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pracy wnieśli adwokaci: Anna An- 
tosz-Wiśniewska, Maria Keller oraz 
kierownik szkolenia adw. Andrzej 
Malicki.

W sposób istotny do właściwego 
przebiegu przyczynili się także ap
likanci adwokaccy: Hanna Koryb- 
ska, Beata Klimek, Jakub Brożek, 
Aleksander Maj i Tadeusz Turko- 
niak.

Znana wrocławska firma budow
lana „Budexpol” , dzięki przychyl
ności jej z-cy dyrektora mgra inż.

Andrzeja Medyńskiego, ufundowała 
dla uczestników konkursu upomin
ki w postaci długopisów, brelocz
ków, notatników i torebek reklaj  
mowych.

Konkurs Krasomówczy, poza 
oczywistymi korzyściami zawodo
wymi, stał się wspólną płaszczyzną 
bliższego poznania i integracji śro
dowiska aplikantów adwokackich z 
różnych Izb.

apl. adw. Aleksander Mai
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Biegi Przełajowe Adwokatury

W dniu 7 października 1989 r. Zespół d/s Sportu NRA zorgani
zował już po raz szósty Biegi  P rze ł a j owe Ad woka tu ry .

Ze względu na odbywające się jednocześnie zgromadzenia iz
bowe, a także z powodu nie najlepszej pogody, przyjechało do 
Grzegorzewie mniej uczestników, niż się spodziewano, wzięli bo
wiem udział tylko koleżanki i koledzy mieszkający w Warszawie. 
Oczywiste jest w związku z tym, że „Puchar Przechodni” ufundo
wany przez mec. Witolda Bayera otrzymała Izba warszawska.

Wyniki Biegów przedstawiają się następująco. Wśród pań były 2 
pierwsze miejsca ex aequo dla Tatiany Błasiak i Bożeny Kuryło- 
wicz, natomiast w poszczególnych grupach wiekowych panów, 
zwyciężyli: Wiesław Błasiak, Antoni Zakrzewski i Stanisław Za
błocki.

Jak zwykle, startowały także dzieci. Spośród dziewczynek naj
lepsza była Ania Zabłocka, a z chłopców —  Michał Zabłocki.

Punktację rodzinną wygrała rodzina Zabłockich przed rodzinami 
Zakrzewskich i Błasiaków.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a także upominki ufun
dowane przez Warszawski Oddział PEWEX —  PZ „Catzy of Po- 
iand” .
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