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Adwokat Roman Słoński

(1906— 1977)
W dniu 29 maja 1977 r. zmarł w Gliwicach adw. Roman Słoński, ezłcnek-zało- 

życiel Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Gliwicach.
Urodził się 10 maja 1906 r. w Warszawie i z miastem tym związany był od uro

dzenia aż do zakończenia powstania warszawskiego w 1944 r. Ukończył studia praw
nicze na Uniwersytecie Warszawskim, odbył w stolicy aplikację adwokacką i w 
maju 1937 r. został wpisany na listę adwokatów w Warszawie.

Od młodych łat był działaczem lewicowych organizacji politycznych. W 1926 r. 
wstąpił do PPS, gdzie rozwijał działalność w Komitecie Dzielnicowym WaVszawa- 
Mokotów; a od 1935 r. był członkiem Zrzeszenia Psawników Socjalistów w War
szawie. W okresie wojennym pracował w fabryce „Globus” w Warszawie, nie wy
konując zawodu adwokata.

Jako członek Armii Krajowej brał udział w powstaniu warszawskim, przecho
dząc następnie przez obóz w Pruszkowie.

Po wyzwoleniu osiedlił się w Gliwicach, gdzie kontynuował zawód adwokata. 
Prowadził wspólnie ze zmarłym już adw. S. Miskym doskonale prosperującą kan
celarię.

Od 15 grudnia 1948 r. został członkiem PZPR i w dalszym ciągu brał żywy udział 
w pracach społecznych. W latach od 1945 r. do 1949 r. był wiceprzewodniczącym 
Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Gliwicach. W 1946 r. był jednym z zało
życieli Koła Prawników Demokratów w Gliwicach, w której to organizacji (po prze
mianowaniu jej na ZPP) pełnił nieprzerwanie od 1946 do 1969 r. funkcję pre
zesa Zarządu Koła. Za czasów jego prezesury Koło ZPP w Gliwicach osiągnęło do
skonałe i znane w całej niemal Polsce wyniki swej pracy społecznej. Ponadto 
adw. R. Słoński pełnił szereg funkcji w samorządzie adwokackim: od 1945 do 
1956 r. był członkiem Rady Adwokackiej w Katowicach, a od 1953 do 1956 r. był 
wicedziekanem. Poza tym od 1956 do 1964 r. był członkiem Naczelnej Rady Adwo
kackiej, a od 1946 do 1969 r. — wiceprezesem Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej 
przy Radzie Adwokackiej w Katowicach. W okresie od 1964 r. do 1969 r. był kie
rownikiem Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Gliwicach.

Za swą działalność społeczno-zawodową adw. Roman Słoński został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa 
katowickiego”, medalem X-lecia PRL, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
medalem XXX-lecia PRL, złotą odznaką ZPP, Odznaką 25-lecia miasta Gliwic.

Adw. Roman Słoński zmarł na posterunku pracy, gdyż do ostatnich swych dni 
wykonywał zawód, choć już w ograniczonym zakresie. Również do ostatniej chwili 
pracował społecznie. Na 3 dni przed śmiercią brał udział z ramienia Koła ZPP w kon
ferencji u prezydenta miasta Gliwic na temat nowelizacji kodeksu postępowania 
administracyjnego. Właśnie bezpośrednio po tej konferencji zasłabł i po trzech 
dniach pobytu w szpitalu zmarł.

Był człowiekiem o rozległych horyzontach myślowych, błyskotliwej inteligencji 
i rzadko spotykanej wrażliwości. Pozostawił po sobie trwała, pamięć zarówno wśród 
kolegów jak i w społeczeństwie gliwickim.

Cześć Jego pamięci.
Robert Rudniewski


