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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. 
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zwyciężał z takimi asami polskiego tenisa jak Piątek, fibak, Dobrowolski, Maniewski. 
Autor pięknie wydanej publikacji „50 lat jeleniogórskiego tenisa”, w której zawarł 
opisy i wyniki meczów wszystkich zawodników pięćdziesięciolecia Polski.

A oto wyniki w poszczególnych grupach wiekowych i sportowych:

GRA PojEDynczA PAń
i. joanna Kotarska, ii. Anita Hawranek, iii. Aleksandra Kurnik, iii. Katarzyna 
wnuk-czerniej

GRA PojEDynczA PAnów – i GRuPA wiEKowA
i. Krzysztof Długi, ii. Adam Malinowski, iii. Rafał jurowski, iii. Maciej czajkow-
ski

GRA PojEDynczA PAnów – ii GRuPA wiEKowA
i. janusz święcicki, ii. jerzy Piwko, iii. Mirosław Sokólski, iii. Marek Krypner

GRA PojEDynczA PAnów – iii GRuPA wiEKowA
i. Roman Prystrom, ii. Robert zając, iii. joachim Rassek, iii. zygmunt wnuk

GRA PoDwójnA PAnów – i GRuPA wiEKowA
i. Krzysztof Długi – Przemysław nowakowski, ii. filip Szulc – Maciej czajkowski, 
iii. Adam Malinowski – Łukasz Gajos, iii. Rafał jurowski – Krzysztof Mika

GRA PoDwójnA PAnów – ii GRuPA wiEKowA
i. janusz święcicki – Roman Prystrom, ii. zygmunt wnuk – Robert zając, iii. 
Mirosław Sokólski – Sławomir Leśniewski, iii. bogdan buczyło – jerzy Piwko

GRA PociESzEniA PAnów
i. Marcin Rogowski, ii. Marcin Kwiecień

GRA MiESzAnA
i. Aleksandra Kurnik – Przemysław nowakowski, ii. joanna Kotarska – joachim 
Rassek, iii. Anita Hawranek – Adam Malinowski, iii. Katarzyna wnuk-czerniej 
– Krystian Mularczyk

Turniej przebiegał pod znakiem zaciętej rywalizacji we wszystkich kategoriach 
wiekowych. niezwykle atrakcyjne zarówno od strony sportowej, jak i estetycz-
nej były dla obserwatorów gry mieszane. Sprawny przebieg Turnieju był zasługą 
przede wszystkim Dyrektora Sportowego Karola zarzeckiego. jak co roku Turniej 
swoją obecnością uświetnili oficjele, wśród których, obok patronów Turnieju, goś-
cili Prezesi Sądów okręgowych, Dziekan okręgowej izby Radców Prawnych oraz 
przedstawiciele sponsorów.

Podczas uroczystości zamknięcia imprezy wręczone zostały okolicznościowe 
puchary i dyplomy, a także cenne nagrody rzeczowe.

okolicznościowe puchary ufundowali i wręczali Prezes Sądu Apelacyjnego, Pre-
zes zrzeszenia Prawników Polskich – oddział w Katowicach, Prezesi Sądów okrę-
gowych, Prokurator Apelacyjny w Katowicach, Dziekan okręgowej izby Radców 
Prawnych w Katowicach.

Główny sponsor Turnieju firma Lexis nexis ufundowała programy prawnicze Lex 
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Polonica Maxima i Prima, a dla każdego z uczestników okolicznościową koszulkę 
sportową. Słowa podziękowania należą się również pozostałym sponsorom: okrę-
gowej izbie Radców Prawnych, okręgowej Radzie notarialnej, firmie noMA 2 i 
Toyota, a także właścicielowi kortów Michałowi Domogale.

Dyrektor obiektu Pan jerzy wójcik zadbał o dobrą jakość kortów i zaplecze 
gastronomiczne. Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie wieloletniego 
Prezesa zPP – oddział w Katowicach Andrzeja josse okolicznościową statuetką za 
wspieranie i pomoc w organizacji turniejów począwszy od i edycji.

Do zobaczenia w kolejnej edycji Turnieju – maj 2007.
ryszard kurnik

System elektronicznej wokandy  
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Rzecznik prasowy So we wrocławiu s.s.o. Małgorzata Lamparska nadesłała in-
formację o uruchomieniu we wrocławskim Sądzie okręgowym systemu elektro-
nicznej wokandy (e-wokanda) pozwalającego stronom i pełnomocnikom proceso-
wym na śledzenie w internecie on-line toku konkretnej sprawy.

„nowy moduł serwisu internetowego wrocławskiego Sądu dostępny jest pod 
adresem http://www.wroclaw.so.gov.pl/iwokanda/index.php i został uruchomio-
ny �6 sierpnia 2006 roku. System pozwala nie tylko na śledzenie terminów danej 
sprawy, ale nawet na zamówienie przysłania przypomnienia o rozprawie pocztą 
elektroniczną na podany adres e-mail. będzie to więc z pewnością wielkie ułatwie-
nie dla stron, pełnomocników, a również dla samych dziennikarzy.

Moduł e-wokanda jest częścią Systemu Wspomagania Organizacji rozpraw 
(SWOr), stworzonego w ramach projektu «Sąd XXi wieku» zatwierdzonego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. System działa już dziś we wrocławskim Sądzie i jest 
ogromnym ułatwieniem w pracy sędziów oraz pracowników Sądu. internetowy 
portal iudex umożliwia bowiem rezerwację sal rozpraw on-line, wgląd na listę bie-
głych i tłumaczy przysięgłych, dostęp do statystyk, orzecznictwa Sądu okręgowego 
oraz kalkulatorów opłat i bazy adresowej sądów i instytucji państwowych wraz 
z ich właściwością. Dzięki uruchomionemu ostatnio nowemu modułowi SwoR 
pod nazwą «kalendarz biegłego» każdy z biegłych może wpisać dni, w czasie 
których pozostaje w dyspozycji Sądu, oraz wolne i zajęte terminy. Sędziowie mogą 
sprawdzać obciążenie konkretnego biegłego zleconymi przez różne sądy opiniami 
oraz terminowość ich sporządzania, dzięki czemu mogą racjonalnie zlecać spo-
rządzenie opinii tym biegłym, którzy szybciej będą mogli je wykonać. wrocławski 
moduł «kalendarz biegłego» będzie najprawdopodobniej wzorcem dla podobnych 
rozwiązań w innych polskich sądach.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wrocławski Sąd, a szczególnie jego wydzia-
ły gospodarcze od kilku lat wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne do 


