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Adwokatom zresztą narzuca się wiele grzechów: hermetyczność, dynastyczny 
charakter środowiska, brak należytej dbałości o sprawy klientów, uzależnianie 
świadczenia usług od dodatkowych opłat. (...)

Wszelkie kolizyjne sprawy wynikające z funkcjonowania adwokatury rozpatruje 
Referat Skarg przy ORA. Jak wykazuje .analiza, w większości okazują się one 
bezzasadne. Często wynikają z niezrozumienia roli adwokata, który w pojęciu 
klienta powinien załatwić wszystko, niemal z wydaniem korzystnego rozstrzyg
nięcia'. -W wypadku skarg uzasadnionych wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 
Przyczyną może być np. nadużycie wolności słowa. Adwokat bowiem — zgodnie 
z kodeksem etycznym — musi zawsze zachować się poprawnie bez względu na 
to, jak zachowują się strony procesowe. Kultura procesu należy od Wszystkich 
jego uczestników, od tego, na ile sędzia przewodniczący potrafi obronić swoją 
rolę supetarbitra.

Sprawą co najmniej dyskusyjną są gwarancje obrońcy w postępowaniu kar
nym przygotowawczym. Czy są one dostateczne? Otóż nie — co jasno wynika 
z wypowiedzi obu przedstawicieli opolskiej palestry. (...)

Adwokatura przeżyła wiele zakrętów w swej historii — łącznie z wydarzenia
mi lat 80. Jaki będzie kolejny rozdział jej funkcjonowania, tło już pokaże najbliż
szy zjazd adwokatury. (...).”

*

W związku z rozpoczęciem się akcji zgromadzeń izb adwokackich poszczególne 
dzienniki regionalne zamieszczały informacje o przebiegu tych zgromadzeń oraz 
dokonanych wyborach okręgowych rad. Między innymi „Głos Szczeciński” (nr 233 
z dnia 6.X.1986 r.) podał, że takie zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło 
się w Szczecinie w dniu 4.XI.1986 r. Na dziekana został wybrany ponownie adw. 
J. Czyżewski. Wybrano też 6 delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. „Trybuna 
Opolska” (nr 233 z dnia 6.X.1986 r.) podała analogiczną wiadomość co do Izby 
adwokackiej w Cpolu. Na dziekana ponownie wybrano adw. J. Jasińskiego.
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Prezydium NRA serdecznie powitało 
u siebie w dniu 27.IX.1986 r. Prezesa 
ZPP adw. dra Zdzisława Czeszejko-So- 
chaekiego, który przybył z pożegnalną 
wizytą przed wyjazdem na placówkę 
dyplomatyczną do Szwajcarii w związ
ku z powierzeniem mu stanowiska am
basadora. Prezes NRA adw. dr Kazi
mierz Łojewski w serdecznych słowach 
podziękował adw. dr. Z. Czeszejko-So-

chackiemu za dotychczasową pracę na 
rzecz samorządu adwokackiego oraz 
złożył w imieniu Prezydium i w imie- 
niu własnym gratulacje z okazji po
wierzenia tak wysokiego stanowiska. 
Jednocześnie życzył mu sukcesów na 
objętym stanowisku.

Następnie Prezydium wręczyło adw. 
drowi Z. Czeszejko-Sochaekiemu kwia
ty i puchar pamiątkowy.


