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Z życia Izb Adwokackich

IZBA LUBELSKA

ADWOKACKI KLUB MOTOCYKLOWY
W dniu 17 września 2004 r. w siedzibie Okręgowej Rady

Adwokackiej w Lublinie z inicjatywy jej Dziekana Adwokata
Stanisława Estreicha powołano do życia Adwokacki Klub Mo-
tocyklowy. Było to naturalną kontynuacją „oddolnego” proce-
su w postaci wspólnych motorowych wycieczek, jakie od kilku już lat nieformalnie
organizowała grupa przyjaciół motocyklistów – w znacznej części adwokatów i
aplikantów adwokackich. Równocześnie silnym impulsem do tego swoistego zale-
galizowania naszej motocyklowej działalności była wystawa poświęcona pamięci
bohaterskich adwokatów i aplikantów adwokackich izby lubelskiej w okresie oku-
pacji hilterowskiej – wśród wielu interesujących eksponatów i dokumentów znala-
zło się przedwojenne zdjęcie przedstawiające członków Towarzystwa Automobil-
klub Lubelski, w tym na pierwszym planie adwokata Tadeusza Głuchowskiego.

To właśnie zdjęcie zainspirowało nas ostatecznie do podjęcia działalności w ra-
mach Klubu Motocyklowego. W gronie jego założycieli znaleźli się adwokaci: Sta-
nisław Estreich, Andrzej Kuna, Marek Przeciechowski i Tomasz Ziemski oraz apli-
kanci adwokaccy: Maciej Chorągiewicz, Jacek Przeciechowski i Paweł Jarzyna.

Minęły już czasy, kiedy jazda na motocyklu kojarzyła się z siermiężnymi kon-
strukcjami bloku socjalistycznego, czy też zwykłą koniecznością spowodowaną
brakiem innego środka transportu. Obecnie większość motocyklistów to pasjonaci,
sama zaś jazda stała się znakomitym sposobem aktywnego spędzania czasu. Dodat-

Członkowie przedwojennego Towarzystwa Automobilklub Lubelski.
Pierwszy z prawej adw. Tadeusz Głuchowski
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kowo specyfika prowadzenia pojazdów jednośladowych sprawia, że czynność ta
ma charakter wybitnie relaksujący, co w połączeniu z, nie ukrywajmy, stresującym
charakterem naszej pracy powoduje, że grono prawników-motocyklistów jest za-
skakująco duże.

Założyciele Adwokackiego Klubu Motocyklowego.
Od lewej: dziekan ORA w Lublinie adw. Stanisław Estreich, adw. Tomasz Ziemski,
apl. adw. Maciej Chorągiewicz, adw. Andrzej Kuna, apl. adw. Jacek Przeciechowski,
apl. adw. Paweł Jarzyna, adw. Marek Przeciechowski

Chęć spędzania czasu w gronie osób, które lubimy, które dzielą naszą motocy-
klową pasję zaowocowała kilkoma mniejszymi wypadami po pięknych krainach
Wyżyny Lubelskiej oraz weekendową wyprawą w Bieszczady. Co prawda piękna
złota polska jesień towarzyszyła nam jedynie pierwszego dnia, to jednak nawet za-
chmurzone górskie szczyty urzekają swoją barwą i tajemniczą atmosferą. Żal było je
opuszczać. Jesień powoli się kończy, temperatura spada poniżej zera, należy więc
pogodzić się z myślą, że na kilka miesięcy pożegnać się trzeba z jazdą na motocy-
klu. Ale w żadnym wypadku z przyjaciółmi-motocyklistami. Nadszedł bowiem cu-
downy czas wspominania, oglądania zdjęć i planowania przyszłorocznych wyjaz-
dów. Na pewno zgromadzimy się na tradycyjnej motocyklowej Wigilii, być może
zorganizujemy na początku przyszłego roku zimowe spotkanie członków Klubu i
ich sympatyków. Zapraszamy serdecznie wszystkich prawników-motocyklistów z
obszaru Izby Lubelskiej do skontaktowania się z nami pod adresem internetowym:
kanc@safenet.pl lub z Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie.

apl. adw. Paweł Jarzyna


