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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
Utrwalił się już dobry zwyczaj wydawania regio

nalnych numerów miesięcznika „Palestra”, organu 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Rada Adwokacka 
w Krakowie wyłoniła w swoim czasie Zespół Redak
cyjny P°d kierunkiem adw. prof. dra hab. Kazimie
rza Buchały i opracowała pierwszy „numer krakow
ski”, który się ukazał jako nr 5 w 1974 roku. Od te
go czasu upłynęło już 12 lat. Ostatnio pod wpływem 
OBA zrodziła się myśl, aby krakowskie środowisko 
adwokackie przygotowało swój drugi „numer kra
kowski”. Projekt ten został zaakceptowany i w związ
ku z tym w czerwcu 1985 r. Okręgowa Rada Adwo
kacka w Krakowie powołała Komitet Redakcyjny 
ad hoc, przy czym jego kierownictwo powierzyła 
mnie, a funkcje sekretarza zleciła apl. adw. Piotro
wi Ochałkowi.

Nowy Komitet zajął stanowisko, że okres po roku 
1974 jest tak brzemienny w zakresie prawodaw
czym, w tym także jeśli chodzi o adwokaturę, że 
drugi krakowski numer „Palestry” powinien być 
poświęcony właśnie tym nowym zagadnieniom 
prawnym, mającym znaczenie przede wszystkim dla 
praktyki adwokackiej. Okoliczność zaś, że ma to być 
n u m e r  k r a k o w s k i ,  zobowiązywała nas do te
go, żeby autorzy opracowań pochodzili z krakow
skiego środowiska adwokackiego oraz żeby numer 
uwzględniał najważniejsze wydarzenia naszej Izby 
w minionym okresie i problematykę specyficzną dla 
naszego środowiska.

W lipcu 1985 r. Komitet skierował do Kolegiów 
pismo, zachęcając ich do nadsyłania artykułów na 
zaproponowane tematy aktualne. Zostały one wy
szczególnione tylko przykładowo, ale dość obszer
nie. Pismo to zostało rozesłane do wszystkich zespo
łów adwokackich w całej Izbie, a ponadto imiennie 
do trzydziestu Kolegów-adwokatów, którzy dotych
czas dali się poznać jako autorzy pisemnych wypo



wiedzi na różne tematy. Odzew był dość obfity, ale 
tematycznie zbyt jednolity. Brak jest np. opraco
wania zagadnień ochrony środowiska, tak istotnego 
w tej chwili dla regionu Polski południowej.

Wszystkim Kolegom, którzy nadesłali prace, oraz 
spadkobiercom adw. Mierzwy, którzy nadesłali jego 
artykuł, jak również tym, którzy służyli radą 
i wskazówkami co do formy i treści II krakowskie
go numeru „Palestry”, Komitet Redakcyjny serdecz
nie dziękuje. Podziękowania należą się też Koleżance 
adw. Aurelii Mikulińskiej-Korczyńskiej, która dała 
się już poznać jako poetka w ostatniej „Palestrze 
Literackiej”, ale także jako plastyk wystawiający 
swoje obrazki w Klubie Adwokata. Dla tego nume
ru Kol. Korczyńska opracowała znak graficzny na 
kartę tytułową miesięcznika.

Za Komitet Redakcyjny 
adw. dr Stefan Kosiński


