DEKRET
w przedmiocie statutu tymczasowego
Palestry Państwa Polskiego
(…)
Art. 4. Adwokat winien być rzecznikiem prawa i słuszności. Winien
poświęcić się obowiązkom swym z całą gorliwością i sumiennością, mając na względzie dobro publiczne, okazywać poszanowanie i posłuch dla sądów, urzędów i organów Palestry (…) i zachowywać się zgodnie z wymaganiami honoru i przyzwoitości. (…)
Dan w Warszawie, dnia 24 grudnia 1918 r.
Naczelnik Państwa:
Józef Piłsudski

ADWOKATURA WIERNA
SWOIM ZASADOM
11 listopada 1918 r. Polska odzyskała państwowość i niepodległość. Zaledwie sześć tygodni później, bo w dniu 24 grudnia
1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydaje dekret o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego.
Józef Piłsudski wiedział, że sprawą priorytetową jest zadbanie
o tożsamość i jednolity system prawa. Dlatego właśnie w pierwszej kolejności utrwalił dekretem - struktury i zasady adwokackie, którym jesteśmy wierni do dzisiaj. Zgodnie z artykułem
4 dekretu:
„Adwokat winien być rzecznikiem prawa i słuszności.”
Przywołanie tych dwóch podstaw istnienia Adwokatury nie było
i nadal nie jest przypadkowe. Adwokat ślubuje stać na straży
praw oraz wolności obywatelskich i to wobec Ojczyzny jest jego
obowiązkiem. Na sztandarach Adwokatury zawsze umieszczone
jest przywołanie „Prawo – Ojczyzna – Honor”. W taki właśnie sposób i w takiej też kolejności każdy adwokat widzi swą powinność
wobec społeczeństwa.
„Winien (…) mając na względzie dobro publiczne,
okazywać poszanowanie i posłuch dla sądów,
urzędów i organów Palestry (…)”
Nakaz ten, wynikający ze 100-letniego już dekretu, również dla
obecnej Adwokatury jest oczywisty, a kolejność w nim wskazana też nie jest przypadkowa. W czasach, gdy narusza się zasadę
trójpodziału władzy i gdy pozostałe władze deprecjonują niezależność sądów i niezawisłość sędziów– adwokat ma obowiązek trwać
w poszanowaniu w pierwszej kolejności dla Wymiaru Sprawiedliwości, bo inaczej być nie może.
„(…) zachowywać się zgodnie z wymaganiami honoru
i przyzwoitości.”
Tak to pojmowała Adwokatura w okresie międzywojennym, gdy
broniła pro bono w wielu procesach politycznych, gdy władza
stawała się autorytarna (np. w procesie Brzeskim).
Dzisiaj, gdy politycy z pierwszych stron gazet mówią, że wyroki
sądów niekoniecznie ich obowiązują, a społeczeństwo w mediach
wielokrotnie widzi i słyszy krytykę, ale i brak poszanowania dla
majestatu Wymiaru Sprawiedliwości trzeba przypominać: w sali
rozpraw wisi zawsze godło Państwa, a sędzia wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, mając na szyi łańcuch z orłem.

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE
W SWEJ PRACY ADWOKATA…
Tak zaczyna się rota ślubowania adwokackiego. Ktoś powie to takie staroświeckie, pełne patosu, niepotrzebnej, uroczystej i zbyt
wysokiej skali emocjonalnego uniesienia. Po co to?
Nim wgłębimy się w sens adwokackiego ślubowania, trzeba
wskazać, że adwokat nie może przed złożeniem ślubowania
wykonywać jakichkolwiek czynności zawodowych. Dopiero uroczyste złożenie ślubowania przed Dziekanem Rady Adwokackiej
umożliwia założenie togi adwokackiej i faktyczne świadczenie
pomocy prawnej, wszystkim bez wyjątku potrzebującym. Rota
ślubowania ma charakter uroczysty i odnosi się do zasad i wartości, którymi kieruje się każdy adwokat.
Ślubuję uroczyście przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich, i umacniania porządku
prawnego Rzeczypospolitej Polski
- to oddaje sens i misję, jaką ma do wypełnienia Adwokatura ,
którą tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy. To obowiązek, konieczność stania po stronie słabszych, błądzących, zagubionych
czy wykluczonych. To także odpowiedzialne postawy adwokatów
w obronie ładu demokratycznego państwa prawnego i ładu
konstytucyjnego. To obowiązek stania po stronie prawa, a nie
bezprawia.
Ślubuję zachować tajemnicę zawodową
- to filar funkcjonowania Adwokatury, gwarancja dyskrecji i zachowania w milczeniu wszystkiego, o czym adwokat dowiedział
się świadcząc pomoc prawną. Tajemnica ta, ma charakter bezwzględny, nie doznaje wyjątków, nie jest ograniczona w czasie. To
dzięki gwarancjom dochowania tajemnicy, potrzebujący pomocy
prawnej z ufnością powierzają adwokatom swoje problemy, często bardzo osobiste, mając pewność, że zostaną ujawnione tylko
i wyłącznie w ich interesie prawnym i wyłącznie na ich korzyść.
Tajemnica obrończa adwokata zrównana jest z tajemnicą spowiedzi, jest konstytucyjnie oraz ustawowo chroniona i nikt nie
ma prawa zwolnić adwokata z tej tajemnicy.
Ślubuję obowiązki swe wypełniać gorliwie i sumiennie, kierując się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości
społecznej
- to uroczyste zapewnienie oznacza skrupulatne przestrzeganie
przez adwokatów norm etycznych, wynikających z Kodeksu Etyki
Adwokackiej. Norm, które kształtowane były przez wiele pokoleń
adwokatów. Swoistych Adwokaturze zasad postępowania, w relacjach z klientami, sądami, organami władzy publicznej. Wierność rocie ślubowania decyduje o pozycji zawodowej adwokata
oraz przyczynia się do godnego postrzegania Adwokatury przez
obywateli.

Adwokatura pamięta swoje 100-letnie powinności. Mam nadzieję, że wierność tym zasadom jest i będzie pozytywnie odbierana
przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawód adwokata jest zawodem wolnym, co nie oznacza dowolności w jego wykonywaniu. Ukształtowany przez tradycję, normy
etyki, rotę ślubowania, przepisy ustawy Prawo o Adwokaturze
oraz Konstytucję, sposób wykonywania zawodu adwokata według najwyższych standardów wiedzy, daje pełne gwarancje profesjonalizmu i rzetelności.

Adw. Włodzimierz Łyczywek,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
od 2013 roku oraz w latach 1992-1998,
członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Marek Mikołajczyk,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
w latach 1998-2004 i 2010-2013,
członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Fundamentem naszego samorządu jest najwyższy akt prawny –
nasza Konstytucja. W zgodzie z jej postanowieniami „(…)można
tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące zawody zaufania
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” (art. 17 ust. 2). Rozwinięciem jest art. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, który stanowi: „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności
obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.”
Obecnie Adwokaturę tworzy 21.000 adwokatów i 4.400 aplikantów adwokackich, zorganizowanych w 24 Izbach. Każda Izba
ma własną osobowość prawną. Organem wykonawczym Izby
jest Okręgowa Rada Adwokacka z Dziekanem na czele, a najistotniejsze sprawy rozstrzyga Zgromadzenie Izby. Na szczeblu
krajowym najważniejsze decyzje podejmuje Krajowy Zjazd Adwokatury. To Zjazd wybiera Prezesa oraz członków Naczelnej Rady
Adwokackiej, której skład uzupełniają Dziekani. Mamy własne II
instancyjne sądownictwo dyscyplinarne. Członkowie adwokackiego „wymiaru sprawiedliwości” pochodzą z wyborów. Kadencja
wszystkich organów trwa cztery lata.

POLSCY ADWOKACI BYLI OFIARAMI zbrodni sowieckich
i nazistowskich. W Katyniu zamordowano co najmniej 110
adwokatów. W Oświęcimiu życie straciło ok. 200 adwokatów.
Ginęli w Dachau, na Syberii, w Piaśnicy i na Majdanku.

W POWSTANIU WARSZAWSKIM walczyło ponad 200 adwokatów i aplikantów adwokackich. Wśród tych, którzy przeżyli był Roman Łyczywek, pierwszy adwokat w powojennym
Szczecinie. Powstańcami byli także późniejsi, wybitni adwokaci m. in. Maria Budzanowska (Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej w mrocznych latach 1983-1985), Tadeusz De
Virion, Wiesław Chrzanowski, Jan Olszewski.

Słowo adwokat wywodzi się z łacińskiego słowa advocatus od
advocare - wzywać na pomoc. To kwintesencja adwokackiej służby. Jesteśmy tam, gdzie ktoś woła o pomoc. Bronimy Człowieka,
a nie jego czynów.

TOGA TO NIE KAPRYS. Opisana jest szczegółowo w specjalnym rozporządzeniu w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów (…).
Toga jest suknią fałdzistą, sięgającą powyżej kostek około 25 cm,
u dołu ma w obwodzie 2 m 70 cm do 2 m 78 cm i od karczka w dół
ułożona jest w kontrafałdy, po 3 na obydwu przodach togi i 7 na plecach. Zapinana jest na 5 guzików krytych. Rękawy togi u góry ułożone
są w 7 do 9 kontrafałd, tworzących bufy. Przód togi, boki i karczek
są szyte podwójną stebnówką szerokości 0,5 cm. Przy kołnierzu togi
wszyty jest żabot z zielonego jedwabiu długości 21 cm, szerokości
u dołu 28 cm, ułożony w 13 kontrafałd, z których środkowa jest
o szerokości 2 cm. Kołnierz i mankiety togi mają wypustkę z zielonego aksamitu…

27 MARCA 1945 R. W PRUSZKOWIE NKWD podstępnie aresztowało szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wywieziono ich do Moskwy i tam sądzono. Wśród aresztowanych było pięciu adwokatów:
Stanisław Mierzwa, Józef Chaciński, Zbigniew Stypułkowski, Antoni Pajdak (później współzałożyciel Komitetu
Obrony Robotników), Adam Bień. Po ich porwaniu faktycznym przywódcą Polski Podziemnej był adw. Stefan
Korboński - jako ostatni, powołany do pełnienia obowiązków Delegata Rządu na Kraj.

Głównymi autorami statutu pierwszej
Solidarności byli adwokaci: Wiesław
Chrzanowski późniejszy Marszałek Sejmu
I Kadencji i Minister Sprawiedliwości, Władysław Siła-Nowicki oraz Jan Olszewski
(późniejszy premier RP). Wielu włączyło
się aktywnie w działalność Solidarności,
wspierając swą wiedzą i doświadczeniem
struktury oraz działaczy Związku. Upowszechniali wiedzę o prawie pracy, mechanizmach prawnych funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, informowali o międzynarodowych aktach prawnych, których ówczesna Polska była sygnatariuszem, a faktycznie ich nie wykonywała.
Wystarczy wspomnieć Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
ratyfikowany przez Polskę w 1977 r.
Obowiązujące do 1982 r. przepisy nie
przewidywały Krajowego Zjazdu Adwokatury mimo to, adwokaci taki Zjazd zwołali.
Odbył się w styczniu 1981 r. w Poznaniu.
To wówczas adwokaci domagali się utworzenia Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
W okresie stanu wojennego adwokaci występowali w najtrudniejszych sprawach. Bronili
w procesach politycznych, oskarżali morderców
ks. Jerzego Popiełuszki i Grzegorza Przemyka.
Znaleźli się wśród internowanych i szykanowanych. Niektórzy doświadczyli smaku więziennego chleba m. in. późniejszy Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej adw. Maciej Bednarkiewicz,
aresztowany w 1984 r. Wielu adwokatów po
1989 r. czynnie włączyło się w budowę suwerennej i demokratycznej Polski.

Obelisk upamiętniający Rafała Lemkina w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie. Autor: Mateusz Opasiński.

Bodaj najbardziej znanym w świecie polskim adwokatem jest Rafał Lemkin (1900-1959) - twórca pojęcia
„ludobójstwo”. Był doradcą głównego oskarżyciela z ramienia USA w procesie w Norymberdze. Na Niego powoływali się inni oskarżyciele w tym procesie. Faktyczny udział polskiego adwokata żydowskiego pochodzenia
w tej największej w historii rozprawie ze zbrodniarzami, winnymi ludobójstwa i śmierci milionów, miał wymiar
symboliczny i ponadczasowy. Inicjator i współtwórca Konwencji ONZ z 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, zwanej też Konwencją Lemkina. Kandydat do pokojowej nagrody Nobla.

W katastrofie smoleńskiej, naszej największej współczesnej tragedii, obok pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich i 90 ofiar
życie straciło czworo adwokatów: Stanisław
Mikke, Jolanta Szymanek-Deresz, Stanisław
Zając oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka. W chwili śmierci miała 46 lat.
Adwokaci pamiętają o wszystkich ofiarach.
W szczególny sposób uczciliśmy Tych adwokatów poprzez poświęconą Im tablicę
pamiątkową, umieszczoną na budynku
siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej przy
ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie.

Szczeciński samorząd adwokacki powstał
w 1951 r. Pierwszym Dziekanem został egzaminowany w 1935 r. jeszcze we Lwowie adw. Edward
Hausknecht, a pierwszym adwokatem w Szczecinie był wspominany już Roman Łyczywek.

Plac Batorego 3 w Szczecinie
- nasza siedziba.

Bez wątpienia najbardziej znaną i zasłużoną organizacją opozycyjną w krajach bloku
wschodniego był Komitet Obrony Robotników (przekształcony następnie w KSS KOR).
Wśród pierwszych 14 założycieli we wrześniu
1976 r. była trójka adwokatów: Ludwik Cohn,
Antoni Pajdak i Aniela Steinsbergowa. Do
najaktywniejszych współpracowników należała grupa adwokatów z Janem Olszewskim,
Władysławem Siłą-Nowickim, Stanisławem
Szczuką i Jackiem Taylorem na czele.

Obecnie Szczecińska Izba Adwokacka liczy ok.
530 adwokatów i 117 aplikantów adwokackich. Siedziba Szczecińskiej Rady Adwokackiej
mieści się przy Placu Batorego 3. Urzędującym
Dziekanem jest adw. Włodzimierz Łyczywek,
który z racji tej funkcji jest jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Drugim
członkiem NRA jest adw. Marek Mikołajczyk,
który piastuje także prestiżową funkcję jedynego doradcy Prezesa Naczelnej Rady.

Mamy sądową apelację obejmującą okręgi
Sądów Okręgowych w Gorzowie, Koszalinie
i Szczecinie, a co za tym idzie apelacyjną prokuraturę, działające (…) samorządy: notarialny
i komorniczy oraz Oddział IPN. (…) … wcześniej zaś była uchwała ORA w Szczecinie…
(śp. Tadeusz Julian Haczkiewicz, pierwszy Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w latach
2005-2010.)

fot. Tomasz Pasula

Należymy do wielkiej rodziny adwokackiej, której korzenie sięgają Starożytności. Nie jesteśmy samozwańcami. To, że konkretny
człowiek jest adwokatem jest jego wyborem, ale istnienie adwokatów to dorobek światowej cywilizacji i wielkie osiągnięcie
humanizmu. Z tego dziedzictwa czerpie i w oparciu o nie działa
Adwokatura Polska.

ADWOKATURA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ poniosła
największe straty ze wszystkich grup zawodowych. Wojny
nie przeżyło niemal 60% adwokatów i 90% aplikantów adwokackich. W czasie całej okupacji dzielili losy wszystkich
Polaków. Walczyli na wszystkich frontach i niemal we wszystkich formacjach zbrojnych i armiach państw sojuszniczych.

Tablica przy ul. Rayskiego 23
w Szczecinie.

HISTORIA ADWOKATURY POLSKIEJ sięga dalej niż ostatnie sto lat.
Wystarczy wspomnieć, że swoje epizody „adwokackie” mieli ojcowie naszej literatury Jan Kochanowski i Mikołaj Rej. Podobnie
autor słów naszego hymnu Józef Wybicki.

Uchwała Nr 05/03/02
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
z dnia 26 marca 2002 roku
Środowisko szczecińskich adwokatów w trosce o zdecydowane podniesienie rangi Szczecina jak
Centrum Województwa Zachodniopomorskiego, uznaje za konieczne i celowe podjęcie inicjatyw
zmierzających do stworzenia w Szczecinie silnego ośrodka prawniczego, skupionego wokół idei
utworzenia w Szczecinie siedziby Sądu Apelacyjnego, (…) tym bardziej, że geopolityczne położenie Szczecina na mapie Polski i Europy w pełni uzasadnia tę inicjatywę.
(…) Kierujemy apel do władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego i Gminy
Miasta Szczecin, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, władz uniwersyteckich oraz wszystkich środowisk prawniczych (…) o pełne skonsolidowanie działań w tworzeniu realnych warunków umożliwiających powstanie w Szczecinie silnego ośrodka prawniczego.
(…) udział adwokatury szczecińskiej w powstaniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest nie
do przecenienia. Bez inicjatywy szczecińskiej Palestry prawdopodobnie byłoby to niemożliwe.
(…) (SSA Grzegorz Chojnowski, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie w latach 1998-2004,
ówczesny pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. utworzenia SA w Szczecinie). Bez takich
ludzi jak Pan Sędzia Chojnowski na pewno byłoby to niemożliwe.
Powstanie tej instytucji realnie i trwale podniosło pozycję i prestiż Szczecina. Powstały setki
miejsc pracy nie tylko dla prawników.

Szczecin pamięta o swoich adwokatach.
Jerzy Chmura, Roman Łyczywek (więziony w latach 50-tych) obydwaj byli żołnierzami AK, obydwaj bronili w procesach politycznych w latach
80-tych ubiegłego wieku, m.in. przywódców
strajku w Stoczni Szczecińskiej po 13 grudnia
1981 r.. Pierwszy z Nich po 1989 r. był senatorem, a także członkiem Trybunału Stanu w latach
1997-2001. Należy dodać, że członkami Trybunału Stanu byli również szczecińscy adwokaci,
a to: Jerzy Zaniemojski (w latach 1989-1991)
i Michał Lizak (w latach 2005-2007).
Roman Łyczywek oprócz innych zasług był także
bibliofilem i autorem licznych publikacji, nie tylko z dziedziny prawa.
Dobrze zasłużyli się Szczecinowi i Polsce.

K O N S T Y T U C J A

Skwer im. Jerzego Chmury w Szczecinie

NEMINEM CAPTIVABIMUS NISI IURE VICTUM EST
– Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego.
Trzech naszych kolegów otrzymało honorowe medale Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. To adwokaci: Jerzy
Chmura, Jerzy Piosicki i Andrzej Zajda. Wielu innych uhonorowanych zostało wysokimi orderami i odznaczeniami państwowymi, a kilkudziesięciu szczecińskich członków Palestry
wyróżnionych odznaką Adwokatura Zasłużonym. Nie są to
jedyne dowody najwyższego zaufania do adwokatów. Wśród
naszych Kolegów byli konsulowie honorowi Niemiec, Królestwa Norwegii i Królestwa Danii.

Wydawnictwo szczecińskich środowisk prawniczych
In Gremio powstało z inicjatywy adwokatów w 2004 r. Od
samego początku łączy, co jest ewenementem w skali kraju,
wiodące zawody prawnicze. W jego tworzenie i zawartość
merytoryczną zaangażowane są środowiska adwokackie, radcowskie, sędziowskie, prokuratorskie, notarialne
i komornicze. W Radzie Programowej pisma zasiadają
najwyżsi rangą przedstawiciele tych środowisk. In Gremio
stanowi platformę wymiany poglądów i wyrażania opinii
przez prawników wykonujących na co dzień różne zawody. Jest jednocześnie płaszczyzną komunikacji z szerszymi kręgami odbiorców. Dociera do wielu miejsc w kraju
m.in. na Uniwersytet Szczeciński, Jagielloński, Warszawski, Poznański, Wrocławski i Rzeszowski. Wydawcą jest
nasza izba adwokacka, która ponosi też główny ciężar
finansowania bezpłatnego periodyku. Wszyscy tworzący
In Gremio czynią to pro publico bono. Dotychczas wszyscy
redaktorzy naczelni pisma to adwokaci.

To, co Państwo widzicie poniżej, to niewielka część dorobku sportowego adw. Łucji Pożogi. Trzykrotna wicemistrzyni Polski – uwaga
- w triathlonie na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływanie – 40 km
rower – 10 km bieg! Tytuły zdobyła indywidualnie w 2004 r. i drużynowo w 2004 r. i 2009 r. Była także współzarządzającą przez
10 lat (2002-2012) klubem Ironman Szczecin (późniejsza nazwa:
Ironman CS Polska). Przez wiele lat Klub był postrzegany jako najlepszy w Polsce. Obecnie Pani Mecenas uprawia jeszcze trudniejszą dyscyplinę: jest żoną i matką.

Galeria pod Żabotem mieści się w siedzibie szczecińskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Swoje początki miała na łamach In Gremio.
Niestrudzonym kustoszem jest adw. Jerzy Piosicki, twórca ekslibrisów i medali okolicznościowych. Człowiek, którego działalność to
materiał na osobną, wielotomową opowieść. Pod Jego patronatem
odbyło się siedem wystaw, na których swoje prace pokazywali sędziowie, adwokaci, radcowie prawni.

To też „popełnili” szczecińscy adwokaci… w dodatku z winy
umyślnej. Jest to tylko wycinek ze znacznie większej całości.

Autorem trzyodcinkowego,
fabularyzowanego serialu
telewizyjnego „Adwokaci
w sztuce” jest także adw.
Roman Ossowski. Premiera
odbyła się w listopadzie
2016 r. na antenie TVP Kultura.
Dotychczas emitowany był wielokrotnie
na różnych programach TVP. Ostatnia emisja
była we wrześniu 2018 r.

Rys. SSR Arkadiusz Krupa, którego prace
prezentowano w Galerii pod Żabotem.

Autor logo Galerii pod Żabotem adw. Jerzy Piosicki.

Miejmy nadzieję, że po tamtej stronie również będziemy mieli
prawo do adwokata.
Szanowni Państwo! Adwokaci BYLI, SĄ i BĘDĄ - z WAMI i dla WAS!

Szczecińska Izba Adwokacka, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin · www.izba-adwokacka.szczecin.pl · e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl
Przygotowanie: adw. Magdalena Gąsiorowska, adw. Roman Ossowski.

