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twie Sądu Najwyższego oraz zasa
dą nominalizmu.
W następnym dniu prelekcję na
temat „Wybranych zagadnień z za
kresu prawa karnego materialne
go” wygłosił członek Prezydium
NRA adw. prof. dr hab. Kazimierz
Buchała.
W
godzinach
popołudniowych
przewodniczący Kolegium Adwoka
tów w Halle Gtinter Albrecht omó
wił strukturę organizacyjną adwo
katury NRD.
Na zakończenie Sympozjum wys
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tąpił artysta ludowy — gawędziarz
J. Szczurek.
4. P r z y z n a n i e n a g r ó d im.
Alfreda
Fiderkiewicza.
Dnia 14 maja 1986 r. Minister Spra
wiedliwości dr Lech Domeracki do
konał wręczenia nagród im. Alfredą
Fiderkiewicza.
Wśród nagrodzonych znalazł się
adwokat katowicki dr Juliusz Niekrasz. Otrzymał on nagrodę za
książkę „Z dziejów Armii Krajowej
na Śląsku” (recenzowanej w nume
rze 9 „Palestry”).
adw. Andrzej Rajpert

Izba

k elecka

Adw. Włodzimierz S a d o w s k i .
Zimowy, sobotni dzień 13 grudnia
1986 r. był dniem żałoby adwoka
tury kieleckiej. Tego dnia na Sta
rym Cmentarzu w Kielcach żegna
liśmy zmarłego w dniu 10 grudnia
1986 r. adwokata Włodzimierza Sa
dowskiego.
Adwokat Sadowski miał w życiu
dwie pasje: adwokaturę i umiło
wanie regionu kieleckiego.
Po ukończeniu studiów prawni
czych na Uniwersytecie Poznańskim
odbył aplikację sądową w Sądzie
Wojewódzkim w Poznaniu, którą ukończył w 1949 r. Uzyskał na eg
zaminie wynik „celujący”, co zos
tało zaznaczone w świadectwie z
ukończenia aplikacji. Mając świet
ne rekomendacje od wybitnych
prawników kieleckich, został po od
byciu aplikacji adwokackiej wpisa
ny na listę adwokatów i złożył ślu
bowanie dnia 30 grudnia 1950 r.
Od tego czasu przez blisko 36 lat

wykonywał zawód adwokata. Wy
konywał go z pełnym zaangażowa
niem, odpowiedzialnością i poświę
ceniem.
Nie ograniczając się do pracy za
wodowej, był również aktywnym
członkiem samorządu adwokackie
go. Pełnił funkcję zastępcy rzeczni
ka dyscyplinarnego,
wykładowcy
szkolenia aplikantów, członka Ko
misji Szkoleniowej przy Radzie Ad
wokackiej i ostatnio — prezesa
Sądu Dyscyplinarnego.
Działał też aktywnie w szeregach
Polskiego Towarzystwa Turystycz
no-Krajoznawczego. Był członkiem
Komisji Egzaminacyjnej przewod
ników tego Towarzystwa oraz człbnkiem Komisji Krajowej przy Za
rządzie Głównym PTTK.
Jako osoba posiadająca ogromną
wiedzę o regionie kieleckim, opra
cował szereg publikacji dotyczą
cych tej tematyki, a w szczególnoś
ci wspólnie z Andrzejem Jankows-
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Z tycia izb adwokackich

kim „Przewodnik po Kielecczyźnie”.
Gdziekolwiek
działał
społecznie,
czynił to również z pełnym poświę
ceniem i zaangażowaniem.
Był wzorem adwokata i chętnie
dzielił się swymi doświadczeniami
z młodszymi kolegami. Ceniony
przez sądy, poważany przez kole
gów, został uchwałą Naczelnej Ra
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dy Adwokackiej z dnia 30 czerw
ca 1982 r. wyróżniony Złotą Odzna
ką „Adwokatura PRL”.
Będzie nam bardzo brakowało te
go szlachetnego człowieka, przyja
ciela i kolegi. Pamięć o nim pozos
tanie wśród członków palestry kie
leckiej na zawsze.
adw. Stanisław Szufel

Izba

krakowska

1. S p o t k a n i e
z
okazji
135 -1 e c i a T B S P U J. W nie
spełna miesiąc po sesji naukowej
pn. „Adwokatura polska w służbie
nauki prawa”, która odbyła się od
7 do 9 listopada ub. r. w Warsza
wie, adwokaci krakowscy zostali za
proszeni przez Zarząd T o w a r z y s 
twa
Biblioteki
Słucha
c z ó w P r a w a na spotkanie ko
leżeńskie członków i przyjaciół To
warzystwa, zorganizowane w dniu
2 grudnia 1986 r. dla uświetnienia
135-lecia TBSP Uniwersytetu Ja 
giellońskiego.
Przyszli na to spotkanie m.in.
adw.: dr Kazimierz Ostrowski i dr
Jerzy Parzyński. Był to jeden z
przejawów owej łączności adwoka
tury z nauką prawa. Adwokaci odegrali znaczną rolę w długiej his
torii tego najstarszego Koła Nauko
wego, jakim jest TBSP. Kuratorem
Towarzystwa był w latach 1947—
1948 adw. proi. dr Jerzy Stefan
Langrod, a od r. 1970 jest nim prof.
dr Stanisław Włodyka, który był
adwokatem w latach 1958—1963.
Oprócz tego w niedalekiej przesz
łości znaczną rolę odgrywali w pra
cach Towarzystwa tacy adwokaci,
jak dr Juliusz Sas-Wisłocki, Wies

ław Lang, Stefan Płażek, dr Jerzy
Parzyński, dr hab. Andrzej Kubas,
doc. dr hab. Jan Widacki, Bogusław
Filar, Krystyna Staśko-Bonenberg
(nagrodzona za pracę w seminarium
poświęconym przestępczości w aglo
meracji miejskiej), Barbara Chwal
ba (która odniosła sukces w kon
kursie krasomówczym za najpięk
niejszą polszczyznę), piszący te sło
wa i inni. Także obecnie adwoka
tura krakowska żywo interesuje się
losami Towarzystwa. Okręgowa Ra
da Adwokacka w Krakowie dele
guje zawsze swojego przedstawi
ciela do jury konkursów kraso
mówczych
organizowanych przez
TBSP. W r. 1981 adwokaci kra
kowscy uczestniczyli w imprezie z
okazji 130-lecia działalności TBSP
UJ. Wtedy nakładem UJ została
wydana praca Jerzego Malca na
temat historii Towarzystwa od lipca 1850 r., którą to pracę poświęcił
pamięci kuratora prof. dra Edmun
da Krzymuskiego oraz działaczy
TBSP poległych w walce o wolność
w latach 1939—1945.
Obecne spotkanie odbyło się w
zabytkowych salach Collegii Maius
U J na I piętrze, zrekonstruowa
nych i urządzonych pod kierunkiem

