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NUMER ZACHODNIOPOMORSKI

Decyzja Redakcji „Palestry” o wydawaniu numerów regionalnych, 
przygotowanych przez zespoły redakcyjne poszczególnych izb adwokac
kich, pozwala im na podjącie próby spełnienia kilku zadań:

— przedstawienia ogółowi czytelników „Palestry” pewnych zagad
nień, które można uznać za szczególny przedmiot zainteresowań 
lub specyficzny dorobek danego środowiska,

— zaprezentowania ogółowi kolegów w Polsce tych doświadczeń 
i przemyśleń, dotyczących praktyki prawniczej i życia adwokatu
ry, jakie nurtują środowisko redagujące dany numer „Palestry”,

— ułatwienia debiutu autorskiego młodym kolegom okazującym zain
teresowanie i dostateczne przygotowanie do osobistej pracy pisar
skiej w zakresie tematyki prawniczej.

Te właśnie zadania starał się też spełnić Komitet Redakcyjny niniej
szego numeru, powołany do życia przez Rady Adwokackie w Szczecinie 
i w Koszalinie w następującym składzie: adw. Roman Ły czy wek (Szcze
cin — przewodniczący), adw. Zenon Matlak (Szczecin), adw. Jacek Moś
cicki (Drawsko) i adw. Jerzy Zaniemojski (Szczecin — sekretarz).

Komitet ten reprezentuje dwie Izby Adwokackie, sąsiadujące ze sobą 
i związane licznymi nićmi tradycji i aktualnych kontaktów. Teren obu 
tych Izb, stanoioiących historyczny region Pomorza Zachodniego, również 
przez szereg lat po wojnie stanowił jeden okręg administracyjny oraz 
okręg jednej Izby Adwokackiej.

Polskie tradycje adwokackie na terenie Pomorza Zachodniego są histo
rycznie skromne i w przeważającej mierze wywodzą się dopiero 
od r. 1945. Podobnie jak całe życie publiczne na tych ziemiach, tak samo 
również adwokatura kształtowała swą organizację i styl pracy w warun
kach obiektywnie wysoce trudnych. Tworzyli tę adwokaturę koledzy 
z bardzo różnych okręgów i szkół prawniczych lub koledzy bardzo młodzi, 
a jednak dziś środowiska te mają przeświadczenie o swej pełnej 
dojrzałości i samodzielności w wykonywaniu zawodu. Więcej — sądzą, że 
w ogólnym dorobku adwokatury w Polsce Ludowej mają swój twórczy 
wkład.

Pragnęliśmy treścią tego numeru zarówno wyrazić to, co uważamy 
za specyficzne dla naszego regionu, jak i dać wyraz temu, że aktywnie 
uczestniczymy w rozwiązywaniu wszelkich ogólnych problemów adwo
katury.
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