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SŁOWO WSTĘPNE
Komisja Historyczna przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu w planach
swej pracy na 1985 rok przyjęła zebranie i opracowanie materiałów do wydania
regionalnego „poznańskiego”, a raczej może „wielkopolskiego” numeru „Palestry”,
gdyż Izba poznańska obejmuje od 1975 r. aż 5 województw b. wojew. poznańskiego,
a mianowicie poznańskie, kaliskie, konińskie, leszczyńskie i pilskie.
Wypada dodać, że inicjatywa ta została zapoczątkowana w 1981 r. jeszcze przez
zarząd b. Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Polskich Regionu Wielkopol
skiego, ale do wykonania tego zamierzenia, niestety, wówczas nie doszło. Inicjatywę
tę podjęła następnie Komisja Historyczna, uzyskując akceptację ORA w Poznaniu,
która swą uchwałą z 1984 r. powołała Komitet Redakcyjny w składzie: adw. Stani
sław Hęćka, jako przew. Komitetu, oraz adw.adw. Antoni Dynowski, Jan Turski
i Andrzej Woźnicki, jako członkowie.
Gromadzenie i selekcjonowanie materiałów, które stanowić miały treść niniejszego
numeru, wymagało jednak kilku miesięcy przygotowań. W jakim stopniu materiały
te wzbudzą zainteresowanie i zostaną uznane za przydatne dla praktyki i poszerze
nia wiedzy o adwokaturze wielkopolskiej — dowiemy się, być może, z ocen i listów
Koleżanek i Kolegów, jakie niewątpliwie wpłyną do Redakcji „Palestry”. Będziemy
wdzięczni i zobowiązani za takie listy i opinie.
Jednocześnie prosimy o życzliwą wyrozumiałość dla Komitetu Redakcyjnego, który
starał się zachować właściwe proporcje między pracami o charakterze zawodowym,
użytecznym dla praktyki adwokackiej, a materiałami o charakterze historycznym,
literackim, biograficznym, a nawet naukowo-teoretycznym. Komitet starał się rów
nież o to, aby to, co przekazujemy do druku, mogło zainteresować członków adwo
katury z innych izb adwokackich po to, by zachęcić w ten sposób także inne śro
dowiska i izby do podjęcia podobnej inicjatywy. Pragniemy wyjaśnić w tym miejscu,
że Izba poznańska wydała już jeden „poznański” numer „Palestry” w 1973 r. (nr 12).
Obecny numer „poznański” jest zatem drugim naszym numerem. Podobnie zresztą
wydano w latach ubiegłych kilka numerów regionalnych innych izb adwokackich.
Można sądzić, że numery regionalne „Palestry” cementują środowisko adwokackie
i dają zarazem sposobność ujawnienia intelektualnego potencjału regionalnych spo
łeczności adwokackich. Inicjatywy tego rodzaju zasługują — naszym zdaniem —
na naśladownictwo i szersze niż dotychczas stosowanie, gdyż na pewno w niejednej
izbie adwokackiej jest szereg adwokatów, którzy mieliby coś ciekawego do powie
dzenia i napisania i mogliby opracować wybrany przez siebie temat z pożytkiem
dla ogółu czytelników „Palestry”.
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Kasz numer regionalny jest zarówno wyrazem ambicji środowiska, jak i obrazem
choć części tego wszystkiego, co środowisko ma do zaprezentowania i utrwalenia
w świadomości i pamięci swego regionu oraz w skali całego kraju. Dotyczy to tak
Kolegów-praktyków, jak i Kolegów-pracowników naukowych, dotyczy wszystkich,
którym ambicje i poziom wielkopolskiego środowiska są bliskie, a którzy zechcieli
w odpowiedzi ma apel Komitetu Redakcyjnego przesłać swoje prace.
Dziękujemy Redakcji „Palestry” w Warszawie za życzliwe przyjęcie naszej inicja
tywy i za gotowość wydania naszego „poznańskiego” numeru.
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