
 
 

Laudacja dla  
Pani Mecenas Aleksandry Przedpełskiej 

 
 

 
 
Nie tak łatwo zostać Dziekanem. Jeszcze trudniej zdobyć tyle aprobaty dla swoich 
działań, by zostać nim na kolejną kadencję. Ale zostać dziekanem sześć razy, to wręcz 
nieprawdopodobne. Właśnie tyle razy Pani Mecenas Aleksandra Przedpełska pełniła 
funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. 
 
Pani Mecenas, nawet gdy nie zajmowała Pani tego najważniejszego stanowiska w Izbie, 
angażowała się Pani w pracę samorządu, pełniąc inne funkcje – między innymi: 
wicedziekana, sekretarza, czy sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. 
Jest Pani wyjątkową kobietą, która nigdy nie ustaje w pracy i nie szczędzi wysiłku na rzecz 
naszego środowiska. 
 
W Adwokaturze cieszy się Pani Mecenas wielkim szacunkiem i sympatią. Jest Pani 
uosobieniem ciepła, życzliwości i cierpliwości. Dla każdego jest Pani zawsze serdeczna  
i  otwarta. Skupiona na rozmówcy, nigdy nie spogląda Pani na zegarek. Poświęci mu Pani 
tyle czasu, ile będzie trzeba. Niekiedy wydaje nam się, że empatia ma na imię Ola.      
 
Konflikty i animozje to absolutnie nie jest świat Pani Mecenas, gdyż zawsze szuka Pani 
tego co łączy, a nie dzieli.  
 
Jak przystało na osobę elegancką i eteryczną, jest Pani pasjonatką muzyki klasycznej  
i kultury francuskiej. Spróbujcie Państwo z Nią porozmawiać o Chopinie czy Georgisie 
Osokinsie! Udacie się wówczas w jedyną w swoim rodzaju podróż po niwie sztuki  
przez duże „S”.   
 
Często ulice Częstochowy przemierza na piechotę szczupła sylwetka z bujnymi włosami. 
Pani Mecenas, potrafi Pani przejść wiele kilometrów ulicami tego miasta. Może z tego 
czerpie Pani swoją niespożytą energię?  
 
Słynie Pani również ze swojej pracowitości. Nadal prowadzi Pani kancelarię, łącząc tę 
pracę z obowiązkami samorządowymi. W tym natłoku obowiązków znajduje Pani  
też czas na pomoc pro bono. To z Pani inicjatywy w Częstochowie przed kilku laty 
rozpoczęto akcję udzielania darmowych porad prawnych. Jako Dziekan zawsze dawała 
Pani dobry przykład kolegom i osobiście uczestniczyła w każdym Ogólnopolskim Dniu 
Bezpłatnych Porad Adwokackich – Adwokaci Pro Bono. Od lat angażuje się Pani również 



w pomoc prawną przy Akcji Katolickiej w Częstochowie. To wszystko jest wyrazem Pani 
naturalnej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.    
 
Cieszy się Pani Mecenas autorytetem wśród młodych adeptów zawodu adwokata.  
Jako patronka wprowadziła Pani w zawód wiele adwokatek i adwokatów. Wielokrotnie 
zasiadała Pani w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów na aplikację  
i egzaminów zawodowych. Nadal też prowadzi Pani zajęcia dla aplikantów, dzieląc się 
swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. z zakresu ustawy prawo o adwokaturze, etyki  
i godności wykonywania zawodu adwokata, a także historii Adwokatury ‒ historii, którą 
sama Pani tworzy.  
 
Jest Pani dobrym duchem nie tylko adwokatury częstochowskiej, ale całej Palestry.  
Za Pani dobroć, życzliwość, oddanie Adwokaturze ‒ dziękujemy. Wyrazem tego 
podziękowania była również uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury, który przyznał Pani 
Mecenas Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym.   
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