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*
„Kurier Polski” (nr 145 z dnia 4 lipca br.) i „Trybuna Ludu” (nr 157 z dnia
5 lipca br.), relacjonując przebieg wizyty frakcji parlamentarnej Partii Wolnych
Demokratów z RFN w Polsce na początku lipca br„ poinformowały, że w toku
rozmów z działaczami Stronnictwa Demokratycznego wymieniono poglądy m.in. na
temat ustroju sądownictwa i adwokatury w PRL.
*
W wydanym przez Światową Organizację Turystyki (w skrócie: OUT) w marcu
br. przeglądzie bibliograficznym prac badawczych i innych publikacji w dziedzinie
turystyki zamieszczona została wzmianka o dysertacji naukowej adw. dra Williama
Beyera, która w skróconej wersji została opublikowana w formie Wkładki do nru
12 „Palestry” z ub. roku (Biblioteka PALESTRY). Bibliograficzna nota zawiera
streszczenie tej pozycji i omawia jej znaczenie w literaturze fachowej.
s.m.

I. Kronika centralna
i.
D e k o r a c j a adw. d r a Z d z i s 
ł a w a C z e s z e j k i , p r e z e s a NR A,
wysokim austriackim odzna
czeniem państwowym.
W dniu 8 czerwca br. odbyła się
w rezydencji Ambasadora Związkowej
Republiki Austrii dra Friedricha
Zanettiego uroczystość wręczenia adw.
drowi Zdzisławowi Czeszejce, prezesowi
Naczelnej Rady Adwokackiej, Wielkie
go Srebrnego Honorowego Odznaczenia
za Zasługi dla Republiki Austrii, nada
nego przez Prezydenta Republiki
Austrii.
Dekoracja ta była wyrazem uznania
dla wielkiego wkładu adw. dra Zdzis
ława Czeszejki w dziedzinie współpra
cy adwokatury austriackiej i polskiej
i pogłębiania wzajemnych, przyjaznych
stosunków między obu narodami.
W akcie dekoracji wzięła udział
delegacja austriackiej adwokatury z
prezesem jej Naczelnej Rady adw.

drem Walterem Schuppichem. Obecni
byli również członkowie Prezydium
naszej Naczelnej Rady Adwokackiej.
2.

Wizyt a d e l e g a c j i a d w o k a 
t u r y a u s t r i a c k i e j w Po l s c e .
W dniach 5—12 czerwca br. przeby
wała w naszym kraju na zaproszenie
Naczelnej Rady Adwokackiej delegacja
adwokatury austriackiej w składzie:
prezes austriackiej Naczelnej Rady
Adwokackiej adw. dr Walter Schuppich
z małżonką oraz członkowie delegacji:
adw. dr Georg Hawlik, adw. dr Rudolf
Machacek i adw. dr Julius A. Schuster.
Celem pobytu austriackiej adwoka
tury była dalsza wymiana doświadczeń
w zakresie rozwoju działalności zawo
dowej i życia korporacyjnego w obu
krajach oraz udział w kolokwium
poświęconym prawnoporównawczej te
matyce ochrony rodziny w systemach
prawnych PRL i Austrii.
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Delegację austriackiej adwokatury
powitali na granicy w Cieszynie przed
stawiciele Izby w Bielsku-Białej z jej
dziekanem adw. drem Jerzym Siekluckim.
W dniach 6—7 czerwca br. odbyło
się w Domu Pracy Twórczej Adwoka
tury w Grzegorzewicach kolokwium
prawnicze, na które strona polska
przygotowała sześć referatów, stano
wiących przedmiot wspólnego zainte
resowania uczestników kolokwium. W
ikład tych referatów, przetłumaczonych
na język niemiecki, weszły następujące
opracowania: adw. dra Zbigniewa Womaczki: Ochrona rodziny w świetle
przepisów prawa pracy i zabezpiecze
nia społecznego; adw. dra Andrzeja
Łapińskiego: Ochrona interesów dziecka
w polskim prawie rodzinnym; adw.
dra Zdzisława Krzemińskiego: Rozwód
w prawie polskim; adw. Zbigniewa
Czerskiego: Majątkowy ustrój małżeń
ski w prawie polskim; adw. dra Zdzis
ława Czeszejki-Sochackiego: Prawnokarna ochrona rodziny w prawie pol
skim; adw. Karola Potrzobowskiego:
Zagadnienia prawa rodzinnego w świe
tle polskiego prawa międzynarodowego
prywatnego.
Żywą dyskusję nad poszczegól
nymi tematami poprzedziły wystąpie
nia współprzewodniczących kolokwium:
adw. dra W. Schuppicha i adw. dra
Z. Czeszejki. Wyrazem przyjaźni łączą
cej obie adwokatury oraz uznania
wkładu strony polskiej w szeroko roz
wijającą się współpracę wzajemną było
wręczenie prezesowi NRA adw. drowi
Z. Czeszejce przez prezesa austriackiej
Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dra
W. Schuppicha daru w postaci cennego
3-tomowego Zbioru ustawodawstwa
austriackiego (według stanu prawnego
na koniec 1976 r.), wydanego w pięknej
szacie graficznej. Adw. dr Z. Czeszejko,
dziękując serdecznie za ten niezwykle
wartościowy upominek, podniósł zara
zem osobistą zasługę adw. dra W.
Schuppicha jako współedytora tego
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wspaniałego dzieła myśli prawniczej.
Strona austriacka rozpowszechniła
wśród uczestników spotkania wydane
ostatnio w Austrii broszury i książki,
poświęcone wybranym zagadnieniom
prawnym, m.in. w dziedzinie regulacji
postępowania rozwodowego.
W toku ożywionej dyskusji, prowa
dzonej w atmosferze swobodnej wy
miany poglądów, uczestnicy jej dociek
liwie rozpatrywali przedstawione przez
referentów tematy, podnosząc walory
bądź mankamenty w rozwiązaniach
prawnych w ustawodawstwach obu
krajów. Głosy dyskusji wykraczały
zresztą nieraz poza. ramy wyznaczone
przez tematykę kolokwium, dzięki
czemu przedstawiciele obu stron uzys
kali bardziej pogłębioną orientację w
systemach prawnych Austrii i PRL.
Na płynący z tego pożytek zwrócił
m.in. uwagę uczestnik kolokwium, wy
bitny cywilista prof. dr Witold Czachórski, członek Komitetu Nauk Praw
nych Polskiej Akademii Nauk.
Dobór tematyki kolokwium austriac
ko-polskiego okazał się bardzo trafny,
co z zadowoleniem podkreślili członko
wie delegacji austrackiej adwokatury.
W dniu 7 czerwca br. delegacja aus
triacka w czasie swego pobytu w
Warszawie zwiedziła Muzeum Adwo
katury (w organizacji) oraz wystawę
prac plastycznych adwokatów, zorgani
zowaną w siedzibie Rady Adwokackiej
w Warszawie. W toku wieczornego
spotkania w tym samym dniu z war
szawskim środowiskiem adwokackim
prezes adw. dr W. Schuppich wygłosił
odczyt o bieżących problemach wyko
nywania zawodu adwokackiego w
Austrii, co spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem licznie zebranych
uczestników spotkania. Wieczór zakoń
czył się coctailem, w czasie którego
dokonano dalszej wymiany poglądów
na temat doświadczeń zawodowych.
Po zwiedzeniu w następnym dniu
zabytków i śródmieścia naszej Stolicy
członkowie delegacji austriackiej udali

K r o n ik a

108

się do Kazimierza nad Wisłą, podejmo
wani tam przez Radę Adwokacką w
Lublinie j. jej dziekanem adw. Kiełbowiczem na czele. Stamtąd goście udali
się do Krakowa, gdzie z kolei gospo
darzem dalszego programu pobytu o
charakterze krajoznawczym, w dniach
10—11 czerwca br. była Rada Adwo
kacka w Krakowie z dziekanem swym
S. Warcholikiem. W Krakowie goście
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zwiedzili miasto, podziwiając jego za
bytkową architekturę i zapoznając się
z jego obecnym rozwojem.
Z Krakowa delegacja austriackiej
adwokatury powr&ciła do swego kraju,
kończąc swój urozmaicony i owocny
pobyt w Polsce.
s.m.

II. Z życia izb adwokackich
Izba

białostocka

Tegoroczne zwyczajne Walne Zgro
madzenie Delegatów Izby Adwokackiej
w Białymstoku odbyło się dnia 7 maja
br. Na ogólną liczbę 79 wybranych
delegatów udział w obradach wzięło
73 uprawnionych do podejmowania
uchwał adwokatów. Poza delegatami
przybyli na zgromadzenie przedstawi
ciel Ministra Sprawiedliwości w osobie
prezesa Sądu Wojewódzkiego, przed
stawiciele instancji politycznych, są
downictwa i prokuratury. Naczelną
Radę Adwokacką reprezentował sekre
tarz NRA adw. Edmund Mazur.
Po otwarciu zgromadzenia przez
dziekana Rady adw. Ireneusza Bolińskiego, który powitał delegatów i za
proszonych gości, przewodnictwo obrad
objął wybrany jednogłośnie adw. Wi
told Wenclik.
Następnie dziekan Rady złożył spra
wozdanie z działalności Rady Adwo
kackiej, poruszając między innymi
sprawy polityki kadrowej, kwestię
technizacji pracy w zespołach adwo
kackich oraz poprawę warunków lo
kalowych zespołów. W swym wystąpie
niu dziekan adw. Boliński poświęcił
także wiele miejsca sprawie bieżącej
współpracy adwokatury białostockiej
z pozostałymi pionami wymiaru spra
wiedliwości, zaznaczając jednocześnie,
że współpraca ta układa się prawidło
wo. Dziekan Rady zasygnalizował tak

że zebranym, że Rada Adwokacka w
Białymstoku otrzymała do zaopiniowa
nia projekt nowej taksy za czynności
zespołów adwokackich. Na zakończenie
dziekan Rady w gorących słowach wy
raził podziękowanie wszystkim człon
kom Izby za ich zaangażowanie się
w pracach społecznych, przedstawicie
lom zaś instancji politycznych i orga
nów administracyjnych podziękował za
zainteresowanie, zrozumienie i pomoc
w załatwianiu trudnych nieraz spraw
i problemów adwokatury.
Po tym wystąpieniu głos zabrali:
skarbnik Rady adw. Stanisław Kostka
i przewodniczący komisji rewizyjnej
adw. Feliks Sołtan.
W dyskusji, jaka się następnie wy
wiązała, głos zabrało sześciu delega
tów. Głównymi tematami dyskusji były
zagadnienia związane z projektowaną
zmianą stawek wynagrodzeń za usługi
adwokackie, sprawy rozmieszczenia
kadr oraz inne bieżące problemy Izby
białostockiej.
Przedstawiciel NRA adw. Edmund
Mazur nawiązał w swym wystąpieniu
do głosów w dyskusji stwierdzając, że
projekt nowej „taksy” ma na celu
zrównanie wynagrodzenia adwokatów
z przeciętnym wynagrodzeniem sędziów
sądu wojewódzkiego. Mówca podkreślił
nadto, że utworzenie projektowanego
Funduszu Rozwoju Kadr Prawniczych

