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rżonka”, miejscowa specjalność. Popu
larny tu gawędziarz Paweł Bucki opo
wiadał pełne humoru historyjki w is- 
tefbniańskiej 'gwarze.

Kolejny dzień (sobota) miał cha
rakter krajoznawczy. Aby znużone 
marszem nogi uczestników mogły od
począć, organizatorzy zapewnili auto
kar. Rankiem zwiedzono pracownię ma
larza Dudwiika Konarzewskiego, przed
stawiciela rodziny znanej nie tylko na 
Śląsku z artystycznych talentów. Dużą 
atrakcją była wyprawa do mało uczęsz
czanego zakątka — górskiego rezer
watu „Bystry”, gdzie rosną jedne z naj
wyższych w Europie świerki, dochodzą
ce do 53 m wysokości. Popołudniowy 
program obejrzenia pięknej panoramy 
z Ochodzitej 0394 :m ) spalił na panew
ce ze wizględu na pogorszenie się po
gody. Za to wieczorem w położonym 
wysoko w górach osiedlu Pietraszonka, 
gdzie był nocleg w kwaterach prywat
nych, rajdowcy podziwiali występ chó
ru dziecięcego pod kierownictwem zna
nego z programów telewizyjnych na
uczyciela Józefa Brody, entuzjasty fol
kloru, który zaprezentował grę na wie
lu góralskich instrumentach e „gaj
dami” na czele.

Ostatni dzień Rajdu rozpoczął się 
mżawką. Nie licząc się ,ze złą pogodą, 
uczestnicy Rajdu udali się do schro
niska na Przysłopie pod Baranią Górą

I z b a  o l s z t y ń s k a

1. W dniu 16 maja 1931 r. odbyło 
się w Olsztynie Zwyczajne Zgroma
dzenie Delegatów Wojewódzkiej Izby 
Adwokackiej. Zgromadzenie odbywało 
się w okresie, kiedy w kraj u od sierpnia 
1980 r. wystąpiły wydarzenia o znacze
niu historycznym dla Ojczyzny, kiedy 
zaczął się .proces odnowy.

Po otwarciu Zgromadzenia przyjęto 
porządek dzienny obrad, który objął 
wyffoór komisji mandatowej i wnios
kowej, izłożenie sprawozdań, uchwale
nie budżetu i dyskusję. Dyskusja do
tyczyła głównie obrad Ogólnopolskiego

u źródeł Czarnej Wisełki, skąd grupa 
..szturmowa” w liczbie 10 osób wyru
szyła na szczyt Baraniej Góry (il22>0 m), 
rodzicielki Wisły, podziwiając po dro
dze piękną w jesiennych barwach do
linę Białej Wisełki. Pozostali zaś raj- 
dowicze, po wysłuchaniu gawędy senio
ra cieszyńskich adwokatów, znanego 
turysty i narciarza Ludwika Kohutka, 
o historii schroniska, udali się doliną 
Czarnej Wisełki do Domu Wycieczko
wego „Nad Zaporą”, gdzie po obiedzie 
odbyło się zakończenie Rajdu.

Zebranych przywitał dziekan Rady 
Adwokackiej w Bielsku-Białej dr Je
rzy Sieklucki. Rozdano okolicznościowe 
dyplomy i proporczyki, a także nagro
dy dla najmłodszych uczestników raj
du — dzieci adwokatów.

Przewodniczący Komisji d/s Tury
styki adw. Stanisław Sikora zaapelo
wał do obecnych na rajdzie adwokatów 
„górskich” izb o podjęcie inicjatywy 
bielszczan i zorganizowanie w przy
szłym roku kolejnego rajdu.

Jak się okazało, górskich włóczęgów 
jest wśród adwokatów sporo, a gdyby 
jeszcze termin rajdu nie kolidował 
z rozprawami sądowymi, których pod 
koniec września nie brakuje, to by
łoby jeszcze Więcej. A więc — do 
zobaczenia się za rok na szlaku.

adw. Andrzej Sikora

Zjazidu w Poznaniu. Dyskutanci poru
szali zagadnienia praworządności. Sze
reg dotychczasowych przepisów i roz
porządzeń okazało się nieaktualnych, 
niezgodnych z nowymi torami życia. 
Krytykowano przepisy prawa karnego, 
jego surowość, zasady prowadzenia 
śledztwa. Krytykowano także ustawę 
o 'ustroju adwokatury z 1963 r.

Adw. Konrad Urbanowicz, który 
działał jako przedstawiciel Izby ol
sztyńskiej w Komisji Legislacyjnej,, zło
żył sprawoizdanie z prac komisji, któ-
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0 adwokaturze. W toku dyskusji prze
kazano postulaty Ogólnopolskiego Zjaz
du Adwokatury w Poznaniu.

Zabrał także głos dziekan Rady adw. 
Wojciech Gryczawski, który był dele
gatem na Zjazd w Poznaniu i który 
poświęcił swe wystąpienie nowemu 
projektowi prawa o ustroju adwokatu
ry. Podkreślił on duże znaczenie no
wego projektu dla rozwoju samorząd
ności adwokatury.

W pierwszej części Zgromadzenia 
dziekan Rady podkreślił w sprawozda
niu, że Radzie Adwokackiej w Olszty
nie specjalnie zależy na podniesieniu
1 zapewnieniu wszystkim adwokatom 
należytych warunków do wykonywania 
zawodu. W ramach tej działalności 
Rady Zespół Adwokacki Nr 1 w Ostró
dzie otrzymał 3 dodatkowe pokoje biu
rowe i pokój socjalny oraz poczekal
nię dla klientów. Poprawiły się warun
ki pracy Zespołów Olsztyńskich przez 
przyznanie im dodatkowo po jednym 
pokoju. Zespół w Szczytnie uzupełnił 
umeblowanie.

W toku dalszej dyskusji ost^o kry
tykowano rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29.XII. 1930 r. 
w sprawie opłat za czynności zespołów 
adwokackich oraz przepisy o podwyż
szeniu składki na rzeaz ZUS. Kryty
kowano nie wynagradzaną pracę pnzy 
obronach z urzędu. Adw. Jarosław Ur
banowicz zgłosił wniosek, aby adwokaci 
zrzeszali się w związki zawodowe.

Zebraniu przewodniczył adw. Stefan 
Gąsiorowski. W toku dyskusji udzielił 
on głosu min. redaktor Annie Kocha
nowskiej, która w imieniu stronnictw 
politycznych stwierdziła, że problemy 
środowiska adwokackiego nie są zna
ne bliżej szerokiemu ogółowi. Dopie
ro Zjazd w Poznaniu znacznie je przy
bliżył.

Zjazd zakończył się przyjęciem 
i uchwaleniem wniosków, mających 
ważne znaczenie dla adwokatury w 
okresie odnowy.

2. W czerwcu hr. z okazji Dnia 
Dziecka zostały wręczone upominki

podopiecznym Rady z Olsztyńskiego 
Domu Dziecka. Szczególne zadowolenie 
i podziękowanie wyraziło Kierownic
two Domu Radzie za systematyczną 
opiekę nad dziećmi, która jest dosko
nałym czynnikiem wychowawczym.

adw. Alicja Korsak-Sołdatow

3. W dniu 25 kwietnia br. w lokalu 
Rady Adwokackiej odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyłboraze > członków 
POP PZPR adw. J. Górny sprawoeda- 
Adwokackiej w Olsztynie.

Zebranie, któremu przewodniczył 
adw. J. Bober, rozpoczął I sekretarz 
POP PZPR adw. J Górny sprawozda
niem z działalności organizacji za okres 
od 20 października 1979 r. dó 25 kwiet
nia 19811 r. Adw. Jan Górny podsumo
wał prawie dwuletni okres pracy POP 
PZPR uznając, że był to czas praco
wity i trudny pod względem politycz
nym. Szczególnie ostatni rok przyniósł 
szereg zmian, a gorące politycznie lato 
19®0 r. przyazyniło się do permanent
nych obrad naszej organizacji.

Zebrania plenarne POP ibyły zawsze 
otwarte, wielu adwokatów z głosem do
radczym uczestniczyło w tych zebra
niach. Whioski i postulaty opracowy
wane przez naszą organizację wymie
nialiśmy z pozostałymi izbami adwo
kackimi w kraju. W tym czasie, jak 
stwierdził I sekretarz POP, podjęta zo
stała uchwała solidaryzująca się z or
ganizacjami partyjnymi w Lodzi i w 
Warszawie co do powołania przy Na
czelnej Radzie Adwokackiej Komitetu 
Środowiskowego PZPR, bezpośrednio 
.podległego Komitetowi Centralnemu 
PZPR.

I sekretarz adw. J. Górny poruszył 
w swojej wypowiedzi także sprawę 
sytuacji adwokatury po Ogólnopolskim 
Zjeździe Adwokatów w Poznaniu. Da
je się ¡bowiem zauważyć brak postępu 
w załatwianiu spraw adwokatury, mi
mo że wszyscy adwokaci potwierdzają 
swój rzeczywisty udział w rozwiązy
waniu napięć, konfliktów i kształtowa


