Koniec ka¿dego wieku sprzyja podsumowaniom ró¿nych dziedzin ludzkiej dzia³alnoci. Tak¿e w tenisie sto³owym czas na podsumowania. Miniony wiek XX by³ w
zasadzie I wiekiem historii naszej dyscypliny. Prehistoryczne przypadki zabawy ma³¹ pi³eczk¹ na stole zdarza³y siê w poprzednich stuleciach. Jednak¿e by³y zbyt
niekonkretne i nie zwiastowa³y powstania prawdziwego sportu. Dopiero w drugiej po³owie XIX wieku, gdy w
Anglii tenisici zim¹ zaczêli odbijaæ pi³eczkê jako rodzaj
zaprawy przed sezonem letnim, narodzi³y siê pierwsze regu³y. St¹d ju¿ by³ tylko krok do pierwszych form
rywalizacji w salonach, klubach i kawiarniach. ...Taki by³
prastrumyk
naszej rzeki....
O wielu wydarzeniach z historii dyscypliny pisalimy w
naszym Magazynie na przestrzeni ostatniej dekady. Tutaj zaprezentujemy naszym czytelnikom zestawienie - w telegraficznym skrócie, zwyciêzców w grze pojedynczej mistrzostw wiata i igrzysk olimpijskich. W powszechnym
odczuciu ich dokonania tworzy³y i tworz¹ obraz dyscypliny. Na zakoñczenie sposród tej plejady znakomitoci
proponujemy zestawienie 10 najlepszych.
W latach 1926-1957 rozgrywano M rokrocznie, z przerw¹ w l.1940-46 z powodu II Wojny wiatowej. Drugie
mistrzostwa zaplanowane na rok 1927 ze wzglêdu na
trudnoci organizacyjne odby³y siê w 1928 r. Od 1957 r.
rozgrywano M w cyklu 2-letnim. W ci¹gu 75 lat rozegrano 45 turniejów o mistrzostwo wiata i 4 rangi olimpijskiej (1988-2000).

wsród kobiet bezkrólewie !?.. W finale gra³y dwie siedemnastolatki, obydwie defensorki - wspomniana ju¿
Ruth Aarons oraz Austriaczka Trudi Pritzi. Po prostu
przekroczy³y limit czasu. Sêdziowie nie przyznali tytu³u
mistrzyni wiata. Sta³y siê pierwszymi ofiarami zmian
regulaminowych po s³ynnym pojedynku Ehrlih (Polska)
- Paneth (Rumunia) na M rok wczeniej, kiedy to pierwszy punkt przy stanie 0:0 Ehrlih zdoby³ po 2 godzinach
i 15 minutach. Wprowadzono ograniczenie czasu, ale
nie przewidziano rozstrzygniecia, gdy minie czas, a
wynik nie bêdzie ustalony. W 1938 Pritzi by³a najlepsza
pokonuj¹c w Londynie w finale Czeszkê Viastê Depe-

szybka gra ze sto³u, agresywny pó³wolej. Jednak¿e
jej sukces by³ tylko bardzo wczesn¹ zapowiedzi¹ dominacji Chinek. Nastêpne cztery turnieje nale¿a³y do Japonek. W 1963 ponownie z³ot¹ kobiet¹ okaza³a siê Kimuyu Matsuzaki. W 1965 w Ljublianie wygra³a Naoko
Fukazu, która pokona³a defensywnie graj¹ca Chinkê,
Lin Hui-ching. By³ to jeden z najbardziej ekscytuj¹cych
fina³ów w historii, ku uciesze publicznoci po kilkanacie wymian w akcji by³o regu³¹ - topspiny, loby, zbicia.
Japonka i Chinka znakomicie przygotowane technicznie i fizycznie da³y niezapomniany koncert gry przy tenisowym stole. W 1967 roku Sachiko Morisawa w fina³owej grze
zdetronizowa³a Fukazu.
Zdoby³a ponadto z³oto w
deblu ( z Hirot¹) i w dru¿ynie. Ostatni¹ Japonk¹ z tytu³em mistrzyni wiata w
singlu w XX wieku okaza³a siê Toshiko Kowada. Wygra³a w 1969 roku, mimo uchwytu piórkowego niezwykle szybko i skutecznie uderza³a bekhendem, wyró¿nia³a siê ró¿norodnym serwisem, na bazie którego przygotowywa³a swoje koñcz¹ce uderzenia, mia³a opiniê
wybitnej specjalistki od gry na defensorki. Detronizacja
Japonek odby³a siê w 1971 roku w ... japoñskim miecie Nagoya. Wygra³a 30-letnia ju¿ wtedy Lin Hui-ching.
Wicemistrzyni wiata z 1965 roku, defensorka trzymaj¹ca po europejsku rakietkê przyby³a do Nagoyi tak¿e
w roli asystentki trenera, po niespe³na dwóch tygodniach
wyjecha³a z trzema z³otymi medalami (debel i mikst).

MISTRZOWIE WIEKU PIER
WSZEGO
PIERWSZEGO

G.GEIST PRIZE ...
tak nazywa siê kobiece trofeum za I miejsce w grze pojedynczej M. Oficjalnie ów puchar ufundowa³ w 1931
roku Prezydent Wêgierskiej Federacji Tenisa Sto³owego, dr Gaspar Geist. Wêgierka Maria Mednyanszky to
pierwsza oficjalna mistrzyni wiata wsród kobiet, a w³aciwie supermistrzyni - w singlu by³a 5 razy z rzêdu
najlepsza (1926,28,29,30,31), a wraz z tytu³ami w deblu i mikcie zdoby³a 18 z³otych medali. Rekord do dzi

Wêgierka Maria
Mednyanszky to
pierwsza oficjalna
mistrzyni wiata
wsród kobiet, a
w³aciwie supermistrzyni - w singlu by³a 5 razy z
rzêdu najlepsza
(1926,28,29,30,31),
a wraz z tytu³ami w
deblu i mikcie
zdoby³a 18 z³otych
medali.
nie pobity. W roku 1932 i 1933 najlepsza by³a kole¿anka z reprezentacji i rywalka wielkiej Marii, Anna Sipos.
Dominacjê Madziarek nieoczekiwanie przerwa³a 23-letnia Czeszka, Maria Kettnerova. Jej zwyciêstwo w Pary¿u (1934) nie by³o jednak przypadkiem. Zwyciê¿y³a we
wspania³ym stylu tak¿e w nastêpnych mistrzostwach w
Londynie. Natomiast w Pradze w roku 1936 zdoby³a
z³oto ... tylko w deblu i poprowadzi³a zespó³ Czechos³owacji do zwyciêstwa w turnieju dru¿ynowym. Bo w stolicy Czechos³owacji na królow¹ nr 4 wiatowego pingponga koronowano 16-letni¹ (!!!) Ruth Aarons z USA
(!!!). Amerykanka zdoby³a jedyny jak dotychczas z³oty
medal w singlu dla swojego kraju. Jest te¿ najm³odsz¹
mistrzyni¹ w historii M. Mimo m³odego wieku wietnie
wyszkolona technicznie, imponowa³a gr¹ w obronie z
elementami gry kombinacyjnej, to w po³¹czeniu ze znakomitym przygotowaniem fizycznym czyni³o zawodniczkê z USA sportsmenk¹ najwy¿szej miary. W roku 1937
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trisov¹. Rok póniej w Kairze Austriaczka, reprezentuj¹ca ju¿ Niemcy, uleg³a wyranie w finale 19-letniej
Czeszce. Wielce utalentowana Depetrisova sta³a na progu wiatowej kariery. Wojna nie pozwoli³a jej na realizacjê sportowych marzeñ. Po II wojnie wiatowej w kobiecym tenisie sto³owym pierwsz¹ gwiazd¹ by³a Gizi
Farkas z Wêgier. Wygra³a kolejno w roku 1947, 48, 49,
natomiast w trzech nastêpnych edycjach by³a druga,
ulegaj¹c ka¿dorazowo Angelice Rozeanu z Rumunii.
Pojedynki Wêgierki i Rumunki w owym czasie zawsze
elektryzowa³y publicznoæ. Ich gra gwarantowa³a wysoki poziom i niezwyk³e emocje. Na M w Londynie w
1948 zanim Farkas dotar³a do fina³u (wygra³a fina³ z
Angielk¹ Thomas-Dace 3:2) mia³a wielce dramatyczn¹
przeprawê z Rozeanu. Otó¿ Rumunka w meczu przy
stanie 2:2 prowadzi³a w pi¹tym secie 20:19, w tym momencie min¹³ czas gry - zgodnie z przepisami set móg³
trwaæ 20 minut. Sêdzia pojedynku, Jimmy Rose powinien zakoñczyæ w tym momencie grê i og³osiæ zwyciê¿czyni¹ Rozeanu. Ku zdumieniu wszystkich sêdzia kontynuowa³ mecz jeszcze przez 5 minut, co skoñczy³o siê
wynikiem 29-27 dla Farkas. Ekipa Rumunii z³o¿y³a protest, w efekcie czego powtórzono ich pojedynek nastêpnego dnia. Zwyciê¿y³a 3:0 Farkas. Angelica nigdy tego
nie zapomnia³a Gizi. Póniej Rozeanu zdobywa³a koronê najlepszej szeæ razy z rzêdu (1950-55r.), pobi³a
rekord Mednyanszky, zapisa³a siê z³otymi zg³oskami w
historii rumuñskiego sportu kobiecego jako pierwsza
mistrzyni wiata sporód wszystkich sportów. Jest jak
na razie ostani¹ europejsk¹ mistrzyni¹ wiata. Tomi
Okawa otworzy³a dynastiê Japonek na pingpongowym
tronie. Jej zwyciêstwo w Tokio w 1956 roku by³o pierwszym, kiedy tytu³ zdoby³a zawodniczka nierozstawiona.
Okawa gromi³a faworytki z wielk¹ ³atwoci¹, w finale
pokona³a drug¹ zawodniczkê wiatowego rankingu - kole¿ankê z reprezentacji, Kuho Watanabe. Rok póniej
najlepsza by³a Fujie Eguchi. Japonka graj¹ca uchwytem piórkowym dysponowa³a znakomitym czuciem pi³ki i precyzyjnym atakiem forhendowym. Koronê najlepszej singlistki ozdobi³a z³otem w mikcie (z Ogimur¹) i dru¿ynie. W Dortmundzie w 1959 roku odby³y siê
XXV M, ale pierwsze w cyklu dwuletnim, to znacznie
utrudni³o powtarzanie sukcesów w mistrzowskich turniejach. Dowiadczy³a tego rozstawiona z nr 1 Eguchi,
pokonana w pierwszej fazie turnieju przez kole¿ankê z
reprezentacji i póniejsz¹ triumfatorkê singla dwudziestoletni¹ Kimuyu Matsuzaki. Nienaganna technicznie,
byæ mo¿e najlepsza w historii Japonka. Powtórzy³a z³oto w singlu cztery lata pó¿niej w Pradze. Poprowadzi³a

dru¿ynê narodow¹ 3 razy do mistrzostwa (59,61,63),
by³a mistrzyni¹ te¿ w deblu (63) i mikcie (61). W 1961
w hali wype³nionego po brzegi pekiñskiego Workers
Stadium, w turnieju kobiet zwyciê¿y³a Chiu Chunghui.
By³a pierwsz¹ chiñsk¹ mistrzyni¹ wiata w singlu i wzorcowym produktem azjatyckiej myli szkoleniowej w
chiñskiej wersji - uchwyt piórkowy, doskona³a praca nóg,

Cao Yanhua w
latach 1983
(Tokio) i 1985
(Göteborg)
dwukrotnie zdoby³a mistrzostwo wiata.
W 1973 w Sarajewie w znakomitym stylu wygra³a nastêpna Chinka Hu Yu-lan. W Kalkucie (1975) wiat siê
dowiedzia³, ¿e pingpongowe talenty szlifuje siê te¿ w
Korei. Turniej kobiet wygra³a 20-letnia Pak Yung Sun z
Korei Pó³nocnej - uchwyt piórkowy, leworêczna, znakomity serwis z ró¿norodn¹ rotacj¹, zbójcze uderzenie
koñcz¹ce z forehendu. Ponowne zdobycie tytu³u najlepszej na wiecie dwa lata póniej w atmosferze chiñsko-japoñskiej presji, to wyczyn godny szczególnego
uznania. Rok 1979, Phenian, to pocz¹tek niekoñcz¹cej
siê ery dominacji w wiatowym tenisie sto³owym w wykonaniu Chinek. Turnieje mistrzostw wiata wygrywa³y
do koñca XX wieku. Ge Xinai w 1979 r., która wreszcie
po przgranych fna³ach w 1975 i 77 przywróci³a Chinom
zwyk³¹ radoæ z³ota. Tong Ling w 1981(Nowy Sad),
Cao Yanhua w 1983 (Tokio) i 1985 (Göteborg). Dwukrotne mistrzostwo wiata w rywalizacji z pokoleniem
kole¿anek ...Chinek, które potem trafi³y do innych reprezentacji wiata,... bo mimo zdobywania z³otych medali w ró¿nych
Angelica Rozekonkurencjach nie mia³y szans na
anu zdobywa³a
d³u¿szy pobyt w reprezentacji - Ni
koronê najlepXia Lian (Luksemburg), Chire Koyszej szeæ razy z
ama (Japonia), Geng Lijuan (Kanarzêdu (1950da), Cheng Jing (Tajwan) itd. Cao
55r.) Jest jak na
Yanhua graj¹ca uchwytem piórkorazie ostani¹
wym potrafi³a przez wiele lat zaeuropejsk¹ michwycaæ gr¹ na wiatowym poziostrzyni¹ wiata.
mie. He Zhili - 1987 (New Delhi),
znana teraz bardziej jako Koyama
reperezentuje obecnie Japoniê. Zwyciêstwo trzymajacej po europejsku rakietkê He Zhili by³o bezdyskusyjne, chocia¿ stylowo nie wygl¹da³o to zachwycaj¹co. W
Dortmundzie w 1989 roku wygra³a rozstawiona z nr 51
najs³absza z Chinek , Qiao Hong. Nie mieci³a siê
nawet w sk³adzie na dru¿ynówkê. By³ to pocz¹tek super dekady Chinek w wiatowym sporcie, rok wczeniej

Igrzyska w Seulu wygra³a Cheng Jing, natomiast po
Dortmundzie Qiao Hong musia³a ¿yæ w cieniu wielkiej
Deng Yaping. Mierz¹ca tylko 149 cm wzrostu Deng, jako
dziecko nie chciana w sporcie ze wzglêdu na brak predyspozycji, okaza³a sie genialn¹ pingpongistk¹. Wygra³a
kolejno M w singlu w 1991 (Chiba), 1993 (Göteborg),
1995 (Tijanin), 1997 (Manchester) oraz Igrzyska Olimpiskie w 1992 (Barcelona) i 1996 (Atlanta). Ostatni¹
mistrzyni¹ M w XX wieku w Eidhoven (1999) zosta³a
urodzona w 1978 roku Wang Nan. Królowa tenisa sto³owego nr 25 to leworêczna, atletycznie zbudowana
Chinka, trzymaj¹ca po europejsku rakietkê. Czuciem
pi³ki na stole przypomina Waldnera. Czêsto gra nonszalancko, zdawa³oby siê od niechcenia, nie gra widowiskowej demolki nawet przy znacznej przewadze
technicznej nad rywalk¹. Jej zwyciêstwa s¹ czêsto z
trudem wywalczone - tak to przynajmniej wygl¹da .. Jednoczenie wygrywa du¿o wa¿nych akcji w koncówkach
gier. Ta cecha zapewne wiadczy o mistrzostwie. Na
dowód tego wygra³a te¿ we wrzeniu 2000 roku Igrzyska Olimpijskie w Sydney.

W minionym stuleciu odby³y siê turnieje tenisa sto³o-

wego na czterech Olimpiadach. Zdobyæ medal na IO to
najwspanialsze osi¹gniêcie dla ka¿dego sportowca. W
tenisie sto³owym dopiero od 1988 roku najlepsi zmagaj¹ siê w olimpijskiej rywalizacji. Dwa razy wygra³a Deng
Yaping, raz Wang Nan, i w Seulu Cheng Jing, która jako
jedyna w tym towarzystwie nie by³a mistrzyni¹ wiata w
singlu. Jednak z racji mistrzostwa olimpijskiego oraz
faktu jedynego w historii zdobycia 3 medali olimpiskich
w singlu na przestrzeni 12 lat nale¿y j¹ zaliczyæ do najwybitniejszych postaci tego sportu w XX wieku.

...St Bride Vase
XX wiek koronowa³ 29 mistrzów wiata w grze pojedynczej mê¿czyzn. Od 1929 roku najlepsi za zwyciêstwo
otrzymuj¹ puchar St Bridge Vase, nazwa pochodzi od
najs³awniejszego londyñskiego klubu pingpongowego
okresu miêdzywojennego. Pomys³ honorowania w ten
sposób mistrzów wiata narodzi³ sie po sukcesie Freda
Perryego. W Londynie na I M w roku 1926 pierwszy

i 2 razy w mikcie. Jak na owe czasy by³ bardzo wszechstronym graczem i graj¹cym niezwykle widowiskowo.
Pierwszym Czechem na mistrzowskim tronie by³ Stanislav Kolar. Jego zwyciêstwo w 1936 roku w rodzinnym

Gwiazdy prze³omu lat czterdziestych i piêædziesi¹tych - od
lewej Czesi: Tereba i Vana oraz Wêgrzy: Koczian i Sido.
Foto: archiw.
miecie w Pradze by³o sporym zaskoczeniem. Tutaj
pierwszy historyczny medal dla barw Polski zdoby³ Alojzy Ehrlich, który by³ fina³owym przeciwnikiem reprezentanta Czechos³owacji. W r.1937, 39, 48, 50 najlepszym
singlist¹ wiata by³ Richard Bergmann, który m.in. w
1937 i 1939 w finale pokona³ Alojzego Ehrliha. Wielki
sportowiec z ¿yciorysem na frapuj¹cy scenariusz filmowy. Warto wiedzieæ, ¿e urodzi³ siê w Polsce. W wieku
17 lat zdoby³ swój pierwszy tytu³, bêd¹c jeszcze wtedy
reprezentantem Austrii. Po zajêciu Austrii przez hitlerowskie Niemcy Bergmann wyjecha³ do Polski. W roku
1939 na mistrzostwach wiata w Kairze zdoby³ ponownie z³oty medal w singlu, a tak¿e deblu. Historycy sportu do dzi wiod¹ spory, dla jakich barw Bergmann zdoby³ te dwa z³ote medale. W ró¿nych ród³ach i opracowaniach spotyka siê informacje, ¿e w Kairze reprezentowa³ Austriê, Polskê (kraj zamieszkania w momencie
startu), a nawet Angliê. Do Anglii wyjecha³ dopiero gdy
Niemcy wkroczyli do Polski we wrzeniu 1939 roku.
Naszym zdaniem te medale powinny byæ w statystycznych zestawieniach przypisane Austrii. Bergmann przyj¹³ obywatelstwo brytyjskie dopiero po 1939 roku. Tak
wiêc dwa nastêpne tytu³y zdoby³ dla Anglii. Kariera Berg-

pomina³ boksera wagi ciê¿kiej z lekk¹ nadwag¹. Mimo
to zadziwia³ sprawnocia i doskona³¹ prac¹ nóg. Graj¹c stylem defensywnym, potrafi³ b³yskawicznie przejæ
do ataku. By³ ostatnim mistrzem wiata w grze pojedynczej, który tytu³ zdoby³ graj¹c ok³adzinami czopkowanymi (gêsia skórka), bez podk³adu z g¹bki. Nastêpnych szeciu mistrzów wiata pochodzi³o z Azji. Nadesz³a nowa generacja graczy w naszym sporcie. Przygotowanych wszechstronnie atletycznie na równi z przygotowaniem technicznym. W roku 1954 i 56 Japoñczyk
Ichiro Ogimura zademonstrowa³ mistrzostwo nowej miary. Totalny atak, doskona³a praca nóg, kocia zrêcznoæ,

Seiji Ono (powy¿ej) to ostatni Japoñczyk na mistrzowskim
tronie. Leworêczny, piórkowy uchwyt. Zdoby³ tytu³ startuj¹c jako zawodnik nierozstawiony (!). W finale, gdy prowadzi³ 2:1 po trzech setach z powodu kontuzji skreczowa³ jego
rywal Guo Yuehua.
bajeczna technika, to najkrótsza charakterystyka Ogimury. Ogimura by³ potem trenerem, biznesmenem, by³
te¿ Prezydentem ITTF (1987-94). W roku 1955 i 57 na

Fina³ debla panów
na M. w 1952 r w
Bombaju. W g³êbi od
lewej Richard
Bergmann i Johnny
Leach (Anglia).
Ty³em zwyciêzcy:
Japoñczycy Norizaku Fujii i
Tadeki Hayashi.
Foto: archiw.
Chinczyk Guo
Yuehua (z prawej) dwukrotny mistrz
wiata w grze
pojedynczej.
Foto: archiw.
by³ 36-letni Wêgier, dr Roland Jacobi. Przedstawiciel
kraju, gdzie tenis sto³owy w latach dwudziestych sta³
siê sportem narodowym. Gra³ uchwytem europejskim,
preferowa³ grê defensywn¹. Je¿eli atakowa³ to g³ównie
bekhendem - tak¿e bekhendem ze strony forhendowej,
co by³o czêsto spotykane wród zawodników tamtej epoki. Jacobi by³ te¿ pierwszym deblowym mistrzem, wspólnie z koleg¹ z reprezentacji dr Pecsim. Ju¿ na drugim
czempionacie globu pojawi³ siê mistrz z uchwytem piórkowym. Wêgier Zoltan Mechlovits, urodzony podobnie
jak Jacobi w r.1891, wygrywaj¹c turniej w r. 1928 (Sztokholm) przeszed³ do historii tak¿e jako najstarszy triumfator mistrzostw swiata. By³ te¿ wieloletnim dzia³aczem
ITTF, przyczyni³ siê znacznie do rozwoju tenisa sto³owego na Wêgrzech. W 1929 roku w Budapeszcie wygra³ 20-letni Anglik Fred Perry, który póniej zosta³ wielk¹
gwiazd¹ tenisa...ziemnego. Pierwszy supermistrz w historii naszej dyscypliny pojawi³ siê na IV M w roku
1930. Victor Barna, zdobywaj¹c pierwszy swój tytu³, mia³
19 lat. Rok póniej wygra³ rówienik Barny, te¿ Wêgier,
Michael Szabados. W l.1932-35 absolutne panowanie
Barny, który ponadto by³ mistrzem osiem razy w deblu

manna zbieg³a siê z karier¹ równie znakomitego Czecha Bohumila Vany, który by³ najlepszy w roku 1938 i w
1947, pierwszych mistrzostwach rozegranych po II Wojnie wiatowej. Vana zerwa³ z tradycj¹ s³ynnej czeskiej
szko³y defensorów. Grê swoj¹ opiera³ na ataku z forhendu z perfekcyjn¹ kontrol¹ d³ugoci i kierunku. Jego
mistrzowskie dropszoty budzi³y powszechny podziw.
Mecze Vany i Bergmanna przesz³y do legendy dyscypliny. Jak choæby fina³ z 1948 roku, kiedy to po fantastycznym pojedynku Bergmann pokona³ Vanê (wtedy
ju¿ naturalizowanego Anglika) 3:2, w londyñskiej hali
Empire Pool (Wembley). Wydarzenie to obejrza³o 100
tys. ....telewidzów. Tak¿e londyñscy bookmacherzy uruchomili z tej okazji zak³ady. W roku 1949 (Sztokholm) i
1951 (Wiedeñ) mistrzem by³ Johnny Leach. Anglik, który
prezentowa³ skuteczn¹ grê kombinacyjn¹. W Kalkucie
na ...M w 1952 roku pingpongowy wiat zadziwili Japoñczycy wyposa¿eni w rakietki z ok³adzinami na g¹bczastym podk³adzie. W efekcie ³atwo wygra³ 31-letni
Hiroji Satoh. Jednak¿e rok póniej w Bukareszcie w singlu najlepszy by³ Wêgier Ferenc Sido. Kolekcjê uzupe³ni³ z³otem w deblu i w mikcie. Sido sylwetk¹ raczej przy-

najwy¿szym podium M tak¿e Japoñczyk Toshiaki Tanaka. Typowy japoñski piórkowiec, którego gra oparta
by³a na ataku z forhendu, ...odrzuca³ przeciwnika nawa³nic¹ topspinów, czaj¹c siê na okazje do zabicia pi³ki.... W 1959 roku w Dortmundzie po raz pierwszy mistrzem wiata zosta³ Chiñczyk. Zapocz¹tkowa³ seriê 11
z³otych medali w konkurencji singla, które zdobyli reprezentanci Chin do koñca XX wieku. Chuang Tse-tung
wygra³ mistrzowskie turnieje w latach 1961, 1963, 1965.
Gra³ on uchwytem piórkowym, by³ nieprawdopodobnie
szybki w ataku forhendem, bardzo skutecznie uderza³
te¿ bekhendem. Porównywano go wrêcz do nieomylnej maszyny. Rodacy nazywali go Lwi¹tko, poniewa¿
by³ bardzo agresywny w prowadzeniu gry i nie pozwala³ rywalom na przejêcie inicjatywy. Gdy wygra³ pierwszy raz mia³ 19 lat, we wszystkich trzech fina³ach wygra³ z koleg¹ z reprezentacji Li Fu-jungiem. Ka¿dy z
tych fina³ów obfitowa³ w nadzwyczajne emocje. Spotyka siê opinie, ¿e pokonany by³ lepszy, ale trenerzy chiñscy pod presj¹ dzia³aczy u³o¿yli mecze fina³owe. Tego
typu opinie s¹ co najmiej niepowa¿ne, wszelkie polic.d. str 19
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WSZEGO
PIERWSZEGO
tyczne podteksty mog³yby mieæ odniesienie do drugiej
po³owy lat 70-tych, gdy zosta³ w 1975 roku ministrem
sportu. Jednak¿e wczeniej fortuna polityki nie zawsze
mu sprzyja³a. Tse-tung lub te¿ Li Fu-jung przy swojej
klasie mogli wygraæ tak¿e w 1967 (Sztokholm). Chiñczycy jednak w ostaniej chwili wycofali siê ze startu, ...
politycy z Pekinu zafundowali narodowi Rewolucjê Kulturaln¹, nikt nie mia³ g³owy do sportu w Pañstwie rodka. Pod nieobecnoæ Chiñczyków w XXIX M w Sztokholmie wrócili na tron Samurajowie. Wygra³ graj¹cy eu-

nety, bo wszystko z³oto sta³o siê ³upem Gigantów. Tacy
ci na M w Göteborgu (1993) i Eindhoven (1999). Wyzawodnicy jak Wang Tao, Ma Wenge (Chiny), Jörg Rosliczaniu sukcesów Waldnera nie ma koñca. Mistrz wiata
skopf (Niemcy), Mikael Appelgren (Szwecja), Kim Taek
nr 26 to nastêpna znakomitoæ Szwed Jörgen Persson,
Soo (Korea), Jean Michel Saive (Belgia), Zoran Primoktóry pokona³ w finale w 1991 r. w Chibie Waldnera. W
rac (Chorwacja) czy choæby Polak Andrzej Grubba, to
M w 1993 roku (Göteborg) najlepszy by³ wicemistrz
s¹ medalici wielu mistrzowskich turniejów. Gdyby nie
olimpijski z Barcelony, leworêczny Jean-Philippe Gatrafili na erê Gigantów zapewne staliby siê...To jedtien. Pierwszy Francuz z tytu³em mistrza w grze pojenak tylko gdybanie. Ciekawe czy zdo³a w pocz¹tku nadynczej. W Tijianin (1995) królem zosta³ dwudziestostêpnego wieku do³¹czyæ do najwiêkszych Vladimir
letni Kong Linghui. W Manchesterze (1997) po omiu
Samsonov, któremu fachowcy wró¿¹ karierê na miarê
latach wraca na tron Waldner, po fina³owym zwyciêstwie
Waldnera. By³ dwa
nad 21-letnim Bia³orusinem V³adymirem Samsonowem,
razy w æwieræfinale
który w pó³finale, w pojedynku ...z innej planety .. poTOP 10 KOBIET XX WIEKU
olimpijskim (96,
kona³ Kong Linghuia 3:1. Dwa lata póniej Liu Guoliang
2000), na M w
w Eindhoven jako 29 mistrz wiata zamyka wiek XX.
Zawodniczka
Mistrzostwa wiata
Igrzyska Olimpijskie
Manchesterze
(1997) przegra³ doPantheon zwyciêzców olimpiady w XX wieku otwiera
1. Deng Yaping (CHN)
4 (1991,93,95,97)
2 (92,96)
piero w finale z
Koreañczyk Yoo Nam Kyu (1988), trochê niespodzie2. Angelica Rozeanu (ROM)
6 (1950,51,52,53,54,55)
Waldnerem. Przez
wany triumfator, mimo ¿e by³ zawodnikiem gospoda3. Cheng Jing (CHN/TPE)
1 (1988)
prawie dwa lata by³
rzy. Imponowa³ nadzwyczajn¹ walecznoci¹, nigdy ju¿
srebro (96), br¹z(2000)
na czele wiatowejednak nie dotar³ do fina³u imprezy wiatowej rangi. Na4. Cao Yanhua (CHN)
2 (1983,85)
go rankingu. Na razwiska zwyciêzców trzech nastêpnych olimpiad to Jan5. Pak Yung Sun (PRK)
2 (1975,77)
zie jednak z³ota
Ove Wldner (1992, Barcelona), Liu Guoliang (1996,
6. Wang Nan (CHN)
1 (1999)
1 (2000)
statystyka M i IO
Atlanta), Kong Linghui (2000, Sydney). Chiñczyk wy7. Kimuyu Matsuzaki (JPN)
2 (1959,63)
nie uwzglêdnia Biagra³ ostatni¹ imprezê wiatowej rangi rozgrywan¹ ma³¹
8. Gizi Farkas (HUN)
3 (1947,48,49)
³orusina. Opisanie
pi³eczk¹ (38 mm), w Osace w roku 2001 poznamy mi9. Maria Mednyanszky (HUN)
5 (1926,28,29,30,31)
sukcesów Giganstrza kaliber 40 mm. Tak by³o w minionym, piêknym
10. Qiao Hong (CHN)
1 (1989)
srebro (92), br¹z (96)
tów w telegraficzwieku XX. Miejmy nadzieje, ¿e tenis sto³owy w XXI wienym skrócie jest
ku stanie siê jedn¹ z najatrakcyjniejszych dyscyplin sporW zestawieniu uwzglêdniano tylko z³ote medale M i Olimpiady w grze pojedynczej.
niemo¿liwe. Guo
tu. Dla kibiców zapowiada siê fascynuj¹ca rywalizcja
Kryteria dodatkowe: medale srebrne i br¹zowe na IO w grze pojedynczej, okres czasu
Yuehua w ci¹gu 8
wymienionych wy¿ej megagwiazd z kandydatami na
utrzymywania siê w wiatowej czo³ówce.
lat w czterech finanajlepszych ...Timo Boll (Niemcy), Liu Guozheng (Chi³ach M, dwa wyny), Vladimir Samsonov , mo¿e ...Lucjan B³aszczyk (Polgrane 1981 i 1983.
ska).
ropejskim uchwytem Nobuhiko Hasegawa. Dwa lata
Jego rodak Jiang Jialiang, który wygra³ w roku 1985 i
T.Szyd³owski
póniej w Monachium najlepszy by³ Shigeo Ito. Japoñ1987 to niespe³niony geniusz rakietki. Oszo³omiony lukczyk w finale pokona³ w piêciosetowym trillerze defensusowym ¿yciem
sywnie graj¹cego Niemca Eberharda Schölera, póniejmegagwiazdy nie
TOP 10 MÊ¯CZYZN XX WIEKU
szego wiceprezydenta ETTU. W XXXI M w Nagoyi
sprosta³ przezna(Japonia) przypomnia³ wiatu o Europie 19-letni Stelczeniu. W rolê najZawodnik
Mistrzostwa wiata
Igrzyska Olimpijskie
lan Bengtsson. Leworêczny Szwed pokona³ w finale
wiêkszego z najobroñcê tytu³u Ito. Obustronnie atakuj¹cy, znakomity
wiêkszych wcieli³
1. Jan-Ove Waldner (SWE)
2 (1989)
1 (1992)
bekhend, imponowa³ sprawnoci¹ fizyczn¹. W Sarajesiê znakomicie
(srebro2000)
wie w 1973 z³oty medal zdoby³ 29-letni Chiñczyk Hsi
Jan-Ove Waldner,
2. Guo Yuehua (CHN)
2 (1981, 83)
En-ting. Na XXXIII M w roku 1975 najlepsi spotkali siê
który wprawdzie
3. Liu Guoliang (CHN)
1 (1999)
1 (1996)
w Kalkucie. Nieoczekiwanie dla Azjatów najlepszy okaprzegra³ z Jiang
(br¹z2000)
za³ siê Wêgier Istvan Jonyer. Jego zamaszyste ruchy
Jialiangiem w fina4. Chuang Tse-tung (CHN)
3 (1961,63,65)
topspinowe nadawa³y ogromn¹ rotacjê pi³ce i sia³y spule M w New Delhi
5. Ichiro Ogimura (JPN)
2 (1954.56)
stoszenie wród rywali. W 1977 roku Mitsuru Kohno,
(1987), ale w 1989
6. Victor Barna (HUN)
5 (1930,32,33,34,35)
Japoñczyk o wygl¹dzie bardziej biznesmena ni¿ sporr. w Dortmundzie
7. Richard Bergmann (AUT/ENG) 4 (1937,39,48,50)
towca, dotar³ na najwy¿szy stopieñ mistrzowskiego poby³ ju¿ najlepszy.
8. Bohumil Vana (TCH)
2 (1938,47)
dium. Zrealizowa³ swoje marzenie, którego spe³nienia
Waldner wygra³ te¿
9. Kong Linghui (CHN)
1 (1995)
1 (2000)
by³ blisko w 1967 roku. Wtedy przegra³ w finale z HaseOlimpiadê w Bar10. Jiang Jialiang (CHN)
2 (1985,87)
gaw¹. Seiji Ono to ostatni Japoñczyk na mistrzowskim
celonie (1992), Mitronie. Leworêczny, piórkowy uchwyt, startowa³ jako
strzostwa wiata w
Powy¿szy ranking XX wieku jest propozycj¹ autora. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszystnierozstawiony (!). W finale, gdy prowadzi³ 2:1 po trzech
Manchesterze
kich czytelników zadowoli. Oczekujemy Pañstwa g³osów w tej sprawie. W zestawieniu
setach, z powodu kontuzji skreczowa³ jego rywal Guo
(1997), by³ drugi na
uwzglêdniono tylko z³otych medalistów M i IO. Dodatkowym kryterium by³y pozosta³e
Yuehua. Ostatnie 20 lat XX wieku to era Gigantów.
Olimpiadzie w Sydmedale olimpijskie w singlu oraz okres czasu utrzymywania siê w wiatowej czo³ówce
Wielu znakomitych tenisistów sto³owych zosta³o pozbaney (2000) i M w
wionych blasku wiecznej chwa³y mistrzów naszej plaChiba (1991), trze-
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