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wódzkiej w Gdańsku prokurator Ma
rian Muszyński.
Po udzieleniu ustępującej Radzie
absolutorium zostały przeprowadzo
ne wybory do nowych władz samo
rządowych. Dziekanem został wy
brany ponownie adw. Stanisław Gołata, prezesem Sądu Dyscyplinar
nego adw. Franciszek Kończą, prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej
adw. Jerzy Fisior. W skład Rady
Adwokackiej weszli (po później
szym ukonstytuowaniu się): adw.
Jerzy Lipski — wicedziekan, adw.
Zdzisław Dąbrowski — sekretarz,
adw. Jerzy Karziewicz — skarbnik,
adw. Jerzy Weinberger — rzecznik
dyscyplinarny .oraz adw. adw.:
Joanna Abramowicz, Egon Brodalski, Wojciech Dereziński, Tadeusz
Kilian, Jacek Taylor i Włodzimierz
Wolański jako członkowie Rady, a
adw. adw.: Ryszard Kleniewski,
Joanna Kowalska i Wiktor Decowski jako zastępcy członków Rady.
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Później nastąpiło niewielkie przesu-inięcie wśród członków Rady, po- >nieważ adw. Wojciech Dereziński ci
został na II Krajowym Zjeździe.e
Adwokatury wybrany do NRA. W<V
skład Sądu Dyscyplinarnego weszłoio
16 kolegów, a w skład Komisji R e-:wizyjnej — 5 osób.
2. S p o t k a n i e
nowychh
władz
s a m o r zą d o wy c h h
Izby
z
Sekretariatemm
Komitetu
W o j e w ó d zki eg c o
P Z P R w G d a ń s k u . Dnia ia 3
listopada br. odbyło się spotkanieie
nowych władz samorządowych Izbjoy
z sekretariatem Komitetu Wojewódz-zkiego PZPR w Gdańsku. Pierwszjzy
sekretarz KW, zastępca członka Biu-ura Politycznego KC Stanisław Bejgerer,
oraz członkowie Sekretariatu żywcvo
interesowali się problemami zawoodu adwokackiego, jak również rolalą
adwokatury i samorządu adwokac»ckiego w życiu społecznym.
adw. Ą. W aliclcki

Izba

katowicka

1. M i ę d z y n a r o d o w a
kon
ferencja
adwokatów
eu
ropejskich
krajów
soc
j a l i s t y c z n y c h . W dniach od
17 do 19 października 1986 r. od
była się w Budapeszcie Międzyna
rodowa konferencja adwokatów eu
ropejskich krajów socjalistycznych.
Delegację polską reprezentował
prezes NRA adw. dr Kazimierz
Łojewski i wicedziekan ORA w
Katowicach adw. Andrzej Rajpert.
Delegację witali na lotnisku Ferihegy Nr 1 w Budapeszcie prezes
Krajowej Rady Adwokatów Wę

gierskich dr Lśszló Kśrpśti i wiceeprezes dr Adśm Takścs.
W dniu 17 października w godzizinach porannych w salach recepcyyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
spotkał się z wszystkimi delegacjtjami minister sprawiedliwoścsj WRRL
dr Imre Mar kój a w towarzystwwie
wiceministra dr Lśszló Kuna.
W czasie tego spotkania ministcter
Markója udzielił delegatom infonrmacji na temat sytuacji społecznao-politycznej i gospodarczej WRRL
oraz działań resortu sprawiedliwości
w walce z przestępczością i zjawi/is-
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kami patologii społecznej. Ponadto
minister bardzo obszernie scharak
teryzował adwokaturę węgierską, jej
struktury organizacyjne i nadzór
Ministerstwa Sprawiedliwości nad
jej działalnością podkreślając, że obecna sytuacja kadrowa adwokatury
jest dobra i nie wymaga częstych
ingerencji kadrowych, tak że w za
sadzie jest to tylko ogólny nadzór
nad działalnością adwokatury. Poz
woliło to na odstąpienie Ministers
twa od nadzoru nad sprawami fi
nansowo-gospodarczymi adwokatury.
Dalsze odstępstwa są możliwe, lecz
zależne wyłącznie od postawy sa
morządu adwokackiego i jego pres
tiżu, który między innymi wyrasta
ze społecznej działalności adwoka
tów na polu krzewienia kultury
prawa w społeczeństwie i z udziału
adwokatów w działalności społecz
nej w partii i organizacjach spo
łeczno-politycznych.
Na zakończenie spotkania Minis
ter Markója życzył delegatom owocnych obrad i przyjemnego po
bytu na Węgrzech.
W tym samym dniu w siedzibie
Budapesztańskiej Rady Adwokac
kiej Prezes Krajowej Rady Adwo
katów Węgierskich dr Lśszló K śrpśti — i zarazem inicjator konfe
rencji — dokonał otwarcia spotka
nia i krótkiego wprowadzenia do
dyskusji na temat omówienia struk
tur organizacyjnych oraz charakte
rystyki działalności adwokatów po
szczególnych krajów biorących udział w naradzie.
I
Jako pierwszy zabrał głos wice
minister sprawiedliwości WRL dr
Laszló Kun, wygłaszając prelekcję
pt. „Rola adwokata w sądownic
twie socjalistycznym”. Omawiając
praktykę działań wiceminister Kun
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stwierdził między innymi: „Adwo
kaci spełniają poważną rolę w dzie
dzinie ukształtowania socjalistycz
nych warunków życia, w ochronie
praworządności i edukacji prawnej
obywateli. Adwokatura węgierska
wykazuje odpowiednią postawę poli
tyczną, zaangażowanie i posiada
szerokie wiadomości fachowe, bio
rąc zaś czynny udział w procesach
społecznych, spełnia swoją rolę w
państwie”.
Z dużym zainteresowaniem dele
gacja polska wysłuchała stwierdze
nia, że adwokat węgierski może brać
udział w postępowaniu przygoto
wawczym od momentu aresztowa
nia podejrzanego i przedstawienia
mu zarzutów, to jest po 72 godzi
nach od chwili zatrzymania (w
WRL zatrzymanie może trwać 72
godziny). Po upływie tego czasu
adwokat ma pełną swobodę kon
taktowania się osobiście z klientem
oraz przeglądania i odpisywania
akt toczącego, się postępowania przy
gotowawczego. Odmowa udziału ad
wokata w postępowaniu przygoto
wawczym w procedurze
karnej
WRL nie istnieje.
Jako pierwszy z dyskutantów
wystąpił prezes NRA dr Kazimierz
Łojewski, przekazując na wstępie
pozdrowienia dla wszystkich brat
nich delegacji krajów socjalistycz
nych, a następnie wygłosił obszerną
informację na temat adwokatury
polskiej, uzupełniającą złożony re
ferat
pisemny. Na podkreślenie
zwłaszcza zasługuje inicjatywa pre
zesa NRA w sprawie powołania do
życia Unii Adwokatur Krajów Soc
jalistycznych na wzór takich sa
mych organizacji funkcjonujących
w krajach zachodnich.
Następnie głos zabierali przedsta-
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wiciele adwokatur:
ZSRR — w osobie kierownika Izby
Moskiewskiej Gieorgija Aleksiejewicza,
SRR — w osobie kierownika Ko
legium Adwokackiego w Buka
reszcie dra Flaviusa Teodosiu,
NRD — w osobie przewodniczącego
Kolegium Adwokatów w Berlinie
dra Fredricha Wolfa,
CSRS — w osobie prezesa Czeskiej
Rady Adwokackiej w Pradze
dra Zdenka Hrazdira oraz
LRB — w osobie prezesa Bułgars
kiej Adwokatury Georgi Bahcsvanowa.
Wszyscy wymienieni przedstawi
ciele scharakteryzowali szczegółowo
struktury organizacyjne adwokatur
w swoich krajach, przekazując jed
nocześnie pozdrowienia dla poszcze
gólnych delegacji i wyrażając zado
wolenie ze spotkania.
W sesji wzięli udział (poza dele
gacjami zagranicznymi) przedstawi
ciele KC WSPR oraz dziekani posz
czególnych rad adwokackich.
Na zakończenie zabrał głos dr
Laszló Karpóti, dziękując poszcze
gólnym mówcom za ich ciekawe in
formacje. Uznał obrady za bardzo
owocne, wyrażając przekonanie, że
warto było pokusić się o zorganizo
wanie tego spotkania. Uważa inic
jatywę prezesa NRA dra Kazimie
rza Łojewskiego w sprawie organi
zowania Unii za bardzo pożyteczną
i godną przemyślenia.
W godzinach wieczornych gospo
darze wydali bankiet na cześć dele
gacji zagranicznych w Interhotelu
„Duna”. W bankiecie wzięli udział
wiceminister
sprawiedliwości
dr
Lśszló Kuna oraz przedstawiciel
KC WSPR.
W drugim dniu pobytu delegacje
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były goszczone na spotkaniu roboczo-zawodowym w Budapeszteńskiej
Radzie Adwokackiej oraz w Zespo
le Adwokackim Nr 1 w Budapesz
cie.
W godzinach popołudniowych de
legacje zwiedziły odbudowany Za
mek Królewski i Galerię Narodo
wą.
W ostatnim dniu swej wizyty, tj.
19 października, gościł delegację —
w obecności wiceprezesa Krajowej
Rady Adwokatów Węgierskich d ra .
Laszló Tńsnady i zarazem dziekana
Rady Pestu — Zespół Adwokacki
w Szentendrćre, pięknym, malow
niczo położonym miasteczku, odle- ■
głym niespełna 30 km od Budapesz
tu. Wizyta upłynęła w serdecznej
i koleżeńskiej atmosferze.
W godzinach wieczornych uroczys
tą kolację w Hotelu „Forum” za
kończył się oficjalny pobyt i udział
delegacji w Budapeszcie, żegnanych >
serdecznie przez gospodarzy wę
gierskich.
„Nśpszabadsśg” z dnia 18.X..
1986 r. (nr 246) zamieścił na str. 7.'
obszerną informację o Międzyna
rodowej konferencji adwokatów \vr
Budapeszcie i o przyjęciu delegacji:
przez ministra sprawiedliwości dra:
Imre Markója.
2. W i z y t a K o l e g i u m Ad
wokatów
NRD
z Ha l l e . .
W dniach od 5 do 10 listopada:
1986 r., na zaproszenie Okręgowej]
Rady Adwokackiej w Katowicach,,
przebywała delegacja adwokatów
z Halle. Delegacji przewodniczył!
przewodniczący Kolegium Adwoka
tów z Halle adw. Gunter Albrecht.
Delegację powitali na dworcu w
Katowicach dziekan ORA adw. An
drzej Dzięcioł, adw. Franciszek Kus—
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tos i adw. Andrzej Rajpert.
W dniu 6 listopada 1986 r. dele
gacja przebywała w Warszawie,
gdzie w godzinach rannych została
przyjęta w Wydziale Społeczno-Prawnym Komitetu Centralnego
PZPR.
W imieniu kierownictwa Wydziału
i Ministerstwa Sprawiedliwości po
witał delegację tow. Tomasz Surawski, który przedstawił adwoka
tom z Halle informację na temat
sytuacji społeczno-politycznej w kra
ju ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji w adwokaturze przed zbli
żającym się II Krajowym Zjazdem
Adwokatury oraz o zadaniach Partii
w środowisku adwokackim, wyni
kającym z uchwał X Zjazdu Pols
kiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej.
Następnie dyrektor Biura d/s Ad
wokatury i Radców Prawnych Mi
nisterstwa Sprawiedliwości sędzia
SW Jerzy Kiełbowicz omówił uprawnienia Ministra Sprawiedliwoś
ci wynikające z ustawy z dnia 26
maja 1982 r.-Prawo o adwokatu
rze.
W imieniu adwokatów z Halle
adw. Gunter Albrecht złożył po
dziękowanie za przyjęcie delegacji
w Komitecie Centralnym, a następ
nie scharakteryzował strukturę or
ganizacyjną i działalność Partii w
adwokaturze NRD.
Delegacji z NRD towarzyszył I
sekretarz POP przy Okręgowej Ra
dzie Adwokackiej w Katowicach
tow. Andrzej Rajpert.
W czasie pobytu w Warszawie de
legacja zwiedziła Zamek Królewski
i Muzeum Adwokatury, a także zło
żyła krótką wizytę w NRA, gdzie
została przyjęta przez prezesa adw.
dra Kazimierza Łojewskiego.
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W dniu 7 listopada 1986 r. kole
dzy z Halle zwiedzili Muzeum w
Pszczynie, mianowicie Zamek, któ
ry był siedzibą księcia pszczyńskie
go. Następnie udali się do Bielska-Białej, zapoznając się z zabytkami
tego miasta, położonego malowniczo
w rejonie Beskidów.
W godzinach wieczornych delega
cja przybyła do Jaszowca, gdzie
przebywała do dnia 9 listopada
1986 r., biorąc tam udział w VI
Sympozjum zorganizowanym przez
Okręgową Radę Adwokacką w Ka
towicach na temat
podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
10 listopada 1986 r. delegacja udała się w drogę powrotną do NRD.
3.
Sympozjum
doskona
l e n i a z a w o d o w e g o w Us t r o n i u - J a s z o w c u . W dniach
od 7 do 9 listopada 1986 r. odbyło
się VI Sympozjum doskonalenia za
wodowego,
zorganizowane
przez
ORA w Katowicach w Domu Wy
poczynkowym „Barbara” w Ustro
niu- Jaszowcu.
Otwarcia Sympozjum i powitania
jego uczestników oraz zaproszonych
gości i biorących udział w Sympo
zjum adwokatów w Halle (NRD),
dokonał dziekan ORA w Katowi
cach adw. Andrzej Dzięcioł.
W dniu 8 listopada 1986 r., to
jest w pierwszym dniu Sympozjum,
odbyła się uroczysta akademia z
okazji 69 rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej, zorganizowana przez
Koło TPPR przy ORA w Katowi
cach. Okolicznościowy referat z tej
okazji wygłosił tow. adw. Jan Kudelko.
W drugim punkcie programu sę
dzia SN Alfred Gola omówił zagad
nienia dobrej wiary w orzecznic
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twie Sądu Najwyższego oraz zasa
dą nominalizmu.
W następnym dniu prelekcję na
temat „Wybranych zagadnień z za
kresu prawa karnego materialne
go” wygłosił członek Prezydium
NRA adw. prof. dr hab. Kazimierz
Buchała.
W
godzinach
popołudniowych
przewodniczący Kolegium Adwoka
tów w Halle Gtinter Albrecht omó
wił strukturę organizacyjną adwo
katury NRD.
Na zakończenie Sympozjum wys
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tąpił artysta ludowy — gawędziarz
J. Szczurek.
4. P r z y z n a n i e n a g r ó d im.
Alfreda
Fiderkiewicza.
Dnia 14 maja 1986 r. Minister Spra
wiedliwości dr Lech Domeracki do
konał wręczenia nagród im. Alfredą
Fiderkiewicza.
Wśród nagrodzonych znalazł się
adwokat katowicki dr Juliusz Niekrasz. Otrzymał on nagrodę za
książkę „Z dziejów Armii Krajowej
na Śląsku” (recenzowanej w nume
rze 9 „Palestry”).
adw. Andrzej Rajpert
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Adw. Włodzimierz S a d o w s k i .
Zimowy, sobotni dzień 13 grudnia
1986 r. był dniem żałoby adwoka
tury kieleckiej. Tego dnia na Sta
rym Cmentarzu w Kielcach żegna
liśmy zmarłego w dniu 10 grudnia
1986 r. adwokata Włodzimierza Sa
dowskiego.
Adwokat Sadowski miał w życiu
dwie pasje: adwokaturę i umiło
wanie regionu kieleckiego.
Po ukończeniu studiów prawni
czych na Uniwersytecie Poznańskim
odbył aplikację sądową w Sądzie
Wojewódzkim w Poznaniu, którą ukończył w 1949 r. Uzyskał na eg
zaminie wynik „celujący”, co zos
tało zaznaczone w świadectwie z
ukończenia aplikacji. Mając świet
ne rekomendacje od wybitnych
prawników kieleckich, został po od
byciu aplikacji adwokackiej wpisa
ny na listę adwokatów i złożył ślu
bowanie dnia 30 grudnia 1950 r.
Od tego czasu przez blisko 36 lat

wykonywał zawód adwokata. Wy
konywał go z pełnym zaangażowa
niem, odpowiedzialnością i poświę
ceniem.
Nie ograniczając się do pracy za
wodowej, był również aktywnym
członkiem samorządu adwokackie
go. Pełnił funkcję zastępcy rzeczni
ka dyscyplinarnego,
wykładowcy
szkolenia aplikantów, członka Ko
misji Szkoleniowej przy Radzie Ad
wokackiej i ostatnio — prezesa
Sądu Dyscyplinarnego.
Działał też aktywnie w szeregach
Polskiego Towarzystwa Turystycz
no-Krajoznawczego. Był członkiem
Komisji Egzaminacyjnej przewod
ników tego Towarzystwa oraz człbnkiem Komisji Krajowej przy Za
rządzie Głównym PTTK.
Jako osoba posiadająca ogromną
wiedzę o regionie kieleckim, opra
cował szereg publikacji dotyczą
cych tej tematyki, a w szczególnoś
ci wspólnie z Andrzejem Jankows-

