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• Prof. dr hab. adw. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI z Krakowa udaje się do USA celem wyg
łoszenia referatu na temat zmian zachodzących w Europie Wschodniej i Środkowej.
• Komisja zagraniczna NRA 28 czerwca 1990 r. w Pałacu Staszica w Warszawie zorga
nizowała sympozjum z następującej tematyki: organizacja światowego handlu, włas
ność prywatna i jej ochrona, uregulowanie antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja.
Wykładowcami byli adwokaci Tymothy Durham i Robert Webster z firmy adwokackiej
„Ice Miller Donadio and Ryan“ z Indianopolis — USA.
• Prezes NRA adw. Maciej BEDNARKIEWICZ wziął udział w Kongresie Prezesów IBA
zorganizowanym w Wenecji w dniach 23—26 maja 1990 r.

Varia
• Zgromadzenie Adwokackiej Izby Lubelskiej 28 kwietnia 1990 r. przyjęło m.in. dwie
następujące uchwały:
„W związku z głębokimi reformami w Resorcie Sprawiedliwości i MSW i związaną z tymi
reformami nieuniknioną weryfikacją pracowników tych resortów, Zgromadzenie Izby
zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do szczególnej wnikliwości przy rozpatrywa
niu podań o wpis na listę adwokatów i aplikantów adwokackich w naszej Izbie“
„1. Zgromadzenie Adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie popiera ogłoszoną dekla
rację niepodległości Litwy i wzywa wszystkie rady adwokackie w kraju i Naczelną Radę
Adwokacką do poparcia tego apelu oraz przyłączenia się do organizowanej w Polsce
pomocy społeczeństwu litewskiemu.
2. Odpis uchwały przesłać Radzie Adwokackiej w Wilnie, Naczelnej Radzie Adwokac
kiej i wszystkim radom adwokackim w kraju.“

• Dnia 3 maja 1990 r. miała miejsce podniosła uroczystość. Po mszy św. odprawionej
przez duszpasterza prawników ks. dra A. DĘBIŃSKIEGO, w trakcie której dziekan ORA
adw. Ireneusz BIENIASZKIEWICZ przypomniał obraz cierpień i ofiar poniesionych
przez palestrę lubelską, jej nestor — adw. Adam JURKIEWICZ dokonał odsłonięcia tab
licy pamiątkowej, zawierającej następującą inskrypcję: „Adwokatom i aplikantom Izby
Lubelskiej poległym i pomordowanym w latach 1939—1955 w hołdzie — Adwokatura
Lubelska — 1990 r.“ .
• W czasie Zgromadzenia Adwokatów Izby Gdańskiej, które odbyło się 21 kwietnia
1990 r. omawiano udział adwokatury w procesie tworzenia społeczeństwa obywatel
skiego i kształtowania się demokracji. Zwrócono uwagę na niekorzystne skutki wywo
łane nowelizacją art. 24 ustawy o działalności gospodarczej. Pomoc prawna, nawet w
warunkach pewnej konkurencji, winna być świadczona przy zachowaniu obowiązują
cych zasad etyki zawodowej. Trzeba zmieniać i udoskonalać styl pracy przez pogłębia
nie specjalizacji oraz opanowywanie języków obcych. Adwokatura bardziej aktywnie
winna uczestniczyć w tworzeniu i stosowaniu naszego prawa.
• Na wyjazd stażowy do Francji wytypowano Zofię Mąke-Mączyńską, Annę Marię Krasuską, Adama Romanowskiego, Wojciecha Węgrzyna. ĘJo chwili obecnej staż taki
odbyło 6 osób.
• Z inicjatywy Tymczasowego Komitetu Współpracy z Britisch-Polish Legal Associa
tion odbyły się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na 3-miesięczny staż w biurach
solicytorów i barristerów londyńskich. W rozmowach wzięło udział kilkudziesięciu
adwokatów i aplikantów. W pierwszej turze do Londynu wyjechali adwokaci: Elżbieta
Puzyna-Nowak i Andrzej Siemiątkowski oraz aplikanci: Andrzej Szczepankowski,
Joanna Tomaszek i Leszek Zgódka.
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W okresie późniejszym wyjadą adwokaci: Paweł Koehler, Elżbieta Pieczyńska, Adnrzej Wierciński, Tomasz Zasacki i radca prawny Wojciech Wądołowski oraz aplikanci:
Maciej Jamka, Grzegorz Namiotkiewicz i Włodzimierz Szoszuka.
• W ostatnim numerze włoskiego czasopisma naukowego poświęconego badaniom
literatury francuskiej — „Studi francesi" (Torino — Turyn, No 97, I—IV/1989) ukazało
się omówienie artykułu adw. dra hab. Leszka Sługockiego pt. „Projekty ustawodawcze
Stendhala w materii pojedynku“ , jaki ukazał się w „Palestrze“ Nr 9 z 1987 r. Autorem
omówienia jest Carlo Cordie profesor Uniwersytetu we Florencji. Przedstawiając
dokładną treść artykułu, prof. C. Cordie podkreśla, iż jest to pierwszy artykuł w literatu
rze badań stendhalowskich poświęcony całościowemu omówieniu problemu pojedynku
w życiu i twórczości Stendhala. Autor bardzo pozytywnie odniósł się do omawianego
artykułu.
W tym samym numerze „Studi francesi“ prof. C. Cordie omawia w osobnych pozycjach
artykuł adw.L. Sługockiego pt. „Zygmunt Krasiński a Stendhal", jaki ukazał się w „Pale
strze Literackiej“ , zeszyt 4, oraz artykuł adw. L. Sługockiego nt. zakończenia powieści
Stendhala „Armancja“, jaki ukazał się we włoskim czasopiśmie „Paideia".

Ośrodek badawczy adwokatury
• Dnia 11 maja 1990 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Badawczego
Adwokatury. Powołano Radę Naukową w następującym składzie: adw. Witold Bayer
(prezes), adw. prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz (z-ca prezesa), adw. Czesław Jawor
ski, adw. Leopold Komornik, adw. dr Juliusz Leszczyński, adw. dr Wiesław Łukawski,
adw. dr Kazimierze Ostrowski, adw. Jadwiga Rutkowska, adw. dr Henryk Szczurek, apl.
adw. dr Anna Wiśniewska, dyrektor OBA — adw. Stanisław Rymar (członkowie).
Omówiono plan pracy OBA na rok 1990.
• Szczegółowych informacji na temat nauki języków obcych, orzecznictwa SN i NSA,
wydawnictw prawniczych udziela OBA telefonicznie (21-44-12) lub korespondencyjnie.
Adres: 00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Adwokatury Polskie] (okres
listopad 1988 — marzec 1990)
W omawianym okresie ponad jednego roku praca Muzeum koncentrowała się wokół
trzech zagadnień. Były to:
I. Organizacja zapowiedzianych uprzednio (patrz „Palestra“ 89/3) wystaw w DPT
Adwokata w Grzegorzewicach,
II. Bieżące sprawy wystawiennicze i administracyjne w stałej siedzibie Muzeum (War
szawa, ul. Lekarska 7),
III. Działalność informacyjna i dydaktyczna.
I. W Grzegorzewicach powstały dwie wystawy o stałym charakterze. Ekspozycja
„Wybitni adwokaci polscy zmarli do 1945 r.“ obejmuje 30 portretów fotograficznych w
ramach, zdobiących ściany sali konferencyjnej.
Następna ekspozycja przygotowana dla Grzegorzewie to „Adwokaci ministrowie spra
wiedliwości, 1917—1989“ . Tworzą ją dwie wiszące gabloty wypełnione fotografiami.
II. Sporo zmian poczyniono także w stałej siedzibie Muzeum, na ul. Lekarskiej 7. Po
jługim okresie oczekiwania zainstalowana została nowa, duża gablota stojąca (Sala

