Bez niego nie byłoby
Poznań Open
Wojciech Fibak to dobra dusza Poznań Open. Byłego świetnego tenisistę można spotkać każdego roku na kortach
Parku Tenisowego Olimpia i to właśnie on zainicjował rozgrywanie międzynarodowego turnieju w stolicy Wielkopolski. Jak dokładnie rozpoczęła się historia najstarszego challengera w Polsce?
Od 30 lat na Golęcinie w Poznaniu odbywa się międzynarodowy turniej tenisowy. Jednym z jego pomysłodawców był Wojciech Fibak, który po zakończeniu swojej bogatej kariery ciągle
jest obecny przy tym sporcie. Pierwsza edycja Poznań Open odbyła się w 1992 roku pod nazwą Polish Open. Wówczas liderem
rankingu ATP był Amerykanin Jim Courier, a w finale poznańskiej imprezy zmierzyli się reprezentanci Czech – Slava Dosedel
i Daniel Vacek, a górą był ten pierwszy. A jak to się stało, że
turniej rozgrywany jest właśnie w stolicy Wielkopolski? – Faktycznie to ja wymyśliłem ten turniej – przyznaje Fibak. – Pierwszą
edycję przeprowadziłem w Warszawie, ale potem zatęskniłem za
moim rodzinnym miastem. W 1992 roku sprowadziłem ten turniej
do Poznania. Poprosiłem mojego dobrego kolegę – Krzysztofa Jordana, aby został dyrektorem turnieju i jest nim do dzisiaj – dodaje
dobry duch poznańskiego turnieju.

Carreno-Busta czy Hubert Hurkacz i to naprawdę wielkie nazwiska,
które dzisiaj wiele znaczą w tenisie. Cieszę się, że dwóch Polaków,
czyli Jerzy Janowicz i Hurkacz, wygrywało ten turniej i mam nadzieję, że w przyszłości kolejni pójdą w ich ślady – dodaje.
W pierwszej rundzie zobaczymy na pewno Janowicza, który
otrzymał dziką kartę od organizatorów. Doświadczony Polak
zmierzy się z jednym z kwalifikantów. Czy ma on szansę odegrać kluczowe role w turnieju? – Trudno jest tak bezpośrednio
wrócić. Moim zdaniem lepiej gdyby zagrał dwa mniejsze turnieje,
bo tak z marszu to może być mu bardzo trudno. Należy pamiętać,
że jedną rzeczą są treningi, a inną mecze. Jurkowi może zabraknąć
automatyzmów – wyrokuje Fibak. – Na pewno fakt, że wystąpi
w turnieju to już jest duże wydarzenie – dodaje.

Trzy dekady na Golęcinie

Tegoroczny turniej zapowiada się bardzo ciekawie. Świadczy o tym lista startowa, która wygląda imponująco. Numerem
jeden jest Arthur Rinderknech (ATP 68) i zdaniem Fibaka to
właśnie on odegra główną rolę. – Jeśli przyjedzie w pełni formy
to może wygrać ten turniej – mówi Fibak. – Od dawna nie było
tutaj graczy z tak wysokim rankingiem, jak Rinderknech. To wielkie
wyróżnienie dla tego turnieju, że zdecydował się tutaj przyjechać –
uważa były świetny polski tenisista.
Maciej Brzeziński
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Przez ostatnie trzy dekady na kortach Parku Tenisowego
Olimpia grali zawodnicy, którzy znajdowali się w światowej
czołówce. – Mógłbym długo wymieniać graczy, którzy tutaj grali,
Marat Safin, Jewgienij Kafelnikow, Juan Carlos Ferrero czy Juan
Martin del Potro występowali w Poznaniu na początku swoich
karier, a kilka lat później byli jednymi z najlepszych na świecie –
przypomina Fibak. – W Poznaniu wygrywali David Goffin, Pablo

Powrót Janowicza

Wojciech Fibak jest pomysłodawcą challengera rozgrywanego w stolicy Wielkopolski

Z Paryża do Poznania
Niektórzy żartują, że Roland
Garros, czyli najważniejszy
w roku turniej rozgrywany
na kortach ziemnych, powinien zmienić nazwę na Poland Garros ze względu na
świetną postawę Polaków.
Zarówno numer 1 światowego rankingu wśród pań,
Iga Świątek, jak i Hubert
Hurkacz dotarli bowiem
do drugiego tygodnia. Ten
drugi jest zresztą byłym
zwycięzcą Poznań Open,
ale teraz nie ma już szans
na pojawienie się w Parku Tenisowym Olimpia ze
względu na miejsce w klasyfikacji.
Gdy Poznań Open odbywa się w terminie czerwcowym, zawsze istnieje ryzyko, że któryś z „naszych”
zawodników awansuje do
drugiego tygodnia French
Open. W tym roku takiego
przypadku nie było, choć
kilku tenisistów pierwotnie
Bernabe Miralles Zapata rok temu wygrał Poznań Open, a teraz dotarł do 1/8
zgłoszonych do poznańskiefinału w wielkoszlemowym Roland Garros
go challengera, a grających
wcześniej w Paryżu, wycofało się ostatecznie z naszego turnieju. Byli to m.in. Francuz
W walce o trzecią rundę przegrał jednak z Amerykaninem JohBenoit Paire, Argentyńczyk Pedro Cachin czy Litwin Ricardas
nem Isnerem 4:6, 4:6, 6:3, 6:7 (5-7).
Berankis.

Trzech w drugiej rundzie
Jeśli chodzi o tych, którzy w stolicy Wielkopolski się pojawią, to trzem zawodnikom udało się przebrnąć pierwszą rundę
Roland Garros 2022. Byli to Szwajcar Henri Laaksonen, Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli i Francuz Gregoire Barrere – ten
ostatni zresztą już w sobotę grał na korcie centralnym w Lasku
Golęcińskim w barwach KS Górnik Bytom w LOTTO Superlidze.
Szwajcar Laaksonen pokonał Hiszpana Pedro Martineza
2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7-1). W drugiej rundzie 30-latek rozstawiony
w Poznaniu z „dwójką” uległ natomiast Duńczykowi Holgerowi Rune 2:6, 3:6, 3:6 i zakończył udział w paryskim szlemie.
Z kolei Argentyńczyk Carabelli sprawił w pierwszej rundzie
sporą niespodziankę. 22-latek z Buenos Aires wyeliminował 41.
tenisistę na świecie, Asłana Karacewa. Po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu wygrał 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10-5). W kolejnym meczu Ugo Carabelli musiał uznać wyższość turniejowej
„dziewiątki”, czyli Felixa Auger-Aliassime’a. Wynik jednak nie
oddaje zaciętości pojedynku, który trwał ponad dwie godziny.
Kanadyjczyk wygrał ostatecznie 6:0, 6:3, 6:4. Francuz Barrere
natomiast w pierwszym meczu okazał się lepszy od Japończyka
Taro Daniela, byłego finalisty z Poznania – 3:6, 6:2, 0:6, 6:3,
6:4 i wyrównał życiowy rezultat na kortach Rolanda Garrosa.

Drugi tydzień zwycięzcy

Pozostali „nasi” zawodnicy nie przebrnęli w tym roku pierwszej rundy drugiego turnieju wielkoszlemowego w sezonie.
Francuz Arthur Rinderknech, czyli turniejowa „jedynka” w Poznaniu, uległ Kazachowi Alexandrowi Bublikowi 2:6, 4:6, 4:6.
Atilla Balazs i Manuel Guinard nie zdołali sprawić niespodzianek. Węgier odpadł z Chorwatem Marinem Ciliciem, ulegając
0:6, 1:6, 2:6, a Francuz z Brytyjczykiem Cameronem Norrie’em,
przegrywając 5:7, 2:6, 0:6. Z kolei z Tajwanu Chun-Hsin Tseng
zszedł z kortu pokonany po ponad czterogodzinnej walce z Joao
Sousą. Portugalczyk wygrał 6:7 (5-7), 6:1, 4:6, 6:1, 6:4.
Liczymy, że w Poznaniu zawodnicy pokażą się z jak najlepszej strony i zaprezentują świetną formę. Sukces w wielkopolskim challengerze już niejednokrotnie dodawał skrzydeł tenisistom. Warto w tym momencie wspomnieć o ubiegłorocznym
triumfatorze Poznań Open. Bernabe Zapata Miralles pierwszy
raz w karierze zagrał w drugim tygodniu wielkiego szlema podczas tegorocznego Roland Garros. Po drodze Hiszpan pokonał
m.in. Amerykanów Taylora Fritza i Johna Isnera. W niedzielę
przegrał natomiast po twardym boju z czołowym zawodnikiem
na świecie, Alexandrem Zverevem.
Dominika Opala
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Poznań Open 2022 czas zacząć! Tradycyjnie w drabince głównej naszego challengera pojawili się tenisiści, którzy
jeszcze w ubiegłym tygodniu rywalizowali na paryskich kortach Rolanda Garrosa, gdzie odbywa się turniej wielkoszlemowy.

Jerzyk wraca na
Poznań Open
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22 lipca 2012 roku to ważna data dla turnieju Poznań Open oraz Jerzego Janowicza – właśnie wtedy po raz pierwszy Polak, a konkretnie właśnie Jerzyk, cieszył się ze zwycięstwa w turnieju w Lasku Golęcińskim. Był to dla niego
przełomowy czas, gdy zaczął odnosić poważne międzynarodowe sukcesy, zwieńczone osiągnięciem półfinału Wimbledonu. W późniejszych latach niestety więcej czasu zmagał się z urazami niż z rywalami na korcie, ale w tym roku
podejmie kolejną próbę powrotu do czołówki tenisistów globu.
To będzie zresztą spore wydarzenie Poznań Open 2022, bo
po pięciu latach wraca Jerzy Janowicz, czyli pierwszy polski
zwycięzca challengera ATP odbywającego się w Parku Tenisowym Olimpia. Polak z tymi kortami powinien być dobrze zaznajomiony, wszak aż sześciokrotnie występował tutaj z różnym skutkiem i w różnych rolach – młodego, obiecującego
tenisisty, jednego z faworytów imprezy czy powracającego do
zdrowia i formy zawodnika po wielu przejściach. Być może
najwięksi fani będą pamiętać jego pierwszy występ w stolicy
Wielopolski, choć był to 2008 rok, a sam Jerzyk był wtedy
jeszcze nastolatkiem. Nieopierzony wtedy młokos dopiero
wchodził na poważnie do seniorskiego grania, a lekcji gry na
mączce udzielił wówczas łodzianinowi Serb Boris Pashanski,
który odprawił Polaka już w pierwszej rundzie.

nego w 1989 roku – rok później zastopował go już w pierwszym
meczu imprezy.
Jerzyk nie rezygnował jednak z prób podboju Poznań Open
i był tego coraz bliżej. W 2011 roku, w swoim czwartym występie na Golęcinie, zabrakło mu tylko jednego kroku. Na jego
drodze w decydującym spotkaniu stanął Portugalczyk Rui Machado, ale był to okres szybkiego rozwoju w karierze Janowicza, co pokazały kolejne lata, a także występ w Poznaniu
w 2012 roku. Wówczas w cuglach zwyciężył w turnieju, pokonując w finale Francuza Jonathana Dasnieres de Veigy’ego.
Był to zresztą świetny czas dla Polaka – w ośmiu imprezach
z rzędu docierał co najmniej do ćwierćfinału, a bezpośrednio
przed zmaganiami w stolicy Wielkopolski wygrał też turniej
w holenderskim Scheveningen.

Wygrana w 2012 roku

Powrót po pięciu latach

Dopiero w kolejnym roku Janowicz stał się stałym uczestnikiem turniejów z cyklu ATP Challenger Tour i efekty nabieranego doświadczenia były także widoczne w Poznaniu. Dotarł
wtedy aż do półfinału, pokonując po drodze rodaka Adama
Chadaja, uległ zaś Australijczykowi polskiego pochodzenia, Peterowi Luczakowi, zwycięzcy tamtej edycji imprezy. Ten rywal
stał się zresztą poznańskim przekleństwem zawodnika urodzo-

Wtedy przyszedł okres sukcesów, ale niestety też pierwszych
poważnych problemów ze zdrowiem, które w niedługiej perspektywie doprowadziły do coraz dłuższych przerw w karierze
Janowicza. Okresem, gdy próbował wrócić do dawnej formy,
był 2017 rok, gdy ponownie zawitał do Poznania. Przyjeżdżał
wtedy jako jeden z faworytów do wygrania całej imprezy, a zainteresowanie jego przyjazdem i samymi spotkaniami było bardzo
duże, zaś trybuny na meczach
z udziałem Janowicza pełne.
Co prawda w pierwszym swoim spotkaniu zgodnie z oczekiwaniami pokonał Hiszpana
Jaume Munara, jednak kolejny przeciwnik – Portugalczyk
Goncalo Oliveira – okazał się
zbyt mocny tego dnia.
Po ostatnim występie w Poznań Open Jerzyk z pewnością
miał spory niedosyt, a po kolejnych pięciu latach będzie
miał szansę przypomnieć sobie najlepsze występy z 2011
i szczególnie 2012 roku. Kolejny powrót do tenisa po
dwuletniej przerwie świadczy
o tym, że zawodnik z Łodzi
jest wciąż głodny sukcesów,
my z kolei czekamy na dobre
występy Polaka w poznańskim
turnieju. Oby zarówno jego,
jak i nasze pragnienia zrealizowały się w trakcie tegorocznej
edycji imprezy.

Jerzy Janowicz zagra w poznańskim challengerze po pięciu latach przerwy

Wojciech Dolata

Ma wszystko, aby
sprawić niespodziankę
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Daniel Michalski to obecnie numer cztery polskiego tenisa. Wyżej w rankingu są tylko Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Kacper Żuk. 22-letni zawodnik rozpoczął bardzo dobrze 2022 rok i ma wielką nadzieję, że pasmo swoich
sukcesów będzie kontynuować na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Być może uda mu się pójść w ślady Hurkacza
i Jerzego Janowicza, którzy zwyciężali w stolicy Wielkopolski.

Daniel Michalski po raz trzeci gra w Poznań Open
Daniel Michalski rozpoczynał 2022 rok jako 423. rakieta na
świecie. 22-latek jednak szybko piął się w górę, a duża w tym
zasługa m.in. jego występu pod koniec marca w Falkensteiner
Punta Skala – Zadar Open. Michalski najpierw przebrnął eliminacje, a potem dotarł aż do wielkiego finału. Tam jednak musiał
uznać wyższość Włocha Flavio Cobolliego (165 ATP) 4:6, 2:6.
Dzięki temu awansował na 278. miejsce w rankingu ATP – najwyższe w karierze i może z coraz większymi nadziejami patrzeć
w przyszłość.

Trzeci raz w Poznaniu
W tym roku Michalski po raz trzeci przyjechał na korty Parku Tenisowego Olimpia. W poprzednich edycjach otrzymywał
dziką kartę do turnieju głównego i za każdym razem przegrywał
w pierwszym starciu. W poprzednim roku uległ rozstawionemu
z „dwójką” Holendrowi Boticowi van de Zandschulpowi. – Losowanie było ciężkie, ale wszystko miałem w swoich rękach. Nie udało
mi się wygrać, ale być może w przyszłości, jeśli będę miał okazję
wystąpić w tym turnieju, pójdzie mi zdecydowanie lepiej. Oby to
było już w przyszłym roku – mówił wtedy.
Teraz musi najpierw przedzierać się przez eliminacje do
głównej drabinki, ale pierwszą przeszkodę ma już za sobą.
22-latek bez większych problemów pokonał Hindusa Anirudha
Chandrasekara (6:2, 6:1) i w poniedziałek powalczy o to, aby
znaleźć się ponownie w głównej drabince turnieju. – Czułem,

że miałem mecz pod kontrolą. Okazało się dwie minuty przed rozpoczęciem, że mam nowego przeciwnika. Czułem dużą przewagę
w bieganiu, odbijaniu i tak naprawdę na każdym polu. Sporo było
wymian, ale nie czułem zagrożenia – powiedział pewny siebie zawodnik, który skupia się teraz na kolejnym wyzwaniu.

Jasny cel 22-latka
W poniedziałek zmierzy się z Lucasem Gerchem. Jeśli pokona rywala z Niemiec to ponownie zagra w pierwszej rundzie
turnieju głównego Poznań Open. – Skupiam się na każdym kolejnym meczu. Dobrze byłoby wygrać kilka meczów w Poznaniu.
W poprzednich latach dostałem dziką kartę od dyrektora turnieju –
pana Krzysztofa Jordana. Wtedy nie udało się wygrać turnieju, ale
przeciwnicy byli trochę innej klasy niż ten dzisiejszy – opowiadał
po niedzielnym meczu.
Finał challengera w Zadarze spowodował nie tylko duży
skok w rankingu, ale także to, że 22-latek zyskał wiele pewności
siebie, która może się mu przydać w Poznaniu. Tenisista przyznaje, że do stolicy Wielkopolski przyjechał z jasnym celem. –
Można powiedzieć, że przyjechałem po wygraną. Skoro najlepszym
moim wynikiem jest finał, to trzeba zrobić krok dalej. Zresztą na
każdy turniej jadę z zamiarem wygrania. Nie zawsze się to udaje,
ale taki jest sport – zakończył.
Maciej Brzeziński
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