„Jesteśmy wdzięczni
Polakom”
ADAM ADAMCZAK: Zagrałeś
znakomity
mecz
przeciwko Danielowi Michalskiemu, kompletnie dominując go w drugim secie
po wyrównanej pierwszej
partii. Jakbyś podsumował
swoją postawę na przestrzeni całego spotkania?
HRIHORIJ
KRAWCZENKO: – Myślę, że rozegrałem
naprawdę dobry mecz. Jak
już wspomniałeś, pierwszy
set był znacznie bardziej wyrównany i cięższy, dlatego też
kluczowe było rozstrzygnięcie
go na swoją korzyść. Udało
mi się to zrobić, dzięki czemu
do drugiego przystąpiłem już
znacznie bardziej pewny siebie i przez cały czas prowadziHrihorij Krawczenko w pierwszej rundzie turnieju głównego pokonał Daniela
łem grę. Dlatego też myślę, że
Michalskiego
to dobry początek był w tym
meczu kluczowy.
Byłeś już może wcześniej w Polsce? Grałeś tu wcześniej
Jak myślisz, co mogło spowodować, że to spotkanie pow tenisa? Jakie są twoje dotychczasowe wspomnienia
toczyło się po twojej myśli?
związane z naszym krajem?
– Najważniejsze dla mnie było to, żeby przez cały mecz po– Grałem już wcześniej w Polsce w czasach juniorskich, rozostać skupionym. Daniel to niezwykle równy i solidny gracz,
zegrałem tutaj też kilka meczów jako senior. Za każdym razem,
który rzadko kiedy schodzi poniżej pewnego poziomu, dlatego
gdy tu przyjeżdżam czuję się szczęśliwy, bo ludzie są tutaj do
też przez cały pojedynek musiałem pozostać w swoim rytmie
mnie bardzo przyjaźnie nastawieni. Muszę też przyznać, że Poli walczyć o każdy punkt.
ska bardzo się przez ten czas rozwinęła jako kraj. Za każdym
Już teraz można powiedzieć, że spisujesz się powyżej
razem, gdy tu przyjeżdżam czuję się bardzo szczęśliwy.
oczekiwań. Musiałeś się bowiem przebijać przez eliminaTeraz w turnieju czeka na ciebie mecz z turniejową jecje i to jako zawodnik nierozstawiony. Jakbyś ocenił swoją
dynką, Francuzem Arthurem Rinderknechem. Czego się
dotychczasową grę na tym turnieju?
spodziewasz po tym spotkaniu?
– Oczywiście to już teraz jest dla mnie znakomity turniej.
– To jest zawodnik z czołowej setki rankingu, więc to na
Wcześniej moje wyniki nie były tak dobre, jakbym się tego spopewno będzie bardzo interesujące spotkanie. Bardzo lubię grać
dziewał, ale czuję że w tym turnieju to się zaczyna zmieniać.
z wyżej rozstawionymi rywalami, ponieważ dzięki nim mogę
Czuję się bardzo pewnie na korcie i to mi też pomaga.
się przekonać, jaki jest poziom mojej gry i nad czym muszę jeszDomyślam się, że ostatnie miesiące były dla ciebie barcze popracować.
dzo ciężkie ze względu na wojnę na Ukrainie. Czy w związWolisz grać jako faworyt, czy raczej jako outsider?
ku z tym gra w tenisa zarówno na Poznań Open, jak
– Myślę, że łatwiej jest jednak grać jako outsider, ponieważ
i w LOTTO Superlidze w Górniku Bytom pomaga ci choć
wówczas nie mam nic do stracenia i mogę pokazać swój tenis.
trochę odciągnąć myśli od tego, co się dzieje w twojej ojDlatego też takie mecze są dla mnie znacznie wygodniejsze pod
czyźnie?
względem mentalnym.
– Na pewno jest mi trochę lżej. Oczywiście, jak już mówiłeś
Jakie są twoje dalsze oczekiwania względem dalszej gry
obecna sytuacja jest bardzo ciężka dla wszystkich Ukraińców,
w Polsce i w klubie z Bytomia?
moja rodzina została przecież w Kijowie. Dlatego też gra w te– Szczerze powiedziawszy staram się nie narzucać sobie janisa pozwala mi być nieco szczęśliwszą i spokojniejszą osobą
kichś dużych oczekiwań. Wolę raczej skupiać się na każdym kow tych trudnych czasach. Dzięki temu mogę też podnieść na
lejnym meczu i cieszyć się czasem spędzonym na korcie. Umożduchu moją rodzinę, jak i wielu moich krajanów. Bardzo się
liwia mi to właśnie gra w LOTTO Superlidze w Górniku Bytom,
cieszę, że tu jestem, bo Polacy bardzo wspierają Ukraińców,
ale też i tu na Poznań Open.
dlatego też jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Mam w Polsce bardzo wielu dobrych przyjaciół, tak naprawdę czuję się tutaj jak
Rozmawiał Adam Adamczak
u siebie w domu.
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– Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo Polacy bardzo wspierają Ukraińców, dlatego też jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Mam
w Polsce bardzo wielu dobrych przyjaciół, tak naprawdę czuję się tutaj jak u siebie w domu – mówi Hrihorij Krawczenko,
ukraiński tenisista, który w Poznań Open 2022 przebijał się przez eliminacje, a teraz zagra o ćwierćfinał.

„Jestem dobrym
obserwatorem”
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Kim Tiilikainen, były trener m.in. Jerzego Janowicza, Chun-hsin Tsenga czy Jurgena Zoppa, obecnie pracuje z Henrim Laaksonenem. W trakcie Poznań Open 2022 udzielił nam wywiadu, w którym podzielił się tajnikami pracy trenerskiej, spostrzeżeniami na temat zawodników, a także zdradził, czy po całym dniu na korcie ogląda jeszcze tenis.

Kim Tiilikainen współpracuje lub współpracował z kilkoma zawodnikami, którzy biorą udział w tegorocznym Poznań Open
DOMINIKA OPALA: W czasie turnieju masz niezwykle
pracowite dni.
KIM TIILIKAINEN: – Każdy dzień jest bardzo pracowity.
Ile godzin dziennie spędzasz na korcie?
– W normalne dni między osiem a dziesięć godzin.
Z jakim zawodnikami z ATP Tour obecnie pracujesz?
– W tym tygodniu rozpocząłem współpracę z Henrim Laaksonenem. Współpracuję też z Patrikiem Niklasem-Salminenem,
Filipem Peliwo, Dawidem Taczałą, Błażejem Sopolińskim i innymi – lista jest długa. Trenuję z wieloma zawodnikami, najmłodszy ma 15 lat, a najstarsi – nawet 30. W kilku przypadkach
jestem trenerem na pełen etat, a w innych tenisiści przyjeżdżają
do mnie na konsultacje tutaj do Poznania. To zależy, niektórzy przyjeżdżają do Parku Tenisowego Olimpia na tydzień, raz
w miesiącu, z innymi trenuję na co dzień. Także mam różne

ustalenia z każdym zawodnikiem, w zależności od tego, czego
potrzebuje.
Każdy tenisista jest inny, więc zapewne metody trenowania są inne. Dopasowujesz je do swoich zawodników?
– Tak, są inne. Oczywiście, są rzeczy, które trzeba ćwiczyć
na każdym treningu, bez względu na to, z kim trenujesz. To są
elementy bazowe, które każdy musi zrobić. Jednocześnie przygotowuję też trening specjalistyczny dla każdego zawodnika, są
różne style gry, różne charaktery i trzeba to zastosować oraz
zaadaptować się do sytuacji.
Jesteś trenerem profesjonalistów, ale też młodszych tenisistów, którzy być może w przyszłości pójdą profesjonalną drogą w tenisie. Z kim preferujesz pracować?
– Aktualnie nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić.
Moje serce jest z profesjonalnym tenisem, ale to przez to, że

i jest gotowy pracować od pierwszej do ostatniej minuty. Robi
wszystko, co mu powiesz. To marzenie każdego trenera, ale
jednocześnie ja lubię, kiedy zawodnik ma swoje spostrzeżenia,
opinie. W tym przypadku są dwie różne drogi.
Z Laaksonenem możesz wymienić opinie na treningach?
– Henri jest doświadczonym tenisistą. Wie, co u niego działa,
a co niekoniecznie mu pomaga. Dopiero zaczęliśmy współpracę, więc cały czas jesteśmy na etapie poznawania swoich zwyczajów, docierania się. Na razie to głównie ja się uczę i zadaję
pytania.
Jak oceniasz jego szanse w tym roku w Poznaniu? Pierwszy mecz był dość trudny.
– Henri jest numerem dwa w tym turnieju, jest faworytem
praktycznie w każdym challenegerze, w którym bierze udział.
Jednak jest wielu świetnych tenisistów w drabince, pojedynki
są wymagające. Ale bez wątpienia jest jednym z faworytów.
Jakim typem trenera jesteś? Denerwujesz się podczas
meczów, czy podchodzisz do nich ze spokojem? Jakie są
twoje najlepsze cechy w pracy?
– Zdecydowanie jestem spokojny. Generalnie skupiam się
przede wszystkim na grze, nie do końca na wyniku. Oczywiście,
kiedy jest jakiś kluczowy moment, wtedy serce szybciej zabije,
ale ogólnie patrzę z szerszej perspektywy i zachowuję spokój.
Co do cech, myślę, że potrafię dużo zobaczyć u zawodników,
jestem dobrym obserwatorem, podchodzę też do nich z cierpliwością i zaangażowaniem.
W przeszłości byłeś profesjonalnym tenisistą, teraz pomagasz innym na tej drodze. Tenis to twoja prawdziwa
pasja.
– Tak, ale to nie fanatyzm. Nie wracam do domu i nie oglądam tenisa. Zamiast tego wolę film. Potrzebuję od tego odpocząć. Z natury jestem pracowity i dlatego mogę spędzać na korcie tyle czasu w ciągu dnia. Lubię tenis, z wiekiem polubiłem go
jeszcze bardziej, ale czasami też muszę od tego odpocząć.
Rozmawiała Dominika Opala
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większość czasu temu poświęciłem w życiu. Natomiast obecnie
zajmuję się juniorami, których uznaję jako jednych z najlepszych w Polsce, więc to też w pewien sposób zawodowe granie.
Z młodymi zawodnikami jest wiele technicznych elementów do
dopracowywania, ale oni w zasadzie już trenują jak zawodowcy, więc nie ma aż takiej różnicy.
Prowadzisz kilku tenisistów z touru i jest prawdopodobne, że gdy grają w tym samym turnieju, to mogą na siebie
trafić w drabince. Jak się odnajdujesz w tej sytuacji?
– To normalne w tenisie. Takie rzeczy się zdarzają. Traktuję taki mecz, jak każdy inny. Oczywiście wtedy oglądam spotkanie, ale nie ustalam taktyki, nie daję wskazówek żadnemu
z moich graczy, nie dopinguję żadnego. Są wtedy zdani sami
na siebie.
W przeszłości byłeś trenerem Jerzego Janowicza. Tutaj
przegrał w pierwszej rundzie, co tylko pokazuje, że powroty po kontuzji nie są łatwe.
– Jurek przyjechał tutaj kilka dni wcześniej, by z nami trenować. Oglądałem jego mecz, byłem ciekawy, jak obecnie gra
i oczywiście kibicowałem mu. Znamy się bardzo dobrze od
wielu lat. Nie jest łatwo wrócić do wygrywania, szczególnie na
mączce, gdzie musisz pracować na punkty o wiele dłużej. Na
szybszej nawierzchni może zdobyć wiele łatwiejszych punktów
dzięki serwisowi. Jest typem zawodnika, który kreuje grę i ma
ku temu narzędzia. Gdy tylko podąża za swoją grą, jest w stanie
pokonać każdego. Jerzy nie grał wielu spotkań, a treningi to co
innego. Trzeba mieć rutynę meczową. On potrzebuje po prostu
większej liczby pojedynków, by poczuć się komfortowo.
Kiedyś współpracowałeś także z Chun-hsin Tsengiem.
To bardzo utalentowany, młody zawodnik, w przeszłości
lider juniorskiego rankingu i zwycięzca juniorskich szlemów. Co możesz o nim powiedzieć?
– Jest najbardziej pracowitym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek widziałem w życiu. Nie mówię tylko o moich podopiecznych, ale ogólnie. On jest rodzajem tenisisty, który daje
z siebie sto procent na każdym treningu. Dwie godziny treningu z nim mijają niesamowicie szybko. Ma bardzo dużo energii

Jerzy Janowicz to były podopieczny Kima, przez kilka ostatnich dni mieli znów okazję razem potrenować

Poznań przed trawą
Arthur Rinderknech to turniejowa jedynka poznańskiego challengera. 26-latek zajmuje obecnie 68. miejsce w rankingu ATP i jest jednym z najwyżej klasyfikowanych zawodników, którzy kiedykolwiek przyjechali do Parku Tenisowego Olimpia. Francuz to główny faworyt do zwycięstwa, choć jak sam przyznaje, podchodzi do tego z dystansem.
– Nie czuję żadnej presji, cieszę się, że jestem tutaj, ponieważ są tutaj bardzo mili ludzie. Czekam na kolejne mecze,
zobaczymy jak mi pójdzie – mówi.
enix, lecz jego udział na amerykańskiej ziemi skończył się na
drugiej rundzie. Rinderknech do Poznania przyjechał prosto
z kortów Rolanda Garrosa. 26-latek przed własną publicznością okazał się gorszy od Kazacha, Alexandra Bublika i poniósł
porażkę 2:6, 4:6, 4:6. Występy w Poznaniu będą jego ostatnimi w tym sezonie na ceglanej mączce.
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Treningi rozpoczął w wieku sześciu lat pod okiem rodziców,
ojciec jest dyrektorem klubu w Paryżu, mama Virginie to z kolei była 208. rakieta rankingu WTA. Kuzynem Arthura jest
Benjamin Balleret, również zawodowy tenisista. W latach
2015-2018 student Texas A&M University, zdobycie dyplomu
z biznesu na tej uczelni uznaje za jedno z najbardziej warto-

Arthur Rinderknech to najwyżej rozstawiony zawodnik Poznań Open 2022
ściowych osiągnięć w życiu. Ulubioną nawierzchnią Francuza są korty twarde, ale najbardziej lubi turniej rozgrywany
na paryskiej mączce. Idolami Arthura są Juan Carlos Ferrero i Juan Martin del Potro, kibicuje piłkarskiej drużynie St.
Etienne oraz koszykarskiej Miami Heat. Tak w skrócie wygląda CV Rinderknecha, który wygrał swoje pierwsze spotkanie
podczas tegorocznego Poznań Open. Francuz pokonał Lorenzo
Giustino 6:4, 6:0 i w drugiej rundzie zmierzy się z Hrihorijem
Krawczenko.
Zawodnik urodzony w Gassin w tym sezonie doszedł do finału turnieju ATP 250 w Adelajdzie. Reprezentant Trójkolorowych przegrał jednak decydujące starcie z Australijczykiem
Thanasim Kokkinakisem 7:6 (8-6), 6:7 (5-7), 3:6. W 2022 roku
wziął udział w jednym challengerze, który odbywał się w Pho-

– Byłem lekko kontuzjowany, wróciłem na French Open, bo
nie byłem w stanie grać wcześniej ze względu na uraz. Potrzebuję
grania, uważam że to nie był odpowiedni moment na zmianę nawierzchni prosto na trawę. Razem z trenerem zdecydowaliśmy, że
przyjedziemy tutaj, bo to dobra okazja do występów. W następnym tygodniu zagram już jednak na kortach trawiastych – mówi
Francuz.
Dla Rinderknecha to premierowa edycja Poznań Open.
26-latek wygrywał w przeszłości trzy turnieje rangi challenger –
w Rennes, Calgary oraz Stambule. – Jestem tutaj po raz pierwszy
i muszę przyznać, że to fajny challenger. Podoba mi się położenie
kortów pośród drzew i lasu, to naprawdę świetne. Ogólnie to niezły
turniej i fajne wydarzenie – podsumowuje.
Adrian Garbiec
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