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II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

1. Dnia 16 listopada 1985 r. odbyło
się w Okręgowej Radzie Adwokac
kiej w Bielsku-Białej uroczyste posie
dzenie, na którym wręczono adwokatom-członkom Izby bielskiej Medale
40-lecia Polski Ludowej. Na uroczys
tość tę przybył wicewojewoda biełstki
dr Jan Wałach oraz z-ca kierownika
Wydziału Społeczno-Prawnego
KW
PZPR tow. Zbigniew Uchto. Uroczys
tość otworzył dziekan adw. dr Jerzy
Sieklucki, który przywitał obecnych i
zwrócił uwagę na znaczenie aktu wrę
czenia odznaczeń. Dziekan złożył od
znaczonym gratulacje i życzenia sukce
sów w dalszej pracy i powodzenia w
życiu osobistym.
Następnie — na prośbę dziekana —
wicewojewoda bielski dr Jan Wałach
dokonał aktu wręczenia odznaczonym
wspomnianych Medali nadanych im
przez Radę Państwa.
W imieniu odznaczonych zabrali
głos adw. Stanisław Płonka i adw.
Henryk Szczurek, którzy złożyli po
dziękowania Radzie Państwa na ręce
wicewojewody
jako przedstawiciela
najwyższych organów Państwa, za
pewniając o gotowości wszystkich od
znaczonych do dalszej pracy dla dobra
społeczeństwa i społeczności zawodo
wej.
W „Palestrze” <nr 9 z 1985 r. wy
mieniono adwokatów
odznaczonych
Medalem 40-lecia Polski Ludowej,
m. in. również z terenu Izby bielskiej.
2. Przedstawiciel palestry cieszyń
skiej zawiadomił o uroczystym spot
kaniu członków Zespołu Adwokackie
go w Cieszynie, jakie się odbyło w dniu
Izba

N o w y l o k a l b i u r o w y Ze połu A d w o k a c k i e g o w Sta
rogardzie
Gdańskim.
Godna

b i e l s k a

27 grudnia 1985 r. Spotkanie to na
stąpiło na tradycyjnym dorocznym wie
czorze towarzyskim na zakończenie mi
jającego roku. Miało ono wyjątkowo
uroczysty charakter, uczczono bowiem
wtedy 70-rocznicę urodzin zasłużonego
działacza samo rządowego i społeczne
go adw. Jerzego Siekluckiego, wielo
letniego kierownika Zespołu Adwokac
kiego w Cieszynie, a od 10 lat dzie
kana Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Spotkanie urozmaicił występ
Zespołu
muzycznego
Cieszyńskiego
Centrum Kultury oraz recytacje uczennic Zespołu Szkół Zawodowych
w Cieszynie. Udział w spotkaniu
wzięła także delegacja Zarządu Koła
Cieszyn ZBoWiD. Solenizantowi zło
żono serdeczne życzenia zdrowia, po
myślności, dalszych lat aktywnego ży
cia oraz wręczono mu okolicznościowe
upominki. Pogodna atmosfera spotka
nia potwierdziła więź, jaka zawsze
łączyła cieszyńskich prawników.
3.
Dnia 17 grudnia 1985 r. w Klu
bie Adwokata przy ORA w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Kolegów-emerytów. w którym uczestniczył
również wicedziekan Okręgowej Rady
Radców Prawnych adw. Emil Berendowicz. Na spotkaniu tym emerytowa
ny dyrektor NBP mgr Teofil Gołę
biowski wyświetlił przezrocza wyjątko
wo piękne. Przedstawił w nich nie tyl
ko same widoki krajobrazowe, ale tak
że bogatą roślinność tatrzańską. Wie
czór ten przy herbatce i ciastkach upłynął w bardzo milej atmosferze.
dr Filip Rosengarten
gdańska
odnotowania jest częściowa poprawa
sytuacji lokalowej zespołów adwokac
kich Izby gdańskiej. Wprawdzie do-

