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Wizyta bułgarskich adwokatów. Sprawozdaniu towarzyszyła fotografia z przyjęcia
delegacji bułgarskiej przez ministra sprawiedliwości dra Lecha Domerackiego.
*

W zwięzłym doniesieniu pt. Artystyczne pasje prawników podano w „Gazecie
Prawniczej” (nr 6 z dnia 16 marca 1986 r.) informacje o działalności artystycznej
w dziedzinie plastyki adw. Witolda Polańskiego z Izby warszawskiej.
„Jako członek b. Związku Polskich Artystów Plastyków brał udział w licznych
wystawach organizowanych przez ten Związek. Ponadto miał wiele wystaw indy
widualnych zarówno w Polsce jak i za granicą, m.in. w Paryżu i w Toronto (...).
Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych nie tylko w Europie, ale również
w Ameryce, Kanadzie i Australii.
•

W prasie codziennej, m.in. w „Rzeczypospolitej” (nr 78 z dnia 3 kwietnia 1980 r.),
zamieszczono Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o poniższej treści:
„W celu usprawnienia i przyspieszenia udzielania przez Centralny Rejestr Ska
zanych informacji Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia, że od 15 bm. zostaje
uruchomionych 20 terenowych punktów informacyjnych usytuowanych w sądach
wojewódzkich w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kaliszu, Ka
towicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pozna
niu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Ich
zadaniem będzie przyjmowanie zapytań o karalność i udzielanie odpowiedzi
w oparciu o informacje ze stacji łączności komputerowej. Szczegółowe informacje
na ten temat zawiera zarządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca, ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1. Bliższych informacji
udzielają sekretariaty ww. sądów oraz Centralny Rejestr Skazanych w War
szawie”.
s.m.
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Zmiana w obsadzie osobowej kierownictwa Rady Legislacyjnej
przy Prezesie Rady Ministrów
W dniu 7 marca 1986 r. prezes Ra
dy Ministrów prof. Zbigniew Messner
spotkał się w Urzędzie Rady Minis
trów z Prezydium Rady Legislacyjnej

- z o j m . (A v ęjłS iu ij\[ Xpea ajsazsjtj Xzrd)
szerzonym składzie. Przewodniczący
Rady Legislacyjnej prof. dr Sylwester
Zawadzki wręczył Premierowi Raport
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o stanie prawa w PRL. Jest to już dru
gi Raport po złożonym w 1972 r. ana
logicznym dokumencie, będący podsu
mowaniem działalności badawczej w
zakresie obowiązującego w PRL prawa
stanowionego. Raport o stanie prawa
w PRL w edycji z 1986 r. jest dorob
kiem szerokiego grona pracowników
nauki i wytrawnych praktyków w dzie
dzinie prawa.
W końcowej części spotkania Pre
mier podziękował za kierowanie pra
cami Rady Legislacyjnej jej dotych
czasowemu przewodniczącemu prof.
drowi Sylwestrowi Zawadzkiemu, któ
ry złożył rezygnację z pełnionej funk
cji w związku z powołaniem go na sta
nowisko członka Rady Państwa.
Prezes Rady Ministrów wręczył akt
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nominacyjny nowo powołanemu prze
wodniczącemu Rady Legislacyjnej prof.
drowi Zbigniewowi Radwańskiemu,
wybitnemu znawcy prawa cywilnego
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, byłemu rektorowi tej uczel
ni i autorowi licznych dzieł nauko
wych.
Warto przypomnieć, że Rada Legis
lacyjna jest organem doradczo-konsultacyjnym prezesa Rady Ministrów w
zakresie prawodawstwa. W jej skład
wchodzi 40 znakomitych prawników,
reprezentujących naukę prawa i prak
tykę prawniczą. Współpracuje stale z
Radą Legislacyjną w zespołach spec
jalistycznych 60 naukowców, repre
zentujących wszystkie ośrodki uniwer
syteckie i instytuty PAN.

2.

Zgon n e sto ra praw nikó w polskich

prof dra hab. Władysława W o l t e r a

W dniu 18 marca 1986 r. zmarł
w Krakowie w wieku 89 lat profesor
dr hab. Władysław Wolter, nestor
prawnictwa polskiego, wybitny uczony
w zakresie prawa karnego w minio
nym półwieczu, wychowawca i nauczy
ciel akademicki wielu roczników praw
ników polskich, w tym licznego grona
adwokatów.
Zmarły był członkiem rzeczywistym
Polskiej Akademii Nauk, emer. pro
fesorem zwyczajnym i kierownikiem
katedry prawa karnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, długoletnim członkiem
Komitetu Nauk Prawnych PAN. Był
też twórcą i honorowym przewodni
czącym Komisji Nauk Prawnych Od
działu PAN w Krakowie, przewodni
czącym Rady Naukowej Instytutu

Ekspertyz Sądowych im. prof. dra
Sehna, honorowym prze-wcdniczącym
Towarzystwa
Medycyny
Sądowej,
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej w
zakresie prawa karnego.
Za działalność naukową, dydaktycz
ną i społeczną Zmarły był odznaczony
m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiaz
dą Odrodzenia Polski, Krzyżem Ko
mandorskim i Krzyżem Oficerskim
O.O.P., tytułem honorowym Zasłużony
Nauczyciel PRL, Złotym Medalem za
Zasługi dla miasta Krakowa, był dwu
krotnym laureatem nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
nagrody specjalnej Rektora Uniwersy
tetu Jagiellońskiego.
Odszedł na zawsze wielki humanis
ta i prawnik polski.

