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27.IX.1987 r., nr 41 z dnia 11.X.1987 r.). Wachlarz zainteresowań i wspom
nień adw. Henryka Nowogródzkiego jest niezwykle szeroki, a pamięć po
jemna. Od filmu „Matka królów” poprzez honoraria adwokackie, od roz
prawy sądowej i zachowania się jednego z oskarżonych do ciekawej ob
serwacji psychologicznej jego rodziny, od sprawy rozwodowej i wątpliwej 
moralnie postawy powódki do bezbolesnych porodów i ich prywatności, by 
za chwilę przejść do prywatności śmierci, od wspomnień września 1939, po
przez pierwsze dni okupacji i osobistych doznań aż do żartobliwego prze
mienienia szyldów zawodowych. Jak  zwykle czyta się te felietony z zainte
resowaniem.

*

Na łamach „Słowa Powszechnego” (nr 198 z dnia 9—11.X.1987 r.) adw. 
Halina P i e k a r s k a  publikuje felieton pt. K lę s k a  o b ro ń c y .  Z zacięciem  
i talentem podaje odczucia obrońcy, który angażując się emocjonalnie 
w obronę wyrostka, przekonuje się poniewczasie, że się pomylił, że łzy 
matki i niewinny wygląd chłopca to zbyt mało do pełnego zaufania. No 
cóż, taka to już adwokacka dola!

s .m .
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Po wyborach Prezesa ZG ZPP

W związku z wyborem doc. dra hab. Adama Zielińskiego na 
stanowisko Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich prezes Na
czelnej Rady Adwokackiej adw. dr Kazimierz Łojewski wysłał 
w dniu 24.XI.1987 r. nowo wybranemu Prezesowi list gratulacyj
ny treści następującej:

Warszawa, 1987.11.24. 

Szanowny Pan
doc. dr hab. Adam  Zieliński 
Prezes Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Prawników Polskich  
Warszawa

W ielce Szanowny Panie Prezesie,
W im ieniu adw okatury polskiej oraz w imieniu własnym  poz

walam  sobie przesłać gratulacje z okazji wyboru na stanow isko  
Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich.
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Adwokatura jest ściśle zintegrowana ze Zrzeszeniem  i uczest
niczy w jego  pracach dla dobra społeczeństwa, porządku praw ne
goi i idei praworządności.

W imieniu całej naszej korporacji zgłaszam na ręce Pana Pre
zesa gotowość dalszego uczestniczenia w tych pracach, tak n ie
zbędnych dla dalszego rozw oju naszego kraju.

Z praw dziw ym  poważaniem  
Kazim ierz Łojew ski

W odpowiedzi na powyższy list prezes ZPP doc. dr hab. Adam 
Zieliński w piśmie z dnia, 9.XII.1987 r. podziękował prezesowi 
NRA adw. drowi Kazimierzowi Łojewskiemu za przekazane ży
czenia w następujących słowach:

Warszawa, dnia 9 grudnia 1987 r.

O bywatel
Dr Kazim ierz Łojew ski
Prezes
N aczelnej Rady A dw okackiej 

W a r s z a w a
W ielce Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo dziękuję za m ile słowa skierow ane do mnie w związku  

z w yborem  na stanoioisko Prezesa Zarządu Głównego Zrzesze
nia Prawników Polskich. D ziękuję również za gotow ość do dal
szej współpracy Samorządu adw okackiego ze Zrzeszeniem  Praw 
ników  Polskich.

Ze sw ej strony pragnę zapewnić Pana Prezesa, że będę się 
) starał, aby Zrzeszenie broniło — w m iarę sw ych m ożliwości — 
również interesów  Polskiej Adwokatury, korporacji, k tóre j w y
soki autorytet i pozycja jest niezbędnym  warunkiem  praworząd
nego funkcjonow ania naszego Państwa.

Proszę przyjąć życzenia wszystkiego, co najlepsze.

Z wyrazam i głębokiego poważania  
P R E Z E S

doc. dr hab. Adam Zieliński

2.

Adw. Witold Antoniewski — członkiem nowego Prezydium ZPP

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dr Kazimierz Ło
jewski złożył w imieniu własnym i członków Prezydium NRA 
gratulacje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu NRA adw. Witoldowi 
Antoniewskiemu z okazji wejścia w skład nowego Prezydium ZPP.


