Czesław Jaworski
Adwokatura w najnowszej historii
Polski
Palestra 49/3-4(555-556), 20-27

2004

85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Tê czêæ uroczystoci zakoñczy³a Oda do Radoci odpiewana ¿ywio³owo
i z wielk¹ pasj¹ przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
Osiemdziesi¹t piêæ lat Polskiej Odrodzonej Adwokatury za nami. Jak wygl¹da³a jej droga przez te lata? Jak Adwokatura zapisa³a siê w historii najnowszej naszego kraju, jak¹ widzi j¹ Polska dwudziestego pierwszego wieku
i jak Adwokatura Polska odnajdzie siê w realiach europejskich? Na te pytania
próbowali odpowiedzieæ prelegenci: Czes³aw Jaworski, Andrzej Kubas, Marcin Zaborski* oraz Hans-Jürgen Hellwig.

Czes³aw Jaworski
ADWOKATURA W NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
Prof. Zygmunt Cybichowski w swojej Encyklopedii Podrêcznej Prawa Publicznego1 poda³ nastêpuj¹c¹ definicjê: Adwokatura inaczej palestra jest to
korporacja dyplomowanych prawników, powo³ana z mocy ustawy do udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw przed wszelkimi s¹dami i urzêdami. Adwokat jest nie tylko rzecznikiem interesów strony, w imieniu której
dzia³a, ale równie¿... rzecznikiem prawa i s³usznoci, maj¹cym na wzglêdzie
dobro publiczne....
Definicja ta sformu³owana przed kilkudziesiêciu laty zadziwia swoj¹ aktualnoci¹, o czym wiadczy zapis pkt. 1.1 Kodeksu Etyki Adwokatów Unii Europejskiej (CCBE) traktuj¹cy o pozycji adwokata w spo³eczeñstwie. Pozwala
ona spojrzeæ na adwokaturê jednoczenie z dwóch pozycji  struktury organizacyjnej (w Polsce samorz¹du zawodowego) umo¿liwiaj¹cej adwokatowi
bêd¹cemu cz³onkiem tej struktury pe³nienie w sposób niezale¿ny funkcji pe³nomocnika, doradcy i przede wszystkim obroñcy przed s¹dem.
Dziêki takiej konstrukcji adwokatura mo¿e i powinna wypowiadaæ siê we
wszystkich sprawach dotycz¹cych praw i wolnoci jak najszerzej ujmowanych, a tak¿e wymiaru sprawiedliwoci, a adwokat wykonuj¹c swój zawód w
okrelonej formie powinien dochodziæ interesów swoich klientów, stawaæ siê
ich doradc¹, chroniæ tych wszystkich, których prawa i wolnoci zosta³y powierzone jego pieczy.
Bior¹c tê definicjê za punkt odniesienia chcê wspomnieæ o kilku wydarzeniach, które sk³adaj¹ siê na historiê polskiej adwokatury i stanowi¹ cz¹stkê
najnowszej historii Polski.
* Tekst wyst¹pienia adwokata Marcina Zaborskiego zosta³ opublikowany w Palestrze
2003, Nr 1112.
1
Z. Cybichowicz, Encyklopedia Podrêczna Prawa Publicznego, t. I, s. 7.
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Bêdê mówi³ o wydarzeniach, a nie historii, bo historia polskiej adwokatury jako
uporz¹dkowany opis jej dziejów zatrzyma³a siê na II wojnie wiatowej. Wypada
wyraziæ ¿yczenie, aby nastêpne uroczystoci jubileuszowe, a w szczególnoci
wielki jubileusz 100-lecia niepodleg³ej, samorz¹dnej adwokatury, przyczyni³y siê
do doprowadzenia jej historii przynajmniej do koñca XX wieku.
Najnowsza historia to lata od 1945 r. do czasów wspó³czesnych. Ca³y ten
okres mo¿na podzieliæ na kilka podokresów, którym dla ich bli¿szej charakterystyki nadajê nastêpuj¹ce tytu³y:  dalszy bieg miertelnych zmagañ narodu polskiego (lata 19451954);  przetrwanie i nadzieja (lata 19551960);
 stan zapaci (lata 19601970);  budzenie siê z letargu (lata 1970
1978);  walka o prawa cz³owieka i prawa narodu (lata 19791989); 
zmiana systemu (lata 19891993);  budowa demokratycznego pañstwa
prawnego (lata 19941998);  ku zjednoczonej Europie (lata 19992003).
I oto zapowiadane wydarzenia.
28 czerwca 1956 r. w Poznaniu dosz³o do buntu spo³eczeñstwa skierowanego przeciwko systemowi komunistycznemu Polski Ludowej2. Walki trwa³y
dwie doby. W t³umieniu buntu bra³o udzia³ ponad 10 tys. ¿o³nierzy, 400 czo³gów, wozów pancernych i transporterów opancerzonych oraz 900 samochodów. Zginê³y 74 osoby. Setki aresztowano i pozbawiono wolnoci. We wrzeniu 1956 r. przed S¹dem Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczê³y siê procesy.
Skierowano 41 aktów oskar¿enia przeciwko 123 osobom. W obronie oskar¿onych i pozbawionych wolnoci wyst¹pili poznañscy adwokaci. Ich odwa¿ne wnioski dowodowe i s³ynne wyst¹pienia obroñcze przesz³y do historii polskiej adwokatury. Poddano ostrej krytyce panuj¹cy system polityczny i ekonomiczny. Twierdzono, ¿e okres b³êdów i wypaczeñ zrodzi³ wypadki poznañskie, w czasie których robotnicy s³usznie domagali siê realizacji i przestrzegania nale¿nych im praw i wolnoci. Liderami ³awy obroñczej byli niew¹tpliwie adwokaci: Stanis³aw Hejmowski i Gerard Kujanek. Szczególny atak na
stanowisko obrony w sprawach poznañskich przypuci³a prasa (Gazeta Poznañska, Trybuna Wolnoci i in.). Wies³aw Górnicki3 (póniejszy doradca
gen. W. Jaruzelskiego) jedn¹ z mów obroñczych nazwa³ deklaracjami politycznymi utrzymanymi w endekoidalnej tonacji.
Radio Wolna Europa wyemitowa³o wypowied jednego z obroñców: z najwy¿szym szacunkiem sk³aniam czo³o przed tym ch³opcem, który z bia³o-czerwon¹ flag¹ wyszed³ na ulice Poznania. 28 czerwca zacz¹³ siê nowy rozdzia³
w naszej historii. Wierzê, ¿e krew ofiar nie pop³ynê³a na pró¿no.
2
Poznañski Czerwiec 1956 r., Konferencje IPN, pod red. Stanis³awa Jankowiaka i Agnieszki
Rogulskiej; Jaros³aw Maciejewski i Zofia Trojanowicz, Poznañski czerwiec 1956 r. (wyd. 2, Poznañ 1990 r.); Obchody 47. Rocznicy Poznañskiego Czerwca 1956 r., Palestra 2003, Nr 78,
s. 151166.
3
W. Górnicki, Prawdy i pó³prawdy, Trybuna Wolnoci, 7 padziernika 1956 r. nr 41.
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Powszechnie uwa¿a³o siê, ¿e Poznañ utorowa³ drogê polskiemu Padziernikowi. Istotny w tym udzia³ mieli poznañscy adwokaci.
Polski Padziernik w adwokaturze  to zmiana kagañcowej ustawy z 1950 r.
o ustroju adwokatury, powszechnie zg³aszane postulaty demokratyzacji ¿ycia politycznego i spo³ecznego, powo³anie komisji w Izbie warszawskiej, która mia³a zaj¹æ siê zbadaniem dzia³alnoci i postaw adwokatów wystêpuj¹cych w charakterze obroñców w procesach tajnych; to Zjazd Adwokatury,
który odby³ siê w Warszawie w dniach 24 i 25 padziernika 1959 r. To ostatnie
wydarzenie, utrwalone w protokole zjazdowym, opublikowane zosta³o na ³amach Palestry4. Pasjonuj¹ca lektura. Pasjonuj¹ca i pouczaj¹ca. Znakomite
wyst¹pienia delegatów. Za¿arta dyskusja o pryncypia. O pryncypia wa¿ne i
dzisiaj. Jak¿e wspó³czenie brzmi wypowied dziekana Izby ³ódzkiej adw.
Zygmunta Albrechta: Jest bardzo znamienne, ¿e na przestrzeni dziejów stosunek do adwokatury okaza³ siê zupe³nie niezale¿ny od systemu politycznego panuj¹cego w danym kraju..., ¿e funkcja adwokatury jest czym niezale¿nym ... i ¿e w ka¿dych warunkach politycznych ma swoje znaczenie, a stosunek jej do w³adzy i wzajemny stosunek w³adzy do niej jest zale¿ny... od stosunku pañstwa do zasady obrony.
Jaka powinna byæ rola prawnika i prawa w spo³eczeñstwie, w pañstwie.
Wiele uwagi powiêci³ tej sprawie adw. Zygmunt Kopankiewicz z Warszawy:
...o pozycji spo³ecznej prawnika... nie sposób mówiæ w oderwaniu i abstrakcji... bez powi¹zania tego problemu ze spraw¹ pozycji i autorytetu prawa w
spo³eczeñstwie i pañstwie. Autorytet prawa to wielka rzecz. Spo³ecznoæ,
która nierz¹dem stoi..., w której prawo gdzie na szarym koñcu siê wlecze,
która nie uznaje autorytetu prawa  spo³ecznoæ taka nie szanuje sêdziego,
pogardza prokuratorem i lekcewa¿y adwokata... Autorytet prawa zale¿y... od
dwóch czynników: ... jego doskona³oci i jego poszanowania, tj. przestrzegania przez wszystkich, kogo prawo dotyczy... Zadaniem adwokatury jest obrona praw cz³owieka i obywatela, obrona praw cz³owieka w jego konfliktach
miêdzyludzkich i obrona praw obywatela w jego konfliktach z w³adz¹ pañstwow¹.
W wielu wypowiedziach pojawia siê s³owo dyfamacja, dyfamacja adwokatury. Protestowano przeciwko znies³awianiu, pomawianiu adwokatów i adwokatury. Ówczesna prasa cile wykonywa³a polecenia ówczesnej w³adzy.
I w koñcu uchwa³a Zjazdu. Zawiera³a stwierdzenie, ¿e Adwokatura Polska
w³¹czy³a siê do potê¿nego nurtu dziejowego zmierzaj¹cego do budowy systemu (wówczas oczywicie socjalistycznego) opartego na pe³nym przestrzeganiu prawa, poszanowaniu wolnoci i godnoci cz³owieka.

4
Protoko³y Krajowych Zjazdów Adwokatury z 13 padziernika 1983 r. i 2223 listopada
1986 r. w archiwach NRA, a ponadto Palestra 1987, Nr 78, II Krajowy Zjazd Adwokatury.

22

85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

By³ to okres buduj¹cej siê nadziei. Niestety nadziei niespe³nionej. Dla adwokatury koñczy siê uchwaleniem represyjnej ustawy z 19 grudnia 1963 r. o
ustroju adwokatury. Ustawa ta rozbudowa³a katalog rodków nadzoru zewnêtrznego, który mia³ spe³niaæ wobec samorz¹du adwokackiego i adwokatów rolê kaftana bezpieczeñstwa umo¿liwiaj¹cego interwencjê organów
administracji w sprawy adwokatury tylekroæ, ilekroæ organy te uznaj¹ za stosowne.
Nadchodz¹ lata zastoju i powszechnej szarzyzny. Zostaj¹ one okraszone
licznymi procesami. Procesami stricte politycznymi (J. Kuronia i K. Modzelewskiego, taterników, komandorów, uczestników zajæ marcowych i in.)
oraz procesami o charakterze politycznym. Ka¿dy czyn, który partia panuj¹ca uzna³a za wyzwanie rzucone rz¹dz¹cym, wywo³ywa³ daleko id¹ce implikacje polityczne. Zapada³y bardzo surowe kary, z karami mierci w³¹cznie, które zosta³y orzeczone po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwoci za przestêpstwa gospodarcze. W procesach politycznych najczêciej
bronili adwokaci  J. Olszewski, W. Si³a-Nowicki, W. Lis-Olszewski, St.
Szczuka, A. Grabiñski, T. de Virion, W. Ferfet, a w okresach póniejszych St.
Afenda, K. G³ogowski, J. Taylor, H. Rossa, L. Piotrowski, P. Andrzejewski, M.
Bednarkiewicz, M. Dubois, K. Piesiewicz, E. Wende, A. B¹kowski, A. Kern,
M. Olczyk i wielu, wielu innych. Niektórzy z nich dzia³ali w opozycji. Podpisywali protesty, opracowywali raporty, w który wykazywali gwa³cenie praw cz³owieka, naruszanie praw i wolnoci obywatelskich. Bronili i sami byli represjonowani. Byli zatrzymywani, pozbawiani wolnoci, pozbawiani prawa wykonywania zawodu. Godnie realizowali wypisan¹ na sztandarze Polskiej Adwokatury dewizê: Polsce  wiernoæ, Potrzebuj¹cym  pomoc.
I znowu Poznañ. 34 stycznia 1983 r. Ogólnopolski Zjazd Adwokatury. 450
delegatów ze wszystkich izb adwokackich. Bardzo wielu zaproszonych goci
ze wszystkich rodowisk, a przede wszystkim z NSZZ Solidarnoæ, wielkiego
ruchu spo³ecznego. Namiêtne, bezpardonowe dyskusje podsumowuje
uchwa³a Zjazdu. Od wielu lat w naszym kraju narasta³ kryzys moralny, spo³eczny, polityczny i gospodarczy. Kryzys ten dotyka równie¿ prawo i wymiar
sprawiedliwoci. Wyjciem z tej sytuacji mo¿e staæ siê przebudowa panuj¹cego systemu. Ma byæ ona realizowana przy przyjêciu metody dialogu i kompromisu. Jej celem w zakresie prawa winno byæ dostosowanie prawa polskiego do norm prawa miêdzynarodowego, podpisanych przez Polskê konwencji, a w zakresie adwokatury przywrócenie jej pe³nej samorz¹dnoci i niezale¿noci. Uchwa³a sk³adaj¹ca siê z dwóch czêci, w kilkudziesiêciu oddzielnych punktach postulowa³a przyjêcie takich rozwi¹zañ, które doprowadzi³yby do zmiany panuj¹cego systemu autorytarnego w demokratyczny
system pañstwa prawa.
Zjazd ten odbi³ siê szerokim echem w opinii publicznej i przyczyni³ siê do
wzrostu roli i znaczenia naszego zawodu.
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Dnia 26 maja 1982 r., w okresie stanu wojennego, w okresie, w którym wielu adwokatów by³o internowanych i pozbawionych wolnoci za obronê praw i
wolnoci obywatelskich, Sejm Polski Ludowej uchwali³ ustawê Prawo o adwokaturze, która w ust. 1 powo³ywa³a adwokaturê do wspó³dzia³ania w
ochronie praw i wolnoci. Demokratyczna, nowoczesna, liberalna treæ tej
ustawy w zestawieniu z czasem jej uchwalenia  pozwoli³a na okrelenie
tego wydarzenia polskim paradoksem. Niebawem okaza³o siê, ¿e uchwalenie demokratycznego prawa nie oznacza jego stosowania. Podjête przez
Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 3 padziernika 1983 r. uchwa³y zosta³y zaskar¿one przez Ministra Sprawiedliwoci, a S¹d Najwy¿szy 20 padziernika
1984 r. uchwa³y te uchyli³. Powsta³ spór o prawid³ow¹ interpretacjê przepisów
ustawy, a w szczególnoci o to, na czym ma polegaæ wspó³dzia³anie adwokatury w ochronie praw i wolnoci obywatelskich, w kszta³towaniu i stosowaniu prawa. By³ to spór o mówienie prawdy oraz formy i sposób jej przedstawiania. S¹d Najwy¿szy uchylaj¹c te uchwa³y w istocie rzeczy uzna³, ¿e
wspó³udzia³ adwokatury, o którym mowa w art. 1, mo¿e byæ realizowany tylko
przez udzielanie pomocy prawnej w konkretnej sprawie. Adwokaturze jako
podmiotowi zaufania publicznego próbowano zamkn¹æ usta. Na szczêcie
nie uda³o siê. Najlepszym dowodem by³ przebieg nastêpnego Zjazdu w
1986 r. i kolejnych Zjazdów, a¿ do uchylenia wspomnianych orzeczeñ przez
S¹d Najwy¿szy powo³any ju¿ w III Rzeczypospolitej. Adwokatura ci¹gle przypomina³a, ¿e jest t¹ czêci¹ inteligencji polskiej, która z racji swoich tradycji
historycznych i funkcji publicznej powo³ana jest do zajmowania stanowiska w
kluczowych kwestiach ¿ycia spo³ecznego kraju.
Wracaj¹c jeszcze do Zjazdów z roku 1983 i 1986 chcê podkreliæ ich niepowtarzaln¹ atmosferê. Atmosferê solidarnoci, jednoci, szczeroci a¿ do
bólu; atmosferê troski o dobro wspólne  o Polskê, o polskie spo³eczeñstwo,
polskie m¹dre i sprawiedliwe prawo, o prawo do wolnoci, niepodleg³oci i
niezale¿noci. O prawo stanowienia o sobie. Ta szczególna atmosfera prze³o¿y³a siê nie tylko na treæ uchwa³ zjazdowych, ale by³a widoczna w wielu,
bardzo wielu wyst¹pieniach delegatów.
W mojej pamiêci i w moim sercu na zawsze pozostan¹ wspania³e, m¹dre
przemówienia Andrzeja Rozmarynowicza (o obowi¹zku mówienia prawdy),
Anny Boguckiej-Skowroñskiej (o etosie zawodu adwokata i prawie do g³oszenia pogl¹dów zgodnych z w³asnym sumieniem), W³adys³awa Si³y-Nowickiego (o prawie adwokatury do wypowiadania siê w wa¿nych sprawach
publicznych), Andrzeja Kubasa (o istocie samorz¹du), Piotra Andrzejewskiego (o prawie narodu polskiego do kultury europejskiej), Marii Budzanowskiej (o trudzie, godnoci i odpowiedzialnoci sprawowania funkcji prezesa NRA).
Stawiano wa¿ne pytania, pytania o nieprzemijaj¹cym znaczeniu: Jakich
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praw ma broniæ adwokatura? Czy jest le, ¿e adwokatura upomina siê o realizacjê praw cz³owieka w ¿yciu spo³ecznym?
Mówi¹c o wa¿nych wydarzeniach w historii adwokatury nie sposób nie
wspomnieæ o morderstwie ks. Jerzego Popie³uszki i o procesie, który mia³
doprowadziæ do os¹dzenia sprawców zbrodni.
Ten mord wstrz¹sa sumieniami wszystkich, którzy je posiadaj¹.
Adwokat ma broniæ przede wszystkim cz³owieka, sprawcy czynu, ale równie¿ powinien broniæ ofiarê przestêpstwa, broniæ prawa, które zostaje brutalnie pogwa³cone.
Adwokat musi podj¹æ siê obrony prawa szczególnie wówczas, gdy pañstwo formalnie oskar¿aj¹c zbrodniarza, faktycznie zaczyna go broniæ.
Tak w³anie by³o w tym procesie, powszechnie zwanym procesem Ks. Popie³uszki.
Obrony prawa, obrony dobrego imienia Ofiary podjêli siê wybitni adwokaci: Jan Olszewski, Andrzej Grabiñski, Krzysztof Piesiewicz, Edward Wende.
Ich wyst¹pienia godne najwy¿szego szacunku i uznania dotyka³y najbardziej egzystencjalnych problemów, ci¹gle aktualnych  mordu politycznego,
okrucieñstwa ponad miarê, obrony godnoci ofiary, istoty i skutków totalitaryzmu, istoty terroryzmu uprawianego przez pañstwo i zdeprawowane jednostki.
Jak¿e prorocze by³y s³owa wypowiedziane przez adw. Edwarda Wende:
Pamiêæ Jego bêdzie czczona i doczeka siê pomników, tych z kamienia i
tych, które ¿yj¹ w pamiêci szlachetnie myl¹cych5.
Nie zdarzy³o siê jeszcze dotychczas, aby Ofiara mordu zosta³a wyniesiona
na O³tarze, a Jej Obroñcy doszli do najwy¿szych godnoci premiera, senatora, pos³a w demokratycznym, suwerennym Pañstwie  Rzeczypospolitej Polskiej.
Artyku³ prof. Adama Strzembosza, by³ego Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, pt. Adwokaci  obroñcy pracowników naukowych i studentów
Uniwersytetu Warszawskiego w stanie wojennym, zmusza do g³êbszej refleksji. Trzeba zgodziæ siê z Profesorem, ¿e historia ka¿dego narodu jest
kszta³towana przez postawy i zachowania jego cz³onków, grup spo³ecznych,
które powinny byæ spisane i opisane. Wypada równie¿ uznaæ za s³uszn¹ inn¹
konstatacjê, ¿e nale¿y pilnie uzupe³niæ historiê polskiej adwokatury poza
okres II wojny wiatowej, bo jak pisze Profesor zas³uguje na to. Dobrym
przyk³adem mo¿e staæ siê praca pracowników naukowych Uniwersytetu

P. Raina, Ks. Jerzy Popie³uszko Mêczennik za Wiarê i Ojczyznê, cz. II, Olsztyn 1990; Krystyna Daszkiewicz, Uprowadzenie i morderstwo Ks. Jerzego Popie³uszki; Edward Wende,
Przemówienie, Palestra 2002, Nr 78.
5
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Warszawskiego powiêcona dzia³alnoci Komisji Interwencyjnej, która udziela³a pomocy wszystkim represjonowanym w okresie stanu wojny, studentom
i pracownikom naukowym6. Z ksi¹¿ki tej dowiadujemy siê, ¿e toczy³y siê
przeciwko pracownikom i studentom UW 122 postêpowania karne, w których
wystêpowali adwokaci. Opisane zosta³o ka¿de z tych postêpowañ z wymienieniem nazwisk sêdziów, prokuratorów oraz adwokatów wystêpuj¹cych w
charakterze obroñców.
Zdaniem prof. Strzembosza obroñcy anga¿uj¹cy siê w tamtym czasie ca³ym sercem w obronê i gotowi ponieæ skutki swych wyst¹pieñ nawi¹zywali
do najszczytniejszych tradycji siêgaj¹cych rozbiorów, walki o polski jêzyk w
szkole i s¹dzie, do tradycji obroñców politycznych, tak¿e w okresie powojennym.
Przypomniana praca stanowi wa¿ny, ale drobny wycinek w szeroko zakrojonej w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku dzia³alnoci polskich adwokatów, która w jakiej czêci równie¿ przyczyni³a siê do zmiany ustroju.
Nic wiêc dziwnego, ¿e adwokatura polska i polscy adwokaci cieszyli siê
wówczas niekwestionowanym autorytetem.
Lata dziewiêædziesi¹te. Zmiana ustroju. Inne problemy, nowe wyzwania.
Adwokatura bierze aktywny udzia³ we wszystkich przemianach politycznych,
gospodarczych, spo³ecznych. Musi równie¿ podj¹æ walkê o zachowanie
swojej to¿samoci. Zwraca uwagê na nowe niebezpieczeñstwa, na wiele niepokoj¹cych zjawisk. Na brak stabilnoci prawa, co wywo³uje ujemne skutki
spo³eczno-gospodarcze. Na niepokoj¹ce objawy podporz¹dkowywania
norm prawnych doranym celom politycznym, co prowadzi do instrumentalnego traktowania prawa. Na zmniejszaj¹ce siê poczucie bezpieczeñstwa
obywateli i obrotu prawnego. Na niedostatki polskiego wymiaru sprawiedliwoci. Na trudn¹ sytuacjê materialn¹ wiêkszoci spo³eczeñstwa, co w powa¿nym stopniu godzi w podstawowe prawa i wolnoci obywatelskie.
Adwokaci polscy bior¹ udzia³ przy opracowaniu Konstytucji. Zasiadaj¹ w
komisjach kodyfikacyjnych. Zaczynaj¹ wystêpowaæ przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci w Strasburgu. Adwokatura uzyskuje status cz³onka obserwatora CCBE. Wypowiada siê za przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Rozpoczyna masowe szkolenie z zakresu prawa europejskiego.
W sprawach wewnêtrznych  zawód adwokata zaczyna byæ wykonywany
w najró¿niejszych, najbardziej wspó³czesnych formach  w kancelariach indywidualnych i spó³kach. Powstaje ok. szeciu tysiêcy firm adwokackich wy-
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posa¿onych w najnowoczeniejsze rodki techniczne. Zwiêksza siê liczba
aplikantów. Na polskim rynku us³ug prawnych coraz intensywniej dzia³aj¹
prawnicy zagraniczni.
Ci¹gle nowelizowana jest ustawa Prawo o adwokaturze. Zapowiadane s¹
jej dalsze zmiany.
Powstaj¹ nowe zagro¿enia i nowe wyzwania dla adwokatury, dla wymiaru
sprawiedliwoci, dla demokracji. Ale to ju¿ jest inna kwestia w najnowszej historii polskiej adwokatury.
Podobno ka¿de wyst¹pienie wspó³czesne powinno rozpoczynaæ siê i koñczyæ anegdot¹. Przepraszam za ich brak, o ile przytoczona przeze mnie definicja o adwokaturze nie stanie siê nied³ugo anegdot¹. Na zakoñczenie chcê
siê natomiast odwo³aæ do wiersza wspania³ej polskiej poetki Haliny Powiatowskiej, do wiersza traktuj¹cego o losie i przemijaniu:
czy wiat umrze trochê
kiedy ja umrê.
Mówi³em o wydarzeniach i o ludziach, które powinny stanowiæ nieprzemijaj¹c¹ wartoæ w najnowszej historii polskiej adwokatury.

Andrzej Kubas
ADWOKATURA POLSKA W XXI WIEKU
Jubileusz jest wiêtem, podczas którego mówi siê Jubilatowi i o Jubilacie
rzeczy podnios³e, mi³e, s³awi¹c jego przesz³oæ i dokonania, krel¹c w
sk³adanych laurkach perspektywy biegu wydarzeñ na przysz³oæ w podobnym tonie. Adwokatura polska ma wspania³¹ historiê i prawda o niej jest
wystarczaj¹ca, by oddaæ adwokaturze ho³d i zasadnie oczekiwaæ uznania.
Wizja przysz³oci, wizja adwokatury polskiej XXI wieku rysuje siê jednak o
wiele mniej wyranie, a w³aciwy jubileuszowi optymizm ma s³absze ni¿
bymy chcieli podstawy w teraniejszoci, i to tak dalece, ¿e rodzi siê na
wstêpie pytanie bardziej zasadnicze i dramatyczne, a mianowicie, czy adwokatura, taka jak¹ znamy, jak¹ historia ukszta³towa³a w jej samorz¹dowym kszta³cie, w ogóle ma przysz³oæ, a dopiero póniej  jaka ta przysz³oæ bêdzie. Przyczyny tych obaw s¹ powszechnie znane i nie warto o
nich mówiæ w tym czasie uroczystym, nie warto tak¿e dlatego, ¿e podstawy
faktograficzne i poziom intelektualny stawianych nam zarzutów, ich motywy, wszystko to, co sk³ada siê na polityczne polowanie z medialn¹ nagon-
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