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dotychczasowej zależności nauczyciel — 
uczeń oraz modyfikacji metod naucza
nia i wychowania. Główne cele nowo
czesnego kształcenia to rozwijanie u- 
miejętności przewidywania i przyswa
janie systemu wartości. Zadaniem 
szkoły powinno być także zapoznanie 
uczniów z programami myślenia i dzia
łania.

Koncepcja poznawcza poważnie 
wzbogaciła wiedzę o funkcjonowaniu 
jednostki w środowisku społecznym. 
Dowiodła, że w procesie wyboru lu
dzie opierają się przede wszystkim na 
danych o prawdopodobieństwie i su
biektywnej wartości wyników postę
powania. Działanie człowieka jest 
funkcją prawdopodobieństwa i wartoś
ci, przy czym proces Wartościowania 
jest niezwykle złożony, a dalszy roz
wój psychologia jalko maiuki zależy od

uchwycenia tego, jak człowiek wartoś
ciuje zdarzenia.

Prezentując najbliższą własnym po
glądom koncepcję, autor przyznaje, że 
nie osiągnęła ona jeszcze wysokiego 
poziomu dojrzałości. Nie waha się przy 
tym stwierdzić, że na obecnym etapie 
rozwoju psychologii nie zawsze można 
przewidzieć i wyjaśnić ludzkie zacho
wanie. Uważa jednak, że po uzyskaniu 
wysokiego stopnia dojrzałości „trze
cia psychologia” stanie się kierunkiem 
panującym niepodzielnie.

Do przeczytania książki zachęcają 
najlepiej słowa jej autora: „Wiedza 
naukowa, w tym również wiedza psy
chologiczna, to ważny środek, za któ
rego pomocą ludzie o humanistycznych 
horyzontach mogą tak wiele zrobić dla 
człowieka”.

adw. Jerzy Zaniemojski
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Obrońca powinien być pełen szlachetnej odwagi i niezmordowanej wytrwałości 
w pracy, powinien miłować sprawiedliwość i prawdę, umieć uszanować wolę pra
wa, być wyższym nad namiętności i przesądy.

(CHWALIBOG)

Honor sędziów, tak jak i innych ludzi, polega na naprawianiu błędów.

(MAUROIS)

Każdy człowiek ma prawo mieć i wyrażać taką opinię, jaka mu się wydaje słusz
na, byleby tylko nie zakłócał porządku publicznego.

(VOLTAIRE)

Adwokat musi być encyklopedystą.
(GRODZKI)

• Poprzednie zestawy zamieszczone są w  num erach „P alestry” z lat 1973—1976.
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Czy lekarz może odmówić leczenia chorego, który umyślnie i ze zlą wolą zarażdł 
innych? Czy obrońca może odmówić obrony przestępcy, którego czyny sam oce
nia najbardziej ujemnie?

(SASKI)

Gdy oskarżyciel jest również sędzią, stanowi to triumf siły, a nie sprawiedli
wości.

(SYRUS)

Istnieje więcej mówców niż znawców prawa.

W niedobrej sprawie — długie przemówienie.

(WŁOSKIE)

(CATHERINOT)

Gdyby nie było złych ludzi, nie byłoby dobrych adwokatów.
(DICKENS)

Pojedynek między prokuratorem a oskarżonym — a pojedynek taki ma miejsce 
— jest walką przy użyciu nierównej broni: oskarżony bez obrońcy jest w niej 
zawsze słabszy.

(FRIEDMANN)

Nie jest taką samą obrona człowieka, co do którego adwokat może wierzyć, że jest 
niewinny, i takiego człowieka, o którym wie, że jest winny.

(SAILLARD)

Trzeba wygrać sprawę w stosunku do oskarżonego, zanim się ją wygra przed sę
dziami.

(LACHAUD)

Pospolity adwokat zapala się w stosunku do swych klientów. Wszystkie ich twier
dzenia traktuje jak dowody, uznaje wszelkie ich metody i pretensje (...) końcowe 
niepowodzenie niszczy jego złudne przekonania.

(BELL ART)

By poznać nasze uprawnienia, słuchajmy naszych sumień.
(FALATEUF)

Byłoby lepiej na świecie, gdyby wysiłek wkładany w wynajdywanie najsubtel
niejszych praw moralnych obracano na przestrzeganie najbardziej podstawo
wych.

(ESCHENBACH)

Istnieją fanatycy zimni: to sędziowie skazujący na śmierć ludzi, których zbrodnia 
polega jedynie na tym, że mają inne przekonania niż sąd.

(VOLTAIRE)

Większość praw, krótko mówiąc, nie wyraża etycznych sądów społeczeństwa; to 
zwykłe etykiety, nic więcej.

(SHAW)
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Nie dokończona nauka podobna jest do niedowarzonej potrawy, która niewiele po
żywi, tylko odyma.

(LEGATOWICZ)

Pan K. przytaczał często jako wzór wymiaru sprawiedliwości pewien stary prze
pis chiński, wedle którego do rozstrzygania wielkich procesów należało sprowa
dzać sędziów z dalekich prowincji.

(BRECHT)

Prócz skrawka natychmiastowej chwili, cały świat składa się z tego, co nie istnieje.

(IRZYKOWSKI)

Nikt nie podjąłby się zrobienia najprostszego zegara odmierzającego tylko godzi
ny, a każdy podejmie się tworzenia praw regulujących wszystkie stosunki ludzkie.

(Św ię t o c h o w sk i)

Skoro ludzie szczerzej i brutalniej zaczynają dążyć do zaspokojenia swoich od
wiecznych pragnień i wrodzonych żądz, mówimy, że nastały nowe czasy.

(CHWALIBOG)

Niejednemu człowiekowi nie wierzymy, bo go nie znamy; innemu znów nie wie
rzymy, bo go zanadto dobrze znamy.

(NIEMIECKIE)

Wielki człowiek wyprzedza swój wiek, roztropny idzie równo z nim, chytry stara 
się go wyzyskać, a głupiec opór mu stawia.

(BAUERFELD)

W y b r a ł  R. Łyczywek

N A C Z E L N A  S*ASP A  A D W O K A C K A

Uchwały Prezydium NRA

U c h w a ł a
Prezydium NRA z dnia 2 grudnia 1976 r. 

w sprawie zasad organizowania pomocy i współpracy terenowych organów 
samorządu adwokackiego z adwokatami emerytami i rencistami

W wykonaniu programu działania samorządu adwokackiego kadencji 1976—1979, 
uchwalonego 16 października 1976 r., oraz uchwały wykonawczej Prezydium NRA 
z dnia 28.X.1976 r. — na zasadzie art. 55 ust. 1 pkt 4 u. o u.a. Prezydium Naczelnej


