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V. Rola Ośrodka Badawczego A dw okatury w zakresie problem u wymowy

1. Ośrodek Badawczy pow inien powołać kilkuosobowy zespół doświadczonych i teo
retycznie przygotow anych w tym  zakresie adw okatów  dla sporadycznej działa l
ności opiniodawczej, sugestii program ow ych i porad organizacyjnych przy  p ro 
w adzeniu działalności podnoszenia wymowy wśród adw okatów  i aplikantów .

2) Za pośrednictw em  rad  adw okackich należy spowodować powołanie w  poszcze
gólnych izbach przynajm niej jednego w  każdej izbie pełnom ocnika do spraw  
wymowy w celu inform ow ania Ośrodka o stanie um iejętności na terenie izby 
w  tym  zakresie, podejm ow ania inicjatyw  w  zakresie szkolenia oraz przekazy
w ania uzyskanych w  tej m ierze doświadczeń.

3. Ośrodek powinien dysponować nieliczną kadrą  specjalistów  z zakresu h istorii 
i teorii wymowy i umożliwiać poszczególnym izbom — na ich życzenie — ko
rzystanie z tych prelegentów ; o liście prelegentów  i o będących do dyspozycji 
tem atach należy bieżąco inform ować izby.

4 Należy przeprow adzić (obowiązkowo przy szkoleniu aplikantów ) nabycie przez 
poszczególne izby jednolitych m agnetofonów. Ujednolicenie magnetofonów po
zwoli na dostarczanie poszczególnym izbom lub na w ym ianę między izbami 
nagrań  magnetofonowych, zaw ierających krótkie cenne refera ty  z zakresu  teorii 
i h istorii wymowy, oraz zasługujących na to nag rań  mów adwokackich.

5. Z chw ilą gdy ukaże się zapow iadana książka o sztuce wymowy, będzie rzeczą po
żądaną zainicjow anie we w szystkich izbach dyskusji nad tą  książką, co pozwoli 
ujaw nić jej braki, a przede w szystkim  będzie okazją do rozw inięcia tej tem atyki.

6. Należy rozważyć dostarczenie w zorcowych tekstów  przem ówień, tzw. k lasycz
nych, przy czym nie mogłyby tu  wchodzić w  zasadzie w  rachubę pełne teksty, 
lecz w ybrane i skom entow ane fragm enty  tych tekstów  (można by tu  w ykorzy
stać np. m ateriały  zebrane na łam ach „Gazety Sądow ej” w cyklu „M ała an to
logia wymowy sądow ej”).

7. N iniejszy szkic program u może służyć projektow anem u zespołowi do bardziej 
szczegółowych w skazań oraz jako m ateriał do ew entualnej narady w  spraw ach 
wymowy.

adw. dr Roman Łyczywek

G. Uwagi dotyczące opracowania programu szkolenia 
i doskonalenia zawodowego w zakresie wygłaszania 

przemówień sądowych

I. Uwagi ogólne

W chwili obecnej b rak  jest dostatecznej sum y doświadczeń i spraw dzonych 
efektów  w  dziedzinie szkolenia i doskonalenia zawodowego, jeśli chodzi o w ygła
szanie przem ówień sądowych. U stalając zatem  założenia program ow e p erspek ty 
wiczne, należałoby określić równocześnie konkretny program  węższy na okres n a j
bliższy, tj. na rok 1975.

W yniki realizacji tego krótkoterm inow ego program u i nabyte dośw iadczenia 
powinny być podstaw ą ułożenia i rozszerzenia program u w  la tach następnych.
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II. Szkolenie aplikantów  adw okackich — projekt program u na rok 1975

1 Należałoby w ogólnym program ie szkolenia ustalić odpowiednią liczbę godzin 
lekcyjnych przeznaczonych na zagadnienia związane z przygotowaniem  i w ygła
szaniem  przemówień sądowych.
Tem atem  zajęć powinny być zagadnienia w ybrane przez prowadzącego zajęcia 
z opracowanego program u ogólnego (referaty  adw okatów  O. Missuny, C. J a 
w orskiego i dra R. Łyczywka).

2. Celowe byłoby zorganizowanie cyklu prelekcji (kursu) w zakresie dykcji, słow 
nictw a i stylu, wygłaszanych przez polonistę lub ak to ra  (ew entualnie na p rze
m ian przez obu). Zajęcia te  powinny się odbywać w  obecności adw okata p row a
dzącego zajęcia z zakresu erystyki. Udział aplikantów  w  prelekcjach (uczest
nictw o w kursie) powinien być obowiązkowy.

3. Należałoby zorganizować w roku 1975, co najm niej n a  3 m iesiące przed te rm i
nem  planowanego egzam inu adwokackiego, w  każdej izbie konkurs krasom ówczy 
dla aplikantów . Uczestnictwo w  konkursie powinno być obowiązkowe, a uzyska
nie oceny pozytywnej — w arunkiem  dopuszczenia do egzam inu adwokackiego 
dla zdających go w  danym  roku. Poza członkami zespołu oceniającego obecni 
mogliby być członkowie palestry  oraz zaproszeni goście.

4. R ada adw okacka pow inna przeznaczyć w  m iarę możności dw a m agnetofony 
jako  pomoc techniczną przy szkoleniu. Niezależnie od w ykorzystania m agneto
fonów na zajęciach szkoleniowych należałoby je udostępnić aplikantom , którzy 
chcieliby u trw alać na taśm ie swój głos oraz p ro jek ty  przem ów ień i w ten spo
sób kontrolow ać siebie sam ych w  form ie sam okształcenia.

III. Na m arginesie szczegółowo opracowanego przez adw. C. Jaworskiego program u 
szkolenia aplikantów  adwokackich w zakresie wymowy sądowej nasuw ają się 
następujące uwagi:

1. Podział program u na szkolenie trzyletn ie w ydaje się na razie o ty le utrudniony, 
że co roku zm ienia się skład osobowy grupy szkolących się. W program ie na 
najbliższy okres jednego roku  należałoby zatem  uwzględnić równolegle zarówno 
zagadnienia form y jak  i treści przemówień.

2. Mało rea ln a  w ydaje się możliwość zsynchronizow ania zajęć z innych przedm io
tów  ze szkoleniem w  spraw ie w ygłaszania przem ów ień sądowych.

3. Szczególny nacisk należałoby położyć na w skazyw anie często spotykanych błę
dów językowych, stylistycznych, błędów w układzie treści itp. Można by 
uw zględniać m ateria ł dydaktyczny uzyskany z przem ówień sądowych, przy czym 
m ateria ł tak i m usiałby być ściśle anonimowy.

IV. Doskonalenie zawodowe

1. Zorganizowany dla aplikantów  cykl prelekcji polonisty lub  ak to ra  na tem at za
sad  dykcji, słow nictw a i sty lu  m ożna by udostępnić — w  form ie dobrowolnego 
uczestnictw a — w szystkim  adwokatom.

2. Celowe byłoby zorganizowanie spotkania z przedstaw icielam i sądów w ojew ódz
kich, k tórzy przekazaliby (ew entualnie w  form ie krótkich  prelekcji) swoje uw agi 
na tem at w ygłaszanych przez adw okatów  przem ówień. Na spotkanie w siedzibie 
rad y  należałoby wówczas zaprosić adw okatów  z całej izby bądź dokonać po
działu terenu  n a  pewne ośrodki. Zapewniony pow inien być udział adwokatów
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przygotow anych do wygłoszenia kró tk ich  koreferatów  i do zagajenia tym  sam ym  
dyskusji.

3. Zam iast spotkań z sędziam i sądu wojewódzkiego można by zorganizować spot
kanie dyskusyjne wyłącznie w  gronie adwokatów. K rótkie refera ty  w prow adza
jące m ogliby wygłosić adw okaci zajm ujący się zagadnieniam i przem ówień sądo
wych z te renu  miejscowego lub zaproszeni za pośrednictwem  Zespołu do Spraw  
W ymowy Sądowej.

adw. dr Bronisław Koch

H. Program działalności Zespołu do Spraw Wymowy Sądowej
na rok 1975

Można uznać za realne w ykonanie w roku 1975 następujących zadań w dziedzi
nie wymowy sądowej.

1. K onkursy krasomówcze dla aplikantów  adw okackich

Zespół zaproponuje radom  adw okackim  urządzenie w pierwszym  półroczu 1975 r. 
konkursów  krasom ówczych aplikantów  i w  tym  celu przygotuje wzorcowy regu
lam in konkursu  oraz listę tem atów.

Jesienią 1975 r. zostanie urządzony w  W arszawie ogólnopolski konkurs k raso
mówczy z udziałem  laureatów  konkursów  wojewódzkich.

2. P ro jek t kształcenia aplikantów  adw okackich w dziedzinie wymowy sądowej

P ro jek t tak i opracowany przez Zespół będzie przedstaw iony do zaopiniow ania 
Radzie Program ow ej O środka Badawczego A dw okatury, a następnie, po uzgodnie
niu z P rezydium  NRA, zostanie przesłany do rozważenia i ewentualnego stosow a
nia radom  adwokackim .

3. G rom adzenie w yróżniających się przem ówień sądowych adw okatów

Zespół dokona w yboru szczególnie w artościow ych przem ówień spośród przem ó
w ień nadesłanych. W ybrane przem ów ienia służyć będą jako pomoc w prow adzeniu 
zajęć szkoleniowych.

W szystkie nadesłane przem ów ienia zachowane zostaną w  zbiorach Ośrodka Ba
dawczego Adw okatury.

Począwszy od 1976 r. Zespół do Spraw  W ymowy Sądowej corocznie będzie p rzy j
m ow ał od zainteresow anych adw okatów  teksty ich najlepszych przem ówień z roku  
ubiegłego.

4. Eksperym entalne zajęcia praktyczne

W 1975 r. Zespół dążyć będzie do zorganizowania:
a) w ykładów  n a  tem at popraw ności językowej w przem ów ieniach sądowych,
b) sem inarium  techniki żywego słowa.

5. Spotkanie na tem at „Współczesna wym owa sądowa”

D nia 20 m arca 1975 r. odbyło się spotkanie na tem at „W spółczesna wym owa 
sądow a” z udziałem  adwokatów , aplikantów  i  studentów  praw a U niw ersytetu  W ar
szawskiego. Spraw ozdanie z tego spo tkania zostanie zamieszczone w  „Palestrze”.

adw. Witold Bayer


