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warsztatu zawodowego każdego adwokata polskiego. Nie ma bo
wiem praktyki bez teorii i odwrotnie. Nie możemy dopuścić do
„spłycania” usługi zawodowej w każdym jej wymiarze i w każdej
sprawie. Obecna kadencja NRA powinna zapoczątkować nowy
styl w tej działalności i przekazać go jako ugruntowaną tradycję
naszym następcom.
0 CELACH SESJI — ADW. JADWIGA RUTKOWSKA
W imieniu Ośrodka Badawczego Adwokatury i Komitetu Organizacyjngo Sesji adw. J. Rutkowska powitała gości i uczest
ników oraz podziękowała uczestnikom za ich twórczy udział w
sesji.
Mówiąc o celach sesji, przypomniała pokrótce narodziny kon
cepcji zorganizowania tego rodzaju narady. Koncepcja taka pow
stała już w 1978 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Oś
rodka adw. W. Bayera — wraz z opracowanym już wówczas
przez niego programem narady (program ten został rozważony
przez ówczesną Radę Programową OBA i zatwierdzony w drodze
uchwały przez Prezydium NRA). Program ten przewidywał —
w ramach tzw. Krajowej Narady Adwokatów — zorganizowanie
przynajmniej dwóch sesji, mających na celu „przedstawienie
twórczości naukowej i dydaktycznej adwokatów polskich w kra
ju i za granicą w dziedzinie prawa” w okresie od 1918 do czasów
obecnych oraz „rozważenie roli adwokatów i samorządu adwo
kackiego w utrzymywaniu więzi między zawodem adwokata a
nauką prawa”. Pierwsza z tych projektowanych sesji miała ob
jąć prawo cywilne i procedurę cywilną, prawo karne materialne
1 procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze (k.r.o.) oraz u.k.s. (te
dziedziny prawa obejmuje właśnie obecna sesja), druga zaś ma
objąć szeroko rozumiane prawo administracyjne. W nieco póź
niejszym czasie pierwotny program zorganizowania omawianej
narady został uzupełniony trzecią sesją, która będzie poświęcona
twórczości naukowej adwokatów w innych dziedzinach wiedzy
niż prawo. Ze względu na szeroki zakres zagadnień wszystkich
tych sesji objętych projektowaną naradą miały się one odbyć
w trzech terminach.
Tak więc, mówiąc skrótowo, dzisiejsza sesja i dwie następne
mają wspólny cel: przedstawienie dorobku naukowego adwokatów
polskich zarówno w zakresie prawa jak i innych dyscyplin wiedzy.
W dalszej części swego przemówienia adw. J. Rutkowska za
poznała zebranych z podjętymi przez Komitet Organizacyjny
działaniami, mającymi zapewnić uzyskanie materiałów nauko
wych i wypełnienie zadań sesji, m in. przez dobór jej uczest
ników.
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Wszystkie omówione wyżej cele i warunki uczestnictwa zos
tały zawarte w pisemnym „roboczym” zaproszeniu do wzięcia
udziału w I Sesji z załączoną do niego deklaracją udziału (do
wypełnienia i zwrotu).
Za szczególnie doniosłe spośród opracowanych materiałów na
Sesję uznać należy dwie bibliografie piśmiennictwa naukowego
adwokatów w latach 1919—1939 i w latach 1945—1985, wystawę
dorobku naukowego adwokatów, a także opracowania historycz
ne omawiające rolę i wkład adwokatów do nauki prawa w dzie
jach Uniwersytetu Warszawskiego (autorstwa adwokatów dr.dr.
H. Izdebskiego i J. Okolskiego) oraz w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego (autorstwa adw. dra S. Kosińskiego).
Liczny udział w sesji adwokatów-praktyków obok adwokatów- naukowców (nie wykonujących zawodu adwokata) oraz zgłoszo
ne przez nich opracowania i bibliografie — niezależnie od bez
pośrednich celów sesji — przyczynią się niewątpliwie do rozwoju
prawa, a także, jak to sformułował prof. K. Buchała, do „roz
woju polskiej myśli prawniczej”.
W zakończeniu swego przemówienia adw. J. Rutkowska omó
wiła drugi z celów sesji, mianowicie, rozważenie roli adwokatów
i samorządu adwokackiego w utrzymywaniu więzi między zawo
dem adwokata a nauką prawa. Zagadnieniu temu poświęcona bę
dzie prelekcja dra K. Łojewskiego, prezesa NRA.
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