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XXViii Mistrzostwa Polski Adwokatów
w Tenisie Ziemnym, Ostróda 15–17 czerwca 2006 r.

Tegoroczne – już XXViii – Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie ziemnym od-
były się na malowniczo położonych kortach tenisowych Klubu Sportowego Sokół 
w ostródzie oraz na kortach centrum Sportu i Rekreacji w ostródzie.

Podczas Mistrzostw dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja, gdyż w sporto-
wych zmaganiach udział wzięła rekordowa liczba około 70 zawodników, którzy 
rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych w grze pojedynczej i podwójnej. 

Tradycyjnie jak co roku odbył się także turniej Dzieci i Młodzieży oraz Turniej 
Rodzinny o Puchar im. Adw. janusza flaszy.

 
wyniKi TuRniEju PAń:
Gra pojedyncza: i miejsce – adw. jolanta Szymanek-Deresz (warszawa)
 ii miejsce  –apl. adw. joanna Lewicka (Łódź)
 iii–iV miejsce – adw. Danuta ciszak, apl. adw. urszula Kopeć 

(obie z olsztyna)
Gra podwójna: i miejsce – Danuta ciszak/urszula Kopeć (olsztyn)
 ii miejsce – jolanta Szymanek-Deresz/Monika Kobylińska (war-

szawa/olsztyn)
 iii–iV miejsce – Helena Rymar/Klaudia Podzielny (warszawa/

Szczecin), Agnieszka zakrzewska/joanna Lewicka (warszawa/
Łódź)

wyniKi TuRniEju PAnów:
w kategorii do 39 lat: i miejsce – Mateusz Szymański (wrocław)
 ii miejsce – Maciej Szermach (wrocław)
 iii–iV miejsce – Łukasz jura (warszawa), Przemysław no-

wakowski (Łódź)
w kategorii 40–49 lat: i miejsce – Grzegorz Żochowski (warszawa)
 ii miejsce – Aleksander Kappes (Łódź)
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 iii–iV miejsce – Andrzej jemielita (olsztyn), cezary wtu-
lich (Płock)

w kategorii 50–59 lat: i miejsce – Robert zając (Katowice )
 ii miejsce – Maciej Żbikowski (warszawa)
 iii–iV miejsce – Marek Szczygielski (Płock), joachim Ras-

sek (Katowice)
w kategorii lat 60+: i miejsce – Andrzej Dąbrowski (Katowice)
 ii miejsce – jarosław Kossowski (Kielce)
 iii–iV miejsce – Krzysztof Malinowski (Katowice), Antoni 

zakrzewski (warszawa)
Gra podwójna:  i miejsce w turnieju otwartym w grze deblowej – Mateusz 

Szymański/janusz Kruczek (wrocław/Gdańsk),
 ii miejsce – Łukasz jura/janusz Lassota (warszawa/Rze-

szów),
 iii–iV miejsce Andrzej Szydziński/Paweł Dowgwiłłowicz 

(olsztyn), wojciech Krzysztoporski/Andrzej Pasierski 
(wrocław)

i miejsce w Turnieju Pocieszenia Panów zajął Maciej Łuczak (Poznań)
i miejsce w Turnieju Pocieszenia Pań zajęła Agnieszka zakrzewska (warszawa)
Turniej rodzinny wygrali Marek i Łukasz bołkowscy (Gdańsk).
Turniej dzieci i Młodzieży wygrała joanna wasilewska.

w punktacji generalnej zwyciężyła warszawa – 278 pkt przed olsztynem – �94 
pkt i Łodzią – �80 pkt.

najliczniej reprezentowana w Mistrzostwach była rodzina urbaniaków z ostro-
wa wielkopolskiego.

zwycięzcy Mistrzostw uhonorowani zostali pucharami oraz nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez Polskie wydawnictwa Profesjonalne sp. z o.o. – głów-
nego sponsora Mistrzostw, wszyscy zaś uczestnicy otrzymali dyplomy, a wszystkie 
Panie nagrody rzeczowe od firmy jubirex.

Tegoroczne Mistrzostwa zgromadziły adwokatów i aplikantów adwokackich z ca-
łej Polski, którzy oprócz zmagań na korcie brali udział wraz z osobami towarzyszący-
mi w szeregu imprez zorganizowanych przez Komitet organizacyjny Mistrzostw. 

Pierwszego dnia Mistrzostw wszyscy uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi 
wzięli  udział w rejsie po jeziorze Drwęckim.

Szczególnym uznaniem uczestników cieszył się koncert zespołu „czerwony Tu-
lipan”, jaki miał miejsce na zamku w ostródzie w drugim dniu Mistrzostw.

uroczysty bal na zakończenie Mistrzostw odbył się w sobotę �7 czerwca 2006 r. 
w Park Hotelu w ostródzie.

następne Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie ziemnym odbędą się za rok 
we wrocławiu.
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Komitet organizacyjny dziękuje wszystkim Sponsorom, tj. naczelnej Radzie 
Adwokackiej, okręgowej Radzie Adwokackiej w olsztynie, okręgowej izbie Rad-
ców Prawnych w olsztynie, urzędowi Miasta ostróda, Polskim wydawnictwom 
Profesjonalnym sp. z o.o., browarowi Kormoran, jubirex s.j., Renault – Alcar sp. z 
o.o., bankowi ochrony  środowiska S.A., Ergo Hestia, Park Hotel w ostródzie, P.H. 
Euro-Pak, Rast sp. z o.o oraz  Grupie DbK za ufundowanie nagród oraz sponsoro-
wanie poszczególnych imprez.

andrzej szydziński, urszula kopeć

X Mistrzostwa Polski Prawników
w Tenisie Ziemnym

w dniach �2–�4 maja 2006 r. na kortach im. jadwigi jędrzejowskiej w Katowi-
cach odbyła się kolejna, tym razem jubileuszowa edycja X Mistrzostw Polski Praw-
ników w Tenisie ziemnym organizowanych przez zrzeszenie Prawników Polskich 
– oddział w Katowicach i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Honorowy patronat nad imprezą objęli Prezes Sądu Apelacyjnego bogumiła ustja-
nicz i Prezes zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Katowicach Andrzej josse.

uczestnicy w liczbie 5� reprezentowali wszystkie zawody prawnicze, a wśród ośmiu 
pań dwie prawniczki reprezentowały Trybunał Praw człowieka w Strasburgu.

Po raz pierwszy w Turnieju uczestniczył Roman Prystrom – radca prawny z jeleniej 
Góry. w latach 60. i 70. był zawodnikiem pierwszoligowej Gwardii wrocław, indy-
widualnie klasyfikowanym na listach PzT w pierwszej dziesiątce Polski, dwukrotnym 
Mistrzem Turnieju Pocieszenia w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Kato-
wicach (�965 i �967 rok). zawodnik spotykający się przez 25 lat z najlepszymi rakie-
tami wschodniej Europy, m.in. z Tiriacem, Mrichem, Mozerem, Stroblem, jaworskim. 


