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zawodu kandydatów było więcej niż 
wolnych miejsc. W związku z ograni
czeniem liczby miejsc, Rada Adwokac
ka przyjęła tylko 7 osób, kierując się 
wynikami egzaminu testowego i prze

biegiem rozmów kwalifikacyjnych.
Wpis nowych aplikantów nie jest 

prawomocny.

adw. Anatoliusz Walicki

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

W dniach od 25 do 29 września 
1985 r. przebywała w Halle (NRD) de
legacja Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Katowicach w składzie: dziekan ORA 
adw. Andrzej Dzięcioł, wicedziekan 
ORA i I sekretarz organizacji partyj
nej adw. Andrzej Rajpert, sekretarz 
ORA adw. Jan Grochowicz i członek 
ORA adw. Franiszek Kustos. Delegacja 
ORA w Katowicach rewizytowała w tej 
sposób adwokatów z Halle na zapro
szenie ich Kolegium Adwokatury w 
tym mieście.

Delegację powitali w miejscu zakwa
terowania, tj. w Interhotel Stadt Halle, 
przedstawiciele Kolegium Adwokatów: 
przewodniczący Kolegium — adw. Gün
ter Albrecht, sekretarz Organizacji 
Partyjnej adw. Manfred Oehler oraz 
członkowie Kolegium adw. adw. Marlis 
Brandt i Lothar Haferkorn.

W pierwszym dniu pobytu delegacja 
zwiedziła — położony w odległości ok. 
60 km od miejscowości Halle — Wör- 
litzer Park, jeden z najpiękniejszych 
parków w Europie, znany z bogatej 
roślinności i przeszło 800 gatunków 
drzew sprowadzonych z całego świata. 
Ponadto obejrzano Zamek „Kolzen- 
burg”, słynący z przepięknych witraży 
z XV wieku. W godzinach popołudnio
wych delegacja przybyła do Wittenber- 
gi, miasta znanego dobrze z działal
ności Marcina Lutra. Zwiedzano zwią
zane z tą działalnością historyczną 
miejsca, a w szczególności słynną ka
tedrę oraz przepiękne centrum histo
ryczne Starego Miasta. Podczas pobytu 
w Wittenberdze zwiedzano także miej
scowe kancelarie adwokackie, zapozna
jąc się przy okazji z ich pracą i wa
runkami lokalowymi. W godzinach wie

czornych delegacja powróciła do Halle.
W dniu następnym, tj. 27 września 

1985 r., delegacja została przyjęta w 
„Domu Gościnnym” władz wojewódz
kich Halle. W imieniu tych władz i 
Komitetu Wojewódzkiego SED przyjął 
delegację kierownik Wydziału Państwa 
i Prawa tow. Hilger, obrazując sytua
cję społeczno-polityczną okręgu ze 
szczególnym podkreśleniem jego wyso
kiego uprzemysłowienia i czołowego 
miejsca zarówno w produkcji przemy
słowej jak i produkcji rolniczej. Po
nadto zapoznał on delegację z progra
mem Komitetu Wojewódzkiego SED 
w roku bieżącym i w czasie całej pię
ciolatki. Zapoznał także delegację z ini
cjatywami Komitetu zmierzającymi do 
zwiększenia produkcji we wszystkich 
dziedzinach oraz polepszenia już i tak 
stosunkowa dobrej sytuacji ekonomicz
nej społeczeństwa tego regionu.

W czasie tego spotkania dziekan 
adw. Dzięcioł poinformował o działal
ności naszej ORA, a I sekretarz POP 
przy ORA zapoznał Kierownika z sy
tuacją społeczno-polityczną adwokatu
ry katowickiej i z działaniami POP. 
Delegacja została przyjęta kawą i sym
boliczną lampką koniaku. Spotkanie 
upłynęło w bardzo serdecznej atmosfe
rze i trwało przeszło dwie godziny. 
Delegacja otrzymała symboliczne upo
minki charakteryzujące osiągnięcia o- 
kręgu Halle. Przewodniczący delegacji 
dziekan ORA w Katowicach wręczył 
Kierownikowi Wydziału ilustrowany al
bum w języku niemieckim pt. „Por
tret Warszawy”.

W godzinach popołudniowych dele
gację przyjął dyrektor Sądu Wojewódz
kiego w Halle Helmut Neitsch w prze
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pięknym budynku Sądu. Zapoznał on 
gości ze strukturą Sądu, obsadą per
sonalną oraz specyfiką spraw prowa
dzonych przez ten Sąd. Dyrektor Sądu 
podkreślił, że czuje się zaszczycony, 
goszcząc delegację adwokatów polskich, 
i że pragnąłby, aby taka serdeczna 
współpraca i wymiana nastąpiła także 
między sędziami z Halle i z Katowic.

W tym samym dniu delegacja zo
stała przyjęta na podwieczorku zorga
nizowanym przez Prokuratora Woje
wódzkiego w Halle i kierownictwo Pro
kuratury. Prokurator Wojewódzki za
poznał delegację ze specyfiką działal
ności miejscowej prokuratury oraz zo
brazował stan bezpieczeństwa i jego 
zagrożenia. Poinformowano też dele
gację o współpracy pomiędzy adwoka
turą a prokuraturą. Szef prokuratury 
podkreślił, że adwokat w NTŁ*, a w 
każdym razie w okręgu Halle, nie ma 
żadnych problemów z widzeniem się 
z podejrzanym tymczasowo aresztowa
nym lub z zapoznaniem się z aktami 
sprawy w każdym stadium śledztwa 
czy też dochodzenia. Informacji tej, 
potwierdzonej przez obecnych na przy
jęciu adwokatów z Halle wysłuchaliś
my z zazdrością.

Ponadto również w tym samym dniu 
umożliwiono delegacji zapoznanie się 
z kancelariami adwokackimi w Halle 
oraz ze specyfiką pracy adwokatów w 
NRfi. Wizyta ta zakończyła się wymia
ną symbolicznych podarków.

Dnia 28 września 1985 r. w godzi
nach porannych delegacja w towarzys
twie przewodniczącego Kolegium Ad
wokatów w Halle oraz członków Rady 
adw. Miehe i Haferkorna (ten ostatni

był stałym opiekunem delegacji pod
czas jej całego pobytu) udała się do 
Poczdamu. W Poczdamie delegacja 
zwiedziła historyczne miejsce podpisa
nia układu poczdamskiego — Cecilien
hof oraz Park Sanssousi z pałacami 
Sanssousi Charlottenhof, Nowym Pa
łacem-, oranżerią, obeliskami, rzymski
mi łaźniami i pozostałymi zabytkami.

W godzinach wieczornych delegacja 
powróciła do Halle, gdzie spotkała się 
na pożegnalnej kolacji z kierownictwem 
Kolegium Adwokatów w Halle, w któ
rej uczestniczyli także przedstawiciel 
Komitetu Wojewódzkiego SED Gerd 
Wilhelm oraz dyrektor Sądu Woje
wódzkiego i Prokurator Wojewódzki 
W trakcie przyjęcia wymieniono szereg 
toastów na cześć braterstwa i współ
pracy między obydwu adwokaturami i 
wymieniono symboliczne prezenty. Prze
mówienia wygłosili: przewodniczący 
Kolegium Adwokatów w Halle, dyrek
tor Sądu Wojewódzkiego, Prokurator 
Wojewódzki, przedstawiciel Komitetu 
Wojewódzkiego SED, a ze strony pol
skiej — dziekan ORA i I sekretarz 
POP przy ORA.

W następnym dniu delegacja, żegna
na serdecznie przez przedstawicieli Ko
legium Adwokatów w Halle, opuściła 
Halle.

Wizyta przyczyniła się do zacieśnie
nia współpracy i pogłębienia przyjaźni 
adwokatów z Halle z adwokatami Izby 
Katowickiej, służąc dobrze sprawie 
umacniania więzi między korporcjami 
obu krajów.

adw. Andrzej Rajpert

I z b a  ł ó d z k a

I. K o 1 e j n a. w i zy t a d e l e g a c j i  
a d w o k a t ó w  w ę g i e r s k i c h  w Ło
dzi .  W ramach trwającej od 12 lat, 
a przerwanej jedynie stanem wojen
nym, przyjacielskiej współpracy adwo
katów Izby łódzkiej z adwokatami o

kręgu miasta Eger odwiedziła Łódź w 
dniach 21—26 czerwca br. delegacja 
adwokatów węgierskich. W skład dele
gacji wchodzili: adw. dr Imre Kadar 
(przewodniczący), adw. dr Istvan Ba
łaś, adw. dr Rudolf Novak i adw. dr


