Adwokatura wspomina zmarłych adwokatów
Msze święte, koncerty, kwesty, odwiedzanie grobów – jak co roku z okazji Wszystkich
Świętych adwokaci uczczą pamięć swoich zmarłych kolegów.
Wiele rad adwokackich (m.in. Warszawa, Katowice) tradycyjnie zapali znicze na grobach zmarłych
adwokatów. Lampki od Naczelnej Rady Adwokackiej zapłoną na grobach adw. Joanny AgackiejIndeckiej, adw. Stanisława Mikke, adw. Jolanty Szymanek-Deresz i adw. Stanisława Zająca, a także
pod obeliskiem poświęconym adwokatom i aplikantom, którzy zginęli w Powstaniu, stojącym na
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Znicze zostaną też zapalone pod tablicą upamiętniającą
uczestników Powstania i tablicą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się przed siedzibą
NRA przy ul. Świętojerskiej.
W dniach 31 października – 1 listopada przedstawiciele ORA w Bydgoszczy wezmą udział w kweście
na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym w Bydgoszczy. Celem kwesty jest pozyskanie funduszy ma
renowację najstarszych bydgoskich nekropolii. Z kolei 10 listopada w bydgoskim Klubie Adwokata
odbędą się „Zaduszki Jazzowe”, koncertować będzie mec. Witold Burker z zespołem.
Kwestować będą również adwokaci z izby łódzkiej. Zbiórka pieniędzy będzie miała miejsce 1
listopada na Cmentarzu Starym w Łodzi.
2 listopada o godzinie 20.00 w krakowskim Klubie Adwokatów imienia adw. Janiny Ruth-Buczyńskiej
odbędzie się koncert poświęcony pamięci kolegów. Wystąpią: Monika Korybalska – sopran, Mariola
Cieniawa – fortepian, Robert Kabara – skrzypce, prof. Tadeusz Malak – słowo. W programie: Piotr
Czajkowski, Franz Schubert, Richard Strauss i inni.
We Wrocławiu duszpasterz prawników Archidiecezji Wrocławskiej ks. prałat Stanisław Pawlaczek
odprawi mszę św. „Wypominkową”, która zostanie odprawiona w dniu 7 listopada w kościele pw.
Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
Przypomnijmy, że w ciągu roku pożegnaliśmy m.in:
Adw. Marka Stoczewskiego (+3.04.2015), wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Krakowie. Zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy zawodowej zaangażowany
był w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy
Izby Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji Biuletynu Informacyjnego izby,
przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem Klubu Adwokatów i członkiem sądu
dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako
delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz członkiem i przewodniczącym komisji
egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w Krakowie, a sześć lat później został
wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i
odznaką Adwokaturą Zasłużonym.
Adw. Ryszarda Podlipniaka (+9.06.2015), byłego dziekana izby kieleckiej. Śp. Ryszard
Podlipniak urodził się 2 stycznia 1930 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Początkowo wykonywał zawód prokuratora, na listę adwokatów wpisał się w roku 1962. Od 1979 do
1989 pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Był wykładowcą szkolenia
aplikantów adwokackich, wychowawcą wielu pokoleń aplikantów adwokackich. Adwokat Ryszard
Podlipniak został wielokrotnie odznaczony na pracę zawodową, społeczną oraz samorządową, m.in.
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Adwokatury,
Medalem 70-lecia Adwokatury Polskiej, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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