Lucjan B³aszczyk - aktualnie najlepszy polski tenisista sto³owy: Dla mnie
najwiêkszym osi¹gniêciem jest postêp w grze i utrzymywanie siê wród
najlepszych na wiecie. Mam nadziejê, ¿e wyniki oczekiwane przez moich krytyków jeszcze przyjd¹. Potrzeba trochê czasu i... szczêcia.
- Jeste aktualnie 21 na licie wiatowej, i co dalej ?
L.B.- Wracam powoli do formy, jak¹
mia³em na olimpiadzie. Po niej zmieniono pi³kê, ja zmieni³em firmê sprzêtow¹, trzeba by³o te¿ trochê odpocz¹æ,
a nie by³o kiedy. Czujê, ¿e ju¿ przystosowa³em siê do nowej sytuacji. Mam
nadziejê w tym roku znaleæ siê w
pierwszej dwudziestce rankingu ITTF,
a póniej zobaczymy. Przede mn¹ sami
bardzo dobrzy zawodnicy i aby awansowaæ - trzeba z nimi wygrywaæ. Wygrane z zawodnikami ni¿ej klasyfikowanymi niewiele daj¹.
- A jakie s¹ szanse zwyciêstw z wy¿ej
notowanymi ?
L.B. - Z dwunastoma zawodnikami,
którzy s¹ przede mn¹ w rankingu, ju¿
w swojej karierze wygrywa³em, nie gra³em nigdy z Ma Linem, Chiang Peng Lungiem, Liu Guozhengiem i Iseki.
Nigdy nie wygra³em natomiast z Kim
Taek Soo, Kreang¹, J-M. Saivem. Pora¿ki z tymi dwoma ostatnimi zawodnikami czasami mnie dziwi¹, gdy¿ styl
ich gry w zasadzie mi odpowiada i
mylê, ¿e przy najbli¿szej okazji bilans
tych spotkañ poprawiê.
- Tak wiêc bilans raczej rokuje nadziejê
na awans, gdy¿ z co najmniej dwunastoma zawodnikami jeste w stanie
wygraæ?
L.B. - To nie jest takie ³atwe, jakby
wskazywa³a matematyka. Oczywicie,
¿e nie jestem bez szans. Wszystko zale¿y od dyspozycji w dniu wa¿nych imprez. Gdybym przez dwa lata utrzyma³
formê i stopieñ przygotowania jak na
Olimpiadzie, móg³bym byæ spokojnie
w pierwszej dziesi¹tce, pod warunkiem
w³aciwej polityki startowej.
- Andrzej Grubba by³ kiedy na licie
3, jest to wynik trudny do poprawienia.
L.B.- Rzeczywicie, jest to wspania³y
wynik i chocia¿ miejsce w rankingu nie
jest celem samym w sobie, to jednak 3
miejsce jest imponuj¹ce. Marzê o tym,
ale wspó³czesne zasady rankingu jak i
powrót do dominacji Chiñczyków ograniczaj¹ te mo¿liwoci. Teraz, aby byæ
w czo³ówce w rankingu, trzeba bardzo
czêsto startowaæ w imprezach wiatowych. Dawniej miejsce w rankingu nie
by³o tak uzale¿nione od iloci startów.
Aktualnie na miejscach 1-6 znajduje siê
5 Chiñczyków , wtedy w rankingu dominowali Europejczycy, przede wszyst-

kim Szwedzi, chocia¿ by³y gwiazdy z
Chin takie jak Jiang Jialiang . Nie ujmuje to jednak znakomitej pozycji i
sukcesu A. Grubby.
- Co to znaczy - przystosowa³em siê do
nowej sytuacji?
L.B. - Musia³em przetestowæ nowy
sprzêt, dopasowæ rakietkê (twardsza
deska)do nowych 40 mm pi³ek, które
w pocz¹tkowym okresie ich wprowadzania znacznie siê od siebie ró¿ni³y
jakoci¹. Trzeba by³o te¿ trochê popracowaæ nad korektami techniki uderzeñ.

dy z zawodników ceni sobie w niej
udzia³. Zmieniona te¿ zosta³a formu³a
zawodów - zmiana chyba niekorzystna. Mniej jest gier. Dawniej grano
ka¿dy z ka¿dym. Mylê, ¿e wtedy by³ to prawdziwy sprawdzian.

L.B. - Kandydatów jest bardzo wielu,
ale przy obecnym rozk³adzie si³ jest
wiêcej ni¿ prawdopodobne, ¿e mistrzem bêdzie jeden z Chiñczyków.

- Jutro wylatujesz wraz z ekip¹
do Japonii, kogo widzisz w gronie faworytów do pierwszego
mistrzowskiego tytu³u 40 mm
pi³k¹ w singlu panów ?.

- Czy du¿¹ pi³k¹ trzeba graæ inaczej?
L.B. - Korekty s¹ nieznaczne i w zasadzie przychodz¹ podczas treningu, rêka
sama znajduje now¹ drogê. Przy tym
trzeba trochê przestawiæ grê na dominacjê rotacji. Preferuj¹cym uderzenia
jest gorzej, gdy¿ pi³ka leci trochê wolniej. £atwiej jednak odbieraæ jest serwis.
- Jeste te¿ w gronie kandydatów do
uczestnictwa w tegorocznym finale
ITTF Pro Tour. Znajdujesz siê na 5
m-cu w klasyfikacji, a w deblu z Krzeszewskim jestecie na m-cu 14.
L.B. - W deblu ju¿ w finale Pro Touru
startowa³em dwa lata temu. Jestem
przekonany, ¿e w tej edycji zagram w
singlu wród 16 najlepszych pod warunkiem, ¿e wystartujê w jednym z
czterech turniejów: Brazylia Open, US
Open, Japan Open, China Open, aby
przed jesienn¹ faz¹ europejsk¹ byæ
pewniejszym. Poza Europ¹ startuje
wiêkszoæ moich konkurentów. Podobna jest sytuacja w deblu, gdzie do
pierwszej ósemki niewiele nam brakuje, chocia¿ nie gramy ostatnio zbyt skutecznie. Start reprezentantów Polski w
obu konkurencjach by³by niew¹tpliwym sukcesem.
- 21 miejsce w rankingu wiatowym to
równie¿ 12 w Europie daj¹ce prawo
startu w Europa TOP 12. Wydaje siê
jednak, ¿e ranga tej imprezy spada w
ostatnich latach.
- L.B.- Jest to spowodowane tym, ¿e w
latach swojej wietnoci impreza ta nie
mia³a zbyt wielu konkurencyjnych imprez. Teraz jest cykl Pro Tour a Top 12
jest jedn¹ z wielu imprez, niestety z niezbyt du¿¹ pul¹ nagród i mniejsz¹ iloci¹ punktów do rankingu wiatowego.
Impreza ta jednak przetrwa z uwagi na
jej wieloletni¹ tradycjê. Mylê, ¿e ka¿-

Foto: T.S.

Ranking ITTF: 1992 - 119 m. - 1993- 99 m. - 1994 - 65 m. - 1995 - 41 m. - 1996 - 45 m. - 1997 - 31m. - 1998 - 25 m. - 1999 - 29 m. - 2000 - 26 m. IV.2001- 21m.
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- Ze wiatowego rankingu powróæmy
do pocz¹tków twojego grania w pingponga
L.B. - Zaczyna³em swoj¹ karierê sportow¹ w Lwówku l¹skim, gdzie w
miejscowym klubie w od 7 do 10 roku
gra³em w pi³kê no¿n¹, a zim¹ w tenisa
sto³owego, jako sport uzupe³niaj¹cy. W
pierwszych zawodach tenisa sto³owego wyst¹pi³em, gdy mia³em 10 lat i od
tego czasu zaj¹³em siê tylko ping-pongiem. Póniej przeszed³em do klubu
Zap³on Jelenia Góra, gdzie przez pierwsze lata doje¿d¿a³em poci¹giem na treningi do Jeleniej Góry, odrabiaj¹c w poci¹gu lekcje. Zdarza³o siê, ¿e nauczyciele zwracali mi uwagê, ¿e czêæ wypracowania jest napisana ³adnie, a w
pewnym momencie brzydko. T³umaczy³em siê, ¿e w³anie ....poci¹g wjecha³ w tunel. Profesjonalny tenis sto³owy zacz¹³ siê jednak po transferze do
Lumelu Zielona Góra.
- Transferze ?
L.B. - Tak, po roku zosta³em zauwa¿ony przez trenerów z Lumelu Zielona
Góra Z. Maszewskiego i J. Jagie³owicza i zosta³em wymieniony na licz¹c¹
siê wtedy w rankingu kobiet zawodniczkê Wanowsk¹. Wtedy mówiono, ¿e
Zap³on zrobi³ dobry interes. W Lumelu zacz¹³em
trenowaæ dwa
razy dziennie.
Po mistrzostwach Polski
kadetów
w
Gnienie,
gdzie wygra³em, trener reprezentacji juniorów powo³a³ mnie do kadry wraz z kolegami m.in:
Krzeszewskim, Laskiem. Od pierwszej
klasy liceum przeszed³em do orodka
w Gdañsku.

lu Zielona Góra. Oprócz prowadzenia
i organizowania zajêæ w klubie dbali o
to, aby niczego mi nie brakowa³o w
sprawach szkoleniowych, ale i ¿yciowych. By³em wtedy nastolatkiem i problemów by³o wiele. Zreszt¹ do Drzonkowa do dzi je¿d¿ê bardzo chêtnie na
ró¿nego rodzaju zgrupowania. Czujê
siê tam niemal jak u siebie w domu. Po
rezygnacji trenera Grycana wspó³pracowa³em w kadrze z trenerem L. Kucharskim, który reprezentowa³ ca³kiem
odmienny styl pracy. Nastawiona ona
by³a na ciê¿k¹ pracê fizyczn¹, ale kilka
wskazówek z techniki gry do dzi wykorzystujê. Wczeniej wp³yw na moj¹
karierê mia³ te¿ pan Adam Giersz, który zaznajamia³ mnie z tajnikami profesjonalnego tenisa sto³owego i wspó³pracowa³ wraz z A. Grubb¹ przy moim
przejciu do ligi niemieckiej. Przy aklimatyzacji w Niemczech du¿¹ pomoc
uzyska³em od A. Grubby , pomóg³ mi
zaistnieæ w Bundeslidze. Teraz jest
moim trenerem klubowym w TTC
Grenzau. Z obecnym trenerem reprezentacji kraju Stefanem Dryszelem ³¹czy siê mój awans na licie wiatowej
z 36 na 21 m-ce. Ceniê u niego umiejêtnoæ prowadzenia przygotowañ w
sposób, aby przed samymi zawodami
byæ wie¿ym i rozlunionym. Czêsto wygania mnie z sali, aby nie dosz³o
do przetrenowania. Jest dobrym co-

widaæ postêpu i z listy wypadaj¹ lub nigdy nie osi¹gaja pierwszej setki. Problem jest wiêc w tym, aby umacniaæ
swoj¹ pozycjê a nie zadowalaæ siê jednorazowym sukcesem.
- Zapyta³em dlatego, ¿e po ostatnich
ME w Bremie, mo¿na by³o spotkaæ w
sportowej prasie codziennej niezbyt
przychylne wypowiedzi co bardziej b³yskotliwych dziennikarzy, cyt. W sporcie tak szybkim jak pi³eczka pingpongowa mo¿na niespodziewanie przegraæ. To siê przydarza i silnym Rosjanom, i Niemcom, i (chocia¿ nie za czêsto) nawet Szwedom. Ale ¿eby pozwalaæ sobie na przegrane, trzeba wczeniej cokolwiek wygraæ. I takie zadanie postawiono w swoim czasie B³aszczykowi. On jednak przej¹³ siê tymi
oczekiwaniami nie za bardzo i szybko
spasowa³ w walce o jakiekolwiek zaszczyty
- L.B. - Nie wiem, jakich silnych Rosjan mia³ na myli autor tej wypowiedzi, ale wiadczy to o orientowaniu siê
w dyscyplinie. Wiem, ¿e nie wygra³em
jeszcze tyle co np. A.Grubba, bo tyle
oczekuje z pewnoci¹ autor tej wypowiedzi, ale pos¹dzanie mnie o to, ¿e
spasowa³em w walce o zaszczyty, jest
niezbyt eleganckie. Jeli bêdê mia³ zamiar spasowaæ, to og³oszê to publicznie i poinformujê w³adze PZTS, kole-

JESZCZE OSIEM LAT

- Z pewnoci¹ jest jaka lista trenerów
, którym zawdziêczasz swoj¹ aktualn¹
pozycjê ?
- L.B. - W czasie mojej kariery pomaga³o mi w rozwoju wiele osób. Najwy¿ej ceniê sobie wk³ad w mój sportowy
rozwój pracê trenera Jerzego Grycana.
Prowadzi³ on, bêd¹c trenerem kadry juniorów a póniej seniorów, przez niemal 10 lat ca³¹ nasz¹ grupê, m.in: mnie,
Tomka Krzeszewskiego, Piotra Szafranka, Piotra Skierskiego, Tomasza
Redzimskiego. Mia³ wp³yw na rozwój
naszej kariery sportowej, a równie¿ na
rozwój osobowoci. Nauczy³ nas pozytywnego nastawienia przed startami i
przygotowania mentalnego przed treningami i zawodami. Trener Grycan
odszed³ po 10 latach pracy po kwalifikacjach do Atlanty, gdy¿ uzna³, ¿e po
10 latach wspó³pracy nast¹pi³o wzajemne znu¿enie i zrobi³ to dla dobra zawodników. Pracowa³ z nami konsekwentnie i spokojnie. Pomaga³ odnaleæ siê w trudnych chwilach. Mile
wspominam te¿ wspó³pracê z panami
Maszewskim i Jagie³owiczem w Lume-

achem podczas pojedynków. Bardzo
dobrze czyta grê przeciwnika.
- By³e mistrzem Europy juniorów w
deblu, wygra³e Top-12 juniorów, ale
w singlu nie odnios³e w tej kategorii
znacz¹cych sukcesów. A fachowcy czêsto powtarzaj¹, ¿e bez sukcesów europejskich w juniorach prawdopodobieñstwo zaistnienia w Europie w seniorach jest ma³e. Byæ mo¿e st¹d twój
raczej wolny marsz do góry w rankingu seniorów?
- L.B. S¹ przyk³ady równie¿ odwrotne
. Wiele gwiazd z wieku juniorskiego
w ogóle siê nie liczy nawet w swoich
krajach. Np. Niemiec Mirko Paw³owski, medalista MEJ w czasach, kiedy ja
gra³em w juniorach, teraz gra w VI lidze niemieckiej, a Francuz Christophe
Legout w ogóle w juniorach siê nie liczy³ w Europie. Teraz jest 16 w rankingu wiatowym w seniorach. Gdy gra³em w juniorach moi rówienicy byli
mocniejsi fizycznie, mieli po 180 cm
wzrostu, a ja 160 cm i 46 kg wagi. By³o
to jedn¹ z przyczyn, ¿e nie wytrzymywa³em wtedy trudów ca³ego turnieju.
M³odzi zawodnicy mog¹ doæ ³atwo
wskoczyæ do 200 -tki w rankingu ITTF.
Wystarczy raz pokonaæ wy¿ej notowanego zawodnika, ale póniej czêsto nie

gów z dru¿yny i trenerów, mo¿e nie bêdzie to benefis, ale uczyniê to oficjalnie. Z pewnoci¹ nie bêdê te¿ trzyma³
siê w kadrze za wszelk¹ cenê. Trenujê
solidnie, stawiam siê na ka¿de wezwanie Zwi¹zku, wykonujê wszystkie polecenia trenerów. Nigdy te¿ nie spotka³em siê z zarzutem lekcewa¿enia sprawy. Nie wiem te¿ o jakich zadaniach
mówi autor, gdy¿ zadania wynikowe
stawiane s¹ przez PZTS przed ka¿d¹
imprez¹ wiatow¹ i z regu³y siê z nich
wywi¹zujê. Teraz np. na M w Osace
postawino mi za zadanie zajêcie m-ca
16-32. Z góry mówiê, ¿e mierzê wy¿ej, chocia¿ wiele zale¿y od losowania.
Jeli kto rozbudzi³ przed laty w mediach
zbyt du¿e oczekiwania, to nie ja.
- A kto ?
- L.B. - Oczywicie, ¿e nie ja. Przecie¿
nie opowiada³em nikomu, ¿e bêdê wielki. Uczynili to dziennikarze, po sugestiach Zwi¹zku. Zaraz po mojej wygranej w Tjianjinie w 1994 r w 1/8 fina³u
z Ma Wenge na zwo³anej po powrocie
konferencji prasowej organizatorzy
konferencji - Prezes A.Giersz i red.
A.Person - okrzyknêli mnie nastepc¹ A.
Grubby, a pad³y nawet stwierdzenia, ¿e
jestem zdolniejszy. Co mia³em protestowaæ ? Nie myla³em wtedy, jakie to

bêdzie mia³o konsekwencje na ocenê
moich dalszych wyników. By³em wtedy 60 na licie wiatowej. Od tego czasu zdoby³em kilka medali ME, jestem
dwudziestokilkukrotnym mistrzem Polski, a i tak zawsze znajdzie siê kto niezadowolony. Mam wra¿enie, ¿e moi
ówczeni promotorzy nie rozeznali zbyt
dobrze sprawy. Ale dalej walczê i mo¿e
siê oka¿e, ¿e mieli racjê. Podczas ostatnich ME w Bremie by³em najm³odszym
æwieræfinalist¹. Martwi¹ mnie tylko takie do³uj¹ce i krytykanckie artyku³y jak
wczeniej zacytowane, pisane jakby na
zamówienie. Ze zdrow¹ krytyk¹ chêtnie podyskutujê. Mobilizuje mnie ona
do pracy, a zamierzam graæ jeszcze
wyczynowo przynajmniej przez 8 lat.
- Czuæ trochê roz¿alenia w twojej wypowiedzi ?
L.B. - Bo jest mi czasami przykro. Staram siê jak potrafiê najlepiej, a ocena
nie zawsze jest rzeczowa. W Polsce zawsze co komu trzeba udowadniaæ i
potwierdzaæ. Po ostatnim dla mnie sukcesie na turnieju Chorwacja Open,
gdzie by³em w pó³finale, nie otrzyma³em ¿adnych oznak zadowolenia, ale
us³ysza³em od jednego ze znacz¹cych
dzia³aczy  szkoda, ¿e tak dobrze nie
zagra³ na Polish Open. Zrozumia³em,
¿e nie wygra³em tam, gdzie powinienem. Chorwat Zoran Primorac
w tym turnieju i na swoim terenie od 4 lat przegrywa w I
rundzie, a wspaniele gra w wielu innych imprezach. To jest
sport a nie klocki lego. Druga
sprawa, która mnie boli, to fakt
zakwalifikowania mnie przez
PZTS do kadry olimpijskiej
B t.j: bez szans na medal. Tak
jakby w nagrodê za udane wystêpy w Sydney. Warunkiem kwalifikacji do kadry A by³o zajêcie w ostatnich ME miejsca 1-6. Przegra³em w
Bremie w 1/4 fina³u z wicemistrzem
Europy Primoracem 3:2. Poniewa¿ o
miejsca 5-8 w naszej dyscyplinie w ME
siê nie gra, by³em wiêc 6, ale zweryfikowano to na moj¹ niekorzyæ przy
ustalaniu kadry olimpijskiej. Jestem
wiêc w grupie razem z juniorami, bez
szans na medal. Motywuj¹ce do pracy,
czy nie ?
- Wróæmy do wspomnianego turnieju
Chorwacja Open. Przegra³e w nim
w 1/2 fina³u z doskona³ym jeszcze
Chiñczykiem Ma Wenge, zreszt¹ twoim aktualnym koleg¹ klubowym. Z tym
samym, z którym wygra³e w Tijanjinie.
- L.B. - Tak. Przypadek Ma Wenge jest
znakomitym wzorem dla m³odych zawodników w kwestii utrzymania i poprawiania swojego poziomu. Ma Wenge twierdzi, ¿e gra teraz o wiele lepiej
jak w Tijanjinie. Zdecydowanie poprawi³ grê bekhendem. Ma 33 lata. Po br¹zowym medalu w Barcelonie nie spasowa³. Nie jest ju¿ w kadrze. W wielu
imprezach gra na swój koszt. Stara siê
byæ coraz lepszy.
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pojedynku Ma Wenge wylecia³ z kadry
Chin, a mnie w Polsce okrzykniêto talentem wszechczasów. Póniej zaczêto analizowaæ moj¹ grê, nagrywano na
video i przygotowywano taktykê. Podobnie dzieje siê z V. Samsonovem.
Najpierw ogrywa³ wszystkich jak
chcia³, z Chiñczykami w³¹cznie. Taraz
jego gra jest wszystkim znana i jest mu
trudniej. Ale nikt nie robi z tego tragedii.
- Wielu twierdzi, ¿e wystêp w Tijanjinie to twój najwiêkszy sukces ?

12 lat temu - XIV Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej w P³ocku w 1989 r. Pierwszy
z lewej L.B³aszczyk - Im. Pierwszy z
prawej T.Krzeszewski - V miejsce.
Foto: T.S.
Kilka lat Lucjan B³aszczyk gra³ w deblu
z Piotrem Skierskim bez wiêkszych
sukcesów na arenie miêdzynarodowej. Foto
poni¿ej: zwyciêski pojedynek fina³owy z
par¹ M.Pieroñczyk/N.Mnich podczas MP
seniorów Olkuszu w 1991 r.

- Rozmawiacie czasem o waszym pojedynku w Tijanjinie i o konsekwencjach tego pojedynku dla ciebie ?
- L.B. - Oczywicie czasami wspominamy. Wygra³em wtedy miêdzy innymi dlatego, ¿e on by³ zdecydowanym
faworytem, a mnie ma³o kto jeszcze
zna³. By³em dobrze przygotowany do
tego turnieju przez J. Grycana, zarówno technicznie jak i psychicznie. Po tym

- L.B. - Nie traktujê tego w ten sposób.
Póniej by³o wiele innych udanych dla
mnie wystêpów, które ceniê równie¿.
Dla mnie najwiêkszym osi¹gniêciem
jest postêp w grze i utrzymywanie siê
wród najlepszych na wiecie. Andre
Agassi powiedzia³ w jednym z wywiadów, ¿e aby siê utrzymaæ na danym
miejscu w wiatowym rankingu, trzeba co roku poprawiaæ siê o 7%. Nie
sztuk¹ jest osi¹gn¹æ jaki wynik i póniej znikn¹æ z areny. Mam nadziejê, ¿e
wyniki oczekiwane przez moich krytyków jeszcze przyjd¹. Potrzeba trochê
czasu i... szczêcia.
- Wspomniany dziennikarz napisa³ te¿
sport ju¿ dok³adnie ca³y mamy zawodowy...
- L.B. - Jeli chodzi o tenis sto³owy to
jest on ju¿ zawodowy, ale nie wszêdzie
a na pewno nie w Polsce. Nasza liga
jest wci¹¿ amatorska i gra w niej dwóch
reprezentantów Polski. Brak obcokrajowców oraz znanych nazwisk nie czyni ligi atrakcyjnej. Podczas ostatniego
naszego meczu w Bundeslidze z
Gönnern ponad 1000 osób nie zosta³o
wpuszczonych do hali, a bilety rozsprzedano na miesi¹c przed meczem.
Ka¿da dru¿yna ma swój fanklub. U nas
na mecze ekstraklasy wpuszcza siê za
darmo, a i tak zdecydowan¹ wiêkszoæ
z nich ogl¹da 20 osób.

Poni¿ej: wielka radoæ po zdobyciu mistrzostwa Europy juniorów w
deblu w Topolcanach w 1993 r. Od lewej: Józef Jagie³owicz, Tomasz
Krzeszewski, Lucjan B³aszczyk, Jerzy Grycan. Foto:T.S.

- Ale w Polsce liga zawodowa zbyt
szybko nie powstanie. Kluby nie s¹ tak
naprawdê ni¹ zainteresowane, a i UKFiS
za uzyskanie koncesji
na prowadzenie ligi
zawodowej ¿yczy sobie podobne pieni¹dze jak w przypadku
koszykówki, siatkówki, ¿u¿la i pi³ki no¿nej.
- L.B - Problem zawodowstwa to nie tylko
koncesja. Widaæ u nas
brak ludzi do prowadzenia w³aciwego
marketingu dyscypliny, wiêkszoæ dzia³aczy nie wie, jak sprzedaæ spotkania ligowe,
chocia¿ czêsto pracuj¹ z nie mniejszym zaanga¿owaniem ni¿
dzia³acze niemieccy.
W siatkówce i koszykówce te¿ wielkich
nazwisk w polskiej lidze nie ma, a dyscy-
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pliny te s¹ ju¿ w pe³ni zawodowe. W
naszej dyscyplinie jedynie Mistrzostwa
Polski mo¿na uznaæ za dobry krok w
kierunku zawodowstwa. Niez³a organizacja i finansowe nagrody to krok w dobrym kierunku.
- Zostañmy przy ostatnich Mistrzostwach Polski. W fina³owym pojedynku, w trzecim secie dozna³e kontuzji
barku. By³o to przy niekorzystnym dla
ciebie wyniku. Po wygranym finale
kwestionowano 12 minutow¹ przerwê
jako niew³aciw¹.
- L.B.- Mam rzeczywicie przewlek³¹
kontuzjê barku, która przy d³ugich wysi³kach objawia siê bardzo bolesnymi
stanami zapalnymi ciêgien i stawu.
By³em z tym na Olimpiadzie. Podczas
ostatnich mistrzostw Polski gra³em we
wszystkich konkurencjach przez trzy
dni od rana do wieczora. Wczeniej gra³em w wyczerpuj¹cym Katar Open i w
Superlidze. MP jest to jedyny turniej
w roku, w którym gram w Polsce. W
ka¿dych startujê i nie unikam konfrontacji z zawodnikami graj¹cymi w kraju. Jestem im to winien. Gram równie¿
dla kibiców. Kontuzja ta odnowi³a mi
siê trzy dni póniej na meczu Bundesligi. Od tej pory je¿d¿ê z zastrzykami
w torbie. Jeli chodzi o te 12 minut to 2
minuty nale¿y siê przy zmianie stron a
10 minut regulaminowo przy kontuzji.
Uzgodnione to by³o z sêdzi¹ prowadz¹cym fina³. Zreszt¹ z Marcinem wszystko sobie wyjanilimy. T¹ drog¹ chcê
podziêkowaæ pani lekarce, która zastosowa³a lód - rodek w tym przypadku
nieodzowny dla z³agodzenia bólu. Bez
tego nie gra³bym dalej. Kontuzje podczas pojedynków zdarzaj¹ siê czêsto.
W jednym z meczów Champions League Ma Wenge naderwa³ skony miêsieñ brzucha w pojedynku ze Schlagerem. Przerwa trwa³a 15 minut. Schlager nie protestowa³. Wygra³ co prawda, ale w trzecim secie by³o po19. Gdyby mój rywal mia³ kontuzjê i potrzebowa³ d³u¿szej przerwy, te¿ bym nie protestowa³.
- Czy cykl ITTF Pro Tour do dobry pomys³ na komercjalizacjê tenisa sto³owego?
- L.B. - S¹dzê, ¿e tak. Chocia¿ z organizacj¹ tych imprez bywa ró¿nie. Fatalnie zorganizowany by³ turniej w Anglii. Bardzo dobrze w Polsce, Chorwacji i Niemczech. W wielu przypadkach jednak turniej odbywa siê niemal
przy pustej widowni. Ostatnio zwiêkszono obowi¹zkow¹ pulê nagród z 65
tys USD do 81 tys. Ka¿dy z zawodników uczestników 1/8 fina³u otrzymuje
1000 USD + oczywicie zdobyte nagrody. Problem w tym, aby nie zwiêkszac
iloci tych imprez w nieskoñczonoæ z
uwagi na brak terminów zawodowych
graczy. Jeli chodzi o zawodowe turnieje to ciekawe rzeczy dziej¹ siê te¿ w
Japonii. Jedna z prywatnych firm, dotychczas sponsoruj¹ca golfa, zapa³a³a
mi³oci¹ do tenisa sto³owego i werbuje
zawodowych graczy do swojego cyklu
turniejów. Cykl ten ruszy³ ju¿ ponad rok
temu. Zawodnicy w nim startuj¹cy
musz¹ rozegraæ 120 pojedynków rocznie. Do wygrania jest 200 - 800 tys USD

Przypadek Ma
Wenge jest znakomitym wzorem dla
m³odych zawodników w kwestii
utrzymania i poprawiania swojego poziomu. Ma
Wenge twierdzi, ¿e
gra teraz o wiele
lepiej jak w Tijanjinie.

rocznie. Po trzech latach wyniki siê
sumuje i zwyciêzca otrzyma 1 mln
USD. Kontrakty podpisali ju¿ zawodnicy z Europy, m.in, J.P. Gatien, J. Persson, P. Franz. ja mia³em propozycjê
równie¿, ale zrezygnowa³em, bo... nie
spasowa³em w walce o zaszczyty.
Udzia³ w tamtym turnieju uniemo¿liwi³by w³aciwe przygotowanie siê do
imprez, gdzie walczy siê o medale.
- W mistrzostwach Polski startowa³e
w miksta i to z powodzeniem z zawodniczk¹ m³odego pokolenia Monik¹
Pietkiewicz. Sk¹d ten pomys³ ?

szybki, tak jak to by³o z pi³kami. Decyzja ta by³a zbyt radykalna, a spodziewanych efektów medialnych na razie
nie widaæ. Jestem przeciwnikiem zmian
serwisu. Doprowadzi to do zubo¿enia
dyscypliny. To tak jakby pozbawiæ tenisistów ziemnych mo¿liwoci zastosowania asa serwisowego. Od jutra panowie asy serwisowe powtarzamy, nie
licz¹ siê. A próby np. podniesienia siateczki nie doprowadz¹ mo¿e do powrotu do epoki Panetha i Ehrliha, ale zbyt
d³ugie wymiany topspinowe te¿ mog¹
okazaæ siê dla widzów nu¿¹ce. Dyscyplina nasza jest trudna, ale przez to ciekawa. Mylê, ¿e nie w takich zmianach

byli typowani. Nic tak nie czyni postêpu jak zdrowa rywalizacja.
- Czy trenuj¹c z m³odymi nie obawiacie siê, ¿e pomagacie przysz³ym konkurentom ?.
-L.B. - Wprost przeciwnie. Chcemy
mieæ swój udzia³ w postêpie zdolnych
zawodników. Z nami te¿ kiedy grali
lepsi , których minêlimy. A by³o ich
wielu.Jest to naturalne.
- Czy w Osace br¹zowy medal jest poza
zasiêgiem ?

- Czyli jeste za wprowadzeniem mikstów na olimpiadê ?
L.B. - Oczywicie, ale nie wiadomo,
która wersja przejdzie. Jedna z propozycji zak³ada wprowadzenie mikstów
kosztem zmniejszenia liczby debli t.j.
z jednego kraju móg³by startowac jeden debel i jeden mikst. Dla Europy jest
to wersja korzystniejsza.
-A inne zmiany proponowane w tenisie sto³owym?
Nie jestem zwolennikiem wprowadzania wielu zmian i to w sposób zbyt

Lucjan B³aszczyk rzadko wystêpuje w Polsce, ale jest bardzo lubiany przez m³odzie¿.
Na zdjêciu kolejka po autografy podczas ostatniego turnieju
Pro Tour w Warszawie.
Foto: T.S.

droga do rozwoju dyscypliny. Szans
trzeba szukaæ w zmianach w polityce
medialnej i marketingowej.
Foto:T.S.

- L.B. - Z pomys³em wyszed³ trener J.
Grycan. Wi¹¿e to siê z tym, ¿e rozpatrywana jest koncepcja wprowadzenia
gry mieszanej na igrzyskach olimpijskich i miksty musz¹ byæ narodowe.
Zreszt¹ pary na MS i ME te¿ ju¿ musz¹ byæ narodowe. Moja dotychczasowa partnerka z gry mieszanej Monika
Langosz, z któr¹ zdoby³em wiele tytu³ów MP, w kadrze olimpijskiej nie jest,
st¹d ta zmiana. S¹dzê, ¿e udana.
Jeli Monika bêdzie rozwijaæ swój poziom sportowy, mo¿emy dobrze zaprezentowaæ siê w Europie. W wiecie
bedzie trudniej, gdy¿ w konfrontacji z
Azjatami, europejski mixt gra z azjatyckim deblem. Wynika to z poziomu
zawodniczek z Azji. Po zdobyciu br¹zowego medalu ME z Rumunk¹ Ciosu
mia³em propozycje gry z Ni Xia Lian i
Tamar¹ Boros, ale Zwi¹zek uzna³, ¿e
powinienem skupiæ siê na innych konkurencjach. Monika gra swoj¹ grê w
trudnych momentach i jest to wa¿ne.
Dziêki temu zdobylimy mistrzostwo
Polski.

Obok medali ME w turniejach dru¿ynowych
Lucjan B³aszczyk zdoby³ 2 razy br¹z w grze
mieszanej raz z Belgijk¹ Els Bilen w 1994 r i
raz z Rumunk¹ Emili¹ Ciosu (foto u góry). W
deblu wywalczy³ srebrny medal ME wraz z A.
Grubb¹ (foto poni¿ej) w 1996 r.

-W kraju pojawiaj¹ siê m³odzi zawodnicy. Czy widzisz jakie ciekawe postacie w krajowym pingpongu ?
L.B- Rzadko jestem w kraju i mogê dokonaæ swojej oceny na podstawie zgrupowañ kadry Polski i Mistrzostw Polski. Mylê, ¿e Bartosz Such i Daniel
Górak maj¹ zadatki na dobrych zawodników. Bartosz od kilku lat jest w centrum zainteresowania szkleniowców z
PZTS i robi postêpy. Daniel Górak zaczyna dopiero w tym roku potwierdzaæ
du¿e mo¿liwoci i indywidualnoæ w
grze. Gra³em z nim na obozie przygotowawczym do Osaki i widaæ du¿y postêp. Dobrze by by³o, aby nie kreowano ich zbyt wczenie na nastêpców kogokolwiek. Ale niestety wszystko to
trzeba potwierdzaæ zwyciêstwami w
imprezach miêdzynarodowych wród
seniorów. M³odzi i rokuj¹cy nadziejê
na miêdzynarodowe sukcesy zawodnicy musz¹ mieæ stworzone warunki startów, przynajmniej w Europie i mo¿liwoci potwierdzania swoich aspiracji.
Bez tego trening nie ma sensu. Nie mo¿na te¿ zbyt szybko przekrelaæ ich przy
pierwszych pora¿kach. Wa¿ne jest te¿
to, aby m³odzi zawodnicy rywalizowali o miejsce w reprezentacji, a nie tylko

- L.B. - Nie jest ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
wiêksi ode mnie gracze nieraz odpadali w pierwszych rundach z ma³o znanymi zawodnikami. Znaj¹cy siê na tenisie sto³owym kibice wiedz¹, ¿e taka jest
specyfika tej dyscypliny. Wydaje mi
siê, ¿e jestem dobrze przygotowany do
tej imprezy, ale czy rzeczywicie oka¿e siê to w praktyce. Trzeba równie¿
pamiêtaæ, ¿e w Osace bêdzie startowa³o 9 Chiñczyków i trudno bêdzie awansowaæ do æwieræfina³u. W Anglii , co
prawda przegra³em z nr 1 na wiecie
Wang Liqinem 3:0 ale wszystkie sety
do 18 po walce. Bêdê wiêc walczy³, a
prognozowaæ jest bardzo trudno.
- Kolejne wiêta poza domem ?
L.B. - Taki jest koszt zawodowego
sportowca. Jeli chodzi o wiêta Wielkiejnocy to od omiu lat spêdzam na
przygotowaniach do ME i M. Bo¿e
Narodzenie udaje mi siê spedzaæ w gronie rodzinnym.
- Dziêkujê za rozmowê i trzymamy
kciuki za udane wystêpy nie tylko w
Japonii.
Tu¿ przed odlotem do Osaki ozmawia³:
J. Klinger
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