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Tygodnik krakowski „Życie Literackie” (nr 17 z dnia 29 kwietnia br.)
•doniósł, że młody dokumentalista filmowy Krzysztof G r a d o w s k i ,
m ający w swoim dorobku szereg interesujących filmów dokumentalnych,
przystąpił do realizacji cyklu monografii pod wspólnym tytułem „Powo
łanie”. W cyklu tym ma powstać również film o adwokatach obok fil
mów o nauczycielach i pielęgniarkach. Z niecierpliwością należy oczeki
wać dnia, kiedy zapowiedziane dzieło filmowe wejdzie na ekrany.
*
Łódzki dziennik „Głos Robotniczy” (nr 93 z dnia 19 kwietnia br.) po
informował w notatce prasowej pt. Zadania łód zkiej adw okatury o przy
jęciu przez I Sekretarza K Ł PZPR B. Koperskiego nowo wybranej Rady
Adwokackiej w Łodzi z dziekanem adw. drem Eugeniuszem Szindlewskim. „W czasie spotkania — czytamy w notatce — I Sekretarz K Ł wy
kazał zainteresowanie przedstawionymi problemami środowiska prawni
czego Łodzi. Omówiono bieżące zadania adwokatury łódzkiej, podkreśla
jąc szczególnie, że wysoka ranga zawodu adwokata może i powinna speł
niać pożyteczną rolę w życiu publicznym kraju, przede wszystkim w dzie
dzinie podnoszenia na coraz wyższy poziom kultury i świadomości praw
nej społeczeństwa.”
*
Odbyte w ostatnich tygodniach walne zgromadzenia delegatów adwo
katury w poszczególnych izbach adwokackich znalazły szerokie echa pra
sowe. Między innymi w „Gazecie Sądowej” (nr 10 z dnia 10 maja br.)
Edmund M a z u r przekazał w artykule pt. O bserw acje i w nioski z je d 
nego zgrom adzenia obszerną relację z zebrania wyborczego Izby war
szawskiej. W dzienniku „Głos Szczeciński” (nr 91 z dnia 17 kwietnia br.)
podkreślono czynny udział środowiska adwokackiego w życiu społeczno-ekonomicznym regionu. W czasie obrad zgromadzenia delegatów dwóch
długoletnich szczecińskich adwokatów: Witold Barancewicz i Stanisław
Kondolewicz udekorowanych zostało odznakami „Gryfa Pomorskiego”.
Bydgoski „Ilustrowany Kurier Polski” (nr 105 z dnia 3 maja br.) w no
tatce pt. B ydgoska p alestra w ybrała now e w ładze opisał przebieg wal
nego zgromadzenia delegatów, informując m. in., że na posiedzeniu tym
uczczono wyjątkowe zasługi dotychczasowego dziekana Rady Adwokac
kiej adw. Jana Cielucha, który przez okres 20 lat piastował kolejno sta
nowiska sekretarza, rzecznika dyscyplinarnego oraz dziekana. Stołeczny
„Kurier Polski” (nr 109 z dnia 10 maja br.) podał z kolei w komunikacie
prasowym pt. P osiedzenie Prezydium CK SD, że obradujące w dniu 8
m aja br. Prezydium CK SD „zapoznało się z problemami adwokatury
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w świetle informacji o przebiegu zgromadzeń sprawozdawczo-wybor
czych delegatów wojewódzkich izb adwokackich i przygotowań do wy
borów Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium podkreśliło rolę adwo
katury w konsekwentnym doskonaleniu funkcjonowania wymiaru spra
wiedliwości oraz omówiło zadania samorządu adwokackiego, wska
zując potrzebę nasilenia pracy politycznej w tym środowisku. Dotyczy
to zwłaszcza młodych kadr aplikantów, którzy w drodze do zawodu po
winni spotkać się z właściwymi wzorami postaw społeczno-politycznych
ze strony swyjch opiekunów, jak również dobrze zrozumieć i czuć się
związanymi ze swoją funkcją społeczną (...)”.
*
Lubelski dziennik „Sztandar Ludu” (nr 93 z dnia 19 kwietnia br.) w
rubryce zatytułowanej Praw o jest praw em zamieścił dość niecodzienną,
anegdotycznie brzmiącą informację następującej treści:
„Warszawski adwokat, broniąc pracownic Biura Pośrednictwa Zamia
ny Mieszkań oskarżonych o pobieranie łapówek (także w dolarach), w
płomiennej mowie obrończej poprosił między innymi Wysoki Sąd, aby
ferując wyroki uwzględnił fakt, że wartość dolara ostatnio spadła.”
S.M.
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1.
KRONIKA CENTRALNA

1. Na koneic roku 1972 zarejestro
wanych było 7.405 radców prawnych,
w tym 1.040 adwokatów. Radcowie
prawni obsługiwali 13.700 jednostek
gospodarki uspołecznionej. Dane po
wyższe zostały udostępnione przez Ze
spół do Spraw Radców Prawnych przy
Zarządzie Głównym ZPP.
2. Na posiedzeniu Plenarnym NRA
w dniu 18.III.1973 r. uchwalono pro
jekt prawa o ustroju adwokatury oraz
projekty aktów wykonawczych. Nakła
dem NRA ukazał się specjalny b iu le
tyn Informacyjny NRA”, który zawie
ra: projekt ustawy — Prawo o ustro
ju adwokatury, projekt rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie

zespołów adwokackich, projekt rozpo
rządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie postępowania dyscyplinarnego
przeciwko adwokatom i aplikantom
adwokackim, projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ubezpiecze
nia społecznego adwokatów — człon
ków zespołów adwokackich i ich ro
dzin, jak równeiż podstawowe założe
nia nowelizacji przepisów o adwokatu
rze (uzasadnienie do projektu ustawy).
Biuletyn został wydany w nakładzie
600 egz. i dotrze do każdego zespołu
adwokackiego. Materiały zawarte w
biuletynei powinny zainteresować każ
dego adwokata.

