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katury. Delegację powitał i udzielił
wyjaśnień przewodniczący Rady Mu
zealnej adw. Witold Bayer.
Zbiorowa fotografia i wpis do Księgi
pamiątkowej pozostaną śladem wizyty

H. Z ŻYCIA

113

chińskich Gości, którzy wysoko ocenili
wartość historyczną i artystyczną opra
wę ekspozycji muzealnej.
s.m.

IZB ADWOKACKICH

Izba bielska
Sprawozdanie
z' n a r a d y .
W siedzibie Rady Adwokackiej w
Bielsku-Białej odbyła się 12 paździer
nika 1985 r. narada kierowników zespo
łów adwokackich Izby z udziałem
przedstawicieli Sądu Wojewódzkiego
i Prokuratury Wojewódzkiej w Biel
sku-Białej. Z ramienia Sądu Woje
wódzkiego w Bielsku-Białej w nara
dzie tej udział wziął wiceprezes Sądu
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej sę
dzia Jan Krupiński, a z ramienia Pro
kuratury Wojewódzkiej — zastępca
prokuratora wojewódzkiego Szymon
Wagner.
Dziekan Rady Adwokackiej adw. dr
Jerzy Sieklucki przywitał obecnych
i wyraził przekonanie, że narada ta
pozwoli na ujawnienie ewentualnych
nieprawidłowości i zapobieżenie im na
przyszłość oraz usprawni współpracę
adwokatury z sądem i prokuraturą.
Po przywitaniu gości i wszystkich
obecnych dziekan udzielił głosu wice
prezesowi Sądu Wojewódzkiego sędzie
mu Janowi Krupińskiemu, który na
wstępie poinformował, że zwrócił się
do wszystkich prezesów sądów rejono-

wych o przedstawienie uwag i opinii co
do współpracy z adwokatami. W od
powiedzi prezesi wszystkich sądów re
jonowych (z wyjątkiem jedynie Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej) wypo
wiedzieli się pozytywnie o tej współ
pracy, nie zgłaszając żadnych zastrze
żeń co do kontaktów na linii: sąd —
adwokatura. W szczególności podkreś
lono, że współpraca układa się dobrze,
a wyłaniające się kwestie załatwiane
są w bezpośrednich kontaktach, że nie
było żadnych zakłóceń w realizowaniu
ustawy o szczególnej odpowiedzialności
karnej (tryb przyśpieszony) i że brak
jest w tym względzie jakichkolwiek
uwag krytycznych oraz że zdaniem są
dów obecna liczba adwokatów wystar
cza w zupełności do zaspokajania po
trzeb ludności na usługi prawne w po
stępowaniu sądowym i pozasądowym
Przedstawiciel Prokuratury Woje
wódzkiej w Bielsku-Białej nie zgłosił
żadnych zarzutów w związku z istnie
jącymi kontaktami na linii: prokuratu
ra — adwokatura.
adw. Filip Rosengarten

Izba koszalińska
Uchwałą Rady Państwa z dnia 5.IV.
1985 r. adw. Albert Żarach został od
znaczony
Krzyżem
Kawaler
skim
Orderu
Odrodzenia

P o l s k i za wieloletnią działalność
społeczną w Polskim Komitecie Pomo
cy Społecznej.
adw. Dominik Maciolek
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