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O skali zagadnienia świadczą niektóre liczby podane w artykule A. Buksdorf:
„W 1971 r. wpłynęło do samych tylko instancji związkowych ok. 100 tysięcy
skarg pracowników. 30 tysięcy spraw pracowniczych rozpatrują co roku komisje
rozjemcze, a byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie powszechnie znane słabości
tych komisji.”
S.M.

KHOHliKA

1.

Wizyta delegacji adwokatury jugosłowiańskiej
w Polsce
W ramach rozwijających się kontaktów międzynarodowych z adwokaturą innych
krajów bawiła w Polsce w okresie od 6 do 11 września 1972 r. na zaproszenie Na
czelnej Rady Adwokackiej delegacja adwokatury jugosłowiańskiej.
Na czele delegacji sLał Prezes Federacji Izb Adwokackich Jugosławii, adw. Sotir
Glavince. Pozostałymi członkami delegacji byli: adw. Slobodan Bulatovic, członek
Prezydium Federacji, oraz dr Aurel Krstulovic, będący ponadto przedstawicielem
Federacji Izb Adwokackich Jugosławii w Międzynarodowym Związku Adwokatów
(Union Internationale des Avocats).
Goście nasi, reprezetujący Federację Izb Adwokackich Jugosławii, pochodzą z te
renu różnych republik wchodzących w skład Federacyjnej Socjalistycznej Republiki
Jugosławii. Tak więc Prezes Federacji adw. Sotir Glavince wykonuje zawód adwo
kata w mieście Bitola położonym na terenie Federacyjnej Republiki Macedonii,
a pozostali dwaj członkowie delegacji wykonują zawód: adw. Slobodan Bulato
vic — w Belgradzie, będącym zarazem stolicą Serbii, a adw. Aurel Krstulovic w
Zagrzebiu, stolicy Chorwacji.
W czasie swego pobytu w Polsce koledzy jugosłowiańscy odbyli szereg spotkańRozpoczęli od wizyty w Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie gości przy
jęli: Prezes NRA adw. Zdzisław Czeszejko, Wiceprezes NRA adw. Rudolf Szura,
Sekretarz NRA adw. Tadeusz Sarnowski, Prezes WKD adw. Antoni Borkowy,
Rzecznik Dyscyplinarny NRA adw. Lucjan Gluza i Wicedziekan Warszawskiej Ra
dy Adwokackiej adw. Karol Potrzebowski. W spotkaniu wzięli ponadto udział:
przedstawiciel Samodzielnego Wydziału do Spraw Adwokatury w Ministerstwie
Sprawiedliwości adw. Witold Abert oraz I sekretarz POP przy Warszawskiej Radzie
Adwokackiej adw. Józef Boroda.
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Z kolei delegacja jugosłowiańska złożyła wizyty Ministrowi Sprawiedliwości prof.
drowi Włodzimierzowi Berutowiczowi oraz Prezesowi Sądu Najwyższemu Marianowi
Mazurowi.
Poruszanym w czasie obu wizyt tematem była problematyka wykonywania za
wodu adwokata w Polsce i w Jugosławii.
Rozmowy prowadzone były w serdecznej atmosferze.
Goście nasi mieli rćrwnież możność przysłuchania się rozprawom sądowym w
gmachu przy ul. Świerczewskiego 127, a także odwiedzili jeden z warszawskich
zespołów adwokackich, zapoznając się z jego funkcjonowaniem i codzienną pracą.
W dniu 8 września 1972 r. w godzinach wieczornych Prezes Federacji adw. Sotir
Glavinée wygłosił w klubie Warszawskiej Rady Adwokackiej odczyt poświęcony
organizacji adwokatury i wykonywaniu zawodu adwokata w Jugosławii. Tekst
odczytu adw. Sotir a Glavinće zamieścimy w najbliższym numerze.
Kolejna wizyta delegacji nastąpiła w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Prawników
Polskich. Gości jugosłowiańskich przyjęli Wiceprezesi ZG ZPP: Wiceminister Spra
wiedliwości Tadeusz Skóra i adw. Franciszek Sadurski w obecności sekretarzy: advw
Antoniego Maciejewskiego i dra Czesława Ury oraz Wiceprezesa NRA adw. Rudolfa
Szury.
Pobyt delegacji jugosłowiańskiej w naszym kraju w 3'pełniony był jednak nie tyl
ko spotkaniami o treści zawodowej. Koledzy jugosłowiańscy zapoznali się również
z życiem Polski współczesnej oraz jej tradycją i kulturą.
Goście nasi zwiedzili Warszawę, wyrażając podziw dla odbudowry miasta ze
zniszczeń wojennych. Szczególnie silne wrażenie uczyniło na nich odbudowane
Stare Miasto. W muzeum historycznym m. st. Warszawy mieli oni możność obej
rzeć film o zniszczeniu i odbudowie Warszawy w wersji francuskiej: Varsovie
quand même (Warszawa mimo wszystko). Po obejrzeniu tego filmu goście nasi
oświadczyli, że dopiero ten dokument uświadomił im ogrom zniszczeń a zarazem
wysiłek, na jaki zdobył się cały naród w dzieło odbudowy stolicy.
Delegacja jugosłowiańska zwiedziła również pałac w Wilanowie i obecna była
w dniu 10 września 1972 r. na galowym przedstawieniu opery Moniuszki „Straszny
Dwór” w Teatrze Wielkim. Zarówno Wilanów, pełen zabytków kultury polskiej
oraz pamiątek po Janie III Sobieskim, jak i przedstawienie w operze uczyniły na
nich duże wrażenie: Wilanów — jako świadectwo tradycji i kultury, a przedsta
wienie w gmachu Teatru Wielkiego — jako douród żywej ciągłości kulturalnej
między przeszłością a teraźniejszością naszego narodu. Przedmiotem podziwu był
także nowoczesny gmach opery, wzniesiony po wojnie z ruin i wyposażony w naj
bardziej nowoczesne urządzenia techniczne.
Delegacja jugosłowiańska zaprosiła przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej
do złożenia rewizyty w Jugosławii.
Goście nasi podkreślili, że w czasie pobytu w Polsce mieli możność szczegółowo
zapoznać się z problematyką wykonywania zawodu adwokata i organizacją adwo
katury w Polsce, i wyrazili przekonanie, iż istniejące stosunki i kontakty z adwo
katurą polską powinny ulec dalszemu zacieśnieniu.
Adw. Zbigniew Czerski

