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Palestra warszawska stoi na stanowisku, iż incydentalnie podejmowane przez nie-
których jej członków działania uniemożliwiające m.in. doręczanie im przez sądy
odpisów orzeczeń wraz z uzasadnieniami są rażąco sprzeczne z zasadami etyki za-
wodowej. Zgromadzenie ze zrozumieniem przyjęło również deklarację władz
Okręgowej Rady Adwokackiej o kontynuowaniu działań mających na celu ochronę
kolegów sprawujących z urzędu funkcję obrońców oskarżonych w aferze FOZZ
przed nieuzasadnionymi atakami opinii publicznej, których przedmiotem jest spo-
sób wykonywania powierzonych im obowiązków. Zgromadzenie wyraża zarazem
swoje zaniepokojenie postawą przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Obrony Praw
Człowieka, prezentowaną podczas ostatniej fazy wspomnianego procesu.

10. Zgromadzenie w pełni akceptuje działalność ORA w zakresie pomocy
udzielanej emerytowanym członkom izby, uznając ją za jeden z podstawowych
obowiązków, w pełni odzwierciedlających ideę korporacyjną. Równocześnie Zgro-
madzenie apeluje do Okręgowej Rady Adwokackiej o rozważenie możliwości
zwiększenia pomocy finansowej dla nestorów zawodu.

Adw. Jakub Jacyna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOŁA SENIORÓW ZA LATA 2002, 2003 I 2004 R.
I. W okresie powyższym w Zarządzie Koła Seniorów pracowali adwokaci: An-

drzej Bąkowski, Wanda Barciszewska, Jerzy Biejat, Antoni Cengel, dr Zdzisław
Krzemiński, Tadeusz Kamiński, Jan Mikułowski, Henryk Pieliński, Anna Sobocińska-
-Lorenc, Ryszard Siciński i Stanisław Śniechórski.

W dniu 16 listopada 2002 r. zmarł śp. adw. Jerzy Biejat, długoletni zasłużony wi-
ceprezes Koła, a w dniu 9 kwietnia 2003 r. niespodziewanie zmarł wieloletni wi-
ceprezes Koła, ofiarny, oddany i czynny do ostatnich dni życia, śp. adw. Henryk Pie-
liński.

W roku 2004 wystąpili z adwokatury adw. Wanda Barciszewska i adw. Tadeusz
Kamiński – tym samym z Koła Seniorów.

Sprawy personalne stanowią poważną troskę Koła, bowiem szeregi członków
Koła rzedną z upływem lat.

Akcje kierowane z zaproszeniami do wstępowania do Koła nie dają spodziewa-
nych efektów. Na kilkadziesiąt zaproszeń wysłanych ostatnio – wpłynęły dwie de-
klaracje członkowskie.

II. Koło Adwokatów Seniorów działa na zasadzie Regulaminu i ma na celu pielę-
gnowanie jej wysokich tradycji, kultywowanie wiedzy prawniczej, słowa polskiego,
kultury sali sądowej, organizowanie życia towarzyskiego i kulturalnego w łączności
z całym środowiskiem adwokackim.

Zarząd Koła odbywa comiesięczne zebrania robocze, dla omówienia zachodzą-
cych wydarzeń dotyczących spraw adwokackich, podejmowania odnośnych akcji,
występowania z oświadczeniami i wnioskami, organizowania narad, zebrań otwar-
tych na tematy zawodowe i ogólne.
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III. Zmasowana akcja środowisk politycznych przeciwko organizacjom samorzą-
dowym w szczególności przeciwko organizacji i działalności adwokatury, wniesione
projekty nowego prawa dla adwokatury, ukierunkowane na odebranie adwokaturze
niezawisłości i prawa do samorządności spowodowała podjęcie licznych akcji.

Sporządzony przez naczelne organy adwokatury własny projekt nowego prawa
o adwokaturze, w swoim założeniu potwierdzający tezę lansowaną przez naszych
przeciwników, iż jest konieczna całkowita zmiana tego prawa, a w konsekwencji
zawierająca rozstrzygnięcia idące przeciwko adwokaturze – spotkał się z krytyczną
oceną. Uzasadniony memoriał Koła sporządzony przez adw. dr. Zdzisława Krze-
mińskiego został drogą przewidzianą przesłany do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jednocześnie występowano z wezwaniami, aby zwołany został Nadzwyczajny
Zjazd Adwokatury Polskiej.

Usiłowania te zaowocowały po wielu miesiącach.
IV. Koło Adwokatów Seniorów w swoich założeniach odpowiedzialne za strzeże-

nie i pielęgnowanie wysokich tradycji adwokatury – z niepokojem obserwowało
pogarszającą się sytuację Muzeum Adwokatury.

Muzeum eksmitowane z obszernych pomieszczeń w domu należącym do Okrę-
gowej Rady Warszawskiej przy ulicy Lekarskiej 7 – zostało przytulone przez Naczel-
ną Radę Adwokacką w lokalu przy ulicy Świętojerskiej 16.

Obserwowaliśmy więc szczególną symbiozę muzeum z lokalem biurowym.
Przydzielone pomieszczenie nie mogło pomieścić zbiorów, określanych na 2300

egzemplarzy, było więc konieczne umieszczenie gablot na ogólnie dostępnych ko-
rytarzach. Wobec strzeżonego dostępu do lokalu, utrudniony był wstęp dla osób
zwiedzających. Brak było oznak działalności muzealnej. Wreszcie nastąpiła awaria
wodociągu i zalanie lokalu.

W tych warunkach, Koło w porozumieniu z Prezydium Rady Warszawskiej wy-
stąpiło z inicjatywą umieszczenia Muzeum w obszernym lokalu w domu Rady przy
Alejach Ujazdowskich 49, w którym urzędowały dwie urzędniczki Ośrodka Ba-
dawczego Adwokatury. Odnośne starania rozpoczęto, obszerny memoriał na po-
siedzeniu Prezydium NRA został przedstawiony przez delegata Koła, który w ob-
szernym uzasadnieniu wskazywał na konieczność zapewnienia Muzeum unikalnej
Instytucji, w skali europejskiej, godnej siedziby, zdolnej do działania.

Starania powyższe nie znalazły aprobaty. W konsekwencji, na potrzeby Muzeum z
pomieszczeń biurowych NRA wydzielono jeden pokój, w którym wystawionych może
być najwyżej kilkaset eksponatów, a reszta około 2000 egzemplarzy jest składowana.

Na ten stan rzeczy stanowiący zaprzeczenie istoty Muzeum, na konieczność za-
pewnienia Muzeum Adwokatury siedziby właściwej, godnej powagi Adwokatury,
na konieczność wznowienia działalności Rady Muzealnej – Koło zwracało uwagę w
toku Zgromadzeń Adwokatów Izby Warszawskiej w latach 2002 i 2003, przedkła-
dając odnośne wnioski.

Wreszcie na Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2004 roku wnioski Koła Adwo-
katów zostały uwzględnione i należy oczekiwać, że uchwały Zjazdu zobowiązujące
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Naczelną Radę Adwokacką do zapewnienia Muzeum Adwokatury siedziby umoż-
liwiającej mu działalność, oraz powołanie Rady Muzealnej nadzorującej jego spra-
wy będą wykonane.

V. Koło, wypełniając zadania regulaminowe w latach 2002–2004 organizowało
otwarte zebrania, na których zaproszeni prelegenci omawiali tematy z zakresu wie-
dzy prawniczej, w szczególności nowych uregulowań ustawowych, tak w zakresie
prawa cywilnego, procedury cywilnej, jak i prawa karnego.

Szczególną aktywność w tej działalności wykazywali adw. dr Zdzisław Krzemiń-
ski oraz adw. Tadeusz de Virion.

Omawiano tematy dotyczące dobrych obyczajów wynikających z tradycji i prze-
pisów, obowiązującej etyki obrończej, jak i prowadzili rozważania nad nową etyką
adwokacką adw. Ryszard Siciński, adw. Jerzy Naumann, a także adw. Tadeusz de
Virion.

O roli adwokatury polskiej w Unii Europejskiej mówił Prezes Czesław Jaworski.
Znakomitą prelekcję zatytułowaną „Adwokatura, albo jest wolna, niezawisła, sa-

morządna, albo nie ma jej wcale”, wygłosił prezes dr Kazimierz Łojewski.
Była to odpowiedź na głosy prasowe dążące do zasadniczych zmian w adwoka-

turze w myśl demagogicznych, nieprzemyślanych haseł.
Na prelekcję Dziekana adw. Jacka Treli w sprawie porządku obowiązującego

przy przyjęciach na aplikację adwokacką zgłosiła się liczna grupa studentów Wy-
działu Prawa.

Szczególne znaczenie miało spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w dniu
28 października 2002 r. Jego głębokie, porywające wspomnienia przepełniona sala
przyjęła owacją.

Wobec kontrowersji w ocenie udziału adwokatów w procesach rozwodowych,
zaproszono ks. prof. Henryka Stawniaka do wygłoszenia rozważań na temat trwało-
ści i nierozerwalności małżeństwa i roli adwokata w procesie rozwodowym.

Nadto organizowano spotkania towarzyskie, poświęcone satyrze i humorowi
adwokackiemu i sądowemu, spotkania z udziałem artysty Wiesława Michnikow-
skiego.

VI. Koło, na skutek wystąpienia Zarządu Towarzystwa nad Ociemniałymi Dzieć-
mi w Laskach informującego o trudnościach finansowych, zwróciło się z apelem do
członków Koła o podjęcie działania i świadczenia stałej pomocy dla Zakładu w gra-
nicach osobistych możliwości.

VII. Koło przygotowuje akcję skierowaną na zbiorowe rozważenie celowości od-
powiedniej reformy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu z 10 paź-
dziernika 1998 r. w szczególności § 23 tegoż Zbioru, z uwagi na powszechne naru-
szanie tego przepisu bez jakiejkolwiek reakcji organów dyscyplinarnych.

Oczywiście te zadania ustępujący Zarząd odda swym następcom.

Za zarząd Koła Seniorów
adw. Stanisław Śniechórski


