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P rzez  ostatnie trzy lata, czas niezwykle trudny rów
nież dla czasopiśmiennictwa polskiego -  w którym 
upadały znaczące i zasłużone tytuły -  miesięcznikiem  
„Palestra” kierował adwokat Czesław Jaworski.

Mieliśmy możliwość obserwować Jego zaangażowanie 
i pracę z bliskiej perspektywy. Dlatego wyrażamy słowa 
szczególnego podziękowania Panu Mecenasowi Czesła
wowi Jaworskiemu za wkład w uratowanie „Palestry”, 
nadanie jej nowego kształtu i trudy redagowania, któ
rych nie brakowało.

Przetrwaliśmy, jako adwokatura, okres przełomowy. 
Ale nie traćmy z wyobraźni, że nadchodzący czas niesie 
za sobą najrozmaitsze i dalekosiężne zagrożenia. Może 
to truizm, ale konieczny do powiedzenia, nawet ryzyku
jąc postawienie zarzutu jakiegoś programowanego pesy
mizmu. Owa konieczność wynika z tej przyczyny, że wie
lu w naszym środowisku skutków tych niebezpieczeństw 
sobie nie uświadamia. Hałaśliwa, pośpieszna rzeczywi
stość powoduje, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
jesteśmy skłonni zapominać -  wypada przeprosić, jeżeli 
wkradnie się tu niemiła dziś uszom górnolotność — 
o wartościach przekazywanych w sztafecie pokoleń. Pa
miętajmy, że ich utrata po drodze wygodnych kompromi
sów równa się końcu naszej tożsamości; nie tylko jako 
zbiorowości korporacyjnej, co należy sobie dobrze uprzy
tomnić.

Nie oznacza to wcale, że adwokatura ma pozostawać 
w jakimś niegdysiejszym gorsecie, który, powiedzmy 
szczerze, znajduje swoich zwolenników. To byłby ciężki, 
najprawdopodobniej samounicestwiający błąd. Nowy
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świat narzuca nowe, nieraz trudne do przyjęcia reguły. 
Odnalezienie nowoczesnej roli w tym świecie, zachowu
jąc z tradycji wszystko, co cenne, co stanowi o istocie na
szego zawodu nie jest i nie będzie zadaniem łatwym. Wy
maga wysiłku władz samorządowych i każdego z nas -  
adwokatów. „Palestra” będzie nadal przyczyniać się do 
realizacji tego najważniejszego celu.

Pragnieniem Redakcji jest także, aby nasze korpo
racyjne pismo, oprócz zamieszczania bieżących infor
macji z życia adwokatury, jak również informacji o in
nych, interesujących wydarzeniach, dostarczało prze
de wszystkim wiadomości przydatnych dla naszej pra
ktyki. Jednocześnie „Palestra” powinna mieó swój 
udział w pracach legislacyjnych, w udoskonalaniu 
prawa i budowniu niemal od zera demokratycznego 
porządku. Stąd miejsce dla publikacji o takim chara
kterze.

Tym wszystkim zadaniom nie podoła nawet majbar- 
dziej sprawna redakcja. Dlatego wraz z nowym Redakto
rem Naczelnym liczymy na aktywność nowo powołanych 
Członków Kolegium oraz na Czytelników, których za
praszamy do współpracy. Słowa gorącej zachęty kieruje
my też do młodych Koleżanek i Kolegów, których wypo
wiedzi na łamach naszego pisma niewiele.

Piszcie zatem Państwo do „Palestry”. I niech satysfa
kcja z pisania będ2ie równa tej, jaką nieraz miewamy 
z mówienia.

4


