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Słowo wstępne przewodniczqcego
Komitetu Redakcyjnego
Oddajemy do rąk czytelników drugi „łódzki” numer „Palestry”. Jest
to, moim zdaniem, wydarzenie o bardziej ogólnym, ą nie tylko partyku
larnym znaczeniu. Numer ten rozpoczyna bowiem serję „drugich” nume
rów terenowych. Jego wydanie zapowiedzieliśmy już w pierwszym nu
merze „łódzkim” („Palestra” nr 11/1974, s. 4). Charakter tego numeru jest
jednak nieco inny niż numeru pierwszego. Kładzie on szczególny nacisk
na sprawy adwokatury, przede wszystkim oczywiście — adwokatury
łódzkiej. Uważamy jednak, że zostały tu poruszone sprawy i problemy
nie tylko interesujące środowisko Łódzkiej Izby Adwokackiej, ale także
mające znaczenie i mogące być wykorzystane przez całą polską adwoka
turę.
Przy opracowaniu tego numeru wykorzystano doświadczenia zgroma
dzone przy opracowaniu pierwszego „łódzkiego” numeru. Pierwszym
z tych doświadczeń jest kwestia liczbowego składu i stylu pracy Ko
mitetu Redakcyjnego. Okazało się bowiem, że zbyt liczny Komitet Re
dakcyjny powołany ad hoc dla numeru terenowego nie jest zbyt szczęś
liwą formułą. Dlatego do opracowania tego numeru powołany został i—
na wniosek redaktora numeru — jedynie trzyosobowy Komitet, przy
czym redaktor ten został zarazem przewodniczącym Komitetu Redak
cyjnego. Ta nowa formuła okazała się znacznie lepszym rozwiązaniem, bo
pozwoliła bardziej sprawnie kierować całą pracą organizacyjną i redak
cyjną, związaną z wydaniem niniejszego numeru. Inne doświadczenia,
jakie zostały wykorzystane przy opracowaniu tego numeru, wiążą się
z pracami ściśle redakcyjnymi i recenzyjnymi.
Komitet Redakcyjny niniejszego numeru powołany został uchwałą Rady
Adwokackiej w Łodzi z dnia 23 października 1979 r. 'w następującym
składzie: przewodniczący i redaktor numeru — adw. Leszek Sługocki;
członkowie — adwokaci Ireneusz Chojnacki i Juliusz /Leszczyński.
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W celu zawiadomienia koleżanek i kolegów o przystąpieniu do prac {re
dakcyjnych i zachęcenia ich do przygotowywania materiałów do druku
skierowany został do nich w dniu 26 listopada 1979 r. specjalny komuni
kat naszej Rady Adwokackiej. W komunikacie potwierdzono przyjętą już:
dla pierwszego numeru zasadę, że autorami zgłaszanych prac mogą być
jedynie adwokaci i aplikanci adwokaccy; osoby spoza adwokatury mogły
być jedynie współautorami. Niestety, komunikat ten nie dał spodziewa
nych rezultatów, mimo że po wydaniu pierwszego numeru „łódzkiego”'
szereg kolegów zgłosiło do nas wtedy pretensje, iż nic nie wiedzieli
o przygotowywaniu numeru. Inni koledzy zgłosili wprawdzie tematy
do nowego, tj. drugiego „łódzkiego” numeru „Palestry”, ale okazało się ,
że żadne z tych zapowiedzi nie zostały zrealizowane. Osobiste molestowa
nie przez redaktora numeru kandydatów na autorów, by zrealizowali swe
uprzednio zgłoszone zamierzenia, nie przyniosły rezultatu. Nieznaczne
również rezultaty dało proponowanie niektórym kolegom opracowania
dowolnie wybranych lub też zasugerowanych tematów. W tej dziedzinie
zatem muszę się przyznać do całkowitej porażki.
Tak więc numer ten opiera się przede wszystkim na opracowaniach
autorów Gnających ugruntowane już nazwiska i pozycje, znanych przy
tym nie tylko z łam „Palestry”, ale także z innych wydawnictw prawni
czych. Istnieje więc „stara gwardia”, na którą zawsze można liczyć.
Mimo trudności, o jakich wspomniano wyżej, prace redakcyjne przebie
gały sprawnie, a zakreślone dla nas terminy zostały dotrzymane.
Obecny numer dzieli się na trzy tematyczne części: I część ściśle ad
wokacka, II część artykułowa i III część literacka,
Część pierwsza obejmuje prace związane z historią łódzkiej adwokatu
ry ostatnich lat, historię tejże adwokatury z końca XIX i początku
XX wieku, zagadnienia związane z funkcjonowaniem zespołów i szkole
niem aplikantóio adwokackich,'refleksje związane z odbytym w Łodzi
w 1979 r. Pierwszym Ogólnopolskim Zjazdem Adwokatów Pisarzy oraz
artykuł informacyjny o Stowarzyszeniu Adwokatów i Aplikantów Ad
wokackich. Część ta ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla łódz
kiej adwokatury, ale ogólnoinformacyjny charakter tych artykułów ma
także znaczenie dla historii dawnej i obecnej adwokatury polskiej.
Część druga obejmuje artykuły z różnych dziedzin prawa. Autorzy
ich kontynuują badania i rozważania, jakim już uprzednio poświęcili sze
reg opracowań.
Wreszcie część trzecia, literacka, obejmuje wiersze refleksyjne, saty
ryczne oraz fragmenty kabaretu adwokackiego. Większość ich autoróv
ma poważny dorobek literacki.
Żywimy nadzieję, że obie te części uznane zostaną za interesujące.
Chciałbym zakończyć to swoje wstępne słowo refleksjami może
wet ogólnymi. Otóż numer ten rozpoczyna serję „drugich” numerów ten-
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nowych „Palestry”. Mam nadzieją, że serją „trzecich” numerów tereno
wych rozpocznie również numer „łódzki”. Rozpocznie ... ale pod warun
kiem, że nowi koledzy, szczególnie ci młodzi, włączą się w trudny, żmud
ny i pozornie niewdziączny proces pisania oraz że wyniki swych prac ba
dawczych, swoje rozważania prawnicze będą przedstawiać pod oceną re
dakcji i komitetów redakcyjnych pism prawniczych, szczególnie zaś
„Palestry”, która do pełnienia tej roli jest najbardziej powołana.
Jestem ożywiony wiarą, że tak sią stanie.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
adw. dr Leszek Sługocki

ANDRZEJ KERN

Adwokatura łódzka w lotach 1975—1980
A utor, sekretarz R ady A d w o ka c kie j w Łodzi, p re ze n tu je historie Izb y
A dw okackiej w Łodzi w latach 1575—2980, p rzem ia n y w tej Izbie zaszłe w tyc h
latach oraz osiągnięcia Izb y t je j adw okatów .

Przerzucam kartki protokołów posiedzeń Rady Adwokackiej, tę swoistą kronikę
życia Izby, diLa przypomnienia zderzeń, które składają siię <na historię ostatnich lat
łódzkiej adwokatury, dla przypomnienia osób, które zdarzenia te tworzyły lub
w nich uczestniczyły. Z tych niejednokrotnie suchych zapisów wyłania się jakże
żywy obraz samorządu, wyłania się fragment życia każdego z nas.
Zapisy te rejestrują wydarzenia radosne i smutne, które przeplatają się 1 tasują,
tak jak to zwykle bywa w życiu.
*
W roku 1976 Wojewódzka Izba Adwokacka w Łodzi przybrała nowy kształt
terytorialny. W następstwie nowego podziału administracyjnego kraju Zespoły
Adwokackie w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie
Mazowieckim zostały przyłączone do Izby częstochowskiej, a Zespoły Adwokackie
w Łęczycy i Kutnie — do Izby płockiej: do Izby łódzkiej włączono Zespoły Adwo
kackie w Sochaczewie i Żyrardowie. Po tych zmianach Izba nasza obejmuje swym
zasięgiem trzy województwa: miejskie łódzkie, sieradzkie i skierniewickie. Rada
Adwokacka stosunkowo szybko uporała się z problemami związanymi z reorganiza
cją; na przełomie lat 1975/1976 załatwiono pozytywnie wszystkie wnioski Koleżanek
i Kolegów, którzy wyrazili życzenie pozostania nadal członkami naszej Izby.
W konsekwencji tych zmian pozostały na terenie Izby 24 zespoły adwokackie
zamiast 30 zespołów w roku 1975. Obecnie na terenie Izby działają 23 zespoły
adwokackie, albowiem doszło do połączenia dwóch zespołów na terenie Łodzi.

