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wielka idea tak pojêtego braterstwa, wspólnoty, ³¹cznoci, ¿yczliwoci jednego do drugiego  nie jeden przeciwko drugiemu, ale jeden z drugim do tego,
bymy, wchodz¹c w dalsze lata tej zorganizowanej pracy i s³u¿by mogli j¹
wype³niæ zgodnie z naszym sumieniem ukszta³towanym przez Bo¿e prawo.
(...).
Hymn narodowy, rozpoczynaj¹cy drug¹ czêæ uroczystoci odpiewa³
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat Stanis³aw Rymar
 Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przywita³ goci i przypomnia³, ¿e
uroczystoæ jest znakiem pamiêci i znakiem nadziei, odwo³uj¹c siê do
myli, które zosta³y zawarte w jego tekcie opublikowanym w albumie pod
tytu³em Adwokatura Polska Pro Patria et Iustitia, wydanym z okazji Jubileuszu.

Adwokat Stanis³aw Rymar  Prezes NRA
ZNAK PAMIÊCI, ZNAK NADZIEI
Adwokatura polska czci swoje 85-lecie w szczególnym dla nas, Polaków,
momencie historycznym. Przekroczylimy symboliczny próg trzeciego tysi¹clecia, pokonujemy próg zjednoczonej Europy, od kilkunastu lat walczymy
z progiem naszej mentalnoci, oddzielaj¹cym zniewolenie od wolnoci...
Cywilizacja europejska, z któr¹ zawsze uto¿samialimy siê i której niewzruszaln¹ czêci¹ czulimy siê niezale¿nie od przejciowych uk³adów geopolitycznych, opiera siê na wolnoci i godnoci. Godnoæ narodowa, swoboda wyra¿ania myli, a nade wszystko wolnoæ i godnoæ jednostki  s¹ filarami naszej kultury. Adwokatura narodzi³a siê z koniecznoci obrony tych wartoci. Sta³a siê ich stra¿nikiem, a jednoczenie aktywnym kreatorem kultury
politycznej, prawnej i pañstwowej, opartej na wolnoci i godnoci osoby
ludzkiej.
Advocare oznacza wezwanie na pomoc. Stajemy przeto zawsze tam, gdzie
w nierównej konfrontacji jednostki z w³adz¹  cz³owiek potrzebuje pomocy. Stajemy po stronie jednostki  przeciw w³adzy naruszaj¹cej prawa cz³owieka i
wolnoci obywatelskie. Takie jest nasze powo³anie i takie jest  i zawsze byæ
powinno  nasze usytuowanie w ustanowionym porz¹dku prawnym.
Dlatego w³anie adwokatura jest wolnym zawodem. Wolnym od wszelkiego rodzaju zale¿noci s³u¿bowych, podporz¹dkowañ administracyjnych czy
politycznych  ale tak¿e wolnym swoj¹ odwag¹ i niezale¿noci¹. Adwokat
musi czuæ siê wolnym, by skutecznie stawaæ w obronie wolnoci.
Samorz¹d adwokacki w Polsce ma 85 lat. Jako jedyny wytrwa³ próbê czasu i historii. Nie przesta³ istnieæ ani w okresie okupacji hitlerowskiej, ani w
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mrocznych czasach stalinizmu, ani w stanie wojennym. Przetrwa³ mimo nieustannych ciosów, ograniczeñ administracyjnych siêgaj¹cych niemal likwidacji, mimo represji politycznych i ekonomicznych stosowanych wobec adwokatów broni¹cych jego niezale¿noci. Nawet w najtrudniejszych momentach
trwa³ w sercach, w tradycji, w duchu adwokatury. Wszelkie próby zniewolenia
i podporz¹dkowania kolejnym w³adzom adwokatura polska przesz³a z podniesion¹ g³ow¹. Jej przedstawiciele zawsze byli wród tych, którzy walczyli o
prawdê i godnoæ, nara¿aj¹c przy tym nie tylko karierê zawodow¹ i wygodny
byt materialny  ale niejednokrotnie tak¿e wolnoæ i ¿ycie.
Dzi Polska jest wolnym krajem, dzi Europa i wiat stoj¹ przed nami otworem. Powoli odbudowujemy nasz¹ kulturê obywatelsk¹ i prawn¹, umacniamy
instytucje demokratyczne. I oto mamy do czynienia z sytuacj¹ paradoksaln¹:
w warunkach wolnoci i demokracji, a wiêc tych wartoci, za którymi adwokatura zawsze siê opowiada³a i o które aktywnie walczy³a  znów przychodzi
nam zmagaæ siê z atakami na niezale¿noæ naszego samorz¹du, znów musimy broniæ podstaw wolnoci zawodu adwokackiego.
Co nas czeka na tym nowym zakrêcie? Czy  mocni nasz¹ histori¹, powo³aniem, etosem  zdo³amy wygraæ kolejn¹ walkê o przetrwanie? Jakim orê¿em, jak¹ si³¹ dzi dysponujemy? Czy przekonamy oponentów, ¿e wolna adwokatura jest nieod³¹cznym sk³adnikiem ³adu demokratycznego?
Musimy byæ widoczni najwy¿szymi kwalifikacjami zawodowymi, nieskaziteln¹ uczciwoci¹, poczuciem godnoci. Kodeks etyki adwokackiej musi naprawdê staæ siê nasz¹ ksiêg¹ zasad, by przeciwstawiæ siê zagro¿eniom, jakie niesie brutalny wolny rynek. Musimy zrozumieæ niezwyk³e znaczenie rygorystycznego przestrzegania kanonów etycznych w naszym ¿yciu zawodowym  nawet jeli wokó³ s³yszymy, ¿e to prze¿ytek i sentymentalizm. Po tym
bowiem, a nie tylko po kolorze naszywek na togach, powinnimy byæ rozpoznawani wród innych zawodów prawniczych.
Nie wolno nam nigdy odst¹piæ od bezwzglêdnego strze¿enia tajemnicy
zawodowej, nawet gdyby nios³o to za sob¹ zagro¿enie. To podstawowy kanon naszej etyki  i naszej wolnoci. Nie pozwolimy go sobie odebraæ, bo
oznacza³oby to upadek adwokatury.
Musimy obroniæ prawo wolnego i demokratycznego powo³ywania naszego
samorz¹du i nie wolno nam dopuciæ do oddania jego uprawnieñ w³adzy administracyjnej. Ale te¿  powiedzmy to g³ono  samorz¹d nie mo¿e s³u¿yæ
ochronie nieuczciwoci i le rozumianemu kole¿eñstwu. Chcemy nadal sami
decydowaæ o tym, kogo bêdziemy witaæ w szeregach adwokatury  ale musimy znacznie silniej poczuæ odpowiedzialnoæ za poziom zawodowy i etyczny
adwokatów. Chcemy zachowaæ nasze niezale¿ne s¹downictwo dyscyplinarne  i nie wahaæ siê przed usuwaniem z naszych szeregów ludzi niegodnych
miana adwokata. Chcemy w ka¿dy dostêpny sposób upowszechniaæ zasady
etyki i godnoci zawodu adwokackiego, zw³aszcza wród m³odzie¿y adwo14
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kackiej, a tak¿e prezentowaæ je na zewn¹trz i przedstawiaæ ich wielk¹ rolê w
prawid³owym funkcjonowaniu naszego rodowiska zawodowego.
W chwili jubileuszu 85-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej niech refleksje zawarte w tej publikacji bêd¹ ho³dem dla wielkiej przesz³oci naszego zawodu, ale tak¿e znakiem naszej nadziei wobec czasów wspó³czesnych i woli
trwania. W obliczu nowych, nieznanych dotychczas zagro¿eñ adwokatura
musi pozostaæ zawodem, którego powo³aniem jest gotowoæ niesienia pomocy cz³owiekowi, gdy wymaga tego jego dobro. Jest to wpisane w etos naszego zawodu i nigdy nie wolno nam o tym zapomnieæ.
✶
Jako pierwsza zabra³a g³os Minister Jolanta Szymanek-Deresz, Szef
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak wiadomo  adwokat.
Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy,
Czujê siê podwójnie uhonorowana, bo z jednej strony mam zaszczyt reprezentowaæ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale równie wielkim zaszczytem dla mnie jest to, ¿e jako adwokat mogê dzisiaj stan¹æ przed Pañstwem i z pozycji urzêdu, który reprezentujê, urzêdu Prezydenta RP, ale tak¿e w odczuciu adwokata z okazji tego Jubileuszu 85-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej mogê Pañstwu przekazaæ to, co dla adwokatury jest najistotniejsze i to, co jest warte podkrelenia.
Zacznê od historii, bowiem historia adwokatury by³a zawsze cile zwi¹zana z histori¹ narodu polskiego. To adwokaci przyczynili siê do budowania
demokratycznego pañstwa.
U zarania II Rzeczypospolitej 1/3 sêdziów stanowili adwokaci, z adwokatury wyszli dwaj pierwsi premierzy niepodleg³ej Polski: Jan Kucharzewski i Jan
Kanty Steczkowski oraz wybitni parlamentarzyci, adwokaci odegrali tak¿e
wielk¹ rolê w ujednolicaniu prawa II Rzeczypospolitej. Wielu z nich wesz³o w
sk³ad powo³anej w 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej bêd¹cej organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej. Najpierw oczywicie by³ to organ doradczy Naczelnika Pañstwa, a póniej  od roku 1921  Prezydenta RP.
Koszmar okupacji, mimo ogromnych strat wród adwokatów, nie zniszczy³
polskiej palestry, której reprezentantem by³ tajny samorz¹d bêd¹cy wówczas
jedynym autentycznym samorz¹dem zawodowym. Na jego czele sta³ adwokat Boles³aw Bielawski.
W okresie powojennym to w³anie adwokatura odwo³ywa³a siê do zasad, które powinny staæ siê podstaw¹ tworzenia wolnego, demokratycznego pañstwa.
Nie sposób w tym miejscu wymieniæ wszystkich nazwisk zas³u¿onych adwokatów, którzy tak wspaniale zapisali siê w dziejach Narodu i historii polskiej palestry. Ale nale¿y z³o¿yæ uk³on pod adresem w³adz samorz¹dowych, ¿e przywi¹zuj¹ tak wielk¹ wagê do historii adwokatury i ¿e ta
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materia sta³a siê przedmiotem pierwszego egzaminu, jaki sk³adaj¹ aplikanci adwokaccy.
Najdobitniej rolê adwokata w spo³eczeñstwie oddaj¹ zwiêz³e s³owa Statutu
palestry z 1918 roku, jednego z pierwszych aktów odrodzonej Polski, by³ to
dekret Naczelnika Pañstwa, te s³owa by³y powtórzone póniej w Prawie o
adwokaturze z 1932 i 1938 r., a mówi¹ one o tym, ¿e adwokat jest powo³any
do obrony prawa i s³usznoci. W moim przekonaniu oddaj¹ one wiernie to, co
jest najwa¿niejsze w zawodzie, który jest przede wszystkim misj¹ spo³eczn¹,
misj¹ udzielania pomocy jednostce. Takie pojmowanie zawodu adwokata 
zawodu zaufania spo³ecznego ³¹czy siê cile z koniecznoci¹ pielêgnowania etosu zawodowego. By³o to przedmiotem wielkiej troski organów adwokatury na ziemiach polskich jeszcze w czasach zaborów i w II Rzeczypospolitej, kiedy to przygotowano projekt Kodeksu etycznego  jego autorem by³
prof. Aleksander Mogilnicki, ale izby adwokackie ustala³y w³asne regulaminy
okrelaj¹ce zasady etyczne, bowiem ten projekt niestety nie wszed³ w ¿ycie.
Dzisiaj zapewnieniu przestrzegania zasad etyki zawodowej s³u¿y sprawne
i skuteczne s¹downictwo dyscyplinarne. Jest ono niezbêdne dla ochrony
presti¿u i wizerunku adwokatury w spo³eczeñstwie. Jest to szczególnie wa¿ne dzisiaj, w okresie spadku zaufania do prawa, z którym ³¹czy siê spadek
zaufania do prawników.
Zawód adwokata to zawód zaufania publicznego zorganizowany w korporacjê prawa publicznego. Umocowanie dla jej dzia³ania stanowi Konstytucja,
która w czêci okrelaj¹cej podstawowe zasady ustrojowe okreli³a rolê zawodu zaufania publicznego i samorz¹du zawodowego, w ramach którego
zawód ten jest wykonywany.
Zorganizowanie w korporacjê oznacza wykonywanie przez ni¹ czêci
w³adztwa publicznego w sposób oparty bezporednio na ustawie. Sprawowanie pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu nierozerwalnie zwi¹zane z istot¹ samorz¹du oznacza tak¿e wspó³uczestnictwo w okrelaniu warunków wykonywania zawodu adwokata. Piecza ta sprawowana musi byæ w
granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, takie bowiem granice wyznacza Konstytucja.
Presti¿ naszego zawodu i jego niezale¿noæ to cechy czyni¹ce zawód adwokata szczególnie atrakcyjnym dla absolwentów szkó³ prawniczych.
Wi¹¿e siê z tym szczególna powinnoæ  obowi¹zek zagwarantowania
równego dostêpu do zawodu, powinnoæ uczynienia wszystkiego, by prawo
jego wykonywania mieli najlepsi prawnicy. Zapewniæ to mog¹ jasne, czytelne
i obiektywne kryteria przyjmowania na aplikacjê adwokack¹.
Jestemy dzisiaj uczestnikami szerokiej dyskusji spo³ecznej dotycz¹cej
dostêpu do zawodów prawniczych. Znane jest stanowisko Naczelnej Rady
Adwokackiej, która przedstawi³a w³asny projekt prawa o adwokaturze.
Pragnê podkreliæ, ¿e Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksan16
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der Kwaniewski jest otwarty na propozycje ustawodawcze rodowisk prawniczych. W opinii Prezydenta Rzeczypospolitej musz¹ one wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym, tym oczekiwaniom, które wi¹¿¹ siê z jasnymi i obiektywnymi zasadami jak najszerszego dostêpu do zawodu, ale
jednoczenie z prawem zachowania dla korporacji zawodowych decydowania o tym, kto finalnie bêdzie móg³ wykonywaæ ten zaszczytny zawód.
Jestem g³êboko przekonana, ¿e mo¿liwe jest wypracowanie w tej tak wa¿nej sprawie rozwi¹zañ satysfakcjonuj¹cych rodowisko adwokackie i ¿e Prezydent RP bêdzie móg³ skorzystaæ ze swojej inicjatywy ustawodawczej i
wniesie Prawo o adwokaturze pod obrady Sejmu RP.
Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy,
Koñcz¹cy siê rok to przede wszystkim historyczna decyzja obywateli naszego pañstwa w sprawie przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Za kilka miesiêcy prawo unijne stanie siê czêci¹ polskiego porz¹dku prawnego. Adwokatura jest niezbêdnym ogniwem w jego wdra¿aniu do praktyki obrotu prawnego.
Dziêki szkoleniom w zakresie prawa europejskiego adwokaci s¹ przygotowani coraz lepiej do wype³nienia tego zadania. Na pocz¹tku tego roku Naczelna
Rada Adwokacka uchwali³a nowy regulamin wykonywania zawodu adwokata, który umo¿liwia rozwój nowoczesnego rynku us³ug prawniczych.
Jak wskazano Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawozdaniu,
Adwokatura Polska w padzierniku 2002 roku jako pierwsza w Europie rodkowo-Wschodniej otworzy³a swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Aktywnie
dzia³a tak¿e w miêdzynarodowych organizacjach adwokackich oraz w pracach nad utworzeniem Karnej Izby Adwokackiej skupiaj¹cej obroñców przed
Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym. S¹ to nowe wyzwania i nowe szanse dla polskich adwokatów i jestem przekonana, ¿e bêd¹ one wykorzystywane jak najlepiej.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chcia³abym Pañstwu,
Kole¿ankom i Kolegom przekazaæ ¿yczenia satysfakcji z wykonywanego zawodu, ale równie¿ chcia³abym przekazaæ s³owa uznania i szacunku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla dzia³añ adwokatury na rzecz ochrony
godnoci jednostki oraz wolnoci i praw obywatelskich.
✶
Nie mo¿na mówiæ o historii i dokonaniach Adwokatury, nie bior¹c jednoczenie pod uwagê starañ tych, którzy Adwokaturê stanowi¹. To ich praca i
trud w³o¿one w budowanie praworz¹dnego pañstwa i egzekwowanie stanowionego prawa czyni¹, i¿ Adwokatura wczoraj i dzi to silne i powa¿ane rodowisko, ciesz¹ce siê zas³u¿onym presti¿em. Aby podkreliæ zas³ugi tych
osób, podczas uroczystoci Jubileuszowych Pani Minister dokona³a aktu
dekoracji przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderami
i odznaczeniami pañstwowymi. Prezes NRA wrêczy³ natomiast odznaczenia
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samorz¹dowe Adwokatura Zas³u¿onym by³ym adwokatom: Wies³awowi
Johannowi  sêdziemu Trybuna³u Konstytucyjnego, Ferdynandowi Rymarzowi  Przewodnicz¹cemu Pañstwowej Komisji Wyborczej, prof. dr. hab.
Wies³awowi Chrzanowskiemu i dwudziestu czterem adwokatom.
Adwokaci nie zapominaj¹ o zas³ugach tych, którzy pozostawili po sobie
trwa³y lad. Kustosz Muzeum Adwokatury Polskiej dr Andrzej Stoga przypomnia³ sylwetkê adwokata Henryka Krajewskiego, którego portret, bêd¹cy
kopi¹ obrazu Jana Matejki, symbolicznie ods³oni³ Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.

Andrzej Stoga
HENRYK KRAJEWSKI  PATRIOTA, OBYWATEL, ADWOKAT*
Ponad 100 lat temu, w 1884 roku tak oto wypowiedzia³ siê o pos³annictwie
zawodu adwokata:
W naszym pojmowaniu adwokatura nie jest funkcj¹ ani spraw¹ prywatn¹, ale
jest ona urzêdem publicznym  mundus publicum  przy którego sprawowaniu
nie wolno zaciemniaæ prawdy... U nas wiat³y i prawy obroñca zapobiega sporom
i usuwa zawik³ania, pod egid¹ prawa i sumienia urz¹dza stosunki spo³eczno-prawne, kieruj¹c siê zawsze najwy¿szym prawem dobra publicznego...
Adwokat Henryk Krajewski, ¿yj¹cy w latach 18241897, ca³e swoje d³ugie
¿ycie powiêci³ dwom celom: walce o wyzwolenie Polski spod jarzma caratu
oraz doskonaleniu zawodu adwokata, który z pasj¹ uprawia³.
Za sw¹ dzia³alnoæ patriotyczn¹, któr¹ rozpocz¹³ bêd¹c jeszcze studentem, zap³aci³ bardzo wysok¹ cenê. By³ trzykrotnie skazywany na syberyjsk¹
katorgê, dwa razy wtr¹cano go do os³awionego X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Tam, ciê¿kie ledztwa i tortury dwukrotnie pchnê³y go ku próbom
samobójczym, które podejmowa³, aby nie zdradziæ swych towarzyszy walki.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e to zbyt wiele jak na ¿ycie jednego cz³owieka, ale
nie w przypadku Henryka Krajewskiego. Po ka¿dym represyjnym uderzeniu
podnosi³ siê i wydawa³ siê byæ jeszcze bardziej zdeterminowany. Tak by³o w
1860 roku, gdy po powrocie z omioletniej katorgi natychmiast w³¹czy³ siê w
nurt ¿ycia konspiracyjnego Warszawy.
Nast¹pi³o ponowne aresztowanie i ponowna zsy³ka na Sybir. Tam, niezra¿ony, pisze memoria³ w sprawie koncesji autonomicznych dla Królestwa Polskiego, który wysy³a wprost do cara Aleksandra II  swego przeladowcy.
* Autor korzysta³ z opracowañ adw. dr. Zdzis³awa Krzemiñskiego i Krzysztofa Pola.
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