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Szanowni Państwo!
 
Witam na I Turnieju Dziennikarzy o Puchar Niepodległości w Tenisie.. Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Tenisowo - Narciarski Klub Dziennikarzy Media. 

Jesteśmy grupą dziennikarzy. Pracujemy mediach, a jako ludzie aktywni Narodowe Święto Niepod-
ległości postanowiliśmy obchodzić na korcie. Turniej Dziennikarzy o Puchar Niepodległości w Tenisie to nowe wydarzenie 
w kalendarzu amatorskiego tenisa w Polsce. To też okazja do spotkań, wymiany poglądów i zwyczajnej radości z tego, że w 1918 
roku Polska wybiła się na niepodległość, a nam od kilkudziesięciu lat przyszło żyć w wolnym kraju. 
Cieszmy się Polską, bo tu pracujemy, wielu z nas realizuje się rodzinnie i społecznie, a w wolnych chwilach uprawiamy sport.

Jesteśmy szczęśliwi, że na pomysł rozegrania turnieju w Dniu Niepodległości odpowiedziało tak wielu przyjaciół naszego 
Klubu. Sport to emocje, ale też dyscyplina wewnętrzna, wysiłek i wiele wyrzeczeń. Rywalizacja na korcie tenisowym to też 
okazja, żeby na chwilę odsapnąć od codziennych obowiązków. Razem z dziennikarzami rywalizują prawnicy, artyści, prywat-
ni przedsiębiorcy, lekarze, pracownicy wyższych uczelni, gra z nami nawet medalista olimpijski. 
 Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości, a my świętujemy razem z Nią!

Dziękuję że jesteście Państwo z nami. Wszystkim uczestnikom Turnieju życzę niezapomnianych, sportowych emocji, a kole-
gom z zarządu oraz członkom Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego tenisowego 
spotkania.

Nie byłoby to możliwe bez życzliwości Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pomogło nam finansowo w zorganizowaniu Mi-
strzostw w ramach programu „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2016”.  Dziękuję także 
wszystkim partnerom Mistrzostw, w szczególności firmie Lexus-Polska i gościnnemu klubowi WKT Mera.

W imieniu Organizatorów Turnieju 

Tomasz Barański
prezes Stowarzyszenia 

Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy „Media”

 
Mariusz Wachowicz, dzienni-
karz Polskiej Agencji Prasowej, we 
wrześniu 2015 r. miał wypadek ro-
werowy, którego okoliczności do 
teraz nie są jasne. Znalazł go, na 
ścieżce rowerowej, nieprzytom-
nego, przypadkowy człowiek. Za-
wiadomił pogotowie i choć pomoc 
była szybka, obrażenia okazały się 
poważne. 

Mariusz przeszedł ciężką operację, 
wiele tygodni walczył o życie, był 

w śpiączce. Walka Mariusza o powrót do zdrowia trwa już 
ponad rok. Ma szansę na powrót do zdrowia pod warun-
kiem kontynuowania specjalistycznej rehabilitacji. Szanse 
naszego kolegi na odzyskanie sprawności znacznie wzro-
sły po operacji wszczepienia stymulatora pnia mózgu. 

Proces budzenia Mariusza jest długotrwały i kosztowny. 
Wasze wsparcie może mu pomóc w zrobieniu ponownie 
pierwszego kroku. Bardzo poprawiły się też wyniki badań. 
Tym bardziej nie można z tej walki o zdrowie zrezygnować.

Mariusz jest pod opieką Stowarzyszenia „To 
Ma Sens”, za pośrednictwem którego można 
wpłacać darowizny na jego rehabilitację:

nr konta 19 1090 2851 0000 0001 2977 5390
tytuł wpłaty: Mariusz Wachowicz 

Liczy się każda złotówka!

Więcej o sytuacji Mariusza na facebookowej stronie:
#BUDZIMY MARIUSZA



Sport w drodze do Niepodległej 

Józef Piłsudski rzadko po-
kazywał się na trybunach 
stadionów, nie fotografował 
się z gwiazdami sportu. Nie 
interesowały go rekordy ani 
wyniki meczów. 

11 listopada 1918 w Warszawie
„Potrzebny nam żołnierz zahar-

towany, silny duchem i ciałem”  
J. Piłsudski

 W poniedziałek 11 listopada 
1918 roku z kwatery marszałka Fran-
cji Focha w Compiegne przyszła do 
Warszawy wiadomość – na froncie 
zachodnim zawieszenie broni, Niem-
cy skapitulowały. A więc pokój! We 
wszystkich stolicach europejskich za-
panowała olbrzymia radość, a przede 
wszystkim w Warszawie. Czekaliśmy 
na ten moment 123 lata. Na ulice 
polskich miast i miasteczek wyszły 
nieprzeliczone tłumy. Przed domem 
przy ul. Jasnej 5, gdzie zatrzymał się 
po przyjeździe do stolicy Józef Pił-
sudski, wiwatowały tysiące warsza-
wiaków. Przystąpiono do rozbrajania 
niemieckich żołnierzy. Nastrój pa-
triotycznego uniesienia  udzielił się 
wkrótce mieszkańcom zaboru nie-
mieckiego i austriackiego.

Armia silna i wysportowana
 Jednym z niewielu, którzy nie 
podzielali powszechnego entuzja-
zmu, był Piłsudski. Wiedział doskona-
le, jak trudna i wyboista będzie droga 
prowadząca do niepodległości, ile 
przeszkód trzeba będzie pokonać, 

jak wiele jest zagrożeń – wojskowych, 
politycznych, ekonomicznych. Polska 
– u zarania niepodległości słaba eko-
nomicznie, nie mająca jeszcze ustalo-
nych granic – nie mogła liczyć na to, 
że Europa uzna ją za równorzędnego 
partnera.

 „Drogę do wolności wyrąbać 
możemy tylko sami – pisał Józef Pił-
sudski, który kilka dni po 11 listopada 
otrzymał tytuł Naczelnika. – Pomoże 
nam w tym hart ducha i siła ramion. 
Potrzebna nam jest armia, przede 
wszystkim armia, i żołnierz zaharto-
wany, silny duchem i ciałem. Nie inte-
resuje mnie prawica ani lewica. Resz-
tę mam w…”
 Od początku swej działal-
ności wojskowej olbrzymią wagę 
przywiązywał do wyszkolenia, przy-
gotowania fizycznego i zaprawy spor-
towej. Budowanie regularnej armii 

polskiej rozpoczął od młodzieżowych 
organizacji paramilitarnych, chociaż 
z powodzeniem można byłoby je na-
zwać parasportowymi. Wiosną 1910 
roku wspólnie ze swym przyjacielem 
Kazimierzem Sosnkowskim utworzył 
Związek Strzelecki oparty na wzorach 
austriackich – organizację w pełni 
legalną. Nie mając dostępu do bro-
ni, strzelcy ćwiczyli na krakowskich 
Błoniach, a karabiny zastępowały im 
kije na sznurkach. Równie legalny 
charakter miały też Polskie Drużyny 
Strzeleckie i dopiero w 1914 roku 
Polska Organizacja Wojskowa (POW) 
przeszła do konspiracji. To właśnie 
peowiacy stanowili trzon Legionów. 
W trzech brygadach, a przede wszyst-
kim pierwszej, dowodzonej przez Pił-
sudskiego, rozwijało się życie spor-
towe, ponieważ między walkami na 
frontach i długimi, wyczerpującymi 
marszami sport był jedyną rozrywką 
dla żołnierzy. 
„Wystarczył skrawek łąki – wspominał 
prof. Rudolf Wacek – a już ustawia-
ło się dwie bramki wytyczone przez 
chlebaki i drużyny pułkowe mogły 
rozgrywać piłkarskie mecze. W Bryga-
dzie powstawało wiele zespołów, ale 
oczywiście najważniejsza była dru-
żyna sztabowa, w której same znane 
nazwiska: por. Wieniawa-Długoszow-

Józef Piłsudski w Garwolinie, sierpień 1920
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ski, rtm. Belina-Prażmowski, kpt. Li-
twinowicz, kpt. Kasprzycki czy por. 
Skotnicki. Na trybunach często go-
ścili Józef Piłsudski i Ignacy Rydz-Śmi-
gły. Równo sto lat temu w kancelarii 
sztabowej Legionów, rozlokowanych 
w lasach koło Maniewicz na Wołyniu, 
odbyło się zebranie założycielskie 
najstarszego klubu woj-
skowego Legii Warszawa.

Pieśń podnosi ducha
 Kryzys przy-
sięgowy i rozwiązanie 
I Brygady nie zlikwido-
wały sportu legionowe-
go. Nawet w trudnych 
warunkach jenieckich w 
Szczypiornie, Benjami-
nowie i innych obozach 
internowania „leguny” 
nie przestawały ćwiczyć, 
wierząc, że czekają ich 
jeszcze ważne zadania. 
 11 listopada 
1918 roku pojawiła się szan-
sa kontynuowania walki o niepod-
ległość. Rozpoczęto formowanie 
Wojska Polskiego. Ale co to było za 
wojsko – kilkanaście tysięcy byłych 
peowiaków, niedobitki Legionów 
i przypadkowi ochotnicy z trzech 
zaborów. Różne mundury i oporzą-
dzenie, broń strzelecka, do której 
brakowało amunicji – austriacka, nie-
miecka, rosyjska, francuska a nawet 
japońska. Zresztą brakowało wszyst-
kiego, nawet butów. Podczas ope-
racji pod Mozyrzem płk Władysław 
Sikorski utworzył kompanię „bosa-
ków”, żołnierzy, którzy przez bagniste 
tereny szli do boju bez butów. Mimo 
to zapał do walki był olbrzymi i po 
roku w szeregach Wojska Polskiego 
było już milion żołnierzy. Znacznym 
wzmocnieniem WP było przybycie z 
Francji 50-tysięcznej „błękitnej armii” 
generała Hallera. Hallerczycy wyróż-
niali się nie tylko strojem i ekwipun-
kiem, ale przede wszystkim świetnym 
wyszkoleniem. Około 80 procent ka-
dry oficerskiej stanowili druhowie 
amerykańskiego i kanadyjskiego So-
koła. Porównanie sprawności fizycz-
nej wychowanych w Towarzystwie 
Gimnastycznym Sokół  Hallerczyków 
z rekrutami WP pokazywało, jak wiel-
ka dzieli ich przepaść. Od początku 
1920 roku do Sztabu Generalnego 
WP napływały alarmujące meldun-

ki naczelnego lekarza POW płk. dr. 
Władysława Osmólskiego: z powodu 
różnych chorób w szpitalach zmarło 
2337 oficerów, podoficerów i sze-
regowych. W tym samym czasie na 
polu walki poległo 2211. W szpitalach 
przebywało blisko 56 tysięcy chorych 
żołnierzy i ponad 21 tysięcy rannych. 

Statystyka niezbicie pokazywała, że 
straty wskutek chorób są znacznie 
większe niż na froncie. Poprawa stanu 
zdrowia i higieny żołnierzy stały się 
więc jednym z najważniejszych za-
dań. Wiosną 1920 roku Ministerstwo 

Spraw Wojskowych wydało instruk-
cję, w której czytamy:
„- gimnastyka przedstawia pierwszo-
rzędną wartość w szkoleniu ciele-
snym żołnierza, wyucza zaoszczędza-
nia sił w walce z wrogiem
- gry sportowe zaprawiają do walki, 
wyrabiają zręczność, uczą współdzia-

łania i współzawodnictwa
- a towarzysząca temu pieśń podnosi 
ducha”.
 Jak donosił „Wiarus” z 26 
kwietnia 1920 roku, we wszystkich 
Okręgach Generalnych zaczął obo-
wiązywać jednolity program zajęć 
cielesnych i rozpoczęto eliminacje do 

zawodów, których zwy-
cięzcy mieli spotkać się 
6 sierpnia w Warszawie 
na Igrzyskach Central-
nych WP. A oto ich pro-
gram: biegi, skoki, rzut 
dyskiem, kulą, granatem, 
przeciąganie liny, pięcio-
bój, turniej piłki nożnej, 
pływanie (wpław przez 
Wisłę) i bieg na 1500 m 
w pełnym rynsztunku.
 Niestety, do zawo-
dów tych nie doszło, 
również reprezentacja 
olimpijska nie pojechała 
na igrzyska do Antwer-

pii. Ze Wschodu nadciągała 
bolszewicka nawałnica.

Ojczyna w potrzebie
 Na hasło „Ojczyzna w potrze-
bie” tysiące sportowców Lwowa, War-
szawy, Poznania zgłosiło się w szeregi 
Wojska Polskiego. Jak wynika ze sta-
tystyk, jedną czwartą „Orląt lwow-
skich” stanowili sportowcy Pogoni 
i Czarnych. Na Cmentarzu Łyczakow-
skim spoczywa ich 124, a wśród nich 
Ludwik Lubicz-Wolski, 24-letni uta-
lentowany poeta, piłkarz Pogoni.  
W obronie Lwowa walczył por. Tade-
usz Kuchar, dowódca baterii artyleryj-
skiej „Pogoń”. Gdy w połowie sierpnia 
ważyły się losy Warszawy i walki toczy-
ły się pod Radzyminem, do oddzia-
łów ochotniczych zaczęli zgłaszać 
się masowo członkowie stołecznych 
klubów. Szeregi Legii Akademickiej, 
przekształconej później w 36 pułk 
piechoty, zasilili członkowie AZS i Po-
lonii. Obronę mostów i przejść na 
Wiśle powierzono kompaniom Al-
freda Lotha;  w ich skład wchodziło 
ok. tysiąca członków WTW i innych 
klubów wioślarskich. Rolę kurierów 
pełnili kolarze z WTC pod wodzą 
znanego warszawskiego cukiernika 
Stanisława Blikle. Na frontach wojny 
1920 roku wsławili się olimpijczycy-
-kawalerzyści. Medalista olimpijski 
Karol Rómmel z 8 Pułku Ułanów ks. 

Józef Piłsudski na meczu piłkarskim drużyn I Brygady

Gen. bryg. dr Stanisław Rouppert  – pre-
zes Legii Warszawa w latach 1929-1932
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Józefa Poniatowskiego został odzna-
czony orderem Virtuti Militari i sied-
miokrotnie Krzyżem Walecznych; ppr. 
Zdzisław Dziadulski z 1 Pułku Szwole-
żerów był kawalerem orderu Virtuti 
Militari i czterokrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych za udział w wal-
kach na Śląsku i Pomorzu.
 Komendant nigdy o nich 
nie zapomniał. W przemówieniach 
często podkreślał rolę drużyn strze-
leckich i POW, wspaniałą postawę 
„Orląt lwowskich” oraz ochotników 
Bitwy Warszawskiej. W jednym z roz-
kazów napisał: „Żołnierze! Możecie 
być dumni i zadowoleni ze spełnienia 
swego obowiązku. Na wasze zwycię-
stwa składały się nie tylko bezprzy-
kładne męstwo na polu walki, ale 
także codzienny fi zyczny trud i ciężka 
praca żołnierska.”

Funkcje sportu wg Marszałka
 Józef Piłsudski rzadko poka-
zywał się na trybunach stadionów, 
nie fotografował się z gwiazdami 
sportu. Nie interesowały go rekordy 
ani wyniki meczów. Wprawdzie ob-
jął patronat nad PKOl, ale krytycznie 
patrzył na narastającą pogoń za re-
kordami. Był przeciwnikiem profe-
sjonalizacji, uważając, że sport ma 
do spełnienia wiele innych ważnych 
funkcji społecznych. Jego zdaniem, 
naczelne zadanie sportu to biologicz-
ne odrodzenie narodu, który przez 
123 lata żył  w niewoli. Wprowadze-
nie lekcji wf w szkołach było równie 
ważne, jak walka z analfabetyzmem. 
Powołane z jego inicjatywy pierwsze 
ministerstwo sportu (1927 r.) nosiło 
nazwę Państwowy Urząd Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Był inicjatorem utwo-
rzenia Państwowej Rady Naukowej 
WF oraz Centralnego Instytutu Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. 
Żaden inny polski polityk nie zrobił 
tak wiele dla polskiego sportu jak 
Marszałek Józef Piłsudski.
 „Obrona ojczyzny, pogodne 
dzieciństwo i radosna młodość – pisał 
w swych wspomnieniach – zdrowe, 
dojrzałe społeczeństwo, zdolne do 
dużych wysiłków na rzecz gospodar-
ki narodowej to cel naszych działań, 
rozpoczynanych prawie od podstaw.”   

 Zbigniew Chmielewski

 Tenis to jedna z najpo-
pularniejszych dyscyplin sportu 
uprawianych przez ofi cerów WP. 
Tradycje „białego sportu” sięga-
ją 1917 roku, kiedy w obozie in-
ternowania żołnierzy Legionów 
w Benjaminowie organizowa-
no pierwsze kursy nauki tej gry. 
W niepodległej Polsce wojskowi 
tenisiści odegrali znaczącą rolę w 
życiu społecznym i politycznym 
kraju. 
Płk Ignacy Matuszewski – „naj-
inteligentniejszy ofi cer Piłsud-
skiego”, jak o nim pisano, szef 
II Oddziału WP, potem minister 
skarbu – pełnił funkcję prezesa 
PZT w latach 1930-32; w czasie 
II wojny światowej jeden z naj-
wybitniejszych publicystów emi-

gracyjnych, autor broszury „O co 
walczymy”. Z kolei w armii gen. 
Hallera wywiadem kierował kpt. 
Włodzimierz Marszewski, mistrz 
Wojska Polskiego, członek kadry 
narodowej w tenisie, w 1945 roku 
jeden z ostatnich komendantów 
Narodowej Organizacji Wojsko-
wej. W obronie Lwowa walczyli 
dr Stanisław Darski, odznaczony 
Krzyżem Walecznych, zdobywca 
trzech tytułów mistrza Polski oraz 
por. Tadeusz Kuchar z Pogoni, 
odznaczony orderem Virtuti Mi-
litari (w latach 1946-49 dyrektor 
PUWF). Por. Aleksander Olcho-
wicz zgłosił się na ochotnika do 
Wojska Polskiego, gdy miał 16 lat. 
W czasie powstania warszawskie-
go był w sztabie oddziałów syn-

dykalistów i walczył 
na Starym Mieście. 
Jest uważany za twór-
cę pierwszych sukce-
sów polskiego tenisa, 
jemu zawdzięczali 
swe kariery Jadwiga 
Jędrzejowska i Ignacy 
Tłoczyński; kapitan 
drużyny daviscupo-
wej, honorowy prezes 
PZT w latach 1946-52 
(jak dotychczas jedy-
ny działacz tenisowy, 
który został w  ten 
sposób uhonorowa-
ny). Wielkim entuzja-
stą tenisa był  gen. Ka-
zimierz Sosnkowski, 
najbliższy współpra-
cownik Józefa Piłsud-
skiego, minister spraw 
wojskowych, a w latach 
II wojny światowej, po 
śmierci gen. Władysła-
wa Sikorskiego, Wódz 
Naczelny. 

Z. Chmielewski, 
fot. archiwum autora

Reprezentanci Polski w tenisie 1929 r.: 
Włodzimierz Marszewski (z prawej) i 
Ignacy Tłoczyński

O TENISIE

Zaczęło się w  1917 roku 
w Benjaminowie
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TURNIEJ FINANSOWO WSPIERA MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

PROGRAM:
11.11.2016 (piątek)
10.00 – początek gier grupowych turnieju debla mężczyzn oraz miksta
ok. 15.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju z udziałem m.in. przedstawicieli partnerów turnieju, wspólne zdjęcie
15.00-22.00 – ciąg dalszy gier grupowych turnieju debla mężczyzn oraz miksta
***Lunch turniejowy w godz. 12.00-17.00, Restauracja Return (korty Mera)

12.11.2016 (sobota)
10.00 – 20.00 – gry grupowe turnieju debla mężczyzn oraz miksta
20.00 – 23.00 – ćwierćfinały turnieju debla mężczyzn oraz miksta
*** kolacja turniejowa – crepsy – naleśniki w stylu francuskim w godz. 16.00-21.00 
(catering,live cooking, korty Mera)

13.11.2016 (niedziela)
10.00 – półfinały turnieju debla mężczyzn oraz miksta
ok. 13.00 (po regulaminowym odpoczynku) finały debla mężczyzn oraz miksta
ok. 15.00 – zakończenie turnieju, rozdanie pucharów, losowanie cennych nagród wśród obecnych uczestników turnieju

SĘDZIA TURNIEJU: TOMASZ PAZIK KOM. 692 774 738 
PIŁKA TURNIEJOWA: PACIFIC PRO TOUR
                 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

                 I  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  DZIENNIKARZY  O  PUCHAR   NIEPODLEGŁOŚCI  W
  TENISIE

Kontakt do organizatorów: 
Tomasz Barański, kom. 519 310 693; Jerzy Pawłowski, kom. 602 797 260; Oskar Maya, kom.  696 436 620

www.mediatenis.pl; biuro@mediatenis.pl
(informacja o grach pojawi się na stronie mediatenis. pl oraz na pro� lu  Stowarzyszenia na Facebooku.

11-13 XI 2016
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Polska

PATRONI MEDIALNI:




