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Adw. Elza Erlich
(1917–2004)

Adwokat Elza Erlich urodziła się 12 maja 1917 r. w Wiedniu, dokąd w czasie
I wojny światowej zmuszeni byli wyemigrować Jej rodzice.

W 1939 r. wyszła za mąż za późniejszego adwokata Izby Wrocławskiej Jana Erli-
cha, z którym okres okupacji przebyła na terenie dawnego Związku Radzieckiego.
Do Polski powróciła w 1946 r.

Od 1954 r. do 1957 r. pracowała jako sekretarz redakcji we Wrocławskim Towa-
rzystwie Naukowym, a w 1955 r. rozpoczęła studia zaoczne na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego, kończąc je w systemie stacjonarnym.

Po zdaniu, w dniu 8 października 1960 r. przed Radą Adwokacką w Opolu, eg-
zaminu kwalifikacyjnego decyzją Ministra Sprawiedliwości z 10 stycznia 1961 r. zo-
stała wpisana na listę aplikantów adwokackich we Wrocławiu, zaś wykonywanie
aplikacji rozpoczęła 15 lutego 1961 r. w Zespole Adwokackim nr 2 we Wrocławiu.

Egzamin Adwokacki zdała 26 czerwca 1964 r., po którym została wpisana przez
Radę Adwokacką we Wrocławiu na listę adwokatów z siedzibą we Wrocławiu.
W dniu 15 sierpnia 1964 r. złożyła ślubowanie, a od 15 października tegoż roku roz-
poczęła wykonywanie zawodu w Zespole Adwokackim nr 6 we Wrocławiu, którego

tyczą one: komisji europejskiej w Sejmie RP (M. Granat), rzymskiego prawa kar-
nego (M. Kuryłowicz), pozytywizmu prawnego (A. Kość), reguł walidacyjnych w
stosowaniu prawa karnego (L. Leszczyński) i etyki sędziego (R. Tokarczyk). Księga
zawiera także artykuły autorów zagranicznych: Petera Albrechta, Hansa Joachima
Hirscha, Jeana Pradela i Keiichi Yamanaki.

Ten przegląd musi przekonywać, że próba choćby najbardziej syntetycznego od-
niesienia się do treści tych opracowań z góry skazana jest na niepowodzenie, a
więc konieczne jest ograniczenie się do oczywistego zresztą stwierdzenia, że nie
pozostaje nic innego, jak sięgnąć po tę księgę, przeczytać ją, oczywiście nie „jed-
nym tchem”, bo to ani możliwe, ani przede wszystkim potrzebne, ale w nieco dłuż-
szej i spokojniejszej chwili, by poznać wszystkie opracowania, ale także po to, by
zapamiętać poruszaną w księdze problematykę, przydatną także praktykowi, gdy w
konkretnej sprawie pojawi się trudny do rozwiązania problem.

Lech K. Paprzycki
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członkiem była do 31 lipca 1987 r. Zawód swój wykonywała z pasją. Niezwykle pro-
fesjonalne wystąpienia adw. Elzy Erlich przed sądami tak w sprawach cywilnych, jak i
karnych spotykały się z uznaniem zarówno klientów, jak i organów orzekających.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 1 maja 1987 r. otrzymała zgodę na indywi-
dualne wykonywanie zawodu, prywatnej praktyki adwokackiej jednak nie rozpo-
częła.

Czas, którym dysponowała po zakończeniu pracy zawodowej, poświęcała w
znacznej mierze pracy społecznej, zarówno w Kole Emerytów działającym przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, jak i wrocławskim oddziale Związ-
ku Sybiraków. Brała czynny udział w pracach Gminy Żydowskiej we Wrocławiu,
służąc pomocą, swoim doświadczeniem i wiedzą w wielu sprawach dotyczących
tak Gminy, jak i jej członków.

Wyrazem niezwykłego uznania dla Jej zasług było uhonorowanie godnością
Gościa Honorowego na otwarciu w 1998 r. historycznej, wrocławskiej „Synagogi
pod Białym Bocianem” wraz z takimi osobistościami jak Premier Rzeczpospolitej
Polskiej, Naczelny Rabin Polski, Ambasadorowie USA i RFN.

Adwokat Elza Erlich zmarła 13 października 2004 r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 października 2004 r. na Cmentarzu Ży-

dowskim we Wrocławiu przy ul. Lotniczej. Tłum osób uczestniczących w uroczy-
stościach pożegnania adwokat Elzy Erlich świadczył o Jej niezwykłej popularności,
nie tylko w środowisku adwokackim, ale także sędziowskim i prokuratorskim. Licz-
nie stawili się też Jej byli klienci.

Adwokat Elza Erlich była osobą niezwykle barwną i taką pozostanie w naszej pa-
mięci.

Joanna Ładomirska-Zelga

Adw. Roman Zarębski
(1943–2005)

W dniu 15 września 2005 r. przeżywszy 62 lata zmarł adw. Roman Zarębski. Był
osobą o dużej wiedzy prawniczej, bardzo rzetelnie i sumiennie wykonując swoje
powinności zawodowe. Równocześnie osobą niezwykle skromną, cierpliwie umie-
jącą wysłuchać problemów ludzkich, zażarcie, acz taktownie występując w ich
sprawach przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Urodził się 11 maja 1943 r. w Jaśle. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej


