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10.

Posiedzenie Komisji Prawa i Praworządności Komitetu Centralnego PZPR
W dniu 11 listopada br. odbyło się
posiedzenie Komisji Prawa i Prawo
rządności Komitetu Centralnego PZPR.
Posiedzeniu przewodniczył wiceminis
ter Spraw Wewnętrznych Lucjan Czubiński. W obradach wziął udział adw.
prof. Kazimierz Buchała (członek
tejże Komisji) i wiceprezes NRA adw.
Jerzy Biejat oraz sekretarz „Palestry”
adw. Edmund Mazur.
Przedmiotem obrad była sytuacja
społeczno-polityczna w adwokaturze
i kierunki działań na rzecz jej po
prawy. Referat wprowadzający pod

tym samym tytułem wygłosił adw.
prof. Kazimierz Buchała, zaznaczając
na wstępie, że jest to w rzeczywistości
referat Prezesa NRA. Zebrani zada
wali wiele pytań oraz wzięli udział
w żywej dyskusji, nie pozbawionej'
elementów krytycznych. Na zakoń
czenie podjęto decyzję kontynuowania
dotychczasowej linii politycznej w ad
wokaturze, sprowadzającej się do tezy
o politycznych metodach rozwiązywa
nia wszelkich trudności w środowisku
adwokackim oraz jego samorządzie.

H. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

Izba

częstochowska

1.
W dniu 12 lipca 1985 r. w lokalu
Okręgowej Rady Adwokackiej w Czę
stochowie odbyła się podniosła uro
czystość odsłonięcia t a b l i c y p a 
m i ą t k o w e j dla uczczenia — jak
głosi zamieszczony na niej napis —
„pamięci adwokatów i aplikantów ad
wokackich województw częstochowskie
go i piotrkowskiego, poległych na fron
tach II wojny światowej, zamęczonych
i pomordowanych w obozach koncen
tracyjnych, krematoriach i więzieniach,
rozstrzelanych w miejscach straceń
oraz wszystkich Kolegów, którzy zgi
nęli z rąk niemieckiego okupanta w
latach 1939—1945”. Tablica 1a, ufun
dowana przez Okręgową Radę Adwo
kacką zgodnie z uchwałą Zgromadze
nia Delegatów, podjętą na wniosek
adw. Mariana Hassenfelda, przewodni
czącego Komisji Historycznej ORA,
została wmurowana w sali konferen
cyjnej Rady przy ul. Dąbrowskiego
nr 12 w Częstochowie.

W uroczystości odsłonięcia tablicy
wzięli udział przedstawiciele władz po
litycznych i państwowych w osobach:
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR Henryka Jonderki, kierownika
Wydziału Administracyjnego KW PZPR
Waldemara Pasieki, prezesa Zarządu
Wojewódzkiego ZPP prokuratora wo
jewódzkiego Stefana Pietruszki, preze
sa Sądu Wojewódzkiego Waldemara
Bieli i wiceprezesa tego Sądu Edmunda
Bejma, zastępcy komendanta woje
wódzkiego MO w Częstochowie płka
Henryka Gładysza, członków Zarządu
Wojewódzkiego ZPP, Koleżanek i Ko
legów. Odsłonięcia pamiątkowej tabli
cy dokonał sekretarz Komitetu Woje
wódzkiego PZPR w Częstochowie Hen
ryk Jonderko.
Przemówienie okolicznościowe wy
głosili adw. Marian Hassenfeld, prze
wodniczący Komisji Historycznej ORA.
W wystąpieniu swym przedstawił tra
gizm okresu okupacji, godną patrio
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tyczną i obywatelską postawę środo
wiska adwokackiego, bezprawność za
rządzeń okupanta i jego zbrodnicze
działania zmierzające do biologicznego
wyniszczenia narodu polskiego, ekster
minację obywateli pochodzenia żydow
skiego, wśród których było wielu ad
wokatów, oraz ogromną liczbę ofiar,
która w odniesieniu do środowiska ad
wokackiego znacznie przekroczyła pro
centowe straty notowane w innych za
wodach.
Składając hołd poległym i pomordo
wanym, mówca podkreślił, że odsłonię
ta dziś tablica ma na celu uprzytom
nienie i upamiętnienie obecnym i przy
szłym pokoleniom adwokatów i apli
kantów adwokackich rozmiaru strat i
ofiar. Celowi temu, jak również utrwa
leniu dorobku adwokatury Izby często
chowskiej na polu społecznym, poli
tycznym, kulturalnym, oświatowym
oraz zawodowym i korporacyjnym słu
żyć będzie także opracowanie historii
adwokatury tego regionu przez Komisję
Historyczną przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Częstochowie.
2.
W dniu 12 lipca 1935 r. odbyło się
w lokalu Okręgowej Rady Adwokac
kiej uroczyste posiedzenie Zarządu Wo
jewódzkiego Zrzeszenia
Prawników
Polskich w Częstochowie z okazji Świę
ta Odrodzenia Polski oraz 40-lecia ZPP.
W czasie posiedzenia omówiono zespo
lenie zadań i udziału członków Zrze
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szenia, w tym również adwokatów
członków Izby Adwokackiej w Często
chowie, w kampanii wyborczej do Sej
mu PRL. Zasłużonym działaczom wrę
czono odznaczenia państwowe i Złote
Odznaki ZPP.
3.
W tymże dniu 12 lipca 1985 r. na
stąpiło odznaczenie adwokatów Meda
lami 40-lecia PRL. W czasie powyż
szych uroczystości udekorowano tymi
Medalami dziesięciu adwokatów: Ma
riana Hassenfelda, Zbigniewa Jędrze
jewskiego, Józefa Kalusa, Mirona Ko
łakowskiego, Józefa Lipca, Tadeusza
Pysiaka, Wincentego Rybusa, Mieczy
sława Sikorskiego, Tadeusza Sołtyszewskiego i Daniela Stroińskiego, człon
ków Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Aktu dekoracji dokonał w imieniu Ra
dy Państwa Sekretarz Komitetu Wo
jewódzkiego PZPR w Częstochowie
Henryk Jonderko. W imieniu odzna
czonych przemówił adw. Marian Hassenfeld.
O uroczystościach opisanych wyżej
i ich przebiegu poinformowała gazeta
„Życie Częstochowy” w numerze z dnia
17 lipca 1985 r.
Wypada nadmienić, że odznaczenia
państwowe, w tym' Medale 40-lecia
PRL, przyznane zostały także innym
członkom Izby na wniosek władz i or
ganizacji, w ramach których Koledzy
ci pracują społecznie.
adw. Zbigniew Jędrzejewski

Izba gdańska

11.
Fun du sz Pomocy Koleże
ń s k i e j . Po decentralizacji Funduszu
Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA
obowiązki dokonywania świadczeń po
wtarzających się dla adwokatów eme
rytów i rencistów oraz wdów po adwo
katach przejęły z dniem .1 lipca 1984 r.
poszczególne izby adwokackie. W izbie
gdańskiej realizacja tego zadania zosta
ła powierzona działającej już od wielu
Jat przy ORA Komisji Funduszów.

Opracowany przez Komisję i uchwa
lony przez Zgromadzenie Izby regula
min przewiduje wypłaty okresowe, sta
nowiące pewne uzupełnienie emerytur
i rent. Świadczenia przysługują tym
adwokatom, którzy po co najmniej
15-letnim stażu pracy zaprzestali wyko
nywania zawodu, przy czym także w
charakterze radcy prawnego w niepeł
nym wymiarze. Wyjątek stanowią jedy
nie ci emeryci i renciści pracujący w

