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Mera – klub po czterdziestce
W tym roku WKT Metra obchodzi jubileusz czterdziestolecia istnienia. W ciągu tych lat zanotował niemało sukcesów, wyszkolił grupę świetnych zawodników,
zorganizował niejedną wielką imprezę krajową czy
międzynarodową.
„Zaczęło się w czasach gierkowskich, kiedy gospodarką rządziły dziwne prawa – wspomina Stanisław Szczukiewicz. Pewnego razu podczas kolacji
w moim domu powiedziałem, że Warszawie przydałaby się tenisowa hala. Obecny wśród gości minister przemysłu maszynowego zainteresował się
tym pomysłem. Po kilu dniach otrzymałem telefon:
„Załatwione – budujemy”. Okazało się, że zredukował dotacje na trzy różne inwestycje swego resortu,
wygospodarowując w ten sposób 2200 tysięcy złotych, jakimś cudem znalazł też materiały na budowę. Domek klubowy (pawilon typu enerdowskiego)
podarowały władze Wrocławia, ponieważ stał niewykorzystany i niszczał. Przywiozłem ze Szwajcarii
plany trzykortowej hali tenisowej, typowo alpejskiej,
i inżynier Wojciech Zabłocki przystąpił natychmiast
do opracowania projektu architektonicznego. Tempo było – jak na ówczesne czasy – zawrotne. W ciągu
kilkunastu miesięcy inwestycja została oddana do
użytku. Był to rok 1980”.
Za swą decyzję minister przemysłu maszynowego
Aleksander Kopeć a także ludzie związani z tą budową zostali ostro skrytykowani. Jedne gazety pisały,
że to „kaprys pana ministra”, wybudował, wiadomo,
halę dla swej córki tenisistki. Inne z oburzeniem informowały, że obiekt powstał z funduszów socjalnych zakładów przemysłowych.

W każdym razie na Ochocie, na terenie dawnych glinianek i ogródków działkowych wybudowany został
w błyskawicznym tempie pierwszy w Polsce kryty
obiekt tenisowy. Podpisano umowę ze Zjednoczeniem Mera, gwarantującą nowopowstałemu klubowi 20 Etatów dla pracowników oraz pewne sumy na
utrzymanie kortów. Mając tak solidnego partnera
Mera szybko stała się czołowym klubem Warszawy.
W pierwszym okresie w jej barwach występowało
wielu reprezentantów Polski: Maciej Kost, Lech Sidor,
Ryszard Major, Marcin Maziarczyk, Bartłomiej Kuchta. W ciągu pierwszych dziesięciu lat klub wywalczył
pięć tytułów drużynowego mistrza Polski. Piękne
tradycje Mery kontynuowali w następnych latach
Mariusz Fyrstenberg i Dawid Olejniczak. Oczywiście
te osiągnięcia byłyby niemożliwe, gdyby nie działacze związani z klubem od początku jego istnienia:
Stanisław Szczukiewicz, Leonard Praśniewski i wielu,
wielu innych.
Dzisiaj na tenisowej mapie stolicy Mera zajmuje ważne miejsce i kiedy zaczyna się sezon zimowy, chętnych do gry nie brakuje. Wprawdzie nadal słychać
narzekania, że nawierzchnia jest zła, że kaloryfery
usytuowane są zbyt blisko kortów, ale zimą Mera jest
się ulubionym miejscem spotkań tenisistów.
Wielokrotnie gościli tu także dziennikarze. Właśnie
tu odbyły się przed trzydziestu laty pierwsze halowe
mistrzostwa naszego klubu, który nosił wówczas nazwę „Kaczka”. Tu rozgrywaliśmy spotkania z naszymi
kolegami z Austrii i ze Szwecji. Tu także odbył się pamiętny mecz Mera-dziennikarze z udziałem patrona
klubu ministra Kopcia.
Z okazji jubileuszu składamy naszym kolegom z klubu Mera, zawodnikom, trenerom i działaczom najlepsze życzenia. Wszak tenisowe życie zaczyna się po
czterdziestce.
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Gramy od 58 lat

po raz pierwszy mistrzostwa dziennikarzy w tenisie rozegrano w 1961 roku!

Warszawa – 2016
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Olsztyn – 2018

Olsztyn – 2018
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Program Turnieju
14 czerwca 2019 - piątek
09.00 – 19.00 – początek gier turniejowych singla kobiet i mężczyzn
16.00

– uroczystość otwarcia Turnieju z udziałem władz Stowarzyszenia, sponsorów i zaproszonych gości + WSPÓLNE ZDJĘCIE

16.30

– ciąg dalszy gier turniejowych singla kobiet i mężczyzn. Początek gier turniejów debla i miksta

19.15

– I termin/19.30 – II termin – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA

godz. 21.30

– spotkanie klubowe Osada Grill&Bar, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19

**** lunch klubowy w godz. 12.00 – 18.00, Mera Bistro (korty Mera)

15 czerwca 2019 - sobota
09.00 – 19.00 – gry turniejowe: singiel, debel, mikst
21.00

– dla chętnych i wytrwałych: nieoficjalna integracja uczestników – Grill&Bar
Osada, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 19.

16 czerwca 2019 - niedziela
9.00 – 14.00

– gry finałowe singiel, debel, mikst (ew. półfinały)

15.00

– Uroczyste zakończenie Turnieju, rozdanie pucharów, dyplomów, nagród
od sponsorów oraz losowanie prezentów od Klubu MEDIA i partnerów
wydarzenia

Sędzia naczelny: Wojciech Kalinowski
Sędzia: Katarzyna Krajowska-Kukiel
Nawierzchnia: 6 kortów o nawierzchni ceglastej
Piłki: Pacific Pro Tour
Obuwie: obowiązuje obuwie na korty ziemne
Kontakt do organizatorów:
Tomasz Barański, setpress@gmail.com, kom. 519 310 693
Jerzy Pawłowski, biuro@mediatenis.pl, kom. 602 797 260
www.mediatenis.pl; biuro@mediatenis.pl
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