Jubileuszowy XX Otwarty Turniej Adwokatów
TOGAGOLF 2019
Zakończył się Jubileuszowy
XX Otwarty Turniej Adwokatów TOGAGOLF 2019,
organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Golfiści przybyli z
najdalszych zakątków Polski. W samym turnieju głównym w pierwszym tylko dniu
rywalizowało aż 99 golfistów, w drugim ponad 60. Początkujący w tym sporcie próbowali
swoich sił w Akademii Golfa pod okiem trenerów.
Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęli przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA adw. Stanisław Estreich i dziekan ORA w Olsztynie
adw. Stefan Salamon. Gośćmi imprezy byli m.in. Andrzej Abako - starosta Olsztyński i Michał
Kontraktowicz - wójt Gminy Stawiguda, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Turniej TOGAGOLF jest najpopularniejszą w Polsce golfową imprezą prawników i jest rozgrywany
nieprzerwanie od 2000 roku. Pogoda w sobotę podczas turnieju głównego TOGAGOLF była
znakomita. W niedzielę bardzo silny i zimny wiatr utrudniał życie golfistom. Niektórzy ponoć widzieli
nawet popychane wiatrem, wędrujące samoistnie po murawie piłki.
Rozegrane zostały kolejne VII Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfa. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna Izby Adwokackiej w Łodzi w składzie adw. Elżbieta Wolschendorf-Łazowska i adw. Krzysztof
Łazowski. Drugie miejsce zajęła drużyna Izby Szczecińskiej (adw. Mirosław Łopatto i adw. Andrzej
Mataj), a trzecie miejsce drużyna Izby Olsztyńskiej w składzie (adw. Katarzyna Zawada i adw.
Wojciech Kozielski). W turnieju indywidualnym zwyciężyła adw. Elżbieta Wolschendorf-Łazowska
reprezentująca Izbę Łódzką, a kolejne miejsca zajęli: adw. Grzegorz Jaworski (Izba Katowicka), adw.
Krzysztof Łazowski (Izba Łódzka), adw. Katarzyna Zawada (Izba Olsztyńska), adw. Andrzej Pasierski
(Izba Wrocławska), adw. Ewa Weinar (Izba Warszawska), adw. Agnieszka Jakubowska (Izba
Poznańska), adw. Jagoda Wolska (Izba Łódzka), adw. Mirosław Łopatto (Izba Szczecińska), adw.
Grzegorz Kwiatkowski (Izba Łódzka), adw. Zofia Woźniak (Izba Łódzka), adw. Andrzej Mataj (Izba
Szczecińska), adw. Andrzej Piotrowski (Izba Łódzka), adw. Stanisław Borzdyński (Izba Pomorska),
adw. Wojciech Kozielski (Izba Olsztyńska), adw. Tomasz Radziwilski (Izba Olsztyńska), adw. Joanna
Tkaczyk (Izba Warszawska).
Licznie przybyli przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Rywalizację prawników wygrał
Krzysztof Wolski z Łodzi przed Pawłem Skarżyńskim z Olsztyna i Tomaszem Kisielem z Augustowa.
Najlepszy wynik w klasyfikacji stableford netto uzyskał junior Marcel Żurawski, a klasyfikację
strokeplay brutto wygrał Paweł Adamczyk.
Z racji jubileuszu bardzo uroczysty przebieg miała ceremonia zakończenia turnieju głównego
TOGAGOLF. Osoby, które przez 20 lat szczególnie przyczyniły się do organizacji turnieju, otrzymały
podziękowanie i pamiątkowe, specjalnie przygotowane na tę uroczystość medale. Golfiści pięknie
podziękowali też pomysłodawcom i organizatorom turnieju TOGAGOLF: adwokatowi Jerzemu
Dobrzańskiemu i jego żonie Urszuli mobilizując ich do dalszego organizowania tej imprezy. Niezwykle
miłym jubileuszowym akcentem było wyróżnienie (medal) i piękny bukiet kwiatów dla adw. Kasi
Zawady i Pawła Skarżyńskiego, którzy właśnie na TodzeGolf się poznali, a wyróżnienie przyjmowali
ze swoją 3-letnią córeczką.
Gościem wieczoru był Krzysztof Daukszewicz, którego recital długo pozostanie w pamięci
uczestników. Tradycyjnie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, Podczas bankietu odbyły się już
kultowe konkursy puttowania - tym razem putterem dla leworęcznych.
Drugi dzień zawodów TOGA REWANŻ jak zawsze był trudniejszy nie tylko z powodu zmęczenia, ale
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też z powodu bardzo silnego wiatru. Rywalizację adwokatów wygrał adw. Krzysztof Łazowski, przed
adw. Mirosławem Łopatto i adw. Jagodą Wolską. Wśród prawników zwyciężył Marek Czecharowski z
Warszawy. Rywalizację „open” w klasyfikacji stableford netto wygrała Anna Bacławska, a stroke play
brutto Marek Orłowski.
Impreza była bardzo udana. Golfiści wyjeżdżali z gościnnego pola golfowego Mazury Golf & Country
Club zapowiadając swój przyjazd za rok.
Współorganizatorem wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Tomaszkowo.
Zapraszamy na stronę www.togagolf.pl i dziękujemy wymienionym na tej stronie sponsorom.

relację sporządziła
adw. Olga Tusińska
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