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„Być może — napisał «Kurier Polski» — rozwiązaniem byłoby zaangażowanie 
adwokatów, którzy otrzymywaliby od swoich klientów pełnomocnictwa i w ich 
imieniu prowadzili licytacje. Tak dzieje się na całym ś wiecie i warto chyba ów 
zwyczaj wprowadzić również w Polsce

s.m.

K K O M I K A

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  k a t o w i c k a

W dniach 28 lutego—3 marca 1985 r. 
przebywała na zaproszenie Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Katowicach de
legacja adwokatów Okręgu Halle 
(NRD), z którym województwo kato
wickie utrzymuje przyjacielskie stosun
ki na wielorakich płaszczyznach.

Na czele delegacji stał przewodniczą
cy Kolegium Adwokatów Okręgu Halle 
Gunter Albrecht. W skład delegacji 
wchodzili ponadto: sekretarz Organi
zacji Partyjnej Manfred Oehler oraz 
członkowie Kolegium Lothar Hafer- 
korn i Marlis Brandt. Na dworcu w 
Katowicach delegację powitali w imie
niu ORA: wicedziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej adw. Andrzej Rajpert 
oraz członkowie ORA w Katowicach 
adw.adw. Franciszek Kustos i Jerzy 
Rutkowski.

W tym samym dniu, tj. 28 lutego, 
delegację przyjęli, w imieniu władz 
.politycznych i administracyjnych wo
jewództwa, sekretarz Propagandy KW 
PZPR w Katowicach Jan Zieliński. 
W spotkaniu wzięli udział: wicewoje
woda katowicki Stanisław Słowik, 
przedstawiciel Wydziału Administra
cyjnego KC PZPR Tomasz Surawski, 
kierownik Wydziału Administracyjnego 
KW PZPR w Katowicach Andrzej Ko
łacz, dziekan ORA adw. Andrzej Dzię
cioł, I sekretarz POP przy ORA adw. 
Andrzej Rajpert oraz członek ORA

adw. Franciszek Kustos, który wystę
pował w charakterze tłumacza. Spot
kanie trwało półtorej godziny. Sekre
tarz KW PZPR scharakteryzował sytu
ację społeczno-polityczną w kraju i re
gionie, szeroko obrazując osiągnięcia 
województwa, nie ukrywając przy tym 
istniejących jeszcze trudności i proble
mów. Na zakończenie wizyty wręczono 
delegacji upominek w postaci trady
cyjnej lampki górniczej. Prezes Kole
gium Adwokatów z Halle serdecznie 
podziękował za ciepłe przyjęcie i ży
czenia przyjemnego pobytu w Polsce, 
wręczając na ręce sekretarza KW sym
boliczny upominek z Okręgu Halle.

W godzinach południowych delega
cja spotkała się z prezesem Sądu Wo
jewódzkiego, szefem Prokuratury Wo
jewódzkiej, prezesem Okręgowej Ko
misji Arbitrażowej oraz prezesem 
Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Katowicach. Spotkanie 
odbyło się w gmachu Sądu Wojewódz
kiego, gdzie mieści się Muzeum Wy
miaru Sprawiedliwości, zwiedzone po
tem przez kolegów adwokatów z Halle. 
Gospodarzem spotkania był prezes 
Sądu Wojewódzkiego Zenon Kopiński. 
Po Muzeum oprowadzali gości prezes 
Okręgowego Zarządu ZPP w Katowi
cach Witold Wieczorek i adw. Jerzy 
Rutkowski.

W godzinach wieczornych w siedzi-



Adwokatura w CSRS 127Nr 6  (330)

bie Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Katowicach odbyło się spotkanie dele
gacja z członkami ORA i Egzekutywy 
POP. W czasie spotkania, które prze
biegało w serdecznej i przyjacielskiej 
atmosferze, udzielono informacji na te
m at struktury i działalności adwoka
tury polskiej i niemieckiej oraz pracy 
ogamizacji partyjnych, a także wymie
niono szereg uwag i wniosków.

W dniu 1 marca 1980 r. część dele
gacji udała się w towarzystwie dzieka
na ORA w Katowicach adw. Andrzeja 
Dzięcioła do Warszawy, gdzie została 
przyjęta w NRA. Delegacja zwiedziła 
Muzeum Adwokatury, Zamek Królew
ski i Stare Miasto. Delegację podjęto 
obiadem w lokalu ORA w Warszawie.

W tym samym czasie prezes Kole
gium Adwokatów z Halle adw. Gunter 
Albrecht w towarzystwie wicedziekana 
ORA w Katowicach odbył robocze 
spotkania i zwiedził zespoły adwokac

kie w Katowicach i Mikołowie.
W następnym dniu, tj. 2 marca 

1985 r., delegacja udała się do Krako
wa, zwierzając tam jego zabytki. Wa
wel, Collegium Maius i Kościół Ma
riacki zrobiły na gościach wielkie wra
żenie.

Obiad w Restauracji „Wierzynek” 
stanowił zakończenie pobytu w dawnej 
stolicy Polski. W obiedzie uczestniczyli 
m.in. dziekan ORA w Krakowie adw. 
Marian Anczyk oraz członek Prezy
dium NRA prof. dr hab. Kazimierz 
Buchała.

Po powrocie z Krakowa do Kato
wic odbyło się spotkanie towarzyskie 
w lokalu ORA.

W dniu 2 marca 1985 r. w godzinach 
rannych delegacja udała się w drogę 
powrotną do NRD, żegnana przez dzie
kana i wicedziekana ORA w Katowi
cach.

adw. Andrzej Rajpert

A D W O K A T U R A  T A  G R A N I C Ą

ZBIGNIEW WITKOWSKI

ADWOKATURA
W CZECHOSŁOWACKIEJ REPUBLICE SOCJALISTYCZNEJ1

1. Uwagi o kierunku rozwoju w latach 1945—1975

W 1945 roku niepodległa Czechosłowacja przejęła adwokaturę w kształcie i skła
dzie osobowym zbliżonym do postaci nadanej jej w okresie republiki międzywojen
nej. Świadczy o tym fakt zachowania prawnych podstaw określających działalność 
adwokatury z tego okresu. Obowiązywały bowiem nadal przepisy z lat: 1857, 1868, 
1872, 1879, 1896, 1906, 1907, 1914, 1922, 1936 i 1940, uzupełnione co najwyżej w latach 
1945—1947. Świadczy o tym również to, że w swej większości byli też ówcześni ad
wokaci czechosłowaccy nadal powiązani z wielkim kapitałem, tj. bankami i prze

l  Artyku! jest plonem  kw erend 1 konsultacji przeprowadzonych przez autora w  czasie od
bywania przezeń stażu naukow ego na W ydziale Prawa U niw ersytetu  Karola w  Pradze pod k ie
runkiem  prof. dr S. Zdobińskiego. Autor wyraża niniejszym  podziękow anie Prezesow i Centrali 
Adwokatury Czeskiej w  Pradze drowi Z. Hrazdirze oraz kierow nikow i szkolenia kadr adwo
kackich  Centrali drow i V. M andakowi za życzliw e p rzyjęcie i  udostępnienie n iezbędnych m a
teriałów.


