
  

 

Występ dzieci z KS „Tennis Life” w Talentiadzie 2014. 
 

 

17 drużyn z kilku mazowieckich klubów rywalizowało w eliminacjach mazowiecko-

podlaskich tegorocznej ”Talentiady”. Zawody zostały rozegrane 31 maja na kortach Klubu 

Tenisowego „Wesoła”. Wśród zgłoszonych ekip nie zabrakło dzieci trenujących w naszym 

klubie. W kadrze KS „Tennis Life” znalazło się aż osiemnaścioro dzieci. Było to możliwe dzięki 

bardzo rozbudowanemu programowi szkolenia, w ramach którego uczymy grać w tenisa dzieci 

z kilku sąsiednich gmin. Zajęcia odbywają się nie tylko na kortach w Brwinowie, ale również na 

halach sportowych w Milanówku, Podkowie Leśnej, Brwinowie, Nowej Wsi. Pograć z nami 

w tenisa można tez na Orliku w Żółwinie. Dzięki temu byliśmy w stanie wybrać tak dużą 

reprezentację klubu, która walczyła w tym roku w bardzo trudnych zawodach.  

W programie tenisowej ”Talentiady” rozgrywa się wiele konkurencji sprawnościowych, 

mecze drużynowe w piłkę nożną, unihokeja i piłkę ręczną oraz gry paratenisowe na specjalnie 

przygotowanych minikortach. Wygrywają ci, którzy najszybciej biegają, najdalej rzucają, mają 

żelazną kondycję i dodatkowo świetnie grają w tenisa. 

Zwycięzcą tegorocznych eliminacji została pierwsza drużyna z RKT „Return” Radom, 

drugie miejsce przypadło zespołowi z ST „TieBreak” Warszawa., a trzecie pierwszej drużynie 

UKS „Sportteam” z Warszawy. My zajęliśmy w tym roku 11 miejsce i nie powtórzyliśmy tym 

samym ubiegłorocznego sukcesu, jakim był awans do ogólnopolskiego finału. Nie zmienia to 

faktu, że występ naszych dzieci trzeba uznać za bardzo udany. Wystawiliśmy w tym roku bardzo 

młodą ekipę, głównie dzieci z roczników 2005 i 2006. W tym roku zebraliśmy mnóstwo bardzo 

cennych doświadczeń i za rok będziemy w tych rozgrywkach bardzo groźni.  

Kadra KS „Tennis Life” w Talentiadzie 2014: Julia Margas, Julia Chudzik, Julia Wojda, 

Lali Rogowy-Ratiani, Ewa Zaręba, Kasia Polkowska, Amelka Tomczyszyn, Zosia Kondracka, 

Ola Poniatowska, Mikołaj Bujak, Kuba Radzikowski, Jaś Antoniewicz, Bartek Senator, Dawid 

Leszko, Antek Rosiński, Mateusz Cienko, Marcel Grzybowski, Szymon Cienko 

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy wspierali naszą reprezentację na kortach 

w Wesołej, a szczególne słowa podziękowania należą się panu Pawłowi Bujakowi, który był 

kapitanem jednej z naszych drużyn. 
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