
Roman Łyczywek

Komunikat
Palestra 15/2(158), 122

1971



122 K om u n ika t Nr 2 (158)

w sekcjach i złożyła już Radzie projekty, zmierzające do spełnienia swych zadań 
w zakresie tak ogólnopoznawczym jak i ściśle specjalistycznym.

W każdy piątek odbywają się wykłady w lokalu Rady, z których tematyką za
poznaje koleżanki i kolggów Biuletyn Rady. Ponadto we wtorki odbywać się bę
dą wykłady w ramach seminariów specjalistycznych.

12. Komisja Klubowa wprowadziła pewien „rytm” w prace Klubu. Prócz wspom
nianych wyżej wykładów Klub jest wykorzystywany także na poszczególne imprezy 
i spotkania według zaplanowanego harmonogramu. Wydaje się, że jest to program 
słuszny. Jeśli nadto doda się, że lokal Klubu — przynajmniej w części — zmienił 
diametralnie swój wygląd, to można mieć nadzieję, że stanie się on w przyszłości 
miejscem jeszcze bardziej ożywionej pracy i spotkań kolegów.

adw. R. Siciński

K O M U N I K A  T

Wystawa piśmiennictwa o adwokaturze

Rada Adwokacka w Szczecinie przygotowuje „Wystawę Piśmiennictwa o Adwo
katurze”. Wystawa ma być eksponowana w Szczecinie w marcu 1971 r., a następ
nie w innych ośrodkach Polski.

Ambicją organizatorów jest pokazanie na wystawie szerokiego przeglądu druków 
nieperiodycznych i czasopism, omawiających zagadnienia adwokatury, a w szcze
gólności adwokatury polskiej.

Wystawa ma również zobrazować udział adwokatury w życiu publicznym, na
ukowym, artystycznym w różnych epokach i różnych krajach.

Łącznie z wystawą piśmiennictwa zamierza się urządzić wystawę karykatur, 
obrazujących adwokatów i ich pracę, oraz wystawę ekslibrisów o tematyce praw
niczej.

Organizatorzy wystawy zwracają się niniejszym do Rad Adwokackich i po
szczególnych Kolegów o udzielenie pomocy w przygotowaniu wystawy przez:

a) nadesłanie notatek bibliograficznych o posiadanych rzadszych drukach i prze
słanie ich do Rady Adwokackiej w Szczecinie z zaznaczeniem, czy druk może 
być w oryginale wypożyczony na wystawę, czy też organizatorzy mogą tylko 
dokonać reprodukcji,

b) nadesłanie posiadanych karykatur adwokackich lub starannie wykonanych 
ich reprodukcji,

c) nadesłanie posiadanych ekslibrisów o tematyce prawniczej (w 3 egzempla
rzach) bądź też ekslibrisów ze znanych publicznych i prywatnych księgozbio
rów prawniczych.

Korespondencję w tych sprawach prosimy kierować do Rady Adwokackiej w 
Szczecinie, ul. Narutowicza 3 (Komitet Wystawy). '

W imieniu Komitetu Wystawy 
adw. Roman Łyczywek


