
Tenis wybra³em z ciekawo�ci. W dzieciñstwie mieszka³em w warszawskiej dzielnicy Ochota, niedaleko
stadionu Skry, od lat znajduj¹cego siê w ruinie i przynosz¹cego ujmê stolicy. Ale wtedy tam by³ najwiêkszy
¿u¿el, je�dzili po tym torze Smoczyk z Sucheckim, Szwendrowski, bracia Kapa³owie i inni. A potem powsta³ kort
tenisowy z niewielkimi trybunami, na których odbywa³y siê mecze Pucharu Davisa. To tam Skonecki gra³ z
Ayal¹. Pó�niej tenis w Polsce przycich³ i obudzi³ go z letargu dopiero Wojtek Fibak.

Pamiêtam mecz Pucharu Davisa z Wêgrami na stadionie Legii wiosn¹ w 1974 roku. By³o 2:2 i w ostatnim
meczu Fibak gra³ z Taroczym. Te¿ by³o 2:2 i przy stanie 5:1 dla Taroczy�ego z powodu zapadaj¹cych ciemno�ci
dokoñczenie meczu od³o¿ono na poniedzia³ek. Przysz³o kilka tysiêcy widzów. Serwowa³ Taroczy. By³o 40:0 i
wtedy sta³ siê cud. Fibak ten mecz wygra³ i szybko wszed³ przebojem do �wiatowej czo³ówki. A ja zacz¹³em
pisaæ o tenisie.

Poprzednio pisa³em ró¿ne ksi¹¿ki i artyku³y. O sporcie tylko raz: sprawozdanie z meczu Polska - Anglia na
stadionie Wembley w pa�dzierniku 1973 toku. Gdy dziêki zwyciêskiemu remisowi Polacy wyeliminowali
Angliê z fina³ów mistrzostw �wiata, napisa³em dla tygodnika �Kultura� entuzjastyczny reporta¿ pod tytu³em
�Cud na Wembley�. Ale po zwyciêstwie Fibaka napisa³em do �Literatury� artyku³ zatytu³owany �Cuda wiêksze
ni¿ na Wembley�.

Wtedy te¿ zacz¹³em sam graæ, ale bez sukcesów. Mimo to lubi³em tenis, do�æ dobrze biega³em po korcie,
dochodzi³em do wielu trudnych pi³ek, choæ potem najczê�ciej je psu³em. Tak by³o do czasu, gdy zaczê³y mi
wysiadaæ kolana, teraz psujê bez dobiegania do pi³ek; ale nadal lubiê. Mo¿e dlatego, ¿e tak wiele siê dzieje,
czêsto zmienia siê wynik, sposób liczenia punktów urozmaica przebieg gry. No i jest jako� przyjemnie, bez
fauli, bo przecie¿ tenis to jeden ze sportów, gdzie nie ma fizycznego kontaktu z przeciwnikiem.

Wiêksze sukcesy mia³em jako obserwator ni¿ gracz. W 1989 roku by³em w Anglii na turnieju wimbledoñ-
skim. W finale Borg wygra³ z Roscoe Tannerem. Po drodze by³o wiele ciekawych spotkañ. Jeszcze ciekawsze
by³o dla mnie to, co dzia³o siê wokó³ turnieju. Napisa³em wtedy ksi¹¿kê �Wimbledon�, któr¹ do dzisiaj bardzo
lubiê. W 1983 roku, gdy uczy³em w Nowym Jorku, postara³em siê o akredytacjê na turniej kobiecy Virginia
Slims Championships. By³y to wci¹¿ najlepsze lata Martiny Navratilowej. Najlepiej jednak pamiêtam z tego
turnieju co� innego. Przyjecha³em z kraju, gdzie nie by³o rynku ani reklamy. Sport by³ finansowany przez
pañstwo i s³u¿y³ wy¿szym celom. By³y zawody lekkoatletyczne o memoria³ Kusociñskiego i motorowodne o
puchar im. Rafa³a Pragi. Wiedzia³em, kim byli Janusz Kusociñski i Rafa³ Praga. Zapyta³em wiêc gospodarzy,
czym Virginia Slims zas³u¿y³a siê dla tenisa. Ku memu zawstydzeniu okaza³o siê, ¿e Virginia Slims to nazwa
papierosów produkowanych przede wszystkim dla kobiet, a ich producent finansowa³ turniej.

Dwa lata pó�niej ogl¹da³em turniej mê¿czyzn w Los Angeles, po którym napisa³em dla �Polityki� obszerny
reporta¿ zatytu³owany �Wielki tenis�. Wtedy pozna³em Jacka Kramera, którego �cyrk� tenisowy pamiêta³em z
wystêpów w Warszawie w latach mojej m³odo�ci. Jack Kramer by³ twórc¹ zawodowego tenisa, opartego o
Lavera, Hoada, Newcombe�a i innych graczy australijskich. Kramer wyja�ni³ mi, co by³o prawdziwym �ród³em
rozwoju tenisa - telewizja. Przed jej umasowieniem z zawodowego tenisa mog³o utrzymaæ siê od piêciu do
o�miu graczy na ca³ym �wiecie, a potem setki. Bo telewizja lubi sport, w którym mo¿na umieszczaæ reklamy.
Có¿ lepszego od tenisa, gdzie po ka¿dych dwu gemach nastêpuje naturalna przerwa na jedn¹ lub dwie
reklamy.

Wówczas to wszystko by³ dla mnie szokuj¹ce. Dzi� ju¿ wiem, ¿e bez Prokomu nie by³oby - i rzeczywi�cie ju¿
go nie ma - jedynego w Polsce turnieju miêdzynarodowego z prawdziwego zdarzenia. A bez Totalizatora
Sportowego, Coca Coli, Toyoty, Prince�a, PGE, Lazura i innych sponsorów nie by³oby corocznych mistrzostw
Polski dziennikarzy, w których co roku biorê udzia³ - bez powodzenia, ale z przyjemno�ci¹. Lubiê miksty, choæ
siê w nich gubiê, a niekiedy z³oszczê na Bogu ducha winn¹ partnerkê. W singlu czêsto przegrywam gry, w
których prowadzê 40:0. Kiedy� powiedzia³em o tym Bohdanowi Tomaszewskiemu, z którym jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych pisywali�my w tygodniku �Kultura�. Ten odpowiedzia³: �Znam pana piêædziesi¹t lat, ale
nigdy nie przysz³o mi do g³owy, ¿e mo¿e pan byæ tak niedojrza³ym i nieodpowiedzialnym cz³owiekiem�.

Postanowi³em to zmieniæ. Poprosi³em Marcina Kwiatkowskiego o æwiczenia, które od czasu do czasu,
choæ niezbyt systematycznie, wykonujê. W tym roku stan¹³em w pierwszym meczu turnieju pocieszenia mi-
strzostw Polski dziennikarzy naprzeciw Sebastiana Kawa³ko. Wylosowa³em serw. Prowadzi³em 40:0 i ...
przegra³em gema, a pó�niej g³adko ca³y mecz.

Mimo to nadal lubiê graæ. Zastanawiam siê jedynie, jak tê niedojrza³o�æ i nieodpowiedzialno�æ ograniczyæ
tylko do tenisa, tak, aby nie rozlewa³a siê na inne sfery mego ¿ycia.
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Dlaczego wybra³em tenis


