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towali wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej i w rezultacie 
nad zagadnieniami objętymi wykładami wywiązała się żywa dyskusja.

Konferencja, która przeznaczona była przede wszystkim dla adwokatów prowa
dzących doskonalenie zawodowe na terenie swych izb adwokackich oraz dla kole
gów zainteresowanych tą tematyką w praktyce adwokackiej, wyłoniła kilkunastu 
kolegów deklarujących zamiar prowadzenia wykładów w omawianej dziedzinie na 
terenie swej działalności zawodowej.

Poza wykładami program obejmował spotkanie uczestników z adw. Marią Budza- 
nowską, prezesem NRA. W drugim dniu Konferencji przedstawiła ona w sposób 
wyczerpujący aktualne problemy adwokatury i działania samorządu adwokackiego 
oraz odpowiadała w toku ożywionej dyskusji na pytania uczestników.

Obecnych było — mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych i „równo
ległego” zebrania partyjnego (w dniu 19.1.1985 r.) — na całości lub części wykładów 
około czterdziestu kolegów.

Ogólnie frekwencja i stopień zainteresowania były zadowalające.

2.

Nowe komisje terenowe współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury

1. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z dnia 28.XII.1984 r. po
wołana została do życia z dniem 1 stycznia 1985 roku Komisja Współpracy Poznań
skiej ORA z OBA. W skład Komisji jako założyciele weszli: adw. Stanisław Hęćka, 
adw. Henryk Janiec i adw. Jan Turski.

2. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 10 maja 1985 r. 
powołana została Komisja'Współpracy Krakowskiej ORA z OBA. W skład Komisji 
jako założyciele weszli adw. adw.: dr Kazimierz Ostrowski — przewodniczący, dr 
Janusz Gładyszewski — zastępca przewodniczącego, Krzysztof Labę — sekretarz 
oraz dr Edward Brożek, dr Marian Czuma, Stanisław Janikowski, dr Stanisław Ko
łodziejski, Władysław Kosturek, dr hab. Andrzej Kubas, Aurelia Mikulińska-Kor- 
czyńska, dr Jerzy Parzyński, dr Andrzej Rozmarynowicz i Stanisław Synowiec.

3. Obie Komisje powołane w roku 1985 korzystają z opieki i aktywnego, życzli
wego zainteresowania ze strony dziekanów Izb kol. kol. Witolda Knoppka i Mariana 
Anczyka. '

3.

Klub Adwokatów Plastyków w Szczecinie

Działająca ĉ d przeszło trzech lat środowiskowa grupa adwokatów-plastyków na 
terenie Izby szczecińskiej ukonstytuowała się formalnie z dniem 1 stycznia 1985 r. 
uchwalając statut zatwierdzony przez kierownictwo OBA. W skład Komitetu Zało
życielskiego i Zarządu Klubu weszli następujący koledzy — adw. adw. Jerzy Pio- 
sicki — dotychczasowy kierownik organizacyjny Pleneru, p.o. prezesa Klubu, Helena 
Juszko, Maria Lewandowska. Witold Polański, Henryk Zawadzki, Włodzimierz Krzy
mowski, Jan Jaworski, Edward Krzywonos.

Kontynuując dotychczasową praktykę, członkowie Klubu w dniach 19—29 maja 
1985 r. zorganizowali IV Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków w Niechorzu. 
Biorący udział w plenerze koledzy — adw. adw.: Kazimierz Krzymowski, Wanda
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Klott, Seweryn Zawadzki, Maria Lewandowska, Aurelia Mikulińska-Korczyńska, Jaa 
Jaworski, Edward Krzywonos, Wacław Pada, Helena Juszko i Jerzy Piosicki prze
kazali na własność OBA 26 prac olejnych i akwarel.

«,

Doroczne zebranie plenarne Ośrodka Badawczego Adwokatury

W dniu 20 kwietnia 1985 roku w sali konferencyjnej Warszawskiej Rady Adwo
kackiej odbyło się doroczne zebranie plenarne OBA. Na zebranie przybyli i uczest
niczyli w obradach: adw. Jerzy Biejat — wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
członkowie Prezydium NRA — adw. Witold Bayer, przewodniczący Rady Naukowej 
OBA, Witold Ferfet, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego NRA i adw. 
Franciszek Sadurski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NRA, adw. Stefan Mizera
— zastępca redaktora naczelnego „Palestry”, adw. Hanna Fatyga — przedstawiciel 
Ośrodka Badawczego Radców Prawnych i Aleksander Żółkiewski — radca prawny 
Z.M.iO.Z. Ministerstwa Kultury i Sztuki, członek Rady Muzealnej OBA.

Przed przystąpieniem do porządku obrad głos zabrał adw. Jerzy Biejat, który 
przedstawił sytuację adwokatury.

Adw. Jadwiga Rutkowska, omawiając działalność Ośrodka w okresie od ostatnie
go dorocznego zebrania, powołała się na doręczone uczestnikom sprawozdanie, uzu
pełniła je przez omówienie spraw związanych z powstawaniem nowych komisji 
współpracy z OBA, działalnością Klubu Plastyków, przebiegiem i wynikami IV Ogól
nopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich oraz ze stalą dzia
łalnością Muzeum Adwokatury i Biblioteki. Zreferowała również ogólne założenia 
pracy Ośrodka na rok 1985.

Szczegółowe plany pracy przedstawili potem kolejno:
— w zakresie Biblioteki Adwokatury — adw. Karol Pędowski,
— w zakresie Muzeum Adwokatury — kustosz Henryk Kadler,
— w zakresie doskonalenia zawodowego — adw. dr Miron Kołakowski,
— w zakresie działalności Komisji Współpracy z OBA — adw. Alfred Dreszer (Ko

misja przy ORA w Łodzi) i adw.1, Stanisław Hęćka (Komisja przy ORA w Poz
naniu),

— w zakresie działalności Klubów Adwokatów Pisarzy — adw. Alfred Dreszer,
— w  zakresie Klubu Adwokatów Plastyków — adw. Jerzy Piosicki.

W czasie przerwy w obradach zebrani wysłuchali półgodzinnego recitalu forte
pianowego adw. Marka Domańskiego z Mławy, który zaprezentował znane standardy 
jazzowe.

Przed i po przerwie wywiązała się żywa dyskusja. Głos zabrało wielu spośród ko
legów, którzy poruszył; w szczególności sprawy związane z profilem Biblioteki Ad
wokatury, działalnością i charakterem Muzeum oraz z doskonaleniem zawodowym.

Na zakończenie obrad głos zabrał adw. Witold Bayer. Mówca powiedział, że kie
rownictwo OBA powinno dołożyć wielu starań, by sięgnąć do wyższych uczelnŁ 
Przypomniał, że zakończony został konkurs literacki dla adwokatów (14 prac). 
Omówił wyniki ostatniego zebrania Rady Naukowej OBA, gdzie zajmowano się za
sadami funkcjonowania Biblioteki Adwokatury i przygotowaniami do projektowa
nej sesji naukowej na temat „Adwokatura polska w służbie nauki”.

adw. Jadwiga Rutkowska


