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sja  naukow a zorganizowana przez 
adw okaturę austriacką. Tem atem  
sesji był problem  alim entacji dzie
ci. W czterech refera tach  wygło
szonych przez austriackich adwo
katów omówiono w szystkie teore
tyczne i praktyczne aspekty  tego 
zagadnienia. W ypowiadano się ka
tegorycznie za koniecznością peł
nego rów noupraw nienia dzieci ze 
związków pozamałżeńskich z dzie
ćmi pochodzącymi z m ałżeństwa.

W sesji tej wziął m iędzy inny
mi udział m inister spraw iedliw o
ści Broda (były adw okat w iedeń
ski), k tó ry  wygłosił przem ówienie 
obrazujące zam ierzenia resortu  
sprawiedliwości. W czasie tego 
przem ówienia m inister Broda, w i
tając przybyłe na sesję delegacje 
zagraniczne, serdecznie pozdrowił 
delegacje państw  socjalistycznych.

M iłym akcentem  był również 
fakt, że przedstaw iciel burm istrza

W iednia w  swym przem ówieniu 
skierował słowa pow itania pod 
adresem  delegacji polskiej, pod
kreślając ze szczególnym zadowo
leniem  fak t nawiązania bliższych 
kontaktów  między adw okaturą 
austriacką a  adw okaturą polską.

Należy w tym  m iejscu stw ier
dzić, że koledzy austriaccy w yka
zywali dużo zainteresow ania 
ustro jem  adw okatury w Polsce. 
Zaproponowano nam  wym ianę pu
blikacji na ten tem at. Serdeczna 
zaś atm osfera, jaką nam  stw orzo
no, w ydaje się wskazywać na to, 
że ta  współpraca ma pełne szanse 
powodzenia na przyszłość.

Na zakończenie pobytu delega
cja polska została przy jęta  przez 
■ambasadora PRL Lesława W ojty- 
gę oraz przez pierwszego sekreta
rza Mieczysława Ziemskiego.

Z . K .

3.

W izyta

W dniach od 23 do 26 lutego 
1973 r. przebyw ała w  Polsce na 
zaproszenie Prezydium  Naczelnej 
Rady Adwokackiej pięcioosobowa 
delegacja adw okatury francuskiej. 
Na czele delegacji sta ł dziekan 
Rady Adwokackiej w Paryżu adw. 
B ernard Lasserre, a ponadto w 
skład delegacji wchodzili: M argu
eritte  Lasserre, m ałżonka dzieka
na, będąca również adwokatką, 
oraz trzech m łodych adwokatów 
paryskich: adw. A lain Fricaudet, 
adw. S tefan Guilloteau i adw. 
Filip Lefevre.

Zgodnie z istniejącym  między 
adw okaturą Polski a  adw okaturą 
Francji porozum ieniem  dokony

w ana jest stała wym iana delegacji 
obu stron, przy  czym celem p rzy
świecającym  tej w ym ianie jest 
omówienie doświadczeń zawodo
wych i zagadnień z zakresu praw a 
porównawczego, m ających duże 
znaczenie dla praktyki.

Tym  razem  zostało zorganizo
wane sem inarium  polsko-francus
kie dla omówienia problem atyki 
praw nej związanej z w ypadkam i 
drogowymi w trzech płaszczyz
nach: karnej, cywilnej i ubezpie
czeniowej. Problem atyka ta, co
raz bardziej ak tualna dla p rak ty 
ki praw niczej wobec stale rozw i
jającej się tu rystyk i zm otoryzo
wanej, stanow iła zarazem ciekawy
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przyczynek do studiów  z zakresu 
p raw a porównawczego.

Sem inarium  zostało zawczasu 
sta rann ie  przygotowane, a teksty  
refera tów  (opracowane: z zakresu 
praw a karnego —■ przez dziekana 
prof. Kazim ierza Buchałę, z za
kresu  praw a ubezpieczeniowego — 
przez adw. Janusza Ław rynow i
cza i z zakresu praw a cyw ilne
go — przez adw. Zbigniewa Czer
skiego) — po przetłum aczeniu na 
język francuski — zostały uprzed
nio doręczone kolegom francuskim  
w  Paryżu, skąd z kolei strona 
polska otrzym ała odpowiednie re
fe ra ty  obejm ujące opracowania 
analogicznych zagadnień w świetle 
praw a obowiązującego we Francji. 
P rzystępu jąc więc do dyskusji na 
sem inarium , dyskutanci obu stron 
znali już tekst opracowanych i za
w czasu przesłanych referatów .

O tw arcie spotkania nastąpiło w 
siedzibie W arszawskiej Rady Ad
wokackiej. Spotkanie otworzył 
prezes Naczelnej Rady Adwoka
ckiej adw. Zdzisław Czeszejko, w i
ta jąc  gości francuskich i kolegów 
polskich.

Prezes NRA adw. Zdzisław Cze
szejko poinformował w  swym  w y
stąp ien iu  delegację francuską o 
organizacji adw okatury  i zasadach 
w ykonyw ania zawodu adw okata w 
Polsce, po czym dziekan Rady Ad
w okackiej w Paryżu  adw. B er
na rd  Lasserre przedstaw ił zebra
nym  ze swej strony tę samą pro
b lem atykę w  odniesieniu do adwo
k a tu ry  francuskiej.

N astępnie w yw iązała się żywa 
dyskusja  nad referatam i.

Na zakończenie sem inarium  za
równo prezes NRA adw. Zdzisław 
Czeszejko jak i dziekan adw. B er
n a rd  L asserre stw ierdzili, że spot
kania  tego rodzaju zarówno przy
czyniają się do zacieśnienia wza
jem nej i tradycyjnej przyjaźni

istniejącej między adw okaturą obu 
krajów, jak i przynoszą określoną 
korzyść w  postaci praktycznego 
omówienia i zapoznania się z po
szczególnymi działami praw a, m a
jącym i znaczenie w  m iędzynarodo
wym  obrocie praw nym .

W ieczorem pierwszego dnia po
by tu  koledzy francuscy obejrzeli 
w  Teatrze W ielkim „Spartakusa” 
z m uzyką Chaczaturiana. Gmach 
Teatru, najw iększy i najnowocześ
niejszy tego rodzaju budynek w 
Europie, zrobił na gościach w iel
kie wrażenie.

Następnego dnia, to  jest w so
botę 24 lutego, delegacja francus
ka została przy jęta  przez W ice
m inistra  Sprawiedliwości Adam a 
Zborowskiego. W czasie rozmowy, 
k tó ra  upłynęła w  serdecznej atm o
sferze, poruszane były problem y 
związane z organizacją sam orządu 
adwokackiego w Polsce oraz za
gadnienia dotyczące w ykonyw ania 
zawodu adw okata w Polsce i we 
Francji.

Po wizycie u  W icem inistra Zbo
rowskiego delegacja zwiedziła 
gmach Sądów przy  ul. Świerczew
skiego 127 w  W arszawie, zapozna
jąc się z zainteresow aniem  z to
kiem  rozpraw  w  spraw ach rozpa
tryw anych w tym  dniu.

Po południu goście nasi odlecieli 
do Krakowa.

Wieczorem odbyło się spotkanie 
delegacji francuskiej z członkami 
Rady Adwokackiej w  K rakow ie 
w  Klubie Adw okata przy ul. Sław 
kowskiej, po czym goście w ysłu
chali koncertu utw orów  Beetho- 
vena w Filharm onii Państw ow ej.

W niedzielę delegacja zwiedza
ła Zam ek K rólew ski na W awelu. 
A rrasy  jagiellońskie i nam ioty tu 
reckie zdobyte pod W iedniem w y
w arły  na gościach w ielkie w raże
nie, przy czym podkreślali oni nie 
tylko niezw ykłą rzadkość kolekcji,
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ale i nadzw yczajną dbałość, jaką 
przykłada się w  Polsce do konser
wacji zabytków ku ltu ry  i sztuki.

Goście obejrzeli najcenniejsze 
zabytki architektoniczne Krakowa, 
w  tym  również Collegium Maius, 
którego najw spanialsze eksponaty 
ze zbiorów M uzeum U niw ersyte
tu  Jagiellońskiego będą mogli 
obejrzeć u siebie w Paryżu, gdyż 
tam  są one- ak tualn ie  wystawione 
w związku z 500-leciem urodzin 
M ikołaja Kopernika.

Po powrocie do W arszawy kole
dzy francuscy zwiedzili Warszawę, 
przy czym szczególny ich podziw 
wzbudziło odbudowane S tare  Mia
sto oraz postępująca odbudowa 
zniszczonego doszczętnie przez 
okupantów  Zam ku Królewskiego.

W poniedziałek 26 lutego dele
gacja francuska odleciała z W ar

szawy. W yjeżdżając, goście nasi 
podkreślali znaczenie w izyty i zet
knięcia się z przedstaw icielam i pol
skiej adw okatury oraz w artość 
bezpośrednich inform acji o sam o- 
rządzenie adwokackim  i o zawo
dzie adw okata w Polsce, gdyż b rak  
tych inform acji jest nadal na Za
chodzie odczuwalny, a także 
stw ierdzili, że przeprowadzone se
m inarium  było z pożytkiem  dla 
problem atyki m ającej związek z 
p rak tyką  adwokacką.

Delegacja francuska podkreślała 
stale w  czasie swego pobytu w  
Polsce gościnność, z jaką spotkała 
się ze strony kolegów polskich, 
i wyraziła wdzięczność za um ożli
w ienie jej przyjazdu do Polski 
i zapoznanie się z jej życiem 
współczesnym, tradycją  i ku ltu rą .

Adw. Zbigniew  C zerski

4.

Z  życ ia  izb ad w o kack ich

Izba krakowska

1. Jeszcze o Klubie Adwo
kata.  W styczniowym numerze „Pa- 
lestry” adw. J. Korpała poinformował 
środowisko adwokackie o powstaniu 
i o głównych kierunkach działalności 
Klubu. W uzupełnieniu notatki warto 
dodać, że Klubowi przybyły: fortepian, 
radio i mini-gastronomia, a wydziele
nie przez Radę Adwokacką odrębnego 
funduszu, opartego na preliminarzu 
Klubu, aktywizuje Radę Klubu.

Klub spełnia już funkcję reprezenta
cyjną i organizacyjną. W kwestii jego 
roli integracyjnej ścierają się różne 
koncepcje, wolno jednak mieć nadzieję,

że również w tej mierze dojdzie rychło 
do uzgodnienia poglądów.

Na razie — jako kronikarz — z sa
tysfakcją notuję wyjątkowo udane 
coctail-party dzieci adwokatów (lice
alistów i studentów), które odbyło się 
w dn. 10.11.1973 r. właśnie w lokalu 
Klubu. Trzydzieści osób tańczyło do 
upadłego przy gramofonie, a organiza
torzy zadbali o rozliczne konkursy z 
nagrodami książkowymi i o zabawy 
grupowe. Jeżeli Rada Klubu zechce 
uwzględnić „wolę ludu”, to szybko po
winna powtórzyć tę znakomitą impre
zę. Z tzw. kół zbliżonych dowiaduję 
się, że w planie przewidziana jest za
bawa dzieci adwokackich ze szkół pod
stawowych.


