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O D KOMITETU REDAKCYJNEGO
„ŁÓDZKIEGO” NUMERU „PALESTRY”
Grudniowy numer „Palestry” z ubiegłego roku, ostatni numer sie
demnastego rocznika, otworzył nowy okres w wydawaniu czasopisma:
okres wydawania tzw. numerów regionalnych. Po numerze „poznańskim”
(12/73) czytelnicy otrzymali numer „krakowski” (5/74) i numer „lubelski”
(7/74). Koncepcja numerów regionalnych oceniona została przez adwoka
turą pozytywnie, jako aktywizująca środowisko.
Obecnie pod osąd czytelników dostaje się numer „łódzki”.
Dla łódzkiego środowiska adwokackiego wydanie naszego numeru
„Palestry” związane było z dwiema szczególnymi rocznicami. Numer
ten bowiem ukaże się w roku trzydziestolecia Polski Ludowej oraz w roku
dwudziestopięciolecia Izby Adwokackiej w Łodzi. O ile rocznica trzy
dziestolecia PRL ma charakter ogólnopaństwowy i święcona była i jest
w każdym zakątku Polski, o tyle rocznica dwudziestopięciolecia Izby
Adwokackiej w Łodzi ma bardziej regionalny charakter. Odnosi się bo
wiem do adwokatury, a ściślej do jej wycinka wiążącego się mocno
z Łodzią i województwem łódzkim. Dla nas, adwokatów Izby łódzkiej,
obie te rocznice mają wielkie znaczenie i właśnie naszym numerem obie
chcemy je święcić.
Komitet redakcyjny ad hoc niniejszego numeru powołany został uchwałą Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 18 grudnia 1973 r. Skład Ko
mitetu jest następujący: przewodniczący — wicedziekan adw. Kazimierz
Chojnacki; członkowie — adwokaci: Alfred Dreszer, Mieczysław Fran
kowski, Jan Kielan, Juliusz Leszczyński, Mirosław Olczyk i Eugeniusz
Zobel. Komitet Redakcyjny na posiedzeniu w dniu 22 lutego 1974 r. po
wołał na redaktora numeru adw. Leszka Sługockiego. Wybór ten zatwier
dzony został przez Prezydium Rady Adwokackiej w dniu 12 marca
1974 r.
Redaktor w dniu 1 marca br. przedstawił Komitetowi projekt numeru.
Zostił on zatwierdzony i niebawem przystąpiono do jego realizacji.
Nasz numer jest konsekwentną realizacją z góry przyjętego założenia,
z gó-y przyjętej koncepcji. Czy jest ona słuszna — ocenią to Czytelnicy.
W każdym razie nasza koncepcja jest inna niż ta, która dotychczas do
minowała w „Palestrze”, Ogólnie mówiąc, koncepcja nasza sprowadza
się do opracowania numeru wyłącznie siłami adwokatury. Oczywiście
naszi koncepcja nie wyłącza autorów spoza adwokatury, jednakże powin
ny tu być zachowane właściwe proporcje. W naszym jubileuszowym nu
merze postanowiliśmy zaprezentować wyłącznie prace członków naszej
Izby
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Nie zamierzamy przedstawiać tu w szczegółach tematycznych kon
cepcji „Palestry”. Uważamy, że uczynił to prawidłowo adw. prof. Ka
zimierz Buchała we wstępie do „krakowskiego” numeru. Wprawdzie
założenia te były nam nie znane, gdyż numer „krakowski” dotarł do nas
po skompletowaniu już „łódzkiego”, numeru, jednakże w naszych kon
cepcjach jesteśmy zgodni.
W celu realizacji przyjętej koncepcji Rada Adwokacka skierowała
w dniu 19 marca 1974 r. do wszystkich koleżanek i kolegów członków
Izby Adwokackiej w Łodzi pismo zachęcające do składania materiałów.
Inspirowanie tematów ze strony przewodniczącego Komitetu Redakcyj
nego i redaktora numeru, jak również odzew na pismo Rady Adwokac
kiej dały pozytywne wyniki. Możność wydania „łódzkiego” numeru „Pa
lestry” bardzo zaktywizowała łódzkie środowisko adwokackie.
Mając ograniczone możliwości publikacyjne (objętość jednego numeru)
nie mogliśmy — oczywiście — pomieścić wszystkich otrzymanych ma
teriałów. Zakwalifikowane do druku materiały zostały przygotowane
przez redaktora i członków Komitetu Redakcyjnego. Prace redakcyjne
toczyły się sprawnie i szybko. W końcu czerwca 1974 r. materiały „łódz
kiego” numeru zostały złożone w Redakcji „Palestry”.
Zaktywizowane środowisko adwokatów łódzkich wysunęło gotowość
opracowania jeszcze następujących tematów: 1) Początki polskiej adwo
katury w Łodzi w okresie zaborów, 2) Obrony w sprawach komunisty
cznych w Łodzi w okresie międzywojennym, 3) Adwokaci łódzcy — pra
cownicy nauki, 4) Dynamika elementów finansowych budżetów zespołów
adwokackich Izby łódzkiej w latach 1952—1974, 5) Doświadczenia w pra
cy społecznej adwokata terenowego, 6) Adwokatki Izby łódzkiej i ich
praca w sekcji pomocy prawnej Ligi Kobiet i in.
Obecny numer dzieli się na cztery tematyczne części: I. Część infor
macyjną i historyczną. II. Część artykułową. III. Recenzje. IV. Część
literacką.
Część pierwsza wiąże się z dwudziestopięcioleciem Izby łódzkiej
i trzydziestoleciem powojennej adwokatury. Ma ona szczególne znaczenie
dla łódzkiej adwokatury, ale ogólnoinformacyjny charakter tych artyku
łów ma znaczenie dla historii powojennej i historii dnia dzisiejszego
adwokatury polskiej. Następne części mają charakter ogólny. Żywim y
nadzieję, że zostaną one uznane za interesujące.
Jak już wspomnieliśmy, chcielibyśmy opracować następny „łódzki”
numer „Palestry”. Mamy nadzieję, że będzie on jeszcze lepszy od tego,
który oddajemy do rąk Czytelników i pod ich ocenę.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
adw. Leszek Sługocki

