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1. PRAWNICY AMERYKAŃSCY ODWIEDZAJĄ POLSKĘ
Jak co roku wiosna — od kilku już lat — jest początkiem okresu natężenia
ruchu turystycznego. Tysiące izagramiczinych turystów odwiedzają nasz kraj bądź
-w ramach wycieczek organizowanych specjalnie w celu zwiedzenia Polski, bądź
też w ramach wycieczek do wielu krajów europejskich, a wśród nich również
i do Polski, Oczywiście wśród uczestników tych wycieczek ‘n ie brak J pra-wników, -zwłaszcza 'adwokatów, którzy za pośrednictwem instytucji organizujących
wycieczki proszą o urządzenie im ispcitkania z adwokaturą polską oraiz o umoż
liw ienie zwiedzenia sądów.
W diniaich 17 ,i ;18 maja ibr. bawiła właśnie w Warszawie dość liczna grupa
turystów amerykańskich ze stanu Floryda, -złożona z przedstawicieli różnych iza■wodów: adwokatów, lekarzy, farmaceutów, a nawet hodowców koni. Grupa
aidwokatćjw liczyła 7 osób, przeważnie mających siedzibę w Miiami. Kolegami
■z USA -z-ajęła się K cm .ya Współpracy Kulturalnej iz Zagranicą przy N-RA,. dzia
łająca w porozumieniu iz Zarządem Głównym ZPP.
.
Przedpołudnie dnia 18 maja adwokaci amerykańscy spędzili na zwiedzaniu
sądów i asystowaniu prizy rozpoznawaniu ciekawszych spraw cywilnych i kar
nych, przy ozym -am-erykańiskich k-olegów oprowadzali i udizieiaili im wyjaśnień:
.sędzia S.N. Szierer, -prokur a ter dr Druski z Generalnej Prokuratury oiraiz adwo
kata! Nagórski i Piechocki. W południe goście amerykańscy przyjmowani byli
lampką Wina w Klubie Adwokatów przy Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Po opuszczeniu Warszawy prawnicy amerykańscy polecili „Orbisowi” przeka
zanie Naczelnej Radzie Adwokackiej ispecj-almego podzięk-owa-nia ,za miłe -przyj ęede i umożliwienie im nawiązania bezpośredniego kontaktu z prawnikami pol
skimi.
W -diniECh 21 i 22 czerwca -br. 'bawiła w Warszawie inina grupa prawników
amerykańskich, złożona z 2 sędziów (jeden iz nich pochodzenia polskiego, zupeł
nie dobrze mówiący po polsku) oraz kilkunastu adwokatów. Wycieczka ta, zło
żona wyłącznie z prawników, zorganizowana izostała przez State Bar .(iziba adwo
kacka) Stanu Michigan, którego igłówne miasto Detroit jest — jak wiadomo —
wiedik-i-m ośrodkiem Poioniii w USA. Również i tym razem Komisja Współpracy
KulturŁlnej z Zagranicą r-aizem z Zarządem Głównym ZPIP -zajęła się przyjęciem
jgości :i -umożiiwjeniem im zobaczenia w sądach tego wszystkiego, na co pozwa
la ł krótki -czas przeznaczony na pofoyt w Warszawie.
Przed południem dnia @2 czerwca goście zwiedzali isądy,-oprowadzani -przez adwo3caitów Falkiewicza d Nagórskiego. Wieczorem „Orbis” urządlził w Grand Hotelu
kolację, w kitórej wzięli udział: -sędzia S.N. Wasłlkawska, prokurator Druski,
iadw. Maciejewski z Zarządu Głównego ZPP lanaz -adw. Falkiewicz i Nagórski.
Zainteresowanie Polską i życiem prawniczym w Polsce było tak wielkie, że roz
mowy, toczone w -bardizo miłej, koleżeńskiej atmosferze, przeciągnęły iSię do późjiych godzin wieczornych, przy czym goście wyrażali żal z powodu tak krótkiego
czasu przeszn-aozon-ego na pobyt w Warszawie.
(podał adw. B. Falkiewicz)

