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ŻYCIE PUBLICZNE ADWOKATÓW

Adwokat prof. dr hab. Andrzej Świątkowski (Izba krakowska) został odznaczony
w dniu 13 października 2003 r. za wybitną działalność naukową Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Gratulujemy.

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

IZBA WROCŁAWSKA

Wrocławska „Temida” 2003
W dniach 5–7 września 2003 r. na kortach tenisowych przy Stadionie Olimpij-

skim we Wrocławiu odbył się VIII Wrocławski Turniej Tenisowy Prawników „Temida
2003” organizowany już od 8 lat przez Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wro-
cław, którego prezesem jest adwokat Wojciech Krzysztoporski.

Tradycyjnie patronat nad turniejem sprawowali: Prezes Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu, Prezes Sądu Okręgowego we
Wrocławiu, Prezes Dolnośląskiej Izby Komorniczej, Prokurator Okręgowy we Wro-
cławiu, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Dziekan Okręgowej
Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu.

W dotychczasowych turniejach brali udział przedstawiciele wszystkich zawo-
dów prawniczych jedynie z Dolnego Śląska. W tym roku z uwagi na duże zaintere-
sowanie imprezą po raz pierwszy organizatorzy podjęli decyzję o rozszerzeniu for-
muły turnieju i postanowili zaprosić zawodników z całego kraju. Pomysł ten z całą
pewnością przyczynił się do podniesienia poziomu sportowego turnieju i doskona-
le wpłynął na atmosferę.

Pomimo tego, że turniej rozpoczął się już w piątek, prawie wszyscy zamienili togi
na stroje sportowe i licznie stawili się na kortach przy stadionie olimpijskim. Oficjal-
nego otwarcia turnieju dokonał, w imieniu organizatorów, Wiceprokurator Apela-
cyjny Pan Bogdan Sałata. W czasie gdy przy zielonym stoliku wiele się działo, sędzia
główny rozlosowywał poszczególne grupy zawodników, na korcie centralnym moż-
na było podziwiać umiejętności tenisowe jednego z najzdolniejszych polskich teni-
sistów Michała Przysiężnego (obecnie 456 miejsce w rankingu ATP Entry System).

W tegorocznym turnieju wzięło udział około 80 zawodników i zawodniczek z
całej Polski, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze – sędziów, prokurato-
rów, komorników, notariuszy, radców prawnych oraz adwokatów. Turniej rozgry-
wany był w dwóch kategoriach wiekowych mężczyzn open do 40 lat, powyżej 40
lat, w kategorii kobiet oraz w grze podwójnej.
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Pierwsze gry przyniosły już wiele niespodzianek i emocji sportowych. Najwięk-
szym zainteresowaniem kibiców cieszyły się rozgrywki w kategorii kobiet, które z
wielkim wdziękiem i poświęceniem walczyły między sobą o najwyższe laury.

Wśród pań najlepsza okazała się Pani notariusz Agata Romanowicz. Dalsze miej-
sca zajęły Magdalena Zdrzałka-Szymańska (asesor sądowy) i Pani Justyna Trzcińska
(aplikantka prokuratorska).

W kategorii powyżej 40 lat zwyciężył Pan Janusz Święcicki (radca prawny), który
po zaciętym trzysetowym pojedynku pokonał Pana prokuratora Dariusza Cywiń-
skiego 6/2, 4/6, 6/1. Trzecie miejsce zajął Pan sędzia Edward Stelamsik, a czwarte
Pan sędzia Krzysztof Mika, obaj z Wrocławia.

Najliczniej obsadzony był turniej w kategorii „open”, w którym udział wzięło 32
zawodników. Bezkonkurencyjny okazał się dwukrotny Mistrz Polski radców praw-
nych – aplikant radcowski Marcin Jędrusek reprezentujący izbę poznańską, który w
finale pokonał 6/1, 6/1 aplikanta sądowego Rafała Jurowskiego z Wrocławia. Trze-
cie miejsce zajął adwokat Maciej Szermach (dwukrotny Mistrz Polski Adwokatów),
a czwarte Krzysztof Łysiak (aplikant prokuratorski).

Niewątpliwie największe emocje wzbudził finał gry podwójnej pomiędzy Marci-
nem Jędruskiem i Zbigniewem Karajewskim (obaj aplikanci radcowscy) a Mate-
uszem Szymańskim (aplikantem adwokackim) i Łukaszem Jurą (adwokatem).
Pierwszy set po ponad godzinnej walce zakończył się zwycięstwem trzykrotnych
Mistrzów Polski Adwokatów – pary Szymański – Jura 7/6. Jednak lepiej kondycyjnie
przygotowani okazali się aplikanci radcowscy, którzy wygrali dwa kolejne sety 6/1,
6/2, zdobywając I miejsce w turnieju.

W sobotni wieczór tradycyjnie na terenie domku klubowego odbył się wieczo-
rek tenisowy, na którym bawili się zawodnicy, kibice, sponsorzy i zaproszeni goście,
w sumie ponad 150 osób. Zabawa była znakomita, a tańce przy akompaniamencie
muzyki na żywo trwały do białego rana.

Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłorocznym turnieju „Temida” weźmie
udział jeszcze więcej zawodników i zawodniczek z całego kraju, co zaowocuje
jeszcze głębszą integracją środowiska prawniczego. Już dziś organizatorzy gorąco
zapraszają wszystkich chętnych do udziału w „Temidzie 2004”.

Magdalena Zdrzałka-Szymańska

KONFERENCJA SZKOLENIOWA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZB WROCŁAWSKIEJ I OPOLSKIEJ

W dniach 18–21 września 2003 r. w Miłkowie k. Karpacza odbyła się konferen-
cja szkoleniowa aplikantów adwokackich z izb wrocławskiej i opolskiej, zorganizo-
wana przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Tak jak w ub. roku przeby-
waliśmy w zamku „Spiż”, znanego nie tylko ze staropolskiej gościnności, lecz także


