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przez Ministra Spraw Zagranicznych Giulio Andreottiego.
Można bez przesady powiedzieć, że Kongres rzymski był doniosłym wyda

rzeniem w życiu adwokatury światowej. Jego rola wybiega daleko poza 
funkcję informacyjną dotyczącą poszczególnych systemów prawa i adwo
katury. Ostatecznym przesłaniem Kongresu była bowiem myśl, że ideę 
porozumienia między państwami a narodami można zrealizować właśnie 
przez prawo oraz przez ludzi, którzy prawu służą — adwokatów.

Kongres potwierdził również raz jeszcze tezę o jedności adwokatury i jed
norodności jej problematyki — niezależnie od systemów prawnych, w ja
kich ona funkcjonuje. Margines różnicy wynikających z odmienności tych 
systemów jest w gruncie rzeczy bardzo wysoki i sprowadzający się do 
^zagadnień natury technicznej. Podkreślili to zwłaszcza w swojej końcowej 
wypowiedzi szefowie adwokatury włoskiej w jej obu odmianach, tj. adwo
kaci Giuseppe Manzari i Franco Grande Stevens. Nie można wreszcie 
pominąć bez odnotowania ujmującej i chwytającej za serce gościnności 
włoskiej. Przejawiała się ona na każdym kroku podczas obrad i przebie
gu całego Kongresu, a w odniesieniu do delegacji polskiej wyrażała się 
niekiedy w gestach wręcz wzruszających.

3.

Sprawozdanie z IX Mistrzostw Narciarskich Adwokatury

W dniach 23 i 24 stycznia 1987 r. odbyły się IX Mistrzostwa Narciar
skie Adwokatury.

Puchar Naczelnej Rady Adwokackiej zdobyła drużyna Izby Adwokac
kiej w Krakowie w składzie następującym: adw. Barbara Sczaniecka, 
Krystyna Tarska, Małgorzata Studzińska Jerzy Łowczowski, Antoni Des
kur, Juliusz Mysiński, Andrzej Tarnawski, Władysław Chowaniec, Mar
ian Mirek, Andrzej Sopata, Janusz Sczaniecki i apl. adw. Andrzej Ślu
sarczyk. Drugie miejsce oraz Puchar ufundowany przez ORA w Krakowie 
zdobyła drużyna Izby katowickiej, na której czele stała adw. Teresa 
Hofman i adw. Tadeusz Węgrzynowski. Dalsze miejsca zajęły w kolej
ności Izby: opolska, gdańska, wałbrzyska, częstochowska i warszawska. 
Mistrzami Polski na rok 1987 zostali: adw. Teresa Hofman i adw. Jerzy 
Łowczowski w grupie wiekowej powyżej 50 lat, adw. Marian Mirek w gru
pie wiekowej 40--50 lat oraz apl. adw. Wojciech Babicki (Izba gdańska) 
w grupie poniżej 40 lat.

Jak zwykle, mistrzowie zostali wyłonieni w trakcie rywalizacji w dwóch 
konkurencjach: slalomie gigancie i biegu płaskim. Slalom rozgrywany był 
w bardzo trudnych warunkach pogodowych — we mgle i zamarzającej 
mżawce. Mimo to najlepsi zawodnicy poradzili sobie znakomicie, a ukoń
czyli zawody prawie wszyscy. Wśród pań zwyciężyła kol. Teresa Hofman, 
a dalsze miejsca zajęły: Małgorzata Andryszkiewicz i Małgorzata Olej
nik. W grupie panów powyżej 50 lat I miejsce zajął kol. Jerzy Łowczo
wski, II — kol. Rudolf Flam, III — kol. Juliusz Mysiński; w grupie 40—50
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lat I miejsce zajął kol. Marian Mirek, II — kol. Roman Bebak, III — kol. 
Władysław Chowaniec; a w grupie poniżej 40 lat I miejsce apl. adw. Adam 
Ufnal, II — apl. adw. Wojciech Babicki, III —■ apl. adw. Toman Zasacki.

Podczas rozgrywanego następnego dnia biegu płaskiego pogoda dopi
sała, lecz za to utrudnienia i zbędne zdenerwowanie wprowadzili or
ganizatorzy i sędziowie narciarscy. Dla pań przeznaczono dystans 1 km, 
mimo że dotychczas trasa biegowa dla pań wynosiła zawsze ok. 3 km. 
Panowie w wieku powyżej 50 lat biegli na identycznym dystansie jak 
panie, natomiast pozostali biegli 4 razy tyle. Wszyscy jzawodnicy startowali 
kolejno po sobie w odstępach półminutowych. Posługując się jednym sto
perem, sędziowie starali się zmierzyć czasy wszystkim zawodnikom, przy 
czym musieli jeszcze eliminować plączących się po trasie pieszych i sanecz
karzy. W wyniku ich wysiłków ustalono następującą kolejność: wśród 
pań I miejsce zajęła kol. Małgorzata Olejnik, II — kol. Grażyna Plebanek, 
III — kol. Małgorzata Andryszkiewicz; wśród panów w najstarszej grupie: 
Jerzy Łowczowski przed Tadeuszem Węgrzynowskim i Juliuszem Mysiń- 
skim; w grupie średniej — Ryszard Porzycki przed Antonim Zakrzewskim 
i Andrzejem Tarnawskim, a w grupie najmłodszej — Krzysztof Baron 
przed Andrzejem Wosińskim i Jackiem Węgrzynowskim.

W zawodach brały udział także dzieci. Startowały zarówno w slalomie 
jak i w biegu, zdobywając punkty do dwuboju i konukrencji rodzinnej. 
W dwuboju najlepszymi byli: Małgosia Plebanek i Piotrek Michalewski. 
W konkurencji rodzinnej zwyciężyła rodzina kol. Teresy Hofman przed 
rodziną kol. Macieja Plebanka i kol. Krzysztofa Barona.

Mistrzostwa zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, 
a jej dziekan adw. Andrzej Dzięcioł uświetnił uroczystość zakończenia 
Mistrzostw swą obecnością. Komitetem Organizacyjnym kierował adw. 
Andrzej Rajpert, który także zajmował się osobiście bieżącymi problema
mi organizacyjnymi. W skład Komitetu wchodzili też, wnosząc przy tym 
dużo wysiłku w przygotowanie Mistrzostw, kol. Teresa Hofman i kol. Ta
deusz Węgrzynowski. Gościny adwokatom użyczyli górnicy, udostępniając 
swój przepiękny ośrodek w Korbielowie.

Gospodarzom Mistrzostw i organizatorom należą się podziękowania za 
umożliwienie spędzenia w pięknych górach, na stokach Pilska kilka dni 
i sprawdzenia swoich umiejętności narciarskich w konkurencji z najlepszy
mi.
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4.

Adwokat w składzie Naczelnej Rady Nadzorqtzej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Rady Ministrów powołał w dniu 8 czerwca br. adw. Witolda 
A n t o n i e w s k i e g o ,  członka Naczelnej Rady Adwokackiej i rzecznika 
dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, w skład Naczelnej Rady 
Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres kadencji 1987—1990.


