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Wywiad z Kamilem Szymankiem 

Rozmawiał Emil Janczak 

31/01/2019 

 

Cześć Kamil, gratuluje ostatnich wyników. Miło mi będzie z Tobą rozmawiać. 

Dzięki, wzajemnie :) 

Skąd tenis? Jest wiele sportów indywidualnych, czemu akurat ten? 

Od zawsze nie potrafiłem usiedzieć w miejscu. Sport odgrywał bardzo ważną rolę w moim życiu. 

Pamiętam, że zawsze interesowałem się siatkówką, sportami zimowymi (do dzisiaj fascynuje się 

biegami narciarskimi), a to wszystko dzięki sukcesom naszych sportowców. Tak było i w przypadku 

tenisa, sukcesy Radwańskiej zachęciły mnie do tego sportu. Do tego sposób jej gry - lekkość, 

mądrość i finezja skradły moje serce. Później pojawił się Jerzy Janowicz, ale to "Isia" była tym 

impulsem do rozpoczęcia przygody z tenisem. 

Grałem z Tobą kilkukrotnie i powiem Ci ze widać w twojej grze inspiracje Agnieszką. 

Dzięki, to wszystko przez nią :) 

Pamiętasz moment, kiedy pierwszy raz wziąłeś rakietę do ręki? 

Jasne. Jakieś 8 lat temu rodzice kupili na giełdzie taką zużytą rakietę, która prawie się rozpadała, 

ale to była moja duma, bo wreszcie mogłem naśladować tenisistów. 

A jak wspominasz Swoją pierwszą wizytę w LKT? 

Bardzo sympatycznie. Mój ojciec chrzestny zaczął trenować w klubie i kiedy dowiedział się, że coś 

tam odbijam, postanowił mnie ze Sobą zabrać. To był mój pierwszy raz na prawdziwym korcie! 

Jakieś 3 lata temu. 

Podobno, gdy nie ma za oknem śniegu, to dużo trenujesz przed domem odbijając piłkę o 

garaż. Czy to tajemnica twojego sukcesu? 

To prawda. Bardzo lubię takie "treningi" i myślę, że z nich nie zrezygnuje. Czy tajemnica sukcesu? 

Nie do końca, bo jednak jest to trawa, więc piłka nie zawsze równo się odbije, ale na pewno jakoś to 

obecnie procentuje. 

Ostatnio udowodniłeś Swoją formę wygrywając CTS. Niestety pokonałeś mnie w finale :) 

Czym dla Ciebie było to zwycięstwo? 

Grając w ubiegłym roku, nie przeszedłem ani razu eliminacji. Pamiętam, że było moim marzeniem, 

aby wejść w końcu do turnieju głównego i udało mi się to już w pierwszym turnieju w tym roku. W 

dodatku, doszedłem od razu do ćwierćfinału. Pamiętam, że ten rezultat pozwolił mi uwierzyć w 

siebie i w to, że mogę "namieszać" w tych turniejach. I jak widać, udało się! 
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Z każdą edycją rozgrywek ligowych pniesz się w górę. Teraz jesteś już w najwyższej lidze. 

Jakie masz oczekiwania wobec obecnej edycji? 

Jestem debiutantem w tej lidze i na pewno usatysfakcjonuje mnie już utrzymanie. Chociaż nie 

ukrywam, że bardzo chciałbym wskoczyć na podium :) 

W naszym klubie znamy się nawzajem bardzo dobrze. Wiem, że bardzo regularnie grasz 

sparingi z Wojtkiem Jańczakiem. Co według Ciebie ma w sobie takiego tenis, że tak łączy 

ludzi? 

Na pewno jest to wielka pasja. Z Wojtkiem zawsze gramy bardzo wyrównane mecze i to sprawia, że 

wzajemnie się nakręcamy. Chcemy ciągle się rozwijać i podczas naszych sparingów ćwiczymy 

różne rozwiązania taktyczne, więc bójcie nie nas! (śmiech) 

Już w sobotę kolejny CTS. Jakiego wyniku od Siebie oczekujesz? Powiem Ci informacje z 

pierwszej ręki, będziesz rozstawiony  z jedynką! 

Co??? O Boże... Jednym słowem WOOW! Teraz trzeba udowodnić, że nie jest to przypadek. Mimo 

to, jeżeli zagram nawet tylko jeden mecz, ale będę po nim zadowolony ze swojej gry, to będę tym 

faktem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ jestem wobec siebie wymagający i nawet po 

wygranym turnieju, miałem do siebie w kilku aspektach pretensje. 

Na pewno masz chrapkę na zwycięstwo w Mastersie? Życzę powodzenia w realizacji tego 

celu! 

Chrapkę mam i to wielką, ale nie tylko ja. Stawka jest bardzo wyrównana i będzie w nim 

występować na pewno kilku bardziej doświadczonych graczy ode mnie, więc na pewno będzie to 

pewnego rodzaju nauka. Nie ukrywam, że wygranie MASTERSA byłoby spełnieniem kolejnego z 

marzeń. Dzięki za rozmowę i do zobaczenia na korcie! 

Również dziękuję i powodzenia! Może znów do zobaczenia w finale?  

 

Na zdjęciu od lewej: Kamil Szymanek i Emil Jaczak 


