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XXIV MISTRZOSTWA POLSKI ADWOKATÓW W TENISIE ZIEMNYM
WROCŁAW 2002 R.

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2002 r. na kortach AZS-u Wrocław, przy ul. Bo-
udouina de Courtenay odbyły się XXIV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie
Ziemnym.

Imprezę zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu oraz Adwo-
kackie Towarzystwo Sportowe we Wrocławiu.

W Turnieju wzięło udział ponad sześćdziesięciu adwokatów i aplikantów adwo-
kackich z całej Polski. Uczestnicy przyjechali m.in. z Łodzi, Warszawy, Gdańska,
Szczecina, Olsztyna, Poznania, Kielc, Katowic, Siedlec, Bielska Białej, Płocka, Kwi-
dzyna i z innych równie odległych zakątków kraju.

30 maja 2002 roku, uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał Dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Henryk Rossa, sekretarz Naczelnej
Rady Adwokackiej adw. Andrzej Siemiński i Prezes Adwokackiego Towarzystwa
Sportowego adw. Wojciech Krzysztoporski. Organizatorzy przywitali wszystkich
przybyłych gości, sponsorów, a uczestnikom turnieju życzyli udanej rywalizacji.
Następnie, na korcie głównym wszyscy podziwiali pokazową grę dwóch młodych
tenisistów, zajmujących wysokie miejsca na liście ATP: Michała Przysiężnego i Bar-
tłomieja Dąbrowskiego. Kolejnym punktem programu było losowanie gier, a po
nim rozpoczęła się już prawdziwa sportowa walka.

Przez trzy dni zawodnicy zmagali się ośmiu kategoriach: open do 35 lat, męż-
czyźni 36–45 lat, 46–55 lat i mężczyźni powyżej 56 lat. Swoją kategorię miały pa-
nie i najmłodsi uczestnicy turnieju. Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności także
w grach podwójnych i rodzinnych.

Bez względu na wiek, płeć czy kategorię sportową wszyscy w duchu fair play i ze
sportowym zacięciem walczyli o miejsca na podium. Udało się jedynie nielicznym.

W kategorii kobiet zwyciężyła Pani Beata Apelt-Ciupińska. Za nią w kolejności
były: Izabela Kossowska-Głuszczak, Anna Ziomek i Patrycja Lipińska.

Spośród mężczyzn w kategorii powyżej 56 lat pierwsze miejsce zdobył adw.
Włodzimierz Zadencki. W kategorii 45–55 najlepszym okazał się adw. Robert
Zając, a w kategorii 36–45: adw. Grzegorz Żochowski. Niekwestionowanym fa-
worytem i zwycięzcą XXIV Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym został
aplikant adwokacki Mateusz Szymański. Zdobył on nie tylko pierwsze miejsce w
kategorii open, ale także wraz z Łukaszem Jurą trofeum dla najlepszej pary deblo-
wej. Drużynowo I miejsce wywalczyła Izba Wrocławska, a tuż za nią, w kolejności
były: Izba Łódzka i Katowicka.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Warto dodać, że niepowtarzalny klimat – sportowej rywalizacji i przyjacielskich

spotkań był zasługą miejsca w jakim odbywały się Mistrzostwa. Wspaniały obiekt
sportowy AZS-u Wrocław, kompleks hotelowo-restauracyjny, piękna okolica i sło-
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Sprawozdania

neczna pogoda sprawiły, że zawodnicy i goście po sportowym wysiłku mogli wypo-
cząć i zrelaksować się.

Obok emocji sportowych, głośnego dopingu ze strony kibiców i świszczących
nad głowami piłek nie zabrakło także rozrywki i spotkań towarzyskich. Pierwszego
wieczoru, w piknikowej atmosferze bawiliśmy się na statku, pokazując gościom
nasze piękne miasto „z nurtem Odry”. Z klezmerskich dowcipów śmialiśmy się
podczas kolacji w Restauracji Casablanca, a na zakończenie, wręczając nagrody,
puchary i uśmiechy, z łezką w oku, pełni wrażeń umawialiśmy się na kolejne spo-
tkanie za rok.

Mistrzostwa, zarówno od strony sportowej jak i towarzyskiej nigdy nie doszłyby
do skutku gdyby nie pomoc i ofiarność sponsorów. Byli nimi: Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A., Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A., JTT Computer S.A., Opel Autoserwis
Dolny Śląsk LM Sp. z o.o., Wratislavia Kampania Spirytusowa Polmos Wrocław
S.A., Kancelaria Prawna adw. Ireneusz Koksztys oraz Urząd Miejski Wrocławia Wy-
dział Edukacji i Sportu.

Na koniec – zawodnikom, uczestnikom, gościom, sponsorom, pomocnikom,
kibicom i wszystkim życzliwym bez których udziału, pomocy i wsparcia XXIV Mi-
strzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym nie odbyłyby się, bardzo serdecz-
nie dziękujemy!
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