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mieszczeniach Oxfordu, robił duże 
wrażenie zarówno dzięki świetnej 
i zwięzłej formie i atrakcyjnej treści, 
jak i dzięki powadze miejsca, w któ
rym był wygłoszony.

W dniu wolnym od spotkań i za
jęć programowych gospodarze brytyjs
cy zawieźli polskich gości do rezy
dencji Winstona Churchilla w Chart- 
well pod Londynem. Rezydencja ta 
jest obecnie muzeum poświęconym 
osobie tego wielkiego męża stanu, wy
pełnionym pamiątkami po nim. Wśród 
fotografii licznie zgromadzonych w 
muzeum są także zdjęcia z żołnie
rzami polskimi z okresu II wojny 
światowej.

Warto również zaznaczyć, że gos
podarze brytyjscy, wśród których byli 
zarówno profesorowie Wydziału Pra
wa Uniwersytetu w Londynie jak 
i przedstawiciele adwokatury angiels
kiej, podejmowali niezmiernie ser
decznie przybyszów z Warszawy. Wy
razem tego było także zaproszenie 
i podejmowanie gości w domach pry

watnych poza programem oficjalnym. 
Fakt ten, wobec znanej angielskiej 
powściągliwości w tym względzie, 
świadczy zarówno o szczególnej goś
cinności, jak i o chęci podkreślenia 
pełnej równości na stopie koleżeń
skiej w ramach tego samego zawodu 
i wykształcenia.

Organizatorem wizyty i jej gospo
darzem był prof. W. E. Butler, profe
sor prawa porównawczego na Wydzia
le Prawa Uniwersytetu w Londynie.

Wizyta prawników polskich w Lon
dynie przyczyniła się na pewno do 
rozszerzenia współpracy między posz
czególnymi grupami zawodowymi 
dwóch naszych narodów, do lepsze
go poznania się wzajemnego i do 
przekazania wiadomości o polskim 
prawie zarówno w jego aspekcie teo
retycznym jak i praktycznym, stano
wiąc w ten sposób realizację części 
programu zmierzającego do otwarcia 
Polski na problemy szerokiego świa
ta.

adw. Zbigniew Czerski2.
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Nawiązując do notatki opublikowa
nej w „Palestrze” nr 5—6/86, Pre
zydium KRRP zaproponowało nastę
pujący skład swych członków do Ko
misji do opracowania ostatecznego 
tekstu porozumienia o współpracy sa
morządów adwokackiego i radcow
skiego: wiceprezesi KRRP Aleksan
der Gutthy i Andrzej Kalwas oraz 
członek Prezydium KRRP Władysław 
Dmochowski.

Natomiast w skład powołanych 
przez Prezydium NRA członków tej 
Komisji weszli następujący koledzy: 
wiceprezes NRA adw. Jerzy Biejat 
jako przewodniczący, rzecznik dyscy
plinarny NRA adw. Wacław Błoński 
i przewodniczący Komisji NRA d/s 
Radców Prawnych i Współpracy z Sa
morządem Radcowskim adw. Adam 
Dobrowolski.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  b i e l s k a

I. Na posiedzeniu ORA w Bielsku- 
-Białej w dniu 1 lutego 1986 r. omó
wiono m.in. uchwałę NRA z dnia

26.X.1985 r. w sprawie regulaminu 
rachunkowości zespołów adwokackich 
oraz treść załączników nr 1 i 2 do


