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powodować — jak wiadomo — natychmiastową redukcję liczby 
„etatów” aplikanckich, co nie może być zaakceptowane.

Sytuacja ta miała miejsce szczególnie w zespołach tych kance
larii, które działają korzystając z pomocy finansowej ze źródeł 
publicznych. W każdym razie adwokatura poddawana jest silnemu 
naciskowi, aby mobilizować zespoły do ustalenia większej liczby 
nagród, które dla każdego aplikanta osiągnęłyby poziom 5 000 
funtów łącznie ze wszystkich źródeł. Jestem przekonany, że spot
ka się to ze zrozumieniem i właściwą reakcją.

Sumy te mogą się wydawać niskie w porównaniu z wysokością 
pierwszych pensji oferowanych przez solicytorów czy innych pra
codawców poszukujących absolwentów na wysokim poziomie. Ale 
adwokatura oferuje jednocześnie to, czego inni nie mogą zaofe
rować: niezależność i wielką osobistą odpowiedzialność już w 
młodym wieku.

Tłumaczyła z jęz. angielskiego 

adw. Monika Skibińska

INFORMACJE

Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Adwokatów Polskich w 
Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 23 stycznia 1989 r. Stowa
rzyszenie jako organizacja ogólnopolska zostało zarejestrowane i 
wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Wydziału Społe- 
czno-Administracyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

Stowarzyszenie Adwokatów Polskich jest kontynuacją b. Stowa
rzyszenia Adwokatów i Aplikantów zawieszonego, a następnie 
rozwiązanego w okresie stanu wojennego.

W dniu 17 lutego br. odbyło się Zebranie Ogólne Stowarzysze
nia (Okręgu Łódzkiego), które dokonało wyboru władz pełniących 
— do czasu zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzysze
nia — funkcje Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest lokal Rady Adwokac
kiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 63.

Celem reaktywowanego Stowarzyszenia jest:
a) wszechstronny udział adwokatów i aplikantów adwokackich w 

życiu publicznym, społecznym oraz w sprawach kultury Na
rodu,

b) inspirowanie i podejmowanie działań w ochronie praw i wol
ności obywateli oraz podejmowanie i popieranie inicjatyw spo
łecznych i prawnych, zgodnych z.poczuciem obowiązku oby
watelskiego i zawodowego,

c) podnoszenie znaczenia adwokatury w wymiarze sprawiedliwoś
ci i w środowisku prawniczym na zasadach wspólnej odpowie
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dzialności i równych praw w zakresie stosowania i przestrze
gania prawa,

d) kształtowanie właściwych postaw etycznych,
e) obrona ogólnych i jednostkowych interesów adwokatów i apli

kantów adwokackich.

SPROSTOWANIE

W numerze 11—12 „Palestry” z roku 1988 prostuje się następują
ce błędy:
1. na stronie 25 wiersz 7 od góry zamiast „Lubinie” powinno być 

„Lubińcu”;
2. na str. 26 wiersz 3 od góry po słowie „powołana należy dodać: 

„19 stycznia 1951 r.” . W wierszu 10 i 11 słowa „od 1950 i od 
VII. 1950” należy zastąpić datą „19 stycznia 1951 r.” ;

3. na str. 33 wiersz 1 od dołu zamiast przeniesionego słowa na 
str. 32 „koszalińskie” powinno być „konińskie”;

4. na str. 40 wiersz 3 i 4 od góry zamiast słów: „Brześciu, Drohi
czynie, Kosowie, Koszyrach, Łuninie, Prużanach, Stalińsku” 
powinno być:„Brześciu n. Bugiem, Drohiczynie Poleskim, Ko
sowie Poleskim, Kamieniu Koszyrskim, Lunińcu, Prużanie, Sto- 
linie” ;

5. na str. 70 wiersz 4 i 5 od dołu należy skreślić cały przypis 20;
6. na str. 108 wiersz 7 od dołu przypis 6: zamiast kropki należy 

postawić średnik i dodać: „wkładka do nru 4 „Palestry” .

Błędy w pkt 1 i 3 zauważył adw. Stefan Cieślak, błąd w pkt 2 —
adw. Witold K. L. Zapałowski, a błąd w pkt 4 — adw. Wiktor
Saczkowski, za co Redakcja serdecznie dziękuje.


