Wydarzenia
W 44 Mistrzostwach Europy juniorów i kadetów, które odby³y siê w
drugiej po³owie lipca we w³oskiej miejscowoci Terni, polska ekipa
wywalczy³a 5 medali. To medalowo najlepszy start naszych w zawodach tej rangi. Fantastycznie zagra³ Daniel Górak, zdobywaj¹c dwa
z³ote medale . W finale singla pokona³ ubieg³orocznego mistrza - Rumuna Ciotiego, natomiast w deblu wspólnie ze Szwedem Svenssonem
wygrali z par¹ Chorwatów - Krivic/Japec. To wspania³e zakoñczenie
okresu juniorskiego naszego reprezentanta...

uzdolniony muzycznie, zanim dowiedzia³ siê co to tenis sto³owy, gra³ z upodobaniem na pianinie. Rodzice jednak nigdy nie naciskali na wybór zainteresowañ swoich pociech, starali siê jedynie
pomóc w ich realizacji. Tak wiêc w atmosferze muzycznej presji rodziny,
przy jednoczesnej tolerancji dla nowych
pasji, ma³y Daniel bawi³ siê w sport. Rodzinne turnieje przy pingpongowym stole, gry z rówienikami w szkole, wielogodzinne odbijanie pi³eczki samotnie w
gara¿u na jednej po³ówce sto³u, starty w
szkolnych i miêdzyszkolnych zawodach,
doæ ³atwo przysz³y pierwsze sukcesy...
i tak to siê zaczê³o.

Ragazzo Doro
siê powoli. W trakcie dru¿ynówki mia³
momenty, kiedy ciê¿ko mu by³o maksymalnie siê skoncentrowaæ. W zasadzie
gra³ dobrze, mimo to przegra³ jeden pojedynek przeciwko S³owakom w æwieræfina³owym meczu, co zadecydowa³o o
pora¿ce Polaków. Jednak¿e po dniu przerwy w turnieju indywidualnym widaæ ju¿
by³o swobodê w grze. Wygrywa³ pewnie po 2:0, jedynie w 1/4 fina³u straci³
jednego seta w grze z Chorwatem Tomislavem Japecem - pogromc¹ Svenssona. Styl, w jakim Polak pokona³ w pó³finale Niemca Schlichtera a w szczególnoci w finale utytu³owanego Constantina Ciotiego wywo³a³a³y powszechny
aplauz, zagraniczni fachowcy cmokali z
zachwytu, natomiast w³oska prasa nastêpnego dnia nada³a mu przydomek
Ragazza Doro (z³oty ch³opiec). Kilka godzin wczeniej zagra³ równie¿ znakomicie w pó³finale i finale debla.

Porwany dla sportu

Z³ota niedziela
Niedziela, 29 lipca 2001 roku. Daniel Górak zosta³ podwójnym Mistrzem Europy juniorów w tenisie sto³owym!!! To
bêdzie pamiêtny dzieñ nie tylko dla niego, to te¿ wydarzenie historyczne dla
polskiego sportu. Bo rzadko w tej dyscyplinie sportu Polak staje na najwy¿szym podium, nawet w juniorskim wydaniu. Tak b³yskotliwie nie zaczynali
nawet Grubba i B³aszczyk. Zwyciêstwem w singlu wyrówna³ osi¹gniêcie
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trenera juniorskiej reprezentacji Leszka
Kucharskiego sprzed 24 lat (Vichy,
1977). Ponadto pierwsze miejsce w turnieju debla oraz dwa z³ote medale za
dru¿ynówkê z ME z roku 1999 i 2000
uczyni³y go liderem polskiej klasyfikacji medalowej w historii startów w ME
juniorów i kadetów. Jeli prawd¹ jest,
¿e w doros³ym sporcie mistrzami zostaje niewielu sporód wielu, którzy nauczyli siê zwyciê¿aæ za m³odu, to warto odnotowaæ pocz¹tki tego zjawiska....
Daniel na zawodach w Terni rozkrêca³

Zanim Górak dotar³ na szczyt w hierarchii juniorskiego pingponga wiele siê
wydarzy³o, ...równie dobrze mog³o byæ
inaczej. Z tenisem sto³owym zetkn¹³
siê przypadkiem...choæ po latach
byæ mo¿e kto postawi tezê, i¿
by³o mu to pisane. Jego tata, Stanis³aw Górak -w m³odoci sam
bawi³ siê w sport, m.in. startowa³ w zawodach lekkoatletycznych i kolarskich - z zawodu nauczyciel muzyki , naucza³ tak¿e wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej w podkrakowskich Bêdkowicach. Tam
zreszt¹ Górakowie mieszkaj¹ do
dzi. W szkole by³y dwa sto³y do
pingponga, ale mieci³ siê tylko
jeden, ...wiêc senior Górak zainstalowa³ drugi w swoim gara¿u ... ot tak dla zabawy. Czasami stó³ wêdrowa³ na górê do salonu, rywalizuj¹c nieco z pianinem, Bo trzeba wiedzieæ, ¿e w
domu rodzinnym Daniela muzykowanie jest wszechobecne. Rodzice, jak i ka¿de z pi¹tki m³odszego rodzeñstwa graj¹ na jakim
instrumencie. Daniel tak¿e jest

Na zawodach z okazji Dnia Dziecka, a
by³o to w roku 1992, wpad³ w oko trenerowi Ryszardowi Kunierzowi, który namówi³ go na treningi w Krakowie. Pocz¹tkowo tylko raz w tygodniu doje¿d¿a³
na zajêcia do Krakowa do klubu Smok,
potem do Wandy. Z pocz¹tkiem roku
1993 trafi³ do trenera Stanis³awa Wcis³y, legendy krakowskiego tenisa
sto³owego.
Wielu wychowanków Pana
Stanis³awa to reprezentanci kraju, jak
choæby Jolanta Szatko.
Wcis³o natychmiast oceni³, jaki brylant

Wydarzenia
mu siê trafi³, zabra³ siê ostro do pracy,
og³aszaj¹c jednoczenie wszem i wobec,
¿e to co najmniej mistrz Europy bêdzie...
Czêstotliwoæ, z jak¹ wyg³asza³ sw¹
przepowiedniê lekko irytowa³a tak
zwanych ludzi z bran¿y. Najmniej jakby
zwraca³ uwagê na to sam zainteresowany,raczej bawi³ siê w sport niepostrze¿enie wci¹gaj¹c siê coraz bardziej w rywalizacjê i ciê¿kie treningi, czasami na kilka dni robi¹c sobie przerwê. Wraca³ jednak na salê treningow¹ z coraz mocniejsz¹ motywacj¹, pojawi³y siê te¿ sukcesy
na skalê krajow¹. Szybko sta³ siê czo³owym m³odzikiem w Polsce. Ówczesnemu trenerowi zawdziêcza wiele. Bo trener Wcis³o to nie tylko znakomity szkoleniowiec, to cz³owiek z sercem na d³oni, jego troskliwoæ i dowiadczenie znakomicie trafia³y do dzieciêcej wtedy jeszcze psychiki. Za jego przyczyn¹ Daniel
zrozumia³, ¿e ...tenis sto³owy to jest to,
wiêc tata wozi³ syna na treningi do Krakowa do Pana Stasia. W sezonie 1995/
96, gdy Daniel dominowa³ w kategorii
m³odzika w Polsce i nawi¹zywa³ równorzêdn¹ walkê z czo³ówk¹ kadetów,
pojawi³ siê problem jak zabezpieczyæ
rozwój jego talentu w nastêpnych latach..
Problem o tyle istotny, ¿e klub Pr¹dniczanka Kraków jak wiele mu podobnych by³ po prostu biedny.

lat wraz Jarkiem Ko³odziejczykiem prowadzi³ w Gdañsku Orodek Szkolenia
PZTS, namawiaj¹c aby powo³a³ najlepszego m³odzika w kraju do Orodka.
Trener Kucharski nie da³ siê jednak przekonaæ co do celowoci takiej inwestycji. W tej sytuacji Wcis³o pielgrzymowa³ do Drzonkowa k/ Zielonej Góry,
do trenera Józefa Jagie³owicza, który prowadzi³ zajêcia w SMS przy miejscowym
klubie . Umówili siê, ¿e przez sezon
Daniel bêdzie doje¿dza³ na konsultacjê
szkoleniowe raz w miesi¹cu i nadal bêdzie reprezentowa³ Pr¹dniczankê. W
miêdzyczasie z pocz¹tkiem sezonu 1996/
97 uda³o siê Wcile namówiæ na sponsoring ³ódzk¹ firmê Modest, która
przez 5 kolejnych sezonów dba³a o wyposa¿enie Daniela w sprzêt specjalistyczny.
Górakowi tak siê spodoba³o w Drzonkowie, ¿e od wrzenia 1997 zamieszka³
w sportowym internacie przy SMS. Móg³
wreszcie trenowaæ dwa razy dziennie
pod okiem trenera Jagie³owicza, który
przed laty doprowadzi³ do wielu sukcesów m.in Lucjana B³aszczyka. Jagie³owicz to typ trenera, który stawia na du¿¹
samodzielnoæ w treningu. Dziêki odpowiedniej jego organizacji m³odzi zawodnicy, mimo du¿ej swobody, jednoczenie s¹ wiadomi odpowiedzialnoci za

Daniel Górak - ur. 9 padziernika 1983 w Krakowie.
Najwy¿sze miejsce w rankingu ITTF - 223
Trenerzy: pierwszy trener: Stanis³aw Wcis³o (Pr¹dniczanka Kra
ków); obecnie trener koordynator w klubie i SMS w Drzonkowie:
Józef Jagie³owicz (Gaz Polski ZSMP Zielona Góra),
wspó³pracuj¹cy Tomasz Redzimski
trenerzy reperezentacji juniorów: Leszek Kucharski i Jaros³aw
Ko³odziejczyk.
Kluby: KS Pr¹dniczanka Kraków (do czerwca 1997)
Gaz Polski Zielona Góra (od lipca 1997)
Najwiêksze dotychczasowe sukcesy:
- 4 z³ote medale Mistrzostw Europy juniorów
2001 - gra pojedyncza, gra podwójna
1999 i 2000 - dru¿yna
- II miejsce w Europa TOP 12 juniorów (Cardiff, styczeñ 2001)
- 3 z³ote medale MP juniorów (singiel, debel, dru¿yna - maj 2001)
- Miêdzynarodowy Mistrz Polski kadeów (Cetniewo, czerwiec 1998)
- Miêdzynarodowy wicemistrz S³owacji Juniorów - maj 1999 r.
Niechciany talent
Trener Wcis³o przez wiele czasu puka³
do ró¿nych drzwi, szukaj¹c wsparcia.
Bez rezultatu, bo tak naprawdê potrzebne by³y du¿e pieni¹dze. Daniel znalaz³
siê ju¿ na takim etapie szkolenia, ¿e ciê¿ka praca to za ma³o. By³y konieczne:
sprzêt sportowy, op³acenie potrzebnej iloci startów i sparingpartnerów, od¿ywki
, opieka medyczna, aby dalsza praca mia³a sens. Gdyby tak rzetelnie podejæ do
sprawy, to ma³o który klub w Polsce ma
warunki aby w³aciwie zabezpieczyæ
proces treningowy w tenisie sto³owym
w okresie kadeta i juniora. Tote¿ w trosce o swojego wychowanka Pan Stanis³aw w porozumieniu z rodzicami uda³
siê do Leszka Kucharskiego, który od 2

skutecznoæ na ka¿dych zajêciach. Mistrzami w sportowym rzemiole dla
m³odszych na poszczególnych zajêciach
s¹ zawodnicy Ekstraklasy, wczeniejsi
wychowankowie Pana Józefa. Oni z
kolei utrwalaj¹ jego autorytet. Tworzy to
trochê rodzinny klimat na sali, gdzie nie
ma miejsca na gwiazdorstwo, a pracê solidn¹ ka¿dego widaæ. Jagie³owicz cz³owiek spolegliwy, jakby siê nigdzie nie
spieszy³, jest jednoczenie pora¿aj¹co
konsekwentny w swych dzia³aniach.
Jego wychowankowie mówi¹ o nim z
sympati¹ szeryf. To wszystko wyjania. W tej atmosferze chêtnie siê pracuje, nawet bardzo ciê¿ko. Daniel nie
traci³ czasu, b³yskawicznie robi³ postêpy, zadebiutowa³ nawet w ekstraklasie,
a sezon 1997/98 zakoñczy³ mistrzo-

stwem Polski w kategorii kadetów. Zdoby³ te¿ z³oty medal w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski kadetów we
W³adys³awowie w czerwcu 1998. Miesi¹c póniej pojecha³ na swoje pierwsze
Mistrzostwa Europy, które odby³y siê we
w³oskiej Norci. Prze¿y³ te zawody ciê¿ko, mimo kilku spektakularnych zwyciêstw nie by³y to mistrzostwa na miarê
jego ambicji. Stres niepowodzenia spotêgowane zosta³y brakiem porozumienia
z trenerem reprezentacji Leszkiem Kucharskim, który bezceremonialnie krytykowa³ jego umiejêtnoci, a jednoczenie
przekonywa³ od pewnego czasu, aby
przeniós³ siê do Orodka w Gdañsku,
gdzie wczeniej by³ niechciany. Sytuacja
by³a na tyle stresuj¹ca dla piêtnastoletniego zawodnika, ¿e skoñczy³o siê po powrocie z mistrzostw za³amaniem nerwowym i prawie miesiêcznym pobytem w
szpitalu.

Górnik w z³ocie
Z pocz¹tkiem sezonu 1998/99 Daniel
wróci³ do treningów i startów, jednoczenie postawi³ na swoim i zosta³ w Drzonkowie. Pierwszy rok w gronie juniorów
to nowe dowiadczenia m.in. dziêki
temu, ¿e coraz czêciej gra³ w ekstraklasie, rywalizuj¹c z seniorami. W edukacji m³odego pingpongisty ma to kapitalne znaczenie. Jednoczenie swoj¹ gr¹
przekonywa³ coraz bardziej do siebie trenera reprezentacji. Na Miêdzynarodowych Mistrzostwach S³owacji w maju
1999 roku dotr³ do fina³u gry pojedynczej. Leszek Kucharski zabra³ go na Mistrzostwa Europy juniorów do Frydka
Mitka (Czechy). Tam Górak pierwszy
raz posmakowa³ z³ota, Polacy wygrali
turniej dru¿ynowy w dramatycznych
okolicznociach. W dru¿ynie by³ pocz¹tkowo tylko rezerwowym, ale z uwagi na
kontuzjê jednego z kolegów zagra³ w
meczu 1/4 fina³u przeciwko Belgii, pocz¹tkowo by³o 0:3 , potem 3:3, decydu-

j¹c¹ partiê na 4:3 wygra³...... Daniel .
W finale z Francuzami przy stanie 3:3
równie¿ zwyciê¿y³ w siódmym pojedynku i Polacy po raz pierwszy zostali dru¿ynowymi mistrzami Europy. W turnieju singla Górnik- jak nazywaj¹ go koledzy - nie sprosta³ .... przede wszystkim emocjom. Sezon nastêpny zakoñczy³ m.in. br¹zowym medalem w krajowej rywalizacji juniorów i ponownie z³otym medalem w dru¿ynie w Mistrzostwach Europy juniorów (Bratys³awa,
lipiec 2000), w grze pojedynczej zosta³
sklasyfikowany na m.5-8. Sezon 2000/
2001 to wspomniany podwójnie z³oty
wystêp we w³oskiej Terni,, drugie miejsce w presti¿owym TOP 12 juniorów
(Cardiff, styczeñ 2001), mistrzostwo
Polski juniorów w singlu, deblu i dru¿ynie. Zanotowa³ te¿ znakomity wystêp w
tegorocznych Mistrzostwach Polski seniorów, które odby³y siê w Gdañsku.
Wraz ze swoim trenerem-sparingpartnerem Tomaszem Redzimskim dotar³ do
pó³fina³u turnieju debla, natomiast w singlu pokona³ nieoczekiwanie w 1/8 fina³u Tomasza Krzeszewskiego . W æwieræfinale w pi¹tym secie mia³ pi³kê meczow¹, gdy gra³ z Krzysztofem Kaczmarkiem. Zbi³ loba w siatkê, nic bardziej
stresuj¹cego w rywalizacji pingpongistów. Pora¿ka na ¿yczenie i ku przestrodze.
Ostatnie sukcesy Góraka zaowocowa³y
tak¿e podpisaniem profesjonalnego kontraktu z fim¹ Tibhar, analogicznego do
umowy sponsorskiej, jak¹ Niemcy zawarli kiedy z jego idolem Vladymirem
Samsonowem.
Dziewi¹tego padziernika tego roku Daniel skoñczy 18 lat, miniony niezwykle
udany sezon to tak¿e koniec juniorskiej
kariery. W ¿yciu i w sporcie obowi¹zywa³y bêd¹ ju¿ doros³e kryteria. Czy sprosta wyzwaniu - czas poka¿e. Swoj¹ liniê
startu w doros³y sport zaznaczy³ z³otym
kolorem...
T. Szyd³owski

Foto: T.K.

W kategorii juniorów Daniel Górak osi¹gn¹³ lepsze wyniki od swoich starszych
kolegów z reprezentacji. A jak bêdzie w seniorach? Tomasz Krzeszewski
(z lewej) i Lucjan B³aszczyk (z prawej) zapraszaj¹ do reprezentacji seniorów.
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