Dyrekcja i pracownicy Solali na otwarciu kortów, 1918 r.

ZIARNO PAD£O NA ZAB£OCIU
Historia tenisa ¿ywieckiego rozpoczê³a siê jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹ na korcie piaskowym w parku pa³acowym Habsburgów.
W latach miêdzywojennych wybudowano dwa korty piaskowe przy
gimnazjum im. M. Kopernika, na którym grywali uczniowie. Z czasem, obiekty te uleg³y dewastacji, a od 1918 r. ¿ycie tenisowe przenios³o siê na dwa place ceglane wybudowane przez dyrekcjê Fabryki
Papieru Solali, której w³acicielem by³ Ignacy Serog, wielki pasjonat tenisa.Gdy cz³onkowie sekcji zg³osili chêæ wybudowania trzeciego
kortu w czynie spo³ecznym, ówczesna dyrekcja wyrazi³a zgodê. I tak
powsta³ w ¯ywcu, tenisowy obiekt z trzema kortami w jednym miejscu. Mo¿na by³o organizowaæ powa¿niejsze turnieje.
To na tych kortach grywa³ Bohdan Tomaszewski, który przyby³ do
¯ywca wraz ze swym deblowym partnerem na zaproszenie pana Seroga
i dwa tygodnie uczy³ tenisa córkê w³aciciela Solali. Za otrzymane
wynagrodzenie pan Bohdan kupi³ sobie buty i rakietê. By³y to  jak
sam dzi wspomina redaktor Tomaszewski  jedyne pieni¹dze zarobione przez niego na korcie.Tenis zapuci³ korzenie w Ziemi ¯ywieckiej
z chwil¹ powstania w 1928 roku klubu sportowego o nazwie RKS
Zab³ocie wziêtej od dzielnicy miasta. Zrêby sekcji tenisowej tworzyli bracia Ropkowie, Antoni Sroka, Eugenia Haberówna, Zbigniew
Ochoñski i mecenas Haliñski  deblowy mistrz Krakowa.

Dyrekcja fabryki Solali na korcie centralnym, wiosna 1919 r.

Spory wk³ad w rozwój tenisa ¿ywieckiego w³o¿y³a rodzina Okrzesików. Okrzesikowie mieszkali w obecnym domku klubowym, bo
ojciec by³ gospodarzem obiektu. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e dzieci
wychowywa³y siê na kortach. Córka Stefania, która po mê¿u nazywa³a siê Maciuszek, a gra³a pod przybranym nazwiskiem Kamiñska, zdoby³a zaraz po wojnie pierwszy tytu³ wicemistrzyni Polski. W 1947 roku
na kortach Bielska dotar³a do fina³u przegrywaj¹c z Jadwig¹
Jêdrzejowsk¹.W 1956 tytu³ mistrza Polski, choæ tylko chemików, zdoby³ Jan Okrzesik. Do czo³ówki nale¿a³ te¿ trzeci z rodzeñstwa  Tadeusz.
Ekipê uzupe³niali: Edward Hersberg, Mieczys³aw Walas, Eugenia
Pawlikówna, Stefan Paca³, Stefan S³onina, oraz ówczeni juniorzy:
W³odzimierz Szczygie³ i Mieczys³aw Rynczarski. Dzia³alnoci¹ organizacyjn¹ zajêli siê Józef Munk oraz El¿bieta i Juliusz Wyrwa.

BECZKA PIWA NA FINA£
Potem przyszed³ kataklizm  powód stulecia w 1958 roku. Place do
gry w tenisa zosta³y dos³ownie zmyte z powierzchni ziemi. Ale ju¿ w
nastêpnym roku na odbudowanych kortach rozegrano po raz pierwszy
Puchar Ziemi ¯ywieckiej.
- Gra³em w ¯ywcu wielokrotnie  mówi Stanis³aw Koñczak, dwukrotny zwyciêzca, wówczas czo³owa rakieta w kraju.  To by³y wspania³e
turnieje. Odbywa³y siê tu¿ przed katowickimi Miêdzynarodowymi
Mistrzostwami Polski, wiêc obsada by³a zawsze znakomita. Pamiêtam
atmosferê tych zwodów. Wszyscy czulimy siê jak rodzina. Od rana
walczylimy na kortach do upad³ego, a wieczorem bawilimy siê na
dancingach w Polonii.

Dru¿yna v-ce Mistrzów Polski M³odzików

Pamiêtam jak przed jednym z fina³ów ludzie przytaszczyli na kort beczkê piwa, a ¯ywiec w tamtych czasach to by³ prawdziwy rarytas.
- Bywa³o, ¿e w ¯ywcu grywali te¿ tenisici z zagranicy. Przypatrywali
siê nam z podziwem nie mog¹c siê nadziwiæ, ¿e przy okazji sportowej
rywalizacji potrafimy siê tak wietnie bawiæ. Trafiali siê nawet gocie
z dalekich krajów. Pamiêtam Amerykankê Bartkowicz i Australijkê
Tegart. To by³y mi³e dziewczyny i dobrze tañczy³y.
Tymczasem ¿ywieccy tenisici, mimo braku przychylnoci w³adz KS
Czarni, zajmowali coraz bardziej spektakularne miejsca wród tutejszej spo³ecznoci. Kolejny sukces przyszed³ w roku 1970  drugie miejsce w rozgrywkach dru¿ynowych o Puchar WKZZ za Che³mkiem ale
przed Górnikiem Wieliczka i Olsz¹ Kraków. O tenisistach w ¯ywcu
robi³o siê g³ono. Tutejsza m³odzie¿ coraz chêtniej chwyta³a za rakiety.
Trzeba by³o dobudowaæ kolejne dwa korty.

Szerokim echem rozniós³ siê po Ma³opolsce wyczyn Mieczys³awa
Rynczarskiego, którego Witold Horajn, czo³owy ongi tenisista,
bilardzista i... filatelista z Krakowa, tak przedstawia³ Haryemu
Hoppmanowi (Australijczyk, mistrz W³och w grze mieszanej
wespó³ z J. Jêdrzejowsk¹), z którym spotka³ siê podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski w Katowicach: Oto ten, który
stworzy³ reprezentacjê Krakowa z dzieci mieszkaj¹cych na tej
samej ulicy ma³ego miasteczka ¯ywiec i zdoby³ z ni¹ wicemistrzostwo Polski w Pucharze Miast m³odzików. Warto wymieniæ
sk³ad tej dru¿yny: Ma³gorzata Stok³osa, Czes³aw Okrzesik,
Stanis³aw Chowaniec, Jan Stok³osa, Marian £abacki oraz Teresa
Æwie¿ (Górnik Wieliczka), jedyna obca uzupe³niaj¹ca zespó³.

Fina³ debla, stoj¹ od lewej : S. D¹browski, W. Bie³anowicz, J. Pi¹tek, W. G¹siorek

PUCHAR ZIEMI ¯YWIECKIEJ
¯ywiec, miasto powiatowe le¿¹ce na po³udniowych rubie¿ach Polski,
u zbiegu rzek So³y i Koszarawy zas³ynê³o ze znakomitego piwa, ze
Starego Zamku i Pa³acu Habsburgów z unikatowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim, z Miêdzynarodowych Spotkañ Folklorystycznych i... z Pucharu Ziemi ¯ywieckiej  turnieju tenisowego, który
od zarania powojennych dziejów sportu polskiego, rok w rok gromadzi³ na tutejszych kortach plejadê krajowych gwiazd tenisa. Zagraæ
w ¯ywcu to by³ honor dla ka¿dego, nie mówi¹c ju¿ o zdobyciu trofeum, co by³o zadaniem niezwykle trudnym. By³o to bowiem trofeum,
które przechodzi³o na w³asnoæ po trzykrotnym, kolejnym zwyciêstwie,
lub po pi¹tym triumfie w dowolnym czasie. Nic wiêc dziwnego, ¿e
sztuka ta uda³a siê tylko jednemu tenisicie. By³ nim Wies³aw
G¹siorek, który w roku 1968 wype³ni³ obydwa warunki  wygra³ po
raz pi¹ty i trzeci z kolei.

- To by³ turniej wyj¹tkowy  wspomina Micha³ Kleiber, dzi naukowiec w stopniu profesora, specjalista z zakresu mechaniki
i informatyki, prezes Polskiej Akademii Nauk, minister nauki w
latach 2001-2005, który w swej karierze tenisowej dorobi³ siê
tytu³u dru¿ynowego mistrza Polski wraz z zespo³em warszawskiej Legii i ma za sob¹ wystêpy na wielu kortach krajowych
i zagranicznych.  Impreza cieszy³a siê wielk¹ popularnoci¹
w rodowisku. W tamtych czasach w ¯ywcu chcia³ zagraæ chyba
ka¿dy kto wyczynowo uprawia³ tenis. Piêkna okolica... i te korty wród
klonów, dêbów nad So³¹... i nieod¿a³owanej pamiêci Józef Hebda,

Trzy pokolenia tenisistów, od lewej : Józef Hebda, Pawe³ Rynczarski,
Maciej Dobrowolski

który prowadzi³ pierwsze turnieje, zawsze z jednakow¹ radoci¹
witaj¹cy przybyszów... i wspania³y park  miejsce ró¿norakich
przygód towarzyskich... no i ten puchar Ziemi ¯ywieckiej, po
który przyje¿d¿a³em co roku, a którego nie uda³o mi siê zdobyæ.
Pewnego razu wygra³em tam nawet seta z samym Wies³awem
G¹siorkiem. Mecz ostatecznie przegra³em, ale kiedy prowadzi³em w trzeciej partii, nad kortami zapachnia³o sensacj¹.

Dwie hale ze sztuczn¹ nawierzchni¹, umo¿liwiaj¹ grê przez ca³y rok

ZNAK CZASU
Obecny kierownik sekcji Mieczys³aw Rynczarski jednym tchem
wylicza wychowanków, którzy wpisali siê chlubnie w karty historii
sportowych osi¹gniêæ miasta: Barbara Weberówna, Adam Piecuch,
Jerzy Nosalik, Piotr Rynczarski, Józef Chowaniec, Krzysztof Nosalik,
Janusz Ramatowski, Tadeusz Paciorek, Ryszard B¹k, a tak¿e Pawe³
Rynczarski, Piotr Haczek, Jacek Prochot, a wiêc zawodników szczyc¹cych siê posiadaniem w swych kolekcjach medali mistrzostw Polski
zdobytych indywidualnie, b¹d w rozgrywkach dru¿ynowych, tytu³ów
wywalczonych w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych i turniejach Grand Prix Polski. Mieczys³aw Rynczarski nie zapomina te¿
o dzia³aczach, którzy siê do tych osi¹gniêæ przyczynili jak: Mieczys³aw
Matuszek, Jan Okrzesik, Andrzej i Jan Gansel. Do rangi symbolu urasta
osi¹gniêcie Paw³a Rynczarskiego, syna Mieczys³awa, który jako jedyny z miejscowych zdo³a³ wygraæ Puchar Ziemi ¯ywieckiej 1991.
W 45 lat po rozegraniu pierwszego turnieju.
- Do ¯ywca przyje¿d¿alimy z przyjemnoci¹  opowiada Roman
Prystrom, ongi mistrz Dolnego l¹ska, dzi radca prawny w Jeleniej
Górze.  Pamiêtam dobrze wydeptan¹ cie¿kê wiod¹c¹ na korty, któr¹
pokonywalimy w asycie gromady kibiców obok rozlewiska So³y,
przeprawiaj¹c siê przez tory kolejowe.

Trzy owietlone korty, pozwalaj¹ graæ równie¿ pónym wieczorem

Du¿e zainteresowanie rozgrywkami sprawia³o, ¿e ka¿dy z nas czu³ siê
tu kim wa¿nym. Na korcie chcielimy pokazaæ siê z jak najlepszej
strony. Ale wynik nie przes³ania³ nam wiata. Tu sport by³ pretekstem
do nawi¹zania przyjani, które przetrwa³y do dzi. Z przyjemnoci¹
przyjadê na jubileusz, bo wiem, ¿e spotkam tam ludzi, których lubiê i
którzy mnie lubi¹. Dzi wiele zmieni³o siê w ¯ywcu. Nie ma ju¿ hotelu
Polonia. Gocie kwateruj¹ teraz w nowoczesnym Pensjonacie nad
So³¹, a na korty chodzi siê now¹ drog¹. Obiekt tenisowy zosta³ sprywatyzowany, bo w³odarze klubu Czarni-Góral zapatrzeni w pi³karzy
nie widzieli interesu w utrzymywaniu boisk do tenisa. I bardzo dobrze.
Wies³aw Biel, obecny w³aciciel to tak¿e pasjonat tenisa. Pod jego rêk¹
obiekt zmieni³ siê nie do poznania. Przed wejciem parking, dalej siedem kortów ceglanych (trzy z nich s¹ owietlone), dwa korty ze sztuczn¹
traw¹ przykryte namiotem dwupow³okowym z podnoszonymi bokami, budynek klubowy z przytuln¹ kawiarenk¹ i ma³¹ baz¹ noclegow¹.
Maj¹c tak¹ bazê mo¿na organizowaæ wielkie imprezy. A wszystko idealnie wkomponowane w przyrodê.

ZNACZ¥CE WYNIKI W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ
TENISISTÓW ¯YWIECKICH
Stefania Maciuszek - Kamiñska

- w latach 50 - tych czo³owa zawodniczka Polski
- w 1949 Vice Mistrzyni Polski Seniorek

Jan Okrzesik

- w 1956 Mistrz Polski Chemików

Teresa Æwie¿, Ma³gorzata Stok³osa, Czes³aw Okrzesik,
Stanis³aw Chowaniec,Jan Stok³osa, Marian £abacki

- w 1971 r. Dru¿ynowe Vice Mistrzostwo Polski w Pucharze Miast M³odzików

Ryszard B¹k

- III m. w Mistrzostwach Polski Seniorów w grze podwójnej - Bydgoszcz 1988 r.
- II m. w Grand Prix Polski - Mera Warszawa 1992 r.
- Dru¿ynowe Mistrzistwo Polski - Rydu³towy 1992 r.
- I m. w Ogó³nopolskim Turnieju w grze podwójnej - ¯ywiec 1992 r.

Pawe³ Rynczarski

- I m. w Ogó³nopolskim Turnieju Juniorów - Poznañ
- I m. w Ogó³nopolskim Turnieju Juniorów - Zielona Góra
- I m. w Grand Prix Polski Seniorów - Szczecin 1991 r.
- II m. w Grand Prix Polski Seniorów - Che³mek 1991 r.
- II m. w Grand Prix Polski Seniorów - Kraków 1991 r.
- Dru¿ynowe Mistrzistwo Polski - Rydu³towy 1992 r.
- I m. w Klasyfikacji PZT w Grand Prix Polski w 1992 r.
I m. w Ogó³nopolskim Turnieju w grze pojedyñczej i w deblu - ¯ywiec 1992 r.

Piotr Haczek

- I m. w deblu, II m. w singlu w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - Reda 2004 r.
- I m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - ¯ywiec 2004 r.
- I m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - Wejherowo
- II m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - ¯ywiec 2005 r.
- I m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - W-wa 2006 r.
- I m. w deblu, II m. w singlu w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - Kraków 2007 r.

Jacek Prochot

- I m. w deblu, II m. w singlu w Ogó³nopolskim Turnieju Juniorów - ¯ywiec 2006 r.
- III m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - ¯ywiec 2005 r.
- I m. w grze podwójnej w Ogó³nopolskim Turnieju Klasyfikacujnym - Kraków 2007 r.

Barbara Gajecka

- Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski Skrzatów 2007 r.
- I m. w Ogólnopolskim Turnieju M³odzików - ¯ywiec 2008 r.

