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Przy tak życzilliwym i dość powszechnym zainteresowaniu stało się oczywiste, 
że inicjatywa ta otrzyma poparcie Zjazdu. Złożony do Komisji Wnioskowej Zjazdu 
przez delegatów Izby łódzkiej projekt uchwały o poparciu Zjazdu dla idei Stowa
rzyszenia został przez Zjazd przegłosowany i stał się prawem (częścią uchwały 
Zjazdu w dziale spraw samorządowych).

W świetle tych faktów wydaje się, że sprawa rejestracji Stowarzyszenia stała 
się już tylko formalnością. Tak kończy się okres narodzin Stowarzyszenia Adwo
katów i Aplikantów Adwokackich, jednej z wielu samorządnych struktur warun
kujących demokratyzację żyda w naszym kraju.

Z  pobyłu delegacji adwokatury łódzkiej 
w Lyonie i Genewie

Na zaproszenie Rad Adwokackich Lyonu i Genewy, proponujących Radizie Ad
wokackiej w Łodzi zawarcie porozumienia o współpracy tychże Rad (projet de 
jumelage), przebywała w dniach 18—>21 grudnia 1980 r. w Lyonie i Genewie dele
gacja adwokatury łódzkiej. Delegację stanowili adwokaci: Jerzy Marendziak i dr Eu
geniusz Sindlewski, dziekan Rady.

W dniu 19 grudnia 1980 roku w Pałacu Sprawiedliwości w Lyonie dziekan miej
scowej Rady Adwokaakiej Paul Bouchet’powitał dziekanów Rad Adwokackich: Ge
newy, Birmingham, Buenos Aires, Brukseli, Paryża, Marsylii i wielu innych miast 
francuskich. Z wyraźnym zadowoleniem i szczególną serdecznością powitał Paul 
Bouchet delegatów łódzkich, zaproszonych zresztą do zajęcia pierwszych miejsc 
przy stole prezydialnym. Delegaci Łodzi przywdziali — na prośbę kolegów fran
cuskich — francuskie togi adwokackie. Właśnie do tego miłego momentu nawiązał 
potem dziekan Paul Bouchet, który w swoim przemówieniu podkreślił m.in., co na
stępuje: „Z całą serdecznością witamy naszych gości z Polski. Skoro adwokatura 
polska zachowała prawo do noszenia togi, to nie jest to z nasizej strony jakiś gest 
kurtuazyjny, ale po prostu potwierdzenie tego faktu”. Niezwykle również ciepło 
brzmiały słowa dziekana Paula Boucheta, kiedy powiedział, że „na samo słowo 
»Polska« nasz głos ulega drżeniu, a serca nasze żywo biją”.

Po słowach powitania udzielono głosu delegacji Łodzi. Dziekan Eugeniusz Andrzej 
Sindlewski podziękował Radzie Adwokackiej Lyonu za zaproszenie, a następnie 
przedstawił zebranym adwokatom (wszyscy byli ubrani w togi adwokackie) 
kilka problemów samorządu adwokackiego w Polsce, podkreślając znaczenie 
samorządności adwokatury i jej miejsce w wymiarze sprawiedliwości. Wspomniał 
także o zbliżającym się Zjeździe Adwokatów Polskich w Poznaniu. Na pytania 
koleżanek i kolegów francuskich dotyczące przygotowania absolwentów uniwer
sytetu do zawodu adwokata oraz struktury zespołów adwokackich i samorządu od
powiedzi udzielał adw. Jerzy Marendziak.

Sytuację adwokatury w Argentynie przedstawiła następnie wicedziekan Rady 
Adwokackiej w Buenos Aires. Dziekan Rady Adwokackiej w Lyonie Paul Bouchet 
przedstawił zebranym perspektywy rozwoju adwokatury Lyonu i jej bieżące pro
blemy.
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Zebrani odwiedzili potem teren budowy nowego Domu Adwokata w Lyonie.

W obecności Pierwszego Prezydenta Sądu Apelacyjnego i sędziów tegoż Sądu 
oraz Prokuratora Generalnego i delegacji innych miast, a wśród nich także dele
gacji łódzkiej, odbyło się w godzinach popołudniowych uroczyste ślubowanie 
31 młodych koleżanek i kolegów Izby lyoruskiej. Wszyscy zebrani, także sędziowie 
i prokuratorzy, ubrani byli w togi. Ślubowanie adwokackie złożył oddzielnie każdy 
z młodych kolegów (w todze adwokackiej) po wyczytaniu jego nazwiska przez wi
cedziekana rady. Następnie przedstawiciel młodych kolegów wygłosił referat pt. 
La défense de la défense.

W toku wieczornego spotkania toczyły się żywe rozmowy wśród jego uczestni
ków. Delegacja Łodzi była przedmiotem żywego zainteresowania. Wymieniono wiele 
uwag odnoszących się do sytuacji adwokatury polskiej i francuskiej, struktury • sa
morządu i zespołów oraz francuskich spółek adwokackich. W tcuku spotkania dzie
kan Rady Łódzkiej otrzymał pamiątkowy medal.

Dziekan Paul Bouchet oświadczył na tym spotkaniu, że adwokatura Lyonu prag
nie podtrzymać na przyszłość zadzieżgnięte więzi z adwokaturą Łodzi, mając na 
uwadze wzajemną korzyść płynącą z wymiany doświadczeń, wzajemnego zrozu
mienia i porozumienia jako cząstki ogólnego procesu odprężenia.

Francuska prasa — zarówno krajowa jak i lokalna — odnotowała sympatycznie 
udział delegacji polskiej w sympozjum w licznych dość obszernych relacjach.

Następnego dnia, tj. 20 grudnia, z okazji pobytu naszej delegacji odbyło się w Ge
newie spotkanie zorganizowane przez b. dziekana Philippa de Coulon, Radę Adwo
kacką i jej obecnego dziekana Jacquesa Cottier. W spotkaniu z delegacją Łodzi 
udział wzięli przedstawiciele nauki, posłowie do federacyjnego i krajowego parla
mentu szwajcarskiego ora.z przedstawiciele palestry Genewy. Przedmiotem trwają
cego kilka godzin spotkania była żywa dyskusja oraz wypowiedzi na tematy inte
resujące prawników obu krajów. Szczególnym zainteresowaniem szwajcarskich ko
legów cieszyła się sprawa funkcjonowania w naszym kraju sądów rodzinnych.

W długim i utrzymanym w bardzo ciepłym tonie przemówieniu dziekan Philippe 
de Coulon wyraził gorące pragnienie utrzymywania stałych kontaktów z adwoka
turą Łodzi. Dziękując za okazaną polskiej adwokaturze przyjaźń, delegaci Łodzi wy
razili ze swej strony życzenie podobne.

W związku ze Zjazdem Adwokatów Polskich w Poznaniu napłynęły depesze 
z Lyonu, Genewy i Chambéry, życzące adwokaturze polskiej umocnienia jej sa
morządności.
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