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uwzględnienie w całości piśmiennictwa polskiego oraz opublikowanego orzecznic
twa. W szczególności prof. dr R. Bierzanek podniósł, że zaletą o dużym znaczeniu
rozprawy jest wnikliwa analiza porównawcza przepisów i instytucji prawa spół
dzielczego, w której autor nie ogranicza się do uwzględnienia aspektu ściśle praw
nego, ale uwzględnia szeroko także aspekt społeczny danej kwestii. Autor, jako
działacz spółdzielczy, posiada doskonałą znajomość problematyki spółdzielczej, co
ułatwia mu zajmowanie stanowiska w odniesieniu do poszczególnych kwestii prawa
spółdzielczego. Dlatego też wnioski i konkluzje zawarte w pracy są w równej
mierze wynikiem analizy prawniczej obowiązujących przepisów, jak i wyrazem
doświadczenia i praktyki w danej dziedzinie. Prof. Bierzanek wskazał na postawę
krytyczną, jaką zajmuje autor wobec wielu poglądów, a także wobec niektórych
postanowień prawa, podniósł też, że na podkreślenie zasługuje poprawny język
i styl prawniczy oraz staranność warsztatu naukowego, a nadto wnikliwa analiza
szeregu kwestii o dużym praktycznym znaczeniu oraz umiejętności posługiwania
się naukową metodą prawniczą.
Prof. dr Ignatowicz podkreślił m.in. że problematyka, jaką się autor zajął, na
leży do bardzo trudnych tak ze względu na zawiłość stosunków występujących
„wewnątrz” osoby prawnej, jak i ze względu na niedoskonałość ustawy. Podniósł
zasługę autora, który jako pierwszy zajął się całościowo problematyką pozycji
prawnej i odpowiedzialności członków zarządu i rady i opracował objętą jego
pracą tematykę bardzo sumiennie.
Na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej i pomyślnie zdanych egzaminów
doktorskich Rada Wydziału Prawa UMCS nadała adwokatowi Henrykowi Popioł
kowi stopień doktora nauk prawnych.
adw. Stanisław Radzki
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1.
Adwokat
Stefan Gulczyński

W dniu 7 czerwca 1972 r. ubył z szeregów naszej korporacji kol. Stefan Gulczyń
ski. Był on człowiekiem zasłużonym dla adwokatury. Pełnił w niej szereg odpowie
dzialnych funkcji samorządowych. Zmarł w wieku 60 lat, w wieku, *w którym mógł
by jeszcze wiele zdziałać dla dobra wspólnego.
Urodził się w rodzinie robotniczej w Warszawie. Pracując zawodowo w Państw.
Zakł. Ubezp. Wzaj., kontynuuje studia, które kończy pomyślnie w 1934 r. Odbywa
następnie aplikację w latach 1934—1939 pod patronatem adw. Stanisława Jezier
skiego w Warszawie.
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W latach okupacji bierze czynny udział w pracach konspiracyjnych w szeregach
AK. Po wyzwoleniu włącza się w nurt życia społeczno-politycznego. Jest członkiem
PPR od 1946 roku, zostaje wiceprezesem Oddziału Zrzeszenia Prawników Demokra
tów w Szczecinie. Stefan Gulczyński umie godzić swe zainteresowania społeczne
z pracą zawodową.
Bezpośrednio po wojnie rozpoczyna pracę na Ziemiach Odzyskanych w Szcze
cinie jako dyrektor Oddziału Filmu Polskiego. Po krótkim okresie pracy w adwo
katurze, zostaje przeniesiony do Warszawy w związku z powołaniem go na stano
wisko naczelnego dyrektora Przedsiębiorstwa Wystaw i Targów. Następnie poświę
ca się pracy adwokackiej, pełniąc odpowiedzialne funkcje radcy prawnego w eks
ponowanych placówkach: w' Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego i w Biurze Budo
wy Dzielnicy Przemysłowej Służewiec.
Dzięki swemu autorytetowi w środowisku, niemal od chwili powołania do życia
zespołów, bo od stycznia 1953 roku, pełni nieprzerwanie funkcję kierownika zespołu
adwokackiego: najpierw Zespołu Adwokackiego Nr 11, a następnie Zespołu Adwo
kackiego Nr 39 w Warszawie, aż do chwili, w której zabrała go nieubłagana śmierć.
Jednocześnie ujście dla swych instynktów społecznych Kolega Stefan Gulczyński
znajduje w pracy na stanowisku członka Wojewódzkiej, a potem Wyższej Komisji
Dyscyplinarnej, gdzie również działał — aż do ostatnich miesięcy — przez wiele
kadencji. W latach 1965—1970 był człowiekiem Komitetu Redakcyjnego „Palestry”.
Z natury sprawiedliwy, bardzo wymagający wobec siebie i innych, dbały zawsze
o kolegów, którymi kierował — nasz zmarły Kolega był człowiekiem dużego cha
rakteru, wyróżniającym się aktywnością społeczną i zaangażowaniem oraz niewątpli
wym szacunkiem środowiska.
W dniu 12 czerwca br. odbył 9ię jego pogrzeb. Nad trumną przemawiali towarzy
sze walki i pracy: dziekan Rady Warszawskiej, kolega z zespołu, którym kierował,
przyjaciel z konspiracji. Z ust wszystkich, niezależnie od żalu, jaki się od
czuwa, gdy żegna się na zawsze człowieka, przebijał dodatkowy żal, że ubył czło
wiek wartościowy, który jeszcze wiele mógłby wnieść do życia społecznego.
Cześć Jego pamięci!
adw. Ryszard Siciński
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Adwokat
Franciszek Wentowski

Dnia 5 lipca br. odszedł od nas na zawsze Franciszek Wentowski. Śmierć dotknęła
Go przy wykonywaniu obowiązków zawodowych: zmarł w toku rozprawy arbitra
żowej. Swoje pracowite życie zakończył, nie schodząc z posterunku.
Urodził się 31 marca 1913 roku w rodzinie robotniczej polskiego wychodźcy
w Essen. Dzieckiem jeszcze wrócił w 1919 roku do Ojczyzny. Skąpe możliwości fi
nansowe rodziców wcześnie stawiają go przed dylematem samodzielnego wyboru
drogi życiowej, a co z tym się wiąże — i z zapewnienia sobie podstaw egzystencji.
Liczyć mógł tylko na siebie. Pomaga sobie korepetycjami. Tczewskie gimnazjum

