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Szanowni Państwo!
Nie trzeba przekonywać nikogo, że osoba z niedosłuchem nie zostanie wirtuozem, czło-

wiek o słabym wzroku nie powinien wykonywać precyzyjnych prac, np. zegarmistrzowskich, 
a inny, któremu drżą ręce, zostać neurochirurgiem. Podobnie jest w sporcie.

Dużo mówi się, że to nie talent a pracowitość są najpotrzebniejsze, by zostać mistrzem. 
Ale nikt mnie nie przekona, że sięgnięcie po najwyższe laury nie jest połączeniem tych dwóch 
składników. Nie popłynie szybko zawodnik, który nie „czuje wody” (przepraszam za to potoczne 
określenie) i nie wciągnie w płuca 8 litrów powietrza. W piłkę nie zagra jak Messi ktoś, kto nie 
jest w stanie podejmować błyskawicznie decyzji, podobnie jak narciarski zjazdowiec, ale ten 
potrzebuje jeszcze nadludzkiej odwagi. Nie będzie wybitnym sprinterem człowiek, którego mięś-
nie zbudowane są z włókien wolno kurczliwych.

Sposoby na wytrenowanie wytrzymałości i siły są dziś na tyle doskonałe i powszechnie 
znane, że w tych aspektach trudno coś jeszcze poprawić. O zwycięstwach decydują szczegóły, 
których nie sposób wytrenować. Złote medale są dla zawodników utalentowanych: odpor-
niejszych psychicznie, bystrzejszych, mających większe zdolności w zapamiętywaniu ruchu. 
Oczywiście te zdolności muszą być poparte mądrą pracą na treningach. Zaryzykuję, że dziś 
proporcje talentu do pracy to nie 5:95, jak uważano kilka lat temu, ale 30:70.

W dzisiejszym sporcie wszystko można zważyć i zmierzyć. Naukowcy mają sposoby, aby 
z tłumu zdolnych wyłowić garstkę najzdolniejszych. W krajach najlepiej rozwiniętych udało się 
opracować i wprowadzić programy identyfikacji talentów już wiele lat temu. Najwięksi działają 
systemowo, co można prześledzić, choćby w tabelach medalowych kolejnych igrzysk.

W tym numerze „Forum Trenera” staramy się pokazać, że i w Polsce działa system iden-
tyfikacji talentów. Ale same programy to jeszcze mało. Talenty gubimy nadal. Dlaczego? Wielu 
odpowie: bo brakuje pieniędzy; bo trenerzy są źle kształceni i nie rozumieją potrzeby badań 
diagnostycznych; bo coraz mniej dzieci garnie się do sportu. Trudno się z tym nie zgodzić.

Można narzekać w nieskończoność, ale lepiej chyba poszukać rozwiązań. Moja osobista 
propozycja wygląda tak. Samorządy lokalne muszą zająć się podstawą sportowej piramidy. Nie 
oszczędzać na rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, dofinansowywać kluby i trenerów pracu-
jących z najmłodszymi. Dać za darmo na sport obiekty! To samo dotyczy sportu na poziomie 
kadry wojewódzkiej.

I najważniejsze. Trzeba zniszczyć, tak zniszczyć, system współzawodnictwa dzieci i mło-
dzieży na istniejących dziś zasadach, polegający na finansowaniu klubów za medale dzieci 
uczących się jeszcze w szkołach podstawowych. Moim zdaniem to rak, który toczy polski sport!

Trenerzy, zgadzam się, powinni podnosić kwalifikacje i uczestniczyć w zajęciach np. 
Akademii Trenerskiej. A związki nie powinny szczędzić na to grosza. Trzeba zrozumieć, że praca 
trenera to sztuka, ale, aby zostać Fidiaszem trzeba umieć znaleźć materiał i mieć odpowiednie 
narzędzia.

Rolą państwa jest stworzenie takich warunków sponsorom, żeby opłaciło im się budo-
wać swój wizerunek dając pieniądze nie tylko pojedynczym zawodnikom. I musi budować 
obiekty oraz ośrodki, które pozwolą trenować w warunkach na poziomie światowym. Państwo 
też powinno nagradzać tych zawodników, którzy zapracowali na medale i ich trenerów, którzy 
odkryli talent w tych zawodnikach i go nie zmarnowali. Nagradzać tak, żeby inni, którzy są 
także obdarzeni specjalnymi zdolnościami chcieli wykonać wspomnianą wcześniej mądrą, wiel-
ką pracę i dołączyć do elity, do grona medalistów. I wtedy będzie dobrze…

Utopia? Być może. Chętnie zapoznam się z innymi propozycjami, słowami krytyki lub 
sprawami, które nie pozwalają talentów zidentyfikować. Zapraszam do przeczytania naszego 
czasopisma i do dyskusji na forum.

STEFAN TuSZyńSKi
redaktor naczelny

edytorial
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Joanna Mucha MinistreM sportu
Decyzją Premiera RP Donalda Tuska 
Joanna Mucha zastąpiła Adama 
Giersza na stanowisku Ministra Sportu 
i Turystyki Adama Giersza. „Proszę się 
nie martwić, wiem co to jest spalony” 
– oznajmiła dziennikarzom z uśmie-
chem, tuż po ogłoszeniu nowego 
składu rządu. Joanna Mucha jest dok-
torem ekonomii i nauczycielem aka-
demickim na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Posłem jest od 2007 
r. z listy Platformy Obywatelskiej. 
W Sejmie zajmowała się finansami 
publicznymi i opieką zdrowotną. Nowa 
szefowa polskiego sportu ma niebieski 
pas w karate shotokan.

Laskarki też powaLczą o Londyn
Nie tylko męska, ale i żeńska repre-
zentacja w hokeju na trawie powalczy 
w lutym w Indiach o prawo gry w olim-
pijskim turnieju w Londynie w 2012 r. 
Polki zajęły zbyt niskie miejsce w ME 
grupy B i miały nie grać o igrzy-
ska, jednak z kwalifikacji wycofały 
się Kubanki. Biało-czerwone, jako 
pierwszy rezerwowy zespół, zajęły ich 
miejsce.

skoczkowie trenowaLi na... cyprze
Kadra polskich skoczków narciarskich 
tuż przed pierwszymi treningami na 
śniegu postanowiła poćwiczyć trochę... 
na Cyprze. Trener Łukasz Kruczek 
liczył, że jego podopieczni będą 
tam mogli spokojnie trenować, bez 
zainteresowania mediów i kibiców. 
Szybko zostali jednak rozpoznani przez 
pracujących w hotelu Polaków i wieść 
o tym lotem błyskawicy rozeszła się po 
Larnace.

aktualnościaktualności

Dwaj szwajcarscy skoczkowie Simon 
ammann i andreas kuettel przyjaźnią 
się od 15 lat. nic dziwnego, że wspólnie 
wydali książkę zatytułowaną „odmienne 
bliźnięta”. autorzy starają się wyjaśnić jak 
to możliwe, że w kraju, w którym skoki 
narciarskie trenuje około stu zawodników, 
obaj doszli do wielkich sukcesów. 
o kuettelu, który zakończył karierę 
w marcu 2011 r., ammann powiedział: 
„Bez niego będzie zupełnie inaczej”. 

Mistrzostwa świata w zakopaneM?
Rada Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej (FIS) zaakceptowała wnio-
sek Zakopanego o przyznanie w 2017 
roku organizacji mistrzostw świata 
w narciarstwie klasycznym. Gospodarz 
tych zawodów zostanie wybrany pod-
czas majowego kongresu FIS w Korei 
Południowej. Rywalami polskiej stolicy 
Tatr będą Lahti, Oberstdorf i Planica.

puchar świata wreszcie w wiśLe
Według planu FIS w zimie 2012/2013 
Polska zorganizuje trzy konkursy 
Pucharu Świata w skokach narciarskich 
– jeden w Wiśle i dwa w Zakopanem. 
We wstępnym kalendarzu, który zosta-
nie zatwierdzony na wiosnę, przy Wiśle 
figuruje data 10 stycznia, czyli czwar-
tek. Zawody w Zakopanem miałyby się 
odbyć w piątek i sobotę.

rewoLucja w skokach
Na skoczniach narciarskich czeka nas 
w nowym sezonie prawdziwa rewolu-
cja – będą wprowadzone drużynowe 
konkursy mieszane. Już 3 grudnia naj-
pierw na rozbiegu pojawią się panie, 
a potem zostanie przeprowadzona 
pierwsza seria panów. W drugiej serii 
zawodniczki i zawodnicy będą skakać 
na zmianę.
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Debliści Marcin Matkowski i Mariusz 
Fyrstenberg awansowali do atP World 
tour Finals w ostatniej chwili, a mimo to 
doszli w tej imprezie do finału – osiągając 
życiowy sukces. Po powrocie z londynu nasi 
tenisiści oznajmili, że chcą zacząć rok 2012 
od sukcesu w wielkoszlemowym Australian 
open. Wcześniej jednak ma nastąpić 
wielkie wydarzenie w życiu Matkowskiego 
– w grudniu ma zostać ojcem.

Bjoergen wygrała zakład z tatą
Norweska biegaczka Marit Bjoergen 
w wywiadzie dla norweskiej telewizji 
TV2 powiedziała, że zmusiła swojego 
ojca Olę Ivara do rzucenia palenia 
papierosów zakładając się z nim, że 
na mistrzostwach świata w Oslo zdo-
będzie cztery złote medale. – Tata był 
pewny, że to on wygra zakład, a tym-
czasem nie pali już pół roku – oznaj-
miła biegaczka.

kowaLczyk dostała wiktora
Justyna Kowalczyk zdobyła Wiktora 
2010 w kategorii Sportowiec Roku. 
Mistrzyni olimpijska z Vancouver 
pokonała nominowanych do 
nagrody Adama Małysza, Tomasza 
Golloba, Tomasza Adamka i Maję 
Włoszczowską.

Biegi narciarskie  
popuLarniejsze od piłki
Według badań norweskiej opinii 
publicznej, najpopularniejszym spor-
tem w tym kraju są biegi narciarskie 
i biatlon. Dopiero na trzecim miejscu 
znalazła się piłka nożna. Pytani musieli 
wymienić trzy sporty oraz trzy nazwiska 
najlepszych ich zdaniem norweskich 
sportowców. Na biegi narciarskie 
wskazało 60 proc. badanych, 56 
proc. na biatlon, 43 na futbol, 41 na 
piłkę ręczną i 39 proc. na narciarstwo 
alpejskie.

daehLie wciąż startuje
Legendarny norweski narciarz Bjoern 
Daehlie, który zakończył karierę sporto-
wą w 2001 roku, wystartuje w styczniu 
w biegu Marcialonga we Włoszech, 
a w marcu najprawdopodobniej również 
w Biegu Wazów w Szwecji. „Mam już 44 
lata, lecz dla sportowca wyczynowego 
nie jest to dużo. Zwłaszcza że kończąc 
karierę nie skończyłem trenować”. Daehlie 
w swojej karierze zdobył osiem złotych 
medali olimpijskich. Jest dziewięciokrotnym 
mistrzem świata i sześciokrotnym zdobyw-
cą Pucharu Świata. 

siatkarze pojadą na igrzyska
Drużyna męska w siatkówce zajęła 
w Japonii drugie miejsce w Pucharze 
Świata i tym samym wywalczyła sobie 
prawo startu w igrzyskach olimpijskich 
w Londynie w 2012 r. Biało-czerwo-
ni, aby osiągnąć ten sukces, musieli 
rozegrać 11 meczów. Imponowali 
skutecznością zwłaszcza nasi środko-
wi: Marcin Możdżonek, który został 
najlepszym graczem PŚ na tej pozycji, 
oraz Piotr Nowakowski. Ale brawa 
należą się całej drużynie i trenerowi 
Andrei Anastasiemu.

aLpejczycy Będą MieLi dłuższe narty
FIS wprowadzi od sezonu 2012/13 
dłuższe narty w slalomie gigancie, 
supergigancie i zjeździe. Zmianę 
wprowadzono w celu zredukowania 
szybkości, gdyż według badań staty-
stycznych, w latach 1993-2011 liczba 
kontuzji w zawodach PŚ podwoiła się. 
– Te decyzje wykończą nasz sport. Jeśli 
mam jeździć na takim sprzęcie to koń-
czę karierę – powiedział czterokrotny 
mistrz świata Amerykanin Bode Miller.

historyczny występ Vonn
Amerykanka Lindsay Vonn, jako piąta 
alpejka w historii triumfowała w pięciu 
konkurencjach narciarskiego Pucharu 
Świata. Historyczny występ w slalomie 
gigancie miał miejsce 22 października 
br. w austriackim Soelden. Wcześniej 
zwycięstwa w pięciu konkurencjach 
alpejskiego PŚ odniosły: Austriaczka 
Petra Kronberger, Szwedki Pernilla 
Wiberg i Anja Paerson i Chorwatka 
Janica Kostelić.
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G dyby wierzyć statystykom to 
w tym roku tylko jeden polski 
pływak ma szanse na złoty 

medal mistrzostw Europy na basenie 25-
metrowym. Zawodnik Kornera Zielona 
Góra Radosław Kawęcki, to jeden z 
najlepszych grzbiecistów na świecie. 
Otwiera tabelę najszybszych na Starym 
Kontynencie na 200 m czasem 1.51,37. 
Nawet ten wynik ma swoją niesamowitą 
historię, która ilustruje siłę Kawęckiego. To 
rezultat zaciętego pojedynku z Michaelem 
Phelpsem podczas zawodów Pucharu 
Świata w Berlinie. Efekt tego starcia to 
rekord życiowy Amerykanina (1.50,34) – 
najwybitniejszego pływaka wszech czasów 
i drugi oraz trzeci czas na tym dystansie 
w 2011 roku na świecie. Nasz najlepszy 
grzbiecista do Szczecina ma jednak 
nieco pod górkę. Zabrakło pieniędzy na 
bezpośrednie przygotowanie startowe na 
długim basenie.

– Zgodnie z moimi założeniami mieli-
śmy mieć zgrupowanie, na którym zamie-
rzaliśmy popracować nad siłą. Do tego 
potrzebny był nam obiekt 50-metrowy. 
Niestety nie udało się – przyznaje trener 
Jacek Miciul.

– Z mojego doświadczenia wynika, że 
lepsze czasy miałem, gdy jechałem na 
zawody na krótkim basenie po treningach 
na długim. Zyskuję dzięki temu na wytrzy-
małości i odbiciu – analizuje zawodnik.

Pomoże fanklub
Zdaniem prezesa Polskiego Związku 

Pływackiego to nie Kawęcki pozostaje kan-

dydatem numer jeden do złotego medalu. 
– Najbardziej zmotywowany jest według 
mnie Paweł Korzeniowski. On potrafi 
mobilizować się zimą. Lubi krótki basen 
– komplementuje delfinistę prezes Krzysztof 
Usielski.

Korzeniowski ma na koncie już 3 złote 
medale ME na basenie 25-metrowym, 
4 srebrne i 6 brązowych. Większość z 
nich zdobył na 200 m st. motylkowym. 
W tym sezonie ma piąty wynik (1.53,93), 
za Węgrem Bence Biczo, Austriakiem 
Dinko Jukiciem, Rosjaninem Mikołajem 
Skworcowem i drugim Węgrem Laszlo 
Csehem.

– Ten wynik nie oddaje w pełni moje 
dyspozycji. Uzyskałem go w październi-
ku w Sztokholmie, gdy naprawdę cięż-
ko pracowaliśmy i wskoczyłem do wody 
po wyczerpujących treningach. Różnice 
w pierwszej piątce zamykają się w jednej 
sekundzie. Moim zdaniem w Szczecinie 
walka będzie wyrównana, ale ja popłynę 
szybciej. Sprzyja mi też miejsce rozgrywa-
nia zawodów – mówi Korzeniowski.

Zawodnik trenera Roberta Białeckiego 
nie ukrywa, że zawsze dodatkowym 
wsparciem jest dla niego publiczność. W 
Szczecinie sprzyjać mu będzie cały fan-
klub.

Ostatnim „pewniakiem” jest Konrad 
Czerniak, który do mistrzostw przygotowu-
je się pod Madrytem według wskazówek 
Bartosza Kizierowskiego. – On na szczęście 
nie jest specjalistą od krótkiego basenu, 
ale i tak wierzę, że powinien stanąć na 

PŁYWANIEMISTRZOSTWA EUROPY W SZCZECINIE

Mistrzostwa Europy na krótkim basenie w Szczecinie mogą 

być trampoliną dla polskiego pływania. Jest ona skuteczna 

tylko wtedy, gdy wszyscy podskakują razem. Nie medale  

są tu najważniejsze, ale to, co stanie się po zawodach. 

Wyłowienie z dna trzech krążków jest planem minimum.

podium na 100 m stylem motylkowym 
– zapewnia prezes Usielski.

Te „na szczęście” dotyczy igrzysk olimpij-
skich. Bo ME w Szczecinie dla sporej grupy 
europejskich pływaków nie będą ważną 
imprezą ze względu na przyszłoroczne 
igrzyska olimpijskie. Nawet reprezentanci 
Polski muszą ważyć co jest dla nich waż-
niejsze: czempionat Starego Kontynentu, 
czy mistrzostwa Polski (15-18 grudnia w 
Poznaniu).

Paweł 
Korzeniowski jest 
od lat filarem 
polskiej ekipy na 
mistrzostwach 
rozgrywanych na 
krótkiej pływalni. 

ADAM NURKIEWICZ/MEDIASPORT 
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PZP to nie beton
– Dla mnie ciekawy będzie też start 

Otylii Jędrzejczak, która stara się wrócić 
do wysokiej dyspozycji. Warto pamiętać, 
że na jej koronnym dystansie najgroź-
niejsze rywalki pochodzą z Chin, USA, 
Australii. Europa ostatnio nie pływa jakoś 
niewyobrażalnie szybko, choć wciąż jest 
tu wiele bardzo groźnych dziewczyn 
– analizuje Paweł Słomiński, były trener 
kadry pływaków, dziś nadzorujący przy-
gotowania olimpijczyków w Klubie Polska 
Londyn 2012.

Słomiński zwraca też uwagę na młod-
szych: Alicję Tchórz, Pawła Wernera, 
Michałów – Szubę i Poprawę. Wciąż na 
dobry wynik stać Mateusza Sawrymowicza, 
choć jego forma po treningach w USA u 
Davida Salo jest sporą zagadką.

W sumie w Szczecinie pokaże się 45 
Polaków. – Niestety nie stać nas było na 
optymalne szkolenie całej grupy. Poza 
trzonem kadry, reszta pływała w klubach 
– przyznaje prezes PZP.

Potencjał polskiego pływania to w 
tej chwili kilkunastu zawodników, którzy 
mogą walczyć przynajmniej o półfinały. 
Reszta odpadnie już w eliminacjach. 
– Nie mogliśmy jednak powołać wąskie-
go składu. Wtedy usłyszałbym, że PZP 
to beton i nie chce promować młodych 
– dorzuca Usielski.

Szczeciński skarb
Zdaniem prezesa, jeśli mistrzostwa 

Europy coś zmienić w polskim pływaniu, 
to nie tendencję w liczbie zdobywanych 
medali, ale usprawnić cały mechanizm, 
jakim jest potencjał w wodzie. W całym 
kraju powstają nowoczesne obiekty. 
Największy został oddany w Poznaniu. To 
na nim zostaną rozegrane mistrzostwa 
Polski. Najbliższa impreza jest jednak 
wielką szansą dla Szczecina. I mogłaby 
naprawdę odwrócić bieg historii.

W tej chwili pojęcie kadry nie istnieje. 
W tekście obok przedstawiamy anatomię 
jej upadku. Tu można odnaleźć tropy 
jej reanimacji. Niezbędne są jednak 
poważne zmiany strukturalne. Wielka 
reprezentacja rozpadła się, bo nie miała 
gdzie trenować w Polsce. Tułała się więc 
po świecie trwoniąc energię i nerwy na 
długich, wyczerpujących zgrupowaniach. 
Tymczasem w Szczecinie powstał ośro-
dek, który z powodzeniem mógłby być 
centrum przygotowań olimpijskich. I nie 
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chodzi tylko o to, że obiekt ma nieckę 
50-metrową i 25-metrową.

– Największym skarbem jest cała 
infrastruktura. Mamy najnowocześniej-
szą w kraju i jedną z najlepszych w 
Europie salę do specjalistycznych ćwiczeń 
siłowych dla pływaków. Aparatura diag-
nostyczna stawia nas także w światowej 
czołówce – przekonuje Mirosław Drozd, 
trener, pomysłodawca i mózg całego 
szczecińskiego projektu.

Drozd to szkoleniowiec, który od lat 
powtarzał, że Polsce potrzebna jest naj-
nowocześniejsza technologia. No i ją 
gromadzi. – Dynamometry do badania 
siły ciągu w wodzie, basen przepływowy 
do analizy i treningu techniki, siły, spe-
cjalistyczne regeneratory wpływające na 
poziom hormonów, programy do ana-
lizy komputerowej, sprzęt do oznacza-
nia VO2max, mógłbym tak wymieniać 
jeszcze długo – twierdzi Drozd, który 
zorganizował także wsparcie naukowe z 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest obiekt, nie ma kadry
Mógłby to być więc jeden z najlep-

szych na świecie ośrodków przygotowań 
pływaków. Mógłby, gdyby był wykorzy-
stywany. W tej chwili w większym stop-
niu korzysta z niego brytyjska federacja 
przygotowująca swoich zawodników do 
igrzysk niż Polacy.

– Nasza reprezentacja nie trenowała 
tam, bo... jej nie ma – przyznaje Usielski. 
Szkolenie zostało zdecentralizowane, 
zawodnicy trenują indywidualnie, w klu-
bach, na zgrupowaniach, spora część za 
granicą. – No i wciąż nie ma w pobliżu 
hotelu średniej klasy, w którym mogli-
byśmy zakwaterować na dłużej większa 
grupę – dodaje prezes.

Zdaniem Drozda ośrodek jest jednak 
ceniony już w tej chwili przez Niemców 
i Skandynawów. Imponuje zwłaszcza 
całym nowoczesnym zapleczem rehabi-
litacyjnym i diagnostycznym.

Problemem polskiego pływania przez 
lata był brak odpowiednich miejsc do tre-
ningu. Teraz, gdy takie miejsce powstało, 
nie ma szerokiej kadry. Być może z 
bazy w Szczecinie skorzystają inni, któ-
rych będziemy gonić za budżetowe pie-
niądze wydawane bez dobrego planu.
Technologiczne laboratorium pływania w 
Szczecinie w grudniu przyjedzie zobaczyć 
aż 38 krajów.

Potencjał polskiego pływania to w tej chwili kilkunastu zawodników, którzy mogą 
walczyć przynajmniej o półfinały. Reszta odpadnie już w eliminacjach ME. – Nie 
mogliśmy powołać wąskiego składu. Wtedy usłyszałbym, że PZP to beton i nie chce 
promować młodych – twierdzi prezes pływackiego związku.

ADAM NURKIEWICZ/MEDIASPORT 
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M oże się to wydawać dziwne, 
ale Polski Związek Pływacki jest 
jedyną dużą federacją w naszym 

kraju, która nie ma trenera kadry narodowej. 
Ba! Nie ma tak naprawdę kadry. Zaraz, 
zaraz, czy Polski Związek Pływacki to nie 
ta sama instytucja, która jeszcze w 2007 
roku miała jedną z najnowocześniejszych 
na świecie drużynę narodową, której 
zazdrościły nam pływackie potęgi? To 
nasza ekipa miała profesjonalny sztab 
szkoleniowy, grupę znakomitych lekarzy 
i fizjoterapeutów, korzystała z najnowszych 
zdobyczy naukowych i przywoziła z dużych 
imprez mnóstwo medali. To o miejsce 
w reprezentacji walczyli pływacy. Walczyli, 
bo to była wielka szansa na treningi 
z najlepszymi pod okiem najlepszych 
w najlepszych miejscach na świecie.

Zaczęło się od rekordu świata
Wszystko runęło jednak po igrzyskach 

w Pekinie, które zakończyły się klęską nasze-
go pływania. Tłumione wcześniej wewnętrz-
ne konflikty mogły wybuchnąć w niekon-
trolowany sposób. Odłamkami najpierw 
dostali trenerzy. Spinający wszystko Paweł 
Słomiński pierwszy usłyszał, że odcho-
dzi od niego najważniejsza zawodniczka 
– Otylia Jędrzejczak. Ze zdawałoby się 
karnego batalionu ze Szczecina także zde-
zerterował Mateusz Sawrymowicz. Exodusu 
zawodników nie starał się zatrzymać prezes 
Polskiego Związku Pływackiego Krzysztof 
Usielski. Efekt? Polskie pływanie wróciło do 

stanu sprzed „dekady Słomińskiego”, który 
wprowadził centralne szkolenie.

Kadra firmowana jego nazwiskiem 
była porównywana przez media z lekko-
atletycznym Wunderteamem. Na wyrost? 
Niekoniecznie. Najprostszą analogią są 
sukcesy, choć ich skali nie można porów-
nywać z lekkoatletami z lat 50. i 60. 
Sama geneza dwóch potęg jest jednak 
podobna. Jan Mulak stworzył wielką lek-
koatletyczna formację wykorzystując biedę. 
Fenomen polskiego pływania też brał się 
z nędzy. Gdy Jędrzejczak w 2002 r. pobiła 
swój pierwszy rekord świata na 200 m 
st. motylkowym, coś takiego jak kadra 
praktycznie nie funkcjonowało. Po zdoby-
ciu mistrzostwa świata w Barcelonie, rok 
później, umocniła się w związku pozycja 
Słomińskiego. To on wymyślił, że najsilniej-
szym klubem w Polsce jest PZP.

– Centrala miała pieniądze i mogła 
wysyłać zawodnika za granicę. W kraju 
była bieda, brak basenów, odżywek, 
sprzętu. Dołączenie do grupy z Otylia 
szybko stało się marzeniem dla najlep-
szych – opowiada Słomiński.

Precyzyjny mechanizm
Dlaczego, skoro było tak pięknie, 

Jędrzejczak od lat głównie szuka swojej 
drogi na słupek, zamiast na nim stać? 

Pływacki dream team od niemal czterech lat  

jest martwy. Zabiła go gwałtowna choroba uczuć. 

To emocje rozsadziły zdawało się potężny zespół, 

który jeszcze parę lat temu z wielkich imprez 

wracał z kilkunastoma medali. Po fali sukcesów 

została mokra plama.

Oskar BerezOwski

Zespół przypominał wtedy trochę 
team Formuły 1, w którym 
zawodnicy pełnili rolę bolidów 
– perfekcyjnie prowadzonych 
przez trenerów, doskonale 
przygotowanych przez lekarzy, 
fizjoterapeutów, masażystów. 
Ekipa była tak duża, że 
Słomiński koordynował wszystko 
przez krótkofalówkę. 

MISTRZOSTWA EUROPY W SZCZECINIE PŁYWANIE
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Wróćmy do mistrzostw Europy na długim 
basenie w Budapeszcie w 2006 r. To było 
wielkie święto naszego pływania, jeden 
z najjaśniejszych okresów wodnego wun-
derteamu. Polacy wrócili z nich z 5 złotymi, 
dwoma srebrnymi i jednym brązowym 
medalem. Otylia też wróciła – do wielkiej 
formy po tragicznym wypadku, długiej 
przerwie i skomplikowanej rekonwalescen-
cji stawów, mięśni i nerwów. W Budapeszcie 
wywalczyła dwa złote medale. Na tonącej 
w zieleni wysepce św. Małgorzaty płacząc, 
mówiła, że nie ma lepszego trenera na 
świecie niż Słomiński. 

Zespół przypominał wtedy trochę team 
Formuły 1, w którym zawodnicy pełnili 
rolę bolidów – perfekcyjnie prowadzonych 
przez trenerów, doskonale przygotowanych 
przez lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów. 
Ekipa była tak duża, że Słomiński koordy-
nował wszystko przez krótkofalówkę. 

trenującą według planów szkoleniowych 
ostemplowanych sukcesami. Kadrę, która 
spędzała ze sobą znaczną część roku, 
harującą w wodzie i coraz bardziej zmę-
czoną sobą poza nią.

Do pierwszej erupcji frustracji doszło wios-
ną 2007 r. w Melbourne. Otylia poleciała 
bronić złotego medalu mistrzostw świata 
z Montrealu, razem z nią mistrz z Kanady 
Paweł Korzeniowski. Jednak w wodzie Polka 
zawiodła głównie samą siebie. Zaczęła 
dobrze, od srebrnego medalu na 400 m 
kraulem. Na dystansie połowę krótszym 
była ostatnia w finale. Na brzegu wyglą-
dała jak zdjęta z krzyża. Słomiński przyznał 
wówczas, że nie poświęcał jej wcześniej tyle 
czasu, ile ona by chciała. Bo nie miał czasu 
prowadząc ogromną drużynę. Po zajęciu 
trzeciego miejsca na 200 motylkiem płakali 
oboje. Ze szczęścia. Trudno było jednak nie 
dostrzec, że kadra się sypie. Gwiazdami 

Mateusz 
Sawrymowicz 
sprawił wielką 
niespodziankę 
zostając mistrzem 
świata na 1500 
m st. dowolnym. 
Teraz szuka formy 
w USA.

PŁYWANIE

– Paweł chciał wszystko kontrolować, 
a to nie mogło się udać. Zespół składał 
się z indywidualności i ludzi, którzy wiedzą, 
co robić, a jednak każdy podlegał kon-
troli, musiał się tłumaczyć – analizuje dr 
Robert Śmigielski, który nadzorował zespół 
medyczny.

Wkrótce gazety pisały na zamianę: a to 
o sukcesach pływaków, a to o ambitnych 
planach trenera, a to o kolejnych pomy-
słach Śmigielskiego.

– Dla mnie to Paweł był absolutnym 
numerem jeden w kadrze, ale czułem, że 
jego zdaniem ja chcę mu ukraść część bla-
sku. To stawało się trudne, bo ja chciałem 
mieć więcej swobody w obrębie własnej 
specjalności – wspomina Śmigielski.

Kłopoty z dala od kamer
Za kulisami zaczynało wrzeć. Mieliśmy 

dużą, silną, profesjonalną reprezentację 
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zostali chłopcy ze Szczecina: Mateusz 
Sawrymowicz i Przemysław Stańczyk, zdo-
bywcy złotych medali. Wielu innych pływa-
ków zawiodło, zdaniem trenerów brakowa-
ło im motywacji.

Kadra, coraz bardziej wewnętrznie 
skłócona i w końcu podzielona na trzy 
podgrupy, trzymała się jednak razem, 
bo tylko dzięki szkoleniu centralnemu 
zawodnicy mogli mieć warunki do przy-
gotowań. Trenerzy mieli wprawdzie kło-
poty z egzekwowaniem nałożonych na 
zawodników zadań, ale zrzucali to na 
karb dumy gwiazd. W kadrze była czwór-
ka mistrzów świata tyle, że uzasadniona 
duma idzie w parze z pokorą, a w tym 
przypadku karykatura dumy stawała się 
arogancją. Wszystko działo się jednak 
z dala od kamer. Decydujące zgrupowa-
nie w wysokich Górach Betyckich dobrze 
obrazuje atmosferę. Biało-czerwoni pole-
cieli do Sierra Nevada, stacji narciarskiej 
w Hiszpanii. Latem kurort przypomina 
wioskę objętą kwarantanną.

Ekipa odizolowana od świata cierpiała 
na wewnętrzną niezdolność do wycisze-
nia emocji. Otylia demonstrowała swoje 
niezadowolenie z trenera, była kłębkiem 
nerwów. Wiedziała, że ma zaległości 
treningowe, ale wciąż wierzyła w obronę 
medali z Aten. W jej głowie gościł strach. 
W rozmowach między nią, a Słomińskim 
było coraz więcej pretensji, żalu, nie-
spełnionych oczekiwań. Sytuacji nie był 
w stanie załagodzić nawet psycholog.

Do pierwszej erupcji frustracji 
doszło wiosną 2007 r. 
w Melbourne. W MŚ wielu 
pływaków zawiodło. Trenerzy 
mówili, że brakowało im 
motywacji.

Stosunki 
pomiędzy 
prezesem PZP  
a trenerami psuły 
się coraz bardziej, 
bo, jak mówili, 
został „dobrym 
wujkiem” 
zawodników.

Wielkimi krokami zbliżała się wielka 
katastrofa, którą Słomiński miał wyliczoną 
w komputerze. Bo liczył wszystko, z dokład-
nością laboranta Europejskiego Ośrodka 
Badań Jądrowych, nawet to, ile zawodnicz-
ka wysiusiała na treningu.

Zło większe i mniejsze
Polski dream team nie zdobył w Pekinie 

żadnego medalu. – Bo nie miał prawa. 
Do najważniejszej imprezy na przestrzeni 
czterech lat większość pływaków trenowała 
w kratkę. Nie chciałem tego ujawniać, 
by nie podcinać niezbyt silnych skrzydeł 
zawodników – ujawnia Słomiński.

Zdaniem trenerów kłopot z dyscypli-
ną brał się z coraz większej otwarto-
ści Krzysztofa Usielskiego na reklama-
cje zawodników. Jak ktoś miał kłopot 
z trenerem, szedł do prezesa. Ten, zamiast 
zawodnika sprowadzać na ziemię – pocie-

szał. Po Pekinie pozycja trenerów spadła 
praktycznie na dno.

– Nie było już autorytetów. Trenerom 
odebrano decydujący głos – twierdzi 
Słomiński.

Otylia rozczarowana igrzyskami chciała 
od niego odejść. Korzeniowski nabrał prze-
konania, że sam najlepiej wie, jak powinien 
trenować. W grupie Drozda, w której pano-
wała wcześniej żelazna dyscyplina, zaczęło 
dochodzić do coraz częstszych spięć. Nie 
przedłużono umów ze Śmigielskim i psy-
chologiem Beatą Mieńkowską.

Definitywnie wszystko pękło w maju 
2009 roku. Paweł Słomiński usłyszał, że 
jego zawodniczka wybrała dotychczasowe-
go asystenta w klubie AZS AWF Warszawa, 
Roberta Białeckiego. 

Rok później sytuacja zmieniła się jeszcze 
bardziej. Do gabinetu Usielskiego zapukał 
Korzeniowski. Oświadczył, że chce pójść 
w ślady Otylii. Prezes nie protestował.

– Faktycznie nie walczyłem z tym. 
Nie o wszystkim mogę mówić, ale gdy 
między dorosłymi ludźmi pojawia się tak 
duże napięcie, że nie są w stanie ze sobą 
normalnie rozmawiać, to wolę to prze-
ciąć. Zdaję sobie sprawę, że to większe 
cierpienie dla trenera, ale to mniejsze zło 
– wykłada swoją filozofię prezes PZP.

Bo jak zwykle w polskim pływaniu, 
tak i w tym przypadku, zdecydowały 
emocje. „Korzeń” ma ego jak Kaplica 
Sykstyńska. To były mistrz świata, bez 
wątpienia jeden z najbardziej utalento-

MISTRZOSTWA EUROPY W SZCZECINIE
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wanych delfinistów naszych czasów. Jego 
największym pechem jest fakt, że ma za 
rywala Michaela Phelpsa, który od lat 
jest poza zasięgiem wszystkich na 200 
m motylkiem. Słomiński wciąż uważa, że 
można wycisnąć z Pawła więcej i mówi 
to głośno. Pływak ma własną koncep-
cję przygotowań i nie lubi, jak się go 
krytykuje 

Słomiński przestał prowadzić kadrę, bo 
i prowadzić już nie było co. Dwie najjaś-
niejsze gwiazdy świeciły teraz nad głową 
Białeckiego.

– Dla mnie to trochę jak pilnowa-
nie pierścienia w powieści J.R.R. Tolkiena. 
Czuję brzemię odpowiedzialności – nie 
krył trener.

W słynnej powieści Frodo niósł jed-
nak pierścień ku zagładzie, do króle-
stwa zła. Sam skarb zmieniał właściciela. 
Białeckiego też zmienił. Musiał nałożyć 
mithrilową kolczugę, by uodpornić się na 
krytykę innych trenerów. Korzeniowski pod 
jego kierunkiem robi wszystko, by udowod-
nić, że jego wybór był słuszny.

Brak widoków na dream team
Jako ostatni wyleciał Drozd. Informację 

o tym dostał... e-mailem. Sawrymowicz 
poleciał do Kalifornii trenować pod okiem 
Davida Salo. Wkrótce ten sam kierunek 
obrała Otylia. Żeby było ciekawiej, to 
w czasach świetności mówiono, że fala suk-
cesów może się załamać, bo nie ma profe-
sjonalnego ośrodka w kraju. W Szczecinie 
powstała jedna z najnowocześniejszych 
w Europie placówka szkoleniowo-nauko-
wa pod wodzą Drozda. Ale dla niego 
nie ma miejsca w kadrze, a PZP nie jest 
na razie zainteresowany tworzeniem tam 
ośrodka przygotowań kadry, bo, jak okre-
ślił prezes, tej nie ma.

– Na razie, panie redaktorze, trener 
reprezentacji byłby postacią fikcyjną, bo 
wszyscy mają swoich opiekunów w klu-
bach i tak jest dobrze. Nie sądzę, żeby 
w najbliższym czasie powstała nowa wielka 
reprezentacja. Starą rozsadziły napięcia 
wewnętrzne – mówi Usielski.

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że emo-
cjonalne rozgrywki w zespole nie brały się 

z organicznej niechęci ludzi. Wręcz prze-
ciwnie. Zespół wielu indywidualności two-
rzył coś niezwykłego, w niezwykły sposób. 
Gdy Otylia kroczyła przez świat w glorii 
królowej motylka, w Polsce nie było gdzie 
trenować, brakowało basenów. Zawodnicy 
i trenerzy musieli poświęcić prywatne życie, 
by móc walczyć o laury. Umęczeni, wszyst-
kie emocje rozładowywali między sobą, bo 
przez większą część roku tylko siebie mieli. 
Każdy problem urastał do rangi kryzysu, 
gdy człowiek był uwięziony z dala od domu 
w hotelu, odizolowany od bliskich, skazany 
na tych samych ludzi. Anatomia opisanych 
konfliktów może szokować, odsłania jed-
nak nerwy skomplikowanego organizmu, 
jakim była wielka reprezentacja dokonu-
jąca rzeczy niemożliwych w nienormalnych 
warunkach. Każdy kolejny trener, który 
będzie chciał powtórzyć model pływackie-
go dream teamu musi liczyć się z ceną, 
jaką zapłacą za to wszyscy: zawodnicy, 
trenerzy i ich najbliżsi. Ten sukces miał 
naprawdę wysoką cenę.

W czasach świetności 
mówiono, że fala sukcesów 
może się załamać, bo nie 
ma profesjonalnego ośrodka 
w kraju. Dziś jest, ale PZP nie 
jest nim zainteresowany, bo... 
nie ma kadry.

Przemysław 
Stańczyk został 
w 2007 r. 
w Melbourne 
mistrzem 
świata. Potem 
nie zbliżył się 
nawet do swego 
osiągnięcia.

Paweł 
Słomiński 
wiedział, że 
w Pekinie nie 
powtórzy się 
sukces z Aten. 
Wszystko miał 
dokładnie 
wyliczone. 
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W pływaniu zdobyłaś wszystko: tytuły mistrzyni 
olimpijskiej, świata, Europy, rekordzistki 
świata i Europy. Czy zawodniczka o takim 
doświadczeniu jak Ty, potrzebuje jeszcze 
trenera?
Oczywiście, że potrzebuję. Pewnie nie 

srogiego nadzorcy, ale człowieka, który 
będzie stał na brzegu i wspierał. Ponadto 
ważne jest, by przygotowując się do wiel-
kich zawodów móc liczyć na kogoś, kto 
zdejmie mi z głowy większość zadań 
związanych z taktyką, techniką, przygoto-
waniem kondycyjnym. Nigdy nie twierdzi-
łam, że moja technika jest już doskonała 
i skończona, a ja pozjadałam wszystkie 
rozumy i wiem najlepiej jak trenować. 
Wciąż liczę się z opiniami wielu osób.

Takim mentorem i przewodnikiem jest 
Bartosz Kizierowski, u którego trenujesz od 1 
września?
Bartek jest świetnym trenerem: ma 

wielkie doświadczenie i wyczucie. To 
nie typ nadzorcy, raczej empatycznego 
eksperta.

Czy to nie jest ryzykowne? Panuje obiegowa, 
może niesłuszna opinia, że mistrzyni delfina 
i średniego dystansu trenuje pod okiem 
człowieka, który wszedł na światowy szczyt 
w sprincie kraulem?
Ależ nie ma błędniejszej opinii niż 

ta, którą przed chwilą powtórzyłeś. To 
fakt, że Bartek był jednym z najszyb-
szych kraulistów świata. Na uniwersytecie 
w Berkeley prowadził jednak grupę dłu-
godystansowców...

...do prowadzenia tej grupy zarekomendował 
go Mike Bottom, jeden z najlepszych 
i najbardziej znanych pływackich trenerów 
świata.

Z OTylią JędrZEJcZak,  

mistrzynią olimpijską w pływaniu, 

rozmawia Oskar Berezowski
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I Bartek w tym Berkeley świetnie sobie 
radził prowadząc właśnie taką grupę. 
Ponadto w tej chwili opiekuje się choćby 
Konradem Czerniakiem, który także jest 
w czołówce światowych tabel w delfinie. 
Nie można więc tak łatwo szufladkować 
Kizierowskiego. On cały czas się uczy, 
ma głowę pełną pomysłów.

Jakim jest trenerem?
Precyzyjnym i empatycznym. Znamy 

się już kilkanaście lat. Najpierw była to 
relacja czysto koleżeńska, wspólne starty 
w zawodach. Teraz on jest moim trene-
rem i ja muszę się go słuchać. Nie mam 
z tym problemu. On wzbudza zaufa-
nie swoim profesjonalizmem. Ponadto 
mam pewność, że gdy jest na brzegu, 
to zwraca uwagę na to, co robią jego 
zawodnicy. Ciągle analizuje trening. Na 
zawodach po każdym wyścigu siada ze 
swoimi pływakiem i rozmawia o starcie. 
Mówi o tych elementach założeń taktycz-
nych lub technicznych, które zrealizowa-
łam, a które nie. Co można poprawić, 
a co na razie zostawiamy. Jest w tym 
precyzyjny i szczery.

Czy już wpłynął na zmianę Twojej techniki 
i taktyki?
Nie chcę mówić o szczegółach. 

Oczywiście, że się cały czas rozwijam. 
Kiedyś nie podciągałam się na drążku, 
teraz to robię.

To ma wpływ na Twoje pływanie?
Wzmacniam się siłowo. Delfin Konrada 

jest bardziej siłowy niż mój. Też idę 
trochę w tym kierunku. Teraz jesteśmy 
w takim okresie, że dużo się dzieje 
w mojej technice i taktyce. Praktycznie 
z zawodów na zawody próbujemy czegoś 
nowego. W perspektywie igrzysk, teraz 
jest ostatnia szansa, żeby poekspery-
mentować, poszukać najlepszej drogi. 
Na przykład, na ostatnich zawodach 
płynęłam 200 metrów stylem dowolnym 
z założeniem, że pierwsze 100 m atakuję 
bardzo mocno, a na przykładzie drugiej 
setki analizujemy jak wytrzymuję tempo, 
jak zmienia się moja technika.

Poprzednio trenowałaś u Davida Salo, trenera 
amerykańskich sław pływania. Dlaczego 
zrezygnowałaś?
Bardzo cenię Salo i jego metody tre-

ningowe. Musiałam zrezygnować, bo nie 
było mnie stać na trenowanie w USA. 
Chciałam też być w Europie. Ja już od 

W perspektywie igrzysk teraz 
jest ostatnia szansa, żeby 
poeksperymentować, poszukać 
najlepszej drogi.

Otylia 
Jędrzejczak czuje 
się w Madrycie 
dobrze. 
Najważniejsze,  
że stąd jest bliżej 
do domu niż  
z Kalifornii.
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2008 roku zastanawiałam się nad pracą 
u Bartka. Wcześniej brakowało mi odwa-
gi. Znalazłam ją teraz i nie żałuję.

Miałaś już wielu znanych trenerów. Czym 
różniły się ich metody?
Miałam to szczęście, że trafiałam na 

odpowiednich ludzi w odpowiednim cza-
sie. Każdy z moich szkoleniowców potrafił 
do mnie dotrzeć odpowiednimi środkami. 
Gdy zaczynałam trafiłam na doskonałe-
go pedagoga jakim była Maria Jakóbik. 
Potem coś we mnie obudził Niemiec Peter 
Fischer. Paweł Słomiński potrafił z kolei 
poprowadzić mnie do wielkich sukcesów. 
I tak kolejni szkoleniowcy coś mi dawali. 
Ja wiem, że pewnie bardzo rozsądnym 
rozwiązaniem jest trwanie przy jednej 
osobie, która wie o pływaku wszystko. 
Tyle, że mam świadomość niezbędności 
zmian, stałego rozwijania się, szukania 
własnej drogi. Inaczej staje się w miejscu 
i nie widzi szans na rozwój. Wraz z wie-
kiem trzeba zmieniać środki treningowe. 
Inaczej trenowałam, gdy miałam 16 lat, 
inaczej przed Atenami i inaczej teraz. 
Nie wierzę w to, że mając 28 lat można 
powtórzyć cykl przygotowań olimpijskich, 
który robiło się w wieku 20 lat.

Widzisz jeszcze jakieś nieodkryte pokłady 
energii, talentu? Rezerwy, które możesz 
wykorzystać, by powrócić na tron królowej 
motylka?
Gdybym nie wierzyła, nie zaczynała-

bym ciężkiej pracy w Madrycie. U Bartka 
trzeba naprawdę poświęcić się trenin-
gowi.

Słowo poświęcenie nabiera nowego wymiaru, 
gdy zobaczy się basen. To nie jest luksusowy 
ośrodek, raczej skromny budynek na 
madryckim przedmieściu.
Gdy pierwszy raz zobaczyłam ten 

basen... chciałam wracać!

Szok trwał długo?
To nie był szok. Raczej zdziwienie. 

Bartek uprzedzał mnie, że nie będzie 
lekko. I nie jest. Tata zawsze uczył mnie 
jednak, że nie miejsce jest ważne, ale 
ludzie i cel, do którego dążę. Dla mnie 
w tej chwili liczy się to, że mam dobrą 
opiekę, otaczają mnie fajni ludzie i robi-
my coś niezwykłego.

No i masz cel. Pierwszy to mistrzostwa Europy 
na krótkim basenie w Szczecinie?

Gdy pierwszy raz zobaczyłam basen w Madrycie... 
chciałam wracać. To nie był szok, raczej zdziwienie. Ale 
tata uczył mnie, że nie  miejsce jest ważne, ale ludzie 
i cel, do którego dążę.

Otylia, jak 
każda kobieta, 
lubi odwiedzać 
sklepy z butami. 
Rzadko jednak 
może znaleźć 
coś w swoim 
rozmiarze.

To wspaniale, że mistrzostwa są 
w Polsce, będę mogła startować przed 
własną publicznością. Postaram się 
popłynąć jak najlepiej w tej chwili potra-
fię. Dla mnie to nie jest jednak główny 
start. Przygotowujemy się do igrzysk, 
walczę o kwalifikacje.

I medal w Londynie...
Nie chcę teraz rozdawać medali 

i składać obietnic. Koncentruję się na 
tym, co jest teraz. W Szczecinie wystar-
tuję po raz pierwszy już po przygotowa-
niach Bartka. To będzie ciekawy spraw-
dzian i liczę, że zyskamy dzięki niemu 
dużo informacji. Musimy sprawdzić 
choćby to, kiedy trzeba odpuścić przed 
zawodami, ile potrzebuję odpoczynku, 
by być w optymalnej dyspozycji. To 
wszystko zaprocentuje przed igrzyskami. 
Na pewno brakuje mi startów. Miałam 
sporą przerwę i to czuję. Muszę na 
nowo oswoić się ze stresem, całym tym 
chaosem dużej imprezy. Teraz staram 
się nadrabiać zaległości, nie unikam 
startów nawet w zawodach, w których 
kiedyś bym nie wystartowała. 

Masz już drobiazgowo zaplanowane 
przygotowania do igrzysk?
O to trzeba pytać trenera. Ja wiem co 

robię do końca roku: mistrzostwa Europy, 
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zaraz później mistrzostwa Polski, potem 
święta i 27 grudnia już muszę być na 
basenie w Madrycie.

Na Uniwersytecie Camilo Jose Cela, gdzie 
ćwiczycie jest tylko krótki basen. Biorąc pod 
uwagę, że waszą główną bazą przygotowań 
będzie właśnie ten campus, może być trudno.
Mamy już zarezerwowane godziny na 

długim basenie w Madrycie. To nie jest 
wprawdzie blisko, bo tak naprawdę nasz 
klub jest na dalekich peryferiach miasta, 
ale mamy własne samochody. Mam głę-
bokie przekonanie, że jestem we właści-
wym miejscu, we właściwym czasie.

W Szczecinie 
wystartuję w dużej 
imprezie po 
raz pierwszy po 
przygotowaniach  
u Bartka. To 
będzie ciekawy 
sprawdzian. 

Wyniki Otylii JędrzeJczak
W MMistrzOstWach eurOpy
na basenie 25 MetrOWyM

Złote medale:
Antwerpia (2001) – 200 m st. motylkowym
Helsinki (2006) – 200 m st. motylkowym
Debreczyn (2007) – 200 m st. motylkowym

Srebrny medal:
Helsinki (2006) – 200 m st. dowolnym 

Brązowy medal:
Debreczyn (2007) – 100 m st. motylkowym

prOgresJa rekOrdu eurOpy 
na 200 M st. MOtylkOWyM 
na basenie 25 MetrOWyM

 2.03,01 
Mireia Belmonte (Hiszpania) – 26.11.2009
2.03,53 
Otylia Jędrzejczak (Polska) – 13.12.2007
2.04,94 
Jędrzejczak – 14.12.2000
2.05,77
Annika Melhorn (Niemcy) – 14.12.2000
2.00,78 – rekord świata
Zige Liu (Chiny) 15.11.2009

naJlepsze eurOpeJskie Wyniki
na 200 M st. MOtylkOWyM 
na basenie 25 M W 2011 rOku

2.05,02 
– Martina Granstroem (Szwecja)
2.07,02 
– Alessia Polieri (Włochy)
2.07,05 
– Emilia Pikkarainen (Finlandia)
2.07,09 
– Weronika Popowa (Rosja)
2:07.38 
– Otylia Jędrzejczak (Polska)

ADAM NURKIEWICZ/MEDIASPORT 
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P atrząc na klasyfikacje medalowe 
z kilku ostatnich igrzysk, aż trudno 
uwierzyć, że sportowcy australijscy 

zdobyli w Montrealu zaledwie 1 srebrny 
i 4 brązowe medale, a brytyjscy przywieźli 
z Atlanty, co prawda, 15 medali, ale tylko 
1 złoty. Ogromny postęp, jaki ostatnio 
osiągnęły oba te kraje, jest między 
innymi efektem wdrożenia i ciągłego 
udoskonalaniasystemów identyfikacji 
talentów. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że idea systemowego wyszukiwania 
talentów sportowych nie jest wcale nowa, 
gdyż już pół wieku temu działania w tym 
kierunku prowadziły niektóre kraje Bloku 
Wschodniego.

Oszczędźmy rozczarowań
W wielu sportach polska młodzież 

należy do czołówki światowej, jednak 
często nie potwierdza tego w katego-
rii seniora. Czy zatem inwestujemy 
w zawodników, którzy swoje wczesne 
sukcesy osiągają nie za sprawą fak-
tycznego talentu, a za sprawą szybszej 
intensyfikacji i specjalizacji treningu lub 
wcześniejszego rozwoju biologicznego? 
Niesie to za sobą nie tylko wymierne 
straty finansowe i osobiste rozczarowa-
nia, ale także ryzyko utraty zawodników, 
którzy dla ujawnienia pełni swoich moż-
liwości potrzebują więcej czasu.

Oceniając potencjał naszych mło-
dych zawodników tylko na podstawie 
uzyskiwanych wyników sportowych, 
nigdy się tego nie dowiemy, dlatego 
od drugiej połowy 2009 r. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, przy udziale Instytutu 
Sportu w Warszawie (IS), realizuje pro-
gram badawczy pod nazwą „Kontrola 

Nawet najlepsi trenerzy, którym zapewni się optymalne 

warunki do pracy, nie osiągną wyników na światowym 

poziomie, jeśli nie trafią na utalentowanych zawodników. 

Spełnienie tego warunku jest znacznie łatwiejsze  

w państwach o dużej liczbie osób uprawiających sport. 

Nie sposób nie dostrzec, że to właśnie w tych krajach najlepiej 

funkcjonują systemy, mające na celu wyszukiwanie i wspieranie 

rozwoju zawodników o najwyższym potencjale, czyli takich, 

którzy w przyszłości zdolni będą skutecznie walczyć o medale 

mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

DR DaRiusz sitkowski

Samo to, że ktoś w początkowych latach kariery 
zawodniczej osiąga lepsze wyniki sportowe, jest roślejszy 
i silniejszy, nie daje pewności, że sięgnie po sukcesy  
w seniorach. 

sprawności fizycznej oraz monitorowanie 
rozwoju sportowego zawodników obję-
tych systemem sportu dzieci i młodzieży 
– identyfikacja i wspieranie talentów”, 
funkcjonujący pod skróconą nazwą 
„Identyfikacja Talentów”.

Wyniki tego programu mają pomóc 
w ustaleniu faktycznego potencja-
łu naszych młodych sportowców i dać 
odpowiedź na pytanie, czy zawodnicy 
uznani przez polskie związki sportowe 
za największe nadzieje na przyszłość, 
a w tym szczególnie objęci progra-
mem Talent, rzeczywiście zasługują na 
to miano. Jednocześnie program ten 
jest jednym z elementów kontroli nad 
efektywnością szkolenia i wydatkowa-
nia środków publicznych. W progra-
mie uczestniczą zawodnicy w wieku od 
14. do 23. roku życia, wywodzący się 
z 30 związków sportowych. Za wyjąt-
kiem zawodników objętych programem 
Talent, którzy obowiązkowo uczestniczą 

nauka
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w badaniach, pozostali kierowani są 
przez macierzyste federacje.

Samo to, że ktoś w początkowych 
latach kariery zawodniczej osiąga lepsze 
wyniki sportowe, jest roślejszy i silniej-
szy, nie daje pewności, że sięgnie po 
sukcesy w seniorach. Dlatego identy-
fikację talentów należy rozumieć jako 
długotrwały proces, w którym zawod-

nicy uznan iwstępnie jako szczególnie 
uzdolnieni są systematycznie poddawani 
testom mającym na celu weryfikację 
tempa ich rozwoju i potwierdzenie talen-
tu. Uważa się, że dla realizacji tego celu 
niezbędny jest okres, co najmniej, sześciu 
lat. Brytyjczycy, którzy są gospodarzami 
najbliższych igrzysk już od co najmniej 
roku prowadzą działania mające na 

celu wyłonienie silnych reprezentacji na 
igrzyska w 2016 i 2018 r.

Mocne i słabe strony zawodnika
Program badawczy prowadzony przez 

Instytut Sportu ma charakter komplek-
sowy. Został skonstruowany na bazie 
informacji pochodzących z aktualnego-
piśmiennictwa naukowego i wcześniej-

nauka

ADAM NUrKIeWICZ/MeDIASPOrT
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szych doświadczeń Instytutu. Obejmuje        
on analizę wskaźników wchodzących 
w zakres takich dyscyplin naukowych jak: 
antropologia, biochemia, biomechani-
ka, endokrynologia, fizjologia wysiłku, 
fizjologia żywienia, genetyka, medycyna 
sportowa i psychologia. Ma to pozwolić 
określić zarówno mocne, jak i słabe stro-
ny badanych zawodników.

Wydolność fizyczna oceniana jest 
zarówno w aspekcie krótkotrwałych, jak 
i długotrwałych wysiłków fizycznych. Do 
oceny wydolności w tych pierwszych wyko-
rzystywane są testy Wingate i rSA (test 
zdolności do powtarzanych sprintów).
Ocena wydolności w tych drugich oparta 
jest na wyznaczaniu profilu mleczanowe-
go i pułapu tlenowego. W testach wysił-
kowych wykorzystywane są różne urzą-
dzenia, takie jak: mechaniczna bieżnia, 
worek bokserski lub specjalistyczne ergo-
metry (kajakowy, narciarski, rowerowy 

i wioślarski). U pływaków i pięcioboistów 
testy wydolności fizycznej prowadzone są 
również na pływalni. 

Do określenia siły mięśniowej wyko-
rzystywane są pomiary momentów sił 
rozwijanych przez mięśnie kończyn gór-
nych, dolnych, brzucha i grzbietu (tzw. 
topografia siły), zaś skoczność i moc 
maksymalna kończyn dolnych określa-
na jest za pomocą testu na platfor-
mie dynamometrycznej. W kajakarstwie 
i wioślarstwie wykonywane są także 
badania techniki wiosłowania w warun-
kach naturalnych.

W badaniach antropometrycznych mie-
rzone są przede wszystkim: wysokość 
i masa ciała, zawartość tkanki tłuszczo-
wej oraz dokonywana jest ocena typu 
budowy ciała (somatotypu), natomiast 
w badaniach psychologicznych określane 
są głównie cechy osobowości i tempera-
mentu, a także typ motywacji sportowej.

Analiza przebiegu karier sportowych czołowych zawodników z tzw. sportów 
wymiernych wykazała, że relatywnie późniejsza specjalizacja i mniejsze 
obciążenia treningowe na początku kariery, ale za to większa ich progresja 
na dalszych jej etapach wydają się najlepszą drogą do osiągania znaczących 
sukcesów w kategorii seniorów.

identyfikacja talentów nauka

Kompleksowe badania krwi obejmują 
jej morfologię i prawie trzydzieści wskaź-
ników biochemiczno-hormonalnych. 
Służą one do wykrywania symptomów 
przeciążenia organizmu i niedoborów 
biopierwiastków (wśród tych ostatnich 
szczególną uwagę skupia się na wykry-
waniu niedoboru żelaza). Badania te są 
ponadto uzupełnieniem badań lekar-
skich, które mają na celu wykrywanie 
ewentualnych niedomagań, mogących 
stanowić przeszkodę dla wykonywania-
wyczerpujących testów.

Szczegółowy zakres badań różni się 
pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, 
gdyż musi być dostosowany do charakte-
ru każdej z nich.

Nie śpiesz się z obciążeniami
Dzięki wieloletniej współpracy z czo-

łowymi polskimi zawodnikami, Instytut 
Sportu zgromadził bardzo bogate archi-
wum danych na podstawie, których 
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określane są cechy wyróżniające najlep-
szych zawodników. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że szczególnie w sportach 
o tzw. umiejętnościach otwartych, nie 
jest wyznaczany jakiś sztywny model 
mistrza, niemniej jednak także i w nich, 
dla osiągania sukcesów, niezbędne jest 
uzyskanie pewnego poziomu cech psy-
chofizycznych. 

Jak wykazały badania amerykańskich 
olimpijczyków, większość z nich potrze-
bowała około 10–12 lat, aby przejść 
drogę od nowicjusza do reprezentanta 
kraju, stąd znaczna część ich kariery 
sportowej przypadała na okres rozwoju 
biologicznego, w którym poziom bada-
nych cech zależy od wieku. Dlatego śle-
dzenie tempa rozwoju badanych zawod-
ników odbywa się w odniesieniu do 
norm dla poszczególnych grup wieko-
wych oraz do wartości, jakie w przebie-
gu swojej kariery uzyskiwali, wcześniej 
wspomniani, mistrzowie sportu. Analiza 
przebiegu karier sportowych czołowych 

w obrębie dwóch genów: ACTN3 i ACe.) 
Badania tego typu mają wciąż pilotażowy 
charakter i nie pozwalają jeszcze wycią-
gać ostatecznych wniosków.

równolegle z omawianymi badania-
mi, prowadzone są poszukiwania innych 
wskaźników, które, być może, pozwolą 
z jeszcze większą trafnością wskazać 
zawodników obdarzonych szczególnym 
talentem. Potencjalnymi kandydatami do 
tego są: całkowita masa hemoglobiny 
(tHB-mass), odruch Hoffmana (H-reflex) 
izawartość karnozyny w mięśniach (dwu-
peptydu złożonego z β-alaniny i L-histy-
dyny).

Wyniki badań uzyskiwane w progra-
mie Identyfikacji Talentów są szczegó-
łowo analizowane przez naukowców 
z Instytutu Sportu, a w postaci zbiorczych 
raportów przekazywane na bieżąco do 
poszczególnych związków sportowych. Są 
one uzupełnione szczegółową interpreta-
cją, która umożliwia zarówno trenerom, 
jak i samym zawodnikom zrozumieć ich 
treść. Niektórzy sportowcy uczestniczą 
w programie od samego początku jego 
funkcjonowania, dzięki czemu już teraz 
można określić ich mocne i słabe strony.

Wierzymy, że tak działający program 
przyniesie wymierne korzyści i już w nie-
dalekiej przyszłości, tak jak w przypadku 
Australii i Wielkiej Brytanii, nasza pozy-
cja medalowa w rywalizacji olimpijskiej 
znacznie wzrośnie.

Samo to, że ktoś w początkowych latach kariery 
zawodniczej osiąga lepsze wyniki sportowe, jest roślejszy 
i silniejszy, nie daje pewności, że sięgnie po sukcesy 
w seniorach.

Śledzenie   
tempa rozwoju 
badanych 
zawodników 
odbywa się 
według norm dla 
poszczególnych 
wiekowych

nauka

zawodników z tzw. sportów wymiernych 
wykazała, że relatywnie późniejsza spe-
cjalizacja i mniejsze obciążenia trenin-
gowe na początku kariery, ale za to 
większa ich progresja na dalszych jej 
etapach wydają się najlepszą drogą do 
osiągania znaczących sukcesów w kate-
gorii seniorów. Stąd w badaniach nad 
identyfikacją talentów oceniany jest nie 
tylko aktualny poziom cech, ale także 
ich progresja. 

Przejawiane zdolności wysiłkowe zale-
żą nie tylko od rodzaju prowadzone-
go treningu, ale też od wrodzonych, 
przekazywanych genetycznie predyspo-
zycji. Dlatego w poszukiwaniach talentów 
wykorzystywane są również testy genetycz-
ne. Mają one pomóc w ustaleniu czy dany 
osobnik ma większe szanse na sukcesy 
w dyscyplinach o charakterze wytrzyma-
łościowym czy szybkościowo-siłowym i czy 
nie powinien uprawiać innego sportu 
niż ten, który akurat uprawia. (Na razie 
skupiono się na określaniu genotypów 
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Dlaczego znaczny odsetek uzdolnionej sportowo 
młodzieży nie osiąga wybitnych wyników w wieku 
seniora? Brakuje im motywacji? Są fizycznie 
wyeksploatowani? Jest jakiś inny powód?
Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Po 

pierwsze, to błąd selekcji, a po drugie, 
zbyt wczesny, wyczerpujący i wyniszcza-
jący trening. Niestety, takich przykładów 
pełno w polskim sporcie, a wynika to 
z nieposzanowania podstawowych praw 
rozwoju biologicznego i tego wszystkiego 
co wiąże się z możliwościami dziecka 
w pierwszych fazach ontogenezy. My 
identyfikujemy i szkolimy przede wszyst-

sportowego młodocianych zawodników 
w zależności od rodzaju treningu” i do 
dzisiaj dokładnie te same problemy ist-
nieją. Stąd wniosek, że jest to niedo-
skonałość systemowa. Po prostu chcemy 
szkolić młodych sportowców szybko, jak 
najprościej, jak najtaniej w sensie nakła-
du pracy. I potrafimy to robić, bo mamy 
młodocianych mistrzów, wygrywamy 
bardzo wiele młodzieżowych zawodów 
różnej rangi, byliśmy nawet medalistami 
mistrzostw Europy czy świata w piłce 
nożnej w młodzieżowych kategoriach. 
Później kończą się ci ludzie, bo nie są 
w stanie dalej się rozwijać w dotych-
czasowym tempie, ale my się tym nie 
martwimy. Bierzemy następnych, znowu 
szybko się rozwijających, czyli przed-
wcześnie dojrzewających i osiągamy 
rezultaty, które prowadzą nas właściwie 
na manowce. 

Inni też tak robią?
Z badań, w których obliczano procent 

punktów zdobywanych we współzawod-
nictwie światowym w latach 2004-2009 
przez Polaków i Brytyjczyków wynika, 
że ci drudzy osiągają lepsze rezultaty 
w wieku seniora niż juniora. U nas jest 
zupełnie odwrotnie. To efekt tego, co 
się w Polsce dzieje na poziomie dobo-
ru, selekcji, wstępnego szkolenia. Nie 
umiemy się z tego wydobyć od 30 lat. 
Co ciekawe, sama struktura naszego 

Z HENRYKIEM SOZAŃSKIM, profesorem i doktorem habilitowanym  

z Zakładu Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego  

w Warszawie, rozmawia Marek Michałowski

Po prostu chcemy szkolić młodych 
sportowców szybko, jak najprościej, jak 
najtaniej w sensie nakładu pracy.  
I potrafimy to robić, bo mamy młodocianych 
mistrzów, wygrywamy bardzo wiele 
młodzieżowych zawodów różnej rangi.

Zajęcia dla 
dzieci powinny 
być dostosowane 
do ich wieku  
i przynosić radość, 
a nie punkty 
potrzebne do 
finansowania 
klubu

RozmoWA

kich tych, którzy niekoniecznie są utalen-
towani, ale rokują szybkie wyniki, szybkie 
postępy. Zadowalamy się tym, że mamy 
znakomite wyniki w kategoriach mło-
dzieżowych, po czym, niestety, następuje 
konstatacja, że przedwczesna specjaliza-
cja to ogromne zagrożenie. 

To niedoskonałość systemowa? Można temu jakoś 
zaradzić?
Wciąż formułuje się pojęcia dotyczące 

tych zagrożeń i tego jak ich unikać. Po 
raz pierwszy pisałem o tym w 1986 roku 
w książce pt. „Zróżnicowanie rozwoju 
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Po co szkolić Jasia przez 10 lat, jak wystarczy 4-5 lat 
i on będzie mistrzem juniorów. To niedoskonałość 
systemu. Trzeba przestawić czynniki sterowania 
systemem. Chodzi o to, żeby Jaś się nauczył, a nie 
musiał wygrywać.

systemu wcale nie odbiega od tego 
co jest w świecie stosowane. Tyle, że 
u nas – używając pewnej metafory – kie-
rowca siedzi ze złej strony. Tym czyn-
nikiem sterowania systemem powinno 
być nauczanie i systematyczny trening. 
a u nas tym elementem sterującym jest 
współzawodnictwo. Najważniejsze jest 
to, aby jak najszybciej doprowadzać do 
tego, żebyśmy mogli się wykazać wyni-
kami w WOM-ie czy w Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży. a to, co będzie 
dalej już nas nie za bardzo interesuje.

Czyli liczy się punktacja. To powód, przez który 
gubimy sportowe talenty?
To jest podstawowy kłopot, bo wiedza 

teoretyczna na ten temat istnieje, narzę-
dzia przy pomocy, których moglibyśmy 
szukać utalentowanych młodych ludzi też 
mamy, bo one nie są żadną wielką 
tajemnicą. Na pewno nie mamy w swojej 
populacji mniejszej liczby talentów niż 
Ukraińcy, Słowacy, Hiszpanie czy anglicy, 
ale wtłaczamy ich w taką przyspieszoną 
gospodarkę, żądając już wyników na 
poziomie dzieci i młodzików, młodszych 
juniorów, juniorów, starszych juniorów 
i młodzieżowców.

Skąd się bierze takie podejście? Może przyczyną 
jest to, że od tego ile województwo zdobędzie 
punktów we wspomnianych wcześniej rozmaitych 
spartakiadach zależy, ile te środowiska dostają 
pieniędzy z budżetu państwa lub samorządu? 
Może właśnie dlatego jest tak, a nie inaczej?
To pan powiedział, nie ja. Oczywiście 

mechanizm polega na tym, że cały 
system premiowania czy finansowania 
sportu dzieci i młodzieży opiera się na 
wycenie według osiągnięć w młodszych 
kategoriach. Czy można inaczej? Myślę, 
że tak, chociażby premiując trenerów, 
czy dane zespoły nie tylko w momencie, 
gdy młody sportowiec osiągnie sukces 
w kategorii juniorów, ale także później. 
Chodzi o przedłużenie tego promowania 
na okres późniejszy, kiedy młody sporto-
wiec przechodzi do kategorii młodzieżo-
wej albo, gdy zostaje już seniorem. Czyli 

Profesor 
Henryk Sozański 
uważa,  
że zbyt wczesna 
specjalizacja jest 
niepotrzebna  
w szkoleniu 
w wielu 
dyscyplinach 
sportu.

RozmoWA

nic nie przepada, tylko jest przeciągnięte 
w czasie. ale my robimy wszystko szyb-
ko. To jedna sprawa. a druga, w naszej 
mentalności jest coś takiego, że to, co już 
zrobiliśmy to jest nasze, a to co będzie 
później to nie wiadomo czyje. Po co więc 
szkolić Jasia przez 10 lat, jak wystarczy 
4-5 lat i on będzie mistrzem juniorów. Jak 
powiedziałem wcześniej, to niedoskona-
łość systemu. Trzeba przestawić czynniki 
sterowania systemem. Chodzi o to, żeby 
Jaś się nauczył, a nie musiał wygrywać. 
To zasadnicza różnica.

Ale są chyba przykłady pozytywne?
Zdarzają się przypadki, że do najwyż-

szych rezultatów, na światowym poziomie, 
dochodzą w polskim sporcie ci, którzy pod-
czas wstępnego szkolenia nie byli najlepsi. 
Trener miał lepszych zawodników od nich, 
poświęcał im więcej czasu, a oni, gdzieś 
za plecami liderów, spokojnie trenowali. 
W chwili, kiedy ci najlepsi, bardziej uta-
lentowani wypalili się, oni wyskakiwali na 
czoło grupy i to oni byli teraz najlepsi, bo 
się rozwijali wolniej, bo nie wywierano na 
nich presji, nie stosowano mechanizmów 

praktykowanych wobec tych, co do któ-
rych jest przekonanie, że są talentami. 
Takich przykładów jest sporo, zawodników, 
którzy później ujawniają swoje predyspo-
zycje, a czasem trafiają do sportu wręcz 
z przypadku, jak choćby Otylia Jędrzejczak, 
która została mistrzynią olimpijską dlatego, 
że miała kłopot z kręgosłupem i rodzice 
zaprowadzili ją na basen.

Jak ze sportowymi talentami pracują w innych 
krajach?
Są cierpliwi. albo wyrachowani. Po pro-

stu nie wolno się kłócić z Panem Bogiem. 
Jeśli jest jakaś krzywa naturalnego rozwoju, 
wynikająca z natury i praw biologii, to my 
nie możemy jej zmieniać. Możemy podnosić 
tę krzywą lekko do góry, ale zachowując jej 
naturalny przebieg. Nie wolno jej zmieniać, 
a my dążymy do tego, żeby sportowy talent 
wystrzelił jak najszybciej. On wystrzela, ale 
potem spada. rozwiązania w innych kra-
jach opierają się na spokojnej, długotrwałej 
pracy, na tym, że przestrzega się etapów 
szkolenia. Jasio ma wejść do sportu i na 
razie być po prostu sportowcem. Trener 
ma powoli rozpoznawać jego predyspozy-
cje i możliwości. Po dwóch, trzech latach 
zauważy, że Jasio ma talent do lekkiej 
atletyki, jeszcze nie wiadomo do jakiej kon-
kurencji. Obserwuje go dalej i spostrzega, 
że Jasio ma predyspozycje do skoków. 
Zaczynają wtedy kolejny etap szkolenia, 
bardziej ukierunkowany. Znowu po jakimś 
czasie, obserwując Jasia dochodzi do wnio-
sku, że będzie skoczkiem wzwyż. dopiero 
tu się zaczyna specjalizacja, czyli dopiero 
po 5-6 latach trener i zawodnik wchodzą 
na grunt specjalistycznego treningu. Chodzi 
o to, żeby w tych pierwszych latach szkolenia 
Jasio uprawiał jak najwięcej dyscyplin, aby 
był sportowcem, a nie lekkoatletą, narcia-
rzem czy piłkarzem. Specjalizacja powinna 
się zawężać po latach treningu.

Poza tym zbyt wczesna specjalizacja grozi 
kontuzjami.
Niestety, w Polsce szalejemy z wczesną 

specjalizacją. Wczoraj przeglądałem lokal-
ną gazetę z Ursynowa, w której piano 
z zachwytu nad jakąś drużyną piłkarską 
dzieci, która jest tak dobra, że z rówieś-
nikami wygrała na jakimś turnieju 23:1. 
dlaczego tak wysoko wygrali? Bo prawdo-
podobnie byli wytrenowani o wiele bardziej 
od rywali. Obok tego artykułu znalazłem 
ogłoszenie, że uruchamia się szkółkę pił-
karską dla przedszkolaków. Wyobraża 
pan sobie? Z przedszkolaków ktoś będzie 
robił piłkarzy, zamiast najpierw rozwijać 
ich fizycznie, obserwować, a potem roz-
poznać ich możliwości i predyspozycje. 
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To właśnie kwestia sterowania procesem 
szkolenia, które nie powinno opierać się 
na współzawodnictwie i nie współzawodni-
ctwo powinno być podstawowym kryterium 
oceny. Po pierwsze, najważniejsze powinny 
być zainteresowania Jasia, po drugie jego 
predyspozycje, a po trzecie wyuczenie się 
tego wszystkiego, co określamy jako nawyki 
ruchowe. Ze sportowym szkoleniem jest jak 
w tym porzekadle: Czego Jaś się nie nauczy, 
tego Jan nie będzie umiał.

Czy to ma jakiś związek z systemem motywowania 
młodego człowieka, aby dalej uprawiał sport? Jak 
się szybko go wyeksploatuje fizycznie i psychicznie, 
to później chyba trudno go zmotywować, aby dalej 
się rozwijał?
Na ogół przez motywowanie rozumie-

my różne narzędzia, które nie powinny 
mieć miejsca w sporcie młodzieżowym. 
Patrzę z przerażeniem na motywację, której 
używają niekiedy rodzice w takich dyscy-
plinach sportu jak tenis czy łyżwiarstwo 
figurowe. Proszę pojechać o szóstej rano 
na Torwar i zobaczyć jak dziadkowie czy 
ojcowie przywożą małe, zaspane dzieci, 
wyrzucają je z samochodu, prowadzą na 
lodowisko i chcą, by z tych małych ludzi 
wyrastali znakomici zawodnicy. Są też przy-
kłady tenisowych gangów rodzicielskich, 
które od najmłodszych lat „budują” tenisi-
stę. a może ich syn lub córka w ogóle nie 
chce być tenisistą? Może nie ma talentu do 
tenisa? ale rodzice chcą, mają ambicje. 
Oczywiście raz na wiele lat pojawia się 
taka agnieszka radwańska. ale większość 
tenisowej młodzieży przedwcześnie ze 
sportu odchodzi. Najgorsze, że to nikogo 
nie dziwi, traktowane jest jak normalne 
zdarzenie. We wspomnianej przeze mnie 
książce jest wykres, który pokazuje jak 
straszliwe spustoszenie w sporcie wystę-

puje przy przejściu z kategorii juniora do 
seniora, czyli między 19. a 20. rokiem 
życia. W tym okresie z uprawiania sportu 
rezygnuje prawie 65 proc. młodych, uta-
lentowanych dziewczyn i ponad 50 proc. 
chłopców. To jest efekt tego wypalenia, 
o którym mówimy. W wieku juniora wycis-
nęło się z tych młodych co się dało, a gdy 
przychodzi moment przejścia do kategorii 
seniora następuje masowe odejście ze 
sportu. To skutek zmęczenia, zniechęcenia, 
przeciążeń, urazów i kontuzji. reasumując, 
ponad połowę młodzieży trenujemy niepo-
trzebnie, a przecież system szkolenia powi-
nien działać tak, aby uzyskiwać najlepsze 
wyniki w wieku dojrzałym. 

Jak w takim razie powinniśmy identyfikować 
talenty sportowe i je potem prowadzić, aby nie 
tracić tej młodzieży?
Coś takiego jak zdolności do określonej 

dyscypliny sportu czy aktywności ruchowej 

istnieją i jest dzisiaj dostatecznie dużo 
narzędzi, żeby to wstępnie identyfikować. 
Wiadomo, że jeśli szukamy lekkoatletę 
do rzutów, to kandydat ma jakąś cha-
rakterystykę, począwszy od somatycznej, 
która różni się od somatycznej charakte-
rystyki szachisty, pilota szybowcowego czy 
pływaka. Tu specjalnie użyłem takiego 
wyrazistego przykładu, ale i w mniej jedno-
znacznych sytuacjach są zestawy narzędzi, 
pomiary, próby, które pozwalają z określo-
nym prawdopodobieństwem oszacować, 
ile w młodym człowieku jest potencjału 
do uprawiania sportu. Mówię o wejściu 
w szeroki diapazon szkoleniowej działal-
ności. dopiero potem ma miejsce dalsza 
selekcja i wybór dyscypliny czy specjalno-
ści. Ja na przykład jestem pełen uznania 
dla tego, co robiono w nieistniejącej już 
od dwóch dekad Niemieckiej republice 
demokratycznej. dziś ich sportowe 
doświadczenia często postponujemy, ale 
tam wychodzono z prostego założenia, że 
każde dziecko ma jakieś uzdolnienia i sku-
tecznie szukano tych talentów. Ta szkoła 
poszukiwania sportowych talentów wcale 
nie umarła. Ona znakomicie funkcjonuje 
w tej chwili w Chinach, ona wstydliwie 
jest przywracana w republice Federalnej 
Niemiec, ona funkcjonuje w byłych krajach 
Związku radzieckiego. Są różne narzędzia, 
które można na różne kolory malować, ale 
one wszystkie służą rozpoznaniu rzeczywi-
stości. Powinno się je stosować nie tylko 
po to, żeby sportowy talent znaleźć i go 
rozwijać, ale również, żeby uchronić innych 
przed robieniem z niego na siłę sztangistę 
czy łyżwiarza, mimo iż nie ma ku temu 
uzdolnień. Później jest rozczarowanie, 
lament, że nic z tego nie wychodzi. To nie 
jest żadna segregacja. To jest właśnie szu-
kanie talentów, podobnie jak w muzyce, 
w tańcu czy w innych dziedzinach sztuki.

W jak długiej perspektywie czasowej powinno się 
szkolić kandydata na olimpijskiego mistrza, aby 
osiągnął swój cel?

Jeśli zawodnik kadry 
olimpijskiej, na przykład 
w lekkiej atletyce, ma bardzo 
ściśle planowaną liczbę 
startów, bo może wystąpić 
tylko w 10 czy 12 zawodach 
rocznie, to młody człowiek 
z warszawskiej szkoły ma ich 
100, bo jest utalentowany.

RozmoWAIDENTYFIKACJA TALENTÓW

adaM NUrkIEWICZ/MEdIaSPOrT  
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Jest taka teoria, ukuta przez psychologów 
i dotycząca nie tylko sportu, ale każdej innej 
dziedziny, że na rozwój talentu potrzeba 10 
tysięcy godzin. Proszę sobie policzyć, ile to 
jest lat treningu. Wychodzi około 6 lat nauki 
gry na pianinie, czy szkolenia na bieżni lub 
na boisku, żeby ten talent rozwinąć, żeby 
on okrzepł, żeby rzeczywiście młody czło-
wiek za kolejnych parę lat mógł wystąpić 
w konkursie Chopinowskim lub w igrzy-
skach olimpijskich. Powinniśmy szukać 
talentu, ale przez pierwsze lata powinien on 
być w pewnym zbiorze, w pewnej kohorcie 
i dopiero na skutek tego, że utalentowane 
dziecko coś robi – w przypadku sportowca 
trenuje – rozpoznajemy jego rzeczywiste 
predyspozycje.

Czy poza szkoleniem centralnym powinno 
funkcjonować jeszcze jakieś inne, wmontowane 
w cały system? 
Ten system powinien funkcjonować na 

jednolitych zasadach, ale musi być organi-
zowany w różnych miejscach i przez różnych 
ludzi. Centralne szkolenie w sensie pewnej 
zbiorowości powinno odnosić się dopiero 
do zawodników, którzy wchodzą do szero-
kich teamów reprezentacyjnych. Wcześniej 
szkoleniem utalentowanej sportowo mło-
dzieży niech się zajmuje pan kowalski czy 
Nowak. Niech prowadzą tę działalność, 
oczywiście w zgodzie z określonymi założe-
niami programowymi. Pięknym przykładem 
tego rodzaju działania jest warszawska 
szkoła Barcelony. Proponują coś zupełnie 
różnego od tego co jest u nas. Szkoleni 
w tej szkółce 9-latkowie mają piłkarskie 
zajęcia tylko dwa razy w tygodniu po 75 
minut. U nas by powiedziano, że to żaden 
trening. Tymczasem na tym właśnie powin-
no polegać wejście w sportową piramidę. 
Na początku te dwa treningi w tygodniu 
po 75 minut zupełnie wystarczą. dopiero 
potem liczba i intensywność zajęć powinna 
narastać, żeby po iluś latach prowadzić 
do określonych rezultatów. Z tabelki pre-
zentowanej przez Hiszpanów z Barcelony 

wynika, że selekcja dzieci ma charakter 
ciągły i trwa 7 lat. a więc mniej więcej tyle, 
ile - mówiliśmy o tym wcześniej – powin-
na trwać praca z utalentowanymi dziećmi 
podlegającymi treningowi. Praca ta polega 
na obserwowaniu i dopiero po tych 6 czy 7 
latach można powiedzieć, kto z młodego 
człowieka w kategoriach długofalowego 
szkolenia wyrośnie. 

Co można zrobić, aby system szkolenia 
talentów sportowych lepiej działał i przynosił 
efekty w postaci jak największej liczby medali 
olimpijskich? 
Wiem, że Ministerstwo Sportu i Turystyki 

– opieram się tu na wypowiedziach Pana 
Ministra Tomasza Półgrabskiego – zamierza 
przeprowadzić dość szerokie badania, które 
by dały argumenty do pewnych modyfikacji 
tego systemu. Sprawa wydaje się względnie 
prosta, choć trochę drażliwa. Trzeba zmniej-
szyć nacisk na ściganie się i współzawod-
nictwo, zastosować inny sterownik, którym 
powinno być samo szkolenie. Być może 
trzeba będzie zastosować inne mechanizmy 
finansowe w odniesieniu do tego co jest 
samym szkoleniem. Wie Pan do czego 
prowadzi obecny system? robiliśmy na ten 
temat badania. Jeśli zawodnik kadry olim-
pijskiej na przykład w lekkiej atletyce ma 
bardzo ściśle planowaną liczbę startów, bo 
może wystąpić tylko w 10 czy 12 zawodach 
rocznie, to młody człowiek z warszawskiej 
szkoły ma ich 100 albo więcej. Startuje 
w lekkiej atletyce, pływaniu, we wszystkim, 
ponieważ jest utalentowany, sprawnie się 
rusza i wszędzie jest potrzebny.

To odpowiedź na pytanie, dlaczego młody adept 
sportu nie ma potem siły i motywacji do dalszej 
kariery?
Oczywiście. Ten młody człowiek po pro-

stu jest wykończony, jeśli nie psychicznie, nie 
zdrowotnie, nie motorycznie, to emocjonal-
nie. To są dość częste przypadki. 

Miejmy nadzieję, że działający w polskim sporcie 
system uda się przesterować, bo to co Pan mówi, te 
przykłady jakie Pan podaje, to wszystko po prostu 
szokuje.
ależ to jest prawda. Mam na biurku 

publikację, która pokazuje, że inni ludzie to 
widzą. W piśmie „Warszawska akademia 
Sportu”, wydawanym przez miasto, można 
przeczytać: „Przedwczesna specjalizacja to 
zmora polskiego sportu, przyczyna utraty 
kolejnych pokoleń. Problem wymaga sze-
rokiej, a przede wszystkim uczciwej dys-
kusji środowisk polskiego sportu”. I dalej: 
„Zwracamy uwagę jak niewielu medalistów 
imprez młodzieżowych potwierdza talent 
i możliwości w dalszej karierze, o ile w ogóle 
ją kontynuuje. To w naszym sporcie jest sche-
mat klasyczny, którego powody wymagają 
głębszych i bardziej wszechstronnych analiz, 
do czego zachęcamy”. 

Skoro w tym czasopiśmie jest mowa 
o tym, o czym pisałem w swojej książce 
w 1986 roku, to po co było tyle czasu 
tracić?

Powoli po złoto
Przykładami doskonale ilustrującymi opinię prof. Sozańskiego 

są kariery anity Włodarczyk i Tomasza Majewskiego.

AnITA WłodArCZyk zaczynała karierę sportową od kolarskiej 
konkurencji speedrower, w której w roku 1998 (miała wów-
czas 13 lat) została mistrzynią Europy juniorów w rywalizacji 
drużynowej. Jako uczennica szkoły podstawowej startowała 
też w lekkoatletyce: zwyciężyła w mistrzostwach województwa 
leszczyńskiego w czwórboju. W wieku 15 lat zaczęła trenować 
w klubie kadet rawicz rzut dyskiem. rok później zadebiutowała 
w rzucie młotem, a w następnym sezonie zajęła szóstą lokatę 
w swoich pierwszych MP seniorów. Jako 21-latka nie była jeszcze 
zdecydowana, której konkurencji rzutowej się poświęcić. W 2007 
r. w młodzieżowych mistrzostwach Polski zdobyła srebrny medal 
w rzucie młotem, brązowy w rzucie dyskiem oraz uplasowała 
się na szóstym miejscu wśród kulomiotek. Jeszcze rok później 
startowała tych trzech konkurencjach. Jako wicemistrzyni Polski 
w rzucie młotem (za kamilą Skolimowską) pojechała na igrzy-
ska olimpijskie do Pekinu. Zajęła w nich 6. lokatę. rok później, 
w wieku 24 lat, została w Berlinie mistrzynią świata bijąc rekord 
świata. Poprawiła go w czerwcu 2010 r. podczas mityngu Enea 
Cup w Bydgoszczy.

ToMASZ MAJeWSkI sportem zainteresował się dopiero jako 
15-latek. Zaczął od koszykówki. Brat stryjeczny – trener lek-
koatletyki – zobaczył w nim potencjał do sukcesów w tym 
sporcie. Majewski zaczął swą przygodę z królową Sportu jako 
trójskoczek. Przestawił się jednak na rzut dyskiem. dopiero 
później pchnięciem kulą. Nie zniechęcił się, gdy w 1998 zajął 
21. miejsce w eliminacjach podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i pół roku później został halowym wicemistrzem Polski 
juniorów. Pierwszy raz w finale MP seniorów znalazł się w 2000 
r. zajmując 6. lokatę. dwa lata później był już najlepszy w kraju. 
Na igrzyska do Pekinu pojechał jako halowy wicemistrz świata, 
ale olimpijskie złoto było niespodzianką. Tomasz Majewski miał 
wówczas 27 lat.
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Małyszomania przyniosła efekty, bo choć Adam 

Małysz zakończył karierę doczekaliśmy się grupy 

zdolnych skoczków narciarskich, którzy mają 

potencjał, aby zastąpić mistrza. Czy podobnie będzie 

z Justyną Kowalczyk? Czy jej sukcesy pomogą odkryć 

młodzież z talentem do biegów narciarskich?

Starania Zakopanego o prawo do 
organizacji mistrzostw świata w nar-
ciarstwie klasycznym w 2017 roku 

zobowiązują. Trzeba się do nich dobrze 
przygotować nie tylko organizacyjnie, ale 
także szkoleniowo. Stworzyć silną repre-
zentację, która nie będzie jedynie tłem dla 
rywali, powalczy o medale.

Zakopane już trzy razy było gospoda-
rzem MŚ – w latach 1929, 1939 i 1962 
– ale były to czasy romantyczne, zwłasz-
cza przed II wojną światową, w których 
ważniejsze od zwycięstw i tytułów był 
udział w zawodach i szlachetna rywa-
lizacja. We współczesnym świecie nie 
ma już miejsca dla eleganckich pań 
i panów, którzy uprawiali z powodzeniem 
wiele, niekiedy nawet odległych od siebie 
dyscyplin sportu i robili to głównie dla 
przyjemności.

Dziś czasy są inne i liczy się przede 
wszystkim sukces. Aby go odnieść trzeba 
ogromnego wysiłku i specjalizacji. Trzeba 
wykorzystywać największe gwiazdy, aby 
dzięki temu popularyzować sport i przy-
gotować następców obecnych mistrzów.

gdzie jest druga justyna?
Właśnie temu ma służyć Narodowy 

Program Rozwoju Biegów Narciarskich 
„Bieg na Igrzyska”, którego ambasador-
ką została Justyna Kowalczyk, mistrzyni 
olimpijska i mistrzyni świata, trzykrotna 
zdobywczyni Pucharu Świata. Akcję zain-
augurowano dwa lata temu. Skierowana 
jest do kilkuset dziewcząt i chłopców 
trenujących biegi narciarskie w kilku-
dziesięciu klubach sportowych. Program 
ma pomóc w znalezieniu największych 
talentów w tej dyscyplinie sportu, a potem 
w przygotowaniu ich do reprezentacyj-
nych startów, niektórych być może już 
w 2014 r. na igrzyskach w Soczi, czy na 
mistrzostwach świata w 2017 r., o które 
zabiega Zakopane.

W pierwszym sezonie programu kalen-
darz liczył 8, a w kolejnym 12 biegów 
juniorów i juniorek. Dwudniowe zawody 
rozgrywano w miejscowościach, gdzie 
narciarstwo biegowe uprawia najwięcej 
młodzieży: w Jakuszycach, Tomaszowie 
Lubelskim, Zakopanem, Dusznikach 
Zdroju, Wiśle i Szklarskiej Porębie. 
W ostatniej edycji wzięło udział ponad 
800 młodych sportowców w wieku od 9 

do 20 lat, którzy startowali w pięciu kate-
goriach wiekowych. 

Przedstawiciele Ministerstwa Sportu 
i Turystyki chwalą program. – To perełka 
w działaniach, które resort sportu rea-
lizuje na rzecz upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży – mówią.

nie tylko medale
Najlepsza trójka, która po dwudniowej 

rywalizacji staje na podium „Biegu na 
Igrzyska” otrzymuje od sponsora roczne 
stypendia sportowe w miesięcznej wyso-
kości 500, 400 i 300 złotych. Kluby, 
które w klasyfikacji generalnej plasują 
się na miejscach od 1 do 10, dostają 
sto kompletów profesjonalnego sprzętu 
biegowego.

– To niesamowite, że dobre wyniki spor-
towe nie są nagradzane tylko medalami. 
Dzięki tej imprezie rozwija się moja uko-
chana dyscyplina sportu. Mam nadzieję, 
że za kilka lat z niektórymi z was spotkam 

się w kadrze – mówiła Justyna Kowalczyk 
do młodzieży podczas podsumowania 
drugiej edycji programu. 

Nasza mistrzyni doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że tylko niektórzy uczest-
nicy „Biegu na Igrzyska” osiągną kiedyś 
olimpijski poziom, ale jej zdaniem trudną 
do przecenienia wartością jest, że dzięki 
tej akcji zaszczepi się dzieciom sportowe-
go bakcyla, że wolny czas będą spędzać 
aktywnie na świeżym powietrzu, a nie 
przed komputerami.

Kowalczyk zaapelowała także do PZN, 
aby stworzył trasę rolkową, na której 
utalentowani biegacze narciarscy mogliby 
trenować nawet wtedy, gdy nie ma śnie-
gu. Oczywiście spotkało się to z gromkimi 
brawami uczestników programu. Miejmy 
nadzieję, że pomysł spodoba się też nar-
ciarskiej centrali.

Dobrze byłoby gdyby w polskich bie-
gach narciarskich pojawiły się dziewczy-
ny równie utalentowane jak Kowalczyk. 
Może wtedy Polka nie czułaby się osa-
motniona, zwłaszcza w szerokiej stawce 
biegaczek skandynawskich. Zwraca na 
to uwagę nasz pierwszy mistrz świata 
w biegach narciarskich Józef Łuszczek. 
– Śledząc uważnie starty Justyny, zwłasz-
cza te na dłuższych dystansach, widać 
było, że łatwiej walczyło się Szwedkom, 

Apoloniusz TAjner,  
prezes polskiego związku 
nArciArskiego: 

Do tej pory nie mieliśmy 
w Polsce takiego programu jak 
„Bieg na Igrzyska”. On daje szanse 
na rozwój. Oparty jest o młodzież, 
a więc najszerszą część sportowej 
piramidy. Taki program to duża 
szansa na rozwój tego sportu, choć 
musimy sobie zdawać sprawę, że 
na jego efekty poczekać na pewno 
musimy 8-10 lat. Dzięki tej inicja-
tywie coraz więcej klubów, nie tylko 
w górach, ma sekcje w biegach 
narciarskich.

IdentyfIkacja talentów narcIarstwo bIegowe

Marek Michałowski
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swoje stanowisko. – Mija się z celem 
wożenie 11- 12-letnich juniorów po całej 
Polsce, aby konfrontowały się z rówieś-
nikami.

Opinię, aby bazą dla treningów i star-
tów dzieci i młodzieży były głównie własne 
regiony podzielają inicjatorzy lokalnych 
przedsięwzięć związanych z biegami nar-
ciarskimi. Jednym z nich jest starosta pod-
halański Andrzej Gąsienica Makowski, 
który zaprezentował program rozwoju 
biegów narciarskich na Podhalu o nazwie 
„Biały ślad”. Zakłada on, że w każdej, 

Podczas treningu wymagam 
od zawodników pełnej 
koncentracji. Dlatego nie 
mogą rozmawiać  
ze sobą. Trening ma być jak 
lekcja matematyki.

Norweżkom czy Włoszkom, które, jeżeli 
znajdowały się w czołówce, to zwykle po 
dwie, trzy. Mogły dawać sobie zmiany, 
miały szansę na choćby krótki odpoczy-
nek. Dopiero na finiszu po zwycięstwo 
szła ta najmocniejsza z ekipy. Justynie też 
przydałoby się w przyszłości wsparcie ze 
strony równie mocnych jak ona koleżanek 
z kadry – stwierdził złoty medalista MŚ 
w biegu na 15 km z 1978 r. 

Możliwe, że za czas jakiś dołączy 
do Kowalczyk zdolna i silna dziewczy-
na z południa Polski lub z tzw. ściany 
wschodniej, gdzie bieganie na nartach 
jest coraz bardziej popularne. Możliwe, że 
dzięki chwalonemu przez wielu „Biegowi 
na Igrzyska”.

Trasa w każdej wsi
Nie wszystkim ten program się podo-

ba. Jego zdecydowanym przeciwnikiem 
jest prezes i trener UKS Regle Kościelisko 
Jerzy Leśnik.

– To nie jest program rozwoju bie-
gów narciarskich. Według mnie jest jego 
zaprzeczeniem – mówi i tak uzasadnia 

nawet najmniejszej miejscowości na tere-
nie powiatu, zostanie przygotowana co 
najmniej 5-kilometrowa trasa biegowa.

Trasy powstaną na leśnych i polnych 
drogach, które należą do gmin, nie ma 
więc obawy, że inicjatywa spotka się 
ze sprzeciwem właścicieli prywatnych 
terenów. Narciarskie trasy latem będą 
mogły być wykorzystywane do nor-
dic walking, czyli spacerów z kijkami. 
Pomysł starosty podhalańskiego bardzo 
podoba się Zofii Kiełpińskiej, byłej bie-
gaczce narciarskiej i biatlonistce, meda-
listce mistrzostw świata. – Takie miejsca 
są bardzo potrzebne – zauważa.

Pieniądze są ważne
Są też inne cenne inicjatywy, jak cho-

ciażby Ustrońska Szkoła Narciarstwa 
Biegowego, Małopolskie Towarzystwo 
Narciarstwa Biegowego, czy Towarzystwo 
Narciarskie „Biegówki”. Jest ich o wiele 
więcej niż tu wymienione. Nie tylko zrze-
szają osoby uprawiające biegi narciar-
skie wyczynowo lub rekreacyjnie. Próbują 
także lobbować na rzecz tworzenia nowej 
i rozwoju istniejącej infrastruktury do nar-
ciarstwa biegowego. Niestety, nie zawsze 
z dobrym skutkiem. Nie wszędzie władze 
samorządowe chcą pomóc, czasami po 
prostu nie mogą, bo brakuje im środków 
finansowych.

Podsumowując, czego nam potrze-
ba, aby wychować następczynie Justyny 
Kowalczyk? Jak najwięcej tras biegowych 
w miejscu zamieszkania utalentowanej 
młodzieży. Jak najwięcej trenerów dobrze 
przygotowanych do pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. I jak najwięcej pieniędzy na odpo-
wiedni system motywacji dla najzdolniej-
szych. Ale tę prawdę można dopasować 
do większości sportów w Polsce. Tylko, że 
niewiele z nich przymierza się do organi-
zacji mistrzostw świata.

Jerzy leśnik, trener uks regle: 
Nie jestem przeciwnikiem rywa-
lizacji dzieci, ale według mnie 
program „Bieg na Igrzyska” jest 
zaprzeczeniem rozwoju biegów 
narciarskich. Mija się z celem 
wożenie 11- 12-letnich juniorów 
po całej Polsce, aby konfronto-
wały się z rówieśnikami, czasami 
w ekstremalnych warunkach. 
One powinny trenować i rozgry-
wać zawody w swoich regionach, 
w dobrych warunkach atmosfe-
rycznych i śniegowych. Można 
oczywiście zrobić jakieś finałowe 
zawody ogólnopolskie, ale jedne, 
a nie sześć edycji. Poza tym jest 
to finansowe obciążenie klubów 
i dezorganizacja nauki w szkole. To 
często wywołuje sprzeciw rodziców 
i nauczycieli. Zamiast przeznaczać 
pieniądze na sprzęt i szkolenie, 
wydaje się je na przejazdy i pobyty.

narcIarstwo bIegowe
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Cztery korty na jednym korcie? Tak – i nie 

jest to ani nowa gra, ani chęć upchnięcia jak 

największej liczby tenisistów na jak najmniejszej 

powierzchni. To pomysł, jak przyciągnąć dzieci 

na korty, jak ich na nich zatrzymać i jak odkryć 

wśród nich prawdziwe talenty.

T enis – przeciwnikom tej tezy nie 
będzie łatwo o kontrargumenty 
– jest najtrudniejszym sportem 

rakietkowym. W tenisa stołowego, 
badmintona, od biedy także w squasha 
można samemu nauczyć się grać na 
poziomie umożliwiającym odbijanie 
piłki lub lotki z partnerem. W tenisie to 
praktycznie niemożliwe. Potrzebny jest 
trener, który najpierw pokaże nie tylko 
jak trzymać rakietę.

Artur  
St. rolAk



tenis
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Właśnie dlatego tak wiele osób  
– i dzieci, i dorosłych – po kilku lub 
kilkunastu lekcjach rezygnowało z dal-
szej nauki. Zanim bowiem byli gotowi 
do rywalizacji – a o to przecież w każ-
dym sporcie chodzi – tracili cierpliwość. 
Tradycyjny model szkolenia był bowiem 
dobry tylko dla odpornych na nudę.

ITF – Międzynarodowa Federacja 
Tenisowa – poczuła się zaniepokojo-
na statystykami świadczącymi, że coraz 

W tenisa nie 
sposób samemu 
nauczyć się grać 
na pewnym 
poziomie.  
To najtrudniejszy 
sport rakietkowy.
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mniej ludzi chwytało za rakietę i w 2007 
roku zaproponowała całkowicie nowy 
model szkolenia od podstaw. nadała 
mu dość wymowną nazwę – Play and 
stay. Pierwsza konferencja ITF na ten 
temat odbyła się w Puszczykowie. Wiele 
federacji krajowych, w tym Polski Związek 
Tenisowy, postanowiło przystosować ten 
system do lokalnych warunków i tak 
powstał u nas program Tenis-10.

nie od razu f1
– robert kubica nie zaczynał od 

Formuły 1, tylko od gokartów. Jednym 
z elementów programu Play and 
stay jest więc zróżnicowanie sprzę-
tu w zależności od wieku grających. 
najlepiej widać to na przykładzie piłek: 
od miękkich z gąbki poprzez piłki o 
zmniejszonym ciśnieniu aż po normal-
ne, od czerwonych po żółte. Piłki dla 
początkujących są lżejsze, lecą dłużej 
i niżej się odbijają, co bardzo ułatwia 
naukę gry – przekonuje Magdalena 
rejniak-romer, członkini Zarządu PZT 
koordynująca projekt Tenis-10.

Głównym celem polskiego warian-
tu akcji Play and stay jest zmiana 
systemu szkolenia i rywalizacji dzieci 
w wieku poniżej 10 lat. stąd też te 
wspomniane kolory. dzięki nim łatwiej 
przekonać malucha, że tenis to fajny 
sport; fajniejszy nawet od najfajniejszej 
gry komputerowej. naturalna potrzeba 
ruchu znalazła doskonałą zachętę.

szlifowanie techniki nadal będzie 
ważne, ale zostanie odsunięte z pierw-
szego planu na nieco dalszy. Wszystko 
po to, aby każdy początkujący tenisista 
– czy to nastoletni kandydat na nowego 
rogera Federera, czy całkiem dorosły 
zdeklarowany amator – znalazł frajdę 
na korcie na każdym etapie szkolenia. 
Zwłaszcza dzieci, bo im najtrudniej 
wytłumaczyć, że przyszłe mistrzostwo 
wymaga przede wszystkim cierpliwości.

Ograniczenie prędkości
Trenerzy poproszeni o pomoc przez 

ITF zauważyli, że wielu czołowych teni-
sistów nauczyło się grać po prostu 
dobrze się bawiąc. Potem fachowcy od 
metodyki rozpisali program szkolenia 
na poszczególne etapy i „pokolorowa-
li” je od czerwonego przez pomarań-
czowy, zielony po żółty.

każdy kolor ma swój rodzaj piłki i 
rozmiar kortu, dostosowany do pozio-
mu zaawansowania oraz możliwości 
fizycznych dziecka. nie trzeba być 
fachowcem, żeby zauważyć, że normal-
na piłka po normalnym koźle odbija 

się bardzo wysoko. Maluch nie jest w 
stanie nie tylko trafić jej rakietą, ale w 
ogóle dosięgnąć. Próbuje wtedy trzymać 
rakietę uchwytem ekstremalnym, co nie 
sprzyja przyswajaniu właściwej techniki 
i ustawia się daleko za linią końcową, 
na czym cierpi nauka taktyki. efekt jest 

taki, że wymiany są bardzo krótkie, 
zaś większa część lekcji sprowadza się 
do zbierania piłek porozrzucanych od 
płotu do płotu. nuda. Wniosek nasunął 
się więc sam – piłka powinna lecieć 
wolniej i niżej się odbijać, a to pozwoliło 
od razu skrócić i zwęzić kort.

Tak do gry weszły piłki z gąbki, używa-
ne na poziomie niebieskim przez dzieci w 
wieku do 5-6 lat, dopiero rozpoczynające 
treningi. Te nieco starsze, które już opa-
nowały podstawowe elementy techniki, 
przechodzą na poziom czerwony i zaczy-
nają grać piłkami wolniejszymi o ok. 75 
proc. od piłki normalnej. Poziom poma-
rańczowy przeznaczony jest dla dzieci do 
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Nie trzeba być fachowcem, żeby zauważyć,  
że normalna piłka po normalnym koźle odbija się 
bardzo wysoko. Maluch nie jest w stanie nie tylko 
trafić jej rakietą, ale w ogóle dosięgnąć.



dziewiątego roku życia. Ich piłka jest wol-
niejsza od zwykłej mniej więcej o połowę. 
rok później adepci tenisa wchodzą na 
poziom zielony i grają piłką już nieznacz-
nie wolniejszą (ok. 25 proc.) od tradycyj-
nej. od 2012 roku stosowanie piłek prze-
znaczonych dla dorosłych w zawodach 
dziecięcych będzie zabronione.

kolor ma znaczenie
do każdego ze szczebli kolorowe-

go wtajemniczenia przypisane są inne 
wymiary kortu, które rosną wraz z 
zawodnikami – od 8-9 x 5-6 m na 
poziomie niebieskim, poprzez 11-12 
x 5-6 na czerwonym i 18 x 6,50-8,23 
m na pomarańczowym do normalne-
go na zielonym. Te mniejsze można 
wyznaczyć praktycznie wszędzie – np. 
w sali gimnastycznej lub na parkingu.

należy wspomnieć także o rozmia-
rze rakiety, ale chyba tylko dla formal-
ności, bo jedno z podstawowych praw 
biomechaniki – że łatwiej rozpocząć 
ruch (w przypadku tenisa uderzenie) 
rakietą lżejszą i krótszą – zna każdy 
trener i instruktor. ITF zaleca, aby odle-
głość między główką rakiety trzymanej 
przez dziecko w dłoni a podłożem 
wynosiła minimum trzy centymetry.

Już od pierwszego poziomu wtajem-
niczenia – to istota programów Play and 
stay oraz Tenis-10 – wprowadzany jest 
stopniowo element rywalizacji. oczywiście 
im dzieci młodsze, tym więcej w tym 
odpowiednio ukierunkowanej zabawy 
niż prawdziwego sportu. PZT wprowa-
dził system Zdobywania sprawności 
Tenisowych, którego głównym celem jest 
motywowanie ćwiczących oraz informo-
wanie trenerów i rodziców o postępach 
ich podopiecznych. osiągnięcie przez 
zawodnika danej sprawności sygnalizuje, 
że jest on gotowy do przejścia na wyższy 
poziom szkolenia.

kopalnia diamentów
W znacznej części program Tenis-10 

jest finansowany przez Ministerstwo 
sportu i Turystyki. W pierwszym roku 
zostało nim objętych 20 klubów wyty-
powanych przez PZT, a obecnie w akcji 
uczestniczy ich już 79. ośrodkom, 
które chciałyby się przyłączyć, związek 
proponuje pakiet sprzętowy po bardzo 
atrakcyjnych cenach. – najważniejsze, 
że cała wiedza, jak taki program 
realizować, jest bezpłatna – dodaje 
Magdalena rejniak-romer.

Jest jeszcze za wcześnie, aby przesą-
dzać, czy wśród ok. 5800 dzieci obję-
tych akcją Tenis-10 już widać kolejną 
agnieszkę radwańską lub kolejnego 
Łukasza kubota. na razie program 
ma za zadanie przyciągnąć na korty 
jak najwięcej maluchów. a im więcej 
ich zostanie przy tenisie, tym większa 
będzie szansa odkrycia prawdziwego 
diamentu. szlifowanie brylantów to już 
inny temat.
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PZT wprowadził System Zdobywania 
Sprawności Tenisowych, którego głównym 
celem jest motywowanie ćwiczących  
oraz informowanie trenerów i rodziców  
o postępach ich podopiecznych.
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identyfikacja talentów

WOJCIECH OSIŃSKI: Jest Pan jednym z niewielu 
polskich trenerów, którzy osiągali sukcesy 
zarówno przed laty, jak i obecnie, w Polsce i za 
granicą. Doprowadził Pan swoich zawodników 
do największych sukcesów, ale nie oszukujmy się, 
najczęściej gdy ktoś mówi „Sławomir Nowak”, 
myśli „Wilson Kipketer”.

SŁAWOMIR NOWAK: Wilson przyszedł 
do mnie w Danii o kulach po tym, jak po 
upadku z roweru doznał pęknięcia rzepki 
w kolanie. Słyszał od kogoś, że potrafię 
przeprowadzić zawodnika przez rehabilita-
cję. Nie był wtedy jeszcze bardzo znanym 
sportowcem, legitymował się 25. wynikiem 
na świecie. Pomyślałem sobie „czemu nie, 
nie pracowałem jeszcze z czarnoskórym 
sportowcem, to nowe wyzwanie, warto 
spróbować”. Byłem zwyczajnie ciekawy, 
jak to będzie wyglądało. Wilson wyleczył 
nogę, ale nawet wtedy nie sądziłem, że 
stać go będzie na to wszystko, co osiągnął 
później. Nie wyglądał na wielki talent. 
Uwierzyłem dopiero po roku wspólnej 
pracy, gdy w pierwszym starcie w mityngu 
Grand Prix w Nowym Jorku zajął pierwsze 
miejsce. Wzajemnie sobie zaufaliśmy i przez 
jedenaście lat współpracowaliśmy dzień po 
dniu. W 1997 roku bił już seryjnie rekordy 
świata.

Pańskie nazwisko jest znane głównie z pracy 
z gwiazdami, ale przecież spod Pana ręki wyszło 
też wielu młodych sportowców, którzy potem 
osiągali znakomite wyniki. Jak dobiera Pan sobie 
zawodników i identyfikuje ich talenty?
To proste, przyjmuję wszystkich. Dwie 

podstawowe sprawy, to nabór i selek-
cja. Nabór jest łatwy tam, gdzie w danej 
dyscyplinie są tradycje oraz odpowied-
nia infrastruktura. To zwiększa szanse na 
znalezienie późniejszego mistrza. Potem 
selekcja – ważną rolę pełni system współ-
zawodnictwa, u nas kiedyś był bardzo 
dobry czwórbój młodzieżowy, szkoda, że 
zarzucono tę ideę. Do tego dochodzą 
odpowiednie testy, które pokazują, czy ktoś 
się nadaje do określonej konkurencji. Mam 
tu na myśli także testy morfologiczne, fizjo-
logiczne i psychofizyczne, np. czy zawod-
nik ma zdolności do przyjmowania uwag 
trenera. Oczywiście tego nie robi już sam 

szkoleniowiec, potrzebne jest odpowiednie 
zaplecze. Ja stawiam na selekcję natural-
ną. Nie mówię młodemu zawodnikowi 
„nic z ciebie nie będzie, zajmij się czymś 
innym”. Jeśli po ustaleniu najbardziej 
odpowiedniej dla zawodnika konkuren-
cji ktoś sumiennie trenuje i sprawia mu 
to przyjemność, to nie mogę mu 
przecież kazać z tego zrezyg-
nować. Jeśli nie będzie miał 
wyników, najpewniej sam to 
po jakimś czasie zrobi.

Traktuje Pan zawodników 
po partnersku czy raczej 
jest Pan dyktatorem, 
trzymającym sportowców 
na dystans?
Dla początkujących 

lekkoatletów jestem 
dyktatorem, a dla 
zawodników, których 
trenuję długo i z suk-
cesami, staję się part-
nerem.

Łatwiej wyszkolić sportowca kobietę 
czy mężczyznę?
Zarówno kobiety jak i męż-

czyzn trudno jest szkolić i wyma-
ga to jednakowo olbrzymiego 
wysiłku, a różnica tkwi w szcze-
gółach. Wydawałoby się, że męż-
czyznom można powiedzieć wszystko 
prosto z mostu, a z kobietami trzeba 
postępować ostrożnie. Chyba tak nie 
jest, bo te sprawy wymagają wyczucia. 
Faceci też się potrafią obrażać. Do 
każdego trzeba znaleźć indywidualną 
drogę postępowania i współpracy.

Czy talent u sportowca odgrywa decydującą 
rolę?
Absolutnie nie. Wprawdzie nie zga-

dzam się ze szkoleniowcami, którzy twier-
dzą, że talent ma 1 procent udziału w suk-
cesach, a reszta to praca, jednak uważam, 
że te proporcje rozkładają się 20:80. 

Powiedział Pan, że to zawodnicy przychodzą do 
Pana. A czy Panu zdarzyło się chodzić za kimś 
i przekonywać, że warto jednak postawić na sport?

Pewnie, że tak. Najbardziej zna-
nym przykładem jest Małgorzata 
Guzowska-Nowak. Jej ojciec 
był szanowanym człowiekiem, 
architektem i ona miała iść 
w jego ślady. Jeździłem do niej 

do Białegostoku i namawiałem 
do sportu. W końcu wyciągnąłem ją z tej 
architektury i posłałem na AWF. Chyba było 
warto, bo potem wiele razy biła rekordy 
Polski w wielobojach, zdobyła 27 medali 
mistrzostw Polski w różnych konkurencjach, 
a jej rezultat 6616 punktów (trzeci wynik 
w tabelach światowych) z 1985 roku jest do 
dziś niepobitym rekordem Polski. 

Wyszkolił Pan kilka świetnych wieloboistek. Ma 
pan swoją ulubioną konkurencję?
Wielobój to skomplikowana sprawa, nie 

można za bardzo przywiązywać się do 
jednej konkurencji, bo zaniedba się inną. 
Prowadziłem kiedyś zawodniczkę, która 
daleko pchała kulą i chciałem w tej kuli 
wyśrubować jej wielobojowe wyniki. Stracił 
na tym jednak rzut oszczepem i to był błąd. 
Po latach stwierdziłem, że ona miała znako-
mite predyspozycje do oszczepu.

 Przez kilkanaście lat pracował Pan w Danii. Duże 
są różnice w szkoleniu, jeśli chodzi o ten kraj i Polskę? 
Czy udało się Panu przenieść jakieś metody szkolenio-
we, system pracy z Polski tam oraz ewentualnie potem 
z Danii do ojczyzny?

W Polsce sport traktuje się dużo poważ-
niej. Rywalizacja u nas już od dziecka jest 
bardziej serio, w Danii kwitnie radosna 
twórczość. Tam przychodzi do mnie młody 

rozmowa
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kandydat na zawodnika i pyta, kiedy są 
treningi. Odpowiadam, że od poniedział-
ku do soboty codziennie. A on na to, że 
będzie przychodził tylko trzy albo cztery 
razy, bo trening koliduje mu z innymi 
zajęciami. Początkowo zamierzałem tam 
wprowadzać polskie metody szkolenia, ale 
one okazały się nie do przyjęcia! Jak chcia-
łem prowadzić poważne treningi, patrzyli 
na mnie, jak na wariata. Na przykład 
zarządzałem siedem powtórzeń danego 
ćwiczenia, a delikwent mówił, że on da 
radę tylko trzy. Długo się męczyłem, ale 
w końcu dostosowałem się do ich potrzeb. 
Możesz przychodzić trzy razy w tygodniu, 
przychodź trzy razy. Twierdzisz, że zdołasz 
wykonać cztery okrążenia stadionu zamiast 
dziesięciu, w porządku. Dwa lata się tak 
szarpałem, aż w samą porę pojawił się 
Kipketer i zostawiłem pracę z duńską mło-
dzieżą, a zająłem się tylko nim. W każdym 
razie z Danii do Polski pod względem 
szkoleniowym niczego bym nie importo-
wał. Chociaż i tam odniosłem pewien suk-
ces, bo mimo braku hali lekkoatletycznej, 
dysponując jedynie 60-metrową bieżnią, 
udało mi się tak przygotować duńskiego 
lekkoatletę, że wywalczył minimum na 
mistrzostwa Europy.

Co jest potrzebne, żeby skutecznie ocenić, do czego 
zawodnik ma predyspozycje?
System testów, wiedza, doświadczenie 

i... trenerski nos, czyli szkoleniowy talent. Te 
cztery elementy powinny dać duże prawdo-
podobieństwo odpowiedniego ukierunko-
wania młodego lekkoatlety. Mówię powin-
ny, bo nawet wtedy nie ma stuprocentowej 
pewności, że nie popełni się błędu.

Zdarzało się Panu błędnie ocenić zawodnika na 
podstawie testów? 
O Kipketerze już mówiłem. Z drugim 

podobnym przypadkiem... mam do czy-
nienia obecnie. Mówię o Kamili Chudzik. 
To znaczy nie wątpię oczywiście w jej moż-
liwości teraz, jednak początkowo spraw-
dziany nie wskazywały na to, że ona 
dojdzie do takich sukcesów. Przychodząc 
pod moją opiekę w 2005 roku, miała 
w dorobku srebrny medal mistrzostw 
Polski juniorów, czyli bez rewelacji. Rok 
później zajęła jednak czwarte miejsce 
w młodzieżowych ME. A w 2007 roku 
już wiedziałem, że to może być sied-

mioboistka światowego formatu. Chyba 
jeszcze nikomu tego nie mówiłem, ale 
ona kojarzy mi się z Kipketerem. U szczytu 
formy, po zdobyciu brązowego medalu 
mistrzostw świata w 2009 roku, prze-
wróciła się podczas biegu przez płotki 
i doznała kontuzji łokcia. Potem znów 
na płotku doszło do urazu nogi. A skąd 
to porównanie do Kipketera? Wilson po 
okresie wielkich sukcesów w 1998 roku 
zachorował na malarię, która teoretycznie 
jest dla sportowca wyrokiem, bo bardzo 
osłabia organizm. Rok później zdobył 
jednak srebro w halowych MŚ i złoto na 
stadionie. A tak na marginesie, gdyby 
nie ta choroba, David Rudisha pewnie 
nie byłby dziś rekordzistą świata na 800 
metrów. Więc teraz Kamila po rehabilitacji 
nie ma wyjścia, musi też zdobyć medal 
w międzynarodowych zawodach. Po jej 
ostatniej kontuzji ludzie mówili mi „zostaw 
ją, zacznij pracować z nową zawodnicz-
ką”. Ale tak się nie robi, to nie w moim 
stylu. Rolą trenera jest nie tylko praca ze 
zdrowymi, mocnymi zawodnikami, ale 
także wiara w tych, którzy mają chwilowe 
problemy. 

Jakie marzenia i motywację do pracy ma jeszcze 
człowiek, który osiągnął tyle, co Pan?
Kiedyś dziennikarz „Przeglądu 

Sportowego” Maciej Petruczenko powie-
dział, że Nowak nie spocznie, dopóki nie 
doprowadzi zawodnika do złotego medalu 
olimpijskiego. Wypada mi się z tym zgo-
dzić.

Sławomir Nowak. Urodzony 25 
maja 1941 roku w Kutnie. Uprawiał 
skok o tyczce (w 1969 roku został 
mistrzem Polski) i dziesięciobój. 
Ukończył AWF w Poznaniu. W latach 
60. prowadził Teresę Gierczak, która 
wyrównała rekord Polski i zdobyła 
brązowy medal ME w 1969 roku. To 
były jego pierwsze trenerskie sukcesy. 
W późniejszych latach trenowane 
przez niego Zofia Bielczyk i Grażyna 
Rabsztyn seryjnie biły rekordy świata 
w biegach przez płotki. W sumie do 
złotego medalu mistrzostw Polski 
doprowadził 13 zawodniczek w ośmiu 
konkurencjach. Osiągał też sukcesy 
z gwiazdami światowej lekkoatletyki 
– Wilsonem Kipketerem (m.in. cztery 
tytuły mistrza i pięć rekordów świata na 
800 m oraz 28 kolejnych zwycięskich 
biegów), Juliet Campbell (mistrzostwo 
świata na 200 m), czy Frankie 
Fredericksem. Obecnie od dziesięciu lat 
pracuje w gdańskiej AWFiS (w sumie 
sześć jego podopiecznych studentek 
wystartowało w igrzyskach olimpijskich). 
Niedawno miał propozycję z Brazylii, 
aby przygotować tamtejszych 
lekkoatletów do występu w igrzyskach 
w Rio de Janeiro w 2016 roku, ale 
odmówił, bo – jak stwierdził – to byłaby 
już dla niego zbyt ciężka praca.

Prowadzony 
przez Sławomira 
Nowaka Wilson 
Kipketer pobił 
pięć razy 
rekord świata 
i zdobył cztery 
złote medale 
mistrzostw świata. 

Kamilę 
Chudzik trener 
Nowak porównuje 
z determinacji do 
Kipketera.

Jedną ze 
światowych 
gwiazd, która 
współpracowała 
z Nowakiem była 
Juliet Campbell.

rozmowa
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identyfikacja talentów

W Niemczech bazą do 
identyfikacji i promowania 
sportowych talentów są 

badania, które próbują określić stosunek 
poniesionych nakładów do uzyskanych 
korzyści. Co ważne, praktyczni Niemcy 
doskonale zdają sobie sprawę, że wszystkie 
działania prowadzące do skuteczności 
treningów nie mogą mieć charakteru 
doraźnego, ale powinny być realizowane 
w dłuższej perspektywie. Starają się wdrożyć 
system identyfikacji sportowych talentów, 
w którym ocena ich możliwości nie będzie 
zależała od opinii jednego szkoleniowca 
rekrutującego młodych zawodników do 
jakiejś konkretnej dyscypliny. 

Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, 
w której np. trener piłkarski uzna za nie 
dość zdolnego i zniechęci w ten spo-
sób do sportu chłopca, który mógłby 
być dobry w innej specjalności. Zasadą 
powinno być, aby kandydaci na spor-
towych mistrzów nie ograniczali swoich 
treningów do jednej dyscypliny, ale zdoby-
wali doświadczenie w maksymalnie dużej 
liczbie innych sportów.

To oznacza, że czas rekrutacji talen-
tów się wydłuża, ale niemiecki program 
właśnie na tym polega. Młodzi adepci 
sportu mają poznać wiele dyscyplin spor-
towych i mieć więcej czasu na pokazanie 
swoich predyspozycji. Takie podejście ma 
dodatkową, trudną do przecenienia zale-
tę, bowiem dzięki temu nieśpiesznemu 
procesowi rekrutacji dzieci i młodzież 
mniej są narażone na kontuzje i potem 
mogą dłużej funkcjonować w zawodo-
wym sporcie.

Śpiesz się powoli
Niemieccy naukowcy twierdzą wprost, 

że zbyt szybka specjalizacja utrudnia 
odnoszenie sukcesów w przyszłości. 
Krótko mówiąc, na dole sportowej pira-
midy młodzi adepci powinni uprawiać 
jak najwięcej dyscyplin, a ich trening 
powinien być jak najmniej specjali-
styczny. Wręcz przeciwnie – powinien 
pozwalać na pokazanie przez młodzież 
jak najwięcej różnorodnych możliwości. 
Będzie to oczywiście także miało wpływ 
na wszechstronność sportowca w wieku 

dojrzałym i powinno zapewnić większe 
szanse na sukces.

Zbyt szybka specjalizacja oznacza 
duże zagrożenie dla zdrowia i zwiększa 
prawdopodobieństwo kontuzji. Dlatego 
tak ważne jest, aby zachowywać odpo-
wiednie proporcje między treningiem 
specjalistycznym i ogólnorozwojowym. 
Szkolenie nie powinno być zbyt jedno-
stronne i intensywne. Trzeba właściwie 
gospodarować siłami młodziutkich spor-
towców, dać im czas na relaks i wypo-
czynek. W ten sposób wydłuża się ich 
sportowe kariery, chroni przed utratą 
zdrowia i kontuzjami. 

Zdaniem niemieckich ekspertów 
wczesne osiąganie sukcesów nie daje 
gwarancji, że później młodziutki sporto-
wiec też je będzie odnosił. Wpływ na suk-
ces ma bowiem wiele czynników. Ważne 
są nie tylko możliwości fizyczne i psy-
chiczne kandydata na mistrza, ale także 
to jak trenuje i jak wypoczywa, jakie 
ma warunki rodzinne. Najważniejsza jest 
jednak motywacja, dlatego tak istotne 
jest zachęcanie młodzieży do trenin-
gu nie tylko poprzez słowną aprobatę, 
ale także nagrody. Zdaniem niemieckich 
psychologów odgrywają one niezwykle 
ważną rolę w procesie szkolenia sporto-
wego, wzmacniają psychikę i mobilizują 
do wysiłku w dłuższej perspektywie, dają 
obietnicę, że za kilka lat sportowy suk-

Marek Michałowski

Zdaniem niemieckich teoretyków i praktyków sportu, aby 

system rozpoznawania i rozwoju talentów był skuteczny,  

dzieci i młodzież powinno się szkolić powoli i wszechstronnie. 

Z kolei w Anglii, w procesie identyfikacji i szkolenia 

uzdolnionej piłkarsko młodzieży najważniejsze są  

umiejętności adepta, a nie jego wiek i to one rozstrzygają  

o tempie sportowego rozwoju.

Świat
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ces będzie można przekuć na dostatnie 
życie.
Niedzielne szkółki

Powyższe uwagi na temat podejścia do 
sposobu identyfikacji sportowych talentów 
w Niemczech są natury ogólnej. Warto 
może przyjrzeć się jak ten proces wygląda 
w praktyce na przykładzie angielskiego 
futbolu. To dobry przykład, bo zarządza-
nie piłkarskimi talentami w Anglii uchodzi 
za wzorcowe.

Kluczowa sprawa to fakt, iż to futbo-
lowe kluby zajmują się wyszukiwaniem 
i szkoleniem talentów.

Skauci i trenerzy wyszukują talenty nawet 
wtedy, gdy w weekendy w śródmiejskich 
parkach szkraby ubrane w stroje miejsco-
wego klubu kopią futbolówkę. Często klu-
bowi trenerzy włączają się w taką grę, by 
wyłowić dzieci najzdolniejsze. Same kluby 
organizują tego typu rozgrywki i treningi 
dla „dzieci z ulicy”.

W Anglii, a jest to przecież ojczyzna 
futbolu, nie mają wątpliwości, że aby 
wyszkolić piłkarza grającego na wysokim 
poziomie potrzeba od 8 do 10 lat trenin-
gów. Aby więc 16-latek mógł zadebiu-
tować w ligowej drużynie szkolenie musi 
rozpocząć z chwilą pójścia do szkoły. 
Oczywiście najpierw trzeba uzdolnione 
sportowo dzieci odnaleźć i temu służą 
wspomniane niedzielne szkółki piłkarskie.

To żmudna praca. Trenerzy przyznają, 
że identyfikacja chłopca odpowiadają-
cego określonemu profilowi sportowemu 
nie jest łatwa, bo mimo iż wielu kopie 
piłkę całkiem nieźle, niewielu z nich ma 
naprawdę wielki talent. Dodatkowy prob-
lem polega na tym, że o ujawnieniu talen-
tu decyduje niekiedy przypadek. Dlatego 
tak ważne jest objęcie procesem rekrutacji 
jak największej liczby dzieci i prowadzenie 
go w sposób ciągły. Po odkryciu talentu 
i predyspozycji rozpoczyna się wieloletnia 
nauka polegająca na rozwijaniu umie-
jętności, dzięki którym szkolony chłopiec 
będzie mógł w przyszłości pełnić w klubo-
wej drużynie określoną rolę.

Liczy się talent, nie wiek
System szkolenia obowiązujący w Polsce, 

polegający na podziale młodych adeptów 
futbolu na kategorie wiekowe w coraz 
większej liczbie krajów jest już przeżyt-
kiem. Dziś to nie federacje piłkarskie, ale 
kluby odgrywają kluczową rolę w procesie 
identyfikacji i rozwoju talentów. To właści-
wie prywatne firmy, jakimi są futbolowe 
kluby, budują sieć scoutingu i coachingu, 
a więc grupę ludzi, którzy poszukują uta-
lentowanych chłopców, a potem ich szko-

lą w szkółkach organizowanych właściwie 
na całym świecie.

W nowym systemie szkolenia nie jest 
ważne ile lat ma chłopiec, ale jakie 
ma umiejętności i predyspozycje. To one 
decydują o tym, na jakim poziomie roz-
grywek występuje. W Anglii funkcjonuje 
blisko dwa tysiące rozmaitych lig. Skauci 
jeżdżą na te mecze i wyszukują najbar-
dziej utalentowane dzieci. Gdy je znajdą, 
proponują ich rodzicom pomoc w pod-
noszeniu umiejętności ich syna – nie tylko 
czysto futbolowych, ale także umiejętności 
funkcjonowania w grupie, większej odpo-
wiedzialności.

Zazwyczaj pomoc szkoleniowa udzie-
lana jest indywidualnie, ale w okolicy, 
gdzie jest dużo futbolowych talentów, 
kluby organizują klasy piłkarskie, a cza-
sami nawet szkółki. Gdy wśród uczniów 
trafi się wyjątkowo uzdolniony piłkarz 
i zdaniem obserwujących go coachów ma 
przed sobą wielkie perspektywy, zapra-
szany jest do klubowej akademii. Gdy 
odległość akademii od domu jest znaczna 
kluby nierzadko sprowadzają całą rodzi-
nę młodego zawodnika, aby mógł razem 

z najbliższymi mieszkać i trenować pod 
okiem trenerów.

W klubowych akademiach najważniej-
szy jest rozwój poszczególnych zawodni-
ków i jeśli któryś z nich wyrasta ponad 
poziom drużyny, w której gra natychmiast 
trafia do silniejszego zespołu. Wiek nie 
ma tu żadnego znaczenia. 

Sportowa globalizacja
W klubowych akademiach trenują 

w Anglii także chłopcy z innych krajów, 
którzy po kilku latach terminowania tra-
fiają – jak Wojciech Szczęsny – do pierw-
szej drużyny Arsenalu Londyn. Manchester 
United, najlepszy w ostatnich kilkunastu 
latach klub angielski, prowadzi w Wielkiej 
Brytanii ponad 50 szkółek piłkarskich. 
Kolejne otworzył w najbardziej odległych 
miejscach świata, m.in. w RPA, Singapurze 
i Stanach Zjednoczonych. Inne kluby także 
organizują swoje futbolowe szkółki poza 
granicami kraju, głównie w Ameryce 
Południowej, Azji i Afryce.

System stworzony przez prywatne 
kluby piłkarskie to najlepszy przykład, jak 
skomplikowanym i wielkim, bo mającym 
wymiar globalny, zjawiskiem jest identy-
fikacja i szkolenie sportowych talentów. 
To przedsięwzięcie, do którego prawidło-
wego funkcjonowania, oprócz fachowych 
kadr, potrzebne są jeszcze znaczne zasoby 
finansowe. Przytoczone na wstępie badania 
niemieckich specjalistów wskazują z kolei 
jak delikatną materią jest selekcja utalen-
towanej sportowo młodzieży, jak ogromnej 
wiedzy wymaga i kompleksowego oglądu 
sytuacji.

Bibliografia:
Stanisław Majkowski – „Promowanie 

talentów. Ścieżki ich rozwoju na najwyż-
szym poziomie sportowym” (Konferencja 
Szkoleniowa, Ghent 2010)

Tadeusz Listwan i Stanisław A. Witkowski 
(redakcja) – „Menedżer w gospodar-
ce opartej na wiedzy” (Uniwersytet 
Ekonomiczny, Wrocław 2010) 

www.premierleague.com, 
www.manutdsoccerschools.com.

Zasadą powinno być, aby kandydaci na sportowych 
mistrzów nie ograniczali swoich treningów do jednej 
dyscypliny, ale zdobywali doświadczenie w maksymalnie 
dużej liczbie innych sportów.

Angielscy 
skauci poszkują 
zdolnych młodych 
piłkarzy po całym 
świecie. Tak 
trafił  do Arsenalu 
Londyn Wojtek 
Szczęsny. 

Po kilku 
latach nauki 
w akademii 
piłkarskiej 
Kanonierów dziś 
jest pierwszym 
bramkarzem 
reprezentacji 
Polski.

Świat
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Przyjechał do Warszawy prosto z Hongkongu. Tam, 36-letni szkoleniowiec Carlos Alos 

Ferrer, posiadający najwyższy stopień trenerski UEFA, także prowadził szkołę piłkarską 

założoną przez FC Barcelona. Obecnie formuje pierwszą poza Hiszpanią Escolę 

w Europie, która powstała w stolicy Polski dzięki staraniom Wiesława Wilczyńskiego, 

dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta st. Warszawy. Hiszpan, mimo że 

marznie, nadzoruje szkolenie w FCB Varsovia. Wprowadza w polskie realia filozofię 

szkolenia najlepszego klubu piłkarskiego Europy.
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Z Carlosem Alosem Ferrerem, dyrektorem technicznym FCB Escola Varsovia 

rozmawia Stefan Tuszyński
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zasad, bez ustawiania zawodników na 
pozycjach, itd. Na tę część zwracaliśmy 
bardzo dużą uwagę. W tych 30 minutach 
obserwowaliśmy jak dziecko podejmuje 
decyzję w czasie meczu. Często widzie-
liśmy takie sytuacje, które ocenialiśmy 
bardzo dobrze: ustawianie się, odbiór 
piłki, przegląd pola. Patrzyliśmy na cechy, 
których nie sposób zaobserwować pod-
czas testów indywidualnych. W naszej 
filozofii gry ważne jest, żebyśmy grali 
jako zespół. To, czy dziecko można szko-
lić jako dobrego wartościowego członka 
zespołu, można zaobserwować właśnie 
w trakcie takiego meczu, obserwując grę 
przypadkowych chłopców pod kątem gry 
kolektywnej.

W Warszawie rozpoczęła jesienią 
działalność FC Escola Varsovia, czyli 
szkoła piłkarska FC Barcelona. Tysiące 
dzieci przyszły na testy chcąc trenować 
pod marką najlepszego obecnie klubu 
w Europie. Po rozmowach z rodzicami, 
którzy przyprowadzili swoje pociechy wiem, 
że wierzą, iż najlepiej wiecie jak szkolić 
młodych piłkarzy.
Nie dziwię się, że nasz kraj jest teraz 

bardzo mody. W końcu wygraliśmy ostat-
nio wszystkie najważniejsze imprezy. 
W Hiszpanii, w naszym klubie, rozwijamy 
sprawdzony system wyszukiwania talen-
tów. Powstają na całym świecie nasze 
szkoły, które pozwalają nam wyłowić 
najzdolniejszych.

Jaki jest sekret FCB, że zasłużył na opinię 
klubu najlepiej szkolącego młodych 
piłkarzy?
Nie można powiedzieć, że mamy jakiś 

jeden sekret. My wyszukujemy dzieci 
patrząc na nie pod wieloma aspekta-
mi, bardzo różnymi. Rozwijamy nie tylko 
umiejętności techniczne czy taktyczne, ale 
przykładamy dużą wagę do wychowania 
tych młodych ludzi. Patrzymy na wszyst-
ko, co tworzy otoczkę wokół treningów, 
całego zespołu czynników – podkreślam 
całego zespołu – które składają się na to, 
że mamy bardzo dobre wyniki. To praca 
długofalowa.

Jakie kryteria stosuje Barcelona w naborach 
do swoich szkół? Czym kierujecie się, żeby 
wyselekcjonować takie dzieci, u których 
można rozwijać te wszystkie cechy, o których 
Pan mówił?
Na początku najwięcej uwagi zwraca-

my na zaangażowanie dziecka, zarówno 
podczas naborów, jak i późniejszych tre-
ningów. Dla nas najważniejsze jest, żeby 
dziecko było szczęśliwe grając w piłkę 
nożną. Żeby nie czuło na sobie pre-
sji. Dopiero, gdy to osiągniemy, można 
prowadzić młodego zawodnika pod 
względem sportowym. Patrzymy na to, 
jaką i kiedy dziecko podejmuje decyzję 
podczas gry. Sprawy techniczne można 
zawsze poprawić. Taktyczne zadania to 
sprawa na później. Ale podjęcie decyzji 
podczas meczu, to jest coś trudnego. 
Bystrość to cecha wrodzona. I na to właś-
nie zwracamy głównie uwagę. To decy-
duje o naszej ocenie, a nie to, jak dziecko 
jest wyszkolone technicznie.

Można ocenić, że dziecko dysponuje taką 
cechą w godzinnych testach, takich, jakie 
były w Warszawie? Myślę, że niezwykle 
trudno wyselekcjonować grupę, gdy 
w naborach bierze udział kilka tysięcy 
dzieciaków?
W testach selekcyjnych w Polsce 

podzieliliśmy zadania na dwie części. 
Jedną z nich były zdolności techniczne, 
indywidualne. W drugiej było 30 minut 
wolnej gry, w meczu bez określonych 

Na początku najwięcej uwagi zwracamy na 
zaangażowanie dziecka, zarówno podczas naborów, jak 
i późniejszych treningów. Dla nas najważniejsze jest, żeby 
dziecko było szczęśliwe grając w piłkę nożną.

Czy wolicie, żeby do szkoły przychodziły 
dzieci szkolone już w jakichś klubach, 
z pewnymi nawykami, czy zupełni amatorzy, 
którzy zdobywali umiejętności kopiąc piłkę 
z kolegami na podwórku?
Przede wszystkim, przyjechaliśmy do 

Warszawy, do Polski, żeby mieć ze wszyst-
kimi klubami świetne relacje. To jest bar-
dzo ważne dla nas. Nie chcemy podbie-
rać żadnemu klubowi ich zawodników. 
Nie stosujemy takich reguł. Chcemy, żeby 
ta szkoła pomagała wszystkim. W szkole-
niu pod kątem sportowym, osobistym, we 
wszystkim. Mamy trzy grupy. Pierwsza to 
dzieci urodzone w latach 2004/2005. To 
jest bardzo ważna grupa dla nas. To dzieci 
bardzo młode, stawiające pierwsze kroki 
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ci, z całym autorytetem stwierdzam, że 
sportowo nie ma różnic. Inną sprawą 
są warunki, w jakich trenują w każdym 
kraju.

Czy w Hiszpanii są ostrzejsze kryteria 
stawiane przed dziećmi w przyjęciu do 
szkoły?
Są różnice, oczywiście. To spowodowa-

ne jest tym, że tam kandydatów do szko-
lenia w FCB jest najwięcej. Przyjeżdżają 
z całego świata. Nie chciałbym odpo-
wiadać na to pytanie za kogoś, bo tamta 
szkoła nie podlega mnie. W Hiszpanii jest 
duża tradycja, by dzieci już od maleństwa 
grały w piłkę. No może to jest różnica. Ale 
szkoła w Warszawie jest nowa, musimy 
ją dopiero rozkręcić. Na oceny przyjdzie 
czas. Testy selekcyjne będą różniły się 
między tymi, które robiliśmy teraz, a tymi, 
które będziemy robili w przyszłości. Są 
różnice, bo szkoła w Barcelonie swoje 
testy opracowuje już od wielu lat. To 
pierwsza szkoła.

Przy tak wielkiej grupie kandydatów może 
się zdarzyć, że przyjęto dziecko, które nie 
daje sobie rady. Co wtedy?

Rzeczywiście, przyszło na testy ok. 3 tys. 
dzieci. Możemy w pierwszym roku przyjąć 
ok. 700. Ale dla nas, jeśli już dziecko 
jest zaakceptowane, będzie z nami przez 
cały rok. Przyjęliśmy dziecko i będzie-
my konsekwentnie pracowali, zgodnie 
z decyzjami, jakie podjęliśmy. Na koniec 
roku, jak w każdej szkole, będą pewne 
testy. Ale mogę zagwarantować, że te 
dzieci, które przyjęliśmy, będziemy bardzo 
szanowali, choćby miały nieco mniejsze 
umiejętności.

W jak dużych grupach będziecie pracować? 
Na co będziecie zwracać uwagę?
W dwunastoosobowych, bardzo 

małych. Zarówno technika, jak i taktyka 
będzie bardzo ważna. Będziemy ćwiczyć 
różne rzeczy, w zależności od wieku, 
a każda grupa będzie realizowała swoje 
cele. Każdy trening będzie z piłką – to 
bardzo ważne w naszej grze. Naszą 
filozofią jest oczywiście wygrać mecz, 
kontrolować ten mecz. Przy tym wszystkim 
dzieci mają cieszyć się z tego, że grają 
i mają piłkę jak najdłużej przy sobie. 

w sporcie. I ich możemy całkowicie zaad-
aptować do naszej filozofii gry, naszego 
systemu pracy. Z tymi dziećmi będzie 
nam najłatwiej pracować. Potem mamy 
dwie grupy: 2002/2003 i 2000/2001. 
Myślę, że te dzieci mogły mieć już kontakt 
z futbolem w jakichś klubach. To, że już 
nabyły pewne umiejętności nie jest dla 
nas żadnym problemem. Ale podkre-
ślam, my nie chcemy wchodzić w kolizję 
z jakimkolwiek klubem. Naszą filozofią 
jest osiągnięcie celów, które sobie zało-
żyliśmy. Dla każdej kategorii wiekowej 
te cele są inne. Dzieci najmłodsze będą 
przechodziły cały proces szkolenia. To tę 
grupę będzie można najlepiej ocenić.

Rozumiem, że najlepiej zaczynać treningi 
z sześciolatkami. Ale czy można określić wiek, 
w którym można jeszcze zacząć zajęcia w Waszej 
szkole, aby mówić o dobrych efektach?
Odpowiem tak. Najmłodsi przecho-

dzą etap przygotowania do szkolenia 
przedwstępnego. Następna grupa to etap 
przedwstępny. Dopiero ostatnia grupa 
zaczyna wstępne szkolenie.

Posłużmy się konkretnym przykładem. 
Przychodzi do Escoli 11-latek. Czy ma jeszcze 
szansę wziąć udział w szkoleniu? Czy ci, 
którzy nie zaczęli z najniższego poziomu 
będą pełnowartościowymi absolwentami 
szkoły?
Nie ma problemu, oczywiście. 

Zaadaptujemy takie dziecko do pracy. 
Zacznie w swoim roczniku i tak jak wszy-
scy jego rówieśnicy będzie uczestniczył 
w naszym szkoleniu. My naszą pracę 
bardzo różnicujemy pod względem tego, 
ile dziecko ma lat. Rozumie Pan chyba, 
że dziecko 11-letnie nie może zaczynać 
szkolenia na poziomie 6- czy 7-latka. 
Będzie absolwentem naszej szkoły, ale 
nie będziemy mogli ocenić go na tyle 
dogłębnie jak tych, którzy przechodzą 
całe szkolenie.

Obserwował Pan testy, które odbywały się 
w Warszawie. Czy nasze dzieci różnią się od 
dzieci hiszpańskich?
To są dzieci takie same jak w Hiszpanii, 

jak w Chinach, jak w wielu krajach 
świata. Dzieci są dziećmi, mają swój 
wewnętrzny potencjał. Jeśli chodzi o profil 
dziecka, nie ma żadnej różnicy. Ważne 

jest, żeby dzieci miały pasję, uczyły się 
i żeby w naturalny sposób ćwiczyły tak jak 
robimy to w Barcelonie.

Może sformułuję to pytanie trochę inaczej. 
Byłem kilka razy w Hiszpanii i widziałem, że 
w Waszym kraju boisk jest znacznie więcej 
niż w Polsce. Dzieciaki mogą grać w piłkę 
prawie na każdym kroku. U nas działa akcja 
„Orlik 2012”, jednak nadal można spotkać 
wiele tabliczek z napisem „Zakaz gry 
w piłkę”. Podsumowując, czy polskie dzieci 
kandydujące do szkoły Barcelony dorównują 
umiejętnościami młodym Hiszpanom?
Oczywiście zauważam, że w różnych 

krajach są różne preferencje w inwesto-
waniu. W tych, gdzie docenia się bardziej 
sport, dzieci mają łatwiej, bo mają dostęp 
do większej liczby obiektów sportowych. 
Na przykład dwa ostatnie lata pracowa-
łem w naszej szkole w Hongkongu. Tam 
były inne problemy, kulturowe. Boiska też 
różniły się od naszych. W Polsce musimy 
poradzić sobie z Waszym trudnym kli-
matem. Oczywiście pod tym względem 
mamy różnice. Ale jeśli chodzi o dzie-

rozmowa

Myślę, że niektóre dzieci mogły mieć już 
kontakt z futbolem w jakichś klubach. To, że 
już nabyły pewne umiejętności nie jest dla 
nas żadnym problemem. Ale podkreślam, 
my nie chcemy wchodzić w kolizję 
z jakimkolwiek klubem.M
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My rozumiemy, że najlepszym sposobem 
wygrywania meczu jest atak. A widzowie 
muszą się cieszyć widząc jak my gramy. 
I dzieci też mają cieszyć się z tego, że są 
w drużynie.

Chcę nawiązać do radości z gry, o której Pan 
mówi. Trener Dragomir Okuka, który niegdyś 
prowadził Legię Warszawa, stwierdził, że 
nie umiemy w Polsce wychować piłkarza 
światowej klasy, bo zanim dzieci zaczynają 
cieszyć się grą w futbol już poddane są 
wielkiej presji: selekcji co trzy miesiące, grze 
w turniejach dla ośmiolatków co tydzień. Tak 
bywa do dziś. Z tego co widzę, Barcelona 
przynosi nową jakość w szkoleniu dzieci. Ale 
czy uśmiech nie zniknie z buzi dziecka, gdy 
i Wy zaczniecie rozgrywać mecze?
Stworzymy na razie ligę wewnętrzną, 

między naszymi grupami, gdzie dzieci 
w praktyce będą stosować to, czego 
nauczyły się w ciągu tygodnia. Nie będzie 
ważny wynik. Będziemy natomiast zwra-
cali uwagę na styl gry, na stosowanie 
nauczonych rzeczy na boisku. Nie chce-
my, żeby dzieci odbierały te gry, jako 
zawody. Nam zależy, żeby dzieci, mogąc 
zagrać w sobotę, cieszyły się z tego. 
Później zaczniemy występować w turnie-
jach krajowych i międzynarodowych. Ale 
zawsze z zaleceniami, że podstawą gry 
dziecka jest radość z występu. Dzieci mają 
prawo grać na poziomie dziecka. Nie 
wolno wymagać od nich tego samego, 
co od dorosłych.

Od jakiego wieku zawodnik powinien brać 
udział w poważnej rywalizacji?
Będziemy, rzecz jasna, grali w tur-

niejach krajowych i międzynarodowych 
w każdej kategorii wiekowej. Wiem, że 
dla innych wygrana z Barceloną będzie 
czymś, do czego będą się szczególnie 
przymierzać. Ale ja uczulam naszych tre-
nerów, że dzieci ćwiczących w Escoli nie 
wolno poddawać w żadnym razie presji 
na wynik. Chcemy wygrywać, to oczywi-
ste. Ale dla nas ważniejsze jest jak się gra. 
Nie chcemy zwycięstwa za każdą cenę. 
To jest ważne, żeby dziecko zrozumiało, 
o co nam chodzi. Mogą zwyciężać, mogą 
przegrać, ale muszą umieć bawić się fut-
bolem. To jest nasz punkt widzenia. Ja nie 
chcę tu nikogo krytykować. Szanujemy 
inne punkty widzenia. Nie przyjechaliśmy 
tutaj, aby zmieniać to, co już zosta-
ło wypracowane. Nie chcemy zmieniać 
waszej kultury piłkarskiej, zasad…

A ja myślę, że byłoby warto.
Nie, nie. My nie jesteśmy tu po to, żeby 

coś narzucać. Realizujemy tylko naszą 
filozofię futbolu. Możemy pokazać, że 
można coś robić inaczej. Ale zawsze 
z szacunkiem dla Polaków. Każdy klub 
ma prawo do swojego stylu pracy.

Załóżmy, że dziecko przejdzie całe szkolenie 
w Waszej szkole. Ile będzie miało wówczas lat?

Zawodnik kończący warszawską szkołę 
będzie miał 13 lat. Ale my nie zamykamy 
tutaj sprawy. Chcemy tak zrobić, żeby była 
możliwość kontynuowania naszej współ-
pracy. Nie chcemy, żeby nasz wychowa-
nek nagle poczuł, że kończy tę szkołę i do 
widzenia, radź sobie. Będziemy pomagać 
mu w dalszej karierze.

Oczywiście zauważam, że 
w różnych krajach są różne 
preferencje w inwestowaniu. 
W tych, gdzie docenia się 
bardziej sport, dzieci mają 
łatwiej, bo mają dostęp do 
większej liczby obiektów 
sportowych.

identyfikacja talentów rozmowa

Chciałbym zapytać o to, co w Barcelonie 
podkreślane jest na każdym kroku, czyli 
budowaniu kolektywu. Jak to się robi 
Waszymi sposobami?
Nie staramy się robić tego tylko na 

boisku. Chcemy przekazać zawodni-
kom, że futbol jest sportem kolektywnym. 
Uczymy tego od dziecka po pierwszą 
drużynę. Wielka Barcelona nie istniałaby, 
gdyby nie grała drużynowo. Tego można 
nauczyć przekazując wiedzę na ten temat 
już najmłodszym piłkarzom. Staramy się, 
żeby między chłopcami były świetne rela-
cje, żeby nie było różnic. Muszą szanować 
swoich kolegów, trenera i rozumieć tego 
cel. Jeśli wzajemnie będą sobie pomaga-
li, choćby przy rozstawianiu pachołków 
przed treningiem, zbieraniu piłek po nim, 
ćwiczeniu rozciągania, wtedy wyniki, nie 
tylko sportowe, będą lepsze. Wtedy dużo 
łatwiej poprawiać się też indywidualnie. 
I wygrywać.

Wrócę jeszcze do naborów. Musicie wiedzieć, 
że dla części dzieci, które przyszły do 
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W tym numerze „Forum Trenera” jest 
tekst, w którym przedstawiamy wyniki 
badań naukowców mówiące o konieczności 
ćwiczenia w okresie 10 lat przez 10 tys. 
godzin, aby osiągnąć mistrzostwo. Czy Pan 
potwierdza tę tezę?
Szanuję tę opinię, ale każdy sport jest 

inny. Piłka nożna jest pracą drużynową. 
Myślę, że poświęcenie takiej liczby godzin 
na indywidualny trening może mieć nega-
tywny wpływ na kolektyw. Zapominamy 
wtedy o rzeczywistości, a tu nie o to 
chodzi. Ale powtarzam, szanuję tę opinię. 
Myślę, że gdyby mnie, jako dziecku, ktoś 
powiedział, że przede mną tyle godzin 
pracy, na pewno bym nie wytrzymał. 
Ja uważam, że sport to coś zdrowego, 
co trudno w taki sposób wyliczyć, co do 
godziny. Ale to moja opinia dotycząca 
piłki nożnej. Na innych dyscyplinach się 
nie znam. Wydaje mi się, że ważniejsza 
jest ogólna praca drużyny.

Jak wyszkolony piłkarz wychodzi z FCB 
Escola?
Dla nas najważniejsze jest, że został 

indywidualnie wytrenowany, że wie, iż bez 
kolegi nie osiągnie nic. Rozumie reguły 
tej gry, interpretuje, czyta grę. Czasami 
dziecko trenuje dużo, dużo godzin, nawet 
10 tys., o czym mówiliśmy, może być 
wirtuozem piłki, ale może nie rozumieć 
o co w tym wszystkim chodzi. Może 
popisywać się żonglerką na ulicy, ale 
nie będzie nadawał się do gry w zespo-
le. Podkreślam, kiedy skończymy proces 
szkolenia zawodnik ma rozumieć zasady 
gry, gry zespołowej. Chcemy, żeby wie-
dział, kiedy podejmować właściwą decy-
zję. To ma być osoba pełna szacunku dla 
kolegi i rywala. Po prostu dobry człowiek, 
dobrze wyedukowany przez nas i przez 
szkołę. Brzmi idealistycznie? Może. Ale 
taką mamy filozofię.

rozmowa

Waszej szkoły, motywacją były pieniądze, 
jakie można zarabiać w piłce nożnej, także 
w Barcelonie. To dobra motywacja do sportu?
Bardzo zła! Taki cel nie powinien 

przyświecać dzieciom, ani ich rodzicom. 
Wcześniej mówiliśmy o radości, o roz-
woju osobistym. My chcemy poruszać 
się w ramach tych wartości. Na pewno 
pieniądze się w nich nie mieszczą.

Ale na pewno takie dzieci do szkoły się 
dostały.
Z każdym będziemy pracować tak 

samo. Na pewno wiele dzieci przyszło tu 
nie myśląc o pieniądzach. Myślę, że więcej 
rodziców niż dzieci myślało o przyszłych 
zarobkach. W naszej szkole dużo czasu 
będziemy poświęcać też rodzinie, otocze-
niu piłkarza. Zawodnicy Barcelony, którzy 
nie mieliby silnego wsparcia w rodzinie, 
bazy w domu, nie osiągnęliby tego, co 
prezentują. Dlatego bardzo ważną spra-
wą jest zwracanie uwagi na środowisko. 
Będziemy rozmawiali z rodzicami, że to 
jest nasz styl, żeby w domu nie było presji, 
złych emocji. Chcemy, żeby to, co otacza 
dziecko, było zdrowe. To jest bardzo 
ważne. Praca zespołowa, fair play, etc. To 
ważne, żeby nie tylko trener z nimi praco-
wał, ale też rodzice, przyjaciele.

Przyszło na testy ok. 3 tys. dzieci. Możemy w pierwszym 
roku przyjąć ok. 700. Ale dla nas, jeśli już dziecko 
jest zaakceptowane, będzie z nami przez cały rok. 
Przyjęliśmy dziecko i będziemy konsekwentnie pracowali, 
zgodnie z decyzjami, jakie podjęliśmy.

Podkreślam, kiedy skończymy 
proces szkolenia zawodnik 
ma rozumieć zasady gry, gry 
zespołowej. Chcemy, żeby 
wiedział, kiedy podejmować 
właściwą decyzję. M
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identyfikacja talentów

Jednym z wielu, być może 
najważniejszym elementem starań 
zmierzających do maksymalnego 

wykorzystania organizacji Euro2012 dla 
rozwoju polskiego futbolu jest program 
rządowo-samorządowy „Moje Boisko 
Orlik 2012”, przedstawiony przez 
premiera Donalda Tuska w exposé 
wygłoszonym 23 listopada 2007 roku.

Celem programu jest „zachęcenie jak 
największej liczby dzieci do regularnego 
uprawiania sportu oraz identyfikacja uta-
lentowanych ruchowo chłopców i dziewcząt 
w wieku 6-8 lat, a następnie skierowanie 
ich do 10-miesięcznej szkółki prowadzonej 
na wybranych boiskach Orlik”. W ramach 
szkółki dzieci pod okiem doświadczonych 
trenerów mają rozwijać swoją sprawność 
ruchową oraz uczyć się podstaw techniki 
piłkarskiej.

Dzięki nowym boiskom coraz więcej dzie-
ci gra w piłkę. Problem jednak w tym, że 
Akademiom Orlików brakuje dobrej kadry 
trenerskiej. Dzieje się tak, mimo iż partne-
rem akcji jest Polskie Stowarzyszenie Byłych 
Piłkarzy. Potwierdził to w jednym ze swoich 
publicznych wystąpień były reprezentant 
Polski, wybrany na drugą kadencję poseł 
Roman Kosecki, zwracając uwagę na „brak 
wielkich osób, które podjęłyby się reali-
zacji projektu zapełnienia wybudowanych 
Orlików”.

mistrzostw Europy, powinien zarobić na 
Euro 2012 kolosalne pieniądze, dzięki 
którym mógłby potem wesprzeć rozwój 
młodych piłkarzy. Ale nie zarobi i nie wes-
prze, bo – jak przyznaje członek związku, 
mecenas Jacek Masiota – wynegocjowano 
z Europejską Unią Piłkarską (UEFA) fatalny 
kontrakt dotyczący podziału zysków z impre-
zy. W rezultacie polska strona, zamiast 
pozyskać, straci wiele milionów złotych. 
Przy obecnych warunkach umowy, jedynie 
awans naszej reprezentacji do półfinału 
mistrzostw może uratować budżet związku 
przed katastrofą. Jeśli sukcesu nie będzie, 
o pieniądzach na rozwój polskiego futbolu 
można zapomnieć.

Przykładem innej umowy, dzięki której 
PZPN mógłby mieć znaczne dochody jest 
kontrakt ze Sportfive. Zgodnie z nim wspo-
mniana firma uzyskała od związku prawo 
sprzedaży karnetów na miejsca bizneso-
we oraz w VIP-owskich lożach podczas 
meczów reprezentacji. W ten sposób pie-
niądze, których wartość sięga 40 proc. 
wpływów z wszystkich biletów na mecze 
kadry, zamiast trafić do piłkarskiej centrali 

Niski poziom szkolenia młodzieży to 
chyba największy problem polskiego fut-
bolu. Zdaniem byłego prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Michała Listkiewicza, 
sedno leży w doborze trenerów młodzie-
żowych. „Często są to ludzie z przypadku, 
a gdy znajdzie się ktoś umiejętny, to jest 
słabo opłacany. Po Euro 2012 to wszystko 
może się zmienić” – jeszcze niedawno miał 
nadzieję Listkiewicz. 

Czy się zmieni? Czy dzięki organizacji 
tak wielkiej i prestiżowej imprezy przybędzie 
finansowych środków dla trenerów szkolą-
cych piłkarską młodzież?

Pieniędzy nie ma i nie będzie
Niestety, chyba nie można na to liczyć. 

PZPN, podobnie jak inni organizatorzy 
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Marek Michałowski

Dzięki budowie Orlików coraz 

więcej młodzieży biega po 

piłkarskich boiskach. Brakuje 

jednak wciąż wysokiej klasy 

trenerów i pieniędzy, bez których 

nawet organizacja tak wielkiego 

turnieju jak mistrzostwa Europy nie 

będzie dostatecznym impulsem dla 

rozwoju futbolu w naszym kraju.

Po miesiącu piłkarskiej fiesty na stadionach i ulicach 
miast najlepsze drużyny Europy i ich kibice nagle 
wyjadą i wrócimy do szarej rzeczywistości.

Wzrost 
zainteresowania 
rozwojem futbolu 
w Polsce nie uda 
się bez poprawy 
frekwencji na 
stadionach.

Piłka nożna



 forum trenera 45

i finansować szkolenie uzdolnionej młodzie-
ży trafią na konto prywatnej firmy.

Szkoda, bo szkolenie piłkarskiej mło-
dzieży – jak zauważył wcześniej Michał 
Listkiewicz – w polskich klubach leży. Kładzie 
się w nich nacisk na wytrzymałość i ambi-
cję, zupełnie zaniedbując naukę techniki. 
Większość chłopców nie umie bawić się 
piłką, wykonać żadnej sztuczki, dryblować, 
bo trenerzy nie zwracają na to wiele uwagi. 
Dla szkoleniowców najważniejsze są wyni-
ki, a więc to, aby nie przegrać. Z taktyką 
u młodziutkich polskich piłkarzy też nie jest 
najlepiej, chłopcy nie potrafią ustawić się 
na boisku. Nie wiedzą też jak zdrowo się 
odżywiać, nie dbają o to, aby po wysiłku, 
który powoduje odwodnienie organizmu, 
uzupełniać płyny.

nie uczymy się od innych
Skoro PZPN nie działa dość energicznie, 

aby podnieść poziom szkolenia młodzieży, 
to może w tej trudnej sytuacji wyjściem 
są inicjatywy niezależne od niewydolnego 
systemu, chociażby takie jak uruchomiona 
w Warszawie futbolowa szkółka Barcelony?

– Szanuję jej inicjatorów, ale to nie rozwią-
że problemów polskiego futbolu i jest wyda-
rzeniem jedynie medialnym – uważa Michał 
Listkiewicz. – Nic się nie zmieni dopóki przy 
każdym klubie czy Okręgowym Związku 
Piłki Nożnej nie będzie Akademii Piłkarskiej. 

W Czechach szkółkę musi posiadać każdy 
klub, inaczej nie otrzyma licencji – dodaje.

PZPN niechętnie korzysta z rozwiązań sto-
sowanych gdzie indziej. W krajach o wiele 
wyższej kulturze futbolowej niż nasza młodzi 
piłkarze rozpoczynają szkolenie od zajęć 
w małych zespołach. W Holandii ćwiczą 
w 4-osobowych grupach, dzięki czemu 
łatwiej korygować błędy. W innych pań-
stwach zaczynają od gry w 7-osobowych 
drużynach, potem, gdy dorastają, rywalizu-
ją w zespołach 9-osobowych, by tuż przed 
wejściem w dorosły futbol grać w pełnych, 
11-osobowych składach. Tymczasem u nas 
już 9-letnie dzieci są szkolone w drużynach 
co najmniej 10-osobowych. Od razu każe-
my im grać jak zawodowcom, podczas gdy 
powinni najpierw bawić się piłką, próbować 

z nią różnych sztuczek, szlifować technikę. 
Nie rywalizować, ale rozwijać się.

Bez kibiców nie ma futbolu
Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Chodzi 

o fanów. Nie może być mowy o rozwoju fut-
bolu bez kibiców. A ich na piłkarskie mecze 
przychodzi w Polsce wciąż o wiele mniej niż 
w zachodnich krajach. Media, od chwili, 
gdy Polsce i Ukrainie przyznano organizację 
mistrzostw Europy, piały z zachwytu, ocho-
czo przewidując, że przyniesie to ogromne 
zainteresowanie futbolem i przyczyni się do 
rozwoju piłki nożnej w naszym kraju.

Tymczasem doświadczenia innych państw, 
które organizowały mistrzowskie turnieje 
wyraźnie wskazują, że te wszystkie prognozy 
i zapowiedzi to tylko mit. Po miesiącu pił-
karskiej fiesty na stadionach i ulicach miast 
najlepsze drużyny Europy i ich kibice nagle 
wyjadą i wrócimy do szarej rzeczywistości. 
Euro 2012 wcale nie musi wpłynąć na zain-
teresowanie futbolem i zwiększyć frekwencji 
na piłkarskich meczach. Po trzech ostat-
nich turniejach zorganizowanych w Belgii 
i Holandii (2000), Portugalii (2004) oraz 
Austrii i Szwajcarii (2008) frekwencja na pił-
karskich stadionach zamiast rosnąć malała, 
w niektórych przypadkach radykalnie, np. 
w Szwajcarii aż o 18 proc.

Z tych samych badań wynika, że naj-
lepsza atmosfera wokół futbolu i frekwen-

cja na stadionach były w tych krajach 
w sezonie poprzedzającym organizację 
mistrzostw. Otwierano wtedy nowe stadiony 
albo chwalono się modernizacją tych, które 
już były, co ściągało na trybuny ciekawskich. 
Tak było w Belgii, a także w Austrii, gdzie 
średnia widzów na stadionach na rok przed 
mistrzowskim turniejem wzrosła do 10 tys.

Problem w tym, że polskie statystyki 
pokazują coś przeciwnego. Z dostępnych 
w tej chwili danych wynika, że w tym roku 
frekwencja na polskich stadionach obniżyła 
się średnio o tysiąc osób i spadła do pozio-
mu poniżej 8 tys., co może mieć związek 
z trwającymi od kilku miesięcy protestami 
kibiców przeciwko działaniom podejmowa-
nych wobec nich przez państwową admini-
strację i służby porządkowe.

Aby uświadomić jak wielki dystans dzieli 
nas od najlepszych wystarczy przypomnieć, 
że jeden mecz na niemieckich stadionach 
ogląda średnio 43 tys. kibiców, a w Anglii 
ponad 35 tys. Przekłada się to oczywiście 
na pieniądze. Przychody naszej Ekstraklasy 
wyniosły w ubiegłym roku niespełna 400 
mln zł, a największych lig europejskich od 
1,5 mld (Francja) do blisko 3 mld euro 
(Anglia).

Polski futbol ma wiele bolączek. Jedną 
z nich jest korupcja. W ostatnich latach pro-
kuratura oskarżyła o nią ponad pół tysią-
ca arbitrów, szkoleniowców i zawodników, 
setkę z nich skazując. Nie brakuje też opinii, 
że w środowisku trenerskim musi nastąpić 
pokoleniowa zmiana. Nie jest prawdą obie-
gowa opinia, że na kursach instruktorów 
piłkarskich przekazuje się u nas wiedzę 
sprzed 30 lat, ale bez wątpienia szkolenie 
w polskim futbolu pozostawia wiele do 
życzenia.

Powiedzmy sobie szczerze, że z dnia na 
dzień nie staniemy się piłkarską potęgą, 
a wszystkich problemów trapiących polską 
piłkę nie zmieni jeden turniej, choćby to były 
mistrzostwa Europy.

Niski poziom szkolenia młodzieży to chyba 
największy problem polskiego futbolu. 
Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Michała Listkiewicza, sedno 
leży w doborze trenerów młodzieżowych.

Michel Platini 
dba przede 
wszystkim  
o wpływy do kasy 
UEFA. Organizacja 
ME przyniesie 
zyski nie Polsce, 
ale europejskiej 
federacji.

Piłka nożna

Grupy  
w Euro 2012

Grupy A 
Polska
Grecja
Rosja
Czechy
Mecze Polaków: 
8.06 – Grecja 
(Warszawa); 
12.06 – Rosja 
(Warszawa); 
16.06 – Czechy 
(Wrocław).

Grupa B
Holandia
Dania
Niemcy
Portugalia

Grupa C
Hiszpania
Włochy
Irlandia
Chorwacja

Grupa D
Ukraina
Szwecja
Francja
Anglia 
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identyfikacja talentów

Gdzie jest słabe ogniwo polskich struktur 
sportowych?
Trudno odpowiedzieć na te pytanie, 

bo problem nie tkwi w ogniwach, 
ale w całości. Odwróciłabym sposób 
myślenia. Mamy całkiem niezłe ele-
menty, ale nie zachodzi między nimi 
efekt synergii, czyli nie tworzą one 
systemowych rozwiązań, nie tworzą 
całości. Gdybym jednak miała wymie-
nić słabe ogniwa w polskim sporcie, to 
intuicyjnie – bo u nas nie prowadzi się 
systematycznych badań na ten temat 
– wskazałabym kształcenie trenerów 
i identyfikację talentów. Z dziewięciu 
kluczowych filarów budowania sukcesu 
sportowego na poziomie olimpijskim 
właśnie te dwa obszary wymagają u 
nas naprawy. Podobne wnioski przy-
niosły badania, które zrobiono we 
Włoszech czy w Belgii. Są oczywiście 
kraje, gdzie te dwa filary, czyli szko-
lenie trenerów i identyfikacja talentów 
są niezłe, mają one za to problem z 
innymi obszarami, na przykład z finan-
sowaniem.

Właśnie finansowanie jest niezwykle ważną 
kwestią. Czy w Polsce przeznaczamy na sport 
wystarczająco dużo pieniędzy?
U nas zwykło się mówić, że tak 

naprawdę brakuje na sport pieniędzy. 
To bardzo błędny sposób myślenia, bo 
w Polsce wydajemy z budżetu państwa 

Skoro polskie państwo daje dużo pieniędzy 
na sport, to może problem tkwi w tym jak te 
pieniądze zagospodarowujemy?
Oczywiście, że tak. Problemem jest to 

w jaki sposób te pieniądze wydajemy, jak 
one są alokowane, w którym kierunku 
płyną. To bardzo istotna uwaga. To jest 
kwestia systemowa, dotycząca w ogóle 
pieniędzy publicznych w naszym kraju. 
Można oczywiście stworzyć bardzo libe-
ralny model sportu z dużą autonomią 
organizacji pozarządowych, ale to będzie 
trudne do zrobienia w Polsce, właśnie z 
uwagi na to, że przyzwyczailiśmy się do 
opieki państwa, także w sporcie.

na sport dość znaczne środki. Jeśli 
chodzi o sport, nasze państwo nazwać 
można opiekuńczym. Mamy dużo sty-
pendiów sportowych. Większość klu-
bów finansowanych jest w 70, 80, a 
niekiedy w 100 procentach z pieniędzy 
publicznych. Bolączką jest coś innego, 
a mianowicie brak pieniędzy z sektora 
prywatnego. Jeśli porównamy te 70 
czy 80 proc. publicznych pieniędzy 
płynących do klubów sportowych w 
Polsce z tym, co dostają kluby zachod-
nie, to się okaże, że tam te proporcje 
są odwrócone. W większości euro-
pejskich krajów publiczna dotacja na 
sport sięga 15 lub 20 proc. We Francji, 
która jest jednym z najbardziej opie-
kuńczych państw w Europie, publiczne 
pieniądze stanowią 36 proc. budżetu 
klubów. Na Zachodzie publiczne dota-
cje na sport płyną głównie z budżetów 
terenowych. W większości tych krajów 
– może poza Francją i Włochami – jest 
znaczna decentralizacja finansowania. 
Kluczową kwestią nie jest to, że w 
Polsce państwo daje na sport za mało, 
ale że nie ma drugiego źródła finan-
sowania. Po prostu brakuje środków 
pozabudżetowych. Tu nie chodzi tylko 
o sponsoring. Na Zachodzie ludzie 
po prostu dają pieniądze na klub, z 
którym się identyfikują i to jest bardzo 
istotny składnik finansowania sportu w 
tamtych krajach.

Z JOLANTĄ ŻYŚKO, doktorem habilitowanym i profesorem 

nadzwyczajnym Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Zarządzania Sportem, rozmawia Marek Michałowski

Jeśli trener będzie lepiej 
wykształcony, będzie miał 
większą niż dotychczas 
świadomość tego, czego 
potrzebuje w swojej pracy, 
aby wychować mistrza 
olimpijskiego, to będzie 
wiedział jak się do tego zabrać 
i jak osiągnąć końcowy cel. 
Dziś tego nie wie.

rozmowa
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Wróćmy do dwóch najsłabszych, Pani 
zdaniem, ogniw w polskim sporcie, a więc 
szkolenia trenerów i identyfikacji talentów. 
Co powinniśmy zrobić, żeby funkcjonowały 
one lepiej?
Przede wszystkim trzeba zmienić 

system kształcenia trenerów. My ciągle 
szczycimy się tym, że mamy system. 
Niektóre kraje w ogóle go nie mają, 
inne dopiero go tworzą, dlatego nam się 
wydaje, że jesteśmy daleko przed inny-
mi. Tymczasem wcale tak nie jest. Nasz 
system już się mocno zestarzał i wyma-
ga gruntownej reformy. Rozmawiamy 
w Hotelu Sofitel, w trakcie konferencji 
związanej z wdrożeniem tzw. europej-
skich ram kwalifikacji, które zupełnie 
zmieniają podejście do kształcenia. 
Chodzi o to, aby nie nastawiać się na 
proces, a więc ile czasu poświęcić na 
szkolenie i czego uczyć, tylko skupić się 
na efektach kształcenia. Ta zmiana jest 
dla nas ogromną szansą w szkoleniu 
trenerów. Jeśli zaczniemy badać potrze-
by polskiego sportu nie tylko w kon-

Jeśli chodzi o sport nasze państwo nazwać można 
opiekuńczym. Mamy dużo stypendiów sportowych. 
Większość klubów finansowanych jest w 70, 
80, a niekiedy w 100 procentach z pieniędzy 
publicznych. Bolączką jest coś innego, a mianowicie 
brak pieniędzy z sektora prywatnego.

Czy w Polsce samorządy mogłyby zwiększyć 
swój udział w finansowaniu sportu?
Oczywiście, że mogłyby, ale wszyst-

ko zależy od decyzji radnych. Jeśli w 
gminie lub mieście jest silne lobby 
sportowe, to wtedy pieniędzy na sport 
jest dużo, a jeśli tego lobby nie ma, to 
i pieniędzy na sport brakuje. Finansowe 
wsparcie samorządów zależy też od 
samych jednostek sportowych. Dziś pie-
niędzy się nie dostaje, ale trzeba o 
nie wystąpić, przekonująco uzasadnić 
wniosek i go złożyć, po prostu poprosić 
o dotację publiczną. Dopiero później 
zapada decyzja, czy środki te pójdą na 
klub, szkołę czy przychodnię lekarską. 
Dlatego w klubach sportowych potrzeb-
ne są dziś umiejętności menedżerskie. 
To jest bezsprzeczne. Trzeba nauczyć się 
zdobywać środki, a potem sensownie 
je wydawać oraz umieć gospodarować 
zasobami, które już są. Tego wszyst-
kiego nasze kluby sportowe nie umie-
ją, bo w gruncie rzeczy funkcjonowały 
dotychczas bardzo wygodnie. Postawa 
polegająca na braniu jest w klubach 
sportowych dosyć powszechna. Każdy 
uważa, że mu się należy i czeka aż 
dostanie.

tekście ilościowym, ale przede wszyst-
kim jakościowym, a także wyposażymy 
trenerów w kwalifikacje niezbędne do 
osiągnięcia celu, to może wtedy dojść 
do ogromnej systemowej zmiany. Mam 
nadzieję, że to nastąpi.

To się wiąże także z drugim słabym 
ogniwem, czyli identyfikacją sportowych 
talentów.
Tak, bo jeśli trener będzie lepiej 

wykształcony, będzie miał większą niż 
dotychczas świadomość tego, czego 
potrzebuje w swojej pracy, aby wycho-
wać mistrza olimpijskiego, to będzie 
wiedział jak się do tego zabrać i jak 
osiągnąć końcowy cel. Dziś tego nie 
wie. Jeśli zmienimy system kształcenia, 
to wtedy trener zostanie wyposażony w 
narzędzia i metody, które pozwolą mu 
lepiej działać w swoim zawodzie. Tę 
reformę nie będzie łatwo przeprowa-
dzić. Po prostu trudno będzie zrozumieć 
istotę tej zmiany, zaprojektować ją i 
wdrożyć. Jej wprowadzenie potrwa parę 
lat, które poświęcimy przede wszystkim 
na kształtowanie świadomości, że zmia-
ny są potrzebne i niezmiernie ważne dla 
polskiego sportu.

Dzięki 
pieniądzom 
z sektora 
prywatnego 
oglądaliśmy  
w Polsce wielkie 
gwiazdy, a nasi 
sportowcy mają 
doskonałe 
warunki,  
by poświęcić się 
treningom. 

rozmowa
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piszą nasi czytelnicy

Czy to powód doskonałego treningu 
i sztabu szkoleniowego? Czy może 
dostęp do bardzo dobrze wyposa

żonych obiektów czy boisk oraz wczesne 
rozpoczęcie treningów? Jak bardzo ich sukces 
zależy od biologicznych predyspozycji? Tak 
jak inni wielcy sportowcy byli dziećmi i 
przeszli długą drogę doskonalenia swoich 
umiejętności. Co charakteryzuje jednak 
drogę rozwoju mistrza?

Nie ulega wątpliwości, iż chcąc jak 
najlepiej przygotować piłkarza, aby osią
gał wysokie cele niezbędne jest wyko
rzystanie potencjału biologicznego oraz 
odpowiednie kształcenie. Debata na 
temat istotności biologicznych predyspo
zycji i środowiska w rozwoju mistrzow
skiego poziomu w wielu dyscyplinach 
sportowych, trwa do dziś [1, 2]. Część 
naukowców i trenerów, zwraca uwagę na 
dostępne zasoby, które regulują w dużym 
stopniu rozwój potencjalnych mistrzów: 
trenerzy, rodzice, kultura, a także rozmiar 
miasta, w którym zawodnik się urodził 
[3]. Z drugiej strony, często w radio lub 
TV można usłyszeć wypowiedzi różnych 
ekspertów oraz trenerów, którzy danego 
zawodnika lub zawodniczkę określają 
mianem: „naturalny talent” lub „uro
dzony by wygrywać”. Innym, względnie 
nowym, środowiskowym czynnikiem, 
który odgrywa bardzo istotną rolę w roz
woju ekspertów to – ilość i jakość czasu 
spędzonego podczas treningów.

W ostatniej dekadzie bardzo popu
larne wśród trenerów różnych dyscyplin 
sportowych, a także rodziców sportow
ców stało się określenie, iż aby osiągnąć 
mistrzostwo w sporcie należy poświęcić 
co najmniej 10 lat i 10 tysięcy godzin 
praktyki. Zwłaszcza lektura książek o 
talencie, takich jak „Poza schematami” 
Malcolma Gladwellla [4] czy „Talent jest 
przeceniany” Geoffa Colvina [5], utwier
dza w przekonaniu, że talent to rezultat 
specyficznej pracy, a tym co łączy wielkich 
naszego świata to właśnie 10 lat/10 tys. 
godzin praktyki w danej dziedzinie.

przez szachistów. Zauważono, m.in. że 
arcymistrzowie szachów potrafią sku
tecznie korzystać z intuicji, zwrócono 
również uwagę, że właśnie szachowi 
mistrzowie osiągają wysoki poziom gry 
poprzez dekadę intensywnych specy
ficznych zajęć (granie w szachy, studio
wanie gry). Szachowy mistrz zdaniem 
autorów musi poświecić na praktykę od 
10 tys. do 50 tys. godzin, gracz klasy A 
od 1 do 5 tys. godzin, a początkujący 
mniej niż 100 godzin. Tym samym spo
sobem narodziła się zasada 10 lat/10 
tys. godzin.

początki na szachownicy
Skąd właściwie wzięła swój początek 

teoria 10 lat/10 000 tys. godzin i czy 
można ją odnieść do piłki nożnej i szko
lenia naszych zawodników?

Jej początki sięgają wczesnych lat 70. 
kiedy to zespół amerykańskich badaczy 
Uniwerystetu CarnegieMellon prowa
dzony przez: Herberta Simona (laureata 
nagrody Nobla) oraz Williama Chase’a 
poddał studium szachowych mistrzów i 
amatorów [6]. Głównym celem ekspery
mentu było odkrycie jakie percepcyjno
poznawcze strategie są wykorzystywane 
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Daniel Pawłowski

Za każdym razem gdy 

widzimy wspaniałą obronę 

Ikera Casillasa, kolejny 

trafiony kosz przez Marcina 

Gortata czy gol Christiano 

Ronaldo zastanawiamy się, 

jakim sposobem oni i wielu 

innych potrafi wznieść się na 

takie wyżyny umiejętności.
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soliści czy nauczyciele
Trening od dawna uznawany jest za 

istotny czynnik sukcesu w sporcie [1, 7]. 
W 1993 roku, kiedy to ukazała się praca 
dr K. Andersa Ericssona i współpracow
ników [8], przedłużono prace badawcze 
pana Simona i Chase’a, lecz tym razem 
uwaga badaczy została bardzo dokład
nie skierowana w liczbę i jakość godzin 
zajęć muzyków (określone – celowymi 
zajęciami „deliberate practice”: Zajęcia, 
które zostały celowo zaprojektowane, 
aby ulepszyć obecny poziom występów 
[8], str. 367). Nie były to ćwiczenia 
wykonywane dla spontanicznej zabawy 
lub zewnętrznych gratyfikacji. Były usy
stematyzowane i wykonywane z myślą o 
poprawie rezultatów, redukcji popełnia
nych błędów i niekoniecznie prowadzące 
do zadowolenia. Przeważnie prowadzo
ne przez nauczyciela, który często udziela 
informacji zwrotnej dla studenta [8]. 
Celem badań dr Ericssona i współpra
cowników było odkrycie, dlaczego nie
którzy skrzypkowie są lepsi od innych.

Grupa badanych została podzielona 
na 3 podgrupy muzyków, którzy zostali 
przez profesorów w Berlińskiej Akademii 
Muzycznej, zakwalifikowani jako: studen
ci, którzy będą mieć przyszłość jako mię
dzynarodowi soliści (najlepszy standard); 
studenci, którzy muszą pracować, a ich 
przyszłość to prawdopodobne występy 
z orkiestrą, lecz bez kariery solowej 
(dobry standard); studenci, którzy raczej 
zostaną nauczycielami muzyki (standard 
nauczycielski).

Średni wiek muzyków to 23 lata. Wyniki 
porównano z istniejącą już grupą profe
sjonalnych muzyków (profesjonalny stan
dard, średnia wieku – 50 lat). Studium 
wykazało, że jedynym czynnikiem, który 
korelował z międzynarodowymi wystę
pami był czas poświęcony na celowe 
zajęcia (około 10 tys. godzin na prze
strzeni 10 lat), który cechował wyłącznie 
muzyków kwalifikowanych jako: najlepsi. 
Studenci prezentujący dobry standard 
oraz standard nauczycielski, skumulo
wali kolejno: 8 tys. i 5 tysięcy godzin 
praktyki (rycina). 

Ćwiczenia ponad zdolnościami
Optymalne uczenie się i przyswaja

nie umiejętności muszą iść w parze z 
poziomem motywacji, aby zainwestować 
wysiłek. Trudność zadania powinna być 
dostosowana indywidualnie, a informa
cja zwrotna jest kluczowa dla efektyw
nego uczenia się. Istotna jest inwestycja 
czasu w praktykę oraz celowy wysi

łek zmierzający do poprawy rezultatów. 
Ćwiczenia wiążą się z olbrzymią liczbą 
powtórzeń danej czynności (czas) oraz 
kontrolą osiąganych rezultatów zarów
no przez ćwiczącego, jak i nauczyciela. 
Jak stwierdził dr Ericsson: Jakość wystę
pu rośnie monotonicznie wraz z liczbą 
godzin poświęconych na praktykę ([8], 
str. 396). Im bardziej celowy, przemy
ślany program treningowy, tym lepsze 
efekty i rozwój. Reasumując, naukowcy 
wysunęli kilka w pewnej mierze kontro
wersyjnych wniosków:

 wczesne rozpoczęcie nauki oraz 10 tys. 
godzin, które odpowiada w przybliże
niu dziesięciu latom, są potrzebne, aby 
osiągnąć doskonałość w czymkolwiek, 
 zaangażowanie w ćwiczenia oraz ich 
jakość są ważniejsze aniżeli „natural
ne zdolności” w określeniu drogi na 
szczyt,
 najszybciej poprawę wyników osią
ga się samodzielnie praktykując wiele 
godzin w tygodniu.
W dziedzinie szachów i muzyki, bada

nia sugerują, iż 10 lat oraz 10 tysię
cy godzin poświęconych na praktykę są 
wymagane, aby osiągnąć wysoki poziom 
umiejętności. Czy sportowcy, a dalej piłka
rze również wymagają 10 lat oraz 10 tys. 
godzin zajęć, aby osiągać międzynarodo
wy poziom? Na to pytanie odpowiemy w 
trzecim numerze „Forum Trenera”.

Daniel Pawłowski  

Absolwent  Uniwersytetu  Napier  
w Edynburgu, wydziału Sports 
and Exercise Science  (Sports 
Psychology), aktualnie trener bram
karzy przy reprezentacji Polski 
U16. Współpracował m.in. z:  
MSP   Szamotuły,   Hibernian  LFC,  
Coerver   Coaching   Scotland, 
Livingston  FC, Elite Soccer 
Scotland, reprezentacja Polski U17 
kobiet PUKS  Karol Wadowice. 
Jedna z  jego dewiz to  perma
nentny rozwój osobisty, miał 
przyjemność poznawać struktury 
szkoleniowe klubów piłkarskich 
podczas staży szkoleniowych w: PSV 
Eindhoven, Valencii CF, FC Porto  
czy  Fulham  FC oraz  uczestniczył  
jako  stażysta  przy reprezentacji 
piłkarskiej  Szkocji  kobiet  podczas  
Cyprus  Cup.  Jeden   z  nielicznych  
trenerów  bramkarzy  w  Polsce 

posiadający  licencję  trenerską (IFA  
Goalkeeping  Licence). Uważa, iż  
szkolenie  piłkarzy to dużo więcej 
niż trenowanie, poza dyplomami  i 
certyfikatami  szkolenia piłkarskie
go, w 2010 roku przyznano mu 
dyplom Life Coachingu, a dwa  lata 
wcześniej  NLP  Practitioner. Od  lat 
pasjonuje się coachingiem sporto
wym, przyswajaniem  umiejętności, 
rozwojem  talentu  oraz nowoczes
nych metod kształcenia.

Artykuł powstał w nawiązaniu do pub
likacji: „Szkolenie bramkarzy w piłce noż
nej. Wiek: 1216 lat”, autorstwa Daniela 
Pawłowskiego oraz dr Łukasza Trzaskomy, 
która ukaże się wiosną 2012 roku.
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identyfikacja talentów

W ychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom prezentujemy 
kilka wybranych kwestii 

treningu i walki, którymi zajmuje się 
fizjologia, psychologia i neurologia.

Sprawdzian efektywności przebytego 
okresu treningowego u sportowca to 
jak szkolne klasówki dla zawodnika i… 
jego trenera. Niektórzy są zdania, że 
najlepszym testem jest wynik osiągnię-
ty na zawodach. Tak jest w sportach, 
gdzie ten wynik ma wymiar parame-
tryczny, jak to ma miejsce, np. w zawo-
dach lekkoatletycznych. Tymczasem w 
sportach walki jednorazowa poraż-
ka lub sukces nie może przesądzać 
o kompetencji trenera, wiele bowiem 
zależy z kim się wygrało lub przegrało. 
Do obiektywnej oceny efektywności 
treningu, a także możliwości fizycz-
nych boksera konieczne jest wykona-
nie standaryzowanych, laboratoryjnych 
testów wydolności fizycznej (na bieżni 
mechanicznej lub cykloergometrze), 
psychomotorycznych testów (czas reak-
cji i siła uderzenia) przeprowadzanych 
na worku bokserskim, które symulują 
specyficzny wysiłek w czasie kolejnych 
rund oraz analizy wybranych para-
metrów badanych we krwi. Całe to 
kompleksowe badanie powinno być 
przeprowadzone przed i po zakończe-
niu okresu treningowego. Porównanie 
wyników z obu terminów pozwala oce-
nić nie tylko efekty treningowe, ale 
też dostarcza informacji, jakie cechy 
fizyczne u danego zawodnika nale-
ży poprawić w najbliższej przyszło-
ści. Nagromadzone własne dane oraz 
opublikowane przez innych badaczy 

Dr Zbigniew Obmiński

Interaktywne dyscypliny sportowe, np. sporty walki, w tym 

boks, stawiają przed zawodnikami szczególne wymagania. 

Ostatnie sukcesy naszych zawodowych bokserów wagi 

ciężkiej, Pawła Kołodzieja i Artura Szpilki są wdzięcznym 

tematem rozważań i spekulacji dla mediów, ale menedżerów 

i trenerów być może zainteresuje to, co do powiedzenia na 

temat boksu mają nauki biomedyczne.

wyniki podobnych badań w zestawie-
niu z wynikami sportowymi (np. ran-
kingiem), są podstawą do określenia 
tzw. fizycznych i fizjologicznych war-
tości referencyjnych dla danej dyscy-
pliny sportu. Pozwala to porównać 
aktualne parametry zawodnika np. 
parametry wydolności tlenowej, beztle-
nowej, czasu reakcji, siły pojedynczego 
ciosu zadanego lewą lub prawa ręką 
z z tymi, które są rekomendowane dla 
sportowców o poziomie europejskim, 
światowym i olimpijskim.

Oczywiście samo spełnienie kry-
teriów referencyjnych nie zapewni 
zawodnikowi automatycznie sukcesu 
na ME, MŚ czy na IO. Nie tylko 
w boksie zdarzają się przypadki, że 
dobre wyniki testów laboratoryjnych 
lub postawa na treningach nie przekła-
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walką. Co więcej, wyniki tych badań 
okazały się zbieżne z opiniami tre-
nerów i psychologów. Zdaniem wielu 
specjalistów doświadczenie ciężkiego 
knockoutu u progu kariery sportowej 
może zaważyć na jej dalszym prze-
biegu. Poza przejściowym i stopniowo 
przemijającym upośledzeniem funkcji 
poznawczych, zdolności percepcyjnych 
i spowolnieniem szybkości przetwarza-
nia informacji, może dojść do utrwale-
nia obaw przed kolejnym podobnym 
zdarzeniem, co obniża szansę sukcesu. 
Z tego powodu początkującym zawod-
nikom wagi ciężkiej powinno się na 
początek dobierać słabszych rywali i to 
samo powinno się robić się po ciężkiej, 
traumatycznej porażce.

U bokserów ślady po mikro- lub 
makro urazach mózgu łatwo można 
wykryć metodą tomografii kompute-

Kandydatów do boksu warto 
szukać m.in. wśród osób, 
o których można powiedzieć, 
że mają predyspozycje  
do podejmowania 
znacznego ryzyka, a niekiedy 
do naruszania norm 
społecznych.

da się na wynik walki. Tu obok poten-
cjalnych możliwości fizycznych ważna 
jest umiejętność ich wykorzystania w 
sposób optymalny. To z kolei zależy od 
„głowy”. Zawodnik, który z nadmiaru 
przedstartowego stresu traci „głowę” w 
ringu nie może zrealizować planu tak-
tycznego, będzie walczył chaotycznie, 
defensywnie i przegra.

Bywają tacy, którzy często z powodu 
nadmiernej reaktywności emocjonalnej 
wypadają na turniejach poniżej ocze-
kiwań własnych i trenera. Z naszych 
doświadczeń wynika, że nadmierny 
stres przed zawodami ujawnia się 
między innymi specyficznym obrazem 
hormonalnym we krwi, stąd badania 
hormonalne są cennym narzędziem 
diagnozującym aktualny, jak i zwy-
czajowy poziom pobudzenia przed 

rowej, encefalografii, a świeże urazy 
ujawniają specyficzne testy analityczne 
płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie 
markerem urazu jest białko tau. Stąd 
okresowe badania neurologiczne są 
obowiązkowe w boksie. 

Kandydatów do boksu warto szukać 
m.in. wśród osób, o których można 
powiedzieć, że mają predyspozycje do 
podejmowania znacznego ryzyka, a 
niekiedy do naruszania norm spo-
łecznych. Dla nich boks może być 
sposobem na właściwe skanalizowanie 
wrodzonej skłonności do bijatyki. Z 
ważnych predykatorów sukcesu bok-
sera jest jego leworęczność. Zwrócili 
na to uwagę niezależnie od siebie tacy 
badacze jak J.E. Warnick R. Gursoy 
publikując na to dowody w naukowych 
czasopismach, w Perceptual and Motor 
Skills. 2007, 105(1): 153-158 oraz 
w British Journal of Sports Medicine. 
2009, 43(2): 142-144. 

Innym sprzyjającym sukcesom atry-
butem jest dla boksera jego odporność 
na inkasowane ciosy. Tej charakterysty-
ki nie sposób badać eksperymentalnie, 
choćby ze względów etycznych, nato-
miast w literaturze naukowej opisano 
eksperymenty z badaniem wrażliwości 
(odporności) na nieszkodliwe dla zdro-
wia bodźce wywołujące fizyczny ból, 
ale nie u sportowców. Próg bólu jest 
cechą indywidualną i być może decy-
duje on zarówno o poziomie tolerancji 
na obciążenia treningowe, jak i o goto-
wości do wykonania maksymalnego 
(do wyczerpania) wysiłku. Ta metoda, 
jak do tej pory nie mieści się w pakie-
cie diagnoz oferowanych sportowcom 
wyczynowym, ale chętnie poznalibyśmy 
opinię zawodników i trenerów.

nauka
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T o na Antypody Chińczycy wysyłali 
swoje najbardziej utalentowane 
pływaczki, gdy za Wielkim Murem 

trwały przygotowania do ostatnich 
igrzysk w Pekinie. W stolicy Państwa 
Środka australijscy sportowcy zdobyli 
46 medali, co dało im 6. pozycję 
w klasyfikacji generalnej igrzysk. 
20 z nich (6 złotych, 6 srebrnych, 
8 brązowych) wywalczyli pływacy, 
wracając do kraju z trzema rekordami 
świata i jednym rekordem olimpijskim. 
20 lat wcześniej, w Seulu, wyciągnęli 
z basenu tylko 3 medale.

koniec z amatorstwem
Jeszcze w latach 80. Australia wra-

cała z mistrzostw świata z jednym 
medalem. Przełomowy okazał się rok 
1985. To wtedy zmieniła się orga-
nizacyjna i administracyjna struktura 
pływania w Australii.

Wyraźnie rozdzielono aktywność 
amatorów od szkolenia wyczynowego. 
Amateur Swimming Union of Australia 
zmienił nazwę na Australian Swimming 
Incorporated stając się instytucją rzą-
dową. Usunięcie sformułowania wska-
zującego na amatorstwo wydaje się być 
przejawem dostrzegania erozji amator-
stwa w sporcie olimpijskim i podążania 
w stronę profesjonalizmu.

Od tego czasu postępowała centrali-
zacja dowodzenia pływaniem w Australii 

minano o zbyt dużej koncentracji na 
wąskiej grupie elitarnych zawodników 
przy zaniedbaniu szerokiego uczestni-
ctwa w sporcie – a przecież to miało być 
podstawą do przyszłych sukcesów. 

najpierw basen, potem wyniki
W 1999 roku opracowano założe-

nia i wytyczne oraz określono obszary 
polityki budowania sukcesów w pły-
waniu. Pierwszy z tych obszarów doty-
czył bazy sportowej, tj. pływalni, na 
których można uprawiać sport wyczy-
nowy we właściwych warunkach tre-
ningowym. We wczesnych latach 70. 
Instytut Sportu w Australii wskazał na 
dramatyczny brak obiektów sporto-
wych nadających się do rywalizacji na 
międzynarodowym poziomie. Co cie-
kawe, mimo iż pływanie w Australii jest 
nazywane sportem narodowym, 40 lat 
temu nie było tam żadnego basenu 
z podgrzewaną wodą, który spełniałby 
międzynarodowe standardy.

W roku 1980 rząd przekazał dota-
cję w wysokości 25 milionów dola-
rów australijskich na trzyletni program 
dostosowania bazy sportowej. Chodziło 
o stworzenie możliwości do treningu 
i rywalizacji na podobnym poziomie 
jak w USA. W początkach lat 90. 
wystartował program budowania cało-
rocznych obiektów w ramach Centrów 
Intensywnych Treningów (ang. Intensive 
Training Centre), który miał wspomóc 
przygotowanie bazy dla ścieżki przygo-
towań zawodników do igrzysk olimpij-
skich w Australii w 2000 r.

co ułatwiło pozyskiwanie funduszy 
i wprowadzenia znaczących zmian. 
Centralizacja władzy potęgowała pewne 
napięcia na początku lat 90. pomię-
dzy stanowymi organizacjami pływa-
ckimi, a centralą, ale główne zarzuty 
miały wtedy charakter raczej personalny. 
Niemniej w raportach rządowych wspo-

Piotr Żmijewski

83 medale olimpijskie – tyle zyskała Australia dzięki reformie wyszukiwania i szkolenia 

największych pływackich talentów. Dziś, to jedna z największych potęg w wodzie  

ze świetnie zorganizowaną machiną tworzenia mistrzów.

Trener Denis 
Cotterell wyszkolił  
wielu rodaków. 
Teraz buduje 
potęgę Chin.

Od lewej: 
Sawrymowicz  
i podopieczni 
Australijczyków 
Hackett oraz Park. 

W MŚ 2011 
Australijczycy 

zdobyli  
14 medali,  

choć tylko 2 złote 

pływanie
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Obecnie realizowany jest 
w tym aspekcie program Narodowych 
Centrów Treningowych. Niemniej wspo-
mniane wcześnie programy w najwięk-
szym stopniu przysłużyły się wzmocnie-
niu możliwości uprawiania pływania. 
Warto zaznaczyć, że w tym okresie 
w Australii notowano blisko 100 tys. 
pływających, zrzeszonych w klubach.

Wszystkie środki wydawane na tę 
dyscyplinę miały przyspieszyć profe-
sjonalizację pływania na wszystkich 
szczeblach. Skoncentrowano się na 
zbudowaniu systemu kształcenia tre-
nerów, rozwijaniu nauk o sporcie 
i medycyny sportowej. Wyłoniono pro-
fesjonalnych zawodników pływania, 
tzw. full-time swimmers i stworzono 
możliwości rywalizacji na najwyższym 
poziomie. Dzięki tym zmianom orga-
nizacyjnym opracowano także system 
identyfikacji talentów w pływaniu. 
Z każdych kolejnych zawodów pływacy 
australijscy przywozili medale w coraz 
większych workach.

Korzystają Chińczycy
Wyniki, jakie dziś uzyskują austra-

lijscy pływacy są imponujące, ale po 
ostatnich startach w głównych impre-
zach na Antypodach pozostał niedosyt. 
Między innymi po to, by wzmocnić 
siłę reprezentacji na IO w Londynie 
o powrocie na pływalnię pomyśleli 
zawodnicy, którzy zakończyli jakiś czas 
temu kariery, w których seriami bili 
rekordy świata: Ian Thorpe, Michael 
Klim, Geoff Huegill.

Powód pewnego osłabienia siły pły-
wania w Australii może być związany 
z eksportem myśli trenerskiej z tego 
kraju. Zbudowana silna struktura szko-
lenia służy coraz częściej konkurentom. 
Chiny, które zbudowały gigantyczną 
bazę szkoleniową we własnym kraju 
przygotowując się do igrzysk w Pekinie, 
wciąż największe zaufanie pokładają 
w Australijczykach.

Podczas ostatnich mistrzostw świata 
w Szanghaju złote medale zdobyli Sun 
Yang (800 m i 1500 m st. dowolnym), 
Zhao Jing (100 m st. grzbietowym), 
Jiao Liuyang (200 m st. motylkowym) 
i Ye Shiwen (200 m st. zmiennym). 
Wszyscy przygotowywali się na Gold 
Coast pod okiem Denisa Cotterella, 
byłego trenera multimedalisty i rekor-
dzisty świata na długich dystansach 
Granta Hacketta. Liu Ziege, która 
zdetronizowała Otylię Jędrzejczak na 
200 m st. motylkowym w igrzyskach 
w Pekinie także szkoliła się u Cotterella. 
Do tego trzeba dodać jeszcze nie-
spodziewany brązowy medal męskiej 
sztafety Chin na 4x200 m kraulem. 
Z Australijczykiem Michaelem Bohlem 
trenuje 400-metrowiec z Korei Płd. 
Park Tae-Hwan (złoto w Szanghaju 
w stylu dowolnym).

To tylko niektóre przykłady potwier-
dzające potrzebę inwestycji w program 
identyfikacji talentów, który pomaga 
stworzyć skuteczny system selekcji 
i szkolenia. Program sprawdzający się 
na całym świecie.

WspółprAcA OskAr BerezOWski

Czterostopniowy program opublikowany  
w 1999 r. przez Australijski Instytut Sportu

Pierwszym etapem tzw. szkolnym 
jest identyfikowanie zawodników na 
podstawie kilku prostych wskaźników. 
AIS zaleca, by nauczyciele w szkołach 
zwrócili uwagę na proste antropo-
metryczne badania (wzrostu, wagi, 
długości kończyn) dzieci w wieku 
10-14 lat. Aby dokładnie ocenić 
potencjalnego zawodnika warto prze-
prowadzić następujące testy:
* bieg na 1500 m
* sprinty 2x40 m
* 4x25 m sprinty w wodzie w cyklu 
dwuminutowym
* 4x50 m sprinty w wodzie w cyklu 3 
minutowym

Etap szkolny (10-15 lat)
* pływanie na 800 lub 1500 m  
z maksymalną szybkością
* nawroty (z dopłynięciem 7,5 metra)
* 50 m praca nóg (deska w rękach)
* 50 m praca ramion (deska między 
nogami)

Etap stanowy
* powtórzenie testów z etapu szkol-
nego
* pomiar tkanki tłuszczowej
* pływanie na czas 1500 lub 800 m
* 6x200 z obciążeniem 90 proc. (prze-
rwa minutowa miedzy powtórzeniami)
* 100 m praca ramion
* 100 m praca nóg
* wysiłkowe testy laboratoryjne (cyklo-
ergometr)
* ocena i poprawa nawyków żywie-
niowych

Etap krajowy (13-17 lat)
* na tym etapie najlepsi zawodnicy 
powinni znajdować się pod kontrolą 
regionalnych trenerów kadry, badać 
się w Instytucie Sportu lub profe-
sjonalnych placówkach badaw-
czych, podlegać dokładnym testom 
medycznym (gęstości kości, oceny 
układu mięśniowego, badania psy-
chologiczne).

Dorobek MeDAloWy AuStrAlII W płyWAnIu  
W IgrzySkACh olIMpIjSkICh 1988-2008

Rok Złote Srebrne Brązowe Suma Cały 
dorobek

1988 1 1 1 3 14

1992 1 3 5 9 27

1996 2 4 6 12 41

2000 5 9 4 18 58

2004 7 5 9 21 49

2008 6 6 8 20 46

Chińczyk Sun 
yang pobił  
w MŚ w 
Szanghaju rekord 
świata na 1500 m 
kraulem.

pływanie
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W sierpniu 2011 roku Światowa Agencja Antydopingowa 

(WADA – World Anti-Doping Agency) opublikowała nową 

wersję Listy substancji i metod zabronionych w sporcie (Listy 

zabronionej), która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 

roku. Najpoważniejszą zmianą, w stosunku do 2011 roku, jest 

modyfikacja treści listy w klasie beta-2 agonistów (S3).

Dr AnDrzej PokrywkA
Zakład Badań antydopingowych, 
instytut sportu w warsZawie
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W przyszłym roku będą 
obowiązywać przepisy, 
które stanowią, że wszystkie 

substancje z grupy beta-2 agonistów 
(z uwzględnieniem obu izomerów 
optycznych, jeśli takie występują) są 
zabronione, z wyjątkiem salbutamolu 
(maksymalnie 1600 mikrogramów na 
dobę), formoterolu (maksymalnie 36 
mikrogramów na dobę) i salmeterolu, 
podawanych przez inhalację w dawkach 
terapeutycznych zalecanych przez 
producentów leków. Ponadto przyjmuje 
się, że obecność w moczu salbutamolu 
w stężeniu przekraczającym 1000 
ng/ml lub formoterolu w stężeniu 
przekraczającym 30 ng/ml nie jest efektem 
zamierzonego użycia tej substancji w celach 
terapeutycznych i będzie uważana za 
pozytywny wynik badań antydopingowych 
(wynik niekorzystny analitycznie – 
AAF), chyba że sportowiec udowodni, 
uczestnicząc w kontrolowanym badaniu 
farmakokinetycznym, że odbiegający od 
normy wynik jest związany z użyciem 
terapeutycznej wziewnej dawki, której 
ilość nie przekracza wartości wskazanych 
powyżej.

Astmatycy mogą się leczyć
Tym samym ucięte, przynajmniej for-

malnie, zostały dywagacje nt. stosowa-
nia wziewnych preparatów leczniczych 
zawierających formoterol. W ostatnim 
czasie, jednym z „bohaterów” wielu rela-
cji i komentarzy sportowych, szczególnie 
w okresie zimowym, był Symbicort. I nie 
jest to nazwisko żadnego z czołowych 
sportowców, ale nazwa preparatu, który 
m.in. przyjmowały niektóre norweskie 
biegaczki, rywalizujące w narciarstwie kla-
sycznym – oczywiście po uzyskaniu zgody 
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
w ramach tzw. Standardu Wyłączeń dla 
Celów Terapeutycznych. 

Lek ten, w którego składzie jest m.in. 
beta-2 agonista – formoterol, to jeden 
z preparatów stosowanych w leczeniu 

astmy oskrzelowej. W terapii astmy wyko-
rzystywane są także inne leki, które zawie-
rają substancje wymienione na Liście 
zabronionej. Nie świadczy to jednak 
o tym, że każdy sportowiec chorujący na 
astmę, leczony farmakologicznie, narusza 
przepisy antydopingowe. Przyjmowanie 
części preparatów, w myśl regulacji anty-
dopingowych, już dzisiaj jest całkowicie 
dozwolone, w innych przypadkach jest 
możliwe po uzyskaniu wyłączenia dla 
celów terapeutycznych (TUE – Therapeutic 
Use Exemption). 

W 2011 roku leczenie sportowców-
astmatyków wziewnymi glikokortykoste-
roidami nie jest objęte żadnymi obostrze-
niami i nie wymaga TUE. Podobnie jak 
stosowanie wybranych beta-2 agonistów, 
tj. salbutamolu i salmeterolu, przyjmo-
wanych przez inhalację w dawkach tera-
peutycznych (WADA precyzuje jednak, że 
dawka terapeutyczna dla salbutamolu nie 
może przekraczać 1600 mikrogramów na 
dobę, a obecność salbutamolu w moczu 
sportowca w stężeniu przekraczającym 
1000 ng/ml będzie uznana za pozy-
tywny wynik badań antydopingowych). 

Aby jednak sportowiec mógł być leczony 
wziewnymi preparatami z formoterolem, 
w myśl aktualnych przepisów, powinien 
uzyskać TUE.

Podstawą pozytywnej decyzji odpo-
wiedniej Komisji ds. TUE (w Polsce jest to 
Komitet TUE przy Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie) jest przedłożenie, 
wraz z odpowiednim wnioskiem, wyma-
ganej przepisami dokumentacji medycz-
nej. W przypadku astmy oskrzelowej 
powinna zawierać ona pełną historię 
medyczną, wszechstronny raport z badań 
klinicznych, szczególnie koncentrujących 
się na układzie oddechowym, wynik 
badania spirometrycznego, łącznie 
z wynikiem natężonej objętości wyde-
chowej pierwszosekundowej (FEV1) oraz 
rezultaty jednego z testów potwierdzają-
cych nadreaktywność oskrzeli.

To nie koniec badań 
antydopingowych

Dyskusja na temat stosowania wziew-
nych preparatów zawierających szczegól-
nie formoterol przez sportowców-astma-
tyków sprawiła, że niektórzy niechorujący 
na astmę sportowcy mogli ulec prze-
konaniu, że stosowanie ß2-mimetyków 
może wspomagać ich wydolność. Jednak 
wyniki licznych badań naukowych nie 
potwierdzają istotnego wpływu wziew-
nych ß2-agonistów zarówno na wydol-
ność tlenową lub beztlenową, jak i na 
siłę u zdrowych sportowców. Co więcej, 
stosowanie dużo wyższych niż terapeu-
tyczne dawek wziewnych leków z tej grupy 
może wywołać wręcz niekorzystne efekty, 
negatywnie wpływające na wydolność 
organizmu. Stąd też, mając na względzie 
brak efektu ergogenicznego, wielu auto-
rów publikacji naukowych twierdziło, że 
wziewne leki z grupy ß2-mimetyków nie 
powinny być zabronione w sporcie.

Decyzją o kształcie listy na rok 2012, 
WADA wyszła niejako naprzeciw ich 
postulatom. Jednak badania nad sto-

Mistrzowie prowadzą kaMpanię
Warto wspomnieć, że w styczniu 2011 roku, 
w Polsce zainaugurowano kampanię społeczną 
pod nazwą „Aktywni z astmą”, której głównym 
celem jest dostarczenie informacji, jak radzić 
sobie z astmą nie rezygnując z aktywności 
fizycznej. Twarzami kampanii zostali mistrzo-
wie olimpijscy Robert Korzeniowski, Otylia 
Jędrzejczak i Leszek Blanik. Oprócz licznych 
międzynarodowych sukcesów łączy ich także to, 
że chorują na astmę.
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sowaniem leków przeciwastmatycznych 
przez sportowców będą dalej kontynuo-
wane. Wydaje się, że w dyskusji o ewen-
tualnym korzystnym wpływie tychże leków 
na wyniki sportowe pominięto zasadniczą 
kwestię. O ile nie budzą wątpliwości wyniki 
badań, które stwierdzają korzystny wpływ 
wziewnych beta-2 agonistów na sportow-
ców chorych i brak pozytywnego efektu 
u zawodników zdrowych, o tyle mało jest 
danych wskazujących, jaki wpływ mają 
na sportowców, którzy w testach wysił-
kowych wykazują cechy nadreaktywności 
oskrzeli, jednak nie w takim stopniu, który 
kwalifikowałby ich do uznania za chorych 
na astmę.

Lista wniosków w Polsce rośnie
Należy podkreślić, że o konieczności 

uzyskania TUE powinni pamiętać nie tylko 
astmatycy, ale wszyscy sportowcy, którzy 
muszą stosować leki, których substancje 
czynne znajdują się na Liście zabronionej, 
z tym że zawodnicy klasy międzyna-
rodowej wnioskują o TUE do federacji 
międzynarodowych. Zawodnikami klasy 
międzynarodowej są sportowcy zakwali-
fikowani przez dane federacje do grupy 
zawodników zarejestrowanych na potrze-
by kontroli dopingowej (RTP – Registered 
Testing Pool) oraz zawodnicy uczestniczą-
cy w zawodach międzynarodowych, dla 
których wymagane jest uzyskanie wyłą-
czenia zgodnie z regulaminem federacji 
międzynarodowej (federacje są zobowią-
zane publikować listę takich zawodów). 
Pozostali sportowcy powinni wnioskować 

o przyznanie TUE do narodowej agencji 
antydopingowej.

TUE zostanie przyznane, jeśli spełnione 
są następujące kryteria:

* zdrowie sportowca uległoby znaczne-
mu pogorszeniu, jeśli substancja zabro-
niona zostałaby wycofana w trakcie lecze-
nia stanu chorobowego,

* terapeutyczne użycie substancji zabro-
nionej nie przyczynia się do poprawy 

wyników, innej niż poprawa, jakiej można 
oczekiwać od sportowca po powrocie do 
stanu zdrowia, 

* nie istnieje rozsądna terapeutyczna 
alternatywa wobec zastosowania sub-
stancji, która jest substancją zabronioną 
(za akceptowane działanie terapeutyczne 
nie uznaje się użycia substancji w celu 
zwiększenia poziomu endogennych hor-

monów, których wartości są niskie, ale 
w granicach normy),

* konieczność używania substancji nie 
wynika z wcześniejszego jej stosowania 
bez uzyskania TUE.

Wg oficjalnych statystyk, publikowa-
nych na stronie Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie (www.antydoping.
pl), w Polsce z roku na rok rośnie liczba 
wniosków rozpatrywanych przez Komitet 

Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych. 
W 2009 roku złożono 50 wniosków 
o udzielenie TUE (zgodę przyznano w 39 
przypadkach) oraz 130 zgłoszeń uży-
cia substancji zabronionych. W 2010 
roku, wpłynęły odpowiednio 53 wnioski 
o wyłączenie dla celów terapeutycznych 
(30 rozpatrzono pozytywnie) oraz 191 
deklaracji użycia.

Jednak wyniki licznych badań naukowych nie 
potwierdzają istotnego wpływu wziewnych ß2-agonistów 
zarówno na wydolność tlenową lub beztlenową, jak  
i na siłę u zdrowych sportowców. Co więcej, stosowanie 
dużo wyższych niż terapeutyczne dawek wziewnych leków 
z tej grupy może wywołać wręcz niekorzystne efekty, 
negatywnie wpływające na wydolność organizmu.

Sukcesy 
norweskich 
biegaczek 
przypisywano nie 
raz zażywaniu 
przez nie leków 
na astmę.
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Trenerzy szkolenia 

olimpijskiego 

przygotowujący naszą 

reprezentację do 

igrzysk w Londynie 

spotkali się w dniach 

21-23 listopada w Spale. 

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki zorganizowało 

w Centralnym Ośrodku 

Sportu, przy współpracy 

z Polskim Komitetem 

Olimpijskim, Instytutem 

Sportu i Akademią 

Trenerską konferencję 

„Londyn 2012”.

Stefan tuSzyńSki
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Z ostało już tylko sześć miesięcy 
do igrzysk. To już ostatni 
gwizdek, żeby przygotować 

plan przygotowania fizycznego 
i psychologicznego. Plan, od którego 
nie będziecie już odchodzić – mówił 
prof. Daniel Gould (w nr 1 „Forum 
trenera” można przeczytać rozmowę 
z tym wybitnym amerykańskim 
psychologiem – red.). – Zwracam 
uwagę na trzy rzeczy: stworzenie 
zespołu, gotowość na nieoczekiwane 
sytuacje i przygotowanie trenera na 
poradzenie sobie ze stresem.

Wystąpienie Goulda wzbudziło naj-
więcej emocji. W ogóle widać było, że 
przygotowanie psychologiczne mocno 
leży na sercu trenerom olimpijskim. 
Warsztaty psychologiczne kończyły trzy-
dniową konferencję. Wcześniej szkole-
niowcy mogli zapoznać się z badania-
mi niezbędnymi w procesie przygoto-
wań do głównej imprezy czterolecia.

Uwaga na odżywki  
i restrykcyjną dietę

Spotkanie rozpoczęło wystą-
pienie przedstawicieli Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Szefowa Misji 

Olimpijskiej Marzenna Koszewska 
szeroko omówiła obiekty w Londynie 
i warunki, w jakich będzie mieszka-
ła w trakcie IO reprezentacja Polski. 
Zebrani dowiedzieli się także, jakich 
przepisów trzeba przestrzegać, żeby 
nie naruszyć Karty Olimpijskiej. Krótką 
wypowiedź wygłosił attaché olimpij-
ski senator Andrzej Person. – Moja 
rola w Londynie będzie taka, żeby 
wszystkim było przyjemnie i wesoło. 
Mam nadzieję, że zawodnicy mi w tym 
pomogą. A będzie łatwiej, bo przecież 
„gramy u siebie” – powiedział.

Następnie głos oddano naukowcom. 
Dr Maria Kristina Parr omówiła wpływ 
zanieczyszczenia odżywek na wynik kon-
troli antydopingowej. Niemka uczuliła 
trenerów na stosowanie suplementów 
niewiadomego pochodzenia, zwłasz-
cza z Chin. Poddała pod uwagę, że 
w niektórych odżywkach może dojść do 
tzw. zanieczyszczenia krzyżowego, które 
powstaje poprzez połączenie się kilku, 
pojedynczo nieszkodliwych składników, 
a to może skutkować dyskwalifikacją.

Dr Jadwiga Malczewska-Lenczowska 
przedstawiła wyniki badań dotyczą-
cych regulacji masy ciała w sporcie. 
Zaapelowała do przedstawicieli spor-
tów, w których utrzymanie ciężaru ciała 
jest niezbędne do występów w zawo-

dach, aby zawodnicy zrzucali wagę 
przez dłuższy okres czasu i nie sto-
sowali restrykcyjnej diety. – Właściwą 
wagę zawodnik powinien osiągnąć 
już przystępując do BPS – oznajmiła 
dr Malczewska-Lenczewska. Ostrzegła 
przed odwodnieniem organizmu 
i spadkiem procentu tłuszczu w orga-
nizmie poniżej właściwego poziomu.

Dr Maria Kristina Parr 
uczuliła trenerów na 
stosowanie suplementów diety 
niewiadomego pochodzenia, 
zwłaszcza z Chin.
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Na co uważać w trakcie BPS
Prof. Janusz Iskra przygotował 

wykład na temat celów i zasad trenin-
gu w okresie bezpośredniego przygo-
towania startowego (BPS). Naukowiec 
opowiedział o własnych doświad-
czeniach z pracy z byłym mistrzem 
europy w biegu na 400 m ppł. Pawłem 
Januszewskim. Następnie fiński fizjo-
log, dr Ari Nummela, omówił zmien-
ność częstości skurczów serca w nocy, 
podczas taperingu (BPS) przed startem 
w mistrzostwach. Przedstawił szereg 
metod monitorowania zawodnika pod-
czas wysiłku i odpoczynku wzbudzając 
ogromne zainteresowanie badaniami, 
które mogą w prosty sposób pokazać, 
czy zawodnik nie jest przetrenowany.

Prof. Zbigniew Trzaskoma w nie-
zwykle ekspresyjny sposób przedstawił 
wyniki badań w temacie sterowania siłą 
i mocą w okresie startowym. Podkreślił, 
że sześć miesięcy to już nie czas na eks-
perymenty, ale warto posłużyć się meto-
dami, które znane są od lat. Profesor 
przedstawił zależności pomiędzy siłą 
i mocą zawodnika oraz jak określić, 
która z tych cech jest bardziej pożądana 
w poszczególnych sportach. Omówił 

też sposoby na mierzenie mocy i siły 
maksymalnej. – Bez odpoczynku, moc 
się nie ujawni – przestrzegł na koniec 
Zbigniew Trzaskoma.

Mocne ciało i umysł
Jak wspomnieliśmy, ogromnym zain-

teresowanie cieszyły się wystąpienia 
psychologów. Polskę reprezentowali 
profesorowie Marcin Krawczyński i Jan 
Blecharz oraz dr Małgorzata Siekańska 
i dr Marek Graczyk. Z uSA przybył do 
Spały, jak nazwali Daniela Goulda, 
guru psychologii sportowej.

Przed polskimi naukowcami posta-
wiono pytanie: Przygotowanie psycho-
logiczne – potrzeba czy konieczność? 
– Nie pytajmy czy przygotowanie psy-
chologiczne jest konieczne tylko, jak 
je przeprowadzić – stwierdził prof. 
Blecharz nie zgadzając się z tematem 
tej części konferencji. – Jak wykorzystać 

Sposoby na 
mierzenie mocy 
i siły maksymalnej 
są ważne, ale bez 
odpoczynku, moc 
się nie ujawni 
– przestrzegł 
profesor Zbigniew 
Trzaskoma.

Trenerzy 
biorący udział 
w konferencji 
rejestrowali 
się na portalu 
„Forum Trenera”.

Polacy są 
niezwykłym 
narodem. Będę 
stawiał was za 
przykład w USA 
- mówił profesor 
Daniel Gould.

Profesor 
Zbigniew 
Trzaskoma 
wygłosił 
niezwykle 
ekspresyjny 
wykład.
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współpracę z psychologiem, jak wyko-
rzystać umiejętności psychologiczne 
– poparła dr Siekańska.

– Kiedyś na temat psychologii spor-
towej mówiło się: potrzeba czy moda. 
Teraz: potrzeba czy konieczność – 
zauważył dr Graczyk. – Każdy widzi, że 
„potrzeba” powtarza się zawsze.

Naukowcy podkreślili, że zarówno tre-
nerzy, jaki i zawodnicy muszą wiedzieć, że 
dobrze wytrenowane ciało musi wspierać 
głowa. Przyznali, że nie każdy sportowiec 
potrzebuje takiego samego wsparcia, bo 
jednemu przyda się umiejętność zasy-
pania, drugiemu koncentracji, a jeszcze 
innemu optymalnej gotowości startowej. 
Sportowiec musi mieć niezbędną wiedzę 
praktyczną. Z teorią natomiast powinien 
zapoznać się trener.

Szkoleniowcy, którzy przysłuchiwali 
się wykładom, zaapelowali, aby psy-
cholog pracujący z zawodnikiem nie 
starał się zastępować trenera, jak to 
nie raz bywało (naukowcy przyznali 
rację). Poprosili także o przygotowanie 
programów, które nauczą zawodników 
wypoczynku, właściwego spędzania 

wolnego czasu, gdyż jednym z proble-
mów, jaki pojawił się ostatnio w spor-
cie stało się uzależnienie od Internetu, 
zwłaszcza podczas zgrupowań.

Trzeba mówić jednym głosem
Największą „atrakcją” konferencji był 

wykład profesora Goulda. Amerykanin 
od lat pomaga w przygotowaniach 

reprezentacji olimpijskiej swojego 
kraju. Swój występ w Spale zaczął od 
stwierdzenia: – Wszystko ma wpływ na 
występ w trakcie igrzysk.

– Zawodnicy powinni zastanowić się, 
czym igrzyska olimpijskie różnią się 
od innych zawodów – mówił Daniel 
Gould. – Muszą uświadomić sobie, 
że znajdą się w kotle pełnym przed-
stawicieli różnych sportów, w wielkim 
zamieszaniu. Nie wolno takich spraw 
zostawiać przypadkowi. Drużyna musi 
trzymać się razem. Takie sprawy trze-
ba zaplanować dużo wcześniej, omó-
wić wszystkie szczegóły. Sukcesy nie 
biorą się z przypadku. Pomyślcie, czy 
zawodnicy są gotowi na nieoczekiwa-
ne wydarzenia w trakcie IO? Czy wy 
jesteście gotowi, żeby załagodzić takie 
niespodziewane historie. Trzeba przy-
gotować strategie na nagłą zmianę 
sprzętu, wyjątkowe warunki na obiek-
cie, kłopoty z transportem. Ważnym 
problemem jest rodzina. Do Londynu 
zapewne przyjedzie wielu najbliższych 
zawodników. Trzeba zastanowić się, co 
z tym zrobić, żeby sportowiec nie mar-
twił się jak sobie radzą w Anglii.

– Bycie trenerem to sztuka i nauka 
– kontynuował psycholog. – Sztuką 
jest wiedzieć, kiedy naukę zastosować. 

Nie pytajmy czy 
przygotowanie psychologiczne 
jest konieczne tylko, jak je 
przeprowadzić – stwierdził 
prof. Jan Blecharz.

akademia trenerskakonferencja trenerów szkolenia olimpijskiego
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Trener ma swoje plany, a zawod-
nik musi to wiedzieć. Do odejścia od 
planu może zmusić trenera tylko ważny 
powód. Podczas igrzysk najważniejszy 
musi być trener główny. On może robić 
zebrania i pytać asystentów, czy dobrze 
sobie radzi, organizować szczere dys-
kusje. Bo najważniejsze jest, żeby sztab 
szkoleniowy przy drużynie prezentował 
jedno stanowisko – podkreślił.

Z butelką na czołgi
Amerykanin musiał odpowiedzieć na 

wiele pytań zadawanych przez trene-
rów, przede wszystkim, na temat relacji 
trener – zawodnik.

– W uSA dużą rolę pełni dokształ-
canie trenerów – odpowiadał Gould. – 
uczymy ich zadawać pytania. Zawodnik 
sam często zna odpowiedź na to, jak 
sobie pomóc i umie sam się motywo-
wać. Są tacy, którzy nie ufają trenerowi. 
W takich wypadkach łatwiej do niego 
dotrzeć poprzez innego zawodnika. 
Mamy w uSA taki program „American 
trick”, gdzie medaliści olimpijscy prze-
kazują swoje doświadczenia.

Trener musi się zmieniać tak, jak 
zmieniają się czasy – kontynuował pro-
fesor. – Jeśli ma z tym problem, może 
dobierać sobie asystentów, którzy będą 
mieli dobry kontakt z zawodnikami. 
W uSA są z tym naprawdę duże 
problemy. Proszę sobie wyobrazić NBA 
i trenera, który musi poradzić sobie 
z 18-letnimi milionerami. Podkreślam, 
trzeba pamiętać o swoich wartościach, 
nie zmieniać stylu, ale zmieniać się 
w czasie.

To temat, który jest bardzo szeroki. 
Weźmy tenis, gdzie trener musi uważać, 
żeby zawodnik jego nie zwolnił. Ale są 
też tacy sportowcy, którzy wolą prowa-
dzenie autokratyczne. Z doświadczo-
nym można być w stosunkach demo-
kratycznych – oznajmił Daniel Gould. 
– W każdym razie musicie o zawodnika 
dbać, bo jego nie interesuje ile wiecie, 
dopóki wiedzą, że oni was interesują.

Pytany, dlaczego sportowcy uSA są 
najlepsi na świecie, Gould odparł. 
– To mentalność, wychowanie od dzie-
cka mistrzów olimpijskich. rodzice nie 
porównują rankingów. Oni po prostu 
wzmacniają w dziecku poczucie war-
tości. Proste zdania: pracujesz ciężko; 
dobrze to robisz; masz szansę coś 
w życiu osiągnąć, być kimś niezwy-

kłym. Nie nastawiamy dzieci na suk-
ces, ale pokazujemy im wizję sukcesu. 
I dzieci są przekonane, że mogą to 
zrobić – mówił Amerykanin.

– Ale wy, Polacy, przecież jesteście 
niezwykli. Zresztą ja też miałem babcię 
Polkę, więc mogę mówić my. Byłem 
w muzeum Powstania Warszawskiego 
i widziałem dzieci, które szły z butelką 
z benzyną na czołgi. Jak wrócę to będę 
powtarzał amerykańskim sportowcom, 
żeby byli jak Polacy. Bo jeśli w Polsce 
dzieci mogły być postrachem dla 
Niemców, jeśli przegoniliście rosjan, 
to i oni będą mogli być lepszymi od 
sportowców z tych krajów – zakończył 
prof. Daniel Gould.

Prof. Daniel Gould: 
Wychowujemy w USA dzieci 
na mistrzów. Rodzice nie 
porównują rankingów. 
Oni po prostu wzmacniają 
w dziecku poczucie wartości.

akademia trenerska
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Wasz attaché olimpijski publicystyka

W TfL mówią, że 9 mil z centrum Londynu do Parku 
Olimpijskiego pokona turysta w 25 minut. Niestety, mało 
kto wierzy w takie cuda. Fachowcy od korków ulicznych 
nie mają dobrych prognoz dla Londynu. Przede wszystkim 
dlatego, że te igrzyska będą w sercu wielkiego miasta. 
Poprzednie – Sydney, Ateny, Pekin – odbyły się na peryfe-
riach. Tutaj są w mieście, które ciągle przez wielu uważane 
jest za stolicę świata, rocznie krąży po jego ulicach i między 
zabytkami blisko 4 miliony cudzoziemców i 3 miliony brytyj-
skich gości. Podczas jubileuszowych 30 igrzysk olimpijskich, 
przez niecałe trzy tygodnie, ma być ich 9 milionów!

Dla gospodarzy nie jest problemem zakwaterowanie 
i wyżywienie tej armii ludzi. Londyn ma 125 tys. pokoi 
hotelowych, 10 razy więcej niż Ateny czy Sydney. Liczą tutaj, 
że goście zostawią około 3 mld funtów, przy 11 miliardach, 
jakie trzeba było wyłożyć w igrzyska, to niewiele. Hasło jest 
takie – trzecie londyńskie igrzyska mają być przede wszyst-
kim wielką promocją miasta i Wysp. W wielkim korku?

TransporT raz jeszcze
Żeby nie było wątpliwości sportowcy nie będą mieli kło-

potów z transportem, bo większość dyscyplin rozgrywać 
będzie swoje zawody w Parku Olimpijskim. Praktycznie 
będą mogli dojść na obiekty pieszo. Stadion olimpijski, 
który wbrew różnym polskim sceptykom, nie kosztował 
wcale mniej niż nasz Narodowy, lecz prawie dwa razy wię-
cej, leży w sercu Parku Olimpijskiego. Podobnie jak nad-
zwyczajnej urody Aquatics Center.

Zaha Hadid pokazała kolejny raz klasę. Irakijska archi-
tektka popełniła dzieło dla 25 tys. widzów w środku i dla 

milionów, które na pewno będzie się nim zachwycać. To 
nic, że kompleks basenów kosztował ponad miliard zło-
tych. Skoro jest piękny... Sport dzisiaj musi fascynować nas 
wszystkim i wynikami, i piękną oprawą. Czasy siermiężnych 
stadionów i hal mamy już na szczęście za nami. Na pływal-
nię też oczywiście można dojść pieszo. Podobnie jak do hali 
koszykówki i na welodrom.

To kolejne dzieło architektoniczne ekstraklasy światowej. 
Ciekawostka jest taka, że kolarzy będzie można oglądać 
od środka, ale i z zewnątrz przez szklane ściany budynku. 
Większość sportowców tutaj, a także w pozostałych wioskach, 
będzie miała drogę na start lekką, łatwą i przyjemną. Gorzej 
z turystami. Na obiektach, stadionach, halach, boiskach tre-
ningowych praktycznie nie ma parkingów dla kibiców.

Pozostaje szybki pociąg, który jest dumą gospodarzy z TfL. 
„Javelin” to główny środek komunikacji z Kings Cross do 
Stratford. Trzeba pamiętać, że tą sama trasą codziennie 150 
tys. londyńczyków jeździ do pracy i z powrotem. Są więc 
autobusy, linie metra, pociągi. Najważniejszy jednak jest ten 
super express. 10 tys. ludzi na godzinę to dużo, ale aż strach 
pomyśleć, co w razie awarii? Pozostają szybkie marsze i rowe-
ry. Ewentualnie wyjazd na urlop, co zresztą zapowiada wielu 
mieszkańców tego gigantycznego miasta. Żeby przeżyć…

Wioska dla Wykluczonych społecznie

Tutaj mieszkało już czwarte pokolenie pozbawionych 
pracy i jakichkolwiek perspektyw życiowych. Najbardziej 
kryminogenna dzielnica nie tylko Londynu, ale całej Europy. 
Decyzja o igrzyskach to szansa dla tych ludzi i dla miasta. 
Zburzono ponad 200 budynków, przerzucono 2 miliony 
metrów sześciennych ziemi. Tu bowiem działały najbardziej 
trujące fabryki miasta. Stratford miało wyjątkowo ponurą 
sławę. Teraz ma być inaczej. Burmistrz Boris Johnson mówi, 
że to jedyna szansa, aby tych ludzi ze Stratford przywrócić 
społeczeństwu. Władze celem społecznej rewitalizacji przy-
znają wykluczonym nie pokój z kuchnią dla 7 osób, ale trzy 
sypialnie dla rodziny z dwojgiem dzieci.

Nie są też wykluczeni społecznie studenci z monumental-
nego pałacu w Egam. Royal Holloway to jedno z najpiękniej-
szych miejsc do studiowania. Pałac jest siedzibą college’u, 
który należy do renomowanego Uniwersytetu Londyńskiego. 
Tutaj mieszkać będą wioślarze, a później kajakarze. Ścigać 
się będą na akwenie tuż obok słynnego królewskiego 
Pałacu Windsor. Niedaleko najbardziej prestiżowej szkoły 
dla „Chłopców z Eton”. Wreszcie trzecia wioska dla żeglarzy 
w Weymouth. Tam przecież też liczymy na poważne zdobycze.

Londyńskie igrzyska mają pokazać światu urodę mocar-
stwa, w którym kiedyś nigdy nie zachodziło słońce…

Londyn za zamkniętymi drzwiami
Już tylko 240 dni do igrzysk. W Londynie oczywiście pada 
deszcz. Tutaj jednak nie myślą o pogodzie. Trzy magiczne 

litery TfL – Transport for London. To od nich będzie zależeć 
wszystko, by zawody się udały. Bo obiekty gotowe, logistyka 

gotowa. Ekologia dumą, bo to będą igrzyska pełne recy-
klingu. Wszyscy są nad Tamizą pewni, że to będą najpięk-

niejsze igrzyska. Ale ten transport...

17 tysięcy sportowców, którzy zamieszkają w wiosce olimpij-
skiej to na pewno nie populacja wykluczonych. To światowa 

elita sportu. To créme de la créme. Na każdego przypa-
da 16 metrów kwadratowych powierzchni. Zamieszkają 

w apartamentach, które mają trzy dwuosobowe sypialnie, 
salon, dwie łazienki. Po igrzyskach pozostanie 3600 miesz-

kań dla poprzednich mieszkańców tej ponurej dotychczas 
dzielnicy, czyli dla wykluczonych społecznie. Na szczęście 

nas ten problem jeszcze nie dotyka.
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Londyn za zamkniętymi drzwiami

polacy! gramy u siebie!

W kraju tę sprawę również potraktowano poważnie – 
powstał Zespół Międzyresortowy skupiający przedstawicieli 
wielu ministerstw na czele ze sportem i turystyką, który 
przygotowuje w miarę możliwości szeroki program obec-
ności promocji Polski w trakcie igrzysk. Wystawy, konkursy, 
koncerty, spotkania ze sportowcami. To tylko fragment 
przedsięwzięcia. Problem polega na tym, że potencjalni 
sponsorzy naszych londyńsko-polonijnych przedsięwzięć 
zajęci są na razie Euro 2012. Później zostanie już zale-
dwie 50 dni.

Na szczęście w „Londku” widać dużą aktywność naszych 
rodaków. Powstał Klub Olimpijczyka na czele z Kubą 
Górskim. Przygotowują strefy kibica dla naszych fanów. 

Oczywiście są dwa kultowe od lat miejsca polonijne: 
Ognisko Polskie i POSK. Tam też skupiać się będzie życie 
sportowe i kibicowskie w lipcu i sierpniu 2012 roku.

zamiast zakończenia
Po kilku wizytach nad Tamizą nie mam wątpliwości, że 

będą to igrzyska skrojone na ludzką miarę. Po gigantyzmie 
i moim zdaniem wynaturzeniu patosem i obłudą Pekinie, 
wracamy do sportowej rzeczywistości. Będziemy w kraju, 
który tak naprawdę wymyślił nowożytny sport.

 Trzecie już igrzyska londyńskie będą miały kilka priory-
tetów. Gołym okiem widać, że dominuje bezpieczeństwo 
i ekologia. Ale o tym i o Paraolimpiadzie, która tym razem 
będzie miała jeszcze wyższą rangę niż zawody ludzi w pełni 
sprawnych w następnej relacji.

Andrzej Person
Codziennie w londyńskim okręgu konsularnym Ambasady 

RP rodzi się 50 małych Polaków. Londyn jest dzisiaj na 
pewno największym polskim miastem za granicą. Nic 

dziwnego, że od 2005 roku, gdy na początku lipca Londyn 
otrzymał prawo organizowania igrzysk, słychać tutaj jedno 

hasło: Polacy! Gramy u siebie!
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identyfikacja talentów

Oskar BerezOwski

Katarzyna 
Durak to talent 
nieodkryty  
w odpowiednim 
momencie. 
Zaczęła poważnie 
trenować jako 
dorosła kobieta.

publicystyka
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Redaktor naczelny poprosił mnie o napisanie felietonu. – Temat przewodni to system identyfikacji 
sportowych talentów – powiedział. Zadumałem się, bo co ciekawego na tak sformułowany temat 
można napisać? Że ten system u nas nie działa jak powinien? To wszyscy wiedzą. Niektórzy już 
25 lat temu pisali o tym książki, ale świata nie zmienili. Wciąż jest jak było, to znaczy tylko jeden 
procent polskich juniorów, którzy zdobywają medale mistrzostw świata i Europy staje na olimpijskim 
podium, gdy są już seniorami. Reszta ginie gdzieś po drodze, znika, rozpływa się w powietrzu.

Jak można to zmienić? Jak temu zaradzić? Mógłbym przytoczyć tu kilka rad. Jak ta dla trene-
rów: „Spraw, ażeby ci, którym pomagasz odnieśli sukces”. Albo inna, dla młodych sportowców: 
„Pamiętaj, jakość twoich myśli decyduje o jakości twoich osiągnięć”. To piękne hasła, ale czy są 
w stanie zrobić na Was jakiekolwiek wrażenie? Szukałem czegoś, co poruszałoby emocje, działało 
na wyobraźnię. Znalazłem. To fragmenty artykułu Macieja Żukiewicza, opublikowanego na interne-
towej stronie „Trening biegacza”. Przeczytajcie Państwo, a sami przekonacie się, że żaden komen-
tarz nie jest tu potrzebny. 

/.../ Dzieci łatwo jest zachęcić do ciężkiej pracy, obiecując zwycięstwa na zawodach, medale, 
dyplomy, czasem jakąś drobną nagrodę. Młody, utalentowany zawodnik jest głodny sukcesu, chce 
wygrywać najpierw na lokalnych zawodach, potem na wojewódzkich, na końcu na mistrzostwach 
Polski. Mądry trener, kierujący się dobrem swojego zawodnika, stopuje go, oszczędza, aby w zdro-
wiu dotrwał do kategorii młodzieżowca, seniora. Jednak wielu szkoleniowców widząc, że trafił im 
się talent zachowuje się zupełnie inaczej. Dodatkowo do nierozsądnych decyzji nakłania ich system. 
Gdyby w kategorii seniora przyznawano dużo „magicznych punktów”, wtedy z pewnością myślenie 
uległoby zmianie. Kluby nie mają kompletnie nic z dorosłego zawodnika, po prostu nie opłaca im 
się go utrzymywać, zawadza, jest niepotrzebny, jeszcze domaga się pieniędzy, stypendiów, sprzętu. 

/.../ Pamiętam, że gdy startowałem w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego starsi trenerzy 
na trybunach mówili: „Znów wysoki poziom. Szkoda, że 90 procent z tej młodzieży nie dotrwa 
nawet do kategorii juniora”. Wtedy myślałem, że to jakieś bujdy, lecz teraz patrząc na to ilu moich 
kolegów jeszcze pozostało w sporcie, muszę przyznać im rację. Na 40 osób trenujących w dwóch 
klasach lekkoatletycznych w Szkole Mistrzostwa Sportowego, której jestem absolwentem, po jej 
ukończeniu trenuje zaledwie pięciu zawodników łącznie ze mną. Brutalna prawda bardzo boli. 

/.../ Gdy robiłem kurs instruktora sportu, wykłady z części ogólnej odbywały się na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wykładowca zaczął mówić o absurdalnym systemie szkole-
nia, o tym że zamiast zaczynać od treningów ogólnorozwojowych trenerzy zbyt szybko stosują spe-
cjalistyczny trening dla danej konkurencji. Przytoczył wówczas szokujące dane, które skrupulatnie 
zanotowałem w swoim zeszycie. Dotyczą one sukcesów polskich juniorów w latach 1999-2001 na 
mistrzostwach świata i Europy we wszystkich dyscyplinach olimpijskich. Przez te trzy sezony nasza 
młodzież zdobyła na wyżej wymienionych imprezach 456 medali. Z tej grupy sportowców na igrzy-
skach olimpijskich w Atenach i Pekinie wystartowało 48 osób, z czego 18 ukończyło zawody w fina-
le, a zaledwie trzy wywalczyły medale. To pokazuje jak skuteczny jest nasz system, jak marnowane 
są wspaniałe talenty.

Spowiedź biegacza
Marek Michałowski

Wszystko zaczyna się mniej więcej tak… Dziecko zachęcone przez rodziców lub pchane 
jakąś wewnętrzną siłą zaczyna uprawiać sport i nie jest to piłka nożna, zapisuje się do 

klubu, przychodzi na pierwsze treningi, poznaje smak sportowej rywalizacji, startuje na 
zawodach. Tu zaczyna się cała gra, gra o magiczne punkty, słowo klucz przynajmniej 

w lekkiej atletyce. Za miejsce w czołówce na zawodach przyznawane są punkty, czym wyż-
sza lokata tym ich więcej, a im więcej punktów tym więcej pieniędzy dostaje klub na swoją 
działalność. Na pierwszy rzut oka łatwy, przejrzysty i sprawiedliwy system. Im więcej star-

tujących oraz sukcesów tym więcej pieniędzy na utrzymanie klubów.

publicystyka
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I na początek warto sobie przypomnieć 
właśnie samego Mulaka nim 
sięgniemy po jego metody 

treningowe. Sportowcem był przeciętnym. 
Jego największym sukcesem było trzecie 
miejsce w biegu na 1500 m podczas 
mistrzostw Polski w Wilnie w 1936 r. 
Marzenia o medalach przerwała wojna. 
Jego droga frontowa nadaje się na kanwę 
filmu. Powojenne perypetie związane 
z polityką do dziś dzielą biografów 
Mulaka na dwa obozy. Fakt, że musiał się 
ukrywać. Schronienie znalazł na Szrenicy. 
Gdy sprawa trochę ucichła wrócił do 
Warszawy. Obserwowany przez SB znalazł 
jednak pracę, wAkademii Wychowania 
Fizycznego.

Miał już co prawda przedwojenny tytuł 
instruktora lekkoatletyki, ale trudno mu 
było przejść obojętnie obok wykładów 
Maurice’a Baqueta, onegdaj dyrekto-
ra technicznego francuskiego Instytutu 
Sportu. Poczuł powiew zmian w treningu 
i zamierzał złapać ten wiatr w żagle. 
Szybko więc odnowił kontakty, jeździł na 
zawody jako obserwator. Wiosną 1951 
r. pojawił się na zgrupowaniu kadry 
w Zakopanem. Nie mógł przyjechać tam 
oficjalnie, więc miał status trenera spo-
łecznego. Szybko znalazł jednak wspólny 
język z Wacławem Gąssowskim, który 
prowadził całą kadrę. Dostał od niego 
pod opiekę długodystansowców. I wtedy 
zaczęła powstawać tzw. szkoła Mulaka.

Pan Jan musiał sobie poradzić nie 
tyle z opracowaniem wyczynowego planu 
treningowego, co z takim zaplanowa-
niem zajęć, żeby ci drobni, niedożywieni 
chłopcy wytrzymali zajęcia i nabrali wię-
cej krzepy. Nie był ekspertem fizjologii 
ani medycyny, choć jeszcze przed wojną 
fascynowały go badania Iwana Pawłowa 
(twórca teorii odruchów warunkowych) 

i podczas okupacji tłumaczył książki jego 
uczniów. To wówczas zaczął lansować 
koncepcję piramidy treningowej, w któ-
rej na dole jest przygotowanie ogólne, 
wytrzymałościowe. Doskonale rozumiał 
niedożywionych, chudych zawodników. 
Trzeba było ich zabierać bardziej do 
sanatoriów niż ośrodków sportowych (któ-
rych zresztą i tak nie było). 

Dlatego Mulak zaczął szukać miejsc, 
w których klimat sprzyja zdrowiu. Tam 
zamierzał odbudowywać ich spraw-
ność. Nie mógł jednak sięgać po wzorce 
z zagranicy. Te bowiem opracowane były 
przeważnie dla zawodników silnych fizycz-
nie, zdrowych. Można było u nich kłaść 
nacisk na wytrzymałość specjalną. Mulak 
wiedział, że musi stworzyć najpierw bazę. 

Oskar BerezOwski

Kto dziś pamięta szkołę biegową Jana Mulaka? 
Wielu trenerów twierdzi, że nie przetrwała 
próby czasu i rzeczywiście trudno ją przełożyć 
na dzisiejsze potrzeby wyczynowego treningu 
specjalistycznego. Jeśli jednak poszukiwać gdzieś 
inspiracji do przygotowań ogólnorozwojowych  
w okresie zimowych i wykazać nieco kreatywności, 
to jego duże i małe zabawy biegowe wciąż  
okazują się bezbłędne. Zgrupowania klimatyczne 
w polskich górach? To też pomysł tego niezwykłego 
człowieka, twórcy Wunderteamu.

Jan Mulak: Zima jest 
najlepszym okresem  
dla podniesienia ogólnej 
kondycji, jak i wytrzymałości. 
Należy w pełni wykorzystać 
dobre strony działania niskich 
temperatur.

lekkoatletyka
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Przyjął, że priorytetem jest doskonale-
nie funkcji ogólnych, potem sprawność 
ruchowa, a na końcu wytrzymałość spe-
cjalna. Środkami możliwymi do przyję-
cia przez zawodników były więc treningi 
polegające na przechodzeniu z truchtu do 
biegu (zmiana tempa). Teoretycznie nie 
było to nic nowego, zaadaptował bowiem 
skandynawski fartlek (odmianę treningu 
interwałowego). Chodziło jednak o inne 
rozłożenie akcentów, prowadzeniu zajęć 
w terenie i stworzenie tzw. małej i dużej 
zabawy biegowej.

Konkurencją wyjściową dla grupy 
Mulaka było 3000 metrów. Zawodnicy 
przygotowani do tego dystansu mogli 
dołożyć przeszkody, startować na 1500 
m i 50000 m.

Mulak, chcąc nie chcąc, musiał stać się 
także organizatorem. Upatrzona przez 
niego baza w Karkonoszach była świetna, 
ale kadra musiała przygotowywać się 
do igrzysk w Helsinkach (1952). Trudno 
było to robić na odludziu. PZLA postawiła 
więc zadanie: znalezienia ośrodka klima-
tem przypominającym pojezierze fińskie. 
Padło na Wałcz. Mulak był początkowo 
sceptyczny. Sam znalazł przecież miej-
sce w okolicach Augustowa. Wałcz miał 
jednak tor kajakarski i starą zarośniętą, 
jeszcze poniemiecką bieżnię.

Co było dalej? Wunderteam i jego wiel-
kie sukcesy. Na ten temat wylano jednak 
hektolitry farby drukarskiej.

Tu skupimy się na samej szkole tre-
ningowej i tym, co warto jeszcze pielęg-
nować.

Jerzy Skucha, dziś prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, a wcześniej wie-
loletni szef wyszkolenia, dostrzega ele-
menty, które już dawno się zdezaktuali-
zowały.

– Trening w ciepłym klimacie. Mulak 
uważał, że to zbędne w procesie trenin-
gowym polskiego zawodnika. Motywował 
to na wiele sposobów, wówczas logicz-
nych, ale teraz dobry średniodystanso-
wiec biega na różnych kontynentach, 
w różnych temperaturach i musi się do 
nich przystosowywać. Szkolenie w innym 
klimacie wymuszają też zmiany w fizjolo-
gii i mentalności dzisiejszych zawodników. 
Można powiedzieć, że są oni delikat-
niejsi niż biegacze sprzed kilku dekad. 
Teraz szukamy optymalnych warunków 
dla zdolnego człowieka, wtedy szukano 
często zawodnika zdolnego przystosować 
się do panujących warunków. Zima to dla 
Mulaka był fantastyczny okres do budo-
wania wytrzymałości biegowej w śniegu. 
Mało kto jednak mówi o tym, jak łatwo 
można było w ten sposób nabawić się 
kontuzji. Dziś ryzyko wykluczenia biega-
cza z zajęć z powodu urazu staramy się 
minimalizować zmieniając właśnie środki 
treningowe na bezpieczniejsze, przysto-
sowane do indywidualnych możliwości, 
bierzemy pod uwagę przebyte i obecne 
urazy – analizuje Skucha.

Wciąż pozostaje jednak znakomita 
część trenerów, która musi radzić sobie 
bez zgrupowań klimatycznych w ciepłych 
krajach, a ich zawodnicy nie startują na 
wielu kontynentach lub nie będą tego 
robili w najbliższych latach. Skoro zaś zbli-
ża się zima, to oddajmy głos Mulakowi:

– Zima nieprzypadkowo jest najlep-
szym okresem dla podniesienia ogólnej 

kondycji, jak i wytrzymałości. Należy przy 
tym w pełni wykorzystać dobre strony 
działania niskich temperatur (oczywiście 
unikając skutków ujemnych, w posta-
ci zaziębień związanych z gwałtownym 
przechłodzeniem) – pisał w prowadzonej 
przez siebie „Lekkoatletyce”.

– Jak wskazuje nasze doświadczenie, 
nie spotyka się u nas tak niskich tempe-
ratur, które by były przeciwwskazaniem 
dla prowadzenia treningu (pracę trenin-
gową prowadziliśmy wielokrotnie przy 
temperaturze poniżej -20°C). Wydaje 
się oczywiste, że dla uzyskania jak naj-
lepszego efektu wytrenowanie na obozy 
zimowe należy wybierać zimniejsze mie-
siące (styczeń i luty), wykorzystując róż-
nice wzniesień (Karkonosze, Tatry) bez 
obawy wyjścia naprzeciw jeszcze niższym 
temperaturom. Warunkiem zabezpiecze-
nia przed przeziębieniem (zwłaszcza na 
skutek zamoknięcia obuwia) jest ciągły 
ruch w żywym rytmie (żywszym niż pod-
czas lata), co jest również uwarunkowane 
fizjologicznie warunkami średniogórski-
mi, stawiającymi większe wymagania 
aparatowi oddychania. Żywy rytm poru-
szania się, związany z przyspieszeniem 
oddechu, nie wymaga przeto sztucznych 
zabiegów.

Niby banalne, ale warto czasem 
porozmawiać z lekarzem i sprawdzić, 
jak zawodnicy zareagują na prawdziwy 
zimowy trening poza halą.

Jan Mulak 
(drugi z prawej) 
przed wojną 
trenował, bez 
większych 
sukcesów, 
biegi średnie w 
stołecznej Skrze.

Duża zabawa biegowa

1. Rozgrzewka. W sumie zawod-
nik przebiega około 6 km. Truchty 
przeplatane są podskokami, ćwi-
czeniami rozciągającymi, wysko-
kami. Czas ok. 30 min.

2. Ćwiczenia rytmu biegowego. 
Trucht, z którego zawodnik prze-
chodzi do krótkich sprintów (150-
200 m w 4-6 seriach). Ćwiczenia 
rozciągające. Czas ok. 20 min.

3. Ćwiczenia tempa. Tzw. czte-
rominutówki, czyli odcinki ok. 
1000 m w czasie do 4 min., 
przerwa w lekkim truchcie trwa 
mniej więcej tyle samo. W zależ-
ności od wytrenowania zawodnik 
powtarza 5-10 serii. Zwraca się 
uwagę na technikę. Czas trwania 
ok. 40 min.

4. Zakończenie. Spokojny bieg, 
ćwiczenia rozluźniające, oddecho-
we. Czas trwania ok. 30 min.

W sumie trening trwa 90-120 
minut. Teraz najczęściej przepro-
wadza się go w okresie zimowym.

Mała zabawa biegowa

Tak, jak wyżej bez części trze-
ciej. Czas trwania 60-70 min.

lekkoatletyka



sporty zimowe skicross

Skicross to jeden z najbardziej widowiskowych 

sportów zimowych. W Polsce uprawia go niewiele 

osób, mimo to mamy przedstawicielkę w światowej 

czołówce – Karolina Riemen w tegorocznych 

mistrzostwach świata w amerykańskim Deer Valley 

zajęła szóste miejsce.

Marek Michałowski
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S kicross to zawody, w których 
narciarze ścigają się ze sobą 
bezpośrednio, a nie w osobnych 

przejazdach. Zanim jednak dojdzie do 
bezpośredniej rywalizacji organizowane 
są eliminacje, które rozgrywa się 
w tradycyjny sposób, a więc każdy uczestnik 
pokonuje trasę wyścigu w pojedynkę. Na 
podstawie uzyskanych w eliminacjach 
czasów 32 najlepszych narciarzy oraz 
16 najszybszych pań kwalifikowanych 
jest  do zasadniczej części zawodów, 

w której rywalizują ze sobą bezpośrednio 
w czteroosobowych grupach.

Do poszczególnych grup kwalifikowani 
są zawodnicy o podobnych wynikach 
osiągniętych w eliminacjach – chodzi 
o to, aby uczestnicy zawodów mieli równe 
szanse. Specjalna maszyna startowa  
wypuszcza jednocześnie na trasę grupę 
narciarzy, z których awans do dalszej fazy 
zdobywa pierwsza dwójka. Całe zawody 
wygrywa ten, kto najszybciej dojedzie do 
mety w ostatnim, finałowym wyścigu.

Podczas skicrossu na stoku usta-
wione są specjalne bramki, podobnie 
jak w biegu zjazdowym lub slalomie. 
Ale na tym podobieństwa się koń-
czą, bo na skicrossowej trasie budu-
je się ze śniegu przeszkody. Są to 
ostre zakręty z bandami, większe lub 
mniejsze skocznie, poprzeczne garby, 
muldy i inne wymyślne utrudnienia, 
które mają sprawić, że impreza będzie 
atrakcyjna.

„Atrakcji” rzeczywiście nie brakuje, 
bo na tak trudnej trasie dochodzi nie-
kiedy do kolizji pędzących w dół nar-
ciarzy. Na szczęście, w zdecydowanej 
większości przypadków, bez poważ-
nych konsekwencji zdrowotnych.

Skicross wymyślili Amerykanie 
w latach 90. ubiegłego stulecia. 
Najpierw uznała go i objęła swoim 
patronatem Międzynarodowa 
Federacja Narciarska. Pięć lat temu 
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Urodzona 19.VIII.1988 r. w Tuchowie. 
Z początku występowała w narciarstwie 
alpejskim, potem przeniosła się do nar-
ciarstwa dowolnego. Obecnie występuje 
w zawodach skicrossu.

Największe sukcesy: 6. miejsce 
w mistrzostwach świata w Deer Valley 

(USA) w 2011 r., 8. miejsce w Pucharze 
Świata 2010/11 w niemieckim 
Grasgehren, 9. miejsce w Pucharze 
Świata 2010/11 w szwajcarskim 
Meiringen-Hasliberg, 16. miejsce na 
zimowych igrzyskach w Vancouver 
w 2010 r.

skicross
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Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
postanowił włączyć skicross do progra-
mu igrzysk. Do olimpijskiego debiutu 
nowej konkurencji doszło rok temu 
w kanadyjskim Vancouver. Pierwszymi 
mistrzami olimpijskimi w skicrossie 
zostali Kanadyjka Ashleigh McIvor 
oraz Szwajcar Michael Schmid. Polka 
Karolina Riemen zajęła 16. miejsce.

To jeden z najbardziej widowisko-
wych sportów zimowych. Na świecie 
skicross zdobywa coraz większą popu-
larność, media poświęcają mu coraz 
więcej uwagi, interesuje się nim coraz 
więcej sponsorów. Także w Polsce jego 
początki były obiecujące. Powołana 
cztery lata temu przez Polski Związek 
Narciarski pierwsza reprezentacja 
w skicrossie zaczęła treningi i starty 
w sezonie 2007/08, a ich efektem było 
zdobycie w 2008 roku Pucharu Europy 
przez Dagmarę Krzyżyńską.

W kraju zawodów było jednak jak 
na lekarstwo. Dość powiedzieć, że 
w latach 2005-2008 rozegrano ich 
tylko pięć. Mimo to polscy skicrossowcy 
próbują zaistnieć na międzynarodowej 
arenie. O ich dużym potencjale naj-
lepiej świadczy przykład wspomnia-
nej wcześniej Karoliny Riemen, która 
w lutym 2011 roku zajęła szóste miej-
sce w mistrzostwach świata w ame-
rykańskim Deer Valley, a średnia jej 
startów w Pucharze Świata to dziewiąta 
lokata.

KAROLINA RIEMEN

Mimo to zainteresowanie skicrossem, 
głównie ze strony mediów, jest w Polsce 
znikome. A bez tego zainteresowania 
i popularyzacji nowej konkurencji trud-
no znaleźć sponsorów gotowych zain-
westować w organizację zawodów. Jest 
jeszcze czas, aby wykorzystać obecność 
urodziwej Polki w światowej czołówce 
i spopularyzować  w naszym kraju ten 
niezwykle widowiskowy sport. „Forum 
Trenera” kładzie pierwszą cegiełkę, do 
której – mamy nadzieję – inni dołożą 
kolejne. 
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sporty zimowe short track

ADAM NURKIEWICZ/MEDIASPORT
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Ł yżwiarskie wyścigi na torze o długości 
111,12 m cieszą się popularnością 
na świecie przynajmniej od lat 80. 

XX wieku Początkowo, zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, potem także 
w krajach azjatyckich – Japonii, Korei Płd. 
i Chinach. 

Do naszego kraju ta dynamiczna i nie-
zwykle widowiskowa odmiana łyżwiarstwa 
szybkiego dotarła w latach 90. W Nowym 
Targu Lidia Olcoń i Tadeusz Matuszek 
założyli pierwszą sekcję short tracku. Potem 
zaczęły powstawać kolejne, może nie lawi-
nowo, ale systematycznie. Najlepiej rozwi-
nął się ośrodek w Białymstoku, gdzie pręż-
nie działa klub Juvenia, znajduje się Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego, a lodowisko jest 
wyłącznie do dyspozycji przedstawicieli tej 
dyscypliny. Łyżwiarstwo szybkie na krótkim 
torze uprawia się też w Sanoku, Elblągu, 
Opolu, Domaniewicach, Dusznikach-
Zdroju, Gdańsku, Olsztynie i Toruniu.

– Ten sport może się rozwijać bardziej 
dynamicznie niż jego odmiana na długim 
torze, bo uprawia się go na zwykłych 
lodowiskach, a nie odkrytych i zależnych 
często od pogody torach – mówi Grzegorz 
Kałowski, sekretarz generalny Polskiego 
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Rozwojowi 
short tracku nie sprzyja sąsiedztwo sek-
cji hokejowej. Wiadomo – konkurencja 
w walce o godziny treningów na lodzie. 

Wyścigi na krótkim torze to stosunkowo 
młoda u nas dyscyplina, stąd i trene-
rów nie udało się wykształcić zbyt wielu. 
– W sumie jest ich około 20, z czego więk-
szość w Białymstoku i Opolu. W innych 
ośrodkach przeważnie po jednym. Kursy 
są rzadko, po roku 2000 odbyły się chyba 
dwa, praktycznie mogą je prowadzić tylko 
uczelnie wyższe, a nie wszystkie AWF są 
tym zainteresowane – tłumaczy Kałowski.

takiej „młodości” kadrowiczów jest proza-
iczny. Trening jest bardzo czasochłonny, 
a żyć z short tracku się nie da. Zawodnicy 
dochodzą do pewnego etapu, na którym 
muszą sobie zadać pytanie, co dalej. I zwy-
kle po prostu idą do pracy.

Tu dochodzimy do głównego problemu 
tej olimpijskiej od 1992 roku dyscypliny. 
– To jest bardzo kosztowny sport – wzdycha 
Grzegorz Kałowski i wylicza: – Sam strój 
zawodnika to wydatek rzędu 10 tysięcy 
złotych. Najdroższe są buty (7 tys.) i płozy 
(1,5 tys.). Kostium kosztuje tysiąc złotych, 
a dochodzą rękawiczki i kask. Oczywiście 
ten sprzęt nie zużywa się błyskawicznie, 
jednak ostatnio mieliśmy zamówienie od 
zawodników na 400 tys. zł, a mogli-
śmy przeznaczyć tylko połowę tej kwoty. 
Ograniczyliśmy się do zakupu płóz i butów 
dla niektórych – przyznaje sekretarz. 
Sporych kłopotów finansowych nastręczają 
też podróże na dalekie Puchary Świata, 
które zwykle odbywają się w Azji i Ameryce 
Północnej.

Najbliższym celem polskich krótkoto-
rowców są styczniowe (27-29) mistrzostwa 
Europy w Mladej Boleslav w Czechach. 
Wcześniej odbędą się jeszcze dwa Puchary 
Świata w Chinach i Japonii, ale trener 
Monroe ze zrozumieniem powiedział, że 
skoro z kasą krucho, to kadrowicze potre-
nują za to mocno w kraju i tu wystartują 
w kilku zawodach. 

To są też powody, dla których do szko-
lenia kadry kilka lat temu postanowio-
no zatrudniać obcokrajowców. Najpierw 
Chińczyka Yanga He, który przez kilka lat 
szkolił Polaków przed igrzyskami olimpijski-
mi w Vancouver, a ostatnio Kanadyjczyka 
Johna Monroe. – John ma szeroką wie-
dzę, a co ważne, chce się nią dzielić 
z naszymi szkoleniowcami. Wcześniej pra-
cował w kolebce short tracku w Stanach 
Zjednoczonych, a ostatnio prowadził kadrę 
Holandii – opowiada Kałowski. 

Kanadyjczyk jest nieco droższy od pol-
skich trenerów i trzeba pokrywać koszty 
jego utrzymania w naszym kraju, ale i tak 
powinno się to opłacić. Zawodnicy bardzo 
sobie chwalą współpracę z gościem zza 
oceanu. I robią systematyczne postępy.

O ile w igrzyskach i mistrzostwach świa-
ta w short tracku niezmiennie rządzą głów-
nie Azjaci, Amerykanie i Kanadyjczycy, 
o tyle w Europie Polacy coraz częściej 
zajmują miejsca w czołówce. W 2008 
roku w Ventspils Patrycja Maliszewska była 
czwarta na 500 m, podobnie jak Bartosz 
Konopko. Rok później Aida Bella zajęła 
piątą pozycję na tym samym dystansie, 
zaś w 2010 roku w Dreźnie Paula Bzura 
w czterech z pięciu indywidualnych konku-
rencji plasowała się w pierwszej dziesiąt-
ce. Ukoronowaniem postępów był tego-
roczny srebrny medal Maliszewskiej na 
500 metrów w holenderskim Heerenveen. 
Bzura, Maliszewska i Konopko to obecna 
czołówka polskiego short tracku. 

Czołówka byłaby może szersza, gdyby 
ten sport uprawiało więcej osób. Obecnie 
w PZŁS jest zarejestrowanych około 350 
zawodników i zawodniczek, z czego senio-
rów… 14 – bardzo młodych. Najstarsza 
w tym gronie jest Aida Bella z Politechniki 
Opolskiej, która ma zaledwie 26 lat. Powód 

Wojciech osiński

Trzy osoby na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, najpierw 

chiński, a obecnie kanadyjski trener kadry, specjalistyczny 

ośrodek w Białymstoku, medal mistrzostw Europy  

– trzeba przyznać, że polski short track się rozwija.  

Tylko pieniędzy by się więcej przydało...

W sumie w Polsce  
jest około 20 trenerów short 
tracku, z czego większość 
w Białymstoku i Opolu. 
W innych ośrodkach 
przeważnie po jednym.

John Monroe 
pracował w USA 
i Holandii.  
W Polsce będzie 
miał trudniejszą 
pracę, by stworzyć 
silną kadrę  
z zaledwie  
14 seniorów.

short track
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W trakcie wyścigu 
na torze może się 
wydarzyć wszystko 
i największy faworyt 
zostaje z pustymi 
rękami. Poza tym 
to kontaktowa 
dyscyplina sportu, 
a ja lubię walkę.

sporty zimowe short track
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Jakie to uczucie być pierwszą polską 
medalistką wielkiej imprezy w historii short 
tracku?
Och, wspaniałe. Po minięciu mety 

wyścigu na 500 m w mistrzostwach 
Europy w holenderskim Heerenveen roz-
płakałam się ze szczęścia. Trochę oba-
wiałam się tego startu, bo w ramach 
przygotowań wcześniej pojechaliśmy 
z Jakubem Jaworskim do Kanady i nie 
byłam pewna, czy to wypali. Ale wypa-
liło i nie sposób słowami opisać to, 
co czułam, odbierając srebrny medal. 
Pomyślałam, że warto było ponosić te 
wszystkie wyrzeczenia.

Co się Pani najbardziej podoba w short 
tracku?
Chyba nieprzewidywalność. W trakcie 

wyścigu na torze może się wydarzyć 
wszystko i największy faworyt zostaje 
z pustymi rękami. Poza tym to kontakto-
wa dyscyplina sportu, a ja lubię walkę, 
bezpośrednią konfrontację.

Czym się Pani zajmuje poza uprawianiem short 
tracku?
Studiuję na trzecim roku Wyższej 

Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki 
w Białymstoku. Mam zajęcia trzy razy 
w tygodniu, choć nie jest to proste ze 
względu na bardzo absorbujący tre-
ning. Na szczęście mamy wyrozumiałych 
wykładowców. 

Jak wygląda Pani zwykły dzień?
Wstaję o 5.30, jem śniadanie i przygo-

towuję się do wyjścia na trening. O 6.45 
zaczynamy rozgrzewkę, o 7.30 wcho-
dzimy na lód, na którym ćwiczymy 
dwie godziny. Potem mamy rozbieganie 
i ostrzenie łyżew. Po powrocie do domu 
obiad i odpoczynek. Zwykle drzem-

ka trwa około pół godziny. O 15 jest 
drugi trening, trwający godzinę, który 
może zostać zastąpiony przez zajęcia na 
siłowni lub bieganie. Wieczorem kolacja 
i spać, bo przecież następnego dnia trze-
ba wstać o wpół do szóstej.

A gdzie miejsce na życie prywatne?
Trudno o to. Zwykle mamy wolne 

tylko niedziele. Jednak niedogodności 
są rekompensowane przez sukcesy na 
torze.

Od sierpnia z reprezentacją Polski pracuje 
nowy trener, Kanadyjczyk John Monroe. 
Wcześniej pracowaliście z Chińczykiem 
Yangiem He. Proszę ich porównać.
Azjata zagonił nas do tak ciężkiego 

treningu, jakiego wcześniej nie znaliśmy. 
Przekonaliśmy się jak mocno możemy 
pracować. On wyznawał typową chińską 
szkołę – jak najwięcej, jak najszybciej, jak 
najciężej i wszyscy jednakowo. Z Johnem 
też ciężko trenujemy, ale Kanadyjczyk 
bardziej indywidualizuje ćwiczenia. No 
i można się z nim łatwiej się dogadać, co 
ma wielkie znaczenie, bo czasem trzeba 
też z trenerem porozmawiać o rzeczach 
innych niż trening. John jest dobrym 
psychologiem. 

W naszej kadrze najstarsza zawodniczka Aida 
Bella ma 26 lat. Pani ma 23. Planuje Pani 
długą karierę?
Zobaczymy. Najbliższe trzy lata pod-

porządkowuję startowi w igrzyskach 
olimpijskich w Soczi. Potem będę chciała 
studiować medycynę. W tym celu chcę 
poprawić maturę, bo zdawałam wiedzę 
o społeczeństwie, a teraz zdam biolo-
gię. Miałam na to pięć lat, a teraz jest 
ostatnia szansa. Dobry wynik ułatwi mi 
dostanie się na wymarzone studia, które 
chcę rozpocząć po igrzyskach.

Z PaTrycją MaliszEwską, zawodniczką juvenii 

Białystok, srebrną medalistką mistrzostw Europy 

na 500 metrów w Heerenveen w 2011 roku 

rozmawia wojciech Osiński.

Patrycja 
Maliszewska  
lubi short track,  
bo to sport 
kontaktowy,  
a ona uwielbia 
każdą formę 
konfrontacji.

short track
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Z Pawłem 

KowalsKim, trenerem 

windsurfingowej  

kadry RS:X,  

rozmawia  

Oskar Berezowski

rozmowa
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W windsurfingowej klasie RS:X grozi nam 
klęska urodzaju.
Może trochę rzeczywiście tak to 

wygląda, ale chyba każdy trener 
chciałby mieć takie zmartwienie.

Na rok przed igrzyskami mamy mistrza 
świata Piotra Myszkę i wicemistrza świata 
Przemysława Miarczyńskiego. Tylko jeden 
może wystartować w igrzyskach olimpijskich 
w Londynie. Inne kraje miewały takie 
problemy?
W Izraelu bywał urodzaj medalistów, 

w Nowej Zelandii, ale takiej sytuacji jak 
u nas nie pamiętam.

Jakie jest rozwiązanie?
Proste: pojedzie najlepszy. Tu nie 

ma bocznych furtek. Możemy wystawić 
tylko jednego żeglarza, musimy więc 
wybrać najlepszego z dwóch najlep-
szych na świecie. Mamy sprawiedliwy 
system selekcji.

Na czym on polega?
Dyscypliny żeglarskie na najbliż-

szych igrzyskach olimpijskich zosta-
ną rozegrane w Weymouth. Kluczowe 
jest więc doświadczenie właśnie na 
tym akwenie. O nominacji olimpij-
skiej decydują więc starty w Wielkiej 
Brytanii. W tym roku były tam już rega-
ty Pucharu Świata i zawody przedolim-
pijskie. Po tym cyklu najwięcej punktów 
ma Przemek Miarczyński. Ostatnim 
etapem są jednak grudniowe mistrzo-
stwa świata w Perth. 

Teoretycznie może więc dojść do takiej 
sytuacji, że jeśli Piotr Myszka zdobędzie 
tam tytuł mistrza świata, a Przemysław 
Miarczyński też wypadnie nieźle, to do 
Londynu poleci mimo wszystko Miarczyński?
Mistrz świata zostanie w domu. Tak, 

to teoretycznie możliwe. Wszystko jest 
teraz w ich rękach.



Akademia Trenerska jest projektem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
koordynowanym przez Instytut Sportu  
w Warszawie. 
Podstawowym zadaniem Akademii  
jest działalność edukacyjna realizowana 
poprzez organizację różnych form  
kształcenia i doskonalenia zawodowego 
kadr sportowych. 
Głównym celem jest podnoszenie poziomu 
wykształcenia  trenerów i rozwój  
umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy 
na praktykę.

W połowie grudnia w Australii zobaczymy 
więc niezwykła walkę. To zwiększa szanse 
Polaków na powtórzenie sukcesu i powrót ze 
złotem i srebrem?
Dla obu żeglarzy stawka jest bar-

dzo wysoka. Wiem w jaki sposób 
przygotowywali się do poprzedniej 
imprezy. Teraz cykl był jeszcze bardziej 
udany: trenowali efektywniej, ominęły 
ich poważne kontuzje. Windsurfing to 
jednak nie apteka. Zawody trwają 
tydzień. W tym czasie rozgrywanych 
jest 12 wyścigów, a i tak na koniec 
różnice między zawodnikami są mini-
malne. To pokazuje jak wysoki jest 
poziom i jak mały jest margines błędu 
przez cały czas trwania wyczerpujących 
zawodów.

Na rok przed igrzyskami w Pekinie też na 
papierze wyglądaliśmy nieźle. Miarczyński 

był wicemistrzem świata, tymczasem 
olimpijskie podium okazało się dla Biało-
Czerwonych niedostępne. Co zrobić, by nie 
powtórzyła się ta sytuacja?
Nie ma na to prostej recepty, choć 

wierzę, że tym razem nasza sytuacja 
będzie inna. Składa się na to wiele 
czynników. Zacznijmy od samego akwe-
nu. W Qingdao warunki atmosferycz-
ne nie sprzyjają dobrze zbudowanym 
zawodnikom. Mówiąc kolokwialnie: 
tam słabo wieje. To preferuje drobnych 
żeglarzy. Oni na małym wietrze, przy 
mniejszej masie, są szybsi. Oczywiście, 
przygotowując się do zawodów brali-
śmy to pod uwagę i nie zrzucam nie-
powodzenia tylko na ten jeden aspekt, 
ale trzeba o nim pamiętać.

W Weymouth będzie inaczej?
Pominę tu skomplikowane wywo-

dy meteorologiczne i poprzestanę na 
prostym skrócie: tam wieje mocniej. To 
jednak tylko jeden z wielu elementów 
układanki. Dla Europejczyka nie bez 
znaczenia jest też klimat. No i samo 
przygotowanie. Teraz jest trochę ina-
czej niż przed Pekinem. Po pierwsze 
kwalifikacje dla Zofii Klepackiej już 
się skończyły. W 2008 r. pierwszy 
szczyt formy musiała mieć w kwiet-
niu, gdy walczyła o wyjazd. Panowie 
w grudniu tez będą mieli wyjaśnioną 
sytuację. Teraz mamy także trenera od 
przygotowań kondycyjnych. Mariusz 
Goliński koncentruje się na bilan-
sowaniu obciążeń, ja mogę więcej 
czasu poświęcić na zajęcia typowo 
żeglarskie. Zmieniły się także zasa-
dy szkolenia między zgrupowaniami. 
Jest większa kontrola. No i wreszcie 

grupa. Nasi najlepsi żeglarze mają 
z kim rywalizować na treningach. To 
zaplecze zbliża się umiejętnościami 
do czołówki.

Lepiej znacie też akwen.
W Weymouth spędziliśmy w sumie 5 

miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. W tym 
roku byliśmy już tam kilka razy. Mamy 

O nominacji olimpijskiej decydują starty w Wielkiej 
Brytanii. W tym roku były tam już regaty Pucharu 
Świata i zawody przedolimpijskie. Po tym cyklu 
najwięcej punktów ma Przemek Miarczyński.

mistrzostwa świata w żeglarstwie rozmowa
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Nasza oferta obejmuje:

   Weekendowe szkolenia skierowane  
do trenerów pracujących z zawodnikami  
kadr narodowych i olimpijskich.

   Kurs na stopień trenera klasy pierwszej  
i mistrzowskiej.

   „Forum Trenera” – nowoczesny sposób komunikacji  
i wymiany informacji z wykorzystaniem platformy internetowej. 

Sprawdź nas!
www.akademiatrenerska.pl

tam założoną stałą bazę w pobli-
żu Sailing Academy. Tam trzymamy 
sprzęt. W samym ośrodku wynajmowa-
nie miejsc jest dla nas za drogie.

Jak Brytyjczycy przygotowują się do 
igrzysk. Żeglarstwo to dla nich prestiżowa 
rozgrywka. Z Pekinu przywieźli 4 złote, 
1 srebrny i 1 brązowy medal. Marina 
w Weymouth kosztowała 6,5 mln funtów 
i była pierwszym obiektem olimpijskim 
oddanym już w 2008 roku.
Do igrzysk w Atlancie nie odnosili 

wielkich sukcesów. Przed Sydney ich 
pozycja powoli zaczęła się zmieniać. 
W każdych kolejnych igrzyskach mają 
więcej medali, za tym idą pieniądze, 
za nimi efektywniejsze zarządzanie. 

ciekawym przykładem jest właśnie ta 
Akademia Żeglarska. Ich najlepsi żegla-
rze od poniedziałku do piątku ciężko 
tam pracują. Przychodzą trochę jak do 
fabryki. W weekend baza pustoszeje. 
W Weymouth mają obiekty sportowe 
dla teamu olimpijskiego i całą bazę 
do przygotowania sprzętu. Skumulowali 
znaczne pieniądze na wąskiej grupie. 
To są miliony funtów wydawanych na 
wszystkie klasy olimpijskie.

My nie mamy kompleksów?
Mamy lepszy system szkolenia mło-

dzieży, szeroką grupę dobrych juniorów. 
Proszę przeanalizować ostatni sezon. 
Mistrzostwa Europy juniorów: wśród 
dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła 
Kamila Smektała, druga była Agnieszka 

Bilska, a wśród chłopców pierwsze miej-
sce zajął Paweł Tarnowski. Mistrzostwa 
świata. Kompletna dominacja! Bilska 
ze złotem, Smektała ze srebrem, brąz 
dla Barbary Dmuchowskiej. Tytuł zdo-
był też Tarnowski. Inaczej to po prostu 
zorganizowaliśmy. u nasz szkolenie 
oparte jest o kluby i dobrych trenerów.

Powołanie Klubu Polska Londyn 2012 
pomaga Wam w przygotowaniach? 
Finansowanie jest teraz łatwiejsze. 

Wcześniej na niektóre rzeczy nie było 
nas stać, teraz mogliśmy zatrudnić 
choćby dodatkowego trenera. Teraz, 
w tej elitarnej grupie są panowie. Zofia 
Klepacka, która ma już awans olimpij-
ski zapewniony, w Perth będzie walczy-
ła właśnie o dołączenie do Klubu.

Ciekawym przykładem w Anglii jest ich 
Akademia Żeglarska. Najlepsi brytyjscy 
żeglarze od poniedziałku do piątku ciężko 
tam pracują. Przychodzą trochę jak do 
fabryki. W weekend baza pustoszeje.

rozmowa

Piotr Myszka  
(z prawej) był 
w roku 2010 
mistrzem świata, 
a Przemysław 
Miarczyński 
wicemistrzem.  
Na IO może 
jechać tylko jeden 
z nich.

Ar
kA

d
iu

sz
 F

ed
u

si
o



76 forum trenera

mistrzostwa świata w źeglarstwie nasi faworyci

Paula KoPyłowicz



 forum trenera 77

P orównanie do barokowego 
malowidła jest jak najbardziej 
na miejscu. zofia Klepacka 

swoje ciało pokryła obrazkami. 
wytatuowanymi. Jeśli zdobędzie 
medal w windsurfingowej klasie RS:
X na przyszłorocznych igrzyskach 
olimpijskich – zlicytuje go, by walczyć 
z mukowiscydozą zuzi Bobińskiej. 

Nie boi się rekina. ostatecznie lepiej 
skończyć w jego paszczy niż pod kołami 
trabanta. Nad sport przedkłada rodzinę. 
Gdyby nie mąż, który pochodzi z Rosario, 
tego samego miasta co Ernesto „che” 
Guevara, rzuciłaby deskę. on rzucił dla 
niej żeglarstwo. Jest głęboko wierząca 
i niepokorna. obywatelka świata wierna 
warszawie i ojczyźnie. Pływa dla fanu, 
choć zawsze chce wygrywać.

ikona windsurfingu
w Perth w grudniu jest lato. Tam 

wszystko jest do góry nogami. ostatnio 
na przykład to ryby jedzą tam ludzi. 
w tym roku u wybrzeży australii już 
trzy osoby zginęły rozdarte ostrymi jak 
brzytwy zębami rekina. – Pływa gdzieś 

tu w okolicy podobno. Tak mówią – 
rzuca od niechcenia Klepacka, która 
od 5 do 12 grudnia będzie walczyła 
na antypodach o tytuł mistrzyni świata. 
Swój drugi w karierze. Pierwszy zdo-
była w 2007 roku. Pierwszy seniorski. 
wcześniej były cztery złota mistrzostw 
świata juniorów. To dlatego przez wielu 
statystyków uznawana jest za ikonę win-
dsurfingu i jedną z najbardziej niezwy-
kłych zawodniczek w historii.

Gdy sięgnęła po swój pierwszy doro-
sły tytuł w wieku 21 lat, porównywano 
ją z Russellem couttsem. Na wyrost? 
Nowozelandzki trzykrotny zdobywca 
Pucharu ameryki nie miał tylu tytułów 
mistrzostw świata w klasie olimpijskiej. 
Ma jednak złoty medal z igrzysk w los 

Urodziła się w dniu eksplozji reaktora atomowego w Czarnobylu. 

Potem było jeszcze większe bum! Dziś jest już na swój sposób 

ikoną windsurfingu. Ikoną barwną jak malowidła Boticellego  

– pełną kontrastów, podtekstów, fascynujących wieloznaczności. 

Zofia 
Klepacka

Ci co znają 
Zofię Klepacką 
mówią, że bardzo 
spoważniała 
po urodzeniu 
dziecka. Ale to 
nie przeszkadza 
jej w startach. 
Wręcz przeciwnie. 

nasi faworyci
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angeles w klasie Finn. a zofia o tym tro-
feum cały czas marzy. ale po kolei.

samotny mały żagiel
Jej pierwszy sukces w życiu to tytuł 

mistrzyni warszawy w klasie cadet. Był 
rok 1996. Miała 10 lat. To nie do końca 
był jej pomysł. Raczej taty, zbigniewa. 
w latach 60. żeglował w warszawskiej 
legii. właśnie w tej klasie. w jego ślady 
poszedł syn, Filip.  a że nie miał załogan-
ta, wybrał swoją siostrę i wsadził ją do 
łódki. z jej pokładu zobaczyła deskę win-
dsurfingową. i wtedy zrozumiała, że grot, 
fok i spinaker dyndające nad pokładem 
to ciut za wiele i tak znalazła się w war-
szawskim yacht Klubie Polskim. 

Była wtedy taka mała i chuda, że nie 
mogła utrzymać normalnego żagla. Trener 
poprosił więc o uszycie mniejszego. Na 
większe sukcesy nie trzeba było zbyt długo 
czekać. Już rok później zaczęła wygrywać. 
Kolejno przechodziła z klasy do klasy: 
Mistral, aloHa, Fanboard, F-42, for-
muła windsurfing, RcB. w każdej klasie 
wygrywała mistrzostwo Polski. Szacunku 
do wody uczył ją witold Nerling.

zresztą wodę kocha na wiele sposobów. 
Jej ojciec twierdzi, że ta miłość odebrała jej 
część dzieciństwa. Mała zosia już o szóstej 
rano pojawiała się z czepkiem i okularka-
mi na brzegu basenu Polonii. zdobywała 
nawet medale mistrzostw Polski. Każdy, kto 
ją zna i czyta o tych sukcesach, przyjmuje 
to jako rzecz oczywistą. – zosia to fighter. 
Nieważna jest stawka, ranga zawodów, 
ani jej forma fizyczna. Gdy staje w szranki 
chce wygrać – przyznaje jej obecny trener 
i reprezentacji RS:X Paweł Kowalski.

olimpijskie rozczarowania
Trochę podobne oczekiwania wiązały 

się z jej debiutem olimpijskim. Bardziej 
w Polsce niż za granicą. Tam wciąż wiele 
osób zastanawiało się jak to możliwe, 
że dziewczyna, która mieszka w wiel-
kim mieście i często trenuje na zalewie 
zegrzyńskim może rywalizować z tymi, 
które morską bryzę wciągnęły w płuca 
przy pierwszym oddechu. Początkowo 
zofia nie mogła liczyć na zagraniczne 
zgrupowania. Jeśli chciała trenować zimą, 
gdy jeziora były pozamarzane, wyciągała 
iceboard i śmigała po lodzie.

Gdy wywalczyła sportowy paszport do 
aten miała 17 lat. w stolicy Grecji, już 
18-latka, musiała sobie poradzić z pre-

sją. Dla mediów była cudownym, złotym 
dzieckiem, taką wodną i żeńską odmianą 
króla Midasa. Przez 4 kolejne lata zdoby-
wała tytuły mistrzyni świata juniorek. Do 
domu wróciła jednak bez medalu. zajęła 
12. miejsce.

w jej przypadku powiedzenie „co mnie 
nie zabije, to wzmocni” nabiera szczegól-
nego znaczenia. Klepacka wiedziała już 
wcześniej, że na wodzie oprócz talentu 
liczy się też doświadczenie. Na kolejny 
duży sukces musiała czekać aż 3 lata. 
w 2007 r. w cascais zdobyła tytuł mistrzy-
ni świata seniorów. i znów na igrzyska 
leciała z bagażem oczekiwań. Na papie-
rze wszystko wyglądało przecież znako-
micie: jest w czołówce, potrafi wygrywać 
z najlepszymi. Specjaliści wiedzieli jednak, 
że o medal w Qingdao będzie bardzo 
trudno. To akwen, na którym zdarzają się 
dni bezwietrzne. Jak już powieje to słabo. 
Klepacka tymczasem od dzieciństwa, gdy 

szyto jej mniejszy żagielek, wydoroślała, 
urosła. zawodniczki o jej budowie najlep-
sze wyniki uzyskują przy silnym wietrze. 
Miesiącami z trenerem szukali wód, gdzie 
warunki są zbliżone do tych w chinach. 
Szlifowali technikę. Mogło się udać prze-
chytrzyć naturę. Mogło, ale się nie udało. 
Polka zajęła 7. miejsce.

Na świat przyszedł marian
Kolejna przełomową datą był 4 grudnia 

2009. Tego dnia, jak sama mówi, czuła 
się jakby przebiegła maraton bez butów. 
Na świat przyszedł Marian. i ten świat 
stanął trochę do góry nogami. Na szczęś-
cie Klepacka ma doświadczenie w życiu 
do góry nogami. Ma męża z drugie-
go końca świata – argentyny. w Rosario 
lucio Noceti mieszka blisko rzeki, ma też 
domek nad samym oceanem. Żeglował 
na laserze. Jego świat w Polsce też sta-
nął na głowie. wziął na siebie większość 
obowiązków związanych z opieką nad 
maleństwem. wspólnie zdecydowali, że to 
zosia ma większe szanse na osiągnięcie 
sukcesu sportowego. Jego karierę trzeba 
było zakończyć.

– Gdyby nie decyzja lucio, ja bym 
musiała zostawić deskę. Rodzina jest 
dla mnie najważniejsza. To fundament. 
wybrałabym dom i dziecko, gdybym nie 
miała oparcia w mężu. Dzięki niemu 
nadal pływam – nie kryje windsurferka.

ludzie, którzy otaczają Klepacką 
mówią, że dziecko ją zmieniło. Musiała 

Mąż wziął na siebie obowiązki związanych z opieką 
nad maleństwem. Wspólnie zdecydowali, że to Zosia 
ma większe szanse na sukces sportowy. Jego karierę 
trzeba było zakończyć.

Londyn 
2012 to będą 
trzecie igrzyska 
Klepackiej. Dotąd 
7. miejsce było 
najlepszym, jakie 
udało się jej  
zająć w IO.

mistrzostwa świata w żeglarstwie nasi faworyci
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poukładać swoje życie, wyznaczyć prio-
rytety. – Jest dojrzalszym sportowcem. 
wie czego chce i koncentruje się na 
zadaniach – komplementuje ją trener 
Kowalski.

– łamaliśmy sobie głowę, co zrobić, 
żeby opanować jej szalone pomysły, któ-
rymi nas co chwilę zaskakiwała – dodaje 
dyrektor sportowy PzŻ Tomasz chamera. 
– i wtedy urodziła Mariana. Do głowy, by 
nam nie przyszło, że takim lekarstwem 
będzie dziecko.

Klika miesięcy po urodzeniu syna wró-
ciła do pływania. Przeważnie gdzieś nie-
daleko są lucio i Marian. – Jeżdżą ze 
mną na zgrupowania. Nie dałabym rady 
trenować sama myśląc, co u nich. Przez 
250 dni w roku jestem poza domem. 
Gdybym przez ten czas nie widziała się 
z dzieckiem, pewnie już by mnie nie 
poznawało – zastanawia się głośno.

Powrót do sportu po urodzeniu dziecka 
był niezwykły. Klepacka czuła ogromny 
głód wody i rywalizacji. w 2010 r. zajęła 
2. miejsce w zawodach Pucharu Świata, 
3. w mistrzostwach Europy i 5. w mistrzo-
stwach świata.

– Dla mnie ta ostatnia impreza była tak 
udana, jakby zdobyła medal. Klepacka 
popełniła raz falstart. Minimalnie. Dostała 
za to punkty karne i nie weszła na podium. 
Po długiej przerwie jej forma była jednak 
świetna – dodaje trener kadry.

medal dla zuzi
obecny sezon nazywa swoim najlepszym 

w karierze (porównywalny jest tylko rok 
2007, gdy zdobyła złoto MŚ). – Byłam druga 
w zawodach Pucharu Świata i wygrałam 
sprawdzian przedolimpijski. Na wodach, na 
których odbędą się igrzyska. Do tego doło-
żyłam tytuł mistrzyni Europy. Jest naprawdę 
świetnie – cieszy się zofia.

awans do londynu, a raczej weymouth, 
ma już zapewniony. znów poleci jako jedna 
z kandydatek do medalu. Tym razem nie-

mal wszystko jest jednak inaczej niż przed 
poprzednimi najważniejszymi startami. 
w 2008 r. o prawo do udziału w zawodach 
w Qingdao walczyła jeszcze w kwietniu.

– Musiałam mieć wtedy szczyt formy. 
Potem głęboki oddech i znów ciężka praca 
z nadzieją, że da się dwa razy mieć naj-
wyższa dyspozycję. Teraz mogę spokojnie 
myśleć o przygotowaniach. zupełnie inna 
sytuacja jest też z samymi warunkami 
do startu. lubię pływać w weymouth. 
Spędziłam tam już dwa miesiące. To nie 
jest dużo, bo moi koledzy z kadry byli tam 
dłużej. Mnie wystarczyło, żeby się oswoić, 
poznać specyfikę akwenu i nabrać pew-
ności siebie – analizuje Klepacka.

wierzy, że tym razem naprawdę leci 
po złoty medal. – Jak nie teraz, to może 
jeszcze w Rio? Nie czuję wielkiej presji, że 
to ostatni moment. choć... chciałabym 
zostać mistrzynią dla zuzi Bobińskiej. To 
moja sąsiadka i powalczę o to, by przy-
wieźć do domu złoty medal, a potem 
go zlicytować. Pieniądze dostanie zuzia 
– deklaruje mistrzyni świata.

zuzia choruje na śmiertelną mukowiscy-
dozę. Nie jest pierwszym dzieckiem, które-
mu chce pomóc żeglarka. Razem z raperem 
Pono, czyli Rafałem Poniedzielskim, założy-
ła w 2006 r. fundację „Hey Przygodo”. 
organizuje zawody sportowe, koncerty cha-
rytatywne, zbiórki pieniędzy.

– ostatnio, ze względu na moje wyjazdy 
największy ciężar spada na Pono, ale nie 
mam wątpliwości, że ta fundacja to dobry 
pomysł. Jest wiele dzieci, którym trzeba 
pomóc – zapewnia dziewczyna, która wyta-
tuowała sobie na ciele nazwę fundacji. 
zresztą, nie tylko to. – Tatuaże wyrażają 
w jakiś sposób mnie. Na skórze noszę to, 
co wzbudza we mnie emocje, symbolizuje 
przywiązanie do jakiejś idei, grupy. To moje 
– tłumaczy. 

ojczyznę kocha i szanuje
Nie kryje także, że ważną rolę w jej 

życiu odgrywa religia. Prowadziła nawet 
katolicki program w TVP „Raj”. No 
i kocha ojczyznę, tę większą i mniejszą 
– warszawę. ostatnie święto 11 listopada 
uczciła tak, jak potrafiła najlepiej. Pobiega 
ulicami stolicy w Biegu Niepodległości. – 
Niesamowite! 7 tysięcy ludzi, którzy razem 
oddają hołd ojczyźnie. To trzeba przeżyć 
na własnej skórze – zachęca Klepacka.

Na początku grudnia w Perth ruszy jesz-
cze po medal mistrzostw świata. – Jestem 
już zmęczona długim sezonem, ale 
w australii jest nieźle. Najważniejsze, to 
mieć fan z rywalizacji. Jak będę go miała 
to o motywację i umiejętności nie muszę 
się martwić. warunki są świetne: delfiny, 
rekiny. Miejscowe media podają, że w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy odnotowano trzy 
śmiertelne ataki rekinów na ludzi. z deski 
ich nie widać i raczej się nimi nie przejmu-
ję. ostatecznie wolałabym chyba skończyć 
w brzuchu wielkiej ryby niż pod kołami 
samochodu – żartuje zofia.

OSKAR BEREZOWSKI

Zosia to fighter. Nieważna jest 
stawka, ranga zawodów,  
ani jej forma fizyczna. Gdy 
staje w szranki chce wygrać 
– mówi trener Paweł Kowalski.

Zofia 
Klepacka wygrała 
regaty Preolympic 
w Weymouth, 
gdzie odbędą się 
za rok zawody 
olimpijskie 
w ramach igrzysk  
w Londynie.
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Ś wiat usłyszał o nim na dobre 
rok temu, gdy w Antalyi 
niespodziewanie zdobył złoty 

medal w kategorii 85 kg. Na dobre, 
bo w światku ciężarowym znany był 
już wcześniej – w 2009 roku wywalczył 
złoto mistrzostw Europy i świata 
juniorów. Jednak to właśnie w Turcji 
zaczęła się jego wielka kariera i tam 
złotym kluczem otworzył sobie furtkę 
do ścieżki olimpijskiej, czyli Klubu 
Polska Londyn 2012.

Trener patrzył z góry
Cała dotychczasowa kariera Zielińskiego 

była związana głównie z jednym człowie-
kiem – Ireneuszem Chełmowskim. To dzięki 
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podnoszenie ciężarów

Jeszcze półtora roku temu był anonimowym sztangistą, 

przerzucającym tony żelastwa gdzieś pod Grudziądzem. Teraz 

jest dwukrotnym medalistą mistrzostw świata, zaś o jego klubie 

Tarpanie Mrocza słyszał każdy szanujący się kibic polskiego 

sportu. A co z igrzyskami w Londynie? – Stać mnie tam na 

medal. Na złoty medal – twierdzi 22-letni Adrian Zieliński.

Adrian Zieliński

niemu zabawa w dźwiganie, którą Adrian 
kontynuował od siódmego roku życia, 
w 2005 roku przerodziła się w poważną 
przygodę ze sportem. – Od kiedy Adrian 
zaczął współpracować z Irkiem jego wyniki 
momentalnie poszybowały w górę – mówi 
obecny trener Zielińskiego Jerzy Śliwiński.

Niestety, współpracę sztangisty z 38-let-
nim Chełmowskim przerwała nagła śmierć 
trenera w lipcu tego roku. Zawodnik był 
rozbity psychicznie, ale za trzy miesiące 
czekały go przecież mistrzostwa świata. 
– Przygotowania do nich miałem specyficz-
ne. Przez miesiąc po śmierci Irka nie wie-
działem, co się ze mną dzieje, nie mogłem 
się pozbierać. Jednak powiedziałem sobie, 
że muszę się wziąć w garść, żeby trener 

 Adrian 
Zieliński  
w tegorocznych 
MŚ nie obronił 
złota sprzed 
roku, ale był 
jedynym polskim 
medalistą w tej 
imprezie.

Nowy treNer  mistrza Świata

Jerzy Śliwiński pochodzi z Chełmna, ma 45 lat. Podnoszenie 
ciężarów zaczął uprawiać w Starcie Grudziądz. W 1984 roku 
zajął trzecie miejsce w MP juniorów. Potem zdobył złoto MPJ, 
a w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej był siódmy. 
Na początku lat 90. wywalczył brązowy medal drużynowych 
mistrzostw Niemiec w barwach TuS Lochow. Jako trener 
zaczął w 1994 roku pracować w Starcie, z którym wszedł do 
I ligi, a następnie zdobył brązowy medal DMP. Pracował jako 
asystent trenera kadry do 20 lat Jacka Chruściewicza, w któ-
rej liderem był późniejszy mistrz świata Marcin Dołęga. Sześć 
lat temu założył klub Horyzont Mełno, w którym wychował 
kilku medalistów mistrzostw Polski i też awansował do I ligi. 

W Mroczy czuję się dobrze.  
Temu miastu należy się olimpijczyk, dlatego 
do końca 2012 roku zostaję w Tarpanie.
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z nieba się nie denerwował, że nawalam 
i marnuję naszą wspólną pracę – wspomi-
na tamten trudny czas Zieliński. 

Mimo żałoby sportowiec musiał znaleźć 
nowego szkoleniowca. Jego wybór padł 
na mieszkającego 100 km od Mroczy 
Śliwińskiego, 45-letniego byłego mistrza 
Polski juniorów, któremu na drodze do 
kariery stanęła kontuzja. – Dlaczego 
postawiłem na niego? Bo chciałem pra-
cować z młodym, energicznym szkole-
niowcem. Poza tym znaliśmy się wcześniej 
z różnych zawodów – mówi Adrian, który 
od razu zastrzegł, że nie chce niczego 
zmieniać w planach treningowych opra-
cowanych przez Chełmowskiego aż do 
igrzysk w Londynie. 

lokalny patriota
Na swoje drugie mistrzostwa świata 

do Paryża w listopadzie 2011 roku jechał 
już jako jeden z kandydatów do złota. 
Skończyło się brązowym medalem z wyni-
kiem 376 kg w dwuboju. Gdyby Polak 
dźwignął tyle, co rok temu, znowu byłby 
mistrzem, bo tegoroczny złoty medali-
sta Irańczyk Kianoush Rostami podniósł 
w sumie 382 kg. Kilogram mniej niż 

się chciało pracować, zajęcia były ciężkie, 
ale prowadzone z humorem w fajnej 
atmosferze – mówi Zieliński, który nie jest 
jedynym medalistą wychowanym przez 
Tarpana. Na podium mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych stawali 
m.in. Krystian Sroka, Michał Hawryłko, 
Paulina Sroka, Adam Nurkiewicz czy brat 
Adriana Tomasz Zieliński. 

Słabością Tarpana są finanse. Po 
osiągnięciu pewnego poziomu zawod-
nicy odchodzą do mocniejszych klubów. 
Adrian rzecz jasna też otrzymywał już 
takie propozycje. Jednak na razie kon-
sekwentnie je odrzuca. – W Mroczy 
czuję się dobrze. Temu miastu należy się 
olimpijczyk, dlatego do końca 2012 roku 
zostaję w Tarpanie. Co będzie potem, 
zobaczymy – zapowiada. 

nie zna granicy
Najbliższy sezon stoi oczywiście pod 

znakiem olimpijskich przygotowań. – 
Przez sześć, siedem miesięcy zamierzam 
skupić się na wypracowaniu odpowied-
niej siły. W czerwcu i lipcu nacisk położę 
na technikę, żeby już nie zdarzały mi się 
takie wpadki, jak w ostatnich mistrzo-

podnoszenie ciężarów

tak treNuje medalista mistrzostw Świata

Poniedziałek

Godz. 10.30 Przysiady ze sztangą na barkach, rwanie na 
wysoko, ciągi rwaniowe, ćwiczenia uzupełniające na mięśnie 
brzucha, grzbietu i barków.
16.30 Zarzut na wysoko góra na unik, ciągi podrzutowe, 
ćwiczenia uzupełniające na mięśnie brzucha, grzbietu i 
barków.

Wtorek

10.30 Przysiady ze sztangą z przodu, rwanie na wysoko + 
rwanie ze zwisu na siad, ciąg + zarzut na wysoko + zejście 
do góry.
16.30 Odnowa biologiczna (sauna, masaż, basen).

Środa

10.30 Przysiady ze sztangą na barkach, rwanie na wysoko, 
ciągi rwaniowe, ćwiczenia uzupełniające na mięśnie brzucha, 
grzbietu i barków.
16.30 Zarzut na wysoko+zarzut na siad+góra w nożyce, 
ciągi podrzutowe.

Czwartek

10.30 Przysiady ze sztangą na barkach, rwanie proste 
siad+rwanie na wysoko, zarzut na wysoko+góra na unik, 
ćwiczenia uzupełniające na mięśnie brzucha, grzbietu i 
barków.
16.30 Odnowa biologiczna (sauna, masaż, basen).

Piątek

.30 Przysiady ze sztangą na barkach, rwanie na wysoko, 
zarzut na wysoko, ćwiczenia uzupełniające na mięśnie 
brzucha, grzbietu i barków.
16.30 Rwanie klasyczne, podrzut klasyczny, ciągi podrzutowe,

Sobota

10.30 Przysiady ze sztangą z przodu, rwanie proste ze zwisu 
siad, ciąg+zarzut na wysoko+góra na unik, ćwiczenia 
uzupełniające na mięśnie brzcha, grzbietu i barków.
16.30
Odnowa biologiczna (sauna, masaż, basen).

stwach świata. W Londynie stać mnie na 
złoty medal, choć takich jak ja, jest jesz-
cze siedmiu. Jestem jednak odporny psy-
chicznie, atmosfera zawodów wpływa na 
mnie mobilizująco – twierdzi zawodnik. 

Jaki jest człowiek, który na treningach 
robi przysiady z 250-kilogramową sztan-
gą, przerzuca po 20-30 ton dziennie, 
w wieku 21 lat zostaje mistrzem świata, 
a potem bez cienia niepewności zapo-
wiada, że stać go na olimpijskie złoto?

– Adrian jest bardzo poukładany, 
wie czego chce, zawsze jest pozytywnie 
nastawiony do pracy. Jego podejście 
zrobiło na mnie ogromne wrażenie, 
kiedy dzień po pogrzebie swojego tre-
nera i przyjaciela pojechał do Giżycka 
na zgrupowanie, a nazajutrz był już na 
treningu – opowiada Śliwiński.

Sztangista z Mroczy głośno mówi o olim-
pijskim złocie, ale będzie mu o nie pie-
kielnie trudno. – Według mnie nawet brąz 
w Londynie byłby super – twierdzi Śliwiński.

– Igrzyska to mój najbliższy cel, ale 
wierzę, że przede mną jeszcze wiele suk-
cesów. Nie znam granicy swoich możli-
wości, ale wiem, że chcę być multimeda-
listą, a nie zawodnikiem jednego sezonu 
– zapewnia Zieliński.

WOJCIECH OSIŃSKI

Adrian w Antalyi, ale aż sześć kilo więcej 
niż wynosił aktualny wynik Zielińskiego.

– Byłem gotowy na 390 kg w dwuboju. 
Wcześniejsze podejścia zaliczałem, jakby 
sztanga ważyła 100 kg – opowiada 
Zieliński.

– Adrian miał podrzucić 208 kg, ale 
popełnił błąd i nie ustał. Gdyby nie wybił 
do przodu, byłoby srebro. Cieszyliśmy się 
z medalu, ale nie z wyniku – mówi trener 
sztangisty Tarpana Mrocza.

Z tą Mroczą to w ogóle ciekawa histo-
ria i niesamowity przykład, jak olbrzymi 
potencjał tkwi w młodych Polakach na 
prowincji. I to nie tylko w ciężarach. 
Wystarczy kilku zapaleńców z podej-
ściem do młodzieży i odpowiednią wie-
dzą (oprócz Chełmowskiego duży wkład 
w szkolenie  ma Dominik Mikołajczyk), 
trochę pieniędzy z gminnej dotacji i baza 
treningowa. W całej gminie mieszka 
około dziesięciu tysięcy ludzi. Można się 
dziwić, jak w takim miejscu można wycho-
wać mistrza świata?! – Tu nie ma wielu 
rozrywek. Jest drużyna piłkarska występu-
jąca w niższych klasach rozgrywkowych 
i tyle. Fenomen tego miejsca nazywał się 
Ireneusz Chełmowski, to on rozruszał klub 
Tarpan i przyłożył rękę do rozwoju tutej-
szych talentów. Był zaangażowany, z nim 

Powiedziałem sobie, że muszę się wziąć 
w garść, żeby trener z nieba się nie 
denerwował, że nawalam i marnuję naszą 
wspólną pracę.
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W ysoko, a jednak bez medalu: 
a zatem sukces czy porażka? 
– Gdybyśmy jechali z nadzieja-

mi na medal, pozostałby niedosyt. Jednak 
my chcieliśmy zająć miejsce 5-8, to wyni-
kało z realnej oceny szans. Przecież przed 
zawodami byliśmy klasyfikowani jako dru-
żyna dopiero na 11. miejscu na świecie 
– przypomina trener Szymański.

– Radek Glonek i Marcin Zawada zdo-
bywali już medale mistrzostw świata, ale 
dla mnie to czwarte miejsce jest dużym 
sukcesem, bo dotychczas byłem tylko dwu-
krotnie czwarty drużynowo w mistrzostwach 
Europy. Poza tym trener nam tego wpraw-
dzie nie powiedział, ale potem przyznał, 
że na pokonanie Stanów Zjednoczonych 
w 1/8 finału dawał nam najwyżej 30 pro-
cent szans – dodaje Paweł Kawiecki, który 
razem ze wspomnianą dwójką stanowi-
li podstawowy skład reprezentacji Polski. 
Rezerwowym był Leszek Rajski. 

dobra atmosfera
Polacy jechali na te mistrzostwa bez 

wielkich nadziei, bo wcześniejsze wyniki do 
tego nie upoważniały. – Na pięć turniejów 
Pucharu Świata, w których braliśmy udział, 
ani razu nie zakwalifikowaliśmy się do 
ósemki – przypomina Kawiecki, lider ekipy. 
To on walczył jako ostatni w kolejnych 
meczach, pełniąc najbardziej odpowie-
dzialną funkcję w drużynie. – Jeszcze dwa 
lata temu nawet nie wyobrażałem siebie 
w takiej roli, a tu proszę, gdy w trakcie 
spotkania z Chinami w PŚ 2010 kontuzji 
doznał Radek Glonek, przejąłem jego 
zadania, poszło mi dobrze i tak już zostało 
– mówi Paweł. 

Przed mistrzostwami w polskiej ekipie 
nie brakowało zawirowań. – Początkowo 

Wojciech osiński

szermierka

Na pięć turniejów Pucharu 
Świata w tym roku, ani razu 
nie zakwalifikowaliśmy się 
do ósemki. Czwarte miejsce 
bralibyśmy w ciemno. Niedosyt 
pozostałby gdybyśmy jechali 
na MŚ z nadziejami na medal.

Mecze Polaków w MŚ

1/16 finału
Polska – Argentyna 45:31

1/8 finału
Polska – USA  45:40

ćwierćfinał
Polska – Japonia  45:35

półfinał
Chiny  34:45

o 3. miejsce
Niemcy – Polska  45:33

Gdyby organizowano mistrzostwa 

świata amatorów zdobylibyśmy 

złoto – śmieje się fechtmistrz 

Stanisław Szymański, trener 

czwartej floretowej drużyny globu 

w jesiennych MŚ  
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zamierzałem zabrać na Sycylię inny skład 
– przyznaje Szymański. Na cenzurowanym 
znaleźli się Zawada i Rajski. Obaj jednak 
zajmowali wysokie miejsca w krajowym 
rankingu i zarząd PZSzerm. nie zgodził się 
na pozostawienie ich w domu, mimo że w 
zawodach Pucharu Świata obaj osiągnęli 
najgorszy bilans w drużynie.

– Przed wyjazdem na mistrzostwa poszli-
śmy razem na piwo i ustaliliśmy, że bez 
względu na wszystko będziemy walczyć 
z całych sił jeden za drugiego, bez żad-
nych podtekstów i wątpliwości – wspomina 
Kawiecki, przyznając, że jedną z najwięk-
szych zalet polskiej ekipy jest panująca 
w niej świetna atmosfera. – To niezwykle 
ważne, żeby zawodnik na planszy czuł 
maksymalne wsparcie kolegów. Zresztą 

szermierka

Skład czwartej drużyny z katanii 
w ocenie fechtMiStrza StaniSława SzyMańSkiego

PAWEŁ KAWIECKI – Ur. 5 listopada 1981, klub Sietom AZS AWFiS Gdańsk

Znam go najdłużej z całej czwórki, bo to mój wychowanek. Zacząłem z nim 
pracować, gdy był jeszcze dzieckiem. Jest doświadczony, ma już 30 lat, jednak 
w wieku juniora nie zaistniał w Polsce na poważnie i mam wrażenie, że jeszcze 
daleko mu do poczucia wypalenia. Paweł ciągle się rozwija. Sądzę, że jeszcze 
przez około dwa lata będzie czynił postępy. W skali całego sezonu był najsil-
niejszym punktem drużyny, walczył jako ostatni, a to pozycja, na której trzeba 
się wykazać nadzwyczajną odpornością psychiczną. Kawieckiemu jednak jej 
nie brakuje, w najważniejszych, najbardziej stresujących momentach, wstępuje 
w niego nowy duch. Potrafi się świetnie zmobilizować, a presja go nie parali-
żuje, ale motywuje. Ten zawodnik prezentuje kombinacyjny styl walki, przeciw-
nikowi trudno przewidzieć jego akcję, tym bardziej, że jest leworęczny, zresztą 
jako jedyny w tej drużynie. Jego słabszą stroną jest motoryka – trochę brakuje 
mu szybkości, siły i dynamiki. Zdarzają się też problemy z utrzymaniem przez 
dłuższy czas koncentracji. Jest natomiast świetny taktycznie.

RADOSŁAW GLONEK – Ur. 24 września 1983, klub Sietom AZS AWFiS Gdańsk

To w tej chwili zdecydowanie najlepszy polski florecista. Od ośmiu lat tre-
nuje w Gdańsku, do którego przyjechał z Torunia. Karierę pokrzyżowała mu 
kontuzja na tyle poważna, że wchodziło nawet w grę zakończenie kariery. 
Zerwał mięsień w plecach, odpowiadający za precyzję ruchów ręki. Rok temu 
przeszedł operację, potem długą rehabilitację, którą właściwie kontynuuje. 
Gdy doznał urazu, był trzeci na świecie, a spadł na 180. pozycję. Treningi 
wznowił w kwietniu i oceniam, że obecnie prezentuje 75-80 procent swoich 
możliwości. Gdyby był w pełni sprawny, śmiem twierdzić, że moglibyśmy w 
mistrzostwach świata zdobyć medal. Wcześniej walczył jako ostatni, jednak 
teraz ten fatalny uraz stale grozi blokadą i gdyby do tego doszło w decydu-
jącym pojedynku, nawet przy wysokim prowadzeniu mógłby zaprzepaścić 
dorobek drużyny. Radek jest wszechstronnym florecistą i bardzo poukłada-
nym człowiekiem. To perfekcjonista i jego trening musi być dopracowany w 
najdrobniejszych szczegółach. Glonek ma pewną ważną cechę – im trudniej-
sze wyzwanie przed nim stoi, tym lepiej się spisuje.

MARCIN ZAWADA – Ur. 26 marca 1981, klub AZS AWF Warszawa

Ciągle widzę przy nim duży znak zapytania. Marcin to nerwus i najbardziej 
nieprzewidywalny zawodnik z tej czwórki, dlatego nie może walczyć jako 
ostatni. Niezależnie od tego czy przeszedł solidne przygotowania, czy nie, nie 
sposób przewidzieć, jak wypadnie w danym starciu. W MŚ w swoim pierw-
szym pojedynku w meczu z USA mierzył się z zawodnikiem, z którym ma bar-
dzo kiepski bilans. I w porywającym stylu ograł go 9:1! Koledzy jak to zoba-
czyli, o nabrali wiatru w żagle i pokonaliśmy Amerykanów. Inna sprawa, że 
pierwotnie nie widziałem Marcina w składzie na te MŚ. Ale kiedy w momencie 
ustalania składu na mecz z USA zobaczyłem w jego oczach tę żądzę udowod-
nienia mi, że jednak nadaje się do ekipy, nie miałem już wątpliwości, że to 
on, a nie Leszek Rajski, powinien bić się ze Stanami Zjednoczonymi. Zawada 
ma pewne braki techniczne, które się potęgują, gdy dochodzi do sytuacji 
stresowej. Nadrabia to jednak doskonałym przygotowaniem fizycznym. Musi 
ciągle atakować, cierpliwe oczekiwanie na błąd rywala nie jest w jego stylu. 
Zaletą Marcina jest też utrzymywanie w drużynie świetnej atmosfery, choć 
czasem trzeba pilnować, żeby w czasie meczu nie spuścił po porażce głowy, 
bo może tym zarazić resztę ekipy.

LESZEK RAJSKI – Ur. 25 listopada 1983, klub Wrocławianie

Cichy, spokojny, wręcz małomówny. Im wyższa jest ranga turnieju, tym gorzej 
Leszek prezentuje się psychicznie. W Polsce wygrywa bardzo często – zarówno w 
turniejach indywidualnych, jak i drużynowych – za granicą traci wiele ze swojej 
wartości, przegrywa nawet z dużo słabszymi od siebie. Jak się zatnie, jest nie 
do poznania, lecz pracuje nad tym. Trzeba jednak przyznać, że gdy rywal mu 
pasuje, nawet zagraniczny i lepszy od niego, Rajski umie walczyć skutecznie. Na 
planszy prezentuje wszechstronny styl, natomiast przez tę swoją małomówność 
nie pomaga kolegom w trakcie meczu. Wszyscy już się do tego zdążyliśmy przy-
zwyczaić, że Leszek nie dodaje innym zawodnikom otuchy, a raczej milczy. 

Marcin 
Zawada nie 
był brany pod 
uwagę na wyjazd 
na MŚ. Trenera 
przekonała żądza 
udowodnienia 
mu, że się 
pomylił, jaką 
zobaczył w oczach 
zawodnika.
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my się zwyczajnie lubimy, to są znajomości 
na całe życie. Choć to nie reguła, że za 
dobrymi wynikami musi stać dobra atmo-
sfera. Włoszka Valentina Vezzali prywatnie 
nie znosi z wzajemnością Elisy Di Franciski, 
ale w trakcie meczu przybijają sobie piątkę 
– opowiada szermierz Sietomu AZS AWFiS 
Gdańsk.

Sprzęt albo zgrupowania
Wynik, jaki osiągnęli w Katanii biało-

czerwoni, jest tym bardziej godny pod-
kreślenia, że warunki przygotowań były 
dalekie od idealnych. – Gdyby nie pomoc 
klubów, które na własny koszt przysyłały 
sparingpartnerów, zgrupowania odby-
wałyby się w okrojonym składzie, bo 
nie było pieniędzy na więcej niż ośmiu 
zawodników – przyznaje Szymański.

– Na obozach jednak wykonaliśmy 
solidną robotę i do Włoch jechaliśmy 
dobrze przygotowani – dodaje Zawada.

Gorzej było ze sprzętem. Największym 
problemem były klingi, które szybko się 
zużywają, a jedna kosztuje 100-120 
euro. – Dostaliśmy wybór: nowy sprzęt 
na mistrzostwa świata albo dwa zgrupo-
wania pod koniec tego roku. Wybraliśmy 
oczywiście to pierwsze, bo bez tego nie 
mielibyśmy żadnych szans na dobry wynik 
w MŚ – zdradza Szymański. 

Finansowe niedobory objawiły się 
też w poziomie zakwaterowania. Polska 
ekipa mieszkała w nieogrzewanych 
domkach kempingowych, a temperatura 
na zewnątrz spadała do 8-10 stopni 
Celsjusza. – Trochę z zazdrością patrzyli-
śmy na Włochów czy inne ekipy, wycho-
dzące na trening z pięciogwiazdkowego 
hotelu. W ogóle inni trenerzy dziwili się, 
że przy takich problemach materialnych 
udało nam się zajść tak wysoko – mówi 
fechtmistrz. A Zawada dodaje: – Prawda 
jest taka, że pod względem finansowym 
jesteśmy poza czołową dziesiątką świata. 
Czasem uda nam się pokonać wyżej kla-
syfikowanego rywala, ale w dłuższej per-

nasze czarne konie na londyn 2012 szermierka

drużynowy ranking 
floreciStów

  1. Włochy  376 pkt
  2. Chiny  340
  3. Japonia  308
  4. Francja  294
  5. Rosja  276
  6. Niemcy  246
  7. USA  227
  8. Korea Płd.  226
  9. Polska  195
10. W. Brytania  190
11. Austria  174
12. Ukraina  162
13. Egipt  146
14. Izrael  145
15. Hongkong  138
16. Brazylia  133
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spektywie nie mamy szans. Warto o tym 
pamiętać, wymagając od nas dobrych 
wyników na wielkich imprezach.

Florecista AZS AWF Warszawa przy-
znaje, że zawodnicy kadry to de facto 
amatorzy, którzy przez lata dokłada-
li własne pieniądze do przygotowań, 
kupując odżywki (przed MŚ kadra nie 
miała ich wcale) czy sprzęt. – Chociaż 
ja w tym roku powiedziałem sobie 
„dość”. Stwierdziłem, że będę trenował 
na tyle, na ile będę miał zapewnione 
środki – twierdzi Marcin, który podob-
nie jak koledzy musi szukać źródeł 
dochodu, żeby jakoś związać koniec z 
końcem. Jeden z zawodników, wpraw-
dzie spoza tej czwórki, ale też kadro-
wicz, dorabia jako taksówkarz, inni 
pracują głównie jako instruktorzy szer-
mierki.– Do igrzysk jeszcze pociągnę, 
ale potem muszę się rozejrzeć za jakąś 
normalną pracą. Chociaż szermierka 
stanowi większość mojego życia, to w 
Polsce wyżyć się z tego nie da – kręci 
głową warszawiak.

Szansa na igrzyska
– Nie ma co ukrywać, sukces w Katanii 

uratował tę drużynę – nie owija w baweł-
nę Szymański. – Gdybyśmy wylądowali 
poza ósemką, już by jej nie było, bo 
szanse na igrzyska byłyby pewnie równe 
zeru. Na szczęście niedawno okazało się, 
że ministerstwo wysupła od 1 listopada 
pieniądze na stypendia dla tej czwórki, 
uda się też zorganizować dziesięciodnio-
we zgrupowanie. To już coś – cieszy się 
trener kadry.

Droga do Londynu jest jednak bardzo 
wyboista. – Znajomy trener ocenia nasze 
szanse na 15 procent. Przed nami trzy 
turnieje w przyszłym roku i w każdym 
musimy być bardzo wysoko, żeby zająć 
przynajmniej piąte miejsce, które daje 
pewną kwalifikację – mówi Zawada.

szermierka

Kadra florecistów to de facto 
drużyna amatorów. Przez lata 
wykładali własne pieniądze, 
aby dofinansować swoje 
przygotowania i kupić odżywki 
czy sprzęt. Zawodnicy, aby 
związać koniec z końcem, 
muszą pracować, głównie jako 
instruktorzy szermierki.

kwalifikacje oliMPijSkie

W Londynie odbędą się zawody 
floretowe zarówno indywidualnie, 
jak i drużynowo. Wystartuje osiem 
lub dziewięć zespołów (dziewięć, 
jeśli W. Brytania nie wywalczy 
kwalifikacji w zwykłym trybie). 
Kwalifikacje trwają od 1 kwietnia 
2011 do końca marca 2012 roku. 
Wtedy cztery najlepsze zespoły z 
rankingu światowego zapewnią 
sobie udział w IO, natomiast pozo-
stała czwórka to najlepsze ekipy 
ze stref: Azja z Oceanią, Europa, 
Afryka, Ameryka. Oznacza to, że 
zajęcie piątego miejsca w klasy-
fikacji dałoby Polsce upragniony 
awans. Obecnie nasi zawodnicy 
zajmują dziewiąte miejsce. Odbyły 
się już cztery turnieje (dwa PŚ, ME 
i MŚ), zostały jeszcze trzy Puchary 
Świata w przyszłym roku (Paryż w 
styczniu, La Coruna w lutym, Bonn 
w marcu).

Indywidualnie do igrzysk zakwa-
lifikuje się po trzech zawodników 
z ośmiu drużyn, uczestniczących 
w turnieju olimpijskim. Do tego 
siedmiu najwyżej klasyfikowanych 
zawodników z pozostałych kra-
jów (po dwóch z Europy, Azji 
z Oceanią, Ameryki i jednym z 
Afryki) oraz pięciu florecistów z 
turniejów strefowych (2 z Europy 
i po jednym z trzech pozostałych 
stref). Jeden kraj może wystawić 
maksymalnie trzech florecistów. 
Punkty do rankingu można zdo-
bywać na tych samych zawodach 
PŚ, co w przypadku zawodów dru-
żynowych oraz na zawodach w 
Wenecji (tylko indywidualnie).

W 2008 r. 
floreciści zdobyli 
brązowy medal 
MŚ. Wówczas, 
obok Zawady i 
Glonka, walczyli 
Michał Majewski, 
Sławomir Mocek.



86 forum trenera

sylwetka sylwestra flisa

Nie może chodzić od urodzenia, ale osiągnął w sporcie więcej od niejednego w pełni 

sprawnego sportowca. Sylwester Flis jako pierwszy zawodnik hokeja na sledżach znalazł 

się na karcie kolekcjonerskiej obok zawodników NHL. Po powrocie z USA do Polski stara 

się w naszych trudnych warunkach wypromować ten sport. Założony przez niego zespół 

walczy o awans do igrzysk paraolimpijskich w Soczi w 2014 r.

paraolimpizm

Piotr Marek
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Jesteś trenerem i zawodnikiem, startowałeś 
w dwóch igrzyskach paraolimpijskich. Sport 
odgrywa znaczącą rolę w twoim życiu, ale 
czym naprawdę jest dla Ciebie sport?
Pomimo że od urodzenia mam wadę 

fizyczną, to zamiłowanie do sportu mam 
od dziecka. Kocham rywalizację, zdrową 
oczywiście. W każdej sytuacji dążę do 
zwycięstwa, ale z honorem przyjmuję 
porażkę i robię wszystko, by to zmie-
nić jak najszybciej. Spróbowałem niemal 
każdej dyscypliny, która istnieje w świe-
cie niepełnosprawnych, w większości dla 
rekreacji lub zabawy, z ciekawości albo 
dla mocnych wrażeń jak zjazdy narciar-
skie z wysokich gór na tzw. mono-ski. Od 
grudnia 1995 roku do dziś jestem zwią-
zany z hokejem na sledżach (ang. sledge 
hockey – red.). Gdziekolwiek bym nie był, 
moja osoba zawsze kojarzona jest z tą 

dyscypliną sportową. Hokej na sledżach 
jest czymś szczególnym dla mnie. Jemu 
zawdzięczam setki przyjaciół na całym 
świecie, zwiedzenie wielu cudownych 
miejsc, przeżycia oraz doświadczenia, 
które zawsze pozostaną ze mną.

Lepiej czujesz się w roli trenera czy 
zawodnika?
Jak wcześniej nadmieniłem, kocham 

rywalizację. Na lodzie czuję się w swoim 
świecie, bezstresowo, bez żadnej tremy. 
Czuję ten sport, wiem o nim bardzo 
dużo, a najważniejsze jest to, że jesz-
cze potrafię zmienić tok gry. Będąc na 
ławce trenerskiej jestem ograniczony, 
wszystko wtedy zależy od innych.

Od kilku lat budujesz w Polsce drużynę sledge 
hokeja. Gdzie poznałeś tę dyscyplinę?

sylwetka sylwestra flisa paraolimpizm

Wiedzę o hokeju zawdzięczam kilku 
osobom – trenerom amerykańskim. Moją 
karierę w hokeju na sledżach rozpocząłem 
w grudniu 1995 r. z drużyną rekreacyjną 
juniorów prowadzoną przez Chicago Park 
District. W marcu 1996 roku byłem już 
w kadrze USA. Wtedy nauczyłem się naj-
więcej i zapoznałem się z ogólną wiedzą 
o hokeju. Co do tajników tej dyscypliny, 
niestety z braku specjalistów na tamten czas 
zostałem zmuszony uczyć się samemu. Po 
każdym meczu czy treningu zapisywałem 
w notatniku swoje spostrzeżenia.

Jakie są główne różnice w pracy 
z niepełnosprawnymi hokeistami w porównaniu do 
sportu pełnosprawnych?
Różnica jest bardzo duża. Można powie-

dzieć, że jest przepaść, a wszystko zaczyna 
się od środków finansowych. Przede wszyst-
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czony zawodnik mam szansę być autory-
tetem dla drużyny. Dodatkowo, myślę, że 
doceniają to, że ich trener potrafi jeszcze 
z nimi powalczyć, a nawet i wygrać sparingi 
lub sytuacje jeden na jednego. Wiele rzeczy 
jestem im w stanie pokazać, bo niektórym 
zawodnikom powiedzieć nie wystarczy.

Jak trafiłeś do klubu, który zaraził Cię tym sportem 
i nauczył pierwszych umiejętności?
Z Rehabilitation Instytut of Chicago 

Sport’s Program wyjechałem na narty 
do Wisconsin. Tam poznałem młodego 
zawodnika, który zaprosił mnie na trening 
w Chicago. Pojechałem, spróbowałem, 
świetnie się bawiłem, a w dodatku tego 
dnia byłem najszybszy na lodzie, choć 
spaliłem kilka razy, bo nie znałem zasad. 
Tego wieczora wiedziałem, że ta gra to jest 
to czego szukałem.

Odniosłeś ogromny sukces jako zawodnik: 
z drużyną USA zdobyłeś złoty medal podczas 
igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City, zostałeś 
królem strzelców, MVP turnieju. Jak te sukcesy 
wpłynęły na Twoje życie?
W paraolimpiadzie w Salt Lake City naj-

większy osobisty sukces. Właśnie ta impreza 
sportowa zmieniła moje życie, definitywnie 
na lepsze. Od tamtej chwili zostałem bar-
dzo szanowaną osobą dla moich przyjciół 
z hokeja po zewnętrznej stronie band. 
Inaczej stało się po tej drugiej stronie, czyli 
na lodzie, w trakcie rozgrywanych meczów. 
Stałem się dla wielu „celem”, wyzwaniem na 
zdrowe bezpośrednie potyczki. Niestety, są 
tacy, którzy zazdroszczą mi moich osiągnięć 
i próbują mnie delikatnie mówiąc wyelimi-

większego zaangażowania, pomysłowości, 
cierpliwości.

Opowiedz w kilku zdaniach o specyfice sledge 
hokeja, aby przybliżyć czytelnikom tę dyscyplinę 
sportu. 
Same zasady hokeja na sledżach są 

zbliżone do hokeja na stojąco. Ta sama 
liczba zawodników, takie same rozmiary 
lodowiska, te same bramki. Największa 
różnica to sam styl poruszania się. Zamiast 
tradycyjnych łyżew poruszamy się siedząc 
na tzw. sledżu , czyli sankach. Poruszamy 
się podobnie do narciarzy biegowych. Kije 
mają długość 75 cm do 1m. Są zakończo-
ne kolcami i służą jednocześnie do mane-
wrów na lodzie oraz kontroli krążka.

Jak dobierasz zawodników do teamu? Czy 
szukanie talentów to cześć twojej pracy?
Myślę że powinienem mieć szansę szuka-

nia zdolnych hokeistów. Ale pracuję w elblą-
skiej elektrociepłowni – na tym muszę się 
skupić, w tej pracy pobieram pensję. Z tego 
powodu nie mam możliwości jeździć po 
kraju z promocją oraz w poszukiwaniu 
osób niepełnosprawnych, których zachę-
całbym chociażby do spróbowania hokeja 
na sledżach. W tej kwestii pomagają mi 
zawodnicy. Przekazują informację o sporcie 
w swoich miejscach zamieszkania i czasami 
udaję się kogoś nowego przekonać, aby 
przyjechał do Elbląga i spróbował.

Jesteś grającym trenerem. Jaki, Twoim zdaniem, 
ma to wpływ na drużynę?
Bycie grającym trenerem nie do końca 

jest łatwe. Czasami zawodnicy zapominają 
o tym, że w danej chwili jestem trenerem, 
a nie zawodnikiem czy kumplem. Patrząc 
z innego punktu widzenia, jako doświad-

paraolimpizm

kim sporty „zdrowych” dysponują więk-
szym budżetem dzięki sponsorom, a to 
bezpośrednio powiązane jest z mediami. 
Porównajmy np. igrzyska olimpijskie i para-
olimpijskie i czas na antenie, jaki jest prze-
znaczany na relacje na żywo. W przypadku 
paraolimpiady to są skróty z jednodniowym 
opóźnieniem. Sportowiec pełnosprawny ma 
w takim przypadku zdecydowaną prze-
wagę. Niestety, sportowcy niepełnospraw-
ni na poziomie zawodowym nie dostają 
rekompensaty za ich poświęcenie sportowe. 
Większość z nich posiada zwyczajną pracę 
w miejscu zamieszkania, a to zaburza cykl 
treningowy i nie pozwala na osiągnięcie 
maksymalnego rozwoju sportowego. To 
wszystko zaważa na liczbie zainteresowa-
nych uprawianiem sportów. A to przenosi 
się na jakość oraz wyniki. Praca trenera 
w takich warunkach nie jest łatwa. Wymaga 

Klub sportowy IKS Atak, 
a polska kadra to właściwie 
ta sama drużyna. Na dzień 
dzisiejszy jesteśmy jedyną 
drużyną w Polsce. Staramy się 
mieć minimum jeden  
7-dniowy obóz na miesiąc, 
połączony z wyjazdem na 
turniej. Właściwie to tak bywało 
dawniej. Ostatnio nasz budżet 
zmniejszył się drastycznie, 
a wraz z nim cały roczny 
harmonogram szkoleniowy.

W 2003 roku 
wydano kartę 
kolekcjonerską  
z Flisem, 
pierwszym  
w serii hokeistą 
na sledżach.
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nować z gry atakując z większym zaanga-
żowaniem. Jak na razie nie udało im się 
osiągnąć zamierzonego celu. Dodatkowo, 
po SLC wiele klubów sportowych zaprosiło 
mnie do siebie, żebym pomógł założyć oraz 
poprowadzić drużyny.

Założyłeś drużynę RIC Blackhawks w Chicago 
i w Anchorage. Czy widzisz różnice w podejściu 
do sportowców niepełnosprawnych w USA 
w porównaniu do polskich doświadczeń?
Po pierwsze w stanach dużą uwagę 

przykłada się do rekreacji dorosłych oraz 
juniorków. Zwłaszcza tego drugiego u nas 
brakuje. Automatycznie tworzy to nary-
bek dla klubów, a ostatecznie dla kadry 
narodowej. My tego w Polsce nie mamy. 
W USA i Kanadzie od niedawna rozpoczął 
się trend przejmowania sportów niepeł-
nosprawnych przez związki sportowe lub 
federacje. Dla przykładu, hokej na sledżach 
w stanach jest pod banderą USA Hockey, 
a w Kanadzie Hockey Canada. Uważam, 
że system ten ma dużo pozytywnych aspek-
tów i byłoby idealnie, aby inne państwa 
poszły w tym samym kierunku. Zawodnicy 
są traktowani tak samo jak zdrowi hokeiści. 
Budżet związku, proporcjonalnie do liczby 
członków, obejmuje sportowców sprawnych 
i niepełnosprawnych. Związek czy federacja 
zatrudnia osoby do promocji dyscypliny, 
a także prowadzi szkolenia dla trenerów 
oraz sędziów hokeja na sledżach. Będąc 
pod takim parasolem zawodnik czuje się 
dowartościowany.

Co do Twojego warsztatu trenerskiego wniosły 
międzynarodowe sukcesy?
Te doświadczenia pozwalają mi występo-

wać nadal jako zawodnikowi oraz poma-
gają mi w pracy trenera. Wiedza ta jest 
unikatowa i można ją zdobyć jedynie bio-
rąc czynny udział w międzynarodowych 
imprezach. Uważam też, że sam wniosłem 
wiele, by podnieść poziom oraz jakość 
hokeja na sledżach. Wiem to, bo mam 
nadal spotykam się z wyrazami szacunku 
z wielu zagranicznych drużyn klubowych 
oraz reprezentacji narodowych.

Czy są specjalne kursy dla trenerów, którzy 
chcieliby uczyć tej dyscypliny sportowej?
IPC zamierza wprowadzić obozy szko-

leniowe dla trenerów hokeja na sledżach. 
Był pomysł, aby zaprosić gwiazdy naszego 
sportu, aby to oni prowadzili zajęcia. Mam 
sygnały, że w niedługim czasie odbędzie się 
pierwszy obóz. Kto wiem, może i ja dostanę 
zaproszenie, by prowadzić takie szkolenie.

Aktualnie jesteś trenerem reprezentacji Polski 
oraz klubu Atak Elbląg. Opowiedz, jak wyglądają 
Wasze treningi.
Klub sportowy IKS Atak, a polska kadra 

to właściwie ta sama drużyna. Na dzień 
dzisiejszy jesteśmy jedyną drużyną w Polsce. 
Staramy się mieć minimum jeden 7-dniowy 
obóz na miesiąc, połączony z wyjazdem na 
turniej. Dziennie mamy dwie sesje na lodzie 
po dwie godziny, a między nimi siłownię, 
Do tego analizy, czyli rozmowy „na sucho”. 

Właściwie to tak bywało dawniej. Ostatnio 
nasz budżet zmniejszył się drastycznie, 
a wraz z nim cały roczny harmonogram 
szkoleniowy.

Jakie cechy powinien posiadać zawodnik drużyny 
hokeja na sledżach?
Hokej na sledżach na siedząco, podob-

nie jak hokej w wersji stojącej, wymaga od 
zawodnika wielu cech, których nie potrze-
ba w innych sportach. Mówi się często 
potocznie, że jest to sport dla twardzieli. Ja 
spróbuję dodać coś więcej. Sam fakt, że jest 
się atakowanym z zamiarem rzucenia na 
bandy czy ciągłe kontakty fizyczne świadczy, 
że zawodnik musi być waleczny, musi być 
fighterem. Często się zdarza, że hokei-
sta kontuzjowany, niekiedy poważnie, np. 
mając złamaną kostkę czy palce u dłoni, 
mając rany cięte kontynuuje grę do ostat-
niego gwizdka. Z drugiej strony, hokej to 
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gama wielu elementów do opanowania tj. 
jazda na sledżu, kontrola krążka, strzelanie, 
podania, odbiór, strategia – to wymaga od 
zawodnika talentu sportowego.

Do uzyskania kwalifikacji Twojej drużyny na 
igrzyska paraolimpijskie w Vancouver zabrakło 
1 bramki w meczu z Estonią. Jaki masz plan, aby 
w Soczi reprezentacja Polski mogła wystąpić?
Będziemy walczyć, ale droga jest długa. 

Aby dostać kwalifikacją paraolimpijską naj-
pierw należy wygrać MŚ Grupy B, żeby 
przejść do Grupy A. Dla nas następne MŚ 
odbędą się prawdopodobnie w maju 2012 
roku w Wielkiej Brytani. To są wciąż infor-
macje niepotwierdzone.

Na pewno wiele osób zadaje sobie pytanie, jak 
niepełnosprawny może grać w hokeja. Opowiedz 
o sprzęcie, który pozwala na trenowanie tej 
dyscypliny?

Sledż składa się z 3 głównych elementów: 
siedziska, ramy oraz korpusu z łyżwami. 
Zawodnik siedzi w plastikowym siedzisku 
z wyciągniętymi nogami. Jest ściągnięty 3 
pasami. Dwa kije – lewy i prawy – zakoń-
czone są u dołu tzw. kolcami, czyli blaszka 
nierdzewną z ostrymi zębami, a u góry 
zgiętą do środka łopatką.

Wasze mecze są wspaniałym widowiskiem. 
Niektórzy zawodnicy imponują walecznością 
i zwrotnością. Słyszałem, że szerokość płozy 
w sledżu decyduje o klasie wytrenowania.

Zgadzam się, że hokej na sledżach 
jest widowiskowym sportem. Samą 
jazdą na sledżu można zaimponować. 
Zsynchronizowane wszystkie elementy 
w jedność można zaliczyć do sztuki. Od 
czasu jak zniesiono ograniczenie szero-
kości rozstawu łyżew gra nabrała jakości. 
Szerokość łyżew może świadczyć o wytre-
nowaniu zawodnika, ale nie musi. Rozstaw 
bardziej świadczy o schorzeniu zawodnika. 
Amputanci używają węższego rozstawu, od 
1 cm do 5 cm, a osoby z wysoka paraple-
gią lub tetraplegią (złamanie kręgosłupa 
– red.) powyżej 5 cm, a nawet 10 cm. Ja 
zacząłem od 10 cm w 1995 r., bo to było 
minimum. Po zniesieniu ograniczenia stop-
niowo schodziłem w dół, by zatrzymać się 
na 2,5 cm. Jest możliwość jazdy na jednej 
łyżwie, ale nie widzę w tym żadnej znaczą-
cej przewagi. Wręcz przeciwnie, niewielka 
stabilność jest też potrzebna.

W IP w Vancouver startowałeś w narciarstwie 
biegowym na 1 i 10 km oraz w biatlonie na 
3x1 km i 5x2,5 km. Czy wiążesz z tymi sportami 
jakieś nadzieje na przyszłość czy traktujesz 
je jako element przygotowania ogólnego do 
hokeja?
Narciarstwo biegowe w Vancouver było 

to dla mnie skokiem w bok. Chciałem 
być w Vancouver, doświadczyć ponownie 
emocji związanych z wydarzeniem jakim 
jest paraolimpiada. Za namową moje-
go dobrego przyjaciela Jana Kołodzieja 
rozpocząłem treningi na biegówkach. 

Limit osiągnąłem w Norwegii, w sprincie. 
Pomimo tego, że pozycja oraz ruch jest 
bardzo zbliżony do hokeja na sledżach, to 
jednak fakt, że biegi narciarskie (w pozy-
cji siedzącej – red.) są na dystansach 
nie dawał nadziei na zdobycie medalu. 
Myślę, że gdybym mógł cofnąć czas, 
to w Vancouver byłbym też narciarzem 
alpejskim.

Sylwester Flis urodził się 20 
czerwca w 1974 r. w Stalowej Woli ze 
zdiagnozowaną przepukliną oponowo-
rdzeniową. W 1994 r. wyjechał 
z rodziną do Chicago. W 1995r. poznał 
hokeja na sledżach, a rok później 
dostał się do kadry narodowej USA. 
W 1999 r. zakłożył klubową drużynę 
RIC Blackhawks przy największym 
szpitalu rehabilitacyjnym w USA, 
Rehabilitation Institute of Chicago. 
W 2001 r. został obywatelem USA, 
co dało mu możliwość uczestniczenia 
w igrzyskach paraolimpijskich w Salt 
Lake City w 2002 r. Oprócz zdobycia 
złotego medalu został królem strzelców 
turnieju (11 bramek, 7 asyst) i MVP. Flis, 
jako pierwszy niepełnosprawny hokeista, 
dostał się do unikatowej kolekcji kart 
sportowców profesjonalnej ligi NHL. 
W 2006 r. „Sly” wrócił do Polski, 
do Elbląga, gdzie w 2008 r. został 
pracownikiem elektrociepłowni Energa 
Kogeneracja. Stworzył zespół hokejowy 
w klubie IKS Atak z siatkarzy na 
siedząco. Zespołowi nie udało się wziąć 
udziału w igrzyskach paraolimpijskich 
w Vancouver po przegranej jedną 
bramką z Estonią w 2009 r. podczas 
kwalifikacji w Eindhoven. Po tym 
rozczarowaniu Flis zdobył kwalifikację 
paraolimpijską w narciarstwie 
biegowym na siedząco – był jedynym 
reprezentantem Polski w tym sporcie. 
W biegu na dochodzenie na 2,4 km 
zajął 25., a w sprincie na 800 m 27. 
miejsce.

W wielu krajach budżet związku, proporcjonalnie  
do liczby członków, obejmuje sportowców sprawnych 
i niepełnosprawnych. Związek czy federacja zatrudnia 
osoby do promocji dyscypliny, a także prowadzi szkolenia 
dla trenerów oraz sędziów hokeja na sledżach. Będąc pod 
takim parasolem zawodnik czuje się dowartościowany.

paraolimpizm
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rozmowa z gwiazdą

Jest Pan znany z występów kabaretu Ani Mru Mru, 
ale niewiele osób wie, że jest Pan absolwentem 
AWF, po studiach przez kilka lat uczył Pan wf 
w szkole. Proszę powiedzieć, czy sport pełni dziś 
w Pana życiu ważną rolę?
Można powiedzieć, że jest wypeł-

niaczem czasu wolnego. Zajmowałem 
się sportem zawodowo przez 14 lat. 
W tej chwili jednak to jest raczej rekre-
acja. Oprócz tego, że gram namięt-
nie w golfa, to grywam jeszcze w piłkę 
nożną. Jako były piłkarz jestem zaprasza-
ny na różnego rodzaju turnieje z drużyną 
gwiazd albo… byłych reprezentantów 
Polski. Ostatnio grałem w takim zespole 
m.in. z Dariuszem Dziekanowskim.

Z jakim rezultatem?
Zajęliśmy drugie miejsce, a to fajny 

wynik. „Haratanie w gałę” to sentymentalny 
powrót do lat młodzieńczych, choć zdarzają 
się momenty słabości na boisku. Mentalnie 
jestem jeszcze w reprezentacji szkoły, ale 
fizycznie już niestety daleko poza nią. To 
sprawia mi dużą frajdę, szczególnie, że, 
o dziwo, przez kolegów jestem uznawa-
ny za jednego z lepszych zawodników. 
Gram poza tym w Lidze Orlikowych Szóstek 
w Lublinie i też sobie nieźle tam radzimy.

Rozumiem, że będzie Pan śledził mecze podczas 
Euro 2012.
Oczywiście, że tak. Już zapowiedzie-

liśmy naszemu menedżerowi, że nawet 
gdyby pojawiały się propozycje na czer-
wiec przyszłego roku, to my musimy mieć 
wolne, bo jest Euro! Podejrzewam, że 
imprez i tak będzie dużo mniej ze względu 
na mecze. Mam nadzieję, że uda mi się 
obejrzeć jakieś spotkania na żywo. My, 
tak zwane rozpoznawalne gęby, mamy 
trochę z tym łatwiej. Na przykład mój 
przyjaciel Robert Górski został oficjalnym 
Przyjacielem Euro 2012 i ja też będę 
o to zabiegał. Oczywiście będę kibico-
wał całym sercem Biało-Czerwonym, bo 
nadzieja umiera ostatnia. W ogóle cieszę 
się, że będzie można w Polsce obejrzeć 
zawodników na światowym poziomie.

Wróćmy do golfa. Skąd zamiłowanie do tego 
sportu?
Kiedyś pracowałem w Londynie zarob-

kowo. Mam wujka Anglika, który zabrał 

mnie raz w niedzielę na pole golfowe. 
Zupełnie mnie to wtedy nie zainteresowało, 
ale parę lat później, gdy byłem już w branży 
kabaretowej, jechaliśmy z kolegami koło 
pola golfowego i mieliśmy dwie godziny 
wolnego. Powiedziałem: chodźcie, nauczę 
was grać w golfa. Oczywiście nie miałem 
o tym zielonego pojęcia. Ale od tego czasu 
razem Michałem z mojego kabaretu wsią-
kliśmy w tego golfa strasznie. Wyniki nie 
mają dla nas znaczenia tylko rywalizacja 
między nami. I tak już od siedmiu lat sobie 
grywamy.

Ale przyzna Pan, że golf, mimo wielu walorów, 
jeśli chodzi o budowanie kondycji fizycznej nie jest 
najlepszym sportem.
A tu bym Panią zdziwił dlatego, że parę 

razy w życiu zdarzyło mi się zejść z rundy 
golfa tak spoconym, jak po meczu piłkar-
skim. Bo tylko tak się wydaje, że to jest 
łatwe i przyjemne. W telewizji wygląda 
łatwo, ale jak się osiągnie pewien poziom, 
to golf może porządnie zmęczyć. Co by tu 
nie mówić, jest to 7 km spaceru w dosyć 
żwawym tempie i machania kijem, kupa 
nerwów, więc pali się mnóstwo… kalorii. 
Ktoś kiedyś powiedział, że golf to najbar-
dziej denerwujący spacer w życiu. I chętnie 
się pod tym podpiszę. Poza tym, jest to też 
jedyna dyscyplina sportowa w czasie upra-
wiania, której można pić i palić. I nie wiem, 
czy to mnie nie trzyma przy tym sporcie.

Czyli dobra kondycja nie jest Panu potrzebna do 
występów na scenie?
Do samego występu pewnie nie. Jak 

się patrzy na różnych ludzi, którzy zajmu-
ją się działaniami scenicznymi, to widać, 
że sylwetka sportowca wcale nie jest im 
potrzebna. Natomiast tryb życia, który my 
prowadzimy – w ciągłym biegu i w ciągłym 
napięciu – powoduje, że lepiej być w lepszej 
niż gorszej formie. Zdarzało mi się parę 
razy grać będąc chorym czy zmęczonym 
i to jest wykończające. Na scenie staramy 
się tego nie pokazywać, bo ludzi to tak 
naprawdę nie interesuje. Wiadomo, że jak 
się ma wysportowaną sylwetkę, to więcej na 
scenie można zrobić. Ale to nie jest regułą. 
I nie zawsze jest śmieszniej.

AleksAndrA kAuc

Fragment skeczu „Małysz”. „Dziennikarz: Cudownie wyszedł 
z progu i leci, i leci, i leci… A ja korzystając z chwili czasu 
przypomnę historię skoków narciarskich.”

W repertuarze Ani Mru Mru jest sporo 
skeczów o tematyce sportowej: rewelacyjny 
o Małyszu, o golfie, sędziach piłki nożnej.
Tak, a rok temu powstał jeszcze numer, 

który na festiwalu RYJEK w Rybniku 
[Rybnickiej Jesieni Kabaretowej – red.] został 
okrzyknięty hitem tego festiwalu. To był 
numer zrobiony cały w ultrafiolecie. Jestem 
piłkarzem, który się obraca, fruwa…. Ten 
numer pojawił się też na naszej ostatniej 
płycie DVD. Można go obejrzeć.

Czy to dzięki Pana zainteresowaniom sport 
pojawia się w Waszych skeczach?
Pewnie tak. Generalnie to ja wymyślam 

numery w naszym kabarecie, a gdzieś tam 
ten sport z tyłu głowy mi siedzi. Z drugiej 
strony, jakby się przyjrzeć to w każdym 
kabarecie są numery sportowe. To wdzięcz-
ny temat do skeczów, bo każdy się na 
sporcie zna. Przynajmniej na jed-
nym. Jak nie na Formule 1 to na 
skokach narciarskich. A piłka-
rze to chyba najwdzięczniej-
szy temat, bo zazwyczaj są 
postrzegani jako tacy lekko 
z tyłu za społeczeństwem. 
Na tym można zbudo-
wać fajny numer.

Poznał Pan Adama 
Małysza osobiście?
Nie mieliśmy 

okazji. Poznałem 
za to Apoloniusza 
Tajnera, kiedyś spę-
dzaliśmy wspólnie 
sylwestra. To bar-
dzo sympatyczny 
człowiek. Mówił 
mi, że Adamowi 
bardzo podobał 
się nasz skecz. Ze 
dwa lata później 
mieliśmy występ 
w Ustroniu koło Wisły. 
Adam Małysz siedział 
z rodziną w pierwszym 
rzędzie i my ten skecz 
zagraliśmy. Nie mie-
liśmy go w planach, 
ale jak zobaczyliśmy 
Małysza na widowni powie-
dzieliśmy sobie, że na bis 

ani mru mru



 forum trenera 93

Podobnie jak sportowcy musi Pan z racji zawodu 
często wyjeżdżać. Jak radzicie sobie z tym Pan 
i Pana rodzina?
Szczerze powiem, rodzina radzi sobie 

różnie. Są momenty, kiedy to łatwo znosi, 
no i są momenty trudniejsze, kiedy tych 
wyjazdów nawarstwi się trochę i ta nie-
obecność jest bardziej uciążliwa. Już tro-
chę się przyzwyczailiśmy. Córka, która ma 
8 lat, rozumie, że tata ma taką pracę. 
Ja z kolei, wykorzystuję każdy moment 
kiedy jestem w domu i nie ruszam się 
z niego. Jak sobie poradzić fizycznie 
z takimi wyjazdami? Koledzy się śmieją, 
że mam specjalne tabletki, które rozpusz-
czam w wannie jak się kąpię. To żart. Ale 
to chyba właśnie sport, który mi towarzy-
szy przez pół życia, nauczył mnie znosić 
trudy wyjazdów. To jest do wytrzymania. 
Z roku na roku staram się ograniczać 

liczbę imprez, w których bierzemy udział, 
bo w pewnym momencie człowiek traci 
poczucie rzeczywistości. Ostatnio, gdy 
omawialiśmy sprawę terminarza z naszym 
menedżerem, okazało się, że od 1 do 19 
grudnia mamy tylko 2 dni wolne i to nie 
jeden po drugim. Musieliśmy to pozmie-
niać, bo przecież trzeba choinkę kupić 
i karpia.

Jakie są więc najbliższe plany Ani Mru Mru?
W grudniu bierzemy udział w kilku 

nagraniach sylwestrowych więc, gdy 
ostatniego dnia roku przełączą Państwo 
telewizor na którykolwiek program, tam 
będzie pewnie Ani Mru Mru. Z dalszych 
planów to święta w domu, sylwester 
pewnie ze znajomymi. Potem, od stycznia 
zaczynamy już pracować nad nowym 
programem, bo „Czerń czy biel” jest 
grany ponad rok, więc mamy świa-
domość tego, że trzeba wymyśleć coś 
nowego.

Pojawi się jakiś nowy sportowy numer?
Najprawdopodobniej tak. W każdym pro-

gramie jest coś sportowego. Mamy jeszcze 
projekt, który wykonujemy z dwoma zaprzy-
jaźnionymi kabaretami: Smile i Kabaretem 
Młodych Panów. Gramy wieczór kabareto-
wy, który jest stricte piłkarski i jest robiony 
właśnie pod kątem Euro. To są 3 godziny 
dobrej zabawy, nie tylko sportowe nume-
ry, ale motywem przewodnim jest kadra 
narodowa w piłce nożnej. To jest strasznie 
śmieszne. W czerwcu, po Euro, zobaczymy 
co z tym będzie dalej.

Będzie Pan oglądał igrzyska olimpijskie, które 
odbędą się w Londynie?
Oczywiście będę. Nie jestem jednak 

takim fanem igrzysk, żebym siedział i oglą-
dał, na przykład, łucznictwo o 5 rano.

A które sporty najchętniej Pan ogląda?
Wszystkie zespołowe. No i czekam na rok 

2016, bo na igrzyskach ma być wreszcie 
golf! Ja mam duszę kibica, więc jak coś faj-
nego leci, albo jak Polak startuje, to zawsze 
obejrzę, więc jak będą igrzyska na pewno 
też zerknę.

Marcin Wójcik, pseudonim Jabbar 
– artysta kabaretowy, pomysłodawca 
i założyciel kabaretu Ani Mru Mru. 
Autor większości skeczów i tekstów. 
Razem z Robertem Górskim z Kabaretu 
Moralnego Niepokoju prowadzi 
Kabaretowy Klub Dwójki w TVP2. Jest 
absolwentem warszawskiej AWF w Białej 
Podlaskiej. Trenował piłkę nożną.

Marcin Wójcik

Fragment skeczu „Sędziowie”.
„Sędzia główny: Korzystając z tego,  
że jest przerwa, chciałbym wam zadać jedno 
pytanie. Jaki według was jest teraz wynik meczu?
Sędzia liniowy: Z tego co ja widziałem – a widzę 
dobrze – jest 2:0 dla gospodarzy!!!
Główny: Tak, to prawda. Tylko, że gówno 
prawda. Jest 7:1 dla gości.
Liniowy: Bo ja jakiś zamyślony jestem…”

gramy ten 
n u m e r . 
S t raszn ie 

się śmiał. 
Liczyliśmy na 
to, że póź-

niej się pojawi 
w garderobie, 

ale okazało się, że 
jest bardzo skromną 

osobą. Specjalnie się nie 
ujawniał. No i dobrze, bo 

ludzie nie daliby mu obejrzeć 
występu i obserwowaliby jego, a nie 

nas. Poznaliśmy też Tomasza Zimocha, 
komentatora skoków i dostaliśmy specjalne 
nagrody za propagowanie skoków narciar-
skich w Polsce, właśnie za ten skecz. Może 
kiedyś uda się nam z panem Adamem 
spotkać.

ani mru mru
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skoki narciarskie

Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się sportem?
Nie wyobrażam sobie bez niego życia.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Jeżdżę po górach na rowerze.

Jak reaguje Pan po porażkach?
Traktuję je jako wyzwanie, zastanawiam się, co poszło źle i staram się 

następnym razem ten czynnik wyeliminować.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na gadżety elektroniczne.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to jaką postać najchętniej?
Lubię oglądać seriale sensacyjne, np. Agenci NCIS, ale do gry aktor-

skiej mnie nie ciągnie.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Nie ma takiej osoby. Uważam, że nawet z kimś wrogo nastawionym 

można się dogadać. 

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić z zawodnikiem?
Kłótnia to za mocne słowo, natomiast merytoryczne dyskusje się 

zdarzały.

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny zawodnik? 
Powinien wiedzieć, czego chce, być uparty, poświęcać się w stu 

procentach temu, co robi i konsekwentnie dążyć do celu. Takim zawod-
nikiem był Adam Małysz, który jest niewykorzystany jako wzór, bo nie 
wszyscy potrafią dostrzec, jak wielką pracę wykonał nad sobą. 

Kiedy pierwszy raz dowiedział się Pan, że istnieje ktoś taki, jak Kamil Stoch?
Byłem jeszcze zawodnikiem, gdy słyszałem, jak trenerzy mówili, że 

jest taki skoczek, który wybija się ponad przeciętność. Potem w 2003 
roku powstała kadra juniorów, ja zostałem asystentem Heinza Kuttina, 
a Kamil był jej członkiem. Tak zaczęła się nasza współpraca.

Główna cecha charakteru Kamila Stocha?
Ambicja. Stawia sobie wysokie cele. Już dawno temu myślał i mówił 

o tym, co teraz osiągnął. Jednak wiem, że jego zamierzenia sięgają 
jeszcze dalej.

Gdyby mógł Pan zmienić w Stochu jedną rzecz, co by to było?
To się już udało zmienić, ale wciąż nad tym pracujemy. Chodzi o to, 

żeby był bardziej cierpliwy i zrozumiał, że na pewne sprawy potrzeba 
czasu.

Pańska główna wada?
Czasem wykazuję za mało odwagi w podejmowaniu decyzji szkole-

niowych.

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Pochopnie oceniłem jednego ze swoich współpracowników. Potem 

okazało się, że nie miałem racji i przyznałem się do tego.

Proszę uszeregować od najważniejszego: mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona dolarów.
Na pierwszym miejscu mistrzostwo, bo jest najtrudniejsze do osiągnię-

cia, potem prezydentura, a na końcu dolary.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio bezinteresownie?
Nie pamiętam.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O pomyślne wiatry dla zawodników podczas konkursów.

Łukasz Kruczek

ANKIeTA dLA TreNerA I zAwOdNIKA

Współpracują od ośmiu lat, najpierw 

w kadrze juniorów, od kilku sezonów 

w pierwszej reprezentacji, której głównym 

trenerem Łukasz Kruczek został w marcu 

2008 roku. Do głównych osiągnięć 36-

letniego szkoleniowca jako zawodnika 

należą cztery złote medale Uniwersjady oraz 

mistrzostwo Polski (2001). Karierę zakończył 

w wieku zaledwie 28 lat. Początkowo 

powątpiewano w jego szkoleniowe zdolności, 

jednak pokazał, że zna się na swojej pracy, 
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Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się sportem?
Nie mam pojęcia, nigdy nie brałem tego pod uwagę.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Nic nadzwyczajnego, głównie odpoczywam, oglądam filmy, 

słucham muzyki, ale nie mam ulubionych wykonawców.

Jak koncentruje się Pan przed konkursem?
Staram się maksymalnie skupić na czekającym mnie 

zadaniu, gdy jestem już na górze, wyobrażam sobie skok, 
który za chwilę oddam. Czasem słucham też muzyki.

Jak reaguje pan Po porażkach?
Ostatnio staram się reagować spokojnie, ale kiedyś zda-

rzało się, że nerwy mi puszczały.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na nic konkretnego. Najpierw staram się przemyśleć, 

czy czegoś rzeczywiście potrzebuję, a potem to ewentualnie 
kupuję.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to jaką postać najchętniej?
Nie chciałbym wystąpić w filmie.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Nie.

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić z trenerem?
Tak, kilka razy. wynikało to z różnych nieporozumień, ale 

nie były to aż takie kłótnie, żebyśmy mieli się potem do siebie 
nie odzywać. 

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny trener?
Powinien rozumieć zawodnika, umieć współpracować 

i być po prostu dobrym kolegą.

Kiedy pierwszy raz dowiedział się Pan, że istnieje ktoś taki jak Łukasz 
Kruczek?
Jak byłem mały to oglądałem telewizję, chodziłem na 

zawody i widziałem, że startuje w nich Łukasz.

Główna cecha charakteru Łukasza Kruczka?
Ambicja.

Gdyby mógł Pan zmienić w Kruczku jedną rzecz, co by to było?
Nic.

Pana główna wada?
zapominalstwo.

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Że zapomniałem coś zrobić.

Proszę uszeregować od najważniejszego: mistrzostwo olimpijskie, 
objęcie funkcji prezydenta Polski, wygranie miliona dolarów.
Mistrzostwo, milion, prezydentura. A właściwie może 

zostać samo mistrzostwo, bo pozostałych dwóch nie potrze-
buję. 

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio bezinteresownie?
Nie pamiętam.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O zażegnanie światowego kryzysu.

PytaŁ Wojciech osińsKi

Kamil Stoch

osiągając sukcesy z młodymi kadrowiczami, 

między innymi z Kamilem stochem. 24-latek 

z Zakopanego przejął rolę lidera kadry od 

adama Małysza i choć, podobnie jak dla 

Kruczka, było to dla niego skokiem na głęboką 

wodę, radzi sobie bardzo dobrze. już trzy razy 

wygrał zawody Pucharu Świata i ocierał się 

o podium mistrzostw świata. a ponieważ główną 

wspólną cechą Kruczka i stocha jest ambicja, 

można się spodziewać, że o kolejnych sukcesach 

usłyszymy wkrótce. Pewnie jeszcze tej zimy.
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dla sportowców i nie tylko

Dlatego też Nike zaczęło pracę nad 
butami, które pozwolą trenować z efek-
tami podobnym do treningu boso. 
Jednak bez narażania stóp na urazy. 
Stopa składa się z  26 kości, 37 sta-
wów, wielu specyficznych mięśni i ścię-
gien oraz 1700 zakończeń nerwowych 
to skomplikowana konstrukcja. Dlatego 
trening taki zapewnia wzmocnienie 
mięsni, poprawia elastyczność stopy, 
pobudza wiele receptorów, które wpły-
wają na poprawę samopoczucia. Przez 
twarde obuwie i powierzchnie współ-
czesna populacja zatraciła elastyczność 
i zwiększyła możliwość urazów, przez 
osłabienie mięśni.

Technologia Nike Free jest w sta-
nie poprawić siłę niektórych mięśni 
stopy od 10-20%, a elastyczność 
między 5-10%.  Lepsze funkcjo-
nowanie z czasem doprowadzi do 
lepszych wyników sportowych. 
Nike stworzyło kopyto szewskie, 
które jako pierwsze na świecie rusza 
się w wielu kierunkach, podob-
nie do naturalnych ruchów stopy. 

Coraz więcej osób powraca  

do naturalnych metod  

treningu, jednym z takich  

przykładów jest powracanie  

do biegania boso. Jednak niewiele osób  

mieszka blisko piaszczystej plaży czy boiska 

do gry w golfa, które zapewniają warunki 

odpowiednie do takiego treningu.

To było powodem badań, które podjęło Nike 10 lat 
temu. Powstała kolekcja butów Nike Free, które są 
niesamowicie lekkie i elastyczne. Idealne dla osób, 
które chcą w naturalny sposób wzmocnić mięśnie stóp 
nie tracąc znacząco na amortyzacji, przyczepności 
i ochrony oferowanej przez obuwie biegowe.

Waflowy profil zapewnia doskonałą 
przyczepność oraz częściowo tłumi 
uderzenia stopy o podłoże. Stworzono 
również niezwykle elastyczną pode-
szwę zewnętrzną, która nie powoduje 
żadnych ograniczeń dla poruszających 
się mięśni i stawów.
W roku 2005 na rynku pojawił się pierw-
szy model Nike Free. Poszczególne mode-
le z serii różniły się między sobą stopniem 

kontroli ruchu stopy, jak i grubością pode-
szwy zewnętrznej. Strategicznie rozmiesz-
czone wzmocnienia ze skóry syntetycznej 
świetnie stabilizują stopę nie zwiększając 
w znaczący sposób wagi buta. Pierwszy 
raz na rynku buty Nike Free pojawiły się 
w roku 2005. Poszczególne modele z serii 
różniły się między sobą stopniem kontroli 
ruchu stopy, jak i grubością podeszwy 
zewnętrznej.
Obecnie Nike produkuje kilkanaście 
modeli Nike Free, przeznaczonych nie 
tylko dla biegaczy, ale siatkarzy, koszy-
karzy czy instruktorów fitness. Również 
amatorzy znajdą coś dla siebie. Wśród 
najnowszych są: Nike Free XT Everyday 
Fit+, Nike Free Tr Fit, Nike Free XT Quick 
FIT+. Modele biegowe, które pojawi-
ły się właśnie na rynku to Nike Free 
Run+ 2 oraz Nike Free Run 3.0V2. But 
jest również kompatybilny z technologią 
Nike+.
Zachęcając do treningu z Nike Free 
zalecamy, by pamiętać, że nawet do 
ćwiczeń boso stopa musi się odpo-
wiednio przygotować.



Oferujemy dużą kompleksowość badań,  
dającą pełen obraz stanu zawodnika  
oraz zachodzących zmian adaptacyjnych  
pod wpływem procesu treningowego.

Standardowy zakres badań 
diagnostycznych wykonywanych  
przez Instytut Sportu

Badania laboratoryjne:

  wydolność fizyczna (laboratoryjne badania 

wydolności fizycznej objęte są nadzorem lekarskim)

  symptomy przeciążenia organizmu

  niedobory biopierwiastków i witamin

  skład ciała, somatotyp

  moc i siła mięśniowa oraz jej symetria

  charakterystyka psychologiczna.

Badania terenowe (w trakcie zgrupowań):

 wydolność fizyczna

  ocena intensywności treningu

  symptomy przeciążenia organizmu

 stan emocjonalny

 technika ruchu

 skład ciała i bilans wodny.

Badania na zawodach i sprawdzianach:

 reakcje organizmu na wysiłek startowy

 odporność na stres

 analiza taktyki.

Warszawa, ul. Trylogii 2/16
www.insp.plAB 108 AB 946 AC 074



Symboliczna zmiana pokoleń: 
adam Małysz (z prawej)  
i kamil Stoch




