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Seruette, dziekanem Paryskiej Izby H. Adlerem, oraz Prezydentem UIA J. A. 
Cremadesem, dziękując mu za interwencję skierowaną do polskich władz 
w sprawie projektu unifikacji zawodu radcy i adwokata w Polsce.
W Spotkaniach brało udział około 150 osób, a ranga była tak duża, że obecno
ścią swą zaszczycił je Minister Sprawiedliwości Francji Henri Nallet oraz 
Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej J. Fiodorow.
Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność w czasie spotkań Prezesa, 
twórcy Stowarzyszenia Przyjaciół Prawników Frankofońskich i Polskich 
mec. Bożeny Banasik. Swoim działaniem sprawiła, że wiele osobistości, ucze
stników Spotkań jak i organizacji adwokackich francuskich i pozafrancu- 
skich, postanowiło przystąpić do tej organizacji.
Ze strony polskiej zainteresowanie wzrasta. Około 10 izb adwokackich nawią
zało już kontakty na zasadzie związków bliźniaczych z izbami adwokackimi 
we Francji. W ten sposób została rozpropagowana idea współracy i ścisłych 
związków z adwokaturą francuską oraz adwokaturami innych krajów.
W sumie IV Spotkania Międzynarodowe Adwokatury w Montpellier, obe
cność na nich delegacji polskiej, przedstawienie naszych problemów i zacieś
nienie kontaktów, należy uznać za bardzo korzystne.

Piotr Borowski

Ośrodek Badawczy Adwokatury

Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje, że posiada pewną ilość egzempla
rzy publikacji z zakresu prawa gospodarczego: „Cywilna odpowiedzialność 
członków zarządu spółki z o.o.” w cenie 5.000 zł i „Spółka akcyjna” w cenie 
20.000 zł, obie w opracowaniu adw. dr Wiesława Łukawskiego.
Ośrodek Badawczy Adwokatury wysyła te pozycje za zaliczeniem poczto
wymi.

Varia

^  W numerze 1-3/1988 włoskiego dwumiesięcznika naukowego, poświęconego 
badaniom historycznym - „Paideia”, wydawanego w Bresci, ukazała się praca 
adw. dr hab. Leszka Sługockiego pt. „Stendhal et les commandants militaires 
a Brunswick (1806-1808)”, (Stendhal i komendanci wojskowi w Brunszwiku 
w latach 1806-1808). Ostatnio w czteromiesięczniku włoskim poświęconym 
historii i literaturze francuskiej - „Studi francesi”, wydawanym w Turynie, 
ukazało się omówienie tej pracy, napisane przez prof. Carlo Cordié, profesora 
Uniwersytetu we Florencji i Dyrektora Instytutu Języka i Literatury Francu
skiej tegoż Uniwersytetu. Omówienie to jest bardzo pochlebne dla polskiego 
autora pracy historycznej o Stendhalu.
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