
J. S.

Narada adwokatów-historyków
Palestra 33/8-10(380-382), 129-130

1989



Nr 8(380) Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury 129

§ 11
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozpatrzy — najpóźniej 

do dnia 31 stycznia każdego roku — listę kandydatów przedsta
wioną przez Komisję Kwalifikacyjną i podejmie uchwałę o przyzna
niu dwu stypendiów.

§ 12

O przyznaniu stypendium Prezydium NRA zawiadomi niezwło
cznie stypendystów i spowoduje wypłacenie im kwoty stypendium, 
poczynając od dnia 1 marca każdego roku.

§ 13

Stypendyści, którzy będą chcieli przedłużyć stypendium najwyżej 
o jeden kolejny rok, powinni złożyć odpowiednie wnioski wraz z 
opinią promotorów w terminie i miejscu ustalonym w § 7 niniej
szego regulaminu. Rozpatrzenie tych wniosków odbywa się w try
bie ustalonym w §§ 8—12 niniejszego regulaminu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z PRAC OŚRODKA BADAWCZEGO ADWOKATURY

1.
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W dniu 7 kwietnia 1989 r. w Ośrodku Badawczym Adwokatury 
odbyło się posiedzenie adwokatów — współpracowników Wydziału 
Historii Adwokatury, poświęcone ocenie dotychczasowych prac 
Wydziału i planom na przyszłość.

W posiedzeniu wzięli udział: prezes Rady Naukowej Ośrodka 
adw. Witold Bayer, dyrektor Ośrodka adw. dr Wiesław Łukawski, 
kustosz Muzeum Adwokatury oraz adwokaci: dr Zdzisław Krzemiń
ski, Karol Pędowski, Ferdynand Rymarz i Alicja Braniewicz-Kon- 
wisarzowa.
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Obrady prowadził przewodniczący Wydziału Historii Adwokatury 
adw. dr Roman Łyczywek.

Zebrani szczegółowo przedyskutowali wyniki dotychczasowych 
prac redakcyjnych dotyczących Słownika Biograficznego Adwoka
tów Polskich. Ogólna ocena wydawnictwa tego jest pozytywna tak 
w zakresie redakcyjnym jak i edytorskim. Układ programowy posz
czególnych tomów (przyjęcie cezury tomów według daty zgonu 
adwokatów) pozwolił na bardziej przejrzysty układ biogramów i 
ułatwił korzystanie ze Słownika. Podobnie jak większość tego ro
dzaju wydawnictw, Słownik ukazuje się wolniej, niż zakładano W 
planie. Przyjęto, że należy zwiększyć liczbę współpracowników i 
starać się o przyspieszenie publikacji dalszych zeszytów. Dotych
czas ukazało się ich sześć.

„Szkice z dziejów adwokatury” ukazują się nieregularnie, co 
wprawdzie zakładano z góry, ale rzadziej, niż przewidywano. Częś
ciowo podyktowane jest to tym, że „Szkice” ukazują się jako wkład
ka do „Palestry”, muszą więc swój cykl ukazywania się dostosować 
do planu Redakcji „Palestry”. Dotychczasowe zeszyty „Szkiców” 
zawierały sporo materiału źródłowego, który powinien stanowić 
podstawę szerszych opracowań historycznych. Zasięg tematyczny 
„Szkiców” poszerzył się i obejmuje obecnie — obok historii adwo
katury polskiej — również przyczynki do historii adwokatury w 
innych krajach. Ma to w przyszłości stanowić punkt wyjścia do prac 
nad powszechną historią adwokatury.

Mecenas Witold Bayer, powołany już dawniej na stanowisko 
przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa pt. „Dzie
je adwokatury polskiej”, referował plany prac nad tą monografią, 
której zaawansowanie uległo zwłoce, m.in. na skutek stanu wojen
nego.

Funkcje redaktora naczelnego „Dziejów adwokatury polskiej" 
powierzono adw. Romanowi Łyczywkowi, a funkcje opracowania 
poszczególnych działów tego wydawnictwa adwokatom: Andrze
jowi Kiszy, Zdzisławowi Krzemińskiemu, Witoldowi Bayerowi i 
Romanowi Łyczywkowi.

Wobec ożywienia się kontaktów między Polakami pochodzącymi 
z przedwojennych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, a w szcze
gólności ze Lwowa i Wilna, oraz dzięki powstaniu możliwości utrzy
mywania bliższych kontaktów z Polakami, którzy na tych terenach 
nadal mieszkają, zebrani przedyskutowali konieczność podjęcia sta
rań o rozszerzenie zakresu materiałów dotyczących tych ziem i 
działalności na tych terenach adwokatów. Wprawdzie poczyniono 
już wiele starań zmierzających do gromadzenia tych materiałów, ale 
uznano za konieczne starania te w obecnej sprzyjającej atmosferze 
zintensyfikować.
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