Wyniki XXXV Narciarskich Mistrzostw Adwokatury
w Szklarskiej Porębie
Od 1 do 4 marca w Szklarskiej Porębie
odbyły się XXXV Jubileuszowe Narciarskie
Mistrzostwa
Adwokatury,
zorganizowane
przez Naczelną Radę Adwokacką i Izbę
Adwokacką
w
Wałbrzychu.
Wałbrzyscy
adwokaci już po raz trzeci byli gospodarzami
mistrzostw, organizowanych wcześniej w
2006 i 2008 roku, również w Szklarskiej
Porębie. Tym razem impreza gościła niemal
280
uczestników,
spośród
których
w
dyscyplinach
sportowych
wystartowało
łącznie prawie 150 osób.
Publikujemy relację adw. Bartosza Łucia:
Ponownie skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje
ośrodek narciarstwa biegowego w Szklarskiej
Porębie Jakuszycach i jako termin mistrzostw
wybraliśmy weekend, w który odbywał się cykl
biegów w ramach 42 Biegu Piastów – największej
imprezy narciarstwa biegowego w Polsce i jednej z
największych w Europie. Jako że tegoroczne
mistrzostwa zbiegły się w czasie z obchodami
100-lecia
odrodzonej
Adwokatury
Polskiej,
postanowiliśmy uświetnić ten jubileusz masowym
Narciarskim Biegiem Stulecia Adwokatury w
ramach rozgrywanego w dniu 2 marca 2018 r. 42
Biegu Piastów na dystansie 7 kilometrów.
Uczestnicy (ponad 100 adwokatów!) mieli
możliwość poczucia wyjątkowej atmosfery tego
wydarzenia, które zgromadziło na starcie blisko
800 zawodniczek i zawodników z całego świata.
Adwokatura miała możliwość zaprezentowania się
jako
wysportowana
grupa
zawodowa.
Startowaliśmy
z
odrębnego
sektora
i
wyróżnialiśmy się czapkami z logo Adwokatury
Polskiej. Na mecie wywieszono banery 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Mówił o nas
komentator a niektórzy nasi zawodnicy nawet
udzielali wywiadów Polskiemu Radiu.
W Biegu Stulecia Adwokatury wśród mężczyzn
zwyciężył wrocławski adwokat Michał Jusypenko
(zajmując 19 miejsce w klasyfikacji generalnej),
wyprzedzając Łukasza Klempouza z Jeleniej Góry
oraz Cezarego Lipko z Zamościa. Wśród pań
zwyciężyła Małgorzata Derezińska z Gdańska
(zajmując 22 miejsce w Biegu Piastów wśród
kobiet), przed Judytą Sawicką z Warszawy i
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Katarzyną Derezińską-Kosicką z Gdańska. Każdy z
10 pierwszych zawodników otrzymał nagrody oraz
dodatkowe punkty w klasyfikacji Narciarskich
Mistrzostw Adwokatury. Wyniki jakie osiągnęli
zawodnicy startujący w Biegu Piastów, były
podstawą do podsumowania rywalizacji sportowej
w poszczególnych grupach wiekowych, na jakie
zgodnie z regulaminem są podzieleni uczestnicy.
Osoby startujące w biegu i slalomie narciarskim
zostały również sklasyfikowane w dwuboju
narciarskim. Po zawodach biegowych uczestnicy
mieli czas wolny, który można było poświęcić
między innymi na jazdy testowe samochodami
Mercedes oraz szkolenie zawodowe. Wieczorem
odbyła się uroczysta kolacja, na której ogłoszono
oficjalne wyniki. Każdy z trzech pierwszych
zawodników oprócz medalu i dyplomu otrzymał
również nagrody ufundowane przez producenta
odzieży termicznej, firmę Brubeck z Łodzi. Trzech
pierwszych
zawodników
i
zawodniczek
w
Narciarskim Biegu Stulecia Adwokatury otrzymało
puchary. Miłym akcentem było przyznanie
wyróżnienia w sportowej „sztafecie pokoleń”, w
której wyróżniono najstarszego i najmłodszego
adwokata – uczestnika Narciarskiego Biegu
Stulecia Adwokatury. Los tak sprawił, że
wyróżnienie to trafiło w ręce ojca i syna –
jeleniogórskich adwokatów Romana Bebaka i jego
syna Dyzmy Bebaka.
Zawody
narciarskie
i
snowboardowe
przeprowadzono 3 marca 2018 r. po czeskiej
stronie Karkonoszy, w małym, kameralnym, ale
świetnie zorganizowanym ośrodku narciarskim Ski
Areal Rejdice, w którym na potrzeby zawodów
zarezerwowano na wyłączność stok narciarski o
„czerwonym” poziomie trudności, wystarczająco
długi
i
stromy,
by
zadowolił
zarówno
zaawansowanych technicznie narciarzy, jak i
osoby o mniejszych umiejętnościach. Z uwagi na
rosnącą z roku na rok liczbę snowboardzistów,
zorganizowano dla nich osobny slalom, na którym
wystartowały również dzieci. Czescy organizatorzy
mający doświadczenie w organizacji dużych
wydarzeń narciarskich, znakomicie przygotowali
trasę, która była długa i szybka, ale bardzo
bezpieczna. Przeprowadzono dwie serie zjazdów
na dwóch różnych trasach a w przerwie między
przejazdami był czas na czeską „kloubase” i
chwilę wypoczynku w sportowej atmosferze. Jak
co roku, w każdej kategorii wiekowej toczyła się
wspaniała rywalizacja, a ostateczne wyniki do
końca nie były znane. Ze względu na ilość
zawodników, zawody trwały aż 6 godzin a
uczestnicy wrócili do hotelu dopiero po godzinie
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17.00.
W sobotę wieczorem uczestnicy zostali zaproszeni
na uroczystą kolację finałową. W oczekiwaniu na
wyniki zawodów bawili się przy muzyce zespołu
Cocons
Club,
grającego
covery
najpopularniejszych
artystów.
Wraz
z
napływającymi
wynikami
przeprowadzaliśmy
dekoracje zwycięzców. W pierwszej kolejności
uhonorowano
osoby,
dzięki
którym
podtrzymywana
jest
tradycja
Narciarskich
Mistrzostw Adwokatury. W szczególny sposób
podziękowano Dziekanowi Izby Adwokackiej w
Kielcach, adwokatowi Jerzemu Ziębie, który przez
kilka lat z rzędu organizował kolejne edycje
mistrzostw w Krynicy oraz Dziekanowi Izby
Adwokackiej w Lublinie, adwokatowi Stanisławowi
Estreichowi – Przewodniczącemu Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA,
dzięki któremu organizatorzy mistrzostw zawsze
mogą
liczyć
na
pomoc
Naczelnej
Rady
Adwokackiej. Wyróżniono również inne osoby,
które mają swój osobisty wkład w historię
mistrzostw, zawsze są na nich obecne oraz
angażują się w propagowanie idei integracji
środowiskowej w Adwokaturze. Podziękowano
także sponsorom – Wydawnictwu Ad Exemplum –
adwokat Agacie Rewerskiej oraz Agencji Solvay
Silesia – magister Małgorzacie Czartoryskiej, które
ufundowały nagrody książkowe oraz medal i
dyplomy. W dalszej części uroczystości wręczano
nagrody dla sportowców. Listę zwycięzców
otworzyły dzieci, które wykazały się znakomitymi
umiejętnościami narciarskimi. Większość z nich
nosi nazwiska zwycięzców wśród dorosłych
uczestników. Tak jak dorośli dzieci otrzymały
medale, dyplomy i prezenty dopasowane do ich
wieku.
Później nagrodzono snowboardzistów, narciarzy i
zwycięzców w dwuboju narciarskim. Podliczanie
wyników trwało cały wieczór a ostateczne
rozstrzygnięcia
w
kategoriach
Najlepsza
Zawodniczka
(adwokat
Judyta
Sawicka
z
Warszawy), Najlepszy Zawodnik (adwokat Cezary
Lipko z Zamościa) oraz w klasyfikacji Izb,
ogłoszono dopiero o godzinie drugiej w nocy.
Wyróżniono
również
najwszechstronniejszych
zawodników czyli osoby, które wystartowały we
wszystkich konkurencjach i zdobyły najwyższe
miejsca. Zostali nimi nasi goście Pan Dorota
Głowacka z Łodzi oraz Pan Jędrzej Jerzmanowski z
Poznania. Zwieńczeniem imprezy było odegranie
dla
zwycięskiej
Izby
Warszawskiej
jej
nieformalnego hymnu – Snu o Warszawie. Na
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parkiecie stanęli też przedstawiciele drugiej w
klasyfikacji Izby Lubelskiej i trzeciej Izby
Krakowskiej. Na zakończenie Dziekan Izby
Adwokackiej w Wałbrzychu Jerzy Lachowicz
wygłosił formułę kończącą XXXV Narciarskie
Mistrzostwa Adwokatury, lecz zabawa trwała
jeszcze do czwartej nad ranem. W niedzielę
uczestnicy spotkali się na śniadaniu a wyjazdy
trwały aż do godziny 15.00. Część osób
skorzystała jeszcze z uroków Szklarskiej Poręby
oraz oferty chwalonego przez wszystkich hotelu
Blue Mountain Resort z Aquaparkiem, w którym
mieszkali uczestnicy.
W trakcie mistrzostw odbyło się również szkolenie
zawodowe. Swoje wykłady wygłosiły adwokat
doktor Renata Kopczyk, z zakresu prawa
sportowego, oraz adwokat Agata Rewerska, z
zakresu zmian w procedurze cywilnej.
Instytucjonalnym organizatorem Mistrzostw była
Naczelna Rada Adwokacka a honorowy patronat
nad nimi objął Prezes NRA adwokat Jacek Trela.
Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury są jedną z
najważniejszych imprez w kalendarzu spotkań
integracyjnych Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA, kierowanej przez
Pana Dziekana Stanisława Estreicha. Cały ciężar
organizacji Mistrzostw przyjęli na siebie adwokaci
Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: Bartosz Łuć,
Łukasz Klempouz i Wojciech Biegański, na czele z
Panem Dziekanem Jerzym Lachowiczem. Wspierali
ich aplikanci adwokaccy Karolina Drapiej, Damian
Gałek oraz Kamil Ochenkowski. Największą pracę
wykonała Pani Marcelina Nowicka z Biura ORA w
Wałbrzychu, która mimo przymusowego urlopu
wywołanego kontuzją narciarską, koordynowała
wszystkie wydarzenia zza domowego komputera.
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objęło
również
Miasto
Szklarska
Poręba,
które
reprezentował były reprezentant Polski w skokach
narciarskich, Pan Burmistrz Mirosław Graf.
Ufundowane przez Niego puchary otrzymali
najwszechstronniejsi
i
najlepsi
zawodnicy
Mistrzostw. Tak poważna impreza nie mogła by się
odbyć bez wsparcia sponsorów. Brubeck producent odzieży sportowej - wyprodukował
czapki z logo Adwokatury i ufundował nagrody dla
zwycięzców. Fundatorami nagród były także dwa
wydawnictwa prawnicze: Wydawnictwo Beck oraz
Wydawnictwo Ad Exemplum. Wsparcia udzieliła
także jeleniogórska spółka JZO - producent
soczewek okularowych oraz agencja Solvay Silesia
- Małgorzata Czartoryska, dzięki której gościem
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wydarzenia był dealer Mercedes Benz - Mirosław
Wróbel Sp. z o.o. z Wrocławia. Mistrzostwa
Organizacyjnie wspierał także Blue Mountain
Resort
reprezentowany
w
kontaktach
z
adwokatami przez Pana Bartosza Deptę.
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować
wszystkim uczestnikom Narciarskich Mistrzostw
Adwokatury za wyrozumiałość i cierpliwość w tych
sytuacjach, w których nie wszystko szło w takim
tempie, jak byśmy tego wszyscy oczekiwali. Na
szczęście takich sytuacji było ich niewiele. Mamy
wrażenie,
poparte
osobistymi
gratulacjami
kierowanymi na nasze ręce, że impreza udała się
a
uśmiechy
uczestników
uwiecznione
na
zdjęciach, są najlepszą nagrodą za trud włożony w
organizację.
W imieniu Organizatorów
adwokat Bartosz Łuć
(pobierz sprawozdanie)
(pobierz wyniki)

Pełne wyniki XXXV Narciarskich Mistrzostw
Adwokatury
znajdują
się
na
stronie
www.ora.walbrzych.pl w zakładce Narciarskie
Mistrzostwa Adwokatury. (zobacz stronę)
Zdjęcia wykonał fotografik Marek Koprowski z
Jeleniej Góry – www.marekkoprowski.com
Projekt
graficzny
logo
XXXV
Narciarskich
Mistrzostw
Adwokatury
przygotował
artysta
plastyk Robert Oleszczuk.
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