Tenisista,

dawał fory królowi Szwecji
Ernest Wittmann (ur. 1909 Žilina Austro-Węgry, dzisiejsze Czechy – zm. 1995 Londyn)
Członek klubów Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe
Samson Tarnów, WKS Legia Warszawa (styczeń 1933–1938). W latach
1932–1937 członek reprezentacji Polski, która walczyła w rozgrywkach
o Puchar Davisa. Wielokrotny rezerwowy – pechowo trafił na najlepsze
lata polskiego tenisa, gdy barw narodowych broniły takie „tuzy” jak
Tłoczyński czy Hebda. Ostatecznie wystąpił w reprezentacji dwukrotnie:
w 1933 r. w Warszawie w meczu Polska – Włochy, który zakończył się
przegraną Polski 2:3, oraz w 1934 r. w Tallinie w wygranym przez Polskę
meczu 5:0 z Estonią (w parze deblowej z Tłoczyńskim). W 1929 r.
Wittmann wywalczył 5. miejsce, w roku 1932 i 1937 był na 4. miejscu
w rankingu Polskiego Związku Lawn Tenisowego.

Towarzyski mecz tenisa ziemnego króla Szwecji Gustawa V z członkami drużyny WKS Legia Warszawa podczas ich wizyty w Sztokholmie z okazji meczu
z drużyną A.I.K. Od lewej: król Gustaw V (1858-1950), J. Jędrzejowska, I. Tłoczyński, E. Wittmann. Zdjęcie opublikowane w lutym 1933 r.

Fragment meczu Polska – Włochy o Puchar Davisa w Warszawie (4-6 sierpień 1933 r.) Przy siatce J. Hebda, w głębi kortu E. Wittmann.

W 1933 r. w Sztokholmie, następnie kilkakrotnie w różnych miastach
Europy, grał towarzysko z wielkim miłośnikiem tenisa i brydża królem
szwedzkim Gustawem V. W 1934 r. ukazała się w Polsce przetłumaczona
przez Wittmanna książka R. Lacoste „Tenis”.
Druga wojna światowa zastała go w Londynie. Początkowo służył
w Królewskiej Artylerii Przeciwlotniczej, potem został przeniesiony do
RAF-u jako szef tłumaczy (władał biegle siedmioma językami) i oficer
łącznikowy w polskim ośrodku szkolenia pilotów w Netton Notts.

W tle: E. Wittmann (WKS
Legia Warszawa), fotografia
opublikowana w 1936 r.

Warmiński, Hebda, Wittmann i Tłoczyński na kortach Legii.

David Prenn (1904 – 1991), trener reprezentacji Polski przed meczem
Pucharu Devisa pokazuje technikę prawidłowego serwu. Do 1932 r.
występował w reprezentacji Niemiec, należał do czołówki europejskiej.
Po dojściu Hitlera do władzy wyjechał z Niemiec korzystając
z podwójnego paszportu (matka jego Żydówka mieszkała w Warszawie).
W latach 30. starał się o reprezentowanie barw Polski. Strona polska
odrzuciła ofertę.

W 1950 r. Ernest Wittmann wystartował w III
Makabiadzie w Izraelu, zajmując drugie miejsce
w grze pojedynczej i drugie miejsce w grze podwójnej.
Medale z tej Makabiady oraz inne trofea z bogatej
kariery tenisisty znajdują się w Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie, przekazane w darze przez
sportowca. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża,
dzięki wstawiennictwu kolegi szkolnego Jana Pawła
II – Jerzego Klugera, wraz z żoną uzyskał audiencję,
na której rozmawiał z Janem Pawłem II o tenisie
polskim lat międzywojennych. Postanowieniem
prezydenta RP Lecha Wałęsy został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład
do sportu polskiego.

