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Szanowni Państwo!
Moja rodzina wie, jak bardzo sport jest potrzebny w życiu dziec-

ka. Jako młodzi rodzice przeżyliśmy dramat, gdy nasz syn urodził się 
z trzema punktami w skali Apgar. Przez dwa tygodnie walczył o życie. 
Potem miał ogromne kłopoty z mówieniem, zapamiętywaniem, ogólnie ze 
zdrowiem. Ale jako trener chciałem, żeby mimo to był aktywny fizycznie. 
Najpierw nauka pływania i ogólnorozwojowe judo (trener bez papierów 
z AWF – nieporozumienie). Aby mógł rozwijać się sportowo, wspólnie 
z kolegą założyliśmy pływacki UKS, bo w żadnym z działających klubów 
nasze dzieci nie przeszły naborów. Nie oczekiwaliśmy sukcesów, chcie-
liśmy jedynie, żeby dzieci były aktywne i spędzały dużo czasu w grupie 
kolegów, żeby nauczyły się wytrwałości i pracowitości. I tak minęły czasy 
szkoły podstawowej. 

W gimnazjum mój syn trafił do klasy sportowej o profilu wioślar-
skim, ale krótko uprawiał ten sport, bo młody trener nie miał serca do 
dziecka z lekką nadwagą, mimo że chłopak ogrywał wszystkich jego 
podopiecznych w zawodach na ergometrach. Syn, mimo wady wzroku, 
zaczął z powodzeniem grać w piłkę wodną, a zimą jeździł na nartach 
i dziś jest wirtuozem w tej specjalności.

I wtedy nastąpił cud. Dziecko, które miało ogromne kłopoty z przy-
swajaniem materiału w szkole, zostało prymusem, dumą szkoły: wśród 
nauczycieli, którzy zgłaszali go do każdego konkursu naukowego, i wśród 
kolegów, bo wygrywał wszystkie zawody międzyszkolne. Napisała też 
o nim niemiecka gazeta informatyczna, gdy jako licealista stworzył doda-
tek do gry „Wiedźmin”, który znalazł się w kolejnym jej wydaniu.

Nikt mi nie powie, że ten rozwój nie nastąpił dzięki sportowi. Jak 
dowodzi w tym numerze „Forum Trenera” dr Piotr Żmijewski, rozwój umy-
słowy dziecka jest ściśle związany z jego aktywnością fizyczną. Dlatego 
wszyscy powinniśmy docenić programy, które wprowadza Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, mające upowszechniać sport wśród polskich uczniów. 
Programów, których nie było w czasie, gdy mojego syna ignorowali 
ambitni trenerzy i nauczyciele wf.

Jednak aby te programy zaczęły dobrze funkcjonować, musi 
nastąpić w Polsce potężna zmiana mentalna. Dyrektorzy szkół muszą 
wreszcie docenić rolę wychowania fizycznego, a nauczyciele wf. chcieć 
popracować nad urozmaiceniem zajęć. 

Najważniejszym jednak trybem w tej machinie są rodzice. 
Obserwuję obecnie pewnego rodzaju szaleństwo, które opętało polskie 
rodziny. Rodzice aplikują dzieciom taką masę zajęć pozalekcyjnych, że 
te z podstawówki mają więcej materiału do przyswojenia niż studenci. 
Prowadzę obecnie pływacki klub sportowy z dziećmi z klas 0–IV. Trudno 
z nich wykrzesać pasję, determinację do tego, co robią. I nie ma co się 
temu dziwić, bo one straciły poczucie tego, co jest ważne, do czego się 
trzeba przyłożyć. Kilkoro z moich zawodników po pływaniu pędzi jedne-
go dnia na naukę hiszpańskiego, drugiego na naukę gry na instrumen-
cie. I cieszą się, że w sobotę nie ma treningu, bo tego dnia mają zajęcia 
plastyczne i układanie robotów z klocków lego. Dodatkowo większość 
z chłopców należy równolegle do klubów piłkarskich, koszykarskich, judo. 
Jak Państwo dalibyście temu wszystkim radę?

STeFAN TUSZyńSki
redaktor naczelny

edytorial



4 forum trenera

Blatter chce Shakiry,  
Shakira chce dziecka
Kolumbijska piosenkarka, która jest 
partnerką piłkarza Barcelony Gerarda 
Pique, zaśpiewa w przyszłym roku 
na mundialu w Brazylii wspólnie ze 
zwycięzcą palestyńskiej edycji „Idola” 
Mohammedem Assafem. Podobno 
zaproszenie wysłał im sam szef FIFA 
Sepp Blatter. Shakira urodziła w stycz-
niu syna Milana i zapowiedziała 
w wywiadzie dla magazynu „Hello”, 
że chce mieć więcej dzieci z Pique. 
– To tylko kwestia czasu – oznajmiła 
gwiazda.

SekSowna trenerka piłkarzy
Trenerką występującej w V lidze chor-
wackiej drużyny NK Viktorija Vojakovac 
jest była modelka i piłkarka Tihana 
Nemcić. 25-latka to była zawodniczka 
klubu Dinamo Zagrzeb oraz finalistka 
konkursu Chorwacka Miss Sportu 
2008. To nie pierwszy taki przypadek, 
gdy kobieta pracuje z męskimi zespo-
łami. Fiona Phillips była głównym fizjo-
terapeutą Bath Rugby Football Club, 
Kate Stalker wykonywała podobną 
pracę dla nowozelandzkiej reprezenta-
cji krykieta, a Donna Powell cztery lata 
temu została menedżerem angielskiej 
drużyny piłkarskiej Fisher Athletic.

chcemy SukceSów?  
Szukajmy graczy za granicą
Intensywna praca z młodzieżą, ale też 
naturalizacja graczy zagranicznych to 
dwie drogi rozwoju polskiego hokeja 
na lodzie – uważa rosyjski selekcjoner 
reprezentacji Polski Igor Zacharkin. 
Obecnie kandydatów do gry w druży-
nie narodowej, zdaniem szkoleniowca, 
jest w kraju około 25. – Chciałbym, 
żeby było przynajmniej 50. Potrzebna 
jest konkurencja – powiedział trener, 
nadmieniając, że na Ukrainie do kadry 
naturalizowano sześciu Rosjan.

ciekawostki ze świata sportuciekawostki ze świata sportu

Gwiazdorzy NBa wSkoczyli  
w GarNitury
W NBA głośniej od transferów koszykarzy jest 
o zmianach trenerskich posad. Doc Rivers 
zamienił po 9 latach Boston Celtics na LA 
Clippers i za trzy lata pracy dostanie 21 mln 
dolarów. W trenerskich garniturach debiutują 
byli znakomici zawodnicy. Jeff Hornacek 
został szkoleniowcem Phoenix Suns, w którym 
występował Marcin Gortat. Przygodę trenerską 
rozpoczyna też Jason Kidd (na zdjęciu) – 
poprowadzi Brooklyn Nets. Maurice Cheeks 
został trenerem Detroit Pistons, a Brian Shaw, 
były asystent słynnego coacha Phila Jacksona, 
będzie trenerem Denver Nuggets.

holeNder treNerem  
auStralijSkich pływaków
Były trener holenderskich  
mistrzów olimpijskich w pływaniu  
– Inge de Bruijn i Pietera van  
den Hoogenbanda – 44-letni  
Jacco Verhaeren został  
selekcjonerem reprezentacji  
Australii. Australijczycy chcą  
odbudować swoją potęgę.  
W ubiegłorocznych igrzyskach 
w Londynie zdobyli w pływaniu tylko 
jeden złoty medal.

opiekun Siatkarek optymiStą
Trener reprezentacji siatkarek Piotr 
Makowski z respektem wypowiada się 
o Szwajcarkach i Ukrainkach, które 
będą rywalkami Polek w kwalifikacjach 
do mistrzostw Europy 2015. – Jestem 
jednak optymistą – podkreślił szkole-
niowiec. Gospodarzem pierwszego 
z dwóch turniejów eliminacyjnych 
(16–18 maja 2014 roku) będzie 
Szwajcaria, a organizatorem drugich 
zawodów (22–25 maja przyszłego 
roku) będzie Polska.

piłkarSki trener roku 2013
13 stycznia 2014 roku FIFA ogłosi, kto 
był najlepszym trenerem piłkarskim 
2013 roku. W gronie 10 kandydatów 
są: Szkot Alex Ferguson (Manchester 
United) i Niemiec Jupp Heynckes 
(Bayern), którzy ogłosili zakończenie 
karier, Carlo Ancelotti (PSG/Real 
Madryt), Rafael Benitez (Chelsea /
Napoli), Antonio Conte (Juventus), 
Vicente Del Bosque (reprezentacja 
Hiszpanii), Juergen Klopp (Borussia 
Dortmund), Jose Mourinho (Real 
Madryt/Chelsea), Luiz Felipe Scolari 
(reprezentacja Brazylii) i Arsene 
Wenger (Arsenal).
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zaciąg z zagranicy
Nowym opiekunem koszykarzy Trefla 
Sopot został Darius Maskoliunas  
– drugi trener reprezentacji Litwy, aktu-
alnego wicemistrza Europy. 42-letni 
szkoleniowiec był wcześniej reprezen-
tantem swojego kraju, a także zawodni-
kiem sopockiego klubu. Z kolei nowym 
trenerem AZS-u Koszalin jest 40-letni 
Słoweniec Gasper Okorn, który ostat-
nio pracował w Kuwejcie. W sezonie 
2008/2009 Okorn był szkoleniowcem 
Energi Czarnych Słupsk.

nowa Szkoła trenerów pzpn
W Białej Podlaskiej z udziałem prezesa 
Zbigniewa Bońka, selekcjonera Adama 
Nawałki i lokalnych władz otwarto 
Szkołę Trenerów PZPN. Dwuletni kurs 
UEFA Pro rozpoczęło 20 szkoleniow-
ców. Nowy budynek, w całości użytko-
wany przez PZPN (razem z położonym 
obok boiskiem), znajduje się na terenie 
Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Sportu filii warszawskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego.

z radości Stracił zęba
Michel Jansen, trener grającego 
w holenderskiej ekstraklasie zespołu 
Twente Enschede, stracił zęba podczas 
meczu z Ajaksem Amsterdam (1:1). 
Wybił mu go przypadkowo asystent 
Youri Mulder, gdy cieszył się ze zdoby-
tej bramki.

ofiara miłości
Ryan Lochte, jedenastokrotny medalista 
olimpijski w pływaniu, jest jednym z naj-
popularniejszych sportowców w USA. 
Zwłaszcza wśród płci pięknej. Ta popu-
larność skończyła się poważną kontuzją 
pływaka w październiku. Jedna z fanek, 
podczas wizyty Lochte’ego w Gainsville, 
rzuciła się na niego z takim impetem, 
że upadł i uderzył kolanem o krawężnik 
nadrywając więzadła krzyżowe.

ciacho ekStraklaSy
Jarosław Bieniuk został uznany przez 
piosenkarkę Marylę Rodowicz i model-
kę Natalię Siwiec, najprzystojniej-
szym piłkarzem polskiej Ekstraklasy. 
Zawodnik Lechii Gdańsk jest mężem 
aktorki Anny Przybylskiej. Bieniuk 
wyprzedził Marka Saganowskiego 
(Legia) i Adama Kokoszkę (Śląsk).

Brett SuttoN odchodzi z team tBB
Legendarny trener triatlonu Brett Sutton 
odejdzie 1 stycznia 2014 roku z zespo-
łu Team TBB, który założył 7 lat temu 
i prowadził do tej pory. Australijczyk 
od dawna krytykuje World Triathlon 
Corporation i uważa, że jest to powo-
dem dyskryminacji zawodników z jego 
teamu. Protestuje przeciwko pełnym 
kołom w rowerach dla kobiet startu-
jących w Ironmanie. Jest też przeciw-
nikiem aerodynamicznych kasków. 
– Triatloniści najpierw gotują swoje 
mózgi, a później biegną maraton! 
Dzięki kaskom zyskują półtorej minuty 
tylko po to, aby pobiec maraton 15 
minut wolniej – podkreśla. 

autoBioGrafia alexa ferGuSoNa
Ponad 115 tys. egzemplarzy autobio-
grafii Alexa Fergusona, legendarnego 
trenera piłkarzy Manchesteru United, 
sprzedało się w pierwszym tygodniu 
jej obecności na rynku. To rekord 
w Wielkiej Brytanii. Autobiografia 
Fergusona cieszy się większą popu-
larnością niż inne wydawnictwa tego 
typu, m.in. „Podróż” byłego premiera 
Tony’ego Blaira czy opowieść o życiu 
Davida Beckhama „Moja strona”.

pięściarki zdobędą w rio złoto
Rio de Janeiro ma być początkiem olimpijskich 
sukcesów polskich pięściarek. Trener 
młodzieżowej reprezentacji Tomasz Różański 
uważa, że w następnych igrzyskach w Tokio 
Polki zdobędą kilka medali. Różański przed 
wyjazdem na wrześniowe MMŚ do Albeny 
przygotował dla Ministerstwa Sportu prognozę 
wyników tej imprezy. Zapowiedział zdobycie 
pięciu medali. Pomylił się. Jego podopieczne 
wywalczyły o jeden więcej.
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P od uwagę wzięliśmy 
jedynie dyscypliny sportu 
reprezentowane przez Polaków 

na igrzyskach olimpijskich w Londynie. 
Ich ubiegłoroczne osiągnięcia 
porównaliśmy z wynikami osiągniętymi 
w sezonie 2013, głównie podczas 
mistrzostw świata, ale także mistrzostw 
Europy (siatkówka) oraz innych 
prestiżowych zawodów (tenis, triatlon).

Porównanie nie wypada źle. 
Wprawdzie potencjalni olimpijczycy 
zdobyli w tym roku tylko jeden złoty 
medal, za to w sumie o dwa krążki 
więcej niż na igrzyskach, w tym aż 
sześć srebrnych. Warto także pamiętać, 
że nie we wszystkich sportach zostały 
rozegrane mistrzostwa (odpoczywali 
np. żeglarze, którzy dwa razy sta-
wali na podium olimpijskim w stolicy 
Anglii).

Badminton

Nadieżda Zięba i Robert 
Mateusiak na IO w Londynie 
odpadli w ćwierćfinale miksta po 
zaciętym meczu z Chińczykami 
Chen Xu i Jin Ma. Pozostali repre-
zentanci Polski – Kamila Augustyn 
i Przemysław Wacha w singlu oraz 
Adam Cwalina i Michał Łogosz 
w deblu – nie wyszli z grup elimi-
nacyjnych.

Na tegoroczne mistrzostwa świa-
ta w Guangzhou Polski Związek 
Badmintona wysłał tylko parę miesza-
ną – na dwa deble męskie zabrakło 
pieniędzy. Zięba i Mateusiak jeszcze 
raz udowodnili, że należą do czołówki 

finałów wieloboju. W tej fazie 
zawodów nieco poprawili loka-
ty, jednak ukończyli je na odle-
głych miejscach – odpowiednio 
19. i 24.

Podczas tegorocznych mistrzostw 
świata w Antwerpii Polacy spisali się 
dość przeciętnie. Najlepszy wynik 
w eliminacjach uzyskała Paula Plichta 
– 15. w skoku, natomiast w wieloboju 
najlepiej poszło Pihan-Kuleszy – 41. 
pozycja.

Trzynastoma kompletami medali 
podzielili się reprezentanci trzynastu 
państw.

Jeździectwo

Cała trójka reprezentantów 
Polski nie wyszła poza rundę 
pierwszą ujeżdżenia, plasując się 
na pozycjach od 36. do 45. Paweł 
Spisak nie ukończył WKKW.

W tej dyscyplinie – także w konku-
rencjach nieolimpijskich – mistrzo-
stwa świata rozgrywane są co czte-
ry lata w ramach Światowych Igrzysk 
Jeździeckich. Najbliższe odbędą się 
w przyszłym roku we Francji.

Dla laika system kwalifikacji do 
MŚ wydaje się dość skomplikowa-
ny. Wspólny mianownik jest taki, że 
para (w ujeżdżeniu) lub koń i jeź-
dziec (w WKKW i skokach, niekoniecz-
nie razem) muszą podczas zawodów 
wskazanych przez FEI uzyskać okre-
ślone minimum wynikowe. Mają na to 
cały 2013 i połowę 2014 roku.

Do tej pory kryteria FEI wypełni-
li jedynie polscy skoczkowie – Igor 
Kawiak, Marek Lewicki, Łukasz Koza, 
Łukasz Wasilewski, Andrzej Lemański, 
Radosław Zalewski i Piotr Morsztyn.

Judo

Z sześciorga Polaków tylko 
dwoje – Daria Pogorzelec i Paweł 
Zagrodnik – uzyskało lokaty 
widoczne w klasyfikacji punkto-
wej. Nasz reprezentant w kate-
gorii do 66 kg przegrał przez 
ippon walkę o brązowy medal 
z Japończykiem Masashim 
Ebinumą.

Jeśli mistrzostwa świata w Rio de 
Janeiro miały być dla polskich judo-
ków poważnym sprawdzianem przed 

Artur rolAk

Dziesięć medali, w tym dwa złote 

– taki był dorobek reprezentantów 

Polski podczas igrzysk olimpijskich 

w Londynie. Ten wynik większość 

mediów uznała za słaby, a tylko 

nieliczne zwróciły uwagę, że to 

akurat tyle, na ile dziś stać nasz 

sport. Minął rok, a to dobra okazja, 

aby sprawdzić, czy powiał wiatr 

optymizmu, czy raczej powinniśmy 

się przygotowywać na jeszcze 

gorsze wieści z Rio de Janeiro.

mikstów, lecz w Chinach powtórzyła się 
historia olimpijska – Polacy znowu prze-
grali z Xu i Ma, którzy zdobyli srebrny 
medal. Wysoką porażkę 4:21, 4:21 
tłumaczy kontuzja Mateusiaka odnie-
siona pierwszego dnia mistrzostw.

Na podium stali reprezentanci ośmiu 
państw, w tym siedmiu azjatyckich. 
Honor reszty świata obronili tradycyjnie 
Duńczycy.

Boks

Boks amatorski w Polsce w kon-
kurencji mężczyzn jeszcze odczu-
wa skutki ciężkiego nokautu 
i w Londynie nie był reprezentowany. 
Biało-czerwonym rodzynkiem pod-
czas ostatnich igrzysk olimpijskich 
była Karolina Michalczuk, która 
przegrała już pierwszy pojedynek.

Liczenie jeszcze trwa, ponieważ 
w 2013 roku w mistrzostwach świata 
w Ałmatach żadnemu z czterech pol-
skich bokserów nie udało się awan-
sować nawet do ćwierćfinału. Wygrali 
w sumie cztery walki, w tym Ireneusz 
Zakrzewski (waga półśrednia) – dwie.

Po medale w 10 kategoriach sięgnęli 
reprezentanci 17 państw.

Gimnastyka artystyczna

Olimpijski występ Joanny 
Mitrosz w wieloboju pozostawił 
mały niedosyt. Po eliminacjach 
Polka zajmowała ósmą pozy-
cję i miała widoki na poprawę. 
Skończyło się jednak na solidnym 
dziewiątym miejscu.

Po igrzyskach siedmiokrotna mistrzy-
ni Polski wyszła za mąż, a pół roku 
później zakończyła karierę sportową. 
Matę i przybory oddała młodszym 
koleżankom, które czeka jeszcze wiele 
pracy, aby w mistrzostwach świata 
choćbyzbliżyć się do finału wieloboju. 
W Kijowie Anna Czarniecka zajęła 45., 
a Maja Majerowska – 52. miejsce.

Sześć z dziewięciu tytułów mistrzow-
skich zdobyły Rosjanki. Na podium 
towarzyszyły im wyłącznie Ukrainki, 
Białorusinki, Hiszpanki i Włoszki.

Gimnastyka sportowa

Marta Pihan-Kulesza i Roman 
Kulesza wykonali w Londynie 
plan minimum – awansowali do 
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igrzyskami olimpijskimi w 2016 roku, 
to o optymizm niezwykle trudno… Do 
Brazylii poleciało pięcioro zawodni-
ków, troje nie wygrało żadnej walki. 
Łukasz Kiełbasiński (60 kg) i Paweł 
Zagrodnik odnieśli po dwa zwycięstwa, 
które jednak nie mogły zagwaranto-
wać medalu. Na drodze Zagrodnika 
do podium znów stanął Ebinuma, który 
zdobył tytuł mistrzowski.

Medale wręczono przedstawicielom 
25 państw, w tym Kosowa.

Kajakarstwo górskie

Z czterech reprezentujących 
Polskę osad tylko Grzegorzowi 
Kilijankowi (C1) nie udało się 
awansować do finału – zabrakło 
mu jednej lokaty. Najlepiej spisał 
się Mateusz Polaczyk (K1), które-
go z kolei jedno miejsce dzieliło 
od brązowego medalu.

o 0,207 s. Żadna z czterech 
męskich osad nie zakwalifiko-
wała się do finału A.

W mistrzostwach świata 2013 
w Duisburgu reprezentacja Polski zdo-
była sześć medali, w tym dwa w kon-
kurencjach olimpijskich, czyli spisała się 
lepiej niż podczas igrzysk. Drugą loka-
tę w wyścigu na 200 m zajęła Marta 
Walczykiewicz, natomiast Mikołajczyk 
i Naja powtórzyły sukces z Londynu. 
Warto odnotować siedem dalszych 
miejsc w finałach A, w tym dwa czwar-
te – męskiej osady K2 na 1000 m 
oraz kobiecej K4 na 500 m, która 
tym razem uległa trzeciej Białorusi już 
o ponad półtorej sekundy.

Na podium (nadal mowa tylko 
o konkurencjach olimpijskich) stali 
reprezentanci 15 państw. Ponad poło-
wę z tuzina złotych medali zdobyli 
kajakarze Węgier (cztrery) i Niemiec 
(trzy).

Z mistrzostw świata w Pradze nasi 
reprezentanci wrócili z dwoma krąż-
kami – srebrnym i brązowym. Bardziej 
wartościowy, wbrew pozorom, jest ten 
drugi, ponieważ Polaczyk zdobył go 
w konkurencji olimpijskiej K1.

Cztery komplety medali zawisły na 
szyjach reprezentantów siedmiu krajów 
(wyłącznie europejskich).

Kajakarstwo klasyczne

Był medal, choć przed igrzy-
skami oczekiwano liczby mno-
giej. Na trzecim miejscu do 
mety wyścigu K2 na 500 metrów 
dopłynęły Beata Mikołajczyk 
i Karolina Naja. Obie były rów-
nież członkiniami załogi K4, 
która w półfinale poprawiła 
rekord świata na tym dystansie, 
lecz rywalizację o miejsce na 
podium przegrała z Białorusią 

Marta 
Walczykiewicz 
obroniła tytuł 
wicemistrzyni 
świata  
w K-1 200 m
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Kolarstwo górskie

Pod nieobecność Mai 
Włoszczowskiej trudno było liczyć 
na sukcesy, jednak siódma pozycja 
w crossie Aleksandry Dawidowicz 
zasługuje na uznanie. Pozostali 
reprezentanci Polski zajęli miej-
sca w drugiej, trzeciej i czwartej 
dziesiątce.

Włoszczowska wróciła nie tylko 
do zdrowia, ale również na podium 
mistrzostw świata. W Pietermaritzburgu 
(RPA) zajęła drugie miejsce, o pięć 
sekund za Franzuzką Julie Bresset, aktu-
alną mistrzynią olimpijską, a o ponad 
minutę wyprzedziła Szwajcarkę Esther 
Suess, piątą w Londynie. Katarzyna 
Solus-Miśkowicz, podobnie jak Marek 
Konwa, była 16.

Wśród mężczyzn zwyciężył Szwajcar 
Nino Schurter (wicemistrz olimpijski) 
przed Niemcem Manuelem Fumicem 
i Hiszpanem Jose Antonio Hermidą-
Ramosem.

Kolarstwo szosowe

Zaledwie 25 s, ale też aż osiem 
rywalek dzieliło Katarzynę 
Pawłowską od podium wyści-
gu indywidualnego. Polka fini-
szowała w peletonie, z którego 
uciekły trzy medalistki. Polacy 
daleko.

Jednym z bohaterów – niestety 
drugoplanowych – mistrzostw świata 
w Toskanii był Bartosz Huzarski. Polak 
uciekał przez ponad 210 km, będąc 
ostatnim śmiałkiem dogonionym 
przez grupę pościgową, ale w wyści-
gu ze startu wspólnego zajął dopiero 
52. miejsce. Wyprzedzili go m.in. 
Maciej Paterski (19.) i Michał Gołaś 
(33.). Rafał Majka był 58., a pięciu 
pozostałych Polaków nie ukończyło 
zawodów. Zwyciężył Portugalczyk Rui 
Alberto Faria da Costa. Dominację 
w kobiecym peletonie potwierdziła 
Holenderka Marianne Vos, mistrzyni 
olimpijska. Do mety dojechały trzy 
Polki (z sześciu startujących), zaj-
mując lokaty na pograniczu dru-
giej i trzeciej dziesiątki. Walcząca 
w czołówce Katarzyna Niewiadoma 
miała upadek i musiała wycofać się 
z rywalizacji.

W wyścigu indywidualnym na czas 
czołówka prawie bez zmian, ponieważ 
złoty i srebrny medalista zamienili się 
miejscami, porównując wyniki z igrzysk. 
We Włoszech pierwszy był Niemiec 
Tony Martin, a drugi Brytyjczyk Bradley 
Wiggins. Polacy w czołówce, ale dość 
szerokiej – Michał Kwiatkowski i Maciej 
Bondar zostali sklasyfikowani w trze-
ciej dziesiątce. Wśród kobiet wygrała 
Holenderka Ellen van Dijk, a Eugenia 
Bujak zajęła 16. lokatę.

Lekkoatletyka

Najliczniejszą grupę w ekipie olim-
pijskiej Biało-Czerwonych stanowili 
tradycyjnie lekkoatleci. Oni też zdo-
byli połowę medali złotych i srebr-
nych. Tomasz Majewski obronił tytuł 
mistrza olimpijskiego w pchnięciu 
kulą, natomiast w rzucie młotem dru-
gie miejsce zajęła Anita Włodarczyk. 
Punktowy dorobek reprezentacji 
powiększyli jeszcze tylko miotacze 
(Piotr Małachowski – piąty w rzucie 
dyskiem i Szymon Ziółkowski – siód-
my w rzucie młotem), co pokazało, 
gdzie – dosłownie i w przenośni – 
tkwi siła polskiej lekkoatletyki.

W mistrzostwach świata w Moskwie 
Polakom, a tym bardziej miotaczom, 
poszło jeszcze lepiej niż w Londynie, cho-
ciaż Tomasz Majewski nie zdążył nad-
robić czasu straconego z powodu kon-
tuzji. Na Łużnikach wreszcie eksplodo-
wał talent młociarza Pawła Fajdka, który 
już w pierwszej kolejce zapewnił sobie 
złoty medal. Srebrne zdobyli Włodarczyk 
i Małachowski.

Marcin Lewandowski (800 m) zajął 
czwarte miejsce, Justyna Kasprzycka 
(skok wzwyż), Tomasz Majewski (pchnię-
cie kulą), Robert Urbanek (rzut dyskiem) 
i Grzegorz Sudoł (chód 50 km) – szóste, 
Kamila Stepaniuk (skok wzwyż) i Żaneta 
Glanc (rzut dyskiem) – siódme, a Łukasz 
Nowak (chód 50 km) – ósme.

Na podium poproszono przedstawicie-
li 38 krajów. W klasyfikacji medalowej 
Polska zajęła 11., a w punktowej – 10. 
miejsce.

W podziale czterech kompletów meda-
li w konkurencjach olimpijskich uczestni-
czyli reprezentanci aż 10 państw. Tylko 
Holenderki (oba złote) oraz Hiszpanie 
(srebrny i brązowy) zdobyli po dwa.

Kolarstwo torowe

Polska była reprezentowa-
na w czterech konkurencjach. 
W trzech nie udało się awan-
sować nawet do drugiej rundy, 
natomiast w omnium (rodzaj 
wieloboju) Małgorzata Wojtyra 
została sklasyfikowana na 11. 
pozycji (po drodze pierwsze miej-
sce w wyścigu punktowym).

Niewiele brakowało, aby Katarzyna 
Pawłowska została medalistką tego-
rocznych mistrzostw świata w Mińsku. 
Przed ostatnią konkurencją omnium 
Polka ustępowała Annette Edmondson 
zaledwie o punkt, jednak w wyści-
gu na czas spisała się słabiej od 
Australijki i nie zdołała jej wyprzedzić, 
kończąc zawody na czwartm miej-
scu. Taką samą lokatę wywalczyły 
Katarzyna Pawłowska, Małgorzata 
Wojtyra, Edyta Jasińska i Eugenia 
Bujak w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie.

W sprincie drużynowym Polacy zajęli 
dziewiąte miejsce, Kamil Kuczyński był 
17. w keirinie, a Damian Zieliński 32. 
w sprincie indywidualnym.

Medale w 10 konkurencjach olimpij-
skich zdobyli reprezentanci 13 państw. 
Cztery tytuły mistrzowskie przypadły 
Brytyjczykom, a trzy Niemcom.

Srebrny 
medal Mai 
Włoszczowskiej 
był sukcesem tym 
bardziej cennym, 
że wywalczonym 
po ciężkiej 
kontuzji
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Łucznictwo

Więcej nie dało się zrobić. W 1/8 
finału Rafał Dobrowolski prze-
grał z późniejszym mistrzem Oh 
Jin-Hyekiem z Korei Południowej, 
natomiast Natalia Leśniak nie 
sprostała w pierwszej rundzie 
Chince Xu Jing, srebrnej meda-
listce w konkrencji drużynowej. 
Łucznicy z Azji zdobyli w Londynie 
osiem z tuzina medali.

Udział Polaków w mistrzostwach 
świata w tureckim Beleku trudno uznać 
za sukces. Drużyna kobieca zajęła 9. 
miejsce, a męska – 19. Indywidualnie 
nikomu z naszych reprezentantów nie 
udało się zakwalifikować do „32”.

W czterech konkurencjach olimpij-
skich medale zdobyli przedstawiciele 
ośmiu krajów.

pięciobój nowoczesny

W Londynie Sylwia Gawlikowska 
zajęła 13. miejsce, Katarzyna 
Wójcik – 19., a Szymon Staśkiewicz 
– 24.

Start reprezentantów Polski 
w mistrzostwach świata w Kaoshiung 
na Tajwanie wypadł jeszcze sła-
biej. Aleksandra Skarżyńska zosta-
ła sklasyfikowana na 22. pozycji, 
Oktawia Nowacka – na 27., a Maciej 
Baranowski – na 35.

Oba tytuły mistrzowskie zdobyli 
Litwini.

pływanie

Trzy medale Otylii Jędrzejczak 
zdobyte na igrzyskach w Atenach 
to już czas zaprzeszły. W Pekinie 
medali nie było, a w Londynie 
kryzys polskiego pływania okazał 
się jeszcze głębszy, niż powszech-
nie przypuszczano. Zaledwie 
cztery miejsca w finale (czwarte 
Radosława Kawęckiego na 200 
m stylem grzbietowym, siódme 
Pawła Korzeniowskiego na 200 
m stylem motylkowym i Mateusza 
Sawrymowicza na 1500 m stylem 
dowolnym oraz ósme Konrada 
Czerniaka na 100 m stylem 
motylkowym) nie pozwalają na 
pozytywną ocenę olimpijskiego 
startu 15 zawodników i dwóch 
sztafet.

Optymizmem powiało z Barcelony, 
gdzie odbyły się tegoroczne mistrzo-
stwa świata. Kawęcki poprawił rekord 
Europy na 200 m grzbietem, co dało 
mu drugie miejsce. Dwa medale zdo-
byli delfiniści – Paweł Korzeniowski 
srebrny na 200 m, a Konrad Czerniak 
brązowy na 100 m.

Na podium stali reprezentanci 32 
państw.

podnoszenie ciężarów

Medale Adriana Zielińskiego 
(złoty) i Bartłomieja Bonka (brą-
zowy) stały się katalizatorem 
zmian personalnych w Polskim 
Związku Podnoszenia Ciężarów.

Po igrzyskach Bonk przeżył rodzinny 
dramat. W trójkącie dom–szpital–sąd 
nie było miejsca na halę treningo-
wą. Sportowiec nie poddał się jednak 
i wrócił na pomost dosłownie trzy mie-
siące przed mistrzostwami świata. Jako 
jedyny z Polaków zdobył we Wrocławiu 
medal mistrzostw świata, zajmując 
trzecie miejsce w kategorii 105 kg.

Punktowane miejsca zajęli ponadto: 
Zieliński (85 kg) – czwarte, Krzysztof 
Zwarycz (77 kg) – piąte i Tomasz 
Zieliński (94 kg) – ósme oraz Marzena 
Karpińska (48 kg) – piąte, Joanna 
Łochowska (58 kg) – szóste i Ewa 
Mizdal (75 kg) – ósme.

Po sześć złotych medali wywalczyli 
Rosjanie i Chińczycy, po jednym repre-
zentantki KRLD i Tajwanu oraz Uzbek. Na 
podium stali przedstawiciele 16 państw.

Paweł 
Korzeniowski  
po raz trzeci  
w karierze stanął 
w tym roku  
na podium MŚ 
na 200 m st. mot. 
Martwi go tylko, 
źe zawsze udaje 
mu się to rok  
po igrzyskach

Bartłomiej Bonk 
obronił w MŚ  
we Wrocławie 
honor polskiej 
sztangi
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strzelectwo

Cztery zawodniczki reprezento-
wały Polskę w sześciu konkuren-
cjach. W co drugiej awansowały 
do finału. Sylwia Bogacka – pro-
wadząca po rundzie eliminacyj-
nej w karabinku pneumatycznym 
– zdobyła srebrny medal. Z kolei 
w karabinku małokalibrowym 
zakwalifikowała się do finału jako 
ostatnia. Świetnie finiszowała, jed-
nak wystarczyło to tylko na czwarte 
miejsca. W tej samej specjalności 
Agnieszka Nagay była ósma.

W tym roku o tytuły mistrzów świata 
walczyli jedynie specjaliści w strzelaniu 
do rzutków. Polacy w Limie nie starto-
wali, a najlepiej spisali się Włosi, którzy 
w pięciu konkurencjach zdobyli po dwa 
medale złote i srebrne.

szermierka

Sukcesy na planszy zdarzają się 
nam ostatnio raczej sporadycz-
nie. Akurat nie w 2012 roku… 
Piąte miejsce drużyny florecistek 
– po wysokiej porażce z Francją 
– to najlepsza lokata osiągnięta 
w Londynie przez polskich szer-
mierzy. W zawodach indywidual-
nych tylko szablistka Aleksandra 
Socha przebiła się do 1/8 finału 
– pozostali odpadli jeszcze wcze-
śniej.

Medale mistrzostw świata były  
w tym roku na wyciągnięcie szpady.  
W Budapeszcie drużyna męska prowadzi-

siatkówka

Chyba największe rozczarowa-
nie – w Londynie i nie tylko. 
Zwycięzcy Ligi Światowej, przez 
kibiców i media wepchnięci na 
najwyższy stopień podium jesz-
cze przed igrzyskami, odpadli 
w ćwierćfinale po porażce 0:3  
z Rosją.

Mistrzostwa świata mężczyzn odbę-
dą się w przyszłym roku w Bydgoszczy, 
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi i we Wrocławiu. W tegorocznych 
mistrzostwach Europy, rozegranych 
w Polsce i Danii, Polacy nie zakwali-
fikowali się nawet do ćwierćfinałów. 
Efektem tego niepowodzenia była 
zmiana trenera – Andreę Anastasiego 
zastąpił Stephane Antiga.

W tej fazie ME w Niemczech 
i Szwajcarii odpadły także Polki.

siatkówka plażowa

Pod Pałacem Buckingham 
dla odmiany miłe zaskoczenie. 
Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel 
minimalnie (15:17 w trzecim secie) 
ulegli w ćwierćfinale Alisonowi 
Ceruttiemu i Emanuelowi Rego. 
Brazylijczycy zdobyli potem srebr-
ny medal.

Mistrzostwa świata 2013 odbyły 
się w Starych Jabłonkach. Wszystkie 
cztery pary męskie „planowo” wyszły 
z grup eliminacyjnych. Później Polacy – 
Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz 
– wygrali tylko jeden mecz, lecz w 1/8 
finału ulegli brązowym medalistom 
Jonathanowi Erdmannowi i Kayowi 
Matysikowi (Niemcy). Złoto zdobyli 
Holendrzy, a srebro – Brazylijczycy.

Z trzech par kobiecych awans do fazy 
pucharowej zdobyły tylko Monika Brzostek 
i Kinga Kołosińska. One również zakoń-
czyły udział w zawodach w 1/8 finału 
po porażce z Włoszkami Gretą Cicolari 
i Martą Menegatti. Na podium stanęły 
pary z Chin, Niemiec i Brazylii.

Warto odnotować brązowy medal 
pary Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudek 
w ME w Klagenfurcie.

ła w półfinale z gospodarzami po sześciu 
z dziewięciu walk, lecz Węgrzy okazali 
się niepokonani aż do końca zawodów. 
W meczu o trzecie miejsce Polacy ule-
gli Francuzom. Indywidualnie najlepiej 
spisał się Radosław Zawrotniak, który 
zajął szóstą lokatę. W światowej czołówce 
szablistek nadal jest miejsce dla Sochy  
– tym razem siódme. Drużynowo Polki 
były piąte, podobnie jak nasze florecistki.

Po trzy złote medale zdobyły Rosja 
i Włochy, po dwa – Ukraina i Estonia, 
a po jednym – Stany Zjednoczone  
i Węgry. Na podium stali reprezentanci 
13 państw.

Taekwondo

Michał Łoniewski, jedyny repre-
zentant Polski, przegrał już  
w pierwszej rundzie z Afgańczy-
kiem Rohullahem Nikpahem, 
który odpadł w kolejnej.

W mistrzostwach świata w meksy-
kańskiej Puebli Polska nie była repre-
zentowana. W kategoriach olimpij-
skich najwięcej medali zdobyła Korea 
Południowa.

Tenis

Wimbledoński finał Agnieszki 
Radwańskiej rozbudził olbrzymie 
aspiracje. W pierwszej rundzie sin-
gla Polka, mająca wyraźnie zły 
dzień, trafiła na bardzo dobrze dys-
ponowaną Niemkę Julię Goerges  
i uległa jej w trzech setach. Bilans 
trojga singlistów, trzech par deblo-
wych oraz jednej mikstowej to zale-
dwie dwa wygrane mecze – oba 
z udziałem Urszuli Radwańskiej 
(solo i w duecie z siostrą).

W tenisie nie są rozgrywane ani mistrzo-
stwa świata, ani mistrzostwa Europy.  
O pozycji graczy w światowej hierar-
chii świadczą turnieje Wielkiego Szlema 
oraz rankingi WTA i ATP. W 2013 roku 
Polacy zrobili furorę na Wimbledonie – 
Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz 
(po zwycięstwie nad Łukaszem Kubotem) 
awansowali do półfinałów najbar-
dziej prestiżowego turnieju na świecie. 
Radwańska zakończyła sezon na piątej 
pozycji, a Janowicz – na 21. Mariusz 
Fyrstenberg i Marcin Matkowski ponownie 
zakwalifikowali się do turnieju Masters 
(dla ośmiu najlepszych par roku).

Tenis stołowy

W singlu Polacy byli wyjątkowo 
zgodni – Qian Li i Natalia Partyka 
oraz Zengyi Wang wygrali po jed-
nym meczu i odpadli po następ-
nym. Dla Li była to jednak 1/8 fina-
łu. W tej samej fazie udział zaczęła 
i zakończyła drużyna kobiet. Męska 
nie była reprezentowana.

KLASyFIKACJA MEDALOWA 2013
 Złoto Srebro Brąz

Lekkoatletyka 1 2 –
Pływanie – 2 1
Kajakarstwo klasyczne – 1 1
Kolarstwo górskie – 1 –
Kajakarstwo górskie – – 1
Podnoszenie ciężarów – – 1
Wioślarstwo – – 1

RAZEM 1 6 5

Polska szermierka 
jest w kryzysie. 
Najwyższe,  
6. miejsce  
w MŚ, z naszych 
reprezentantów 
zajął Radosław 
Zawrotniak
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Polacy wrócili z Korei Południowej 
z jednym krążkiem – trzecie miej-
sce zajęła czwórka podwójna w skła-
dzie: Sylwia Lewandowska, Joanna 
Leszczyńska, Magdalena Fularczyk 
i Natalia Madaj.

Zapasy

Cała czwórka – panowie w stylu 
klasycznym i panie w stylu 
wolnym – zmieściła się w czo-
łowej dziesiątce. Dla Damiana 
Janikowskiego (kat. do 84 kg) 
znalazło się nawet miejsce na 
najniższym stopniu podium. 
Monikę Michalik (waga do 63 kg) 
od brązowego medalu dzieliła 
jedna zwycięska walka.

Najbliżej podium mistrzostw świa-
ta rozegranych w Budapeszcie byli 
Damian Janikowski, Edward Barsegjan 
(styl klasyczny, 60 kg) oraz Anna 
Łukasiak (48 kg), którzy przegrali poje-
dynki o brązowe medale i zajęli piąte 
lokaty. Michalik tym razem zakończyła 
udział w zawodach w rundzie ćwierć-
finałowej. W stylu wolnym mężczyzn 
najlepiej spisał się Kamil Skaskiewicz 

W mistrzostwach świata (w tym roku 
gościł je Paryż) liczba uczestników nie 
jest tak restrykcyjnie ograniczona jak 
na igrzyskach olimpijskich, stąd jeszcze 
większa dominacja Chińczyków, którzy 
zdobyli 14 medali na 20 możliwych, 
w tym trzy złote, cztery srebrne i siedem 
brązowych. Reprezentanci Tajwanu, KRLD 
(po jednym zlotym), Korea Południowa 
(srebrny) oraz Japonia, Singapur 
i Hongkong (po jednym brązowym) uzu-
pełniły podium w konkurencjach indywi-
dualnych. Drużynowe MŚ rozgrywane są 
w latach parzystych.

W Paryżu Polacy nie bardzo mieli 
czym się chwalić. Z siedmiorga singli-
stów tylko Partyka i Wang wygrali po 
jednym meczu. Najbardziej zadowolona 
ze swojego występu może być Katarzyna 
Grzybowska, która w deblu (z Partyką) 
i mikście (z Pawłem Fertikowskim) 
awansowała do 1/8 finału.

Triatlon

Agnieszka Jerzyk w trzeciej, 
Maria Cześnik – w czwartej, 
a Marek Jaskółka – w piątej dzie-
siątce.

Tytuł mistrza świata w triatlonie zdo-
bywają zawodnicy, którzy przez cały 
sezon zgromadzą najwięcej punktów. 
Pod uwagę brany jest łączny dorobek 
z zawodów finałowych (w 2013 roku 
odbyły się w Londynie) oraz najlep-
szych czterech startów spośród sześciu 
pozostałych imprez cyklu ITU World 
Triathlon Series i Pucharu Świata. 
Wśród kobiet zwyciężyła Non Stanford 
przed Jodie Stimson (obie z Wielkiej 
Brytanii) i Anne Haug (Niemcy), nato-
miast w konkurencji mężczyzn trium-
fował Hiszpan Javier Gomez przed 
Brytyjczykiem Jonathanem Brownlee 
i swym rokakiem Mario Molą.

Jerzyk zajęła 41. miejsce, a Cześnik 
– 106. Żaden z Polaków nie został 
sklasyfikowany.

wioślarstwo

Tylko jednej z pięciu osad 
męskich udało się dopłynąć 
do finału A, w którym czwórka 
podwójna zajęła ostatnie, szóste 
miejsce. Polskie wioślarki rywa-
lizowały w dwóch konkurencjach 
– w jednej na medal. Magdalena 
Fularczyk i Julia Michalska zdo-
były brąz w dwójce podwójnej.

Mistrzostwa świata w 2013 roku 
odbyły się w Chungju. Rozegrano łącz-
nie 26 konkurencji, jednak tylko 14 
z nich było w programie londyńskich 
igrzysk. Medalami (nadal mowa o osa-
dach wyłącznie olimpijskich) podzielili 
się wioślarze z aż 19 krajów, a tylko 
Brytyjczykom i Norwegom udało się 
zdobyć dwa złote.

(96 kg) – po porażce w drugiej run-
dzie repesaży został sklasyfikowany na 
miejscach 9–12.

Medale w 18 kategoriach olimpij-
skich odebrali reprezentanci 24 państw, 
ale złote – tylko 10. Najwięcej tytułów 
mistrzowskich zdobył Iran – cztery oraz 
Rosja i Japonia – po trzy.

Żeglarstwo

Polską specjalnością stało się 
żeglowanie na desce. Podczas 
igrzysk 2012 roku rywalizowa-
no w klasie RS:X, w której Zofia 
Noceti-Klepacka i Przemysław 
Miarczyński – po świetnych, 
podwójnie punktowanych wyści-
gach finałowych – zdobyli brązowe 
medale. Ósme miejsce w klasie 
Star zajęli Mateusz Kusznierewicz 
i Dominik Życki. Pozostałe polskie 
załogi nie zakwalifikowały się do 
wyścigów finałowych.

Mistrzostwa świata w tej dyscyplinie 
sportu mają bardzo krótką historię 
– pierwsze rozegrano 10 lat temu, 
a w przyszłym roku odbędą się dopiero 
czwarte.

SZyMON KOŁECKI
PREZES POLSKIEGO ZWIąZKU PODNOSZENIA CIęŻARÓW:

Przez ostatni rok 80 procent czasu poświęcałem organizacji mistrzostw świata 
we Wrocławiu, przez co zaniedbałem nieco bieżącą obserwację przygotowań 
reprezentacji. Coś w nich nie zagrało. Co? – jeszcze nie wiem. Zdobyliśmy jeden 
medal, ale równie dobrze mogły być i cztery. Podtrzymuję deklarację, że w Rio 
sztangiści zdobędą cztery krążki. To plan minimum.

TOMASZ KRyK
TRENER KADRy KOBIET W KAJAKARSTWIE KLASyCZNyM:

W Polsce Beata Mikołajczyk i Karolina Naja są w dwójce poza zasięgiem 
innych, a Marta Walczykiewicz w jedynce na 200 metrów też sobie świetnie radzi. 
Do Rio jeszcze coś wymyślimy, żeby także i czwórka zdobyła medal. W przyszłym 
sezonie sprawdzimy najmłodsze kandydatki do tej osady. To ostatni moment, 
żeby w 2015 roku, kiedy zaczną się kwalifikacje olimpijskie, mieć możliwość 
wyboru najlepszego wariantu.

HENRyK OLSZEWSKI, TRENER TOMASZA MAJEWSKIEGO:
Już przygotowujemy się do Rio. Jeśli ze zdrowiem Tomka wszystko będzie 

w porządku, to mam nadzieję, że będzie walczył tam o medal. Jaki? O taki, na 
jaki przeciwnicy pozwolą. W tym wieku Tomkowi już trudno poprawiać „życiów-
ki”, więc chodzi o to – a tu mamy spore doświadczenie – aby szczyt formy osią-
gnął akurat w najważniejszych zawodach. Co roku nie może być w najwyższej, 
bo nie dociągnie do igrzysk.

RySZARD SOBCZAK, MEDALISTA OLIMPIJSKI Z BARCELONy I ATLANTy
(FLORET DRUŻyNOWO):

Pod względem wynikowym igrzyska w Londynie oraz mistrzostwa świata 
w Budapeszcie to oczywista porażka. Tę porażkę od innych różni to, że z powodu 
oszczędności w sporcie i braku szerokiego szkolenia centralnego perspektywy 
nie są różowe. Szkoda, bo jest ciągle szansa na zaistnienie w seniorskim sporcie 
„złotego” pokolenia niedawnych juniorów w różnych broniach. To pokolenie 

w połączeniu z dotychczasowymi reprezentantami, którzy (nomen omen) nie składają broni, two-
rzyłoby szeroką grupę, z której wyłoniłaby się reprezentacja do Rio de Janeiro. Zarząd PZS próbuje 
uzupełniać braki środkami sponsorskimi, ale ten ujemny bilans potrzeb w stosunku do możliwości 
się powiększa.
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zawodów w sezonie, cykl treningowy 
układamy, idąc w tył od daty startu: na 
przykład sześć tygodni trwa jakiś cykl, 
cztery tygodnie inny i tak dalej do tyłu.

W 2012 roku, choć cały sezon miał Pan 
udany, najważniejsze zawody, czyli igrzyska, 
zakończyły się katastrofą. W tegorocznym 
sezonie prezentował Pan nierówną formę, ale 
wygrał najważniejsze starty: Uniwersjadę, 
mistrzostwa świata. Zmieniliście coś 
w przygotowaniach?
Zwyciężyłem też w Drużynowych 

Mistrzostwach Europy i w Igrzyskach 
Frankofońskich. Jak widać, do głównych 
imprez potrafię się przygotować, a to, 
co się stało rok temu w Londynie, to był 
wypadek przy pracy. W tym roku zmiany 
w cyklu treningowym przed mistrzo-
stwami świata w Moskwie spowodowały 
dwa urazy, których doznałem w kwiet-
niu. Najpierw skręciłem staw skokowy, 
potem skaleczyłem się w palec u ręki 
i przez cztery tygodnie nie mogłem 
rzucać młotem. Do tego czasu plan był 
przeprowadzony w stu procentach, ale 
potem musiałem nadrobić 800 rzutów, 
których przez kontuzje nie zrealizowa-
łem w kwietniu. To była harówka, ale 
w Moskwie okazało się, że warto było, 
że ciężka praca, jaką wykonałem jesz-
cze przed kontuzjami i potem po ich 
zaleczeniu, nie poszła na marne.

Ile rzutów musi Pan wykonać przez cały 
sezon? Czy oprócz treningu potrzebna jest  
do tego odpowiednia dieta?
W sezonie wykonuje się około pięciu 

tysięcy rzutów i jeśli z treningu wypad-
nie miesiąc, jak w kwietniu tego roku, 
to i tak trzeba to potem nadrobić. 
Specjalistyczna dieta nie jest potrzebna, 
podczas ostrych treningów wystarczą 
normalne posiłki i odżywki. Jesienią 
staram się zrzucić 5–6 kilogramów, 
żeby nie przeciążać organizmu. Wagę 
dopompuję, gdy zaczną się ćwiczenia 
siłowe i wzrośnie masa mięśniowa.

 
Po Szymonie Ziółkowskim, Anicie Włodarczyk 
i nieżyjącej już Kamili Skolimowskiej jest Pan 
kolejnym wybitnym polskim młociarzem. Czy 
to polska specjalność?
Całą tę czwórkę łączy osoba trenera 

Czesława Cybulskiego, więc nasze suk-
cesy są w pewnym sensie jego zasługą. 
Ale w Polsce nie ma tak naprawdę 
młodych młociarzy. Trzeba ich szukać, 
ale nie w dużych miastach, a raczej 
w małych miejscowościach, jak w moich 
rodzinnych Świebodzicach. Widzę, że 
dzięki moim sukcesom jest tam duże 
zainteresowanie lekkoatletyką. Trzeba 
to podtrzymywać, zadbać o bazę spor-
tową. Dlatego poparłem programy 
Ministerstwa Sportu zmierzające do 
promowania wychowania fizycznego 
i zostałem ambasadorem programu 
„Mały Mistrz”.

Z Pawłem Fajdkiem, 

mistrzem świata 2013 

w rzucie młotem, 

rozmawia Marek 

Michałowski

Jak wygląda trening mistrza świata? 
Trening przez cały rok jest taki sam. 

Są ćwiczenia na objętość, aby wzmoc-
nić się fizycznie, jest trening siłowy, 
dużo rzucamy, pracujemy nad techniką. 
Intensywność i liczba ćwiczeń zależy od 
okresu przygotowań.

No to zaczynamy po kolei. Latem kończy się 
sezon. Co robi Pan jesienią?
Jesienią jest dużo tzw. ćwiczeń obwo-

dowych, trenuję na atlasie, aby się 
wzmocnić. Styczeń i luty to czas inten-
sywnej pracy nad siłą. W marcu zmniej-
szamy obciążenia, mniej jest treningu 
siłowego, za to więcej rzutów. Poza 
tym sprinty, przebieżki. Przed sezonem 
wracam do ciężkiego treningu. Gdzieś 
w połowie czerwca zaczynam odpusz-
czać, mniej rzucam, odpoczywam. 
Generalnie zasada jest taka, że trenuje 
się bardzo mocno, by później odpu-
ścić i wyluzować. W ostatnich dniach 
przed zawodami z trenerem Czesławem 
Cybulskim zwracamy uwagę tylko na 
technikę i obszerność ruchów.

Które z elementów szkolenia mają decydujący 
wpływ na sukces? Siła? Technika? Szybkość?
To zależy, w jakim momencie życia 

jest zawodnik. W przypadku młodzieży 
najważniejsza jest sprawność, dlatego 
oprócz treningu siłowego potrzebne 
są ćwiczenia ogólnorozwojowe. Sam, 
zanim zostałem młociarzem, robiłem 
różne rzeczy – biegałem, grałem w piłkę 
nożną i koszykówkę, a nawet w szachy. 
Później, gdy ma się powyżej 20 lat, 
najważniejszą rolę odgrywa technika 
rzutu. Bez niej niczego się nie osiągnie. 
Choć jestem mistrzem świata, też muszę 
wciąż pracować nad techniką. Nawet 
rzut, którym zdobyłem w Moskwie złoty 
medal, nie był idealny. Po prostu zbyt 
ściągam ramiona, a one powinny być 
maksymalnie rozluźnione.

Jak trafić z formą na najważniejsze zawody? 
Rok temu, mimo świetnego sezonu, 
w Londynie był niewypał, w eliminacjach 
spalił Pan trzy rzuty i stracił szansę na 
olimpijski medal.
Forma wtedy była. Mimo że były to 

moje pierwsze igrzyska, nie spaliłem 
się psychicznie, nastrój miałem dobry. 
Ale się nie udało. Popełniłem wtedy 
błędy techniczne, chyba zabrakło kon-
centracji i dlatego tak się stało. Ogólnie, 
przygotowując się do najważniejszych 

Paweł Fajdek 
jako jedyny 
z polskich 
sportowców 
stanął w MŚ 2013 
na najwyższym 
podium 
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Siatkówka mężczyzn  
presja musi być

Oceniając starty i przyczyny niepowo-
dzeń, trzeba przede wszystkim spojrzeć 
na każdą grę osobno, a także inaczej 
traktować występy w rywalizacji mężczyzn 
i kobiet. Ten podział najbardziej widoczny 
(pomijając rzecz jasna futbol) jest chyba 
w piłce ręcznej, w nieco mniejszym stopniu 
zaś – w piłce siatkowej. Ta ostatnia dyscy-
plina od prawie 20 lat jest pod względem 
wyników numerem jeden polskich gier 
zespołowych i każde niepowodzenie jest 
szeroko komentowane. A u panów tych 
niepowodzeń przydarzyło się ostatnio aż 
nadto – fiaskiem zakończyły się igrzyska 
w Londynie, nie udał się start w tego-

W mijającym roku reprezentacje 
Polski w siatkówce, piłce 
ręcznej i koszykówce w wielkich 

imprezach zawiodły na całej linii. To 
już drugi kolejny rok, w którym żadna 
nasza drużyna narodowa nie znalazła 
się w czołowej ósemce mistrzostw świata 
lub Europy. O ile jednak w 2012 roku 
o medale walczyli tylko szczypiorniści 
i futboliści, o tyle w tym sezonie starty 
były cztery. Honor Biało-Czerwonych 
mogą jeszcze uratować szczypiornistki 
w grudniowych MŚ, jednak trudno 
oczekiwać, że po sześcioletniej 
nieobecności w wielkich zawodach od 
razu awansują do ósemki.

Gdyby jeszcze Polacy jeździli na turnie-
je w roli Kopciuszka, można by przejść 
nad tym do porządku dziennego. Jednak 
ambicje siatkarzy i piłkarzy ręcznych się-
gały półfinału, koszykarze zaś liczyli przy-
najmniej na lokatę w ósemce. Skończyło 
się na dziewiątych miejscach w dwóch 
pierwszych sportach oraz dopiero na 21. 
pozycji w baskecie. Czy takie wyniki to 
zapowiedź dłuższego kryzysu w polskich 
grach zespołowych, czy może tylko chwi-
lowa niemoc?

rocznej Lidze Światowej, a gwoździem 
do trumny okazały się jesienne mistrzo-
stwa Europy. Zajęcie dopiero dziewiątego 
miejsca kosztowało selekcjonera Andreę 
Anastasiego utratę posady.

– Skoro w trzech kolejnych imprezach 
ponieśliśmy porażki, a za porażkę uwa-
żam brak miejsca na podium, to znaczy, 
że jest kryzys. Poprzedni udany występ 
Biało-Czerwonych to srebro w Pucharze 

W męskiej siatkówce 
każde niepowodzenie 
jest szeroko 
komentowane, a tych 
ostatnio było aż nadto

Dziewiąte 

miejsca naszych 

szczypiornistów 

w mistrzostwach 

świata i siatkarzy 

w mistrzostwach 

Europy są najlepszymi 

dokonaniami Polaków 

w turniejach gier 

zespołowych w 2013 

roku. To wielkie 

rozczarowanie.

Andrea Anastasi 
został zwolniony 
z funkcji trenera 

siatkarzy 
po klęsce w 

tegorocznych 
mistrzostwach 

Europy

Rok 2013 był 
bardzo nieudany 

w wykonaniu 
siatkarzy: nie 

awansowali 
do finału Ligi 

Światowej i zajęli 
dopiero  

8. miejsce w ME



 forum trenera 15

kryzys w polskich grach zespołowych

Świata w 2011 roku. Potem szło nam 
dużo gorzej – uważa trener Ireneusz 
Mazur, który w 1997 roku wywalczył 
z reprezentacją Polski mistrzostwo Europy 
i świata juniorów. – Zwłaszcza to ostatnie 
niepowodzenie, czyli ME w Polsce i Danii, 
było bolesne. Sztab szkoleniowy miał 
wyciągnąć wnioski z poprzednich pora-
żek, miały nastąpić zmiany w treningu 
i składzie kadry. Nawet jeśli do nich 
doszło, to efekt był niezadowalający – 
ocenia Mazur.

A może to kwestia wygórowanych 
oczekiwań? Może kibice i media zbyt 
wiele oczekują od naszej drużyny, której 
po prostu nie stać już na takie sukcesy, 
jakie osiągała w latach 2006–2012? 
Mazur się z tym nie zgadza. – Musimy 
wiele wymagać od tej reprezentacji 
i żądać od niej medali, bo dzięki temu 

Ignaczak. Kilku świetnych zawodników 
występuje w mocnych klubach zagra-
nicznych, inni decydują o sile czołowych 
zespołów mocnej PlusLigi. – Potencjał ist-
nieje, lecz nie jest nieograniczony. Myślę, 
że w ciągu dwóch lat nie powinniśmy się 
martwić o aktualny stan kadry. Problem 
może powstać później, zwłaszcza wśród 
przyjmujących, których miejsca coraz czę-
ściej w naszych klubach zajmują obco-
krajowcy – przestrzega Mazur, który jest 
na bieżąco z siatkówką także dzięki temu, 
że komentuje w Polsacie Sport mecze 
ligowe.

Siatkówka kobiet 
kryzys potrwa dłużej

Słabsze wyniki męskiej kadry wydają 
się przejściowe, za to gorzej wyglą-
da sytuacja w siatkówce żeńskiej. Od 
złotych medali ME drużyny Andrzeja 
Niemczyka minęła już prawie deka-
da, a nasza reprezentacja z każdym 
rokiem obniża loty. Jedenaste miejsce 
w ME 2013 było najniższym w historii 
naszych startów. Poza tym od 2010 
roku Polki nie potrafią się zakwalifi-
kować do turnieju finałowego World 
Grand Prix. Reprezentacja ma też 
sporo wewnętrznych problemów. Kilka 
zawodniczek nie chce w niej występo-
wać, a selekcjonerzy zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Po odejściu w 2006 
roku Andrzeja Niemczyka było ich już 
sześciu. Od kwietnia 2013 tę funkcję 
pełni Piotr Makowski, który zastąpił 
Alojzego Świderka.

– Obawiam się, że u dziewczyn ten kry-
zys może potrwać dłużej niż w przypadku 
mężczyzn. Niestety, z pustego i Salomon 
nie naleje. Wszystko przez to, że starsze 
siatkarki z różnych powodów odmawiają 
gry w kadrze, dopływ świeżej krwi zaś 
nie jest tak wartki, jak u facetów – uważa 
Mazur. Twierdzi on, że jest to efekt krót-
kowzroczności działaczy, którzy kilka lat 
temu nie przewidzieli zmiany pokolenio-
wej i nie zadbali o stworzenie wartościo-
wego zaplecza kadry seniorek. 

– Przed Makowskim stoi trudne zada-
nie. Musi się mocno nagimnastykować, 
żeby namówić jak najwięcej doświadczo-
nych siatkarek do powrotu oraz znaleźć 
tyle zdolnych młodych, żeby ta mieszanka 
zaowocowała powrotem do europejskiej 
czołówki. W kadrze są pozycje, na któ-
rych, przy braku jednej, dwóch zawod-

Wybór Antigi oznacza spore ryzyko, bo 
Francuz nie ma doświadczenia szkolenio-
wego. Pod tym względem ma go jednak 
uzupełniać rodak Philippe Blain. – Nikt 
nie mówi, że to zła nominacja. Antiga 
to szanowany zawodnik i człowiek, na 
pewno dostanie od całego środowiska 
duże wsparcie. To jednak nie zmienia 
faktu, że wszyscy będziemy od niego 
oczekiwali doprowadzenia drużyny naro-
dowej do sukcesu, czyli podium przyszło-
rocznych mistrzostw świata w Polsce – nie 
ukrywa Mazur.

Francuski duet ma w kim wybierać, 
choć trudno mówić o klęsce urodzaju. Na 
każdej pozycji mamy zawodników, któ-
rzy gwarantują wysoki poziom. Ponadto 
otwartą kwestią pozostaje powrót do 
reprezentacji takich siatkarzy, jak Mariusz 
Wlazły, Paweł Zagumny czy Krzysztof 

Słabsze wyniki męskiej 
kadry wydają się 
przejściowe, za to 
sytuacja w siatkówce 
żeńskiej wygląda gorzej

wciąż istnieje zainteresowanie siatkówką 
ze strony sponsorów, mediów i kibiców. 
Jeśli przyzwyczaimy się, że mamy kadrę 
na miejsca 6–8, popadniemy w przecięt-
ność i stracimy wiele z tego, co udało się 
do tej pory wypracować. Siatkarze muszą 
nadążać za tą całą machiną, którą sami 
rozpędzili swoimi wynikami. Presja musi 
być – przekonuje.

Na razie te wyniki mocno sprzecięt-
niały, a efekt był taki, że działacze PZPS 
postanowili nie dawać kolejnej szansy 
Anastasiemu. Włocha sensacyjnie zastą-
piono Francuzem Stephanem Antigą. 
Mnóstwo komentarzy wywołał nie tyle fakt 
zmiany, ile osoba nowego selekcjonera, 
który pozostaje czynnym zawodnikiem 
Skry Bełchatów. Zresztą utarło się, że 
PZPS co dwa lata zmienia selekcjone-
ra, bo pracujący w poprzednich latach 
obcokrajowcy osiągają sukcesy z naszą 
reprezentacją właśnie w tym okresie. 

Jedenaste miejsce 
w ME 2013 
było najniższym 
w historii startów 
polskich siatkarek 
w tej imprezie
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i Damian Wleklak) wyłoniony w konkur-
sie Niemiec Michael Biegler. Podpisał 
kontrakt do 2016 roku, kiedy mistrzo-
stwa Europy odbędą się w Polsce. Jego 
pierwszy turniej (MŚ 2013) zakończył się 
jednak dotkliwą porażką 19:27 w 1/8 
finału z Węgrami, która wywołała bardzo 
negatywny odbiór tego czempionatu. Na 
trenera i zawodników spadło dużo kry-
tycznych słów. Mówiono o archaicznych 
metodach szkoleniowych Bieglera, wska-
zywano na taktyczne ubóstwo w grze 
Polaków. Turniej nie wyszedł ani gwiaz-
dom, takim jak Michał Jurecki, Krzysztof 

niczek, nie ma w kim wybierać – dodaje 
Mazur.

Makowski ma też inne wyjście – posta-
wić na młodzież i budować zespół, który 
stanie się mocny za cztery, pięć lat. Na 
szczęścia jest na kim budować, bo w tym 
roku reprezentacja Polski kadetek wywal-
czyła złoty medal mistrzostw Europy. Te 
siatkarki mają w tej chwili po 17 lat.

– Taka decyzja wymagałaby dużej 
odwagi i posiadania wizji na przyszłość. 
Makowski wykazuje jednak pewne 
cechy, które są ważne zwłaszcza w pracy 
z kobietami. Nie zacietrzewia się, jest 
otwarty i dobrze się dogaduje z ludźmi. 
Nie boi się podejmować trudnych decyzji, 
a w stawianiu na młodzież też mu nie 
brakuje odwagi. Już w styczniu czeka 
go poważny sprawdzian – kwalifikacje 
do finałów mistrzostw świata. Na nim 
i na drużynie ciąży duża presja, bo nikt 
sobie nie wyobraża, żeby Polski zabrakło 
w finałowym turnieju – zauważa Mazur. 

Były trener reprezentacji Polski męż-
czyzn przyznaje, że widzi zagrożenia dla 
dominującej pozycji siatkówki w polskich 
grach zespołowych. – Jeśli nie zostanie 
przeniesiona choć część zainteresowania 
PZPS z pierwszych reprezentacji na zespo-
ły młodzieżowe, za kilka lat może zabrak-
nąć wystarczająco dobrych następców 
obecnych kadrowiczów. Szkoleniu mło-
dzieży trzeba nadać odpowiednią rangę, 
zatrudniać trenerów koncentrujących się 
na uczeniu siatkówki, nie zaś na osią-
ganiu wyniku, który jest najważniejszy, 
ale w przypadku pierwszych reprezenta-
cji. A one, jeśli nie będą stale zasilane 
nowymi siatkarzami i siatkarkami, mogą 
obniżyć poziom. Wypaść z medalowego 
kręgu jest bardzo łatwo. O powrót do 
niego można się starać całymi latami – 
przestrzega trener Mazur. 

Piłka ręczna mężczyzn 
Problem za dwa lata

W męskiej piłce ręcznej również trud-
no jeszcze mówić o poważnym kryzysie, 
choć niemoc naszej reprezentacji trwa 
już od 2010 roku. Wtedy Polacy ostatni 
raz znaleźli się w czołowej czwórce wiel-
kiego turnieju (ME). Potem było już tylko 
gorzej – odległe miejsca w dwóch MŚ 
(2011 i 2013) oraz fiasko w ME 2012 
i przegranie w fatalnym stylu kwalifikacji 
do igrzysk olimpijskich. Mimo że wciąż 
mamy około 10 zawodników na świato-
wym poziomie.

Brak awansu do Londynu stał się gwoź-
dziem do trumny selekcjonera Bogdana 
Wenty, którego zastąpił (przejściowo 
kadrę poprowadzili Daniel Waszkiewicz 

Lijewski czy Sławomir Szmal, ani mło-
dym szczypiornistom, którzy debiutowali 
w wielkiej imprezie. Inna sprawa, że 
selekcjoner, walcząc o wyniki, nie dał 
im prawdziwej szansy. Jednakże trudno 
mu zarzucać, że nie eksperymentował 
w bardzo ważnych przecież spotkaniach. 
Właściwie jedynym szczypiornistą, który 
w MŚ w Hiszpanii nie zawiódł, był jeden 
z filarów zespołu Bartosz Jurecki.

Niemiec powtarza jednak, że najważ-
niejsze dla niego jest przygotowanie Biało-
Czerwonych do ME 2016. – Pracujemy 
dwutorowo. Chcemy oczywiście osiągać 
jak najlepsze wyniki w kolejnych turnie-
jach, jednak bardzo ważne jest przygo-
towanie drużyny na polskie mistrzostwa 
Europy w 2016 roku – mówi Biegler. 

Kadra w kolejnych meczach dawała 
coraz mniej powodów do krytyki. Mimo 
porażki ze Szwecją spokojnie awanso-

Problem może powstać po 2016 r., bo 
starsi piłkarze ręczni będą kończyć kariery 
po mistrzostwach Europy w Polsce

Niemiecki trener 
polskich piłkarzy  

ręcznych ma 
doprowadzić 

zespół do sukcesu 
w ME w 2016 r., 

które odbędą się 
w Polsce

Trzeba przyznać, 
źe druźyna w tym 
sezonie zaczęła 
grać lepiej 
zajmując drugie 
miejsce w turnieju 
o Superpuchar 
w Niemczech
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wała do styczniowych ME 2014 w Danii, 
a ostatnio dobrze spisała się w prestiżo-
wym turnieju towarzyskim o Superpuchar 
Niemiec, pokonując Egipt i Szwecję oraz 
minimalnie ulegając gospodarzom. 
Warto dodać, że w tych spotkaniach 
graliśmy bez kilku podstawowych szczy-
piornistów.

Czy zatem można mówić w przypadku 
naszej męskiej reprezentacji w handbal-
lu o kryzysie? – Moim zdaniem to za 
mocne słowo – twierdzi były kadrowicz 
Artur Siódmiak, który obecnie zajmuje się 
popularyzacją piłki ręcznej wśród dzieci 
i komentowaniem meczów w Polsacie 
Sport. – W kadrze dochodzi do zmiany 
pokoleniowej. Kilku starszych kolegów 
z różnych powodów nie ma już w repre-
zentacji, a ich następcy nie są jeszcze 
wystarczająco dobrzy. Nie ma co ukry-
wać, ostatnie lata nie należą do tłustych, 
ale trzeba ten okres przeczekać i jak 
najszybciej wdrożyć młodych do gry na 
wysokim, międzynarodowym poziomie – 
uważa zdobywca pamiętnej bramki na 
4 sekundy przed końcem meczu Polska 
– Norwegia w MŚ 2009.

i młodzieżowych zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet były wręcz fatalne i w tym przypad-
ku rzeczywiście można mówić o głębokim 
kryzysie. Kadry, jeśli nawet awansowały 
na mistrzowskie imprezy, wracały z nich 
z podkulonym ogonem. Od 2005 roku 
nasza młodzież obu płci wystąpiła w zale-
dwie 13 turniejach na 35 możliwych, tylko 
czterokrotnie mieszcząc się w czołowej 
ósemce. Nic zatem dziwnego, że tak trud-
no znaleźć następców graczy z pokolenia 
Karola Bieleckiego, Grzegorza Tkaczyka 
czy Bartłomieja Jaszki.

Jasną stroną i nadzieją na rozwój 
w naszym handballu staje się męska 
ekstraklasa. Mamy czołowy klub Europy 
(trzecie miejsce w turnieju Final Four 
Ligi Mistrzów 2013) Vive Targi Kielce 
oraz ambitnie próbującą go gonić Orlen 
Wisłę Płock. Obie te ekipy rywalizują 
w tym sezonie w Champions League. 
Coraz mocniejsze stają się też pozo-
stałe zespoły, zwłaszcza Górnik Zabrze, 
Gaz System Pogoń Szczecin czy Azoty 
Puławy. Sprowadzani obcokrajowcy to 
w 90 procentach wyróżniające się posta-
ci. Pojawiają się też realne widoki na 
powołanie ligi zawodowej, choć trzeba 
przyznać, że ta inicjatywa od lat rodzi się 
w dużych bólach.

– Kluby powinny być zarządzane jak 
przedsiębiorstwa, zarabiać na reklamie. 
Prezesi muszą jednak pamiętać, żeby 
nie przejeść pieniędzy, tylko inwestować 
w rozwój i szkolenie, bo praca w klubach 
jest bardzo ważna. To tam codziennie 
zdobywa się umiejętności, pozwalające 
potem na występy w kadrze – uważa 
Artur Siódmiak.

Nawet najlepsza liga nie pociągnie 
jednak dyscypliny, jeśli nie będzie dobrych 
wyników reprezentacji. Dlatego każdy 
wielki turniej jest tak ważny. W najbliż-
szym czasie naszą drużynę narodową 
czeka weryfikacja w styczniowych ME. Jak 
będzie w Danii? – W takich turniejach 
oprócz dobrego przygotowania i umie-
jętności potrzeba też trochę szczęścia. 
Poziom w czołowej dziesiątce jest super 
wyrównany. W ME 2012 roku zabrakło 
nam jednej bramki, aby awansować do 
półfinału, a skończyliśmy na 9. miejscu – 
wspomina 38-letni były obrotowy. 

Piłka ręczna kobiet 
pierwszy poważny sukces

Większość miejsca poświęciliśmy 
męskiej reprezentacji, gdyż to ona pozo-
staje koniem pociągowym polskiego 
handballu. Nie można jednak zapominać 
o żeńskim szczypiorniaku. Tym bardziej że 
nasza kadra po sześciu latach nieby-
tu zakwalifikowała się do tegorocznych 
mistrzostw świata, sensacyjnie eliminując 
Szwecję. To pierwszy poważny sukces dru-
żyny prowadzonej od 2010 roku przez 
Duńczyka Kima Rasmussena.

W Serbii Polki mają w gru-
pie Norwegię, Angolę, Hiszpanię, 

Siódmiak na razie nie widzi kryzysu, 
jednak dostrzega jego groźbę. – Problem 
może powstać po ME 2016 w Polsce. 
Wszystkich starszych zawodników w dużej 
mierze trzyma w kadrze perspektywa 
wielkiego turnieju przed własną publicz-
nością. Po nim wielu może zakończyć 
występy w reprezentacji i jeśli następcy nie 
staną na wysokości zadania, z naszym 
handballem może być krucho – przewi-
duje były reprezentant Polski.

Aby tego uniknąć, trzeba mocno 
postawić na szkolenie. Nie tylko 
zawodników z bezpośredniego zaple-
cza kadry (Biegler wyselekcjonował już 
sporą grupę potencjalnych następców 

Szmala, Jureckiego i Lijewskiego), lecz 
także młodzików czy juniorów. – System 
szkolenia w kadrach młodzieżowych 
powinien być ujednolicony, tak jak to 
się dzieje w Niemczech czy w Szwecji. 
Młody zawodnik wchodzący do kadry 
musi znać system, w jakim będzie się 
poruszał, być przygotowany do określo-
nych obciążeń fizycznych. W tym celu 
komunikacja między trenerami repre-
zentacji poszczególnych kategorii wie-
kowych musi być doskonała. Do tej 
pory to mocno szwankowało – przyzna-
je Siódmiak.

Faktem jest, że w ostatniej dekadzie 
wyniki naszych reprezentacji juniorskich 

Trener Kim 
Rasmussen 
zapowiada, że 
udział w MŚ to 
dopiero początek 
sukcesów piłkarek 
ręcznych

Polskie piłkarki 
ręczne po sześciu 
latach przerwy 
zakwalifikowały 
się do MŚ. Na 
zdjęciu Karolina 
Kudłacz (z piłką)
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zawodami nie brakowało opinii, że 
tak silnej drużyny nie mieliśmy już od 
dawna. Po zawodach okazało się, że 
kryzys wcale się nie skończył, jak życzy-
liby sobie kibice, ale wręcz przeciwnie 
– trwa i niestety ma się dobrze.

– Nie ma co się oszukiwać, od 
wielu lat jako cała dyscyplina jesteśmy 
w odwrocie – nie owija w bawełnę trener 
Wojciech Kamiński, obecnie prowadzą-
cy w ekstraklasie Rosę Radom, a wcze-
śniej pracujący m.in. w Polpharmie 
Starogard Gdański, Polonii Warszawa 
czy Turowie Zgorzelec. – Mamy mało 
zawodników, choćby na dobrym euro-
pejskim poziomie. Jeden gra w NBA, 
dwóch w mocnych klubach Starego 
Kontynentu i to wszystko – dodaje szko-
leniowiec. W naszej lidze kadrowicze są 
skupieni w Stelmecie, Treflu i Turowie, 
ale słaby potencjał tych klubów poka-
zują ich wyniki w pucharach.

– Koszykówka w naszym kraju 
przegrywa rywalizację o popularność 
z innymi dyscyplinami. Staje się coraz 
nudniejsza, coraz mniej widowisko-
wa. To taka „błotna” koszykówka, od 
której odsuwają się kibice i sponso-
rzy. Jeszcze kilka lat temu były u nas 
zespoły z budżetem na poziomie 30 
mln zł. Teraz jest jeden, który ma może 
z 15 mln, ale zdecydowana większość 
dysponuje 2–3 mln zł. Basketu nie było 

Argentynę i Paragwaj. Wyjście z niej jest 
obowiązkowe. Potem będzie już dużo 
trudniej, jednak dla Biało-Czerwonych 
szczypiornistek ten rok już jest udany. 
Byłby bardzo udany, gdyby nie kiepski 
początek eliminacji ME 2014 (dwa 
mecze, dwie porażki). – Myślę, że 
dziewczyny są teraz na podobnym eta-
pie, jak my byliśmy w 2004 czy 2005 
roku. To dla nich dopiero początek 
drogi, ale patrząc na słabość żeńskich 
klubów, kadrę czeka trudne zadanie – 
zauważa Siódmiak.

Niestety, w przypadku pań – odwrot-
nie niż u panów – liga nie stanowi koła 
zamachowego. Kluby są słabe, biedne 
i nie liczą się na arenie międzynarodo-
wej. Mocno kuleje też szkolenie mło-
dzieży. Próbują się wzmacniać zespoły 
z Gdyni czy Lubina, jednak pucharowa 
rywalizacja co roku obnaża słabość 
czołowych polskich zespołów. Co gor-
sza, niewiele wskazuje, aby wkrótce 
sytuacja klubów miała się poprawić. 

Patrząc jednak na piłkę ręczną jako 
całość, w najbliższym czasie nie powin-
niśmy obserwować prawdziwego, głę-
bokiego kryzysu – zarówno pod wzglę-
dem sportowym, jak i organizacyjnym. 
Można raczej spodziewać się stopnio-
wego marszu w górę. Choć z drugiej 
strony trzeba przyznać, że na podobne 
sukcesy reprezentacji, jak w przypadku 
mężczyzn w latach 2007–2010, przyj-
dzie nam chyba trochę poczekać.

Koszykówka mężczyzn 
Tracona popularność

Jeśli w przypadku siatkarzy czy szczy-
piornistów wymieniamy słowo „kry-
zys”, to co można powiedzieć o koszy-
karzach, którzy ostatnio w ósemce 
ME znaleźli się w 1997 roku? W MŚ 
graliśmy tylko raz – 46 lat temu, 
a w igrzyskach ostatnio w Moskwie 
1980. Jedynym turniejem, na który 
Biało-Czerwoni mają realną szansę się 
zakwalifikować, są mistrzostwa Europy. 
W 2013 roku wystąpili w nich po 
raz czwarty z rzędu, zajmując jednak 
najgorszą (!) w historii 26 startów 21. 
pozycję.

Przed wyjazdem na słoweński czem-
pionat wielkie nadzieje pokładano 
w naszej największej gwieździe Marcinie 
Gortacie, a kapitan Michał Ignerski 
zapowiadał kibicom: „Będziecie z nas 
dumni”. Tymczasem skończyło się na 
pięciu porażkach i tylko jednym zwy-
cięstwie. Reprezentacja wracała do 
kraju z podkulonym ogonem. Przed 

w telewizji, a jak jakiegoś sportu nie 
ma w telewizji, to on upada – uważa 
Kamiński.

Na brak popularności koszykówki 
mocno przekłada się brak sukcesów 
reprezentacji. PZKosz. w styczniu 2013 
powierzył kadrę Niemcowi Dirkowi 
Bauermannowi, ale i on nie odmienił 
oblicza kadry (przynajmniej sporto-
wo, bo wizerunkowo aż do ME było 
całkiem nieźle). – Mecze kontrolne 
wyglądały dobrze, potem zespół zgubił 

formę. Nie umiem powiedzieć, dlacze-
go, ale wiem, że tych chłopaków stać 
na dużo więcej, niż zademonstrowali 
w Słowenii – twierdzi trener Kamiński. 
Gortat i Lampe zawiedli totalnie, pol-
skiemu zespołowi brakowało pomy-
słów na inne warianty rozgrywania 
akcji niż przy wykorzystaniu tej dwójki.

Mimo kiepskiego wyniku zawodni-
cy bronili selekcjonera Bauermanna. 
– Z obecnym selekcjonerem stworzy-
liśmy jedność. To był pierwszy taki 
przypadek, odkąd gram w zespole 
narodowym. A gram nieprzerwanie 
od 10 lat – mówił po słoweńskiej klę-

Przed wyjazdem na mistrzostwa Europy 
w koszykówce kapitan zespołu Michał 
Ignerski mówił: „Będziecie z nas dumni”

Marcin Gortat 
nie zdołał 
poprowadzić 
drużyny 
narodowej do 
zwycięstw w ME

Polskie koszykarki 
nie zdołały 

zakwalifikować 
się do finałów ME 

2015
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sce „Przeglądowi Sportowemu” Łukasz 
Koszarek. Nadal jednak nie wiadomo, 
czy Bauermann pozostanie na stanowi-
sku. Dostał od związku ofertę przedłu-
żenia kontraktu, ale jeszcze na nią nie 
odpowiedział.

Kamiński nie łudzi się, że polska koszy-
kówka szybko odbije się od dna. – Przede 
wszystkim jest mało młodych zawodni-
ków. Moda na koszykówkę, zapocząt-
kowana w latach 90. dzięki transmisjom 
NBA, nie została odpowiednio wykorzy-

Niestety, podobnie jak w wielu innych 
dyscyplinach sukcesy nie zostały właści-
wie zagospodarowane i teraz pozosta-
ły po nich wspomnienia. Nie brakuje 
opinii, że częściowym powodem takie-
go stanu rzeczy jest zbyt duża liczba 
zagranicznych zawodniczek w polskich 
klubach. Było i tak, że w meczu ligo-
wym w zespole na parkiecie grała 
tylko jedna Polka. A i to tylko dlatego, 
że taki był regulaminowy wymóg. Jak 
w takiej sytuacji młode, utalentowane, 
ale jeszcze nie tak dobre zawodniczki 
miały zdobywać doświadczenie?

– Teraz nie jest pod tym względem 
aż tak źle. Zmieniono przepis na dwie 
Polki na parkiecie, a w kadrach zespo-
łów z miejsc 3–10 nasze zawodniczki 
stanowią zdecydowaną większość – 
mówi trener Tomasz Herkt, twórca 
sukcesów polskiego kobiecego basketu 
z końca lat 90. – Inna sprawa, że nie 
ma teraz w Polsce tylu dobrych koszy-
karek, żeby wpuszczać je na boiska 
ekstraklasy bez znacznego obniżenia 
poziomu gry. Natomiast zgadzam się 
z tym, że ta dyscyplina tkwi w kry-
zysie. Nie dostrzegam ani kolejnych 
oznak dalszego pogorszenia sytuacji, 
ani szans na poprawę. To raczej taka 
linia prosta, stagnacja. Gdyby wszyst-
kie najlepsze koszykarki chciały wystę-
pować w kadrze, osiągałaby ona lep-
sze wyniki. Jednak to są zawodniczki 
w wieku około 30 lat, które przez 
wiele sezonów reprezentowały Polskę, 
a teraz występują w dobrych klubach 
w Eurolidze i nie chcą ryzykować kon-
tuzji. Zresztą trudno im się dziwić, 
bo to tam zarabiają pieniądze, a nie 
w kadrze – dodaje Herkt, który obecnie 
prowadzi w ekstraklasie zespół Artego 
Bydgoszcz.

stana. Owszem, znalazły się u nas duże 
pieniądze, ale zostały przejedzone, a nie 
zainwestowane. Poza tym pojawiło się 
u nas za dużo obcokrajowców, także 
na ławkach trenerskich. Jestem w stanie 
pokazać kilku zagranicznych „turystów”, 
których wiedza i umiejętności nie są 
większe niż polskich szkoleniowców – 
przekonuje Kamiński.

Szkoleniowiec Rosy Radom widzi 
jednak światełko w tunelu. – Mamy 
wprawdzie mało młodzieży, jednak 
jest ona dobrze trenowana. Trzy lata 
temu nasi 17-latkowie zostali wice-
mistrzami świata. Obecnie wszystkie 
nasze kadry młodzieżowe utrzymały 
się bądź awansowały do najsilniejszej 
grupy w Europie i powalczą o meda-
le. Ten niewielki potencjał jest zatem 
dobrze wykorzystywany. Potrzeba jed-
nak mądrych i odważnych działań, 
żebyśmy za kilka lat nie mówili o kolej-
nej generacji zmarnowanych talentów 
– uważa 39-letni trener.

Koszykówka kobiet 
stagnacja na niskim poziomie

W kobiecym baskecie rok 2013 też 
był nieudany – reprezentacja Polski 
nie zakwalifikowała się na ME 2015. 
Zabrakło niewiele, ale jednak... 
W rywalizacji pań jest jednak trochę 
inaczej niż u panów, bo Polki w niedale-
kiej przeszłości osiągały przecież realne 
sukcesy. Największe – pod koniec XX 
wieku. Najpierw złoto mistrzostw Europy 
1999 na polskich parkietach, rok póź-
niej udział w igrzyskach olimpijskich 
w Sydney, potem trzykrotnie z rzędu zaj-
mowały miejsca w ósemce mistrzostw 
Europy. W kadrze grały m.in. Agnieszka 
Bibrzycka i Małgorzata Dydek – czoło-
we koszykarki Europy i świata.

MĘŻCZYŹNI
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KOBIETY
2013 ? 
(GRUDZIEŃ)

2011 –
2009 –
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W wybranym okresie 
Polska nie zakwali-
fikowała się do MŚ 
ani ME kobiet.

PIŁKA RĘCZNA KOSZYKÓWKA PIŁKA NOŻNASIATKÓWKA
MISTRZOSTWA ŚWIATA MISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA EUROPY MISTRZOSTWA EUROPY MISTRZOSTWA EUROPY MISTRZOSTWA 

ŚWIATA
MISTRZOSTWA 

EUROPY

W wybranym okresie Polska nie zakwalifi-
kowała się do MŚ mężczyzn ani kobiet.

Nie brakuje opinii, że powodem kryzysu 
w kobiecym baskecie jest zbyt duża liczba 
zagranicznych zawodniczek w polskich 
klubach

MIEJSCA REPREZENTACJI POLSKI W MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ, KOSZYKÓWCE,  
SIATKÓWCE I PIŁCE NOŻNEJ W LATACH 2005–2013  
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Piłka nożna 
europejska trzecia liga

W piłce nożnej świat uciekł nam 
tak daleko, że chyba zdążyliśmy się 
już nawet przyzwyczaić do częstych 
porażek naszych klubów i reprezen-
tacji w rywalizacji międzynarodowej. 
Stanowimy w niej europejską trze-
cią ligę. W zeszłym roku nie udał 
się start w organizowanych w Polsce 
mistrzostwach Europy, w których Biało-
Czerwoni nie wygrali żadnego z trzech 
meczów (dwa remisy i porażka). 
Zmieniono trenera, ale Waldemarowi 
Fornalikowi nie powiodła się misja 
awansowania do finałów MŚ 2014. 
Wprawdzie kilku naszych piłkarzy 
z Robertem Lewandowskim na czele 
występuje na co dzień w czołowych 
klubach na Zachodzie, jednak nie 
udało się z nich zmontować drużyny. 
Po zwolnieniu Fornalika z przywileju 
prowadzenia kadry selekcjonerem 
został Adam Nawałka, którego zespół 
w debiucie uległ Słowakom 0:2.

Jednym z powodów długotrwałego 
kryzysu w polskim futbolu jest nie-
dostateczne szkolenie młodzieży i to 
mimo że ta dyscyplina ma największy 
stały dopływ dzieci, co w porównaniu 
z innymi grami zespołowymi stawia 
ją na uprzywilejowanej pozycji. Temat 
problemów naszej piłki nożnej jest 
jednak na tyle szeroki, że trzeba by mu 
poświęcić osobne opracowanie.

Doinwestować szkolenie!
Podsumowując, 2013 rok okazał się 

dla seniorskich reprezentacji Polski nie-
udany. Potencjał w niektórych dyscypli-
nach pozwala mieć nadzieję na rychły 
powrót na miejsca medalowe – jak 
w siatkówce i szczypiorniaku mężczyzn. 
W innych – jak piłka nożna czy koszy-
kówka – nic nie wskazuje, abyśmy 
w najbliższej dekadzie mieli większe 
powody do radości. 

Nasi rozmówcy, specjaliści w swo-
ich dyscyplinach, najmocniej akcen-
tują potrzebę prawidłowego szkolenia 

WYNIKI W OSTATNICH 
WIELKICH TURNIEJACH  
(LATA 2012–2013)

Siatkarze – IO 2012
Włochy 3:1, Bułgaria 1:3, 
Argentyna 3:0,  
Wielka Brytania 3:0,  
Australia 1:3, Rosja 0:3

Siatkarze – ME 2013
Turcja 3:1, Francja 1:3,  
Słowacja 3:1, Bułgaria 2:3

Siatkarki – ME 2013
Czechy 2:3, Bułgaria 3:1,  
Serbia 1:3, Włochy 0:3

Piłkarze ręczni – MŚ 2013
Białoruś 24:22,  
Arabia Saudyjska 28:14,  
Słowenia 24:25, Serbia 25:24, 
Korea Płd. 33:25, Węgry 19:27

Koszykarze – ME 2013
Gruzja 67:84, Czechy 68:69, 
Chorwacja 70:74,  
Hiszpania 53:89, Słowenia 71:61

Piłkarze nożni – ME 2012
Grecja 1:1, Rosja 1:1, Czechy 0:1

W futbolu kobiecym również trwa 
wynikowy zastój. Nie udało się awan-
sować do ME 2013, obecnie toczą 
się eliminacje MŚ 2015, w których już 
na starcie mocno zdystansowały nas 
Szkocja i Szwecja. Pozostaje liczyć na 
powolną poprawę, być może w opar-
ciu o skład reprezentacji do lat 17, 
która w czerwcu tego roku wywalczy-
ła złoty medal mistrzostw Europy. Jej 
liderka Ewa Pajor została uznana za 
najlepszą piłkarkę Europy w tej kate-
gorii wiekowej i okrzyknięta „polską 
Leą Messi”.



 forum trenera 21

kryzys w polskich grach zespołowych

młodzieży, nadania mu odpowiedniej 
rangi. – Nie chodzi tu tylko o nauczanie 
dzieci, ale także kształcenie trenerów, 
organizowanie konferencji z udziałem 
zagranicznych specjalistów. Nasi szkole-
niowcy powinni też częściej wyjeżdżać za 
granicę, uczyć się od lepszych. Są takie 
możliwości. Niestety, nasi trenerzy zbyt 
rzadko z nich korzystają. Możliwe, że 
problemem jest słaba znajomość języ-
ków obcych – twierdzi Artur Siódmiak.

– W siatkówce mamy bardzo dobry 
system szkolenia, oby tylko nikt tego 
nie zepsuł. Jednak to nie struktury, ale 
ludzie decydują o tym, czy jakiś chło-
pak lub dziewczyna zostaną dobrymi 
zawodnikami. Wyniki oczywiście są 
ważne, ale w kategoriach młodzieżo-
wych należy dbać przede wszystkim 
o indywidualny rozwój, stałe polepsza-
nie umiejętności i przygotowanie do 
tego, aby nastoletni adepci stawali się 
w przyszłości znakomitymi siatkarzami 
– uważa Ireneusz Mazur.

Wszyscy jak jeden mąż powtarzają 
o konieczności doinwestowania szko-
lenia. – Dla większości szkoleniowców 
praca z młodzieżą pozostaje dodatko-
wym zajęciem, wykonywanym właści-
wie hobbystycznie, bo jeśli za miesiąc 
pracy dostaje się 300–500 złotych, to 
nie można oczekiwać od takiego tre-
nera pełnego zaangażowania – mówi 
Tomasz Herkt.

Szkolenie młodzieży jest mało 
efektowne, jednak jeśli działacze 
w poszczególnych związkach spor-
towych przy niezbędnej współpracy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki nie 
przyłożą do niego większych starań, 
problemy w poszczególnych dyscypli-
nach będą się pogłębiać. Praktyka 
pokazuje, że bez silnej reprezentacji 
narodowej nie ma mowy o rozwoju 
sportu zespołowego. O liczbę utalento-
wanych sportowo dzieci w 40-miliono-
wym kraju możemy być spokojni. Sęk 
w tym, żeby je wyszukać, przekonać 
do uprawiania sportu i odpowiednio 
wyszkolić. Jeśli to się uda, każdy kryzys 
okaże się co najwyżej przejściowy.

Piłkarze 
w eliminacjach 
do MŚ znależli 
się w tabeli za 
Anglią, Ukrainą 
i Czarnogórą. 
Wyprzedzili tylko 
Mołdawię i San 
Marino

Sromotną poraźkę 
piłkarzy w 

eliminacjach do 
mistrzostw świata 

2014 Waldemar  
Fornalik 

przypłacił posadą 
selekcjonera

SELEKCJONERZY MŁODZI STAŻEM
czyli kto i od kiedy prowadzi polskie reprezentacje

Dyscyplina Selekcjoner Od kiedy Poprzednik
Siatkówka mężczyzn Stephane Antiga (Francja) listopad 2013 Andrea Anastasi
Siatkówka kobiet Piotr Makowski kwiecień 2013 Alojzy Świderek
Piłka ręczna mężczyzn Michael Biegler (Niemcy) listopad 2012 Daniel Waszkiewicz i Damian Wleklak
Piłka ręczna kobiet Kim Rasmussen (Dania) czerwiec 2010 Krzysztof Przybylski
Koszykówka mężczyzn Dirk Bauermann (Niemcy) styczeń 2013 Ales Pipan
Koszykówka kobiet Jacek Winnicki styczeń 2012 Dariusz Maciejewski
Piłka nożna mężczyzn Adam Nawałka listopad 2013 Waldemar Fornalik
Piłka nożna kobiet Wojciech Basiuk luty 2013 Roman Jaszczak
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Z TomasZem 

Półgrabskim, 

podsekretarzem stanu 

w ministerstwie  

sportu i Turystyki,  

rozmawia marek 

michałowski

Ministerstwo uruchamia trzy programy: „Mały 
Mistrz”, „Multisport” i „Umiem Pływać”. Proszę 
opowiedzieć o każdym z nich, z naciskiem na 
cele, jakim mają służyć.
To są trzy nowe programy, bo 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ma całą 
paletę programów, które funkcjonowały 
do tej pory. Po igrzyskach w Londynie 
Pani minister Joanna Mucha zapowie-
działa Kongresy Sportu Powszechnego 
– objechała 16 województw, podysku-
towała z ludźmi, posłuchała, co mówią 
specjaliści. Sama miała spostrzeżenia. 
Konkluzją tych spotkań było przygotowa-
nie wspomnianych programów i dużej 
akcji medialnej dotyczącej upowszechnia-
nia sportu.

Jakie to były konkluzje?
Dzieci nie ćwiczą na lekcjach wycho-

wania fizycznego tak, jak byśmy chcieli. 
Polacy – choć jest z tym coraz lepiej 
– nie ruszają się w dostatecznym stop-
niu. Wskazuje na to wiele badań, m.in. 
warszawskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego, określających sprawność 
fizyczną dzieci. Kiedy porównamy obecne 
dzieci z tymi z 1979 roku, to okazuje 
się, że skaczemy bliżej, biegamy wolniej, 
wisimy na drążku krócej. To oznacza, że 
cechy motoryczne naszego społeczeństwa 
są coraz słabsze. Jak w takim razie, skoro 
jesteśmy fizycznie słabsi, rywalizować 
z innymi nacjami nie tylko w sporcie, ale 
także na rynku pracy? 

Dlaczego tak się dzieje? Przecież bazę sportową 
mamy coraz lepszą.
Ta baza nie może stać pusta, trzeba ją 

wykorzystać. Stąd pomysł, żeby odwró-
cić filozofię i wprowadzić nowe progra-
my. Do tej pory ministerstwo ogłaszało 
konkursy i kto żyw składał wnioski. Jeśli 
ktoś otrzymał pieniądze, realizował to, 
co napisał we wniosku, ale trochę poza 
naszą kontrolą. Teraz to my formułujemy 
nasze oczekiwania, ustalamy, co chcemy 
robić, i zamawiamy to na rynku, szukamy 
w drodze konkursów wykonawców, którzy 
będą realizować nasze programy. Chcemy 
wprowadzić zarządzanie projektowe, czyli 
musi być określony cel i budżet – elementy 
sprawdzalne, monitoring.

Na czym polega program „Mały Mistrz”?
Chodzi o wsparcie nauczycieli edu-

kacji wczesnoszkolnej, a więc klas I-III, 
dysponujących niewystarczającą wiedzą 
w zakresie upowszechniania aktywności 
fizycznej. Chcemy im zapewnić warsz-
tat, chcemy szkolić, robić konferencje, 
żeby umieli prowadzić atrakcyjne zajęcia. 
Na jedną z trzech godzin wf. w tygodniu 
przychodziłby absolwent AWF i pomagał 
paniom opiekującym się małymi dziećmi. 
Chcemy uatrakcyjnić te zajęcia, wprowa-

Kiedy porównamy 
obecne dzieci z tymi  
z 1979 roku, to okazuje 
się, że skaczemy bliżej, 
biegamy wolniej,  
wisimy na drążku krócej
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dzić sprawności, które dzieci by zdobywały, 
np. rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, 
saneczkarz-narciarz-łyżwiarz, pływak-wod-
niak, lekkoatleta, piłkarz-nożny/ręczny/
koszykarz/siatkarz. W każdym bloku zajęć 
uczeń miałby szansę opanować określo-
ne umiejętności i wiadomości, za które 
byłby odznaczany odpowiednią odznaką 
– znaczkiem wklejanym do legitymacji. 
Z każdym rokiem będzie się zwiększał 
poziom trudności i zakres wymaganych 
umiejętności, którym powinno sprostać 

dziecko. Nauczyciel może też zmieniać 
niektóre sprawności.

A program „Multisport” czemu ma służyć?
To kontynuacja projektu „Mały Mistrz”. 

„Multisport” przede wszystkim ma zachęcić 
dzieci z klas IV–VI do uprawiania sportu. 
Pokazać, na czym polega trening sporto-
wy, nauczyć je systematyczności. Chodzi 
o podniesienie cech motorycznych dzieci. 
Dziś trenerzy muszą rok lub dwa lata 
usprawniać dziecko, dopiero potem tre-

nować. Ale projekt ten ma także ekspono-
wać wychowawczą rolę sportu, szczególnie 
w umacnianiu więzi rodzinnych i kulty-
wowaniu lokalnych tradycji sportowych. 
„Multisport” to zajęcia pozalekcyjne, pro-
wadzone trzy razy w tygodniu na obiektach 
klubowych, gminnych lub szkolnych przez 
wykwalifikowanych trenerów lub instrukto-
rów. Na zajęcia składają się trzy 90-minu-
towe bloki. W poniedziałki – lekkoatletyka, 
w środy – gry zespołowe, w piątki – sport, 
jaki lubisz, jaki jest popularny w twoim 
regionie.

Nie wszędzie są kryte baseny. Jak zatem reali-
zować trzeci projekt, czyli program powszechnej 
nauki pływania „Umiem Pływać”?
Oferta skierowana będzie również do 

uczniów z tych miejscowości, w których 
nie ma krytych pływalni, uwzględniono to 
w założeniach programowych, przewidzia-
no m.in. środki na transport. Każdemu 
dziecku, bez względu na to, gdzie mieszka 
i się uczy, chcemy zaoferować 20 godzin 
nauki pływania. To projekt adresowany 
do uczniów klas trzecich. Zajęcia będą 
prowadzić trenerzy lub instruktorzy pływa-
nia. Chcemy przede wszystkim nauczyć 
dzieci bezpiecznego pływania i właściwego 
zachowania na akwenach.

Jak wielu uczniów i szkół obejmą proponowane 
programy?
Przy założeniu, że do projektu „Mały 

Mistrz” przystąpi w szkole jedna klasa 
pierwsza, w przyszłym roku możliwe będzie 
objęcie tym programem ponad 7 tysięcy 
szkół podstawowych, a więc około 53 proc. 
W przypadku „Multisportu” w 2014 roku 
obejmiemy tym projektem około 30 tys. 
uczniów klas IV–VI, a docelowo, w przy-
szłych latach, oferta będzie skierowana 
do około 200 tys. dzieci, czyli 20 proc. 
tej grupy wiekowej. Programem „Umiem 
Pływać” będzie można objąć w 2014 roku 
około 120 tys. uczniów.

Co resort planuje zrobić, aby te projekty nie 
pozostały tylko pięknymi hasłami? Kto będzie je 
realizować? Samorządy? Szkoły? Kluby?

Programem „Umiem 
Pływać” będzie można 
objąć w 2014 roku 
około 120 tys. uczniów

Minister sportu 
Joanna Mucha 
i podsekretarz 
stanu Tomasz 
Półgrabski 
nie mają 
wątpliwości, źe 
zainteresowanie 
nowymi 
programami 
będzie wysokie
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Przede wszystkim samorządy i organi-
zacje pozarządowe, np. kluby, Ośrodki 
Sportu i Rekreacji, Szkolne Kluby 
Sportowe, Wojewódzkie Interdyscyplinarne 
Stowarzyszenia Sportowe. My wybierzemy 
operatora narodowego, który będzie reali-
zował te programy, marszałkowie operato-
rów wojewódzkich itd. 

Czy to będą nowe instytucje, powołane na potrze-
by programów?
Nie. Operatorzy będą wybierani w dro-

dze konkursu spośród działających organi-
zacji. Nie budujemy dodatkowych struktur.

W jaki sposób Ministerstwo Sportu chce zainte-
resować szkoły i kluby swoimi programami? Są 
szkoły z wielką halą, basenem i boiskiem, któ-
rych jedyną reakcją na propozycję prowadzenia 
zajęć sportowych jest podanie ceny za wynajem 
obiektów.
Nawiążemy kontakt i będziemy prze-

konywać. Już teraz jeździmy po Polsce, 
spotykamy się z samorządowcami. Nie 
boimy się braku zainteresowania pro-
gramami. W województwie kujawsko-
pomorskim planowaliśmy utworzenie stu 
ośrodków multisportowych, a zgłosiło się 
już 300. Widać chęć współpracy i zain-
teresowanie naszymi programami. To 
taka tytaniczna, codzienna, systematycz-
na praca, polegająca na przekonywaniu 
ludzi.

Rozmowy mogą nie wystarczyć. Potrzebne mogą 
być pieniądze na rozbudowę bądź modernizację 
obiektów sportowych.
Po to jest program inwestycyjno-remon-

towy. W tym roku uruchomiliśmy już 20 
mln zł, za które kluby mogą remontować 
swoje obiekty, odnowić toalety, naprawić 
dach, ogrzać siłownię.

Realizacja programów będzie kosztowna – 
wynajem obiektów, transport, wynagrodzenie 
instruktorów, ubezpieczenie uczestników zajęć 
pozaszkolnych.

Ministerstwo Sportu daje na każdy pro-
gram 50, 40 albo 30 proc. środków. 
Przeznaczyliśmy 6 mln zł na „Małego 
Mistrza”, tyle samo na „Multisport”, 13 mln 
zł na „Umiem Pływać”. To są konkretne 
działania, to nasza oferta. Teraz staramy 
się przekonać samorządy do tego, żeby 
razem z nami finansowały te programy.

To pozytywny mechanizm, inny niż w resortach, 
które zrzucają na samorząd zadania, nie dając 
na ich realizację pieniędzy. Czy jednak miastom 
i gminom uda się wygenerować środki na sport, 
skoro brakuje ich na szpitale, przedszkola 
i drogi?
Pracujemy z urzędami marszałkowski-

mi, żeby marszałkowie dołożyli tę drugą 
część, 50 czy 30 proc., w zależności od 
programu. Półtora miesiąca temu byli-
śmy w Bydgoszczy na konwencie mar-
szałków i przedstawiliśmy nasze progra-
my. One zostały bardzo ciepło przyjęte. 
Oczywiście jest ryzyko, że samorządy 
mogą nie wygenerować pieniędzy na 
realizację naszych programów. Staramy 
się jednak przekonać marszałków, żeby 
razem z nami finansowali te projekty. 
Wszystko zależy od ludzi, ale nie oba-
wiam się o sukces programów, bo jeżdżę 
po kraju, rozmawiam z samorządowca-
mi i oni sami mówią, że to wstyd, żeby 
obiekty sportowe stały puste, chcą orga-
nizować zajęcia dla dzieci.

Minister Joanna Mucha dwa miesiące temu 
powiedziała, że dotychczasowe działania nie 
były skuteczne, a stan zdrowia naszych dzieci 
jest coraz bardziej alarmujący. Dlaczego tak się 
działo? Poprzednie programy były złe? Słabi 
nauczyciele?
Nie ma prostej diagnozy. To nie jest 

tylko problem Polski. Dziś dzieci mają tyle 
atrakcyjnych możliwości spędzania czasu 
wolnego, że rezygnują ze sportu, nie chcą 
się spocić, zmęczyć. Firma Nike razem 
z Ministerstwem Sportu Brazylii przepro-
wadziła badania. Wynika z nich, że dzieci, 
które urodziły się w ciągu kilku ostatnich 
lat, będą żyły krócej niż ich rodzice – po 
raz pierwszy w historii. Wszystko przez cho-
roby cywilizacyjne spowodowane brakiem 
ruchu, takie jak cukrzyca, otyłość, proble-
my z krążeniem. Dziś wiele państw prze-
prowadza kampanie i podejmuje wysiłek, 
żeby to zmienić. Aby zainteresować dzieci 
sportem, ofertę dla nich trzeba podać 
w bardzo ciekawy sposób. Jestem przeko-
nany, że nasze programy właśnie takie są.

Skąd ta pewność? Przecież mimo różnych progra-
mów i rozwoju bazy sportowej kondycja fizyczna 
Polaków wciąż się pogarsza.
Widzimy ten problem chociażby na 

przykładzie orlików. Jest ich w tej chwili 
w całym kraju 2600, ale brakuje animato-
rów, ludzi, którzy by z sensem wykorzysty-
wali te obiekty. Fundacja Rozwoju Kultury 
Fizycznej, która z nami współpracuje, wła-
śnie szkoli tych animatorów, zwiększa ich 

Firma Nike razem  
z Ministerstwem Sportu 
Brazylii przeprowadziła 
badania. Wynika z nich,  
że dzieci, które urodziły 
się w ciągu kilku 
ostatnich lat, będą żyły 
krócej niż ich rodzice

mariusz JurkiEWiCz 
reprezentant Polski w piłce ręcz-

nej, brązowy medalista mistrzostw 
świata z 2009 roku, ambasador 
projektu „mały mistrz”:

Nie wahałem się ani sekundy, 
gdy zaproponowano mi, bym został 
ambasadorem „Małego Mistrza”. 
To dobry i potrzebny program, który 
może poprawić nauczanie początko-
we w polskich szkołach. Nauczyciele 
wychowania fizycznego nie są dosta-
tecznie przygotowani do pracy z mały-
mi dziećmi. „Mały Mistrz” ma to 
zmienić, nauczyć prowadzących wf. 
nowych rozwiązań, ciekawych zajęć, 
które zachęcą uczniów do sportu.

Chodzi przede wszystkim o powstrzy-
manie fatalnego zjawiska zwolnień 
z lekcji wychowania fizycznego, spo-
wodowanie, aby zajęcia te były atrak-
cyjne, żeby dzieci chciały brać w nich 
udział. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy 
w pierwszych klasach podstawówki 
mieliśmy wf. na szkolnych korytarzach. 
Warunki były trudne, a sami nauczy-
ciele, choć wspaniali ludzie, niedo-
statecznie przygotowani do tej pracy. 
Mam nadzieję, że uda nam się zain-
teresować projektem „Mały Mistrz” jak 
najwięcej szkół, zachęcić uczniów do 
lekcji wychowania fizycznego, a także 
odkryć nowe talenty sportowe.

ministerstwo sportu i turystyki
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kompetencje nie tylko specjalistyczne – jak 
przeprowadzić zajęcia z piłką, ale też jak 
nabyć umiejętności wolontariusza, tworzyć 
lokalne grupy nacisku, jak zdobywać pie-
niądze od samorządu.

Jak programy, które mają na celu upowszech-
nienie sportu, mogą przełożyć się na sport 
wyczynowy?
Badania w Oksfordzie wykazały, że 

o tym, czy ktoś zostanie mistrzem w jakiejś 
dziedzinie, decydują trzy płaszczyzny. Po 
pierwsze – trzeba przepracować 10 tys. 
godzin, a więc uczyć się i ćwiczyć ponad 
10 lat, aby zostać wybitnym sportowcem, 
muzykiem, lekarzem. Po drugie – potrzeb-
ny jest wybitny trener lub nauczyciel, który 
prowadzi młodego człowieka przez wiele 
lat, będzie dla niego wzorem i autoryte-
tem. Po trzecie – potrzebne jest wsparcie 
rodziny i otoczenia, zwłaszcza na najniż-
szym poziomie, na początku nauki czy tre-
ningu. Nasze programy wpisują się w tę 
filozofię. Chcemy zbudować piramidę. 
Im jej podstawa, obszar szukania talen-
tów będzie większy, tym łatwiej będzie 
znaleźć talent. W budowie tej szerokiej 
bazy ma pomóc zachęcanie dzieci do 
rekreacji i sportu. Zwłaszcza „Multisport”, 
a więc projekt pokazujący i zachęcający 
dzieci do uprawiania różnych sportów, 
może zaowocować tym, że coraz więcej 
uzdolnionych dzieci będzie brało udział 
w tym systemie – od podstawy piramidy 
po jej szczyt. Mamy nad czym pracować. 
Dla porównania podam, że we Francji 
jest milion zarejestrowanych tenisistów, 
w Hiszpanii 150 tysięcy, a w Polsce tylko 
1,5 tysiąca.

Co zrobi resort, jeśli zainteresowanie jego pro-
gramami będzie znikome?
Nie obawiamy się tego. Ten nasz plan 

nie jest przypadkowy, wyrwany z kontekstu. 
My wiemy, czego chcemy, opisaliśmy, jak 
to zrealizować, teraz trzeba tylko zdobyć 
na to pieniądze, wdrożyć i monitorować.

Może nie być łatwo. Coraz więcej dzieci zwalnia 
się z lekcji wychowania fizycznego. Nie lubią wf., 
bo jest nudny, bo nauczycielowi zależy tylko na 
dobrych wynikach w rankingach, nie interesuje 
się mniej sprawnymi uczniami. Nawet taki mistrz 
jak Szymon Ziółkowski zamiast piątki miał tylko 
czwórkę z wf., bo nie chciał grać w piłkę.
To jest właśnie ta stara mentalność, 

pokutująca wśród niektórych nauczycieli 

do dziś, żeby grać w zbijaka albo kopać 
piłkę. Trzeba to zmieniać. „Mały Mistrz” 
jest temu poświęcony, chcemy zmieniać 
mentalność nauczycieli. Akcja „Stop 
zwolnieniom z wf.” też temu właśnie 
służy. Wciąż mamy problem zbyt wcze-
snej specjalizacji. Dlatego idziemy w tym 
kierunku, aby upowszechniać rekreację 
i sport. Paweł Fajdek, mistrz świata 
w rzucie młotem, na początku uprawiał 
różne konkurencje lekkoatletyczne, bie-
gał, skakał, dopiero potem ze względu 
na warunki fizyczne zajął się młotem. 
Podobnie było z Jerzym Janowiczem, 
jego rodzice, którzy sami byli sportow-
cami, zwracali przede wszystkim uwagę, 
żeby ich syn był sprawny, a tenisowa 
rakieta była dodatkiem.

Jaki wpływ na realizację ministerialnych progra-
mów może mieć deregulacja zawodu trenera? 
Czy do pracy z dziećmi nie trafią przypadkowi 
ludzie? 
Deregulacja nie znaczy, że państwo 

umywa ręce i teraz będzie można robić, 
co się chce. Ona oznacza, że państwo nie 
będzie centralnie regulowało tego typu 
spraw, nie będzie mówiło, kto ma być tre-
nerem. Odpowiedzialność za to ma wziąć 
ruch sportowy, ma opracować ramy kwali-
fikacji i ustalić, co ma umieć człowiek, który 

chce być trenerem zawodowego klubu 
albo instruktorem w szkole. To związki 
sportowe mają określić te kompetencje 
i szkolić. Niektóre zresztą już to robią. 
PZPN uruchomił właśnie w filii stołecznej 
AWF w Białej Podlaskiej nową Szkołę 
Trenerów, z kolei PZPS założył Akademię 
Polskiej Siatkówki. 

Kiedy należy oczekiwać pierwszego podsumo-
wania wdrażanych programów i wyciągnięcia 
wniosków z ich realizacji?
Za dwa miesiące, kiedy gminy poskła-

dają wnioski o udział w programach, 
zorientujemy się, czy projekty są popu-
larne, czy cieszą się zainteresowaniem. 
Potem przystąpimy do szkolenia nauczy-
cieli i instruktorów, wydawania publikacji, 
monitorowania całego procesu wdrażania. 
Za rok powinniśmy więc wiedzieć, co było 
silną, a co słabą stroną tych progra-
mów. Będzie to jednak wstępna ocena, 
bo trzeba wielu lat systematycznej pracy, 
by nasze działania przyniosły oczekiwa-
ne efekty. To są programy innowacyjne, 
nowoczesne. Takiego jak „Multisport” na 
pewno w Europie nie ma. Mam nadzieję, 
że dzięki tym programom i współpracy 
z marszałkami województw do gmin trafi 
więcej środków na sport, że coraz więcej 
dzieci będzie go uprawiać.

WładysłaW kOzakiEWiCz
mistrz olimpijski w skoku o tyczce z 1980 roku, honorowy patron projektu „mały mistrz”:

Zgodziłem się zostać twarzą tego projektu po rozmowie z panią minister Joanną Muchą. Okazało 
się, że mamy takie same poglądy na temat roli sportu w życiu dzieci i młodzieży. Poza tym od dawna 
prowadzę zajęcia sportowe z młodzieżą, więc znam z praktyki problemy związane z wychowaniem 
fizycznym. Uznaliśmy z panią minister, że pasuję do tego, co zamierza robić jej resort, dlatego posta-
nowiłem przyłączyć się do akcji propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Projekt „Mały Mistrz” i inne programy Ministerstwa Sportu i Turystyki są bardzo ważne, bo próbują 
przyciągnąć uczniów do sportu, zachęcić do ruchu, aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że nawyki i pasje 
z dzieciństwa pozostają często na całe życie i owocują tym, że gdy jest się już dorosłym, nadal dba się 
o zdrowie i kondycję, uprawia jakiś sport, choćby rekreacyjnie. Poza tym trening sportowy uczy pracy 
i systematyczności, więc kształtuje także charaktery młodych ludzi. Dlatego warto wspierać inicjatywy, 
które propagują wychowanie fizyczne wśród uczniów.

Przeznaczyliśmy 6 mln zł 
na „Małego Mistrza”,  
tyle samo na „Multisport”, 
13 mln zł na „Umiem 
Pływać”
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P rosi, by nie podawać nazwiska, 
nawet imienia. Sekretów nie 
zdradzi, nie będzie żadnych 

tajnych i poufnych informacji, ale lepiej 
dmuchać na zimne. Woli, by nikt go nie 
powiązał z opowiadanymi historiami. 
Niech będzie Panem Nauczycielem. Staż 
w zawodzie wuefisty – ponad 20 lat w 
warszawskich szkołach. Fachowiec, który 
w polskim systemie edukacji niejedno 
widział i niejedno przeżył.

Ja bym z takiego boiska  
nie wracał na noc

– Podstawy programowe oczywiście są, 
trzeba je realizować na każdym szczeblu 
kształcenia, w szkole podstawowej, w 
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, 
a jeszcze wcześniej w przedszkolu – 
zaczyna swoją opowieść Pan Nauczyciel. 
Czy te podstawy są realizowane? – 
Uzależnione jest to od trzech czynników 
– mówi. – Czy są warunki w szkole, czy 
młodzież jest w stanie to zrobić, czy 
nauczyciel jest w stanie to zrealizować. 
Różnie to wygląda, wbrew pozorom to 
bardzo skomplikowane zadanie.

Obserwacje Pana Nauczyciela nie są 
ani wesołe, ani optymistyczne. – Z roku 
na rok coraz więcej młodzieży się zwal-
nia z lekcji wf. Poziom sprawności spor-

pieniędzy. Do tego padają kluby, nie wia-
domo więc, gdzie kierować dzieci uzdol-
nione, które chcą trenować. Dzwonią 
do mnie rodzice, a ja, człowiek w tym 
siedzący, nie jestem w stanie powiedzieć, 
który klub przyjmuje młodzież. Mało 
tego, w tym roku pierwszy raz od 25 
lat mojej pracy nie ma w szkole sks-ów, 
zabrakło na to pieniędzy, gminy ich nie 
dają. Oczywiście ja zajęcia sks prowa-
dzę, społecznie. Co mam powiedzieć 
tym dzieciom, które chcą ćwiczyć? Do 
widzenia, bo panu nauczycielowi nikt 
nie płaci? W liceach czy technikach ta 
liczba płaconych godzin spadła drastycz-
nie, powiedzmy trzykrotnie. Pozabierano 
dodatki motywacyjne. Sport nadal opiera 

towej młodzieży jest coraz niższy. Siedzą 
przed komputerami, tam nie jest ani za 
zimno, ani za ciepło, nie pada na głowę. 
To nie znaczy, że cała młodzież jest taka, 
ale procent tej mało sprawnej rośnie. 
Kiedyś z przychodzących do pierwszej 
klasy liceum chłopców do reprezento-
wania szkoły w piłce nożnej nadawało 
się 15, nawet 20. Teraz sześciu, siedmiu 
z kilkudziesięciu. A jeszcze trzeba ich do 
grania namawiać! Dzieci coraz mniej 
czasu poświęcają na ruch. Nie wykorzy-
stują tego, że mają taką infrastrukturę! 
Wystarczy spojrzeć za okno, ja w promie-
niu dwóch kilometrów od swojego bloku 
mam dwie szkoły z boiskami ze sztucz-
ną nawierzchnią. Pięknymi boiskami. 
Gdybym ja był w ich wieku, to pewnie 
nie wracałbym z tego boiska do domu, 
spałbym tam – zaznacza. 

Ludzie dobrej woli, zapaleńcy, 
szaleńcy

Logicznie myśląc – na pięknych 
boiskach powinno być coraz więcej dzie-
ci. – Młodzież przychodzi, ale nikt się 
nią nie zajmuje, gminy nie mają na to 

Rafał KazimieRczaK

To prawda – w naszym sporcie rosną piękne 

obiekty, jest ich coraz więcej. Co z tego, skoro 

za chwilę będą świecić pustkami, bo nie będzie 

chętnych, by się nimi cieszyć. A zaniechania  

z tego roku będą widoczne nie za rok czy dwa, 

one będą widoczne za lat 20. Zaniechania, które 

zaczynają się na samym początku, w szkole, 

na lekcjach wf. Już teraz bijmy więc na alarm, 

grajmy larum. Naprawdę nie ma na co czekać.

Andrzej Niemczyk 
stworzył potęgę 
polskiej kobiecej 
siatkówki, dziś 
apeluje o większą 
rolę wf. w szkole
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się na zapaleńcach, ludziach dobrej woli, 
szaleńcach. Jak długo?

Ponad setka dzieci na lekcji
Jak wygląda wf. w szkole Pana 

Nauczyciela? – Układanie planu lek-
cji uzależnione jest od języków obcych. 
Kiedyś było od wf., bo trzeba było jak 
najlepiej wykorzystać salę gimnastyczną. 
Teraz stawia się na języki. Dzieci z jednej 
klasy angielski mają na czterech pozio-
mach, w zależności od zaawansowania. 
W tym samym czasie rozchodzą się 
zatem do czterech sal i czterech nauczy-
cieli. Pod kątem tego trzeba ustalić cały 
plan zajęć. Następna godzina, następny 
język. A gdzie jest wf.? Wiadomo, na 
końcu. Szkoły pną się w rankingach, 
bo dobrze zdawana matura, bo dobrze 
nauczane języki. Wf.? A kogo to obcho-
dzi – mówi Pan Nauczyciel.

Jakie są tego konsekwencje? – U mnie 
w szkole mamy dwie sale gimnastyczne 
i siłownię. Jesienią, zimą i wczesną wio-
sną tylko tam można ćwiczyć. Czterech 
wuefistów w tym samym czasie ma lek-
cje, po dwadzieścia kilka osób z klasy. 
Czyli jednocześnie ponad setka dzieci! 
Jak się pomieścić? Żeby było jeszcze 
śmieszniej, to trzy klasy są chłopców, 
jedna dziewcząt. Jedna klasa pierwsza, 
następna trzecia. Nie ma jak tego połą-
czyć. Gnieździmy się, a potem przez 
cztery godziny z rzędu obie sale i siłow-
nia stoją wolne, bo tak wynika z planu. I 
tak kilka dni w tygodniu – opowiada Pan 
Nauczyciel.

Przypomnienie: miejsce akcji to 
Warszawa, znana, renomowana szkoła. 
Jak tu prowadzić lekcję, jak realizować 
program? Można zadbać co najwyżej 
o to, by dzieci nie zrobiły sobie krzywdy 
i były w miarę usatysfakcjonowane. – 
Języki dla jednej klasy są na czterech 
poziomach i to ma sens, pełna zgoda. 
Ktoś, kto uczy się liter, nie siedzi obok 
kogoś, kto płynnie mówi. A na wf. wła-
śnie tak jest – mówi Pan Nauczyciel.

niemczyk pisze do pani minister
Tyle wiadomości ze źródła. A co o 

polskim wf. myślą ludzie polskiego 
sportu? Zawodnicy, trenerzy, lekarze – 
ci, którzy wyrastają z tego systemu?

Plany lekcji układa się 
pod kątem języków. 
Kiedyś układało się pod 
wf. Dlatego teraz cztery 
klasy ćwiczą na raz,  
a potem sala stoi pusta

BZdurA ToTAlNA, A proBlem duży

O obowiązkach wobec młodego pokolenia mówi też mistrz nad mistrzami 
– bo dwa złota olimpijskie chyba upoważniają do takiego tytułu – kulomiot 
Tomasz Majewski. 

– Odwiedzam szkoły, staram się dzieci zainteresować sportem, opowiadam 
o swojej drodze, odpowiadam na różnorakie pytania. Sport jest fajny, trzeba 
to tylko dzieciom pokazać – przekonuje. 

Jego żona ukończyła AWF i jest wuefistką, więc sprawa edukacji nie jest 
Majewskiemu obca. – Jest coraz gorzej – twierdzi mistrz. – I dopada nas 
choroba coraz lepiej sytuowanych społeczeństw, mamy coraz więcej otyłych 
dzieci. Poza tym coraz więcej z nich opuszcza wf., żeby nie mieć gorszej śred-
niej na świadectwie. Bzdura totalna, a problem duży. Rosną kaleki, za ileś lat 
będą utykać, będą chorować i wtedy problem zrobi się bardzo poważny.

Dlaczego ludzie, dlaczego rodzice nie zdają sobie sprawy z tego zagro-
żenia? – Dopiero otrzaskujemy się w tym średnim dobrobycie. Za dużo jest 
kolorowych rzeczy w sklepach, a wychowani w komunie rodzice chcą dzieci 
„zakarmić” albo zarzucić je sprzętem elektronicznym. Jeszcze nie jesteśmy na 
tyle świadomi, by kupić piłkę, po prostu. Albo łyżwy. Albo rakietę tenisową.

Gdzie szukać ratunku? Co robić? Gdzie bić na alarm? – Edukować, 
pokazywać, tłumaczyć – wymienia Majewski. – Wszystko powinno się zacząć 
w domach, ale akurat to jest najtrudniejsze, bo jak przetłumaczyć coś doro-
słemu, który zawsze ma racje? Dzieci są otwarte, słuchają, więc wychowanie 
fizyczne trzeba zaczynać w bardzo młodym wieku. Słuszne są postulaty, by 
prawdziwy wf. miały jak najwcześniej. A teraz w klasach I–III prowadzą go 
nauczyciele ogólni, nie wuefiści. To błąd, bo dzieci od początku powinny 
być prawidłowo uczone, to w tych wczesnych latach wyrabia się nawyki. I 
to jest w programie ministerstwa, pod czym ja się podpisuję – zapewnia 
Majewski.

Mistrz nie zgadza się z tym, że wf. jest w szkolnej hierarchii już na dnie. 
– Ten przedmiot jest nisko, ale będzie jeszcze gorzej, bo teraz mogą go pro-
wadzić nauczyciele po kursach, po jakichś studiach podyplomowych. Mają 
te same prawa, co ludzie z magisterium po AWF, a to specyficzna uczelnia, 
są tam i marginalizowane fikołki, i nauka anatomii. Dziecku łatwo zrobić 
krzywdę, jeżeli nie ma się wiedzy. Zatem gdy za nauczanie bierze się ktoś 
niedouczony, to robi się groźnie – przekonuje mistrz. 

On, w tym pierwszym okresie, postawiłby na ćwiczenia ogólnorozwojowe 
dla najmłodszych. – Ogólnorozwojówka plus gimnastyka to podstawa – 
uważa. – A jak dziecko będzie już wygimnastykowane i sprawne, niech się 
bierze za dyscypliny, które mu się podobają. Wcześniej zadbajmy jednak o 
podstawy. U nas niby wszyscy znają się na sporcie, a tak naprawdę zna się 
mało kto. Nie jesteśmy wyedukowani w tej materii.
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że jeżeli tego nie załatwimy, i to w miarę 
szybko, to nie będziemy mieli ani zdro-
wego społeczeństwa, ani sukcesów spor-
towych. Co z tego, że sportowcy są pra-
widłowo trenowani. To wybrani ludzie, 
elita. A w tej walce chodzi o masy, o tych, 
którzy w piramidzie są pod szczytem. To 
walka o to, byśmy mieli mniej chorych 
ludzi, a więcej wolnych łóżek w szpita-
lach. Mniej 40-latków, którzy siedzą na 

Andrzej Niemczyk, trener siatkarski, 
który z reprezentacją kobiet sięgnął po 
złoto mistrzostw Europy, nie ma dobrego 
zdania. – Nasze dzieci, niestety, są coraz 
mniej sprawne. A wf. cały czas jest pią-
tym kołem u wozu. Troszkę się zmieniło 
na lepsze, ale o wiele za mało, wf. jest 
traktowany po macoszemu – twierdzi 
trener.

Na planach, które realizuje się w 
szkołach, nie zostawia suchej nitki. – Są 
tragiczne. Przecież dziecko nie musi się 
uczyć dwutaktu czy serwisu, to nie jest 
ważne. Najważniejsza jest sprawność 
ogólna, a do tego gimnastyka korek-
cyjna. Wady kręgosłupa czy inne trzeba 
eliminować jak najszybciej. W programie 
szkolnym nie ma gimnastyki, a nasi 
nauczyciele są przecież do tych lekcji 
przygotowani. Dzieci za rzadko też pły-
wają, a to właśnie ten sport rozwija cały 
organizm – dodaje Niemczyk.

Napisał list otwarty do pani minister, 
był u niej na spotkaniu. – Powiedziałem, 

zwolnieniach, zamiast pracować. Ludzie, 
te wszystkie kłopoty zaczynają się tam, 
na początku. Czego Jaś nie przećwiczy, 
tego Jan nie będzie umiał!

Pupa nie za duża,  
a udo smukłe

Niemczyk bardzo długo pracował 
poza granicami naszego kraju, jest więc 
odpowiednią osobą, by porównać sytu-
ację tam i u nas. Daleko w tyle jesteśmy 
za najlepszymi, nawet za średniakami? 

– Bardzo – twierdzi trener. – Przed nami 
jest Turcja, nie mówiąc o bogatszych 
społeczeństwach. A w Turcji warunki w 
szkołach nie są lepsze niż u nas, dużo 
ćwiczą na zewnątrz. I jest to ćwiczenie 
organizmu, a nie robienie z dzieci siat-
karzy czy koszykarzy. W naszych szkołach 
brakuje mi na przykład lekcji tańca, tego 
regionalnego i towarzyskiego. To taniec 
najlepiej rozwija koordynację ruchową. 
Ja na wf. musiałem tańczyć. I dobrze. 
Nasi nauczyciele na pewno to umieją, 

Andrzej Niemczyk: 
W naszych szkołach 
brakuje mi na przykład 
lekcji tańca. To ta forma 
ruchu najlepiej rozwija 
koordynację ruchową 

Mariusz 
Czerkawski, 
polski gwiazdor 
ligi NHL, od lat 
pomaga dzieciom 
stawiać pierwsze 
kroki w hokeju
na lodzie
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przecież uczą się tego na AWF. Tylko trze-
ba dać im narzędzia, sprzęt, muzykę.

Kiedy Niemczyk pracował – krótko 
– w szkole w Berlinie, spotykał się z 
tym, co jest codziennością dla polskich 
nauczycieli wf. – Dzieciaki przedstawiały 
mi zwolnienia, zwyczajnie nie chciały 
ćwiczyć. Musiałem sobie z tym pora-
dzić. Chłopaków podpuszczałem, że 
wyglądają jak chuchra, więc powinni 
pomachać hantelkami, by się wzmocnić. 
Dziewczynom dawałem ćwiczenia, by 
nie miały za dużej pupy albo żeby udo 
smuklej wyglądało. I raptem okazało się, 
że mam na sali komplet. Dużo zależy 
od programu, ale jeszcze więcej od 
nauczyciela. Nawet jak program jest zły, 
a nauczyciel dobry, to można zrobić coś 
pożytecznego.

Alarmują specjaliści,  
krzyczą ortopedzi

A może to, że wf. spychany jest na 
margines, to wina tego, że w Polsce 
nie ma mody na zdrowy tryb życia? 
Nie ma wiedzy, jak bardzo jest to 
ważne. Lech Rzymkiewicz pracował z 
wieloma gwiazdami sportu, był leka-
rzem reprezentacji na kilku igrzyskach 
olimpijskich. 

– Bardzo mało robimy, by społe-
czeństwo było zdrowe – zaczyna opo-
wieść. – Jak te nasze wf. wyglądają? 
Prawda jest taka, że na plus trzeba 
zaliczyć powstające w niektórych szko-
łach pływalnie. Oprócz tego niewiele 
się zmienia. Oczywiście nie patrzmy na 
to przez pryzmat szkół warszawskich, 
spójrzmy na te powiatowe. Słaby wf. 
to słabe zdrowie. A dzieci odchodzą 
od sportu. W naborach do wielu sekcji 
albo jest coraz mniej chętnych, albo 
ich nie ma. Skąd taka sytuacja? Chyba 
stąd, że łatwiej usiąść przed telewizo-
rem lub komputerem, niż brać udział 
w zajęciach sportowych – zastanawia 
się Rzymkiewicz.

Jeszcze niedawno – w latach 80. 
ubiegłego wieku – prościej było wziąć 
piłkę i lecieć na boisko.– To prawda. 
Potem były lekkoatletyczne czwartki i 
tłumy dzieciaków, a teraz niektórych 
konkurencji nie daje się przeprowa-
dzić, bo nie ma kto startować. Kiedyś 
były badania w szkołach, teraz ich nie 

Obecnie w zawodach 
lekkoatletycznych 
dla dzieci niektórych 
konkurencji nie można 
przeprowadzić, bo nie 
ma chętnych do startu 

mAm oBowiąZek pomAgAć

Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim jest 
zaangażowana w akcje promocyjne sportu wśród młodzieży. – Podoba mi się 
program „Stop zwolnieniom z WF”, który jest wynikiem zatrważających badań 
otyłości dzieci i młodzieży. Wyników dokładnie nie pamiętam, jednak odsetek 
dzieci nieuczestniczących w lekcjach wf. jest bardzo duży. A przez to robią się 
i otyłe, i mniej sprawne, bo jedno z drugim się wiąże. To nie do końca wina 
szkół, problem leży też w domach. Rodzice zbyt łatwo dają dzieciom zwolnie-
nia z wf., który wciąż jest traktowany jako przedmiot drugiej kategorii.

Pani Maju, proste pytanie. Dlaczego? Dlaczego ten wf. cały czas jest tak 
niedoceniany? – Polska przechodzi taki etap, że wszyscy są w pogoni za 
karierą, za pieniędzmi, by mieć lepsze życie. Ganić tego nie można, ale w 
tym biegu niestety zaczynamy się gubić i przestajemy dbać o zdrowie. Nie 
ma czasu na sport, rodzice nie mają czasu, by dzieci sportem zarażać. Są 
zmęczeni. Najprostszym rozwiązaniem jest kupno komputera, dziecko przy 
nim siedzi i jest spokój.

Kolarka widzi szansę zmiany na lepsze. – Trochę się dzieje, jest coraz więcej 
akcji promujących zdrowy tryb życia i zdrową żywność. Ta akcja ministerstwa 
sportu „Stop zwolnieniom z WF” to nie tylko akcja promocyjna. Są stworzone 
programy, które mają dofinansowywać budowę i remont infrastruktury spor-
towej. Pod moim oknem w trzy miesiące powstało rewelacyjne boisko, które 
zimą kusić będzie lodowiskiem.

Wiem, że mam obowiązki wobec najmłodszych Polaków. Stąd wizyty w 
szkołach, spotkania z młodzieżą, pogadanki. My, sportowcy, przede wszyst-
kim skupiamy się jednak na treningu i odnoszeniu sukcesów, bo to one 
nakręcają ludzi. To, że ja wróciłam po poważnym złamaniu, pokazuje też, że 
kontuzja to nie koniec sportu. W fazie projektu jest „Lekcja z Mistrzem”. Kilku, 
może kilkunastu sportowców przygotuje lekcję wf., która zostanie nagrana, 
a potem nauczyciele, w ramach urozmaicenia, przeprowadzą ją z uczniami. 
Kibicuję temu pomysłowi.
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ma. Wystarczy popatrzeć na dzieciaki, 
które trafiają do przychodni. Sporo jest 
płaskostopia, sporo koślawości, nie 
mówiąc o skrzywieniach kręgosłupa. 
Alarmują pracujący z dziećmi spe-
cjaliści, ortopedzi o tym krzyczą. Jest 
coraz gorzej. Sprawdziany robione w 
szkołach wypadają bladziej i bladziej, 
przeciętne są gorsze niż były 30 lat 
temu. W skoku w dal dzieci w podsta-
wówkach skakały średnio 3 m, teraz 
2,5 m.

nie inwestowano w sport,  
czyli w zdrowie

Co zrobić, by to zatrzymać, a potem 
zmienić? – Nie iść na łatwiznę – uważa 
Rzymkiewicz. – Nauczyciele są przygo-
towani do zawodu, a wf. jest w szko-
łach coraz mniej. A przecież najważ-
niejszy jest prawidłowy rozwój, zatem 
w pierwszych klasach obowiązkowo 
powinny być ćwiczenia ogólnorozwojo-
we. Zamiast tego wf. spychany jest na 
margines, zawsze tak był traktowany. 
Dlaczego? Hmm... To chyba troszkę 
wynika z naszej mentalności. Nie ma u 
nas mody na zdrowy tryb życia, jak na 
przykład w Stanach. Pocieszające może 
być to, że coraz więcej ludzi zaczyna 
biegać. Patrząc na całe społeczeństwo, 
to jednak niewielka grupa, młodzieży 
też jest tam niewiele. Dopiero 30-, 
40-latkowie zaczynają zauważać plusy 
aktywności fizycznej.

Rzymkiewicz zwraca uwagę na jesz-
cze jedno, na pieniądze. – Przez wiele 
lat – nie mówię tu oczywiście o dota-
cjach dla mistrzów – tak naprawdę 
dużo się w sport nie inwestowało. 
A ludzi, tych młodych i tych starych, 

coś do sportu musi przyciągać. Na 
szczęście zaczęto budować pływalnie. 
A gdzie stadiony, nie piłkarskie, ale te 
lekkoatletyczne, dla wszystkich? Skra 
umarła, Orzeł umiera, Spójni nie ma, 
AWF to uczelnia. A to tylko Warszawa. 
Zapomniano nawet o profilaktyce, w 
szkołach nie ma już pielęgniarek, nie 
ma dentystów. Nie inwestowano w 
sport, nie inwestowano więc w zdrowie. 
Proste.

Wystarczy popatrzeć  
na dzieciaki. Sporo  
jest płaskostopia,  
sporo koślawości,  
nie mówiąc o krzywych 
kręgosłupach

SporT Był NAJlepSZym lekArSTwem dlA moNiki

Wzorcowym przykładem dla polskiej młodzieży powinna zostać Monika 
Pyrek. W kraju, w którym zdrowi ludzie biorą zwolnienia z wf., chorowita 
dziewczyna wyrosła na czołową tyczkarkę świata. Lista dolegliwości Moniki 
jest długa, jednak żadna z nich nie przeszkodziła jej w tym, by zdobywać 
medale największych imprez.

– Miałam anemię, teraz na szczęście tylko ją miewam. Okazało się, po 
szczegółowych badaniach, że mam też problem z tarczycą. To choroba 
Hashimoto, organizm atakuje sam siebie. Każdy dzień, do końca życia, 
muszę zaczynać od łykania tabletki. Przeszłam zabieg laserowej korekcji 
wzroku, bo z daleka prawie nic nie widziałam. Aha, i musiałam też walczyć 
z lękiem wysokości, co akurat w skoku o tyczce może być problemem – opo-
wiada Pyrek.

Mimo to, a właściwie właśnie dlatego, że miała tyle problemów, zwolnień 
z wf. nie brała. Zdobyła trzy medale mistrzostw świata. Można?

Polacy zaczynają 
doceniać 
aktywność 
fizyczną w wieku 
30-40 lat
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goś meczu, jakichś zawodów. W kilku 
programach jednocześnie, nawet tych 
otwartych, niekodowanych. Idolami dzie-
ci zostają więc sportowcy. Młodzi ludzie 
wychodzą na podwórko i naśladują swo-
ich bohaterów, chcą być tacy, jak oni.

Boiska do streetballu widać na każdym 
rogu. Zawsze pełne. Miejskie stadiony, na 
których są place do piłki nożnej, futbolu, 

działania, by to zmienić, 

są podejmowane.  

– Niedawno w polsce 

odbył się Narodowy 

dzień Sportu. przez nasz 

system zarejestrowało 

się ponad pięć tysięcy 

osób z blisko 30 miast. 

W niektórych oferty były wyko-
rzystane w stu procentach, w 
innych kompletu nie było – 

mówiła PAP Krystyna Radkowska z biura 
organizatorów. Podkreśliła, że w wielu 
przypadkach oferty były bardzo atrak-
cyjne, a do promowania aktywnego 
stylu życia włączyli się znani i utytułowani 
sportowcy, których kariery zaczynały się 
przy okazji właśnie takich akcji. 

– Zarażenie Polaków aktywno-
ścią fizyczną jest głównym celem 
Narodowego Dnia Sportu. To pierw-
sze takie przedsięwzięcie, o którym z 
pewnością wiele osób nie słyszało. Za 
kilka dni, kiedy spłyną do nas dane 
na temat frekwencji z całego kraju, 
będziemy mogli oszacować skalę tej 
akcji, do której odniesiemy się w przy-
szłym roku – stwierdziła Radkowska.

W USA, gdzie sport mają na poziomie 
najwyższym, ta dziedzina życia jest bar-
dzo szanowana. Sport był, jest i będzie 
w modzie. Dlaczego? Zacznijmy od tele-
wizji. Bez przerwy są transmisje jakie-

koszykówki, bejsbola i lekkoatletyki, oświe-
tlone są jupiterami do godziny 23.

Dla amerykańskiego ucznia drama-
tem jest wyrzucenie ze szkolnej drużyny. 
Bo zostać jej członkiem to powód do 
dumy i wielki plus w CV. Sport dla wielu 
Amerykanów – bo wiadomo, że nie dla 
wszystkich – jest stylem życia. Czymś waż-
nym, z przekonania.

W trakcie 
Narodowego Dnia 
Sportu boiska 
były, wzorem 
amerykańskich, 
uźywane do 
późnych godzin. 
Na zdjęciu: 
zajęcia prowadzi 
płotkarz Artur 
Noga

Krystyna 
Radłowska była 
organizatorką 
pierwszego 
Narodowego Dnia 
Sportu
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Pytanie podstawowe – dlaczego w wychowaniu  
i kształtowaniu dzieci warto stawiać na sport?
Najprostsza odpowiedź – bo sport to 

zdrowie. Obserwuję młodzież, która do 
nas przychodzi. Stroni od sportu, wręcz 
ucieka. To młodzież otyła...

Chwileczkę. Naprawdę do szkoły sportowej 
przychodzą dzieci otyłe, stroniące od aktywności 
fizycznej?
Do pierwszej klasy tak. Dlaczego 

rodzic zapisuje dziecko do szkoły spor-
towej? Twierdzi, że jest ruchliwe, a sport 
mu pomoże, bo się wyszumi, wyszaleje,  
a potem wyciszy. Po dwóch, trzech latach  
u nas ta sama młodzież naprawdę odnaj-
duje się w sporcie. Uczy tej odpowiedzial-
ności i dyscypliny.

Sport to priorytet, tak uważam. Sportu 
nigdy na dużo. My jesteśmy szkołą niere-
jonową, często słyszę więc od rodziców: 
Boże, żebyście państwo byli bliżej naszego 
miejsca zamieszkania... Jesteśmy sportową 
perełką na Mokotowie. Niekiedy dziecko 
chce, wręcz lgnie do sportu, a nie chcą 
rodzice, bo za daleko.

Dla mnie ważne jest to, że po zaję-
ciach szkolnych, tych obowiązkowych, nasi 

innych przedmiotów dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze. By mógł nadrobić zaległo-
ści. I widzę, że dzieci chętnie na te zajęcia 
uczęszczają.

Czy szkoła organizuje spotkania ze sportowcami, 
z gwiazdami, które uczniowie znają z telewizji? 
Taka rozmowa z idolem musi być bardzo ważna 
dla młodego człowieka.
Takich spotkań nie było przez wiele lat. 

W tym roku organizujemy Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy i już zgłaszają się 
do nas sportowcy. Będą spotkania. I ta 
akcja będzie kontynuowana, na pewno. 
Nie zapominajmy też o naszych znanych 
absolwentach, a ta lista jest naprawdę 
długa. Oni też będą nas odwiedzać, opo-
wiadać, jaką drogę musieli przebyć, by 
osiągnąć taki sukces.

Jak dużo jest wf. w waszej szkole?
Tego obowiązkowego 10 godzin w tygo-

dniu, czyli dwie dziennie. Cztery godziny 
ogólnorozwojówki i sześć godzin szkole-
nia sportowego. Jest sala gimnastyczna, 
siłownia, a na drugim piętrze na kory-
tarzu – tartan. Zajęcia z piłki ręcznej, bo 
taki mamy profil, odbywają się w hali 
na Warszawiance. Mamy lekkoatletykę, 
gimnastykę artystyczną, tenis ziemny, łucz-
nictwo. No i naukę pływania w klasach 

uczniowie mają jeszcze zajęcia dodatkowe. 
Są w klubach, uczestniczą w zawodach. 
Tam dziecko może się wykazać, a ta 
zdrowa rywalizacja jest dla niego bardzo 
istotna.

Każdemu przyda się potem, w dorosłym życiu, 
poza sportem.
Ależ oczywiście. Widzimy w mediach, 

co się dzieje na stadionach. Z naszą mło-
dzieżą problemów nie mam. Wychodzimy 
na zawody sportowe, kibicujemy innym 
szkołom. I jest to kibicowanie z kulturą,  
z szacunkiem dla innych.

Musicie zachęcać dzieci i ich rodziców,  
by wybrały akurat waszą szkołę, czy macie 
nadmiar chętnych?
Zachęcamy. Kiedy rozpoczyna się rekru-

tacja, chodzimy po szkołach i prezentujemy 
naszą placówkę. Mówimy, że liczy się nie 
tylko sport, ale i nauka, realizujemy prze-
cież podstawę programową. Chodzimy 
po przedszkolach, współpracujemy z nimi. 
Dla przedszkoli robimy też dzień otwarty. 
Przychodzą do nas grupy pięcio- i sześcio-
latków, robimy tym maluchom zawody. I 
rodzice widzą, jak ich pociechy kapitalnie 
się tutaj odnajdują.

W gimnazjum zachęcać już nie musi-
my. Tam są dzieci, które chcą trenować, 
wiedzą, na którą dyscyplinę postawić. My 
podpowiadamy, że sportową drogę można 
kontynuować i w szkole ponadgimnazjal-
nej, a nawet w szkole wyższej.

A co się dzieje, jeżeli uczeń waszej szkoły ma 
słabe oceny, nie radzi sobie z nauką?
Bywa, że uczeń ma natłok treningów 

i zawodów. Jeżeli jest bardzo dobry w 
sporcie, reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
to my, nauczyciele, organizujemy mu z 

Z mgr Haliną Hajnosz, 

dyrektorką Zespołu 

Szkół Sportowych nr 58  

w Warszawie, 

rozmawia Rafał 

Kazimierczak

W gimnazjum zachęcać 
już nie musimy. Tam 
są dzieci, które chcą 
trenować, wiedzą, na 
którą dyscyplinę postawić. 
My podpowiadamy,  
że sportową drogę można 
kontynuować

Adam Mączewski 
(z lewej) był 
medalistą ME 
juniorów, dziś 
pływa i studiuje 
w USA
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I–III, dwa razy w tygodniu. Maluchy chętnie 
wchodzą do wody, bardzo się z tego cie-
szą. A rodzice bardzo chwalą te zajęcia. 

Są kraje, gdzie sport to styl życia. Nam do tego 
daleko, ale staramy się gonić tych najlepszych. 
Czy próbujcie wpoić waszym uczniom, że 
sport, aktywny tryb życia to mniej problemów 
zdrowotnych w wieku średnim i starszym?
Dokładnie to robimy. Prowadzimy zaję-

cia, na których uczniowie dowiadują się, co 
sport daje, co przyniesie im w przyszłości, 
na czym polega zdrowy tryb życia. A poza 
tym dzieci same widzą, jak się zmieniają 
dzięki sportowi.

Proszę uspokoić mnie, rodziców i uczniów. Nie 
każdy po ukończeniu waszej szkoły musi zostać 
sportowcem?
Oczywiście, że nie. Stawiamy na sport 

powszechny. Na miłość do sportu. A jeżeli 
ktoś ma do sportu wyjątkową smykałkę, 
to mu pomagamy na przykład dostać się 
do klubu. Nasz nauczyciel wyłapuje talent 
i rozmawia z trenerami, co zrobić, by tego 
talentu nie zmarnować. Najważniejsze jest 
jednak to, by dzieci same wiedziały, że 
sport to coś dobrego.

Zespół sZkół sportowych nr 58 w warsZawie 
prZy ulicy piasecZyńskiej:
Szkoła powstała w 1967 roku, pierwszym kierownikiem był Stanisław 

Mościcki. W roku szkolnym 1975/1976 placówka otrzymała status nierejo-
nowej szkoły sportowej. Od 2011 roku dyrektorką jest mgr Halina Hajnosz. 
Szkoła może się poszczycić długą listą utytułowanych absolwentów w piłce 
ręcznej, lekkoatletyce, pływaniu, tenisie ziemnym, szermierce, łyżwiarstwie 
szybkim i nartach wodnych, m.in.: piłkarze ręczni Sławomir Smółka, Piotr 
Badowski, Paweł Pietrusiński, Robert Lis – wieloletni reprezentanci Polski, 
medaliści MP w 1993 roku, lekkoatleci Michał Krukowski i Paweł Rączka  
– reprezentanci Polski w dziesięcioboju i biegu na 110 m ppł; tenisistka deblo-
wa Alicja Rosolska, mistrz Europy juniorów w pływaniu Adam Mączewski czy 
Artur Waś, olimpijczyk z ZIO 2006 roku Turynie w łyżwiarstwie szybkim.

Artur Waś po 
udanym sezonie 

2012/2013 
walczy o start 

w kolejnych 
igrzyskach 

olimpijskich

Alicja Rosolska 
jest tenisową 
deblistką 
osiągającą 
sukcesy 
w turniejach 
WTA
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W jakim celu powołany został Zespół ds. 
Sportu Dzieci i Młodzieży?
Powołanie Zespołu jest jednym 

z elementów strategii Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, mającej na celu 
konsekwentne wprowadzanie zmian 
w systemie sportu. Zespół ma peł-
nić funkcję think-tanku w zakresie 
sportu dzieci i młodzieży. Ulokowanie 
Zespołu Młodzieżowego oraz Zespołu 
Metodyczno-Szkoleniowego w Instytucie 
Sportu wskazuje na istotną rolę, jaką 
IS powinien odgrywać w systemie 
sportu. Działamy w kilku obszarach. 
Przede wszystkim w sporcie powszech-
nym, wspópracując z Departamentem 
Sportu dla Wszystkich w MSiT przy 
przygotowywaniu i wdrażaniu progra-
mów: „Umiem pływać”, „Mały Mistrz” 
i głównie „Multisport”, oraz w zakre-
sie sportu szkolnego. Współpracujemy 
z Departamentem Sportu Wyczynowego 
w opracowywaniu i wdrażaniu kon-
cepcji zmian w sporcie kwalifikowa-
nym w kategoriach młodzieżowych. 
W ramach tej współpracy monitoru-

Z BartosZem 

KrawczyńsKim, 

Koordynatorem 

zespołu ds. sportu 

Dzieci i młodzieży, 

oraz włodzimierzem 

Pazikiem, członkiem 

zespołu, rozmawia 

stefan Tuszyński
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w kierunku sportu kwalifikowanego, 
pomijając sport szkolny. UKS stały się 
często „normalnymi” klubami, szkolą-
cymi zawodników przez całe ich spor-
towe życie. Uważam, że coraz częściej 
są przedłużeniem działalności komer-
cyjnej na rynku, gdzie prywatne szkoły 
pływania, łyżwiarstwa figurowego etc. 

kontynuują w ten sposób działalność, 
otrzymując dofinansowanie dzięki 
dobrze napisanym programom.

Określenie „uczniowski” przy nazwie 
klubu sportowego często pełniło rolę 
słowa-klucza, bo łatwiej było porozu-
mieć się ze szkołą czy samorządem 
lokalnym. Pojęcie UKS zakorzeniło się 
w świadomości społecznej i pozytywnie 
się kojarzy. Łatwiej przekonać decy-
dentów (dyrektora szkoły, samorząd) 
do utworzenia UKS niż klubu sporto-
wego w innej formie organizacyjnej. 
Gdyby ktoś wyszedł z inicjatywą zało-
żenia stowarzyszenia czy fundacji pod 
nazwą klub sportowy „XYZ” przy szko-
le, bez sformułowania „uczniowski”, to 
dyrekcja zapewne nie okaże większego 
zainteresowania.

Do sportu nie garnie się dziś wiele dzieci. 
One same, ale przede wszystkim ich rodzice, 

Wydaje się, że 
w optymalnym modelu 
organizacyjnym UKS 
powinien być klubem 
satelitarnym dla dużego 
klubu sportowego

wywiad

jemy m.in. projekt pilotażowy Kadry 
Narodowej B, przygotowujemy koncep-
cję zarządzania talentami sportowymi, 
prowadzimy punktację dotyczącą sportu 
młodzieżowego.

W Polsce siłą sportu dzieci i młodzieży są 
Uczniowskie Kluby Sportowe. Powstały 
w miejsce klubów wielosekcyjnych, które nie 
wytrzymały reformy ustrojowej i poupadały. 
Ale chyba nie taka była idea, żeby UKS 
stanowiły też o sile sportu seniorskiego?
UKS nie powstały w miejsce klubów 

wielosekcyjnych, lecz funkcjonują obok 
nich. Niewątpliwie w ostatnich latach 
bardzo zyskały na znaczeniu, zarówno 
w sporcie młodzieżowym, jak i w spo-
rcie seniorskim. Wydaje się, że w opty-
malnym modelu organizacyjnym UKS 
powinien być klubem satelitarnym dla 
dużego klubu sportowego, zlokalizo-
wanego w dużym ośrodku akademic-
kim, przekazującym do dużego klubu 
zawodników do szkolenia w katego-
riach młodzieżowiec i senior. System 
organizacyjno-finansowy powinien być 
tak skonstruowany, żeby obie jednostki 
miały z tego korzyści. Tego się nie da 
zrobić tylko na poziomie systemowym, 
potrzeba zmiany świadomości władz 
klubów. Strategia rozwoju sportu MSiT 
zakłada tworzenie silnych ośrodków 
sportowych zlokalizowanych w dużych 
ośrodkach akademickich. Ma to także 
znaczenie w kontekście tzw. podwójnej 
kariery sportowca, czyli „życia po życiu 
sportowym”. Funkcjonowanie UKS na 
szeroką skalę w sporcie seniorskim 
uważam za nieporozumienie.

Przewagą UKS była szybka rejestracja.
Dziś rejestracja klubu sportowego, 

który nie prowadzi działalności gospo-
darczej, i UKS jest w zasadzie taka 
sama. Oba podmioty nie muszą być 
rejestrowane w KRS. Jedyną rzeczą, 
która je odróżnia, choć w zasadzie 
nie musi, jest to, że w klubie uczniow-
skim dzieci mogą być pełnoprawnymi 
lub niepełnoprawnymi jego członkami, 
a ten może mieć siedzibę w szkole. 

W szkołach trudno uświadczyć dziś 
działający Szkolny Klub Sportowy. UKS 
pojawiły się w ich miejsce. Czy to dobrze?
Szkolne kluby sportowe funkcjono-

wały do połowy lat 90. Przybierały naj-
częściej formę zajęć pozalekcyjnych. 
W okresie transformacji systemowej, 
dokładniej w 1994 roku, zaczęto 
poszukiwać możliwości dodatkowego 
wsparcia sportu szkolnego, mając na 
względzie niezwykle trudną sytuację 
klubów sportowych spowodowaną 
spadkiem dofinansowania sportu ze 
środków publicznych. 

UKS powinny spełniać rolę stymula-
tora sportu powszechnego i szkolne-
go. Tymczasem waga przesunęła się 
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mają szeroką ofertę zajęć, które mogą 
zafundować swym pociechom. Gubimy wiele 
talentów, których rodzice wolą, aby grały 
na instrumentach, chodziły na plastykę, na 
kilka języków równocześnie. Nikt na siłę nie 
zmieni światopoglądu rodziców, nie jesteśmy 
przecież w byłym NRD. Czy jednak najlepsza 
oferta sportowa powinna wychodzić 
wyłącznie od osób, które prowadzą 
działalność komercyjną?
Oczywiście, że nie. MSiT ma za 

zadanie upowszechnianie sportu. 
Przygotowało ofertę i zaczyna wdrażać 
projekty, które pozwolą zainteresować 
dzieci sportem i większej ich liczbie 
trafić do sportu. Dla przykładu, obec-
nie realizowane akcje pod hasłami 
„WF z klasą” oraz „Stop zwolnieniom 
z wf.” mają przeobrazić sposób widze-
nia sportu przez społeczeństwo.

Dziś o podjęciu decyzji o uprawianiu 
sportu najczęściej decyduje poziom 

kładem może być program „Rugby 
Tag”, który do szkół wprowadza Polski 
Związek Rugby. Wszystko zaczęło się 
w Łodzi i poprzez Pomorze szybko 
rozprzestrzeniło na cały kraj. Dzięki 
atrakcyjnym zajęciom dzieci mają 
fajną zabawę, szkoły mogą otrzymać 
nagrody, nauczyciele wf. wzbogacają 
swój warsztat i kompetencje, a związek 
i kluby mają możliwość prowadzenia 
naboru do sportu.

Lekcje wychowania fizycznego to 
ważna sprawa w czasach, gdy sprzed 
domów zniknęły podwórka i dzieci nie 
mają gdzie się wyszaleć. A przecież 
każde dziecko ma potrzebę ruchu 
i sportowej rywalizacji. Tymczasem na 
wf. dzieci chodzą niechętnie. Co zro-
bić, żeby te lekcje były atrakcyjniejsze?

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
dostrzegając znaczenie tego proble-
mu, przygotowało specjalną ofertę 
w zakresie upowszechniania sportu dla 
uczniów szkół podstawowych [szczegó-
łowo opisujemy je w rozmowie z mini-
strem Tomaszem Półgrabskim – str. 
22–25]. Programy te mają uatrak-
cyjnić zajęcia wf., zwiększyć poziom 
sprawności dzieci, poprawić ich stan 
zdrowia i pomóc w wyborze tzw. sportu 
całego życia. Każdy program będzie 
współorganizowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, samorząd wojewódz-
ki oraz samorząd lokalny. Są to pro-
gramy: „Mały Mistrz”, „Umiem pływać” 
i „Multisport”. W pierwszym, przezna-
czonym dla klas I-III, dziecko będzie 
zdobywało różne sprawności sportowe. 
Otrzyma także specjalną książeczkę, 
w której będzie zbierało wklejki po zali-
czeniu sprawdzianu z kolejnego spor-
tu. Nauczyciel wf. będzie coachem dla 
nauczyciela nauczania zintegrowane-
go w klasie I, a szkoły otrzymają pakiet 
sprzętu sportowego przeznaczony dla 
klas I-III i dostosowany do możliwości 
anatomicznych i fizjologicznych dzieci. 

Drugi program przeznaczony jest dla 
klas III. Dzieci na zajęciach pozalekcyj-
nych będą przez 20 godzin poznawały 
podstawy nauki pływania.

Trzeci kierowany jest do dla klas IV-VI 
i obejmuje zajęcia pozalekcyjne, mogą być 
też pozaszkolne, prowadzone przez kluby 
sportowe, OSiR-y i szkoły. Zajęcia odbywać 
się będą w trzech blokach: 3 x 90 minut. 
Pierwszy to zajęcia ogólnorozwojowe, drugi 

partycypowania finansowego rodzi-
ców, szeroka i atrakcyjna oferta oraz 
czynniki demograficzne. Wiele zale-
ży także od zaangażowania trene-
rów, władz klubu, które muszą wyjść 
z atrakcyjnym programem, przekonać 
dzieci, rodziców i szkołę, że warto się 
przyłączyć do sportu. Właśnie two-
rzenie połączeń między tymi trzema 
grupami: klubem, szkołą i rodzicami 
jest szczególnie ważne. Dobrym przy-

Wiele zależy także od zaangażowania 
trenerów, władz klubu, które muszą wyjść 
z atrakcyjnym programem, przekonać 
dzieci, rodziców i szkołę, że warto się 
przyłączyć do sportu

wywiad



38 forum trenera

wywiadsport dzieci i młodzieży



 forum trenera 39

wywiad

reprezentuje szkołę w wielu sportach. 
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, 
że uczeń startował w rozgrywkach piłki 
nożnej w 120 meczach w sezonie! 
Dzieci czasem biorą udział w kilku 
zawodach jednego dnia, na które 
przewożone są samochodami, busami 
czy środkami komunikacji miejskiej. 
Całymi tygodniami w maju lub czerwcu 
nie chodzą do szkoły tylko na imprezy 
sportowe. Przygotowywane są zmiany 
w regulaminach mające na celu ogra-
niczenie liczby startów zawodników 
licencjonowanych w szkolnych zawo-
dach sportowych. To jest też bardzo 
istotny element zmian w całym syste-
mie sportu.

Czy to tylko wina systemu?
Rozwiązania systemowe mają tutaj 

olbrzymie znaczenie. Jednakże nie 
można zapomnieć o ludziach – nauczy-
cielach, trenerach, którzy najczęściej 
łączą pracę w szkole z pracą w klu-
bie sportowym lub innych miejscach. 
Starają się znaleźć w tej dość skom-
plikowanej sytuacji i spowodować, 
by praca była łatwiejsza. Najprostszą 
drogą jest zbudowanie zespołu szkol-
nego opartego na zawodnikach klu-
bowych; w innym wypadku trzeba zbu-
dować zespół od podstaw. Zawody 
szkolne mają służyć rywalizacji i upo-
wszechnianiu sportu. Jeśli drużyna 
szkolna stworzona z profesjonalistów 
(np. szkoła sportowa) wygra z inną 
złożoną wyłącznie z „regularnych” 
uczniów w meczu koszykówki 120:20, 
to przecież młodzież z drużyny prze-

zespołowe gry sportowe, a trzeci – sporty 
sezonowe, popularne w danym regionie. 
W trzecim bloku możliwe jest prowadzenie 
zajęć specjalistycznych, właściwych dla 
specyfiki danego regionu czy klubu. Celem 
głównym programu jest podnoszenie 
poziomu sprawności dzieci, a dodatkowym  
– nabór do sportu.

Dzieci zapytane 
o przesłanki uprawiania 
sportu wskazują przede 
wszystkim atrakcyjność 
zajęć, zabawę

Przygotowywane są 
zmiany w regulaminach 
mające na celu 
ograniczenie liczby 
startów zawodników 
licencjonowanych 
w szkolnych zawodach 
sportowych

Ważna sprawa! Celem tych progra-
mów jest rozwój sportu powszechnego 
wśród dzieci i młodzieży. To są roz-
wiązania systemowe na dużą skalę. Te 
programy nie mają bezpośredniego 
powiązania ze sportem kwalifikowa-
nym. Mają za zadanie dotarcie głów-
nie do dzieci, które jeszcze nie są 
członkami klubów.

Przecież nie można wykluczyć, że w tych 
programach będą brały udział dzieci, które 
są już zawodnikami jakichś klubów. Dziś do 
klubów piłkarskich należą już pięciolatki, 
maluchy ćwiczą gimnastykę, łyżwiarstwo 
figurowe, wcześnie zaczyna się trenować 
pływanie.
To prawda. Pytanie tylko, czy wcze-

sna specjalizacja we wszystkich spor-
tach, pogoń za wynikiem sportowym 
w kategoriach wiekowych młodzik czy 
junior młodszy powinna być celem 
samym w sobie rywalizacji sportowej 
wśród dzieci i młodzieży. Dzieci zapy-
tane o przesłanki uprawiania sportu 
wskazują przede wszystkim atrakcyj-
ność zajęć, zabawę, możliwość prze-
bywania w grupie rówieśniczej. Ideą 
proponowanych programów jest upo-
wszechnianie sportu i usportowienie 
dzieci i młodzieży. Dla dzieci, które 
wykazują szczególne predyspozycje, 
przygotowane zostaną odrębne pro-
pozycje na ścieżce sportu kwalifiko-
wanego, w zakresie tzw. identyfikacji 
i zarządzania talentami. Sądzę, że 
w niedługim czasie powiemy więcej na 
ten temat.

Osobną kwestią jest nakładanie się 
sportu szkolnego i sportu wyczynowego 
wśród dzieci. Aktualnie utalentowany 
sportowo uczeń, będący jednocześnie 
dobrym zawodnikiem klubowym, bie-
rze udział w rozgrywkach klubowych, 
kadry wojewódzkiej czy narodowej 
i we wszystkich rozgrywkach szkolnych. 
A najczęściej w zawodach szkolnych 

granej, startując już ze straconej pozy-
cji, być może nie weźmie więcej piłki 
do rąk.

Nie może być tak, że dzieci, które 
radzą sobie trochę gorzej, są odizolo-
wane od rywalizacji sportowej w szko-
le, a bierze w niej udział tylko elitarna 
grupka. Założeniem zmian systemo-
wych w tym zakresie jest to, żeby zosta-
ła zidentyfikowana do rozgrywek więk-
sza liczba uczestników. Nie chodzi tylko 
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ku bez obowiązku zmiany barw klubo-
wych. Tym niemniej – rozmawialiśmy 
o tym wcześniej – w interesie zarówno 
dużych, jak i małych klubów powinno 
być przekazywanie zawodników mię-
dzy klubami.

Finansowanie sportu dzieci i młodzieży 
to dość wrażliwa sprawa. Każdy, czyli 
samorząd, klub etc. powie, że ma na to za 
mało środków. Skąd je wziąć?
Nie da się ukryć, że kluby są niedo-

finansowane. Jednocześnie uważam, 
że głównym zadaniem Ministerstwa 

o dzieci, ale i mobilizację dyrektorów 
szkół, nauczycieli i całego środowiska 
oświatowego i sportowego. Większa 
liczba ćwiczących ma stworzyć szeroką 
podstawę piramidy. Jednak trzeba to 
będzie potem zamienić na medale 
seniorskie.

Dotychczas rozmawialiśmy o sporcie 
powszechnym. Wspomnieliśmy tylko, 
że część dzieci zaczyna uprawiać sport 
wyczynowo bardzo wcześnie. Założenia 
koncepcji identyfikacji talentów sporto-
wych mówią o tym, że należy znaleźć 
takie czynniki – predyspozycje antropo-
metryczne, fizjologiczne, psychologicz-
ne, społeczne – na podstawie których 
będzie można dokonać naboru i selek-
cji do sportu.

Pierwszym poziomem w sporcie 
kwalifikowanym współorganizo-
wanym i współfinansowanym przez 
MSiT jest program kadr wojewódzkich 
młodzika. System będzie realizowany 
na dotychczasowych zasadach przez 
wojewódzkie federacje sportu, czyli 21 
dni szkolenia po 40 zł ze środków MSiT 
oraz 40 zł z innych źródeł. Nowością 
będą badania nad opracowaniem 
zasad ich przeprowadzenia. Ten etap 
szkolenia to wejście w szkolenie w spo-
rcie kwalifikowanym. Zgodnie z nową 
koncepcją zarządzania strategiczne-
go za młodzież uzdolnioną sportowo 
od kategorii juniora młodszego będą 
odpowiadać polskie związki sporto-
we. Analiza programu pilotażowego 
w pięciu wiodących sportach pokazu-
je, że największą wartością dodaną 
jest to, że związki czują się w pełni 
odpowiedzialne za rozwój sportu mło-
dzieżowego, w dużo większym stop-
niu niż to miało miejsce dotychczas. 
Rola związków sportowych staje się 
bardziej aktywna w programowaniu 
i finansowaniu szkolenia młodszych 
kategorii wiekowych zgodnie z przy-
jętymi przez związek standardami. 
Taka aktywna postawa pozwoli łatwiej 
wyłuskać talenty z tej grupy.

Czy może zatem dojść do sytuacji, że 
związek, pilotując zdolnego zawodnika, 
uzna, że w innym klubie jego talent się 
lepiej rozwinie?
Proponowane rozwiązania nie prze-

widują obecnie takiej możliwości. 
Związek może też zaproponować wej-
ście do szkolenia centralnego w ośrod-

Sportu i Turystyki powinno być finan-
sowanie działań systemowych, pro-
gramów o zasięgu ogólnopolskim, 
ponadklubowym. Działalność klubów, 
jako podstawowych jednostek organi-
zacyjnych, leży w gestii władz jednostek 
samorządowych różnych szczebli, co 
znajduje odzwierciedlenie w ustawach 
o samorządzie gminnym, wojewódz-
kim, powiatowym. Większość kosztów 
ponoszą niewątpliwie rodzice. Wiem 
coś o tym, mając troje trenujących 
dzieci... Rodzice są skłonni wydawać 
w ten sposób pieniądze do 14.–15. 
roku życia dziecka. Z wiekiem zawod-
nika te koszty wzrastają, potem zaś 
oczekuje się większego wsparcia.

W odniesieniu do sportu nadal 
często pokutuje powiedzenie kiero-
wane do przedstawicieli administracji 
publicznej: „Dajcie nam pieniądze, 
a my już będziemy wiedzieli, co z nimi 
zrobić”. Dziś w sporcie przechodzi się 
do zarządzania projektami. To ma być 
i powinien być standard. Tymczasem 

rugBy tag na taK

Jest to najbardziej podstawowa, bezkontak-
towa forma rugby, idealna do fizycznego roz-
woju w szkolnej edukacji oraz wprowadzenie 
do rugby. W Rugby Tag nie występują elementy 
szarży (ataku na zawodnika z piłką), zabro-
niona jest gra nogami, nie ma młynów oraz 
wrzutów do autu. 

Celem gry jest zdobycie przyłożenia poprzez 
położenie piłki na linii lub za linią wyznaczają-
cą pole punktowe oponenta. Przez wzgląd na 
bezpieczeństwo gracz z piłką musi pozostawać 
na nogach cały czas i nie wolno mu zdobywać 
punktów poprzez nurkowanie w obręb pola 
punktowego. Zawodnik nie może bronić przed 
położeniem piłki poprzez kontakt fizyczny (przy-
trzymanie innego zawodnika, pchnięcie itp.) 
oraz położenie ręki między podłogą a piłką. 
Z powodów bezpieczeństwa, gdy mecz Rugby 
Tag jest rozgrywany w zamkniętym pomieszcze-
niu (na hali) lub w strefie ograniczonego ruchu, 
przyłożenie może zostać zaliczone, jeśli zawod-
nik z piłką przekroczy linię pola punktowego 
bez położenia jej na polu punktowym.

Mecze Rugby Tag są rozgrywane między dru-
żynami o tej samej liczbie zawodników; każda 
z drużyn może składać się z nie więcej niż sied-
miu i nie mniej niż czterech zawodników.

Zawodnicy nie mogą się łapać ani bloko-
wać. Ten element gry zastąpiony jest przez 
zrywanie znaczników (tagów) przyczepionych 
do pasa. Gdy obrońca zerwie jeden ze znacz-
ników zawodnika (wyłącznie tego, który posia-
da piłkę), musi zatrzymać się do trzech kro-
ków, trzymać znacznik w dłoni uniesionej do 
góry nad głową i krzyknąć: „Tag”, a następnie 
oddać znacznik. Pozbawiony znacznika musi 
natychmiast podać piłkę (do tyłu) lub wykonać 
przyłożenie. Po zerwaniu dwóch tagów piłkę 
otrzymuje drużyna przeciwna.

Zgodnie z nową koncepcją zarządzania 
strategicznego za młodzież uzdolnioną 
sportowo od kategorii juniora młodszego 
będą odpowiadać polskie związki 
sportowe
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dobre i prawidłowe przygotowanie 
projektu sportowego często stanowi 
wyzwanie ponad siły i umiejętności 
przygotowujących. Konieczne są szko-
lenia mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji i umiejętności kadry zarzą-
dzającej w sporcie.

Czy zdaniem Zespołu jednostki samorządu 
terytorialnego dobrze radzą sobie 
z upowszechnianiem sportu?
Różnie. Każda gmina, a mamy ich 

około 2500, realizuje te zadania po 
swojemu. W zasadzie nikt nie ma 
prawa ingerencji w koncepcję przepro-
wadzaną przez samorząd, bo zgodnie 
z ustawą zarządzają one pieniędzmi 
według własnych priorytetów. Jedyne 
co można zrobić, to edukować samo-
rządowców i społeczeństwo. System 
sportu młodzieżowego, który obok 
zasad współzawodnictwa obejmu-
je także klasyfikacje klubów, gmin, 
powiatów i województw, ma wspo-
magać prawidłowy model – sposób 

w ten sposób jest nieco kontrower-
syjne.

Czego jeszcze brakuje w Polsce sportowi 
dzieci i młodzieży?
Niezbędna jest jeszcze bardziej ści-

sła współpraca pomiędzy resortami 
sportu i turystyki, edukacji narodowej 
i zdrowia w zakresie sportu powszech-
nego. Kluczowe jest oparcie sportu 
młodzieżowego na systemie eduka-
cyjnym. Rodzice nie pozwolą dzieciom 
chodzić do szkoły czy klasy sportowej, 
w której będzie niski poziom naucza-
nia, choćby były najlepsze zajęcia 
sportowe. Bardzo ważną potrzebą są 
lepsze uregulowania formalnopraw-
ne co do odpisów podatkowych na 
sport. Nie tylko w ramach 1 procenta 
dla organizacji pożytku publicznego, 
ale rozwiązania podobne do tych, 
które proponuje Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w odniesie-
niu do uczelni wyższych i instytutów 
badawczych. Ważne jest edukowa-
nie przedsiębiorców, że finansowanie 
sportu to nie tylko sponsoring, ale 
także działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR).

Czy rozwiązania wprowadzane w tej chwili 
w Polsce w zakresie sportu są wzorowane na 
jakichś programach z innych krajów?
Systemy organizacyjne sportu są różne 

w konkretnych krajach. Niewątpliwe 
w Polsce mamy do czynienia z syste-
mem mocno scentralizowanym i inter-
wencjonistycznym. Nie da się przyłożyć 
kalki i odwzorować któregoś z syste-
mów z zagranicy w całości. Ponadto 
każdy ma dobre i złe strony. Seniorski 
sport wyczynowy próbujemy opierać 
na wzorcu z Wielkiej Brytanii. Sportowi 

wspierania sportu przez administra-
cję różnych szczebli. Ustawa o sporcie 
wspomaga mechanizm finansowania 
sportu przez jednostki samorządu tery-
torialnego. Coraz częściej mówimy też 
o sponsoringu publicznym. Oznacza to 
promocję miasta, gminy poprzez sport 
ze środków tzw. promocyjnej części 
budżetu. Samorząd wspiera wówczas 
taki sport – albo jedną drużynę – który 
wypromuje miasto. Pytanie, czy to wła-
ściwy model, pozostawię do rozstrzy-
gnięcia czytelnikom. Moim zdaniem 
wydatkowanie środków publicznych 

W odniesieniu do sportu nadal często 
pokutuje powiedzenie kierowane do 
przedstawicieli administracji publicznej: 
„Dajcie nam pieniądze, a my już będziemy 
wiedzieli, co z nimi zrobić”

dzieci i młodzieży najbliższe są progra-
my realizowane w Skandynawii. Sposób 
instytucjonalny szkolenia sportowego 
najbardziej odpowiada modelowi fran-
cuskiemu czy rozwiązaniom stosowa-
nym w krajach Beneluksu. Musimy two-
rzyć model na miarę naszych możliwości 
finansowych. Staramy się wykorzystywać 
pomysły i rozwiązania stosowane w róż-
nych krajach, ale jestem przekonany, że 
polskie środowisko sportowe stać na 
wypracowanie własnego modelu, który 
będzie funkcjonował w sporcie i stanie 
się wzorcem dla innych państw.
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W ielkie gwiazdy sportowe są 
jak magnes – przyciągają 
uwagę telewizji, radia, 

internetu i kolorowych czasopism. 
Media chętnie pokazują i opisują 
wyczyny oraz życie prywatne wybitnych 
sportowców. Nic dziwnego zatem, 

że widzowie, słuchacze 
i czytelnicy, zwłaszcza ci 
młodociani, atakowani 
informacjami o swoich 
ulubieńcach, zaczynają 
traktować ich jako wzór do 
naśladowania, a sportowe 

Najlepsi sportowcy, tacy jak Robert Lewandowski, 

Justyna Kowalczyk, Agnieszka Radwańska czy Jerzy 

Janowicz, działają na wyobraźnię dzieci i ich rodziców. 

Polskie gwiazdy światowego formatu 

wywołują sportowe mody. Umiejętne 

wykorzystanie  

tej popularności to dla trenerów  

– i dla polskiego sportu  

– szansa na znalezienie 

talentów, następców, 

którzy kiedyś zastąpią 

mistrzów.

Marek Michałowski
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kariery jako sposób na to, 
by samemu zostać sławnym 

i bogatym. Po prostu rodzą się 
mody na bycie piłkarzem, tenisistą czy 
narciarzem.

Magia Euro 2012 i… pieniądza
Piłkarskie mistrzostwa Europy, współ-

organizowane w 2012 roku przez Polskę 
i Ukrainę, z pewnością modę na futbol 
wzmogły. Wielkie oczekiwania związane 
z tą imprezą sprawiły, że piłka nożna 
wtargnęła do naszych domów i do 
naszego życia, a jej największe gwiaz-
dy – Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta, 
Mario Balotelli, Mesut Ozil czy Robert 
Lewandowski – działały na wyobraźnię 
wielu kibiców. Podczas Euro 2012 wielu 
chłopców nie tylko szalało na szkolnych 
boiskach w koszulkach swoich futbolo-
wych idoli, ale także robiło sobie fryzury 
identyczne jak oni, a niektórzy decydo-
wali się nawet na tatuaże podpatrzone 
u swoich gwiazd.

w nich nowego Leo Messiego albo 
Wayne’a Rooneya. 

Przykład Roberta Lewandowskiego 
pokazuje, że można zostać wielką 
gwiazdą i zarabiać miliony, rozpoczy-
nając futbolową przygodę w Polsce. 
„Lewy”, który swoją karierę zaczynał 
w prowincjonalnym, podwarszaw-
skim klubie Znicz Pruszków, dziś za 
sam podpis na kontrakcie z Bayernem 
Monachium może dostać 16 mln euro, 
a więc ponad 70 mln zł, a do tego 
dochodzą jeszcze gigantyczne zarobki 
i premie.

Przedszkolaki wiedzą, 
kto to „Lewy”

Nic dziwnego, że takie kwoty dzia-
łają na wyobraźnię nie tylko dzieci, 
ale przede wszystkim rodziców. Na fali 
popularności takich gwiazd polskiego 
futbolu, jak wspomniany Lewandowski 
czy jego klubowi koledzy z Borussii 
Dortmund – Jakub Błaszczykowski albo 

Ale tym, co najbardziej imponuje 
młodym ludziom, nie jest wygląd pił-
karskich gwiazd, ale pieniądze jakie 
zarabiają. – Chcemy grać w piłkę, 
bo futboliści mają wielką kasę – 
mówią chłopcy i z zapałem kopią 
futbolówkę licząc na to, że ktoś odkryje 

Przykład Roberta 
Lewandowskiego 
pokazuje, że można 
zostać wielką gwiazdą 
i zarabiać miliony, 
rozpoczynając futbolową 
przygodę w Polsce

Dobra gra 
tenisistów  
w Wimbledonie 
zaprowadziła 
ich do Pałacu 
Prezydenckiego. 
Od lewej:  
Łukasz Kubot, 
prezydent RP 
Bronisław 
Komorowski, 
Agnieszka 
Radwańska  
i Jerzy Janowicz
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i Jerzyka, bo od niedawna mamy w Polsce 
dwie tenisowe gwiazdy. Jerzy Janowicz 
wdarł się w tym roku do światowej czołów-
ki i podobnie jak Radwańska skutecznie 
promuje modę na tenis. Nic dziwnego, że 
o wolne miejsca w ośrodkach treningo-
wych pytają nawet rodzice czterolatków. 
I znów, podobnie jak w piłce nożnej, 
zajęcia z małymi dziećmi muszą być na 

Łukasz Piszczek, ojcowie zapisują swo-
ich synów nie tylko do sportowych szkół, 
ale nawet do specjalnych przedszkoli. 
W klubie Górnik Zabrze ruszyło w tym 
roku futbolowe przedszkole, do którego 
zgłoszono ponad setkę chłopców. Są 
wśród nich głównie pięciolatkowie, ale 
nie brakuje też młodszych: niektórzy 
mają niewiele ponad trzy lata. Chcą 
oczywiście być tak sławni, jak Robert 
Lewandowski albo Cristiano Ronaldo.

Do zabrskiego przedszkola trafili 
najbardziej sprawni ruchowo chłopcy, 
jest więc szansa, że któryś z nich zosta-
nie futbolową gwiazdą. Na razie tre-
ningi prowadzone są dwa razy w tygo-
dniu. Niektórzy z rodziców nie kryją, iż 
liczą w przyszłości nie tylko na sławę, 
ale także na wielkie zarobki swoich 
pociech. Taka motywacja jest jednak 
niebezpieczna, zwłaszcza w młodym 
wieku. Szkoleniowcy twierdzą, że naj-
ważniejsze, aby dziecko połknęło naj-
pierw sportowego bakcyla. Dlatego tak 
ważne jest, aby chłopców nie zniechę-
cić zbyt forsownym albo monotonnym 
treningiem. Najważniejszy jest rozwój 
dziecka, dlatego trenerzy stosują różne 
ćwiczenia sprawnościowe, łącząc je 
z elementami futbolowego abecadła.

O tym, jakie rozmiary – w związku 
z piłkarskim Euro 2012 – osiągnęła 
moda na futbol, najlepiej świadczy sytu-
acja w słynącym z hokeja Nowym Targu. 
W ubiegłym roku w Nowotarskim Klubie 
Piłkarskim Podhale w siedmiu grupach 
– od czteroletnich żaków po senio-
rów – trenowało ponad 200 chłopców. 
Opiekuje się nimi czterech wykwalifiko-
wanych trenerów oraz dwóch instruk-
torów, którzy pracują społecznie. Aby 
rozpocząć treningi, wystarczy wypełnić 
deklarację i opłacić miesięczną składkę 
w wysokości 30 zł.

Tenisowe lokomotywy
Wśród dzieci, zwłaszcza dziewczy-

nek, od kilku lat rośnie moda na tenis. 
Przykład Agnieszki Radwańskiej, czoło-
wej rakiety świata, robi swoje. Najlepsza 
polska tenisistka treningi na korcie roz-
poczęła, mając pięć lat. To wiek, w któ-
rym zasadniczo należy zacząć szkolenie, 
aby dziecko miało szansę na jakąkol-
wiek karierę. Ponieważ tenis to jednak 
sport indywidualny, a więc o wiele bar-
dziej kosztowny niż gry zespołowe, nie 
każdego rodzica stać na zafundowanie 
swoim pociechom sprzętu i nauczyciela. 
Wypożyczenie piłek i rakiety kosztuje 
niewiele, ale kupienie własnej to wyda-
tek od 100 zł wzwyż. Na buty ze sztywną 
podeszwą, bo popularne tenisówki do 
gry się nie nadają, trzeba wydać około 
150 zł. Wynajęcie kortu latem to mini-
mum 20 zł za godzinę, a zimą dwa–trzy 
razy więcej. Godzinna lekcja u trenera 
to kolejne 40–60 zł.

Mimo to w całej Polsce przybywa 
dzieciaków próbujących iść w ślady Isi 

tyle zajmujące, by nie znużyć maluchów. 
Trwają niezbyt długo, zazwyczaj tyle, co 
godzina lekcyjna, czyli trzy kwadranse, 
i polegają na ćwiczeniach poprawiają-
cych sprawność ruchową dziewczynek 
i chłopców, a przy okazji przemycane są 
elementy tenisowego treningu.

Tenis to oczywiście szansa na wielką 
sławę i jeszcze większe pieniądze. Dość 

Po długim 
sezonie Agnieszka 
Radwańska 
może cieszyć 
się luksusowym 
życiem, korzystać 
z zarobionych 
milionów 
dolarów, poruszać 
się limuzynami

Justyna Kowalczyk 
podpisała, 
dzięki sukcesom 
sportowym, kilka 
lukratywnych 
kontraktów 
reklamowych
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się coraz więcej chłopców, z zapałem 
trenowali pod okiem doświadczonych 
szkoleniowców i dziś – mimo że Małysz 
zamienił narty na samochód rajdowy – 
wciąż liczymy się na światowych skocz-
niach. Kamil Stoch to przecież aktualny 
mistrz świata i kandydat do medali 
w przyszłorocznych zimowych igrzy-
skach olimpijskich w Soczi, a przy jego 
boku coraz większe postępy robi cała 
grupa nastolatków. Piotr Żyła w marcu 
tego roku wygrał w Oslo swoje pierwsze 
zawody o Puchar Świata, a wspólnie ze 
Stochem i innymi kolegami z reprezen-
tacji zdobył brązowy medal mistrzostw 
świata w konkursie drużynowym. Zyskał 
też wielką popularność w mediach.

Ogromny wpływ na sportową modę 
ma także Justyna Kowalczyk. Światowa 
gwiazda biegów narciarskich od lat 
jest symbolem sukcesu i aktywnie włą-
cza się w akcje popularyzujące tę dys-
cyplinę. To m.in. dzięki niej przybywa 
wciąż w Polsce tras narciarskich, na 
których pod okiem doświadczonych 

powiedzieć, że Agnieszka Radwańska 
zarobiła w tym roku na korcie 4 mln 
dolarów, a więc ponad 12 mln złotych, 
a rozpoczynający dopiero światową 
karierę Jerzy Janowicz zdążył już zain-
kasować w tym sezonie 1,35 mln dola-
rów, czyli przeszło 4 mln złotych. 

Ale tenis to przede wszystkim sport, 
który można uprawiać przez kilkadzie-
siąt lat, aż do starości, dlatego jego 
popularność jest o wiele trwalsza niż 
w przypadku innych dyscyplin. Dorosłe 
osoby o wiele szybciej uczą się podstaw 
tenisa. Wystarczy kilkanaście lekcji, by 
amatorsko uprawiać ten sport, spoty-
kać się z przyjaciółmi czy z rodziną na 
korcie i aktywnie spędzać wolny czas.

Budowanie piramidy na śniegu
Moda na sport to ważny czynnik 

w poszukiwaniu nowych talentów. To 
dzięki wieloletniej popularności Adama 
Małysza doczekaliśmy się godnych 
następców mistrza. Na fali jego sukce-
sów skokami narciarskimi interesowało 

instruktorów trenuje coraz więcej dzieci 
i młodzieży. Rekreacyjnie biegają też 
dorośli, bo narciarstwo biegowe to 
sport dla ludzi niemal w każdym wieku, 
na dodatek tani, bo poza kupnem 
biegówek – zdecydowanie tańszych od 
nart zjazdowych – nie trzeba ponosić 
większych wydatków.

Podane przykłady dowodzą, że wielkie 
gwiazdy mają ogromny wpływ na popu-
laryzację sportu. Ważne, by organizacje 
odpowiedzialne za rozwój poszczegól-
nych dyscyplin i trenerzy poszukujący 
talentów potrafili umiejętnie wykorzy-
stać sportowe mody. Dzięki działają-
cym na wyobraźnię dzieci i młodzieży 
wybitnym sportowcom, takim jak Robert 
Lewandowski, Agnieszka Radwańska, 
Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk, jest 
szansa na zbudowanie podstaw sporto-
wej piramidy i wychowanie następców 
największych gwiazd.

Pytanie tylko, co będzie, jeśli w tych 
popularnych sportach zabraknie nam 
zawodników światowego formatu?

Ważne, by organizacje odpowiedzialne 
za rozwój poszczególnych dyscyplin 
i trenerzy poszukujący talentów potrafili 
umiejętnie wykorzystać sportowe mody
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da, że grał na studiach w koszykówkę, 
a w wolnych chwilach gra w nią do dziś.

Styl życia i już. Idolami dzieci są Magic 
Johnson, Michael Jordan, Carl Lewis, 
Serena Williams, Michael Phelps... Gwiazd 
jest dużo, można wybierać. A większość 
z nich wyłania się z systemu edukacji. Tam 
nikt nie wątpi, że wysportowane społe-
czeństwo – to zdrowe społeczeństwo.

Mama zgodziła się  
na pchanie kulą

Miałem okazję rozmawiać o tym 
z Jeffem Petersmeyerem, trenerem lek-
koatletyki na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku. Amerykanie są w lek-
koatletyce potęgą, chociaż ta dyscyplina 
bardziej popularna jest w Europie. Jest 
mnóstwo powodów, dlaczego jest tak 
a nie inaczej.

– Stany są wielkim krajem z bardzo 
liczną populacją, jest więc z kogo wybie-
rać. Ale to za mało. W USA jest mnó-
stwo wspaniałych obiektów, a to bardzo 
pomaga w uprawianiu sportu. I powód 
trzeci, najważniejszy, zamiłowanie do 
sportu, które w Ameryce jest naprawdę 
wielkie – zapewnia Petersmeyer. 

Lekkoatletyka, na przykład ona, bo 
dotyczy to wielu dyscyplin, jest niezwykle 
popularna w szkołach średnich i na uni-
wersytetach. Jest tam i wielu zawodników, 
i trenerów. Cały system edukacji sprzy-
ja uprawianiu sportu. Za dobre wyniki 

Tradycji życia w ruchu u nas nie ma, 
bo kto pamięta, jak to było przed 
wojną? Wciąż – choć powoli się 

to zmienia – sportowiec w świadomości 
Polaka to ktoś, z kim za bardzo 
porozmawiać się nie da, bo silny nie musi 
być inteligentny.

A gdzie duma narodowa, promocja 
kraju? Wilfred Bungei – mistrz olimpijski 
z 2008 roku w biegu na 800 m – opo-
wiadał, że Kenijczycy z różnych plemion 
zjednoczyli się właśnie po tych igrzy-
skach. Przestali ze sobą walczyć, bo raz 
za razem szła na maszt flaga ich kraju, 
a na stadionie grano hymn Kenii. To też 
jest siła sportu, akurat tego z najwyższej 
półki. Też – bo tych sił jest dużo, nawet 
bardzo dużo.

Prezydent z dumą  
opowiada o koszykówce

Odwiedźmy najlepszych. USA – to tam 
ludzie kochają sport. I ten powszechny, 
i ten zawodowy. Tam sport jest bardzo 
popularny. To dziedzina życia, droga do 
kariery dobra jak każda inna. A być może 
najlepsza, na pewno do kariery finan-
sowej. To także, a raczej przede wszyst-
kim, styl życia. Mieć sport wpisany w CV 
to obowiązek, jeżeli walczy się o dobrą 
pracę. Tam prezydent z dumą opowia-

można dostać stypendium na uniwersyte-
cie. Czyli co roku oszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów.

Przykładem niech będzie wielki rywal 
kulomiota Tomasza Majewskiego – 
Christian Cantwell. Gdyby nie amery-
kański system edukacji, gdyby nie stypen-
dia, nie byłoby Cantwella – mistrza, nie 
grano by amerykańskiego hymnu, kiedy 
Cantwell zwycięża na całym świecie.

Jego mama nie chciała słyszeć 
o futbolu. Zbyt niebezpieczny. Ryzyko 
kontuzji, nawet tej ciężkiej, zbyt duże. 
Lekkoatletyka? Pchanie kulą? Proszę bar-
dzo, jak najbardziej.

– Powiedziała, bym pchnął tę kulę 
tak daleko, żebym otrzymał stypendium 
lekkoatletyczne. Czemu nie, pomyślałem 
– opowiada Cantwell.

Za pierwszy rok nauki musiał płacić, za 
drugi już nie – dostał stypendium. I wtedy 
podjął decyzję, że zabiera się za to na 
poważnie. A potem stawał Majewskiemu 
na drodze do medali...

Coach jest dumny z tego,  
co robi

W Polsce mało kto marzy o pracy tre-
nera, może poza piłką nożną czy siatków-
ką, bo z pensji szkoleniowca klubowego 
nie wyżyje. Sam, nie mówiąc o wyżywie-
niu rodziny.

Petersmeyera już na początku drogi 
stać było na wynajęcie mieszkania – 
skromnego, ale jednak – na Manhattanie, 
w pobliżu uniwersytetu. Choć on też 
mówi, że gdyby wybrał inny zawód, zara-
białby więcej.

Rafał KazimieRczaK

Nie ma co ukrywać – stoimy przed 

trudnym zadaniem. Jak zachęcić 

Polaków, przede wszystkim 

tych najmłodszych, do ruchu, 

do aktywnego trybu życia, do 

uprawiania sportu? Jak zrobić 

to w kraju, w którym wymyślono 

hasło, że sport to zdrowie, ale dziś 

mało kto tak uważa? Wreszcie 

w kraju, w którym brak oferty dla 

sportowca na ułożenie sobie życia 

po zakończeniu kariery?

Christian Cantwell

Prezydent Stanów 
Zjednoczonych 
Barack Obama
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– Mnóstwo ludzi ma doskonale płatną 
pracę, wielu moich znajomych zarabia 
wyśmienicie. Ale zdumiewające – nie są 
szczęśliwi, bo nie lubią swojego zaję-
cia, a czasami go nienawidzą. Pracują 
tylko dla pieniędzy. Ja wiedziałem, że 
jako trener nie będę zarabiał fortuny, 
ale... Każdego wieczoru, po powrocie 
do domu, jestem szczęśliwy, zadowolony 
i dumny z tego, co robię. Współpracuję 
ze świetnymi ludźmi, którzy chcą coś osią-
gnąć, rozwinąć się, coś zmienić w swoim 
życiu. Ja im w tym pomagam – twierdzi 
Petersmeyer.

a w Ohio hal sportowych  
jest z 15

Studenci Columbii, należącej do Ivy 
League, czyli najlepszych uniwersytetów 
świata (ale nie ze względu na sport), 
nie mają żadnych ulg dzięki temu, że 
trenują. Nawet czesne muszą płacić takie 
samo jak ci, którzy nie są sportowcami. 
To szkoła dla ludzi albo bardzo boga-
tych, albo biednych, ale bardzo zdolnych. 
Większość szkół daje stypendia sportowe, 
bo to zachęca do uprawiania sportu. 
Columbia nie.

Ale i tam młodzi ludzie wylewają dzień 
w dzień siódme poty, zamiast przesiady-
wać w kinach czy barach. Żyją pasją. Co 
roku do teamu zgłasza się blisko stu stu-
dentów. Chcą być w drużynie, obcować 
z innymi, rywalizować.

Być może łatwiej o zamiłowanie, 
jeżeli ma się do trenowania nie śmier-
dzące nory, a obiekty wręcz luksusowe. 
Columbia ma stadion na 17 tys. ludzi, 
kilka hal, kilka siłowni, kilka basenów, 
korty – właściwie wszystkie obiekty.

– W moim rodzinnym Ohio hal spor-
towych, które teraz przychodzą mi do 
głowy, jest około 15 – mówi Petersmeyer. 
– I każda z nich jest o wiele, wiele lepsza 
od tej z Columbii. Każda z nich kosztuje 
co najmniej kilkanaście milionów dola-
rów. Kto za to płaci? To zależy. Często są 
przez kogoś fundowane, czasami nawet 

domu i wyprać. W NBA zawodnik martwi 
się tylko o formę.

Co wojtek winien  
jest arsenalowi?

Wróćmy na ziemię, do Polski. Nas 
dzielą od tego wszystkiego... No właśnie, 
lata świetlne? Czy jednak w niedalekiej 
przyszłości doczekamy się, że sport będzie 
poważany, szanowany, stanie się sposo-
bem na życie? I dla młodych, i dla tych 
siwiejąco-łysiejących. 

Były, są i pewnie będą problemy finan-
sowe. W Nowym Jorku roczny karnet na 
miejskie korty tenisowe wynosi 100 dola-
rów. W Warszawie 100 złotych to godzina 
gry z trenerem pod dachem. No, plus 
woda mineralna po zajęciach.

Są orliki, być może powstaną jesz-
cze boiska lekkoatletyczne. Muszą, jeżeli 
chcemy, by nasz sport się rozwijał zamiast 
zwijać. To zadanie także, a może przede 
wszystkim, dla samorządów. Odwołam 
się do mojej rozmowy z Maciejem 
Szczęsnym, byłym bramkarzem piłkar-
skiej reprezentacji Polski, ojcem dwóch 
piłkarzy – Janka i Wojtka. 

Niedawno mówił tak. – Mamy z syna-
mi pomysł. Jeżeli gmina musi wydawać 
duże pieniądze na walkę z patologiami, 
to może lepiej wydać je na boiska i szat-
nie. Lepiej kopać piłkę, niż lecieć na wino 
z kumplami czy ze strzykawką w krzaki.

Proste? To jeszcze Maciej Szczęsny 
o reakcji młodszego syna na to, co 
zastał w Arsenalu. – Wojtek powiedział 
tak: „Tato, przyjeżdżasz tam, patrzysz, 
jakie stworzono ci warunki do trenowania 
i mówisz sobie – może mi nie starczyć 
talentu, zdrowia, ale będę zapieprzał, bo 
jestem to winien tym, którzy mi te warunki 
zapewnili”. 

Czy to wszystko odległe jest od nas 
o lata świetlne? A może jednak to przy-
szłość, którą da się zobaczyć?

przez byłych studentów. Ale bywa i tak, że 
budowane są dzięki bardzo wysokiemu 
czesnemu.

Szkoły rywalizują ze sobą, właściwie 
muszą to robić. Wygląda to tak – jeżeli 
szkoła A ma kompleks sportowy za 25 
milionów, szkoła B chce mieć lepszy, droż-
szy. To bardzo ważne w procesie rekrutacji 
nowych zawodników. Wiadomo, że przy-
szły student będzie chciał iść tam, gdzie 
mu będzie lepiej trenować.

Brudny strój  
nadal leżał w szatni

Sport w Stanach w najbogatszym wyda-
niu poznał, i to od podszewki, Cezary 
Trybański, pierwszy Polak w krainie NBA. 
To, co o tej lidze opowiada, może zwalić 
z nóg nawet pięściarza wagi ciężkiej. 
Perfekcjonizm i przepych na każdym 
kroku. Inne podejście do obowiązków.

– Isiah Thomas, menedżer New York 
Knicks, był bardziej przyjacielem niż sze-
fem. Często rozmawialiśmy, niekoniecz-
nie o koszykówce. Nie wiem skąd się 
dowiedział, że moja mama chorowała 
i miała operację. Bardzo mnie zaskoczył, 
kiedy zapytał, czy może jakoś pomóc  
– wspomina Trybański.

Obiekty? Niech Trybański opowiada. 
– Knicksi dzielą bazę treningową z kobie-
cym zespołem New York Liberty i hoke-
istami New York Rangers. Każdy klub 
ma jednak własne obiekty – siłownie, 
boiska, szatnie itd. Jest sala kinowa, gdzie 
zawodnicy oglądają mecze przeciwni-
ków. Mają nawet własnego kucharza. 
Gracz nie martwi się o nic, wszystko ma 
dostarczane pod nos. W Memphis po 
miesiącu treningów dali mi nowe buty, bo 
uznali, że stare są zniszczone. W Polsce 
w dwóch parach grało się cały sezon. 
Kiedyś zawodnikiem Pruszkowa był Oliver 
Miller, dawna gwiazda NBA. Pamiętam, 
że po meczu ściągnął brudny strój i rzu-
cił na środek szatni. Kiedy przyszedł 
następnego dnia, strój nadal tam leżał. 
Nie chciał uwierzyć, że ma go zabrać do 

Perfekcjonizm 
i przepych – takie 
były pierwsze 
wrażenia 
Cezarego 
Trybańskiego, gdy 
trafił do NBA

Wojciech Szczęsny 
w Arsenalu 
zachwycił się 
warunkami, jakie 
piłkarze mają do 
treningu

Jeffem Petersmeyerem
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Wynik sportowy, czy powszechność wychowania fizycznego? Premia dla nauczyciela za wysokie miejsce 
szkoły w rankingach czy zainteresowanie zajęciami wf. ze strony dzieci słabszych fizycznie? To dylemat, które-
go w Polsce nie potrafimy rozwiązać. Czy receptą będą programy Ministerstwa Sportu i Turystyki, które mają 
zachęcać młodzież do zdrowego stylu życia? 

„Żaden z nich nie pomoże, jeżeli nie wychowamy pani i pana od wf.” – twierdzi Krzysztof Materna, znany 
satyryk, który całkiem serio zajął się tematyką sportu szkolnego na łamach jednego z tygodników. Opinię tę 
podziela wiele osób, bo – jak twierdzą – problem lekcji wychowania fizycznego leży w nauczycielach. Większość 
dzieci rozpoczyna te zajęcia z przekonaniem, że to najfajniejsze lekcje w szkole, ale szybko przestają na nie 
chodzić.

Aby temu przeciwdziałać, resort sportu prowadzi m.in. akcję „Stop zwolnieniom z wf.” i proponuje nowe pro-
gramy, które mają zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Służyć ma 
temu zwłaszcza projekt „Mały Mistrz” – jego cel to głównie edukacja nauczycieli. Słusznie, bo sytuacja w szko-
łach nie jest dobra. „Czy to podstawówka, gimnazjum, czy technikum, każdy mój nauczyciel wf. był gruby. 
Program zajęć też zawsze był ten sam – dziewczyny grają w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną” – wspomina 
jedna z uczestniczek finansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki akcji „WF z klasą”. „Małe sale 
gimnastyczne, szatnie jeszcze mniejsze, śmierdzące, bez pryszniców” – to wspomnienia innej osoby.

Ale są też inne relacje. „Pamiętam ze swoich młodych lat, że wf. to była najfajniejsza lekcja. W podstawówce 
i technikum miałem okazję spróbować różnych dyscyplin sportu: rzutu oszczepem i dyskiem, pchnięcia kulą, 
skoku wzwyż i w dal, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Mieliśmy nauczyciela, który pokazał nam, jak się gra 
w palanta, baseball, rugby” – wspomina 44-latek. Także Krzysztof Materna pamięta, że jego pan od wf. był 
guru całej klasy i dzięki niemu ten przedmiot był uwielbiany przez uczniów.

Wynika z tego, że najważniejszy jest nauczyciel. Otyła pani od wf., która sama nie potrafi zrobić skłonu, czy 
pan zainteresowany tylko sportowym wyczynem, nie zachęcą słabszych fizycznie uczniów do udziału w lekcjach 
i aktywności ruchowej. Dopóki zajęcia wf. prowadzić będą osoby, które zamiast mobilizować dzieci do ruchu, 
będą jedynie wystawiać im złe oceny za niedostateczną sprawność albo je lekceważyć, dopóty na szkolne biur-
ka będą trafiać tysiące lekarskich zwolnień. Tę fatalną sytuację mogą odwrócić nauczyciele, którzy nie krytykują 
słabszych fizycznie dzieci, nie zniechęcają ich i nie wykluczają z zajęć, ale je wspierają, starają się im pomóc, 
motywują do poprawy sportowych osiągnięć.

Czy proponowane programy poprawią atmosferę wokół wychowania fizycznego, podniosą prestiż nauczy-
ciela wf., zachęcą dzieci i młodzież do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku? Oby tak się stało, bo roz-
budowa bazy sportowej i akcje propagandowe to za mało. Potrzebni są jeszcze ludzie, którzy sportowe obiekty 
będą potrafili zapełnić dziećmi i młodzieżą, zaproponują im atrakcyjne zajęcia. Przykład orlików pokazuje, że 
nie wystarczy zadbać o infrastrukturę. Wiele z nich świeci dzisiaj pustkami. Aby rozwiązać ten problem, resort 
sportu przeznaczył na szkolenie animatorów orlików prawie 22 mln zł. Szkoda tylko, że odebrał je klubom, 
które mogły wcześniej ubiegać się o te pieniądze w ramach funduszu „Animator Sportu”. Korzystały z nich 
m.in. Uczniowskie Kluby Sportowe z małych miast i wsi, organizowały za nie zajęcia sportowe z instruktorem. 
Nie tylko piłkarskie, ale głównie w innych dyscyplinach sportu, w których odnosimy o wiele większe sukcesy 
niż w futbolu. Dziś te małe kluby zostały odcięte od środków na działalność. Mam nadzieję, że szkoleni za 
ministerialne fundusze animatorzy orlików będą potrafili zorganizować podobne zajęcia. Zwłaszcza że prze-
znaczono na ten cel wielkie pieniądze, porównywalne ze środkami, jakie resort wyasygnował na trzy nowe 
programy razem wzięte.

Kiedyś nauczyciel wf. 
był idolem dzieciaKów

Marek Michałowski

publicystyka

Z prezentowanego w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że aż 40 proc. 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie bierze udziału w lekcjach wf. Podobne wyniki 

dały badania przeprowadzone przez białostockie Kuratorium Oświaty. Okazało się, że 
w roku szkolnym 2012/2013 prawie co trzeci uczeń w województwie podlaskim nie cho-

dził na zajęcia wf., a w przypadku gimnazjalistów odsetek korzystających ze zwolnień 
wynosił aż 41 proc. Liczby te przerażają.
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Mój radar na treści sportowe jest wyostrzony, na początku myślałem, że to jakaś paranoja, spaczenie zawodowe (widzę coś okrągłego, 
myślę – piłka nożna), ale sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Sport to już nie tylko filozofia wpisana w mentalność i genetykę 
człowieka, który musi się ciągle ruszać, bo inaczej zaczyna czuć, że rdzewieje. Owszem, ciągle owa potrzeba ruchu opiera się na kla-
sycznej już filozofii, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale rzucanie takich utartych frazesów w dobie, kiedy aktywność fizyczna stała się 
produktem, nieco trąci myszką. Sport jest dzisiaj wszędobylski, nie trzeba nawet uczestniczyć aktywnie w treningach, aby poczuć oddech 
idei, która – choć w ogólnym rozrachunku przynosi korzyści – przemyca pewien obraz świata. Świata pełnego pięknych ludzi.

W filmie dokumentalnym „Bigger, stronger, faster”, który porusza temat amerykańskiej obsesji kultu ciała oraz sportu, widzimy ludzi 
wręcz sfiksowanych na punkcie fitness oraz kulturystyki. Oczywiście tezy w rzetelnych dokumentach nie mogą być banalne, więc autorzy 
nie demonizują kultu ciała, wskazują tylko delikatnie na fakt, że niektórym ludziom przysłania to zdrową perspektywę. Widzą dysproporcje 
tam, gdzie ich nie ma, dostrzegają fałdki tłuszczu tam, gdzie jego poziom jest wręcz niepokojąco niski. Socjolodzy i antropolodzy uwa-
żają, że nasz gatunek dąży do zespolenia ciała z maszyną – coraz bardziej wątłe ciała z chudymi ramionami i palcami przyssanymi do 
klawiatury to już dzisiaj częsty obrazek. W pewnym momencie dzieje się jednak coś przeciwnego – im więcej cywilizacyjnych „ułatwiaczy” 
codziennej aktywności, tym bardziej w cenie są zdrowe, szybkie i silne ciała. Natura znowu wygrywa z kulturą, panie Freud.

Piszę o siłowni dlatego, bo to w obiegowej opinii stosunkowo szybki i intensywny sposób na „naoliwienie” ciała. Niedługo będzie 
to łatwiejsze również dla tych, którzy źle czują się w drogich klubach fitness. Do końca listopada bowiem w Warszawie ma być 
zainstalowanych sto siłowni na świeżym powietrzu. Miejsca instalacji będą wybierane przez mieszkańców, którzy drogą internetową 
mogli zgłaszać lokalizacje, a następnie głosować nad poszczególnymi miejscami. W ostatnich latach w Warszawie powstało wiele 
oznaczonych ścieżek biegowych i miejsc, w których spotykają się biegacze. Dobrze wiemy, jak ważne jest dla nas rozciąganie się przed 
i po biegu, jak istotny jest trening siły nie tylko typowo biegowy, ale także z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów. Odzew spo-
łeczny jest bardzo pozytywny, co wiąże się z tym, że w przyszłości podobne inicjatywy miejskie powinny być realizowane. Brat mojego 
serdecznego kolegi, przez wiele lat garbiący się nad klawiaturą komputera i pogrywający w jakieś bzdurne zabawy on-line, w ciągu 
roku schudł, nabrał mięśni, znalazł sobie dziewczynę i zmienił nawyki żywieniowe. Dzisiaj codziennie biega, zatrzymując się w parku 
na kilkadziesiąt pompek. Nie zaryzykuję stwierdzenia, że coś pierwotnego w naszej mentalności obudził napływający z Ameryki kult 
wspaniałego ciała, ale nasze umysły się zmieniły. Na pewno większość Polaków jest już świadoma, że wsuwanie kolejnego kawał-
ka pizzy i popijanie tego napojami gazowanymi, gdy w telewizji miga kolejna edycja „Top Model” (i znowu popkultura karmi nas 
obrazkami wspaniałych ciał, których albo pożądamy, albo nienawidzimy w swojej zazdrości) – to nie najlepsza droga ku samozado-
woleniu. Jak świeże bułeczki sprzedaje się wszystko, co związane z Ewą Chodakowską. Ewa Chodakowska zmieni Twoje życie. Ewa 
Chodakowska nauczy Cię, jak dobrze wyglądać, świetnie się czuć. Ewa Chodakowska nie chce być iskierką nadziei w Twoim życiu, 
ona chce zagościć w nim na dłużej za pomocą książki „Rok z Ewą Chodakowską”. Cały rok, proszę państwa. Cały rok katorżniczej 
pracy nad własnym ciałem i charakterem. 

Uśmiecham się, gdy słyszę, że naprawdę lwia część moich przyjaciół uczestniczyła w „Biegnij Warszawo”. Ale nie jest to złośliwy uśmiech. 
To takie naturalne, zwyczajne, zdrowe – poświęcić kilka miesięcy na przygotowanie do odśpiewania masowej ody do sportu. Potem przy 
kawie rozmawiamy o wynikach, niektórzy wstawiają zdjęcia na Facebooka, jeszcze inni obiecują sobie, że za rok będzie lepiej. I jest lepiej. 
Czas jest lepszy, nasze włókna mięśniowe są bardziej rozciągliwe, płuca pojemniejsze. To jakby wygrywać przez chwilę (może złudnie?) 
z czasem, który nieuchronnie zmierza do punktu, w którym progres będzie niemożliwy. Książka oczywiście może być świetnym punktem 
wyjścia do tego, aby się przełamać. Nie dajmy się jednak zwariować. Z kimkolwiek będziemy ćwiczyli – czy to personalnym trenerem, czy 
to z własnym cieniem lub przewspaniałą książkową Ewą Chodakowską – róbmy to pomału, bo nie od razu Kraków zbudowano. Wiem 
jedno: nabór do sportu wyczynowego staje się łatwiejszy dzięki sportowi powszechnemu, szkolnemu, amatorskiemu – zrodzonemu z pasji 
młodych ludzi. Sport to produkt, który się bardzo dobrze sprzedaje, pytanie tylko, czy jesteśmy świadomymi klientami. 

ProduKt,  
Którego Pożądamy

ToMasz Pakuła

publicystyka

Za oknem autobusu, którym podróżuję do pracy, widzę ogromne billboardy reklamujące siłownie, poja-
wiające się jak grzyby po deszczu. Wyrzeźbiony pan stoi obok przepięknej pani. Od razu widać, że są 

stworzeni dla siebie. Bogowie z Olimpu, którzy zeszli do świata miałkich pracowników umowy-zlecenia, 
aby sprawić, że poczujemy się słabsi, być może chorzy z powodu swoich niedoskonałości. Uważam się za 
osobę aktywną fizycznie, ale gdy patrzę na te wspaniałe ciała, kłuje mnie zazdrość i już odkładam pie-

niądze na karnet do którejś z modnych warszawskich siłowni; już widzę siebie stojącego obok tej oblanej 
olejkiem pani, już wyobrażam sobie te żyły niczym postronki, bicepsy jak kule do kręgli. Potem czar pry-
ska. Powinienem wszak czuć się świetnie w swoim ciele, i o to w tym chodzi – o psychiczny komfort. Nigdy 
nie uczynię z siłowni swojego stylu życia, nigdy nie będę wyglądał jak Adonis, jednak o ile czas pozwoli, 

wybiorę się raz czy dwa razy w tygodniu na siłownię i zostawię na ręczniku krople całodniowych frustracji. 
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24 sierpnia 2012 roku 
Amerykańska Agencja 
Antydopingowa (USADA) 

opublikowała informację o nałożeniu 
na kolarza Lance’a Armstronga 
– siedmiokrotnego zwycięzcy 
najtrudniejszego wyścigu świata Tour de 
France – dożywotniego zakazu startów 
z mocą wsteczną oraz o anulowaniu 
osiągniętych wyników począwszy od 
1 sierpnia 1998 roku. Armstrong 
zapowiedział, że nie zamierza 
odwoływać się od tej decyzji. 

Brak odwołania można uznać za 
równoznaczny z zakończeniem jego 
kariery sportowej, ponieważ nałoże-
nie sankcji w postaci zakazu startów 
uniemożliwia zawodnikowi uprawianie 
każdej dyscypliny sportu, która jest 
objęta jurysdykcją światowego progra-
mu antydopingowego. Oznacza to, że 
Armstrong nie będzie mógł więcej brać 
udziału m.in. w zawodach kolarskich, 
triatlonowych czy biegach maratoń-
skich. Po opublikowaniu ogłoszenia 
o nałożeniu sankcji na Armstronga 
czekaliśmy na upublicznienie decy-
zji wraz z uzasadnieniem. Stało się 
to 10 października 2012 roku, kiedy 
USADA przesłała decyzję do Światowej 
Agencji Antydopingowej (WADA) oraz 
do Międzynarodowej Unii Kolarskiej 
(UCI). Ten 202-stronicowy dokument 
zawiera m.in. przytoczone podstawy 
prawne, na których postawiono zarzu-
ty, szczegółowy opis dowodów, nauko-
wą analizę dowodów, opinie i analizy 
ekspertów, chronologiczny opis pro-
cederu stosowania dopingu oraz opis 
postępowania towarzyszącego orze-
czeniu sankcji. 

Ze względu na potrzeby niniejszego 
artykułu opisanie tak złożonego mate-
riału może nastąpić jedynie w sposób 
ogólnikowy z przytoczeniem najważ-
niejszych konkluzji. Samą treść decyzji 
można porównać do dobrego krymi-
nału z wieloma wątkami, dziesiątkami 
bohaterów i zaskakującymi zwrotami 
akcji. Nie przypomina ona standar-
dowych decyzji dyscyplinarnych, które 

z reguły są czystą analizą stanu fak-
tycznego, prawnego i sformułowanych 
wniosków. 

Zarzuty
Zgodnie z treścią ogłoszenia opu-

blikowanego przez USADA oraz tre-
ścią opisywanej decyzji Lance’owi 
Armstrongowi zostały postawione 
następujące zarzuty:

Użycie lub próba użycia substancji 
zabronionych lub metod zabronionych, 
w szczególności EPO, testosteronu, gil-
kokortykosteroidów i środków masku-
jących, transfuzji krwi.

Posiadanie substancji zabronionych 
lub metod zabronionych, w szczegól-
ności EPO, testosteronu, glikokorty-
kosteroidów i środków maskujących, 
sprzętu do transfuzji krwi.

Przemyt EPO, testosteronu oraz gli-
kokortykosteroidów.

Podawanie lub próba podawania 
innym sportowcom EPO, testosteronu 
i kortyzonu.

Zachęcanie, ułatwianie, podżega-
nie, ukrywanie lub każdy inny rodzaj 
współdziałania wiążący się z narusze-
niem przepisów antydopingowych lub 
z próbą ich naruszenia.

Zgodnie z treścią obowiązującego 
Światowego Kodeksu Antydopingowego 
w wersji z 2009 roku powyższe zarzuty 
zostały sformułowane na podstawie 
artykułów składających się na defini-
cję dopingu. W przypadku procederu 
Armstronga zostały spełnione prze-
słanki z art. 2.2, art. 2.6, art. 2.7 

Analiza decyzji Amerykańskiej Agencji 

Antydopingowej w bezprecedensowej  

sprawie Lance’a Armstronga

Armstrong miał ostatnie 
słowo nie tylko odnośnie 
do swojego programu 
dopingowego, ale także 
w zakresie kreowania 
procederu dopingowego 
całego zespołu

Michał Rynkowski
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oraz art. 2.8. Warto przy tym pod-
kreślić, iż w zakresie definicji dopin-
gu w Polsce obowiązują takie same 
przepisy antydopingowe jak w Stanach 
Zjednoczonych. Zatem gdyby w Polsce 
pojawiła się sprawa dopingowa 
o podobnym charakterze, postępo-
wanie prowadzone byłoby w oparciu 
o takie same podstawy prawne jak 
w Stanach Zjednoczonych.

Dowody
Zarzuty postawione Armstrongowi 

zostały sformułowane w oparciu 
o trzy podstawowe kategorie dowo-
dów. Po pierwsze, są to zeznania 
świadków, którzy współpracowali 
z Armstrongiem od 1998 roku, 
po drugie, dokumenty w postaci 
e-maili, przelewów bankowych, po 

trzecie, wyniki analiz przeprowa-
dzonych na próbkach krwi i moczu 

pobranych od zawodnika. Kolejnym 
podziałem, jaki będzie używany na 
potrzeby niniejszego artykułu, są dwie 
kategorie dowodów: analitycznych 
(opartych na wynikach próbek pobra-
nych od sportowca) i nieanalitycznych 
(innych niż dowody analityczne).

Na zastosowanie takiego szerokiego 
zestawu danych pozwala 

art. 3.1 Światowego 
K o d e k s u 

Antydopingowego. 

Zgodnie z jego treścią „Standardem 
dowodowym będzie wykazanie przez 
organizację antydopingową faktu 
naruszenia przepisów antydopingo-
wych w sposób uznany za niebudzący 
wątpliwości dla organu przesłuchują-
cego, mając na uwadze poważny cha-
rakter przedstawianych zarzutów”. 

Zastosowanie tego artykułu pozwa-
la na orzeczenie naruszeń przepisów 
antydopingowych, polegających np. 
na użyciu substancji zabronionej lub 
metody zabronionej, w oparciu o nie-
analityczne dowody w postaci zeznań 
świadków, dokumentów czy złapaniu 
zawodnika na gorącym uczynku. Z tre-
ści decyzji wynika, iż zebrane dowody 
były najbardziej obciążające w całej 
historii funkcjonowania USADA, czyli 
przez 12 lat. 

Dowody nieanalityczne
Najsilniejsze dowody w sprawie 

Armstronga, które zostały zebrane przez 
USADA, pochodziły od byłych człon-
ków zespołów kolarskich: US Postal 
oraz Discovery Channel. Zadecydowali 
oni, że konieczne jest przedstawienie 
wszelkich informacji związanych z pro-
cederem dopingowym, by oczyścić 
kolarstwo. Pozwoliło to na złamanie 
zmowy milczenia, która funkcjonowa-
ła od 1998 roku, i zebranie mate-
riału wystarczającego do postawienia 
zarzutów dopingowych byłemu dyrek-
torowi zespołów US Postal i Discovery 
Channel Johanowi Burynellowi, 
byłym doktorom obu zespołów: Pedro 
Celeyowi, Luisowi Garcii del Moralowi, 
Michele Ferrariemu, trenerowi Jose 
„Pepe” Martinowi i w końcu samemu 
Armstrongowi.

Należy podkreślić, że na podstawie 
przedstawionych dowodów Armstrong 
nie działał sam. Realizowany przez 
niego program dopingowy opierał się 
na współpracy z lekarzami, przemyt-
nikami oraz osobami zarówno z jego 
zespołu, jak i spoza niego. Zebrane 
dowody także pokazują, iż Armstrong 
miał ostatnie słowo nie tylko odnośnie 
do swojego programu dopingowego, 
ale także w zakresie kreowania pro-
cederu dopingowego całego zespołu. 
Ponadto to właśnie od jego decy-
zji zależało, z jakim lekarzem będzie 
współpracował zespół czy dyrektor 
zespołu i inni przedstawiciele persone-
lu pomocniczego. 

Sam Armstrong powiedział: 
„Mieliśmy jeden cel, jedną ambicję, 
którą był najważniejszy wyścig kolarski 
na świecie i tą ambicją nie było wygra-
nie go tylko raz, ale wygrywanie go tak 
często, jak to tylko możliwe”. 

Kluczem do osiągnięcia tego celu 
było stosowanie substancji oraz metod 
zabronionych w sporcie. Dowody są 
przytłaczające i wynika z nich, że 
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Armstrong nie tylko stosował substan-
cje zabronione, ale również zapewniał 
do nich dostęp innym członkom zespo-
łu kolarskiego. Ważną rolę w całym 
procederze odgrywał doktor Michele 
Ferrari, który był ostateczną wyrocz-
nią, ekspertem od stosowania dopin-
gu. Ponadto dla Armstronga nie było 
wystarczające, że jego koledzy dają 
z siebie wszystko podczas treningów 
– wymagał ich udziału w programie 
dopingowym.

Dowody analityczne
W obszernym katalogu dowodów 

znalazły się również te o charakte-
rze analitycznym. USADA pomiędzy 
13 lutego 2009 a 30 kwietnia 2012 
roku pobrała dziewięć próbek krwi 
od Armstronga w ramach programu 
paszportu biologicznego. Na wniosek 
USADA próbki te zostały poddane ana-
lizie przez prof. Christophera J. Gore’a, 
który jest szefem departamentu fizjo-
logii Australijskiego Instytutu Sportu. 
Z przeprowadzonych analiz wynikało, 
iż w próbkach pobranych w czasie 
dwóch edycji Tour de France w latach 
2009 i 2010 liczba retykulocytów była 
zbyt niska w zestawieniu z nadzwy-
czajnym zmniejszeniem objętości oso-
cza. Oba te parametry wskazywały na 
stosowanie dopingu krwią. Ponadto 
przy formułowaniu decyzji brano pod 
uwagę wyniki próbek pobranych we 
wcześniejszych latach, które budziły 
wątpliwości. Jednakże w tamtym okre-
sie w oparciu o funkcjonujące wówczas 
metody detekcji ich jednoznaczna kwa-
lifikacja jako próbek pozytywnych była 
trudna. Wątpliwości dotyczyły obecno-
ści EPO m.in. w próbkach pobranych 
w czasie Tour de Switzerland w 2001 
roku, kiedy to cztery z nich były uznane 
za podejrzane. 

Proces zbierania dowodów

Jak to się wszystko zaczęło? W listo-
padzie 2008 roku USADA rozpoczęła 
postępowanie wobec amerykańskiego 
kolarza Kayle’a Leogrande’a, który 
otrzymał karę dwóch lat zakazu star-
tów na podstawie nieanalitycznych 
dowodów potwierdzających stoso-
wanie przez niego EPO. W styczniu 
2009 roku USADA otrzymała infor-
macje z wielu źródeł o osobach, które 
mogły dostarczać substancje zabronio-
ne Leogrande’owi i innym kolarzom. 
Po otrzymaniu tych informacji USADA 
wszczęła śledztwo, którego celem było 
zbadanie procederu dopingowego 
rozgrywającego się na południowoka-
lifornijskiej scenie kolarskiej. 

W trakcie trwającego śledztwa wyszło 
na jaw, iż zwycięzca Tour de France 
2006, któremu odebrano ten tytuł za 

ANTYDOPING

Lance Armstrong 
po pokonaniu 
raka założył 
fundację, której 
symbol – żółtą 
bransoletkę – 
nosiły miliony 
osób na całym 
świecie
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stosowanie dopingu, Floyd Landis, 
mógł dysponować informacjami nie-
zbędnymi do zgłębienia procederu. 
W kwietniu 2010 roku doszło do spo-
tkania pomiędzy Travisem Trygartem 
(CEO USADA) a Floydem Landisem, 
podczas którego kolarz zgodził się na 
współpracę w zakresie dekonspiracji 
osób zamieszanych w aferę dopin-
gową. I tak w śledztwie pojawiały się 
kolejne osoby, których zeznania były 
zbieżne, i które w spójny i jednoznacz-
ny sposób odkrywały przed USADA 
proceder dopingu, obejmujący zespoły 
US Postal i Discovery Channel. Idąc po 
nitce do kłębka, USADA stawiła zarzu-
ty, a w czerwcu 2012 roku powiadomi-
ła o naruszeniach przepisów antydo-
pingowych mających miejsce od 1998 
roku. Naruszenia te popełnili: Lance 

Armstrong, Johan Bruyneel, dr Pedro 
Celaya, dr Luis Garcia del Moral, 
dr Michele Ferrari oraz Jose „Pepe” 
Marti.

Procedura wydania decyzji 
W czerwcu 2012 r. USADA oficjal-

nie postawiła zarzuty Armstrongowi 
o stosowanie dopingu. Kolarz nie 
przyznał się do praktyk dopingowych 
i niezwłocznie opublikował informację 
prasową, w której przedstawił pouf-
ny tekst powiadomienia o naruszeniu 
przepisów antydopingowych sporzą-
dzony przez USADA, odrzucając przy 
tym zarzuty i zapewniając o swojej 
niewinności. 

28 czerwca USADA zapropono-
wała sankcje i zasugerowała moż-
liwość zaprezentowania linii obrony 

przez Armstronga przed neutralnym 
panelem arbitrów, wyznaczając przy 
tym konkretny termin przesłuchania. 
Obwiniony poprosił o zmianę terminu 
na późniejszy, co zostało pozytywnie 
rozpatrzone przez USADA. 9 lipca 
2012 roku Armstrong złożył pozew 
przeciwko USADA do sądu federal-
nego w Austin w stanie Teksas, który 
jednak z powodu braków formalnych 
oraz nieprecyzyjnie określonego żąda-
nia został odrzucony. Po otrzymaniu tej 
informacji Armstrong sporządził nowy 
pozew, w którym wezwał USADA do 
zaprzestania działań zmierzających do 
pozbawienia go siedmiu tytułów zwy-
cięzcy Tour de France i sankcji dożywot-
niego wykluczenia ze sportu. W swoim 
pozwie podniósł, iż USADA nie ma 
w jego sprawie jurysdykcji. 20 sierpnia 

ukazało się orzeczenie wydane przez 
sędziego sądu rejonowego w Austin, 
Sama Sparksa, które zostało wydane 
w duchu oczekiwań USADA.

Orzeczenie sądu otworzyło drogę 
USADA do podjęcia konkretnych kro-
ków wobec Armstronga. 23 sierpnia, 
po przegranej sprawie przed sądem 
w Austin, kolarz oświadczył, iż nie 
skorzysta z prawa do przesłuchania 
przed niezależnym panelem arbitrów. 
Rezygnacja z prawa do przesłuchania 
pozwoliła USADA na nałożenie sankcji 
na Armstronga w postaci dożywotnie-
go zakazu startów.  
Analiza najistotniejszych 
zagadnień związanych  
z wydaniem decyzji

Pierwsza wątpliwość, która nasuwa 
się przy analizie decyzji USADA, to 
okres przedawnienia. Sankcja, która 
została nałożona na Armstronga, doty-
czy łącznie 14 lat – od 1998 roku do 
chwili obecnej. Zgodnie z treścią art. 17 
Światowego Kodeksu Antydopingowego 
okres przedawnienia naruszeń prze-
pisów antydopingowych od chwili ich 

Zgodnie z amerykańskim 
prawem wobec 
osoby, która ukrywa 
istotne fakty i tym 
samym uniemożliwia 
odkrycie popełnionego 
przestępstwa, nie stosuje 
się ustawowego okresu 
przedawnienia

To było wielkie 
wydarzenie 
medialne w USA. 
Armstrong 
przyznał się 
do stosowania 
dopingu 
w wywiadzie 
Ophry Winfrey
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popełnienia wynosi 8 lat. Jednakże 
z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu w Lozannie (CAS 2005/
C/841) wynika, iż ocena okresu 
przedawnienia powinna zostać wynikać 
z przepisów kraju, w którym siedzi-
bę ma organizacja wydająca decyzję 
o naruszeniu przepisów antydopingo-
wych. Zgodnie z amerykańskim prawem 
wobec osoby, która ukrywa istotne fakty 
i tym samym uniemożliwia odkrycie 
popełnionego przestępstwa, nie stosuje 
się ustawowego okresu przedawnie-
nia. Jak wynika z zebranego materiału 
dowodowego, Armstrong wielokrotnie 
składał fałszywe zeznania i ukrywał 
proceder dopingowy, m.in. podczas 
francuskiego śledztwa prowadzonego 
w 2000 roku. Tym samym możliwe 
było zawieszenie okresu przedawnienia 
zgodnie z amerykańskimi przepisami.

Następną kwestią budzącą wątpli-
wości jest prawo USADA do anulowa-
nia wyników osiągniętych w kolejnych 
edycjach wyścigu Tour de France od 
1998 roku oraz możliwość nałożenia 
dożywotniej sankcji z mocą wsteczną. 
Armstrong był członkiem USA Cycling, 

dzięki czemu mógł uczestniczyć w zawo-
dach rangi krajowej i międzynarodowej, 
przy czym był zobligowany do przestrze-
gania amerykańskich przepisów kolar-
skich. Przepisy te zostały jednoznacznie 
wprowadzone do Protokołu USADA, 
na podstawie którego organizacja ma 
prawo do orzekania o naruszeniu prze-
pisów antydopingowych wobec każdego 
sportowca, który posiada licencję jakiej-
kolwiek narodowej federacji sportowej. 

W pozwie Armstronga wystosowanym 
przeciwko USADA, który został złożony 
w sądzie federalnym w Austin, kolarz 
podnosił, iż to Międzynarodowa Unia 
Kolarska ma jurysdykcję w zakresie orze-
kania o naruszeniu przepisów antydo-
pingowych w jego sprawie. Sąd nie przy-
chylił się do tej opinii i, jak wspomniano, 
orzekł na korzyść USADA. Ta prowadzi-
ła własne śledztwo i zebrała dowody 
obciążające Armstronga, dlatego jest 
jedyną właściwą organizacją posiadają-
cą zdolność do stwierdzenia naruszenia 
przepisów antydopingowych oraz nało-
żenia sankcji w sprawie Armstronga.
Podsumowanie

Lance Armstrong 
od dzieciństwa 
ukochał jazdę 
na rowerze, ale 
karierę sportową 
rozpoczął jako 
triatlonista

Zdjęcie 
z koszulkami 
zwycięzcy TdF 
umieszczone przez 
Armstronga po 
dyskwalifikacji 
wywołało falę 
oburzenia
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funkcjonujący program paszportu bio-
logicznego (rozpoczęty w 2008 roku 
przez UCI). Należy przypomnieć, iż 
w pełni zorganizowana i skoordyno-
wana globalna walka z dopingiem 
rozpoczęła się wraz z powołaniem do 
życia w 1999 roku Światowej Agencji 
Antydopingowej oraz uchwaleniem 
Światowego Kodeksu Antydopingowego 
w 2003 roku, który wszedł w życie 
w styczniu 2004 roku. 

Można stwierdzić, iż Armstrong 
i współdziałający wraz z nim zawodnicy, 
lekarze, trenerzy oraz inni członkowie 
zespołu potrafili minimalizować ryzyko 
wykrycia stosowania przez nich sub-
stancji i metod zabronionych. Jednak 
w systemie, który wykorzystywali, znaj-
dowały się luki. Wraz z wejściem w życie 
Światowego Kodeksu Antydopingowego 
i wprowadzeniem programu badań 
antydopingowych realizowanych poza 
zawodami sportowymi unikanie wpad-
ki dopingowej stawało się coraz trud-
niejsze. Dowodem na to byli kolejni 
zawodnicy, którzy mieli pozytywne wyni-
ki analiz laboratoryjnych, wśród nich 

także członkowie zespołów US Postal 
i Discovery Channel. 

Dzisiaj stosowanie dopingu nie 
jest już takie proste jak 14 lat temu, 
sołeczność antydopingowa bowiem 
włożyła ogromny wysiłek w skutecz-
niejsze wykrywanie naruszeń prze-
pisów. Z pewnością argumentem 
potwierdzającym to stwierdzenie jest 
omawiana decyzja w sprawie narusze-
nia przepisów antydopingowych przez 
Lance’a Armstronga, która stanowi 
kamień milowy we współczesnej walce 
z dopingiem w sporcie.

Autor tekstu MichAł rynkowski 
jest dyrektoreM BiurA koMisji do 

ZwALcZAniA dopingu w sporcie

Armstrong i współdziałający wraz 
z nim zawodnicy, lekarze, trenerzy 
oraz inni członkowie zespołu 
potrafili minimalizować ryzyko 
wykrycia stosowania przez nich 
substancji i metod zabronionych

LAnce ArMstrong

Był jednym z najpopularniejszych 
sportowców świata. Urodził się 18 
września 1971 roku w Teksasie. 
Karierę sportową zaczął w wieku 
15 lat od triatlonu. Jego pierwszym 
poważnym startem w kolarstwie był 
udział w 1989 roku w mistrzostwach 
świata amatorów w Moskwie. W 
1992 roku podpisał kontrakt z grupą 
zawodową Motorola i zaczął odno-
sić pierwsze sukcesy, m.in. został 
mistrzem świata w wyścigu ze startu 
wspólnego w 1993 roku. W 1996 
roku u kolarza stwierdzono raka 
jądra. Leczenie wykluczyło go ze 
sportu w 1997 roku. Przeszedł dwie 
operacje i cztery cykle chemioterapii. 
Sensacją był jego powrót do kolar-
stwa. Znalazł wsparcie w grupie US 
Postal i zaczął odnosić największe 
sukcesy w karierze. W 1998 roku 
zajął 4. miejsce w jednym z trzech 
największych wyścigówświata Vuelta 
a Espana. W latach 1999–2005 był 
niepokonany w Tour de France (od 
1999 roku wszystkie tytuły zostały 
mu odebrane). Po siódmym sukcesie 
zapowiedział zakończenie kariery. W 
2008 roku wrócił jednak do kolarstwa 
i zaczął promocję walki z rakiem, 
powołując fundację Livestrong, któ-
rej symbolem były żółte bransoletki 
noszone przez miliony ludzi na całym 
świecie. W Tour de France wystar-
tował jeszcze dwukrotnie. W 2009 
roku zajął trzecie miejsce, a w 2010 
był 22. Oprócz zwycięstw w Tour 
de France Armstrongowi odebra-
no m.in. brązowy medal olimpijski 
w jeździe indywidualnej na czas z 
2000 roku. W styczniu 2011 roku. 
chciał wystartować w zawodach tria-
tlonowych w miejscowości Rotorua. 
Ostatecznie nie wziął w nich udziału, 
wycofując się oficjalnie z powodu 
kontuzji kolana. Armstrong został 
zdyskwalifikowany dożywotnio 24 
sierpnia 2012 roku ze skutkiem od 
1 sierpnia 1998 roku za stosowanie 
dopingu. Podczas żadnych zawodów, 
w których wystartował w tym okresie, 
nie został przyłapany na stosowaniu 
substancji niedozwolonych.

Decyzja w sprawie Armstronga jest 
szczegółowym zbiorem faktów przedsta-
wiających mechanizm dopingowy, który 
funkcjonował w okresie, gdy kontrole 
antydopingowe przeprowadzane poza 
zawodami były rzadkością – w czasie 
gdy nie istniały systemy do zbiera-
nia informacji o danych pobytowych 
zawodników (wprowadzane od 2004 
roku) i gdy nie istniał jeszcze w pełni 

Zeznania 
przyłapanych 
na stosowaniu 
dopingu kolarzy 
z US Postal 
pogrążyły lidera 
tej drużyny
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B rak aktywności fizycznej społeczeń-
stwa i narastające rozpowszech-
nienie otyłości i chorób meta-

bolicznych, w tym cukrzycy typu 2, czy 
wczesnych zmian miażdżycowych stanowią 
już problemy urastające do rangi naro-
dowych. Obecnie coraz bardziej dostrze-
ga się znaczącą rolę ćwiczeń fizycznych 
w kształtowaniu kondycji zdrowotnej spo-
łeczeństw. Niemniej, jak wynika z raportu 
Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej 
USA, nawet blisko połowa młodych osób 
w wieku 12–21 lat nie podejmuje aktyw-
ności fizycznej i intensywności większej niż 
marsz. A to właśnie aktywność o większej 
intensywności kształtuje znacząco spraw-
ność fizyczną, która rzutuje na kondy-
cję zdrowotną. Efekty treningowe u dzieci 
nie są wprawdzie duże. Zmiany związane 
z rozwojem biologicznym dziecka znacząco 
przewyższają efekty treningowe. Należy 
jednak podkreślić, że w rezultacie regular-
nej aktywności fizycznej mają miejsce zmia-
ny o charakterze pozytywnym – systema-
tyczne ćwiczenia między innymi obniżają 
ryzyko nadmiernej masy ciała, poprawiają 
kondycję zdrowia psychicznego i kształtują 
układ mięśniowo-szkieletowy.

Korzyści z regularnej aktywności fizycz-
nej z pewnością przewyższają potencjalne 
ryzyko z nią związane lub występujące 
przy jej braku. Szczególnie istotna może 
być również pośrednia zależność pomiędzy 
ukształtowaniem nawyku aktywnego trybu 
życia u dziecka a zmniejszoną częstością 
występowania czynników ryzyka chorób 
układu krążenia w wieku dorosłym.

Rolę kształtowania tych nawyków nie-
rzadko powierza się placówkom oświato-
wym – szkole przede wszystkim. W Polsce 
w połowie 2013 roku rozpoczęła się promo-
cja akcji „Stop zwolnieniom z wf.”, wspiera-
na przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
przez czołowych sportowców i środowiska 
działające na zakresie sportu i rekreacji. 
Z jednej strony, w regularnych lekcjach 

efektami kształcenia jednego i drugiego 
typu istnieje zależność. 

W latach 50. i 60. ubiegłego wieku 
obserwowano rosnące zainteresowanie 
naukowców tymi kwestiami. Mniej więcej 
po dwóch dekadach badań zebrane wyni-
ki pozwoliły określić, że zajęcia ruchowe 
prowadzone w ramach szkolnych zajęć 
wychowania fizycznego są niezbędne do 
prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka. 
Tym samym bezzasadne stało się potwier-
dzanie znaczenia szkolnych zajęć rucho-
wych w kontekście korzyści w kształtowaniu 
rozwoju umysłowego uczniów. Niezbędność 
zajęć ruchowych w rozwoju fizycznym dzieci 
stała się wystarczającym uzasadnieniem, 
żeby zakotwiczyć wf. w szkołach. Jednak 
w wielu krajach, również wysoko rozwi-
niętych, problem powrócił: potrzeba uza-
sadnienia konieczności zajęć wychowania 
fizycznego w szkołach wymagała aktuali-
zacji. Z jednej strony, również w Polsce, 
obserwowano falę obniżania frekwencji na 
zajęciach wychowania fizycznego, z drugiej 
zaś, miało miejsce ciche przyzwolenie nie-
których szkół i lekarzy na taki stan rzeczy. 

Szkoły nie widzą problemu
Amerykańskie sprawozdania na temat 

stanu oświaty w USA raportowały, że na 

wychowania fizycznego dostrzega się szan-
sę na dostarczenie minimalnej „dawki” 
aktywności fizycznej potrzebnej dziecku do 
prawidłowego rozwoju. Z drugiej, oczeku-
je się zwiększenia prawdopodobieństwa 
zainteresowania sportem i uczestnictwa 
w rywalizacji sportowej. 

Coraz niższa frekwencja
Środowiska pedagogiczne również 

dostrzegają potrzebę zajęć ruchowych. 
Wpisuje się ona w potrzebę traktowania 
ucznia holistycznie. Dziecko przychodzi 
do szkoły jako „kompletna” osoba – 
wymaga tak kształcenia umysłowego, 
jak i fizycznego. Stawiane są pytania, 
czy kształcenie umysłowe idzie w parze 
z kształceniem fizycznym, czy między 

dr Piotr Żmijewski
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W poprzednim numerze „Forum Trenera” zwrócono uwagę na znaczenie aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży w kontekście zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że aktywne 
fizycznie dzieci są zdrowsze niż niećwiczące. Co więcej, aktywność fizyczna dziecka 
rzutuje na późniejszą kondycję fizyczną dorosłego. Przytoczono również wyniki  
badań wskazujące, że szczególnie ważna jest taka aktywność fizyczna,  
która skutkuje podniesieniem sprawności – nie tylko w kontekście rywalizacji  
sportowej, ale także kształtowania kondycji fizycznej i zdrowotnej.
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początku XXI wieku 50% szkół wymagało 
uczestniczenia w zajęciach wychowania 
fizycznego w klasach pierwszych, tylko 25% 
w klasach ósmych i jedynie 5% w klasach 
dwunastych. Również instytucje zdrowot-
ne (np. Centers for Disease Control and 
Prevention) alarmowały o nikłym uczestnic-
twie dzieci w zajęciach ruchowych i o rosną-
cej epidemii otyłości wśród najmłodszych. 
Erozja znaczenia zajęć wychowania fizycz-
nego następowała na korzyść przedmio-
tów podstawowych (ang. core academic). 
Pozycja zajęć sportowych w szkołach stała 
się drugorzędna. Ten stan rzeczy wspie-
rany był przez tezy o konieczności wyrów-
nania szans edukacyjnych dzieci z rodzin 
o niższym statusie ekonomicznym poprzez 
zwiększenie uczestnictwa w przedmiotach 
podstawowych. 

Na polskim gruncie zatrważających 
danych o stanie wychowania fizyczne-
go w szkole dostarczył w ostatnim czasie 
raport Najwyższej Izby Kontroli. Wskazuje, 
że kilkanaście procent dzieci nie ćwiczy 
z powodu zwolnień lekarskich, co więcej 
– bisko jedna czwarta uczniów jest zwal-
niana z zajęć ruchowych przez rodziców. 
W szkołach ponadgimnazjalnych około 
40% uczniów nie uczęszcza na zajęcia 
wychowania fizycznego w ogóle. Raport 

edukacji ogólnej. Wśród nauczycieli pokuto-
wała opinia, że kształcenie fizyczne nie idzie 
w parze z umysłowym, a wśród rodziców, że 
ocena z wf., nie ma takiego znaczenia jak 
z przedmiotów podstawowych.

Status spłeczny ma znaczenie
W pewnym sensie za przełomowe nale-

ży uznać wyniki badań zleconych przez 
Wydział Edukacji Californii w USA. Raport 
z 2001 roku prezentował wyniki analizy 
ukierunkowanej na określenie zależności 
pomiędzy sprawnością fizyczną a osią-
gnięciami edukacyjnymi u blisko miliona 
uczniów na trzech poziomach kształcenia. 
Obserwowano, że wyższe wyniki eduka-
cyjne osiągają bardziej sprawni fizycznie 
uczniowie. Klika lat później dostrzeżono 
silną dodatnią zależność pomiędzy szkol-
nymi ocenami a podejmowaniem aktyw-
ności fizycznej o wysokiej intensywności 
(aktywności sportowej). Niemniej wyników 
tych badań nie można było przyjąć bez-
krytycznie. W prowadzeniu tego rodzaju 
badań występują pewne trudności natury 
metodologicznej ograniczające interpre-
tacje wyników. Wiele danych wskazuje, 
że w krajach rozwiniętych większą aktyw-
ność fizyczną prezentują dzieci pochodzące 
z rodzin o wyższym statusie społeczno-eko-
nomicznym. Te dzieci z kolei mają szerszy 
dostęp do zasobów edukacyjnych, uczest-
nictwa w zajęciach dodatkowych, lepszych 
warunków kształcenia. Tym samym nie 
dało się wykluczyć, że zależność pomię-
dzy wynikami edukacyjnymi a sprawnością 
fizyczną jest zniekształcona przez status 
społeczno-ekonomiczny. 

Castelli i wsp. z Uniwersytetu w Illinois 
przeprowadzili badania w 259 szkołach 
amerykańskich, uwzględniając status spo-
łeczno-ekonomiczny. Wykazali, że u dzieci 
szkolnych (trzecio- i piątoklasistów) osią-
gnięcia edukacyjne są związane ze spraw-

„wytyka”, że blisko trzy czwarte szkół nie 
potrafi (lub nie chce) zmierzyć się z tym pro-
blemem, mimo że towarzyszy mu między 
innymi szerokie rozpowszechnienie wad 
postawy u dzieci.

Równolegle do spadku frekwencji w szkol-
nych i pozaszkolnych zajęciach ruchowych, 
ale też obniżenia indywidualnego uczest-
nictwa w aktywności fizycznej (czemu towa-
rzyszyło zwiększone zainteresowanie grami 
wideo i spędzaniem czasu przed telewizo-
rem) notowano zwiększone występowanie 
nieprawidłowej masy ciała oraz chorób 
takich jak dyslipidemia czy cukrzyca. 

Wyniki nie przekonały władz
Ponownie zajęciach ruchowe organizo-

wane przez szkołę stały się obiektem zain-
teresowania naukowców i służby zdrowia 
– wiele programów ukierunkowanych na 

zmianę trybu życia młodych ludzi było 
wdrażanych poprzez szkoły. Nawet pozy-
tywne wyniki badań nie przekonywały władz 
oświatowych do tego, że zwiększenie ilości 
zajęć ruchowych i podniesienie frekwencji 
na zajęciach wf. będzie pozytywne tak 
dla zdrowia uczniów, jak i dla wyników 
ich kształcenia. Obawiano się bowiem, że 
zastąpienie części przedmiotów podstawo-
wych zajęciami ruchowymi obniży wyniki 
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Umiejętności nauczyciela 
prowadzącego zajęcia 
ruchowe w szkole 
decydują o atrakcyjności 
i efektywności zajęć

Zwiększona 
aktywność 
fizyczna w czasie 
dnia szkolnego 
przyczynia się  
do wzrostu 
pobudzenia  
i ograniczenia 
znużenia.
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życzenia i w tej materii. W szkołach na 
poziomie nauczania zintegrowanego (klasy 
I-III) lekcje wychowania fizycznego prowa-
dzone przez osobę do tego wykwalifiko-
waną należą do rzadkości. Czy kształto-
waniem kondycji fizycznej może zajmować 
się każdy? Czy nauczyciel języka polskiego 
może dobrze znać obciążenia fizyczne ade-
kwatne dla dzieci? W jakim stopniu jest 
w stanie nauczyć podstawowych umiejętno-
ści – niezbędnych do aktywnego uczestnic-
twa w grach i zabawach ruchowych? Łatwo 
przyjąć, że popularne w szkole wyścigi rzę-
dów można przeprowadzić z zachowaniem 
bezpieczeństwa, ale mało kto zdaje sobie 
sprawę z tego, że w tego typu zabawach 

nością fizyczną niezależnie od innych czyn-
ników. Co więcej, dokonano dekompozycji 
cech sprawności fizycznej. Okazało się, że 
w największym stopniu z wynikami kształ-
cenia koreluje sprawność krążeniowo-od-
dechowa, określana często jako wydolność 
tlenowa. Dotychczas wielokrotnie potwier-
dzano, że sprawność krążeniowo-odde-
chowa jest niezależnym czynnikiem ryzyka 
chorób niezakaźnych, szczególnie otyłości, 
cukrzycy i innych chorób metabolicznych 
oraz śmiertelności ogólnej. 

Cierpią dzieci z klas I-III
We wspomnianym badaniu wykazano, 

że sprawność krążeniowo-oddechowa 
u dzieci jest w największym stopniu związa-
na z postępami w czytaniu i zdolnościach 
matematycznych. Jest to zależność dodat-
nia – bardziej sprawne dzieci osiągają 
wyższe wyniki w testach zdolności edukacyj-
nych. Inne cechy sprawności fizycznej, np. 
zwinnościowe, ujawniały znacznie słabszy 
związek z wynikami testów wiedzy, a nie-
które cechy sprawności fizycznej, takie jak 
gibkość, nie wykazywały związku w ogóle. 
Można przypuszczać, że na tę zależność 
mógł mieć wiek badanych: starsze dzieci 
– nawet z tego samego rocznika – uzysku-
ją lepsze wyniki, niemniej model regresji 
uwzględniający ten czynnik wykluczył zna-
czenie wieku. Podobnie, na obraz tej zależ-
ności nie miały wpływu: płeć, efektywność 
kształcenia szkoły czy status społeczno-
ekonomiczny. 

Bez wątpienia na jakość prowadze-
nia każdych zajęć ma wpływ postawa 
nauczyciela oraz jego wiedza i umie-
jętności. Jeszcze w latach 90. ubiegło 
wieku McKenzie i wsp. potwierdzili, że 
to właśnie rozwój zawodowy i umiejęt-
ności nauczyciela prowadzącego zajęcia 
ruchowe w szkole decydują o atrakcyjności 
i efektywności zajęć. A to przekłada się 
zarówno na uczestnictwo uczniów w zaję-
ciach, jak też na stopień podnoszenia ich 
sprawności fizycznej i aktywności fizycz-
nej w ogóle. Wspomniany już wcześniej 
raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje 
również na stan pozostawiający wiele do 

ruchowych dziecko jest aktywne co najwyżej 
kilka minut w czasie całej lekcji. 

Badania oceniające efekty wdrożenia 
dodatkowych godzin zajęć ruchowych 
w szkołach amerykańskich czy brytyjskich 
wskazują jednoznacznie, że nie odbija 
się to negatywnie na efektach kształcenia 
w zakresie przedmiotów podstawowych. 
Co więcej, wiele badań potwierdza, że 
efekty zajęć ruchowych: i tych dodatkowych, 
i tych śródlekcyjnych korzystnie wpływają 
na cechy poznawcze uczniów, zwiększając 
szansę na lepsze wyniki w nauce. 

Krew szybciej płynie przez mózg
Shepard z Uniwersytetu w Toronto po 

analizie wyników wielu badań stwierdził, 
że zwiększona aktywność fizyczna w czasie 
dnia szkolnego przyczynia się do wzrostu 
pobudzenia i ograniczenia znużenia, co 
prowadzi do intensywniejszej koncentracji 
uwagi. Sugeruje się również, że zwiększony 
poziom aktywności fizycznej związany jest 
z wyższą samooceną, co z kolei przekła-
da się pozytywnie na zachowanie w kla-
sie i osiągnięcia. Keays i Allison, również 
z Uniwersytetu w Toronto, także potwier-
dzają korzystne efekty oddziaływania szkol-
nej aktywności fizycznej na cechy poznaw-
cze uczniów. Uczniowie, którym zwiększono 
udział w zajęciach ruchowych, uzyskiwali 
istotnie wyższe wyniki w sprawdzianach 
zapamiętywania, obserwacji, rozwiązywa-
nia problemów i zadaniach polegających 
na podejmowaniu decyzji niż uczniowie, 
wobec których nie zastosowano powyż-
szych interwencji. 

Sibley i wsp. z Uniwersytetu Stanowego 
w Arizonie wskazują, że u podstaw tej 
zależności mogą leżeć mechanizmy fizjolo-
giczne. Podczas wysiłku fizycznego docho-
dzi do zwiększonego przepływu krwi przez 
mózg, obserwuje się zmiany aktywności 
neurotransmiterów mózgu, dochodzi do 
zmian strukturalnych ośrodkowego układu 
nerwowego, modyfikowane są poziomy 
pobudzenia.

Co ciekawe, przynajmniej kilka wyni-
ków badań nad efektami oddziaływania 
aktywności fizycznej na kształcenie uczniów 

Okazuje się, że 
uczniowie, którzy poza 
zajęciami szkolnymi 
uprawiają sport osiągają 
najlepsze wyniki  
w testach sprawności 
cech poznawczych

nauka
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wskazuje na występowanie pewnej krytycz-
nej intensywności wysiłku, która przynosi 
wyższe lub niższe efekty. Okazuje się, że 
uczniowie, którzy poza zajęciami szkolnymi 
uprawiają sport – w którym intensywność 
wysiłku jest zazwyczaj większa niż podczas 
zajęć rekreacyjnych – osiągają najlepsze 
wyniki w testach sprawności cech poznaw-
czych. Ponownie można mieć zastrzeże-
nia dotyczące związku uprawiania sportu 

i statusu społeczno-ekonomicznego, który 
rzutuje na wiele aspektów osiągnięć edu-
kacyjnych. Niemniej, wspomniany wyżej 
zespół z Uniwersytetu w Toronto przeanali-
zował również efekty interwencji polegają-
cej na wdrożeniu zajęć ruchowych o różnej 
intensywności do programów edukacyj-
nych w szkołach podstawowych. Wyniki 
wskazują, że największe pozytywne efekty 
przynoszą ćwiczenia fizyczne o aktywności 
od umiarkowanej do ciężkiej. 

UE promuje gry i zabawy
Wysoką intensywność ćwiczeń fizycz-

nych u dzieci najłatwiej osiąga się poprzez 
aktywne uczestnictwo w grach i zabawach 
ruchowych. Umiejętny dobór gier i zabaw 
może sprawić, że dziecko poprzez cały 
okres zabawy jest aktywne, a jego układ 
krążeniowo-oddechowy jest w znacznym 
stopniu zaangażowany. Uznając powyższe 

za dostatecznie uzasadnione, w ostatnich 
programach prozdrowotnych i prospołecz-
nych Unii Europejskiej pojawiają się ini-
cjatywy ułatwiające promocję gier i zabaw 
ruchowych w szkołach. Nawet w obrębie 
tzw. działań przygotowawczych, poprze-
dzających właściwe działania w nowych 
ramach budżetowych, pojawiły się kierun-
ki promocji aktywności fizycznej poprzez 
transgraniczną wymianę doświadczeń, 
dotyczących najbardziej atrakcyjnych gier 
i zabaw ruchowych, typowych dla poszcze-
gólnych krajów Unii Europejskiej. 

Specjaliści są niezbędni
W jednym z tegorocznych numerów pol-

skiego czasopisma naukowego „Biology 
of Sport” pojawiło się ciekawe sprawozda-
nie z badań zespołu włosko-tunezyjskiego. 
Zespół przeprowadził analizę zaangażowa-
nia układu krążenia dzieci uczestniczących 
w jednej z tradycyjnych zabaw tunezyjskich 
o nazwie raquassa z myślą o dostarczeniu 
danych do tworzenia zestawu gier i zabaw 
o prozdrowotnym charakterze, który mógł-
by stanowić główną część zajęć wychowa-
nia fizycznego. Tego rodzaju zabawy silnie 
angażują układ krążenia, podobnie jak 
biegi interwałowe, ale postrzeganie zmę-
czenia, samopoczucie i chęć zaangażowa-
nia się dzieci są znaczenie bardziej korzyst-
ne dla trwałego uczestnictwa w zajęciach.

Można przyjąć, że zaangażowanie spe-
cjalistów – wykształconych kierunkowo 
nauczycieli, instruktorów i trenerów spor-
towych – w programach edukacyjnych jest 
niezbędne. Nikt tak jak specjalista od ćwi-
czeń fizycznych nie dobierze i nie przepro-
wadzi zajęć ruchowych z dziećmi, aby te 
odnosiły korzyści – nie tylko w postaci więk-
szej sprawności fizycznej, lepszej kondy-
cji zdrowotnej, ale wspomagania rozwoju 
umysłowego. Poza promocją uczestnictwa 
dzieci w zajęciach wychowania fizycznego 
przed szkołami staje również wyzwanie 
zapewnienia odpowiednich kadr prowa-
dzących najbardziej efektywne zajęcia. Jest 
to też szansa dla nauczycieli i instrukto-
rów, aby odgrywać bardziej znaczącą rolę 
w systemie kształcenia dzieci i młodzieży.
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W jakiej kondycji przejął Pan ster 
największej organizacji zrzeszającej sport 
osób niepełnosprawnych w Polsce?
W  chwili  przejęcia  kondycja  związ-

ku  nie  była  najlepsza,  począwszy 
od  spraw  organizacji,  komunikacji, 
poprzez finanse w związku. Było sporo 
zaniedbań  na  różnych  płaszczyznach, 
po  blisko  półrocznych  rządach  ciągle 
zmagam się z problemami.

Z czym jest najwięcej trudności?
Sprawy  finansowe  wymagają 
natychmiastowej  poprawy,  bo 
to  ma  przełożenie  na  inne 
sfery, takie jak promocja, 
szkolenie,  treningi, 
upowszechnianie.

Z Łukaszem szeligą, prezesem Polskiego związku  

sportu Niepełnosprawnych start, rozmawia Piotr marek

Na jakich działaniach koncentruje się Pan  
w pierwszej kolejności?
Priorytetowa sprawa to rejestracja związ-

ku, zmiana siedziby związku na dostoso-
waną  do  potrzeb  osób  niepełnospraw-
nych.  Poza  tym  uporządkowanie  spraw 
finansowych,  przeorganizowanie  pracy 
biura,  uporządkowanie  pracy  z  kluba-
mi, nawiązanie współpracy z instytucjami 
międzynarodowymi. Moim zdaniem dużo 
do  zrobienia,  i  to  w  pierwszej  kolejno-
ści,  jest na polu medialno-promocyjnym. 
Sport  osób  niepełnosprawnych  praktycz-
nie nie istnieje w mediach. Mam nadzieję, 
że  do  igrzysk  w  Soczi  uda  się  wypra-
cować  porozumienie  z  telewizją,  które 
umożliwi  relację wydarzeń  z  Soczi,  przy-
bliży  sport  osób  z  niepełnosprawnością.  
Z  punktu  widzenia  sportowego  najważ-
niejsze wydarzenie to zbliżające się igrzy-
ska paraolimpijskie.
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Start aplikuje o rejestrację 
multidyscyplinarnego związku sportowego. 
Takie rozwiązanie wymusza kompetencyjność 
na wielu polach: trzeba ująć specyfikę wielu 
dyscyplin, zorganizować szkolenie i zawody; 
do tego logistyka, opieka nad zawodnikami. 
Czy to nie jest tak, że jak ktoś zna się 
na wszystkim, to nie zna się na niczym?
Każdą dyscyplinę prowadzi  trener-ko-

ordynator, on wyznacza standardy pracy, 
układa kalendarz. Natomiast każda dys-
cyplina  żyje  swoim  życiem  niezależnie. 
My staramy się zaspokoić potrzeby, które 
wynikają  z  programów  opracowanych 
przez trenera. Nasza organizacja zrzesza 
ponad  50  klubów  z  całej  Polski.  Duża 
część pracy wykonywana jest przez wzor-
cowo działające kluby, które specjalizują 
się w poszczególnych dyscyplinach i orga-
nizowaniu imprez sportowych. Niedawno 
powołałem Radę Sportu, która niezależ-
nie  od  naszych  struktur  ma  pomagać  
i  podpowiadać  najlepsze  rozwiązania. 
Spojrzenie z różnych płaszczyzn ma nam 
pomóc wyznaczać cele i kierunki rozwoju 
naszego sportu. 

Czy nie wydaje się Panu, że coraz mniej 
osób garnie się do sportu? Czy sport osób 
niepełnosprawnych jest wyjątkiem w tym 
względzie?
Sportem  interesuje  się  coraz  mniej 

osób, szczególnie w sposób zorganizo-
wany, w klubach, w sekcjach. Aby dopa-
sować  swoją  ofertę  do  rynku,  mamy 
plan  dotarcia  do  ludzi,  zaczynając  od 
wycieczek,  turystyki  kwalifikowanej, 
poprzez  multidyscyplinarne  weekendy 
sportowe,  gdzie  będzie  można  zapo-
znać się z różnymi dyscyplinami. Zależy 
nam  na  pozyskaniu  młodych  ludzi. 
Myślimy  o  uruchomieniu  programu 
szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów, 
trenerów,  aby  przygotować  kadry  do 
pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi. 
Od jakiegoś czasu obserwuję, że zmie-
niła się kwestia motywacji do uprawia-
nia sportu. Kiedyś był to wyjazd za gra-
nicę, na zawody. Dziś świadczenia dla 
medalistów  igrzysk paraolimpijskich  to 
znaczące  wsparcie,  wiele  osób  widzi 
szansę na zapewnienie sobie emerytury 
sportowej poprzez ciężki trening.

Jaką ofertę dla osób niepełnosprawnych 
ma Start?
Oferujemy  udział  w  już  funkcjonu-

jących  sekcjach  sportowych  w  ponad 
50 klubach w całej Polsce. To szeroka 
paleta  dyscyplin  sportowych.  Na  tre-
ningi  zapraszamy  również  trenerów, 
aby  mogli  zapoznać  się  ze  sportem 
niepełnosprawnych.

Gdzie osoby zainteresowane treningami 
mogą szukać informacji?
Na  naszej  stronie  www.pzsnstart.eu 

dostępne są informacje na temat spor-
tów  oferowanych  potencjalnym  chęt-
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nym.  Kierujemy  zainteresowanych  do 
naszych  klubów,  najbliżej  miejsca  ich 
zamieszkania.  Pamiętajmy,  że  oferta 
jest  przeznaczona  również  dla  star-
szych  osób,  które  uległy  wypadkowi, 
a mają ambicje sportowe.

Jak to jest możliwe, że w trudnej sytuacji 
związku przywozimy medale z igrzysk, 
mistrzostw świata?
Motorem  napędowym  jest  zaanga-

żowanie  klubów  działających w  struk-
turach PZSN. W głównej mierze opiera 
się  to  na  pasjonatach  i  specjalistach 
w  danym  sporcie.  Nie  bez  znaczenia 
jest  zaangażowanie  samych  sportow-
ców.  Medale  igrzysk  paraolimpijskich 
są  coraz  bardziej  cenne  tam,  gdzie 
łączy  się  grupy  startowe,  co  w  kon-
sekwencji  daje  mniej  szans  zdobycia 
medalu. W  sportach  zimowych mamy 
już  tylko  trzy grupy:  stojących,  siedzą-
cych  i  niewidzących  sportowców,  bez 
podziału  na  podgrupy.  Sport  się  pro-
fesjonalizuje,  ruch  paraolimpijski  się 
rozwija, zainteresowanie wzrasta. 

Do tej pory z wszystkich igrzysk 
paraolimpijskich przywoziliśmy medale.  
A jakie są perspektywy na wynik w Soczi?
Jeśli będzie chociaż jeden medal, to 

będzie duży sukces. Zimowa paraolim-
piada  jest  inna,  startujemy w narciar-

stwie  alpejskim,  klasycznym  i  możli-
we, że w parasnowboardzie. 

Jakie zmiany w przygotowaniach 
sportowców do IP powinny być wdrożone, 
aby myśleć o medalach?
Naszym  trenerom  stawiamy 

poprzeczkę  coraz  wyżej.  Jeśli  szko-
leniowiec  nie  jest  gotowy  do  osiąga-
nia  tak  postawionych  celów,  to  się 
z  nim  rozstajemy.  Oczekujemy,  aby 
trener  wykorzystywał  możliwie  wszyst-
kie narzędzia: ustalał dietę, analizował 
technikę, podnosił poziom wyszkolenia 
zawodników.

Jak polscy trenerzy są przygotowywani do 
tej pracy?
Pierwszym  warunkiem,  jaki  muszą 

spełnić,  są  potwierdzone  kwalifika-
cje  w  danej  dyscyplinie.  Trenerzy  są 
dokształcani  w  zakresie  pracy  w  śro-
dowisku  niepełnosprawnych,  muszą 
poznać  tę specyfikę. Tu najważniejsza 
jest praktyka, obserwacja sportowców 
z pewnymi ograniczeniami  i właściwa 
identyfikacja  ich  potencjału.  Cenną 
nauką  jest  podglądanie  mistrzów 
paraolimpijskich,  aby mieć  swój  wła-
sny  punkt  odniesienia.  W  przyszłym 
roku  chcemy  zaproponować  możli-
wość  szkoleń  tym,  którzy  interesują 
się  trenowaniem  niepełnosprawnych. 
Musimy  pamiętać,  że  na  zajęciach 
pojawiają  się  osoby  mocno  poszko-
dowane  i  trener  powinien  być  na  to 
przygotowany.

To wpisuje się w globalną strategię 
wyznaczoną przez IPC (Międzynarodowy 
Komitet Paraolimpijski) – przechodzenie 
dyscyplin do właściwych związków 
sportowych. Czy my w Polsce jesteśmy 
gotowi na takie zmiany?
Uważam,  że  obecnie  nie  jesteśmy 

gotowi.  Aby  na  szeroką  skalę  praco-
wać  w  klubach,  musimy  przygotować 
kadrę. To trenerzy i instruktorzy muszą się 
nauczyć pracować z niepełnosprawnymi. 

Naszym trenerom 
stawiamy poprzeczkę 
coraz wyżej. Jeśli 
szkoleniowiec nie jest 
gotowy do osiągania 
tak postawionych 
celów, to się z nim 
rozstajemy

Prezes Łukasz 
Szeliga znalazł 

sojusznika  
w poprawie 

kondycji PZSN 
w osobie minister 

Joanny Muchy
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Dopiero potem będziemy mogli wysyłać 
tam zawodników, a nie odwrotnie.

Na czym w takim razie powinna polegać 
integracja?
Integracja  to  wspólne  wypełnianie 

przestrzeni  publicznej,  jest  niezbęd-
nym  elementem  współczesnego  świa-
ta. Mamy szkoły  integracyjne, wspólne 
wycieczki,  inicjatywy.  Natomiast  jeśli 
pójdziemy  głębiej,  gdy  uwzględni-
my  osoby  na  wózkach,  to  dojdzie  do 
małych  odstępstw  i  musimy  być  tego 
świadomi. Ważne są praktyczne aspek-
ty  integrowania,  nie  zawsze  da  się  to 
połączyć.  Czasami  trening  wymaga 
specjalistycznego  sprzętu,  są  zmodyfi-
kowane  reguły  rywalizacji.  Raczej  nie 
wierzę  w  to,  że  np.  w  każdym  klubie 
tenisa stołowego będziemy mieli osobę, 
która będzie fachowcem od sportu nie-
pełnosprawnych. Aby mówić o integra-
cji, to uwaga na wydarzenia z obszaru 
sportu  niepełnosprawnych  musi  być 
wspierana przez media. Wydaje mi się, 
że  środowisko  pełnosprawnych  nadal 
trochę się nas boi. Sport w mediach jest 
pokazywany  w  sposób  nieprawdziwy: 
albo  jest  to  superbohater,  który wrócił 
z  igrzysk  z  medalami,  albo  jest  opo-
wiedziana  historia  o  człowieku,  który 
przeżył jakąś tragedię, wypadek. Sport 
paraolimpijski  powinien  być  mocniej 
eksponowany, aby medaliści mogli być 
rozpoznawalni,  identyfikowani,  znani, 
aby mogli dawać przykład kolejnym.

że  od  przyszłego  roku  zdołam  wpro-
wadzić  w  życie  te  pomysły.  Najlepszy 
przykład i promocja integracji to osoby 
niepełnosprawne,  które  widzimy  na 
boiskach,  w  halach,  na  ulicy,  które 
cieszą się z uprawiania sportu.

W sporcie olimpijskim rzeczywiście 
wykorzystuje się potencjał mistrzów; 
opowiada się ich historie, stawia 
na piedestale. Jaki jest pomysł na 
wykorzystanie potencjału mistrzów 
paraolimpijskich?
W Polsce,  gdy mówimy: mistrz  para-

olimpijski,  to myślimy  od  razu:  Natalia 
Patyka,  która dobrze  się wypromowała. 
Media  od  razu  chwyciły  to,  że  startu-
je  również  w  igrzyskach  olimpijskich 
w rywalizacji z pełnosprawnymi sportow-
cami. Natomiast ja się zastanawiam, jak 
promować  osobę,  która ma  czterokoń-
czynowe porażenie, a gra nie jest na tyle 
spektakularna i efektowana. Liczę na to, 
że  działania  PR,  działania  promocyjne, 
będą wykorzystywały te osoby. Chcę, aby 
mistrzowie  pokazywali  się  w  szkołach, 
zapraszali do aktywności, pokazywali na 
swoim  przykładzie,  że można  osiągnąć 
sukces.  Mówili:  „Patrzcie,  mimo  iż  sie-
dzę na wózku,  to nie  znaczy,  że  jestem 
skazany na cztery ściany w domu”. Chcę 
skończyć z kreowaniem wizerunku inwa-
lidy  –  biednej  i  pokrzywdzonej  przez 
los osoby. Do tej pory te osoby nie były 
wystarczająco wykorzystywane, a powin-
ny,  bo  są  to  prawdziwe  twarze  i  praw-

Obecność w mediach to tylko zdawkowe 
informacje. Jaka wobec tego jest strategia 
promocji tego sportu?
Chcemy wyjść od portalu  interneto-

wego,  aby  móc  informować  zawod-
ników,  media  o  wynikach  naszej 
aktywności. Niezbędne  jest  stworzenie 
działu  public  relation,  działu  promo-
cji.  Zawsze  brakowało  na  to  energii, 
środków finansowych. Do tej pory było 
to  zaniedbywane.  Nasz  związek  musi 
mieć profesjonalny serwis. Liczymy, że 
proponowane zmiany doprowadzą do 
tego, że media zaczną zwracać na nas 
baczniejszą  uwagę.  Ideałem  byłoby, 
aby  po  każdych  większych  zawodach 
pojawiała  się  informacja.  Liczę na  to, 

Ja zastanawiam się 
jak wypromować 
osobę, która ma 
czterokończynowe 
porażenie, a gra nie jest 
na tyle spektakularna 
i efektowna

Łukasz Szeliga był  
reprezentantem 
Polski na trzech 
zimowych 
igrzyskach 
paraolimpijskich, 
ale narty 
alpejskie często 
zmienia na narty 
wodne
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dziwe  życie.  Jasia  Melę  znają  prawie 
wszyscy, natomiast w naszym środowisku 
takich historii jest wiele.

W niektórych państwach prowadzone 
są programy identyfikacji talentów. Kto 
powinien prowadzić takie działania w Polsce 
i czy jesteśmy gotowi do takich akcji?
My  musimy  być  gotowi  na  to,  aby 

wyłuskać z ogółu chętnych te utalento-
wane jednostki. W ramach weekendów 
sportowych  chcemy  stworzyć  system, 
w  którym  dana  osoba  może  spróbo-
wać kilku dyscyplin przy bacznej obser-
wacji trenera-eksperta. Myślimy o ćwi-
czeniach do wykonania, które określa-
łyby predyspozycje do danego sportu, 
pozwalałyby wyłapywać te cechy, które 
mogą  się  sprawdzić.  Myślę,  że  takie 
działania  powinny  być  prowadzone 
przez  trenerów  z  dużym  doświadcze-
niem.  Takie  działania  do  tej  pory  nie 
były prowadzone w Polsce, a ja zamie-
rzam być pionierem. Są wzorce, które 
powinny  być  wprowadzone  w  życie, 
które  są  genialne  w  swojej  prostocie. 

My musimy wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom,  podpowiadać  chętnym,  gdzie 
mogą rozwijać swój potencjał.

Był Pan sportowcem, trenerem, działaczem. 
Która z tych ról najlepiej pasuje do Pana?
Lubię  działać  zadaniowo,  tak  jak 

zawodnik. Do tej pory uprawiam sport, 
nie  rezygnuję  z  jazdy  na  rowerze,  na 
nartach, z wspinaczki po górach. Przez 
10  lat  kierowałem  klubem w  Bielsku-
Białej.  Patrząc  na  to,  co  się  dzieje 

w  centrali,  postanowiłem  wystartować 
w wyborach. Dziękuję za poparcie śro-
dowiska  i  czuję  wielką  odpowiedzial-
ność. Czuję,  że  ta  funkcja,  którą  peł-
nię, to bardziej wyzwanie niż nagroda. 
Organizacja potrzebuje odmiany.

Czego możemy życzyć nowemu prezesowi?
Realizacji mojego programu wybor-

czego,  wszystkich  punktów,  które  się 
w nim znajdują. Program dostępny jest 
na stronie: www.lukasz-szeliga.pl.

Sport w mediach jest pokazywany 
w sposób nieprawdziwy: albo jest to 
superbohater, który wrócił z igrzysk 
z medalami, albo jest opowiedziana 
historia o człowieku, który przeżył jakąś 
tragedię, wypadek

Nowy prezes 
PZSN od 2009 
roku organizuje 
międzynarodowe 
mistrzostwa Polski 
niepełnospraw-
nych w kolarstwie 
szosowym EDF 
Tour
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Z różnych wypowiedzi w mediach można 
wywnioskować, że sport jest Pana pasją 
i towarzyszy Panu od wielu lat. Szczególnie 
siatkówka. Jakie były początki, co Pana skłoniło 
do sportu?
Wszystko zaczęło się oczywiście w dzie-

ciństwie. Urodziłem się na przedmie-
ściach Warszawy, gdzie było mnóstwo 
zielonych terenów. Jako dzieciaki musieli-
śmy sami organizować sobie czas i sport 
był świetnym rozwiązaniem. A że kiedyś 
nie było orlików, tylu sal i boisk, sami 
sobie budowaliśmy boiska do piłki noż-
nej, stawialiśmy bramki. Ba! Nawet na 
wolnym kawałku terenu zbudowaliśmy 
cały stadion lekkoatletyczny z bieżnią i ze 
skocznią wzwyż.

A kiedy zapisał się Pan na jakieś zajęcia 
zorganizowane?
W tej samej okolicy mieszkała rów-

nież rodzina Kudelskich, a w niej trzej 
bracia, którzy z sukcesami trenowali 
zapasy. Byli świetni, zdobywali medale, 
byli m.in. mistrzami Europy. Wszystkie 
dzieciaki z sąsiedztwa, i ja też, wzorem 
braci Kudelskich pomyśleliśmy, że kariera 
sportowa to cudowna droga i zapisali-
śmy się na zapasy. Jeździłem na treningi 
na warszawską AWF. Zdobyłem brązowy 
medal w mistrzostwach Polski młodzików 
i zakwalifikowałem się do kadry nadziei 
olimpijskich. Punktem zwrotnym był obóz 
kadry narodowej młodzików w OPO 
w Zakopanem. Tam zorientowałem się, że 
zapasy to kompletnie nie mój sport. Zbyt 
kontaktowy. Owczym pędem złapałem się 
grupy i z tą grupą biegłem jakiś czas, ale 
to było bez sensu. Niedługo później trwa-
ły dzielnicowe szkolne rozgrywki w piłce 
siatkowej, wziąłem w nich udział. I strasz-
nie mi się spodobało. Siatkówka była 
kompletnym przeciwieństwem zapasów, 
bo to sport bardzo techniczny, a kontakt 
z zawodnikiem jest przez siatkę. Szło mi 
całkiem nieźle, zostałem zauważony pod-
czas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
przez trenera siatkówki, który ściągnął 
mnie do klubu. To była VIII klasa szkoły 
podstawowej, miałem 15 lat i zacząłem 
wtedy poważnie uprawiać siatkówkę.

Jakie sukcesy odniósł Pan jako siatkarz?
Trafiłem do kadry narodowej juniorów, 

przy czym zupełnie nie grałem na tej pozy-
cji, na której chciałem grać. Byłem dosyć 
skoczny, zawsze imponował mi atak. 
Jak na mój wzrost to możliwości ataku 
miałem całkiem niezłe, ale przy 182 cm 
można dojść do pewnego poziomu. Jak 
już się trafia na zawodników, którzy są 
o głowę wyżsi i ręce wystawiają ponad 
siatkę bez skakania, to jest ciężko grać 
przeciwko nim… Osiągnięcia? Zaliczyłem 

młodych talentów. Staramy się trzymać 
na powierzchni, jeśli chodzi siatkówkę 
półprofesjonalną. Jeśli pojawi się więcej 
pieniędzy, to fajnie byłoby znaleźć się 
w najwyższej klasie, ale jest to trudne. 
Dużo frajdy sprawia mi praca z dziecia-
kami. Fantastyczne uczucie, kiedy widzi 
się jak z przysłowiowego brzydkiego 
kaczątka wyrasta piękny łabędź. Dzieci, 
które przychodzą po raz pierwszy na 
treningi, mają problem z przerzuceniem 
piłki ponad siatkę,a  po roku już dobrze 
serwują. Ten postęp, to jak rozwijają 
się fizycznie i krzepną psychicznie, przy 
dobrych metodach i dobrych trenerach, 
jest czymś fascynującym.

 A nie myślał Pan o tym, żeby zostać trenerem?
Pracowałem jako trener, ale dosyć krót-

ko. Ponieważ równolegle z AWF studio-
wałem dziennikarstwo na UW i to na tyle 
mnie wciągnęło, że już nie było na nic 
innego czasu.

Skąd wziął się pomysł na studiowanie 
dziennikarstwa?
Na AWF było, nie wiem czy dalej 

jest, takie pisemko „Miniatury”. Pisałem 
tam teksty informacyjne, trochę reporta-
żowe. Czułem, że idzie mi nieźle, dobrze 
też byłem oceniany i pomyślałem wtedy 
o dziennikarstwie. Poza tym nie bardzo 
wyobrażałem sobie siebie jako nauczy-
ciela w szkole. Mieliśmy na studiach 
praktyki szkolne i wiem, co to znaczy mieć 
wf. z młodzieżą szkolną. Krótko mówiąc, 
nie paliłem się do tego, a dziennikarstwo 
wydawało mi się o wiele bardziej atrakcyj-
ne, dające spore możliwości poznawcze. 
Finansowo również lepiej przedstawiała 
się sytuacja w dziennikarstwie w porów-
naniu z pracą szkole, a o takich rzeczach 
też trzeba myśleć.

Jak odnalazł się Pan w zawodzie dziennikarza?
Zaczynałem w Polskim Radiu w redak-

cji sportowej. Szefem redakcji był wtedy 
Bogdan Tuszyński. Rozstaliśmy się po 
jakimś czasie, bo pan Bogdan poszukiwał 
sprawozdawcy meczowego, a ja nie bar-
dzo mam charakter do tego typu pracy. 

Z Zygmuntem ChajZerem 

rozmawia aleksandra kauC

kilka spotkań z orzełkiem na koszulce i to 
dla mnie było ważne. Siatkówka na tyle 
mnie wciągnęła, że zdałem na war-
szawski AWF i zdobyłem uprawnienia 
trenerskie. W trakcie studiów miałem 
rok przerwy, wyjechałam do Niemiec, 
gdzie grałem w Bundeslidze. Różnica była 
kolosalna, polska siatkówka była wtedy 
na tak wysokim poziomie, że w niemiec-
kiej lidze grałem lewą ręką i lewą nogą. 
W czasie studiów udało się też zdobyć 
złoty medal Akademickich Mistrzostw 
Polski i to był duży sukces. Byłem bardzo 
dumny, szczególnie że byłem kapitanem 
zespołu Uniwersytetu Warszawskiego. To 
tyle z sukcesów w karierze zawodniczej. 
Największym sukcesem jest chyba to, że 
siatkówka towarzyszy mi nieprzerwanie 
od prawie 40 lat mojego życia.

Co dzisiaj łączy Pana z siatkówką?
Do tej pory gram, kibicuję i działam. 

Jestem wiceprezesem klubu siatkarskiego 
Sparta Warszawa. Mamy zawodniczki 
w pierwszej lidze, bardzo dobry zespół 
juniorski, nastawiamy się na wychowa-
nie młodzieży, szukanie i kształtowanie 

Zygmunt Chajzer 
od lat imponuje 
gospodyniom 
domowym 
śnieżną bielą 
ubrań wypranych 
w proszku do 
prania, który 
reklamuje
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dobrze trafił. Sprawdza się i on się w tym 
świetnie czuje. Trzymam za niego kciuki 
i mu gratuluję.

Robicie coś razem zawodowo?
Prowadzimy w radiu „Złote Przeboje” 

program muzyczno-obyczajowy, który 
się nazywa „Piątek u Chajzerów”. Dużo 
dobrej muzyki, trochę naszych tekstów. 
Dobrze nam się razem pracuje, mamy 
podobne poczucie humoru i spojrzenie na 
świat. A ostatnio, ponieważ Filip odebrał 
wnuka Maksa ze szkoły i nie miał z nim 
co zrobić, to prowadziliśmy program we 
trzech. Maks nawet odezwał się kilka razy. 
Trzy pokolenia Chajzerów! Kto wie, może 
następne pokolenie będzie kontynuowało 
tradycje dziennikarskie.

Wróćmy jeszcze do piłki siatkowej. Co Pan 
sądzi o sensacyjnej, dla niektórych, informacji 
powołania dwóch trenerów kadry mężczyzn: 
Stephane’a Antigi i Philipa Blaina?
Dosyć odważna i nietuzinkowa decyzja 

zarządu PZPS. Decyzja, za którą per-
sonalną odpowiedzialność wziął prezes 
Mirosław Przedpełski. Częściowo rozu-
miem jego tok myślenia. Pierwszy pomysł 
to był Philip Blain – bardzo doświadczony, 
znakomity trener. Ale Blain nie chciał 
wziąć pełnej odpowiedzialności na siebie. 

Wtedy pojawił się na moje miejsce Tomek 
Zimoch, wielki talent. Natomiast ja tak już 
wciągnąłem się w radio, że zostałem w tej 
pracy na długie lata. Z redakcji sportowej 
trafiłem do „Sygnałów dnia”. Początki 
były straszne, ale wspominam je z senty-
mentem. Chodzi oczywiście o wstawanie 
o trzeciej rano, bo audycja zaczynała 
się o czwartej. Na samym początku był 
test polegający na tym, że pan redaktor 
naczelny Aleksander Tarnawski spraw-
dzał młodych ludzi i kazał im przez mie-
siąc przychodzić na tę czwartą wyłącznie 
po to, żeby parzyć herbatę redaktorom. 
Sprawdzian był okrutny, ale wyszedłem 
obronną ręką i nawet podobno niezłą 
herbatę robiłem.

Był Pan związany z radiem i z telewizją. Proszę 
powiedzieć, gdzie lepiej się Pan czuje?
Zdecydowanie w radiu. Telewizja jest 

ogromną fabryką. Mnóstwo ludzi, sprzę-
tu. Dziennikarz, czy prowadzący jest tylko 
małym trybikiem tej całej machiny. Bo 
to jest kamera, bo to jest światło, cha-
rakteryzacja, scenografia, reżyser itd. 
Ogromne wydarzenie. Radio jest w sumie 
skromnym środkiem przekazu, właściwie 
jesteś ty, twój głos, i to co masz w głowie. 
Myślę, że radio daje dziennikarzowi wię-
cej satysfakcji z własnego wkładu w to, 
co się robi. 

Syn poszedł w Pańskie ślady. Czy jest Pan 
zadowolony, że też wybrał dziennikarstwo?
To był jego wybór, nie zachęcałem, 

wręcz chyba starałem się odradzać. Bo to 
jest trudny zawód, wymagający. Niewiele 
osób odnosi w nim sukcesy. Co roku 
dziennikarstwo kończy kilkuset absolwen-
tów i niewielu z nich zostaje później 
w zawodzie. Potrzeba ogromnego talentu 
i mnóstwa uporu, żeby dawać sobie 
w dziennikarstwie radę. Podoba mi się 
to, co Filip robi w TVN, ma własny, orygi-
nalny, nie do podrobienia styl i myślę, że 

Być może stwierdził, że ma zbyt mało 
czasu do MŚ, które w 2014 roku odby-
wają się w Polsce, na to, żeby poznać 
zawodników, wejść w tę kadrę, zacząć 
ją budować od nowa. W związku z tym 
pojawiło się nazwisko Stephane’a Antigi. 
Francuz doskonale zna środowisko siat-
karskie, zadomowił się w Polsce. I jest 
świetnym siatkarzem – podczas ostatnie-
go meczu z Resovią, wygranego dzięki 
Antidze, został najlepszym zawodnikiem 
meczu. Jest fachowcem i jest lubiany. 
Myślę, że nie należy oceniać tej decyzji 
przez pryzmat Antigi, tylko patrzeć na 
duet Blain–Antiga. To z całą pewnością 
będzie team. Blain – wybitny fachowiec  
– i do tego Antiga, który zna dobrze pol-
skie środowisko. 

Razem zdążą przygotować Biało-Czerwonych do 
medalu w MŚ?
Myślę, że tak. W tej kadrze tak napraw-

dę rewolucji nie będzie, to będzie kwe-
stia może innego rozłożenia akcentów. 
Ciągle mamy problem z pozycją ataku-
jącego. Pytanie, kto będzie pierwszym 
atakującym, kto na przyjęciu. Ale myślę, 
że doświadczenie Antigi bardzo tu pomo-
że. Jeśli chodzi o przygotowanie tech-
niczne, fizyczne, to wiodącą rolę odegra 
Blain. Naprawdę może się okazać, że 
to jest bardzo mądra decyzja. Obejmuje 
obowiązki w maju, ale to jest tak, że 
pracując w Skrze, będzie miał pełny prze-
gląd zawodników grających w Polsce. 
Zobaczymy. Ja jestem optymistą, bo musi 
przyjść ten lepszy moment po pechowym 
czasie. W siatkówce jest tak, że między 
niebem a piekłem jest różnica 2 cm, 
jednego muśnięcia po dłoni, małej nie-
dokładności. Tak naprawdę przegraliśmy 
mecz o wejście do półfinału ME dwoma 
punktami. Dotknięcie siatki, głupi, banal-
ny błąd. No ale taki jest sport, trzeba 
robić wszystko, żeby tych dwóch punktów 
nie stracić.

Zdobyłem brązowy 
medal w mistrzostwach 
Polski młodzików 
w zapasach 
i zakwalifikowałem 
się do kadry nadziei 
olimpijskich.

Dziennikarz 
jest oddanym 
fanem siatkówki, 
w którą grał 
z powodzeniem 
w lidze polskiej 
i niemieckiej
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Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się 
sportem?
Hodowałbym psy. Moją ulubioną rasą 

jest owczarek collie, taki jak z filmu „Lassie 
wróć”. Miałem kiedyś takiego psa przez 
13 lat.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Uprawiam ogródek i wędkuję. 

Chociaż z tym wędkowaniem to bar-
dziej chodzi o spokój i odpoczynek niż 
łapanie ryb. 

Czy ma Pan jakiś rytuał przed zawodami?
Od czterech lat na każdych zawodach 

zakładam taką śmieszną czapkę jak rysun-
kowy Popeye, białą z niebieskim pompo-
nem. Chcę w ten sposób odjąć trochę stre-
su zawodnikowi. Jeśli czasem zdarza mi 
się jej zapomnieć, zawsze ktoś to zauważy 
i przypomina, że koniecznie mam się po 
nią wrócić.

Jak reaguje Pan na porażki?
Jeśli zawody są wysokiej rangi, a 

zawodnik jest dobrze przygotowany, 
potrafię być zły i głośno o tym powie-
dzieć. Tak było w ME w Budapeszcie, gdy 
Radek nieodpowiednio zachował się w 
półfinale i w finale inni grzbieciści przy-
jęli taktykę specjalnie przeciwko niemu. 
Powiedziałem mu wtedy, co myślę o jego 
zachowaniu.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Mam troje dzieci, więc zawsze one 

były głównymi beneficjentami tych wydat-
ków. Poza tym wydaję na wyposażenie 
mieszkania, wyjazdy, sprzęt sportowy czy 
elektroniczny.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to najchętniej 
jaką postać?
Lubię trylogię Sienkiewicza i chciałbym 

zagrać Kmicica. Chyba każdy facet marzy 
o przeżyciu takich przygód jak on.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Jest kilka takich osób. Najbardziej nie 

lubię kłamców i tych, którzy prą do celu 
po trupach.

Jestem przesadnie uparty i niechętnie 
idę na kompromisy. A czasem trzeba ustą-
pić. No ale jestem zodiakalnym Baranem.

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Rok temu zachorowałem na grypę i 

zamiast poleżeć w łóżku, jak lekarz kazał, 
przechodziłem ją. To się przerodziło w zapa-
lenie mięśnia sercowego i omal nie umar-
łem. Potem przyznałem lekarzowi rację.

Proszę uszeregować od najważniejszego: 
mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona dolarów.

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić 
z zawodnikiem?
Oczywiście, i to nie raz. Jeśli działo 

się to podczas zajęć, najczęściej kończy-
ło się zerwaniem treningu. Lecz nie na 
zawsze. Z Radkiem też były takie sytuacje. 
Zwłaszcza wtedy, gdy po pierwszych sukce-
sach próbował sam sobie ustawiać trening 
po namowach starszych, kończących już 
karierę zawodników.

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny 
zawodnik?
Wytrwałość, cierpliwość, pracowitość, 

konsekwencję w działaniu. Do tego 
dużo energii, bo trening pływacki jest 
ciężki i w wodzie ta energia jest bardzo 
potrzebna. Poza tym mój idealny pływak 
powinien być wysoki, szczupły, gibki 
i – co bardzo ważne – powinien mieć 
mocne zdrowie. Pracowałem kiedyś z 
chłopakiem, który był chyba nawet zdol-
niejszy od Radka Kawęckiego, ale był 
uczulony na pyłki i chlor. Nie było szans 
na dużą karierę.

Główna cecha charakteru Radosława 
Kawęckiego?
Jest bardzo konsekwentny. Gdy sobie 

coś postanowi, potrafi wytrwale do tego 
dążyć. Zauważyłem to u niego już kiedy 
był nastolatkiem. W MP w Raciborzu 
zajął czwarte miejsce w swojej kategorii 
i założył sobie, że w następnych mistrzo-
stwach wygra złoto. Tak pracował, że 
tego dokonał.

Gdyby mógł Pan zmienić w Kawęckim jedną 
rzecz, co by to było?
Jest zbyt łatwowierny i ulega wpływom 

innych osób.

Pańska główna wada?

Trener Jacek Miciul i grzbiecista Radosław Kawęcki to jeden  
z najbardziej medalodajnych duetów w polskim pływaniu ostatnich 
lat. Zaczęli współpracę w 2004 roku. W pierwszym starcie,  
w mistrzostwach Polski 13-latków, Radek zajął trzecie miejsce...  
od końca. Potem było już tylko lepiej. Pierwszy międzynarodowy 
sukces (srebro ME na krótkim basenie) osiągnął w 2009 roku.  
Później przyszły kolejne medale mistrzostw Europy i świata.  
W IO w Londynie zajął czwarte miejsce – najwyższe z Polaków  
– na 200 m stylem grzbietowym, a kilka miesięcy później w MŚ 
na krótkiej pływalni w Stambule zrewanżował się za Londyn, 
zdobywając złoty medal. W 2013 roku wywalczył na 200 m stylem 
grzbietowym srebro w MŚ w Barcelonie na basenie 50-metrowym, 
bijąc rekord Europy (1.54,24). W grudniu zamierza pobić rekord 
świata na tym dystansie na basenie 25-metrowym ustanowiony  
cztery lata temu przez Arkadija Wiatczanina (1.46,11).  
Do wszystkich sukcesów doprowadził Kawęckiego trener Miciul.

Jacek 
Miciul
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Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował 
się sportem?
Pracowałbym w kopalni miedzi, jak 

prawie cała moja rodzina.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Spędzam czas ze znajomymi albo 

odpoczywam, na przykład grając na 
playstation.

Czy ma Pan jakiś rytuał przed zawodami?
Nie. Staram się myśleć pozytywnie, 

lecz nie wizualizuję sobie wyścigu.

Jak reaguje Pan na porażki?
Najpierw analizuję, co zrobiłem źle, 

natomiast potem staram się o nich 
zapomnieć.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na jedzenie, bo muszę dużo jeść, 

żeby mieć energię do treningu. Cały 
czas pomagam też finansowo rodzi-
com.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie,  
to najchętniej jaką postać?
Kierowcę o wysokich umiejętnościach, 

takiego jak w filmie „Transporter”.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Nie ma takiej osoby.

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić  
z trenerem?

Radosław  
Kawęcki

Nie nazwałbym tego kłótniami, ale 
sprzeczki się zdarzały. 

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny 
trener?
Powinien być właśnie taki, jak trener 

Jacek Miciul.

Główna cecha charakteru Jacka Miciula?
Jest stuprocentowo zaangażowany w 

to, co robi i bardzo mi to odpowiada. 
Inną jego cechą, choć już nie charak-
teru, jest donośny głos. 

Gdyby mógł Pan zmienić w Miciulu jedną 
rzecz, co by to było?
Chciałbym, żeby przestał palić.

Pańska główna wada?
Czasami ogarnia mnie lenistwo.

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Zwykle się przyznaję do błędów, 

jednak nic mi teraz nie przychodzi na 
myśl.

Proszę uszeregować od najważniejszego: 
mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona 
dolarów.
Złoty medal olimpijski jest najważ-

niejszy, bo on zostaje wszystkim w 
pamięci. Prezydent też się zapisuje 
w historii, ale prezydenta zwykle się 
nie lubi. Dlatego na drugim miejscu 
stawiam dolary, a ten zaszczytny urząd 
mnie zupełnie nie interesuje.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Mniej więcej miesiąc temu pomo-

głem starszej pani przejść przez ulicę, 
bo sama się bała. Regularnie wspie-
ram też rodziców, ale to chyba nie jest 
taki typowy dobry uczynek. Po prostu 
rodzina jest dla mnie najważniejsza.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O zdrowie, bo kiedy jego nie braku-

je, o całą resztę jest dużo łatwiej.

OPRAcOWAł WOJcIEch OSIńSKI

Jacek Miciul: Lubię 
trylogię Sienkiewicza 
i chciałbym zagrać 
Kmicica. Chyba każdy 
facet marzy o przeżyciu 
takich przygód jak on

Medal przede wszystkim. Potem milion,  
a prezydentura mnie w ogóle nie interesuje.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Nauczyłem podstaw pływania 51-latka, 

który panicznie bał się wody. Przy mnie 
pierwszy raz w życiu zanurzył głowę i 
przepłynął 12 metrów. Potem poszedł na 
regularny kurs.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
Żeby mi odjęła ze 30 lat i zwróciła zdro-

wie, którym się wtedy cieszyłem.
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M agda Tasarek jest wysoką, 
szczupłą brunetką. Mężczyźni 
nazywają ją piękną bądź 

ładną. Zazdrosne koleżanki mogą myśleć, 
że Magda nigdy nie miała problemów 
z utrzymaniem figury – jej idealna figura 
jest wyłącznie darem natury, darem 
od Boga, zupełnie niewymagającym 
szlifowania. Otóż nic bardziej mylnego. 
Magda na to, jak wygląda, musi 
pracować w pocie czoła, konsekwentnie 
i metodycznie. Modelka musi traktować 
swoje ciało jak dzieło sztuki. 

Magda Tasarek spróbowała kiedyś 
przełożyć swoje atuty, czyli wzrost oraz 
budowę ciała uchodzącą w ogólnym 
kanonie za piękną, na sukces komercyj-
ny i się udało. Pierwsze sukcesy były na 
szczeblu wojewódzkim, gdzie zdobyła 
tytuł I Wicemiss Dolnego Śląska. Potem 
poszło już z górki: finał Miss Polski 2012, 
uczestnictwo w Top Model, liczne sesje 
internetowe i komercyjne. Magda szybko 
zaczęła realizować swoje marzenia. Po 
scenie kroczyła już jako siedemnasto-
latka, realizując wizję z dzieciństwa. Na 
pierwszy konkurs piękności trafiła dzięki 
plakatom wywieszonym w szkole. Nie 
wiedziała, że wstępuje w świat pełen 
wyrzeczeń.

Trening dla piękności
Kardio jest jednym z najbardziej efek-

tywnych treningów, dzięki któremu jed-
nocześnie wzmacniamy wydolność serca 
i oczywiście zwiększamy wytrzymałość 
organizmu. Polega on na utrzymaniu 
umiarkowanej intensywności ćwiczeń 
przez dłuższy czas. Trening kardio wyma-
ga utrzymania tętna na poziomie umiar-
kowanym, czyli nie powinniśmy przekra-

czać 60–70% naszego tętna maksymal-
nego. Jak obliczyć umiarkowane tętno? 
Nic prostszego: od 220 trzeba odjąć swój 
wiek i mamy przybliżone tętno maksy-
malne. Dzięki temu treningowi możemy 
szybko spalić tkankę tłuszczową. Musimy 
pamiętać, żeby efekty były widoczne, 
powinniśmy ćwiczyć 3–4 razy w tygodniu 
minimum 30 minut, ponieważ spalanie 
zaczyna się po 25–30 minutach od roz-
poczęcia treningu.

Magda Tasarek poleca bieżnię oraz 
orbitrek. Wszelkie ćwiczenia wykonywane 
na orbitreku zalicza się do ćwiczeń kardio. 
Jest to taki rodzaj aktywności fizycznej, 
której głównym celem jest angażowanie 
układu krwionośnego i oddechowego. 
Udział aparatu ruchu (mięśni i stawów) 
w wykonywanym ćwiczeniu jest niejako 
efektem pośrednim – stanowi narzędzie, 

O tym, jak trudno utrzymać wspaniałą sylwetkę, wiedzą 

zwłaszcza te osoby, które muszą wyglądać pięknie, żeby 

wykonywać swój zawód.
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dzięki któremu pobudzony zostaje układ 
krwionośny i oddechowy. Systematyczne 
wykonywanie treningów kardio przyczy-
nia się przede wszystkim do poprawy 
wytrzymałości oraz wydolności organi-
zmu. Z kolei niejako „efektem ubocz-
nym” tego rodzaju aktywności fizycznej 
jest spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej. 
Należy również podkreślić, iż ćwiczenia 
kardio, w tym również te wykonywane na 
orbitreku, nie przyczyniają się do przyro-
stu mięśni.

Ćwiczenia kardio na orbitreku można 
realizować zarówno metodą ciągłą, jak 
i interwałową. Ta pierwsza polega na 
dłuższym (jeśli zależy nam na spalaniu 
zbędnej tkanki tłuszczowej, to najlepiej 
ponad 20–25-minutowym) wykonywa-
niu danego ćwiczenia ze stałą (w aspek-
cie spalania zbędnej tkanki tłuszczowej 
umiarkowaną) intensywnością. Z kolei 
metoda interwałowa charakteryzuję się 
zmienną intensywnością wysiłku – ćwicze-
nie jest wykonywane na przemian szybko 
i wolno. O wyborze metody treningowej 
powinny decydować przede wszystkim 
indywidualne preferencje i możliwości. 
Tasarek przypomina o zachowaniu zdro-
wego rozsądku. Sama odwiedza siłow-
nię maksymalnie dwa razy w tygodniu. 
Wystarczy? Jasne, jeśli mamy jakąś pod-
stawową wiedzę na temat diety oraz 
treningu.

Bez mięsa, bez problemu
Nie dajmy się zwieść supernowo-

czesnym poradom, w których można 
wszystko i w każdej ilości. Magda jest 
wyznawczynią starej szkoły – chcesz być 
bogaty, pracuj w pocie czoła, chcesz być 
szczupły, nie jedz niedobrych dla twojego 

– mówi Magda Tasarek. – Pozostanie to 
w mojej pamięci do końca życia. Było to 
nowe doświadczenie i przygoda, którą 
na pewno będę dzielić się z innymi. 
Na zgrupowaniu miałyśmy dużo prób 
choreograficznych i treningów. Był to 
tak ogromny wysiłek, że nie potrzebo-
wałyśmy dodatkowej formy aktywności 
w postaci siłowni. Czasem chodziłyśmy 
do sauny lub jacuzzi, lecz sporadycznie, 
bo nie miałyśmy na to czasu ani siły. 
W modelingu potrzebna jest nie tylko 
osobowość, ale i wytrwałość oraz goto-
wość na poświęcenia – dodaje modelka, 
popijając wodę w siłowni. Za chwilę cze-
kają ją kolejne kilometry do pokonania, 
kolejne kalorie do spalenia. To fascynują-
ce widzieć, jak coś, co wydaje się ogrom-
nym wysiłkiem fizycznym, może sprawiać 
radość. Piękno ma swoją cenę.

ciała produktów. Dlatego właśnie unika 
słodyczy oraz tak zwanych pustych kalo-
rii. Problemem jest odpowiednia ilość 
białka w diecie, ponieważ jakieś 
dziesięć lat temu postanowiła 
zostać wegetarianką. I choć były 
to wybory czysto ideologiczne, 
musi dzisiaj kombinować, jak 
dostarczyć ciału odpowiednią 
ilość protein.

To nieustanne myślenie o die-
cie opartej na soi, ciecierzycy, gro-
chu, fasoli. W diecie wegetariańskiej 
ważne jest dostarczanie budulców dla 
mięśni oraz dbanie o odpowiedni 
bilans energetyczny. Jednym z częst-
szych błędów jest zwiększone spożycie 
węglowodanów (cukrów) przy jedno-
czesnej zbyt niskiej ilości białka. Dla 
wegetarian dobrym źródłem białek 
w diecie są jaja i nabiał, a z pro-
duktów wyłącznie pochodzenia 
roślinnego: soja, groch, soczewica, 
fasola, ciecierzyca oraz produkowa-
ne z nich przetwory, takie jak tofu, 
pasztety, kotlety, pasty, hamburgery. 
Jeśli dieta całkowicie wyklucza nabiał 
i jaja, konieczne jest zwiększenie ilo-
ści roślin strączkowych do 4–5 por-
cji dziennie. Trening nie może być 
katorgą, powinniśmy iść na siłownię, 
mając zapał oraz siły do pokony-
wania kolejnych kilometrów bądź 
przerzucania ciężarów, a do tego 
niezbędny jest odpowiedni bilans 
węglowodanowo-białkowy.

Piękność to gotowość  
na poświęcenia

– Konkurs Miss Polski będę wspominać 
zawsze w bardzo pozytywnych barwach 



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




