
W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w 

Tenisie w Jurmali na Łotwie – 43rd Congress and Championship of the World Medical 

Tennis Society. www.wmts.org    

Jurmala jest malowniczym miastem położonym nad Zatoką Ryską, odległym o 25 km 

od st olicy państwa – Rygi. Prawie cały tydzień zawodów okazał się słoneczny, co zachęciło 

tenisistów z wielu zakątków świata do korzystania z uroków otwartej na turystów 

nadmorskiej miejscowości. Uczestnicy turnieju w przerwach między zmaganiami sportowymi 

mieli okazję odpocząć na pięknej rozległej plaży lub zwiedzić liczne zabytki. Mimo trudnego 

zadania stojącego przed organizatorami Mistrzostw, wywiązali się oni ze swoich obowiązków 

bez zastrzeżeń. Zawodnicy codziennie byli dowożeni busami z hoteli do trzech bardzo dobrze 

przygotowanych centrów tenisowych. Wieczory urozmaicone były spotkaniami towarzyskimi 

i bankietami, w czasie których uczestnicy przełamywali bariery językowe wspólną zabawą, 

tańcem i degustacją regionalnych potraw. Zawodom tenisowym tradycyjnie towarzyszyły 

obrady 43 Kongresu Naukowego poświęconego  w tym roku zagadnieniom kardiologicznym.  

W Mistrzostwach w Jurmali wzięło udział blisko 260 lekarzy z 22 krajów z całego 

świata, w tym 23 lekarzy z Polski zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Tenisowym 

Lekarzy. Dzięki inwencji zarządu PSTL i wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej nasi reprezentanci 

wystąpili w jednolitych strojach w barwach narodowych przygotowanych specjalnie na te 

Mistrzostwa. Szczególnie nasze Panie prezentowały się znakomicie. Rozgrywki tenisowe były 

prowadzone w grach pojedynczych, podwójnych, mieszanych. Odbyły się też mecze 

drużynowe w ramach Nations’Cup. Naszymi przeciwnikami byli lekarze m.in. z Łotwy, Czech, 

Niemiec, Szwecji, Włoch, Japonii, Indonezji, Malty, Peru, Stanów Zjednoczonych i innych 

odległych krajów. Polacy zdobyli na tegorocznych Mistrzostwach wiele tytułów i medali, 

udowadniając, że nasza społeczność lekarzy-tenisistów jest w światowej czołówce. 

  W zmaganiach drużynowych Nations’ Cup polskie tenisistki zdobyły srebrny medal, 

ustępując jedynie Łotyszkom. W grze pojedynczej po Mistrzostwo Świata Lekarzy i złoty 

medal sięgnęła Bożenna Kędzierska w kategorii 60+ oraz Dorota Grudzień w kat. 45+. Medal 

srebrny w kat. 40+ wywalczyła Joanna Szafranek, zaś brąz w kat. 50+ zdobyła Aneta 

Szczerkowska-Dobosz. Również w grze podwójnej nasze panie pokazały się od najlepszej 

strony. Złoty krążek uzyskały Bożenna Kędzierska i Krystyna Drzewicka w kategorii 55+ oraz 

Dorota Grudzień i Aneta Szczerkowska-Dobosz w kat. 45+. W kategorii 40+ drugą pozycję 

osiągnęły Joanna Gałuszka-Garnuszek i Joanna Szafranek, a Małgorzata Pawelec-Wojtalik  

w parze z łotewską zawodniczką wygrały brązowy medal w kat. 60+.   

Wśród mężczyzn najwyższe miejsce na podium w grze pojedynczej zajęli Bogdan Ostapowicz 

w kat. 80+ i Wojciech Pietrzak w kat. 50+. W kategorii 80+ ze srebrnym medalem do Polski 

wrócił Bogusław Polikowski, a z brązowym Zbigniew Frenszkowski. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje fakt zajęcia całego podium w kategorii +80 przez Polaków, co 

świadczy o dobrym wpływie tenisa na zdrowie. Brąz zdobył także Marcin Wroński w 

kategorii 50+. Wojciech Pietrzak i Marcin Wroński, którzy w singlu musieli stoczyć 

http://www.wmts.org/


„bratobójczy” pojedynek o finał, w grze podwójnej w kat. 50+ wspólnymi siłami wywalczyli 

tytuł mistrzowski i złoty medal. Na wyróżnienie zasługuje także srebro Bogdana Solarskiego          

i Józefa Safiana w kategorii 70+ oraz brąz Bartłomieja Ptaka i Aleksandra Gajosa                  

w kategorii Open. 

 W grze mieszanej srebrny medal w kat. 45+ uzyskali Dorota Grudzień i Artur 

Ferencz , a para mistrzowska z 2012 roku Krystyna Drzewicka i Marcin Wroński zdobyli 

brązowy medal w kategorii +50 

 W trakcie obrad zarządu WMTS, w których uczestniczyli prezydenci krajowych 

Stowarzyszeń Tenisowych Lekarzy (Polskę reprezentował prezes PSTL dr n. med. Marcin 

Wroński) potwierdzono kalendarz Mistrzostw na kilka następnych lat. W 2014 roku 

spotkamy się w Indonezji, w 2015 w Holandii zaś w 2016 organizatorem WMTS będzie Peru. 

 

                                                                                               D. Grudzień, M. Wroński  




























