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KONKURS LITERACKI 
KLUBU ADWOKATÓW PISARZY

Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy na zebraniu w dniu 31 maja 1982 r. podjął
uchwałą następującej treści: l

W dniach 26—28 listopada 1982 r. w Warszawie odbędzie się sesja naukowa 
pt. „Adwokatura polska w latach 1939—1945”, organizowana przez Ośrodek 
Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Radę Adwokac
ką w Warszawie.
Oceniając doniosłe znaczenie sesji naukowej, wyrażamy nadzieję, że histo
ryczne wydarzenia lat 1939—1945 staną się również inspiracją twórczą i znajdą 
swój artystyczny kształt w utworach literackich adwokatów i aplikantów ad
wokackich w Polsce.
Ożywiony tą intencją Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy ogłasza konkurs na 
utwór literacki prozą na temat związany z okresem polskich walk i okupacją 
hitlerowską w Polsce w latach 1939—1945.
Konkurs odbędzie się na podstawie załączonego niżej regulaminu.

Regulamin konkursu na utwór literacki prozą

. 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy, wpi
sani na listę adwokatów PRL.

2. Zgłaszać można tylko utwory, k,tóre dotychczas nie były publikowane.
3. Utwór zgłoszony na konkurs nie może liczyć mniej niż 5 stron maszynopisu 

i nie więcej niż 20 stron maszynopisu. Maszynopis należy złożyć w dwóch 
egzemplarzach.

4. Utwór zgłoszony na konkurs nie może mieć charakteru pracy naukowej lub 
przyczynku historycznego.

5. Utwór należy oznaczyć godłem. Do utworu autor dołącza zamkniętą kopertę 
oznaczoną tym samym godłem a zawierającą notatkę ze wskazaniem imienia, na
zwiska i adresu autora. Uczestnik konkursu może nadesłać nie więcej niż trzy 
utwory.

6. Utwory konkursowe należy zgłaszać do dnia 1 marca 1983 r. pod  a d r e s e m :
Klub Adwokatów Pisarzy, ul. Piotrkowska 63, Rada Adwokacka w Łodzi, 90-417 
Łódź. - -—— -

7. Zgłoszone na konkurs utwory oceni jury w składzie:
¡przewodniczący — Władysław Rymkiewicz, sekretarz — adw. Witold Kotowski, 
członkowie — adw. Witold Bayer, adw. Wiesław Godziemski, adw. Andrzej Roś- 
ciszewski.

8. Laureatom będą przyznane nagrody w wysokości:
I nagroda zł 15.000, II nagroda zł.10.000, III nagroda zł 7.000. Ponadto jury może 
przyznać wyróżnienia.

9. Wyniki konkursu będą ogłoszone na łamach „Palestry”.
10. Wręczenie nagród nastąpi na ogólnym zebraniu członków Klubu Adwokatów Pi

sarzy.
11. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną opublikowane w dodatku literac

kim do „Palestry” (w Palestrze Literackiej).


