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■ Ośrodek Badawczy Adwokatury
Sprawozdanie
z XIX Mistrzostw Tenisowych Adwokatury
► W okresie Święta Bożego Ciała w tym roku tenisiści gościli
w Sopocie, gdzie na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego ORA
w Gdańsku zorganizowała tegoroczne Mistrzostwa. Organizatorom,
a przede wszystkim znakomitym kortom ziemnym oraz możliwości
korzystania z hali tenisowej, zawdzięczać należy, że mimo deszczowej
pogody wszystkie turnieje zostały przeprowadzone.
Prestiżowy tytuł M istrza Adwokatury 1997 r. zdobył adw. Janusz
Kruczek, który wygrał turniej panów do 55 lat, będący równocześnie
turniejem open. Ten sukces jest tym bardziej godny podziwu, jeżeli
spojrzymy na tabelę wyników turnieju deblowego panów, gdzie kol.
Janusz Kruczek wspólnie z adw. Joachimem Raskiem znaleźli się na
czele, a ponadto to przecież dzięki kol. Januszowi te Mistrzostwa
odbyły się w Sopocie i jako członek Komitetu Organizacyjnego
uczestniczył on w licznych czynnościach organizacyjnych. Dalsze
miejsca zajęli - Maciej Żbikowski i Ryszard Misztalski - w turnieju
open oraz pary deblowe: M isztalski-W oźniak i Lassota-Zając.
M istrzynią Adwokatury 1997 r. została adw. Maria Ciszak. II m iej
sce zdobyła adw. Barbara Szczygielska, a III adw. Anna Zielińska.
II grupę panów wygrał adw. Jarosław Kossowski przed Januszem
Lassotą i Markiem Szczygielskim.
Turniej rodzinny wygrała rodzina Zakrzewskich i tu wyrazy szcze
gólnego uznania należą się kol. Antoniemu Zakrzewskiemu, który grał
mimo przewlekłej kontuzji nogi. II miejsce przypadło rodzinie Misztalskich, a III - Kuneców.
W turnieju dzieci najlepszym był młodziutki zawodnik Kunec, przed
Kiczką i Zakrzewskim.
Turniej pocieszenia wygrał adw. M arek Kędziora, a następnymi byli:
M arek M ikołajczyk i Andrzej Siemiński.
Niestety nie dokonano obliczeń punktacji drużynowej Mistrzostw
i dlatego nieznana jest Rada Adwokacka, która zwyciężyła w tej
konkurencji. Mistrzostwa Adwokatury od samego swego początku
rozgrywane są także, a może nawet przede wszystkim, o Mistrzostwo
drużynowe, o Puchar Przechodni NRA. Nowy Puchar zostanie wręczo
ny w następnym roku w Warszawie. Okręgowa Rada Adwokacka
wspólnie z W arszawskim Klubem Tenisowym MERA przyjęła na
siebie zadanie zorganizowania jubileuszowych XX Mistrzostw Teniso
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wych. Już obecnie możemy zaprosić w okresie Bożego Ciała w 1998 r.
do Warszawy.
XIX M istrzostwa Tenisowe zapiszą się w historii imprez sportowych
Adwokatury także z tego powodu, że uczestnicy postanowili dla
uczczenia pamięci zmarłego nagle, a ogromnie przez wszystkich
łubianego kol. Janusza Flaszy - znakomitego tenisisty, ostatnio wice
dziekana ORA w Szczecinie - nadać jego imię turniejowi rodzinnemu,
w którym Janusz brał udział ze swym synem.
Komitet Organizacyjny M istrzostw został wsparty finansowo przez
firmy Nokia Poland, TW K „Sportina” - oficjalnego dystrybutora
NIKE, KL Poligrafia i Navimor Int.
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■ Z życia Izb
► W dniach 9, 10 maja 1997 r. (pisemny) oraz w dniu 17 maja (ustny)
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, przed Komisją
Egzam inacyjną powołaną przez Radę, odbył się egzamin adwokacki.
Do egzaminu przystąpiły ogółem 4 osoby, w tym:
- troje aplikantów adwokackich Izby Białostockiej,
- jeden aplikant Izby Warszawskiej.
Egzamin z wynikiem pozytywnym złożyły 4 osoby, w tym trzy
z wynikiem bardzo dobrym, jedna z wynikiem dobrym.
Egzamin z wynikiem bardzo dobrym złożyli:
- apl. ad w. Agnieszka Krakowka-Gorska,
- apl. adw. Ewa Krętowska,
- apl. adw. Jacek Kozioł.

M ikołaj Zdasiuk
★

► W dniu 7 czerwca 1997 r. w Iławie odbył się II Piknik Sportowy
Prawników woj. olsztyńskiego.
Gościnnie wystąpiły również reprezentacje woj. toruńskiego i elbląs
kiego.
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