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Przyjemnie jest dodać, że w ostatnim dniu rajdu spotkał się z
grupą na terenie Wdzydz ponownie dziekan ORA w Gdańsku
adw. Jerzy Karziewicz, który pożegnał uczestników rajdu i życzył
im wszystkiego najlepszego.
Członkom Komitetu Organizacyjnego niezmiernie miło było us
łyszeć niebanalne słowa podziękowania za zorganizowanie i przy
gotowanie rajdu. Żegnając się w dobrych nastrojach, wszyscy
uznali, iż Kaszuby, gościnna kraina pięknych jezior i lesistych wz
górz, jest tak atrakcyjnym — pod względem turystycznym — re
gionem, że w przyszłości należy się pokusić o zorganizowanie na
tym terenie podobnej imprezy.
apl. adw. Sławomir Ciemny.
3.
Współpraca palestry z WKM „Sparta” w Izbie wrocławskiej

We Wrocławiu od prawie 40 lat dużą popularnością cieszy się
sport żużlowy. Wrocławski Klub Motorowy „Sparta” w swojej hi
storii przechodził różne koleje losu, zdobywając niekiedy czołowe
lokaty w I lidze i organizując też imprezy żużlowe światowej rangi
włącznie z Indywidualnymi Mistrzostwami Świata na Żużlu w 1970
r. W ostatnich latach (1985— 1989 r.) „Sparcie” groziła likwidacja,
do czego jednk nie doszło dzięki silnemu zaktywizowaniu środo
wiska sportowych działaczy we Wrocławiu. Nie bez znaczenia dla
egzystencji „Sparty” było również włączenie się do pracy społe
cznej na rzecz Klubu przedstawicieli wrocławskiej palestry.
W 1985 r. powstało Towarzystwo Miłośników Sportu Żużlowego,
którego organizatorem był adw. Andrzej Malicki, pełniący w nim
już przez drugą kadencję stanowisko prezesa. W zarządzie towa
rzystwa działa aktywnie adw. Jerzy Przegon. Zapewne wskutek
pozazawodowych zainteresowań adw. Jerzego Przegona jego cór
ka Mirosława Przegon, studentka IV roku Wydziału Prawa i Admi
nistracji Uniwersytetu Wrocławskiego, obrała sobie za temat pracy
magisterskiej „Odpowiedzialność cywilną za szkody związane z
uprawianiem boksu i sportu żużlowego” . Praca ta jest przygoto
wywana pod kierunkiem dra Jerzego Strzebińczyka z Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wielu adwokatów udziela pomocy w organizowaniu zawodów
żużlowych. Warto tu odnotować udzieloną w tej mierze pomoc
przez adw.adw. Annę Antosz-Wiśniewską, Wojmirę Lewicką, Marię
Keller, Andrzeja Strumpfa i apl. adw. Macieja Kortę. Natomiast
adw. Piotr Figura angażował się w opracowywaniu informatorów
żużlowych oraz programów, a także zajmował się komentowaniem
imprez żużlowych.
Okręgowa Rada Adwokacka użycza sali biblioteki zarządowi
Towarzystwa na odbywanie zebrań.
Okręgowa Rada Adwokacka dwukrotnie ufundowała puchary
dla zdobywców trzecich miejsc w Memoriale doc. dra hab. Lecha
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Barana, znanego wrocławskiego naukowca, lekarza okulisty i dzia
łacza sportu motorowego. Wspomniane zawody żużlowe stanowią
zarazem ostatni Finał Złotego Kasku. W dniu 1 października
1987 r. puchar otrzymał z rąk dziekana adw. Stanisława Afendy
Wojciech Zabiałowicz (z Apatora w Toruniu), który zajął trzecie
miejsce po zgromadzeniu 12 punktów, ustępując w tych zawo
dach Cezaremu Owiżycowi ze Stali Gorzów oraz Zenonowi Kas
przakowi z Unii Leszno.
W kolejnych zawodach memoriałowych przeprowadzonych 29
września 1988 r. puchar ufundowany przez Radę zdobył Piotr
Świst ze Stali Gorzów. Zwycięzcą Memoriału doc. dra hab. Lecha
Barana został Andrzej Huszcza i Falubazu Zielona Góra.
Ufundowanie przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu
pucharów dla czołowych żużlowców zostało odnotowane we
wrocławskich gazetach. Jest to nietypowy zakres działalności ad
wokatury, ale kto wie, czy nie zyskujący dla niej również potrzeb
nej sympatii kibiców.
adw. Andrzej Malicki
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Udział polskiej adwokatury w Ul A

Union Internationale des Avocats — Międzynarodowe Stowarzy
szenie Adwokatów — jest ściśle zawodową prganizacją adwokatu
ry, najstarszą z istniejących. Powstała w 1927 r., a protokół zawią
zujący został podpisany w 1927 r. w Charleroi (Belgia) przez
przedstawicieli adwokatury francuskiej, belgijskiej i luksembur
skiej. Wkrótce do UIA przystąpiły adwokatury wielu innych kra
jów, w tym także adwokatura polska (w 1930 r.).
Obecnie UIA obejmuje adwokatury prawie całego świata.
Bezpośrednio przed wojną prezesem UIA był Polak adw. Stefan
Rowiński z Krakowa.
We wrześniu 1939 r. kongres UIA miał się odbyć w Polsce w
Warszawie, ale przeszkodził temu wybuch wojny. W październiku 1986 r. członkostwo adwokatury polskiej w UIA
zostało reaktywowane, w styczniu zaś 1987 r. na stanowisko wi
ceprezesa UIA powołany został prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski.
UIA jest organizacją uczestniczącą w pracach UNESCO i z tego
tytułu jest ona zarejestrowana jako organizacja współpracująca z
Organizacją Narodów Zjednoczonych. Dodać należy, że UIA cie-

