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FERENC SIDO
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ilka miesiêcy temu nadesz³a z Bukaresztu smutna wia
domoæ. Po d³ugotrwa³ej chorobie odszed³ od nas je
den z najwiêkszych tenisistów sto³owych wszechczasów - Ferenc Sido. W latach czterdziestych i piêædziesi¹tych
Feri zawsze by³ obecny na wiatowych imprezach. Jego godna postawa pozostanie w naszej pamiêci przez wiele lat. Nikt
nie mia³ mocniejszego uderzenia bekhendem ni¿ Ferenc Sido.Jego bekhend by³ jak grzmot! Taktyka gry Sido polega³a na rozpoczynaniu akcji forhendem i koñczeniu uderzeniem z bekhendu. Jego defensywa nie by³a wcale gorsza. Ferenc nigdy nie gra³
daleko od sto³u. By³ graczem wszechstronnym, bardzo m¹drym
i sprytnym. Pomimo nadwagi, porusza³ siê nadzwyczaj dobrze,
by³ bardzo zrêczny.
Ten wêgierski tenisista gra³ zawsze klasyczn¹ rakietk¹ ( typ:
Barna ). W swojej bogatej karierze zdoby³ 26 medali M plus
dalsze 4 na Mistrzostwach Europy. Ferenc by³ a¿ 35 razy mistrzem Wêgier, swój kraj reprezentowa³ ponad 200 razy! Wiele
ze swoich zwyciêstw odniós³ na miêdzynarodowych mistrzostwach : Austria (1945 ), Wêgry ( 1947, 1948 ), Czechos³owacja ( 1949 ), Rumunia ( 1951, 1955), Anglia ( 1958 ). Wygra³
miêdzynarodowe rozgrywki w Zagrzebiu (1947 ), Budapeszcie
( 1953 ), Kalkucie ( 1955 ).
erenc Sido by³ cz³onkiem europejskiej dru¿yny, która w
1960 roku odwiedzi³a Japoniê ( oprócz niego w dru¿y
nie znajdowali siê: Zoltan Berczik, Vilim Harangozo, Josip Vogrinc), co wiêcej odniós³ tam najwiêkszy sukces z Europejczyków. Odnosi³ sukcesy równie¿ w grach podwójnych i mieszanych. Ka¿dy zawodnik marzy³, by mu partnerowaæ, wiedz¹c
¿e zakoñczy siê to sukcesem.
Ferenc urodzi³ siê 18-go kwietnia 1923 roku w Miscolcu,
gdzie maj¹c jedenacie lat zacz¹³ swoj¹ przygodê z tenisem sto³owym. Jego matka by³a S³owaczk¹, dlatego te¿ do roku 1938
mieszka³ w Bratys³awie, sk¹d razem z rodzin¹ przeniós³ siê do
Budapesztu. Maj¹c siedemnacie lat, po raz pierwszy zagra³ w
narodowej dru¿ynie Wêgier. By³ równie¿ zapalonym pi³karzem,
jako bramkarz grywa³ czasem w pi³karskich meczach ligowych.
Mia³ wielu przyjació³ w rodowisku sportowym, z którymi spotyka³ siê na turniejach na ca³ym wiecie. Czêsto te¿
spotyka³ siê z wieloma przyjació³mi na stoiskach Butterfly'a i
wraz z Hikosuke Tamasu wspomina³ wczeniejsze mistrzostwa
i rozegrane na nich niezapomniane pojedynki.
Sido bardzo czêsto powtarza³: " Turniej dru¿ynowy motywuje mnie najbardziej, a zwyciêstwa, które odnios³em wspominam najprzyjemniej."
W latach powojennych reprezentacja Wêgier nie odnosi³a sukcesów w turniejach dru¿ynowych, wiêc wprowadzono rewolucyjne zmiany w sposobie szkolenia. Na pocz¹tku: trening kondycyjny w trakcie przygotowañ do Mistrzostw wiata.
Rezultaty by³y ju¿ widoczne w Sztokholmie w 1949 roku, kiedy to dru¿yna narodowa zdoby³a Swaythling Cup (zdoby³a z³oty medal).
" W Bombaju w 1952 roku Anglicy ogromnie nam pomogli pokonuj¹c naszego bardzo gronego rywala:
Japoniê. Dru¿ynê Bergmana zwyciê¿ylimy 5-4
Mistrzostwa wiata w Bukareszcie w 1953 roku by³y
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dla Sido chyba najlepsze w jego karierze; zdoby³ a¿ trzy z³ote
medale! " Musielimy pokazaæ, ¿e zesz³oroczne sukcesy w Japonii nie by³y po prostu wyj¹tkiem. W domu przygotowywalimy siê na japoñskie rakietki ( ok³. z podk³adem ) i bylimy
zaskoczeni us³yszawszy, ¿e Japoñczycy do Bukaresztu nie przyjad¹. Kilka lat póniej dowiedzia³em siê, jaki by³ powód ich nieobecnoci - nie dostali od Amerykanów wizy na wyjazd do socjalistycznego kraju.
W Bukareszcie Sido by³ w fantastycznej formie. W
"dru¿ynówce" wygra³ piêtnacie meczy i kontynuowa³ swoje
osi¹gniêcia w grze singlowej. Bez wiêkszych trudnoci doszed³
do pi¹tej rundy, gdzie spotka³ siê z Francuzem Rene Roothooftem. Straci³ dwa pierwsze sety. " Na szczêcie nie straci³em
nerwów"- mówi³ po wygranym meczu Sido." Moim nastêpnym
rywalem by³ Stipek, z którym nie mia³em wiêkszych problemów. W finale, po bardzo interesuj¹cym meczu, pokona³em w
trzech setach Ivana Andreadisa."
"Rozczarowa³em siê nieco w Londynie ( 1954 ), gdzie
Japoñczycy dali nam ostr¹ lekcjê gry w tenisa sto³owego. Ogimura, Tomito i Tamasu zdobyli z³oto w dru¿ynie. W grze pojedynczej nie by³o wcale lepiej. O "ósemkê" gra³em z Ichiro Ogimur¹ - przegra³em, on siêgn¹³ potem po tytu³. Pora¿ka z Ogimur¹ by³a dla mnie jedn¹ z najnieprzyjemniejszych. Prawdê mówi¹c, to wcale nie gra³em, tylko zbiera³em pi³ki, którymi Ichiro
we mnie trafia³. Po dziesiêciu minutach by³o ju¿ po wszystkim.
Jego podk³ad wykoñczy³ mnie."- Sido nie by³ zadowolony z
tego wystêpu.
W 1955 roku kontuzja kolana przeszkodzi³a mu w
treningach na kilka miesiêcy, ale wróci³ do Utrecht i...sta³ siê
cud; we wspania³ym pó³finale z Japoni¹ Sido pokona³ wszystkich trzech Japoñczyków: Tomitê, Tamasu i Ogimurê. Nie wystarczy³o, Japonia wygra³a 5-4.
W Dortmundzie w 1959 roku Sido gra³ ca³kiem dobrze. Pokona³ Japoñczyka Murakami ( najskuteczniejszego zawodnika w turnieju dru¿unowym ), w nastêpnej rundzie wygra³ z pierwszym wielkim Chiñczykiem Wang Chuan Yao , a
potem ze wspania³ym Ogimur¹, przegrywaj¹c w pi¹tym secie
13-17! W finale nie powtórzy³ sukcesu z turnieju dru¿ynowego
przegrywaj¹c z Jung Kuo Tuanem. Jakkolwiek srebrny medal
to jego wielki sukces.
statni raz Sido by³ Mistrzem wiata w Pekinie w 1961
roku. W turnieju dru¿ynowym by³ jedynym zawodni
kiem, który pokona³ d¹¿¹cego do zdobycia tytu³u po
raz trzeci Chuanga Tse-tunga. Tymczasem w grze podwójnej,
wraz ze swoim m³odszym partnerem Zoltanem Berezikiem, Sido
zdoby³ swój ostatni medal. Po¿egnanie z miêdzynarodowym
tenisem sto³owym mia³o miejsce w 1962 roku, gdy Sido mia³
39 lat. Jego klub Voros Meteor podejmowa³ GSTK Zagreb pod-
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czas fina³u Klubowego Pucharu Europy w Bukareszcie. Sido
zakoñczy³ karierê w znakomitym stylu wygrywaj¹c wszystkie
pojedynki. Przesta³ graæ, jednak kontynuowa³ pracê w sporcie.
By³ trenerem reprezentacji narodowej przez dwa lata. W tym
samym czasie prowadzi³ klub Spartakus Budapeszt, gdzie wykreowa³ swojego nastêpcê Istvana Jonyera, który w 1975 roku
w Kalkucie zdoby³ tytu³ Mistrza wiata. Ferenc Sido przez wiele
lat zajmowa³ wysok¹ pozycjê w Wêgierskim Zwi¹zku Tenisa
Sto³owego i by³ cz³onkiem ITTF-u. Oprócz licznych nagród,
które Sido dosta³ w ci¹gu swojej d³ugoletniej karierze, specjaln¹ nagrod¹ by³a ITTF Merit Award.
Ferenc uwa¿a³ za bardzo wa¿ne turnieje dla weteranów, by³ jednym z za³o¿ycieli Swaythling Club International i jego prezydentem przez wiele lat.
Nadzwyczajny sportowiec Ferenc Sido bêdzie pamiêtany przez ludzi zwi¹zanych z tenisem sto³owym na ca³ym
wiecie. Jest czêci¹ historii tenisa sto³owego.
z materia³ów ITTF
opracowanie A.K.
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WITOLD KAWCZYK
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dniu 9 sierpnia 1998 roku w wieku 80 lat zmar³ w
Siemianowicach l¹skich jeden z najstarszych l¹
skich ping-pongistów Witold Kawczyk, zawodnik, trener, dzia³acz, wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski,
reprezentant barw narodowych na mistrzostwach wiata i turniejach miêdzynarodowych. Witold Kawczyk rozpocz¹³ swoj¹ karierê sportow¹ w 1930 roku jako 12 letni ch³opiec, graj¹c
w harcerskiej dru¿ynie Siemianowic razem z Saternusem a póniej z Piechaczkiem. By³a to pierwsza polska dru¿yna rywalizuj¹ca z zespo³ami niemieckimi. W latach 1930 - 38 jako m³ody ch³opiec wygra³ z piêciokrotnym mistrzem Polski Gutkiem.
Tu¿ przed wojn¹ jego dru¿yna z Siemianowic pokona³a zespó³
Hagibor Kraków 7:2. W. Kawczyk wygra³ w tym meczu
wszystkie gry. By³a to wówczas du¿a sensacja, gdy¿ w dru¿ynie wicemistrza Polski grali tej klasy zawodnicy jak Blonder i
Sysman. Przedwojenny okres zamkn¹³ zakwalifikowaniem siê
do dru¿yny na M w Kairze. Niestety, wojna pokrzy¿owa³a
wszystkie plany. Po wojnie , w 1948 r. w Radomiu zdobywa
indywidualne mistrzostwo Polski seniorów. Trzykrotnie zdobywa wicemistrzostwo Polski. Dwukrotnie wraz z zaw. Piechaczkiem i Robokiem zdobywa dru¿ynowe mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski dla Siemianowiczanki. Wygra³ blisko 30
pojedynków w dru¿ynie narodowej m.in. w takich meczach
jak z Brazyli¹ 5:3, Belgi¹ 5:1, Francj¹ 5:4, czy Szwecj¹ 5:3.
Pokona³ te¿ takie s³awy wiatowego tenisa sto³owego jak Sido,
Koczian, Lamorug, Jonson i Ehrlich. Najcenniejsze sukcesy
to trzykrotna wygrana nad wicemistrzem wiata A. Ehrlichem oraz decyduj¹ce zwyciêstwo nad Rabaz¹ w meczu z Brazyli¹ . By³ to jego najbardziej dramatyczny pojedynek. Trzeciego seta wygra³ na czas 17:16. Do koñca ¿ycia pozosta³ wierny swej Siemianowiczance jako zawodnik, trener i wychowawca wielu medalistów mistrzostw Polski. By³ d³ugoletnim dzia³aczem l¹skiego OZTS, wieloletnim jego wiceprezesem i prezesem w latach 1974-88. W swej karierze by³ te¿ cz³onkiem
w³adz PZTS. W okresie 50 lat swej dzia³alnoci zosta³ odznaczony ró¿nymi medalami i dyplomami nadanymi przez GKKFiT, WKKF i PZTS. Mia³ byæ pierwszym honorowym gociem
na Jubileuszu 70-lecia l. OZTS w 1999 roku. W zmar³ym
tenis sto³owy straci³ oddanego i cenionego dzia³acza i wychowawcê m³odego pokolenia. Czeæ jego pamiêci.

