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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

