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K r o n ik a

aż do 1966 r. (w okresie od 1946 r. na
terenie Izby opolskiej). D ługoletnia i

N r 5-6

sługiwała w pełni na szczególne uzna
nie i wyróżnienie.

wzmrotwa prajca zawodowa Jubilata za

2.
Z życia izb ad w o ka ckich
Izba kielecka
1.
16 lutego br. z inicjatywy Rady
A dw okackiej w Kielcach odbyło się
spotkanie z przedstawicielami nowej
dyrekcji kieleckiej fabryki nadwozi
sam ochodowych „Polmo-SHL”. W spot
kaniu w zięli udział: ze strony Rady —
jej dziekan adw. Antoni Pierzak, w i
cedziekan, II sekretarz POP adw. Jó
z e f Strzykała, przew. Komisji Socjal
nej adw. Roliński z Pińczowa oraz ak
tyw iści utrzym ujący ścisłe kontakty z
„Fdłmo”, m ianow icie skarbnik Rady
adw . Jerzy Rak i adw. Stanisław Szufel; ze strony „Polmo-SHL.”. — człon
k ow ie dyrekcji, Rady Zakładowej i
POP. Celem spotkania było przeana
lizow anie dotychczasowej współpracy
m iędzy Radą a Fabryką na podstawie
zaw artego porozumienia oraz om ów ie
n ie planu dalszej współpracy na rok
bieżący.
P o dyskusji opracowano harmono
gram współpracy, który obejmuje:
1) ze
strony
Rady — prowadzenie
szkolenia w zakresie prawa pracy
dla załogi, udzielanie porad praw 
nych, opracowywanie okresowych
artykułów dla gazety „Głos Załogi”
oraz stosow anie innych form w spół
pracy w edług zapotrzebowania Fa
bryki;
2) ze strony „Polmo-SHL” — zapew 
nienie autokaru na wycieczki za
graniczne i krajowe organizowane
przez Radę, zapewnienie określonej
liczby m iejsc w ośrodkach w czaso
w ych, zapewnienie miejsc na kolo

niach dla dzieci w edług w zajem 
nych uzgodnień.
Obie strony wyraziły zadowolenie ze
współpracy oraz przekonanie, że w za
jemne kontakty między adwokatami
a załogą „Polmo-SHL” już przyniosły
i przyniosą nadal w iele korzyści.
2. W dniu 7 marca br. 'odbyło się
w Radzie Adwokackiej spotkanie z sę
dzią Sądu Najwyższego Tomaszem Ma
jewskim. W sw oim wystąpieniu m ów 
ca podzielił się swym i uwagam i na te
mat pracy Izby Karnej w zakresie po
lityki karnej, w szczególności w dzie
dzinie zwalczania przestępstw gospo
darczych. Sędzia M ajewski pośw ięcił
w iele uwagi przestępstwom „chałupni
czym ”, które to zagadnienie z racji
ostatnich procesów tego typu wzbudzi
ło w iele zainteresowania w m iejsco
w ym środowisku prawniczym.
W dyskusji adwokaci: J. Gąsior, Z.
Niewiara, R. Podlipniak, K. Haznala i
inni ustosunkowali się do tez referatu
i przedstawili w łasne poglądy na k w es
tie odpowiedzialności karnej sprawców
tego typu przestępstw. Dyskutanci
podkreślili przy tym, że tego rodzaju
spotkania z sędziami Sądu N ajw yższe
go są bardzo pożyteczne dla środowi
ska prawniczego, a szczególnie adwo
kackiego.
3. Dnif 10 marca br. odbyła się w
ramach szKolenia partyjnego prelekcja
na temąt: „Kierunki doskonalenia s y 
stemu funkcjonowania przedsiębiorstw”.
Prelegentem był mgr Tadeusz Orłów-
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Z ż y c ia izb a d w o k a c k ic h

ski, starszy wykładowca Politechniki
Świętokrzyskiej. Prelekcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem zarówno ze
strony uczestników szkolenia partyjne

101

go, jak i licznie przybyłych adwokatów-członków innych stronnictw oraz
adwokatów bezpartyjnych.
adw. Stanisław Szufel

Izba łódzka

1. U r o c z y s t o ś c i j u b i l e u s z o 
we zw iązan e z X XV -leciem
I z b y ł ó d z k i e j . W dniu 25 stycz
nia 1975 r. w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Łodzi ckibyła się uro
czysta akademia jubileuszowa związa
na z dwudziestopięcioleciem istnienia
Łódzkiej Izby Adwokackiej. W akade
mii wzięli udział członkowie Rady Ad
wokackiej w Łodzi, licznie przybyli
członkowie Izby łódzkiej oraz zaprosze
ni goście.
Dziekan Rady Adwokackiej w Ło
dzi aldw. dr E. A. S i n d 1e w s k i, po
powitaniu zebranych, wygłosił przemó
wienie inauguracyjne, w którym scha
rakteryzował historię powstania Izby
łódzkiej. Mówca podkreślił chlubne
tradycje adwokatury łódzkiej, zasługi
wielu wybitnych kolegów na polu pra
cy zawodowej, udział adwokatów łódz
kich w walce z okupantem, w budo
wie ndwej rzeczywistości, w ich ak
tywnym włączeniu się w nurt p>rac
społecznych i życia politycznego, w
ich wytrwałej walce o praworządność,
o coraz wyższy poziom zawodowy i
etyczny. Dziekan Sindlewski stwier
dził wiele pozytywnych osiągnięć w
tych wszystkich dziedzinach. Wyrazem
tego są liczne odznaczenia państwowe
nadane wielu adwokatom Izby łódz
kiej, a także stale zwiększający się
dorobek adwokatów na piolu nauko
wym, publicystycznym i artystycznym.
Wzrasta proces demokratyzacji żyda
organizacyjnego. Przemiany te zacho
dzą przez wciągnięcie do prac społecz
nych licznej grupy adwokatów.
Mówca wyraził podziękowanie pod
sekretarzowi stanu Ministerstwa Spra
wiedliwości A. Zborowskiemu, preze
sowi NRA adw. drowi Z. Czeszejce,
wieloletniemu opiekunowi Izby adw.

drowi Z. Krzemińskiemu, prezesowi
Sądu Wojewódzkiego w Łodzi mgrowi J. Gawrońskiemu, prokuratorowi
wojewódzkiemu dla m. Łodzi mgmawi
A. Wodnemu i prokuratorowi woje
wódzkiemu w Łodzi mgrowi W. Kondraciukowi za nacechowany życzliwo
ścią stosunek do samorządu i człon
ków Izby. Dziekan E. A. Sindlewski
wymienił następnie nazwiska tych
zmarłych kolegów, którzy szczególnie
przyczynili się do podniesienia rangi
adwokatury łódzkiej. Na zakończenie,
po podkreśleniu wagi społecznej zadań
adwokatury i po uznaniu pracy adwo
kata za zaszczytną i godną, mówca po
wiedział: „Adwokatura może i powinna tworzyć wzorce osobowe człowieka
naszej epoki o najwyższej etyce i po
stawie osobistej. Walka o wysoką ra n 
gę i godność naszego zawodu — to
droga łódzkiej adwokatury, p>o jakiej
będzie ona kroczyć dalej. Nie może
i nie powinno być drogi innej (...)”.
Z kolei zabrał głos wiceminister
A. Z b o r o w s k i , który stwierdził,
że Izba łódzka jest trzecią w kraju
pod względem liczebności. Podniósł
zasługi łódzkiej adwokatury na polu
społecznym, zawodowym i naukowym.
Mówca zaznaczył, że obecnie utarła się
praktyka informowania adwokatury
przez Ministerstwo Sprawiedliwości o
podstawowych kierunkach działania
tego resortu, o osiągnięciach, niedomaganiach i potrzebach, oraz wskazał
na udogodnienia w pracy adwokatów
stosowane przez sądy (m. in. na moż
liwość uzyskiwania — na zasadach
nieodpłatnych — odbitek protokołów
sądowych). Mówca zaznaczył także, że
adwokatura przeżywa obecnie okres
charakteryzujący się wzmożoną aktyw
nością. Wyrazem uznania dla adwoka-

