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A w poradni tym razem przedstawiamy m.in. sposo-
by wypełniania protokołu turniejowego, zagłębiamy 
sekrety techniki z Hadrianem Siff’em gry oraz oma-
wiamy potencjalne kontuzje w artykule Rafała Kac-
przaka.

Na koniec odrobina polityki w naszych felietonach.
Zapraszam.

Bartek Wysocki
Redaktor Naczelny

SQUASH LIFE GUIDE

Ta ikona 
umieszczona 
na zdjęciu 
oznacza, że na 
ten temat jest 

dostępny materiał filmowy. Aby 
go obejrzeć należy kliknąć na 
zdjęciu. Konieczne jest połącze-
nie z internetem. 

Ta ikona 
umieszczona 
na zdjęciu 
oznacza, że są 
dostępne inne 

zdjęcia na dany temat. Należy 
kliknąć symbol aby przejść do 
danej galerii. Konieczne jest 
połączenie z internetem.

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowa-
ne na łamach „SquashLife” są chronione 
prawami autorskimi wydawcy magazynu, 
ich autorów lub osób trzecich.
Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia 
o charakterze odróżniającym, umieszczone 
w „SquashLife” podlegają ochronie prawnej 
na rzecz wydawcy magazynu „SquashLife” 
lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, 
znaków towarowych lub oznaczeń, o których 
mowa wyżej, jest zabronione bez uzyska-
nia uprzedniej pisemnej zgody właściwego 
podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wyko-
rzystania ich zgodnie z prawem dla celów 
prywatnych i niekomercyjnych. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych 
tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania i redagowania nade-
słanych materiałów. Zdjęcia z zasobów 
autorów. Klubów lub redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych re-
klam i ogłoszeń.

SQUASHLIFE - ZASADY
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Witajcie w kolejnym numerze SquashLife, pierwszym w 
nowym sezonie 2012/13.

Jak może zauważyliście wróciliśmy do tradycyjnej dla 
nas wersji elektronicznej. Postanowiliśmy w miejsce 
wersji drukowanej zaangażować się w rozwój kolej-
nych wersji elektronicznych. Rozpoczęliśmy pracę nad 
bardziej interaktywnymi wersjami SquashLife na table-
ty. Jest to, według nas, przyszłość nowoczesnej prasy, 
szczególnie dla naszego profilu czytelników, dla któ-
rych komputery, tablety i internet są już codziennością.
A w aktualny numerze opisujemy wydarzenia z począt-
ku sezonu w kraju i na świecie. Z sylwetek tym razem 
prezentujemy dwóch zawodników zagranicznych, jed-
nak obecnych na naszych kortach. LJ Anjeme – czo-
łowego zawodnika świata mogli-
śmy oglądać na kortach klubu 
SquashCity podczas Turnieju 
Urodzinowego Squash Life&City. 
Drugim zawodnikiem jest Nadav 
Tannen, jeden z najlepszych gra-
czy w Polsce, grający na co dzień 
w Szczecinie.

Z wywiadów mamy dla Was roz-
mowę z Krzysztofem Tymą, oj-
cem Konrada i Kariny, którzy roz-
poczęli naukę squasha w Polsce, 
aby obecnie kontynuować ją w 
Anglii. 
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Witajcie w jedenastym z kolei 
numerze SquashLife, obejmu-
jącego wydarzenia z początku 
nowego sezonu 2012/13. Kolej-
nego numeru spodziewajcie się w 
styczniu 2013r.”
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Współpraca projektowa: 
mojoStudio Joanna Modrzewska
Wydawca:
AMS Media Arkadiusz Saliński 
E: redakcja@squashlife.pl
www.squashlife.pl

WYDARZENIA ŚWIAT
US OPEN 2012
2-5.05.2012r. – Delaware Investments U.S. Open 
2012 – Philadelphia USA

o5

WYDARZENIA ŚWIAT
ŚWIATOWY DZIEŃ SQUASHA – 20.10.2012R. 
- Bartek Wysocki

11

PREZENTACJE
METRYCZKA
- Laurens Jan Anjema

13

PREZENTACJE
METRYCZKA
- Nadav Tannen

15

WYDARZENIA KRAJ
POLISH JUNIOR OPEN 2012
9-10.11.2012r. – Polish Junior Open - Kahuna 
Warszawa

17

WYDARZENIA KRAJ
KARAKAL KAHUNA CUP
22-23.09.2012r. – Karakal Kahuna Cup kat. A - 
Kahuna Warszawa

21

WYDARZENIA KRAJ
TURNIEJ URODZINOWY SQUASH LIFE&CITY
17-18.11.2012r. – Turniej Urodzinowy Squash Li-
fe&City kat.A – SquashCity Warszawa

27

WYWIAD
KRZYSIEK TYMA OJCIEC JUNIORÓW - WYWIAD
- Bartek Wysocki

35



SPIS TREŚCI 13 17 35

   

38 65o5

       

SP
IS

 T
RE

ŚC
I

PORADNIA
JAK UDERZYĆ PIŁKĘ Z SIŁĄ I ŁATWOŚCIĄ
- Hadrian Stiff

38

PORADNIA
DOSKONALENIE GRY: - SERWIS
- Michał Dobrowolski

43

PORADNIA
KURS ESF LEVEL1 KRAKÓW
- Maciek Chądzyński

48

PORADNIA
SĘDZIOWANIE - PROTOKÓŁ MECZU cz.1
- Arek Saliński

51

URAZY SKRĘTNE STAWU KOLA-
NOWEGO
- Rafał Kacprzak

PORADNIA 

56

DWA LATA … I TROCHĘ WIĘCEJ
- Arek Saliński

FELIETON 

65

BYĆ JAK NEWSWEEK US
- Bartek Wysocki

FELIETON 

67

WITAMINY I MINERAŁY W ŻYWIE-
NIU SPORTOWCÓW
- Jagoda Podkowska

PORADNIA 

6O

http://www.nokia.com/pl-pl/produkty/telefony/lumia920/


SPIS TREŚCI 13 17 35

   

38 65

       

US
 O

PE
N

 2
01

2
US OPEN 2012

2-5.05.2012r. – Delaware Investments U.S. Open 2012 
– Philadelphia USA

US Open to turniej z historią sięgającą 1954r. (jeszcze 
jako hardball). To też najważniejsza impreza squashowa 
w USA. W tym sezonie był to też pierwszy turniej z cyklu 
PSA World Series, z pulą nagród 115.000 USD.

Bartek Wysocki
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W drabince wszyscy czołowi zawod-
nicy świata, m.in. James Willstrop, 
Nick Matthew, Gregory Gaultier, Ramy 
Ashour, Mohamed El Shorbagy, Karim 
Darwish, Amr Shabana (obrońca tytułu 
z ubiegłego roku), Laurens Jan Anje-
ma. 

Pierwsze rundy w tak mocno obsadzo-
nych turniejach zwykle są tylko formal-
nością, łatwo wygrywają rozstawieni 
zawodnicy. Z rozstawionych zawodni-
ków tylko J.Willstrop, N.Matthew i M.El 
Shorbagy stracili po jednym secie.
W drugiej rundzie najwięcej czasu 
na korcie, i najwięcej setów, rozegrał 
wspomniany Egipcjanin w meczu z Ca-
meronem Pilley. Sztuka urwania choć 
seta udała się także Darylowi Selby (w 
meczu z J.Willstropem) oraz L.J. Anje-
ma w meczu z A.Shabaną. W ten spo-
sób cała rozstawiona ósemka zawod-
ników awansowała do ćwierćfinałów. 
Tu już musiało się zrobić ciekawiej. 
Wystarczy spojrzeć na pary: Willstrop-
-Shorbagy, Gaultier-Darwish, Ashour-
-Barker i Matthew-Shabana. 4xEuropa 
vs 4xEgipt. 
W pierwszym meczu Shorbagy podjął 
wyrównaną walkę, wygrywając osta-
tecznie 2 sety, jednak to chyba jesz-
cze nie czas na wygrywanie z nr 1 na 
świecie. Ostatecznie 3-2 dla Anglika 

http://www.nokia.com/pl-pl/produkty/telefony/lumia920/
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jeszcze szansę walczyć dalej był Amr Shabana, któ-
ry trafił na swojej drodze do obrony tytułu na Nicka 
Matthew. W ubiegłorocznej edycji tego turnieju obaj 
zawodnicy spotkali się w finale (Amr wygrał wtedy 
3-1). Tym razem zdecydowanym faworytem był An-
glik (wyższe rozstawienie i pozycja w rankingu PSA, 
lepsza dyspozycja w tym sezonie). Shabana z kolei 
notuje obecnie swoją najniższą – 9. pozycję rankingo-
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MIEJSCA 9-16
Camille Serme [Q] (Fra), 
Natalie Grinham [8] (Ned), 
Rachael Grinham (Aus), Nour 
El Sherbini [7] (Egy), Donna 
Urquhart [Q] (Aus), Kristen 
Lange (USA), Annie Au (Hkg), 
Low Wee Wern (Mas)

MIEJSCA 5-8
Alison Waters [Q] (Eng), 
Jenny Duncalf [3] (Eng), 
Madeline Perry [5] (Irl), 
Kasey Brown (Aus)

MIEJSCA 3-4
Joelle King [Q] (Nzl), 
Laura Massaro [4] (Eng) 

MIEJSCE 2
Raneem El Weleily [2] (Egy)

MIEJSCE 1
Nicol David [1] (Mas)

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

       po 90min gry. Gaultier po przegranym pierwszym secie 
z K.Darwishem wyciągnął wnioski i dalej było już tylko 
lepiej. Wygrał dość pewnie 3-1 (6-11, 11-5, 11-5, 11-4). 

Ashour miał na tym etapie turnieju najtrudniejszy mecz. 
W meczu z Peterem Barkerem potrzebował pięciu setów, 
aby pokonać rozstawionego dwie pozycje niżej Angli-
ka. Barker z pewnością miał ochotę na wyeliminowanie 
kolejnego Egipcjanina z turnieju (wcześniej odpadli już 
Shorbagy i Darwish). Z początku szło mi nieźle, ale głów-
nie dzięki błędom Ramy’ego. Jednak drugi i trzeci set 
młody Ashour rozstrzygnął dość łatwo na swoją korzyść. 
W czwartym secie 
ponownie Ramy pro-
wadził, jednak w koń-
cówce popełnił za 
dużo błędów i stan 
meczu wyrównał się 
na 2-2. Ostatni set 
był niezwykle wyrów-
nany i o wyniku za-
decydowały w koń-
cówce także decyzję 
sędziów. Ramy wy-
korzystał drugą piłkę 
meczową, gdy Baker 
trafił piłką w blachę. 
Po 75 minutach gry 
US Open doczekał 
się pierwszego Egip-
cjanina w półfinale.
Drugim rodakiem 
Ashoura, który miał US
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Jeśli w Twoim klubie dzieje 
się coś ciekawego 
i chcesz, abyśmy 
o tym napisali, 
skontaktuj się z 
nami: 
redakcja@squashlife.pl

WIEŚCI Z KLUBÓW
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       wą od 2005r. Lata, kiedy był na szczycie już chyba ode-
szły bezpowrotnie. Widocznie 33 lata to wiek, kiedy czas 
ustąpić miejsca młodszym.
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US OPEN 2012

Widzowie zgromadzeni na trybunach obejrzeli świetne 
widowisko, w którym absolutnie nie było widać słab-
szej formy Egipcjanina. Amr prezentował się znako-
micie. Matthew rozpoczął jednak lepiej, zwyciężając 
w pierwszym secie 11/6. Przeciwnik nie dał się jednak 
zdominować i kolejne dwa sety wygrywa 11/4 i 12/10. 
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

MIEJSCA 17-32
Alister Walker (Bot), 
Omar Abdel Aziz [Q] (Egy), 
Stephen Coppinger [Q] (Rsa), 
Simon Rosner (Ger), 
Max Lee (Hkg), 
Hisham Ashour (Egy), 
Joe Lee [Q] (Eng), 
Olli Touminen (Fin), 
Saurav Ghosal (Ind), 
Nicolas Mueller (Sui), 
Ong Beng Hee (Mal), 
Shahier Razik (Can), 
Miguel Angel Rodriguez (Col), 
Aamir Atlas Khan (Pak), 
Karim Abdel Gawad (Egy), 
Omar Mosaad (Egy)

MIEJSCA 9-16
Daryl Selby (Eng), 
Cameron Pilley (Aus), 
Christopher Gordon (USA), 
Borja Golan (Esp), 
Tarek Momen (Egy), 
Tom Richards (Eng), 
Laurens Jan Anjema (Ned), 
Adrian Grant (Eng)

8
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       W czwartym secie Shabana prowadził już 7/4 i był bliski 
zwycięstwa. Jednak kolejne punkty zdobywał już tylko 
Nick, wygrywając 11/9 i doprowadzając do remisu 2-2. 
Ostatni gem to znakomity początek Anglika i prowadze-
nie 6/1. Jednak w tym sporcie taka przewaga nic jeszcze 
nie gwarantuje, co pokazał Egipcjanin doprowadzając do 
wyrównania na 9/9. Ostatnie dwa punkty dla Nicka i po 
przeszło 90 minutach gry poznaliśmy wszystkich półfina-
listów. A tam 3 reprezentantów Europy i 1 Egipcjanin.

Pary półfinałowe to G.Gaultier vs J.Willstrop i R.Ashour 
vs N.Matthew.
Pierwszy mecz Francuza z Anglikiem zapowiadał się 
wyjątkowo równo. Miesiąc wcześniej, w turnieju British 
Grand Prix obaj zawodnicy spotkali się w półfinale. Wte-
dy, po dwugodzinnej walce, minimalnie lepszy okazał 
się Willstrop. Tym razem James od początku sprawiał 
wrażenie bardziej zmęczonego i wolniejszego.  A Gaul-
tier sprawiał wrażenie, jakby wyciągnął wnioski po po-
przedniej przegranej. Dzięki temu prowadził od początku 
do końca, nie oddając Anglikowi nawet seta. Po krótkim 
53-minutowym pojedynku Gaultier wygrywa 3-0 (7, 2, 8) 
i awansuje do finału. Dopiero na tym etapie turnieju do-
czekaliśmy się pierwszej niespodzianki.

Drugi mecz, Ramy-Nick, również zapowiadał się na emo-
cjonująco. Obu zawodników dzielą w rankingu PSA tylko 
dwa miejsca, obaj są w dobrej dyspozycji od początku 
sezonu. Początek dla Anglika, który wyszedł na pewne 
kilkupunktowe prowadzenie. Miał nawet piłkę setową, 
jednak kolejne punkty zdobył już głównie Ashour wygry-
wając na przewagi 15/13. Matthew zagrał dużo lepiej w 
drugiej odsłonie, ale było to wszystko co udało mu się 

wygrać w tym meczu. Trzeci i czwarty set dla Ramy-
’ego, który wygrywa 3-1 i dołącza do Gaultier w finale 
turnieju.

Dla Ashoura był to drugi występ w finale US Open 
(wcześniej przegrał z Shabaną w 2009r.). Także dla 
Gaultier była to druga okazja na zwycięstwo (tyle, że 
Francuz już raz wygrał, w 2006r.). Egipcjanin rozpo-

MIEJSCA 5-8
Mohamed El Shorbagy [8] (Egy), 
Karim Darwish [5] (Egy), 
Peter Barker [6] (Eng), 
Amr Shabana [7] (Egy)

MIEJSCA 3-4
James Willstrop [1] (Eng), 
Nick Matthew [2] (Eng) 

MIEJSCE 2
Gregory Gaultier [3] (Fra)

MIEJSCE 1
Ramy Ashour [4] (Egy)

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
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Niestety i my 
poddaliśmy 
się zbiorowej 
histerii portali 
społecznościo-
wych i stworzyli-
śmy nasz profil 
na facebooku. 
Wszystkich ser-
decznie zapra-
szamy, odwiedźcie nasze konto:
www.facebook.com/squashlife

SQUASHLIFE 
NA FACEBOOKU

9
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czął znakomicie wygrywając pierwszy set 11/4. Dopiero 
w drugiej odsłonie Francuz wziął się do pracy, odrabiając 
początkową przewagę Ashoura. Co prawda doprowadził 
do stanu 9/9, jednak set ponownie dla Ramy’ego. Trzeci 
gem to ponownie pogoń Gregory’ego, który ponownie do-
prowadził do remisu 9/9. I ponownie nie wystarczyło to, 

aby wygrać choć jeden set. Ramy Ashour wygrywa 3-0 
(4, 9, 9) po 43 minutach gry. Zdobywa w ten sposób swój 
pierwszy tytuł w US Open.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o rozgrywanym tak-
że turnieju pań. Zgłosiła się cała czołówka WISPA: Nicol 
David, Raneem El Weleily, Jenny Duncalf, Laura Massa-
ro, Madeline Perry. Od początku jednak uwagą zwróciła 
24-o letnia Nowozelandka Joelle King (nr 12), która wy-
grała z wyżej notowaną przeciwniczką. Wygrała zarówno 
w pierwszej rundzie jak i w ćwierćfinale, eliminując ko-
lejno Nour El Sherbini i Jenny Duncalf. Uległa dopiero w 
półfinale, i to dopiero po pięciosetowym pojedynku, z tur-
niejową ‘1’ Nicol David. Poza tą jedną więcej niespodzia-
nek nie było. Do finału dotarła wspomniana David, a także 
turniejowa ‘2’ El Weleily. W finale, po czterech setach i 45 
minutach, wygrywa nr 1 WISPA Nicol David.

Bartek Wysocki
bwysocki@squashlife.plUS
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ŚWIATOWY DZIEŃ 
SQUASHA – 20.10.2012R.

       
Od kilku lat Światowa Federacja Squasha stara się o 
dołączenie squasha do dyscyplin olimpijskich. Niestety 
jak dotąd bez sukscesu. Ostatnia przegrana dotyczyła 
Igrzysk w 2016,  więc kolejna szansa to Igrzyska w 2020 
roku. W związku z tym 20 października 2012 roku, w ra-
mach World Squash Day rozegrano największy pojedy-
nek świata - zagrali przeciwko sobie drużyny: Squash vs 
2020.

Początki Światowego Dnia Squasha sięgają 2002r. Zo-
stał on ustanowiony dla uczczenia pamięci młodego squ-
ashysty Dereka Sworda, który zginał w zamachu na WTC 
11.09.2001r. Po raz pierwszy Światowy Dzień Squasha 
miał miejsce w 2002r., kiedy zagrały ze sobą drużyny z 
Nowego Jorku i Londynu. Od tamtego czasu, co roku ten 
dzień obchodzi się w inny sposób. Na przykład w 2010r. 
celem było zachęcenie klubów do wciągnięcia do squ-
asha 20 nowych juniorów i 10 seniorów. W 2011r. celem 
było zainteresowanie kobiet tą grą. Sposoby są różne, 
jednak cel pozostaje niezmienny: promowanie squasha.
Światowy Dzień Squasha AD 2012 miał na celu promocję 
squasha jako dyscypliny olimpijskiej pod kątem Igrzysk 

Olimpijskich w 2020r. Głosowanie 
nad dołączeniem squasha do tych 
igrzysk odbędzie się w 2013 roku. 
W tym miejscu warto podkreślić, że 
działania promocyjne pod kątem 
obecności squasha na Olimpiadzie 
idą pełną parą. Ostatnio Światowa 
Federacja Squasha opublikowała 
film promocyjny, który możecie zo-
baczyć tutaj.

Wracając do Światowego Dnia 
Squasha, jego zasady polegają na 
tym, że każdy klub na świecie mógł 
się zgłosić pod warunkiem stworze-
nia dwóch 10-o osobowych zespo-
łów (Squash oraz 2020). Grało się 
po jednym secie do 20 pkt. 
Udział w tym wydarzeniu zadekla-
rowało ponad 800 klubów i 40.000 
graczy z ponad 70 krajów całego 
świata. Wśród najbardziej egzo-
tycznych miejsc można wymienić 
Wyspy Reunion i Mauritius. Jed-
ną z największych imprez w ten 
dzień przygotował Tanglin Club w 
Singapurze, gdzie rozegrano 188 
meczów. Z kolei w Słowenii 24-o 
godzinny maraton squasha przycią-
gnął ponad 300 zawodników. Także 
u naszych południowych sąsiadów 
– Czechów, gdzie rozegrano 334 
mecze. 
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Kolejny Światowy Dzień Squasha już za rok.

Bartek Wysocki
bwysocki@squashlife.pl

Na podstawie oficjalnej strony imprezy www.world-
squashday.com
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Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że na ten temat 
jest dostępny materiał filmowy. 
Aby go obejrzeć 
należy kliknąć na 
zdjęciu. Koniecz-
ne jest połączenie 
z internetem. 

Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że są dostępne 
inne zdjęcia na dany temat. 
Należy kliknąć 
symbol aby 
przejść do danej 
galerii. Konieczne 
jest połączenie z 
internetem.

SQUASH LIFE GUIDE

       Najwięcej wyników z Światowego Dnia Squasha spłynę-
ło z takich krajów jak Anglia, Kanada, Australia, Francja, 
USA, Niemcy, RPA, Japonia, Belgia, Czechy, Holandia, 
Brazylia i Szkocja. Zgłoszenia płynęły też z Chin, Emi-
ratów Arabskich, Kuwejtu, Włoch, Malty, Estonii, Kolum-
bii, Grecji, Nigeri, Zimbabwe i wielu innych. Wśród tych 
krajów jest też Polska, z której zgłoszono wyniki 12 im-
prez. Polskie kluby, które zgłosiły jakąkolwiek aktywność 
w ten dzień to: Squash4you, Mavi Area, Squash Zone 
Club, Squash Korona, Calypso, Racquet, Lizard, Squash 
Klub Bełchatów, MySquash, Adria Squash, Opole Squ-
ash Club i Squashynski.

Razem z wynikami 
meczów do organi-
zatorów spływały też 
setki zdjęć z całego 
świata, obrazujące 
jak ten dzień był ob-
chodzony. Wszystkie 
znajdziecie na ofi-
cjalnej stronie www.
wo r l dsquashday.
com.

A podsumowany wy-
nik z całego świata to 
6329-6119 dla druży-
ny Squash.
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mailto:bwysocki%40squashlife.pl%20?subject=Squash%20Back%20The%20Bid
http://www.worldsquashday.com
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DlBGox9mV49Y
http://www.worldsquashday.com
http://www.worldsquashday.com
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LAURENS JAN ANJEMA

Data urodzenia:  1.12.1982
Urodzony w: The Hague, Holan-
dia 
Wzrost: 188 cm
Waga: 86 kg
Zamieszkały: The Hague, Holandia
Ranking PSA (najlepszy): 9
Ranking PSA (aktualny): 11
Znak zodiaku: Strzelec
Szkoła: zbyt dawno temu ;)
W squasha gra od: 5.roku życia
Klub: The Hague (Dania), Exeter 
(UK), Hamborn (Niemcy)
Trener: Lucas Buit, Neil Harvey
Rakieta: Head Xenon2 135
Naciąg: Technifibre 1.2 (zielony)
Buty: Asics Gel Blade 3 (zielony)
Sponsorzy: Head, AA-drink, Re-
ewoud Energietechniek, Punt van de 
Weerdt taxconsultants, Fred Perry, 
Canterbury of New Zealand

SquashLife: W jakich okolicznościach zacząłeś grać? 
Laurens Jan Anjema: Mój ojciec był 12-o krotnym mi-
strzem Danii. Zabrał mnie na kort kiedy miałem 5 lat.

SquashLife: Gdzie grasz na co dzień? 
LJ.A.: Trenuję w klubie, który znajduje się 50 metrów od 
mojego domu. Jest tam 5 klatek i sala gimnastyczna. I to 
jest to, czego potrzebuję na co dzień.

SquashLife: Jak często grasz w tygodniu (ile go-
dzin)? 
LJ.A.: Poza sezonem trenuję 11 razy w tygodniu. Od po-
niedziałku do piątku – dwa razy dziennie, w sobotę raz 
dziennie, rano. Trening oznacza dla mnie tylko grę na 
korcie, ale różne rodzaje aktywności fizycznej.

SquashLife: Jaką grasz rakietą (od jak dawna)? Jaki-
mi rakietami gra Ci się najlepiej?
LJ.A.: Gram rakietą Head Xenon2 o wadze 135 gramów. 
Jest to fajna, lekka rakieta wyważona lekko na główkę, 
co daje mi możliwość mocniej wykończyć uderzenie. 

SquashLife: Z kim trenujesz/masz swojego trenera?
LJ.A.: U siebie w kraju trenuję z Lucasem Buit, który był 
9-o krotnym mistrzem Holandii. Moim drugim trenerem 
jest Neil Harvey, który uprzednio trenował Petera Nicola. 
Trenowałem z nim przez 5 lat w Anglii, w latach 2001-
2006. Teraz mieszka w Kanadzie, ale nadal odwiedzam 
go od czasu do czasu.
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SquashLife: Chciałbyś kiedyś żyć ze squasha?
LJ.A.: Nie. 

SquashLife: Zainteresowania (poza squashem)?
LJ.A.: Gra na gitarze, układanie piosenek. I pisanie, ge-
neralnie.
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eSquashLife:  Ulubiony gracz ze światowej czołówki?
LJ.A.: Nick Mattew. Mam dużo szacunku dla sposobu w 
jaki rozwinął i wykorzystuje swój talent. 

SquashLife: Największy sukces w dotychczasowej 
karierze?
LJ.A.: Ostatnie 5 miesięcy 2011 roku były dla mnie naj-
bardziej udane. Osiągnąłem ćwierćfinał w niemal każ-
dym ważnym turnieju, co pozwoliło mi awansować z 15. 
na 9.miejsce w rankingu PSA ze stycznia 2012r.

SquashLife: Przeciwnik, z którym najbardziej chciał-
byś wygrać (a jeszcze nie wygrałeś)?
LJ.A.: Amr Shabana. Wygram z nim wcześniej czy póź-
niej ;)

SquashLife: Lepsza strona (forehand/backhand)?
LJ.A.: Backhand mam dokładniejszy, „ciaśniejszy”, a fo-
rehand mocniejszy.

SquashLife: Przebyte kontuzje?
LJ.A.: Dwie: kontuzja kolana i kostki.

SquashLife: Cel na sezon 2012/13?
LJ.A.: Wygrać z zawodnikami, z którymi jeszcze nie wy-
grałem: Gaultier, Willstrop, Shabana, Matthew, Ramy 
Ashour, Shorbagy.

SquashLife: Cel do osiągnięcia w squashu?
LJ.A.: Zobaczyć jak daleko mogę zajść.
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Data urodzenia:  05.01.1986
Urodzony w: Izrael 
Wzrost: 178 cm
Waga: 80 kg
Zamieszkały: Szczecin
Ranking PFS (najlepszy): 3
Ranking PFS (aktualny): 3
Znak zodiaku: Koziorożec
Szkoła: Franklin & Marshall College 
USA
W squasha gra od: 15.roku życia
Klub: Rampa Squash Szczecin
Trener: John White, David Lazrus i 
Ronny Vassles
Rakieta: Feather
Naciąg: Ashway (czerwony)
Buty: Asics
Sponsorzy: Feather, Rampa Squ-
ash Club

SquashLife: W jakich okolicznościach zacząłeś grać? 
Nadav Tannen: Zacząłem grać w squasha, kiedy mój oj-
ciec – trener piłki nożnej powiedział, że nigdy nie będę 
dobrym piłkarzem. Dlatego zacząłem grać w squasha 
w klubie obok mojego domu, i szybko zostałem dobrym 
graczem.

SquashLife: Gdzie grasz na co dzień? 
N.T.: Gram w Polsce, także w turniejach A, oraz niemiec-
kiej Bundeslidze, która jest obecnie jedną z najmocniej-
szych na świecie.

SquashLife: Jaką grasz rakietą (od jak dawna)? Jaki-
mi rakietami gra Ci się najlepiej?
N.T.: Gram rakietą Feather Heavy Hitter. Bardzo ją lubię. 
Daje dużą siłę uderzenia i jest dobrze zbalansowana.

SquashLife: Z kim trenujesz/masz swojego trenera?
N.T.: Obecnie nie mam trenera, zresztą częściej uczę in-
nych niż gram.

SquashLife:  Ulubiony gracz ze światowej czołówki?
N.T.: Moim ulubionym zawodnikiem zawsze będzie John 
White, który był moim trenerem. Poza tym jest świetnym 
człowiekiem.

SquashLife: Największy sukces w dotychczasowej 
karierze?
N.T.: Największym sukcesem jest, kiedy mój uczeń wy-
grywa i gra coraz lepiej. To dla mnie ważniejsze niż wy-
grywanie w turniejach.
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eSquashLife: Przeciwnik, z którym najbardziej chciał-
byś wygrać (a jeszcze nie wygrałeś)?
N.T.: Chciałbym, że moi uczniowie wygrywali z najlep-
szymi. Ja robie co mogę, aby dawać im dobry przykład.

SquashLife: Lepsza strona (forehand/backhand)?
N.T.: Zdecydowanie backhand.

SquashLife: Ulubione uderzenie?
N.T.: Atakujacy boast o dwie ściany idący bardzo szybko 
do środka kortu.

SquashLife: Przebyte kontuzje?
N.T.: Ciągle mam problemy z prawą kostką.

SquashLife: Cel na sezon 2012/13?
N.T.: Wygrać Drużynowe Mistrzostwa Polski.

SquashLife: Cel do osiągnięcia w squashu?
N.T.: Być najlepszym trenerem świata i mieć swoich 
uczniów w czołówce rankingu PSA.

SquashLife: Chciałbyś kiedyś żyć ze squasha?
N.T.: Jestem trenerem, ale jeśli będę miał też dodatkowy 
dochód z grania to będę szczęśliwy.

SquashLife: Zainteresowania (poza squashem)?
N.T.: Kocham piłkę nożną, chodzić do kina. Poza tym lu-
bię spędzać czas z moją dziewczyną. I podróżować po 
świecie.
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POLISH JUNIOR OPEN 2012

9-10.11.2012r. – Polish Junior Open - Kahuna 
Warszawa

PJO pierwotnie miało trwać 3 dni (9- 11.11) jednak decy-
zją organizatora, czas ten skrócono do dwóch dni. Przy-
czyną była mniejsza niż przewidywano ilość zgłoszeń, 
dzięki czemu turniej można rozegrać w krótszym czasie.

Gosia Cerlich
Gosia Cerlich
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chłopaków o nieprzeciętnej technice i stylu gry. Jak to 
bywa na liczących się turniejach, nie mogło zabrak-
nąć oczywiście uczestnika, pochodzącego z jakże 
licznego rodu Khan (Pakistan). Także i w PJO mo-
gliśmy oglądać jednego z dziedziców squasha z tej 
dynastii. Pozostali uczestnicy to reprezentanci takich 
krajów jak: Anglia, Szwecja, Słowacja, Ukraina, Ro-
sja, Węgry… oraz oczywiście Polska!
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Turniej rozgrywany był w 7 kategoriach wiekowych: U11, 
BU13, BU15, BU17, BU19, GU15 i GU19 (grupy dziew-
częce GU11, GU13 i GU17 nie wystartowały z powodu 
niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Pierwszego dnia mecze rozpoczęto od godz. 9:00, nato-
miast ostatnie rozegrane zostały ok. godz. 19:00. Łącz-
nie tego dnia odbyło aż 65 meczy na 4 kortach. Wielkie 
brawa jednak należą się przede wszystkim uczestnikom. 
Sportowy duch walki, punktualność, dobra zabawa – to 
są najważniejsze plusy, jakie stworzyły dobrą atmosferę 
tego dnia.

Czas teraz na słów 
kilka o gościach z za-
granicy, jako że PJO 
w Kahunie odwiedziła 
spora ich grupa. Na 
pierwszy rzut oka, a 
raczej ucha, dało się 
słyszeć reprezentację 
Czech. Słynny okrzyk 
bojowy, brzmiący 
mniej więcej jak „Put! 
Put!”, zagrzewający 
zawodników do gry, 
dało się słyszeć pra-
wie na każdym me-
czu. Drugą, co do 
liczebności, grupą 
zagraniczną był Cypr, 
czyli 4 sympatycznych PO
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Niestety i my 
poddaliśmy 
się zbiorowej 
histerii portali 
społecznościo-
wych i stworzyli-
śmy nasz profil 
na facebooku. 
Wszystkich ser-
decznie zapra-
szamy, odwiedźcie nasze konto:
www.facebook.com/squashlife

SQUASHLIFE 
NA FACEBOOKU

Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że na ten temat 
jest dostępny materiał filmowy. 
Aby go obejrzeć 
należy kliknąć na 
zdjęciu. Koniecz-
ne jest połączenie 
z internetem. 

Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że są dostępne 
inne zdjęcia na dany temat. 
Należy kliknąć 
symbol aby 
przejść do danej 
galerii. Konieczne 
jest połączenie z 
internetem.

SQUASH LIFE GUIDE
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Drugi dzień rozgrywek PJO 2012 można by krótko 
podsumować jednym zdaniem: Krew, pot i łzy radości. 
Choć w sobotę mecze trwały do godzin wieczornych, 
wszyscy młodzi zawodnicy stawili się o godz. 9:00, 
aby kontynuować walkę na korcie. Po tej licznej gro-
madce nie widać było ani zmęczenia dnia poprzednie-
go, ani nie ubyło im woli walki. Zarówno nasi polscy 
reprezentanci, jak i goście z zagranicy, znów pokazali 

TURNIEJ JUNIORSKI BU15
1. Z.J. Khan (PAK)
2. A. Larsson (SWE)
3. K. Konecsi (HUN)
4. O. Borkowski (POL)
5. P. Hemmerling (POL)
6. G. Rybaczewski (POL)
7. I. Presman (UKR)
8. B. Stein (POL)
9. N. Larsen (SWE)
10. B. Rewilak (POL)
11. M. Szabelski (POL)
12. A. Mielnikow (POL)
13. P. Fortecki (POL)

TURNIEJ JUNIORSKI BU13
1. T. Devald (HUN)
2. O. Vorlicek (CZE)
3. P. Devald (HUN)
4. A. Wierzba (POL)
5. S. Nicolaou (CYP)
6. J. Śmigórski (POL)
7. P. Nicolaou (CYP)
8. M. Hrycaj (POL)
9. J. Fordoński (POL)
10. A. Kanton (POL)

TURNIEJ JUNIORSKI U11
1. A. Wierzba (POL)
2. T. Felbór (POL)
3. K. Pytlowany (POL)
4. P. Penkala (POL)
5. K. Kosow (POL)

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
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Pierwszy dzień nie był najszczęśliwszym 
dniem dla naszych juniorów… Na 31 meczów 
rozegranych z przeciwnikami z zagranicy, Po-
lacy wywalczyli jedynie (a może nawet aż) 6 
zwycięstw. Jest w tym jednak jedno wielkie 
ALE… Poziom, na jakim zagrali, nie rozcza-
rowuje. Widząc na własne oczy, jakie postępy 
zrobili tacy zawodnicy jak Piotr Hemmerling, 
AdamPełczyński, Gaspar Rybaczewski, Da-
wid Pych, Artur Machno i cała pozostała gru-
pa juniorów, możemy mieć nadzieję na  więcej 
zwycięstw już w niedługim czasie! Mało tego 
– nasza polska czołówka z rankingu Open już 
powinna się zastanawiać, czy nie nadchodzi 
czas na ustąpienie miejsca młodszej „ekipie 
rakiet”.

Na zły nastrój nie mogą również narzekać ju-
niorzy z grupy U11, którzy w ciągu jednego dnia 
zakończyli turniej swojej kategorii. Na podium 
znaleźli się A.Wierzba, T.Felbór i K.Pytlowany.

Przy okazji relacji z pierwszego dnia turnieju należy pod-
kreślić, jak ważna jest kwestia okularów ochronnych 
obowiązkowych dla juniorów. Już na jednym z przedpo-
łudniowych meczy (T.Felbór vs A.Wierzba) dwukrotnie 
zdarzyła się niebezpieczna sytuacja, kiedy to Olek przy-
jął 2 ciosy rakietą (w trakcie wymiany) na maskę ochron-
ną… Warto się przy okazji takich incydentów zastanowić 
nad tym i przypilnować swoich pociech nawet w trakcie 
gry rekreacyjnej.
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świetną technikę i niesamowitą wytrzymałość, jak na tak 

młody wiek. Silnych emocji dostarczył na pewno m.in. 

mecz Andrzeja Wierzby Jr., który walczył o 3. miejsce w 

grupie BU13 z Péterem Dévald (Węgry). Wprawdzie wy-
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nik wydaje się jednoznaczny (3:0 dla Węgra), jednak 
Jędrek walczył dosłownie do ostatnie kropli potu, nie 
oddając tak łatwo tego zwycięstwa.
Mnóstwo nerwów, a po zakończonym meczu łez, stra-
ciła Kristína Šmičková (Słowacja) w meczu o 3 miej-
sce w grupie dziewczęcej GU15. Walcząc o podium 
z Haną Matoušková ta młoda zawodniczka dając z 
siebie dosłownie wszystko, ostatecznie przegrała 1:3. 
Mecz zebrał dosyć liczną publiczność przez ogromną 

dawkę emocji, jaką widać (i słychać) 
było ze strony Słowaczki. Może gdy-
by nie tak nerwowa atmosfera i brak 
skupienia, mecz potoczyłby się ina-
czej. Cóż… wygrała lepsza!
Łzy radości natomiast powinny się na-
leżeć naszym polskim zwycięzcom. 
Adrian Marszał i Adam Pełczyński to 
nasze dwa „rodzynki” wśród zagra-
nicznych triumfatorów. Adrian zajął 2. 
miejsce w kategorii BU17 (przegry-
wając w finale z Torem Christofferse-
nem), natomiast Adaś zajął 3 miejsce 
w kategorii BU19.

Z tego miejsca pragniemy podzię-
kować wszystkim uczestnikom za 
olbrzymią dawkę emocji, natomiast 
organizatorom, za miła atmosferę i 
sprawny przebieg turnieju w wesołym 
klimacie.

Gosia Cerlich
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

TURNIEJ JUNIORSKI GU19
1. P. Krzywicka (POL)
2. K. Marzec (POL)
3. D. Misiurewicz (POL)

TURNIEJ JUNIORSKI GU15
1. H. Matouskova (CZE)
2. K. Velicka (SVK)
3. K. Smickowa (SVK)
4. D. Rohunova (CZE)
5. D. Kirichenko (UKR)

TURNIEJ JUNIORSKI BU19
1. H. Faulkner (ENG)
2. A. Lunqvist (SWE)
3. A. Pełczyński (POL)
4. A. Tsouris (CYP)
5. J. Tarnawski (POL)

TURNIEJ JUNIORSKI BU17
1. T. Christoffersen (SVE)
2. A. Marszał (POL)
3. L. Tuzincin (SVK)
4. V. Busliuk (UKR)
5. J. Vanek (CZE)
6. M. Siska (SVK)
7. T. Wysocki (POL)
8. S. Panayides (CYP)
9. D. Pych (POL)
10. A. Machno (POL)
11. R. Barański (POL)
12. F. Stanisławski (POL)
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KARAKAL KAHUNA CUP

22-23.09.2012r. – Karakal Kahuna Cup kat. A - Kahuna 
Warszawa

Pierwszy w sezonie 2012/2013 turniej A PFS - Karakal 
Kahuna Cup, odbył się w weekend 22-23 września. Był to 
jeden z tych dużych, łączonych turniejów, na których ry-
walizowano w kategoriach męskiej, kobiet oraz czterech 
juniorskich - łącznie grubo ponad sto osób. 

Bartek Świerczyński
Waldek Kobus
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Mecze pierwszej rundy to gra do jednej bramki. W su-
mie w 32 meczach przegrani zdobyli tylko 6 setów! 
To znaczy, że można powiedzieć, że wynik I rundy to 
96:6! Najbardziej wyrównany był chyba mecz Seba-
stiana Wody i Sławomira Jurka, w którym o mały włos 
mielibyśmy pięciosetówkę, ale ostatecznie, grający 
poniękąd u siebie Sławek, przegrał z gościem z Kra-
kowa 15-13 w czwartym.
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Niestety i my 
poddaliśmy 
się zbiorowej 
histerii portali 
społecznościo-
wych i stworzyli-
śmy nasz profil 
na facebooku. 
Wszystkich ser-
decznie zapra-
szamy, odwiedźcie nasze konto:
www.facebook.com/squashlife

SQUASHLIFE 
NA FACEBOOKU

Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że na ten temat 
jest dostępny materiał filmowy. 
Aby go obejrzeć 
należy kliknąć na 
zdjęciu. Koniecz-
ne jest połączenie 
z internetem. 

Ta ikona umieszczona na zdję-
ciu oznacza, że są dostępne 
inne zdjęcia na dany temat. 
Należy kliknąć 
symbol aby 
przejść do danej 
galerii. Konieczne 
jest połączenie z 
internetem.

SQUASH LIFE GUIDE
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W najmłodszej grupie, do lat 11, zwyciężył Tytus Felbór, 
pokonując w finale jedyną dziewczynę w gronie juniorów 
- Natalię Czekaj 3-1. Cieszy, że nawet w grupie U11 uda-
ło się zebrać szóstkę dzieciaków. W kategoriach U13 i 
U15 grano w grupach, w systemie każdy z każdym, a naj-
lepszymi okazali się, odpowiednio, Marcin Hrycaj i Oskar 
Borkowski. Najwięcej (dziesięciu) juniorów rywalizowało 
w kategorii U17. Wygrał Adam Pełczyński, a swoją wyż-
szość w grupie udowadnił pokonując najtrudniejszych 
rywali, kolejno: grającego o dwie grupy wiekowe wyżej 
Piotra Hemmerlinga (3-1), Maćka Słowińskiego (3-1) i w 
finale Adriana Marszała (3-2). Młodzież zagrała także w 
turnieju Open i zajęli 
miejsca w okolicach 
35-40 pokonując nie-
jednego starszego ry-
wala.

Faworytami turnieju 
byli goście zagranicz-
ni (choć powoli zaczy-
namy o nich myśleć 
jak o naszych) – Kara-
matullah Khan i Nadav 
Tannen. Nie zawiedli, 
nie przegrali żadnego 
meczu z Polakiem i 
zapewne zagraliby fi-
nał, gdyby nie losowa-
nie, które wrzuciło ich 
do jednej połówki. Ale 
po kolei...

22
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dyncze piłki. Duża grupa kibiców z zainteresowaniem 
oglądała mecz Jakub Krysicki - Zeeshan Khan. Obaj 
dali z siebie wszystko, a po emocjonującej końcówce 
górą był Kuba (11-8 w piątym). Także pięć setów wla-
czyli, nie bójmy się tego słowa, weterani: Mark Bellin-
ger i Damian Maliński. Lepiej zaczął Mark (prowadził 
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

TURNIEJ JUNIORSKI U17
1.Adam Pełczyński
2.Adrian Marszał
3.Artur Machno
4.Maciek Słowiński
5.Filip Mazurkiewicz
6.Tymoteusz Wysocki
7.Piotr Hemmerling
8.Filip Szewczyk
9.Dawid Pych
10. Jakub Adamczak

TURNIEJ JUNIORSKI U15
1.Oskar Borkowski
2.Bartosz Stein
3.Bartosz Rewilak
4.Mateusz Szabelski
5.Wojciech Andree

TURNIEJ JUNIORSKI U13
1.Marcin Hrycaj
2.Jakub Śmigórski
3.Aleksander Kanton
4.Franek Kożuchowski

TURNIEJ JUNIORSKI U11
1.Tytus Felbór
2.Natalia Czekaj
3.Jakub Pytlowany
4.Piotr Penkala
5.Aleks Rześny
6.Antek Kożuchowski
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Emocje przyniosła runda druga. Obok kolejnych, ale już 
nie tak łatwych 3-0 w wykonaniu faworytów pojawiły się 
zacięte mecze, w których o zwycięstwie decydowały poje-

23
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Wojtek Nowisz, po tym jak rundę wcześniej stracha 
napędził mu Rafał Karolczak (9-11, 13-11...11-0, 11-3) 
odprawił Łukasza Stachowskiego (11-9, 11-6, 11-9).

Od emocji kipiało za to w wielu meczach o dalsze 
miejsca. Specjalistą od pięciosetówek okazał się Mar-
cin Ratigowski, który wygrał z Grzegorzem Kwiatkow-
skim 3-2, by w następnej rundzie odrabiać w niewia-

TURNIEJ DAMSKI
1. Dominika Witkowska
2. Paulina Krzywicka
3. Zuza Sobierajewicz
4. Ewa Buczkowska
5. Agata Doroszkiewicz
6. Dorota Grzechowiak
7. Katarzyna Teinert
8. Karolina Adamczak
9. Agnieszka Honkisz
10. Katarzyna Żywiecka
11. Joanna Głuskowska
12. Dorota Jargiło
13. Magdalena Poliwoda
14. Monika Świerczyńska
15. Karolina Bochenek
16. Ewa Małyszko
17. Joanna Krzesińska
18. Agnieszka Poniecka
19. Monika Kałmuczak
20. Honorata Ciupińska
21. Anna Drygalska
22. Marzena Oleksy

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
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2-0), ale kondycyjnie lepszy okazał się 
Damian. Tomas II Hanzelka potrzebował 
także pięciu setów by pokonać Krzyśka 
Pietrasa, a rekordowo długiego seta roze-
grali Tomasz Gałecki i Michał Grzybowski 
, wynik 20-18 robi wrażenie. Tomek lubi 
najwyraźniej sobie pobiegać, a nerwy ma 
z żelaza, bo w kolejnym meczu, przeciw-
ko Przemkowi Atrasowi, wszystkie wygra-
ne przez niego sety kończyły się grą na 
przewagi: 13-11, 8-11, 6-11, 12-10, 14-12. 

W ćwierćfinale znalazł się oprócz nie-
go jeszcze jeden sprawca niespodzian-
ki i to większego kalibru: Mateusz Kotra. 
Starszy z braci Kotrów zdołał zamęczyć 
znacznie wyżej notowanego Maćka Ma-
ciantowicza. Pierwszego dnia rozegrano 
cztery rundy turnieju Open, więc w drabin-
ce walczących o zwycięstwo dzień zakoń-
czyły ćwierćfinały:

Kama Khan po raz kolejny pokonał Marcina Karwowskie-
go, choć gra Mistrza Polski mogła się podobać (12-10, 
11-7, 11-6)

Nadav Tannen nie miał najmniejszych trudności ze zmę-
czonym Tomkiem Gałeckim (11-1, 11-3, 11-1);

Kamil Dominiak okazał się lepszy od Mateusza Kotry, 
obaj byli po 5-setówkach w poprzedniej rundzie (11-5, 
11-8, 11-9);
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rygodny sposób straty w meczu z Grzegorzem Kaletą: 

3-2 (10-12, 11-6, 12-14, 13-11, 13-11). Jak mówią w PSA: 

”it doesn’t get much closer than this”... Jednak do trzech 

razy sztuka, w kolejnej rundzie warszawski klasyk Rati-
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gowski-Pieńkowski wygrał Krzysiek (a jakże 3-2) i to 
on sięgnął po znakomite 17. miejsce. O 33. walczył 
Wojtek Kaźmierowski, z trudem odprawiając kolej-
nych, znacznie młodszych rywali (3-2 z Adamem Peł-
czyńskim, 3-2 z Maćkiem Słowińskim), aż wreszcie 
nie dał rady Damianowi Olejnikowi (2-3).

Drugiego dnia turniej główny był kontynuowany od 
fazy półfinałów. W meczu, który w Kahunie rozgrywa-

ny jest trzy do pięciu razy 
w tygodniu Wojtek Nowisz 
pokonał Kamila Dominika 
w trzech krótkich setach 
11-4, 11-2, 11-7. Drugi pół-
finał okazał się być przed-
wczesnym finałem. Nadav 
Tannen, zwykle ustępują-
cy poziomem gry Kamie 
Khanowi wygrał z nim dwa 
pierwsze sety, jednak Pa-
kistańczyk skoncentrował 
się i odrobił straty, by w 
decydującym secie trium-
fować 11-9. Finał, choć 
chcielibyśmy by było ina-
czej, potwierdził wyższość 
notowanego pod koniec 
drugiej setki PSA Kara-
matullaha nad numerem 
jeden rankingu PFS: 11-
7, 12-10, 11-5 i cały czas 
wiadomo było kto wygra...
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TURNIEJ OPEN
36. Maciek Słowiński
37.  Piotr Gorzelak
38. Adam Pełczyński
39. Piotr Hemmerling
40. Rafał Kozłowski
41. Sławomir Jurek
42. Stanisław Rusek
43. Waldemar Kobus
44. Łukasz Oleksy
45. Wojciech Karwowski
46. Adrian Marszał
47.  Jarosław Grzechowiak
48. Jakub Gajos
49. Maciej Suchecki
50. Tomasz Krysicki
51. Tomasz Peukert
52. Bartłomiej Osiniak
53. Filip Mazurkiewicz
54. Michał Stanosz
55. Łukasz Grzechowiak
56. Tymoteusz Wysocki
57.  Stefan Brzeziński
58. Artur Machno
59. Piotr Kowalski
60. Bartosz Świerczyński
61. Jarosław Oleksy
62. Maciej Doroszuk
63. Aleksander Wojtecki
64. Tomasz Fajfer
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Turniej, zwłaszcza w kategorii Open i juniorskich po-
kazał, że rośnie młode pokolenie zawodników, którzy 
może nie zrobią międzynarodowej kariery squasho-
wej, ale przynajmniej obniżą średnią wieku w czoło-
wej setce PFS. To miłe spostrzeżenie.

Bartek Świerczyński
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TURNIEJ OPEN
1. Karamatullah Khan
2. Wojciech Nowisz
3. Nadav Tannen
4. Kamil Dominiak
5. Marcin Karwowski
6. Łukasz Stachowski
7. Mateusz Kotra
8. Tomasz Gałecki
9. Przemysław Atras
10. Jakub Krysicki
11. Maciej Maciantowicz
12. Tomas Hanzelka
13. Kaleemullah Khan
14. Karol Andrzejczak
15. Damian Maliński
16. Rafał Karolczak
17.  Krzysztof Pieńkowski
18. Ksztysztof Pietras
19. Marcin Ratigowski
20. Tomasz Krzyżaniak
21. Michał Grzybowski
22. Michał Kotra
23. Grzegorz Kaleta
24. Grzegorz Multan
25. Grzegorz Kwiatkowski
26. Sebastian Woda
27.  Marcin Ciszewski
27.  Tomasz Winiarski
29. Łukasz Popko
30. Adam Michańków
31. Mark Bellinger
31. Zeeshan Khan
33. Damian Olejnik
34. Wojciech Kaźmierowski
35. Dariusz Filipowski
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W turnieju pań nie udało się zebrać pełnej drabinki 32. 
Prawdę mówiąc w pierszej rundzie aż 10 zawodniczek 
nie miało rywalki. Szkoda. Pod nieobecność Ani Jurkun i 
Magdy Kamińskiej z największą łatwością turniej wygrała 
wielokrotna mistrzyni Polski Dominika Witkowska, która 
nie straciła seta, a punktów też niewiele. Wynik finału z 
Pauliną Krzywicką: 11-3, 11-2, 11-2 mówi wszystko. Trze-
cie miejsce, także bez niespodzianki zajęła Zuza Sobie-
rajewicz.

sq
ua

sh
m

as
te

rs
.p

l

26

17



SPIS TREŚCI 35

   

38 65o5 13

       

UR
OD

ZI
N

YW
Y 

SQ
UA

SH
 L

IF
E&

CI
TY

 
TURNIEJ URODZINOWY SQUASH LIFE&CITY 

17-18.11.2012r. – Turniej Urodzinowy Squash 
Life&City kat.A – SquashCity Warszawa

W połowie listopadowy stołeczny klub Squash City gościł 
najlepszych zawodników na Turnieju Urodzinowym Squ-
ashLife&City kat. A. Jubilatami byli klub Squash City, który 
świętował swoje piąte urodziny oraz SquashLife obcho-
dzący drugą rocznicę powstania. Dzięki wsparciu produ-
centa napojów izotonicznych AA Drink mieliśmy przyjem-
ność zobaczyć w akcji Laurensa Jan Anjeme (nr 9 PSA). 

squash life
squash life

Kuba Rybicki
Kuba Rybicki
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Turniej przewidziany na dwa dni rozpo-
czął się w sobotni poranek o godzinie 
9.00. Na kortach pojawiła pełna drabin-
ka 64 graczy z całą czołówka zawod-
ników notowanych w polskim rankingu 
oraz L.J. Anjemą.

Po pierwszej rundzie okazało się, że 
czasy kiedy początkowe mecze były 
dla lepszych zawodników  tylko formal-
nością już minęły. Poziom gry przez 
ostatni rok podniósł się niesamowicie, a 
efektem tego była spora liczba cztero- 
i pięciosetowych pojedynków, niektóre 
z imponującymi wynikami (na przykład 
Grzegorz Kaleta vs Grzegorz Multan z 
pięcioma wyrównanymi setami, a pią-
tym na przewagi do ‘17’).

Druga runda, co ciekawe, przeleciała 
migiem. Z meczy, które przyciągnęły 
widzów na pewno trzeba wspomnieć 
o pojedynku Maćka Maciantowicza z 
Kaalem Khan, z którego zwycięsko wy-
szedł nasz rodak. Jak widać nazwisko 
Khan nie zawsze jest przepustką do fi-
nałów. Trochę rozczarował Kuba Wasi-
lewski, ale to może Krzysztof Pieńkow-
ski błysnął świetną formą i rozgromił 
młodego zawodnika ze Śląska 3:1.

Trzecia runda zdecydowanie mogła 
zadowolić wybrednych kibiców. Wspa-

OMNI-HEAT®. SZOKUJĄCO CIEPŁA. 
ZADZIWIAJĄCO ODDYCHAJĄCA. NIESAMOWICIE FOTOGENICZNA.

©
 2012 C
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ear C
om

pany. A
ll rights reserved.

ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ ZE SREBRNYMI KROPKAMI, KTÓRE ODBIJAJĄ CIEPŁO CIAŁA.
ZATRZYMAJ SWOJE CIEPŁO, POZBĄDŹ SIĘ POTU – COLUMBIASPORTSWEAR.PL
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W półfinale spotkali się: Kama Khan vs Marcin Kar-
wowski oraz Nadav Tannen vs L.J. Anjema.

Te mecze rozegrały się już w niedzielne przedpołu-
dnie. Mimo dość wczesnej pory widzów nie zabrakło i 
po obejrzeniu wspaniałego pojedynku pomiędzy Mar-
cinem a Kamą na pewno nie żałują swojego przyby-
cia. Zresztą o mały włos a byłaby sensacja, bo Mar-
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niałe pojedynki pomiędzy Łukaszem Stachowskim a 
Mateuszem Kotrą (wygrana Łukasza 3:2) oraz Maćkiem 
Maciantowiczem z Rafałem Rykowskim. Maciek odbił 
sobie w końcu ostatnie porażki i pokonał Rafała 3:2. Me-
cze gromadziły tłumy i na pewno (oprócz osób bliskich 
przegranych) nikt nie był rozczarowany wynikami. Dość 
niepokojąco rozpoczął się pojedynek Marcina Karwow-
skiego z Przemkiem Atrasem, który zaczął od mocnego 
uderzenia i urwał Marcinowi seta. W pewnym momencie 
wydawało się, że Marcin zejdzie z kortu, bo dość wyraź-
nie sygnalizował ból w kolanie. Czas pokazał, że było 
to przejściowe i po 
bardzo ciekawym po-
jedynku Przemek mu-
siał uznać wyższość 
Marcina.

Ćwierćfinały to zno-
wu krótkie pojedyn-
ki - szybka wygrana 
Tannena Nadava nad 
Maćkiem Maciantowi-
czem, Marcina Kar-
wowskiego nad Wojt-
kiem Nowiszem (3-0 !) 
i, z jednym straconym 
setem, Kamy Khana 
w pojedynku z Kami-
lem Dominiakiem. An-
jema w swoim meczu 
oczywiście nie stracił 
nawet seta.TU
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TURNIEJ JUNIORSKI U15
1. Oskar Borkowski
2. Piotr Hemmerling      
3. Gaspar Rybaczewski     
4. Bartek Stein   
5. Bartosz Rewilak 
6. Daniel Majkut  
7. Piotr Fortecki        
8. Mateusz Szabelski       
9. Andrzej Wierzba 
10. Michał Stępień 
11. Damian Roll    
12. Wojtek Andree  
13. Kuba Śmigórski       
14. Marcin Hrycaj  
15. Wojciech Trzciński       
16. Ola Surdziel        
17. Maciej Forreiter       
18. Edyta Mazgaj  
19. Wiktor Kralka  
20. Franek Kożuchowski     
21. Bartosz Bendzera        
22. Gaweł Kot     
23. Zuzanna Matczak 
24. Antek Kożuchowski     

TURNIEJ JUNIORSKI U11
1. Tytus Felbór
2. Jakub Pytlowany       
3. Piotr Penkala 
4. Szymon Mołodecki       
5. Aleksander Fordoński       
6. Robert Janasiewicz     
7. Franciszek Oleksy  
8. Jakub Puzio   
9. Michał Dąbrowski       
10. Mateusz Jarosz  
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URODZINY SQUASH LIFE&CITY 

W drugim pojedynku ładny, ale krótki przebieg i 3:0 
dla Anjemy.

Finał to spektakl obcokrajowców - Kama Khan vs L.J. 
Anjema. Wynik bez wielkiego zaskoczenia 3:0 dla 
Holendra, ale mecz ciekawy, bardzo pozytywny, z za-
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

TURNIEJ JUNIORSKI U19
1. Adam Pełczyński
2. Damian Olejnik 
3. Paulina Krzywicka       
4. Filip Mazurkiewicz    
5. Maciej Słowiński       
6. Michał Kędzierski      
7. Klaudia Marzec  
8. Mateusz Kowalski        
9. Artur Machno  

TURNIEJ JUNIORSKI U17
1. Piotr Hemmerling
2. Tymoteusz Wysocki 
3. Filip Szewczyk        
4. Maks Surdziel        
5. Artur Machno  
6. Michał Mazgaj  
7. Rafał  Barański        
8. Dorota Misiurewicz     

TURNIEJ JUNIORSKI U13
1. Andrzej Wierzba
2. Aleksander Wierzba 
3. Kuba Śmigórski       
4. Jakub Fordoński       
5. Marcin Hrycaj  
6. Aleksander Kanton  
7. Tobiasz Rybaczewski     
8. Michał Siwiec  
9. Emilia Kaniewska       
10. Piotr Nowak   

       
cin doprowadził do stanu 2:2 i patrząc na to jak dobrze 
mu szło zdecydowanie mógł w tym dniu pokonać Khana. 
Wynik finalny to 3:2 dla Kamy Khana.
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wodnikami tryskającymi humorem i świetnymi umiejętno-
ściami.
Trzecie miejsce zajął Nadav, który pokonał w trzech se-
tach Marcina Karwowskiego.
 
Turniej damski przyniósł  niespodziewany wynik. Po dość 
przewidywalnym początku, kiedy to do ćwierćfinałów do-
szły zawodniczki z czołówki listy, jego dalszy ciąg nie wy-
glądał już tak jak kiedyś.

Pierwsza ‘tragedia’ dotknęła młodą Natalię Ryfę, która 
dość dramatycznie przeżywała swój pojedynek z bar-
dzo dobrze zmotywowaną Pauliną Krzywicką. Po bardzo 
wyrównanej walce Natalia uległa Paulinie 2:3, choć w 
czwartym secie, przy stanie 10:10, mogła rozegrać to na 
swoją korzyść.

Zuza Sobierajewicz urwała co prawda seta faworyzowa-
nej Dominice Witkowskiej, ale wynik pozostałych setów 
były już jednoznaczne i wskazujące na definitywną prze-
wagę Dominiki.
Ania Jurkun i Magda Kamińska bez większego trudu po-
radziły sobie ze swoimi przeciwniczkami.

Tym sposobem wylądowaliśmy w półfinale. Dominika 
bez większego zająknięcia przeszła do finału wygrywając 
pojedynek z Pauliną 3:0.

Drugi półfinał to powtórka z turnieju kat. A, który odbył 
się w styczniu we Wrocławiu. Wtedy to po raz pierwszy 
Magda Kamińska pokonała Anię Jurkun w pięcioseto-
wym, rewelacyjnym pojedynku. Była to pierwsza jaskółka 

i potrwało dokładnie 10 miesięcy, żeby Magda Kamiń-
ska potwierdziła, że czołowe miejsce w rankingu PFS 
jest jej przeznaczone. W niedzielę odbyło się to dużo 
szybciej. Zaledwie trzy sety potrzebne były Magdzie, 
żeby wejść do finału.

Finał to swego rodzaju ‘egzekucja’, w dodatku o dość 
zaskakującym przebiegu. W roli kata wystąpiła Mag-
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TURNIEJ DAMSKI
1. Magda Kamińska
2. Dominika Witkowska       
3. Paulina Krzywicka       
4. Anna Jurkun  
5. Natalia Ryfa    
6. Kasia Teinert 
7. Zuzanna Sobierajewicz   
8. Magdalena Ryczko  
9. Klaudyna Zarówna 
10. Justyna Cielecka        
11. Agnieszka Honkisz 
12. Karolina Adamczak        
13. Magdalena Nowak   
16. Agata Doroszkiewicz   
16. Katarzyna Żywiecka        
16. Joanna Głuskowska      
17. Dorota Grzechowiak     
18. Katarzyna Szymankiewicz   
19. Natalia Bouman  
20. Ewa Sech    
21. Małgorzata Solecka 
22. Olga Kralewska       
23. Agnieszka Poniecka        
24. Sylwia Ziomek  
25. Kinga Szymaniak       
26. Karolina Kamińska        
27. Joanna Krzesińska      
28. Małgrzata Cerlich

Ku
ba

 R
yb

ic
ki

31

17

http://www.nasquasha.pl/zdjcia/1587-2012-11-17-18-squashlife-city-kat-a-zdjecia-dzien-2


SPIS TREŚCI 35

   

38 65o5 13

da Kamińska, skazańcem była Dominika Witkowska. 

Niby obydwie świetnie grały, ale to Magda wykazała się 

większą precyzją. Szatańskim wynikiem (6, 6, 6) zdobyła 

swoje pierwsze czołowe miejsce na podium turnieju kat. 
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A. Czy jest to definitywna zmiana na podium czy też 
‘wypadek przy pracy’ - zobaczymy. Na pewno ostat-
nie wyniki Magdy wskazują, że raczej zadomowi się w 
najwyższych rejonach rankingu na dłużej. Gratulacje!

W turniejach juniorskim młodzi zawodnicy zagrali we 
wszystkich pięciu kategoriach. W sumie zagrało 57 
zawodników, z czego pięciu wystąpiło w więcej niż 
jednej kategorii. Najliczniejszą kategorią było U15 (24 

zawodników), co zresztą 
przełożyło się na późną 
godzinę zakończenia tej 
kategorii (19.30). Pozo-
stałe kategorie poszły 
sprawniej i wyniki pozna-
liśmy wcześniej.

U11 wygrał Aleks Wierz-
ba po ładnym meczu z 
Tytusem Felbór. W U13 
bezkonkurencyjni oka-
zali się bracia Wierzba 
(Andrzej i Aleks). Tym 
razem najlepszy okazał 
się starszy brat Andrzej. 
W U15 jak burza szedł 
Piotrek Hemmerling, któ-
remu na udział w finale 
nie pozwolił odjeżdżają-
cy pociąg. Dzięki temu 
najwyższe miejsce bez 
walki zdobył Oskar Bor-

S
q

u
a
s

h
 
l
if

e

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA

TURNIEJ OPEN
36. Tomasz Krzyżaniak      
37. Damian Olejnik 
40. Tomasz Peukert 
40. Andrzej Wierzba 
40. Tomasz Wawszczyk       
41. Adam Michańków       
42. Jarosław Oleksy  
44. Stefan Brzeziński      
44. Michał Przytuła        
45. Marcin Stępnik 
46. Paweł Florczyk        
47. Damian Maliński        
48. Grzegorz Multan  
49. Bartek Adamczak        
50. Filip Mazurkiewicz    
52. Maciej Kliś    
52. Tomasz Bolechała       
53. Dominik Kowalski        
54. Jakub Zajączkowski    
55. Tomasz Krysicki        
56. Bartosz Gil     
57. Marcin Bartolewski     
58. Jacek Górniewski      
59. Michał Szostek 
60. Stanisław Rusek   
61. Tymoteusz Wysocki 
64. Łukasz Grzechowiak     
64. Peter Surray  
64. Piotr Gorzelak        
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szaleć się na sobotniej imprezie turniejowej w klubie 
Capitol. W niektórych przypadkach zabawa trwała do 
świtu. Z tej albo innej przyczyny niedziela, jak to już 
stało się tradycją turniejów kat.A, obfitowała w walko-
wery, zazwyczaj niezwiązane z odniesioną kontuzją. 
Warto tu przypomnieć, że PFS, w swoim regulaminie 
zobowiązuje zawodników do rozegrania wszystkich 
meczów. Przepisy swoje, a życie swoje.
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TURNIEJ OPEN
1. Laurens Jan Anjema
2. Kama Khan    
3. Nadav Tannen  
4. Marcin Karwowski       
5. Kamil Dominiak        
6. Łukasz Stachowski      
7. Maciek Maciantowicz    
8. Wojtek Nowisz  
9. Przemek Atras   
10. Rafał Rykowski        
11. Mateusz Kotra   
12. Adam Wasik   
13. Zeeshan Khan    
14. Jakub Jaworski        
15. Krzysztof Pieńkowski      
16. Jakub Krysicki        
17. Kaleemullah Khan    
18. Marcin Grabowski       
19. Paweł Szostek 
20. Marcin Ratigowski      
21. Jakub Wasilewski      
22. Michał Grzybowski      
23. Wojtek Kaźmierowski    
24. Rafał Karolczak       
25. Waldemar Paturej 
26. Marek Jankowski       
27. Grzegorz Kaleta  
28. Krzysiek Pietras 
29. Łukasz Juzwa   
30. Jan Gajl    
32. Jacek Hibner  
32. Karol Andrzejczak     
33. Mark Bellinger       
34. Michał Kotra   
35. Adam Pełczyński      

       
kowski. Trzecie miejsce wywalczył Gaspar Rybaczewski.
Z kolei Piotrek Hemmerling, niejako ‘na pocieszenie’, wy-
grał kategorię wyżej – U17, pokonując Tymoteusza Wy-
sockiego po ładnym, wyrównanym meczu.
Wśród najstarszych juniorów najlepszy był Adam Peł-
czyński z Poznania, przed Damianem Olejnikiem. Dopie-
ro trzecie miejsce dla Pauliny Krzywickiej.

Podsumowując cały weekend było bardzo intensywnie, 
zarówno pod kątem sportowym jak i towarzyskim. Ci, 
którym mało było emocji w ciągu dnia, mieli szansę wy-
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Dziękujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom. 

Dzięki znacznej liczbie juniorów był to z pewnością jeden 

z największych turniejów w tym sezonie. 

Na koniec dziękujemy także sponsorom, dzięki którym 

ten turniej się odbył: 

AA Drink (napoje sportowe), 

Hi-Tec (najwyższej jakości odzież i obuwie do squasha), 

Ashaway (świetne naciągi), 

Karakal (sprzęt do squasha), 

Courttech (system kortów), Afrodyta (salon urody) 

Wellness Club Oasis (centrum fitness). 

Na koniec oddajmy głos zwycięzcy 

naszego turnieju urodzinowego, czoło-

wemu zawodnikowi na świecie Laurens 

Jan Anjema.

Kuba Rybicki

JRybicki@squashlife.pl
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SPONSORZY TURNIEJU 
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Squashlife:  Skąd u Twoich dwójki dzieci takie zainte-
resowanie squashem? Kto za
tym stoi? 

Krzysztof Tyma: Ja zacząłem grać i tak juz się stało, ale 
nie trenowałem Konrada. Pierwszą osobą, która dała mu 
rakietę w rękę był Pavel Sladecek. Jeździliśmy do niego 
w miarę regularnie i obaj szkoliliśmy swoje umiejętności . 
Teraz stoi za tym żona oraz Hadrian Stiff.

Squashlife: Jak ich zachęciłeś do squasha?

K.T.: Konrad sam się zapalił, a Karina, będąc już w Anglii, 
w pewnej chwili miała dość patrzenia jak brat gra i zaczę-
ła odbijać piłeczkę mini rakietką w wieku lat 7. 

Squashlife: Czy mieli chwile zwątpienia i co wtedy ro-
biłeś?

K.T.: Oboje nie mieli chwili zwątpienia, bo oboje kochają 
squasha, choć 2 lata temu Konrad przeszedł ciężki mo-
ment w swoim życiu, gdy zachorował na mononukleozę KR
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KRZYSIEK TYMA 
- OJCIEC JUNIORÓW

zakaźną. Dla nas jego choroba też była wyzwaniem, ale 
cały czas go wspieraliśmy. Dzisiaj wyszedł z tego, ale 
musi na siebie uważać. Studia też pomogły mu w wy-
zdrowieniu, gdyż nie tylko squash okazał się bardzo waż-
ną pasją w jego życiu. 

Squashlife: Dlaczego, według Ciebie, warto zapisać 
dzieci na squasha a nie, na przykład, na piłkę nożną?

K.T.: Piłka jest świetna i na pewno warto zapisać dziec-
ko, ale najlepiej, kiedy będzie uprawiało kilka sportów, 
aby rozwijać się ogólnie fizycznie. Squash jednak ma to 
do siebie, że można go uprawiać indywidualnie i grupo-
wo, w pięknym otoczeniu, bez względu na to, czy pada 
deszcz czy też nie. Squash rozwija koordynację oraz jest 
to wręcz intelektualny sport, gdyż trzeba być dobrym stra-
tegiem na korcie, czytać przeciwnika w bardzo krótkim 
czasie. Wszystkie decyzje są podejmowane osobiście i 
konsekwencje też są ponoszone osobiście. Te czynniki 
powodują, że gracze są przygotowani do życia zawodo-
wego, jeśli np. będą pełnić funkcje menadżerskie, a jeśli 
nie, to dzieci nauczą się na pewno odpowiedzialności za 
własne czyny.

Squashlife: Co byś poradził innym rodzicom, których 
pociechy już grają?

K.T.: Wierzyć w ich umiejętności, w umiejętności tre-
nerów, pocieszać, być przy nich i wspierać finansowo 
(wiemy ile kosztuje uprawianie squasha) oraz duchowo. 
Dużo z nimi rozmawiać, nie komentować gry na bieżąco. 
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~ Piłka nożna jest świetna i na pewno 
warto zapisać dziecko, ale najlepiej, 
kiedy będzie uprawiało kilka sportów, 
aby rozwijać się ogólnie fizycznie. ~
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Cichutko w kąciku pogryzać paznokcie.
Uwaga! Tatusiowie, których synowie grają i przegrywa-
ją z dziewczyną, muszą zmienić postawę z „przegrałeś 
z dziewczyną” na „przegrałeś z lepszym graczem, więc 
zabieramy się do pracy, by następnym razem wygrać”.
Jeśli rodzice mogą nagrywać mecze pociech, to zachę-
cam, gdyż później można dokonać analizy razem z tre-
nerem i zobaczyć, jakie obszary wymagają poprawy.

Squashlife: Kiedyś bardzo żywiołowo reagowałeś na 
grę syna, dziś już nie. Co się zmieniło?

K.T.: Przestałem wygrywać z Konra-
dem, a nawet już i z Kariną nie mam 
szans :), więc zacząłem być bardziej 
ojcem niż zawodnikiem. Dzieci już dzi-
siaj potrafią wspierać siebie wzajemnie 
i ich wiedza oraz umiejętności są dużo 
większe od moich. Oni sami wiedzą, 
gdzie popełnili błąd, a co było skutecz-
ne na korcie. Moje nerwy niczego nie 
zmienią, więc lepsze jest wyluzowanie.

Squashlife: Na pewno obserwujesz 
nasze polskie podwórko. Jak oce-
niasz poziom squasha juniorskie-
go?

K.T.: W Polsce poziom squasha stale 
rośnie, ale wiadomo, że np. do angiel-
skiego jeszcze mu daleko. Niemniej KR
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jednak jest już sporo dzieci grających, ale tak jak i wszę-
dzie jest problem z zachęceniem dziewczynek do gry. Im 
więcej będzie dzieci grało, tym większe szanse na do-
brego polskiego juniora na arenie europejskiej, a dalej i 
światowej.
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~ Tatusiowie, których synowie grają i 
przegrywają z dziewczyną, muszą zmie-
nić postawę z „przegrałeś z dziewczyną” 
na „przegrałeś z lepszym graczem, więc 
zabieramy się do pracy, by następnym 
razem wygrać”. ~
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Squashlife: Co myślisz o działaniach PFS w sprawie 
juniorów? Jaka powinna być jej rola w tej materii?

K.T.: Od czasu gdy Konrad był juniorem, to nastąpiła ko-
losalna zmiana. Konrad np. nie otrzymał nawet jednej ko-

szulki z orzełkiem od Federacji, a teraz jest już reprezen-
tacja juniorska, trener oraz finanse. To duży skok. PFS 
dalej powinien wspierać juniorów i na pewno może się 
dużo nauczyć od istniejących już długo innych federacji 
lub związków squasha w Europie. Ludzie chętnie dzielą 
się wiedzą, więc należy pytać i nie błądzić.

Squashlife: Jakie elementy zauważasz w działaniach 
juniorskich w Anglii, które można by zaimplemento-
wać w Polsce?

K.T.: Z pewnością gradację rozgrywek, co już się sta-
ło, gdyż są turnieje juniorskie A, więc można też zrobić 
osobne zawody typu B i C. Można też podzielić Polskę 
na regiony tak jak w lidze drużynowej seniorskiej i też 
można rozgrywać drużynowy regionalny Puchar Polski. 
Z tego co wiem, to w finałach DMP wystąpią też składy 
juniorskie. Równie dobrym pomysłem byłoby wprowa-
dzenie regionalnego przedstawiciela PFS, który monito-
rowałby juniorów jak i seniorów przekazując informacje 
do centrali PFS w celu wyłowienia talentów.KR
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Squashlife: Czy uważasz, że turnieje juniorskie są 
ważne i należy je oddzielać od seniorskich?

K.T.: Tak. Turnieje juniorskie są równie ważne, jak senior-
skie i powinny być oddzielone. Powinniśmy też dołożyć 
dużo starań, by juniorzy sędziowali mecze swoich kole-
gów, aby po pierwsze wykorzystać wiedzę o squashu, 
którą jako zawodnicy już powinni posiadać, po drugie, by 
sami podejmowali decyzje, nawet te sporne, a po trzecie, 
nie będzie to dla nich zaskoczeniem jak zostaną popro-
szeni o sędziowanie meczów na europejskich turniejach 
juniorskich, gdzie jest to standardem.

Dzięki za rozmowę.

Bartek Wysocki 
bwysocki@squashlife.pl
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~ Przestałem wygrywać z Konradem, a 
nawet już i z Kariną nie mam szans :), 
więc zacząłem być bardziej ojcem niż 
zawodnikiem. ~
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Mimo, że wydaje się to tak proste, w squashu jest niewie-
lu graczy, którzy rozwinęli tę umiejętność do maksimum. 
Ze znanych nazwisk można wymienić Johna White, Amr 
Shabana, Mohamed El Shorbagy (szczególnie na fore-
handzie).

Wydaje się, że sposób, 
w który piłka odbija się 
od naciągu rakiety oraz 
od ściany jest inny, brzmi 
specyficznie, a wszystko 
wygląda jakby było wy-
konane bez wysiłku. 

W poprzednim moim ar-
tykule pisałem o płynno-
ści ruchów i wszystkim, 
co jest z tym związane. 
Umiejętność właściwego 
poruszania się po korcie 
i właściwego uderzania 
mają cechy wspólne: JA
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JAK UDERZYĆ PIŁKĘ 
Z SIŁĄ I ŁATWOŚCIĄ

sprawia, że wygląda ‘lekko’, z łatwo generowaną siłą, 
oraz, co najważniejsze, jest połączone z płynną zmianą 
tempa poruszania się i wykonywania swingu z niesa-
mowitą lekkością.  Jest wielu graczy, którzy potrafią po 
prostu ‘przywalić’ w piłkę, ale nie potrafią ‘przełączyć się’ 
na lżejsze, a nawet na „pośrednie” uderzenia i zmianę 
tempa.

Uchwyt

Świetnym początkiem do pracy nad techniką poprawne-
go (czystego) uderzenia jest uchwyt. Niech rakieta leży 
raczej na Twoich palcach niż na całej dłoni. Ideą jest, 
aby był to raczej lekki uchwyt typu „uścisk ręki” niż chwyt 
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Hadrian Stiff
Hadrian Stiff
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młotka. Upewnij się, że palec wskazujący jest umiesz-
czony dość wysoko i tworzy literę V z kciukiem. Oba te 
palce są ważne, aby osiągnąć czucie (które omówię po-
niżej), jako, że grają główną rolę punktów kontaktowych 
w nadaniu właściwej pozycji rakiecie. Pozostałe palce 
pozostają swobodnie na rączce i zaciskają się tuż przed 
kontaktem rakiety z piłką. Sprawdź kiedy chwytasz rakie-
tę, czy jest mało miejsca pomiędzy dłonią i górną częścią 
uchwytu, gdy trzymasz rakietę pionowo. To swobodne, 
delikatne ustawienie przed i po uderzeniu jest kluczem 
do wyczucia piłki na naciągu w momencie ich kontaktu.

Inną ważną rzeczą jest, że taki „delikatny” chwyt rączki 
ma wpływ na swobodę ramienia i przedramienia. Jeśli 
ręka jest zaciśnięta na rączce to mięśnie są napięte i blo-
kują całość ruchu, także ramienia i przedramienia.

Nick Matthew i Ramy Ashour mają szczególny „delikatny” 
typ uchwytu przed zagraniem skrótu. Obaj są w stanie 
błyskawicznie przyspieszyć uderzenie z krótkiego swin-
gu i zagrać mocną piłkę do niku. Moje ostatnie spostrze-
żenia z Mistrzostw Świata Kobiet naprawdę to uwydat-
niły. W zasadzie wszystkie zawodniczki z Egiptu i Indii 
trzymają rakietę i uderzają piłkę z niezwykłą łatwością 
i pewnością siebie, jakby rakieta była pędzlem, którym 
tworzą prawdziwą sztukę. Nour El Sherbiny ma dopiero 
17 lat a jest numerem 7 na świecie! Jeżeli piłka jest choć 
trochę oddalona od bocznej ściany potrafi ona zakoń-
czyć wymianę z łatwością i precyzją. Jej cały swing (oraz 
ciało) jest rozluźnione w każdym momencie, a cała siła i 
napięcie mięśni skupione jest tylko w momencie uderze-JA
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nia, a zaraz po uderzeniu ponownie w pełni rozluźnione. 
Europejskich zawodników często frustruje fakt, że Egip-
cjanie i gracze z Bliskiego Wschodu uderzają z lepszą 
płynnością i czuciem. Dlaczego? Głównie dlatego, że 
mięśniowe uwarunkowania genetyczne i osobowościo-
we dają im w tym względzie przewagę. Dzięki temu ich 

uchwyt nie jest niepotrzebnie mocny między zagraniami, 
a napięcie zbyt duże podczas uderzenia. Dodatkowo ci 
zawodnicy nie są trenowani w ten sam sposób co gracze 
europejscy. W Anglii wielu trenerów uczy, jakie elementy 
muszą być spełnione, aby uderzenie było poprawne od 
początku do końca, podczas, gdy w Egipcie kładzie się 
nacisk na odpowiedni timing i tempo gry, zamiast ćwi-
czyć godzinami uderzenie ‘line’ tylko jednym typem swin-
gu. Rezultaty mówią same za siebie. Egipt ‘produkuje’ 
zawodników, którzy grają najbardziej naturalnie, którzy 
„czują swing” i łatwo dobierają uderzenia. Na szczęście 
niektórzy angielscy gracze są lepiej przygotowani fizycz-
nie, taktycznie i mentalnie (na przykład Nick Matthew, Ja-
mes Willstrop).

Czucie

Bez odpowiedniego czucia piłki nie ma możliwości gene-
rować najlepszych uderzeń. Amr Shabana potrafi ideal-
nie dopasować prędkość swingu, siłę uchwytu, a także 
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~ W Anglii wielu trenerów uczy, jakie 
elementy muszą być spełnione, aby 
uderzenie było poprawne od początku do 
końca, podczas, gdy w Egipcie kładzie 
się nacisk na odpowiedni timing i tempo 
gry, zamiast ćwiczyć godzinami uderze-
nie ‘line’ tylko jednym typem swingu. ~
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moment napięcia mięśni ramienia, ale także, co istotne, 
wie kiedy rozluźnić mięśnie ramienia i barku. Brzmi skom-
plikowanie, ale dla czołowych zawodników jest to czysto 
instynktowne. Oni po prostu wiedzą jak sprawić, aby pił-
ka dotarła tam gdzie chcą, oraz w sposób, jaki chcą. Po-

trafią zagrać odpowiednio mocno, dobrać odpowiednią 
wysokość i kąt uderzenia, aby osiągnąć założony rezul-
tat. Jest to połączenie świadomości jak należy uderzać 
z odpowiednią techniką, która to zapewnia. Dzięki tym 
dwóm umiejętnościom mamy pełen wachlarz uderzeń 
pozwalających dominować na korcie. Kolejną kluczową 
częścią doskonałych uderzeń najlepszych graczy jest 
odpowiednie tempo swingu i poruszania się.

Tempo 

Kiedy mówimy o tempie często myślimy raczej o muzyce, 
jednak oglądając czołowych sportowców również może-
my mówić o odpowiednim rytmie i tempie. Cały swing ma 
swoje tempo, od samego początku, czyli od przygotowa-
nia rakiety, poprzez samo uderzenie aż do wykończenia. 
Jeżeli występuje utrata płynności na którymkolwiek eta-
pie nie ma możliwości uzyskania maksymalnej siły i ła-
twości uderzenia.
Bardzo użyteczne jest zsynchronizować nasz swingu z 
płynnym poruszaniem się po korcie, tak, aby rakieta była JA
K 
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Ę
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ustawiona gotowa do uderzenia zaraz przed ostatnim 
krokiem do piłki. Niekorzystne jest zarówno zbyt wcze-
sne przygotowanie rakiety jak i zbyt późne w stosunku 
do poruszania się do piłki. Użyteczne może być głośne 
liczenie w momencie obciążania stóp poruszając się do 
piłki. W ten sposób rytm można zarówno wyczuć i usły-
szeć, i połączyć to z przygotowaniem swingu, np.: jeden 
– dwa – trzy – cztery – uderzenie! W momencie wykoń-
czenia swingu mięśnie powinny być rozluźnione - zaraz 
po uderzeniu piłki. Można to porównać do wypuszczenia 
powietrza z płuc. Ta część swingu jest tak samo istot-
na jak jego przygotowanie, gdyż wspomaga kontrolę siły 
oraz ułatwia powrót na T.

Timing

Odpowiedni moment uderzenia piłki ma oczywiste zna-
czenie dla poprawności uderzenia. Zawsze staraj się 
uderzać piłkę w jej najwyższym koźle. Amr Shabana 
określił to jako moment nieważkości, kiedy piłka już się 
nie wznosi, ani jeszcze nie opada. Tempo opisane wcze-
śniej musimy połączyć z tym momentem nieważkości, 
aby osiągnąć najbardziej optymalny „timing” uderzenia.
Wskazówka: Trenując z partnerem podrzucaj od dołu pił-
kę tenisową w różne części kortu. Celem jest złapanie 
piłki w jej najwyższym koźle, nie wcześniej i nie później.
Dla zagrań wolejem staraj się uderzyć piłkę zanim zacznie 
ona opadać. Staraj się ją trafić w najwyższym możliwym 
punkcie. Obie powyżej podane wskazówki mają zachę-
cić gracza do uderzenia piłki w odpowiednim momencie JA
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(połączenie podbiegnięcia do piłki w odpowiednim czasie 
oraz jej kontakt z rakietą). 

Trener musi być świadomy jak porusza się ciało ucznia, 
aby pomóc mu znaleźć sposób na zagrywanie dosko-
nałych piłek. Każdy z nas ma inną technikę uderzenia. 

Każdy z nas reaguje inaczej na wyzwanie, jakim jest 
próba zagrania dobrego uderzenia. Niektórzy ruszają do 
piłki zbyt szybko, inni ściskają rączkę rakiety, zaciskają 
w pięść wolną rękę lub robią coś równie niecodzienne-
go, co nie pomaga im w wyprowadzeniu prawidłowego 
swingu. Rozpoznanie i ‘naprawienie’ tych nieprawidło-
wości nie jest łatwe i wymaga wielu lat doświadczenia. 
Ale każdy zawodnik może osiągnąć świadomość czucia 
swojego ciała. 

Czy twoje uderzenia przychodzą ci łatwo? Dlaczego nie? 
Dzieci, szczególnie te młodsze, potrafią to z nadzwyczaj-
ną naturalnością. Kiedy przekazuję im technikę uderzeń 
robią to z taką lekkością i bez niepotrzebnego napięcia 
mięśni. To dlatego, że nie są jeszcze fizycznie ‘przełą-
czone’ na użycie siły. Ich przewagą jest sposób, w jaki 
kierują swoim drobnym ciałem, aby osiągnąć tak dużą 
siłę. Nie napinają dużych grup mięśniowych ramienia, w 
których namięcie większość mięśni działałoby ze szkodą 
dla danego ruchu. Jest to później ich zaletą, gdyż wtedy 
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~ Amr Shabana potrafi idealnie dopa-
sować prędkość swingu, siłę uchwytu, a 
także moment napięcia mięśni ramienia, 
ale także, co istotne, wie kiedy rozluźnić 
mięśnie ramienia i barku. ~

41

   

38



SPIS TREŚCI 65o5 13 17 35

mięśnie ramienia rozwiną się, aby dać maksimum siły z 
uderzenia.

Aby osiągnąć właściwą technikę uderzeń oraz najlepszy 
sposób poruszania się na korcie, czucie i opanowanie 

jest równie ważne jak siła mięśni. I, aby rozwinąć równo-
wagę pomiędzy tymi procesami, musimy mieć doskonałą 
świadomość własnego ciała. Musimy dobrze czuć rakietę 
w dłoni oraz nasze stopy na parkiecie podczas ruchu. 
Wtedy możemy nauczyć nasze ciało jak aktywować na-
sze mięśnie, aby doprowadzać do idealnych zagrań.
 
W szkole Elitesquash stosujemy bardzo staranną roz-
grzewkę oraz zaawansowane ćwiczenia całego ciała, 
aby pomóc zawodnikom odnaleźć tę wrażliwość. Istnieje 
wiele sztuczek, aby tego dokonać, ale muszą być one 
doskonalone w pracy jeden na jeden, ponieważ gracze 
są różni i wymagają różnego podejścia do każdego. 

Kiedy już poznasz swoje ciało, swoje odruchy i cały pro-
ces zagrań od początku do końca, wtedy łatwość gene-
rowania siły, przy zachowaniu kontroli, będzie bardziej 
naturalna, a twoje uderzenia będą zwyczajnie lepsze.
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Wskazówki:

1. Przygotowanie uderzenia (ustawienie rakiety) musi 
współgrać z odpowiednim poruszaniem się do piłki.

2. Jako, że ostatni krok powinien być połączony z ude-
rzeniem, pamiętaj, żeby skoordynować swing z tempem 
dojścia do piłki.

3. Pozwól sobie na płynne wykończenie swingu po ude-
rzeniu oraz połącz to z płynnym powrotem do punktu T

Przygotuj się i rusz - krok i swing – wykończenie i 
powrót do T.

Zapamiętaj to jako jeden proces, który jest harmonijny od 
początku do końca. Możesz ćwiczyć z muzyką, jeśli ci to 
pomoże.

Hadrian Stiff
Www.elitesquash.co.uk

Www.facebook.com/elitesquash
Twitter @elitesquash

.co.
..
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~ Cały swing ma swoje tempo, od sa-
mego początku, czyli od przygotowania 
rakiety, poprzez samo uderzenie aż do 
wykończenia. ~
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W dzisiejszym artykule przedstawimy kilka sposobów 
na naukę i doskonalenie serwisu. Zauważyłem, że wielu 
grających nie docenia jego znaczenia i wykonują serw 
raczej bez należytej uwagi i koncentracji.

Pierwsza ważna rzecz, o której należy pamiętać wykonu-
jąc serw to, iż nie należy się spieszyć.
Kolejne myśli, jakie powinny pojawić się w głowie serwu-
jącego to: 
- przeciwnik jest lewo/prawo ręczny, więc wybieram fore-
handowe lub backhandowe pole serwu,
- przeciwnik jest wolny/szybki, mało/bardzo zwrotny, więc 
zagram nisko, mocno w niego lub nisko na ścianę bocz-
ną,
- umie/nie umie grać wolejem, więc zaserwuję mu tak i 
tak,   
- gram z tym a tym, on umie/nie umie odbierać serwu 
takiego a takiego, więc tak mu zaserwuję,

Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych elemen-
tów (trwa to ułamek sekundy) serwujący nie spiesząc się 
ustawia się w polu i przyjmuje pozycję do wcześniej usta-D
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DOSKONALENIE GRY:
- SERWIS
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~ Dobrze wykonany serw powinien dać 
punkt, zmusić przeciwnika do zagrania 
boasta lub uniemożliwić zagranie precy-
zyjnej, szybkiej linii lecącej blisko ściany 
bocznej. ~

Michał Dobrowolski
Arek Saliński
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lonego sposobu serwu.
Sprawdza swoją pozycję, sprawdza jak ustawiony jest 
przeciwnik, upewnia się, co do punktu na ścianie głów-
nej, gdzie ma zostać zagrana piłka i wprowadza ją do gry.
Serwujący powinien wykonać serw z maksymalną kon-
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centracją. Dobrze wykonany serw powinien dać punkt, 
zmusić przeciwnika do zagrania boasta lub uniemożliwić 
zagranie precyzyjnej, szybkiej linii lecącej blisko ściany 
bocznej. 

Po serwie, o ile piłka nie została zagrana na środek kortu, 
zawodnik wchodzi na punkt T i obserwuje przeciwnika 
i piłkę. Asekuracja piłki ma w tym momencie kluczowe 

fot. 1 fot. 2 fot. 3
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znaczenie - pozwala przewidzieć zagranie przeciwnika i 
niezwłocznie po jego zagraniu przejść do ofensywy.

Tak sytuacja wygląda podczas gry zaawansowanych 
zawodników. Co zrobić, gdy kort rezerwują osoby, które 
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będą grać po raz pierwszy? Prawidłowo wykonany ser-
wis jest często elementem uniemożliwiającym rozegranie 
meczu. Zgranie prawidłowego podrzucenia piłki i uderze-
nia wolejem często stanowi barierę nie do przejścia.

W artykule, który jest pierwszą z dwóch części artykułów 
dotyczących nauki i doskonalenia serwisu, przedstawię 
wskazówki, jak krok po kroku nauczyć się serwować. 

fot. 4 fot. 5 fot. 6
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Po pierwsze musimy zdiagnozować gdzie leży problem. 

Najczęściej pojawiające się błędy to:
1) podrzucenie piłki zbyt blisko ciała, co powoduje, że 
piłka leci nad/pod przedramieniem, czyli jest podrzuco-
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na o około pół metra za blisko. Zawodnik nie trafia w piłkę 
(przestrzela).
2) podrzucenie piłki zbyt blisko ciała i odbicie jej pionowo 
od dołu do góry; efektem jest uderzenie piłki w sufit,
3) uderzenie piłki zbyt lekko - piłka nie dolatuje do pola 
gry przeciwnika,
4) uderzenie piłki ramą rakiety,
5) zły uchwyt rakiety. Głowa rakiety jest zamknięta, piłka 

fot. 7 fot. 8 fot. 9
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Podczas nauki proponuję korzystać z piłek oznaczonych 
niebieską bądź czerwoną kropką.

Zaprezentowane zdjęcia ponumerowano w kolejności, 
zgodnie z ćwiczeniami proponowanymi na schemacie.

Zdjęcie nr 8 pokazuje sugerowaną odległość, jaką należy 
zachować podczas uderzenia piłki.

W następnym artykule kolejne znajdziecie ćwiczenia dla 
początkujących oraz doskonalenie serwu dla tych, którzy 
już potrafią wprowadzić piłkę do gry.

Michał Dobrowolski
www.ligasquasha.pl

leci w podłogę lub w ścianę główną poniżej linii serwu.
6) próba trafienia piłki zbyt obszernym, szerokim ruchem 
przy mocno zgiętym/wyprostowanym łokciu.
Wymienione tu przypadki są najczęściej spotykanymi i to 
na nich się skupimy.

Proponuję zacząć od zwykłego serwu wykonanego z 
prawego serwis boxu. Sposób uderzenia piłki dowolny – 
istotne by zagrać z powietrza. Pamiętajcie, że linie nie 
należą do pola gry, wobec czego przynajmniej jedna sto-
pa musi cała znajdować się w polu. 

Pozycję do podstawowego zagrania serwu pokazano na 
zdjęciu nr. 1. Uderzenie wykonujcie z zamachu przygo-
towanego na wysokości bioder. Kontakt rakiety z piłką 
powinien nastąpić mniej więcej na wysokości brzucha.

Diagram przedstawiony na początku arrtykułu obrazuje 
procedurę postępowania podczas nauki serwowania.
 
Na rysunku zaznaczono progres czyli wykonywanie ćwi-
czeń coraz trudniejszych, który następuje po opanowa-
niu wersji łatwiejszej oraz regres, czyli zmianę poziomu 
trudności ćwiczenia na łatwiejsze w przypadku, gdy nie 
uzyskuje się zamierzonych efektów.
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~ Uderzenie wykonujcie z zamachu przy-
gotowanego na wysokości bioder. Kon-
takt rakiety z piłką powinien nastąpić 
mniej więcej na wysokości brzucha. ~
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W dniach 5-7 października w Krakowskim klubie Squ-
ash4U odbył sie kolejny kurs ESF Level 1 połączony z 
egzaminem na certyfikowanego trenera ESF Level 1.
Liczba 24 uczestników wskazuje na wciąż bardzo duże 
zainteresowanie tematyką trenerską w aspekcie prowa-
dzenia zajęć z osobami poczatkujacymi. 
Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, bo kursy ESF L1 od-
bywają się już od kilku lat w Polsce, jednak to wydarzenie 
wniosło coś nowego w wartość merytoryczną tego kursu.
ESF już od 3 lat współpracuje z Peter‘em Hirst’em z En-
gland Squash, który zaszczycił nas swoją obecnością w 
Krakowie. 
Owocem tej współpracy jest całkowicie nowe podejście 
do sposobu uczenia squasha, jaki dotychczas był prakty-
kowany w polskich klubach. 

Oczywiście nie oznacza to, że dotychczasowa wiedza 
kompletnie się zdewaluowała. Wręcz przeciwnie, nadal 
uczymy tej samej gry, ale dorośliśmy już do zmian, któ-
re stwarzają możliwości używania nowych narzędzi dla 
osiągania lepszego efektu.
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KURS ESF LEVEL1 KRAKÓW

Peter Hirst to człowiek z oromną wiedzą na temat dyscy-
plin rakietkowych. Jego dwiema pasjami są tenis stołowy 
oraz squash. 
Już w trakcie reaktywowanej Konferencji dla trenerów 
ESF w Kahunie na początku tego roku, mogliśmy się 
przekonać o całkowicie odmiennej metodyce uczenia 
początkujących, jaka była nam wcześniej przedstawiona 
przez innych trenerów z zagranicy.
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Maciek Chądzyński
Marcin Orczyk

M
ar

ci
n 

Or
cz

yk

48

   

38



SPIS TREŚCI 65o5 13 17 35

Przede wszystkim różnica wynika z bardziej holistyczne-
go (całościowego) podejścia do osoby uczącej się grać w 
squasha. Wyraźnie widać nastawienie na większą aktyw-
ność ze strony zawodnika i trenera na korcie. Głównym 
nurtem tego nauczania jest jak najszybsze przygotowa-
nie zagrania, najbardziej podstawowej wymiany piłek. 
Niby to oczywiste, bo gra w squasha na tym przeciez po-
lega, jednak można zaobserwować w klubach, że istnieje 
tendencja, aby najpierw uczyć w szczegółach podstawo-
wych uderzeń, a po kilku, kilkunastu, a czasem i kilku-
dziesięciu lekcjach dopiero ruszyć zawodnika po korcie.  
Nic tak bardzo nie cieszy początkującego jak szybki pro-
gres umiejetności. Z tego prostego faktu wynikają cał-
kiem spore korzyści. Zadowolenie klienta sprowadza go 
cześciej do klubu, bierze więcej lekcji u trenera, przycią-
ga więcej osób zainteresowanych grą w squasha.

Może to właśnie leży u podstaw siły angielskiego squ-
asha. Gdzieś w końcu ten sukces ma swój początek i 
działa jak precyzyjny mechanim, dając wiele radości du-
żej grupie ludzi, a jednocześnie możliwości wyłowienia 
talentów.

Tak, czy owak mieliśmy możliwość zobaczenia efektów 
tej nowej metody już właśnie na tym kursie w Krakowie.
Myślę, że wszyscy przekonali się do „nowego“, kiedy 
niespodziewanie Peter Hirst poprosił dwóch zupełnie 
zaskoczonych graczy z klubu (mocno rekreacyjnych) i 
przeprowadził na nich krótki pokaz nauczania drive’a we-
dług nowego sposobu, z użyciem nowych narzędzi meto-
dycznych. Efekt był zaskakujący. Obydwaj gracze zostali KU
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poproszeni o informację zwrotną, która potwierdziła ob-
serwacje uczestników kursu. Wyraźnie było widać osią-
ganie częściej targetu, poprawienie zamachu, poprawie-
nie timingu i lepszą kontrolę nad piłką. Rezultat ten został 
osiągnięty dzięki umiejętnemu zastosowaniu ćwiczeń 
rozluźniajacych zawodnika. W informacji zwrotnej, której 
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~ Owocem współpracy z Peterem 
Hirst’em jest całkowicie nowe podej-
ście do sposobu uczenia squasha, jaki 
dotychczas był praktykowany w Polskich 
klubach. ~
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udzielili obydwaj gracze można było też wywnioskować, 
że mieli większą samoświadomość tego co się dzieje z 
ich ciałem w trakcie ćwiczenia.

Efekt został osiągnięty dosłownie w 15 minut!

Dodatkowym zadaniem Petera Hirsta było również eg-
zaminowanie trójki polskich trenerów, którzy aktualnie 
prowadzą kursy przygotowawcze do ESF Level 1: Maciej 
Kliś, Maciej Chądzyński i Piotr Samborski.
Dla tej trójki była to druga część kursu ESF Tutor Course, 
która dała im możliwość prowadzenia i egzaminowania 
trenerów na stopień ESF L1. Innymi słowy mówiąć mamy 
już trenerów w Polsce, którzy są przygotowani do prze-
prowadzenia  i egzaminowania bez potrzeby uczestnic-
twa trenerów zagranicznych.

Zatem kurs ESF Level 1 będzie już całkowicie prowa-
dzony przez polską kadrę szkoleniową według nowych 
standartów.

Maciej Chądzyński
PFS/ESF Level2/Tutor
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~ Już w trakcie reaktywowanej Konfe-
rencji dla trenerów ESF w Kahunie na 
początku tego roku, mogliśmy się prze-
konać o całkowicie odmiennej metodyce 
uczenia początkujących, jaka była nam 
wcześniej przedstawiona przez innych 
trenerów z zagranicy. ~
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Nieodzownym elementem sędziowania przy każdym me-
czu jest protokół z meczu. Jeśli można powiedzieć, że 
wzór takiego formularza jest znormalizowany to już sam 
zapis niestety nie. 

Nie będę opisywał w tym artykule pól „organizacyjnych” 
formularza, jak:
- nazwa turnieju
- runda
- kort
- nazwiska graczy
- nazwisko sędziego
- itp
bo to są rzeczy oczywiste. Skoncentruję się na metodzie 
zapisu punktów, a przy okazji oznaczaniu przyznawa-
nych Stroke’ów, Let’ów i Conduct’ów. 

Istnieje kilka metod zapisu. Opiszę tu metodę, którą uwa-
żam za najbardziej przejrzystą i ułatwiającą sędziemu 
prowadzenie meczu. Chodzi o to, aby Sędzia nie musiał 
się zastanawiać: jaki jest wynik i z którego pola serwi-
sowego zawodnik powinien serwować. Aby wszystko SĘ
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W przypadku, gdy Zawodnik B wygra wymianę zdobywa 
pierwszy punkt, Sędzia powinien wpisać „1” w następ-
nym wierszu po lewej stronie części dedykowanej temu 
zawodnikowi (zdjęcie 3). 

Jeśli w dalszym ciągu Zawodnik B będzie zdobywał punk-
ty to Sędzia powinien naprzemiennie wpisywać kolejne 
punkty (zdjęcie 4).

było czytelne na ‘pierwszy rzut oka’. Każda pomyłka czy 
przedłużająca się analiza formularza prowadzona przez 
Sędziego jest niezwykle deprymująca dla zawodników i 
podważa autorytet Sędziego, sugerując jego niekompe-
tencję.

Na formularzu (zdjęcie 1) mamy przygotowane tabele 
do rozegrania 5 setów. Tabela każdego seta składa się 
z dwóch pól dla Zawodnika A i dwóch dla Zawodnika B. 
Ma to ułatwić Sędziemu oznaczenie na formularzu, z któ-
rego pola serwisowego został wykonany serw dla każde-
go punktu. Pole z którego będzie wykonywany pierwszy 
serw w „cyklu” zdobywanych punktów (czyli: 1:1, 2:1, 3:1, 
4:1, 5:1 .. Handout) należy zawsze do wyboru przez ser-
wującego zawodnika.

Na początku meczu zawodnicy wykonują losowanie, kto 
będzie pierwszy serwował. Następnie ustawiają się na 
korcie, jeden z nich zbliża się do wybranego pola ser-
wisowego. Sędzia, jak tylko zorientuje się, z którego 
pola będzie serwował, powinien wpisać cyfrę „0” w tabeli 
pierwszego seta z prawej lub lewej strony w części dedy-
kowanej dla danego zawodnika. 
Jak widać na zdjęciu 2 Zawodnik B wygrał losowanie i 
wybrał prawe pole serwisowe.
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~ Jeśli można powiedzieć, że wzór for-
mularza sędziowskiego jest znormalizo-
wany to już sam zapis niestety nie. ~
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Powyższa sytuacja ma miejsce aż do momentu, gdy Za-
wodnik A wygra wymianę. Ponieważ jest to jego pierw-
szy serw z potencjalnego „cyklu” zdobywania punktów, 
wybiera pole serwisowe. Sędzia w momencie stwierdze-
nia, które pole serwisowe wybrał gracz, wpisuje pierwszy 

punkt w odpowiednim miejscu. W pokazanym przypadku, 
na zdjęciu, 5 widzimy, że „1” jest wpisana w prawym polu. 
Wiemy więc, że Zawodnik A będzie serwował z prawego 
pola.

Powyższą logiką prowadzimy zapis do końca seta. Na 
zakończenie proponuję lekko ukośną pojedynczą kreską 
zaznaczyć koniec seta (jeśli w secie była ogłoszona przez 
Sędziego przerwa spowodowana kontuzją to zakończe-SĘ
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nie seta oznaczam dwoma lekko ukośnymi kreskami) i 
poniżej wpisać wynik końcowy, nie trzymając się ramek 
tabeli, jak to widać na załączonym przykładzie (zdjęcie 
6). Przerwa i kolejny set.
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~ Chodzi o to, aby Sędzia nie musiał się 
zastanawiać: jaki jest wynik i z którego 
pola serwisowego zawodnik powinien 
serwować. Aby wszystko było czytelne na 
‘pierwszy rzut oka’. ~
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Omówmy przebieg seta 
na przykładzie zapisu z 
formularza (zdjęcie 7). 
Widzimy, że Zawodnik 
B wygrał losowanie i 
rozpoczął serwowanie 
z pola prawego. Wygry-
wał kolejne 4 wymiany, 
aż stracił prawo serwu 
przy stanie 1:4. Zawod-
nik A wybrał pole prawe 
i kolejne pięć wymian 
rozegrał na swoją ko-
rzyść, szóstą przegrał 
- stan 5:6. Zawodnik 
B serwując z prawego 
pola wygrał jedną wy-
mianę i kolejną przegrał 
- stan 7:6. Zawodnik 
A po wybraniu lewego 
pola serwisowego już 
do końca seta nie oddał 
punktu - stan 11:6
Proste jasne i czytelne.

Wzbogacimy teraz nasz 
zapis o sytuację konflik-
towe, które niestety w 
tym sporcie nie są rzad-
kością. SĘ
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Zacznijmy od tego jak zapisujemy Let. Przypuśćmy, 
że przy stanie 2:0 Sędzia ogłasza Let. Zapisujemy dużą 
literę „L” przy „2” jak to widać na zdjęciu 8. Jeśli docho-
dzi do kilkukrotnego powtórzenia decyzji Let, wszystkie 
je oznaczamy kolejnymi „L’kami” przy cyfrze „2” (zdjęcie 

9). Może wygląda to trochę nieestetycznie, ale daje nam 
informację o ilości podjętych decyzji w danym meczu, co 
dla Sędziów zdobywające kolejne stopnie sędziowskie 
jest dość istotne. Po zdobyciu punktu przechodzimy do 
kolejnego wiersza wpisując wynik zgodnie z logiką opi-
saną wyżej. 
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~ Może wygląda to trochę nieestetycznie, 
ale daje nam informację o ilości podję-
tych decyzji w danym meczu. ~
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Zajmijmy się teraz zapisem przy decyzji Stroke. Przy-
puśćmy, że przy stanie 3:0 Sędzia podejmuje decyzję ko-
rzystną dla Zawodnika B. Zapis wtedy będzie wyglądał 
jak na zdjęciu 10, z dużą literą „S” obok cyfry „3” i w ko-
lejnym wierszu wpisujemy cyfrę „4” w odpowiednim polu 

serwisowym. Taki zapis informuje nas, że przy stanie 3:0 
został ogłoszony Stroke w czasie wymiany, lub tuż po, na 
korzyść Zawodnika B. 

Inaczej wygląda zapis w sytuacji gdy, Stroke zostaje ogło-
szony na korzyść zawodnika nieserwującego. Załóżmy, 
że przy stanie 4:0 Sędzia ogłasza Stroke dla Zawodnika 
A. Przy cyfrze „4” zapisujemy duże „S”, a „1” w tabeli w 
części Zawodnika A w wybranym przez niego polu serwi-
sowym, prawym lub lewym (zdjęcie 11). SĘ
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Taki zapis informuje nas, że przy stanie 4:0 został ogło-
szony Stroke w czasie wymiany, lub tuż po, na korzyść 
Zawodnika A i musiał zostać wywołany Handout. Jak wi-
dzicie oznaczenia decyzji zawsze wpisujemy na wysoko-
ści wymiany w której miało miejsce zdarzenie.

Opis zapisu Stroke na protokole z meczu wyczerpuje za-
łożone zagadnienia na pięrwszą część artykułu. Jedno-
cześnie są to najczęściej występujące zdarzenia w czasie 
meczu. Kolejny artykuł będzie opisywał sposób zapisu w 
sytuacji przyznania jednego z ostrzerzeń:
Conduct Worring (CW), Conduct Stroke (CS), Conduct 
Game (CG), Conduct Match (CM).

Osoby zainteresowane tematem sędziowania w squashu 
zachęcam do dokładnego zapoznania się także z drugą 
cześcią tego artykułu, która ukaże się w kolejnym wyda-
niu SquashLife’a.

Arek Saliński
asalinski@squashlife.pl

0
1

2 LLL
3S

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

protokol_meczu_SL&C_kopia10.pdf   1   14.12.2012   14:59

0
1

2 LLL
3S

4S
1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

protokol_meczu_SL&C_kopia11.pdf   1   14.12.2012   15:29

S
q

u
a
s

h
 
l
if

e

~ Wiedza o sposobie zapisu kolejnych 
punktów, pola serwisowego, oraz Let 
i Stroke pozwala w 99% przypadków 
wypełnić protokół meczu. ~
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Tak jak pisałem w poprzednim artykule urazy skrętne sta-
wu kolanowego są najczęstszymi kontuzjami, do których 
dochodzi na kortach do squasha. W poniższym artykule 
postaram się przedstawić w możliwie najprostszy spo-
sób, co może się uszkodzić podczas takiego urazu oraz 
jakie powinno być dalsze postępowanie po urazie.

Często zadawane pytanie zarówno fizjoterapeutom jak i 
lekarzom brzmi: ”Czy mogłem/am uniknąć tej kontuzji?” 
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ 
brzmi „Tak i Nie”. Czynnikiem od nas niezależnym jest 
to, czy przeciwnik w trakcie walki o piłkę nie wpadnie na 
nas, a czynnikiem zależnym, wydawać by się mogło, jest 
nasza forma fizyczna i technika, które warunkują prawi-
dłowe ustawienie nóg przy każdym uderzeniu. Jednak, 
gdy dochodzą do tego emocje związane z walką o każdą 
piłkę oraz wzrastające zmęczenie organizmu, wszystko 
może się zdarzyć. 

Uraz skrętny kolana to nie zawsze wielki incydent koń-
czący się spektakularnym upadkiem na kort z grymasem UR
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URAZY SKRĘTNE 
STAWU KOLANOWEGO

bólu na twarzy. Często urazy są dużo mniejsze, pozwa-
lające kontynuować grę, lecz dające się we znaki wie-
czorem lub następnego dnia, gdy organizm już nie jest 
tak rozgrzany, a i poziom adrenaliny jest mniejszy. Wtedy 
właśnie dochodzą do nas różne odczucia, z którymi mu-
simy sobie poradzić i zróżnicować, czy są to tylko mocno 
zmęczone mięśnie czy może rzeczywiście coś się uszko-
dziło.

Podczas urazu kolana może dojść do uszkodzenia wie-
lu różnych struktur, które precyzyjnie współdziałając od-
powiadają za jego stabilność. To, czy uszkodzimy jedną 
strukturę czy więcej, zależy tylko i wyłącznie od wielkości 
urazu, oraz tego, czy jest to nasz pierwszy uraz czy ko-
lejny. Tkanki, które już raz były uszkodzone są bardziej 
podatne na kolejne urazy, co jest związane z ich zaburze-
niem elastyczności oraz zdolności proprioceptywnych. 
Najczęściej dochodzi do uszkodzenia więzadła krzyżo-
wego przedniego, więzadła pobocznego piszczelowego 
oraz łąkotki przyśrodkowej. Aby wszystkie trzy struktury 
były uszkodzone na raz musi dojść do masywnego ura-
zu. Częściej jednak dochodzi do urazów gdzie np. 2 z 3  
wcześniej wymienionych struktur są uszkodzone. Dużo 
rzadziej dochodzi do uszkodzenia łąkotki bocznej. Zu-
pełnie marginalne są urazy więzadła krzyżowego tylnego 
oraz więzadła pobocznego strzałkowego. Jest to zwią-
zane z ich umiejscowieniem, budową anatomiczną oraz 
ruchami przy których się napinają.

Więzadło krzyżowe przednie (WKP) napina się za każ-
dym razem, gdy napina się mięsień 4-głowy uda w po-
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~ Uraz skrętny kolana to nie zawsze 
wielki incydent kończący się spektaku-
larnym upadkiem na kort z grymasem 
bólu na twarzy. ~

Rafał Kacprzak
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zycji zgiętego kolana (zabezpieczając przed przednim 
przemieszczeniem piszczeli). W związku z tym mogę po-
wiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w squashu pra-
cuje cały czas. Kolejnym ruchem w którym to więzadło 
pracuje jest ruch rotacyjny podudzia. Więzadło to napina 
się, aby nie doszło do zbyt dużej rotacji. Ma ono więc bar-
dzo poważne zadanie w trakcie gry – stabilizuje kolano. 
Jego pomocnikiem podczas stabilizacji kolana jest wię-
zadło krzyżowe tylne. Jest ono dużo silniejsze ponieważ 
oplatają je 2 pomniejsze wiązadełka, które w ten sposób 
je wzmacniają.

Podczas koślawienia kolana dochodzi do uszkodzenia 
więzadła pobocznego piszczelowego, które leży po przy-
środkowej stronie kolana. Jest ono dużo słabsze od swo-
jego sąsiada – więzadła pobocznego strzałkowego, które 
leży po stronie bocznej. Więzadła te zabezpieczają kola-
no przed ruchami koślawienia i szpotawienia oraz mają 
swoją rolę przy stabilizacji rotacyjnej. Jako, że częściej 
dochodzi do ruchu koślawienia, dlatego częściej mamy 
do czynienia z uszkodzeniem więzadła po stronie przy-
środkowej. Jest jednak jeszcze jeden powód tego, że 
więzadło poboczne strzałkowe jest dużo bardziej wytrzy-
małe niż piszczelowe. Warunkuje to jego budowa. Wy-
gląda ono jak struna od gitary lub sznurek, więc ciężko 
je przerwać. Więzadło przyśrodkowe natomiast wygląda 
jak cienka szeroka tasiemka, więc jest dużo mniej odpor-
ne na obciążenia zewnętrzne, które mu aplikujemy. Za-
równo więzadło poboczne piszczelowe jak i strzałkowe 
możemy wyczuć palcem pod skórą po stronie bocznej 
i przyśrodkowej kolana. Należy jednak pamiętać, że nie UR

AZ
Y 

SK
RĘ

TN
E 

ST
AW

U 
KO

LA
N

OW
EG

O
jesteśmy w stanie dotknąć więzadeł krzyżowych, ponie-
waż są one umiejscowione w środku kolan, między ko-
ścią udową i piszczelową, a od przodu przykryte rzepką.

Trzecią strukturą, do której uszkodzenia dochodzi pod-
czas urazów skrętnych są łąkotki. Są to, można powie-
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~ Bardzo istotne jest, aby jak najszybciej 
po tego typu urazie trafić do lekarza 
ortopedy, aby mógł ocenić wielkość 
uszkodzenia oraz zlecić badania dodat-
kowe, w celu oceny perspektyw powrotu 
na kort. ~
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dzieć, dwa półksiężycowate „amortyzatory” umiejsco-
wione między kością udową a piszczelową, jeden po 
bocznej, a drugi po przyśrodkowej stronie. Ich głównym 
zadaniem jest przyjmowanie na siebie i tłumienie obcią-
żeń,  jakie aplikujemy naszym kolanom. Często do ich 
uszkodzeń dochodzi na tle degeneracyjnym, ale podczas 
urazów skrętnych też się uszkadzają. I znów częściej po 
stronie przyśrodkowej. Mimo, że koślawienie kolana po-
woduje, że mocniej ściskana jest łąkotka boczna, to jed-
nak ma ona więcej ruchomości niż przyśrodkowa i to jej 
pozwala lepiej układać się w trakcie urazów, aby nie zo-
stać zgniecioną. Łąkotka przyśrodkowa przez to, że jest 
przymocowana do torebki stawowej, ma mniej ruchomo-
ści, a co za tym idzie jest częściej zgniatana przez kłyk-
cie kości udowej, lub ulega rozerwaniu w trakcie urazów 
skrętnych kolana.

Objawy urazu skrętnego mogą być bardzo różne, w za-
leżności od tego, którą strukturę uszkodzimy. Uszkodzo-
na łąkotka będzie dawała ból w środku w kolanie. Będzie 
się on nasilał np. gdy przeniesiemy cały ciężar ciała na 
chorą nogę, zrobimy pełny przysiad lub będziemy szli po 
schodach. Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrod-
kowego spowoduje tkliwość palpacyjną w miejscu jego 
przebiegu, może się pojawić lokalny obrzęk, a ból bę-
dzie się pojawiał podczas koślawienia kolana. Może też 
się pojawiać przy pełnym wyproście lub podczas dużego 
zgięcia kolana, nawet w pozycji leżącej. Jeśli chodzi o 
uszkodzenie więzadła krzyżowego to najczęściej towa-
rzyszy mu wysięk w stawie i obrzęk kolana. Co do dole-
gliwości bólowych to potrafią być bardzo rozlane dookoła UR
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~ Prace naukowe sprawdzające życie lu-
dzi bez więzadła krzyżowego przedniego, 
na przestrzeni lat, pokazują, że nie jest 
to jednoznaczne czy się operować. ~
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kolana, ale najczęstszym opisem będzie ból w środku 
kolana, połączony z uczuciem niestabilności podczas 
chodzenia. Zarówno przy uszkodzeniu więzadła krzyżo-
wego, jak i pobocznego, kolano może być cieplejsze od 
drugiego.

Bardzo istotne jest, aby jak najszybciej po tego typu ura-
zie trafić do lekarza ortopedy, aby mógł ocenić wielkość 
uszkodzenia oraz zlecić badania dodatkowe, w celu oce-
ny perspektyw powrotu na kort. Jeśli uszkodzone jest 
więzadło poboczne, ze względu na jego powierzchowne 
położenie, możemy w ramach diagnostyki obrazowej wy-
konać badanie USG. Jeśli jednak chodzi o więzadło krzy-
żowe i łąkotki badanie rezonansem magnetycznym jest 
dużo dokładniejsze. Przy małych uszkodzeniach więza-
deł również należy odwiedzić lekarza. Głównym celem 
wtedy, oprócz diagnostyki, jest zastosowanie takiego sta-
bilizatora, który ograniczy ruchy tak, aby nie dochodziło 
do rozciągania więzadła, które musi się wygoić. 

Jeśli doszło do całkowitego zerwania więzadła krzyżo-
wego przedniego stoimy przed dylematem czy operować 
czy leczyć zachowawczo i żyć bez więzadła?
Prace naukowe sprawdzające życie ludzi bez więzadła 
krzyżowego przedniego, na przestrzeni lat, pokazują, że 
nie jest to jednoznaczne czy się operować. Nie jest to 
jednak życie sportowca, tylko spokojnej osoby dobiera-
jącej swoje aktywności do możliwości nogi. Jeśli chcemy 
wrócić do squasha i nadal grać na 100% nie zastanawia-
jąc się co chwilę, co się stanie z nogą, ten wybór jest na 
pewno bardzo trudny. UR
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Mamy wtedy dwie możliwości:
1 – operujemy w jak najkrótszym czasie od urazu.
2 – przechodzimy kilkumiesięczny program rehabilitacyj-
ny i wtedy podejmujemy decyzje czy jesteśmy zadowole-
ni czy chcemy się zoperować.

Jeśli doszło do całkowitego zerwania więzadła pobocz-
nego to i tak w 95% przypadków nie wykonuje się zabie-
gu operacyjnego tylko wdraża się postępowanie fizjote-
rapeutyczne.

Gdy mamy uszkodzenie łąkotki i musi dojść do operacji 
polega ona wtedy na zszyciu uszkodzonego fragmen-
tu lub na wycięciu tego, co jest poszarpane i nie da się 
zszyć. W skrajnych przypadkach można wstawić sztucz-
ną łąkotkę, ale ta procedura nie jest jeszcze w Polsce 
bardzo rozpowszechniona.

W kolejnym artykule przybliżę postępowanie fizjotera-
peutyczne po uszkodzeniu więzadeł kolana.

Rafał Kacprzak
Fizjoterapeuta i Terapeuta 

Manualny w Centrum Rehabilitacji Sportowej
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~ Jeśli doszło do całkowitego zerwania 
więzadła pobocznego to i tak w 95% 
przypadków nie wykonuje się zabiegu 
operacyjnego tylko wdraża się postępo-
wanie fizjoterapeutyczne. ~
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Zapotrzebowanie na witaminy i minerały zależy od płci, 
wieku, wzrostu, masy ciała, metabolizmu danej osoby 
oraz aktywności fizycznej.

Regularne uprawianie sportu wpływa na wzrost zapo-
trzebowania na witaminy i minerały. Jest to spowodowa-
ne przyspieszeniem w czasie treningu tempa procesów 
fizjologicznych, związanego z tym stresu oksydacyjnego, 
a także częstym oddawaniem moczu oraz zwiększonym 
wydzielaniem potu. 

Większość osób uprawiających sport spożywa więcej po-
karmu niż osoba przeciętna, prowadząca siedzący tryb 
życia. Jeśli dobierze się właściwie produkty żywnościo-
we, automatycznie podwyższy się podaż witamin i mi-
nerałów. W praktyce jednak okazuje się, że sportowcy 
nie planują swojego odżywiania wystarczająco dobrze, 
bądź ograniczają poziom spożycia kalorii. Sprawia to, że 
przyswojenie niezbędnych ilości witamin i minerałów z 
dietą jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.  Straty tych 
składników pokarmowych mają miejsce również w czasie 
przetwarzania produktów żywnościowych (gotowanie, W
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ŻYWIENIU SPORTOWCÓW

smażenie, pieczenie, rozdrabnianie itp.), co dodatkowo 
zmniejsza ich faktyczne spożycie i uniemożliwia ocenę 
poziomu ich dostarczania. Dodatkowym czynnikiem ob-
niżającym zawartość witamin i minerałów w produktach 
są nowoczesne metody uprawy oraz intensywne nawo-
żenie, które sprawiają, że warzywa i owoce, a także po-
zostałe plony cechują się dużo niższą zawartością skład-
ników odżywczych niż kiedyś. Niskie spożycie witamin i 
składników mineralnych może mieć niekorzystny wpływ 
na zdrowie i wydolność organizmu.

Z powyższych powodów większość sportowców otrzy-
muje niedostateczne ilości witamin i minerałów. Suple-
mentacja zawierająca optymalną ilość witamin i minera-
łów jest konieczna w takich wypadkach i przekłada się na 
podniesie wydolności organizmu oraz możliwości rege-
neracyjnych.

Witaminy

Określone ilości witamin są konieczne dla rozwoju a 
także zdrowia psychicznego i fizycznego. Wiele z nich 
współtworzy podstawowe składniki enzymów biorących 
udział między innymi w produkcji energii oraz wydolności 
treningowej. Witaminy są też odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie układu odpornościowego, nerwowego czy hor-
monalnego. Organizm człowieka nie jest w stanie samo-
dzielnie syntetyzować (wytworzyć) witamin, w związku z 
tym trzeba dostarczać ich odpowiednią ilość ze spożywa-
nym pokarmem. 
Minerały

S
q

u
a
s

h
 
l
if

e

~ Regularne uprawianie sportu wpływa 
na wzrost zapotrzebowania na witaminy 
i minerały. ~

Jagoda Podkowska
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Minerały są to nieorganiczne składniki pełniące w organi-
zmie wiele funkcji budulcowych i regulacyjnych. Kontro-
lują równowagę płynów, działanie nerwów, kurczenie się 
mięśni, tworzą strukturę kości i zębów, kontrolują tworze-
nie się czerwonych krwinek oraz wydzielanie enzymów. 
Tak samo jak w przypadku witamin, składniki mineralne 
muszą być dostarczane z zewnątrz, ponieważ organizm 
nie potrafi ich sam produkować.

Intensywne, regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają za-
potrzebowanie zwłaszcza na te witaminy i minerały, które 
biorą udział w rozwoju i regeneracji tkanek, metabolizmie 
energii, produkowaniu erytrocytów (czerwonych krwinek) 
oraz obronie przed wolnymi rodnikami.

Niektóre z pośród witamin i minerałów istotnych w żywie-
niu sportowca (ich najważniejsze funkcje)

Witamina C:
• Niezbędna do produkcji tkanki łącznej
• Wpływa na biosyntezę kolagenu
• Niezbędne przy produkcji wielu ważnych hormonów np. 
adrenaliny
• Bierze udział przy tworzeniu erytrocytów (poprawia ab-
sorpcję żelaza)
• Jest potężnym antyoksydantem chroniącym komórki 
przed uszkodzeniem w trakcie treningu
• Odpowiada za stabilizację błon komórkowych, co jest 
niezwykle istotne zwłaszcza w trakcie długiego i inten-
sywnego treningu
• Chroni przed atakiem wirusówW
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• Jej regularna suplementacja znacznie obniża częstotli-
wość występowanie infekcji (niezwykle istotne dla biega-
czy długodystansowych)
• Ma znaczenie w procesie detoksykacji (odtruwania) or-
ganizmu

~ Większość osób uprawiających sport 
spożywa więcej pokarmu niż osoba 
przeciętna, prowadząca siedzący tryb 
życia. ~
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Witamina E:
• Jest potężnym przeciwutleniaczem, zapewniając ochro-
nę w trakcie stresu oksydacyjnego
• Zapobiega utlenianiu kwasów tłuszczowych budujących 
błony komórkowe, co chroni komórki przed uszkodzenia-
mi
• Suplementacja witaminą E wyraźnie zmniejsza szkody 
wywołane działaniem wolnych rodników, które mają miej-
sce podczas wyczerpujących treningów
• Wpływa na proces regeneracji komórek
• Wspólnie z witaminą A zabezpiecza płuca przed zanie-
czyszczeniami z powietrza
Witaminy B – B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacy-
na):
• Biorą udział w przemianach węglowodanów, tłuszczów 
i białek pochodzących z pokarmu
• Pełnią funkcje w procesie wytwarzania energii w łańcu-
chu oddechowym
• Wpływają na skrócenie czasu odnowy biologicznej i re-
generacji potreningowej
• Przyczyniają się do wzrostu masy i siły mięśniowej
• Tiamina obniża produkcję kwasu mlekowego w mię-
śniach
• Niacyna ułatwia wytworzenie energii na drodze tlenowej

Witamina B5 (kwas pantotenowy)
• Jest niezbędna przy produkcji glukozy i kwasów tłusz-
czowych z innych metabolitów w organizmie
• Bierze udział w tworzeniu hormonów steroidowych
• Jest wykorzystywana podczas powstawania substancji 
chemicznych w mózguW
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• 

Usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego
• Niedobór tej witaminy jest ewidentnie szkodliwy dla 
zdrowia oraz ma negatywny wpływ na osiągnięcia spor-
towe

~ Sportowcy nie planują swojego 
odżywiania wystarczająco dobrze, bądź 
ograniczają poziom spożycia kalorii. ~
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Witamina B6
• Bierze udział w metabolizmie białek i aminokwasów
• Jest niezbędna przy tworzeniu erytrocytów
• Bierze udział w syntezie nowych białek w organizmie
• Niezbędna w regulacji czynności układu nerwowego

Witamina B12 i kwas foliowy
• Biorą udział w tworzeniu erytrocytów w szpiku kostnym
• Są niezbędne do procesu podziału komórek
• Odgrywają istotną rolę przy produkcji białka oraz DNA
• Odpowiadają za prawidłowy rozwój układu nerwowego
Witamina A (Beta-karoten)
• Jest przeciwutleniaczem chroniącym komórki przed 
uszkodzeniem w czasie steru oksydacyjnego
• Poprawia antyoksydacyjne właściwości witaminy E
• Pomaga regenerować uszkodzenia powstałe na skutek 
działania wolnych rodników
• Wzmacnia układ odpornościowy
• Jest niezbędna w procesie budowy i absorpcji białek
Wapń
• Bierze udział w skurczu i rozkurczu mięśni
• Odpowiada za przewodnictwo bodźców nerwowych
• Ma znaczenie w krzepliwości krwi oraz warunkuje pra-
widłową czynność serca
• Bierze udział w tworzeniu kości
• Pełni ważne funkcje w procesie rozwoju mięśni
Żelazo
• Niezwykle istotną jego funkcją jest tworzenie hemoglo-
biny transportującej tlen z krwią
• Tworzy mioglobinę przenoszącą tlen do komórek mię-
śniowychW
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• Jest niezbędny wielu enzymom mięśniowym biorącym 
udział w metabolizmie energii
• Odpowiada za funkcjonowanie wielu enzymów oksyda-
cyjnych
• Jego niedobór wyraźnie zmniejsza wydolność organi-
zmu, zwłaszcza przy treningach wytrzymałościowych

~ Polacy nie czytają przepisów, regula-
minów czy instrukcji. Ale każdy uważa, 
że intuicyjnie posiadł wiedzę jak prawi-
dłowo oceniać zdarzenia na korcie. ~
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Magnez
• Bierze udział w aktywacji ponad 300 enzymów w orga-
nizmie człowieka
• Odgrywa niezwykle istotną role w przemiana energe-
tycznych
• Warunkuje prawidłową przepuszczalność błon komór-
kowych
• Ma kluczowe znaczenie dla utrzymania właściwej pobu-
dliwości układu nerwowego
• Wpływa na zwiększoną syntezę białek mięśniowych
• Reguluje metabolizm węglowodanów i tłuszczów
Cynk
• Bierze udział w funkcjonowaniu ponad 200 enzymów w 
organizmie człowieka
• Ma wpływ na syntezę białek ustrojowych
• Wpływa na poziom wydzielania niezwykle istotnych dla 
sportowców hormonów takich jak insulina, GH czy testo-
steron
• Może przyczynić się do zwiększenia masy i siły mięśni
• Wpływa na poprawę sprawności wysiłkowej w warun-
kach beztlenowych
• Odgrywa ważną role w syntezie kolagenu
Sód i potas
• Odpowiadają za utrzymanie właściwego ciśnienia osmo-
tycznego w płynach wewnątrz i zewnątrzkomórkowych
• Wpływają na prawidłową pobudliwość komórek mię-
śniowych i nerwowych
• Regulują przepuszczalność błon komórkowych
• Potas kontroluje syntezę białek oraz glikogenu
• Mają znaczenie w regulacji gospodarki kwasowo-zasa-
dowej organizmuW
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• Ich zwiększone spożycie po intensywnym treningu 
wpływa na przyspieszenie procesu regeneracji

Organizm każdego człowieka produkuje i wymienia co-
dziennie około 300 milionów nowych komórek. U spor-
towców produkcja ta jest nasilona poprzez intensywne 

treningi. Każda wymieniana komórka potrzebuje w pro-
cesie tworzenia pełnego kompleksu witamin i minera-
łów. Jeśli nie zapewnimy tworzonej komórce pełnej puli 
składników odżywczych, to upośledzimy jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Organizm zbudowany z takich komó-
rek będzie się szybciej starzał oraz gorzej funkcjonował, 
co przełoży się bezpośrednio na zdolności wysiłkowe i 
treningowe. Pamiętajmy więc o tym, aby naszemu ciału 
każdego dnia zapewnić możliwie najlepsze warunki die-
tetyczne, co przełoży się bezpośrednio na osiągnięcia 
sportowe.

Jagoda Podkowska 
– dietetyk sportowy
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~ Czynnikiem obniżającym zawartość 
witamin i minerałów w produktach są 
nowoczesne metody uprawy oraz inten-
sywne nawożenie, które sprawiają, że 
warzywa i owoce, a także pozostałe plo-
ny cechują się dużo niższą zawartością 
składników odżywczych niż kiedyś. ~
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W czasie tych tytułowych dwóch ostatnich lat byliśmy 
też w stosunku z PFS’em, związkiem jako takim. Ale po-
nieważ trzeba zawsze upodmiotowić swe stosunki, więc 
konkretnie z Zarządami i to dwoma. Oj o tym, hmm.., 
zdarzeniu można by wiele napisać. Szczególnie o rela-
cjach z tym ostatnim Zarządem. Ale po co? Szczerze... 
odnoszę ostatnio wrażenie, że PFS w obecnym stanie 
„se istnieje”, a koszt dla środowiska jest po prostu do 
przyjęcia. Trochę jak jałmużna, czy skalkulowane stra-
ty. Jedynym jasnym światełkiem jest Maciek Kliś. Maćku 
trzymamy kciuki, doceniamy twój profe-
sjonalizm jako Trenera Polskiej Repre-
zentacji Squash’a.

Ostatnio przeprowadziłem rozmowę z 
osobą, której jeszcze chce się coś robić w 
Polsce w temacie squasha. Wspomnia-
łem mu, że ludzie dzwonią i facebook’uja 
do mnie, iż chcą oddać mi prawo głosu 
na kolejnym ‘walnym’ PFS. Z dwóch po-
wodów się na to nie decyduje, bo … i 
co dalej. Jakoś nie widać ludzi chcących D
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wejść do zarządu i się zająć tym bałaganem. Pamiętam 
moment, gdy, po rezygnacji jednego z zarządów, na wal-
nym zapadła przerażająca cisza, nie było nikogo zainte-
resowanego, aby stanąć na czele PFS! … Po przerwie i 
kuluarowych rozmowach (czytaj namowach) zgłosił się 
jeden człowiek, słownie: jeden człowiek! Postawił twarde 
warunki, które walne bez dyskusji zaakceptowało.

Przypominam sobie, jak to było na początku … w którym 
akurat ja brałem udział (w przeciwieństwie do niektórych, 
którzy sobie przypisują taką obecność). Pamiętam jak 
pierwszą składkę do ESF za naszą Federację zapłacił 
z własnej kieszeni fantastyczny człowiek Chris Stahl, re-
zydujący ze względów zawodowych w Polsce, a będący 
wtedy Prezesem ESF i V-ce Prezesem WSF. A zrobił to 
prawdopodobnie tylko i wyłącznie ze względu na dobrą 
znajomość z Maćkiem Chądzyńskim. 

To były czasy LUDZI CHCĄCYCH COŚ ZROBIĆ.
Ludzi, którzy następnie byli opluwani na forum jednego z 
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~ Szczerze... odnoszę ostatnio wrażenie, 
że PFS w obecnym stanie „se istnieje”, 
a koszt dla środowiska jest po prostu 
do przyjęcia. Trochę jak jałmużna, czy 
skalkulowane straty. ~
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portali squasowych (na które, po tych zdarzeniach nigdy 
więcej nie wszedłem, to już ładnych kilka lat. I nie zajrzę 
bo tam nie ma nic wartościowego, ani dla squasha, ani 
dla mnie jako człowieka)

Przepraszam za te ostatnie akapity, ale czasami się ule-
wa. Jako osoba, która uczestniczyła w tworzeniu dwóch 
Federacji Squash’owych w Polsce (tak dwóch, ciekawe 
prawda?) i będąca członkiem założycielem obecnego 
PFS, patrzę na to wszystko trochę z innej perspektywy. 
Perspektywy ludzi, którzy bardzo chcieli coś zrobić, stwo-
rzyć. A teraz … Sądzę, że żaden z Członków Założycieli 
PFS, tych prawdziwych (osoby zainteresowane wiedzą 
o czym mówię) obecnie nie chcą mieć nic wspólnego z 
tym, co się dzieje.

W tym miejscu chciałbym pogratulować jednemu z 
Członków Zarządu za efekty jego pracy przy projek-
cie Squash’owego Polskiego Związku Sportowego. Nie 
chciałbym skłamać, ale tak z dwa lata go prowadził. Na 
początku jeszcze jako członek Komisji Rewizyjnej PFS, i 
co … I, no właśnie jak widać. 

Wreszcie „się wydarzyło”. 25 listopada br. miało miejsce 
zebranie założycielskie Związku Squasha, który to ma 
ewoluować do Polskiego Związku Squasha. I z przyjem-
nością chce powiedzieć, że po raz pierwszy nie wygląda 
to źle. Niestety jest to ważny acz pierwszy krok na dro-
dze do PZSq. Teraz droga przez mękę, czyli rejestracja w 
Ministerstwie Sportu, a to podobno może potrwać nawet 
4 lata. Niniejszym jako magazyn SquashLife i sam pry-D
W

A 
LA

TA
 …

 I 
TR

OC
H

Ę 
W

IĘ
CE

J
watnie trzymam kciuki za dalsze prace. Miejmy nadzieję, 
że tym razem z strony PFS / ZSq nie będzie już takich 
opóźnień.

Przykre jest tylko, że trudno na stronach PFS znaleźć 
informacje o tym wydarzeniu, a Pan wyżej sugerowany 

nawet zadeklarował, iż zostanie wystawiony statut ZSq 
do publicznej konsultacji. Co uważam za bardzo słuszne 
po tym jak sam w czasie tego zebrania na szybko go 
przejrzałem i znalazłem dwie czy trzy nieścisłości, które 
oczywiście natychmiast zgłosiłem.

Chciałbym już niedługo obudzić się w rzeczywistości, w 
której mamy PZSq i duże pieniądze na rozwój squasha 
w Polsce. Oraz związek z ludźmi, którzy będą wiedzieli 
jak to zrobić.

Czego Wam wszystkim życzę.

Arek Saliński
asalinski@squashlife.pl
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~ Wreszcie „się wydarzyło”. 25 
listopada br. miało miejsce zebranie 
założycielskie Związku Squasha, który 
to ma ewoluować do Polskiego Związku 
Squasha. ~
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SquashLife ma już dwa lata. Powstała jako gazeta elek-
troniczna z założenia, ale po rocznej obecności na rynku 
postanowiliśmy zainwestować w wersję drukowaną. Za-
inwestowaliśmy zarówno dodatkową pracę (w tym drugi 
skład) jak i środki (same koszty druku to nie wszystko, 
dochodzą także koszty grafik, wysyłek). Na szczęście 
zyskaliśmy regularne wsparcie finansowe ze strony na-
szego głównego reklamodawcy. W tym miejscu warto 
podziękować Nokii, bo o niej mowa, oraz pozostałym 
reklamodawcom, którzy przez ostatni rok ujmowali Squ-
ashLife w swoich budżetach marketingowych.

Drukowane wydanie spotkało się z bardzo dobrym przy-
jęciem. Fajnie było w  końcu stworzyć coś namacalnego. 
Jednak popularność tego rozwiązania była ograniczona 
ze względu na dostępność darmowej wersji elektronicz-
nej. Wygląda, że ‘papier’ był tylko miłą pamiątką, a treść 
już wcześniej przeczytana na ekranie.

Było to ciekawe doświadczenie, które właśnie postanowi-
liśmy zakończyć. I zmierzyć się z kolejnym. Nasze dwu-
letnie doświadczenie z wersją elektroniczną i roczne z BY
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wersją papierową przekonało nas, że warto poświęcić się 
wydaniu, które będzie dostępne z każdego miejsca na 
świecie, wystarczy komputer, laptop czy tablet. Dla nie-
mal wszystkich naszych czytelników kontakt z ww sprzę-
tem i Internetem jest codziennością, i oczywistością. 
Dużo łatwiej im (nam) uzyskać dostęp do gazet za pomo-
cą myszki komputerowej niż szukać tradycyjnej gazety w 
kiosku. Jeśli dodamy do tego możliwości, jakie daje dzi-
siejsza technologia (treści interaktywne, zagnieżdżone 
animacje, pliki audio/wideo, linki zewnętrzne) otrzymuje-
my SquashLife, do którego będziemy dążyć od nowego 
2013 roku. 

Można śmiało powiedzieć, że z zakończeniem wersji pa-
pierowej powstanie coś dużo większego (choć faktycznie 
mniej fizycznego). Uważamy, jako redakcja, że tą drogą 
wcześniej czy później pójdą tego typu magazyny. Szcze-
gólnie te skierowane dla mniej tradycyjno-papierowych 
czytelników (czytaj: ‘internetowych’). Daleko szukać nie 
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~ Można śmiało powiedzieć, że z zakoń-
czeniem wersji papierowej powstanie coś 
dużo większego (choć faktycznie mniej 
fizycznego). ~
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trzeba. Całkiem niedawno amerykański Newsweek za-
powiedział zamknięcie swojej wersji papierowej. Jego 
konkurencja na razie się przygląda, jakie będą efekty tej 
decyzji, ale sama na pewno mocno inwestuje w swoje 
wersje elektroniczne. Wynika to z prostej przyczyny: czy-

telnicy (a za nimi także reklamodawcy) uciekają od ‘pa-
pieru’. Operując myszką lub palcem możemy mieć wię-
cej, w dodatku taniej i szybciej. Taki znak czasu.

Na wiosnę zobaczycie SquashLife w bardziej rozbudo-
wanej wersji pdf. Szukajcie nas też wtedy w AppStore i 
Google Play (czyli dawnym Android Market).

Bartek Wysocki
bwysocki@squashlife.pl
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~ Nasze dwuletnie doświadczenie z 
wersją elektroniczną i roczne z wersją 
papierową przekonało nas, że warto 
poświęcić się wydaniu, które będzie 
dostępne z każdego miejsca na świecie, 
wystarczy komputer, laptop czy tablet. ~
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Racquet

ul. Zakopiańska 62
CH Zakopianka Kraków 
30-418 KRAKÓW
tel: 12 290 70 56

e-mail: recepcja@racquet.pl
www.racquet.pl

pon. - pt. 9:00 - 23:00 
sb. - ndz. 10:00 - 18:00

Squash City

al. Jerozolimskie 179 
CH Blue City poziom +4
02-222 WARSZAWA 
tel. 22 499 64 66

e-mail: recepcja@squashcity.pl
www.squashcity.pl

pon. - pt. 7:00 - 23:00 
sb. - ndz. 9:00 - 22:00

Squash Na Rampie

ul. Jagiellońska 69 
70-382 SZCZECIN 
kom. 693 102 102

e-mail: squash@narampie.pl
www.rampasquash.pl

pon. - pt. 8:00 - 23:00 
sb. - ndz. 9:00 - 22:00

http://www.squash.com.pl
http://www.squash3miasto.pl
http://www.ligasquasha.pl
http://www.korty4u.pl
http://racquet.pl
http://www.squashcity.pl
http://www.rampasquash.pl

