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Jeśli ma być ciągłość szkolenia od młodzika do 
seniora, niech to prowadzi jedna instytucja – polski 
związek sportowy – czytamy w wywiadzie z Pawłem 
Słomińskim.

Obecnie wiadomo, że niska sprawność fizyczna 
oraz niedostateczna aktywność fizyczna są 
niezależnymi czynnikami ryzyka chorób 
cywilizacyjnych i przedwczesnej śmiertelności.
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Szanowni Państwo!
Lekkoatletyka, pływanie, wioślarstwo i żeglarstwo – wszyscy, 

którzy zajmują się tymi letnimi dyscyplinami sportu, stanęli przed trud-
nym zadaniem. Jeśli oczekiwali, że wybrane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki niektóre sporty, określone jako priorytetowe, będą traktowane 
ulgowo, pomylili się. Paweł Słomiński, doradca minister Joanny Muchy, 
opowiada „Forum Trenera”, jak trudne zadanie czeka teraz polskie 
związki wymienionych wcześniej sportów.

Tak czy inaczej, młodzi lekkoatleci, pływacy, wioślarze i żegla-
rze mający potencjał medalowy obecnie będą mieli większą szansę na 
łagodne przejście z wieku juniora do wieku seniora, bo kariera najzdol-
niejszych nie będzie pozostawiona przypadkowi. Do tej pory nie było 
oczywiste, że uzdolniony junior dotrwa do wieku seniora.

Ale droga nawet do kategorii młodzika też bywa kręta. A naj-
trudniej wyłowić talent, bo… może on nie trafić nawet na lekcję wf. Nie 
ma w naszym społeczeństwie szacunku do aktywności ruchowej, kultury 
fizycznej, która byłaby kulturą życia. Stąd coraz większa otyłość wśród 
dzieci, coraz wcześniejsza zapadalność na choroby, które kiedyś doty-
czyły tylko dorosłych. O tym w naszym kwartalniku pisze Piotr Żmijewski, 
fizjolog z Instytutu Sportu.

Jak już nieraz pisałem w tym miejscu, zdarza się, że rodzice 
widzą, że ich dzieci są uzdolnione ruchowo. To właśnie od tych rodziców 
zaczyna się edukacja sportowa najmłodszych Polaków. Ponoszą napraw-
dę wielki wysiłek, aby utworzyć klub sportowy, i jeszcze większy, żeby 
taki uczniowski klub sprawnie egzystował. Rzadko uda im się znaleźć 
podobnych pasjonatów w samorządach czy w szkołach. Reforma sportu 
musi objąć także ten obszar, bo z wąziutkiej podstawy piramidy sporto-
wej wyrośnie jeszcze węższy jej wierzchołek, a więc minimalna szansa 
na olimpijskie medale.

Poruszamy w „Forum Trenera” jeszcze jeden temat – deregulacji 
zawodu trenera. Wywołuje on dużo dyskusji. W opinii naszych rozmów-
ców to wielka szansa dla sportu. Wbrew pozorom taka decyzja rządu 
ma szansę wyeliminować działających dotąd sportowych hochsztaple-
rów. Teraz polskie związki sportowe będą miały prawo wydawać licencje 
dla szkoleniowców, którzy potrafią uprawiać ten zawód, dokształcają 
się, a nie myślą tylko o tym, by wyrwać od naiwnych forsę za źle pro-
wadzone pseudolekcje wyczytane kiedyś w podręczniku. To także szansa 
dla byłych wybitnych sportowców, którzy mogą służyć doświadczeniem 
następnym pokoleniom, a nie mieli czasu podczas swojej kariery ukoń-
czyć stacjonarnych studiów.

Mam nadzieję, że w przedświątecznej gorączce znajdą Państwo 
czas na lekturę „Forum Trenera” i na chwilę refleksji nad polskim spor-
tem, zwłaszcza tym dzieci i młodzieży. W imieniu swoim i całej redakcji 
życzę naszym Czytelnikom, Sportowcom, Rodzicom przeszłych mistrzów 
wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i powodzenia w nad-
chodzącym roku 2013.

STeFAN TuSZYńSKi
redaktor naczelny

edytorial



4 forum trenera

Michael Biegler wreszcie wolny
Trener polskich piłkarzy ręcznych 
Michael Biegler rozwiązał wreszcie za 
porozumieniem stron kontrakt z TV 
Grosswaldstadt. Dzięki temu niemiecki 
szkoleniowiec mógł wznowić negocja-
cje w sprawie umowy na prowadze-
nie naszej kadry. Do porozumienia 
z bawarskim klubem doszło po prawie 
dwóch latach. 9 września zarząd ZPRP 
wybrał Bieglera na selekcjonera męskiej 
reprezentacji Polski. Kontrakt miał być 
podpisany kilka dni później, jednak 
51-letni Niemiec musiał najpierw upo-
rządkować swoje sprawy zawodowe.

Skoczkowie ćwiczyli w... Turcji
Kadra skoczków narciarskich, prowa-
dzona przez trenera Łukasza Kruczka, 
przebywała na tygodniowym zgrupo-
waniu leczniczo-kondycyjnym w turec-
kim ośrodku sportowym w pobliżu 
Antalyi. Zawodnicy nie mieli treningów 
narciarskich, ale leczyli drobne urazy 
i pracowali też nad siłą.

lepiSToe pomaga Szkolić młodzież 
Wybitny fiński trener skoków narciar-
skich Hannu Lepistoe przez kilka dni 
prowadził zajęcia z uczniami i trene-
rami Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Szczyrk w Buczkowicach koło 
Bielska-Białej. Szkoleniowiec podjął 
się poprowadzenia treningów dzięki 
Stanisławowi Okasowi, który spędził 
20 lat w Finlandii i którego dwaj syno-
wie uczą się obecnie w SMS Szczyrk.

Trener pokonał miSTrza polSki
Do niecodziennej sytuacji doszło 
w Quatra Ekstralidze Szachowej. 
W jednej z ligowych rund w meczu 
pomiędzy Stilonem Gorzów a Polonią 
Votum Wrocław rozegrano partię, 
w której trener kadry mężczyzn Michał 
Krasenkow pokonał mistrza Polski 
Mateusza Bartla. Drużyna Krasenkowa 
zwyciężyła zespół Bartla 4,5:1,5.

aktualnościaktualności

SukceSy polaka w porTugalii
Za sukcesami portugalskich kajakarzy 
w tegorocznych mistrzostwach świata 
w maratonie stoi polski szkoleniowiec Ryszard 
Hoppe – podkreśla lizbońska gazeta „Record”. 
Portugalczycy zdobyli w Rzymie cztery srebrne 
i dwa brązowe medale, zajmując trzecie 
miejsce w klasyfikacji medalowej. Według 
portugalskich mediów rzymski sukces dowodzi, 
że jedyny medal olimpijski dla Portugalii 
wywalczony na igrzyskach w Londynie przez 
podopiecznych Hoppego – kajakarską dwójkę 
– nie był przypadkiem.

chwali ligowych Trenerów
Andrea Anastasi jest zadowolony 
z poziomu prezentowanego  
przez drużyny PlusLigi. Włoski  
trener reprezentacji Polski  
podkreślił, że w ligowych  
rozgrywkach występuje wielu  
młodych siatkarzy, a szkoleniowcy  
rozsądnie wprowadzają ich do  
zespołów i pozwalają im nabywać 
doświadczenia w konfrontacji z wyma-
gającymi przeciwnikami.

Szybka rezygnacja
Rzadko się zdarza, aby trener zre-
zygnował z pracy zaledwie dzień 
po podpisaniu kontraktu. Do takiej 
sytuacji doszło w bułgarskim klubie 
piłkarskim Lokomotiw Płowdiw, który 
słabo rozpoczął tegoroczne rozgrywki 
ligowe, wygrywając zaledwie jedno 
z ośmiu spotkań. Georgi Iwanow miał 
poprawić fatalną grę zespołu, ale 
po pierwszym treningu wypowiedział 
umowę ze względu na „organizacyjny 
chaos”, który zastał w klubie. 

oczySzczony z zarzuTów
Trener kadry łyżwiarzy USA w short-
tracku Koreańczyk Jae-su Chun został 
oczyszczony z zarzutu stosowania 
przemocy fizycznej i psychicznej wobec 
swoich podopiecznych. 13 łyżwiarzy 
domagało się jego dymisji, twierdząc, 
że szkoleniowiec rzucał butelkami 
i krzesłami, jednego z zawodników 
popchnął na ścianę, a także drwił 
sobie z nadwagi niektórych zawodni-
czek. 43-letni Chun zaprzeczył temu 
i uzyskał poparcie 9 innych członków 
kadry.
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Technika w Służbie Techniki
Trener Borussii Dortmund Juergen Klopp 
zatrudnił... robota, który pomaga mu 
udoskonalać umiejętności techniczne piłkarzy. 
Urządzenie nazywa się „Footbonaut” i działa 
w taki sposób, jakby dziesięciu graczy było 
ustawionych wokół jednego zawodnika 
i w jednym momencie chciało podać mu piłkę. 
Ten z kolei musi umieć tak się ustawić, by 
przyjąć jak najwięcej podań, a następnie szybko 
i celnie oddać piłkę.

nie żyje wSpółTwórca  
maraTonu pokoju
W Warszawie w wieku 81 lat zmarł 
dr Zbigniew Zaremba, były trener 
kadry biegów długich, współ-
twórca – wspólnie z Tomaszem 
Hopferem i Józefem Węgrzynem – 
Maratonu Pokoju (obecnie Maraton 
Warszawski), a także założyciel 
pisma „Jogging”. W gronie jego 
podopiecznych, jako szkoleniow-
ca, byli m.in. uczestnicy mistrzostw 
Europy Henryk Piotrowski i Edward 
Łęgowski. Jak wspomina Węgrzyn, 
największą trudnością przy organi-
zacji pierwszego Maratonu Pokoju 
w 1979 r. było przekonanie władz 
komunistycznych, że zebranie 
w jednym miejscu dwóch tysięcy 
ludzi w krótkich spodenkach i ich 
bieg przez miasto nie zakończy się 
zamieszkami.

błochin wrócił na klubową ławkę 
Trener piłkarzy Dynama Kijów, słynny 
w przeszłości zawodnik Oleg Błochin, 
wrócił do pracy po kłopotach zdrowot-
nych. Szkoleniowiec trafił do szpitala 
na skutek problemów z ciśnieniem, 
a 6 października przeszedł udanie 
operację usunięcia skrzepu w lewej tęt-
nicy szyjnej. 59-letni Błochin z powodu 
problemów zdrowotnych zrezygnował 
z funkcji selekcjonera reprezentacji 
Ukrainy po Euro 2012.

zacharin o polSkim hokeju
Nowy trener reprezentacji Polski w hokeju 
na lodzie Igor Zacharkin przyznał, że na 
początku był zdziwiony niskim poziomem 
naszych hokeistów. Podkreślił jednak, że po 
pierwszych meczach jego ocena się zmie-
niła. „Wcześniej były problemy z przygoto-
waniem fizycznym i technicznym. W krótkim 
czasie kadrowicze przeskoczyli na wyższy 
stopień, pokazali dyscyplinę, chęci do pracy 
i wypełniania poleceń trenera”. Rosjaninowi 
nie starczyło jednak czasu, by zbudować 
zespół, który mógłby walczyć o awans do 
IO w Soczi.

od 30 laT  
bez polSkiego obywaTelSTwa
Legendarny trener koszykówki Witold 
Zagórski, który z reprezentacją Polski 
zdobył w 1963 r. wicemistrzostwo 
Europy, a w następnych latach dwa 
brązowe medale ME, od 30 lat nie ma 
polskiego obywatelstwa. 82-letni obec-
nie szkoleniowiec w 1978 r. za zgodą 
ówczesnych władz wyjechał do Austrii 
na trzyletni kontrakt. Aby go przedłu-
żyć, musiał zrzec się obywatelstwa 
polskiego i otrzymać austriackie. Może 
w przyszłym roku, w 50. rocznicę naj-
większego sukcesu polskiej koszykówki, 
warto pomóc zasłużonemu trenerowi 
odzyskać polski paszport?
 
zmarł emanuel STeward
Znany trener bokserski, który ostatnio 
pracował z Władimirem Kliczką, zmarł 
w wieku 68 lat, po walce z chorobą 
nowotworową w szpitalu w Chicago. 
Emanuel Steward jako bokser zakoń-
czył amatorską karierę z 94 zwycię-
stwami na koncie i trzema porażkami. 
Jako trener zasłynął zmianą stylu 
boksowania Thomasa Hearnsa, który 
jako pierwszy w historii był mistrzem 
świata w pięciu kategoriach wago-
wych. Steward poprowadził do sukce-
sów także m.in. Evandera Holyfielda, 
Lennoksa Lewisa, Oscara De La Hoyę 
czy Julio Cesara Chaveza. Ostatnie 
dziewięć lat pracował z Władimirem 
Kliczką.
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ministerstwo sportu i turystyki

Minister Joanna Mucha powołała po 
igrzyskach olimpijskich w Londynie zespół 
doradczy. Na czym polegała rola osób, które 
w nim pracowały?
Na wyszukiwaniu słabych obszarów 

w polskim sporcie, co powinno skutko-
wać lepszą efektywnością szkolenia na 
wszystkich poziomach, począwszy od spor-
tu młodzieżowego do wyczynowego, czyli 
olimpijskiego. Najpierw analiza tego, co 
się w naszym sporcie dzieje, jakie są 
uwarunkowania, a potem poszukiwanie 
dróg wyjścia z tej sytuacji, rozwiązań, które 
powodowałyby skuteczniejsze szkolenie.

Konkretnie jakie słabe ogniwa zespół 
znalazł?
Przede wszystkim przeanalizował struk-

turę organizacyjno-finansową funkcjonują-
cą w polskim sporcie. Stworzył mapę inte-
resariuszy. Organizacji, które współpracują 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, podle-
gają mu, realizują zadania zlecone przez 
MSiT ze środków stamtąd otrzymywanych. 
Na tym poziomie analizy stwierdzono, że 

sport wyczynowy

Jeśli ma być ciągłość 
szkolenia od młodzika 
do seniora, niech 
to prowadzi jedna 
instytucja – polski 
związek sportowy.

Rozmowa z trenerem  

Pawłem SłomińSkim,  

doradcą pani minister Sportu  

i Turystyki Joanny muchy
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sport wyczynowy

Niestety, nie ruszymy 
do przodu w sporcie 
powszechnym, jeśli  
nie zewrzemy szeregów  
z Ministerstwem  
Edukacji Narodowej  
i nie popracujemy  
nad rolą wf w nauczaniu 
początkowym.

jest tak wielu interesariuszy, iż praktycz-
nie nie sposób wskazać jednego, który 
jednoznacznie odpowiadałby za szkole-
nie na wskazanych wcześniej poziomach. 
W związku z tym ten przepływ pieniędzy, 
który mimo wszystko generuje skuteczność 
szkolenia, jest bardzo niejasny. Nie ma 
takich jednostek, które w sposób klarowny 
są odpowiedzialne za rezultaty szkolenia 
zarówno w sporcie młodzieżowym, jak 
i olimpijskim.

Jakie działania trzeba w związku z tym podjąć?
Trzeba wprowadzić rozwiązania, które 

uproszczą ten system organizacyjno-fi-
nansowy, przepływ pieniądza w polskim 
sporcie. Należy wskazać jednoznacznie 
jednostki, które wezmą na siebie odpo-
wiedzialność za szkolenie zawodnika na 
różnych etapach jego kariery, włącznie 

Stwierdzono, że jednostkami najbardziej 
uprawomocnionymi do skutecznego pro-
wadzenia przygotowań, są polskie związki 
sportowe; ta ścieżka zapewni jednolitość 
systemu działań sportowych. Stąd pomysł 
przeprowadzenia pilotażu.

Na czym on polega?
Po pierwsze, w czterech sportach olimpij-

skich wszystkie środki finansowe przyzna-
wane na sport młodzieżowy kierowane są 
bezpośrednio do związku sportowego. To 
ma spowodować, że praktycznie od mło-
dzika po seniora pzs będzie organizował 
szkolenie. Po drugie, będzie finansował je 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i dofinansowań z samorządów. Będzie też 
merytorycznie za to odpowiadał.

Dlaczego do programu pilotażowego 
wybrane zostały akurat lekkoatletyka, 
pływanie, wioślarstwo i żeglarstwo?
Z kilku względów. Po pierwsze, dwa 

związki o dosyć dużym zasięgu, czyli lek-
koatletyczny i pływacki, mają dużą licz-
bę uprawiających ten sport, ale także, 
mówiąc kolokwialnie, dużą liczbę szans 
na zdobywanie medali. Decydował rów-
nież potencjał szkoleniowy tych dwóch 
związków, które są liczne, dosyć dobrze 
zorganizowane i na tle innych pzs posia-
dają niezłą kadrę szkoleniową. Pozostałe 
dwa są mniejsze. Chcieliśmy sprawdzić, 
jak poradzą sobie z pilotażem związki 
funkcjonujące w bardziej ograniczonym 
zakresie. Ale i one mają duży potencjał 
i tradycje, solidną kadrę szkoleniową. Są 
mocno zakotwiczone w polskim sporcie.

Jak zmieni się praca w związkach 
opiekujących się tymi sportami?
Przede wszystkim musi powstać pion 

szkolenia młodzieżowego. Przyjęcie na sie-
bie obowiązków związanych z tą reformą 
pociąga za sobą stworzenie komórki, która 
będzie zajmować się organizacją, współ-
pracą z okręgowymi związkami sportowy-

z upowszechnianiem sportu. Taki system 
zaczęto wprowadzać. Wszystkiego nie da 
się poprawić w bardzo krótkim czasie. 
Zarówno prace zespołu, jak i prowadzone 
konsultacje z polskimi związkami sporto-
wymi wskazały, że w piramidzie polskiego 
sportu wyczyn jest całkowicie oderwany. 
Funkcjonuje w jakimś systemie, który nie 
jest kontynuacją sportu młodzieżowego. 
Polskie związki sportowe wskazywały jako 
jeden z powodów niepowodzeń fakt, że nie 
mają bezpośredniego wpływu na szkolenie 
w kategoriach młodzieżowych. To odbywa 
się za pośrednictwem finansowanych przez 
MSiT kadr wojewódzkich, których opera-
torem są wojewódzkie interdyscyplinarne 
stowarzyszenia sportowe. Związek miał 
nadzorować te organizacje, ale w prak-
tyce niewiele mógł zdziałać, bo to nie on 
otrzymywał na ten cel środki finansowe. 
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Paweł Słomiński 
był wielokrotnie 
nagradzany  
za swoją pracę 
trenerską  
– w tym 
przypadku 
jako najlepszy 
szkoleniowiec 
Warszawy

Minister 
Joanna Mucha 
przedstawiła 
program 
pilotażowy 
podczas 
listopadowej 
Konferencji 
Trenerów 
Olimpijskich  
w Spale
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Jak będzie kontrolowana właściwa 
realizacja programu pilotażowego?
To ciekawe pytanie. Jak dotąd, formę 

kontroli sprawowano na podstawie oceny 
sporządzanych dokumentów. Mocno roz-
budowanych, co powodowało, że zlece-
niobiorca, czyli polskie związki sportowe, 
musiały się szczegółowo rozliczać w formie 
papierowej. Teraz te uproszczone zasady 
spowodują, że prawdopodobnie większej 
wagi nabierze kontrola bezpośrednia. To 
są pieniądze państwowe i podlegają pew-
nym uwarunkowaniom, jeśli chodzi o roz-
liczenia. Po prostu ludzie będą musieli je 
kontrolować.

Czy kontrola będzie polegała też  
na ocenie, jakie konkretne wyniki będzie 
musiał uzyskiwać zawodnik monitorowany 
przez związek, którego przygotowania 
finansowane są od młodzika?
Efektem tej reformy mają być oczywiście 

także lepsze wyniki. Ale one nie pojawią się 
od razu. Idea jest taka, żeby zaplanować 

mi albo, w dalszym zakresie, z wiss-ami 
– ktoś musi nad tym czuwać i te programy 
wymyślać. Na pewno związkom przybyło 
dużo pracy i przyjęły na siebie dużo więk-
szą odpowiedzialność.

Czy polskie związki sportowe są w stanie 
unieść ciężar takiej reformy?
Gdyby nie były przygotowane komplet-

nie, to byśmy na ten pilotaż się nie zgodzili. 
Ale po pierwsze, kiedyś trzeba wprowadzić 
reformę, a po drugie, w naszej ocenie 
związki są podmiotami najlepiej przygo-
towanymi merytorycznie, żeby realizować 
szkolenie. Jeśli ma być ciągłość tego szko-
lenia od młodzika do seniora, niech je pro-
wadzi jedna instytucja. Oczywiście, związki 
czeka ogrom pracy organizacyjnej i, jak to 
my mówimy, w terenie, aby przekonać do 
tych zmian działaczy, trenerów, zawodni-
ków. Trzeba zorganizować to na wszystkich 
poziomach. Po to jest też pilotaż, żeby nie 
wprowadzać reformy w całym sporcie, we 
wszystkich pzs, ale potrenować zmiany „na 
żywym organizmie”.

Co będzie z innymi sportami? Czy pozostałe 
związki mogą wprowadzać nowy system  
na własną rękę?
Przede wszystkim ten pilotaż niesie za 

sobą bardzo duże uproszczenie zasad 
finasowania organizacji szkolenia, co ma 
być przyjazne dla związku, ułatwić poru-
szanie się w tej materii, ułatwić rozliczanie. 
W pewnym sensie dotyczy to też pozosta-
łych związków. Ale one będą mogły włą-
czyć się do programu dopiero rok później.

Rozumiem, że związek ma pilotować karierę 
zawodnika od młodzika do seniora.
Tak naprawdę to jest dopiero pierw-

szy krok, który został zrobiony, namiastka 
reformy. Naruszono tylko jeden segment. 
W rzeczywistości trzeba dokonać bardzo 
wiele zmian. Przecież nie zrobi się refor-
my bez upowszechnienia sportu. Jednakże 
czeka nas też praca uskutecznienia formy 
przygotowań olimpijskich. Na pewno 
nikt nie jest zadowolony z tego, jak te  
przygotowania przebiegają w tej chwili 
i z ich efektów. Ponieważ obszar sportu 
młodzieżowego jest bardzo duży i generuje 
mnóstwo emocji, jak również problemów 
organizacyjnych, dlatego zdecydowaliśmy 
się obecnie na program pilotażowy w czte-
rech sportach.

Kiedy będzie można ocenić, czy pilotaż 
dobrze działa, czy przyniósł efekty?
Na początku na pewno trzeba będzie 

oceniać skuteczność wprowadzania roz-
wiązań. I konsekwencję w realizacji tego 
programu. Na same wyniki sportowe na 
pewno nie ma co liczyć. Założenie jest 
takie, że w 2014 roku, jeśli wszystko 
będzie działało, albo do programu dołą-
czy druga grupa sportów priorytetowych, 
albo ta reforma obejmie wszystkie związki 
olimpijskie.

był jedynym, ci perspektywiczni nie mieli 
by żadnych szans. Między innymi dlatego 
to związki mają realizować te zadania, 
bo one chyba wiedzą najlepiej, jak to się 
powinno odbywać.

Czy w MSiT powstaje już jakiś program, który 
obejmowałby szkolenie w najmłodszych, 
dziecięcych kategoriach wiekowych?
Jest kilka pomysłów na to, aby stwo-

rzyć taki program dla dzieciaków w kla-
sach I-IV w kilku popularnych sportach 
o dużym zasięgu, które powodują, że na 
dalszym etapie rozwoju dzieciaki, czerpiąc 
z umiejętności nabytych w tych sportach, 
będą rozwijać się również w innych. To 
takie programy, które mają zachęcić dzieci 
w ogóle do uprawiania sportu. Dzisiaj 
wiemy, że mamy z tym ogromny problem. 
Wszyscy mówią, że dwie godziny wf to za 
mało. Powiększenie tej liczby to świetny 
pomysł, tylko problem polega na tym, że 
uczniowie nie chodzą nawet na te dwie, 
bo mają, z różnych przyczyn, zwolnienia 
od rodziców. Wprowadzenie nowych pro-
gramów może zmienić naszą mentalność. 
Nie chciałbym na ten temat szeroko się 
wypowiadać, bo to leży w gestii pani mini-
ster. Idea jest taka, żeby w ramach zajęć 
pozalekcyjnych wprowadzone zostały pro-
gramy upowszechniające sport. Dzieci zdo-
bywałyby konkretne umiejętności i zosta-
wały w wybranym sporcie lub wpisywały 
do „dzienniczka umiejętności” zaliczone 
kolejne dyscypliny czy konkurencje, np. 
biegi lekkoatletyczne, pływanie czterema 
stylami. Gdyby dzienniczek się zapełnił, 
dostawałyby specjalne dyplomy. Nad tym 
pomysłem MSiT obecnie pracuje. Byłoby 
to w zdecydowanej większości finansowa-
ne przez ministerstwo i dofinansowywane 
ze środków samorządowych. Obudowane 
mocno merytorycznie programami, które 
stworzyłyby szansę naboru do różnych 
sportów. Związki chcą z tego pomysłu 
czerpać na przyszłość. Ja uważam, że jest 
to też świetny pomysł w momencie wejścia 
w życie deregulacji zawodu trenera. Jakaś 
gmina, szkoła czy klub chcąc dostać środki 
z ministerstwa, będzie musiała przedstawić 
wcześniej certyfikat, że ma trenera z licen-
cją odpowiedniego związku sportowego. 
Wiążąc te nitki razem, można stworzyć fajny 
program, wykorzystać deregulację, skon-
trolować poziom wykształcenia i wiedzy tre-
nera. Ale przede wszystkim zadaniem jest 
nauczenie dziecka miłości do sportu przy 
takiej powszechnej rywalizacji. Niestety, nie 
ruszymy do przodu, jeśli nie zewrzemy sze-
regów z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i nie popracujemy nad rolą wf w nauczaniu 
początkowym. W moim odczuciu tu jest 
największy problem, bo z najmłodszymi 
uczniami nie prowadzą zajęć sportowych 
ludzie wykształceni w tym kierunku i przez 
to zajęcia są mało atrakcyjne. I to wtedy 
dzieci zrażają się do aktywności fizycznej 
jako do formy aktywności życiowej.

Rozmawiał STeFaN TUSzYńSki

W 2014 roku,  
jeśli wszystko będzie 
działało w programie 
pilotażowym, dołączy 
do niego druga grupa 
sportów priorytetowych 
albo reforma obejmie 
wszystkie związki 
olimpijskie.

takie kryteria naboru do programu, aby 
stworzyć, mówiąc obrazowo, korytarz lub 
tunel wynikowy dla zawodników. Oceniać 
wyniki sportowe, ale także diagnostykę 
procesu szkolenia. Jeśli zawodnik w swojej 
karierze będzie trzymał się w tym koryta-
rzu, to będzie miał finansowane szkolenie. 
Nie będzie w kręgu zainteresowań, jeśli 
wypadnie ze skrajnych wartości korytarza. 
Na pewno jest to bardzo skomplikowa-
na sprawa. I nie da się moim zdaniem 
stworzyć takiego uniwersalnego naboru, 
jednoznacznego, opartego tylko na kryte-
riach, ponieważ na etapie szkolenia mło-
dzika czy juniora zdarzają się pułapki. Na 
przykład, w młodym wieku w wioślarstwie 
mogą wygrywać krępi i niscy zawodni-
cy, a ci, którzy mają być potencjalnymi 
mistrzami, są wysocy i chudzi, ale nie 
dorównują w danej chwili tamtym siłą 
i jako juniorzy nie są w stanie nawiązać 
równorzędnej walki. Jednak trzeba się 
oprzeć na jakichś kryteriach. Gdyby wynik 
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O becnie, w świetle dowodów 
naukowych potwierdzających, 
że otyłość w wieku dziecięcym 

jest związana z wieloma poważnymi 
komplikacjami zdrowotnymi 
i zwiększonym ryzykiem chorób 
cywilizacyjnych oraz przedwczesnej 
śmiertelności, postrzeganie tej kwestii 
uległo diametralnej zmianie. Nadwaga 
i otyłość są niezależnymi czynnikami 
zwiększającymi zachorowalność 
i śmiertelność w ciągu całego życia. 
Ponieważ otyłość dziecięca często 
utrzymuje się w wieku dorosłym, to 
zwiększona częstość występowania 
nadmiernej masy ciała u dzieci 
bezpośrednio przekłada się na 
epidemię otyłości u dorosłych. Co 
więcej, u dzieci ujawniają się te same 
choroby współtowarzyszące otyłości, 
co u dorosłych. Problem zaburzeń 
metabolicznych wynikających 
z niezdrowego stylu życia oraz 
rozwijających się na tym tle chorób, 
takich jak cukrzyca czy nadciśnienie 
tętnicze, jest już dość powszechny 
wśród dzieci, szczególnie w krajach 
rozwiniętych.

Nadwaga równa niedowadze
Szereg danych wskazuje, że rozpo-

wszechnienie zjawiska nieprawidłowej 
masy ciała u dzieci, w tym również 
nadwagi i otyłości, się nasila. Od 
1990 roku notuje się dramatyczny 
wzrost występowania dziecięcej nad-
wagi i otyłości. Zdrowotne i finansowe 
konsekwencje tej epidemii są dużym 
obciążeniem dla systemów ubezpie-
czeń społecznych i służby zdrowia. 
Działania profilaktyczne są niezbędne.

Wiele, również międzynarodowych, 
inicjatyw jest podejmowanych w celu 
zatrzymania niekorzystnych trendów 
nasilenia rozpowszechnienia otyłości. 
Równie niepokojące w kontekście pra-
widłowego rozwoju jest występowanie 
wśród dzieci w wieku szkolnym niedo-
borów masy ciała. Główną ich przyczy-
ną jest przyjmowanie niewystarczającej 
ilości pokarmu wymaganej do prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu 
lub dieta bazująca głównie na pokar-
mach o niskiej wartości odżywczej. 

Warto zwrócić uwagę, że dotychczas 
sprawność fizyczna powszechnie była 
postrzegana przez pryzmat osiągnięć 

Patrząc z perspektywy czasu, dziecko 

„przy kości” uważano za zdrowe,  

a pogląd „większe jest lepsze”  

był powszechnie akceptowany.  

Dziś może być on groźny.

Piotr Żmijewski
fizjoterapeuta

fizjologia
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sportowych. Z kolei aktywność fizycz-
ną traktowano, dość instrumentalnie, 
jako środek do podnoszenia spraw-
ności fizycznej w kierunku maksymali-
zacji osiągnięć i rywalizacji sportowej. 
Obecnie wiadomo, że niska sprawność 
fizyczna oraz niedostateczna aktywność 
fizyczna są niezależnymi czynnikami 
ryzyka chorób cywilizacyjnych i przed-
wczesnej śmiertelności. Stąd sprawność 
fizyczną postrzega się bardziej proz-
drowotnie. 

osoby mniej sprawne fizycznie. Wśród 
dzieci sprawność fizyczna jest nawet 
ważniejszym predykatorem dobrego 
stanu zdrowia niż aktywność fizycz-
na. Pozostawanie aktywnym fizycznie 
przynosi korzystne efekty zdrowotne, 
niemniej aktywność fizyczna przyczy-
niająca się do podnoszenia sprawność 
fizycznej potęguje ten efekt.

Wykazano także, że wysoka spraw-
ność fizyczna wiąże się z lepszą kon-
dycją psychiczną oraz lepszymi rezul-
tatami w edukacji. Natomiast otyłość 
i mniejsza sprawność fizyczna, zwłasz-
cza wśród dzieci, wiążą się z niższą 
satysfakcją z życia, gorszymi relacjami 
rodzinnymi i gorszym postrzeganiem 
własnego zdrowia niż wśród rówieśni-
ków o wyższej sprawności fizycznej.

Przyczynami nieprawidłowej masy 
ciała są zazwyczaj nieodpowied-
nia dieta oraz niski wydatek energii, 
związany z niedostateczną aktywno-
ścią fizyczną. W dużym uproszczeniu 

Więcej sportu – mniejsze ryzyko
Niska sprawność fizyczna u dzieci, 

szczególnie krążeniowo-oddechowa, 
rzutuje na nasilenie chorób układu 
krążenia w wieku dorosłym. Natomiast 
wysoka sprawność fizyczna modyfiku-
je zależność innych czynników ryzyka 
związanych z zachorowalnością na 
choroby kardiologiczne. 

Osoby o wysokiej sprawności fizycz-
nej charakteryzują się mniejszym 
ryzykiem chorób metabolicznych niż 

Wyrazem zrozumienia tej kwestii jest 
powierzenie zajęć wczesnoszkolnych, 
które dotychczas prowadzone były przez 
nauczycieli nauczania zintegrowanego, 
nauczycielom wychowania fizycznego.

fizjologia
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można przyjąć, że gdy podaż energii 
nie jest bilansowana przez jej wydatek, 
a bilans energii w dłuższym okre-
sie pozostaje dodatni, to będziemy 
obserwować pojawianie się nadmier-
nej masy ciała.

1000 kcal na tydzień
Oczywiście poza stroną ilościową 

bardzo ważny jest skład jakościowy 
pożywienia. Podobnie rzecz przedsta-
wia się w przypadku aktywności fizycz-
nej. Stawiane są istotne pytania nie 
tylko o to, jak dużo aktywności fizycznej 
powinno się podejmować, ale również 
jaka ona być powinna – to pytanie 
o stronę jakościową.

Pierwsze rekomendacje sugerowały, 
że aktywność fizyczna powinna trwać 
przez określony czas (np. nie mniej 
niż 3 razy w tygodniu przez 30 minut); 
polecano naturalne formy ruchu – spa-
cery, marsze, biegi, jazdę na rowerze. 
Te zalecenia nie uwzględniały inten-
sywności aktywności fizycznej. Skoro 
jednak dla utrzymania prawidłowej 
masy ciała istotne jest zbilansowanie 
podaży energii przez wydatek energe-
tyczny, to niezbędna „ilość” aktywności 
fizycznej może być wyrażana wydat-
kiem energetycznym.

Przyjęto, że w celu utrzymania 
dobrej kondycji zdrowotnej należy 
wydatkować nie mniej niż 1000 kcal 

Przyczynami 
nieprawidłowej masy 
ciała są zazwyczaj 
nieodpowiednia dieta 
oraz niski wydatek 
energii, związany 
z niedostateczną 
aktywnością fizyczną.
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nej aktywności fizycznej powinien być 
taki, by wzrastała sprawność fizyczna. 

proste testy
Na gruncie sportowym jest to oczy-

wiste. W sporcie przyrost pożądanych 
cech sprawności fizycznej determinu-
je skuteczność procesu treningowe-
go. O ile w sporcie możemy mówić 
o kształtowaniu kondycji fizycznej, to 
w kontekście zdrowia mówimy o kon-
dycji zdrowotnej. 

W efekcie licznych badań nauko-
wych wyodrębniono takie cechy kon-
dycji fizycznej, które najsilniej związa-
ne są kondycją zdrowotną. Należą do 
nich: sprawność krążeniowo-oddecho-

w tygodniu, a zwiększenie wydatku 
energetycznego przyniesie dodatkowe 
korzyści zdrowotne. Jednakże wydatek 
powyższej 3500 kcal w tygodniu daje 
już niewielkie dodatkowe efekty. 

Wyniki badań prowadzonych 
w ostatnich latach wskazują, że wpływ 
aktywności fizycznej na wskaźniki zdro-
wia zależy także od jej intensywno-
ści. Wykazano, że korzyści odnoszo-
ne z aktywności fizycznej mogą być 
większe, jeśli będzie ona wykonywana 
z większą intensywnością – nawet przy 
tym samym wydatku energetycznym. 
W zasadzie należy pytać: „Jaki powi-
nien być efekt?”, pomijając pytanie 
o ilość wysiłku. A rezultat podejmowa-

Wyniki badań prowadzonych  
w ostatnich latach wskazują,  
że wpływ aktywności fizycznej  
na wskaźniki zdrowia zależy także 
od jej intensywności. 
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misja nauczycieli wf
W krajach kultury zachodniej, 

szczególnie w USA, Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii, gdzie epidemię otyło-
ści dziecięcej uznano za szczególnie 
poważny problem, wdrożono wiele ini-
cjatyw i programów ukierunkowanych 
na ograniczenie rozpowszechnienia 
otyłości dziecięcej. 

W przypadku większości z nich u pod-
staw leży zwiększenie uczestnictwa dzieci 

wa, sprawność mięśniowo-szkieletowa, 
sprawność motoryczna i dodatkowo 
skład ciała. Jednocześnie zapropono-
wano, aby powyższe cechy monitorować 
przy wykorzystaniu następujących testów: 
bieg wahadłowy 20 m (alternatywnie 
bieg na jedną lub pół mili), pomiar siły 
dłoni oraz długości skoku w dal z miej-
sca, bieg wahadłowy 4 razy 10 m.

Określenie składu ciała może 
następować przez pomiar fałdów 
skórno-tłuszczowych lub obwodu talii, 
akceptowane jest również obliczenie 
wskaźnika masy ciała (BMI). Powyższe 
testy uznano za dostatecznie rzetel-
ne i wystandaryzowane oraz proste 
w wykonaniu u dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie coraz więcej wyników 
zebranych przy wykorzystaniu wspo-
minanego zestawu testów jest publi-
kowanych – to umożliwia ich norma-
lizację i dokonanie oceny sprawności 
fizycznej badanego, a także ocenę 
efektywności programów aktywności 
fizycznej o charakterze prozdrowot-
nym. 

w szkolnych i pozaszkolnych zajęciach 
aktywności ruchowej. Podkreśla się, że 
efektywność tych zajęć warunkowana 
jest między innymi poziomem wiedzy 
i umiejętności instruktorów prowadzą-
cych zajęcia. Wyrazem zrozumienia tej 
kwestii jest powierzenie zajęć wcze-
snoszkolnych, które dotychczas prowa-
dzone były przez nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, nauczycielom wycho-
wania fizycznego, które dotychczas pro-
wadzone były przez nauczycieli naucza-
nia zintegrowanego.

Wydaje się, że przed instruktorami 
rekreacji ruchowej i sportu otwiera się 
nowa perspektywa –  możliwość zago-
spodarowania obszaru prozdrowotnej 
aktywności fizycznej poprzez wykorzy-
stanie treści prosportowych. 

Czas pokaże, jakie znaczenie zyska proz-
drowotna aktywność sportowa realizowana 
w ramach profilaktyki pierwotnej. Czy połą-
czone systemy sportu – ochrony zdrowia 
– oświaty mogą funkcjonować, akceptując 
wspólne cele i środki? Pozostajemy w ocze-
kiwaniu na pozytywne przykłady.

W przypadku krajów 
kultury zachodniej  
u podstaw leży 
zwiększenie uczestnictwa 
dzieci w szkolnych  
i pozaszkolnych zajęciach 
aktywności ruchowej.
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C oraz więcej gmin – w Warszawie 
ich funkcję pełnią dzielnice; 
kiedyś było ich siedem, dziś 

jest już osiemnaście – ma coraz więcej 
zadań. Jednym z nich jest finansowanie 
sportu dzieci i młodzieży. Sprawdziliśmy 
metodą na chybił trafił, jak radzą 
sobie trzy stołeczne UKS-y zajmujące 
się trzema różnymi sportami w trzech 
różnych gminach-dzielnicach.

zagłoba ofiarą reformy
Strona internetowa Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Zagłoba/Legia Warszawa cią-
gle zaprasza dziewczynki i chłopców uro-
dzonych w latach 1999–2001 na zajęcia 
z szermierki. Jest podany numer telefonu, 
adres mailowy i adres gimnazjum, w któ-
rym odbywają się treningi. Na miejscu są 
trenerzy, a na spotkanie przyszedł także 
prezes Stowarzyszenia Szermierzy Legia 
Warszawa Zbigniew Borowski-Komenda. 
Brakuje tylko entuzjazmu.

– W najlepszych latach szkoliliśmy około 
80–90 dzieci w czterech klasach sporto-
wych i zatrudnialiśmy 10 trenerów – mówi 
Robert Siemek, jeden z nich, a jednocze-
śnie prezes Zagłoby. – Z naszego klubu 
wyszła m.in. Magdalena Piekarska.

Piekarskiej nie ma już ani w Zagłobie 
– co oczywiste, bo skończyła już nie tylko 
podstawówkę, ale i liceum, a obecnie stu-
diuje – ani w Legii. W tym miejscu należy 
się krótkie wyjaśnienie. Kiedy CWKS roz-
padł się na poszczególne sekcje, a obiek-
tami przy ul. Powązkowskiej zaczęła rządzić 
Agencja Mienia Wojskowego, szermierze 
zostali bez dachu nad głową i planszy pod 
stopami. Broni jednak nie złożyli. Założyli 
UKS Zagłoba, który stał się zapleczem 
klubu z „L” w herbie i pchali ten wózek 
dalej. Ich wiedzy chyba trudno coś zarzu-

Artur St. rolAk

„Miłosierdzie gminy” Marii Konopnickiej  

odnosiło się do losu starego człowieka.  

Od miłosierdzia polskich gmin XXI wieku  

– tych miejskich, wiejskich i mieszanych – zależy los 

uczniowskich klubów sportowych. A jeśli wierzyć 

powiedzeniu, że sport zaczyna się w szkole  

– to od tego miłosierdzia zależy los polskiego sportu.

cić, skoro z Zagłoby/Legii wypuścili w świat 
brązową medalistkę mistrzostw świata 
do lat 17, srebrną medalistkę mistrzostw 
Europy do lat 20, wicemistrzynię Europy 
seniorek, wicemistrzynię świata w drużynie, 
wielokrotną medalistkę mistrzostw Polski… 
Właśnie Magdalenę Piekarską, olimpijkę 
z Londynu.

Problemy zaczęły się wraz z reformą 
systemu oświaty, kiedy z dnia na dzień 
Szkoła Podstawowa nr 297 stała się 
Gimnazjum nr 61. – Uprawiania sportu 
takiego jak szermierka nie można zaczy-
nać dopiero w gimnazjum. Za późno – 
tłumaczą trenerzy. Klasy sportowe zostały 
najpierw wyprowadzone z Olbrachta na 
Miedzianą. Po pierwsze, to za daleko, 
aby dzieci z klas czwartych szkoły podsta-
wowej mogły same dojeżdżać, po drugie, 
w nowej szkole już były klasy sportowe 
o profilu siatkarskim i gimnastycznym, 
więc brakowało miejsca dla wszystkich 
chcących trenować.

Po dwóch latach zawodnicy Zagłoby 
wrócili bliżej domu – do SP nr 238 przy 
Redutowej. To było świetne rozwiązanie, 
bo po skończeniu podstawówki mogli 
kontynuować naukę w gimnazjum przy 
Olbrachta. Szczęście nie trwało jednak 
długo, bo oszczędności i redukcja etatów 
objęła trenera Sławomira Zwierzyńskiego, 
który jako jedyny zajmował się klasą spor-
tową z szermierką w planie lekcji.

– Nasi trenerzy pracują za darmo, bo 
to ich pasja, żeby nie powiedzieć misja. 
Obawiam się jednak, że kiedy ktoś zapro-
ponuje im pracę z dziećmi w normal-
nych warunkach, to rzucą tę robotę tutaj 
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Żeby trening miał sens, szermierz musi 
ćwiczyć przynajmniej cztery razy w tygo-
dniu po dwie do trzech godzin. To nie 
sport zespołowy, w którym jeden trener 
zajmie się kilkunastoma zawodnikami 
– na planszy trzeba pracować jeden na 
jednego. Za samo wynajęcie sali gimna-
stycznej, szatni itp. Zagłoba płaci 2000 
zł miesięcznie. Tylko, bo gdyby nie życz-
liwość szkoły, stawki godzinowe byłyby 
znacznie wyższe.

Szkoła to jedyny sojusznik klubu, bo 
(wreszcie wracamy do sprawy miłosier-
dzia lub jego braku): – Kiedy poszedłem 
przedstawić się w urzędzie na Woli 
i opowiedzieć, co jako klub chcemy 
robić, odniosłem wrażenie, że tylko 
sprawiam kłopot urzędnikom. Od razu 
usłyszałem, że gdybym chciał od nich 
jakichś pieniędzy, to muszę wypełnić 
następujące druczki… – żali się prezes 
stowarzyszenia. – A druczki zmienia-
ją się co roku i są skomplikowane, 
a wystarczy źle wypełnić jedną rubrykę, 
żeby wniosek trafił do kosza – dodaje 
prezes klubu.

Jeszcze bardziej zniechęca wniosek, 
który… został zaakceptowany. Pieniądze 
przychodzą (rzadko tyle, o ile się prosi), 
a potem trzeba rozliczyć każde sto złotych, 
jakby to był milion. Procedury są skom-
plikowane, trudne nawet dla fachowców, 
a w klubie uczniowskim biegłych księgo-
wych raczej nie ma.

Niedługo może nie być Zagłoby. 
Zmiana systemu oświaty odcięła dopływ 
adeptów, a sport na Woli – trudno oprzeć 
się takiemu wrażeniu – urzędnikom chyba 
przeszkadza.

euro 6 na szóstkę
Jeśli szermierka jest sportem drogim, to 

co powiedzieć o łyżwiarstwie figurowym? 
Planszę da się rozłożyć w każdej sali 
gimnastycznej, do tego nie trzeba pałacu 
sportu. A lód? Nawet na prawdziwą zimę 
już nie można liczyć, zresztą który dozor-
ca pozwoli dziś przerobić podwórko na 
lodowisko?

– Jesteśmy chyba jednym z nie-
licznych klubów, które nie narzekają. 
W grudniu będziemy obchodzili jubileusz 
10-lecia powstania i mamy się dobrze – 
zapewnia Wojciech Hunkiewicz, prezes 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Euro 6.

To zaskakujące stwierdzenie, ale wytłu-
maczenie jest jednak proste: wydatna 
pomoc Śródmieścia (Euro 6 ma siedzibę 
na Torwarze). Bardzo dobrze sprawdza 
się w praktyce trójstronne porozumie-
nie dzielnica–klub–szkoła – konkret-
nie Zespół Szkół nr 60, jedyna szkoła 
w Warszawie, która ma klasy sportowe 
dla łyżwiarzy figurowych. Jest tam pod-
stawówka i gimnazjum, licealiści zaś 
wybierają później zwykle placówkę przy 
Konwiktorskiej.

Pomoc gminy mogłaby być niewystar-
czająca, gdyby nie pomoc miasta, które 
pokrywa koszt wynajęcia lodowiska na 
Torwarze od marca do grudnia. W cza-
sie wakacji dzieci wyjeżdżają na obozy, 
więc lód nie jest im potrzebny. A styczeń 
i luty? 

Kto choć raz miał do czynienia z finan-
sami publicznymi, ten wie, że minister 
finansów, a zatem i wszyscy podlegli mu 
urzędnicy, nigdy nie są w stanie zdążyć na 

– przekonuje prezes Zbigniew Borowski-
Komenda.

O pieniądzach, a raczej ich braku, mogli-
by mówić godzinami. Od kiedy komor-
nik położył rękę na koncie Warszawsko-
Mazowieckiej Federacji Sportu, skończyły 
się środki na zgrupowania i wyjazdy na 
zawody wszystkich kadr wojewódzkich. 
Wszystkie wydatki spadły na kluby. Bardzo 
skromnie licząc, na jednego szermierza 
trzeba co najmniej 15 tys. złotych rocznie. 
To wystarczy na cztery obozy, pięć startów 
i absolutne minimum sprzętu. Składka 
członkowska wynosi 100 zł miesięcznie.

Magdalena 
Piekarska jest 
najsłynniejszą 
wychowanką UKS 
Zagłoba

Trener Robert 
Siemek (z lewej). 
Zawodnicy 
UKS Zagłoba/
Legia Warszawa 
(powyżej)
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czas z zatwierdzaniem budżetu central-
nego, co odbija się także na „inżynierii 
finansowej” jednostek samorządowych. 
Godzina lodu na Torwarze kosztuje 700 
złotych. To chyba najwyższa cena na 
świecie, ale dzieci nie mogą tak długo 
nie trenować.

Euro 6 stać nawet na współpracę 
z Sebastianem Kolasińskim, który jest 
cenionym w całej Europie choreografem. 
W Polsce jakby mniej, ale to temat na 
inne opowiadanie. A stać, bo były mistrz 
świata juniorów nadal jest emocjonalnie 
związany z trenerką Marią Olszewską-
Lelonkiewicz, która z kolei przyjaźni się 
z Anną Hunkiewicz, żoną prezesa klubu.

Ile dzieci trenuje w Euro 6? To zale-
ży, kogo uznamy za zawodnika. – Dla 
mnie to ktoś, kto ma licencję i choć raz 
wystartował w zawodach. Takich mamy 
około 40 osób. Jest jeszcze ponad 60 
dzieci w naszej akademii łyżwiarskiej, 
którą powołaliśmy kilka lat temu – mówi 
Wojciech Hunkiewicz.

Tą mniej więcej setką łyżwiarzy zaj-
muje się tuzin szkoleniowców różnych 
specjalności: choreografowie, nauczyciele 
baletu, trenerzy gimnastyki i lekkoatletyki 
oraz oczywiście prowadzący zajęcia na 
lodzie. – Różnica między nami a innymi 
klubami polega na tym, że u nas zawod-
nik nie jest przypisany do jednego trenera. 
Jeden specjalizuje się w piruetach, drugi 
w nowinkach technicznych, jeszcze inny 
w skokach. Dzięki temu nie ma niezdro-
wej rywalizacji między nimi, ponieważ 
zawodnicy krążą od jednego do drugiego 
– wyjaśnia prezes Hunkiewicz.

Zawodnicy z licencją, a raczej ich 
rodzice, płacą co miesiąc 200 złotych 
składki. Od tej sześćdziesiątki, zgodnie 
z przepisami, klub nie może pobierać 

opłat, bo wszystko poza ubezpiecze-
niem (to akurat spada na rodziców) 
finansuje miasto.

Im wyższy poziom sportowy, tym wię-
cej wydatków – więcej zgrupowań, wię-
cej startów, więcej strojów. Część tych 
kosztów pokrywają dotacje od władz 
samorządowych, organizacyjnie pomaga 
szkoła, ale nie da się uciec od częściowej 
odpłatności ze strony rodziców, którzy 
muszą sfinansować np. koszt wyjazdów 
na zawody czy zakup nowego sprzętu 
(jedna para łyżew za 3000 zł wystarcza 
najwyżej na rok).

Na zawody można by pozyskać 
sponsorów – przecież na bandach 
wokół lodowiska jest mnóstwo miej-
sca i stoiska handlowe. Kłopot w tym, 
że klub nie jest właścicielem obiektu. 
Centralny Ośrodek Sportu skutecznie 
zniechęca do zabiegania o takie dodat-
kowe przychody, podając zaporowe 
ceny. Wyznaje zasadę, że lepiej nie 
zarobić nic i mieć święty spokój, niż 
mieć jakiekolwiek wpływy, chociaż tro-
chę więcej pracy.

Ale to też jeszcze nie powód, aby narze-
kać. W MUKS Euro 6 obecnie szkoleni są 
tylko solistki i soliści, ale wkrótce dołączą 
do nich pary sportowe. Chętnych na 
pewno nie zabraknie.

przepraszamy, brak miejsc
Słowo „pieniądz” odmieniamy tu przez 

wszystkie przypadki, bo i w uczniowskich 
klubach sportowych każdą złotówkę oglą-
dają co najmniej dwa razy, zanim ją 
wydadzą. Wspólnym mianownikiem dla 
tych klubów są, zdaniem Andrzeja Wrotka 
z UKS Atena (dziewczęta) i KS Metro 
(chłopcy), koszty wynajmu hal sportowych. 
– Dla nas to podstawowy wydatek. Jeśli 
nie zostanie on zbilansowany przez dota-
cje z miasta lub gminy, to kluby nie mają 
szans na dalsze istnienie.

Siatkówka stała się naszym narodo-
wym sportem zespołowym. Mogłoby 
się więc wydawać, że w każdej sto-
łecznej dzielnicy będzie chociaż jeden 
UKS o profilu siatkarskim. Nic z tego – 
w całym mieście są tylko cztery męskie 
i siedem żeńskich. Może byłoby więcej, 
bo w ostatnich kilku latach widać spory 
wzrost zainteresowania uprawianiem 
siatkówki, ale… brak miejsc. Brak 
miejsc w klubach dla nowych zawodni-
ków i brak miejsc dla nowych klubów.

Powie ktoś, że czego jak czego, ale 
sal sportowych w Warszawie nie bra-
kuje. Owszem, jest ich sporo, ale więk-
szość właścicieli, zarządców prywatnych 
i publicznych woli je wynajmować fir-
mom i instytucjom, które chcą sobie 
pograć po pracy, a te w zasadzie nie 
pytają o cenę, tylko płacą (ok. 200 zł za 
godzinę) za rekreację. Nie można tego 
krytykować.

UKS-y jednak takich możliwości finan-
sowych nie mają. Nawet – wydawałoby 
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się to oczywiste – w szkołach nie są 
najmilej widzianymi klientami. No bo 
dzieciaki narobią hałasu, może coś 
stłuką, a potem nie ma winnego i nie 
ma kto zapłacić za szkody. Firma zaś 
może sobie koszty doliczy to faktury i po 
kłopocie.

– Jeśli chcemy rozwijać uczniowskie 
kluby sportowe, to nie ma teraz pilniej-
szego zadania niż znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, jak zapewnić im dostęp 
do obiektów treningowych. To jest pro-
blem ogólnowarszawski. Nie wiem, jak 
to jest rozwiązane gdzie indziej, ale 
przypuszczam, że im mniejsza miejsco-
wość, tym bardziej jej władzom zależy na 
rozwijaniu sportu młodzieżowego. Tam 
władza jest po prostu bliżej ludzi – uważa 
Andrzej Wrotek.

Bierze kalkulator i liczy. Drużyna 
siatkówki powinna trenować przynaj-
mniej trzy razy w tygodniu po półtorej 
godziny. To daje cztery i pół godziny 
tygodniowo, czyli 20 godzin miesięcz-
nie. 120 złotych za godzinę wynajmu 
sali gimnastycznej (nie hali sportowej) 
to nie jest stawka zbyt wygórowana. 
Ta pozycja w budżecie to około 2400 
złotych miesięcznie. Do tego trzeba 
doliczyć choćby najskromniejszą pensję 
trenera – od 600 do 1200 złotych za 
grupę (a może prowadzić najwyżej 
dwie) – co daje minimum 3000 złotych 
od jednej drużyny. Na zawodniczkę 
lub zawodnika wypada 200 złotych. 
Warszawa jest jeszcze o tyle w dobrym 
położeniu, że rodzice raczej nie mają 
problemu z zapłaceniem kilkudziesię-
ciu czy nawet stu złotych miesięcznej 
składki. Bez nich w ogóle nie byłoby tu 
o czym pisać.

– A gdzie sprzęt? Gdzie koszty wyjaz-
du na mecze? Na zgrupowania? – pyta 
Andrzej Wrotek. – Gdyby od tego odjąć 
koszt wynajmu hali, to ten bilans wyglą-
dałby znacznie lepiej i moglibyśmy 
poważnie dyskutować o rozwijaniu UKS-
ów. Naprawdę nie trzeba wielkich nakła-
dów. Wystarczy, żeby np. od godziny 
17 do 21 obiekty należące do podmio-
tów budżetowych były otwarte dla dzieci 
i młodzieży.

Solą sportów drużynowych są roz-
grywki ligowe. Kluby, które zajmują 
w nich czołowe miejsca, otrzymują 
potem nagrody w formie dotacji, poma-
gające przetrwać i się rozwijać. Czy jed-
nak ktoś może zagwarantować, że klub, 
który wygrywa, szkoli najlepiej? Czy 
myśli o wychowaniu przyszłego mistrza 
olimpijskiego, a nie nastawia się tylko 
na zwycięstwa w rywalizacji młodzików 
i otrzymanie dotacji dającej szansę na 
przetrwanie klubu? Ten system nie skła-
nia do myślenia perspektywicznego, lecz 
wygrywania za wszelką cenę. Dlatego 
wiele klubów nie myśli o stopniowaniu 
obciążeń i stosuje zasadę „po nas choć-
by potop”.

– Na szczęście są pasjonaci, któ-
rzy myślą inaczej. Najlepszym przykła-
dem takiego racjonalnego rozwoju jest 
Bartosz Kurek – twierdzi Andrzej Wrotek. 
– Albo Andrzej Wrona, wychowanek 
Metra. Kiedy miał 14 lat, w Turnieju 
Nadziei Olimpijskich pies z kulawą nogą 
się nim nie interesował. Jego trener 
zapewniał jednak, że chłopak będzie 
grał na wysokim poziomie. Dziś Andrzej 
jest środkowym w Delekcie Bydgoszcz 
i ociera się o kadrę B.

Ale co system dał Metru za to, że Wrona 
gra dziś w ekstraklasie? Zgodnie z oficjal-
ną tabelą ekwiwalentów za wyszkolenie 
juniora klubowi należy się do („do” pod-
kreślić wężykiem) 10 tysięcy złotych. Czyli 
najwyżej tyle, ile w Warszawie według 
dzisiejszych cen trzeba wydać przez cztery 
lata tylko na wynajem hali i pensję trenera. 
A gdzie pozostałe koszty? Gdzie premia 
dla szkoleniowca, który dostrzegł w mło-
dym siatkarzu coś, czego nie widzieli inni?

– Nie trzeba budować nowych hal. 
Trzeba otworzyć już istniejące – powta-
rza na zakończenie Andrzej Wrotek. Nie 
wszyscy mogą i chcą grać w siatkówkę 
plażową.

W MUKS Euro 6 obecnie 
szkoleni są tylko solistki 
i soliści, ale wkrótce 
dołączą do nich pary 
sportowe. Chętnych  
na pewno nie zabraknie.
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sport dzieci i młodzieży psycHoLoGiA

Właściwie mówienie o tym, że sport jest dzieciom potrzebny, 

zakrawa na truizm. Jednak nawet takie oczywiste prawdy 

warto wygłaszać na każdym kroku, żeby rodzice nie stracili 

z oczu tego jednego z najlepszych sposobów wychowywania 

swoich pociech – mówi psycholog Natalia Pukszta.

Chodzi o to, żebyś jutro 
był lepszy niż dzisiaj
Chodzi o to, żebyś jutro 
był lepszy niż dzisiaj

D zieci są wulkanami energii 
i gdzieś powinny w pozytywny 
sposób tę energię spożytkować. 

Bieganie, gra w piłkę na podwórku, 
inne zabawy ruchowe są jak najbardziej 
wskazane, bo przyczyniają się do rozwoju 
młodego człowieka. Uprawianie sportu 
w sposób zorganizowany ma jednak 
przewagę. po pierwsze, odbywa się pod 
kierunkiem dorosłych, głównie trenera 
przygotowanego merytorycznie do opieki 
nad młodymi sportowcami. po drugie, uczy 
określonych zachowań – systematyczności, 
współpracy w grupie, odpowiedzialności. 

dzieciom z zaburzeniami, np. AdHd, 
łatwiej jest funkcjonować na co dzień, gdy 
zaczynają uprawiać sport, bo mają się 
gdzie wyżyć i zmęczyć. W sekcji sportowej 
buduje się wzajemne relacje. często te 
więzi są silniejsze niż klasowe.

młodych sportowców łączą wzajemne 
zrozumienie, wspólnota zainteresowań, 
celów i emocji, których inni nie rozumieją. 
te dzieci wiedzą, co to znaczy trenować, 

Rodzice nie 
mogą wywierać 
presji na swych 
dzieciach  
- młodych 
sportowcach.
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Oczywiście nie 
polecam chwalenia 
dla samego chwalenia. 
Konstruktywna krytyka też 
jest wskazana. Dziecko 
woli być skrytykowane niż 
niezauważone.

bo potem nie będzie czasu. to są czę-
sto dobrzy uczniowie, sama znam wielu 
mających świadectwa z biało-czerwo-
nym paskiem, wzorowym zachowaniem. 
trenerzy zachęcają takich, żeby pomagali 
słabszym. często rozliczają też zawod-
ników w oparciu o oceny semestral-
ne. W ten sposób buduje się w dziecku 
poczucie odpowiedzialności za siebie.

powody, dla których dziecko zaczyna 
trenować taki, a nie inny sport, mogą być 
różne: rodzice albo starsze rodzeństwo 
uprawiali daną dyscyplinę, określona 
sekcja jest blisko miejsca zamieszkania, 
kolega też to trenuje. czasem rodzice 
po prostu kierują swoją pociechę do 
konkretnego trenera, bo wiedzą, że jest 
on znakomitym wychowawcą młodzieży, 
a dyscyplina staje się kwestią drugo-
rzędną. 

Bywa, że rodzice metodą prób i błę-
dów szukają dla dziecka jego dyscypliny. 
takiej, w której będzie się dobrze czuło. 
do tego nie potrzeba żadnych psycho-
logicznych sztuczek. zwykle dzieci lubią 
się bawić z innymi, a jeśli będzie to miało 
zorganizowaną formę – tym lepiej. 

rodzice powinni jednak odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czego oczekują. czy 
tego, żeby ich syn czy córka zostali zawo-

WYBÓR DYSCYPLINY

Wybór dyscypliny do uprawia-
nia na serio, mając w perspektywie 
wysoki wyczyn, to szerokie zagad-
nienie. Kiedyś jednym z kryteriów 
był tzw. profil mistrza. dawało się 
zawodnikowi serię testów psycho-
logicznych oraz sprawnościowych 
i mówiło, że będzie pasował do 
danego sportu lub nie. tylko że 
sama znam wielu sportowców 
na wysokim poziomie, którzy nie 
przystają do profilu mistrza, a są 
mistrzami. zdarzają się i tacy, któ-
rym kiedyś trenerzy mówili, że się 
do tego sportu nie nadają, nawet 
z powodów fizycznych. tymczasem 
jeśli człowiek jest uboższy o jakąś 

cechę, to ma więcej innych, które 
mu tamten brak rekompensują. 
może nie współpracować łatwo 
z innymi, ale za to jest bardziej 
pracowity i systematyczny. Nawet 
jeśli ktoś słabiej kopie piłkę, to 
może być nieoceniony w rozwiązy-
waniu konfliktów, scalaniu drużyny. 
Nie skreślałabym zawodnika tylko 
dlatego, że z jakiegoś powodu nie 
pasuje do profilu mistrza. zresztą 
od stosowania tego testu się odcho-
dzi. Każdy jest indywidualistą, ma 
niepowtarzalny charakter. Kiedyś 
przeprowadzono ciekawe bada-
nia, które wykazały, że większość 
sportowców to ekstrawertycy, ale 
gros tych na poziomie mistrzow-
skim to introwertycy. 

dowymi sportowcami? A może po prostu 
tego, żeby się dobrze bawili i rozwijali, 
nabywając przy okazji umiejętności spo-
łecznych? 

odradzam stawianie dziecka od 
samego początku pod presją typu „twoim 
celem jest medal olimpijski i wszystko, 
co po drodze, się nie liczy”. Bo się liczy! 
czasem trudno rodzicom wytłumaczyć, 
że ośmiolatek nie zostanie mistrzem olim-
pijskim, jeśli wcześniej się zniechęci do tej 
dyscypliny albo do sportu w ogóle. zdarza 
się też, że dziecko lubi dany sport, ale nie 
chce chodzić na treningi, bo coś innego 

Chodzi o to, żebyś jutro 
był lepszy niż dzisiaj
Chodzi o to, żebyś jutro 
był lepszy niż dzisiaj

spocić się, zmęczyć, czasem zwymiotować 
z wysiłku. znają smak zwycięstwa i gorycz 
porażki, z którą potem potrafią sobie 
lepiej poradzić w codziennym życiu. poza 
tym, nie oszukujmy się, rodzice też mają 
z tego doraźną korzyść. Nie raz i nie dwa 
spotkałam się z zadowolonymi rodzicami, 
którzy mówili, że dziecko po powrocie 
z treningu jest tak zmęczone, że samo 
idzie spać i nie trzeba go siłą zaganiać 
do łóżka. 

Nie zniechęcić, ale zachęcić
Każdy sport pomaga w rozwoju. 

Gdybym miała do wyboru posłać dziec-
ko na treningi z jakikolwiek sportu albo 
nie wysyłać go wcale, wybrałabym to 
pierwsze. oczywiście różne dyscypliny 
rozwijają w różny sposób pod względem 
fizycznym. Natomiast psychicznie podob-
nie – wyrabiają motywację, systematycz-
ność, samodzielność. 

dzieci sportowcy są lepiej zorgani-
zowane: po treningu mają raptem 2 
godziny wolnego i wtedy odrabiają lekcje, 
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stosować potem nie tylko w sporcie, ale 
i w życiu. dlatego warto wpajać zasady 
fair play. Warto również, by szkoleniowcy 
już na samym początku ustalali zasa-
dy współpracy z rodzicami swoich pod-
opiecznych. trener, zawodnik i rodzice 
powinni stworzyć team, bo wszyscy mają 
ten sam cel: rozwój dziecka. 

trzeba pamiętać o tym, że inaczej 
się mówi do siedemnastolatka, a inaczej 
do dziesięciolatka. szkoleniowiec musi 
być bardziej autorytatywny wobec młod-
szych dzieci, które nie mają doświadcze-
nia i niewiele wiedzą. Wśród starszych 
zawodników może nawet delegować 
niektóre zadania, przerzucać na nich 
odpowiedzialność, np. przy prowadzeniu 
rozgrzewki.

Ważne przesłanie Jigoro Kano
Jak należy dobrze pracować z dziećmi 

w klubie? to bardzo szeroki temat. Wielu 
trenerów stawia na współpracę i ja się 
z takim podejściem zgadzam. i nie doty-

mu się tam nie podoba – osoba trene-
ra, jakieś inne dziecko, brudna szatnia. 
zawsze warto pytać i rozmawiać. Nawet 
z małymi dziećmi można się dogadać. 
Naprawdę.

Zabawa czy rywalizacja?
zabawa w sport to bardzo ważna 

rzecz, zwłaszcza na początku przygody 
młodego człowieka z zajęciami w klubie. 
ogólna zasada jest taka, że im młodsze 
dzieci, tym więcej na treningach powin-
no być zabawy, a mniej rywalizacji. to, 
kiedy te proporcje powinny zacząć ulegać 
zmianie, zależy od trenera – jego wyczu-
cia i znajomości grupy. 

można wprowadzać elementy rywaliza-
cji i sprawdzać, jak dzieci na nią reagują. 
Jak to robić? za pomocą sprawdzianów, 
zawodów, prostych testów, wyścigów. 
ostatnio widziałam trenera, który sied-
miolatkom za miejsca w wyścigach przy-
znawał na treningu punkty – lepszym po 
dwa, słabszym po jednym, czyli nie było 
przegranych, najwyżej mniej wygrani. 

trenerzy mają też jeszcze inne ważne 
zadanie – powinni nauczyć młodego 
człowieka szacunku do przeciwnika. 
może to się odbywać za pośrednictwem 
prostych gestów – podania ręki, bicia 
brawa sobie nawzajem. takich postaw 
warto uczyć już na treningach podczas 
ćwiczeń czy wewnętrznych gierek, żeby 
potem weszły w nawyk nie tylko w zawo-
dach, ale i w codziennym życiu. 

dużą rolę odgrywają w tym proce-
sie rodzice. sama często słyszę, gdy na 
meczach czy treningach głównie ojcowie 
wydają z siebie okrzyki typu „zabij go, 
dojedź!”. skoro tak zachowują się w miej-
scu publicznym, to pewnie i w domu 
wywierają na dziecko podobną presję. 
A dzieci zwykle są odbiciem matki i ojca. 

Jednak muszę dodać, że zdarzało mi 
się przyglądać się zajęciom, na których 
trener uczył dwunastolatków, jak symu-
lować faule. tymczasem trener powinien 
pamiętać, że jest dla młodego adepta 
sportu wzorem, wychowawcą i autory-
tetem. to, czego on uczy, dzieci będą 

czy to tylko sportów drużynowych, ale 
także indywidualnych. dodam, że chodzi 
o współpracę nie tylko z młodym zawod-
nikiem, ale także jego rodzicami, czasem 
nauczycielami czy psychologiem. 

trenerów, z którymi współpracuję, 
zachęcam do chwalenia podopiecznych. 
Nawet jeśli nie zawsze uda się akcja 
w meczu czy pojedynku, warto powie-
dzieć coś pozytywnego, np. o podjętej 
decyzji czy włożonym wysiłku. oczywiście 
nie polecam chwalenia dla samego 
chwalenia. Konstruktywna krytyka też jest 
wskazana. dziecko woli być skrytykowane 
niż niezauważone. trzeba mówić, co było 

Trener, który ma doświadczenie w pracy 
z dorosłymi, nie może wymagać od 
młodych sportowców, żeby dorównali mu 
poziomem. To on musi się zniżyć do nich.

źle i co powinno się poprawić. Bez tego 
sportowiec nie będzie się rozwijać. Ale 
to jest kwestia formy. Jeśli będzie się to 
odbywało w formie połajanki albo krzy-
ku, czasem nawet połączonego z epiteta-
mi – skutek będzie marny. 

zauważam, że niektórzy trenerzy oce-
niają tylko wtedy, kiedy dziecko coś zrobi 
źle. Jeśli natomiast dobrze, milczą. pytani, 
dlaczego nie chwalą zawodników, odpo-
wiadają, że jak nic nie mówią, to zawod-
nicy wiedzą, że jest dobrze. tacy trenerzy 
nie mają racji. zawodnik, a zwłaszcza 
dziecko, tego nie wie. Jeśli słyszy tylko kry-
tykę, zdaje sobie sprawę, kiedy zrobiło coś 
źle. Jednak to wcale nie znaczy, że wie, 
kiedy zrobiło dobrze. trenerzy nie wysta-
wiają ocen tak jak w szkole, ale dziecku 
nie trzeba wcale dawać cukierków, kiedy 
coś dobrze wykona. Jako system kar 
i nagród sprawdzają się właśnie krytyka 
i pochwała. przecież każdy lubi być chwa-
lony i następnym razem stanie na uszach, 
żeby znowu usłyszeć miłe słowa.

inna sprawa, że dziecka nie powin-
no się oceniać w porównaniu z innymi, 
tylko z nim samym i jego możliwościa-
mi. czasem przeprowadzamy różne 
testy i dzieci pytają, jak wypadły na tle 
pozostałych. odpowiadam wtedy, że to 
nieważne. istotne jest to, żeby w kolejnym 
teście samemu zrobić postęp. twórca 
dżudo Jigoro Kano powiedział kiedyś: 
„Nie chodzi o to, żebyś był lepszy od 
przeciwnika. chodzi o to, żebyś jutro był 
lepszym zawodnikiem, niż jesteś dzisiaj”. 
to zdanie mi przyświeca i staram się je 
promować. 

Zasady muszą być jasne
z pochwałą i krytyką wiąże się pośred-

nio system nagród i kar. Jedną z najlep-
szych form nagradzania – zwłaszcza 
wśród mniejszych dzieci, ale nie tylko 

Dla dzieci sport 
powinien być 
najpierw dobrą 
zabawą.
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to jedno z najważniejszych zadań trenera i psy-
chologa. dotyczy zwłaszcza sportów zespołowych, 
ale nie tylko. oczywiście ważną sprawą jest poznanie 
zawodników, ich charakterów. Uczę podopiecznych, 
że drużyna, której członkowie ze sobą współpracują, 
osiąga lepsze wyniki. 

Budować tzw. team spirit można na różne sposoby. 
Na przykład dać do wykonania zadanie niezwiązane 
z daną dyscypliną. zbudować coś z klocków, naryso-
wać, pójść na spacer i zwyczajnie pogadać. można 
stworzyć sztandar drużyny poprzez odciśnięcie uma-
zanych farbą dłoni na fladze w barwach klubu. potem 
taki sztandar zabieramy ze sobą na mecze. 

takie rzeczy motywują do przebywania razem. 
A zgrani ze sobą zawodnicy lepiej się znają i poma-
gają sobie, także wtedy, gdy trener nie jest w stanie 

rozwiązać jakiegoś problemu. Kiedyś jeden zawodnik 
zamknął się w pokoju przed zawodami i powiedział, że 
nie stanie na starcie. trener nic nie zdziałał, a kolega 
z drużyny go namówił, tamten go wpuścił i posłuchał. 

Budowanie atmosfery to także gaszenie konfliktów. 
Ale nie poprzez ich odsunięcie, ale rozwiązanie. Uczę 
dzieci, że nawet jeśli za sobą nie przepadają, to w trak-
cie gry powinny współpracować dla wspólnego dobra 
– choć cię nie lubię, podam ci piłkę w meczu, żebyś 
strzelił gola, bo jak ty wygrasz, to i ja wygram. Na 
treningu można takich dwóch nielubiących się zawod-
ników oddelegować do jednej grupy, żeby musieli 
współdziałać w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. 
często trzeba im uświadomić, że konflikt dwóch osób 
może wpływać na całą drużynę. czyli że mogą ponieść 
odpowiedzialność za porażkę całej grupy.

– jest ustanowienie funkcji „asysten-
ta trenera”. Kiedy chcemy dziecko za 
coś wyróżnić, mianujemy go, np. na 
dany dzień, takim asystentem. trener 
opowiada o ćwiczeniu, a „asystent” je 
demonstruje i może czuć się ważny, 
bo reszta dzieci to wykonuje. można 
też wyznaczyć jednego z podopiecz-
nych do przeprowadzenia rozgrzewki 
całej grupy, oczywiście pod nadzorem 
szkoleniowca. 

co do kar – nie polecam stosowania 
w nich ćwiczeń wykonywanych na treningu, 
bo to może zniechęcić i negatywnie nasta-

Odradzam stawianie 
dziecka od samego 
początku pod presją typu 
„twoim celem jest medal 
olimpijski i wszystko, co 
po drodze, się nie liczy”. 
Bo się liczy!

Nie jestem zwolenniczką wzbudzania 
agresji wśród młodych sportowców w sto-
sunku do przeciwnika. ona może się 
okazać skuteczna, jednak może też spo-
wodować np. brak szacunku dla rywala. 
stawiałabym raczej na mobilizację, chęć 
do walki. Bo to ona powinna wzbudzać 
emocje, nie zaś osoba przeciwnika. 

czasem bywa tak, że do pracy z mło-
dzieżą trafia człowiek, który miał dotych-
czas do czynienia z dorosłymi i mówi do 
dzieci językiem, którego one nie rozu-
mieją, bo nie opanowały jeszcze odpo-
wiedniej wiedzy. Nie można wymagać 

wić do danego ćwiczenia, które jest prze-
cież potrzebne i powinno być wykonywane 
z ochotą. inne niebezpieczeństwo jest takie, 
że to ćwiczenie nie będzie przez zawod-
nika traktowane jako kara. powinny być 
odmienne, tylko na potrzeby kar. można 
też czasowo eliminować z treningu: np. 
wszyscy żonglują, a ukarany tylko stoi 
i patrzy, choć też chciałby odbijać piłkę. 
Kara będzie dotkliwsza, jeśli w tym ćwi-
czeniu jest dobry i je lubi. Ważne, by cały 
system kar i nagród był jasny i przejrzysty. 

taki regulamin warto po prostu spi-
sać i podpisany przez dzieci rozdać im, 
aby go zapamiętały. Każdy będzie wtedy 
wiedział, co grozi za spóźnienia i przewi-
nienia, jak trzeba dbać o sprzęt, jakie są 
zasady zgłaszania nieobecności i wza-
jemnego zwracania się do siebie. można 

BUDOWANIE DUCHA DRUŻYNY

też zawrzeć w takim spisie kwestie picia 
i jedzenia na treningu, np. cola czy woda, 
chipsy czy baton energetyczny. Kiedy obie 
strony wiedzą, na co się umawiały, łatwiej 
egzekwować zasady.

Trener nie może wpędzać 
w kompleksy

Jakie błędy popełniają trenerzy? Nie 
wolno im zwłaszcza przeklinać. Już nawet 
nie w formie epitetów pod adresem pod-
opiecznych, bo to oczywiste, ale także 
wzmacniania mocnym słowem przekazu. 
można wysłać do kogoś komunikat bez 
wzmacniania go przekleństwem. to też 
kwestia autorytetu trenera i tego, jak chce 
go budować. czy tak, żeby zawodnicy się 
go bali, czy raczej żeby szanowali, bo po 
prostu zna się na robocie. 

NAtALiA pUKsztA 
psycholog sportowy po sWps 
ze specjalnością psychologia 
sportu. Jest w trakcie studiów 
podyplomowych z psychologii 
sportu na AWF. pracuje 
w przystani psychologicznej. 
Współpracuje z klubami, m.in. 
UKs ronin team Warszawa, 
Academy real Football team, 
a także z mniejszymi klubami 
piłkarskimi oraz indywidualnie 
z zawodnikami w różnym 
wieku uprawiającymi tenis, 
siatkówkę, jeździectwo, 
kickboxing, strzelectwo, 
pływanie i in. sama uprawiała 
wyczynowo pływanie i taniec.

od młodych sportowców, żeby dorównali 
nam poziomem; to my musimy się zniżyć 
do nich. Jeśli za trenowanie dzieci weź-
mie się ktoś do tego nieprzystosowany, 
może zaburzyć pewność siebie młodych 
zawodników, wpędzić ich w kompleksy, 
poczucie niższości, zaniżyć samoocenę 
czy wzbudzić agresję. 

trener powinien też wystrzegać się 
kłamstwa, bo jeśli wyjdzie ono na jaw, 
grupa straci do szkoleniowca szacu-
nek. trzeba być słownym i konsekwent-
nym, potrafić przyznać się do błędu. 
Każdemu zdarza się stracić panowa-
nie nad sobą, ale kiedy się ochłonie, 
powinno się przeprosić. przyznanie się 
do błędu to dowód odwagi. Warto 
o tym pamiętać.  

NOtOWAł WOJCIECH OSIńSkI
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Artur St. rolAk

Gdyby słowo „deregulacja” pisano przez potrójne 

„r” (derrregulacja), lepiej oddawałoby to grozę, 

jaka zapanowała w wielu związkach sportowych  

i akademiach wychowania fizycznego.

deregulacja zawodu trenera

P rzeciwko pomysłowi ministra 
sprawiedliwości Jarosława Go 
wina protestują prawnicy wszelkich 

specjalności, taksówkarze, agenci nie
ruchomości i każdy, kto poczuł się choć 
trochę zagrożony. Wszyscy uważają, że 
uprawiają zawód wybrany, którego otwarcie 
zaszkodzi nie tyle im, co ich klientom. Bo 
odbije się na jakości usług. Trenerzy i ich 
nauczyciele też nie są zachwyceni.

Są jednak wyjątki. Wokół kortów teni
sowych od dawna było słychać niezado
wolenie z tego, że lekcje – w tym przy
padku bardziej odpowiednie będzie słowo 
„sztundy” – tenisa może dawać każdy, kto 
jako tako odróżnia forhend od bekhendu. 
Choćby i taksówkarz, który oddał samo
chód do przeglądu.

Weryfikacja co dwa lata
W Polskim Związku Tenisowym uznali, 

że walka z wiatrakami nie ma sensu. 
Ministrem sprawiedliwości może być każdy, 
kogo wybierze premier, a trenerem tenisa 
każdy, któremu dorosły klient lub rodzic 
młodocianego zechce zapłacić kilkadzie
siąt złotych za godzinę. Pod warunkiem 
jednak, że będzie to w pełni świadoma 
decyzja. W PZT wymyślili więc, nawet zanim 
jeszcze Jarosław Gowin zaczął prace nad 
ustawą deregulacyjną, jak pomóc płacą
cym odróżnić ziarno od plew.

Narzędzie nazywa się LTT – Licen cjo
nowani Trenerzy Tenisa. Język regulami
nów ma swoje wymagania i wątpliwy urok, 
więc przełóżmy go na mniej formalny. 
Z grubsza chodzi o to, aby zwłaszcza 
polskich dzieci i młodzieży nie uczyli gry 
cwaniacy z darem przekonywania. Jeśli 
dorośli wolą takich, to ich sprawa.

O licencję PZT mogli wystąpić wszyscy, 
którzy już mieli uprawnienia trenera lub 
instruktora tenisa, oraz ci, którzy ukończą 
stosowne kursy. Licencję trzeba odnawiać 
co dwa lata, a wymóg ten nie dotyczy 
jedynie trenerów klasy mistrzowskiej. Żeby 
nie stracić licencji, trenerzy i instrukto

tenis

rzy muszą podnosić kwalifikacje podczas 
szkoleń i konferencji organizowanych 
przez związek, a za pośrednictwem PZT 
– także ITF.

Pierwsza licencja została wystawiona 
w grudniu 2007 roku. Od tamtej pory 
chyba nie ma już w Polsce klubu, którego 
właściciele lub władze nie zapoznaliby się 
z założeniami programu LTT. I tylko tam, 
gdzie chodzi wyłącznie o zarabianie pie
niędzy, a nie mające ręce i nogi szkolenie, 
choćby i amatorów, zatrudniani są jeszcze 
trenerzy bez uprawnień.

W tych okolicznościach nie tylko „trene
rzy” to złe słowo. Także określenie „zatrud
niani” jest nie na miejscu, bo dotyczy 
głównie osób, które wynajmują kort na 

godziny, ustawiają na nim koszyk pełen 
piłek (stąd też często spotykana i stosowa
na zamiennie ze „sztundziarzami” nazwa 
„koszykarzy”) i udzielają lekcji.

Satyryk całkiem serio
Bardzo obrazowy opis pracy takich 

pseudoszkoleniowców znaleźliśmy na 
łamach magazynu „Tenisklub”, partnera 
medialnego PZT i programu LTT. Nie 
chce im się podawać piłek nudnym 
i nierokującym nadziei na rozwój ama
torom. Chcą odpękać „sztundę” jak naj
mniejszym wysiłkiem, najlepiej w cyklu 
cotygodniowych zajęć, aby ustabilizować 
przychód na stałym poziomie. Podają 
bezmyślnie piłkę pod nogę klientowi, 
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tenis

W PZT wymyślili więc, 
nawet zanim jeszcze 
Jarosław Gowin zaczął 
prace nad ustawą 
deregulacyjną,  
jak pomóc płacącym 
odróżnić ziarno  
od plew.

pokrzykując równo, co minutę, na prze
mian: „Niżej na nogach!” lub „Wcześniej 
zamach!”. Adeptowi wydaje się, że cze
goś się uczy, a jego trener spokojnie liczy 
czas do zakończenia „sztundy”. Klient 
jednak czasem bywa upierdliwy i chce się 
jednak czegoś nauczyć. Wówczas sztun
dziarz stosuje metodę „na pochlebstwo”. 
Do wymienionych uprzednio dwóch 
zwrotów, dodaje trzeci: „Teraz idealnie!” 
lub „Przyszły sezon należy do ciebie!”. 
Wszak zadaniem trenerasztundziarza 
jest poprawienie zadowolenia klienta, 
a nie jego umiejętności. 

Felieton wyszedł spod pióra Leszka 
Malinowskiego, z zawodu satyryka. W tym 
nie ma jednak, niestety, ani krzty kpiny.

Znakomita większość klubów dosto
sowała się do pomysłu PZT, w wielu 
w widocznych miejscach widać naklejki 
gwarantujące, że pracują tam wyłącznie 
trenerzy i instruktorzy z uprawnieniami.

W samym związku nikt więc nie powie 
złego słowa, przynajmniej na tego mini
stra. Ustawa forsowana przez Jarosława 
Gowina nie tylko nie ogranicza uprawnień 
związku, lecz istotnie je rozszerza. Przecież 
zgodnie z jej założeniami związki sporto
we otrzymają możliwość ustalania zasad 
dopuszczania do wykonywania zawodu. 
Uważają tam, że nie ma co się bać 
„deregulacji”, bo to tylko decentralizacja. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki rezygnuje 
z części kompetencji na rzecz poszczegól
nych związków. Wystarczy, że kwalifikacje 
trenera sprawdzi jego pracodawca – zwią
zek lub klub.

W klubach współpracujących z PZT już 
obowiązuje zasada, że osoba bez upraw
nień może wynająć kort, ale nie wolno jej 
wnieść więcej niż sześć piłek. Każdy, kto 
wziął choćby jedną lekcję tenisa, dobrze 
wie, z dwiema puszkami ćwiczyć po 
prostu się nie da. Więcej czasu zajmuje 
zbieranie piłek rozrzuconych po całym 
korcie niż samo ich odbijanie.

Kort pod ochroną
Są kluby, które z własnej inicjatywy 

wprowadziły znacznie dalej idące ogra
niczenia. Na przykład na kortach Legii 
Warszawa tenisa nie może uczyć nikt, kto 
nie ma licencji, niezależnie od liczby piłek 
w koszyku. 

– To my sami wprowadziliśmy taką 
zasadę, bo musimy dbać o reputację. 
Przecież jeśli ten facet coś schrzani, 
pójdzie to również na nasze konto. 
Nikogo nie będzie obchodziło, że to 
ktoś z zewnątrz. W świat pójdzie prze
kaz, że na Legii pracuje hochsztapler 
– tłumaczy Lech Sidor, wielokrotny mistrz 
Polski, a obecnie dyrektor sportowy sto
łecznego klubu.

Sejmowy bój o deregulację kilku
dziesięciu zawodów jeszcze zapewne 
trochę potrwa, bo w wielu przypadkach 
nawet główna partia parlamentarna 
bywa jednocześnie i „za”, i „przeciw”. 
W Unii Europejskiej jest zaledwie kilka 
państw, w których zawód trenera jest 
koncesjonowany. Polska jest liderem 
w liczbie profesji, na których wykonywa
nie władza musi wydać zgodę. Ta lista 
liczy u nas aż 380 pozycji. Z tenisowego 
punktu widzenia – co najmniej o jedną 
za dużo.

Nie ma obawy, że następców sióstr 
Radwańskich i Jerzego Janowicza będą 
szkolili taksówkarze czy inni przypadko
wi „fachowcy”. Budzi natomiast niepo
kój pytanie, czy wykwalifikowani trenerzy 
i instruktorzy w ogóle będą mieli kogo 
szkolić i czy tenis nie będzie w Polsce spor
tem trzeciej kategorii, niesłusznie uznanym 
za sport elitarny, dla wybrańców.
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Z BARTOSZEM KIZIEROWSKIM, opiekunem pływackiej kadry 

Hiszpanii, o planach deregulacji zawodu trenera w Polsce 

rozmawia MAREK MICHAŁOWSKI

deregulacja zawodu trenera

Co sądzi Pan o deregulacji zawodu 
trenera? Przypuszczam, że nie ma Pan nic 
przeciwko temu, bo sam z wykształcenia jest 
ekonomistą, a wykonuje pracę szkoleniowca.
Zdobyłem w Polsce uprawnienia instruk-

tora pływania, nie jestem więc ekono-
mistą wykonującym zawód trenera, ale 
po prostu trenerem. Moim zdaniem do 
pracy szkoleniowej potrzebne są jakieś 
studia, ale papiery trenerskie nie mogą 
być jedyną wykładnią tego, czy ktoś się 
nadaje do tego zawodu, czy nie. Jednakże 
wiedza z dziedziny fizjologii czy psychologii 
jest niezbędna, aby dobrze wykonywać 
pracę trenera. Poza tym w Hiszpanii dosta-
łem uprawnienia odpowiadające klasie 
mistrzowskiej.

Jak to wygląda w polskim pływaniu? Co się 
bardziej liczy: papiery czy doświadczenie?
U nas bardziej się liczyły naukowe tytuły 

i uprawnienia niż doświadczenie i obycie 
w pływackim świecie. To była sytuacja 
ekstremalna, ale teraz wahadło może się 
przechylić  w przeciwną stronę i po dere-
gulacji będziemy mieli kolejne ekstremum. 
Rozumiem powody, dla których deregula-
cja naszego zawodu musi się dokonać, bo 
doświadczenie, które człowiek zdobywa 
jako zawodnik, konsultant czy obserwa-
tor, jest tak samo ważne jak dokument 
uprawniający do pracy. Uważam jednak, 
że deregulacja nie może iść zbyt daleko. 
Trener powinien mieś ukończone studia 
specjalistyczne lub jakiś rozszerzony kurs, 
ponieważ mamy do czynienia ze sportem 
wyczynowym. Praca ze szkoleniowcem, 
który nie zna np. fizjologii, wiązałaby się 
z dużym niebezpieczeństwem dla zdrowia 
zawodnika.

Jak kwestię deregulacji zawodu trenera 
rozwiązano w USA, gdzie zdobywał Pan 
szkoleniowe szlify? O ile mi wiadomo, 
Bob Bowman – trener słynnego Michaela 
Phelpsa – ma stopnie naukowe z psychologii 
uzależnień i kompozycji muzycznej, a więc 
w dziedzinach niezwiązanych ze sportem.
W Stanach Zjednoczonych jest ina-

czej niż w Europie. Tam papier nie jest 

pływanie

tak ważny, jak u nas, bardziej liczy się 
doświadczenie i wspomniane wcześniej 
przeze mnie obycie w świecie pływackim. 
Wymagany jest tylko kurs ratownika, aby 
– jak zajdzie taka konieczność – wyłowić 
zawodnika z wody. 

Najlepszym przykładem podejścia 
Amerykanów do tej kwestii jestem ja sam. 
Będąc absolwentem Uniwersytetu Berkeley 
z tytułem ekonomicznym, dostałem propo-
zycję pracy jako trener pływania. Władzom 
tej prestiżowej uczelni nie przeszkadzało, że 
nie mam trenerskich papierów, bo uważali, 
że bardziej się liczy doświadczenie, jakie 
zdobyłem podczas kilkunastu lat kariery 
pływackiej. W USA potrzebną wiedzę szko-
leniowcy nabywają nie na studiach, ale na 
kursach i konferencjach trenerskich.

A jak jest w Hiszpanii?
W Hiszpanii jest podobnie jak w Polsce. 

Wymagane są studia i papiery. To euro-
pejska specyfika, zupełnie odmienna od 
sytuacji trenera w USA, gdzie wszystko jest 
mniej uregulowane.

Ku któremu modelowi się Pan skłania? Mam 
wrażenie, że ku amerykańskiemu.

Nie do końca podoba mi się model 
stosowany w USA, ponieważ znam wielu 
amerykańskich trenerów, którzy nie mają 
odpowiedniego doświadczenia, aby wyko-
nywać ten zawód. Ameryka to potęga 
światowego pływania. Wynika to z tego, 
że w USA jest niesamowita liczba zawod-
ników i trenerów z nimi pracujących. Ale 
pośród szkoleniowców są zarówno tre-
nerzy dobrzy, jak bardzo źli, dlatego nie 
powiedziałbym, że system amerykański jest 
lepszy od europejskiego. Wydaje mi się, że 
kombinacja jednego i drugiego modelu 
byłaby najbardziej trafna.

Rzeczywiście odsetek trenerów pływania, 
którzy się do tego zawodu nie nadają, 
jest w USA tak duży?
Takich trenerów naprawdę jest wielu. 

To może zaskakiwać, bo przecież Stany 
Zjednoczone mają opinię kraju, w któ-
rym poziom pływania jest najwyższy na 
świecie. Trzeba przyznać, że są potęgą, 
zawsze wygrywają klasyfikację medalową 
na najważniejszych imprezach. Mimo to 
uważam, że kompletna deregulacja zawo-
du trenera, jak ma to miejsce w USA, jest 
błędna. 

Skoro pozbawiony regulacji amerykański 
system nie jest dość dobry, to dlaczego 
większość wybitnych pływaków z całego 
świata trenuje właśnie w USA?
Wiąże się to z tym, że model stosowany 

w USA pozwala na połączenie edukacji 

Bartosz 
Kizierowski 
był jednym 
z trenerów 
reprezentacji 
Polski 
w igrzyskach 
w Londynie. Obok 
jego podopieczny 
Konrad Czerniak 
oraz Paweł 
Korzeniowski.
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pływanie

W swoim kontrakcie  
z hiszpańską federacją 
udało mi się nawet 
wynegocjować to,  
że będę mógł 
opiekować się  
w Madrycie grupą 
polskich pływaków. 

zawodowej ze sportem na najwyższym 
poziomie. Tego w Europie praktycznie nie 
ma. W Stanach uczelnie starają się tak 
dopasować system nauki do uprawiają-
cego jakiś sport studenta, aby mógł on 
połączyć jedno z drugim. To był powód, 
dla którego sam zdecydowałem się na 
studia w USA.

Deregulować zatem zawód trenera czy raczej 
nie?
Moim zdaniem to zależy od pozio-

mu zawodników, z którymi pracuje trener. 
Pracę z dziećmi, gdzie trening nie wiąże się 
z dużymi obciążeniami fizycznymi, mogliby 
prowadzić szkoleniowcy bez pogłębionej 
wiedzy fizjologicznej. Ale na poziomie 
seniorów, reprezentacji, taka wiedza jest 
niezbędna, aby nie skrzywdzić człowieka, 
którego się trenuje. 

Uwolnienie zawodu trenera w Polsce pomoże 
polskiemu pływaniu czy doprowadzi raczej 
do sytuacji takiej jak w USA, gdzie – jak 
Pan mówi – jest w tym zawodzie wielu 
przypadkowych ludzi?
Trudno tę kwestię rozstrzygnąć. Możliwe, 

że zachęci to byłych zawodników do 
tego, żeby zająć się szkoleniem następ-
ców. Pływak, który trenował przez 15–20 
lat, startował w wielu zawodach w kraju 
i zagranicą, jest w stanie dużo więcej 
zaoferować młodym zawodnikom niż tre-

igrzysk w Londynie do udanych zaliczyć nie 
może.
Nie mogę zapewnić, że pomoże to pol-

skiemu pływaniu, bo nie sądzę, aby wyklu-
czenie wymogów związanych z ukończe-
niem uczelni sportowej czy kursów trener-
skich było dobrym rozwiązaniem. Trener 
pływania to zawód jak każdy inny, w któ-
rym trzeba mieć dużą wiedzę o fizjologii, 
psychologii i technice dyscypliny. Samo 
doświadczenie nie wystarczy. Najlepszy 
byłby kompromis między doświadczeniem, 
praktyką i tym, czego można się nauczyć 
na uczelni. 

Czym Pan się obecnie zajmuje w Hiszpanii?
Od września podjąłem pracę 

w Hiszpańskiej Federacji Pływackiej. 
Podpisałem czteroletni kontrakt, a więc 
będą pracował z tamtejszą kadrą do 
igrzysk w Rio de Janeiro. W Hiszpanii są 
dwa centra szkoleniowe pływaków: jedno 
w Barcelonie i drugie w Madrycie. Do tych 
ośrodków zjeżdżają zawodnicy z całego 
kraju i ćwiczą pod okiem trenerów kadry. 
Poproszono mnie, abym opiekował się 
zawodnikami w centrum madryckim, które 
jest trochę zaniedbane i moim zadaniem 
jest poprawienie tej sytuacji. Na razie mam 
pod opieką kilku zawodników, jest wśród 
nich między innymi mistrzyni Europy na 
długim basenie na 50 m stylem grzbieto-
wym Mercedes Peris. Trenuje też ze mną 
Konrad Czerniak.

Czy oprócz trenowania Czerniaka widzi Pan 
możliwość współpracy z innymi polskimi 
pływakami?
W swoim kontrakcie z hiszpańską fede-

racją udało mi się nawet wynegocjować to, 
że będę mógł opiekować się w Madrycie 
grupą polskich pływaków. To nie jest tak, 
że kogoś namawiam do treningów ze 
mną, ale gdyby byli chętni, to jestem 
otwarty na współpracę z Polakami. Nie 
wiem jednak, czy taka współpraca będzie 
możliwa, ponieważ w Polskim Związku 
Pływackim zaszły duże zmiany. Jest nowy 
prezes, człowiek, którego nie znam i z któ-
rym jeszcze się nie kontaktowałem. Poza 
tym wybory odbywały się między innymi 
pod hasłem mówiącym, że teraz w pły-
waniu ma być „więcej po polsku, a mniej 
po hiszpańsku i amerykańsku”, więc nie 
spodziewam się, aby doszło do ściślejszej 
współpracy między PZP i moim ośrodkiem 
w Madrycie.

ner, który nie ma takiego doświadczenia, 
studiował tylko na AWF i zdobył licencję 
trenerską. Ważne jest, aby zawodnik pły-
wając, miał pojęcie, dlaczego wykonuje 
konkretne zadania, a nie tylko na ślepo 
wykonywał polecenia. Jednocześnie uwa-
żam, że szkoleniowiec, oprócz zawodni-
czej praktyki, powinien mieć jeszcze dużą 
wiedzę na temat fizjologii. Tu nie wystarczy 
podstawowa wiedza zdobyta na kursach.

Jeśli deregulacja sprawi, że do pracy 
szkoleniowej zgłosi się więcej byłych 
zawodników, mogłoby to być korzystne dla 
polskiego pływania, które tegorocznych 

Bowman 
wykorzystał swoje 
wykształcenie 
muzyczne,  
by stworzyć  
z Michaela 
Phelpsa 
doskonały 
instrument  
do bicia rekordów
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szkolenie piłka nożna
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Stefan 
Majewski

Nasza młodzież nie jest źle 

szkolona, ale pozostajemy w tyle za 

Zachodem, jeśli chodzi o podejście  

trenerów i nauczycieli wychowania 

fizycznego do samokształcenia  

– mówi trener piłkarskiej 

reprezentacji Polski do lat 21, 

Stefan Majewski.

piłka nożna

A by w Polsce legalnie uczyć 
dzieci i młodzież gry w piłkę 
nożną, należy mieć licencję, 

wydawaną przez Polski Związek 
Piłki Nożnej. Nie trzeba natomiast 
mieć specjalnego przygotowania 
pedagogicznego. 

– Podstawą jest licencja C, potem 
mamy B i A, aż do UEFA Pro. 
Każdy z kursów wymaganych do 
zdobycia uprawnień zawiera godzi-
ny poświęcone na przygotowanie 
do prowadzenia zajęć z dziećmi. 
W sumie mamy w Polsce około 
dziesięciu tysięcy trenerów różnych 
klas – wylicza trener Majewski, przy-

znając, że psychologia w sporcie jest 
niezwykle ważna. – Kiedy studiowałem 
w Niemczech, miałem osiem godzin 
tego przedmiotu tygodniowo. Tam 
zresztą, w odniesieniu do trenerów 
grup dziecięcych, używa się wyrażenia 
Fussballehrer, czyli nauczyciel futbolu, 
a nie trener – dodaje.

Istnieje tendencja do zwiększenia 
wymagań wobec osób szkolących dzie-
ci. Dlatego właśnie powstała kategoria 
A Elite. Ten stopień otrzymuje się po 
kursie ukierunkowanym konkretnie na 
pracę z młodzieżą. Jeśli ktoś chce 
zostać trenerem, musi jednak zacząć 
od najniższego szczebla, czyli licen-

cji C. – Chyba że ma za sobą 
bogatą karierę sportową. UEFA 
dopuszcza rozpoczynanie przez 
wybitnych piłkarzy nauki od kursu 
A, z pominięciem C i B – tłumaczy 
Majewski. 

nie chcą się uczyć
Skoro mamy tylu trenerów, fut-

bol jest u nas tak popularny, 
a PZPN dba o właściwe przygoto-
wanie szkoleniowców do zawodu, 
to dlaczego polscy piłkarze tak 
nisko plasują się w europejskiej 
hierarchii? Majewski dostrzega 
kilka powodów takiego stanu. 
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– Bardzo dużym problemem jest 
podejście trenerów już pracujących 
w zawodzie do swojej pracy. Przykro 
mi to mówić, ale oni niechętnie przy-
swajają nową wiedzę, wdrażają nowe 
programy, zalecenia. Pamiętam, że 
w Niemczech, kiedy do klubu w piątek 
przychodziły z centrali jakieś materiały 
szkoleniowe, to już od poniedziałku 
były wdrażane na treningach. U nas 
trener klubowy zawsze wszystko wie 
lepiej. Materiały przejrzy pobieżnie – 
jeśli w ogóle – po dwóch tygodniach 
od ich otrzymania, a jeśli coś z nich 
zastosuje, to może dziesięć procent. 
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, 
ale dzieci szkolone przez takiego czło-
wieka już będą w jakimś – być może 
minimalnym, ale zawsze – stopniu 
uboższe w umiejętności od podopiecz-
nych trenerów, którzy nadążają za 
nowinkami. 

A przecież 90 procent pracy szkole-
niowej odbywa się w klubach, a nie na 
zgrupowaniach kadr różnych roczników. 
Jeśli ja mam w sumie 35 dni zgrupo-
wań w roku, to czego mogę zawodni-
ków w tym czasie nauczyć? Niedawno 
wprowadziliśmy przetłumaczone z języka 
niemieckiego zasady wychowania fizycz-
nego o profilu piłki nożnej w szkołach. 
Grupa pięciu–sześciu trenerów jeździ po 
kraju i prowadzi wykłady dla trenerów 
i wuefistów. W Łodzi byliśmy m.in. ja i tre-
ner reprezentacji do lat 17 Marcin Dorna. 
W 800-tysięcznym mieście z mnóstwem 
szkół i klubów przyszło na wykłady około 
150 osób, z czego większość po to, 
żeby zaliczyć obecność na szkoleniu. 
Gdyby w Niemczech było takie szkolenie 
z udziałem dwóch trenerów reprezentacji, 
w każdym mieście byłoby po 2–3 tysiące 
chętnych – narzeka selekcjoner.

nie da się wyżyć
Kolejny niedostatek już w mniejszym 

stopniu zależy od ludzi: to warunki 
ekonomiczne.

– W Polsce po prostu nie da się 
wyżyć z pracy z młodzieżą. To jest 
drugie albo i trzecie zajęcie dla takie-
go człowieka. To bardziej hobby. 
Szkoleniowiec kończy swoją główną 
pracę, przychodzi kwadrans przed tre-
ningiem, a zaraz po zajęciach wsiada 
na rower i jedzie na kolejne zajęcia. 
W Niemczech może to być główne 
źródło utrzymania. Trenerów opłaca 
częściowo samorząd lokalny. Od 2006 
do 2011 roku państwo ogłosiło spe-
cjalny program i dofinansowało szko-
lenie młodzieży kwotą 550 mln euro. 
Tam trenerzy mają określoną płacę 
minimalną, która wystarcza na godne 
życie – opowiada Majewski.

Zresztą dobrze, jeśli w ogóle jest 
kogo trenować, bo mnóstwo polskich 
klubów nie szkoli na serio młodzieży 
i to jest wielki problem w naszej piłce. 

W Opolskiem tylko osiem klubów 
prowadzi pełne szkolenie, czyli  
seniorów, juniorów, juniorów młodszych  
i trampkarzy. Kilka kilometrów dalej,  
w Niemczech, nawet najmniejszy klub ma 
obowiązek prowadzenia dwóch czy trzech 
grup młodzieżowych.

Majewski podaje za przykład woje-
wództwo opolskie. 

– Tam tylko osiem klubów prowadzi 
pełne szkolenie, czyli seniorów, junio-
rów, juniorów młodszych i trampkarzy. 
I to nie jest jakiś wyjątek. A u naszych 
zachodnich sąsiadów każdy, nawet 
najmniejszy klub, ma obowiązek pro-
wadzenia dwóch czy trzech grup mło-
dzieżowych. Nie wolno szkolić senio-
rów bez młodzieży – zaznacza.

Czasy się zmieniły
Według Majewskiego są jednak 

powody do optymizmu. – Szkolenie 
w Polsce się poprawia. Powoli, ale idzie-
my do przodu. Z roku na rok polepsza 
się infrastruktura, mamy coraz więcej 
ładnych boisk. Bo dziecko nie pój-
dzie tam, gdzie jest brudno, a trener 
notorycznie spóźnia się na zajęcia. To 
już nie te czasy, kiedy ja zaczynałem 
uprawiać futbol i graliśmy, gdzie się 

szkolenie piłka nożna



 forum trenera 33

dało, bramki budując z kamieni czy 
tornistrów. Pamiętam, że kiedy treno-
wałem w Gwieździe Bydgoszcz, na 
całą drużynę mieliśmy dwie piłki. Teraz 
każde dziecko ma swoją i z prowadze-
niem zajęć nie ma takich technicznych 
problemów. Są za to inne – otacza-
jący świat oferuje mnóstwo rozrywek 
i trudno utrzymać dziecko przy futbolu. 
Nawet w młodym wieku uprawianie 
sportu wymaga pewnych poświęceń 
i wyrzeczeń – zauważa były znakomity 
piłkarz reprezentacji Polski.

Majewski podaje też przykłady dzia-
łań PZPN na rzecz poprawy wyszkole-
nia polskiej młodzieży. 

– Każdy klub ekstraklasy musi mieć 
minimum trzy boiska. W każdym meczu 
pierwszej ligi musi w zespole grać przy-
najmniej jeden zawodnik w wieku do 21 
lat. W drugiej lidze taki obowiązek doty-
czy dwóch młodzieżowców – wylicza. 

Turnieje zamiast ligi
W ciągu lat praca z dziećmi zmieniła 

się znacznie. – Kiedy ja byłem junio-
rem, trenowało się głównie technikę. 
Teraz więcej jest taktyki oraz nacisku 
na ogólny rozwój zawodnika, także 
intelektualny, który jest bardzo ważny. 

Szalenie istotne jest też realizowanie 
powiedzeń „każdy trening to zabawa” 
i „wszystko z piłką”. 

U dzieci w wieku 14–16 lat trzeba już 
myśleć o rozwoju fizycznym. Wcześniej 
wszystko powinno się odbywać w for-
mie zabawy. Natomiast od samego 
początku treningi powinny zawierać ele-
ment rywalizacji, która jest formą kształ-
towania osobowości młodego człowie-
ka. Walka musi być, przecież to mają 
być sportowcy. Ale trzeba też dzieciom 
uświadomić, ilu przegranych przypada 
na jednego zwycięzcę, aby porażka 
nie powodowała załamania, tylko chęć 
poprawy i rewanżu. Jeżeli ktoś chce być 
wybitnym sportowcem, musi pokonać 
własne słabości. Trzeba z nimi walczyć 
od najmłodszych lat – dowodzi trener.

Majewski zauważa także, że w Polsce 
zmienia się system szkolenia. – 
Odchodzimy od „ligomanii”. Jeszcze 
pięć, sześć lat temu nauczyciele sami 
fałszowali legitymacje uczniom, żeby 
tylko być wyżej w jakichś rozgrywkach, 
bo to zapewniało większą dotację. Teraz 
odchodzimy od ligi na rzecz turniejów. 
Niemcy kiedyś mówili, że do 16. roku 
życia nie powinno się wdrażać dzieci 
w takie rozgrywki. Ostatnio obniżono tę 

granicę to 14 lat i ja się pod tym podpi-
suję – przyznaje Stefan Majewski.

WySłuchał WOJcIEch OSIŃSKI

STEFAN MAJEWSKI 
Urodzony 31 stycznia 1956 r. 
w Bydgoszczy. Jako zawodnik 
występował m.in. w Zawiszy 
Bydgoszcz, Legii Warszawa, FC 
Kaiserslautern, SC Freiburg i Arminii 
Bielefeld. W Niemczech ukończył 
Wyższą Szkołę Sportową w Kolonii. 
W reprezentacji Polski grał w latach 
1978–86, zajmując trzecie miejsce 
w mistrzostwach świata w Hiszpanii. 
Jako trener w Polsce pracował m.in. 
w Polonii Warszawa, Amice Wronki, 
Widzewie Łódź i Cracovii. W 2002 
roku był asystentem selekcjonera 
Zbigniewa Bońka w reprezentacji 
Polski seniorów, a dziewięć lat 
później samodzielnie objął kadrę 
do 23 lat. Obecnie jest pierwszym 
selekcjonerem reprezentacji Polski do 
21 lat oraz przewodniczącym Rady 
Trenerów PZPN.

piłka nożna

U nas trener klubowy zawsze 
wszystko wie lepiej. Materiały 
szkoleniowe przejrzy pobieżnie 
– jeśli w ogóle – po dwóch 
tygodniach od ich otrzymania.
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Karolina KowalsKa

Dwustopniowe studia wyższe i dwa poziomy kształcenia 

zawodowego. Wszystko pod ministerialnym okiem. 

Węgrzy porządkują system kształcenia trenerów.

ZE ŚWIATA

Jaki dyplom uprawnia do 
trenowania olimpijczyka, a jaki do 
wprowadzenia w sport kilkulatka? 

Czy trenerowi juniorów wystarczy tytuł 
licencjata? Węgrzy uznali te pytania za 
kluczowe przy reorganizacji systemu 
szkolenia trenerów. 

Tak powstał czteropoziomowy system, 
oparty na dwustopniowym kształceniu 
trenerskim na poziomie zawodowym 
i dwóch poziomach kształcenia wyższe-
go. Zawód trenera sportowego został 
wpisany do oficjalnego rejestru profesji, 

SZKOLENIE TRENERÓW

ośmiu miesięcy szkoleniu – obejmującym 
od 120 do 140 godzin dydaktycznych. 
Kolejny tytuł zawodowy to trener sportu. 
Aby go otrzymać, instruktor musi przejść 
dodatkowy cztero- lub pięciomiesięczny 
kurs uzupełniający, trwający od 100 do 
120 godzin dydaktycznych. 

Na uniwersytecie można uzyskać 
tytuł licencjata treningu sportowego. 
W toku trzyletnich studiów należy uzy-
skać 180 punktów ECTS (Europejskiego 
Systemu Transferu Punktów – European 
Credit Transfer System). 

Tytuł magistra treningu sportowego 
wymaga kolejnych dwóch lat studiów 
na uniwersytecie, ale otwiera drogę nie 
tylko do trenowania najlepszych, przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszego 
zaplecza technicznego i programów 
naukowych, ale także do doktoratu 
i grantów europejskich. 

Autorzy programów studiów podkre-
ślają wagę przygotowania praktycznego. 
Absolwenci mają, oprócz zajęć teoretycz-
nych, wypracować odpowiednią liczbę 
godzin ze sportowcami i wykazać się 
umiejętnością przygotowania, popro-
wadzenia i przeanalizowania treningu. 
Genialny naturszczyk jest wart tyle, co 
zdolny teoretyk bez umiejętności pracy 
z ludźmi i Węgrzy wymagają obu tych 
zdolności.

Węgrzy zdominowali 
kajakarstwo w IO  
w Londynie, zdobyli  
6 medali w tym 3 złote.

Andras Meresz 
trener waterpolo 
kobiet – sportu 
ukochanego przez 
Wegrow.

a kształcenie i certyfikacja jest nadzoro-
wana przez instytucje rządowe

. 
Lata nauki, by zostać 
trenerem kadry

Najniższym stopniem trenerskim jest 
instruktor sportu, który egzamin zawo-
dowy zdaje po trwającym od sześciu do 
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Masz wyniki – jesteś dobry
Nowy system kształcenia trenerów 

zakłada też wzmocnienie kształcenia 
ustawicznego, a więc dokształcanie szko-
leniowców w zakresie najnowszych osią-
gnięć naukowych i nowości z ich dzie-
dziny, ale także wymiany myśli między 
ośrodkami w całym kraju. Trenerzy mają 
być poddawani ustawicznej ewaluacji. 

O skuteczności ich pracy mają 
świadczyć wyniki podopiecznych. Brak 
sukcesów lub ciąg porażek to przyczy-
nek do weryfikacji stosowanych metod 
treningowych oraz konsultacji u prze-
łożonego w związku sportowym.

50 tysięcy dzieci
Nowi trenerzy mają sprawdzić się 

na kolejnych etapach przygotowania 
sportowców uczestniczących w progra-
mie „Heracles”, który prowadzi zawod-
ników od kilkulatka do olimpijczyka. 

Przez pierwsze cztery lata, od 6. do 
10. roku życia, największe znaczenie ma 
praca pedagogiczna. Zawodnik 10-let-

ni zdobywa pierwsze szlify w sporcie 
zawodniczym, trenując w szkole, klubie 
sportowym lub w centrum danej dyscy-
pliny. „Heracles” obejmuje opieką 50 tys. 
takich zawodników, by po czterech latach 
wybrać spośród nich najlepszych 1500. 

Wybrańcy przez kolejnych pięć lat 
uczestniczą w specjalistycznym szkole-
niu, prowadzonym przez najlepiej przy-
gotowaną kadrę trenerską. W wieku 
18–19 lat najlepsi – około 400 zawod-
ników – trafia do szkolenia central-
nego. Kadra olimpijska „Herclesa” to 
około 250 sportowców.

Światowe autorytety na czele
Za projekt zmian w systemie szkole-

nia trenerów odpowiadają na Węgrzech 
światowej sławy specjaliści w tej dziedzi-
nie. Opiekę sprawują doktor Ladislav 
Petrović z Węgierskiej Konfederacji 
Sportu, sekretarz Europejskiej Między-
narodowej Rady Edukacji Trenerów 
(ICCE – International Council for Co -
aching Excellence) i Dorrotya Pignitzky 
z Narodowego Instytutu Opieki nad 
Talentami Sportowymi.

W igrzyskach olimpijskich w Londynie Węgrzy zdobyli  
17 medali, w tym 8 złotych, i uplasowali się na 9. miejscu  
w klasyfikacji medalowej.

Daniel Gyurta  
mistrz olimpijski  
z Londynu na 200 m 
st. klasycznym.
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Trudno sobie wyobrazić 

polskie pływanie bez trenera 

Jacka Miciula. Podopieczny 

tego wybitnego szkoleniowca, 

Radosław Kawęcki, zdobył w 

2012 r. tytuły mistrza Europy 

na 200 m st. grzbietowym 

zarówno na długim, jak i 

krótkim basenie. W igrzyskach 

olimpijskich w Londynie 

Kawęcki zajął 4. miejsce 

– najwyższe z polskich 

pływaków.
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„Deregulacja to absurd”, „To nie strzał w kolano, ale w głowę”, „Jestem zszokowany tym projektem”, 
„To okazywanie braku szacunku dla trenerów” − to tylko kilka opinii na temat projektu ministra spra-
wiedliwości Jarosława Gowina wypowiedzianych w ostatnich miesiącach przez polskich szkoleniowców. 
Jak widać, w debacie na temat deregulacji zawodu trenera oprócz racjonalnych argumentów nie bra-
kuje też emocji. Nic dziwnego, bo zmiany będą radykalne, zostaną zniesione reguły obowiązujące od 
dziesięcioleci.

To naturalne, że niektórzy ludzie czują się oszukaniu, skoro zainwestowali w swoją trenerską edukację 
kilka tysięcy złotych, a teraz zdobyte z takim trudem i poświęceniem kwalifikacje okażą się niepotrzeb-
ne. W myśl proponowanych przepisów bowiem sportowym szkoleniem będzie mógł się zająć każdy, 
kto ukończy 18 lat i będzie miał średnie wykształcenie (nawet egzamin maturalny nie jest konieczny). 
Parafrazując słynną sentencję, można powiedzieć, że „nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 
trenera”. Będzie nim mogła zostać osoba bez studiów, kursów i stażu; oczywiście o ile znajdzie się 
pracodawca, który zechce kogoś takiego zatrudnić.

Pomysł dopuszczania do zawodu trenera osób bez studiów nie podoba się też środowisku akade-
mickiemu. Jego przedstawiciele proponują, aby wymagania dla kandydatów podnieść przynajmniej do 
poziomu licencjatu. Niektórzy mówią wprost, że otwarcie zawodu szkoleniowca w sporcie to zakwe-
stionowanie całego sytemu kształcenia poprzez akademie wychowania fizycznego. Jednak przewrotnie 
można stwierdzić, że uwolnienie zawodu spowoduje, iż kandydaci na szkoleniowca nie będą studiować 
tylko dla papieru, ale w celu zdobycia konkretnej wiedzy. Na rynku pozostaną więc tylko te szkoły, które 
takiej cennej wiedzy dostarczają i rzeczywiście podnoszą kwalifikacje absolwentów. 

Na nową sytuację będą też musieli zareagować organizatorzy trenerskich kursów. Nie brakuje opinii, 
że obecnie wiele takich szkoleń jest organizowanych tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ich poziom zaś 
pozostawia wiele do życzenia. Teraz, aby zostać trenerem, nie trzeba będzie ich kończyć, a sportowcy, 
którzy zdobyli wiedzę poprzez praktykę, startując przez lata i współpracując z wybitnymi opiekunami, 
bez problemu będą mogli podjąć pracę szkoleniowca. Podobnie będzie z rodzicami, którzy z sukcesami 
trenują swoje utalentowane dzieci, mimo że nie mają sportowego wykształcenia.

Z całkowitym uwolnieniem zawodu trenera może być jednak problem, ponieważ Polska i inne 
państwa UE ratyfikowały umowy z międzynarodowymi federacjami sportowymi. Tak jest na przykład 
w przypadku Konwencji Trenerskiej UEFA, która reguluje sposób uzyskania licencji na prowadzenie 
drużyny, określając, jakie kandydat do zawodu musi odbyć kursy i jakie zdać egzaminy. A to oznacza, 
że w tej konkretnej sytuacji zapowiadana przez rząd deregulacja zawodu trenera nie będzie miała 
zastosowania.

Jak widać, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż wielu się wydaje. Trudno też jednoznacz-
nie ocenić, jakie będą konsekwencje uwolnienia zawodu szkoleniowca. Pewne jest jedno: po deregulacji 
związki sportowe i kluby, którym zależy na sportowych wynikach, nie będą proponować posad trenera 
portierom czy szatniarzom. Dobrze wykształceni fachowcy nie muszą się obawiać o pracę. Polski sport 
ich potrzebuje i na pewno z nich nie zrezygnuje.

Portier nie zastąPi 
fachowca

Marek Michałowski

publicystyka

Zdaniem przedstawicieli rządu kwalifikacji kandydata na szkoleniowca nie będzie 
musiało potwierdzać państwo. „Ta deregulacja polega na tym, że obowiązek zapew-
nienia jakości trenera bierze na siebie osoba, która go zatrudnia i to na niej spoczy-
wa odpowiedzialność, aby ta osoba była najlepsza z możliwych” – podkreśla minister 
sportu i turystyki Joanna Mucha. Skoro to nie państwo ma decydować o tym, czy ktoś 
może wykonywać jakiś zawód, to niech minister Gowin zniesie konieczność posiada-
nia prawa jazdy przez kierowców autobusów – ripostują krytycy projektu deregulacji 

i dodają, że nie wyobrażają sobie, by młody kierowca bez odpowiedniego przygotowa-
nia mógł wozić pasażerów.



teoria sportu

Pionierskie prace dr. Simona Chase’a oraz 
dr. Ericssona i współpracowników rzu-
cają światło na pewne zapomniane lub 
wręcz traktowane z przymrużeniem oka: 
czas praktyki i jej jakość. Autorzy twier-
dzą, że zaangażowanie w praktykę jest 
o wiele ważniejsze aniżeli posiadanie 
„naturalnych zdolności”. Teoria celowych 
zajęć (deliberate practice) zakłada, że 
osiągnięcie mistrzostwa wynika z rozwoju 
specyficznej dla danej dyscypliny wiedzy, 
przyswajanie umiejętności zaś polega na 
procesie adaptacji, a największe postępy 
się odnosi, praktykując wiele godzin każ-
dego dnia. 

Z tego powodu jednostki, które sku-
mulują wiele tysiący godzin ćwiczeń przez 
okres rozwoju ich kariery i konsekwent-
nie, celowo kierują swoje wysiłki w stronę 
poprawy rezultatów, mają większe szanse 
zostać ekspertami w danej dziedzinie. 
Teoria ta nie wyklucza talentu, jednak-
że jest to koncepcja, która dostarcza 
strukturę oraz empiryczne mechanizmy 
pomiaru praktyki w celu przywidywania 
mistrzostwa [1]. 

J ak już zauważono w poprzednim 
artykule (nr 2/2011), wielcy 
zawodnicy tego świata byli dziećmi 

i przeszli pewną drogę rozwoju. Jednakże 
tylko nieliczni doszli do olimpijskiego złota 
lub wzniesienia pucharu piłkarskiej Ligi 
Mistrzów. W tym miejscu pojawia się 
naturalne pytanie: dlaczego akurat oni? 
Czy mistrzostwo jest zarezerwowane dla 
nielicznej grupy ludzi, którzy posiadają 
pewne cechy, nieobecne u tych, którzy po 
pewnym czasie stanowią wyłącznie tło dla 
tych pierwszych? Od setek lat naukowcy 
starają się stworzyć swoistą „mapę 
talentu”, drogę mistrza. W interpretacji 

tej drogi bardzo często można dojść do 
punktu, w którym stwierdza się, że ktoś 
jest urodzonym zwycięzcą lub posiada 
boski talent. Te wręcz mistyczne określenia 
wcale nie pomagają obiektywnie wyjaśnić 
proces rozwoju mistrzowskiego.

Praktyka ponad zdolności
W poprzednim artykule zwrócono 

uwagę na środowiskowe kwestie roz-
woju wysokiego poziomu umiejętności. 

W różnych dziedzinach życia społecznego, takich jak sport, 

nauka, muzyka, sztuka, jednostki dążą do osiągnięcia 

sukcesu. Wielu młodych sportowców pragnie nie tylko grać 

jak ich idole, lecz być jak oni, prowadzić ekscytujące życie, być 

na ustach kibiców, spełniać swoje marzenia. 

Daniel Pawłowski

nauka
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nowała 5881,9 godziny w porównaniu 
z 3571,1 godziny, przez które ćwiczyli 
zapaśnicy na poziomie klubowym. Istotną 
korelacją stanowiącą o mistrzowskich 
występach była praktyka w grupie, a nie 
zajęcia indywidualne. 

Kolejny przykład to łyżwiarze figurowi, 
którzy zaczęli zajęcia na łyżwach w wieku 
5 lat. Dwa lata później uczęszczali na 
prywatne zajęcia, a roczne programy 
treningowe przypadały na okres 10 lat. 
Średnia wieku międzynarodowych łyżwia-
rzy figurowych w kadrze Kanady wyniosła 
21 lat. Ten okres poprzedzony był 16 
latami treningu [7]. 

Zwróćmy się w stronę piłki nożnej. 
Pierwsze badania z zakresu godzin tre-
ningu piłkarzy wykonano w 1998 roku 
w Belgii [8]. Przeanalizowano historię 
praktyk piłkarzy o statusie międzyna-
rodowym, krajowym oraz prowincjo-
nalnym. Dla zawodników (międzyna-
rodowych oraz krajowych) szczyt karier 
przypadał po okresie 15 lat treningu 
i średnio spędzili oni, odpowiednio, 
13,3 i 9,9 godziny tygodniowo na zaję-
ciach indywidualnych oraz grupowych. 
Prowincjonalni zawodnicy poświęci-
li na zajęcia 6,9 godziny tygodniowo. 
Począwszy od 12. roku życia, piłkarze 
z pierwszej grupy zredukowali liczbę 
indywidualnych zajęć kosztem drużyno-
wych. Po 13 latach praktyki (począwszy 
od 5. roku życia) międzynarodowi piłka-
rze zgromadzili więcej godzin treningu 
drużynowego oraz indywidualnego od 
pozostałych dwóch grup (odpowiednio: 
6,2, 5,0, 3,9 tys. godzin), lecz jak wska-
zują raporty piłkarzy, punkt 10 tysięcy 
godzin został osiągnięty dla międzynaro-
dowych piłkarzy po 18 latach praktyki! 

Podczas eksperymentu badawczego 
w Australii [9] 15 ekspertów w swoich 
dziedzinach o międzynarodowym pozio-
mie (3 zawodniczki nettballu, 4 zawodni-
ków i zawodniczek hokeja na trawie oraz 
4 koszykarzy; kobiece drużyny hokeja 
na trawie oraz nettballu były wówczas 
mistrzyniami świata, natomiast zespoły 
męskie hokeja oraz koszykówki były skla-
syfikowane jako odpowiednio 2. i 4. na 
świecie) wraz z 13 nieekspertami wzięło 

Powróćmy teraz do poprzedniego arty-
kułu, ponieważ stanowi on podstawę dal-
szych rozważań, a postulaty naukowców 
wydają się wymagać wyjaśnienia: 

•  wczesne rozpoczęcie nauki oraz 10 
tys. godzin, które odpowiada w przy-
bliżeniu okresowi dziesięciu lat, jest 
potrzebne, aby osiągnąć doskona-
łość w czymkolwiek, 

•  zaangażowanie w ćwiczenia oraz ich 
jakość są ważniejsze aniżeli natu-
ralne zdolności w określeniu drogi 
na szczyt, 

•  najszybciej poprawę wyników się 
osiąga, samodzielnie praktykując 
wiele godzin w tygodniu.

W ostatniej dekadzie teoria celowych 
zajęć została sprawdzona i dowiedziona 
w tak różnych dziedzinach, jak psycholo-
gia kliniczna [2], edukacja nauczycieli [3] 
czy agentów ubezpieczeniowych [4]. 

Przyjrzyjmy się historiom sportowców. 
Bardzo kusząca wydaje się możliwość 
odpowiedzi na pytanie: Czy duża liczba 
godzin samodzielnych zajęć sportowych 

determinuje mistrzowskie występy? I czy 
właśnie popularne obecnie w mediach 
oraz książkach informacje o 10 latach/10 
tys. godzin można odnieść do sukcesów 
sportowych?

Wyniki badań
Amerykańscy naukowcy w latach 

1984–1998 przebadali 10 złotych meda-
listów igrzysk olimpijskich. Mężczyźni roz-
poczęli treningi w zwycięskich dyscypli-
nach sportu, mając 12 lat, a kobiety 11,5 
roku. Większość sportowców zaznaczy-
ła, iż osiągnięcie olimpijskiego poziomu 
zajęło im 12–13 lat [5]. Badania dr. 
Hodgesa i współpracowników wykaza-
ły, że grupa zapaśników rozpoczynała 
zajęcia około 13. roku życia, a bardziej 
systematyczne treningi ze szkoleniowcami 
w wieku 14 lat. Mając 16 lat, zawodni-
cy uczestniczyli w rocznych programach 
zajęć. Przepytywani zawodnicy o statu-
sie międzynarodowym deklarowali, że 
szczyt ich karier przypadał na wiek 25 
lat, co oznacza około 12 lat pracy [6]. 
Międzynarodowa grupa zapaśników tre-

nauka
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Liczba godzin 
praktyki 
belgijskich 
piłkarzy 
(zmodyfikowano 
za [4])



naukateoria sportu

Akademia Trenerska jest projektem 
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udział w długoterminowych badaniach, 
podczas których sportowcy opowiada-
li metodą wywiadu strukturalizowanego 
o swojej przygodzie z daną dyscypliną 
sportu. 

Zebrane dane pozwoliły na usyste-
matyzowanie informacji. Eksperci zostali 
wybrani przez cały sztab szkoleniowy 
danej dyscypliny, natomiast nieeksperci to 
profesjonalni sportowcy, lecz występujący 
na poziomie prowincjonalnym.

600 godzin do kadry
Obie grupy w swoich opiniach były 

zbieżne na temat zadań i rodzajów tre-
ningów oraz pozatreningowych aktywno-
ści. Eksperci nie tylko więcej czasu spędzili 
aktywnie, trenując swoją dyscyplinę, lecz 
także na specyficznych zajęciach (trening 
wideo, rozgrywki, zorganizowany trening, 
indywidualne zajęcia z trenerem). 

Przepytywani eksperci począwszy od 
12. roku życia trenowali więcej w swoich 
dyscyplinach sportowych aniżeli nieek-
sperci, poświęcając średnio 13 lat i 4 
tys. godzin na specjalistyczne zajęcia, 
zanim osiągnęli międzynarodowy poziom 

Opisowa statystyka przed otrzymanie powołania do reprezentacji, w nawiasach wartość odchylenia 
standardowego (zmodyfikowane za [8])

(powołanie do kadry, średnia wieku 18,6 
roku). Jedna zawodniczka wskazała, że 
dotarcie do drużyny narodowej zajęło 
jej tylko 600 godzin praktyki (nettball)! 
Ponadto wszyscy sportowcy trenowali 
w kilku dyscyplinach sportowych (śred-
nia 8,6), zanim podjęli ukierunkowane 
działania na ich późniejszą dyscyplinę 
(tabela 1). 

Osiągnięcie międzynarodowego 
poziomu po 4 tys. godzin praktyki wyda-
je się rezultatem dostępu do lepszych 
trenerów, zaplecza, boisk itd., jednakże 
późniejsza analiza wykazała, iż obie 
grupy badanych zawodników i zawod-
niczek we wczesnych latach sportowego 
rozwoju posiadały taki sam dostęp do 
środków treningowych. Jakość tychże 
środków (boiska, sprzęt, trenerzy) oraz 
społecznego wsparcia była lepsza dla 
ekspertów tylko podczas późniejszych 
etapów szkolenia (od lat 16+).

Powyższa rycina pokazuje, że eksperci 
poświęcali na praktykę 20 godzin tygo-
dniowo, natomiast nieeksperci niecałe 
10 godzin. Wyniki badań są bardzo 
zbliżone do rezultatów dr. Ericssona 

Porównanie liczby 
skumulowanych 
godzin praktyki 
oraz ilości 
godzin zajęć 
w tygodniu jako 
funkcja liczby lat 
zaangażowania 
(zmodyfikowane 
za [8])

i współpracowników, jeśli odniesiemy je 
do liczby 10 lat przeznaczonych na daną 
dyscyplinę, lecz niekoniecznie do liczby 
godzin przeznaczonych na sam trening. 

Zdaniem profesora Bakera muzycy 
potrzebują bardziej specjalistycznych 
zajęć począwszy od wczesnych lat mło-
dzieńczych w porównaniu ze sportow-
cami gier zespołowych, a w dzieciństwie 
i wczesnej młodości uczestniczą oni 
w spontanicznych grach z przyjaciółmi. 
Powyższa analiza wskazuje, że mistrzo-
wie w swoich dyscyplinach poświęcają 
tysiące godzin na rozwój i doskonalenie 
swoich umiejętności (rycina), a pozy-
tywna korelacja stanowiąca o sukce-
sach to nie samodzielna praktyka, lecz 
zajęcia drużynowe. Ponadto, w przeci-
wieństwie do oryginalnych postulatów 
dr. Ericssona, celowe zajęcia sportowe 
dostarczały zawodnikom i zawodnicz-
kom wiele radości. 

Pracuj, a osiągniesz sukces
Teoria 10 tys. godzin, traktowana jako 

wyznacznik osiągnięcia wysokiego pozio-
mu umiejętności, może zostać odnie-
siona do sportu, lecz raczej musi być 
traktowana jako wyznacznik specyficznej 
dyscypliny. Raporty badawcze bowiem 
donoszą, że sportowcy wspomnianych 
wyżej dyscyplin osiągają międzynarodo-
wy poziom, trenując od 600 do 10 tys. 
godzin, a liczba 10 lat poświęconych 
danej dyscyplinie sportowej, zanim osią-
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Ta prosta, wręcz atawistyczna mądrość 
wydaje się zupełnie schodzić na dalszy 
plan w obliczu tzw. nowoczesnych form 
treningowych, przyrządów, które mogą 
zrobić z aspirującego zawodnika mistrza 
w ciągu 7 dni itd. Klarowna lekcja wyni-
kająca z przeanalizowanych danych to 
nasza powinność zapewnienia zawodni-
kom motywującego otoczenia, wsparcia 
oraz wyjaśnienia, że popełnianie błędów 
to nie ocena ich potencjału, lecz natu-
ralna droga mistrza. Słynny czarnoskó-
ry tenisista Arthur Ashe powiadał, że 
„podróż jest ważniejsza niż cel”. Pasja, 
zaangażowanie w trening to symboliczna 
podróż. Teraz już wiemy, że przysłowia 
o pracy pokrywają się z faktami.

Artykuł powstał w nawiązaniu do 
publikacji: „Szkolenie bramkarzy 
w piłce nożnej. Wiek: 12–16 lat”, 
autorstwa Daniela Pawłowskiego 
oraz dr Łukasza Trzaskomy, która 
ukazała się wiosną 2012 roku. 

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

gnie się poziom reprezentacji, wydaje się 
swoistym minimum. 

Rozważając kwestię talentu, wydaje się, 
że należy go rozpatrywać przede wszystkim 
jako proces aniżeli pewną stałą cechę 
genetyczną (jakkolwiek wzrost w niektórych 
dyscyplinach może stanowić przewagę nad 
konkurentem). Prawdziwe zdolności należą 
do każdego z nas: motywacja do prakty-
kowania oraz celowy trening. Zdaniem dr 
Heleny Mroczkowskiej najistotniejszy para-
metr motywacji to zaangażowanie. Zgodzę 
się z tym – jako trener mam świadomość, 
iż trening bez zaangażowania to wyłącznie 
niezobowiązujące zajęcie grupy ludzi (np. 
gra na instrumencie, ćwiczenie gry w sza-
chy, kopanie piłki, pływanie, rzucanie piłki 
do kosza). Zaangażowanie należy rozu-
mieć jako pasję w dążeniu do mistrzostwa, 
chęć ciężkiej pracy, wytrwałość w obliczu 
trudności, porażek, zmęczenia, bólu czy 
znudzenia. To właśnie emocjonalne zaan-
gażowanie determinuje i określa schematy 
myślenia i formy działania w dążeniu do 
sukcesu [10]. 
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10 lat w dojściu 
do mistrzostwa 
potrzebują także 
muzycy. W takim 
razie jak nazwać 
umiejętności 
Rolling Stonesów, 
którzy  
z powodzeniem 
koncertują już 
50 lat
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Dr PAWEŁ KALISZEWSKI, 
ZAKŁAD BADAń AntyDoPIngoWych 
InStytut SPortu W WArSZAWIE

ANTYDOPING

Proponowana lista jest następnie 
rozsyłana do interesariuszy, 
którzy mają prawo wyrażenia 

opinii, oraz zatwierdzana przez Komisję 
WADA ds. Zdrowia, Medycyny i Nauki, 
a potem przez Radę Założycielską WADA. 
Wynikiem tych prac jest nowa wersja listy, 
na kolejny rok kalendarzowy, która co 
najmniej dwa miesiące przed wejściem 
w życie jest publikowana przez WADA.

Jest to czas, w którym zarówno spor-
towcy, trenerzy, lekarze sportowi, ana-
litycy antydopingowi, jak i inne osoby 
związane ze sportem powinni dokładnie 
przeanalizować zmiany, które zostały 
wprowadzone. Zgodnie z obowiązują-
cym Kodeksem WADA z 2009 roku 
„Sportowcy lub inne osoby mają obo-
wiązek wiedzieć, co stanowi narusze-
nie przepisów antydopingowych, oraz 
znać substancje i metody, które zostały 
umieszczone na liście zabronionej”. 

Oznacza to, że nieznajomość przepi-
sów i brak wiedzy nie mogą być trak-
towane jako okoliczności łagodzące 
w przypadku naruszenia przepisów anty-
dopingowych. 

Aktualnie WADA grupuje substancje 
i metody na liście zabronionej w 3 kate-
goriach, tj.:

– substancje i metody zabronione 
w każdym czasie (podczas zawodów 
i poza zawodami),

NAUKA

– substancje i metody zabronione pod-
czas zawodów,

– substancje zabronione w niektórych 
sportach.

Lista zabroniona WADA 2013
Substancje i metody zabronione 

w każdym czasie (podczas zawodów 
i poza zawodami)

S0. Substancje niezatwierdzone
Każda substancja farmakologiczna, 

której nie ujęto w dalszych sekcjach listy, 
a dla której żadna rządowa jednostka 
opieki zdrowotnej nie wydała pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu jako produk-
tu leczniczego stosowanego u ludzi (np. 
leki będące w fazie badań przedklinicz-
nych lub klinicznych, jak również leki, 
które zostały wyrejestrowane, zmodyfi-
kowane narkotyki, leki zatwierdzone do 
użytku weterynaryjnego) jest substancją 
zabronioną w sporcie, w każdym czasie.

S1. Środki anaboliczne
1. Steroidy anaboliczno-androgenne 

(SAA)

a. egzogenne SAA
b. endogenne SAA
2. Inne środki anaboliczne
S2. Hormony peptydowe, czynniki 

wzrostu i substancje pokrewne
1. Środki stymulujące erytropoezę 

[np. erytropoetyna (EPO), darbepoetyna 
(dEPO), stabilizatory czynnika transkryp-
cyjnego indukowanego przez hipoksję 
(HIF), glikol metoksypolietylenowy epo-
etyny beta (CERA), hematyd]

2. Gonadotropina łożyskowa (hCG) 
i hormon luteinizujący (LH) – zabronione 
tylko u mężczyzn

3. Kortykotrofiny
4. Hormon wzrostu (hGH, GH), insu-

linopodobny czynnik wzrostu (IGF-1), 
czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs), 
czynnik wzrostu hepatocytów (HGF), 
mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs), 
płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), 
naczyniowo-śródbłonkowy czynnik 
wzrostu (VEGF), jak również każdy inny 
czynnik wzrostu wpływający na mięsień, 
syntezę/degradację białka ścięgna lub 
więzadła, unaczynienie, zużytkowanie 
energii, zdolność regeneracyjną lub 
zmianę typu włókien

S3. Beta-2 agoniści
S4. Antagoniści i modulatory hormo-

nów
1. Inhibitory aromatazy
2. Selektywne modulatory receptora 

estrogenowego
3. Inne substancje antyestrogenowe
4. Środki modyfikujące funkcje mio-

statyny
5. Modulatory metabolizmu:
a. insuliny 
b. agoniści receptora aktywowanego 

przez proliferatora peroksysomalnego 
(PPARδ), np. GW 1516, agoniści osi 
PPARδ-AMP-kinaza białkowa aktywowana 
przez AMP (AMPK), np. AICAR.

S5. Diuretyki i inne środki maskujące
M1. Manipulacje krwią i składnikami 

krwi
Zabronione są następujące metody:
1. Podanie lub ponowne podanie każ-

dej ilości autologicznej, homologicznej lub 

Zgodnie ze Światowym Kodeksem 

Antydopingowym panel 

międzynarodowych ekspertów 

Światowej Agencji Antydopingowej 

(WADA) dokonuje corocznie  

przeglądu i aktualizacji  

„Listy substancji i metod zabronionych 

w sporcie” (tzw. lista zabroniona). 
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Sportowcy lub inne 
osoby mają obowiązek 
wiedzieć, co stanowi 
naruszenie przepisów 
antydopingowych...

heterologicznej krwi lub czerwonych krwi-
nek każdego pochodzenia do krwiobiegu 

2. Sztuczne zwiększanie wychwytu, 
transportu lub dostarczania tlenu przez 
zastosowanie np. związków perfluoroche-
micznych, efaproksiralu (RSR 13) i zmody-
fikowanych produktów hemoglobiny (np. 
substytuty krwi oparte na hemoglobinie, 
mikrokapsułkowane produkty hemoglobi-
ny), z wyłączeniem suplementacji tlenem

3. Każda forma wewnątrznaczyniowej 
manipulacji krwi lub składników krwi za 
pomocą metod fizycznych lub chemicz-
nych

M2. Manipulacje chemiczne i fizyczne
Fałszowanie lub zamiar zafałszowania 

właściwości i ważności próbek pobranych 
do kontroli antydopingowej (np. katete-
ryzacja pęcherza moczowego, zamiana 
moczu i/lub fałszowanie składu moczu 
przed dodanie jakiś składników, np. pro-
teaz)

Infuzje dożylne, z wyłączeniem tych, 
które zostały podane w uzasadnionych 
przypadkach w trakcie leczenia szpital-
nego lub badań klinicznych

M3. Doping genetyczny
1. Transfer polimerów kwasów nukle-

inowych lub analogów kwasów nukle-
inowych

2. Użycie komórek prawidłowych lub 
zmodyfikowanych genetycznie

Substancje i metody zabronione pod-
czas zawodów

Wszystkie substancje i metody z katego-
rii od S1 do S5 i od M1 do M3 oraz sub-
stancje z kategorii wymienionych poniżej.

S6. Stymulanty
S7. Narkotyki
S8. Kanabinoidy
S9. Glikokortykosteroidy
Substancje zabronione w niektórych 

sportach
P1. Alkohol
P2. Beta-blokery
Uwaga! Oryginalny tekst „Listy zabro-

nionej” (w językach angielskim i francu-
skim) jest dostępny na portalu Światowej 
Agencji Antydopingowej (www.wada.ama.
org). W razie wystąpienia jakiejkolwiek 
sprzeczności pomiędzy wersjami decydują-
ca jest wersja angielska.

Polską wersję listy można znaleźć na 
stronie Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie (www.antydoping.pl).

Najważniejsze zmiany na „Liście zabro-
nionej” 2013 w stosunku do poprzedniej 
wersji są następujące:

– Grupę S0 doprecyzowano poprzez 
wskazanie, że do tej grupy zaliczają się 

tylko te leki weterynaryjne, które nie są 
zaaprobowane do stosowania u ludzi.

– W grupie S1b dodano etiocholanolon 
jako przykład metabolitu testosteronu.

– Insulinę przeniesiono z grupy S2 do 
grupy S4.5 (modulatory metabolizmu), 
ponieważ grupa ta wydaje się bardziej 
odpowiednia, gdy weźmie się pod uwagę 
mechanizm działania tej substancji.

– W grupie S3 zwiększono dopuszczalną 
maksymalną dawkę dobową dla formote-
rolu stosowanego w formie wziewnej (do 
54 μg) oraz poniesiono stężenie progowe-
go dla tej substancji w moczu sportowca 
do 40 ng/ml.

– Beta-blokery nie będą już uznawane 
za substancje dopingujące w uprawianiu 
takich sportów, jak: lotnictwo, bule, krę-
glarstwo, sporty motorowodne. 

Dodatkowo WADA zweryfikowała 
nazwy substancji zgodnie z nomenklaturą 
IUPAC i podkreśliła, że niektóre substancje 
mogą być dostępne pod kilkoma różny-
mi nazwami, np. metyloheksanoamina 
może być przedstawiana jako dimetylo-
amyloamina, pentyloamina, geranami-
na, Forthane, 2-amino-4-metyloheksan, 
wyciąg z korzenia pelargonii lub olejek 
geranium. Ponadto wskazano metylosyne-
frynę jako alternatywną nazwę oksylofryny. 
Uściślono także, że wszystkie optyczne izo-
mery (D-i L-) beta-2-agonistów (grupa S3) 
i stymulantów (grupa S6) są zabronione.

Warto wspomnieć, że lista nie zawie-
ra pełnych informacji dotyczących zabro-
nionych substancji. Brakuje, w przypad-
ku niektórych związków, dopuszczalnych 
wartości stężeń, poniżej których oznacze-
nie w próbce moczu sportowca substan-
cji wymienionej na liście nie powoduje 
pozytywnego wyniku badań antydopin-
gowych. Informacje takie znajdują się 
w Dokumentach Technicznych, które są 
częścią Międzynarodowego Standardu dla 
Laboratoriów i stanowią dla laboratoriów 
wytyczne w konkretnych badaniach. 

Ponadto, „Lista zabroniona” wciąż ma 
charakter otwarty. W większości grup poda-
no jedynie przykłady substancji dopingują-
cych, dodając uwagę, że zabronione są 
także „(...) inne substancje o podobnej 
strukturze chemicznej lub podobnym dzia-
łaniu biologicznym”. Pozwala to na szybką 
reakcję w przypadku zastosowania przez 
sportowców nowych substancji farmako-
logicznych, w tym tych specjalnie stworzo-
nych na „potrzeby” dopingu. 

Z Listą 
zabronioną 
można zapoznać 
się na portalach 
WADA i Komisji 
do Zwalczania 
Dopingu  
w Sporcie.
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Oskar BerezOwski

Niczego bym w nim nie zmienił, 

bo wtedy nie będzie już takim 

samym człowiekiem – tak o trenerze 

Waldemarze madeju mówią 

zawodnicy. Niewidomi. Dodają też, 

że dzięki niemu widzą.  

Cel, sens, nadzieję.

paraolimpizm

N iektóre historie mają to do 
siebie, że w pełni rozumiemy 
je dopiero po jakimś czasie. 

Nie jesteśmy w stanie ocenić zjawisk, 
rzeczy i zachowań, nie nabierając do tego 
dystansu. Tak jest z tą opowieścią. Dla 
mnie. Miałem napisać o „jakimś” trenerze 
niepełnosprawnych... Ale od początku.

Legenda AWF
Kilkanaście lat temu podczas stu-

diów na warszawskiej AWF krążyła taka 
legenda: podobno żeby mieć piątkę 
z pływania w indeksie, wystarczy iść 
na trening do jednego z wykładowców 
i wygrać z jego niepełnosprawnymi 
zawodnikami na 100 metrów kraulem. 
Ha, ha, ha!

To taka legenda, w którą niewielu 
wierzyło, bo przecież to jak rozdawanie 
wysokich ocen za darmo. AWF jest kopal-
nią takich legend. W większości niecenzu-
ralnych, więc... wracam do tematu.

O trenerze Madeju miałem napisać 
historię: jak to jest pracować z niewi-
domymi? Czy trudniej jest prowadzić 
zajęcia z zawodnikami, którzy nie są 
w pełni sprawni? 

– Dla mnie oni są jak najbardziej 
pełnosprawni! – zastrzega Waldemar 
Madej i snuje dalej opowieść. – Wie 
pan, kiedyś na AWF-ie powiedziałem 
studentom, że jak ktoś chce mieć piąt-

pływanie

Kiedyś na AWF-ie powiedziałem 
studentom, że jak ktoś chce mieć 
piątkę w indeksie, może przyjść 
do mnie na trening i ścigać się 
z niewidomymi. Jeśli wygra, 
dostanie ją. Nikt nie wygrał...

kę w indeksie, może przyjść do mnie 
na trening i ścigać się z niewidomy-
mi. Jeśli wygra, dostanie ją. Nikt nie 
wygrał...

I to mógłby być koniec tego tekstu. 
Bo co więcej dodać, skoro wszystko, 
co najważniejsze, jest gdzieś pomię-
dzy tymi zdarzeniami? Szkoleniowiec 
twierdzi, że trening pływaków niewi-
dzących niewiele różni się od trenin-
gu osób widzących: te same prawa 
fizyki definiujące wyporność, tarcie. 
Fizjologowie też nie dopatrzyliby się 
różnic. Biomechanik pokręci nosem 
na prośbę o wyjaśnienie specyfiki tech-

nicznych zawiłości między widzący 
a niewidzącym. Więc w czym rzecz? 

– W duszy. Trzeba być dobrym 
człowiekiem – przyznaje Grzegorz 
Polkowski, dwukrotny medalista igrzysk 
paraolimpijskich, jeden z najlepszych 
wychowanków Madeja. – Liczy się cier-
pliwość. Ja czuję, gdy ktoś się irytuje, 
bo czegoś nie potrafię zrobić. Jeśli 
ja się uczę od trenera techniki, to on 
ode mnie chyba cierpliwości właśnie – 
dodaje Polkowski.

Historia trenera Madeja jest ciekawa 
także z innego powodu. Jest on nie-
mal modelowym przykładem tego, jak 
w Polsce, ale i w innych krajach, rodzą 
się specjaliści od szkolenia niepełno-
sprawnych w wodzie i jak przebiega 
ścieżka zawodnika u boku trenera.
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Będą z ciebie ludzie
Pan Waldemar tak naprawdę zaczął 

przygodę z niewidzącymi pływakami tro-
chę przez przypadek. 17 lat temu student 
zaprosił go na otwarcie basenu rehabili-
tacyjnego w Laskach. Na miejscu się oka-
zało, że nie ma tam instruktora. On zaś 
już kiedyś miał kontakt z taką dysfunkcją 
w wodzie. Postanowił spróbować. 

– W 1995 roku byłem na otwar-
ciu basenu. Tam pojawił się prawdzi-
wy trener. Zapowiedział, że otworzy 
grupę i będzie uczył nas szybko pływać. 
Pomyślałem, że to fajne – zwierza się 
Grzegorz Polkowski.

W sporcie pełnosprawnych zawodnicy 
często zmieniają trenera. To naturalny 
proces. 

– Ja znam zawodnika od pierwszych 
zajęć z leżenia na wodzie – do występu 
na igrzyskach czy mistrzostwach świata. 
To duża różnica. My się doskonale znamy, 
wiemy o sobie wszystko. Widzę w nich 
ludzi z ich słabościami i ambicjami, moc-
nymi i silnymi stronami – tłumaczy Madej.

Polkowski nie jest wyjątkiem. To 
zawodnik z ogromnym doświadczeniem. 
Przyszłość w wodzie należy na przykład 
do Krystiana Kisiela. 

– Miałem chyba 8 lat, gdy usłyszałem 
na basenie, że nieźle pływam. Jakiś 
pan powiedział, że będą ze mnie ludzie 
i podał rękę. Dosłownie i w przenośni. 
Jeśli kiedyś coś osiągnę, to dzięki niemu 
i razem z nim – wierzy Kisiel.

I tak trzymają się razem. Na dobre 
i na złe. – Bo czasem przychodzą trudne 

chwile i wtedy trzeba ufać, że człowiek, 
który jest obok, użyczy swojego ramienia 
– nie kryje Polkowski.

Zaplątani w linę
Takim trudnym momentem były 

dla niego przygotowania do igrzysk 
w Atenach. Wiedział, że może coś osią-
gnąć, ale w Laskach treningi na 12-me-
trowym basenie nie mogły go zaprowa-
dzić na podium olimpijskie. Madej stanął 
na głowie. Znalazł sponsorów, mieszka-
nie na AWF i zorganizował treningi na 
prawdziwym basenie – 25-metrowym. 
11 razy w tygodniu. To było coś!

W stolicy Grecji odniósł swój najwięk-
szy sukces, choć trener przeżył wtedy 
też swój dramat. Polkowski był wówczas 
przygotowany na złoty medal. I tak też 
zaczął. Prowadził. Na nawrocie wszedł 
jednak pod linę, zaplatał się. Stracił 
bezcenne 2 sekundy. Nie stracił jednak 
determinacji. Ostatecznie zajął drugie 
miejsce. – Bardzo to przeżyłem – wspo-
mina Madej.

Ta lina, skok i nawrót to najbardziej 
newralgiczne punkty na torze. Można to 
sprawdzić samemu. Nawet zaparowane 
okularki utrudniają trzymanie się opty-
malnej linii. Największy pływak wszech 
czasów, Michael Phelps, opowiadał kie-
dyś, że jedną z najtrudniejszych rzeczy 
w treningu były eksperymenty z pły-
waniem w zamalowanych okularkach. 
Miał się wtedy uczyć czucia wody, pły-
wania na określoną liczbę ruchów na 
jednej długości. Minęło sporo czasu, 

Kadra 
niewidomych 
na mistrzostwa 
świata  
w Antalyi 2011.

Grzegorz 
Polkowski, 
dwukrotny 
medalista  
igrzysk 
paraolimpijskich.
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że gdy zdobędzie medal na igrzyskach, 
to skończy ze sportem i zacznie pisać 
muzykę. Takie tam gadanie.

W Pekinie zawodnik zajął drugie miej-
sce na 100 m stylem grzbietowym. Wtedy 
powiedział trenerowi, że lubi dotrzymy-
wać słowa. Medal zdobył? Zdobył! Więc 
będzie grał. Razem z kapelą Światła 
Miasta. Grał z Leszkiem Możdżerem, 
Anną Marią Jopek. 

zanim przepłynął jedną bez wpadania 
na liny. 

– Niewidomi mają doskonałe czu-
cie wody. Czasem wpadają na liny, 
popełniają błędy przy nawrocie, ale naj-
większy wpływ na to (u wytrenowanego 
zawodnika) ma moim zdaniem stres. Na 
treningu cała grupa wykonuje zadania 
i takie przypadki zdarzają się rzadko – 
wyjaśnia Madej.

Madeja trafia szlag
Znów musimy się cofnąć w czasie. Gdy 

zdawałem na AWF, organizowane były 
dni otwarte. Siada się na ławce widowni 
basenu i patrzy, jak wyglądają zajęcia 
z pływania. Szum wentylatorów, pokrzy-
kiwanie trenerów, plusk wody i zapach 
chloru. W basenie jest nudno. Ludzie jak 
mechaniczne tuńczyki kręcą się od brze-
gu do brzegu. Z perspektywy kilkunastu 
metrów niczym się nie różnią. Ten sam 
rytm, te same zanurzenia i wynurzenia. 
Miarowo, jednostajnie. Koniec pokazu. 
Wychodzą jeden po drugim, zakładają 
klapki, biorą ręczniki i idą do szatni. 
Nie wszyscy samodzielnie. Kilku osobom 
pomagał trener. To wtedy dopiero można 
było się zorientować, że w wodzie byli 
widzący i niewidzący.

W Wielkiej Brytanii jest jeden związek 
pływacki, który organizuje mistrzostwa 
kraju dla widzących i niewidzących. 
Zawody integracyjne to norma. I ludzie 
oglądają je z zapartym tchem. Dlatego 
trenera trafia szlag, gdy słyszy polityka, 
który krytykuje dyskredytowanie para-
olimpiady, pisząc, że „równie dobrze 
można by organizować zawody w sza-
chy dla debili”. 

– Ktoś kto nie widział, jak piękny jest sport 
niepełnosprawnych, po prostu się tego boi. 
Właśnie dlatego należy go upowszechniać, 
by strachu przed tymi fantastycznymi ludźmi 
było mniej – twierdzi Madej. – Wystarczy, że 
zaproszę na swój trening studentów, a oni 
patrzą jak oniemali na pływaków, którzy nie 
widzą, a w wodzie poruszają się doskonale 
– dodaje.

Medal i muzyka
Na lądzie też trenerzy niewidomych 

mają podobne problemy, jak szkoleniow-
cy pełnosprawnych pływaków. Madej 
szkolił kiedyś Damiana Pietrasika. Mówili 
o nim, że zdolny i może bić rekordy świa-
ta na zawołanie. Pietrasik mówił z kolei, 

– Bo oni są tacy sami jak inni. Ja 
ich nie traktuję jak niepełnosprawnych. 
W wodzie może być mniej wytrenowany 
lub bardziej wytrenowany. Na lądzie to 
człowiek – zaznacza Madej.

Zawodnicy mówią, że jest twardy. – 
Bo taki powinien być trener. W końcu kto 
nas zagoni do roboty? – pyta retorycznie 
Kisiel. 

– Jest ostry, ale wrażliwy. Gdy osiąga-
my sukcesy, to on chyba myśli, że my nie 
wiemy, że płacze. Wiemy. Ja czuję, że on 
jest ze mnie dumny. Ze mnie: człowieka. 
Pozwala mi czuć się wartościowym i dzięki 
niemu jestem lepszym człowiekiem. Dużo 
tych słów, ale tak jest. Nie wstydzę się 
mówić, że Waldemar Madej jest wielkim 
człowiekiem – deklaruje Polkowski.

Grzegorz jest masażystą w szpitalu 
w Dziekanowie Leśnym. Małych pacjen-
tów wysyła do Madeja. Niech się trener 
cieszy.

Trenera trafia szlag, gdy słyszy polityka, 
który krytykuje dyskredytowanie 
paraolimpiady, pisząc, że „równie dobrze 
można by organizować zawody w szachy 
dla debili”. 
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Karolina WoźniacKa W instytucie sportu

Artur St. rolAk

Padło hasło „Woźniacka w Warszawie!”. Głupio 

byłoby przepuścić taką okazję. Redakcja „Forum 

Trenera” poinformowana o miejscu i terminie 

z dokładnością co do kwadransa zamówiła wywiad. 

Wprawdzie tenisistka nic o tych planach do końca 

nie wiedziała, ale ona akurat nie z tych, które od 

dziennikarzy odganiają się jak od much.

tenis
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przy kawie, a potem podczas wędró-
wek od gabinetu do gabinetu trochę 
się z panem Woźniackim rozgadali-
śmy. Karolina albo była badana, albo 
odpoczywała po próbach wysiłko-
wych, więc w kontekście planowa-

nego wywiadu okazała się niestety 
mało przydatna. Za to wypowiedzi jej 
taty i trenera (w tych okolicznościach 
akcent należy położyć na to ostatnie 
słowo) wystarczyło tylko spisać, w sto-

D o spotkania doszło na 
korytarzu w budynku 
instytutu sportu, konkretnie 

na pierwszym piętrze. Karolina 
Woźniacka, w towarzystwie taty oraz 
prof. andrzeja Klusiewicza, właśnie 
wracała z pierwszego badania. Mocno 
ściskała miejsce, z którego pobrano 
jej krew do analizy. nikt nie zemdlał, 
można było zasiąść do śniadania.

Kawa zaparzona, płatki zalane mle-
kiem, kanapki posmarowane... 

smacznego! po kilku kęsach można 
było zadać fundamentalne pytanie – 
dlaczego te badania odbywają się aku-
rat w Warszawie? Byłą liderkę rankingu 
Wta, reprezentantkę Danii i rezydentkę 
Monte carlo na pewno stać na to, aby 
przegląd zdrowia po sezonie zrobić 
w dowolnym ośrodku na świecie. 

– W polsce robię te badania pierwszy 
raz, ale o instytucie sportu słyszałam wiele 
dobrego – odpowiedziała. od kogo?

– a od kogo mogła słyszeć? od 
taty! – wtrącił pan piotr. absolwent filii 
warszawskiej akademii Wychowania 
Fizycznego w Białej podlaskiej zna 
kogo trzeba i wie, u kogo zasięgnąć 
języka, więc decyzja o przyjeździe do 
Warszawy była dla niego oczywista.

sownych miejscach opatrzyć przecin-
kami i kropkami, i oddać czytelnikom. 
czytajcie, notujcie i korzystajcie – autor 
tego wykładu dał nam „copyright”.

Sztuka słuchania
Kiedy Karolina była młodsza, takie 

badania robiliśmy w Danii. tam jednak 
wolą to robić w grupach „tematycz-
nych”, w naszym przypadku chcieli-
by przebadać wszystkich tenisistów za 
jednym zamachem. od jakiegoś czasu 
mieszkamy już w Monte carlo, więc to 
by było trochę niewygodne.

uważam, że warto posłuchać, co 
mają do powiedzenia różni specjali-
ści. to tak jak z diagnozą medyczną 
– nawet najbardziej uznany autory-
tet lekarski może się czasem mylić 
i zawsze dobrze zapytać jeszcze dwóch, 
trzech innych.

Karolina urodziła się w Danii, ale my, 
jej rodzice, jesteśmy polakami, więc na 
pewno i w niej siedzi coś polskiego. nie 
będziemy tu badali, ile w niej jest pol-
skości, ale sfera psychiczna, sfera tych 
wszystkich powiązań jest bardzo ważna. 
Zapyta ktoś, co ma piernik do wiatraka, 
a ja twierdzę, że czasami ma więcej, niż 
nam się wydaje. Bo gdybyśmy wiedzie-

Żeby wychować Karolinę 
na liderkę rankingu WTA, 
ja uczyłem się obok niej. 
Mogę powiedzieć, bez 
żadnej kokieterii, że przez 
pierwsze osiem lat miała 
najgorszego trenera  
z możliwych. 

Karolina WoźniacKa W instytucie sportu
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li, co musimy zrobić, aby nasz 
zawodnik zdobył złoty medal olim-
pijski, to wszyscy staliby na podium. 
nie wiemy. Więc do celu prowadzi nas 
droga błędów i wypaczeń.

W sporcie bardzo ważna jest umie-
jętność współpracy całego środowiska. 
i nie chodzi mi tutaj o współpracę trene-
ra z zawodnikiem, bo to jest podstawa. 
Jestem tu dobrym przykładem. Jako 
zawodnik kopałem piłkę, a o tenisie nie 
miałem wtedy pojęcia. Wiedzę na ten 
temat zdobywałem później w rozmo-
wach, w których bardziej słuchałem, niż 
sam mówiłem. Były to rozmowy z wie-
loma różnymi trenerami. nawet wódki 
warto się czasem napić, aby dowiedzieć 
się czegoś nowego. nawet jedno słowo 
może zmienić spojrzenie słuchacza na 
całą dyscyplinę sportu czy tylko oma-
wiane zagadnienie.

avram Grant, były trener drużyny 
chelsea, dobry znajomy Karoliny, zdo-
był z tym klubem wicemistrzostwo anglii 
i awansował do finału ligi Mistrzów. 
Jeśli takich wyników nie nazwiemy suk-
cesem, to co nim jest? Kiedy się spoty-
kaliśmy, dyskutowaliśmy na rozmaite 
tematy. pewnego dnia tenże Grant 
powiedział: „piotrek, chciałbym kiedyś 
zabrać cię do swojego klubu – wtedy 
był to West Ham united – żebyś wszedł 
do szatni i obojętnie o czym porozma-
wiał z piłkarzami. Może się okazać, 
że w tej jednej rozmowie powiesz coś 
takiego, co trafi do któregoś z zawod-
ników i zmieni jego karierę”.

Idealny brak ideału
akademia trenera? Bardzo dobry 

pomysł. ale nie mówcie, że to tylko 
w polsce trenerzy jednej dyscypliny 
nie chcą dzielić się z kolegami wiedzą 
i doświadczeniem. Wszędzie są trene-
rzy o to zazdrośni i strzegący swoich 
tajemnic. Być może na Zachodzie jest 
lepsza infrastruktura, więcej hal i boisk, 
ale bez ludzi to są tylko pomniki. 
największym sukcesem byłoby przeko-
nanie trenerów z jednej dyscypliny, aby 
zaczęli ze sobą poważnie rozmawiać, 
żeby się przed sobą nie zamykali.

Żeby wychować Karolinę na liderkę 
rankingu Wta, ja uczyłem się obok 
niej. Mogę powiedzieć, bez żadnej 
kokieterii, że przez pierwsze osiem lat 
miała najgorszego trenera z możli-
wych. popełniałem błędy i codziennie 
kazałem jej je powtarzać. ani ona, ani 
ja nie wiedzieliśmy wtedy, co jest dobre, 
a co złe. Miała tylko wiarę, że osoba, 
która się nią zajmuje, ma rację.

ale nie byłem kompletnym idiotą 
i dlatego często zmienialiśmy kluby. nie 
wiem, ile dokładnie ich było, pewnie 
z osiem. Zmienialiśmy je nie dlatego, 

że w innym 
o f e r o w a n o 
Karolinie lepsze 
warunki. robiliśmy 
to, aby jak najbardziej 
ograniczyć skutki popełnianych błę-
dów. W każdym z tych klubów był 
ktoś, kto podpowiedział, czego i jak 
nie należy robić. najlepszy przykład to 
zmiana uchwytu. aż do 12. roku życia 
trzymała rakietę w sposób niepozwala-
jący normalnie grać w tenisa.

inna sprawa... często słyszę dysku-
sje o tym, że ktoś lepiej stawia krok, 
a ktoś inny lepiej robi coś innego. 
Kompletna bzdura – tak uważam. nie 
ma bowiem w tenisie, a w innych dyscy-
plinach pewnie też nie, dwóch takich 
samych zawodników czy zawodni-
czek. nie ma więc techniki idealnej 
dla wszystkich. Mówi się, że ktoś 
perfekcyjnie pływa albo biega, ale 
to jest perfekcja tylko tego konkret-
nego pływaka czy biegaczki. trzeba 
brać pod uwagę także upływ 
czasu. Dziś wszyscy podniecamy 
się wynikami Michaela phelpsa, 
a – to gwarantuję, choć nie wiem, 
czy za naszego życia – pojawi się 
inny fenomen, który osiągnie jeszcze 
więcej.

stąd też, między innymi, pomysł 
badań w Warszawie. chciałem, żeby 
testy biomechaniczne Karolina zrobiła 
pod okiem Jurka sadowskiego [prof. dr 
hab., dziekan Wydziału Wychowania 
Fizycznego i sportu filii aWF w Białej 
podlaskiej – przyp. red.], bo nie jest on 
związany z tenisem. Ktoś związany z tą 
dyscypliną ma już wyrobione zdanie, 
a ja tego nie chcę. Ja chcę obiektyw-
nego spojrzenia z boku i tylko tych 
informacji, które – zdaniem badają-
cych – mogą być Karolinie potrzebne. 
Bo gdybym ja już to wszystko wiedział, 
to nie musielibyśmy tu przyjeżdżać.

Wyniki się zgadzają
część wyników Karolina Woźniacka 

dostała od ręki, pozostałe zostaną 
wysłane pocztą. na pewno zawodnicz-
ka i jej tata-trener wykorzystają je pod-
czas przygotowań do kolejnego sezo-
nu. nie naruszymy tajemnicy lekarskiej, 
jeśli w publicystycznym uproszczeniu 
stwierdzimy, że badania potwierdziły to, 
o czym środowisko tenisowe dobrze wie 
od dawna – trudno spotkać na korcie 
drugi tak wydolny organizm.
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Rozmowa z Przemysławem BaBiarzem,  

znanym dziennikarzem sportowym TVP
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Nie wszyscy wiedzą, że zanim zostałeś 
dziennikarzem, byłeś aktorem. Skończyłeś 
szkołę teatralną…
…chociaż nie planowałem być 

Hamletem. Zdałem na PWST 
w Krakowie w 1985 rok. Wcześniej 
zacząłem studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na wydziale teatrolo-
gii. To takie studia dla niespełnionych 
aktorów. Ja chciałem zostać spełnio-
nym. PWST mieściło się na III piętrze 
i trzeba było się sporo nachodzić. 
Zresztą wykładowcy kazali biegać po 
nich w górę i w dół, żeby nerwowy 
student rozładował stres.

I po tych biegach zainteresowałeś się 
bieganiem?
Szczerze mówiąc, nie. Miłość dla spor-

tu wyniosłem z domu. Mój ojciec i stry-
jowie (dwóch z trzech skończyło AWF) 
byli zapamiętałymi kibicami. Przy nich 
wyobrażałem sobie, że sam będę kiedyś 
sportowcem. Startowałem w zawodach 
szkolnych. Ale tych marzeń nie zrealizo-
wałem. Chyba większość dziennikarzy 
sportowych to niespełnieni sportowcy?

Postanowiłeś więc zostać dziennikarzem TVP 
Sport?
Do Naczelnej Redakcji Sportu 

i Rekreacji – tak się to wtedy nazywa-
ło – trafiłem z konkursu. Pamiętam, 
jak zawiadomienie o nim czytała na 
antenie Krystyna Loska. Namówili mnie 
oczywiście rodzice i stryjowie. Ja zresz-
tą nie wahałem się długo, bo w tym 
czasie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
nie przedłużono ze mną kontraktu. 
W TVP od razu trafiłem na świet-
ną atmosferę. Dobrze przyjęli mnie 
Zygmunt Lenkiewicz, ówczesny dyrektor, 
i Włodek Szaranowicz. Zadebiutowałem 
w „Sportowej Sobocie”, a potem pod-
czas igrzysk olimpijskich w Barcelonie 
byłem jednym z prowadzących studio. 
I dostałem etat.

Zdarzały Ci się na początku jakieś wpadki?
Oczywiście. Wspomnę o jednej. 

Podczas IO 1992 pracowałem w studiu 

Przemysław BaBiarz
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12 godzin. Czekałem na swoje wejście, 
oglądając jakąś transmisję. W tym cza-
sie zadzwonił telefon i poinformowano 
mnie, co mam zapowiedzieć. Ale ja nie 
skupiłem się na tym. Gdy pojawiłem 
się na ekranie, powiedziałem tylko: 
„A teraz zapraszam państwa na…”. 
I milczałem.

A potem sam zacząłeś uprawiać sport.
Przychodzi taki moment w życiu męż-

czyzny, kiedy kończy 40 lat i zaczyna 
zastanawiać się nad swoim ciałem. 
Uznałem, że skoczkiem ani sprinterem 
już nie zostanę, więc zacząłem uprawiać 
biegi długie. Mistrzem nie jestem, ale 
przebiegłem maratony w Warszawie, 
Krakowie i Nowym Jorku. Mój rekord 
życiowy to 4:13 godz.

No i pływam, co powinieneś wie-
dzieć najlepiej, bo jesteś moim tre-
nerem. W TVP komentuję pływanie, 
a dobrze wiedzieć, czym się to je. 

To była wielka operacja 
pełna przeżyć. 
Pierwszym z nich było 
zakwaterowanie w starym 
angielskim pałacu. 
Drugim oglądanie 
najsilniej strzeżonych 
skarbów twierdzy Tower. 
No i wreszcie sam 
bieg. Serce waliło, 
gdy odpalałem swoją 
pochodnię od pochodni 
poprzednika.  
Tłumy ludzi naokoło.  
To robiło wrażenie. 
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Nie. Jednak największym był start 
w Maratonie Nowojorskim.

A jakie miałeś największe przeżycie 
komentatorskie?
Chyba to z moich pierwszych MŚ w pły-

waniu w 2003 roku w Barcelonie. Mieliśmy 
wykupiony 10-minutowy przekaz na żywo 
na rozmowę z Otylią Jędrzejczak, która 
zdobyła złoty medal. Tymczasem Otylia 
się nie pojawiała. Okazało się, że jest na 
kontroli antydopingowej. Prezes PZP cze-
kał przed drzwiami punktu kontroli, żeby 
przybiec z nią natychmiast przed kamerę. 
Udało się po 5 minutach. Zacząłem roz-
mowę, a w tym czasie zadzwoniła z gra-
tulacjami do pływaczki ówczesna minister 
edukacji, która była odpowiedzialna także 
za sport. Przekaz szedł do Polski, Otylia 
trzymała telefon przy uchu, a ja stałem 
obok i musiałem głupio uśmiechać się 
do kamery.

rozmawiał stefan tuszyński

Okazało się, że ten sport diametralnie 
różni się od lekkoatletyki. Pracuję nad 
oddechem w kraulu. Ależ to trudne! 
Jak go poprawię, to może spełnię 
marzenie o starcie w pół-Ironmanie.

Przed igrzyskami w Londynie byłeś jednym 
z Polaków, którzy nieśli pochodnię z ogniem 
olimpijskim.
To była wielka operacja pełna prze-

żyć. Pierwszym z nich było zakwate-
rowanie w starym angielskim pałacu. 
Drugim oglądanie najsilniej strze-
żonych skarbów twierdzy Tower. No 
i wreszcie sam bieg. Serce waliło, 
gdy odpalałem swoją pochodnię od 
pochodni poprzednika. Tłumy ludzi 
naokoło. To robiło wrażenie. Mam tę 
pochodnię, bo każdy dostał swoją na 
pamiątkę.

To było twoje największe przeżycie związane 
ze sportem?
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Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się 
sportem?
Prowadziłbym firmę budowlaną. Zresztą 

już się tym kiedyś zajmowałem przez pięć 
lat, jednak zrezygnowałem na rzecz sportu. 
Nawet własny dom sam zbudowałem.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Zajmuję się ogrodem, wykonuję wszelkie 

prace domowe. Jest tego mnóstwo, odno-
szę wrażenie, że dzień jest o połowę za 
krótki. Lubię też wyjeżdżać – w góry, nad 
jeziora. 

Jak motywuje Pan Sylwię przed konkursem?
Ona nie jest dzieckiem, sama potrafi się 

znakomicie zmobilizować do startu. Łatwo 
się z nią pracuje.

Jak reaguje Pan na porażki swojej zawodniczki?
Przyjmuję je z godnością. Zdaję sobie 

sprawę, że są częścią sportu.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na wyjazdy i sprzęt narciarski. Od 20 

lat jeżdżę w Alpy, uwielbiam ten sport. Poza 
tym nie szczędzę grosza na różne wydatki 
związane z domem.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to jaką postać 
najchętniej?
Zupełnie nie widzę siebie w roli aktora, 

chociaż lubię filmy, zwłaszcza historyczne. 
Niedawno obejrzałem dokument o obo-
zach śmierci. Wstrząsające.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Nie ma nikogo takiego. Czasem się 

wściekam na kogoś, ale rękę zawsze 
podam. Trzeba umieć znaleźć się ponad 
konfliktami. 

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić  
z zawodnikiem?

Wcześniej była znana tylko w światku strzeleckim, po igrzyskach  

w Londynie usłyszała o niej cała Polska. Nie tylko dlatego,  

że Sylwia Bogacka zdobyła srebrny medal w strzelaniu z karabinu 

pneumatycznego na 10 m, ale także z tego powodu, że był to 

pierwszy medal polskiej ekipy podczas londyńskich zmagań. 

Bogacka jest zawodniczką Gwardii Zielona Góra, gdzie  

od dziewięciu lat prowadzi ją trener Ryszard Taysner.  

Szkoleniowiec sam przyznaje, że spędza z zawodniczką więcej 

czasu niż z własną żoną. I nie zapowiada się, żeby to się miało 

zmienić. Przynajmniej do czasu igrzysk w Rio de Janeiro.

Ryszard Taysner
Pokłócić nie, ale zdarzało mi się celo-

wo wywołać u zawodnika agresję, żeby 
sprawdzić, jak sobie radzi w sytuacjach 
stresowych.

Jakie cechy powinien mieć według Pana idealny 
zawodnik?
Najważniejszą cechą jest samodyscypli-

na. Trzeba pamiętać, że to, co odłożone na 
później, jest stracone.

Kiedy pierwszy raz dowiedział się Pan,  
że istnieje ktoś taki jak Sylwia Bogacka?
Na zgrupowaniu kadry w Giżycku. Ona 

była wtedy juniorką. Zawsze na obozach 
była na czele, nieważne czy chodziło o ćwi-
czenia na miejscu, czy wycieczki w góry. Od 
początku widać w niej było moc i zaanga-
żowanie.

Główna cecha charakteru Sylwii Bogackiej?
Samodyscyplina, ale także pracowitość, 

punktualność, waleczność i upór.

Gdyby mógł Pan zmienić w Sylwii jedną rzecz, 
co by to było?
Sylwia ma buntowniczy charakter. Potrafi 

okazywać radość, ale i złość. Chciałbym, 
żeby częściej się cieszyła niż wkurzała.

Pana główna wada?
Hm, może czasem bywam zbyt uparty. 

No i parę kilo przydałoby się zrzucić, tak 
z 15 (śmiech).

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Nie pamiętam.

Proszę uszeregować od najważniejszego: 
mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona dolarów.
Za milion dolarów można by porządnie 

wyszkolić paru strzelców. Mój klub na cały 
rok ma 800 tys. złotych, więc taka kasa 

bardzo by się przydała. Na drugim miejscu 
mistrzostwo olimpijskie, a na trzecim pre-
zydentura, która zresztą zupełnie nie leży 
w sferze moich marzeń.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Pomagam synowi podczas jego nieobec-

ności w różnych pracach w jego domu. 
Usprawniam, remontuję. On nawet o tym 
nie wie, ale jak wraca i widzi efekty, to 
docenia moją pracę. 

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O złoty medal olimpijski dla Sylwii w igrzy-

skach w Rio de Janeiro oraz o pieniądze dla 
naszego klubu w Zielonej Górze i Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, żeby było 
za co szkolić zawodników.
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Co mogłaby Pani robić, gdyby nie zajmowała 
się sportem?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.

Co najchętniej robi Pani w wolnym czasie?
Lubię jeździć na nartach.

Jak koncentruje się Pani przed konkursem?
Wszyscy mnie o to pytają, ale nie sto-

suję żadnych rytuałów.

Jak reaguje Pani na porażki?
Staram się jak najszybciej wyciągnąć 

wnioski.

Jakie cechy powinien mieć według Pani 
idealny trener?
Profesjonalizm, punktualność. Powinien 

też być po części przyjacielem, ale przy 
zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Kiedy pierwszy raz dowiedziała się Pani,  
że istnieje ktoś taki jak Ryszard Taysner?
Kiedyś na zgrupowaniu moja trenerka 

późnym wieczorem postanowiła nauczyć 
mnie strzelania z pozycji klęczącej,  
co było moim słabym punktem i do 
pomocy wzięła właśnie trenera Taysnera. 
Tak się poznaliśmy.

Główna cecha charakteru Ryszarda 
Taysnera?
Gadatliwość.

Gdyby mogła Pani zmienić w Taysnerze 
jedną rzecz, co by to było?
Chyba nic. Ewentualnie dodałabym  

mu silnej woli, żeby jej mu nie brakowa-
ło, gdy próbuje się odchudzać. 

Pani główna wada?
Bywam zbyt nerwowa, mam ostry cha-

rakter.

Do jakiego błędu przyznała się Pani ostatnio?
Konkretnej sytuacji nie pamiętam, ale 

zdarza mi się przepraszać za zbyt szyb-
ko wypowiedziane i zbyt mocne słowa 
oceny.

Proszę uszeregować od najważniejszego: 
mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona 
dolarów.
Medal i pieniądze. Prezydentura zupeł-

nie mnie nie interesuje.

Jaki dobry uczynek zrobiła Pani ostatnio 
bezinteresownie?
Młodszy kolega strzelec zaczął w pew-

nym momencie szybko rosnąć i pojawił 
się problem z ubiorem dla niego. Ja mam 
dobre układy z producentami sprzętu  
i wstawiłam się za nim, żeby dostał więk-
szy rozmiar. Chłopak osiąga teraz rekordy 
życiowe. Warto czasem komuś pomóc.

O co poprosiłaby Pani złotą rybkę?
Trochę spokoju by mi się przydało. 

Żeby tak czasem usiąść sobie w domu 
i odpocząć w ciszy. A druga sprawa  
to podróże. Chciałabym zobaczyć jeszcze 
parę miejsc na świecie – Madagaskar, 
Alaskę, Kanadę...

PyTał WoJcIech oSIńSkI

Na co najchętniej wydaje Pani pieniądze?
Na podróże.

Gdyby mogła Pani zagrać w filmie, to jaką 
postać najchętniej?
Nie zagrałabym w filmie.

Czy jest ktoś, komu nie podałaby Pani ręki?
Nie, nikt jeszcze aż tak nie podpadł.

Czy zdarzyło się Pani kiedyś pokłócić 
z trenerem?
Pewnie, że tak, ale zawsze szybko 

dochodziliśmy do porozumienia.
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J aki smar do nart wybrać? Będzie padało? Na takie 
i dziesiątki innych pytań muszą odpowiadać sobie 

codziennie trenerzy i zawodnicy sportów zimowych. 
z pomocą może im przyjść mały kombajn pomiarowy 

wyprodukowany przez Kestrela. mały, bo mieści się w dłoni 
albo w kieszeni. Pod wieloma względami jest jednak wielki. 

decyduje o tym ogromna liczba funkcji, jakie są dostępne  
w urządzeniu 3500 delta t. Często pomiary temperatury  

są trudne do weryfikacji, szczególnie gdy ciśnienie 
atmosferyczne jest niskie, a pomiarów dokonujemy 

 na dużej wysokości przy niskiej wilgotności powietrza. 
Urządzenie to daje sobie radę nawet w takich 

„okolicznościach przyrody”.Jest także bezcenne,  
gdy chcemy ustalić tzw. temperaturę mokrego termometru.  
to najniższa temperatura, do której przy danej wilgotności  

(i ciśnieniu atmosferycznym) można ochłodzić ciało  
za pomocą parowania. takie drobiazgi jak pomiar wysokości 

nad poziomem morza, temperatury śniegu, ciśnienia, 
prędkości wiatru i jego maksymalnych powiewów,  

to już standard  
w zaawansowanych 

urządzeniach tego typu.
Jego atutem jest też 

wielkość i niska waga. 
w sumie składa się  

to na gadżet  
niezbędny trenerom 
biegów, narciarstwa 
alpejskiego, skoków, 

biatlonu. zmrozić 
może jednak 
cena, która 
przekracza  

615 zł  
w naj-

tańszej 
wersji.

Jak wygrać z żywiołami? 

Producenci najnowszego 

sprzętu sportowego 

pomagają uniezależnić 

się od nawet najbardziej 

ekstremalnych zmian 

temperatury oraz 

precyzyjnie mierzyć, 

w jakich warunkach 

przychodzi nam 

pracować.  

Pod lupę wzięliśmy  

więc trzy gadżety,  

które mają chronić  

od zimna i obserwować 

dokładnie zmiany 

klimatu.

Oskar BerezOwski
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moda

zmarzniętych informacją o kosztach 
przenośnego instytutu meteorologicznego 

od firmy Kestler rozgrzeje zapewne  
wiadomość, że można sobie rozgrzać 
stopy za pomocą elektrycznej wkładki 

do butów narciarskich. Podobnych pro-
duktów jest już sporo na 
rynku. znaleziony przez 

nas ogrzewacz firmy 
warmawear wyróżnia 

się jednak konstruk-
cją. wkładka ogrzewa 

stopę dookoła, nie 
punktowo. dzięki temu 

w bucie dosyć szybko robi 
się ciepło. można go więc 

włączyć, stojąc w długiej kolejce 
do wyciągu, drepcząc w miejscu, gdy 

czekamy na grupę albo podczas dłuższej 
jazdy wyciągiem. Urządzenie zasilane 
jest też zwykłymi bateriami paluszka-

mi, więc można łatwo je wymienić, co 
jest szczególnie ważne w porównaniu 
z podobnymi ogrzewaczami, których 

akumulator ładowany jest zasilaczem. 
Cena takich elektrycznych wkładek to 

około 160 zł.

a na koniec coś ekstremalnego.  
gdy temperatura spada tak nisko, że trudno oddychać,  

czasem nie pomaga nawet chowanie ust za tkaniną.  
Powietrze, które chłodzi nasze gardło i nos, wciąż jest nie do zniesienia,  
wówczas ratunkiem może okazać się Coldavenger Pro Soft Shell mask.  

Na pierwszy rzut oka człowiek w tym urządzeniu przypomina Bane’a  
z filmu „mroczny Rycerz powstaje”. zaraz potem dostrzegamy maskę wykonaną 

ze specjalnego materiału, pod którym skóra się nie poci, a przy okazji dobrze 
izoluje twarz od zimna. maska ma także specjalny ustnik filtrujący powietrze  

(np. z zamarzniętych płatków śniegu) i odprowadzający je na zewnątrz. 
zabezpiecza to także przed parowaniem gogli.  
za tę ochronę twarzy zapłacimy około 190 zł.



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




