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starsza, Antoni Zakrzewski (Warszawa) — grupa średnia i Andrzej Wosiński (Łódź) — grupa najmłodsza, otrzymali pamiątkowe puchary.
Wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli biegi, wręczono upominki
ufundowane przez znaną firmę kosmetyczną „CATZY OF POLAND”
oraz przez Warszawski Oddział Pewex-u.
Prowadzona w czasie imprezy punktacja rodzinna dała następujące re
zultaty: pierwsze miejsce — rodzina adw. Andrzeja Wosińskiego, a za nią
rodziny: Adw. Lidii i Antoniego Zakrzewskich, Stanisława Rymara, Ziemisława Gintowta i Wiesława Błasiaka.
Na zakończenie wypada jeszcze dodać, że pogoda — jak zawsze — by
ła znakomita.
adw. S. Rymar
4.
SPRAWOZDANIE
Z POSIEDZENIA ZESPOŁU D/S SPORTU NRA
W DNIU 17.IX.1988 R.

W dniu 17.IX. 1988 r. odbyło się kolejne zebranie Zespołu d/s. Sportu
NRA. Przewodniczący złożył informacje: o bieżącej działalności związanej
ze sportem i wypoczynkiem adwokatów, w tym m.in. o udostępnieniu
adwokatom bazy wypoczynkowej Ministerstwa Sprawiedliwości; o uwzg
lędnieniu wniosku Zespołu przez Przewodniczącego Komitetu d/s. Mło
dzieży i Kultury Fizycznej i przyznaniu odznaczeń resortowych dla ad
wokatów; o przygotowaniach do VI Biegów Przełajowych.
Uczestnicy zebrania złożyli sprawozdanie z ostatniego Ogólnopolskiego
Rejsu Adwokatów, a przewodniczący podzielił się wrażeniami z Ogólno
polskiego Rajdu Górskiego po Górach Bialskich, zorganizowanego stara
niem dziekana ORA we Wrocławiu adw. Stanisława Afendy.
Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem Ośrodka Czynnej Re
kreacji Rajskie, nadesłanego w związku z uchwałą Zespołu wyrażającą po
parcie dla budowy stacji klimatycznej w Bieszczadach.
Po wnikliwej i wszechstronnej dyskusji przyjęto Regulamin Mistrzostw
Narciarskich Adwokatury, przygotowany przez Komisję (pod przewod
nictwem adw. Wojciecha Derezińskiego) wybraną na Konferencji Nar
ciarskiej odbytej w marcu 1988 r. w Szczyrku. W toku dyskusji nad regu
laminem uwzględniono także zgłoszone pisemne wnioski i propozycje, w
tym także przesłane przez ORA w Wałbrzychu. Zespół postanowił przed
stawić omawiany regulamin do akceptacji przez Prezydium NRA.
Przyjęto do wiadomości termin XI Mistrzostw Narciarskich Adwokatu
ry, mianowicie 2—5.III. 1989 r. Natomiast do dnia zebrania nie znany
był jeszcze termin Kongresu „SKILEX-89”.
Omówiono sprawy organizacyjne przyszłorocznego Rajdu Pieszego.
Organizatorem Rajdu ma być adw. Wojciech Dereziński z ramienia ORA
w Gdańsku. Trasa Rajdu będzie prowadziła przez Szwajcarię Kaszubską,
a przewidywany termin — druga połowa września 1989 r.
Przewodniczący Zespołu adw. 5. Rymar

