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U C H W A Ł A  
PREZYDIUM N A C Z E LN E J RADY  

AD W O KA CKIEJ 
z  dnia 4 kwietnia 1968 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sposób zdecy
dowany potępia tych, którzy na skutek braku wyrobienia 
politycznego części młodzieży akademickiej usiłowali jej ży
wiołowość wykorzystać do realizacji swoich celów, sprzecz
nych z interesami narodu, Partii i socjalizmu. Szermując 
wzniosłymi hasłami, wprowadzili młodzież w  błąd, ukry
wając własne cele.

Przemówienie Władysława Gomułki odsłoniło źródła poli
tycznej reakcji i ludzi, którzy chcieliby odwrócić bieg historii 
naszego narodu.

Cały naród z klasą robotniczą na czele dał zdecydowaną 
odprawę poczynaniom antypatriotycznym i antysocjalistycz
nym reakcji, syjonizmu wewnętrznego i międzynarodowego 
oraz neofaszyzmu w NRF, kierujących swoje poczynania 
przeciwko Partii, władzy ludowej i narodowi polskiemu.

Dlatego przyłączamy się w  pełni do żądań szerokich mas 
społecznych, by wyciągać konsekwencje w  stosunku do osóbj 
których działalność była sprzeczna z interesami naszego 
państwa.

Protestujemy kategorycznie przeciwko imputowaniu na
rodowi polskiemu antysemityzmu, gdyż fakty świadczą 
o tym, że ci, którzy głoszą te oszczercze twierdzenia, za
wdzięczają życie bohaterstwu obywateli polskich w dniach 
okupacji hitlerowskiej, w tym również i polskich ad
wokatów.



Całemu światu wiadomo, że tysiące spośród obywateli 
polskich, którzy stawali w obronie Żydów, poniosły śmierć, 
a ci, którzy dzięki nim przeżyli, mogą dać świadectwo 
prawdzie.

Adwokatura popiera zdecydowanie linię Partii i jej 
I Sekretarza Władysława Gomułki i będzie — wypełniając 
swoje obowiązki społeczne i zawodowe — realizować ją dla 
dobra naszego ustroju socjalistycznego.

Stanowczo przeciwstawiamy się jakimkolwiek próbom 
wiązania adwokatury z poczynaniami przeciwników naszego 
ustroju, jak usiłowały to robić ośrodki wrogiej propagandy, 
utożsamiając pojedyncze wypadki niewłaściwych postaw 
z postawą ogółu adwokatów danego środowiska.

My, adwokaci swoją pracą zawodową i społeczną reali
zujemy i będziemy realizować nasze ogólnonarodowe, socja
listyczne zadania.

Ocena wyidarzeń i aktualnej sytuacji, dokonana przez 
środowiska adwokackie w  podjętych uchwałach i rezolu
cjach, uprawnia Prezydium NRA do wypowiedzenia się 
w imieniu całej adwokatury i do stwierdzenia, że adwoka
tura zdecydowanie popiera linię Partii i jej I iSekretarza 
Władysława Gomułki w  realizacji uchwał i rezolucji naj
szerszych mas społeczeństwa.


