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6. UCHWAŁY PREZYDIUM ¡NRA

1

Uchwała

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 maja 1985 r. w sprawie pro
testu przeciwko projekcji filmu francuskiego pt. „Shoah”:

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zaniepokojone wymową i treścią anty
polskiego w swej istocie filmu pod tytułem „Shoah” wprowadzonego na ekrany kin 
francuskich oraz rangą nadaną temu filmowi przez oficjalne czynniki francuskie, 
•wyraża ubolewanie z powodu ukazania się tego filmu i nadanego mu rozgłosu.

Adwokatura polska, która poniosła tyle ofiar w okresie ostatniej wojny i która 
poczyniła tyle wysiłków w ratowaniu kolegów adwokatów żydowskiego pochodze
nia, nie może się pogodzić z jaskrawym przeinaczaniem faktów historycznych.

W roku 1940 Rada Adwokacka w Warszawie, mimo wyraźnego żądania admi
nistracji hitlerowskiej, odmówiła podjęcia uchwały o skreśleniu adwokatów pocho
dzenia żydowskiego z listy adwokackiej. Ten czyn jest jednym z wielu przykładów 
świadczących o stosunku adwokatów polskich do ich kolegów pochodzenia żydow
skiego. Dokumentuje jednocześnie w sposób wymowny stosunek społeczeństwa pol
skiego do Polaków pochodzenia żydowskiego.

C. Z PRAC PREZYDIUM NRA

N O T A T K A
ze spotkania w dniu 2 maja 1985 r. w Wydziale Administracyjnym KC PZPR, 

przedstawiona przez członka Prezydium NRA adw. prof. dra hab. Kazimierza Buchałę

W dniu 2 maja br. została przyjęta przez kierownika Wydziału Administracyj
nego KC PZPR towarzysza Janusza Kubasiewicza delegacja Prezydium NRA w skła
dzie:

Wiceprezes adw. dr Kazimierz Łojewski,
Wiceprezes adw. Jerzy Biejat,
Skarbnik adw. Józef Kuczyński,
Członek Prez. adw. prof. dr hab. Kazimierz Buchała 

oraz dziekani Okręgowych Rad Adwokackich: 
adw. Maciej Dubois, 
adw. Czesław Dużyński, 
adw. Józef Lipiec, 
adw. Ryszard Podlipniak.
W spotkaniu uczestniczył także zastępca kierownika Wydziału Administracyjnego 

tow. dr Wiktor Grzelec.
Spotkanie trwało około dwóch godzin. Tematem spotkania były: aktualna sytuacja 

w adwokaturze, jej najistotniejsze problemy i najpilniejsze potrzeby oraz zadania 
samorządu.

Spotkanie przebiegało w atmosferze nacechowanej życzliwością i pełnym zrozu
mieniem zadań i potrzeb adwokatury. W swobodnej dyskusji wypowiedzieli się 
wszyscy uczestnicy spotkania podnosząc, że do najpilniejszych potrzeb adwokatury
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należą sprawy bytowe, remontów i inwestycji, sprawa uaktualnienia opłat za czyn
ności zespołów oraz sprawa planu rozmieszczenia adwokatów i zespołów, a do naj
ważniejszych zadań samorządu zaliczono dbałość o podniesienie poziomu świadczo
nych usług prawnych, troska o wysoki poziom etyczno-zawodowy adwokatów 
i aplikantów i o podniesienie standardu i warunków pracy w zespołach oraz sprawa 
współpracy z adwokaturami krajów socjalistycznych.

Ze strony kierownictwa Wydziału delegacja otrzymała zapewnienie pomocy w za
łatwieniu zaległych a ważnych problemów adwokatury oraz w sprawach bieżących 
dotyczących roli i zadań adwokatury oraz warunków ich spełnienia. Stwierdzono 
też, że zachodzi potrzeba okresowych kontaktów między Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej a Kierownictwem Wydziału Administracyjnego KC PZPR oraz między 
Prezydium NRA a Kierownictwem resortu sprawiedliwości.

Kierownik Wydziału tow. Kubasiewicz poinformował, że prace nad zmianą prawa 
o adwokaturze zostały obecnie wstrzymane.

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY 
(myśli —  aforyzmy)

LXXIIł

Za wiele wydaje się praw, za mało daje się przykładów.
(SAINT-JUST)

Nie chodzi o to, kto z nas: prokurator, oskarżeni czy obrońcy, zdobędńe się na ład
niejszą mowę, kto z nas zacytuje wiersz lepszy czy gorszy. Chodzi o to, aby przed
stawić prawdziwy obraz tych ludń, których sądzicie, i prawdziwy stan rzeczy.

(DURACZ)
Adwokat, upojony swymi pierwszymi występami, jeśli zaufa jedynie łatwemu po
wodzeniu, nie zajdzie daleko. Jeżeli zaniedbuje pracę, ćwiczenie się w stylu, wzbo
gacanie pamięci, nieustanne zwiększanie swych zdolności przez obserwację, rozu
mowanie, konwersację, a szczególnie czytanie — stanie się szybko oklepanym, 
banalnym i intelektualnie bezpłodnym.

(ROBERT)
Dobrymi chęciami wybrukowano nie tylko piekło, ale i znaczną część wymiaru spra
wiedliwości.

(SASKI)
Wątpliwości, to nasza specjalność — mawiał pewien adwokat.

(GRODZKI)
Doradziłbym adwokatowi, by od pierwszej do ostatniej chwili miał na uwadze, że 
prowadzi syrawę nie swoją, lecz swego mocodawcy.

(INSHIP)
Nie można nie dostrzec niebezpieczeństw grożących prawom jednostki ze strony ko
dyfikacji, operującej zbyt ogólnikowymi pojęciami.

(LEMKIN)
Obniża się powaga rozprawy i zaciemnia tok przewodu, gdy zamiast ścisłego ba
dania wywiązuje się gadanina.

(PALĘCKI)
Rozprawa sądowa nie jest kłótnią adwokatów — o tym  chyba pamiętać należy.

(TILL)


