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Toubon istotne różnice w strukturach adwokackiej i radcowskiej
w Polsce.
Na zakończenie Panowie Prezesi Jaworski i Kalwas oraz Wiceprezes
Anczyk otrzymali medale pamiątkowe Izby Paryskiej a Pan Minister
Kubicki oraz Pan Dziekan Tomaszewski drobne pamiątkowe upominki.

Adw. M arian Anczyk

■ Z życia Izb
► W dniach 18-19 grudnia 1996 r. odbył się egzamin adwokacki
w Izbie gdańskiej. Do egzaminu przystąpili:
apl. adw. Beata Krzyżagórska-Zurek i apl. adw. Adam Meszczyński.
Z przyjemnością informują, że oboje zdawali znakomicie, otrzymu
jąc stopnie bardzo dobre.

I-I
Adw. Włodzimierz Wolański
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku
Od Redakcji: Zwracamy się do wszystkich rad adwokackich o nad
syłanie informacji do działu „Z życia Izb” w tym również o wyróż
niających się młodych kolegach, zwłaszcza aplikantach adwokackich.

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury
I Zimowe Seminarium Adwokatów
i XVI Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwokatury
► W dniach 16-19 stycznia 1997 r. w Ustroniu za sprawą Rady
Adwokackiej w Łodzi spotkali się miłośnicy narciarstwa. Tym razem
obok rywalizacji sportowej w slalomach i biegach organizatorzy
zapewnili możliwość uczestniczenia w seminarium na temat prawa
sportowego w ogólności, a w szczególności prawa narciarskiego.
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Do wygłoszenia wykładu inaugurującego zaproszono adwokata And
rzeja Tarnawskiego - znanego i niezwykle popularnego wśród kolegów
interesujących się sportem - alpinistę, instruktora narciarskiego, wielo
letniego członka GOPR i TOPR. Bardzo ciekawy referat na temat:
„Wypadki narciarskie w praktyce sądowej” potwierdził nasze przeko
nanie o głębokiej znajomości przez wykładowcę omawianej prob
lematyki, którą przedstawił na szerokim cylilistycznym tle. Kolejne
referaty wygłosili adw. Stanisław Rymar na temat: „Arbitraż sportowy”
i radca pr. Ludwik Żukowski na temat: „Odpowiedzialność operatorów
organizatorów tras narciarskich i wyciągów za wypadki narciarskie”.
Odbyła się także prezentacja programu komputerowego LEX.
Frekwencja na wykładach świadczyła o tym, że inicjatywa zor
ganizowania seminarium była niezwykle trafna. W materiałach z Mist
rzostw znalazł się cały, bardzo obszerny wykład Andrzeja Tarnaws
kiego i oraz tezy referatów pozostałych wykładowców.
Organizator następnych Mistrzostw Narciarskich Adwokatury
- Dziekan ORA w Wałbrzychu adw. Grzegorz Janisławski już przyjął
na siebie zobowiązanie kontynuowania organizowania łącznie z Mist
rzostwami także Seminarium Prawniczego.
0 ile adw. Wojciech Krzysztofek bezpośrednio odpowiedzialny za
organizację Seminarium członek Komitetu Organizacyjnego, nie miał
większych problemów ze sprawnym zrealizowaniem swojego zadania,
to Koledzy, którzy odpowiadali za część sportową napotkali na duże
trudności w doprowadzeniu do rozegrania slalomu giganta, z powodu
niedostatecznej ilości śniegu. Zawody jednak się odbyły, i to w dwóch
przejazdach, a nawet zdołano rozegrać niezwykle widowiskowy slalom
równoległy, już przy sztucznym świetle. Na brak śniegu nie narzekali
natomiast zawodnicy, którzy wzięli udział w zawodach biegowych
rozegranych na pięknej zawodniczej trasie na Kubalonce.
A oto wyniki:
Klasyfikacja drużynowa (Izb)
1. Izba Krakowska - 97 pkt,
2. Izba Łódzka - 85 pkt,
3. Izba Lubelska - 41 pkt,
Dwubój

1 grupa
1. Teresa Kurcyusz-Furmanik (Katowice) - 2000 pkt - (3 pkt),
2. Krystyna Tarska-Przybycień (Kraków) - (2 pkt),
3. Elżbieta Gąsecka (Łódź) - (1 pkt).

II gru p a
1. Magdalena Filipowicz (Opole) - 2000 pkt - (5 pkt),
2. Julita Pawłowska (Łódź) - (2 pkt),
3. Anna Ziomka (Łódź) - (7 pkt).

III grupa
1. Stanisław Rymar (Warszawa) - 1981 pkt - (4 pkt),
2. Władysław Chowaniec (Kraków) - 1963 pkt - (3 pkt),
3. Maciej Plebanek (Częstochowa) - 1. (2 pkt).
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IV g ru p a
1.
2.
3.
4.

Andrzej Wosiński (Łódź) - 1934 pkt - (4 pkt),
Marian Mirek (Kraków) - 1904 pkt - (3 pkt),
Andrzej Georg (Bielsko Biała) - 1361 pkt - (2 pkt),
Andrzej Hussar (Lublin) - 1353 pkt - (1 pkt).

V grupa
1. Cezary Lipko (Lublin) - 2000 pkt - (3 pkt),
2. Wojciech Krzysztofek (Łódź) - (2 pkt),
3. Ziemisław Gintowt - (1 pkt).

V I grupa
1. Dariusz Opałek (Kraków) - 1706 pkt - (2 pkt),
2. Krzysztof Łazowski (Łódź) - 1501 pkt - (7 pkt).

Wyniki slalomu giganta w grupach
I grupa
1. Teresa Kurcyusz-Furmanik (1.18,17) Katowice (pkt 5),
2. Krystyna Tarska-Przybycień (1.21,84) Kraków (pkt 4),
3. Krystyna Buzek-Garzyńska (1.38,17) Kraków (pkt 3).

II g ru p a
1. Magdalena Filipowicz (1.29,49) Opole (pkt 3),
2. Julita Pawłowska (1.45,23) Łódź (pkt 2),
3. Anna Ziomka (3.38,16) Łódź (pkt 1).

III gru p a
1. Władysław Chowaniec (1.06,21) Kraków (pkt 9),
2. Stanisław Rymar (1.07,47) Warszawa (pkt 8),
3. Maciej Plebanek (1.14,18) Częstochowa (pkt 7).

IV gru p a
1. Janusz Długopolski (1.02,42) Kraków (pkt 10),
2. Marian Mirek (1.03,72) Kraków (pkt 9),
3. Andrzej Wosiński (1.06,84) Łódź (pkt 8).

V grupa
1. Cezary Lipko (1.04,24) Lublin (pkt 10),
2. Wojciech Krzysztofek (1.07,15) Łódź (pkt 9),
3. Grzegorz Jaworski (1.07,34) Katowice (pkt 8).

V I grupa
1. Tomasz Kamkowski (57.74) Warszawa (pkt 8),
2. Marcin W olczko (1.00,81) Bielsko Biała (pkt 7),
3. Dariusz Opałek (1.05,27) Kraków (pkt 6).

W y n ik i b ie g u n a r c ia r s k ie g o w g r u p a c h (p u n k ta c ja d o k la s y fik a c ji r o d z in n e j)
I grupa
1. Teresa Kurcyusz-Furmanik (czas 14.31,1) Katowice (pkt 4)
2. Elżbieta Gąsecka (czas 24,57,1) Łódź (pkt 2)
3. Krystyna Tarska-Przybycień (czas 25.35,9) Kraków (pkt 1)

II g r u p a
1. Magdalena Filipowicz (15.14,2) Opole (pkt 5),
2. Julita Pawłowska (21.57,7) Łódź (pkt 2),
3. Anna Ziomka (23.35,7) Łódź (pkt 1).

III gru p a
1. Stanisław Rymar (26.27,7) Warszawa (pkt 3),
2. Władysław Chowaniec (27.28,3) Kraków (pkt 2),
3. Wojciech Dereziński (39.08,0) Gdańsk (pkt 1).

IV g ru p a
1. Andrzej Wosiński (22.33,8) Łódź (pkt 5),
2. Marian Mirek (24.23,4) Kraków (pkt 4),
3. Andrzej Georg (29.01,6) Bielsko Biała (pkt 3).

V grupa
1.

Cezary Lipko (19.58,1) Lublin (pkt 3),
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2. Wojciech Krzysztofek (29.26,6) Łódź (pkt 2),
3. Ziemisław Gintowt (38.13,1) Warszawa (pkt 1).

V I grupa
1. Piotr Boroń (32.16,2) Kraków (pkt 4),
2. Przemysław Nowakowski (34.27,5) Łódź (pkt 3),
3. Krzysztof Łazowski (37.10,7) Łódź (pkt 2).

Klasyfikacja rodzinna
1. Rodzina Wosińskich (Łódź) - 57 pkt,
(Andrzej, Barbara, Marek i Zosia),
2. Rodzina Mirków (Kraków - Nowy Targ) - 37 pkt
{Marian, Marta, Paulina i Marysia),
3. Rodzina Derezińskich (Gdańsk) - 33 pkt
( Wojciech, M ałgorzata i Katarzyna).

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w zawodach otrzymały atrak
cyjne nagrody i upominki. Puchary i nagrody rzeczowe zostały wręczo
ne także Zwycięskiej Drużynie Rady Adwokackiej w Krakowie oraz
osobom, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej grupie. Z cennych
nagród wymienić szczególnie należy nagrody dla zwycięzców w dwu
boju ufundowane przez Wydawnictwo Prawnicze LEX z Sopotu,
w postaci programów komputerowych TEMIDA.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z nadrukiem
ufundowane przez Spółkę Marka. Do sponsorów Mistrzostw należał
także Dom Wydawniczy ABC Sp z o.o. (Warszawa).
Zakończenie Mistrzostw miało piękną oprawę starannie i z ogrom
nym wdziękiem przygotowaną przez aplikantki i aplikantów adwokac
kich z Izby Łódzkiej. Te same osoby dały się już zresztą poznać dzień
wcześniej, gdy prezentowały z dużym humorem własny program
kabaretowy.
Z wielkim uznaniem należy podkreślić fakt, że całość zadań związa
nych z organizacją seminarium i zawodów wzięli na siebie społecznie
członkowie Komitetu Organizacyjnego. Patronował mu ad w. Andrzej
Wosiński - niestrudzony animator życia sportowego. Jak wspomniano,
za seminarium odpowiadał adw. Wojciech Krzysztofek, a apl. adw.
Magda Chojecka-Sobczak za oprawę artystyczną, Anna Ziomka za
kontakty towarzyskie, Julita Pawłowska za biuro zawodów, Dariusz
Wojnar za finanse, Krzysztof Łazowski za sponsoring i transport,
Przemysław Nowakowski za zawody.
W XVI Mistrzostwach wzięła udział rekordowa ilość uczestników
- 1 5 8 osób. Nie było widać osób niezadowolonych z przyjazdu do
Ustronia, do czego przyczyniła się także bardzo uprzejma i życzliwa
obsługa hotelu „Narcyz”.
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► VIII. Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Prawników
Zarząd Wojewódzki ZPP w Katowicach zorganizował VIII Mistrzo
stwa Narciarskie Prawników 4-8 marca 1997 r. w Szczyrku. Przewod
niczącym Komitetu Organizacyjnego był kol. Andrzej Josse, a za stronę
sportową odpowiadał kol. dr Andrzej Kram. On to właśnie musiał
dokonać niemal cudu, by zapewnić uczestnikom możliwość jazdy
i biegania na nartach przy tak małej ilości śniegu, jaka jest w tym roku.
Dr Andrzej Kram jest postacią bardzo popularną i łubianą w środowi
sku związanym z nartami i dlatego zjednał ogromną życzliwość ze
strony dyrekcji zarówno Centralnego Ośrodka Sportu jak i Górniczego
Ośrodka Sportowego pod kierownictwem inż. Rychtera. Dzięki ogrom
nej pracy całych ekip technicznych, trasy do treningów i zawodów były
dobrze, a nawet, jeśli mowa o trasie zawodów slalomu giganta,
znakomicie przygotowane.
Poza punktacją indywidualną w grupach wiekowych, w slalomie
gigancie i biegu narciarskim - techniką dowolną, wyłoniono zwycięz
ców w punktacji ogólnej w obu konkurencjach: w slalomie gigancie
zwyciężył prawnik z Zakopanego - Krzysztof Trzop, a w biegu adw.
z Zamościa - Cezary Lipko.
W punktacji zawodów I miejsce przypadło adwokatom, II radcom
prawnym, III sędziom. Do zespołowego zwycięstwa najwięcej punktów
zebrali: startujący w obu konkurencjach kol. kol. Teresa Kurcyusz-Furmaniak, Cezary Lipko, Władysław Chowaniec, Leszek Kurpios,
Stanisław Rymar oraz Sandra Krajcer i Kazimierz Górski.
Prowadzono także punktację województw i w tej po raz pierwszy
zwyciężyła drużyna woj. katowickiego. Otrzymała ona puchar Ministra
Sprawiedliwości, który został wręczony przez Wiceministra Sprawied
liwości, sędziego Marka Czecharowskiego.
Na podkreślenie zasługuje znakomita koleżeńska atmosfera panująca
w czasie całej imprezy.
Ci sami organizatorzy planują przeprowadzenie 19-22 czerwca
w Katowicach II Mistrzostw Prawników w Tenisie Ziemnym. Termin
ten został ustalony tak, by nie kolidował z Mistrzostwami Adwokatury.
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