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Adwokat Stanisław Kmera
1903— 1990

W dniu 9 marca 1990 r. w Słupsku zmarł 
emerytowany adwokat Stanisław Kmera.

Urodził się w rodzinie robotniczej 21 marca 
1903 r. w Trzonowie w b. powiecie miechowskim. 
Od 1912 r. uczęszczał do szkoły powszechnej, 
a średnie wykształcenie zdobył w Krakowie.

W latach 1922— 1923 pracował w Starostwie 
Powiatowym w Miechowie jako pracownik kon
traktowy, a od 1924 r. pełni! służbę wojskową w 73 
p.p. w Katowicach. Po zwolnieniu do rezerwy 
został zatrudniony w Powiatowej Komendzie 
Uzupełnień w Miechowie, a następnie jako pobor
ca skarbowy. Od października 1936 r. do wybuchu 
wojny był wydawcą Ekspressu Wieczornego 
w Kielcach oraz korespondentem Krakowskiego 
Kuriera Porannego w Kielcach. W latach 
1938— 1939 pełnił funkcję sekretarza Związków 
Zawodowych w Kielcach.

Wykształcenie prawnicze uzyskał po wojnie 
w Łodzi. Od 1947 r. pracował w b. Prokuraturze 
Sądu Okręgowego w Słupsku, a następnie w b. 
Prokuraturach Powiatowych w Sławnie i Miast
ku.

Uchwałą Rady Adwokackiej w Kielcach z 17 
stycznia 1953 r. został wpisany na listę adwokac
ką. Jako siedzibę wyznaczono mu Busko Zdrój. 
W 1954 r. wrócił na Pomorze Środkowe, przeno
sząc się do Izby Koszalińskiej. Uzyskał siedzibę 
w Słupsku, a następnie podjął pracę w miejs
cowym zespole adwokackim.

Zawód adokata wykonuje nieprzerwanie do 
czasu przejścia na emeryturę w 1983 r.

W pierwszych latach pracy zawodowej pode
jmuje działalność w organach samorządu adwo
kackiego. Uchwałą Rady Adwokackiej w Koszali
nie z 10 lutego 1955 r. zostaje powołany w skład 
komisji lustratorów zespołów, a następnie spra
wuje funkcję wizytatora.

Za ofiarną pracę w organach samorządu ad
wokackiego, nienaganne wykonywanie zawodu 
adwokata i zaangażowanie społeczne został 
w 1977 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród tych, którym pomagał i z którymi 
pracował pozostanie w pamięci jako człowiek 
szanujący swój zawód i ofiarnie niosący pomoc 
potrzebującym. Był człowiekiem towarzyskim 
i życzliwym dla ludzi, zasługując sobie na ich 
wdzięczność. W ostatnich latach swojego życia był 
samotny, ale odwiedzany przez przyjaciół i znajo
mych.

W dniu pogrzebu trumnę ze zwłokami zmar
łego adw. Stanisława Kmery pokryły wiązanki 
kwiatów. Żegnali Go adwokaci, magistratura, 
przyjaciele i znajomi.

Zwłoki adw. Stanisława Kmery spoczęły 
w grobie rodzinnym na cmentarzu, w jego ukocha
nym Miechowie, o którym zawsze ciekawie opo
wiadał, i tam odbyły się dalsze uroczystości żałob
ne.

Odszedł od nas człowiek związany ze środowi
skiem adwokackim, pozostanie zawsze w pamięci 
tych, których obdarzył przyjaźnią, z którymi przez 
wiele lat pracował i którzy Go znali.
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