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zjum unifikacyjnego — aplikanci-uczestnicy sympozjum z całego kraju (łącznie 
przeszło 70 osób). Ponadto w dniu 12.X.1985 r. adw. dr Z. Krzemiński wygłosił dla 
20-osobowej grupy aplikantów prelekcję historyczną związaną z działalnością adwo
katów polskich w czasie okupacji, obrazując odczyt eksponatami zebranymi w Mu
zeum.

Ze zbiorami Muzeum zapoznali się również w 1985 roku:
— delegaci — adwokaci z NRD (1.IIL),
— profesor Uniwersytetu z Sofii (katedra retoryki) Wieliczko Rumenczew (22.V.),
— adw. W. Caruchet, prezes Towarzystwa Francusko-Polskiego (25.V.),
— grupa adwokatów seniorów i emerytów,
— delegacja adwokatów z Austrii, której towarzyszył m.in. wiceprezes NRA 

adw. J. Biejat (28.VI.),
— adw. Grabiński z RFN w towarzystwie adw. W. Bayera (4.IX.),
— rządowa delegacja Chińskiej Republiki Ludowej, której towarzyszył z ra

mienia Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia J. Kiełbowicz oraz przewodni
czący Rady Naukowej OBA adw. W. Bayer.

Niezależnie więc od powoli, ale stale zwiększającej się liczby zwiedzających Mu
zeum stanowi ono również — na swój sposób — doniosłą i ̂ interesującą „wizytówkę” 
adwokatury polskiej i jej historii, szczególnie dla młodych kandydatów do zawodu 
adwokackiego oraz dla cudzoziemców. .

J. R.

I I .  R a d a  N a u k o w a  O B A

W dniu 19 kwietnia 1985 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Rady 
Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury. Rada zapoznała się z dwoma refe
ratami.

Autorem pierwszego opracowania pt. „Narada krajowa na temat: Adwokatura 
polska w służbie nauki” był adw. W. Bayer. W dyskusji głos zabrali adwokaci:
S. Mizera, S. Hęćka, A. Dreszer, K. Pędowski i kierownik Ośrodka Badawczego 
Adwokatury adw. J. Rutkowska. Wyrażono. pogląd, aby pierwsza sesja narady od
była się w Warszawie w  1986 r. i objęła dwie dziedziny prawa: cywilne i karne. 
W czasie późniejszym zostanie zorganizowana przez kierownictwo OBA druga se
sja poświęcona innym dziedzinom prawa.

Adw. Alfred Dreszer przedstawił kolejny referat dotyczący kierunków rozwoju 
Biblioteki Adwokatury. Swoje uwagi na tan temat w toku dyskusji przedstawili 
adwokaci: S. Hęćka, M. Kołakowski, A. Dreszer, W. Bayer, K. Pędowski. Rada 
Naukowa podzieliła opinię referatu, że poza wydawnictwami prawniczymi powinny 
się znaleźć w księgozbiorze Biblioteki cenne pozycje z zakresu literatury pięknej.

Obradom przewodniczył adw. Witold Bayer.
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