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Warszawa, 11 listopada 2021r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

serdecznie witam na VI Ogólnopolskim Turnieju Dziennikarzy 
w Tenisie o Puchar Niepodległości. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie Klub Dziennikarzy Media. To już szósta 
edycja naszego Turnieju. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało wielu członków Klubu 
Dziennikarzy z całej Polski. W Turnieju rywalizują jednak nie tylko 
ludzie mediów, ale też m.in. prawnicy, architekci, artyści i prywat-
ni przedsiębiorcy. W tych uroczystych dniach, oprócz sportowej 
rywalizacji na korcie, okazujemy także radości z tego, że w 1918 
roku Polska wybiła się na niepodległość. 

Dziękuję, że jesteście Państwo z nami mimo niepewności i obaw 
związanych z pandemią COVID-19. To już kolejna edycja naszego 
Turnieju, gdy zachowując wszelkie możliwe środki ostrożności, 
gramy jednak w tenisa. To jeden ze sposobów zwiększenia od-
porności naszych organizmów i czerpania radości z życia, którego 
pandemia zabrać nam przecież nie może. Cieszymy się z tego, że 
grono uczestników i Przyjaciół Pucharu Niepodległości z roku na 
rok się powiększa - w Turnieju biorą udział nowe osoby, a tenisiści 
z lat ubiegłych ciągle chętnie do nas wracają. Wszystkim Państwu 
życzę zdrowia oraz niezapomnianych sportowych emocji. 

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu oraz gronu wolontariuszy 
za wspólne przygotowanie Turnieju i wspólne emocje na korcie. 
Nasza rywalizacja nie byłaby możliwa bez życzliwości i finanso-
wego wsparcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, które pomogło nam w zorganizowaniu Turnieju 
Niepodległości w ramach programu „Upowszechnianie sportu 
różnych grup społecznych i środowiskowych 2021”. Szczególne 
podziękowania kierujemy także do Totalizatora Sportowego 
– Partnera Głównego Turnieju, a także pozostałych Partnerów 
i Sponsorów. Pomogły nam m.in.: Strefa Tenisa, Pacific Polska, 
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze SA 
oraz jak zwykle gościnny klub tenisowy WKT Mera.

W imieniu Organizatorów Turnieju

Tomasz Barański,

prezes Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarski

Klub Dziennikarzy

fot. Przemysław Pokrycki  
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Pomysłodawcami Pucharu Niepodległości są dziennikarze Tomasz Barański oraz Jerzy  Pawłowski, 
wielcy pasjonaci tenisa, członkowie zarządu Klubu MEDIA. Przy tworzeniu Turnieju przyświecała im 
idea rozszerzenia formuły amatorskich turniejów tenisowych i zaproszenia do sportowej rywalizacji 
tenisistów spoza Klubu. Ważne też było coroczne obchodzenie na sportowo, narodowego święta 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ideę zorganizowania kolejnego, klubowego wydarzenia z zainteresowaniem przyjęły władze Klu-
bu oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, które od pierwszej edycji wspiera ten amatorski turniej 
finansowo i organizacyjnie. Pomysł chwycił, czego dowodem jest to, że podczas kolejnych edycji 
Turnieju uczestniczy w nim regularnie ponad 100 tenisistek i tenisistów.

Pierwsza edycja Turnieju Niepodległości odbyła się w listopadzie 2016 roku. Od tego czasu Turniej 
na stałe wpisał się w kalendarz amatorskiego tenisa w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba uczestni-
ków, rośnie także poziom sportowy i organizacyjny wydarzenia.

To wydarzenie rodzinne. Graczom kibicują całe rodziny. Turniej to także okazja do integracji środo-
wiska, spotkań i rozmów. Nie bez znaczenia dla organizatorów jest także aktywizowanie tenisistów 
60+. Najstarszy uczestnik naszego Turnieju miał 86 lat…

W turnieju grają przede wszystkim członkowie Klubu MEDIA (rzeczywiści oraz wspierający), ale 
wydarzenie ma charakrer otwarty, a wśród gości nie brakuje aktorów, lu-
dzi ze świata sztuki, mediów i biznesu. Grają z nami także tenisiści, którzy 
reprezentowali Polskę m.in. w Davis Cup-ie (na zaproszenie sponsorów), 
a także rozgrywkach ITF Seniors.

Każdego roku wydarzenie jest współfinansowane przez Ministerstwo Spor-
tu. Nie do przecenienia jest także rola sponsorów. Od samego początku 
partnerem wydarzenia jest Pacific Polska, Strefa Tenisa. W edycjach 2020 
i 2021 za wsparcie szczególnie dziękujemy Totalizatorowi Sportowemu.

Historia Turnieju 
O Puchar Niepodległości
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ZWYCIĘZCY EDYCJI 2020
Mikst
Katarzyna Kowalczyk/Robert Laskowski – Małgorzata Kanabus/Dariusz Lewandowski 6/2, 6/3

gra podwójna – kat. +90
Rafał Sitarz/Ireneusz Górka – Jerzy Bratosiewicz/Gałecki 6/3, 6/0

gra podwójna – kat. +110
Jakub Kaszubowski/ Christian Moeller – Leszek Połaski/Jacek Jaczewski 6/7, 7/6, 10-7

ZWYCIĘZCY EDYCJI 2019
Mikst
Alicja Kieraj, Robert Laskowski – Anna Majewska, Dariusz Lewandowski 2:6, 6:4, 10-7

gra podwójna – kat. +90
Tomasz Barański, Sławomir Mróz – Andrzej Kamiński, Cezary Pytel 6:3, 6:2

gra podwójna – kat. +110
Aleksy Kosman, Rafał Sitarz – Jerzy Pawłowski, Piotr Masiak 7:6 (7-4), 7:6 (7-1)

ZWYCIĘZCY PUCHARU NIEPODLEGŁOŚCI 
w latach 2016-2020
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ZWYCIĘZCY EDYCJI 2017
Mikst
Anna Majewska/Rafał Jaworski – Ewa Dalewska/Krzysztof Grygorowicz 6/4, 6/0

Debel +100
Jerzy Bratosiewicz/Robert Peszke – Paweł Bujak/Adam Konarski 7/5, 6/3

Debel +120
Piotr Iwiński/Waldemar Świerzbiński – Dariusz Juszczak/Karol Stopa 7/6(3), 6/4

ZWYCIĘZCY EDYCJI 2016
Mikst
Monika Małek/ Lech Sidor – Małgorzata Pyk/Marcin Jabłoński 6/3, 3/6 10-5

Debel
Sylwester Sikora/Marek Lipiński – Jan Krakowiak/Tomasz Wawrzyniak 2/6, 7/6 96), 11-9

ZWYCIĘZCY EDYCJI 2018
Mikst
Iza Chojnacka/Robert Laskowski – Ewelina Skaza/Tomasz Barański 6/4, 6/4

Debel mężczyzn +100
Grzegorz Soszka/John Wenham – Włodzimierz Brzusek/Andrzej Merski 7/6, 6/4

Debel mężczyzn +120
Waldemar Świerzbiński/Piotr Iwiński – Mirosław Popczyk/Mariusz Gosik 7/6, 7/5
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Na barykadach Lwowa i Poznania
7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. W manifeście do 
narodu polskiego, przygotowanym przez regenta Zdzisława Lubomirskiego, czytamy: „Polacy! 
Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach (…). Niech zabrzmi 
jeden wielki głos: Polska zjednoczona niepodległa”. Manifest mówił o niepodległym państwie, 
obejmującym wszystkie ziemie polskie z dostępem do morza.

Kilka tygodni później do Warszawy przybył Józef Piłsudski i objął naczelną władzę nad woj-
skiem. Na wschodnich i zachodnich granicach rozpoczęła się walka o przyszły kształt państwa 
polskiego. Do walki włączyła się także młodzież z organizacji i stowarzyszeń sportowych.

Podczas gdy Warszawa świętowała pierwsze dni wolności, na ulicach Lwowa pojawiły się bary-
kady. 1 listopada 1918 roku ukraińskie pułki strzelców siczowych pod dowództwem Jewhena 
Konowalca, wbrew wcześniejszym umowom i ustaleniom, zaatakowały miasto. 

Społeczności żyjące przez dziesięciolecia razem, młodzi ludzie mieszkający na tej samej ulicy, 
czasami w tych samych domach, stanęli przeciwko sobie. Obroną Lwowa dowodził były oficer 
armii austriackiej kapitan Czesław Mączyński, członek tajnej Ligi Narodowej. Na jego apel zgło-
siło się ponad 6000 ochotników, z czego 25 procent stanowili studenci i uczniowie szkół średnich. 
Najmłodszy miał dziewięć lat, dwaj najstarsi – uczestnicy powstania styczniowego 1863 roku – po 
75 lat. Jak podają statystyki, uczniów szkół powszechnych w wieku do 15. roku życia było 501, 
w oddziałach samoobrony było także 427 kobiet. Do obrony miasta zgłosiły się niemal wszystkie 
lwowskie kluby sportowe z Pogonią i Czarnymi na czele, w punktach werbunkowych pojawiały 
się całe sportowe rodziny, w tym Kucharów, Stahlów i Darskich.

Kiedy na ulicach miasta rozpoczęły się walki, do sztabu obrony zgłosił się jako ochotnik 
porucznik Tadeusz Kuchar. Natychmiast został mianowany dowódcą baterii haubic, ponieważ 
miał już doświadczenie artyleryjskie i w armii austriackiej dosłużył się stopnia oficerskiego. Bate-
ria zajęła stanowiska w okolicy Dworca Głównego. 8 listopada dołączył do niego młodszy brat 
Wacław, który na wieść o ataku Ukraińców dotarł przez Stryj, Sokolniki i Kulparków do Lwowa 
na czele utworzonego przez siebie oddziału partyzanckiego. Po drodze stoczył kilka potyczek 
z Ukraińcami. Pod Przemyślanami został ranny. Nie poszedł jednak do szpitala, lecz zgłosił się 
do baterii swego brata, gdzie pełnił funkcję celowniczego, będąc jednocześnie dowódcą oddziału 
pieszego. Bateria odegrała ważną rolę w walkach o tereny Ogrodów Jezuickich i przeszła do 
legendy obrony Lwowa. Nie bez powodu lwowiacy nadali jej nazwę „Pogoń”. Dowódca Tadeusz 
Kuchar odznaczony został Orderem Virtuti Militari, a jego brat Wacław – Krzyżem Walecznych 
i Medalem Orląt. 

Tuż za baterią „Pogoń” na Francówce zajęła pozycje bateria haubic, dowodzona przez znanego 
lwowskiego lekkoatletę kapitana Zbigniewa Latawca (odznaczony Krzyżem Walecznych i Orde-
rem Virtuti Militari). W rejonie Dworca Głównego walczyli też inni sportowcy ze lwowskich 
klubów: Kazimierz Wacek, Medard Kawecki, bracia Bodziochowie i Tarczyńscy. Obie baterie, 
należące do I Lwowskiego Pułku Artylerii Polowej, brały udział nie tylko w obronie Lwowa, ale 
także w dalszych walkach z Ukraińcami i w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Wacław Kuchar, piłkarz klubu Pogoń Lwów.

Obrona Lwowa
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Jednym z bohaterów obrony Lwowa był późniejszy mistrz Polski w tenisie Stanisław Menda-
-Darski. Za brawurową akcję w okolicach Ossolineum został odznaczony Krzyżem Walecznych. 
W jego oddziale walczyło kilku tenisistów, a także jego siostra.

Po trzech tygodniach walk nadeszła odsiecz. 20 listopada oddziały Wojska Polskiego, prowa-
dzone przez pułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, odbiły miasto z rąk Ukraińców.

Bohaterami obrony Lwowa byli przede wszystkim młodzi ludzie, uczniowie szkół i studenci. 
Na Cmentarzu Orląt spoczywa trzynastoletni Antoś Petrykiewicz – najmłodszy żołnierz polski 
odznaczony Orderem Virtuti Militari, a obok niego czternastoletni Jurek Bitschan, pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych. W wyniku trzytygodniowych walk poległo 439 osób, z czego 
124 to członkowie organizacji i klubów sportowych. Największe straty poniosły dwa znane lwow-
skie kluby – Pogoń i Czarni. 

W Księdze Pamiątkowej Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” czytamy: „Na kartach epopei, 
wśród twórców sławy miasta, sportowcy zapisali swe nazwiska nieustraszoną odwagą, bezbrzeżną 
ofiarą, animuszem i zapałem, który «tworzył cuda». Obronili swój Lwów, walczyli w pierwszym 
szeregu, czy rozkaz wiódł ich w grozie ognia na stoki Cytadeli, czy na Dworzec Kolejowy, czy na 
Sejm. Walczyli i padali od 1914 roku po rok 1920 – skromni, młodzi wiekiem, lecz dojrzali myślą 
i czynem”.

Jeszcze nie umilkły strzały na ulicach Lwowa, a już na drugim końcu Polski, w Poznaniu, 
wybuchły walki…

***
27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie – jedno z niewielu zakończonych suk-
cesem. Tym razem nie miało charakteru romantycznego zrywu, ale było zaplanowaną i dobrze 
przygotowaną akcją wojskową, w której wykorzystano wszystkie siły polskich organizacji i sto-
warzyszeń działających w zaborze pruskim. Na wieść o powstaniu tysiące sportowców chwyciły 
za broń. Jak wynika z informacji podanych w Słowniku biograficznym powstańców wielkopol-
skich 1918–1919, prawie 70 procent uczestników powstania to członkowie organizacji gimnas-
tyczno-sportowych, Sokoła, poznańskich klubów, a także kół tenisowych i krajoznawczych.
W przededniu odzyskania niepodległości 57 procent mieszkańców stolicy Wielkopolski stanow-
ili Polacy, 40 procent – Niemcy, pozostałe 3 procent – Żydzi. Kiedy 11 listopada 1918 roku w 
Niemczech zaczął się kryzys – abdykował cesarz Wilhelm II, rządy objęli socjaldemokraci, 
a na terenie kraju zaczęły powstawać rewolucyjne rady robotnicze i żołnierskie – nadeszła 
odpowiednia chwila, by rozpocząć walkę o niepodległość. W Poznaniu powołano do życia 
Naczelną Radę Ludową, na jej czele stanął były poseł do parlamentu berlińskiego Wojciech 
Korfanty. Zwołane zostało tajne spotkanie, na którym sformowano pierwszy oddział kadrowy 
i powstańcom wręczono biało-czerwone kokardki. We wszystkich dzielnicach miasta powstały 
punkty werbunkowe, do których zgłaszały się tysiące ochotników. Wielu z nich to byli człon-
kowie Sokoła. Towarzystwo Gimnastyczne odegrało niezwykle ważną rolę w walce o wolną 
Polskę. Na terenie zaboru pruskiego pierwsze gniazda sokole powstały w Inowrocławiu (1885) 
i Bydgoszczy (1887), a w 1893 roku dzięki staraniom doktora Józefa Krzymińskiego utworzono 
Związek Sokołów Wielkopolskich (ZSW), mający 13 okręgów i 291 gniazd. Była to potężna 
organizacja patriotyczna o charakterze paramilitarnym. Podstawowym warunkiem członkostwa 
była znajomość języka polskiego, a także „umiejętność antyniemieckich działań ekonomicznych 
w rzemiośle, handlu i innych dziedzinach życia narodowego”.
Wybuch powstania przyspieszył przyjazd Ignacego Paderewskiego, którego Wielkopolanie 
powitali entuzjastycznie. „W hotelu Bazar zebrało się całe ziemiaństwo, kupcy, robotnicy, chłopi. 
Każda delegacja domagała się, bym przedstawił stanowisko Komitetu Narodowego Polskiego. 
W końcu musiałem wyjść na balkon i przemówić do tłumów zebranych pod hotelem” – pisał po 
latach Paderewski. Następnego dnia Niemcy odpowiedzieli antypolskimi demonstracjami, na 
ulicach pojawiły się uzbrojone kilkusetosobowe grupy Heimatschutzu. Ich niespodziewany atak 
na placówki polskie i hotel Bazar, w którym zatrzymał się Paderewski, został odparty. W ciągu 
doby miasto zostało oczyszczone z wojsk niemieckich, a 6 stycznia 1919 roku Polacy zdobyli 
lotnisko Ławica. Walki wybuchły także na prowincji – w Gnieźnie, Jarocinie, Środzie i Wrześni. 
Powstanie wielkopolskie było sukcesem nie tylko militarnym, ale także organizacyjnym. Po 
okresie początkowym, gdy wszelkie działania oparte były na ochotnikach, 8 stycznia 1919 roku 
dowództwo objął generał Józef Dowbor-Muśnicki, mający za sobą bogatą karierę wojskową. 
Utworzone zostały Polskie Siły Zbrojne zaboru pruskiego, mające w szeregach 70 000 dobrze 
wyszkolonych żołnierzy.
„Kiedy po latach spotykaliśmy się z okazji różnych świąt i uroczystości w gronie dawnych 
tenisistów, niemal zawsze powracały wspomnienia z powstania wielkopolskiego – pisał Zdzisław 
Szulc. – Okazało się, że wszyscy działaliśmy w różnych komórkach powstańczych, nie wiedząc 
o tym. Jedni należeli do straży ludowej, drudzy – do Polskich Sił Zbrojnych. Nawet dziewczęta 
znalazły dla siebie zajęcie w punktach werbunkowych i sanitarnych. Koła młodzieży tenisowej 
były z pewnością świetną szkołą przygotowującą do czekających nas zadań”. 

Józef Piłsudski podczas rozmowy z oficerami. 
Widoczni również: generał Józef Leśniewski, 
pułkownik Czesław Mączyński.

Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski

Powitanie oddziałów Błękitnej Armii i gen. 
dyw. Józefa Hallera na stacji w Ostrowie 
Wielkopolskim, 20 kwietnia 1919 r.
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Slippers Family – polska marka produkująca buty dla dzieci partnerem  
Turnieju Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości

Od początku swojej działalności firma Slippers Family stworzona przez Marka Sołtyka stawia na e-commerce i specjali-
zację w produkcji zdrowotnego obuwia dla dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły oraz domu. Pierwsze kapcie do przed-
szkola w aż ośmiu wersjach kolorystycznych producent stworzył w wynajętym garażu, który pełnił rolę tymczasowego 
magazynu. Modele nawiązywały do kolorów zwierząt. Były m.in. tygrys, zebra, pantera, koala, żyrafa, czarna pantera 
i gepard. Dzieci utożsamiały się ze zwierzątkami, ich ubarwieniem, które miały na butach, traktując kapcie jak swego 
rodzaju maskotki z charakterem. Wspomniany charakter miał (ma) dodawać odwagi, by zrobić pierwszy krok, a później 
przekroczyć próg żłobka, przedszkola czy szkoły. Sukcesem obuwia był i jest przemyślany oraz dopracowany fason, a tak-
że budzący sympatię dzieci design. Dziś linia produkcyjna firmy mieści się w samym sercu Podhala, w Nowym Targu, 
dawnej potędze obuwniczej PRL miejsca, z którego pochodzą kultowe Relaxy, Sofixy.  Ambasadorem marki i udziałow-
cem został znany aktor Tomasz Karolak

„Naszym celem jest sprzedaż miliona par butów dla dzieci rocznie”– mówi Marek Sołtyk, prezes zarządu Shoes for Fun 
S.A i twórca marki Slippers Family

WYSTAWA PLENEROWA
100 lat Polskiego Tenisa
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VI PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI – PROGRAM
11.11.2020 (CZWARTEK)

10.00–14.00 – sesja dzienna – początek gier grupowych turniejów debla mężczyzn, miksta i ProAm

14.00 – zdjęcie grupowe

14.00-18.00 – sesja wieczorna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn, miksta i ProAm

18.00-21.00 – sesja nocna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn, miksta i ProAm

***Lunch turniejowy – na wynos –  w godz. 12.00-19.00, Restauracja MERA BISTRO (korty Mera)

12.11.2021 (PIĄTEK)

10.00 – 14.00 – sesja dzienna – dokończenie gier grupowych  turniejów debla mężczyzn oraz miksta

14.00-18.00 –  sesja wieczorna – gry grupowe oraz początek gier pucharowych turnieju debla mężczyzn, miksta i ProAm

18.00-21.00 – sesja nocna – ćwierćfinały turniejów debla mężczyzn, miksta i ProAm

*** kolacja turniejowa w godz. 14.30-20.00, burgery,naleśniki w stylu francuskim (catering, food truck przed wejściem do hali Mera)

13.11.2021 (SOBOTA)

10:00 – półfinały turniejów debla mężczyzn, miksta i ProAm

ok. 12.00 – finały debla mężczyzn, miksta i ProAm (po regulaminowym odpoczynku)

15.00 – zakończenie turnieju, rozdanie pucharów, losowanie nagród wśród obecnych uczestników turnieju 

zgodnie z zasadami dystansu społecznego, obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk

Sędzia naczelny: Tomasz Pazik (w sprawach istotnych), 692774738

Nawierzchnia: 3 korty Novacrylic

Piłki: Tretorn Serie + Control

Kontakt do organizatora:

Tomasz Barański, kom. 515 733 161

www.mediatenis.pl, www.pucharniepodleglosci.pl

mail: biuro@mediatenis.pl

Informacje o kolejności gier  pojawią się na stronie turnieju. www.pucharniepodleglosci.pl oraz na profilach  
facebookowych  Turnieju Niepodległości oraz Klubu MEDIA.
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w Tenisie o Puchar Niepodległości
Warszawa 11–13 listopada 2021

Organizator: Partner Główny

Partnerzy

Turniej jest współfinansowany ze środków  
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


