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Sport i turystyka

na najcenniejsze zdobycze II Rze
czypospolitej zarówno w sferze
gospodarczej jak i polityczno-spo
łecznej: odbudowę państwowości
po 124 latach jej faktycznego roz
bicia w ramach demokratycznych
struktur, zorganizowanie szkolnict
wa, wysiłek narodu w dziedzinie
industrializacji i fenomen ujednoli
cenia społeczeństwa. W płaszczy
źnie zaś polityczno-społecznej nie
poślednią rolę odgrywała zawsze
adwokatura i taką też chciałaby
pozostać również dzisiaj. Nie za
wsze jednak przykładano sprawied
liwą miarę do naszego zawodu.
Wypada żywić nadzieję — wywo
dził mówca — że dokonujące się w
Polsce przemiany sprzyjać będą
umacnianiu roli samorządu adwo
kackiego.
Następnie zabrał głos wojewoda
zielonogórski Zbyszko Piwoński,
który zaakcentował społeczną ran

gę działalności adwokackiej i ży
czył wszystkim członkom Izby zie
lonogórskiej wszelkiej pomyślności.
W części artystycznej akademii
wystąpił znakomity Chór Akade
micki „Cantores” z Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze
pod kierownictwem Jerzego Mar
kiewicza. Chór wykonał polskie
pieśni patriotyczne, kończąc występ
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrow
skiego”. Zebrani serdecznie okla
skiwali zielonogórskich śpiewaków.
Po zakończeniu uroczystości ofi
cjalnej odbyło się — również w
palmiarni — spotkanie towarzyskie
przy muzyce. Wszyscy bawili się
znakomicie do późnych godzin wie
czornych. Było nam bardzo miło,
kiedy Koledzy sędziowie i prokura
torzy wyrażali się o naszej uroczy
stości nader sympatycznie.

adw. Benedykt Banaszak

SPORT I TURYSTYKA

Działalność Komisji Sportu i Turystyki
przy ORA w Krakowie
Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie działa od sze
regu lat Komisja Sportu i Turystyki. Wydaje się, że formy działal
ności Komisji zasługują na szersze zainteresowanie, a być może
nawet na naśladowanie.
Otóż Komisja nie ogranicza się tylko do organizowania okazjo
nalnych i sporadycznych imprez sportowych w rodzaju zawodów i
turniejów, choć jest bardzo aktywna również i w tym zakresie
(organizuje np. -zawody i obozy narciarskie, turnieje tenisowe,
współuczestniczy — jak ostatnio — w turnieju na Słowacji z
udziałem adwokatów i aplikantów czeskich i słowackich), ale
prowadzi ponadto systematyczne „zajęcia” w dwóch dyscyplinach
sportowych, mianowicie tenisa i piłki siatkowej.
Od kilku lat, korzystając z wypożyczanej od jednej ze szkół sali
gimnastycznej, kilkunastu adwokatów i aplikantów przeprowadza
raz w tygodniu trening oraz rozgrywki w siatkówce. W sezonie
wiosenno-letnim odbywają się również zajęcia oraz rozgrywki na
wynajmowanym korcie tenisowym. Ta forma rekreacji fizycznej,
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tak niezbędnej dia współczesnego człowieka, cieszy się coraz
większą popularnością w środowisku adwokackim.
Niestrudzonym animatorem życia sportowego jest kolega adw.
Zbigniew Hess, który jako przewodniczący omawianej Komisji nie
ogranicza się tylko do pracy organizacyjnej, ale bierze też czynny
udział we wszystkich zajęciach i turniejach sportowych, a ponadto
służy swoim zawodniczym doświadczeniem w zajęciach grupy
siatkarzy, kierowanych osobiście przez niego.
KOMUNIKATY

1.
Muzeum Adwokatury Polskiej zaprasza w środy i soboty godz.
od 10.00 do 14.00 lub w dowolny dzień tygodnia (z wyjątkiem
niedzieli) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Warszawa, ul. Lekarska 7
tel.: 24-48-70
2.
Wydział Historii Adwokatury
Ośrodka Badawczego Adwokatury
przy NRA
Wydział Historii Adwokatury działający przy Ośrodku Badaw
czym Adwokatury pragnie rozszerzyć krąg osób współpracujących
z Wydziałem, w szczególności wśród adwokatów i rodzin zmar
łych adwokatów.
Wydział Historii Adwokatury prowadzi prace redakcyjne nad:
1. Słownikiem Biograficznym Adwokatów Polskich. Po wydaniu
I tomu (5 zeszytów) wydaje się obecnie II tom Słownika, obejmu
jący biogramy adwokatów zmarłych w latach 1919— 1944.
Redakcja Słownika prosi o skontaktowanie się z nią osób, które
mogłyby opracować życiorysy zmarłych w tym okresie adwokatów
lub udzielić interesujących szczegółów biograficznych odnoszą
cych się do II lub III tomu Słownika bądź podać uzupełnienia czy
sprostowania do wydanego już tomu I; dane te będą wykorzysta
ne w „Uzupełnieniach” .
2. Szkicami z dziejów Adwokatury. Opublikowano dotyciczas
trzy zeszyły, w opracowaniu jest czwarty. Szkice stawiają sobie za
cel gromadzenie i publikowanie przede wszystkim źródeł, doku
mentów, pamiętników i przyczynków historycznych, odnoszących
się do historii adwokatury polskiej i powszechnej.
Materiały te będą pracą przygotowawczą do zrealizowania w
przyszłości planowanych przez wydział dwu opracowań:
a) obszernej „Historii Adwokatury Polskiej” zawierającej możliwie
wyczerpujący dobór źródeł,
b) „Powszechnej Historii Adwokatury” , przedstawiającej zar/s hi
storycznego rozwoju adwokatury we wszystkich krajach i krę
gach kultury.

