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Począwszy od września 1980 roku adwokaci z izb Szczecińskiej, 
Poznańskiej oraz Zielonogórskiej spotykają się na turniejach teniso
wych w Barlinku w województwie gorzowskim. Na imprezy te przyjeż
dżają również rodziny oraz osoby zaprzyjaźnione dla spędzenia czasu 
nad pięknym jeziorem położonym na skraju Puszczy Barlineckiej. 
W 1984 roku odbyły się tutaj Mistrzowstwa Polski Adwokatów. Stałym 
uczestnikiem tych spotkań był kolega Janusz Flasza -  znany również 
jako działacz samorządowy -  były Dziekan Rady Adwokackiej 
w Szczecinie oraz Członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nasz wspaniały kolega zmarł niespodziewanie we wrześniu 1996 
roku. Dla uczczenia jego pamięci począwszy od roku bieżącego Jego 
przyjaciele postanowili nazwać zawody Memoriałem Janusza Flaszy. 
Odbędą się one na kortach „Pogoni”  Barlinek w dniach 29-31 maja 
1998. Goście już od czwartku 28 maja 1998, mogą zająć miejsca bądź 
w Hotelu Alma, bądź w ośrodku campingowym Pomorskiej Akademii 
Medycznej.

Wszystkich bywalców tych turniejów, przyjaciół zmarłego Kolegi 
oraz tych, którzy pragną spędzić weekend na łonie przyrody serdecznie 
zapraszają niżej podpisany wraz z wdową -  Panią Ewą Flasza.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mojej kancelarii adwokackiej: 
70-261 Szczecin, ul. Świętej Królowej Jadwigi 13/12 -  tel./fax (091) 
433-71-35, 488-34-06.

Andrzej Marecki

★

Zawiadomienie 
o XX Mistrzostwach Polski adwokatów w tenisie 

Warszawa 11-14 czerwca 1998 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Komitet Organizacyj
ny zapraszają wszystkich tenisistów członków Izb Adwokackich wraz 
z rodzinami do udziału w zawodach tenisa ziemnego, które odbędą się 
w dniach 11-14 czerwca 1998 r. na kortach K.S. Mera w Warszawie.
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Planuje się rozegranie następujących turniejów:
a) Turniej Pań (bez podziału na grupy wiekowe),
b) Turniej Panów:

-  grupa I -  mężczyźni do lat 40,
-  grupa II -  mężczyźni w wieku ponad 40 do 50 lat,
-  grupa III -  mężczyźni w wieku ponad 50 lat,

c) Turniej Deblowy (bez podziału na grupy wiekowe),
d) Turniej Pocieszenia (bez podziału na grupy wiekowe),
e) Turniej Rodzinny,
f) Turniej Dzieci (do lat 15).
Gry odbywać się będą na kortach ziemnych, ceglastych. W razie 

niepogody gry odbędą się w hali o nawierzchni dywanowej.
Wpisowe wynosi 100 zł od uczestnika -  adwokata, 50 zł od 

uczestnika -  aplikanta adwokackiego, 50 zł od osoby towarzyszącej 
bądź dziecka biorącego udział w turnieju.

Wpisowe przeznaczone jest na koszty wynajęcia obiektu sportowe
go, zakup piłek, opłaty dla sędziów oraz inne koszty organizacyjne. 
Wpisowe nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz 
kosztów imprez towarzyszących (opera, teatr, zwiedzanie Zamku 
Królewskiego).

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach wg przesłanego wraz z komuni
katem wzoru prosimy przesyłać najpóźniej do 9 maja 1998 r. na adres:

Okręgowa Rada Adwokacka 
00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49

W tym samym terminie prosimy dokonać wpłaty wpisowego na 
konto:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 
Bank Gdański SA IV O/W-wa 10401019-7171-132 

z zaznaczeniem Turniej Tenisowy. Dowód wpłaty prosimy zachować.

Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące mają zapewnione zakwate
rowanie w następujących miejscach:

-  Hotel Vera 02-366 W-wa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
tel. (0-22) 8221-421 do 29, 
fax (0-22) 8236-256,

-  Hotel Harctur 00-973 W-wa ul. Niemcewicza 17
tel. (0-22) 8221-913, 
fax (0-22) 6581-507,

-  Hotel Majawa 02-366 W-wa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
tel. (0-22) 8229-121, 
fax (0-22) 8233-748.
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We wszystkich wskazanych wyżej hotelach rezerwacja zabezpieczo
na jest wyłącznie do 20 maja br. Po tym terminie rezerwacja upada.

W hotelu Vera cena pokoju 2-osobowego -  z uwagi na podwyżkę po 
1 kwietnia br. -  może wynosić ponad 400 zł za dobę. Z tym, że 
uczyniono nadzieję na przyznanie Państwu 10-20% rabatu.

Hotel Harctur jest b. przyzwoitym i cena pokoju 2-osobowego 
wynosi tam ok. 200 zł za dobę.

Hotel Majawa to hotel typu turystycznego na terenie wysokiej klasy 
campingu. Znajduje się on bezpośrednio przy kortach w ładnym 
zielonym otoczeniu z basenem i jest to jego niewątpliwym walorem. 
Cena nie powinna przekraczać kwoty 80-90 zł za dobę.

Dodatkowych informacji udzielają Okręgowa Rada Adwokacka 
w Warszawie, tel. (0-22) 6289-386, 6253-870, a także adw. Antoni 
Zakrzewski (0-22) 6381-375, 8333-729, 6212-086, 6297-413.

Antoni Zakrzewski

★

Konkurs imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesęra Manfreda Lachsa ogłasza Konkurs 
imienia tego Wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe 
autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, 
opublikowane w kraju lub za granicą w 1997 r.

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród:
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu

opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego auto
ra;

2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu
opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji 
książkowych.

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, 
twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy.

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez 
Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex 
aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu 
nagrody nie przyznać.

268


