
Roman Łyczywek

Życie i sprawy adwokatury : (myśli -
aforyzmy) LXII [wybrał Roman
Łyczywek]
Palestra 26/9-10(297-298), 120-121

1982



1 2 0 R o m a n  Ł y c z y w e k N r  9-10 (297-298)

również z tymi pracami pozwoliłoby 
czytelnikom poszerzyć swój punkt wi
dzenia na twórczość W. Spasowicza 
i jego olbrzymi zasób wiedzy w tej 
dziedzinie.

Praca została wydana w niewiel
kim nakładzie 2000 egzemplarzy, co 
nawet w obecnych trudnych warun
kach wydawniczych musi budzić uza
sadnione zdziwienie. Powinna ona do
trzeć nie tylko do profesjonalistów- 
-historyków literatury, ale także za

interesować rzesze czytelników o sze
rszych zamiłowaniach pozazawodo- 
wych. Dotyczy to przede wszystkim 
adwokatów, któi;zy niewątpliwie' ze
chcą nie tylko zapoznać się z twór
czością wybitnego przedstawiciela pa- 
lestry z okresu zaborów* lecz także 
czerpać z jego twórczości materiał do 
swej własnej pracy zawodowej i zain
teresowań pozazawodowych.

Juliusz Leszczyński

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśl i —  aforyzmy)

LXII
Wszelka dalekowzroczna polityka wymaga amnestii.

(HÉRITIER)

Bez niezawisłości adwokatura staje się marną dekoracją życia publicznego lub — 
co gorsza — parawanem dla przejawów degeneracji tego życia.

(MICHAŁOWSKI)

Jeżeli przeciwnicy mówią na ten , temat coś zupełnie sprzecznego, to wprawdzie 
nie mogą mieć obaj racji, ale mogą obaj nie mieć racji.

(SASKI)

Najważniejszym pytaniem skierowanym przez adwokata do oskarżonego jest pytanie 
ostatnie.

(SIMON)

Adwokat nieustannie staje wobec problemów o charakterze moralnym, przy któ
rych rozwiązaniu tylko sain dla siebie może być sędzią.

(GARÇON)

Opisy czynów są — co najmniej bardzo często — za szerokie.
(WOLTER)

Pamiętaj, byś nie zaszkodził, chcąc pomóc.
(OVIDIUS)

Grzeczność przy wykonywaniu obrony przez adwokata jest jego wielką zaletą — 
tylko że czasem rachunek za tę grzeczność płaci oskarżony.

(ROMAŃSKI)

Trudno jest powiedzieć akurat tyle, ile się chce powiedzieć.
(CONETTI)



N r  9-10 (297-298) Naczelna Rada A dw okacka 121

W czasach tumultów i zamieszek nie spotykamy bezstronnych świadków.
(HERITIER)

Nawet na najwyższym tronie świata zasiadamy na własnym siedzeniu.
(MONTAIGNE)

N a g r o b e k  j u r y ś c i e  
Ziomek Justynianów, ksiąg prawnych wiadomca,
Powodowych, pozwanych stron dobry rozjomca,
Umiał bronić przy wszelkich sądach wszelkiej sprawy.
Tu leży praiony człowiek, nie wiem, jeśli prawy.

(GAWIŃSKI)

W y b r  a ł Roman Łyczywek

IVACZELIVA FIADA A D W O K A C K A

Z  PRAC PREZYDIUM NRA

1.

Stanowisko Prezydium NRA w sprawie realizacji ustawy o radcach prawnych

N.a ¡posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 6 lipca 1982 r. omówiono sprawy 
związane z uchwaloną - przez Sejm ustawą o radcach ¡prawnych. Udział w tym 
posiedzeniu wzięli w charakterze zaproszonych: przewodniczący Komisji NRA 
do spraw radców prawnych adw. jT. Sarnowski i zastępca przewodniczącego tej 
Komisji adw. M. Staniszkis oraz przewodniczący Stowarzyszenia Radców Prawnych 
adw. J. Żuławski (Izba krakowska).

Zaproszeni goście wyrazili uznanie i -podziękowanie za udział Prezydium NRA 
w przygotowaniu projektu ustawy o radcach prawnych oraz za wydatny udział 
w toku prac legislacyjnych nad tym projektem.

W dyskusji dokonano przeglądu zagadnień związanych z ustawą o radcach 
prawnych i w wyniku tej dyskusji postanowiono:

I. zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości:
II) o powołanie do Komisji Koordynacyjnej przedstawicieli NRA,

' 2) o informowanie Prezydium NRA o projektach rozporządzeń wykonawczych 
przewidzianych w art. 39 ustawy i o umożliwienie Prezydium NRA zajmo
wania stanowiska w tym ¡względzie,

3) o uwzględnienie w przepisach wykonawczych dotyczących egzaminu radcow
skiego udziału w komisji egzaminacyjnej przedstawicieli NRA;

II, zwrócić się do Państwowego Arbitrażu Gospodarczego o konsultowanie z Pre
zydium NRA spraw organizacyjnych wynikających z ustawy o. radcach 
prawnych;

III. zalecić radom adwokackim udzielenie pomocy organizacyjnej przy tworzeniu 
terenowych jednostek samorządu radców prawnych;


