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f t  n a i M i H A

1. ZMIANY W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotychczasowy Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Franciszek 
Sadurski został odwołany z dniem 4.III.1959 r. z zajmowanego stanowiska.

2. EGZAMINY ADWOKACKIE W IZBIE WARSZAWSKIEJ

W dniach 13, 14 i 31 lutego br. odbyły się w Warszawie egzaminy adwokackie, 
do których przystąpiło 10 aplikantów z Izby warszawskiej, 3 aplikantów z Izby 
szczecyiskiej, 1 aplikant z Izby łódzkiej oraz 10 osób dopuszczonych do egzaminu 
na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, wydanej pod rządami poprzednio 
obowiązujących przepisów.

Nie zdało egzaminu 7 osób, w tym dwóch aplikantów z Izby warszawskiej. Dwie 
osoby nie ukończyły egzaminu na skutek choroby. Pozostali kandydaci złożyli 
egzamin z wynikiem pomyślnym.

3. WYNIKI ANKIETY „ P A L E S T R Y ”

Pod koniec ubiegłego roku Redakcja „Palestry” rozesłała do czytelników ankietę, 
zawierającą szereg pytań dotyczących sposobu redagowania pisma, jego treści oraz 
techniki kolportowania.

Chodziło nam o zbliżenie czytelnika do redakcji (czy też redakcji do czytelnika) 
oraz .zorientowanie się, w jakim stopniu czytelnik interesuje się losami jedynego 
w Polsce pisma adwokackiego.

Wyniki ankiety przekonały nas, że „Palestra” jest nie tylko „drukowana”, ale — 
co ważniejsze — także pilnie „czytana”.

Wielką wagę przywiązywaliśmy do pierwszego pytania odnoszącego się do układu 
tematycznego pisma. Otóż zdecydowana większość czytelników wyraziła pogląd, 
że słuszne jest ze wszech miar omawianie w piśmie szerokiej tematyki prawniczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem przy tym problematyki adwokackiej. Należałoby 
przeto stwierdzić, że w środowisku adwokackim panuje tendencja do „szerszego 
spojrzenia” i nieograniczania swych zainteresowań jedynie do „własnego podwórka”.

Jak wiadomo, „Palestra” nie publikuje orzecznictwa Sądu Najwyższego. Po prostu 
dlatego, że byłoby to zbytecznym dublowaniem publikasji znanych adwokaturze 
z innych periodyków prawniczych. Trzeba powiedzieć, że uczestnicy ankiety na ogół 
podzielają ten pogląd Redakcji. Niektórzy tylko wysuwaiją słuszny skądinąd dezy
derat, żeby jednak publikować w  „Palestrze” te orzeczenia, które odnoszą się bez
pośrednio do adwokatury. W najbliższych numerach „Palestry” postaramy się zre
alizować ten postulat.
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Interesująca było pytanie: „Który dział czytam najchętniej?”. Otóż jak wynika 
z odpowiedzi, największą popularnością cieszy się dział wspomnień, a na drugim 
miejscu znalazły się odpowiedzi prawne. Jednym słowem, historia i aktualna prak
tyka. Redakcja postara się prowadzić te działy w dotychczasowym zakresie, bez 
szikody oczywiście dla innych działów, zwłaszcza że znaczna część czytelników  
odpowiedziała, iż czyta „Pałestrę” od „deski do deśki”.

Najwięcej spodziewaliśmy się po odpowiedziach na pytanie piąte, które brzmiało: 
„Jaki nowy dział wprowadziłbym do »Palestry«”? Propozycje czytelników są pod 
tym względem bardzo ciekawe. Wiele z nich zostało już zresztą zrealizowanych. 
Dotyczy to np. wprowadzenia kroniki zagranicznej, przeglądu prasy prawniczej, 
pytań i odpowiedzi prawnych. Inne propozycje będą realizowane w  miarę m ożli
wości w najbliższych numerach.

Redakcja „Palestry” dziękuje niniejszym wszystkim Kolegom, którzy wzięli udział 
w ankiecie. Ciekawe uwagi czytelników ułatwią niewątpliwie Redakcji pracę nad 
dalszym dosk cna leniem i podnoszeniem poziomu naszego pisma.

4. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  k a t o w i c k a *

1. Jakkolwiek wydatki na wynagrodzenia dla adwokatów stanowią poważną sumę 
w budżecie.Izby katowickiej, to jednak pragnąc pogodzić dobro adwokatury z do
brem społecznym, Naczelna Rada Adwokacka na wniosek naszej Rady podwyż
szyła liczbę etatów aplikantów adwokackich o 10. Łącznie więc Izba katowiOka 
utrzymuje 29 aplikantów adwokackich.

2. Dane statystyczne wykazują, że w Katowicach osiedliło się za dużo adwokatów  
(1 : 100C). Mimo to kilku kolegów zgłosiło wnicsek o utworzenie jeszcze jednego 
zespołu adwokackiego. Rada .Adwokacka usto.unkowała się do tego wniosku pozy
tywnie i na posiedzeniu w dniu 14.11.1959 r. wyraziła zgodę n,a zorganizowanie 
ósmego zespołu adwokackiego. Zgromadzi on pewną liczbę adwokatów, którzy do
tychczas ograniczali swoją działalność jedynie do radcostw prawnych, a obecnie 
mają zamiar poświęcić się wykonywaniu czynności adwokackich.

I z b a  ł ó d z k a

1. W dniach 8-15 grudnia 1958 r. odbyły się w Izbie Adwokackiej w Łodzi 
egzaminy wstępne dla aplikantów adwokackich. Spośród 4t> csób, które przystąpiły 
do egzaminu, przyjęto 13 osób, które uzyskały w wyniku egzaminu ocenę bardzo 
dobrą.

Egzaminy tego rodzaju odbywają się w Izbie łódzkiej po raz drugi. Na podstawie 
dotychczasowych obserwacji widoczne jest, że ta nowa metoda przyjmowania apli
kantów adwokackich, aczlkolwiek jeszcze bynajmniej nie doskonała, jest znacznie 
lepsza od poprzedniego systemiu indywidualnych wpisów opartych wyłącznie na 
rekomendacji. Poziom etyczny i intelektualny aplikantów w ciągu ostatnich dwóch 
lat znacznie się podniósł. Pozwoli to zaostrzyć wymagania stawiane aplikantom
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podczas zdawania egzaminu adwokackiego, co z kolei daje w znacznym stopniu 
rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu ad wdkackiego w  przyszłości.

2. W dniu 21 grudnia 1958 r. odbył się w Izbie łódzkiej Nadzwyczajny Walny 
Zjazd Adwokatów Izby łódzkiej, poświęcony omówieniu i .uchwaleniu Regulaminu 
Funduszu Wzajemnej Pomocy.

Uchwalony po ożywionej dyskusji regulamin przewiduje utworzenie miejscowego 
Funduszu Wzajemnej Pomocy, którego celem jest udzielanie pomocy materialnej 
adwoikatom i członkom ich rodzin. Fundusz tworzy się ze składek adwokatów  
w wysokości 3% od obrotu, wliczając do obrotu wynagrodzenie brutto z radcositw, 
ze środków przeznaczonych na ten cel przez NRA, Radę Adwokacką w Łodzi oraz 
ze składek doraźnych wpłacanych w  razie śmierci adwokata. Fundusz wypłaca 
świadczenia stałe i  doraźne. Stałymi świadczeniami są: emerytura dla adwokata, 
renta w wypadku całkowitej niezdolności do pracy, renta wdowia i sieroca. Świad
czeniami doraźnymi są: zapomoga pośmiertna, zasiłek pogrzebowy, chorobowy, po
łogowy, zasiłek na wypadek powołania na ćwiczenia wojskowe, zapomoga b ez
zwrotna, pożyczka.

I z b a  p o z n a ń s k a

1. W dniu 17.1 Jar. odbyło się zebranie Zarządu Okręgu ZPP z udziałem Wice
marszałka Sejmu Jodłowskiego celem przedyskutowania tematyki zjazdowej i w y
boru delegatów. W zebraniu tym adwokatura poznańska wzięła liczny udział.

2. Na posiedzeniu urządzonym w dniu 6.II.br. przez Zarząd Okręgu ZPP nastą
piło spotkanie z przedstawicielami mietjscowej prasy. Tematem rozmów była przede 
wszystkim sprawa sprawozdań prasowych z procesów karnych.

Adwokatura poznańska wzięła w  tym spotkaniu liczny i bardzo żywy udział. 
Podobne spotkania mają się odbywać w .przyszłości stale w pewnych odstępach 
czasu. Mogą się one okazać bardzo pożyteczne dla prawidłowego funkcjonowania 
reportaży sądowych i zainteresowania prasy zagadnieniami magistratury i palestry.

I N F O R M A C J A

Dyżur S ek re ta rz a  R ed akcji "P a le stry ,,

Sekretarz Redakcji a d  w. Z d z i s ł a w  K r z e m i ń s k i  przyjmuje we 
wtorki i w  czwartki od godz- 13 do 15 w  lokalu Naczelnej Rady Adwokackiej 
w Warszawie, ul. Bracka 20a m. 2.


