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Redakcja „Palestry” uprzejmie przypomina PT Autorom, aby nadsyłając swoje
opracowania załączali krótkie ich streszczenia (tzw. abstrakty) w miarę możności
także w języku angielskim.

Mile widziane jest przesyłanie tekstów drogą elektroniczną na adres:
palestra@adwokatura.org.pl lub w formie wydruku komputerowego wraz z dys-

kietką i informacją o programie, w jakim materiał został zapisany.
Jednocześnie prosimy o załączanie danych personalnych wymaganych w postę-

powaniu podatkowym a mianowicie:
– Adres urzędu skarbowego,
– Swój numer identyfikacyjny,
– Numer ewidencyjny PESEL,
– Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię,
– Imię ojca i matki,
– Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
– Adres miejsca zamieszkania.
Nadesłane materiały spełniające te wymogi po uzyskaniu pozytywnych recenzji

wewnętrznych będą w pierwszej kolejności kwalifikowane do publikacji.

Komunikaty

mości z jednego adresu na inny, automatyczne odpowiadanie korespondentowi
(np. o czasowej nieobecności adwokata w kancelarii lub tp.).

Najbardziej jednak przydatną i zachęcającą wydaje się możliwość zarządzania
e-pocztą z poziomu przeglądarki typu Internet Explorer, Netscape Navigator, Ope-
ra (zamiast – tradycyjnie – z poziomu programu pocztowego typu Outlook Express,
MS Outlook, Eudora lub im podobnych).

Co to oznacza? Oznacza to, że możemy nie tylko odczytać, ale również  n a d a ć
e-pocztę z każdego komputera na świecie (podłączonego do internetu).

To dopiero początek. W nieodległej przyszłości całkowicie unowocześnimy wi-
zerunek Adwokatury w internecie, podporządkowując to nowe, zdobywające
świat narzędzie naszym potrzebom, wygodzie i przyjemności. Oraz dumie z przy-
należności do korporacji adwokackiej.

Poza funkcjonalną użytecznością przyświeca nam jeszcze jeden cel. W dobie daleko
posuniętej atomizacji środowiska adwokackiego, tak często przeciwstawianej czasom
poczucia więzi i przynależności, postanowiliśmy podjąć próbę rekonstrukcji panują-
cych między nami relacji. Wydaje się więc wyjątkowo ponętną próba zlania wielopo-
koleniowego dorobku tradycji stanu adwokackiego z teraźniejszością poprzez wykorzy-
stanie współczesnego narzędzia, jakim staje się powszechna łączność internetowa.

Chcemy wreszcie, abyśmy za pomocą instrumentu w postaci www.adwokatu-
ra.pl mogli bez żadnych kompleksów przywitać naszych kolegów z Unii Europej-
skiej nawiązując z nimi, także na tym polu, równorzędną konkurencję. Potrafimy to
zrobić.

Jerzy Naumann (Jerzy.Naumann@adwokatura.pl)


