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patriotycznych o wolną d niepodległą 
ojczyznę oraz o scalenie ziem polskich 
rozdartych trzema zaborami. Na tle 
epoki scharakteryzował sylwetki wiel
kich Polaków: Józefa Piłsudskiego i 
Romana Dmowskiego, których wkładu 
w odzyskanie niepodległości nie sposób 
przecenić.

W koncercie prowadzonym przez 
Tadeusza Rokickiego, reprezentują
cego Stowarzyszenie Polskich Artys
tów Muzyków, znalazła się muzyka 
polska nawiązująca do czasów niewoli 
i czasów porozbiorowych.

Andrzej Gierulski (fortepian) wyko
nał menueta G-dur i miniaturę for
tepianową „Legenda” Ignapego Jana

Adw. Jan T r a c e w s k i
(1904—1980). W dniu 6 września 1980 r 
zmarł w Olsztynie w wieku 76 lat 
adw. Jan Tracewski, członek byłego 
Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Morą
gu.

Adw. Jan Tracewski urodził się 
26 września 1904 r. w Wilnie. Studia 
prawnicze na Uniwersytecie im. Ste
fana Batorego ukończył w 1931 r. Po 
studiach rozpoczął aplikację sądową w 
okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 
a po jej ukończeniu został mianowany 
w 1935 r. asesorem sądowym w ok
ręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie. O- 
bowiązki sędziego pełnił w Sądach 
Grodzkich w miejscowościach: Ejszysz- 
ki, Łyntupy, Wilejka, Opsa i Dani- 
łowicze.

Wobec niesprzyjającej wówczas at
mosfery do pracy w sądownictwie Jan 
Tracewski zwolnił się z sądownictwa 
i przeszedł do adwokatury z dniem 
15 października 1937 r. Uchwałą Rady 
Adwokackiej w Wilnie został wpisany 
na listę adwokacką z siedzibą w Bras- 
lawiu. Praktykę adwokacką odbywał 
do wybuchu wojny w 1939 roku.

W 1947 roku adw. Jan Tracewski

Paderewskiego oraz mazurka op. 50 
Karola Szymanowskiego, a Maria Świe
ca (skrzypce) i Corolli Świeca (forte
pian.) wykonali drugą część Koncertu 
Henryka Wieniawskiego d-mol, tzw. 
Romans Wieniawskiego, oraz Kujawia
ka i Ofbertasa tegoż kompozytora.

Po zakończeniu koncertu, późnym 
wieczorem 11 listopada 1981 r., grupa 
adwokatów uczestnicząca w koncercie 
udała się na plac Litewski, gdzie przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza i pom
nikiem Konstytucji 3 Maja, w blasku 
płonących zniczy, chwilą zadumy odda
ła hołd nieprzemijającym wartościom 
naszej spuścizny narodowej.

adw. Ferdynand Rymarz

I z b a  o l s z t y ń s k a
rozpoczął aktywną działalność społecz
no-polityczną jako członek Stronnictwa 
Demokratycznego w Olsztynie oraz jako 
radny Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Olsztynie, pełniąc w niej funkcje 
przewodniczącego Komisji Finansów, 
Budżetu i Planu. Jednocześnie zatrud
niony był jako radca prawny w wielu 
instytucjach uspołecznionych.

Uchwałą Rady Adwokackiej w Olsz
tynie z dnia 10 października 1955 r. 
Jan Tracewski został wpisany na listę 
adwokatów z siedzibą w Morągu, gdzie 
rozpoczął praktykę w Zespole Adwo
kackim Nr 1 w Morągu.

Ciężkie przeżycia w czasie okupacji 
nadwątliły zdrowie adw. Tracewskie
go, coraz częściej zapadał na zdrowiu 
i w końcu z dniem 26 września 1969 r. 
przeszedł na rentę inwalidzką. Zły 
stan jego zdrowia nie pozwolił mu już 
pracować w zawodzie adwokackim.

Adwokat Jan Tracewski za swoją 
działalność zawodową i społeczną został 
odznaczony Srebnym Krzyżem Zasłu
gi-

Zmarł pozostawiając żonę i syna. 
Cześć Jego pamięci!'

adw. Henryk Pietrasiuk


