obszernym  referacie sekretarz POP 
W iktor K ruk przedstaw ił k ierunki jej 
działalności za cały okres kadencji, pod


