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czasie II wojny światowej i bez
względną eksterminację, której stali 
się ofiarami.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali 
Koledzy: adw. Michał Lorkiewicz, po
wstaniec wielkopolski, żołnierz II woj
ny światowej, ppłk rezerwy Wojska 
Polskiego, odznaczony Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia Pol
ski, adw. Antoni Nowicki, więzień obo
zów koncentracyjnych, adw. Zenon 
Gniatkowski, żołnierz Armii Ludowej, 
i adw. Aleksander Markowski, żoł
nierz Armii Krajowej.

Na uroczystość przybyli licznie ad
wokaci i aplikanci adwokaccy, miej
scowe społeczeństwo, harcerze i mło
dzież.

W uroczystości uczestniczyli: przed

stawiciele władz miejskich z prezyden
tem m. Poznania mgrem Andrzejem 
Wituskim i naczelnikiem Dzielnicy 
Staromiejskiej, przedstawiciele partii 
i stronnictw politycznych z sekreta
rzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Poznaniu tow. Janem Mielcarkiem 
oraz przedstawiciele Zarządu Woje
wódzkiego ZBoWiD i Zrzeszenia Praw
ników Polskich. W imieniu Naczelnej 
Rady Adwokackiej udział w uroczy
stości wziął wiceprezes NRA adw. Je
rzy Biejat.

Przed tablicą wartę honorową za
ciągnęli harcerze poznańscy.

Uroczystość zakończono odśpiewa
niem hymnu narodowego.

adw. Marek Gutowski

SPROSTOWANIE

W nrze 9 „Palestry” z 1985 r., prostuje się niniejszym, na prośbę autorów, błąd 
na str. 37, w pierwszym przypisku na dole (wiersz 2 od dołu), polegający na tym, 
że zamiast „poz. 28.” powinno być: „poz. 207”.

Prostuje się też błąd na str. 79 w wierszu 7 od dołu w rubryce: Zespoły adwo
kackie — 1986, kolumna 4, polegający na tym, że zamiast liczby „42” powinna być 
liczba „43”.

KOMUNIKAT
1

Redakcja „Palestry” informuje, że roczna cena prenumeraty miesięcznika „Pa- 
lestra” na rok 1986 wynosi zł 1.350,— (łącznie z egzemplarzami „Biblioteki PA
LESTRY”).

Jednocześnie Redakcja prosi o nadsyłanie zamówień na prenumeratę na rok 1986 
oraz o wznowienie prenumeraty przez dotychczasowych prenumeratorów.

Wszelką korespondencję w powyższych sprawach prosimy kierować bezpośrednio 
pod a d r e s e m  R e d a k c j i :

ul. Swiętojerska 16 
00-202 Warszawa


