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bycia następnego dwumiesięcznego stażu, który rozpocznie się 
po wakacjach.

Poza udziałem w zebraniach i posiedzeniach plenarnych adwo
kaci polscy uczestniczyli w wielu spotkaniach i rozmowach na 
terenie prywatnym, organizowanych przez gospodarzy fran
cuskich. Istniało więc wiele okazji do wymiany doświadczeń oraz 
udzielania sobie wzajemnych informacji na tematy prawnicze 
i ściśle zawodowe. Przekazane zostały przy okazji teksty prawa 
o adwokaturze z 1982 r. w tłumaczeniu na język francuski.

Ogółem w pracach uczestniczyli przedstawiciele przeszło 40 
krajów, w tym z europejskich krajów socjalistycznych — poza 
Polską — przedstawiciele Węgier, Rumunii i Jugosławii.

W ostatnim dniu pobytu delegacja adwokatury polskiej złożyła 
wizytę w Ambasadzie PRL, gdzie została przyjęta przez amba
sadora Janusza Stefanowicza, który z zainteresowaniem wysłu
chał informacji o działalności polskiej delegacji w Paryżu.

2 .

IX Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, nawiązując do 

corocznej tradycji, zorganizowała w dniach 18—20 czerwca 
1987 roku IX Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie. Turniej 
odbył się na pięknie położonych kortach Stadionu Olimpijskiego, 
tych samych, na których w roku 1974 odbywały się Mistrzostwa 
Europy Amatorów (wówczas z udziałem m.in. Martiny Navrati- 
lowej, Balazsa Taroczy’ego i Wojciecha Fibaka).

W turnieju wzięły udział 52 osoby (kob. i mężcz.), a łącznie 
w imprezie wzięło udział 96 osób z całej Polski, dodając nie
wątpliwie atrakcyjności temu tradycyjnemu spotkaniu towa
rzyskiemu. Na szczęście mimo opadów deszczu uczestnikom 
sprzyjała pogoda, co stworzyło możliwości wypoczynku i zwie
dzenia Wrocławia.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników pa
miątkowe znaczki, zawodnicy zaś biorący udział w turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W poszczególnych grupach zwyciężyli:
1. w grupie pań — I miejsce zdobyła Barbara Wojlalik (Poznań) 

przed Ewą Budzyńską-Wójcik (Lublin). Trzecie miejsce zajęła 
Maria Sterczewska (Poznań), a czwarte Halina Lange 
(Szczecin);

2. w grupie panów do lat 40 — I miejsce zdobył Jerzy Wier- 
chowicz (Zielona Góra), pokonując w finale Krzysztofa Ba
rona (Częstochowa). W spotkaniu o trzecie miejsce Piotr 
Figura (Wrocław) pokonał Macieja Żbikowskiego (Siedlce);
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3. w grupie panów od 41 do 50 lat zwyciężył Jerzy Kawalec 
(Rzeszów) przed Ryszardem Wegnerem (Poznań), Ryszardem 
Misztalskim (Częstochowa) i Januszem Flaszą (Szczecin);

4. w grupie panów powyżej 50 lat, gdzie turniej rozgrywany 
był systemem „każdy z każdym”, zwyciężył Tadeusz Węgrzy
nowski (Katowice) przed Januszem Eichstadtem (Poznań), 
Olgierdem Jezierskim (Poznań) i Jerzym Bernhardtem (Wał
brzych) ;

5. w turnieju deblowym zwyciężyła para Jerzy Wierchowicz 
i Andrzej Andrzejewski (Zielona Góra) przed parą Krzysztof 
Baron i Ryszard Misztalski (Częstochowa). Trzecie miejsce 
zajęła para Piotr Figura (Wrocław) i Maciej Zbikowski 
(Siedlce), a czwarte — Ryszard Wegner (Poznań) i Antoni 
Zakrzewski (Warszawa);

6. w turnieju pocieszenia (dla zawodników którzy przegrali 
w pierwszej rundzie turnieju głównego) zwyciężył Andrzej 
Andrzejewski (Zielona Góra), pokonując w finale Joachima 
Raska (Katowice).

Nagrodę przechodnią — Puchar ufundowany przez Naczelną 
Radę Adwokacką dla najlepszej drużyny tenisowej, zdobyła po 
raz kolejny z rzędu ekipa Poznania, wygrywając z zespołami 
Zielonej Góry, Wrocławia i Częstochowy.

W rozgrywanym — obok turnieju głównego — turnieju dzieci 
zwyciężył Rafał Misztalski przed Helenką Rymar i Aniką Rymar.

W prowadzonej punktacji konkurencji rodzinnej zwyciężyła 
rodzina adwokata Stanisława Rymara.

Uroczyste zakończenie turnieju połączone z wręczeniem nagród 
odbyło się w Klubie Związków Twórczych. Nagrody wręczyli: 
wicedziekan ORA we Wrocławiu ad w. Zdzisław Puniewski i se
kretarz NRA adw. Stanisław Rymar.

Puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji ufundo
wała Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu. Fundatorami 
licznych pozostałych nagród były: Wojewódzkie Federacje Sportu 
we Wrocławiu i Legnicy, DOSiR Wrocław-Sródmieście, MKS 
Zagłębie Lubin oraz ZPO „Otis” we Wrocławiu.

Organizatorzy przyznali ponadto wiele nagród dodatkowych. 
Tak więc Jerzy Wierchowicz otrzymał nagrodę dla „najlepszego 
technika” turnieju. Nagrodę „Fair play” przyznano Markowi 
Szczygielskiemu (Płock), Jerzy Bernhardt (Wałbrzych) otrzymał 
nagrodę dla najstarszego uczestnika turnieju. Dziekan ORA we 
Wrocławiu adw. Stanisław Afenda ufundował nagrodę za naj
lepsze spotkanie rozegrane podczas turnieju. Otrzymali ją 
uczestnicy spotkania finałowego w grupie panów od 41 do 50 lat: 
Jerzy Kawalec (Rzeszów) i Ryszard Wegner (Poznań). Nagrodę 
Koła Stronnictwa Demokratycznego przy ORA we Wrocławiu
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dla najlepszego aplikanta biorącego udział w turnieju otrzymał 
Piotr Figura (Wrocław).

Organizatorzy Mistrzostw starali się również zapewnić uczest
nikom atrakcyjny program kulturalny. Wszyscy uczestnicy mieli 
zatem możność zwiedzenia Panoramy Racławickiej oraz obejrze
nia spektaklu „Szewcy” Witkacego w Teatrze Polskim.

Sprzyjająca pogoda, atrakcyjne imprezy kulturalne, a także 
sprawne przeprowadzenie turnieju, w czym duża zasługa jego 
kierownika p. Kazimierza Dudka i sędziego naczelnego p. Broni
sława Barana, przyczyniły się do wytworzenia pogodnej atmo
sfery i dobrego humoru uczestników.

apl. adw. Piotr Figura

II- Z ŻYCIA JZB ADWOKACKICH
I z b a  b y d g o s k a

S p r a w o z d a n i e  z e  Z g r o 
m a d z e n i a  I z b y  A d w o k a c 
k i e j .  W dniu 25 kw ietnia 1987 r. 
w siedzibie Naczelnej Organizacji 
Technicznej w  Bydgoszczy odbyło 
się pierwsze w nowej kadencji 
Zwyczajne Zgromadzenie Bydgos
kiej Izby Adwokackiej.

Obrady otworzył dziekan Rady 
Adwokackiej adw. Franciszek Wy
socki, który serdecznie powitał 
przybyłego na obrady przedstawi
ciela Naczelnej Rady Adwokac
kiej — skarbnika NRA adw. Jó
zefa Kuczyńskiego oraz zaproszo
nych gości: dziekana ORA w Toru
niu adw. Z. Pubanca, prezesa Sądu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy T. 
Hoffę, szefa Sądu POW płka Ko
ryckiego, z-cę Prokuratora Woje
wódzkiego J. Pejkę, dziekana Okrę
gowej Izby Radców Prawnych J. 
Marczaka, przedstawicieli KW 
PZPR i stronnictw politycznych, a 
także wszystkich zebranych adwo
katów.

Przewodnictwo obrad zgromadze
ni powierzyli jednomyślnie adw. R. 
Paradowskiemu i adw. M. Brun-

kemu, a funkcję sekretarzy — adw. 
M. Fels i adw. B. Rakowskiej-Mila.

Po zaakceptowaniu porządku ob
rad dokonano wyboru poszczegól
nych komisji.

M inutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych kolegów adwokatów: Le
ona Dembińskiego, Jana  Karlsa, 
Wacława Kaliszewskiego, Edmunda 
Sobocińskiego, Józefa Kowalskiego, 
Kajetana Drozda, Tadeusza Klime- 
sza, Romana Dąbrowskiego, Leo
narda Rosta i Stanisława Nuszla.

Następnie dziekan Wysocki 
przedstawił sprawozdanie z działal
ności Rady Adwokackiej za rok 
1986 (powołując się na sprawozda
nie pisemne zamieszczone w  Biu
letynie doręczonym adwokatom), w 
którym podkreślił najważniejsze 
problemy Izby. Na czoło wysunęły 
się sprawy związane z planem roz
mieszczenia zespołów adwokackich, 
adwokatów i aplikantów adwokac
kich. Dziekan stwierdził, że nie ma 
możliwości dalszego zwiększenia 
etatów w Izbie, uzasadniając to nie 
tylko faktem mniejszego, niż się 
sugeruje, zapotrzebowania na po-


