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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


