Henryk Paluszyński
Z narady o pracy społecznej
adwokatury
Palestra 10/3-4(99-100), 1-8

1966

PALESTRA

ORGAN NACZELNEJ
RADY ADWOKACKIEJ
MB 3 -4 (» 8 -1 8 8 ) ____________ №
» I 1X
MARZEC-KWIECIEŃ

1986

HENRYK PALUSZYŃSKI

Z narady o pracy społecznej adwokatury
.. W dniu 12 marca 1966 r. odbyła się narada w Komisji Pracy Społecz
nej przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W naradzie tej w zięli
Rudział: przedstawiciel Wydziału Administracyjnego KC PZPR tow. J. Sy
ty, I Sekretarz KC ZMS tow. S. Hasiak, sekretarz Zarządu Głównego
Zrzeszenia Prawników Polskich dr K. Kąkol, Naczelnik Związku Har
cerstwa Polskiego tow. W. Kinecki, przedstawiciel Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich dyr. C. Pilichowski, przedstawiciele
Polskiego Komitetu Opieki Społecznej w osobach: W iceprzewodniczący
Rady Naczelnej sędzia SN M. Grudziński, Sekretarz Generalny tow.
J. Lech oraz kol. Z. Zakrzewska, przedstawiciel ZMW tow. Z. Pawelec,
redaktor „Polityki” B. Olszewska, redaktor „Trybuny Ludu” tow. Z. Łakomski, naczelny redaktor „Padestry” adw. P. Asłanowicz, redaktor „Ży
cia W arszawy” D. Kaczyńska, a poza tym liczni reprezentanci organów
samorządowych i aktyw istów pracy społecznej w izbach adwokackich.
.Referat wprowadzający w ygłosił Sekretarz NRA, autor niniejszego ar
tykułu, a podsumował obrady Prezes NRA dr S. Godlewski. W dyskusji
zabierało głos 29 uczestników.'
Na/radę tę należy ocenić jako poważne wydarzenie w życiu adwokatu
ry. Ma ono dla nas podwójne znaczenie: z jednej strony było okazją
do dokonania przeglądu osiągnięć adwokatury w dziedzinie pracy społe
cznej, do poznania zakresu, kierunków tej pracy, potrzeb jej urealnienia,
pogłębienia i rozszerzenia, czyli przyczynienia się do podniesienia jej
skuteczności, a z drugiej strony dało okazję kierownictwu organizacji
społecznych do podkreślenia wysokiej oceny walorów pracy społecznej
adwokatury, podkreślenia jej zasięgu oraz dalszego i szerokiego na nią
zapotrzebowania.
Stosunek organów adwokatury do pracy społeozinej znailazł swój w y
raz w stanowisku zajętym przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
dra S. Godlewskiego i w moim referacie.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podkreślił, że jest to pierwsza
narada na taki tem at i w takim składzie, zainicjowana iprzy tym przez
władze samorządowe. Dotychczasowa praca społeczna adwokatów miała
charakter par excellence indywidualny, nie wynikał on z tendencji
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tkwiących w środowisku traktującym tę pracę społeczną jako jedną
z funikcji społecznych adwokatury, jako wyraz i m iarę reform zachodzą
cych w adwokaturze. Prezes NRA zwrócił z naciskiem uwagę ma ścisłą
więź, jaika zachodzi m iędzy pracą zawodową a pracą społeczną.
W referacie wprowadzającym podkreślono rolę pracy społecznej jako
czynnika pogłębiającego i ułatwiającego stosunki m iędzy ludźmi, wska
zano na jej wychow awczą rodę przez doskonalenie form współżycia, oży
wianie więzi organów w ładzy państwowej ze społeczeństwem i jedno
stką, przez realizowanie pełnej demokratyzacji życia, usuwanie usterek,
w pływ anie na hierarchię zadań i celów zarówno organów w ładzy jak
i środowiska, wreszcie przez przeciwstawianie się atomizacji społeczeń
stwa, poszerzanie horyzontów obywatela.
W referacie zwrócono nadto uwagę, że skuteczną pracę społeczną po
winna cechować żywość, szczerość, użyteczność, w łaściw y cel i w łaściw y
zakres działania, dobór odpowiednich środków i sposobów wykonania
prócz tego powinna ją cechować taka organizacja, która by gwaranto
wała jej dobrowolność i brak zbiurokratyzowania, a jednocześnie która
by um ożliwiała sprawdzenie w yników i zabezpieczenie przed marnotra
wstw em sił oraiż stw orzenie warunków dla wszelkiej inspiracji i stosow 
nej korektury. Praca społeczna w naszym ustroju zmieniła swój charak
ter: filantropię zastąpiła postawą ideologiczną związaną z socjalizm em
i humanizmem, które są źródłem jej siły i znaczenia.
Wreszcie podniesiono w referacie, że organy adwokatury opierają sw e
zainteresowanie pracą społeczną na słusznym przeświadczeniu, iż dla
właściwej postawy adwokata, dla przyśpieszenia procesów uspołecznie
nia adwokatury niezbędne jest ścisłe powiązanie adwokata ze społeczeń
stwom, konieczna jest znajomość potrzeb tego społeczeństwa i warun
ków, w jakich ono żyje. Ponadto podkreślono dodatni w pływ , jaki praca
społeczna w yw iera na wykonyw anie zawodu, oraz zobrazowano i omó
wiono obecne nasilenie i kierunki pracy społecznej w izbach adwokac
kich.
Narada dostarczyła w iele cennego m ateriału, który zostanie w y k o r z y 
stany zarówno przez Naczelną Radę Adwokacką, jak i przez rady w oje
wódzkie.
W ynikiem narady było z jednej strony ustalenie, jakie są zapotrzebo
wania organizacji społecznych na pracę adwokatów, a 7 drugiej strony
w ysunięcie zagadnień ogólnych dotyczących tej pracy i wym agających
rozwiązania.
Istnieje w ięc w dalszym ciągu duże zapotrzebowanie na pomoc praw
ną w sprawach alim entacyjnych, i to zarówno w toku postępowania
sądowego, jak i — a może naw et jeszcze bardziej — w toku postępo
wania egzekucyjnego, o czym m ówiła kol. Zakrzewska z PKOS. Wpraw
dzie zespoły adwokackie podjęły w swoim czasie uchwałę o bezpłatnym
poradnictwie w sprawach alim entacyjnych i o prowadzeniu tych spraw
na warunkach kredytowych, ale w terenie różnie ta zasada jest respek
towana. Należałoby w ięc zapewnić jej przestrzeganie i upowszechnianie
wśród potrzebujących pom ocy. Pomoc prawna w sprawach alim enta
cyjnych ma szczególne znaczenie w stosunku do ludzi starych, a więc
bardiziej bezradnych. Kol. Zakrzewska podnosiła, że przyznanie P olskiertiu K om itetowi Pom ocy Społecznej przez Ministra Spraw W ewną-
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trznych uprawnień analogicznych do uprawnień organów MO w sprawie
uzyskiwania aktualnych adresów osób zobowiązanych do świadczeń a li
m entacyjnych spraiwia, iż pomoc ta jest w pełni realna.
Następnie przedstawiciel Polskiego K om itetu Opieki Społecznej, W ice
prezes Rady Naczelnej sędzia Grudziński, om ówił rolę udziału społecz
nego w realizacji prawa starego człowieka do pomocy w celu stw o
rzenia mu łatw iejszej starości oraz do pomocy dla utrzymania przez
niego w ięzi ze społeczeństwem i przezwyciężania poczucia zbędności
i samotności — i to zarówno w formie pomocy prawnej ze strony ad
wokata przez prowadzenie spraw alim entacyjnych, rentowych, m iesz
kaniowych, naruszenia nietykalności cielesnej itp. oraz egzekucyjnych,
jak i przeiz oddziaływanie na środowisko, które swoim postępowaniem
wyrządza krzywdę człowiekowi staremu.
Polski K om itet Pom ocy Społecznej uważa za szczególnie cenną pomoc
adwokatury przy organizowaniu pomocy osobom zwolnionym z zakła
dów karnych w trudnym procesie ich adaptacji społecznej oraz pomocy
prawnej rodzinom, których jedni żyw iciele przebywają w zakładach
karnych.
Przed K omisjam i Badania Zbrodni H itlerowskich istnieje, jak o tym
m ówił dyr. Pilichowski, ogromny zakres pracy na najbliższe lata w kate
goriach prawnych i kategoriach politycznych. Dla rozliczenia się z prze
szłością hitlerowską w ciągu najbliższych 2— 3 lat należy ustalić, kto
został skazany za zbrodnie popełnione w Polsce, kto nie został jeszcze
ujawniony (sprawy te mamy załatwione Zaledwie w granicach około
25%). Trzeba w tych sprawach zgromadzić pełną dokumentację. Stoi
przed nami nie opracowany do końca problem zbrodniarzy hitlerow 
skich, którzy pośredniczyli lub przyczynili się do śmierci prawników
polskich. Poza problemem martyrologii istnieje potrzeba ustalenia m e
tod stosowanych przy popełnianiu zbrodni oraz potrzeba ustalenia spraw
ców. Ponadto istnieje potrzeba zbadania materiałów dotyczących roz
kazów władz hitlerowskich palenia w czasie odwrotu ich wojsk (co miało
m iejsce głównie w 1945 r.) i niszczenia m ienia oraz wysiedlania ludności
przed wycofaniem armii; chodzi tu o zdemaskowanie kamuflarzu przy
pisującego nam przez rewizjonistów niemieckich wyrządzenie w ten
sposób szkód.
Wreszcie stoi przed nam i analiza około 21 tysięcy wyroków wydanych
na terenie Polski przez sądownictwo hitlerowskie, bo jeszcze dziś w
organach wym iaru sprawiedliwości NRF jest czynnych około tysiąca
prawników hitlerowskich.
Rozciąga się w ięc tu w e wszelkich dziedzinach ogromne pole dla spo
łecznej działalności adwokatury.
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego tow . Kinecki widzi szerokie
zapotrzebowanie na udział adwokatów w ruchu przyjaciół harcerstwa,
popularyzacji prawa dotyczącego obowiązków wychow awców i instruk
torów harcerstwa, w skrzynce porad prawnych w biuletynach, w porad
nictw ie prawnym w hufcach.
Związek Młodzieżv Socjalistycznej, w którego im ieniu przemawiał
I sek. KC ZMS tow. Hasiak, widzi potrzebę utrzym ywania ścisłej więzi
aplikantów i adwokatów, byłych członków ZMS, z ich dawną organizacją
i rozwijanie jej programu w nowym środowisku; widzi również potrzebę
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udzielania pomocy prawnej przez adwokaturę, przy organizowaniu ochot
niczych hufców pracy, pomocy w instruowaniu członków ZMS-kuratorów
społecznych dla młodzieży, wreszcie pomocy i poradnictwa w ośrodkach
społeczno-prawnych ZMS.
Związek M łodzieży Wiejskiej (tow. Pawelec) odczuwa ogromne zapo
trzebowanie na popularyzację prawa rolnego i spadkowego na wsi.
Potrzebę rozwinięcia pracy społecznej w e Własnym i dla własnego
środowiska w zakresie współżycia koleżeńskiego, opiekli i troski nad sta
rymi kolegami-adwokatami oraz rozwijania różnych form życia kultu
ralnego podniósł kol. Deczyński z Łodzi.
W toku dyskusji podkreślano (kol. Pisarski — Warszawa, kol. Mar
cinkowski — Kraków, koil. Chmielnikowski — Wrocław) niewykorzy
stanie sił zgłaszających się dobrowolnie do pracy społecznej. Stąd nasuwia się w niosek, b y koniecznie rozszerzyć zakres prialcy 'społecznej
zarówno w organizacjach, które już z takiej pracy społecznej adwoka
tów korzystają, jak i w tych organizacjach, które nie są jeszcze objęte
społeczną działalnością adwokatury.
Drugim zasadniczym organizacyjnym zagadnieniem podnoszonym
przez w iele środowisk (Pisarski — Warszawa, Doniec — Szczecin, Mar
cinkowski — Kraków, Jakłicz — Łódź, Chmielnikowski — Wrocław,
Majsterek — Łódź, Rachwał — Rzeszów, Bielaw ska — Łódź) jest po
trzeba uporządkowania i koordynacji pracy społecznej w celu unik
nięcia jej dublowania i niepełnego wykorzystania pracowników spo
łecznych, a jednocześnie w celu urealnienia tej pracy.
Następnym ważnym zagadnieniem zasygnalizowanym w dyskusji było
domaganie się odpowiedniego oddziaływania na środowisko adwokackie,
tak by praca społeczna nie była obowiązkiem dla adwokata, ale stała
się jego potrzebą (Andryszkiewicz — Gdańsk, Mazur — Warszawa),
oraz aby w okół tej pracy wytworzono właściw ą atmosferę zarówno
w terenie, jak i w środowisku adwokackim (Ważyński — Olsztyn).
Zarówno m ateriały nadesłane przez rady adwokackie, jak i przebieg
dyskusji wskaziują na m niejszą aktywność w om awianej sprawie rad
ców prawnych. W ynika to ze słabszej ich w ięzi niż adwokatów zespolo
nych — z radami.
,
Również potrzebę ożyw ienia pracy społecznej wśród aplikantów i m ło
dych adwokatów podnoszono wielokrotnie w dyskusji (Hasiak, Majste
rek, Kulisiewicz).
Prócz dziedzin objętych w m niejszym lub w iększym stopniu działal
nością w szystkich rad, a więc takich jak poradnictwo, popularyzacja
prawa (w szkołach, zakładach pracy) i udział w prowadzeniu spraw
ubiegiej ludności, zwracano także (Jaklicz — Łódź) uwagę na koniecz
ność umacniania „praworządności na co dzień” w społecznych komi
sjach pojednawczych oraz w kom itetach blokowych i domowych.
W dysikusji podnoszono, że niedostatecznie podkreśla się oddziaływa
nie pracy społecznej na lepsze wykonywanie zawodu (Daniszewski —
Białystok) oraz że praca społeczna adwokatów pomaga w integracji zes
połów (Chmielnikowski — Wrocław).
Na naradzie zwracano uwagę na konieczność urealnienia i upow sze
chnienia pracy społecznej. Wskazywano, że prócz osiągnięć (o których
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się często mówi) są także braki tej pracy oraz w ystępuje czasami jej
pozorność.
Z głosów, jakie padły w czasie dyskusji (nip. Kretowicz — Gdańsk),
zarysowała się wyraźna potrzeba szerszego uwzględnienia problematyki
pracy społecznej adwokatury oraz jej wyników, doświadczeń i ekspery
m entów na łamach „Palestry”.
Narada wskazała także na ipewne dziedziny zupełnie zaniedbane ,przez
adwokatów-praoowników społecznych. Należą tu w szczególności otpieka
postpenitencjarna oraz działalność Komisji Przyjaciół Starego Czło
wieka, przy czym adw. Bielawska (Liga Kobiet) widzi w pracy dla tej
Komisji pole poipisu dla młodych kolegów, wysuw ając ciekawy ipostulat:
„Młody adwokat przyjacielem starego człow ieka”.
Jak wynika z przebiegu narady, w pracy społecznej wyróżniły się
Izby: krakowska, białostocka * i katowicka. W pracach Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich duże uznanie zyskali adw. Hein z Krakowa
i adw. Pietrzykowski t Częstochowy. W ysunięto jako przykład godny
naśladowania adwokaturę Nowego Targu, gdzie w szyscy niemal adwoka
ci (z wyjątkiem 4 w podeszłym wieku rencistów) pracują społecznie.
Wyróżniono ofiarną pracę adwokatury Radomia, a w szczególności adw.
Czaplickiego za jego pracę w TWP (w Ośrodku W ykładów Powszech
nych pod nazwą „Błyskawica”). Ośrodek ten prowadzi system atyczne
prelekcje i ma swe filie w Pionkach i Skarżysku. W ykładowcami są
z reguły pracownicy naukowi Uniw ersytetu Warszawskiego; ponadto
występują w Ośrodku jako wykładow cy publicyści, dziennikarze, lite
raci, m uzycy. Ośrodek organizował także spotkania z przedstawicielami
ambasad: radzieckiej, kubańskiej, węgierskiej oraz z przedstawicielami
walczącego Wietnamu, Nigerii itp. Ośrodek zdobył sobie duży autorytet
w środowisku. Przeciętna frekwencja na wykładach przekracza 200 osób.
Adwokatura radomska w ramach pracy w ZPP wzięła udział w ana
lizie stosowania prawa w wielu zakładach pracy w dziedzinie bhp i pra
wa pracy, przyczyniając się do prawidłowego ich stosowania. Adwokaci
Radomia oracują w Radomskim Towarzystwie Naukowym, w ZBoWiDzie
(adwokat jest wiceprzewodniczącym oddziału), Lidze Kobiet (adwokat
jest członkiem zarządu), we Froncie Jedności Narodu (jeden z adwoka
tów jest bardzo czynnym sekretarzem Prezydium Miej'skiego Komitetu
Frontu Jedności Narodu), w Klubie Literackim. Ponadto dwaj adwokaci
są radnymi Miejskiej Rady Narodowej.
W referacie i w toku narady przewijała się żywo odczuwana przez
adwokaturę życzliwość i bliskość Zrzeszenia Prawników Polskich oraz
pełna świadomość, że w iele prac społecznych adwokatura wypfełnia
w ramach organizacyjnych Zrzeszenia. Można powiedzieć, że atmosfera
narady była pełna żarliwości społecznej, w której przebijał się jedynie
żal, że nie zawsze ta praca spo łe c zn ik ów - ad wc katów jest doceniana.
Pełnym zadośćuczynieniem w tej kw estii były uznanie i serdeczność
przedstawicieli Polskiego Komitetu Opieki Społecznej i Związku Har
cerstwa Polskiego. Z sercem i właściw ym zrozumieniem podkreślił rolę
pracy społecznej adwokatury szczególnie redaktor naczelny „Prawa
i Życia” dr Kąkol.
* O b ie p i e r w s z e
ro ln ic z y c h .
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Red. Kąkol, nawiązując do słów adw. Paluszyńskiego, że ZPP jest
bliskie adwokaturze, oświadczył, iż niezależnie od kw estii podziału man
datów we władzach ZPP Zrzeszenie uważa adwokaturę za trztm tej
organizacji.
Przechodząc do sprawy pracy społecznej, red. Kąkol podkreślił, że
„w społeczeństwie jest zapotrzebowanie na pracę społeczną i zrozumienie
jej potrzeby. Okres, w którym uważano, że przemiany społeczne doko
nują się w sposób automatyczny, minął. I dlatego istnieje, zapotrzebowa
nie na pracę społeczną, uzupełniającą procesy generalne, w ypełniają
cą ewentualne luki. Udział prawnictwa w pracy społecznej jest szczegól
nie cenny i wartościowy, prawnik jest bowiem ex dejinitione znawcą
mechanizmu życia społecznego. Adwokaci to ludzie zdolni rozumieć pro
blem y życia w sposób głęboki, ludzie szczególnie przygotowani do udziału
w pracy społecznej. Sprzyjającym czynnikiem jest tu fakt niezwiązania
adwokatów dyscypliną służbową — przy oczywistym i koniecznym
związaniu dyscypliną ideową, społeczną.
Jeśli chodzi o ZPP, to kładzie ono akcent na te .poczynania pracy
społecznej, które mają charakter walki o ugruntowanie i rozwój prawo
rządności w Polsce. Bez udziału adwokatury poczynania te byłyby spły
cone, zubożone. Ważne jest z tego punktu widzenia upowszechnianie
świadomości prawnej, pogłębianie znajomości prawa, uczestnictwo w
dyskusji nad projektami aktów legislacyjnych.
Wkład adwokatury w
tej akcji jest cenny i pożądany.
Dzisiejsza narada jest cenna, bo cały kraj dow ie się o pracy społecz
nej . adwokatury, która to praca jest uzupełnieniem pracy zawodowej.
Narada dziisiejszsa przyczyni się do wciągnięcia do pracy społecznej
tych, 'którzy dotychczas absentowali się w niej, popularyzując piękne
jej przykłady.”
A oto dalsze jeszcze a cenne dla adwokatury, dla oceny jej pracy
społecznej głosy.
I Sekretarz KC ZMS tow. Hasiak powiedział m. i.: .
„Trzeba widzieć tę szeroką działalność, którą świadczą prawnicy, a w
szczególności adwokaci, nie tylko w ramach naszej organizacji. Wyra
zem tego jest przyznanie niektórym adwokatom odznaki im. Janka
Krasickiego. Cenna jest ich działalność, która pomaga nam w organizo
waniu pracy. N iezw ykle pożyteczna jest np. akcja prowadzona przez
„Błyskawicę” Radomską i m iejscowe środowisko adwokackie, a w szcze
gólności przez adwokata Czaplickiego. Akcja ta przyciąga w ielu ludzi
dobrej woli. Propaguje ona nie tylko prawo, ale i wiedzę, i kulturę
oraz dobre form y współżycia. Znam w iele form działalności adwokatów.
Udzielają nam chętnie pomocy i nigdy nie spotkałem się z odmową
pomocy ze strony adwokatury (...) Chodzi też o uznanie dla pracy
społecznej, a społeczeństwo nie zawsze zna adwokatów z ich pracy spo
łecznej. Zawód adwokata jest zawodem ciężkim, wym agającym społecz
nego zaangażowania (...)
Traktujemy pracę społeczną adwokatury wyżej niż jakąkolwiek inną
pracę społeczną. Chodzi z jednej strony o uznanie dla tej pracy, a z dru
giej o umiejętność organizowania ludzi, którzy tej pracy potrzebują (...)”
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Z kolei przedstawiciel Wydziału Administracyjnego KC PZPR tow.
Syty powiedział:
„Narada była nad wyraz pożyteczna, a Naczelna Rada Adwokacka za
służyła na ciepłe słowa uznania za jej zorganizowanie. Nie chcę w ska
zywać dalszych kierunków pracy społecznej, gdyż jest ich stosunkowo
dużo i można by na tein tem at dyskutować godzinami. Niektórzy d ys
kutanci domagali się bliższego sprecyzowania pojęcia pracy społecznej.
Znalezienie definicji pracy społecznej jest zadaniem trudnym, a jedno
cześnie — moim zdaniem — zbytecznym. W ogólnym zarysie, mimo
braku definicji, każdy z nas zdaje sobie sprawę, na czym praca społe
czna polega.
:
,
Jaki jest mój pogląd na dorobek dzisiejszego spotkania?
Nie przywiązuję większej wagi do m ierzenia pracy społecznej procen
tam i. W edług m nie największym dorobkiem narady jest pasja, żarli
wość i zrozumienie dla społecznego działania adwokatury, jakie w yka
zaliście w trakcie dyskusji. Przedstaw iciele organizacji społecznych re
prezentowanych na naradzie wyrazili pełne zaufanie do adwokatury
wskazując, w jakim zakresie wasze rady i usługi dla nich są tak cenne.
Uważam, że na dzisiejszej naradzie potrafiliście wznieść się ponad
partykularne interesy adwokatury, przy czym rolę i znaczenie pracy
społecznej oceniono prawidłowo.
Spotkanie dzisiejsze wykazało, że organizacje społeczne bardzo wysoko
cenią pracę społeczną adwokatów, darzą Was pełnym zaufaniem. Bardzo
cenne były te głosy, które pracę społeczną oceniały również w kontek
ście korzyści płynących także dla adwokatury.
Z narady w ypływ a przekonanie, że gdyby zaproszono na dzisiejsze
spotkanie przedstawicieli innych organizacji społecznych, to zgłosiliby
oni podobne zapotrzebowanie na pracę społeczną adwokatów. Mając
m . i. to na uwadze, powinniśm y przeciwstawiać się tym głosom, które
szerzą poglądy o dewaluacji zawodu adwokackiego, o niedocenianiu roli
adwokatury. Uważam zresztą, że poglądów tych jest coraz mniej i na
leżą już one raczej do przeszłości.
Adwokat w życiu społecznym m usi być wszechstronny. Charakter
pracy adwokata powoduje, że zna on dobrze nieprawidłowości w y 
stępujące w naszym życiu gospodarczym i społecznym , stąd też jego
wrażliwość na te nieprawidłowości powinna być większa.
Adwokatura zbudowana jest na zasadach samorządu. Jeżeli poszcze
gólni adwokaci są skromni wtedy, gdy ofiarowują swe usługi w pracy
społecznej, to jest to bardzo dobrze, jednakże wobec władz, kitóre decy
dują o tym, komu należy podziękować bądź kogo odznaczyć za społecz
ną działalność, powinny występować z wnioskami również orga'ny samo
rządu adwokackiego.
Świadomość, że zapotrzebowanie na pracę społeczną adwokatury jest
tak duże, pomoże wam przy organizowaniu tej pracy. Słusznie zwra
cano dzisiaj uwagę na niebezpieczeństwo Zbiurokratyzowania pracy spo
łecznej, na niebezpieczeństwo utraty tego społecznego kapitału, który
rodzi się na tle w ew nętrznej potrzeby ludzi. Zorganizowanie dzisiej
szej narady przekonuje mnie, że niebezpieczeństwa tego unikniemy.
Obecnie chodzi o to, aby treść narady dotarła do wszystkich adwoka

8

Jan

Gw iazdom ors ki

N r 3—4 - (9 9 — 100)

tów. Trzeba um ieć podpowiedzieć tym , którzy nie wiedzą, do kogo się
zwrócić jak znaleźć form y włączania się do działailności społecznej; do
tyczy to zwłaszcza tych odcinków pracy, które nie są bezpośrednio zwią
zane z pracą zawodową adwokata, a o których m ówiło tu Wielu dysku
tantów (szczególnie tow. Kąkol). Moim zdaniem dobrze by było, gdyby
„Palestra” zajęła się sprawą działalności ośrodka radomskiego i spopu
laryzowała jego doświadczenia.
Zadanie koordynacji pracy społecznej jest problemem trudnym, jed
nakże fakt wyznaczenia osób spośród członków rad wojewódzkich odpo
wiedzialnych za pracę społeczną jest swoistą formą koordynacji. Trzeba
zrobić wszystko, aby w yniki dzisiejszej narady dotarły do zgromadzeń
delegatów, a szczególnie do zespołów adwokackich. Na szczeblu powia
towym praca społeczna adwokatów jest pożądaną i niezbędna.
Przy kom itetach powiatowych Partii działają komisje administracyj
ne, które spełniają również rolę koordynatora pracy organów ścigania
i wym iaru sprawiedliwości. Należałoby z nimi nawiązać współpracę.
Przeniesienie treści dzisiejszej narady, jej powagi i rzeczowości do
wszystkich adwokatów sprawi, że o adwokaturze będzie sdę m ówiło co
raz lepiej. Już dziś coraiz częściej słyszym y o pozytywnej stronie pracy
adwokatury. Nie znaczy to, by słabe strony działalności adwokatury
były przez krytykę pom ijane”.
*

Adwokatura w pełni docenia walor uznania za pracę społeczną wyra
żonego na naradzie i czuje się zobowiązana do potwierdzenia jego słu
szności w swojej codziennej społecznej działalności.
Przed Naczelną Radą Adwokacką i wojewódzkim i radami oraz przed
aktywem społecznym i ogółem adwokatury stoją szerokie m ożliwości
pracy sipołecznej, które pozwalają na ścisłe związanie się ze społeczeń
stwem, dają mu okazję do poznania walorów naszego środowiska za
wodowego,, podnoszą do nas zaufanie, podnoszą autorytet adwokatury
i rozszerzają jej horyzonty.

JAN GWIAZDOMORSKI

Odpowiedzialność za długi spadku obejmujqcego
gospodarstwo rolne
Z asady odpow iedzialności za długi spadkow e za w arte w art. 1030—1034 k.c.
nie zn a jd u ją w pełni zastosow ania, jeżeli do sp ad k u n ależy gospodarstw o ro ’.ne.
P rzy ta k ic h spad kach odpow iedzialność za długi spadkow e u k ształto w an a .iest
odrębnie d la każdego z trzech różnych okresów . O kresy te s ą n astęp u jące : a) od
o tw arcia do p rzyjęcia spadku, b) od przyjęcia do działu spadku, c) po dziale
spadku.

