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Na łamach tygodnika „Życie Literackie” kontynuuje — „po zdjęciu togi” — 
działalność społeczno-literacką adw. Henryk N o w o g r ó d z k i .  Jego felietony czy 
eseje drążące szeroko problematykę prawną bądź zawierające bogate wspomnienia 
z długoletniej praktyki adwokackiej były i są wysoce atrakcyjne, nasycone licznymi 
akcentami autobiograficznymi. Do rzędu tego rodzaju publikacji należały: felieton 
Sen o todze, związany z jubileuszową uroczystością 50-lecia działalności zawodowej 
autora („Życie Literackie” nr 5 z dnia 3 lutego 1985 r.) czy też esej pt. Ciężki 
obrończy obowiązek („Zycie Literackie” nr 6 z dnia 10 lutego 1985 r.), przedsta
wiający powinność adwokata do obrony przed sądem (z wyboru czy też z urzędu) 
oskarżonego niezależnie od osobistych zapatrywań lub światopoglądów.

*

Warto chyba czasem wiedzieć, jak się żyje adwokatom za granicą. ,W dziale 
Plotki o paniach i panach tygodnik „Kobieta i Życie” (nr 7 z 13 lutego 1985 r.) 
doniósł:

„Pierre Trudeau, były długoletni premier Kanady, powrócił do swego dawnego 
zawodu: pracuje w znanej adwokackiej spółce Blakie and Co w Montrealu. Ma 
wielu klientów, z jego porad prawnych korzysta nawet obecny premier Kanady 
Brian Mulroney. Były premier zarabia znakomicie — i jest szalenie oszczędny. 
Jego była żona Margaret mawiała: „Monsieur Trudeau jest straszliwym skąpi- 
radłem”. Że Trudeau jest niezwykle oszczędny, zauważyli to także jego współpra
cownicy. W południe były premier nie idzie, jak inni adwokaci, na lunch do dobrej 
restauracji, lecz każe sobie przynieść kanapkę za jednego dolara z pobliskiego 
baru. Do pracy chodzi piechotą, podobno dla zdrowia. Złośliwcy twierdzą jednak, 
że oszczędza swego mającego wiele lat mercedesa, a za autobus także płacić nie 
lubi.”

A swoją drogą jest rzeczą ciekawą, że niejeden już adwokat za granicą wywal
czył sobie stanowisko premiera. Z obecnie żyjących poza P. Trudeau — adwoka
tami z zawodu są Raul Castro (Kuba), Felipe Gonzalez (Hiszpania) i jeszcze paru 
innych.

s.m.
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Informacja z pobytu delegacji adwokatury polskiej na odbytej w Wiedniu 

XIII Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich
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W dniach 14—117 lutego hr. przeby
wała w Wiedniu na Konferencji Pre
zesów Adwokatur Europejskich dele

gacja Naczelnej Rady Adwokackiej w 
osobach: prezes1 NR A — ad w. Maria 
Budzanowska, wiceprezes — adw. dr



82 Kronika N r 5 (329)

Kazimierz Łojewski i członek Prezy
dium NRA — adw. prof. dr hab. Ka
zimierz Buchała.

Wiedeńska Konferencja Prezesów 
Adwokatur jest konferencją tradycyj
nie organizowaną przez adwokaturą 
austriacką po raz trzynasty. Konferen
cja ma za zadanie integrację adwokatur 
naszego kontynentu, wzajemne lepsze 
poznanie się i wymlianę poglądów w 
zakresie podstawowej tematyki adwo
kackiej.

Obecna Konferencja obejmowała bo
gatą problematykę merytoryczną, co 
znalazło wyraz w następujących refe
ratach:
1. Adwokatura jako wolny zawód.
2. Formy organizacyjne adwokatur 

europejskich, jej zadania i reguły.
3. Ochrona wolności indywidualnej 

klienta tymczasowo aresztowanego 
w toku postępowania karnego przed 
wydaniem wyroku w sprawie.

4. Problematyka przeludnienia w  za
wodzie adwokackim i środki podej
mowane przeciw temu zjawisku.
W toku dyskusji zabierał głos przed

stawiciel adwokatury polskiej wicepre

zes NRA adw. dir Kazimierz Łojewski.
Stałą cechą Konferencji wiedeńskiej 

jest jej bogata oprawa polityczna i to
warzyska, czego wyrazem było przy
jęcie wszystkich delegatów przez Pre
zydenta Republiki Austrii dra Rudolfa 
Kirschlagera, przez kanclerza dra Freda 
Sinowatza oraz przez ministra spra
wiedliwości d r Haralida Ofnera.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
serdeczność, jaką otoczona była dele
gacja adwokatury polskiej. Jest to za
sługą nie tylko długoletniego' prezy
denta Naczelnej Austriackiej Rady Ad
wokackiej dra Waltera Schuppicha, ale 
również kolegów austriackich, dających 
na każdym kroku dowody swej szczerej 
życzliwości dla adwokatury polskiej 
i dla Polaków.

W Konferencji uczestniczyły, jak 
wspomniano, wszystkie adwokatury 
europejskie, przy czym spośród adwo
katur krajów socjalistycznych przyje
chali tym razem do Wiednia — oprócz 
delegacji NRA — przedstawiciele adwo
katury czechosłowackiej, węgierskiej 
i rumuńskiej.

K.Ł.

2.

Wizyta delegacji adwokatury z NRD w Polsce

Na zaproszenie Rady Adwokackiej 
w Katowicach przebywała w  naszym 
kraju w dniach 28 lutego — 3 marca 
br. delegacja adwokatury z okręgu 
Halle w Niemieckiej Republice Demo
kratycznej w następującym składzie: 
przewodniczący adw. Guenter Albrecht, 
sekretarz partyjny — adw. Manfred 
Ochler, członkowie: adw. Marlis Brandt 
i adw. Lothar Haferkorn. W imieniu 
Rady Adwokackiej w Katowicach de
legację podejmowali dziekan adw. An
drzej Dzięcioł ii wicedziekan adw. An
drzej Rajpert. Rolę tłumacza pełnił 
adiw. Alfred Defitowski.

Na program wizyty składały się roz
mowy i kurtuazyjne wizyty w  Katowi
cach, wymiana doświadczeń w zakresie 
praktyki zawodowej i przekazywanie 
wzajemne informacji o pozycji adwo
katury w NRD i PRL.

W dniiu 1 marca br. delegacja zo
stała przyjęta w Naczelnej Radzie Ad
wokackiej w Warszawie, gdzie była 
podejmowana przez prezesa NRA adw. 
Marię Budzanowską, sekretarza NRA 
adw. Halinę Piekarską i skarbnika 
NRA adw. Józefa Kuczyńskiego. Obec
ni byli także zastępca Redaktora Na
czelnego „Palestry” adw. Stefan Mizera


