
K
si¹¿ka traktuje o mi³oœci do sportu,
przyjaŸni i radoœci z gry. O uczciwej
rywalizacji i postêpowaniu fair play.

To bez w¹tpienia pierwsza na polskim rynku

ilustrowana „opowieœæ tenisowa” przybli¿aj¹-
ca zasady programu „Tenis 10”, napisana jêzy-
kiem prostym i zrozumia³ym, nasycona barw-
nymi metaforami.

„Tenisowym przygodom” œwiadomie
nadano cechy uniwersalne, by uwolniæ j¹ od
regionalizacji, dziêki czemu powinna zostaæ
zaadaptowana w ka¿dym zak¹tku Polski, jako
historia, która mo¿e zdarzyæ siê wszêdzie. 

Prócz kolorowych rysunków dodatko-
wym atutem ksi¹¿ki jest s³owniczek zawie-
raj¹cy wyjaœnienia podstawowych pojêæ
i terminów tenisowych. Ksi¹¿ka jest orygi-
nalnym prezentem gwiazdkowym lub na-
grod¹ na zakoñczenie pó³kolonii, obozów,
kursów i turniejów tenisowych. �

„Tenisowe przygody 
Radka i Kuby”

„Tenisowe przygody Radka i Kuby” to zabawna, 
pełna przygód i zaskakujących zwrotów akcji 
historia o dwóch chłopcach, którzy pokochali Tenis.

POLSKA  

HHiissttoorriiaa Turnieju Tenisowego    

26
w

ie
lk

o
p
o
ls

k
i
te

n
is

&
s
q

u
a

s
h

n
r 

1
 �

2
0
1
3
 r

.

Pierwszy turniej odbył się
we wrześniu 1999 r. Nosił
nazwę Turnieju Tenisowego
VIP-ów, a uczestniczyli 
w nim politycy, artyści 
i przedstawiciele wolnych
zawodów. Turniej wygrał 
Antoni Cichański.

P
rzez  10 lat turnieje vipów, co
sta³o sie ju¿ tradycj¹, odbywa³y
siê w po³owie wrzeœnia na
kortach poznañskiej „Warty”,

„Olimpii” i „Grunwaldu”.
W pamiêci turniejów Klasy Œredniej pozo-

stanie mecz, jaki w 2000 r. rozegra³a legenda
polskiego tenisa, jedenastokrotny mistrz
Polski, 64-letni wówczas Wies³aw G¹siorek,
który stoczy³ zaciêty pojedynek z dwukrot-
nym mistrzem parlamentarzystów, pos³em
Unii Wolnoœci, Jerzym Wierchowiczem
z Gorzowa Wlkp. Po ponad dwugodzinnym
„horrorze” zwyciê¿y³ m³odszy o 15 lat Jerzy
Wierchowicz. W nastêpnych latach œwiet-
nie radzili sobie genera³owie: Franciszek
Macio³a i Waldemar Jarczewski. Nie gorzej sz³o
pasjonatom tenisa, Zenonowi Laskowikowi
i Grzegorzowi Ganowiczowi. Niekwestiono-
wanym liderem turniejów zosta³ profesor
Ryszard Koczorowski, który zosta³ piêciokrot-
nym zwyciêzc¹ w grze pojedynczej.

Jeden z turniejów zosta³ rozegrany
o „z³ote rêkawice”, bêd¹cego wówczas
w szczytowej formie wielokrotnego mi-
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Cieszę się, że powstały

„Tenisowe Przygody

Radka i Kuby”. 

To całkiem nowe 

spojrzenie na program 

„Tenis 10” i nowe 

narzędzie do nauki 

tenisa. Gratuluję 

autorom inicjatywy

i liczę na ich dalsze 

pomysły...

JACEK MUZOLF

– Wiceprezes Polskiego

Zwi¹zku Tenisowego


