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■  Z prac Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej

Na posiedzeniu w dniu 7 września 1999 r. Prezydium NRA omówiło 
stan przygotowań do Kongresu Młodych Adwokatów

Omówiono także program wprowadzenia do Internetu aktów prawnych, 
przepisów wewnętrznych oraz innych informacji dotyczących adwokatury.

Prezydium NRA zatwierdziło program szkolenia adwokatów w zakresie 
prawa europejskiego.

Nadto Prezydium NRA rozpoznało dwie sprawy osobowe.

* * *

Na posiedzeniu w dniu 21 września 1999 r. Prezydium NRA omówiło 
sytuację w sądzie Okręgowym w Katowicach w tzw. „sprawie Kopalni Wu
jek” i przyjęło projekt uchwały NRA.

Przyjęto także projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA 
w dniach 9-10 października 1999 r. oraz rozpoznano osiem spraw osobowych.

* * *

Na posiedzeniu w dniu 5 października 1999 r. Prezydium NRA omówiło 
stan przygotowań do najbliższego posiedzenia plenarnego NRA oraz usta
liło skład delegacji na III Ogólnopolskie Dni Edukacji Prawniczej (ELSA) 
i Forum Prawno-Medyczne.

Andrzej Konopka

■  Z życia izb adwokackich

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie po wieloletniej przerwie zor
ganizowała w dniach 24-27 czerwca 1999 roku Ogólnopolski Rejs Żeglar
ski po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej.

W rejsie udział wzięli adwokaci i przedstawiciele innych zawodów praw
niczych z Bydgoszczy z dziekanem ORA adw. Piotrem Wnukiem, z Toru
nia, Łodzi, Katowic, Białegostoku, Szczecina, Warszawy, Giżycka, Kwidzy
na, Olsztyna i Iławy.

157



Kronika Adwokatury

Komandorem rejsu był adw. M arek Skrzeczkowski z Iławy.
Trasa rejsu wiodła z Iławy do Jażdżówek, Siemian i Matyt, łącznie ok. 20 

km żeglowania. W czasie rejsu odbyło się szereg imprez towarzyskich 
i zawodów. W Jażdżówkach uczestnicy mogli podziwiać okolice Jezioraka 
konno i na bryczkach. W Siemianach odbyły się ważne konkurencje spor
towe.

Regaty o Puchar Prezesa NRA wygrała załoga z Łodzi ze sternikiem 
adw. Dariuszem Wojnarem. Wyścig łodzi żeglarskich na pagaje wygrała 
załoga mieszana z Łodzi, Białegostoku i Iławy z dzielnym sternikiem, kil
kunastoletnim Bolkiem Wojnarem z Łodzi.

Bardzo ciekawy przebieg miał maraton pływacki. Bezapelacyjnie mara
ton wygrał adw. Wojciech Dereziński przed adw. Jerzym Michalewskim, 
obaj z Trójmiasta -  nasi wieloletni wspaniali przyjaciele z poprzednich rej
sów. Wykazali się również wspaniałą kondycją na Balu Komandorskim.

Miłym akcentem maratonu był udział w nim jedynej pani, apl. adw. 
z Katowic, Anny Krukowskiej-Konik, która maraton ukończyła wygrywa
jąc w końcówce z samym Komandorem.

Rejs zakończył się Balem Komandorskim w Matytach, gdzie rozdano 
puchary i cenne nagrody i gdzie uczestnicy przy ostrej muzyce bawili się do 
samego rana, tu prym wiedli adwokaci z Bydgoszczy.

Na bal przybył inicjator rejsów i pierwszy ich komandor adw. Konrad 
Urbanowicz z Olsztyna, serdecznie witany przez uczestników. Ciepło wspo
mniano również wieloletniego z-cę komandora, a następnie komnadora 
adw. Zbigniewa Kobylińskiego oraz dziekana z lat poprzednich, wielkiego 
propagatora rejsów adw. Wojciecha Gryczewskiego.

Jednakże najbardziej wspominaną osobą była uczestniczka naszych Rej
sów, Pani Prezes NRA śp. adw. Maria Budzanowska. Wspominaliśmy Jej 
odwagę, opanowanie, Jej ciepło i życzliwość i taką pozostanie w naszej 
pamięci.

Już teraz serdecznie zapraszamy chętnych na XII Rejs w roku 2000.

Andrzej Kozielski
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