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Niedzielą (dnia 31 maja) goście 
szwajcarscy spędzili w Łowiczu, 
zwiedzając jego zabytki, muzeum 
i skansen, a następnie, po wysłucha
niu koncertu w Żelazowej Woli, u- 
dali się do Grzegorzewie, gdzie o- 
czekiwał ich wiceprezes NRA adw. 
Zbigniew Czerski. Wieczór i wspól
na kolacja pozwoliły na rozmowę o 
problemach adwokatów w Szwajca
rii i Polsce. Goście wyrazili swoje 
uznanie dla naszego prawa o adwo
katurze.

Poniedziałek, dnia 1 czerwca,.goś
cie zwiedzali najpiękniejsze zabytki 
Warszawy w towarzystwie kolegi 
adw. Zygmunta Olchowicza, złoży
li wizytę w Naczelnej Radzie Adwo
kackiej. Wieczorem podjęci zostali 
kolacją przez Prezesa Naczelnej Ra
dy Adwokackiej adw. dra Kazimie
rza Łojewskiego. Opuścili Polskę we

wtorek w godzinach rannych.
Przez cały okres pobytu ko

legów genewskich w Polsce towa
rzyszył im autor niniejszej nota
tki.

Wizyta adwokatów ze Szwajcarii 
przyniosła obustronne korzyści. Goś
cie mieli możliwość zapoznania się z 
dorobkiem polskiej adwokatury, poz
nania naszego kraju (w szczególnoś
ci silne wrażenie wywarły na nich 
Kraków i Warszawa) i polskiej goś
cinności. Dla nas wizyta ta stworzy
ła warunki poznania bliżej struktu
ry samorządu adwokackiego i u- 
stroju sądów Federacji Szwajcarii.

Nadesłane niezwłocznie dwie de
pesze z Genewy są dodatkowym po
twierdzeniem miłego wrażenia, ja
kie koledzy wynieśli z czterodnio
wego pobytu w Polsce.

adw. dr Eugen iusz S ind lew sk i

I z b a  s z c z e c i ń s k a

XXX-1 e c i e  Z e s p o ł u  A d 
w o k a c k i e g o  Nr 6 w S z c z e 
c i n i e .  Zespół Adwokacki Nr 6 
w Szczecinie rozpoczął w dniu 2 
maja 1987 r. trzydziesty pierwszy 
rok swej działalności.

Z okazji 30—lecia zorganizowano 
w dniu 8 maja 1987 r. spotkanie ko
leżeńskie w lokalu Zespołu Adwo
kackiego, na które zaproszono adwo
katów nie wykonujących już zawodu 
oraz tych, którzy przenieśli swą sie
dzibę do innych miejscowości, a po
przednio pracowali w Zespole Ad
wokackim Nr 6 lub odbywali w nim 
aplikację adwokacką.

Na spotkanie przybyli także: dzie
kan Okręgowej Rady Adwokackiej 
adwokat Józef Czyżewski, skarbnik 
Rady Adwokackiej adwokat Janusz

Flasza oraz kierownicy wszystkich 
zespołów adwokackich w Szczecinie.

Kierownik Zespołu Nr 6 adwokat 
Kazimierz Sibilskr powitał zapro
szonych i krótko przedstawił powo
dy zorganizowania spotkania z oka
zji 30—lecia działalności tego Zespo
łu w Szczecinife.

Historię Zespołu przedstawił po
tem adwokat Zenon Weinert, będą
cy członkiem Zespołu od blisko 30 
lat. Złożył też do akt Zespołu szcze
gółowe opracowanie pisemne o dzia
łalności Zespołu. I

Następnie podzielił się swymi 
wspomnieniami ostatni żyjący jesz
cze założyciel Zespołu Adwokackie-' 
go Nr 6 i zarazem jego pierwszy 
kierownik adwokat Jacek Siedlecki. 
Przypomniał ciepło i z humorem
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sylwetki członków założycieli Ze
społu, pierwszych aplikantów i pra
cowników.

W serdecznej atmosferze rozmo
wy koleżeńskie i wspomnienia trwa
ły przez kilka godzin.

Żegnający się goście zgłaszali o- 
gólnie jedno życzenie, aby podobne 
spotkania organizować częściej.

W przygotowaniach do spotkania 
uczestniczyli wszyscy adwokaci i 
aplikanci Zespołu Adwokackiego Nr 
6, przy czym szczególnie duży wkład 
pracy wnieśli członkowie komisji 
organizacyjnej powołanej do zoi^ga-

H c c c n r j f s

nizowania 30-lecia w składzie: adw. 
Michał Domagała, adw. Justyna 
Tkaczyk-Galantowa i adw. Małgo
rzata Wojtekun-Kędziora.

Dla utrwalenia śladów spotkania 
wykonano kilkadziesiąt fotografii.

Koledzy, którym obowiązki za
wodowe czy inne uniemożliwiły 
udział osobisty, przekazali Zespo
łowi swe szczere życzenia wszelkiej 
pomyślności w nadesłanych listach 
i telegramach, które odczytano w 
czasie spotkania.

K.S.

System prawa cywilnego, tom IV, Prawo spadkowe, pod red. J. St. 
Piątowskiego, Ossolineum 1968, s. 626.

Publikacją tomu IV pt. „Prawo spadkowe” zakończono prace 
nad systemem, prawa cywilnego. Publikacja ta jest rezultatem 
pracy czterech autorów i jak wynika z przedmowy Redaktora to
mu, jest ona dziełem zbiorowym, ale każdy z autorów wypowia
da własny pogląd, który nie zawsze jest poglądem całego zespołu. 
Zaznaczenie w przedmowie, że dzieło nie jest wyrazem zgodnych 
poglądów wszystkich autorów, pomniejsza nieco znaczenie opra
cowania jako źródła informacyjnych i teoretycznych rozważań 
przy rozwiązywaniu trudności w praktycznym stosowaniu prawa 
spadkowego.

Dobrze się stało, że określony w przedmowie cel opracowania 
sprowadza się do przedstawienia prawa spadkowego z uwzględnie
niem orzecznictwa i dorobku piśmiennictwa. Jednakże zaznaczyć 
należy, że w pracy nie przedstawiono całego dorobku Sądu Naj
wyższego. Wiele też publikacji, stanowiących poważny wkład w 
rozwój myśli prawniczej, pominięto.

Opracowania poszczególnych autorów nie są sobie równe pod 
względem zakresu, co należy uznać za zrozumiałe, szkoda jed
nak, że różny jest także stopień pogłębienia reprezentowanej 
wiedzy. Na podstawie cytowanych w publikacji prac poszczegól
nych autorów i częstotliwości ich powoływania można wypro
wadzić wniosek, że część autorów ma szczególnie uprzywilejowaną 
pozycję ze względu na znaczny ich wkład teoretyczny i prak
tyczny w wyjaśnianiu przepisów i instytucji prawa spadkowego.


