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UCHWAŁY PREZYDIUM NRA

Omówienie uchwały Prezydium NRA z dnia 23.V. 1983 r. 
w sprawie zmian w Komitecie Redakcyjnym „Palestry”

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu w dniu 23 ma
ja 1988 r. p o s t a n o w i ł o  znieść z dniem 31 maja br. stanowiska za
stępców redaktora naczelnego „Palestry”. W związku z tym serdecznie 
podziękowano kol. adw. drowi Tomaszowi Majewskiemu i kol. adw. Ste
fanowi Mizerze za dotychczasowy wkład pracy na tych stanowiskach, 
prosząc jednocześnie o dalszą działalność w składzie Komitetu Redakcyj
nego.

Kol. adw. dr Tomasz Majewski zawiadomi! Prezydium NRA, że ustę
puje z Komitetu Redakcyjnego „Palestry”.
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SPRAWOZDANIE

z realizacji V Studium  Wymowy dla studentów III i IV roku Wydziału Pra
wa i Adm inistracji Uniwersytetu W arszawskiego, przeprowadzonego przez 
Ośrodek Badawczy Adwokatury przy NRA przy współudziale Wydziału

Prawa i Adm inistracji UW, w okresie od 9 m arca do 6 maja 1988 r.
1. Studium objęło 24 godziny wykładów oraz 4 godziny ćwiczeń i zajęć 

praktycznych. Wykłady odbywały się w Audytorium Maximum UW, a 
zajęcia praktyczne w sali nr 252 Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Prowadzenie Studium należyło do adw. Henryka Pielińskiego, przewod
niczącego Zespołu d/s Wymowy Sądowej OBA, z udziałem dr Anny 
Swiderskiej, adiunkta Wydziału Prawa i Administracji UW.

2. Przeciętna frekwencja na poszczególnych wykładach wynosiła 
200—300 osób. Wykładowcami byli:

adw. dr K. Łojewski 
adw. dr R. Łyczywek 
adw. dr W. Łukawski

adw. dr W. Pociej 
adw. J. Wasilewski 
adw. dr Z. Krzemiński 
adw. T. de Virion 
adw. K. Piesiewicz

— Znaczenie wymowy i rola mówcy
— Historia i teoria wymowy
— Osobowość mówcy i nauka prowadzenia 

sporów
— Taktyka przemówienia
— Przygotowanie przemówienia
— Przemówienie w procesie cywilnym
— Przemówienie w procesie karnym
— Skuteczność przemówienia sądowego.



N r  10 (370) Z  prac Ośrodka Badawczego Adwokatury 105

Z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie prelekcje wyg
łosili:

doc. dziekan PWST Aleksandra Górska — Środki ekspresji 
aktor Andrzej Szczepkowski — Poprawność i błędy wymowy 
aktor Gustaw Holoubek — Sztuka mówienia 
mgr Grażyna Matyszkiewicz — Problemy wymowy polskiej.
3. W przeprowadzonej po zakończeniu Studium ankiecie słuchacze-stu- 

denci uznali Studium za wyjątkowo dla nich użyteczne tak w zakresie 
meritum prelekcji jak i w zakresie poznania wybitnych osobowości wy
kładowców. Wyrażono wyraźną sugestię, by corocznie organizować tego 
rodzaju Studium.

Ze strony organów uniwersyteckich uznanie dla dużej wartości Stu
dium znalazło wyraz w zaproszeniu kierownika Studium adw. H. Pieliń- 
skiego do udziału w ogólnopolskim wielomiesięcznym sympozjum, zorga
nizowanym od kwietnia 1988 r. przy Wydziale Polonistyki UW przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Udział ten polega na prelekcjach z zakre
su retoryki w wymiarze 28 godzin.

adw. H. Pieliński

Po opracowaniu powyższego sprawozdania na ręce adw. dra Wiesława 
Ł u k a w s k i e g o  wpłynął list następującej treści:

Uniwersytet Warszawski Warszawa, dn. 29 czerwca 1988 r.
Wydział Prawa i Administracji 
Warszawa, Krakowskie Przedm. 26/28

Mecenas dr W. Łukawski 
Kierownik Ośrodka Badawczego 
Adwokatury przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej 
Warszawa 
Al. Ujazdowskie 49

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego składa na 
ręce Pana Mecenasa serdeczne podziękowania wszystkim osobom prowadzą
cym w tym roku wykłady w ramach konwersatorium „Studium wymowy”. 
Wykłady te tradycyjnie cieszyły się ogromną popularnością i zainteresowa
niem ze strony studentów naszego Wydziału.

Bardzo cenimy sobie fakt, że studenci nasi mogą wysłuchać wykładów wy
bitnych przedstawicieli palestry, jak również pracowników dydaktycznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Szczególnym zainte
resowaniem studentów cieszyły się także praktyczne zajęcia w sądzie, które 
zwłaszcza dla młodszych roczników są często pierwszym kontaktem z sądem


