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ftR O /W K A

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

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

1. Rada Adwokacka w Katowicach wyznaczyła wielu adwokatom siedzibę na 
terenie obecnego województwa opolskiego w tym czasie, gdy Opole należało jeszcze 
do województwa katowickiego, a Izba Adwokacka w Katowicach obejmowała rów-* 
nież obszar obecnego województwa opolskiego.

W interesie Państwa oraz społeczeństwa osiedlonego w powiatach województwa 
opolskiego leżało nie tylko zapewnienie jego ludności należytej pomocy prawnej, 
ale również, by adwokaci osiedleni na tych terenach brali udział w pracy spo
łeczno-politycznej i zrośli się z terenem, na którym wykonywaliby swój zawód.

Te nadzieje Rady Adwokackiej w Katowicach spełniły się tylko częściowo. Wielu 
bowiem adwokatów z Izby Adwokackiej w Opolu wnosi podania o przen'es:enie 
ich siedziby na teren Izby Adwokackiej w Katowicach. Pocieszającym objawem 
są jednak i zjawiska odwrotne. Tak np. na posiedzeniu Rady Adwokackiej w Ka
towicach w dniu 9.9.br. znalazło się podanie adw. G., który zapytuje, czy nie 
znalazłby się ktoś, kto chciałby zamienić siedzibę z terenu Izby Adwokackiej 
w Katowicach na siedzibę w terenie Izby Adwokackiej w Opolu.

2. Rozpatrując, na wniosek Wydziału Wykonawczego NRA, sprawę pomocy 
prawnej w sprawach alimentacyjnych, Rada Adwokacka w Katowicach stwierdzi
ła, że w województwie katowickim cały szereg zespołów już dawno przystąpił do 
udzielania częściowo bezpłatnej, a częściowo kredytowanej pomocy prawnej w wy

mienionych sprawach.
Odciąża to znacznie pracowników sądowych, którzy odsyłają petentki po infor

macje do zespołów adwokackich.
3. Rada Adwokacka w Katowicach stwierdziła, że w II kartale 1961 r. adwokaci 

Izby katowickiej wpłacili na SFBS łączną kwotę 49 451,71 zł.

I z b a  o l s z t y ń s k a

W dniu 14 września 1961 r. w lokalu Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Olsztynie 
odbyło się rozszerzone zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy 
Wojewódzkiej Radzie Adwokackiej, w czasie którego Sekretarz Propagandy KW 
PZPR w Olsztynie tow. Rokoszewski wygłosił referat pod tytułem „Projekt pro
gramu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego”.

W zebraniu powyższym, poza członkami POP PZPR, wzięli liczny udział adwo
kaci z zespołów miejscowych i zamiejscowych oraz aplikanci adwokaccy. ’

Po szczegółowym referacie wywiązała się dyskusja, w której zabrali głos .kol.
1 adw.: Adam Kompowski, Edmund Tęgowski, Edward Kaweoki, Jan Górny oraz apl. 

adw. St-nisław Stasiak.
Poruszone przez dyskutantów zagadnienia omówił szerzej tow. Rokoszewski.
W najbliższym czasie ma się odbyć z inicjatywy kolegów następne zebranie, na 

którym omówione będą zagadnienia związane z obecną sytuacją międzynarodową.


