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Ostatniego dnia uczestnicy zostali przyjęci przez żandarmerię w Strasbourgu 
i mieli możność zapoznania się z jej zadaniami i organizacją. Po południu zaś, 
mieliśmy okazję do zapoznania się z francuskim systemem penitencjarnym 
zwiedzając jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych we Francji, znaj
dujący się pod Strasborgiem.
Seminarium należy uznać za bardzo pożyteczne. Była to możliwość wymiany, 
konfrontacji, porównania systemów, organizacji, sposobów działania, syste
mów sądowniczych krajów demokracji zachodniej i krajów byłego bloku 
wschodniego z punktu widzenia prawników praktyków, jakimi są sędzia, 
prokurator, adwokat i organy pomocnicze działające na rzecz ich funkcjono
wania.

Piotr Borowski

> - W dniu 18 listopada 1991 r. Komisja Zagraniczna przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej wraz z Polsko-Brytyjskim Stowarzyszeniem Prawniczym zor
ganizowała Seminarium na temat prowadzenia kancelarii prawniczej, które 
odbyło się w budynku Pałacu Staszica w Warszawie (Sala Lustrzana). Wykła
dy objęły następujące zagadnienia: 1) zarządzanie kancelarią prawniczą (a 
barrister’s view), 2) zarządzanie kancelarią prawniczą (a solitor’s view), 
promocja kancelarii prawniczej, 4) kontakty z klientami, 5) technologia infor
macyjna, 6) wyposażenie kancelarii prawniczej, 7) finansowanie kancelarii 
prawniczej, 8) organizacja pracy grupowej, 9) kwestie księgowości (cz.l i 2), 
10) pytania i dyskusja panelowa.
Wykłady prowadzone były w języku angielskim i jednocześnie tłumaczone na 
język polski.

Ośrodek Badawczy Adwokatury
W Grzegorzewicach odbyły się VII Biegi Przełajowe. Pierwsze miejsce 
w grupie najmłodszej panów zajął adw. Andrzej Wosiński, w grupie średniej 
adw. Stanisław Rymar, a w najstarszej adw. Wiesław Błasiak. Wśród pań 
najszybciej pokonała dystans 3 km p. Barbara Wosińska. W ogólnej klasyfi
kacji pierwsze miejsce zdobył p. Maciej Błasiak. Klasyfikację rodzinną wy
grała rodzina Wosińskich.
Nagrody za pierwsze miejsce ufundowała Spółka Akcyjna Twigger w postaci 
podręcznika dra Andrzeja Wiśniewskiego „Prawo o spółkach” oraz p. Wie
sław Litewski - przedstawiciel Forda, a także firma Mars.
Uprzejmie informujemy, że koledzy, którzy są zainteresowani nawiązaniem 
kontaktów z adwokatem amerykańskim z Kalifornii organizującym spotka
nia, wykłady, konferencje na tematy prawnicze mogą zgłaszać się do Gisele 
C. DuFort, 2034, Pierce Street, San Francisko, CA 94115, USA.
Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje, że dysponuje bazą danych „Orze
cznictwo Sądu Najwyższego” opracowaną przez OBA i Ośrodek Informatyki 
Kancelarii Sejmu.
Baza ta jest na bieżąco uzupełniana przez Spółkę „Marka”, która przejęła 
całość działalności w tym zakresie z Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu.
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Z zawartością bazy danych można zapoznać się w siedzibie OBA, Al. Ujaz
dowskie 49, te. 21-44-12. Konsultacje udzielane są codziennie w godz. 15-17. 
Jednocześnie informujemy,, że do komunikatu spółki z o.o. „Marka” wkradł 
się błąd polegający na tym, że mylnie podano adres OBA jako siedzibę spółki.

Varia
>► W księdze pamiątkowej ku czci światowej sławy bizantologa Klausa Wessela, 

wydanej jako 11 tom czasopisma „Prace monachijskie z historii sztuki i ar
cheologii”, pod redakcją prof. dr Marcela Restle opublikowana została praca 
dr Kazimierza Askanasa z Płocka pt. „Der silberne Einband des Evaamgeliars 
der Anastasia” („Srebrna okładka ewangeliarza Anastazji”). Jeden z najcen
niejszych zabytków polskiego średniowiecza.

>=- Tegoż autora ukazało się ostatnio III wydanie Sztuki Płocka, znacznie rozsze
rzone (845 stron, 372 zdjęcia, część barwnych). Tudzież zbiór aforyzmów 
„Myśli o zmierzchu”.
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