
Sprostowanie
Palestra 14/4(148), 93

1970



Nr 4 (148) K ro n ik a 93

wszechstronnie omówił wiele problemów z dziedziny polityki międzynarodowej i we
wnętrznej ze szczególnym podkreśleniem konieczności aktywnego przeciwdziałania 
wrogiej propagandzie i dywersji ideologicznej, szerzonej przez niektóre zachodnie 
rozgłośnie radiowe i ośrodki emigracyjne.

Wykłady i seminaria z prawa karnego materialnego i postępowania karnego, 
prowadzone przez dziekana Rady Adwokackiej adw. S. Warcholika, Sekretarza 
Rady Adwokackiej adw. W. Boguckiego oraz przez wykładowców adw. dra K. Os
trowskiego i adw. mgra J. Ostafila, pomogły słuchaczom zrozumieć szereg skom
plikowanych zagadnień prawnych i wyjaśnić liczne wątpliwości, jakie się wyła
niają na tle praktycznego stosowania przepisów nowego kodeksu karnego i pro
cedury karnej.

Informację polityczną przygotowali I Sekretarz POP PZPR adw. R. Porwisz 
i członek Egzekutywy POP wykładowca adw. J. Żurowski, wszechstronnie oświet
lając złożoną problematykę stosunków międzynarodowych z jednoczesnym pod
kreśleniem znaczenia konstruktywnych propozycji wysuwanych przez dyplomację 
bloku państw socjalistycznych co do pokojowego uregulowania szeregu spornych 
problemów, jak bliskowschodni, wietnamski i in. Spotkanie z I Sekretarzem POP 
pozwoliło na wymianę poglądów co do roli i znaczenia Partii w politycznym kie
rowaniu adwokaturą oraz co do konieczności politycznego i społecznego zaangażo
wania członków adwokatury, szczególnie młodzieży.

Uczestnicy obozu wykazali zainteresowanie tematyką szkolenia, czego dowiodła 
żywa i rzeczowa dyskusja po każdym wykładzie lub w trakcie seminarium, częs
tokroć przedłużanych dla pełnego wyczerpania tematu.

Dało się również zaobserwować znaczne zainteresowanie problematyką politycz
ną. Dyskusjom na ten temat sprzyjał fakt, że na obozie spotkali się aplikanci za
równo będący członkami Partii, jak i nie należący do niej, a więc reprezentujący 
różne postawy światopoglądowe i polityczne.

Na podkreślenie zasługuje wzorowa postawa i zdyscyplinowanie uczestników, 
wyrażające się w pełnej frekwencji na zajęciach i w przestrzeganiu regulaminu 
obozu — ku powszechnemu zadowoleniu kierownictwa Ośrodka, wykładowców 
i samych uczestników.

Janusz Korpała

SPROSTOWANIE

W przypisku 1 do artykułu K. Buchały na str. 66 „Palestry” 
nr 3 z 1970 r. prostuje się niniejszym 'błąd polegający na tym, 
że zamiast „nr 3 Palestry z 1970 r .” powinno być: „Palestra nr 
2 z 1970 r., s. 46—62” (drugi i trzeci wiersz przypisku).


