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Barana, znanego wrocławskiego naukowca, lekarza okulisty i dzia
łacza sportu motorowego. Wspomniane zawody żużlowe stanowią 
zarazem ostatni Finał Złotego Kasku. W dniu 1 października 
1987 r. puchar otrzymał z rąk dziekana adw. Stanisława Afendy 
Wojciech Zabiałowicz (z Apatora w Toruniu), który zajął trzecie 
miejsce po zgromadzeniu 12 punktów, ustępując w tych zawo
dach Cezaremu Owiżycowi ze Stali Gorzów oraz Zenonowi Kas
przakowi z Unii Leszno.

W kolejnych zawodach memoriałowych przeprowadzonych 29 
września 1988 r. puchar ufundowany przez Radę zdobył Piotr 
Świst ze Stali Gorzów. Zwycięzcą Memoriału doc. dra hab. Lecha 
Barana został Andrzej Huszcza i  Falubazu Zielona Góra.

Ufundowanie przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu 
pucharów dla czołowych żużlowców zostało odnotowane we 
wrocławskich gazetach. Jest to nietypowy zakres działalności ad
wokatury, ale kto wie, czy nie zyskujący dla niej również potrzeb
nej sympatii kibiców.

adw. Andrzej Malicki
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Udział polskiej adwokatury w Ul A

Union Internationale des Avocats —  Międzynarodowe Stowarzy
szenie Adwokatów —  jest ściśle zawodową prganizacją adwokatu
ry, najstarszą z istniejących. Powstała w 1927 r., a protokół zawią
zujący został podpisany w 1927 r. w Charleroi (Belgia) przez 
przedstawicieli adwokatury francuskiej, belgijskiej i luksembur
skiej. Wkrótce do UIA przystąpiły adwokatury wielu innych kra
jów, w tym także adwokatura polska (w 1930 r.).

Obecnie UIA obejmuje adwokatury prawie całego świata.
Bezpośrednio przed wojną prezesem UIA był Polak adw. Stefan 

Rowiński z Krakowa.
We wrześniu 1939 r. kongres UIA miał się odbyć w Polsce w 

Warszawie, ale przeszkodził temu wybuch wojny. -
W październiku 1986 r. członkostwo adwokatury polskiej w UIA 

zostało reaktywowane, w styczniu zaś 1987 r. na stanowisko wi
ceprezesa UIA powołany został prezes NRA adw. dr Kazimierz Ło- 
jewski.

UIA jest organizacją uczestniczącą w pracach UNESCO i z tego 
tytułu jest ona zarejestrowana jako organizacja współpracująca z 
Organizacją Narodów Zjednoczonych. Dodać należy, że UIA cie-
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szy się szczególną opieką i zainteresowaniem Sekretarza Gene
ralnego ONZ, którego przedstawiciel uczestniczy w każdym kon
gresie UIA.

Zadaniem UIA jest prowadzenie szerokiej wymiany między ad
wokatami doświadczeń zawodowych, związanych przede wszyst
kim z działalnością adwokata w życiu prawniczym i społecznym.

W dniu 20 czerwca 1987 r. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. dr Kazimierz Łojewski podpisał w imieniu adwokatury pol
skiej na konferencji w Paryżu międzynarodową konwencję o pra
wie do obrony i o prawach obrońcy w procesie. Konwencja ta, 
podpisana przez przedstawicieli licznych adwokatur całego świata, 
nie pozostała jednak tylko suchą literą prawa i chwalebną manife
stacją zasad humanizmu.

W ramach UIA działa stała komisja czuwająca nad realizacją 
postanowień konwencji, która ma ogromne znaczenie dla życia 
prawniczego na całej kuli ziemskiej, zwłaszcza zaś w krajach trze
ciego świata. Członkami tej komisji jest m.in. dwoje adwokatów 
polskich z Warszawy, a mianowicie adw. Janusz Krzaczek i adw. 
Magdalena Tarnowska.

Odnotowując wymienione wyżej fakty, należy z satysfakcją 
stwierdzić, że przedstawiciele adwokatury polskiej biorą bardzo 
czynny udział w pracach Union Internationale des Avocats.

adw. Zbigniew Czerski
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STATUT
MIĘDZYNARODOWEGO  

ZWIĄZKU ADWOKATÓW (UIA) *

Nazwa stowarzyszenia

Art. 1

Na podstawie przepisów belgijskiej ustawy z dnia 25 paździer
nika 1919 r. o przyznaniu osobowości prawnej międzynarodowym

* Tłumacz adw. Zbierański nie zgodził się na przetłumaczenie wyrazu „union” 
jako „stowarzyszenie" (termin użyty w poz. 1 przez adw. Czerskiego) i prosił o po
zostawienie w jego przekładzie terminu „związek". Prośbie tej uczyniono zadość

(Red).


