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z życia Izb Adwokackich

go wszyscy uczestnicy obchodów i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowy medal 
„60-lecia Izby adwokackiej w gdańsku” oraz wydaną specjalnie na tę okazję książ-
kę dariusza Szpopera i justyny świątek „dzieje adwokatury gdańskiej”, którą w 
swoim wcześniejszym przemówieniu Prezydent gdańska określił niezwykle waż-
nym depozytem tradycji dla przyszłych pokoleń adwokatów gdańskich.

to był ważny dzień. Patrząc w przeszłość, śmiało możemy stwierdzić, że nie 
zatraciliśmy tego co najważniejsze, że istotą naszej pracy jest służba człowiekowi. 
Reszta to jedynie pochodna czasu i miejsca, w którym przyszło nam żyć.

adw. Marek A. Karczmarzyk

tURNIej halowej PIłKI NożNej o PUChaR dzIeKaNa oRa
w gdańSKU z oKazjI 60-leCIa Izby adwoKaCKIej w gdańSKU
Przy okazji obchodów 60-lecia gdańskiej Izby adwokackiej, w dniu 15 paź-

dziernika 2005 r. został rozegrany turniej halowej Piłki Nożnej o Puchar dziekana 
oRa w gdańsku. Przygotowania ruszyły jeszcze przed sezonem letnim i już wte-
dy turniej cieszył się dużym zainteresowaniem w kraju. do rozgrywek przystąpiło 
ostatecznie 6 drużyn. Swoje składy wystawiła palestra z lublina, warszawy, Pozna-
nia, Koszalina, elbląga i gdańska. mecze rozgrywane były w składach 5-osobo-
wych (bramkarz + 4 zawodników w polu) i w oparciu o zasadę „każdy z każdym” 
(system ligowy). Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z 
Pomorskiego związku Piłki Nożnej.

Faworytem zawodów okazała się drużyna z elbląga w składzie: wiesław lale-
wicz, Krzysztof Nowaczyński, Krzysztof baranowski, dariusz olszak, Piotr dzieża, 
wojciech zelmański, waldemar Czerski, daniel Skowroński, wojciech borkowski 
i józef borkowski. drugie miejsce zajął team z Poznania, natomiast trzecie miejsce 
gospodarze – drużyna z gdańska. tytuły najskuteczniejszego strzelca, jak i najlep-
szego bramkarza zdobyli reprezentanci palestry z elbląga, kolejno: wiesław lale-
wicz (10 strzelonych bramek) i Krzysztof Nowaczyński (tylko 3 puszczone bramki). 
honoru gospodarzy turnieju bronili: dariusz Strzelecki, jakub tekieli, Krzysztof 
Stogowski, Sebastian Rudoman, Krzysztof gotkowicz, jan wroński, aleksander 
makarewicz i adam Car. Uroczystego wręczenia pucharów, wyróżnień i pamiątek 
dokonał na koniec rozgrywek wicedziekan oRa w gdańsku – adw. jerzy glanc.

turniej zorganizowany był po raz pierwszy i stanowił sportowe uzupełnienie 
oficjalnych obchodów 60-lecia Izby adwokackiej w gdańsku, które odbyły się 
dzień wcześniej. mimo ostrej rywalizacji zawody okazały się być świetną okazją do 
przyjacielskich spotkań i z pewnością stanowią idealny sposób integracji palestry z 
całego kraju. Nie jest wykluczone, iż turniej odbędzie się ponownie w przyszłym 
roku i na stałe wpisze się do terminarza wydarzeń gdańskiej Izby adwokackiej.

apl. adw. Adam Car


