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POLICJANT WICEMISTRZEM POLSKI W TENISIE SENIORÓW I
AMATORÓW
Data publikacji 23.08.2019

Podczas rozgrywanych w Gdyni Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym Seniorów i
Amatorów, policjant Oddziału Prewencji Policji z Warszawy, sierżant Michał Podleśny, zdobył
tytuł wicemistrza Polski. Jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza tenisowa w
letnim kalendarzu turniejowym. Funkcjonariusz w tenisa gra od 5. roku życia. Jest to jego pasja
i sposób na utrzymanie dobrej kondycji, którą wykorzystuje w codziennej służbie.
Policjanci komendy stołecznej, dbając o dobrą kondycję, sprawność i zdrowie uprawiają wiele różnych dyscyplin
sportowych. Sport pomaga im w wykonywaniu zadań służbowych, jak również rozładowuje stres i pomaga naładować
„baterie”.
Funkcjonariusz 5. kompanii OPP w Warszawie od 5 roku życia uprawia tenis ziemny. Na tym polu ma swoje
osiągnięcia. Na organizowanych od 3 do 8 sierpnia b.r. w Gdyni, 35. Narodowych Mistrzostwach Polski w Tenisie
Seniorów i Amatorów zajął drugie miejsce. Tym samym powtórzył osiągnięcie z 2014 roku, gdzie również zdobył tytuł
wicemistrza Polski.
Na starcie gdyńskich zawodów, zameldowało się około 220 zawodników, którzy rywalizowali w 12 kategoriach
wiekowych,oraz w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Michał Podleśny rywalizował w grze pojedynczej w kategorii
„open”. Jest to najtrudniejsza kategoria, do której zgłosiła się największa liczba graczy. Warte zaznaczenia jest, że w
swojej kategorii, policjant był najstarszym zawodnikiem biorącym udział w rywalizacji.
Turniej rozpoczął się bardzo dobrze, szybka wygrana w meczach 1 oraz 2 rundy spowodowała, że Podleśny do walki o
kolejne triumfy przystępował z dużym zapasem sił. Etap pucharowy to długie 3-setowe mecze, które dodatkowo
rozgrywane były w zmiennych warunkach pogodowych. Jednak i one zakończyły się zwycięstwami, dzięki którym
policjant zameldował się w wielkim ﬁnale.
Tym razem jednak zmęczenie dało o sobie znać i funkcjonariusz musiał uznać wyższość Pawła Pomiernego, który
zwyciężył w dwóch setach wygrywając 6-2 i 7-6. Zdobywając tytuł wicemistrza polski Michał Podleśny powtórzył wyczyn
z 2014 roku.
Sierżant Michał Podleśny służbę w Policji rozpoczął w lipcu 2016 roku. Pierwsze policyjne „szlify” zdobywał na
komisariacie w Bemowie i komendzie rejonowej na Mokotowie. Aktualnie jest policjantem 5. kompanii Oddziału
Prewencji Policji w Warszawie. Kiedy tylko ma możliwość, stara się brać udział w różnych zawodach organizowanych na
terenie kraju. Do występów przygotowuje się we własnym zakresie łącząc obowiązki sportowca z obowiązkami

policjanta, męża i ojca.
Michałowi gratulujemy zdobytych tytułów, życzymy dalszych sukcesów sportowych i satysfakcji w wypełnianiu zadań
służbowych.
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