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rym masywem okalających wodę bujnych lasów. Aż trudno oderwać wzrok. Posia-
dacze aparatów fotograficznych mają pełne ręce roboty, a kolega Andrzej – zawo-
dowy fotografik z profesjonalnym sprzętem, „pstryka” nieustannie, utrwalając te
rozciągające się w dole piękne widoki. Pełni wrażeń i zauroczeni pierwszym już
spojrzeniem na Niemen, wpływamy na jego szerokie wody.

Niemen to „rzeka z charakterem”, jak określa ją nasz organizator Tomek. Prąd
wody silny, lecz spokojny, koryto rzeki szerokie, czasami nieco się zwęża, aby po-
nownie rozlać się szeroko na kolejnym zakolu. Łączymy część kajaków i płyniemy
wspólnie, niesieni prądem podziwiamy zalesione, często wysokie, oddalone od
środkowego nurtu brzegi. Słońce przypieka, pełny relaks. Jak nie zaśpiewać tej zna-
nej chyba każdemu Polakowi pięknej pieśni, która wzruszała mieszkających tu od
pokoleń rodaków. Śpiewamy więc „za Niemen, za Niemen i po cóż za Niemen”.
Melodia niesie się nad błękitną taflą wody i niknie gdzieś za ścianą nadbrzeżnego
lasu. Wolno, bez pośpiechu dobijamy do prawego brzegu, gdzie czeka już zaniepo-
kojony naszym długim płynięciem organizator. Tu ma być nasz ostatni biwak. Na
jutro zaplanowaliśmy wypad do Wilna. Nie można przecież będąc na Litwie nie
zwiedzić tego przeuroczego miasta, pełnego polskich śladów, tym bardziej że nie-
którzy będą pierwszy raz.

Wieczorem, po kolacji pożegnalne ognisko. Urocze śpiewanie Krzysztofa Dauk-
szewicza oraz wspólne wiązanki pieśni legionowych i partyzanckich, które w tym
miejscu, gdzie tworzyła się historia w roku 1920 (Bitwa Niemeńska) i w 1944 (Akcja
Burza), mają szczególną wymowę i wywołują szczególny nastrój. Rano zwijamy
obóz, specjalny samochód zabiera do Augustowa kajaki, my zaś innym samocho-
dem ruszamy do niedalekiego Wilna.

Pada lekki deszczyk, co zmniejsza nasz żal rozstania z Niemnem i spływem.
Wszyscy przyrzekają sobie, że na pewno tu jeszcze wrócimy.

Jerzy Korsak

IZBA KRAKOWSKA

WYBORY W IZBIE KRAKOWSKIEJ
W dniu 25 września 2004 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się

Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie, które
dokonało  wyboru Dziekana Izby Krakowskiej na kadencję 2004–2007.

Nowym Dziekanem wybrany został adw. Marek Stoczewski, dotychczasowy
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej przez dwie kadencje.

Zgromadzenie wybrało również Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby w osobie
adw. Piotra Ochałka i na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ORA adw. Janusza
Satorę. Wybrano też nowych Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Krako-
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wie, Członków Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej Izby oraz Delegatów
krakowskiej korporacji na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w War-
szawie w dniach 20 i 21 listopada 2004 roku. W czasie obrad, w których uczestni-
czyli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Rymar, Rzecznik
Dyscyplinarny NRA adw. Zbigniew Dyka, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
sędzia Włodzimierz Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maja Ry-
mar, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie mecenas Jerzy Kusz-
czak, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr Jerzy Friediger,
dyskutowano o istotnych problemach samorządu adwokackiego, koncentrując
uwagę na jego szczególnych prawach, ale i obowiązkach wynikających z wykony-
wania zawodu zaufania publicznego, a to w świetle planowanych zmian w ustawie
o ustroju adwokatury oraz w ustawie o samorządach zawodowych.

Nowo wybrana Rada Adwokacka w Krakowie ukonstytuuje się na swym pierwszym
posiedzeniu zwołanym przez Dziekana Izby na dzień 8 października 2004 roku.

W dniu 8 października 2004 r. na swym pierwszym w nowej kadencji posiedze-
niu Okręgowa Rada Adwokacka ukonstytuowała się w sposób następujący:

Dziekan – adw. Marek Stoczewski
Wicedziekan – adw. Janusz Sobczyk
Sekretarz – adw. Jan Kuklewicz
Skarbnik – adw. Jan Mastej
Rzecznik dyscyplinarny – adw. Zbigniew Kubicki
Członkowie Rady: adw. Stanisław Cabała (Nowy Sącz), adw. Zbigniew Cichoń,

adw. Stanisław Kłys, adw. Krzysztof Kostański, adw. dr Małgorzata Kożuch, adw.
Piotr Ochwat (Nowy Targ), adw. dr Andrzej Skąpski, adw. Andrzej Sopata, adw. Zbi-
gniew Szczerba (Tarnów), adw. Andrzej Woźniak

Przewodniczącymi stałych Komisji Rady wybrani zostali:
Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy – adw. Andrzej Woźniak
Zespołu Wizytatorów – adw. Krzysztof Kostański
Komisji Prawnej – adw. Piotr Ochwat
Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich – adw. dr Andrzej Skąpski
Komisji Kultury i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów – adw. Stanisław Kłys
Komisji Praw Człowieka i Współpracy z Zagranicą – adw. Zbigniew Cichoń
Komisji Prawa Unii Europejskiej – adw. dr Małgorzata Kożuch
Komisji do rozmów z ubiegającymi się o wpis na listę adwokatów Izby – adw. Ja-

nusz Sobczyk
Konwentu Seniorów – adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Informacje o władzach ORA, organach samorządu i stałych Komisjach Rady
znajdują się również na naszej stronie internetowej: www.adwokatura.krakow.pl

Adam Walkowski
Kierownik Biura ORA  Krakowie


