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nie wysoko oceniają samorządność adwokatury polskiej. Delegacja 
nasza była pod silnym wrażeniem znakomitych warunków pracy 
adwokatów praskich, czego dowodem jest chociażby fakt, że 230 
adwokatów praskich, zatrudnionych w 10 „poradnikach”, obsługi
wanych jest przez 260 pracowników administracyjnych. Adwokaci 
czescy są bardzo dobrze wynagradzani: ich przeciętne wynagro
dzenie wynosi 6.000 koron miesięcznie, a nierzadkie są też wyna
grodzenia na poziomie 10.000 koron. Z wypowiedzi adwokatów 
czeskich wynikało, że oceniają oni, iż jest ich za mało, jednakże nie 
może być ich więcej, gdyż trudności kadrowe nie pozwalają na 
zwiększenie liczby adwokatów. Trzeba dodać, że każdy adwokat ma 
osobny pokój do pracy, w którym pracuje jedynie adwokat i jego 
sekretarka. Są to pokoje nader przestrzenne, położone w centrum 
Pragi.

W trakcie wizyty spotkaliśmy się również z adwokatami z Porad
nika Nr 9, wizytując ich podczas ich pracy. Poradnik ten posiada 
własny kserograf, teleks i szereg linii telefonicznych. Inne poradniki 
dysponują takimi samymi pomocami technicznymi, a niektóre z 
nich także telefaksami.

Poza spotkaniami o charakterze merytorycznym adwokaci czescy 
zorganizowali nam bardzo atrakcyjny program kulturalny. Byliśmy 
w Operze Narodowej na świetnie wystawionym „Zaczarowanym 
flecie” Mozarta, zwiedziliśmy malowniczy zamek Krivoklat, poło
żony nad rzeką Berunką (60 km od Pragi), a także samą Pragę.

Było to nader pouczające spotkanie dla obu stron, któremu towa
rzyszyło uczucie wzajemnych więzi i ciekawość.

Trzeba w końcu podkreślić, że adwokaci czescy, którzy towarzy
szyli nam w różnych wizytach czy spotkaniach, wykazali maksimum 
staranności, aby program wizyty został w całości zrealizowany.
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7.

Powołanie fundacji „Polonia Restituta”

Miło nam odnotować, że powstała Fundacja „Polonia Restituta”, 
której inicjatorem i prezesem jest warszawski adwokat dr Tomasz 
Opalski, a przewodniczącym Rady Fundacji jest adw. Władysław 
Siła-Nowicki z Warszawy.

Obydwu Kolegom serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy!


