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Vana

pieczeń społecznych, pióra Andrzeja Dolińskiego, stanowi ciekawe wzboga
cenie wiedzy prawniczej w tyra zakresie.
„Palestra” z życzliwością i przyjaźnie witać będzie każdy numer, tak po
trzebnego czasopisma środowiska radców prawnych.

>- W dniu 19 września odbyło się I Walne Zebranie Narciarskiego Klubu Pra
wników Polskich „POLSKILEX”. M. in. powołano Komitet Organizacyjny 
SKILEX-93, na którego czele jest kol. Ludwik Żukowski. W składzie Komi
tetu są także adwokaci: Krystyna Tarska, Ryszard Poprzycki, Władysław 
Chowaniec, Teresa Kuryusz, Małgorzata Filipowicz, Andrzej Wosiński, Sta
nisław Rymar. Ustalono, że siedzibą Klubu i adresem dla korespondencji bę
dzie tymczasowo siedzibą ZG ZPP - Warszawa ul. Bracka 20. 
Ukonstytuował się także Zarząd POLSKILEX-u. Prezesem został adw. Sta
nisław Rymar, wiceprezesami adw. Krystyna Tarska i adw. Ryszard Poprzy
cki, sekretarzem sędzia Marek Czecharowski, skarbnikiem adw. Ludwik Żu
kowski.

>- Muzeum Adwokatury Polskiej zaprasza w miesiącach wrzesień - 
październik na wystawę poświęconą pamięci adw. Witolda Bayera, zmarłego 
31 maja 1992 r.

Varia

Adwokat Mieczysław Korczak, członek Zespołu Adwokackiego Nr 3 w Łodzi, 
został odznaczony przez Instytut Yad Vashen w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów” za pomoc udzieloną obywatelom polskim narodowości żydow
skiej w czasie okupacji hitlerowskiej.

Samodzielna Pracownia Dziejów Ziem Wschodnich II RP Instytutu Stu
diów Politycznych PAN zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wydaw
ców i redakcji czasopism zwłaszcza regionalnych, o przekazywanie egzem
plarzy gratisowych do Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Wsku
tek ogromnego wzrostu cen na polskim rynku edytorskim i trudnej sytuacji 
ekonomicznej nauki litewskiej, od mniej więcej 3 lat niemal ustał dopływ 
polskich pism i książek do litewskich instytucji naukowych. Pracownia nie 
jest w stanie sama kontynuować tej akcji, co do sensowności której byliśmy 
i jesteśmy głęboko przekonani. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Litewskiej Akademii Nauk: 2632 Wilno, ul. Żygimantu 
1/8, tel. 629537, fax (0122) 221324.

Za zespół dr Krzysztof Jasiewicz
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Uprzejmie informuję środowisko ziemiańskie, że ostateczny, nieprzekraczalny 
termin nadsyłania (względnie zgłaszanie jeszcze nowych Ofiar) do „List strat zie- 
miaństwa polskiego 1939-1956” mija 15 grudnia 1992.

Krzysztof Jasiewicz, ul. Stawki 21 m 32,01-040 Warszawa.
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