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WSTĘP

Na ziemi żyje ponad siedem miliardów ludzi. Na całym świecie  
w tenisa ziemnego gra około siedemdziesiąt pięć milionów (według danych  
British Journal of Sports Medicine z 2007 roku). Profesjonalnych zawodni-
ków i zawodniczek jest w sumie 13 7361. Warto zaznaczyć, że 6 108 nigdy 
nie zarobiło nawet grosza. Średni roczny koszt regularnego grania w tur-
niejach (nawet do czterdziestu w roku), codziennego trenowania, opła-
cania trenerów, fizjoterapeutów, psychologów oraz wielu innych potrzeb 
niezbędnych do profesjonalnego grania w tenisa na najwyższym pozio-
mie wynosi niecałe 120 000 $. Tylko 1,8% mężczyzn i 3,1% kobiet zarabia 
wystarczająco dużo, aby móc pokryć te koszty. Zazwyczaj około pięć lat 
zajmuje zawodnikowi przebicie się od pierwszego zdobytego punktu ATP 
do pierwszej setki rankingu — tylko tam tak naprawdę zarabia się na teni-
sie. Na światowych listach ATP (ang. Association of Tennis Professionals —  
w wolnym tłumaczeniu: Stowarzyszenie Tenisistów Profesjonalnych) łącz-
nie sklasyfikowanych jest 2 242 zawodników, gdzie aktualnie liderem jest 
mój rówieśnik — Novak Djokovic. Polskich zawodników w tym zestawie-
niu mamy trzydziestu trzech (dane z 19.10.2015). Przy czym w pierwszej 
setce rankingu ATP, tylko jednego — Jerzego Janowicza. Dla porównania, 
Hiszpanów jest stu dwóch w całym wykazie oraz czternastu w pierw-
szej setce. Moim najwyższym rankingiem w tym prestiżowym rejestrze 
było miejsce numer 1000 w grze pojedynczej i 1184 w grze podwójnej.  

1 Jai Bednall, Gap between the haves and have nots in tennis continues to widen,  
http://www.heraldsun.com.au/sport/tennis/gap-between-the-haves-and-have-nots-in-tennis-
continues-to widen/story-fnibcgxs-1227200656908#.VM_3KY3AZL0.facebook, 07.03.2015.
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Patrząc w skali krajowej, na liście seniorskiej PZT (skrót od Polski Związek 
Tenisowy) w porządku numerycznym można odnaleźć nieco ponad 
dwustu zawodników. Ja natomiast, w rodzimej hierarchii doszedłem najwy-
żej do ósmego miejsca. Być jednym z tysiąca ludzi, którzy profesjonalnie 
uprawiają tę dyscyplinę sportu w skali całego świata, to nie lada osiągnię-
cie i czuję się zaszczycony, że moje nazwisko przewija się obok takich 
sław tenisa, jak: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic czy Andy 
Murray. Bardzo istotnym jest fakt, i pragnę podkreślić go z całą mocą, iż 
aby w ogóle znaleźć się w ewidencji ATP, potrzeba nie lada wyrzeczeń, 
codziennych wielogodzinnych treningów, podczas których wylewa się 
hektolitry potu, nieustannie przekraczając własne ograniczenia narzuca-
ne przez ciało i umysł. Nawet jeśli spełni się powyższe warunki z namasz-
czeniem i pietyzmem, to i tak nie ma gwarancji sukcesu — nigdy nie ma 
gwarancji sukcesu… Jak pisze Rafael Nadal w swojej biografii — „Trzeba 
pamiętać, że w tenisie często wygrywa się o mały włos, że w tę grę wbu-
dowany jest element matematycznej niesprawiedliwości. Nie jest tak jak 
w baseballu, gdzie zwycięża zawsze ten, kto zbierze najwięcej punktów. 
W tenisie wynik często zależy w mniejszym stopniu od tego, czy jeden 
z przeciwników jest lepszy, a w większym — od umiejętności zdobywania 
punktów w krytycznych momentach, dlatego tak ważna jest tu psychi-
ka zawodników”.2 Tenis ziemny, jak każdy sport uprawiany profesjonalnie  
i z zaangażowaniem, jest wymagający i złożony — na osiągnięcie sukce-
su w postaci rankingu ATP składa się bardzo wiele różnych czynników, ze 
sprzyjającym szczęściem włącznie. W swojej karierze, która trwała nieomal 
osiemnaście lat, zagrałem sto trzynaście Futuresów, pięć Challengerów, 
cztery turnieje ATP, dziewiętnaście turniejów ITF Juniors; łącznie w dwu-
dziestu dwóch krajach na całym świecie. Podsumowując wszystkie mecze 
w karierze rozegrane na arenie międzynarodowej, było ich nieco ponad 
trzysta pięćdziesiąt, zarówno w profesjonalnych, jak i juniorskich turnie-
jach. Spotkań rozstrzygniętych na polskiej arenie było już tak wiele, że nie 
jestem w stanie ich zliczyć.

Tym co skłoniło mnie do napisania tej książki, była przede wszystkim 
chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, nie tylko tenisowymi. W 
księgarniach można znaleźć jedynie książki największych gwiazd świa-
towego tenisa, takich jak: Andre Agassi, Pete Sampras, Rafael Nadal, 

2 Rafael Nadal, John Carlin, Rafa, Wydawnictwo Bukowy Las, 2012.
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Roger Federer czy Andy Murray. Na próżno szukać pozycji sportowców, 
których droga do sukcesu nie była usłana różami, a kariera nie zakończy-
ła się spektakularnym triumfem. Zawodników, którzy doszli tylko do pew-
nego etapu swojej kariery i postanowili ją zakończyć z różnych względów. 
Zdecydowana większość z nich konfrontuje się z wieloma przeciwno-
ściami, które powstają na ich długiej drodze do zwycięstwa. Na pewnym 
etapie własnych zmagań szukałem książki, która byłaby dla mnie czymś  
w rodzaju sportowego przewodnika. Niestety nigdzie go nie znalazłem, 
więc powiedziałem sobie, że któregoś razu sam ów napiszę. Pierwotnie 
moja wizja była taka, aby napisać książkę po zakończeniu kariery teniso-
wej; mniej więcej w wieku trzydziestu czterech lat, kiedy dojdę do pierwszej 
setki rankingu ATP. Wówczas moja pozycja mogłaby osiągnąć większy roz-
głos i uznanie w środowisku tenisowym. Sukces działa jak magnes, otwiera 
mnóstwo drzwi i rodzi wiele możliwości. Stało się jednak inaczej. Pisząc tę 
książkę, mam dwadzieścia siedem lat i świeżo zakończyłem swoją karie-
rę tenisową. W tym miejscu należy również dodać, że jestem w życiowej 
formie sportowej (najwyższy ranking osiągnąłem we wrześniu 2014 roku). 
Mimo to, doszedłem do kresu swoich sportowych dokonań. Pojedynku, 
który był elementem mojego życia, począwszy od ukończenia dziewięciu 
lat, aż do teraz, z krótkimi przerwami. Chciałem podsumować ten rozdział. 
A najlepszym pomysłem, który przyszedł mi do głowy, było opowiedzenie 
mojej historii i podzielenie się nią z innymi. Jest to spełnienie mojego wiel-
kiego marzenia, a sam proces tworzenia uważam za niezwykle poucza-
jący, wartościowy i oczyszczający. Piszę książkę również z myślą o moich 
dzieciach oraz osobach, które borykają się z podobnymi problemami  
i w jakimś stopniu będą mogły się z nimi utożsamić. Znaleźć ukojenie, 
poradę lub dla których książka będzie po prostu przestrogą, aby nie dopu-
ścić się tych samych pomyłek. Stare polskie porzekadło mówi przecież, że 
lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich. Chciałem spisać wszyst-
kie najważniejsze wspomnienia, ponieważ za kilkanaście lat, bardzo praw-
dopodobnie, historie tak ostro wyryte w mej pamięci wyblakną i nie będę 
mógł przekazać ich następnym pokoleniom. Chciałbym, żeby moje dzieci 
i wnuki miały pełniejszy obraz swojego taty i dziadka. Na końcu pewnych 
rozdziałów zamieściłem również podsumowania w formie porad, złotych 
myśli, czasem napomnienia, dla wszystkich Czytelników, ze szczególnym 
uwzględnieniem sportowców, trenerów, rodziców, opiekunów, zawodników  
i zawodniczek oraz pasjonatów uprawiających tę wspaniałą, ale jednocześnie 
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wymagającą i trudną, dyscyplinę sportu. Sugestie te wydają mi się kluczo-
we w dochodzeniu do mistrzostwa w różnych dziedzinach życia.

Zanim zacząłem pisać, targały mną wątpliwości — masa wątpliwości 
— czy aby nie jestem za młody i za mało doświadczony na podjęcie tak 
dużego wyzwania? Czy może powinienem osiągnąć najpierw jakiś wido-
wiskowy sukces w tenisie na skalę światową, zdobyć tytuł naukowy lub 
dożyć, co najmniej pięćdziesięciu lat? Postanowiłem zatem, potraktować 
je, jako kolejne wyzwanie, oswoiłem swoje lęki i zabrałem się do dzieła. Jest 
to opowieść prawdziwa, z założenia więc jest subiektywna i przepuszczo-
na przez swoiste filtry poznawcze (w różnych sferach i tematach). Dzisiaj 
jestem ukształtowanym, dorosłym człowiekiem i do nikogo nie czuję urazy 
za to, co wydarzyło się w przeszłości. Wszystkim już dawno przebaczyłem, 
zaczynając od samego siebie. Jestem niezwykle wdzięczny zarówno tym 
osobom, które pozytywnie na mnie wpłynęły, jak również tym, z którymi 
nie miałem najlepszych relacji i krytykowały moje postępowania. Jeżeli kto-
kolwiek z moich najbliższych poczuje się dotknięty, tym co napisałem — 
wyrażam swoje ubolewanie, niemniej jednak, gdyby mój los potoczył się 
inaczej, to ta książka pewnie nigdy by nie powstała. To dzięki Wam jestem 
tu, gdzie jestem! Jestem niewypowiedzianie wdzięczny za możliwość 
zrealizowania mojego marzenia, a w pierwszej kolejności dziękuję mojej 
ukochanej żonie Karolinie za wytrwałość, za wsparcie, wyrozumiałość, 
pomimo tego, że często było naprawdę ciężko, oraz za jej ogromny wkład 
w pracę nad książką. Bardzo dziękuję moim rodzicom — Mamie Beacie  
i Tacie Waldemarowi, ponieważ bez nich nie miałbym motywacji do pisania, 
ale przede wszystkim możliwości grania w tenisa. Mojemu bratu Pawłowi,  
z którym spędziłem wiele czasu na turniejach i na rozmowach o życiu  
i tenisie — dziękuję za to, że wspierałeś mnie w trudnych momentach. 
Dziękuję mojej siostrze Aleksandrze — za to, że pozwoliłaś mi inaczej spoj-
rzeć na rzeczywistość. Dziękuję mojej babci Walentynie za ogromną pasję 
i pieczołowitość w gromadzeniu dokumentacji o każdej możliwej wzmian-
ce na mój temat — trzeba przyznać, że zebrało się ich całkiem sporo  
w przeciągu całej mojej sportowej kariery. Szczególne podziękowania dla 
mojego przyjaciela Dawida Piątkowskiego, który zainspirował mnie do na-
pisania książki. Żadne marzenia nie są zbyt wielkie, a żaden marzyciel nie 
jest zbyt mały! Książka powstała, ja włożyłem w nią całe swoje serce. 

Przekazuję na Wasze ręce moją osobistą historię, zróżnicowaną,  
i w moim odczuciu, wartościową pozycję, która — mam ogromną nadzieję 



 W s t ę p  11

— wzbogaci wiedzę o tenisie, zainspiruje wielu młodych i starszych spor-
towców, a także pomoże Wam w rozwoju osobistym. 

Życzę przyjemnej lektury!





1
PRZEBUDZENIE

„
Największe odkrycie moich czasów to prawda, 

że człowiek może zmienić siebie, 
zmieniając swój stosunek do świata.

William James (1842-1910)
amerykański filozof i psycholog
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Przebudziłem się we wrześniu 2013 roku. Byłem w tym czasie w hotelu 
Sierra Savoy w Szarm el-Szejk w Egipcie na serii turniejów tenisowych rangi 
Futures, organizowanych przez ITF (ang. International Tennis Federation — 
w wolnym tłumaczeniu: Międzynarodowa Federacja Tenisowa). Był późny  
i bardzo ciepły wieczór, leżałem w pokoju hotelowym z włączoną klimaty-
zacją i nie mogłem zasnąć. Następnego dnia miałem grać mecz pierwszej 
rundy o punkt ATP. Patrzyłem w sufit, przewracałem się z boku na bok 
i zaczynałem czuć wyjątkowy niepokój — jak nigdy dotąd — coś w rodzaju 
koszmarnego dyskomfortu. Próbowałem zamknąć oczy i się odprężyć, ale 
za każdym razem, gdy to robiłem, czułem się coraz bardziej przytłoczony. 
Jakbym był zamknięty w za ciasnej klatce, bez możliwości wykonania jakie-
gokolwiek ruchu. Brakowało mi tchu, a moje ciało stawało się coraz bardziej 
napięte. Na domiar złego zaczynałem myśleć, że się nie wyśpię, a muszę 
przecież być wypoczęty przed zbliżającym się meczem. Nie mogłem się 
odnaleźć. Pierwszy raz doznawałem tak intensywnie negatywnych emocji, 
których w tamtej chwili nie potrafiłem nawet nazwać. Nie wiedziałem, co się 
ze mną dzieje. Nie byłem w stanie dłużej leżeć na łóżku, więc wyszedłem 
z pokoju z nadzieją, że może jak zaczerpnę trochę świeżego powietrza, to 
uda mi się zasnąć. Powiedziałem bratu, że idę się przejść i że zaraz wrócę. 
Starałem się nie dać po sobie poznać, że dzieje się ze mną coś złego. 
Spacerowałem na terenie hotelu po wąskich alejkach wśród wysokich palm. 
Wszyscy spali, niebo było bezchmurne, widać było gwiazdy. Chodziłem bez 
żadnego celu pogrążony w swoich nieustannie napływających myślach i po 
jakimś czasie, zatrzymawszy się, usiadłem na murku przy podświetlonym 
basenie. Sceneria była piękna, a mi odechciewało się żyć; nie wiedziałem, 
co począć. Zalała mnie fala ogromnego smutku i zacząłem płakać, a nawet 
ryczeć. Wiedząc, że nikt mnie nie widzi nie powstrzymywałem emocji, ulega-
jąc im wpadłem w totalną rozpacz. Zacząłem się zastanawiać, o co w tym 
wszystkim chodzi? Dlaczego to mi się przytrafia? Co ja takiego zrobiłem? 
Następnie cisnęły mi się na usta jedyne słuszne pytania i rozkazy — gdzieś 
w kierunku gwiazd, jakby ktoś miał tam być i mnie wysłuchać. Co ja mam 
teraz zrobić? Co ze sobą począć? Daj mi jakąś wskazówkę! Pokaż jakieś roz-
wiązanie! Miałem dość i czułem, że dłużej tego nie zniosę… W tej samej chwili 
wydarzyło się coś niesamowitego, coś, czego żadne, nawet najpiękniejsze 
słowa nie są w stanie ująć. Nagle wszystkie negatywne emocje opadły i do-
stąpiłem uczucia błogiego spokoju, czegoś w rodzaju pustki. W tym momen-
cie odniosłem wrażenie, jakby nie było przeszłości ani przyszłości — byłem 
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tylko tu i teraz. Trwało to kilka minut, po czym natychmiast wpadłem w eu-
forię; napływ endorfin był obezwładniający. Naraz wszystko dookoła wyda-
wało się takie piękne! Kilka minut wcześniej zupełnie tego nie zauważałem 
— patrząc w niebo nie widziałem jego głębi, którą nagle cudownie dostrze-
głem. Widziałem palmy, kwiaty, jaszczurki, różnego rodzaju roślinność, ale 
dosłownie chwilę później wszystko nabrało zupełnie innego wymiaru. Byłem 
w stanie utożsamić się z naturą, stałem się jednością ze wszystkim, co mnie 
otaczało. Czułem swój oddech, wsłuchiwałem się w siebie. Cały ten wachlarz 
optymistycznego poruszenia był czymś wspaniałym, czymś wyjątkowym. 
Dzisiaj wiem, że to był przełomowy, najważniejszy moment w moim życiu. 
Doznałem czegoś w rodzaju oświecenia czy przebudzenia (nazwa nie ma 
większego znaczenia). Dlaczego człowiek musi spaść na samo dno, żeby 
zatrzymać się i uświadomić sobie pewne fundamentalne prawdy? Dla każ-
dego „dno“ może oznaczać coś zupełnie innego. I zapewne oznacza. Dla 
mnie był to etap przełomowy. Chwile, które przeżywałem były bardzo cięż-
kie, ale doszedłem do takiego punktu w swoim życiu, kiedy musiałem podjąć 
odważną decyzję, ustalić raz na zawsze hierarchię wartości. Zdecydować  
o priorytetach, a także o tym, co liczy się najmniej lub wcale. Raptem 
wszystko wydało mi się takie oczywiste, jak gdybym wiedział to od zawsze, 
choć wcześniej tego nie wiedziałem! Nie żyłem w zgodzie z samym sobą  
i ze światem. W przekonaniu o sile cnót i ideałów oraz tego, jak zbawien-
ny wpływ mają na ludzkie życie. Harmonia. Jedność. Spokój ducha. Poczucie 
spełnienia. Wspaniale jest móc poczuć te emocje wszystkie na raz i każdą  
z osobna. Pozwolić, aby wypełniły duszę i świadomość.

Gdy wracałem do hotelu byłem już zupełnie innym człowiekiem, pełnym 
wigoru i mocy sprawczej. Energia dosłownie mnie rozpierała. Wparowałem 
do cichego i uśpionego pokoju z uśmiechem na twarzy. Dalej nie mogłem 
zasnąć, ale tym razem ze względu na rozpierającą mnie radość i pozy-
tywną siłę, którą obdarzał mnie wszechświat. Nie mogłem doczekać się 
następnego dnia. Rano zerwałem się z łóżka. Poziom energii nadal był 
wyjątkowo wysoki. Nie do końca jeszcze wtedy wiedziałem, o co w tym 
wszystkim chodzi — sytuacja z poprzedniego wieczoru była na tyle świeża, 
że nie potrafiłem w nią uwierzyć. A jednak, to wszystko działo się napraw-
dę. Tego samego dnia miałem mecz pierwszej rundy turnieju głównego,  
w którym przeciwnik z Indii — Ranjeet Virali-Murugesan — rozstawiony z nu-
merem szóstym w turnieju i sklasyfikowany na 594 miejscu w rankingu ATP, 
przy stanie 4:4 w pierwszym secie poddał mecz; zatruł się dzień wcześniej 
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podczas kolacji i parokrotnie wymiotował na korcie. Nie ukrywam, że z jednej 
strony bardzo się cieszyłem, ponieważ zdobyłem upragniony, długo wycze-
kiwany, punkt ATP i to w momencie, kiedy najmniej tego oczekiwałem. Z dru-
giej strony jednak szkoda mi było mojego przeciwnika, przykro było patrzeć 
jak się męczył. Dopiero po dziewiętnastu porażkach w grze o punkt ATP 
udało mi się go zdobyć (nie uwzględniając punktu ATP, który otrzymałem za 
udział w Challengerze w 2005 roku). Można powiedzieć, że miałem ogromne 
szczęście, ale ile razy wcześniej trafiałem na zawodników, którzy byli pierwsi 
rozstawieni w turnieju. Nie może być przecież tak, że jakiś zawodnik ciągle 
ma słabe losowania, ponieważ jeśli jest wytrwały i cierpliwy, to prędzej czy 
później karta się odwróci. Zdobyty punkt ATP spowodował, że spadł mi 
ogromny ciężar z barków. Tyle lat grałem właśnie po to, po nocach śniąc 
wciąż ten sam sen, że zdobywam punkty ATP, a potem budziłem się, żału-
jąc, że to nie jest rzeczywistość. Wiedziałem, że nie mogę się poddawać, bo 
w końcu przyjdzie czas i na mnie. W końcu spełnią się moje marzenia.

POTĘGA TERAŹNIEJSZOŚCI

Tak naprawdę to turniej w tym czasie był sprawą drugorzędną. Po 
meczu tym bardziej rozpierała mnie energia i jakoś musiałem ją spożyt-
kować. Miałem w plecaku książkę Eckharta Tolle Potęga Teraźniejszości, 
którą dostałem od żony na urodziny, z dedykacją. Czuć buzującą jeszcze 
adrenalinę i sięgać po książkę? No cóż. Prawda jest taka, że nigdy nie lu-
biłem czytać książek. Do tego momentu przeczytałem ich kilka, co z dzi-
siejszej perspektywy wydaje mi się niepojęte. Biorąc do ręki lekturę tego 
inspirującego przewodnika duchowego, nie wiedziałem, czego mam się 
spodziewać, ale już od pierwszych stron czułem, że wyruszam w niezwy-
kłą podróż. Potęga teraźniejszości od samego początku wywierała na mnie 
ogromne wrażenie. Emocje, które przeżyłem zeszłej nocy, również się do 
tego przyczyniły. Pod wpływem minionych zdarzeń, czegokolwiek nie za-
cząłbym czytać, na pewno spodobałoby mi się to i przyczyniło do daleko 
idących zmian. Nic nie dzieje się jednak przypadkowo. Wychodzę z za-
łożenia, że wszystko, co nas spotyka, ma jakiś sens. Musiała to być książ-
ka właśnie tego autora, w tym konkretnym momencie mojego życia. Gdy 
zacząłem wykonywać ćwiczenia z tej książki, uświadomiłem sobie wiele 
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fundamentalnych rzeczy — w jednej chwili stałem się świadomym i oświeco-
nym człowiekiem, przynajmniej tak wtedy uważałem. Zacząłem dostrzegać 
innych, uśmiechać się do wszystkich napotkanych osób, idąc na przykład 
z pokoju hotelowego na śniadanie. Stałem się niezwykle otwarty na ludzi. 
Z miejsca potrafiłem ocenić, jak dana osoba się czuje, spoglądając jedynie 
na jej twarz. Odnosiłem wrażenie, jakbym na poczekaniu posiadł jakieś nad-
przyrodzone zdolności — tajemną wiedzę, do której dostęp mają wyłącznie 
wybrańcy tego świata.

Postanowiłem, że zacznę zmieniać wszystko dookoła. Wiedziałem, że po-
zytywna energia, którą czułem każdą komórką swojego ciała, zacznie udzie-
lać się innym. Byłem niezwykle uprzejmy dla wszystkich bez wyjątku — nawet 
dla osób wrogo do mnie nastawionych. Będąc na kortach, przytrafiła mi się 
taka trywialna sytuacja, która tylko utwierdziła mnie w przekonaniu o mocy 
afirmatywnego myślenia. Otóż poszedłem do pomieszczenia, gdzie młody 
chłopak naciągał rakiety tenisowe. Prawie zawsze, gdy tam wchodziłem, był 
opryskliwy i niemiły, zarówno dla mnie, jak i innych zawodników. Ja jednak 
tego dnia założyłem sobie, że nie będę odpłacał tą samą monetą. Pójdę tam 
i spowoduję, że wychodząc z tego pokoju, nie tylko ja będę czuł się dobrze, 
ale sprawię, że i on zmieni nastawienie. Tak też się stało. Byłem dla niego 
tak niecodziennie miły, uprzejmy, pełen przychylności, że już nie miał innego 
wyjścia — po prostu zaraziłem go swoją postawą. Później codziennie wi-
taliśmy się bardzo serdecznie i z uśmiechem na twarzy. Trzeba po prostu 
chcieć dostrzec drugiego człowieka i odnaleźć w sobie pokłady empatii. To 
było coś niesamowitego. Na przestrzeni czasu, który minął od tamtej pory, 
jestem zmuszony przyznać, że kilka razy musiałem toczyć ze sobą niema-
łą walkę, aby odtworzyć ten piękny stan — tuż po przebudzeniu. Dziś wiem, 
że to był błąd. Iluzja, omyłka ego. Nie da się bowiem wrócić do przeszłości,  
a faza, którą wówczas przeżyłem, była wyjątkowa, niepowtarzalna — w związ-
ku z czym nie mogłem doznać jej ponownie w tym samym wymiarze.

PIERWSZY ĆWIERĆFINAŁ FUTURESA

W drugiej rundzie turnieju wygrałem bardzo gładko 6:1, 6:1 z młodym 
zawodnikiem z Wielkiej Brytanii. Zdobywając drugi punkt do klasyfikacji 
ATP, awansowałem do pierwszego ćwierćfinału w karierze w turnieju rangi 
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Futures. Byłem bardzo pewny siebie. Grałem w teraźniejszości, jak w tran-
sie: każda piłka, każde zagranie było osobną historią, nie rozpamiętywałem 
błędów, ani też za bardzo nie cieszyłem się z efektownie wygranych punk-
tów. Całość odbywała się jak na zwolnionym filmie — klatka po klatce. Na 
wszystkie zagrania miałem więcej czasu. Byłem bardzo spokojny. W prze-
rwach między gemami, siedząc na ławce, patrzyłem na chmury, na palmy  
utożsamiałem się z nimi. Nic innego wtedy nie istniało, żadne myśli, miałem 
„wolną głowę“ — czysty umysł. W „ćwiartce“ byłem przekonany, że wygram. 
Nigdy do tej pory nie czułem się na korcie tak dobrze, taki pewny swego. 
Działo się tak dlatego, że zmieniło się moje myślenie oraz postawa. Stałem 
się odważnym, zdecydowanym i pewnym siebie zawodnikiem. W ¼ finału 
przegrałem jednak 7:6 (5), 6:4 z zawodnikiem z Rosji Ivanem Nedelko, który 
był rozstawiony z numerem drugim i sklasyfikowany wówczas na 427 miej-
scu na liście ATP. Warto też dodać, że w 2013 roku rozegrał w Egipcie aż 23 
turnieje w tym samym klubie tenisowym. Nie bez przyczyny nazywali go „tu-
bylcem”. Nie wykorzystałem w pierwszym secie piłki setowej. Przegrywałem 
5:2 w gemach, aby później wyjść na prowadzenie 6:5 i serwować na seta. 
Odnosiłem wrażenie, że mój brat Paweł, oglądając ten mecz z trybun, prze-
cierał oczy ze zdumienia, kiedy widział poziom, na jakim rozgrywałem to spo-
tkanie. Czułem się wtedy jak profesjonalny zawodnik, uwierzyłem we własne 
możliwości. Zdałem sobie sprawę, że praktycznie wszystko zależy od psychi-
ki i od odpowiedniego nastawienia. Przy piłce setowej, przy 40:30, zrobiłem 
sobie dosyć długą przerwę między punktami, żeby ochłonąć po poprzednim 
punkcie i na spokojnie zamknąć seta. Jednak wydarzyło się coś nieoczekiwa-
nego. Sędzia stołkowy zakomunikował, że przekroczyłem dozwolony czas, 
który mogłem mieć pomiędzy punktami i powiedział, że mam serwować od 
razu drugim serwisem. Już wcześniej miałem jedno takie ostrzeżenie na 
początku seta (było gorąco i te 20 sekund pomiędzy punktami to było sta-
nowczo za mało, a na dodatek sędziowie byli bardzo skrupulatni). Niestety 
nie trafiłem drugiego serwisu, przegrałem punkt i była równowaga. Mając 
tak dobre nastawienie, nawet nie przyszło mi do głowy, żeby się zdenerwo-
wać i rozpamiętywać tę sytuację. Walczyłem dalej i przegrałem po niecałych 
trzech godzinach gry, po bardzo wyrównanym spotkaniu. Byłem przemożnie 
zadowolony z gry w meczu i w całym turnieju. Po tej rozgrywce, kiedy już się 
wykąpałem i leżałem na łóżku, dotarło do mnie, że nie wykorzystałem wyjąt-
kowej okazji. Byłem bardzo bliski zdobycia sześciu punktów ATP za jednym 
razem, co dawałoby już spory awans w okolice 1200 miejsca. Później jeszcze 
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tylko raz udało mi się powtórzyć wynik ćwierćfinałowy. Po meczu zawsze 
mamy wybór, czy myśleć o niewykorzystanych okazjach, czy o momentach, 
w których grało się bardzo dobrze. Można myśleć o jednym i o drugim, ale 
zawsze trzeba wyciągnąć konstruktywne wnioski, popracować nad tym, co 
nie funkcjonowało i zostać z tym, co zrobiło się właściwie. Ja zatrzymałem 
sobie pozytywne nastawienie, odważną grę i ogromną wolę walki.

NA ROZSTAJU DRÓG

Stan przebudzenia czy oświecenia był czymś niepowtarzalnym — do-
znaniem całkowitej, nieprzeniknionej pełni, uzyskaniem klucza do drzwi  
o wiedzy absolutnej. Jednak zanim do tego doszło, byłem na samym dnie. 
Po powrocie z turniejów z Egiptu moja małżeńska sytuacja wyglądała kiep-
sko. Wszystko szło w bardzo złą stronę. Chcieliśmy się rozwieść. Często 
się kłóciliśmy, nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka, chcieliśmy zmieniać 
siebie nawzajem, oczywiście bez jakiegokolwiek skutku. Krzywdziliśmy się 
wzajemnie, była to przemoc psychiczna. Nasza miłość wypalała się, a naj-
gorsze było to, że gdzieś po środku był nasz mały synek (wtedy miał dwa  
i pół roku). Rozwód i rozłąkę z żoną jeszcze byłem w stanie jakoś sobie wy-
obrazić, nauczyłbym się z tym żyć, ale co z synkiem? Dręczyły mnie wy-
obrażenia, że kiedyś Janek mógłby mieć innego tatę. Nie byłem w stanie 
poradzić sobie z takimi emocjami. Za dużo było cierpienia. To mnie po 
prostu przerastało. Nie wiedziałem, jaką podjąć decyzję. 

Przed samym wyjazdem do Egiptu spotkałem się z moimi rodzicami  
w ich domu. Chciałem się wyżalić i o wszystkim im opowiedzieć. Dzisiaj 
wiem, że popełniłem ogromny błąd. Nie powinienem był rozmawiać o żonie 
z własnymi rodzicami, w momencie, kiedy byliśmy w totalnej rozsypce i nie 
potrafiliśmy dogadać się sami ze sobą. Trudno żeby moi rodzice obiektyw-
nie podeszli do sytuacji, w której ich syn ma problem. To była tylko woda 
na młyn. Pamiętam jak podczas rozmowy z rodzicami kompletnie się roz-
kleiłem. Zawsze starałem się powstrzymywać od różnego rodzaju emocji 
— w procesie mojego wychowania, nikt nigdy nie nauczył mnie tak napraw-
dę, jak nazywać emocje, jak o nich rozmawiać, że trzeba je przeżywać. Nie 
wiedziałem, że emocje należy do siebie dopuścić — rozpoznać je, oswoić, 
by następnie dać im upust w dobry, niekrzywdzący nikogo ani niczego, 
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sposób. Ja natomiast byłem nieświadomy. Nie posiadłem wówczas tajników 
inteligencji emocjonalnej. Często zamiatałem tylko pod dywan te negatyw-
ne emocje i — podobnie jak większa część znanych mi osób — kumulowa-
łem je w sobie. Później, kiedy wszystko się we mnie kotłowało, przychodziła 
chwila, w której trzeba było te emocje skanalizować. Wtedy wyrzucałem  
z siebie wszystko, mówiąc bardzo źle o własnej żonie. Nie umiałem zacho-
wać odpowiedniej dojrzałości, bo skąd miałem mieć takie umiejętności? 
Chociaż często stawałem w obronie żony, zacząłem omawiać z rodzica-
mi, jak miałaby wyglądać nowa sytuacja, że zamieszkamy osobno, Janek  
z mamą, i będziemy się spotykać tak często, jak będzie trzeba. Całe szczę-
ście nie traktowaliśmy synka jako karty przetargowej. Oboje chcieliśmy dla 
niego jak najlepiej. Chociaż tyle. Na wyjeździe w Egipcie miałem nabrać 
trochę dystansu do całej tej sytuacji i podjąć decyzję od razu po powrocie. 
Nie mogliśmy tkwić w tym samym miejscu. 

Na początku wyjazd na turnieje tenisowe w takim stanie emocjonal-
nym nie wydawał się dobrym pomysłem, tym bardziej że był to czas, kiedy 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odradzało podróże do Egiptu. My  
z bratem Pawłem byliśmy odważni lub głupi, patrząc z perspektywy kogoś 
innego. Jednak nie przestraszyliśmy się, a czas pokazał, jak dobrym to było 
posunięciem — pod każdym względem. Byłem bardzo zdeterminowany, 
żeby lecieć, ponieważ Futuresów rozegranych w Polsce w lato nie mogłem 
zaliczyć do udanych. Nawet nie otarłem się o punkt ATP, ciągle przegrywa-
jąc w eliminacjach. 

Powracając do momentu, w którym los mnie pobłogosławił i doznałem 
olśnienia, zaczynając życie w zupełnie innym wymiarze: jako nowa osoba. 
Zaraz po tym wspaniałym przeżyciu napisałem do żony na facebooku. 
Oświecenie zbiegło się z czytaniem książki Eckharta Tolle’a, dlatego też 
wszystko stało się dla mnie takie oczywiste. Wiedziałem, co ma się wydarzyć. 
Słowa, właściwe słowa, same spływały po moich palcach na ekran monitora. 
Napisałem do żony, że akceptuję ją taką, jaka jest, że bardzo ją kocham, że 
nie chcę się rozwodzić, że nie wyobrażam sobie życia bez niej i że zrobię 
wszystko, żeby naprawić nasz związek. Pisałem to, co trzeba było napisać, 
ale tylko dlatego, że w końcu to poczułem. Dlatego że przyszło zrozumienie 
i miłość, którą odczuwałem całym sobą na każdym kroku. Miłość do całego 
świata, do ludzi, do żony oczywiście też. Czułem, że tym razem będzie ina-
czej, że to nie będzie tylko kolejna niespełniona obietnica z mojej strony. Nie 
było w tym jakiegokolwiek wyrachowania czy strachu przed tym, że rozwód 
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to życiowa porażka. Oczywiście żona na początku oniemiała. Była zdezo-
rientowana tak gwałtowną i radykalną przemianą. Być może słowo „błogosła-
wieństwo“ mogło wydać się pewnym nietaktem. Ja jednak pragnę zaznaczyć, 
że przed moim wyjazdem do Egiptu byłem zupełnie inną osobą, niezdolną 
do wyrażania własnych uczuć, trochę egocentryczną ze względu na sport, 
który ukształtował mnie już na wczesnym etapie, ale przede wszystkim nie-
świadomą i nieobecną. Nie dostrzegałem w odpowiednim stopniu potrzeb 
moich najbliższych; byłem głuchy i ślepy na wołania żony. Zatem, z jej per-
spektywy, potrzeba było cudu, aby nasze małżeństwo mogło przetrwać. Ten 
cud jednak się wydarzył! I oto ja, Darek, któremu daleko było do doskonało-
ści, zacząłem się jawić żonie, jako Darek ideał — ucieleśnienie wszystkich jej 
pragnień i wyobrażeń o mężu, ojcu, partnerze życiowym. Kluczową kwestią 
oczywiście pozostawało pytanie, czy ta spektakularna zmiana nie podda się 
presji czasu. Musiałem więc udowodnić, że to, co się właśnie zaczyna, będzie 
na tyle trwałe, abym mógł zostać potraktowany poważnie. Bowiem odbudo-
wanie zaufania, to nie lada wyzwanie. Wiedziałem, że jestem w stanie na 
nowo sprostać wszelkim oczekiwaniom. Czułem dosłownie z dnia na dzień, 
że możemy stworzyć wspaniały związek oparty na porozumieniu dusz, bli-
skości i głębi uczuć. Stworzyć idealne małżeństwo — to nowy cel, dla którego 
trzeba wszystko przewartościować i budować, cegiełka po cegiełce, każdego 
następnego dnia. Wszystko jest przecież możliwe! Wystarczy bardzo chcieć, 
a kiedy jest się świadomym człowiekiem, naprawdę niewiele rzeczy może się 
nie udać. My sami wyznaczamy sobie granice. Dlatego postanowiłem sobie 
nie ograniczać się już więcej. Żeby żadnemu z Was — Drodzy Czytelnicy — 
nie wydawało się jednak, że posiadłem nadludzkie umiejętności. Zapewniam 
Was, iż jestem tylko człowiekiem. I choć przyświecał mi najjaśniejszy cel,  
a serce było czyste niczym kryształ, nieraz i nie dwa razy powracałem do 
starych nawyków. Moją nienaganną reputację ratuje chyba tylko fakt, iż po-
dobno potrzeba średnio 66 dni3 na wyrobienie sobie nowego nawyku. Praca 
nad tym, aby zacząć działać na skutek zinternalizowanych mechanizmów, 
wymaga wysiłku. Niemniej jednak każdy z Nas może odkryć swój potencjał. 
Bo w każdym z nas drzemią nieograniczone możliwości — całe ich pokłady, 
które trzeba wydobyć z siebie i uruchomić! Nie trzeba daleko szukać — wy-
starczy zajrzeć w głąb siebie! Tam odnajdziemy wszystkie odpowiedzi.

3 Według badań przeprowadzonych w londyńskim University College w 2009 roku, po-
trzeba średnio 66 dni, aby zautomatyzować nowe działanie – czyli doprowadzić do momen-
tu, w którym zaczynamy robić rzeczy „odruchowo”, przestając o nich myśleć w chwili ich wy-
konywania.
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PODSUMOWANIE

Nie kontentuj nieszczęścia innych, bo to do Ciebie wróci —  
w tej czy innej postaci, bądź tego świadomy.

Dopuszczaj do siebie myśli, ale nie identyfikuj się z nimi.  
Tak samo z emocjami — poczuj konkretną emocję całym sobą, 

nazwij ją, oswój, ale nie działaj tylko pod jej wpływem.

Rozmawiaj o emocjach, nie uciekaj przed nimi.  
Naucz się je nazywać, opisywać i przeżywać!

Człowiek często musi sięgnąć dna,  
aby uświadomić sobie swoje przeznaczenie.

Jeśli chcesz, aby ktoś był dla Ciebie miły,  
musisz zacząć od siebie.  

Bądź życzliwy, bądź wdzięczny, a przyciągniesz jeszcze więcej 
pozytywnych ludzi czy rzeczy do swojego życia.

Inteligencja emocjonalna jest kluczowa: aby wczuć się  
w emocje innej osoby, musisz wykazywać dużo empatii.

Słuchaj swojej intuicji i podążaj za nią.

Przeszłość i przyszłość są iluzją.  
Liczy się tylko tu i teraz. Istniejesz tylko w teraźniejszości.  

Staraj się jak najczęściej funkcjonować w „teraz“, a do 
przeszłości, czy do przyszłości wybiegaj tylko sporadycznie.  

Do przyszłości jedynie po to, aby ustalać konkretne cele, 
wyobrażenia czy wizje, aby ciągle się rozwijać  

i osiągać sukcesy. Do przeszłości — by wyciągać wnioski, 
celebrować ważne momenty i też się rozwijać.
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W przypadku niewykorzystania dogodnych 
sytuacji czy okazji, zawsze pozostaje wybór —  

można się zdenerwować i ulec tym emocjom, w konsekwencji 
przegrać, np. mecz, albo zamienić myśli negatywne  
na pozytywne i walczyć dalej, dając sobie szansę.

Zawsze trzeba wyciągnąć konstruktywne wnioski,  
popracować nad tym, co nie funkcjonowało należycie  

i przede wszystkim zapamiętać to, co zrobiło się dobrze. 
Przegrywając, jesteś mądrzejszy, a wygrywając — szczęśliwszy.

Zawsze walcz do końca, bo nigdy nie wiadomo,  
co może się wydarzyć. Za każdym razem daj sobie szansę,  

mecz tenisowy kończy się dopiero wtedy,  
kiedy wygra się ostatni punkt — dopóki piłka jest w grze,  

jesteś zwycięzcą.

Wykorzystaj swoje okazje, szczególnie,  
kiedy jesteś w formie — kolejne mogą się nie pojawić.

Nie rozmawiaj z osobami postronnymi,  
jeżeli jesteś w konflikcie z bliskim członkiem rodziny.  

Pod wpływem emocji mówimy rzeczy, których,  
po chłodnej, racjonalnej ocenie, żałujemy.  

Najlepiej najpierw rozwiązać problem między sobą, a później, 
ewentualnie, poprosić o radę lub pomoc kogoś innego.

Dziecko nigdy nie powinno być kartą przetargową  
dla skłóconych rodziców, wtedy najbardziej cierpi.
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