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czyn staranność w zachowaniu cudzych tajemnic jest dla adwokata wyjąt
kowo ważnym obowiązkiem. W należytym dochowaniu tego obowiązku 
wyraźnie zainteresowane jest społeczeństwo, składające się przecież z re
alnych lub potencjalnych klientów adwokackich. W konsekwencji za
wód adwokacki jest szkołą milczenia w większym jeszcze stopniu niż 
szkoła wymowy.”
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Wydarzeniem o doniosłym znaczeniu 
dla dalszej intensyfikacji życia samo
rządowego adwokatury stanie się nie
wątpliwie organizowana przez Prezy
dium Naczelnej Rady Adwokackiej w 
dniach 27—28 lutego i 1 marca br. 
Konferencja szkoleniowa kadry kie
rowniczej samorządu adwokackiego. 
Według intencji inicjatorów tej Kon
ferencji — celem jej jest doskonalenie 
form i metod działania samorządu 
adwokackiego. Miejscem Konferencji 
będzie Ośrodek „Pod Dębami” w Świ
drach Małych pod Warszawą.

Wysoką rangę tej ważnej imprezie 
nadadzą zarówno merytoryczne kwe
stie, które będą stanowiły przedmiot 
obrad, jak i prominentne grono refe
rentów, gości i uczestników konferen
cji. Według programu konferencję za
inauguruje referat Prezesa NRA adw. 
Z. Czeszejki pt. „Kierunkowe zadania 
i problemy adwokatury”. Z kolei Mi
nister Sprawiedliwości prof. dr W. 
Berutowicz wypowie się na następu
jący temat: „Rola i znaczenie adwoka
tury w  ochronie porządku prawnego”. 
Członek KC PZPR Kierownik Wy
działu Administracyjnego Komitetu 
Centralnego T. Palimąka przedstawi

„Wybrane zagadnienia polityczne ad
wokatury”. Natomiast Prezes Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Prawników Pol
skich prof. dr Adam Łopatka omó
wi tem at: „Udział adwokatury w dzia
łalności ZPP”.

W toku ohrad konferencji odbędą 
się spotkania z Pierwszym Prezesem 
Sądu Najwyższego prof. drem J. Ba- 
fią i Prokuratorem  Generalnym PRL 
drem L. Czubińskim, które zapewne 
staną się interesującym forum wy
miany poglądów na wiele problemów 
wspólnie interesujących wszystkie og
niwa porządku prawnego i wymiaru 
sprawiedliwości w kraju.

Dla uczestników konferencji jeszcze 
jeden punkt jej programu będzie nie
wątpliwie szczególnie atrakcyjny, a 
mianowicie prelekcja członka Polskiej 
Akademii Nauk prof. dra J. Szczepań
skiego, poświęcona bieżącym proble
mom socjologicznym.

W drugim dniu obrad konferencji 
jej uczestnicy, podzieleni na grupy, 
rozważą w systemie seminaryjnym na
stępujące zagadnienia: a) zadania sa
morządu adwokackiego oraz środki i 
formy realizacji, b) nadzór nad p ra 
cą zespołów — czynniki mające wpływ
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na podnoszenie jakości pracy zespo
łów, c) problematyka socjologiczna w 
działalności samorządu, d) działalność 
finansowo-gospodarcza rad wojewódz
kich i NRA, e) praca społeczna i dzia
łalność polityczna w adwokaturze. 
Przyjęcie wniosków z dyskusji na se
minariach problemowych zamknie ob
rady konferencji.

Można wyrazić nadzieję, że plano
wana konferencja przebiegać będzie 
w twórczej atmosferze, określając dal
sze kieruki rozwojowe pracy samorzą
dowej w adwokaturze.

*

Na wniosek właściwych Rad Ad
wokackich Prezydium NRA na posie
dzeniu w dniu 13 grudnia 1973 r. po
stanowiło przyznać odznaki „ADWO
KATURA PRL” następującym adwo
katom:

ZŁOTE ODZNAKI: adw. Kazimie
rzowi C h o j n i c k i e m u ,  i adw. 
Aleksandrowi C z a p l i c k i e  mu (z 
Izby kieleckiej), adw. Andrzejowi O l
k o w i  i adw. Witoldowi T r o j a 
n o w s k i e m u  (z Izby poznańskiej), 
adw. Marcinowi M i ą s i k o w i  (z 
Izby rzeszowskiej).

SREBRNĄ ODZNAKĘ: adw. Anto
niemu W a ż y ń s k i e m u  (z Izby 
olsztyńskiej).

*

W związku z podjętą przez jedną z 
rad  adwokackich uchwałą w sprawie 
Jednslitego unormowania szyldów (tab
lic informacyjnych) oznaczających 
siedzibę zespołów adwokackich oraz 
w związku ze złożeniem od tej uchwa
ły przez dwa zespoły adwokackie od
wołań, Prezydium NRA pozostawiło te 
odwołania — na podstawie art. 45 u.o 
u.a. — bez uwzględnienia, zajmując w 
omawianej kwestii następujące stano
wisko:

Ujednolicenie tablic informacyjnych 
oznaczających siedziby zespołów adwo

kackich nie jest na pewno najpoważ
niejszym problemem, jednakże uregu
lowanie tej sprawy porządkowo-gospo- 
darczej jest uzasadnione względami 
estetyki wyglądu siedzib zespołów, 
zwłaszcza w  związku z akcją porząd
kowania naszych miast. Przypomnieć 
należy, że również Ministerstwo Spra
wiedliwości zaleciło już w 1963 r. u jed
nolicenie wywieszek informacyjnych 
zespołów w gmachach sądowych. Za 
wprowadzeniem jednolitego oznakowa
nia siedziby zespołów adwokackich 
przemawia także wzgląd na uniknię
cie pozorów niedopuszczalnej reklamy. 
W razie szczególnego usytuowania 
siedziby zespołów, wymagającego inne
go oznakowania jego siedziby, właści
wa rada adwokacka może udzielić in
dywidualnego zezwolenia na pewne, w 
zasadzie nieznaczne, odstępstwo od o- 
gólnych reguł w tej sprawie.

*

W dniu 18 czerwca 1973 r., na pod
stawie decyzji Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Warszawie z 
dnia 26.V.1973 r. Nr NBG p fz4624/16/73, 
Naczelna Rada Adwokacka przejęła w 
użytkowanie nieruchomość z Państwo
wego Funduszu Ziemi w Grzegorzewi- 
cach gm. Żabia Wola, pow. Grodzisk 
Mazowiecki. W skład nieruchomości 
wchodzą działki gruntu o powierzchni 
łącznej 14,37 ha (12,82 ha lasu i par
ku, 1,10 ha użytków rolnych, 0,19 ha 
powierzchni wody, 0,19 ha nieużytków
1 0,07 ha zabudowy) i pałac murowa
ny, piętrowy, zniszczony w 75®/», wszy
stko to o wartości szacunkowej 
1.207.858 zł. NRA uiszczać będzie opła
tę roczną jedynie za użytkowanie częś
ci rolnej w  wysokości 114 zł (użytko
wanie pozostałej części jest bezpłatne). 
Przekazanie nastąpiło w trybie § 3 pkt
2 lit. a) i b) rozporządzenia RM z dnia 
22.XI.1968 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 1, 
poz. 1).



116 K r o n ik a N r 2 (194)

Obiekt stanowi zabytek historyczny 
klasy IV, jako zabytkowy dwór i park. 
Budynek nazwany „dworem” lub „pa
łacem” pochodzi z połowy XIX wieku 
i będzie odbudowany z zachowaniem 
wystroju zewnętrznego, natomiast 
wnętrza będą przekonstruowane i za
adaptowane.

Nieruchomość sąsiaduje z 50-hekta- 
rowym gospodarstwem rybnym oraz 
kompleksem lasu. Odległość od W ar
szawy wynosi 44 km w kierunku K a
towic (12 km traktem  na odcinku Ża
bia Wola •— Skuły — Grzegorzewice), 
4 km od Mszczonowa, 2 km od stacji 
kolejowej Grzegorzewice (na linii Gó
ra Kalwaria — Skierniewice) i od 
przystanku PKS z bezpośrednią komu
nikacją z Warszawy. Przewidywane 
jest uruchomienie stałego własnego 
mikrobusu.

Rekonstrukcja i adaptacja pałacu 
polegać będzie na następującym zlo
kalizowaniu: niski parter — zespół ku- 
chenno-magazynowy, zespół ogrzewczy, 
zespół kawiarniano-barowy (z pokojem 
do gier); wysoki parter — recepcja, ja 
dalnia. halle i tarasy, kredens, sanita
riaty, 7 pokoi mieszkalnych; pierwsze 
piętro •— sala telewizyjno-odczytowa 
z hallami, sanitariaty, 12 pokoi miesz
kalnych; drugie piętro — 9 pokoi mie
szkalnych, sanitariaty, magazyn gosp. 
Pokoje mieszkalne jedno- lub dwuoso
bowe, w każdym pokoju przedpokój 
z umywalnią, i szafą wbudowaną w 
ścianę. Część mieszkalna przeznaczona 
jest dla 50 osób, ale liczba ta może być 
podwyższona do 60 osób przy zastoso
waniu dostawianych posłań. Część ku- 
chenno-jadalna przystosowana będzie 
do obsłużenia jednorazowo 100 osób. 
Łączna powierzchnia użytkowa budyn
ku wynosi 968 m kw., a kubatura 
4850 m sześć.

Przewiduje się równocześnie wybu
dowanie odrębnego budynku adrnini-

stracyjno-socjalnego zawierającego: 
mieszkanie kierownika, mieszkanie 
ogrodnika-dozorcy, mieszkanie konser- 
watora-kierowcy oraz pomieszczenie 
socjalne dla personelu dochodzącego 
lub sezonowego. Oczyszczony zostanie 
staw, zasilany bieżącą wodą ze źródła 
z odpływem do strumyka.

Sam pałac położony jest w rozległym 
parku ze starodrzewem. Park jest rów
nież częścią zabytkową, pozostającą pod 
ochroną konserwatorską. Istnieje moż
liwość rozbudowy przez usytuowanie w 
parku pawilonu lub dalszych pawilo
nów mieszkalnych.

Naczelna Rada Adwokacka ma już 
zatwierdzony projekt koncepcyjny ca
łości odbudowy i rekonstrukcji, uzgod
niony ze wszystkimi kompetentnymi 
władzami. Przewidywany koszt budowy 
i zagospodarowania obiektu (bez.kosztu 
zagospodarowania części gastronomicz
nej i hotelowej) wyniesie około 6,5 m i
lionów zł, z których część ulegnie re 
fundacji ze środków wojewódzkiego 
konserwatora zabytków (ok. 23% kosz
tów). Pokrycie reszty wydatków po
winno nastąpić z nadwyżek CFSAA. 
Przewidywany term in oddania obiek
tu  do użytku — druga połowa 1975 r. 
Niezależnie od opracowywania techni
cznej dokumentacji roboczej przystą
piono też do pozyskania zaopatrzenia 
materiałowego. Roboty budowlane roz
poczną się w marcu br. i będą prowa
dzone systemem zleceniowo-gośpódar- 
czym.

Obiekt przeznaczony jest na ośrodek 
doskonalenia NRA, w którym prowa
dzone będą kursy, sympozja, semina
ria; a ponadto jako ośrodek wypoczyn
ku dla adwokatów i ich rodzin, z czę
ściowym również wykorzystywaniem na 
pobyty rekreacyjne dla adwokatów- 
-emerytów. Ośrodek będzie czynny , ca
ły rok.


