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Szanowni Państwo!
Kochamy sport za to, że zapewnia nam emocje, największe wówczas, gdy 

występują nasi reprezentanci. Nie mamy wielu okazji, by cieszyć się z tego, że Polacy 
odgrywają w wielkim wydarzeniu pierwszoplanową rolę, jak to działo się podczas 
mistrzostw świata w siatkówce, dodatkowo rozgrywanych w naszym kraju.

Ale ja nie przeżyłem oczekiwanych wzruszeń związanych ze zwycięstwami 
biało-czerwonych. Pozbawił mnie ich zakodowany przekaz telewizyjny. Nie widzia-
łem walki o każdy punkt, horrorów w tie-breakach. Nie wiem, dlaczego Mariusz 
Wlazły został MVP i nie poznałem bliżej umiejętności Mateusza Miki. Te mistrzostwa 
nie zaprzątały mi głowy. I wzruszały zdecydowanie mniej niż wyścig kolarski Vuelta 
Espana – odważna ucieczka i etapowe zwycięstwo Przemysława Niemca. O wyni-
kach siatkarzy dowiadywałem się, rzucając okiem w internet albo z radiowego ser-
wisu sportowego. Niewielkie emocje.

Obejrzałem mecz otwarcia i finał, oba pokazane w paśmie niezakodowa-
nym. Ten pierwszy pokazany był zgodnie z planem. Drugi załatwił mi prezydent RP, 
który wyprosił odkodowanie sygnału u właściciela Polsatu. Czy tak powinno być, że 
osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie będzie miała teraz dług wdzięczno-
ści u biznesmana?

Nie winię Polsatu. Sam przez wiele lat zarabiałem w mediach dzięki temu, 
że i one miały dochody. Nie wiem, czy stacja ta dobrze wyszła finansowo na zako-
dowanych transmisjach. Ja nie zapłaciłem, żeby oglądać mecze MŚ, także te bez 
udziału biało-czerwonych. Nie zrobiło tego wielu Polaków. Ja dlatego, że poczułem 
się oszukany. Gdy Polsat wygrał batalię o mecze Polaków w eliminacjach do piłkar-
skich mistrzostw Europy, zagrzmiało w polskim parlamencie. Prawo nakazuje teraz, 
żeby mecze piłkarskiej reprezentacji pokazane były w telewizji odkodowanej. Czemu 
nie siatkarskiej? Mnie się to nie podoba.

Na łamach drugiego tegorocznego numeru „Forum Trenera” zajmujemy się 
obszerniej także innym tematem – wykształceniem trenerów.

Niedawno, jako absolwent AWF, poczułem się dotknięty wprowadzeniem 
ustawy deregulacyjnej, która zezwoliła uprawiać sztukę trenerską każdemu, byle 
miał maturę. Uznałem, że wylany przeze mnie pot na trudnych studiach oraz doro-
bek i doświadczenie zawodowe zostały w jednej chwili wytarte gumką myszką. 
Przemyślałem jednak tę sprawę i stwierdziłem, że ta idea nie jest aż tak zła, jeśli 
będzie dotyczyła wybitnych zawodników, którym kariera sportowa uniemożliwiła 
ukończenie w terminie wyższej uczelni. Wspaniale, jeśli chcieliby podjąć się pracy tre-
nerskiej i podzielić własnym doświadczeniem. Wykształcenie średnie – pomyślałem  
– pozwoli im w doszkoleniu się w tych dziedzinach, w których mogliby mieć zaległo-
ści. W każdym razie będą mieli tego świadomość.

Tymczasem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek i „czło-
wiek, który zatrzymał Anglię”, a obecnie poseł, Jan Tomaszewski, chcieliby pójść 
dalej. Starają się, aby trenerem mógł być były piłkarz, który ukończył jedynie podsta-
wówkę.

Z całym szacunkiem dla szlachetnej idei gwiazd futbolu, ale mam w tej 
sprawie poważne wątpliwości. Zastanawiam się, czy osoba, której nie chciało się 
kończyć szkoły średniej, byłaby odpowiednio zaangażowanym trenerem? Czy ewen-
tualna zgoda na taki układ nie zachęci dzieci do niechodzenia do szkoły? Szczerze 
mówiąc, nie rozumiem, dlaczego piłkarz w wieku 14–18 lat nie mógł zdobyć co naj-
mniej średniego wykształcenia. Sam prezes Boniek ukończył wyższe studia, a prze-
cież grał przez wiele lat w największych włoskich klubach. Osobiście nie wysłałbym 
dziecka do trenera bez szkoły, bo dla mnie to osoba, która w młodości zbijała bąki. 
A ja szukam w sporcie dla dziecka czegoś więcej – pracowitości, wytrwałości i szko-
leniowca, który nauczy mojego syna czegoś więcej niż tego, jak kopnąć prosto piłkę.

STEFAN TuSZyńSKi
redaktor naczelny

edytorial
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„Kwiato” uwieńczył sezon  
mistrzostwem świata
Michał Kwiatkowski został mistrzem 
świata elity w kolarstwie szosowym! 
W hiszpańskiej Ponferradzie Polak 
zdeklasował rywali uciekając samotnie 
7 km przed metą. To pierwszy złoty 
medal Polaka w wyścigu ze startu 
wspólnego zawodowców. W 2000 r. 
srebro wywalczył Zbigniew Spruch. 
Sukces „Kwiato” jest uwieńczeniem 
wspaniałego sezonu polskiego 
kolarstwa w zawodowym peletonie, 
w którym m.in. Rafał Majka wygrał 
klasyfikację górską w Tour de France. 
W Ponferradzie brązowy medal MŚ 
w kategorii juniorek zdobyła Agnieszka 
Skalniak.

reKordowa oglądalność Vuelty
Transmisje Eurosportu z tegorocznego 
Vuelta a España, jednego z trzech naj-
większych kolarskich wyścigów świata, 
cieszyły się w Polsce rekordową popu-
larnością. Wszystkie 21 etapów oglą-
dało średnio 126 tys. osób, o 6 proc. 
więcej niż przed rokiem. Najwięcej 
widzów – 244 tys. – przyciągnął 15. 
etap, w którym jako pierwszy Polak 
w historii Vuelta zwyciężył Przemysław 
Niemiec.

Po raz 18. i Pierwszy
Serena Williams po raz szósty wygrała 
turniej US Open, zwyciężając w finale 
Dunkę Caroline Wozniacki 6:3, 6:3. To 
18. wielkoszlemowy tytuł Amerykanki, 
która wyrównała osiągnięcia Martiny 
Navratilovej i Chris Evert. Najwięcej 
zwycięstw w historii Wielkiego Szlema 
ma Australijka Margaret Smith Court 
(24). Z kolei wśród mężczyzn trium-
fował Marin Cilić, zdobywając swój 
pierwszy tytuł wielkoszlemowy.

aktualnościaktualności

oKienKo Jorge mendesa
Najbardziej skutecznym agen-
tem piłkarskim letniego okienka 
transferowego był Jorge Mendes. 
Portugalczyk dokonał tego lata 
transakcji na 250 mln euro. 
Sprzedał m.in. Jamesa Rodrigueza 
do Realu Madryt za 81 mln euro, 
Angela Di Marię do Manchesteru 
United za 75 mln, Diego Costę 
za 38 mln do Chelsea Londyn 
i Ezequiela Garaya za 15 mln do 
Zenita Sankt Petersburg. Ponadto 
wypożyczył Ramadela Falcao do 
ManU zaledwie za 10 mln euro.

igrzysKa w rio na Każdą Kieszeń
Bilety na igrzyska w Rio de Janeiro 
w 2016 roku będą kosztować od 
13 do 396 euro. Według Komitetu 
Organizacyjnego około 3,8 mln bile-
tów, czyli ponad połowa z wszystkich 
oferowanych, sprzedawanych będzie 
za kwotę mniejszą niż 23 euro. 
Najwięcej kibice zapłacą za wej-
ściówki na mecze koszykówki, siat-
kówki oraz zawody lekkoatletyczne. 
Za wejście na Maracanę na ceremo-
nię otwarcia IO trzeba będzie zapła-
cić od 66 do 1520 euro, a bilety na 
zamknięcie imprezy będą kosztować 
od 66 do 990 euro.

gortat wśród naJlePszych
Amerykańskie czasopismo „Sports Illustrated” 
umieściło Marcina Gortata na wysokim 58. 
miejscu listy 100 najlepszych koszykarzy 
nadchodzącego sezonu ligi NBA. Przed rokiem 
polskiego środkowego zabrakło w rankingu. 
Tym razem, po udanych rozgrywkach 
2013/2014, gdy dotarł z Washington Wizards 
do półfinału Konferencji Wschodniej, Polak 
znalazł uznanie w oczach fachowców.
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Kobiety na narciarsKieJ sKoczni 
Po raz pierwszy w historii mistrzostw 
Polski w skokach narciarskich 
o medale powalczą kobiety. 
Historyczne zawody rozegrane 
zostaną 11 października 2014 
roku na skoczni Skalite w Szczyrku 
– poinformował Polski Związek 
Narciarski. Faworytką będzie 
Magdalena Pałasz. Podczas letniego 
czempionatu oprócz pań o prymat 
w Polsce powalczą także najlepsi 
skoczkowie oraz kombinatorzy nor-
wescy, którzy będą rywalizować na 
trasie nartorolkowej wokół skoczni 
i amfiteatru.

Pistorius nie chciał, ale zabił
Sąd uznał lekkoatletę Oscara 
Pistoriusa winnym nieumyślnego 
spowodowania śmierci narzeczonej 
Reevy Steenkamp. Grozi mu za to do 
15 lat więzienia. W lutym ubiegłego 
roku biegacz zabił swoją przyjaciół-
kę, oddając cztery strzały z pistoletu 
przez drzwi toalety, w której znajdo-
wała się Reeva. Oskarżony o mor-
derstwo z premedytacją tłumaczył, 
iż był pewien, że strzela do ukrytego 
w łazience włamywacza. Ostateczny 
wyrok w sprawie zapadnie 13 paź-
dziernika 2014 roku.

gwiazdy szuKały swoich nastęPców
Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski i Piotr 
Małachowski spotkali się z dziećmi pod-
czas Athletics Camp w warszawskiej Arenie 
Ursynów. Utytułowani polscy lekkoatleci 
pokazywali im tajniki swojej pracy, zachę-
cając do aktywności fizycznej. Dzieci mogły 
spróbować swoich sił w rzutach młotem, 
dyskiem i oszczepem, w pchnięciu kulą 
oraz w biegu przez płotki.

sKuteczny bramKarz
Rogerio Ceni strzelił 120. gola w karie-
rze. Nie byłoby w tym nic specjalnego, 
gdyby Brazylijczyk nie był bramkarzem. 
41-letni Ceni jubileuszową bramkę dla 
Sao Paulo strzelił w meczu z Cruzeiro. 
Brazylijczyk strzela gole z rzutów wol-
nych i karnych. 120 bramek zdobył 
we wszystkich rozgrywkach, w których 
występował w koszulce Sao Paulo. 
W klubie gra od 1990 roku.

ameryKanie odrobili tytuł
Koszykarze Stanów Zjednoczonych 
w finale mistrzostw świata poko-
nali w Madrycie Serbię 129:92. 
Amerykanie po raz pierwszy w historii 
obronili tytuł. Wcześniej byli mistrzami 
w 1954, 1986, 1994 i 2010 roku. 
Serbowie w fazie grupowej przegrali 
trzy spotkania i awansowali dalej 
dopiero z czwartego, ostatniego 
miejsca. Potem sprawili jednak wielką 
niespodziankę, pokonując w półfinale 
mistrza Europy – Francję 90:85.

PolKa mistrzynią wnba
Drużyna Phoenix Mercury z Eweliną 
Kobryn w składzie zdobyła trzecie 
w historii klubu mistrzostwo koszykar-
skiej ligi WNBA. W finale rozgrywek 
pokonała 3:0 zespół Chicago Sky. 
Wcześniej Phoenix Mercury wywalczył 
mistrzostwo w 2007 i 2009 roku. 
32-letnia Kobryn jest pierwszą Polką, 
która została mistrzynią WNBA. Przed 
nią w amerykańskich rozgrywkach 
występowały Małgorzata Dydek, 
Krystyna Szymańska-Lara i Agnieszka 
Bibrzycka.

nietyPowy sPosób na sKuteczność
Kiedy piłkarze Korony Kielce po 
siedmiu kolejkach Ekstraklasy zdobyli 
zaledwie trzy gole, trener Ryszard 
Tarasiewicz zaordynował zawodnikom 
zajęcia na... łuczniczej strzelnicy. Pod 
okiem dwukrotnego olimpijczyka 
Rafała Dobrowolskiego futboliści 
ćwiczyli oko przed arcyważną kon-
frontacją z Podbeskidziem Bielsko-
Biała. Efekty były znakomite. Korona 
wygrała 2:1.

44 tys. Kibiców na Piłce ręczneJ
Jeszcze nigdy w historii tak duża liczba widzów 
nie oglądała meczu piłki ręcznej. 6 września 
2014 roku we Frankfurcie nad Menem  
na trybunach stadionu Eintrachtu zasiadło  
44 189 osób, obserwując mecz Bundesligi, 
w którym zmierzyły się Rhein-Neckar Loewen 
z HSV Hamburg (28:26). Poprzedni światowy 
rekord należał do Danii. AG Kopenhaga 
i BSV Bjerringbro-Silkeborg w maju 2011 roku 
obejrzało 36 651 widzów.
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mistrzostwa świata 2014 w polsce siatkówka

Co ja mam teraz powiedzieć... Spełniło się marzenie moje i mojej drużyny.  
Ciężko pracowaliśmy, każdy mecz był dla nas wyzwaniem. Przed finałem 
powiedziałem chłopakom, że to taki sam mecz, jak każdy inny. Wszyscy  
udźwignęli ten ciężar, a jednocześnie okazało się, że to prawdziwa drużyna.
Najbardziej cieszy mnie fakt, że po niesamowitym początku Brazylijczyków  
mój zespół się nie poddał. Zresztą nigdy się nie poddaje.
Ja uwierzyłem, że może się nam udać, kiedy wreszcie zaczęła nam wychodzić 
zagrywka. Powiedziałem zawodnikom, żeby podjęli jeszcze większe ryzyko,  
a wtedy brazylijscy przyjmujący przestali sobie radzić tak dobrze,  
jak do tej pory. No i bardzo mądrze zagraliśmy w ataku. Zwłaszcza Mika  
i Winiarski znaleźli sposób na omijanie bloku rywali.
Philippe Blain jest bardzo ważną częścią naszego zespołu, naprawdę trudno 
przecenić jego wkład w dzisiejszy sukces. Przyjąłem posadę tylko pod takim 
warunkiem, że Philippe będzie z nami. Niezbędne były mi jego doświadczenie  
i pomoc. Po podziale pracy zajął się rozgrywającymi i to on godzinami pracował  
z Drzyzgą i Zagumnym.
To dopiero początek mojej kariery trenerskiej. Będzie trudno, bo zaczęło się  
od wielkiego sukcesu. Jestem zaskoczony, jak szybko go osiągnąłem.  
Przed turniejem zastanawiałem się, jak ci chłopcy poradzą sobie z presją. 
Zwłaszcza tu, w Polsce, wszyscy mają ogromne oczekiwania wobec siatkarzy. 
Zdarzają się im mecze lepsze i gorsze, ale nie z powodu presji. Oni po prostu  
są silni psychicznie, odporni na stres. Od początku pracy zaskoczyło mnie,  
jak bardzo byli zmotywowani. Z Philippem w ogóle nie musieliśmy zachęcać ich  
do pracy. Obawiałem się, że jako młody, niedoświadczony trener mógłbym mieć  
z tym problemy.
Łatwiej wejść na szczyt, niż się na nim utrzymać. Jeszcze nie wiem, jak teraz 
będziemy sobie radzili z mobilizacją. Do tej pory najlepiej sprawdzała się metoda 
koncentrowania się na najbliższym meczu, niezależnie od jego stawki. 

NOTOWaŁa KaTaRZYNa MĘDRZYK
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siatkówka

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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siatkówkamistrzostwa świata 2014 w polsce

Po ostatniej piłce finału mistrzostw świata eksplodowało szaleństwo. 

Nie wiadomo, gdzie większe – na boisku czy na trybunach. 

W tzw. strefie mieszanej, miejscu przeznaczonym do przeprowadzania wywiadów, 

po dekoracji przed mikrofonami stali tylko Brazylijczycy. 

            Polacy wciąż jeszcze cieszyli się 

                w centralnym punkcie Spodka, 

               a między nimi uwijali się dziennikarze. 
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siatkówka

Wśród nich – Katarzyna Mędrzyk – FIVB Young Writer, 

która przez cały turniej pisywała krótkie teksty 

na anglojęzyczną stronę internetową turnieju. 

Sporządziła też notatki dla „Forum Trenera”.

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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mistrzostwa świata 2014 w polsce siatkówka

Wypowiedzi 
Polaków 
po finale
w Katowicach

Mariusz Wlazły

W styczniu podjąłem ostateczną decyzję. Podczas pierwszej rozmowy ze Stepha-
nem powiedziałem, że jeśli wrócę do reprezentacji, to będzie to mój ostatni turniej.  
Z różnych powodów, którymi nie chcę dzielić się z opinią publiczną. Na pewno nie jest 
to łatwa decyzja, ale chciałem po sobie zostawić coś fajnego i pożegnać się przede 
wszystkim z kibicami. Jeżeli oni są z drużyną, to na pewno to wsparcie czuć i ta ich 
wiara nie opuszcza nas na boisku. Wiemy, że robimy to również dla nich.

Uwierzyłem w złoty medal, kiedy wygraliśmy w grupie z Brazylią i Rosją. Jeżeli 
pokonaliśmy dwie najsilniejsze drużyny, mistrzów olimpijskich i mistrzów świata, no to, 
kurde, co jeszcze trzeba zrobić, żeby dalej grać i wygrywać? No i fajnie się ułożyło.

Dla mnie nagrody indywidualne są mniej ważne niż nagrody zespołowe. Jeżeli 
jestem wyróżniony, oczywiście się cieszę, bo to jest fajne uczucie. Na to, że ja zostałem 
MVP i najlepszym atakującym, pracowało kilka osób i za to im serdecznie dziękuję. 
Drużyna pomogła mi w zdobyciu indywidualnego wyróżnienia, ale cała zasługuje 
na nagrodę, bo naprawdę świetnie grało nie tylko sześciu czy siedmiu, tylko cała 
czternastka.

Paweł 

Zagumny 

Brazylijczycy byli przy-
gotowani na grę Fabiana, 
który „używał” więcej Ma-
riusza. Ja wchodząc, sta-
rałem się coś zmienić i się 
udało. Myślę, że było źle 
przez moment w meczu ze 
Stanami, kiedy nam nie 
szło i przegraliśmy 3:1. 
To był dołek. Cieszę się 
bardzo z tego mistrzo-
stwa, chyba bardziej nie 
można. Cieszę się jeszcze 
bardziej, że kończę karie-
rę. W sumie nie wiem, z 
czego się mogę bardziej 
cieszyć.

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsportFot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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Marcin Możdżonek

Jak smakuje złoto? Chyba 
jeszcze nie do końca dociera do 
nas to, co zrobiliśmy. Proszę mi 
wierzyć – jesteśmy oszołomieni, 
nie bardzo wiemy, co tutaj się 
dzieje. Wygraliśmy, ale to za-
cznie docierać do nas dopiero 
za parę dni. Wszystko się da 
wytrzymać, jeśli jest się przygo-
towanym.

Fabian Drzyzga

To jest chwila, która może się już nie powtórzyć nigdy w życiu, dlatego trzeba ją 
celebrować i się cieszyć. Jeśli usłyszę słowo narzekania od jakiegoś Polaka, to po 
prostu chyba go wystrzelam. My mamy w naturze narzekanie, ale jeśli ktoś mi teraz 
zacznie, jest dla mnie nikim. 

Jesteśmy mistrzami świata. Nikogo się nie baliśmy, znaliśmy swoją siłę. W dru-
żynie siła; że tak powiem: w kolektywie. Dzisiaj to pokazaliśmy po raz kolejny. Gdy 
komuś nie szło na boisku, wchodził rezerwowy i ciągnął mecz. Tak graliśmy przez 
całe mistrzostwa.

Kryzysów było dużo, bo to był bardzo trudny turniej – nieprzespane noce, my-
ślenie o tym, że tak naprawdę po jednym meczu możemy odpaść. Na szczęście to 
się nie zdarzyło i do samego końca daliśmy radę. Ale emocjonalnie nigdy w życiu 
nie byłem tak zmęczony, jak po tym turnieju. 

Karol Kłos

Na razie to będziemy się 
chyba przez najbliższy czas 
cieszyć z tego, jak tylko się da, 
i czerpać z tej chwili ogromną 
radość, bo pracowałem na to 
całe życie. Dużo chłopaków 
chorowało. Paweł mówił,  
że nie wiedział, czy da radę  
w meczu z Niemcami, że pró-
bował się kamuflować, bo 
naprawdę czuł się kiepsko. 
Dzisiaj już było dobrze i fajnie 
wszyscy wytrzymali trudy, ale 
to tylko dzięki temu, że na-
prawdę wszyscy grali, każdy 
pomagał jak mógł – grała 
nie jedna szóstka, ale cały 
zespół, i chyba tylko dzięki 
temu wytrzymaliśmy. NOTOWaŁa KaTRZYNa MĘDRZYK

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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Był Pan zaskoczony tym, jak spisywali się Polacy 
w siatkarskich mistrzostwach świata w naszym 
kraju i że zdobyli złoty medal?
Oczywiście! Przypuszczam, że nawet 

sami zawodnicy nie spodziewali się, że 
mogą grać tak znakomicie i osiągnąć 
tak wspaniały wynik. 

Przed turniejem niektóre posunięcia 
selekcjonera Stephane’a Antigi mogły 
szokować. Najpierw zrezygnował 
ze Zbigniewa Bartmana, potem 
odstawił Bartosza Kurka. A 
to przecież gwiazdy polskiej 
siatkówki.
Antiga przyjął określoną linię 

postępowania i konsekwentnie 
się jej trzymał. Przeanalizował 
wszystkie za i przeciw takich decy-
zji i mocno zaryzykował, choć było to 
trochę takie ryzyko pod kontrolą. Kluczem 
do powodzenia było porozumienie i uzyska-
nie poparcia u kadrowej starszyzny – Pawła 
Zagumnego, Mariusza Wlazłego i Michała 
Winiarskiego. Oni zaufali Antidze, uwierzyli, 
że jego decyzje pomogą drużynie. Dotyczy 
to zwłaszcza Wlazłego, który wrócił do 
reprezentacji, chcąc udowodnić, że za 
wcześnie postawiono na nim krzyżyk. 
Myślę, że w jego postawie był przekaz: 
„Ja wam pokażę, że Wlazły się jesz-
cze nie skończył”. On jest świadomy 
swojej klasy, umiejętności. Dlatego to 
nie siebie chciał przekonać o swojej 
wartości, lecz innych.

Dostrzegł Pan różnicę między Wlazłym 
sprzed jego reprezentacyjnej przerwy a Wlazłym 
z tego mundialu?
Zdecydowanie. Teraz nadawał ton gru-

pie, był jej przywódcą, i to nie tylko na bo-
isku, ale przede wszystkim poza nim. Może 
jeszcze do spółki z Winiarskim.

Jakie zmiany w grze Polaków wprowadził 
Antiga w porównaniu z poprzednimi 
selekcjonerami biało-czerwonych?

Przede wszystkim zastosował zmianę for-
my zagrywki na agresywny flot. Tego w tym 
turnieju nie robił nikt inny. Dzięki temu lepiej 
funkcjonowała kombinacja bloku i obrony. 
Wystarczyło odrzucić rywala serwisem od 
siatki, żeby zorganizować blok i wyprowa-
dzić kontratak. I jeszcze coś – ten zespół  
w każdym meczu był mentalnie nastawiony 
na walkę od początku do końca.

Uważa Pan, że Antiga dobrze prowadził zespół 
w trakcie meczów? Odpowiednio reagował  
na wydarzenia na boisku?
Na początku różnie to wyglądało. Ale 

nikt nie jest nieomylny. Czasem nie zdąży 
się przeprowadzić zmiany, a tymczasem 

okazuje się, że ten, który miał zejść, 
zdobywa trzy punkty z rzędu. Nie 
da się wszystkiego przewidzieć. 
Uważam jednak, że jak na nowi-

cjusza w trenerskim fachu Antiga 
zachowywał się jak stary wyga. 

Pewnie w paru momentach 
ściskało go w żołądku  

z nerwów, ale potrafił 
to perfekcyjnie zama-
skować. A to też duża  
i ważna umiejętność.

Co według Pana okazało 
się kluczowe dla wygrania 

przez Polskę całego turnieju?
Górowaliśmy nad ry-

walami równym poziomem. 
Mam na myśli nie tylko samą grę, ale 

także skład. Antiga zmieniał zawodników, 
a zastępcy nie obniżali poziomu, ale utrzy-
mywali go, a czasem także podnosili. Inne 
zespoły tego nie miały. Poza tym nasi 
zawodnicy konsekwentnie trzymali się 
założeń taktycznych. Nie deprymowały 
ich nawet takie rzeczy, jak set z Brazylią 

Z RYSZaRDEM BOSKIEM,  

mistrzem świata z 1974,  

mistrzem olimpijskim z 1976 roku  

i byłym selekcjonerem  

siatkarskiej reprezentacji Polski 

rozmawia WOJCIECH OSIŃSKI

Możemy  
w Rio 
nie tylko 
wypaść dobrze. 
Polska jest  
w stanie 
przywieźć  
z Brazylii złoto
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przegrany do 14. W kolejnej partii znowu 
grali swoje i wygrali. Istotne jest też to, że  
w tych mistrzostwach stworzyła się grupa 
ludzi chcących osiągnąć sukces i dążących 
do niego za wszelką cenę. To był scemen-
towany zespół, a nie pękająca skorupka, 
z której wylewało się żółtko.

Przytrafiła się nam w całym turnieju tylko 
jedna porażka na 13 meczów – ze Stanami 
Zjednoczonymi. Skąd się ona wzięła, to była 
jakaś wpadka?
Nie ma mowy o wpadce. Ameryka-

nie rozegrali wtedy swój najlepszy mecz  
w turnieju. My też graliśmy dobrze, ale to 
rywalom wszystko wychodziło. Podobało 
mi się, że nasz zespół w żadnym momen-
cie się nie poddał. Chłopaki walczyli, ale 
przeciwnik okazał się lepszy, i to wszystko. 
Tak też się zdarza.

Którzy nasi siatkarze wywarli na Panu 
największe wrażenie?
Wszyscy. Choć za objawienie zawodów 

uznaję Mateusza Mikę. Doskonały był też 
Wlazły. Lecz najważniejsze, że wszyscy trzy-
mali się systemu gry, bo w grach zespoło-
wych najważniejsza jest współpraca. Nie 

by szans na taki wynik. Widziałem jednak 
kilka razy u naszych siatkarzy ogromne 
zmęczenie, choćby w starciu z Niemca-
mi czy Brazylijczykami. Gdy zespół nie 
ma dużego doświadczenia – a nasi jako 
drużyna go nie mieli – gra się bardziej 
sercem i ambicją niż wyrachowaniem. 
Brazylijczycy posiadają to doświadczenie 
i wykonywali tylko te ruchy, które były 
konieczne. Nie angażowali wszystkich sił. 
Nasi w każdej akcji mocniej eksploato-
wali swoje mięśnie i ścięgna, zużywając 
przez to więcej energii. Wtedy pomocna 
okazywała się wspaniała publiczność. 
Sądzę, że gdyby turniej odbył się nie w 
Polsce, lecz gdzie indziej, mogłoby nam 
pójść gorzej. Kiedy zawodnikowi wydawało 
się, że już nie zdoła podbić czy zaata-
kować kolejnej piłki, właśnie niesiony 
dopingiem potrafił wykrzesać z siebie siły,  
z których istnienia nie zdawał sobie spra-
wy. To właśnie kibice byli tym ósmym za-
wodnikiem po naszej stronie. Gracze nie 
chcieli zawieść tych wszystkich ludzi.

Który z tych 13 meczów Polaków uważa Pan  
za najlepszy?

można grać pod siebie, tylko pod zespół. 
Każdy z tych graczy zaakceptował taką 
filozofię, co było widać nie tylko na boisku, 
ale i w wywiadach, w których umniejszali 
swoją rolę, doceniając kolegów. Nie zawsze 
tak było. Tym razem maksyma „jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego” znów się 
sprawdziła.

Chyba za atut naszej drużyny można też uznać 
przygotowanie fizyczne. Czy podczas meczów 
dostrzegał Pan, że nasi zawodnicy ciągną już 
resztkami sił?
Trzynaście meczów to mordercza daw-

ka i bez dobrego przygotowania nie było-

Co tu dużo mówić, polska 
drużyna w całym turnieju 
przerastała konkurentów 
taktycznie, fizycznie  
i mentalnie

Polacy w MŚ 
konsekwentnie 
trzymali 
się założeń 
taktycznych

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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w kolejnych latach stale kwalifikował się 
chociaż do najlepszej czwórki globu.

A inne kraje?
Po Rosji spodziewałem się słabego wy-

stępu, Bułgarzy też mieli problemy, których 
nie udało się im przezwyciężyć. Natomiast 
najbardziej według mnie zawiodły w tym 
turnieju Włochy i Serbia. Irańczycy prezen-
towali się dobrze, ale za wcześnie pękli, 
potrzebują więcej ogrania na międzyna-
rodowym, wysokim poziomie.

Wróćmy do biało-czerwonych. Sądzi Pan, że  
z innym trenerem ten zespół też zdobyłby złoto?
Tego nie jesteśmy w stanie zweryfiko-

wać. Zawodnicy kupili pomysł Antigi na grę  
i wszystko wypaliło. Pamiętajmy jednak, że 
za poprzednich selekcjonerów też pierwszy 
rok był udany, potem było gorzej.

No właśnie, uwzględniając przeszłość, można 
stwierdzić z przymrużeniem oka, że teraz 
Antigę trzeba zwolnić i poszukać następnego 

Nie umiem wskazać takiego spotkania. 
Paradoksalnie bardzo podobała mi się na-
sza gra w przegranym starciu z USA. Świetne 
były też potyczki z Brazylią.

A najsłabszy mecz?
Może z Kamerunem? Choć z drugiej 

strony, kiedy trzeba było przycisnąć i odsko-
czyć rywalowi – zespół przycisnął i odskoczył. 
Co tu dużo mówić, polska drużyna w całym 
turnieju przerastała konkurentów taktycznie, 
fizycznie i mentalnie.

Czy inne ekipy, na czele z tymi najmocniejszymi, 
rozczarowały?
Nie sądzę. Choć Brazylia to już nie jest 

ten sam zespół, co w 2006 roku. W meczu 
grupowym z nami oni próbowali jeszcze 
jakichś psychologicznych sztuczek, wypro-
wadzania naszych graczy z równowagi.  
W finale już tego nie było. Brazylijczycy czuli, 
że są od nas słabsi. Pękli, i to już w drugim 
secie. Zorientowali się, że po drugiej stronie 
siatki jest ściana, od której raz po raz się 
odbijali. To ich zdeprymowało. 

To schyłek wielkiej Brazylii?
Zdecydowanie nie. Siatkówka w tym 

kraju trzyma się mocno, jest popularna. 
Mają tam szerokie zaplecze, wiele super-
utalentowanej młodzieży. Jej wejście do 
kadry to kwestia czasu. Zresztą o jakim 
schyłku mówimy – przecież oni doszli do 
finału mistrzostw świata! Oby nasz zespół 

selekcjonera do zrealizowania następnego 
celu. Raul Lozano, Daniel Castellani i Andrea 
Anastasi łamali sobie zęby na pracy z naszą 
kadrą w kolejnych sezonach.
Muszę tu jednak zaznaczyć, że to nieko-

niecznie był problem samych selekcjonerów, 
a raczej całej otoczki wokół reprezentacji 
– działaczy, mediów, kibiców, ale także 
zawodników. Oby w przypadku Antigi to się 
nie powtórzyło i równie dobrze wychodziło 
mu prowadzenie naszej kadry w następnych 
latach.

Tym złotem Antiga obalił chyba kilka mitów  
i stereotypów. Na przykład ten, że 
selekcjonerem powinien być ktoś doświadczony 
w trenerskim fachu. Albo ten, że do zdobycia 
mistrzostwa zespół musi się długo kształtować. 
A przecież Polacy jako zespół doświadczenie 
mieli niewielkie.
I tak, i nie. W dalszym ciągu uważam,  

że aby osiągnąć mistrzowski poziom, dru-
żyna musi się zgrywać i krzepnąć przez 
kilka lat. To, co teraz się wydarzyło w Pol-
sce, jest w jakimś sensie niewytłumaczalne  
i wydaje mi się, że długo się nie powtórzy. 
Natomiast co do Antigi, nie zapominajmy, 
że za jego plecami stał nie byle kto. Przecież 
Philippe Blain to szef trenerów przy FIVB, 
czyli naprawdę doświadczony szkoleniowiec  
o ogromnej wiedzy. Blain skromnie minima-
lizował swoją rolę, ale on naprawdę dużo 
zrobił dla tej drużyny. Ten duet okazał się 
bardzo zgrany, co też stanowiło ogromną 
siłę naszej reprezentacji.

Nasuwa mi się analogia z piłką ręczną.  
Gdy w 2004 roku kadrę obejmował dawniej 
świetny gracz, ale zupełnie zielony jako trener 
Bogdan Wenta, do pomocy wziął starszego  
o kilka lat Daniela Waszkiewicza.
Myślę, że to bardzo trafne porównanie.

Sądzi Pan, że po tym mundialu można mówić  
o polskim stylu gry w siatkówkę?
Nie można. Aby takie sądy były upraw-

nione, potrzeba przynajmniej ośmiu lat na 
podobnym poziomie i z podobnymi osią-
gnięciami. Jeśli w tym czasie nasza kadra 
kwalifikowałaby się na wielkich imprezach 
do półfinałów, można by proponować takie 
stwierdzenie o polskim stylu. Zresztą we 
współczesnej siatkówce systemy gry są po-
dobne. Mecze i turnieje wygrywa się jednak 
osobowościami i mentalnością zespołów.

Czy triumf Polski zmieni coś na lepsze w naszej 
siatkówce?
Mam nadzieję, że tak. Potrzebujemy 

źródeł rozwoju. Szkolenie młodzieży wy-
maga nakładów finansowych. Im wyższych, 
tym lepiej. Właśnie ku podstawom szkole-
niowej piramidy trzeba kierować strumień 
pieniędzy. Wyczyn na wysokim poziomie 
da sobie radę.

Szkolenie staje się tym ważniejsze, że po 
mistrzostwach rezygnację z reprezentacji 
ogłosiło czterech doświadczonych siatkarzy 

Kluczem do powodzenia 
było porozumienie  
i uzyskanie poparcia  
u kadrowej starszyzny

Prezydent 
Bronisław 
Komorowski 
i pierwsza dama 
kibicowali 
Polakom podczas 
finału

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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– Paweł Zagumny, Mariusz Wlazły, Michał 
Winiarski i Krzysztof Ignaczak. Co ich odejście 
oznacza dla polskiej siatkówki?
Antiga powiedział, że w Polsce jest mnó-

stwo utalentowanych zawodników i trzeba 
z nich po prostu stworzyć reprezentację. 
Przyznaję mu rację w stu procentach. Licz-
ba imprez klubowych i reprezentacyjnych 
stała się tak duża, że aby utrzymywać się 
na szczycie, trzeba mieć szerokie zaplecze 
kadry. Po prostu organizmy graczy coraz 
częściej będą odmawiać posłuszeństwa. 

Starsi kadrowicze wprawdzie odchodzą, 
ale ma ich kto zastąpić. Już te mistrzostwa 
pokazały, że nie brakuje u nas zdolnych 
młodych chłopaków. Trzeba im tylko zaufać, 
dać szansę.

I sądzi Pan, że bez tych uznanych gwiazd  
Polska zdoła się w najbliższych latach  
utrzymać w elicie?
Nie mam co do tego żadnych wątpli-

wości!

Muszę jeszcze zapytać o tych, których w tym 
zespole zabrakło, i to nie ze względu  
na umiejętności. Czy Zbigniew Bartman  
i Bartosz Kurek nadal powinni występować  
w kadrze?
Antiga zapewnił, że dla obu drzwi 

reprezentacji stoją otworem. Uważam 
jednak, że piłka jest po ich stronie. Muszą 
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą 
być w tej kadrze. Czy są gotowi podpo-
rządkować się panującym w niej zasa-
dom. Jeśli bowiem ktoś w drużynie chce 
iść pod prąd, prawie zawsze pojawiają 
się kłopoty.

A może ktoś z tych starszych też jeszcze wróci? 
Wlazły i Winiarski tak łatwo odpuściliby 
igrzyska w Rio, które są już za dwa lata?
Mam nadzieję, że wrócą. Oni mogą być 

potrzebni tej reprezentacji, a reprezentacja 
im. Igrzyska to dla wszystkich ogromna 
szansa. W Polsce mamy wszystko, czego po-
trzeba, żeby dobrze w nich wypaść. Jesteśmy 
mocni sportowo, finansowo, organizacyjnie 
i medialnie. Moim zdaniem możemy w Rio 
nie tylko wypaść dobrze. Polska jest w stanie 
przywieźć z Brazylii złoto!

Liczba imprez klubowych 
i reprezentacyjnych 
stała się tak duża, że 
aby utrzymywać się na 
szczycie, trzeba mieć 
szerokie zaplecze kadry

Mateusz Mika 
był objawieniem 
turnieju 
w Katowicach

Michał 
Winiarski zaufał 
trenerowi Antidze 
i poprowadził 
drużynę jako 
kapitan

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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dy o meczu. Jochen wszedł na boisko 
w krytycznym momencie i zdobył trzy 
punkty. Najważniejsze punkty tego 
spotkania – pochwalił Schoepsa.

Po łatwo wygranym meczu z Koreą 
Południową nie musiał skupiać się na 
grze, tylko zgodził się z wcześniejszą 
wypowiedzią kapitana, a od siebie 
dodał: – Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, ponieważ zostajemy w Katowicach. 
Będziecie musieli jeszcze trochę się ze 
mną pomęczyć.

Oczywiście nikt się z nim nie męczył. 
Jeśli Heynen spóźniał się na konfe-
rencję prasową, to zawsze przepra-
szał i podawał sensowne usprawiedli-
wienie. Po konferencji często wdawał 
się w swobodne rozmowy z zespołem 
biura prasowego. 

Prosił na przykład, żeby nikomu 
nie pozwalać siadać na jego krześle. 
Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że pod-
czas mistrzostw świata obowiązywała 
taka zasada: trener i kapitan drużyny, 
która wygrała mecz, zajmowali miej-
sca z prawej strony stołu, a pokonani 
– z lewej.

S poro powinni skorzystać 
z obecności Belga także polscy 
szkoleniowcy. Od tego trenera 

na pewno mogą się nauczyć, jak 
obchodzić się z mediami.

Po pierwszym meczu grupowym, 
gładko przegranym przez Niemcy 
z Brazylią, Heynen jeszcze nie zapre-
zentował się dziennikarzom jako 
osoba, na której konferencje prasowe 
będzie się chodziło z przyjemnością. 
Ba, nawet będzie się na nie czekało.

– Każdy, kto ma przed sobą kartkę 
ze statystyką meczu, widzi, że Brazylia 
była od nas lepsza w zagrywce, przyję-
ciu, rozegraniu, ataku i bloku. W każ-
dym elemencie. Dziękuję – trudno 
ocenić to spotkanie bardziej zwięźle od 
Vitala Heynena.

Jeden z dziennikarzy zasugerował:  
– Zaczęliście turniej od meczu z Brazylią 
i już macie to z głowy…

– O następnej fazie turnieju jeszcze 
nie możemy nawet myśleć. Spójrzcie 
na tabelę, jesteśmy na samym dole 
– zaprotestował trener! – Nie można 
uczyć dziecka biegać, dopóki nie 
nauczy się raczkować – to był pierwszy 
sygnał, że jeszcze może być ciekawie.

Wprowadziłem bałagan
O meczu z Kubą nawet Heynen 

mógł powiedzieć tylko tyle, że się 
odbył. Spotkanie z Tunezją dało mu 
natomiast okazję do pokazania, że nie 
wszystko można zwalać na źle zagry-
wających zawodników.

– Zapłaciliśmy cenę za ciągłe zmia-
ny. To ja wprowadziłem bałagan na 
boisku i skomplikowałem drużynie 
zadanie – przyznał trener Niemców. 
A nazajutrz udowodnił, że na liczby nie 
patrzy bezkrytycznie, jak można było 
go podejrzewać na początku turnieju. 
– Dzisiejsze statystyki nie mówią praw-

Ja, jako gospodarz…
Kiedy na dodatek Heynen spoty-

kał za stołem równie elokwentnego 
rozmówcę, to prowadzący konferen-
cję do niczego nie był im potrzebny. 
Heynen i Plamen Konstantinow, dobrze 
mówiący po polsku trener reprezentacji 
Bułgarii, sami mogliby zadawać sobie 
pytania i całkiem interesująco na 
nie odpowiadać. 

Zanim jednak trenerzy 
wdali się w dyskusję mię-
dzy sobą, Belg zapytał 
obecną na konfe-
rencji wiceprezy-
dent Katowic:  
– Chciałbym 
się dowie-
d z i e ć , 
ile czasu 
m u s i m y 
jeszcze tu 
spędzić, aby 
ubiegać się 
o prawo sta-
łego pobytu. 
Gramy tu już 
od tygodnia, 
przed nami 
drugi, a zamierza-
my zostać jeszcze 
dłużej.

Po c z ą t k o w o , 
trzeba przyznać, 
brzmiało to jak żart, 
ale kiedy Niemcy 
pokonali Chiny 
(„Patrzę na swój 
zespół i widzę, że 
może nie gra fajer-
werków, ale prezentuje 
bardzo stabilną, wyso-
ką formę i popełnia 
coraz mniej błędów”), 
Bułgarię („Pierwsze dwa 
sety dzisiejszego meczu 
to najlepsza siatkówka 
w wykonaniu moje-
go zespołu, jaką 
widziałem”) i Kanadę 
(„Dziś w pierwszym 
secie wypadliśmy 
słabo, za to szczę-
ścia mieliśmy mnó-
stwo i tylko dlatego 
wygraliśmy”), awan-

siatkówkamistrzostWa śWiata 2014 W polsce

ARTUR ST. ROLAK

Jeśli Heynen spóźniał 
się na konferencję 
prasową, to 
zawsze przepraszał 
i podawał sensowne 
usprawiedliwienie

Polscy dziennikarze powinni mieć sporo pociechy z Vitala 

Heynena. Trener reprezentacji Niemiec, największej sensacji 

MŚ, brązowych medalistów (pięciu wystąpi w polskich 

klubach), w najbliższym sezonie ligowym będzie pracował 

w Transferze Bydgoszcz. 
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Innego dnia ktoś inny czuje się jak 
my wtedy. Nie potrafię powiedzieć, 
dlaczego tak się stało. Powiedziałem 
chłopakom, żeby wyszli na boisko 
i zrobili wszystko, żebym mógł być 
z nich dumny. Wynik w ogóle nie był 
istotny – opowiadał Heynen.

Bardziej rozmowny stał się już po 
konferencji. Do rozegrania pozo-
stał jeszcze mecz Francja – Iran, lecz 
Niemcy już były pewne miejsca w czo-
łowej czwórce.

– Wiecie co, – zagadnął Heynen – 
jeśli w sobotę wygramy, to w niedzielę 
w ogóle nie wyjdziemy na boisko. Dam 
chłopakom wolne. Już na to zasłużyli 
– żartował.

– A jeśli zagracie z Polską? – opo-
nowaliśmy. – OK, wtedy powalczymy 
o brązowy medal.

Żeby nie było wątpliwości: mówiąc 
o sobocie, miał na myśli półfinał, 
a o niedzieli – mecz o złoto.

cud czy co?
Mimo porażki z Polską Heynen wszedł 

do sali z wysoko podniesioną głową 
i usiadł na swoim ulubionym krześle. 
Przyszedł bowiem wcześniej niż pozo-
stali uczestnicy konferencji, co natych-
miast wyjaśnił: – Przepraszam, że nie 
mogę zostać z wami dłużej, ale stało 
się coś niesłychanie rzadkiego: za pięć 
minut mam wystąpić na żywo w bar-
dzo popularnym programie niemieckiej 
telewizji, która na co dzień poświęca 
siatkówce niewiele uwagi. Pewnie jeste-
ście zaskoczeni, jak mała różnica dzieli-
ła dziś Polskę i Niemcy? Jestem dumny, 
bardzo dumny z mojej drużyny. Wasza 
była jednak lepsza, nie dała nam szans 
i zasłużyła na ten finał – powiedział.

Niemcom pozostał mecz o trze-
cie miejsce. Wszystko poszło w nim 
odwrotnie niż w trzeciej fazie, więc tym 
razem Belg promieniał ze szczęścia nie 
tylko z powodu wyniku: – Po porażce 
z Francją kilka dni temu w ogóle nie 
spodziewaliśmy się awansu do półfi-
nału. To, co stało się w meczu z Iranem 
i dzisiaj, jest po prostu niesamowite. 
Cud czy co?

Po konferencji długo nie opuszczał 
sali, pozując fotoreporterom i wolonta-
riuszkom z biura prasowego z krzesłem, 
do którego oparcia została przyklejona 
kartka z napisem VITAL HEYNEN.

sowali do czołowej szóstki, 
a los kazał przenieść się do 
Łodzi Brazylijczykom. Niemcy 
zostali.

Podczas pierwszego treningu 
po konferencji poprzedzającej 
trzecią fazę mistrzostw Heynen 
zwrócił się do szefa biura pra-
sowego z żartobliwym zarzutem. 
– No, tego to się nie spodzie-

wałem... Byłem przekona-
ny, że po dwóch tygo-

dniach, które już tu 
spędziliśmy, popro-
sicie, abym to ja, 
jako gospodarz, 
oficjalnie przywi-
tał w Katowicach 
nowe drużyny.

po prostu miał 
być dumny

Po pierwszym 
meczu Belg 
już nie miał tak 
dobrego humoru. 
– Mam pytanie 
do mojego kole-
gi. Ile zagrywek 
popsuliście w tym 
meczu? – znów 
podpierał się 
statystykami. – 
Odpowiem: przez 
pierwsze dwa sety 
tylko trzy! Ten 
element Francuzi 
zagrali znacznie 
lepiej od nas. 
Nie dali nam 
praktycznie nic, 

żadnego darmo-
wego punktu. No 
to co mogliśmy im 
dziś zrobić?

Nazajutrz, choć 
Niemcy wygrali 

z Persami, jeszcze 
bardziej brakowa-
ło mu słów, bo jego 

zespół miał przed tym 
meczem tylko teoretycz-

ne, wręcz mikroskopijne 
szanse awansu do półfinału, jed-
nak potrafił je wykorzystać. 

– Jednego dnia wszystko robi-
my źle i czujemy się jak wczoraj. 

siatkówka

– Chciałbym się 
dowiedzieć, ile czasu 
musimy jeszcze tu 
spędzić, aby ubiegać się 
o prawo stałego pobytu 
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siatkówkamistrzostwa świata 2014 w polsce

ARTUR ST. ROLAK

Z anim przejdziemy do 
konkretów, zacznijmy od 
anegdoty najprawdziwszej pod 

słońcem. W 1996 roku podczas igrzysk 
olimpijskich w Atlancie szukałem 
najkrótszej drogi do hali, w której 
toczyły się rozgrywki koszykarzy. Kto by 
nie chiał zobaczyć Charlesa Barkleya, 
Karla Malone’a, Shaqa O’Neala czy 
Scottiego Pippena w jednej drużynie? 
Zapytałem trzech wolontariuszy, 
którędy do hali. Jeden powiedział, 
że w prawo, drugi, że w lewo, a że 
trzeciej możliwości już nie było, ostatni 
bezradnie rozłożył ręce i przyznał: – 
I don’t know.

Wolontariusze, którzy pracowali 
podczas siatkarskich mistrzostw świata 
w Polsce, wiedzieli wszystko. Wyniki tur-
nieju mieli w małym palcu, obudzeni 
w środku nocy recytowali z głowy składy 
wszystkich (no, może tylko tych liczących 
się w walce o medale) drużyn. Gdyby tak 
jeszcze nie czuli tremy przed samodziel-
nym napisaniem tego tekstu do „Forum 
Trenera”... Piszmy więc za nich.

pytanie swoje, odpowiedź swoje
Przez całe mistrzostwa przez biuro pra-

sowe przewinęło się kilkanaścioro wolon-

tariuszy. Jedni bywali częściej i dłużej, 
inni rzadziej i krócej. Porozmawialiśmy 
z tymi, którzy niemal wrośli w krajo-
braz katowickiego biura prasowego. Są 
wśród nich i doktorzy nauk, i tegoroczne 
maturzystki. Ich doświadczenie w pracy 
wolontariackiej też jest bardzo różne – 
jedni mają w życiorysie wiele imprez, nie 
tylko sportowych, inni debiutowali właśnie 
w Spodku.

Ola, 32 lata, i jej mąż Tomek, 35 
lat, prowadzą własną firmę. Ona ma 
tytuł doktora nauk humanistycznych 
Uniwersytetu Śląskiego, ale woli śpiewać 
jako wokalistka w zespole rockowym. 
On skończył politologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, kieruje założonym przez sie-
bie Towarzystwem Pomocy Potrzebującym 
„Pogodne Jutro” (fundacja pomaga cho-
rym dzieciom).

Dwie najmłodsze mają po 19 lat. 
Agnieszka wahała się między ortope-

dią, medycyną sportową a stomatologią, 
zdecydowała się na tę ostatnią. Eliza 
przeprowadza się z Sosnowca do stoli-
cy, ponieważ wybrała dziennikarstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo 
podczas mistrzostw miała pracować jako 
tzw. young writer (podobny program 

z mniejszym lub większym powodzeniem 
prowadzi wiele międzynarodowych fede-
racji sportowych). Trochę się wystraszyła, 
ale nie pisania w ogóle, lecz pisania po 
angielsku. Porozmawiać z obcokrajow-
cem – no problem, ale sprawozdanie na 
stronę FIVB? Jeszcze nie teraz.

Zastąpiła ją więc 24-letnia Kasia, anglist-
ka z wykształcenia. – Dziennikarstwo? 
Domyślałam się, że to trudny zawód, ale 
żeby aż tak? Wiele zależy od rozmów-
cy, do którego trzeba się dopasować. 
Człowiek przygotowuje się do wywiadu, 
wymyśla pytania, a wypowiedź rozmówcy 
idzie w zupełnie inną stronę – opowiada. 
Przyznaje, że na początku była przerażo-
na tym, czego się podjęła. Był to krótki 
wywiad z przypadkowo wytypowanym 
reprezentantem Korei, który anglistą, 
w przeciwieństwie do Kasi, nie jest...

Wolontariuszką Kasia została pierwszy 
raz, podobnie jak Ola, 22 lata. Studentka 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zgło-
siła się z czystej ciekawości. Od dawna 
interesuje się siatkówką, śledzi rozgrywki 
klubowe i reprezentacyjne i tak na stronie 
internetowej PZPS wypatrzyła ogłoszenie 
o naborze. 

– Miałam nadzieję, że trafię wła-
śnie w takie miejsce jak biuro prasowe. 
Chodziło mi nie tyle o kontakt z media-
mi, co z zawodnikami i trenerami, czyli 
tymi, których do tej pory oglądałam tylko 
w telewizji. Teraz widzę ich wszystkich 
z bliska. Jestem bardzo zadowolona 
i strasznie niewyspana – przyznaje Ola.

Drugi krąg
Ci, którzy już mieli okazję popracować 

przy innych imprezach, mogą porów-
nywać. Małgosia, 27 lat, na co dzień 
zatrudniona w firmie informatycznej, 
przez cały sezon była wolontariuszką 

Te kilka dni mistrzostw świata 

w siatkówce sprawiło, że powstała 

sprawnie działająca drużyna 

złożona z przyjaciół.

Są wśród nich i doktorzy 
nauk, i tegoroczne 
maturzystki. Ich 
doświadczenie w pracy 
wolontariackiej też jest 
bardzo różne
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w KS Jastrzębski Węgiel. Pokazywała VIP-
om, gdzie ich miejsca, przenosiła doku-
menty z biura do biura, zajmowała się 
mnóstwem drobiazgów. Tutaj dwa razy 
dała się zaskoczyć. Najpierw wydawało 
się jej, że organizatorzy mistrzostw nie 
mają prawa zdążyć na czas. Szkolenie 
wolontariuszy odbyło się przecież tuż 
przed samym turniejem. Później dziwiła 
się, jak to wszystko sprawnie działa, choć 
z odrobiną improwizacji.

Nie do końca zgadza się z nią Piotr, 26 
lat, dla którego to już siódmy albo nawet 
ósmy występ w tym charakterze. – Jest 
w porządku. Widać wielkie doświad-
czenie organizatorów, a także kibiców. 
Skala jest oczywiście o wiele większa niż 
dotychczas, ale dajemy radę – mówi nie 
bez dumy.

Ania, 23 lata, studentka katowickie-
go Uniwersytetu Ekonomicznego, też nie 
pamięta dokładnie, który już raz para-
duje w koszulce z napisem Volunteer. Dla 
niej (Ani, nie koszulki) większym wydarze-

zauważa Agnieszka, jedna z najmłod-
szych uczestniczek tego przedsięwzięcia. 
Mogła jechać na wakacje albo jeszcze 
gdzieś sobie dorobić przed rozpoczęciem 
studiów, wybrała jednak pracę za T-shirt, 
plecak, kurtkę, adidasy (dodatek tylko 
dla obsługi biura prasowego), bezpłatne 
przejazdy komunikacją miejską i jeden 
lub dwa posiłki dziennie, jeśli czas dyżuru 
przekraczał osiem godzin. Dlaczego? – 
Bo wolę takie imprezy doświadczać na 
żywo i w ogóle brać udział w życiu moje-
go miasta.

Ania, wykładowczyni fizyki, zauwa-
ża także społeczną rolę wolontariatu, 
chociaż powołuje się na przykład innej 
imprezy. – Praca z ponad 400 dziennika-
rzami podczas Eurobasketu 2009 wyma-
gała niesamowitej koordynacji działań 
i pełnego zrozumienia w naszym 30-oso-
bowym zespole. Te kilka dni sprawiło, że 
powstała sprawnie działająca drużyna 
złożona z przyjaciół. 

Kasia, która z przypadku została young 
writerem, nie od razu przyznała się, że 
kiedyś nawet myślała o dziennikarstwie, 
i to sportowym. Wtedy trochę (a może 
wręcz bardzo) wystraszyła się własnej nie-
śmiałości. – Rozmowa z kimś nieznanym 
zawsze była dla mnie jeśli nie stresem, to 
przynajmniej dużym przeżyciem, a to nic 
śmiesznego – mówi dziś już z uśmiechem, 
bo przekonała się, że „to tacy sami ludzie 
jak ja, tylko bardziej znani”.

Eliza bardzo docenia „skierowanie” do 
biura prasowego. – Byłabym obrażona, 
gdybym trafiła gdzieś indziej – żartuje. – 
Studia dadzą mi wiedzę teoretyczną, a tu 
mam okazję podpatrywać prawdziwą 
pracę dziennikarzy. Wszyscy pytają mnie, 
czy chciałabym zostać dziennikarką spor-
tową. Jeśli sama dojdę do wniosku, że 
mogłabym dać radę, to bardzo chętnie.

stos cegiełek
Dominika dziennikarką chyba nie 

będzie, a przynajmniej nie zamierza, 
jednak również dostrzega zalety pracy 
w biurze prasowym. Mówi, że sporo 
się w nim nauczyła; o wiele więcej niż 
w innych miejscach, do których wcześniej 
rzucał ją los wolontariuszki.

Na zakończenie jeszcze raz oddajmy 
głos Oli z Uniwersytetu Medycznego, bo 
ładnie to wszystko podsumowała: – Mam 
satysfakcję, że mogłam dołożyć swoją 
skromną cegiełkę do tej wielkiej imprezy. 
Jeśli przy okazji miałam okazję zamienić 
dwa zdania, choćby tylko o pogodzie, 
z kimś, kogo do tej pory znałam tylko 
z telewizji, to na pewno nie straciłam 
tego czasu.

niem od mistrzostw świata siatkarzy było 
tylko piłkarskie Euro 2012. Trafiła tam 
za pośrednictwem UEFA, dzięki czemu 
mogła być na stadionie. 

– Bardziej podoba mi się tutaj, ponie-
waż jestem bliżej akcji. Dosłownie, bo 
mogę przebywać w drugim kręgu, 
a pierwszy to już boisko – mówi Ania.

Kolejna Ania, doktor fizyki, 37 lat, 
przez dwa lata pracowała jako redaktor 
serwisu reprezentacja.net. Piotr sam kie-
dyś grał, choć raczej tylko rekreacyjnie. 
Eliza uprawiała siatkówkę w MKS-MOS 
Płomień Sosnowiec w latach gimnazjal-
nych (– Ale ani ja nie traktowałam poważ-
nie siatkówki, ani siatkówka mnie – mówi 
skromnie). Agnieszka, jej rówieśniczka, 
dodaje, że skoro mamy tak dobrą repre-
zentacje, to grzechem byłoby zmarnować 
taką okazję.

Osób, które by w ogóle nie intereso-
wały się siatkówką, wśród tych wolonta-
riuszy nie ma. Chyba tylko Ola i Tomek 
zgodnie, jak na małżeństwo przystało, 
przyznają, że o wiele bardziej lubią tenis.

– Podczas tegorocznego turnieju WTA 
w Katowicach pracowałam jako wolon-
tariuszka. Miałam okazję zamienić kilka 
słów z Agnieszką Radwańską. Dla mnie 
było to niesamowite przeżycie – wspo-
mina Ola.

tramwajem za jeden uśmiech
Wolontariat traktują nie tylko jako przy-

godę i sposób na spędzenie końcówki 
wakacji. To także doskonała okazja do 
nauczenia się czegoś nowego, nabycia 
umiejętności, które mogą się przydać 
w życiu zawodowym. Ania, która kształci 
się na ekonomistkę, ma satysfakcję nie 
tylko z tego, że poznała nowych, cie-
kawych ludzi i wzięła udział w wielkim 
wydarzeniu. Kiedyś chciałaby pracować 
przy organizacji imprez masowych, więc 
pilnie patrzy na wszystko od środka. 
Małgosia już zaczęła się zastanawiać nad 
zmianą pracy. – Uczę się, na co zwracać 
uwagę, jakich błędów się wystrzegać.

Dominika, 31 lat, specjalistka ds. 
zamówień publicznych, po godzinach 
sędzia koszykówki, dostrzega jeszcze 
jeden ciekawy element. 

– Wolontariat to świetna lekcja 
współpracy i cierpliwości; pokazuje, kto 
nadaje się na lidera grupy, a kto lepiej 
sobie poradzi, działając samodzielnie. 
Każdemu poleciłabym coś takiego, bo 
można dowiedzieć się o sobie czegoś 
nowego – tłumaczy Dominika.

– Jestem bardzo pozytywnie zasko-
czona, bo nawet nie spodziewałam się, 
jakie możliwości daje mi wolontariat – 

siatkówka

Agnieszka mówi, że skoro mamy tak 
dobrą reprezentacje, to grzechem byłoby 
zmarnować taką okazję

Wolontariuszy 
pracujących przy 
MŚ w siatkówce 
połączyły wspólne 
przeżycia, a przy 
okazji byli częścią 
sukcesu polskich 
siatkarzy 
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PIŁKA NOŻNAZBIGNIEW BONIEK

ZE ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem PZPN, 

inicjatorem zmian w ustawie deregulacyjnej 

znoszących wymóg średniego wykształcenia u trenerów, 

rozmawia MARTA MIKIEL
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Panie prezesie, czy matura to takie duże 
wymaganie względem kogoś, komu powierzamy 
do trenowania młodych ludzi czy nawet dzieci?
Matura to jest pewien etap w kształceniu. 

Gdybyśmy założyli, że matura to warunek, aby 
kogoś wychowywać i kształcić, to 40 albo 50 
procent ludzi nie mogłoby wychowywać swoich 
dzieci. Być może się mylę, co do odsetka, ale 
byłaby to rzesza ludzi. Moi rodzice, ani jedno, 
ani drugie, nie mieli średniego wykształce-
nia, ojciec był elektrykiem a mama szyła na 
maszynie. Myślę, że wychowali mnie dobrze.  
W czasach dawnego systemu ludziom zale-
żało na tych papierkach, bo za maturę czy 
studia były różne dodatki. Sport też był inny, 
nic nam nie dawał poza jakąś sławą, ale nie 
w sensie materialnym. Dlatego ubezpieczając 
się na przyszłość myśleliśmy o wykształceniu. 
Teraz żyjemy w innych czasach, dziś jest sport 
zawodowy. Żeby być najlepszym w kraju, czy 
na świecie, wiele dyscyplin wymaga całkowi-
tego poświęcenia od młodych lat. Dlatego są 
sportowcy, którzy wcześnie zamykają etap 
edukacji w życiu i oddają się wyłącznie ka-
rierze. I dlaczego tacy najlepsi sportowcy nie 
mogliby zostać potem trenerami?

Ustawa deregulująca zawód trenera za tą 
rzeczywistością nie nadąża?
Zrobiliśmy świetną ustawę deregulacyj-

ną. Według niej trenerów kształcą związki 
sportowe, a jest to droga długa i żmudna, 
i bardzo dobrze. Ale zapisano w niej jedno 
zbędne ograniczenie – że aby się w ogóle 
móc ubiegać o zawód trenera trzeba mieć 
średnie wykształcenie. Gdyby takie zasady 
obowiązywały na całym świecie, nigdy nie 
poznalibyśmy znakomitego Giovanniego 
Trapattoniego i wielu innych. Nie bardzo chcę 
wymieniać nazwisk, żeby nie wytykać komuś 
braku wykształcenia. Ale na szczęście w wielu 
krajach trenerzy bez matury odnoszą sukcesy  
i zdobywają sławę. Jesteśmy jedynym związ-
kiem w strukturach UEFA, który jest w taki 
sposób ograniczony ustawą. W innych krajach 
system jest jasny – żeby kształcić adeptów piłki 
nożnej trzeba samemu być wyszkolonym przez 
związki sportowe w systemie podlegającym 
UEFA. Te przeszkolenia są rozbudowane i wie-
loetapowe, zawierają elementy metodologii, 
psychologii sportu, zarządzania, dietetyki 
i wielu innych dziedzin. W ramach szkoleń 
PZPN mamy dziś kursy na tytuł trenerski PZPN 
C, PZPN B, UEFA A i UEFA Pro. Te dwa ostat-

Komisja PZPN weryfikująca 

kandydatów na trenerów ma 

jeden problem: facet ma świetne 

CV, karierę, ale nie ma matury. 

I co, mamy wysyłać takich ludzi 

do szkoły, żeby na kolanie pisali 

egzaminy? Tracimy ich.
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Ta zmiana w ustawie ma służyć byłym 
sportowcom?
Śmiać mi się chce, kiedy słyszę, że chcemy 

zrobić nową ustawę, bo w Górniku Zabrze 
jest trener, któremu nie możemy pozwolić 
pracować, bo nie ma matury, więc nie ma też 
tytułu UEFA Pro. Nazywa się robert Warzycha. 
Nas taki poziom rozmowy o tym zjawisku nie 
interesuje. Warzycha jest zatrudniony omijając 
przepisy jako dyrektor sportowy i razem z ja-
kimś innym trenerem wziętym na przykrywkę 
ten Górnik szkoli. Ale swoją drogą to facet, 
który zagrał ponad 40 meczy w reprezentacji, 
grał i szkolił piłkarzy w Stanach Zjednoczo-
nych. To co, my teraz mamy go do szkoły 
wysyłać? Mógłby przyjść do PZPN na kurs, 
usystematyzować swoje wiadomości, zdo-
być konkretne kwalifikacje, ale nie uczyć się, 
że „Lalkę” napisał Prus, a „Syzyfowe prace” 
Żeromski, czy na odwrót.

W jaki sposób nowe przepisy poprawią sytuację?
W wielu wsiach i miasteczkach mamy or-

liki. A na tych orlikach potrzebni są tak zwani 
animatorzy. Chcielibyśmy, aby to nie byli tylko 
stróże, co otwierają i zamykają stadion, chcieli-

byśmy ich wykształcić, wzboga-
cić o kompetencje trenerskie. Tą 
rolę świetnie mogliby pełnić byli 
sportowcy, nawet lokalni. Zago-
spodarowalibyśmy w ten spo-
sób pewną grupę społeczną 
ludzi, którzy kiedyś żyli pełnią 
życia, reprezentowali kraj lub 

społeczność, byli nagradzani, 
wciąż dużo wiedzą i potrafią, 
ale trochę się w życiu błąkają. 
I często rozbija się to o brak 
średniego wykształcenia. To 
przepis, który nie ma żadne-
go zastosowania w praktyce. 
Taki lokalny idol sportowy, który 
może być przez nas wykształ-
cony merytorycznie, jest trzy raz 
lepszym trenerem, autorytetem 
dla dzieci i natchnieniem do 
grania w piłkę niż pan Iksiński 
z fakultetami. Ale uwaga, po 
deregulacji pan Iksiński i tak 
musi do nas przyjść na kursy wy-
równawcze, bo stopnia np. PZPN 

C nie zdobędzie nigdzie indziej 
niż w PZPN. Niech życie pokaże, 

czy lepszym trenerem będzie 
Iksiński z dużą wiedzą ogól-
ną, czy ten były piłkarz, co 

grał latami na niejednym 
stadionie, może zna ję-
zyki, stykał się z wielkimi. 

nie dają możliwość szkolenia drużyn w całej 
Europie, ale tylko w Polsce potrzebna do tego 
matura. Sami sobie stawiamy dodatkowe 
bariery, a przecież i tak nie jest łatwo. Żeby 
dojść do tego ostatniego etapu, czyli zapisać 
się na dwuletni kurs UEFA Pro, trzeba się 
szkolić przynajmniej pięć lat, jednocześnie 
pracując jako trener. 

W czym tu przeszkadza matura?
Nie przeszkadza, ale rzeczywistość jest 

inna. Mamy dziś w naszym kraju wielu piłkarzy, 
którzy pokończyli kariery i nie mają średniego 
wykształcenia. Ale mają wiele więcej: doświad-
czenie życiowe, doświadczenie sportowe, 
często z zagranicznych klubów. Finansowo 
są w miarę ustawieni, ale chcieliby swoją 
wiedzę przekazać młodym ludziom. Nawet 
nie mogą podjąć pierwszego stopnia szkolenia 
trenerskiego przez brak matury. Umówmy się, 
to byłoby chore, żeby ktoś z jakimś dorobkiem 
życiowym wracał do szkoły i na kolanie pisał 
maturę, dla samego papierka.

Przykład z życia: przychodzi do nas wójt gminy. 
Ma orlika, 30 dzieciaków, ma piłkarza, dość 
znanego z I i II ligi. Chłopak jest stąd, tu ma 
biznes, i chciałby tym dzieciakom coś pokazać. 
Garną się do niego, ma z nimi kontakt. Wójt 
chciałby móc mu formalnie płacić. Nie może. 
A kto inny przyjedzie na taką wieś?

Waszym zdaniem: nie matura, lecz… autorytet?
Życie samo to zweryfikuje. Nie znaczy też, 

że każdy były sportowiec może być trenerem  
i wychowawcą. Trzeba przecież przejść wszyst-
kie kursy. Ale w tej całej sprawie z ustawą jest 
jeszcze jeden aspekt. Poziom edukacji w Polsce 
jest bardzo wysoki – tak uważam, a mam po-
równanie chociażby ze szkolnictwem włoskim. 
Miejmy do tych szkół trochę zaufania. Jeśli ktoś 
skończył szkołę podstawową i zawodową, to 
jego poziom wiedzy ogólnej pozwala chyba 
na to, żeby go kształcić na trenera? Potrzebuje 
szczegółowej wiedzy fachowej i ją dostanie 
na szkoleniach. 

Ale znajdą się tacy, co zapytają, czy prezes Boniek 
naprawdę chciałby oddawać dzieci pod opiekę 
nieuków, ludzi znikąd?

Tak już jest, że w Polsce myślimy szybko 
i nie na temat. Jeśli chcę powierzyć dziecko 
dobremu trenerowi, to nie będę się interesował 
tym, jak mu szło w szkole, ale tym, czy ma 
doświadczenie i wiedzę merytoryczną zdobytą 
pod właściwymi auspicjami. Na przykład 
nowy kurs UEFA Elite, dodatkowy, poświęcony 
wyłącznie szkoleniu dzieci. Czy naprawdę 
między dwiema osobami, z których jedna ma 
maturę, a druga zawodówkę, jest jakaś istotna 
różnica w poziomie intelektualnym?

Może być między nimi przepaść…
Ale ani matura ani zawodówka nie robi 

z człowieka trenera, ale kursy PZPN-u. I cho-
dzi o to, żeby obie te osoby miały szanse je 
ukończyć. 

Czy w postulowanej nowelizacji ustawy chodzi 
o to, żeby dać szansę byłym sportowcom, 
szczególnym przypadkom ludziom z dorobkiem, 
ale bez matury, czy też znieść ten wymóg  
dla wszystkich?
Mamy w PZPN kilka takich przepisów 

o szczególnych przypadkach, które w ogóle 
nikomu nie są potrzebne. Postulujemy obni-
żenie wymagań dla wszystkich kandydatów 
na trenerów do wykształcenia zawodowego. 
Bo ta matura o niczym nie świadczy. Żeby być 
trenerem po pierwsze trzeba się do tego nada-
wać, trzeba to kochać, mieć doświadczenie 
ze sportem. Dopiero takich ludzi powinniśmy 
posyłać na kursy. Ale niech nie będzie takiej 

Znam jednego trenera, który 
miał pretensję do gracza 
za studia. I miał rację
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rzeczy, których nie nauczy żadna szkoła na 
świecie. kto uprawia sport, ten ma pewne 
psychologiczne cechy, których gdzie indziej 
nie zdobędzie. obrazowo mówiąc, nauka 
skupia się na głowie. Sport obejmuje całe 
ciało – sprawność fizyczną, intelektualną, siłę 
charakteru, umiejętność radzenia sobie w ży-
ciu – wszystko. Tylko, żeby nie wyszło na to, 
że mam coś przeciwko nauce. ktoś w wieku 
13 lat postanowi, że będzie inżynierem albo 
lekarzem i z zapałem uczy się przedmiotów 
ścisłych, świetnie. A ktoś inny zdecyduje, że 
zostanie sportowcem, trenuje, odnosi sukcesy 
i reprezentuje nas wszystkich. Włączamy tele-
wizor, Włodarczyk rzuci młotem i jest wielka 
radość, siatkarze wygrają – święto narodowe. 
Ale potem w najlepszym wieku, po trzydziestce 
kończą kariery i nie mają co zrobić z całą 
swoją wiedzą, nie mogą być trenerami tylko 
dlatego, że kiedyś na siłę nie zrobili matury. 
To głupi wymóg.

Pan, mimo wybitnej kariery sportowej, jakoś 
dał radę.
Grałem w piłkę i skończyłem studia w Aka-

demii Wychowania Fizycznego, studiowałem 
do 26. roku życia. Ale nie wiem, czy gdybym 
dziś był 16-letnim Zbigniewem Bońkiem i przy-
szedłby do mnie Juventus, real czy Borussia 
i dałby mi kilka milionów, to czy moja nauka 
nie zatrzymałaby się wcześniej. raczej nie 
widziałbym w takiej sytuacji potrzeby, a przede 
wszystkim możliwości studiowania. Dziś zdarza 
się to sporadycznie. Znam jednego trenera, 
który miał pretensję do gracza za studia. I miał 

sytuacji jak dziś, że jak do PZPN-u zgłasza 
się 70 chętnych to już na wstępie muszę 20 
odrzucić. I to być może 20 najlepszych. ko-
misja kwalifikująca kandydatów ma jeden 
problem. Facet ma świetne CV, ale nie ma 
matury. I rzeczywiście niektórzy to średnie wy-
kształcenie sobie w ciągu pół roku uzupełniają. 
Sztuka dla sztuki. Nam chodzi o zniesienie 
nieżyciowych ograniczeń. Co nie znaczy, że 
każdy, kto ma zawodówkę i chęci, od razu 
będzie trenerem. To tak jakbyśmy napisali 
w ustawie, że każdy może być reprezentantem 
kraju w piłce nożnej. Możemy napisać, ale nie 
każdy nim będzie z prostej przyczyny, że nie 
zostanie powołany. kandydat na trenera też 
musi przejść szereg weryfikacji, tylko, że one 
mają więcej wspólnego z samym przedmiotem 
działania niż nauka w szkole, którą delikwent 
odbierał w wieku 18 lat. 

Trenerzy zawodowi z wyższym wykształceniem 
mogą zapytać, po co w takim razie studia  
o kierunku trenerskim?
Tak prawdę powiedziawszy, dziś jak się 

spojrzy na akademie wychowania fizyczne-
go, to są tam kierunki takie jak turystyka, 
hotelarstwo. oczywiście niektórzy nadal przez 
ostatnie dwa lata studiów robią specjalizację 
trenerską. Ale przecież od roku mamy usta-
wową deregulację zawodu trenera. o tym, 
czy ktoś jest trenerem koszykówki decyduje 
PZkosz, a nie AWF. o tym, czy ktoś jest trene-
rem lekkoatletyki, decyduje PZLA. oczywiście 
PZLA, podobnie jak PZPN, może się dogadać 
z niektórymi uczelniami. My mamy umowę 
z AWF z Białej Podlaskiej, oni robią nabór, 
realizują we współpracy z nami specjalizację 
trenera piłki nożnej. I absolwent oprócz dy-
plomu ukończenia studiów dostaje dyplom 
UEFA C.

To chyba idealna sytuacja – kandydat 
wykształcony i z certyfikatem PZPN?
Bywa różnie. kariera sportowa bywa uczel-

nią równie dobrą a czasem lepszą. Sport uczy 

rację. To jest gra zespołowa, ustalone zgru-
powania, ważny mecz w planach, a ten chce 
dwa dni wolnego, bo ma zjazd na uczelni. 
Albo jesteś piłkarzem albo studentem.

Jak formalnie realizujecie swój pomysł?
Wybraliśmy drogę interpelacji poselskiej. 

Złożył ją do ministra spraw zagranicznych 
poseł Jan Tomaszewski, który tę inicjatywę 
całkowicie popiera. Spotkałem się z ministrem 
Markiem Biernackim i z rozmowy wynika, że 
on też jest jak najbardziej za. To nie pierwszy 
raz, kiedy temat się pojawia, ale wcześniej 
natrafiał na opór w ministerstwie sportu. Czyj 
dokładnie, trudno powiedzieć, może minister 
Muchy? Bo gdyby się nad tym głębiej zasta-
nowić, to środowisku trenerskiemu niczego 
tu nie zabieramy. Jeśli powstanie projekt po-
selski ustawy, podpisany przez 15 posłów, 
wtedy droga legislacyjna jest znacznie krótsza. 
Cały proces mógłby się zakończyć w ciągu 
kilku miesięcy. Nasza propozycja: zamiast 
wykształcenia średniego – zawodowe. Co nie 
znaczy, że niektóre związki nie mogą sobie 
tych wymagań podwyższyć do matury, czy 
nawet studiów. 

Czy to nie będzie demotywacja do nauki  
dla sportowców? Dziś wielu z nich łączy jednak 
karierę ze studiami trenerskimi, z dużym 
poświęceniem. Teraz nie będą mieli powodu.
Nie można na to patrzeć w taki instrumen-

talny sposób. Czy jeśli jestem świetnym żegla-
rzem i mam jeszcze czas na studiowanie to 
nagle w wieku 18 lat rzucę szkołę z powodu, że 
weszła jakaś ustawa? Jeśli jestem lekkoatletą, 
a przy uczelni jest klub, to łączenie tego sportu 
indywidualnego ze studiami jest wszystkim na 
rękę. W sportach zespołowych jest zupełnie 
inaczej. Ale nie wyolbrzymiajmy też świado-
mości społecznej i życiowej u młodych ludzi. 
Taki dzieciak nie interesuje się ustawami, ale 
tym, żeby być najlepszym na boisku. Ale po 
iluś latach, już po skończeniu kariery, bu-
dzi się i okazuje się, że drogę trenerską ma 
zamkniętą, a być może mógłby nią daleko 
zajść z pożytkiem dla wszystkich. Chodzi o to, 
żeby zaradzić jakiemuś problemowi już dziś, 
zagospodarować pewną grupę społeczną 
i coś dobrego z tego mieć. My dziś robimy 
wiele rzeczy, żeby popularyzować piłkę nożną, 
powołujemy Akademie Piłkarskie, mamy orliki, 
chcielibyśmy wykorzystać w tych wysiłkach ele-
ment ludzki. Jest masa byłych piłkarzy, trzeba 
ich doszkolić, dać im do ręki programy, żeby 
mogli działać. Czy to kogoś zdemotywuje? Czy 
wyobraża pani sobie absolwenta gimnazjum, 
który mówi: nie idę do liceum, ale do zawo-
dówki, bo i tak, jeśli zechcę, zostanę potem 
trenerem. No przecież to nonsens.

Warzycha jest zatrudniony omijając 
przepisy jako dyrektor sportowy i razem 
z jakimś innym trenerem wziętym 
na przykrywkę ten Górnik szkoli...

Zbigniew 
Boniek został 
magistrem mimo, 
że większość 
kariery spędził 
w czołowych 
zagranicznych 
klubach

PIŁKA NOŻNA
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Marek MichałowskiC zy były wybitny sportowiec, który 
nie ma matury, powinien być 
dopuszczony do zawodu trenera? 

Obecnie nie pozwala na to ustawa 
deregulacyjna, która weszła w życie  
w sierpniu 2013 roku. Mówi ona wprost, 
że kandydat na trenera lub instruktora 
sportu – oprócz spełnienia wielu innych 
warunków – musi posiadać co najmniej 
wykształcenie średnie. Prezes PZPN 
chce jednak, by szkoleniem mogli się 
zajmować byli piłkarze, nawet jeśli  
nie mają matury. Do działania popchnął 
go przypadek Roberta Warzychy, 
który 47 razy zagrał w reprezentacji 
Polski, występował w angielskim klubie 
Everton, jako trener prowadził też zespół 
Columbus Crew w amerykańskiej lidze 
MLS. 

Okazuje się, że po powrocie do kraju 
Warzycha nie może oficjalnie prowa-
dzić zespołu Górnika Zabrze, ponieważ 
ukończył tylko szkołę zawodową, co 
zamyka mu drogę do uzyskania tre-
nerskiej licencji UEFA Pro, uprawnia-
jącej do pracy w polskiej ekstraklasie. 
– Sportowiec trenuje, reprezentuje Pol-
skę, odnosi ogromne sukcesy, a potem 
jest wypchnięty na margines społeczny, 
bo nie może zostać trenerem. Musi jak 
przygłup wracać do szkoły, bo bez niej 
nie możemy wysłać go na odpowiednie 
kursy. To błędne koło – argumentu-
je Boniek. – Nie rozumiem tego, bo 
od wiedzy typu 2 + 2 ważniejszy jest 
sportowy autorytet, czucie dyscypliny  
i ogromne doświadczenie – dodaje.

Zwolennicy pomysłu szefa PZPN 
przytaczają przykłady znanych trenerów 
piłkarskich, którzy odnoszą w zawodzie 
sukcesy, choć nie mogą się pochwalić 
odpowiednim wykształceniem ogólnym  
– Giovanni Trapattoni, Rudi Völler, Jürgen 
Klinsmann czy selekcjoner mistrzów świata 
Joachim Löw. 

kandydata na szkoleniowca. – Przecież nie 
mówimy o magisterium czy doktoracie. 
To naprawdę nie jest Oxford. Nawet je-
żeli ktoś trochę zbagatelizował edukację 
w młodości, w trybie eksternistycznym 
może wszystko nadrobić. Wyjątki robiłbym 
tylko w absolutnie niezwykłych sytuacjach 
– przekonuje.

System, który zmierzy 
umiejętności i braki

A co na to naukowcy? Dr hab. Krzysz-
tof Perkowski, profesor nadzwyczajny 
warszawskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego, z rezerwą odnosi się do 
propozycji Zbigniewa Bońka. Uważa, że 
choć mamy przykłady osób, które były 
wybitnymi sportowcami i mimo że nie 
zdobyły wykształcenia, znakomicie sobie 
radzą, mają odpowiednie podejście do 
młodzieży, to mimo wszystko jakąś po-
przeczkę postawić trzeba. 

– Z punktu mojego doświadczenia 
byłbym za tym, żeby jednak, jeśli mówimy 
o populacji wszystkich aspirujących do 
zawodu trenera, zwłaszcza zamierzających 
przystąpić do szkolenia młodzieży, były to 
osoby, które mają jakiś poziom wyjściowy. 
W tym przypadku wykształcenie średnie. 
Chodzi o to, żeby się nie spieszyć i zdobyć 
jak najwięcej wiedzy – mówi Krzysztof 
Perkowski.

Podobnego zdania jest dr hab. Jolanta 
Żyśko, rektor Szkoły Głównej Turystyki 
i Rekreacji w Warszawie. – Pan Robert Wa-
rzycha ze swoim doświadczeniem zdoby-
tym na polskich i zagranicznych boiskach 

Ale propozycja Bońka budzi kontrower-
sje w samym środowisku piłkarskim. – Nie 
zgadzam się z propozycją Bońka i jako 
poseł na pewno będę głosował przeciw 
– mówi Cezary Kucharski, były reprezen-
tant Polski, obecnie agent piłkarski m.in. 
Roberta Lewandowskiego. – Domaganie 
się obniżania standardów w kwestii szko-
lenia trenerów jest jakimś kosmicznym 
nieporozumieniem – twierdzi.

Leszek Ojrzyński, który nigdy nie był 
wybitnym piłkarzem, ale ukończył studia 
i został trenerem z licencją UEFA Pro, 
twierdzi, że ukończenie szkoły średniej to 
nie jest zbyt wygórowane wymaganie od 

Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

chce zmienić ustawę, która ogranicza dostęp do zawodu 

trenera osobom nieposiadającym średniego wykształcenia. 

Jego inicjatywa budzi kontrowersje. – Można wybitnemu 

sportowcowi zaliczyć pewne kompetencje uzyskane  

poza kształceniem formalnym, ale jeżeli mówimy o populacji 

wszystkich osób aspirujących do zawodu trenera,  

to trzeba jakąś poprzeczkę postawić – uważają eksperci.

Giovanni 
Trapattoni 
prowadził 
Juventus Turyn 
w czasach, 
w których klub 
ten odnosił 
największe 
sukcesy i grał 
w nim Zbigniew 
Boniek
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ludzi do zawodu trenera. Jakie powinni 
zdobywać kompetencje, aby były one 
kompatybilne z kwalifikacjami zdoby-
wanymi za granicą. To ważne, bo mamy 
otwarty rynek, dlatego SRKS będzie podle-
gała nie tylko Polskiej Ramie Kwalifikacji, 
ale także Europejskiej Ramie Kwalifikacji. 
W tym kierunku będziemy szli – tłumaczy 
profesor stołecznej AWF.

Z kontaktów Krzysztofa Perkowskiego 
ze związkami sportowymi wynika, że mało 
się w nich wie o tym, jak budować kom-
petencje trenerów. Dlatego SRKS to byłaby 

mógłby pewnie pracować w zawodowym 
klubie z dorosłymi już zawodnikami. Ale 
czy taki ktoś, kto jednak nie ma formalnej 
wiedzy dotyczącej fizjologii, psychologii 
i pedagogiki, może być dopuszczony do 
pracy z dziećmi i młodzieżą? – zadaje 
fundamentalne pytanie.

Jolanta Żyśko przypomina, że kiedyś 
przepisy dopuszczały w przypadku wy-
bitnych sportowców możliwość skrócenia 
drogi uzyskiwania kwalifikacji zawodo-
wych. Jej zdaniem dziś też powinna być 
taka możliwość, ale nie w drodze jakichś 
wyjątków, ale w ramach nowego sys-
temu. 

– Jeśli mamy na przykład do czynie-
nia ze świetnym zawodnikiem, takim jak 
Robert Warzycha, to my możemy mu zali-
czyć kompetencje w zakresie umiejętności 
technicznych związanych z piłką nożną, 
ale powinniśmy jednocześnie sprawdzić, 
czy nie brakuje mu jakichś innych kompe-
tencji, choćby pedagogicznych. Po prostu 
trzeba wprowadzić system, który będzie 
potrafił zmierzyć, co on ma, a czego mu 
brakuje – wyjaśnia rektor SGTiR.

Związki nie mają wiedzy
Takim systemem wkrótce będzie Sekto-

rowa Rama Kwalifikacji dla Sportu (SRKS), 
przygotowywana z rekomendacji Komisji 
Europejskiej. Merytorycznym kierowni-
kiem projektu jest wspomniany wcześniej 
Krzysztof Perkowski. 

– Zasadniczo ma ona służyć temu, żeby 
dać pewną podpowiedź środowisku pra-
codawców, w jaki sposób przygotowywać 

podpowiedź dla środowiska sportowego, 
w miarę jednorodna, żeby ułatwić pracę 
osobom, które będą musiały się zająć 
kompetencjami szkoleniowców. 

– Może będą inne niż obecnie stopnie 
trenerskie, może każdy związek zastosuje 
jakieś własne rozwiązania. W każdym 
razie chodzi o to, by o trenerów zadbać, 
żeby kompetencje, które uzyskają w Pol-
sce, ułatwiły im pracę poza krajem – 
twierdzi naukowiec.

Pytany, czy projekt SRKS nie idzie tro-
chę w poprzek deregulacji, w której to 
pracodawca ma decydować kogo chce 
zatrudnić i brać za to odpowiedzialność, 
Perkowski odpowiada, że nie, bo mimo 
uwolnienia rynku pracy powinno się 
zadbać o merytoryczne przygotowanie 
trenerów i temu ma służyć SRKS. 

– Dziś nie ma fachowców, którzy zaj-
mowaliby się w związkach sportowych 
doskonaleniem zawodowym. To co było 
do tej pory, to moim zdaniem czysta par-
tyzantka: organizowane są różne kursy 
i robią to ludzie przypadkowi – uważa. 
– Taka rama jak SRKS byłaby pomocą, 
wskazaniem, jakie kompetencje powin-
ni mieć trenerzy. To nie jest narzucanie 
czegokolwiek, ale pomoc dla środowiska 
w budowaniu kwalifikacji szkoleniowców 
– dodaje.

Jego zdaniem SRKS określi, jakie kom-
petencje na poszczególnych stanowiskach 
trzeba uzyskiwać, co się z tym wiąże i jakie 
są wskazania, aby dochodzić do tych 
kompetencji. Nowy system pokaże w spo-
sób uporządkowany skalę trudności oraz 
różne poziomy wiedzy trenerskiej, a także 
kierunekm w jakim idzie Europa. – Ta 
rama ma tylko uporządkować pewne 
sprawy. To nie będzie absolutny wymóg 
obowiązujący każdą instytucję prowadzą-
cą szkolenie sportowe – wyjaśnia.

Dr hab. krzySztof perkowSki, 
prof. ndzw. AWF Warszawa:
Z punktu mojego doświadczenia 
byłbym za tym, żeby jednak, jeśli 
mówimy o populacji wszystkich aspirujących 
do zawodu trenera, zwłaszcza zamierzających 
przystąpić do szkolenia młodzieży, były to 
osoby, które mają jakiś poziom wyjściowy. 
W tym przypadku wykształcenie średnie. Chodzi 
o to, żeby się nie spieszyć i zdobyć jak najwięcej 
wiedzy. Jakąś poprzeczkę postawić trzeba.

Najchętniej 
przywoływanym 
obecnie trenerem, 
który nie ma 
wykształcenia, 
jest szkoleniowiec 
mistrzów świata  
– Joachim Loew
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personalno-społecznymi. Chodzi o to, 
żeby najpierw ustalić, do jakiego zawodu 
dana osoba miałaby być dopuszczona 
i jakie ma mieć kwalifikacje, bardziej 
nastawiać się na to, by mierzyć efekt, 
a nie regulować proces. 

– Musimy najpierw ustalić, co kandydat 
na trenera powinien wiedzieć, co musi 
umieć zrobić, a także jakie ma posia-
dać kompetencje na przykład w kwe-
stii podejmowania decyzji, umiejętności 
współpracy w grupie czy komunikacji 
z innymi. Te kompetencje powinniśmy 
mierzyć – tłumaczy.

Zdaniem rektor SGTiR obecnie nie je-
steśmy przygotowani do tego, żeby przejść 
na nowy system kształcenia i dostosować 
go do potrzeb rynku pracy. Sektorowa 
Rama Kwalifikacji dla Sportu to właśnie 
próba wsparcia związków sportowych. – 

PZPN jest w dobrej sytuacji
Jolantę Żyśko spytaliśmy o to, jak kwe-

stia kwalifikacji szkoleniowców wygląda 
w innych krajach. – W Europie nie ma 
ogólnych zasad nadawania stopni trener-
skich. W większości państw europejskich 
zależy to od federacji sportowych. Jeżeli 
dana federacja uzna, że można nadać taki 
stopień komuś nawet w szkole średniej, to 
taki stopień się nadaje – tłumaczy.

Jej zdaniem akurat centrala piłkarska 
jest w dość dobrej sytuacji, ponieważ ist-
nieją regulacje światowej i europejskiej 
federacji dotyczące kształcenia trenerów. 
W związku z tym PZPN jest trochę łatwiej, 
bo może dostosowywać swoje regulacje 
do przepisów międzynarodowych. Jed-
nocześnie dodaje, że kiedy u nas istniał 
system regulowany przez państwo, to cza-
sami był on w sprzeczności z przepisami 
federacji światowych czy europejskich.

Według rektor SGTiR trzeba pamiętać 
o tym, że w tej chwili zupełnie zmieniły się 
trendy w edukacji. Dziś celem jest dostoso-
wanie edukacji do rynku pracy. Nie mówi 
się o regulacjach dotyczących kształcenia 
w kontekście procesu, czyli liczby godzin, 
które dana osoba musi spędzić na wy-
kładach, ale zwraca się o wiele większą 
uwagę na efekty kształcenia.

– To, że ktoś przesiedział 60 godzin 
w sali wykładowej słuchając prelekcji 
z fizjologii, wcale nie gwarantowało, że 
posiadł jakieś umiejętności w tym zakresie. 
W tej chwili istnieje w Europie tendencja, 
żeby bardziej nastawiać się na to, by mie-
rzyć efekt, a nie regulować proces. Mam 
tu na myśli sektorowe ramy kwalifikacji 
– mówi Jolanta Żyśko.

Nie jesteśmy jeszcze gotowi
Dziś efekty kształcenia opisuje się 

w Europie kwalifikacjami, czyli wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami inter-

Ale ona wszystkiego nie załatwi, bo po 
pierwsze polskie związki sportowe muszą 
być na nią gotowe, muszą ją zrozumieć, 
a po drugie musi zacząć istnieć jakiś sys-
tem akredytacji, który będzie oceniał ja-
kość kształcenia. Bo jeśli ma oceniać ten, 
kto szkoli, będzie to rozwiązanie trudne do 
przyjęcia – zaznacza Jolanta Żyśko.

Chodzi o to, żeby stworzyć nowe narzę-
dzia do pomiaru rezultatu. i tu pojawia się 
problem, ponieważ w większości przypad-
ków ci, którzy rozmawiają o kwalifikacjach, 
nie rozumieją wagi tego, by dana osoba 
miała już pewne umiejętności, a nie do-
piero je zdobywała. Rozwiązaniem może 
być nowa regulacja wprowadzana do szkół 
wyższych od 1 października, dzięki której 
uczelnie będą miały możliwość oceny kom-
petencji nabytych przez daną osobę poza 
formalnym systemem kształcenia.

Czy SRKS to rzeczywiście dobry pro-
jekt, który pomoże uregulować kwestię 
trenerskich kwalifikacji? Według Jolanty 
Żyśko niełatwo odpowiedzieć na to pyta-
nie z kilku powodów. Z jednej strony SRKS 
powinna być specjalistyczna w poszcze-
gólnych związkach sportowych.

 – Nie wierzę, że Rama będzie pasowała 
do wszystkich sportów w taki sam sposób. 
Na przykład w jeździectwie mamy do czy-
nienia ze szkoleniem zawodnika i konia, 
a więc sytuacja jest tu inna niż na przykład 
w piłce nożnej – mówi rektor SGTiR. 

Z drugiej strony zupełnie inne kom-
petencje są potrzebne do trenowania 
zawodników na wysokim poziomie, a zu-
pełnie inne w sporcie dzieci i młodzieży. 
Dlatego rama, którą powinny utworzyć 
polskie związki sportowe, musi opisywać te 
niezbędne kompetencje. Problem w tym, 
że związki nie są gotowe do dyskusji na 
ten temat. – Do tej pory tylko krytykowały, 
że AWF-y źle kształcą. Gdy uczelnie pró-

Dr hab. JOLANTA ŻYŚKO, 
rektor Szkoły Głównej Turystyki 
i Rekreacji w Warszawie:
Pan Robert Warzycha ze swoim 
doświadczeniem zdobytym na polskich 
i zagranicznych boiskach mógłby pewnie 
pracować w zawodowym klubie z dorosłymi 
już zawodnikami. Ale czy taki ktoś, kto jednak 
nie ma formalnej wiedzy dotyczącej fizjologii, 
psychologii i pedagogiki, może być dopuszczony 
do pracy z dziećmi i młodzieżą?

W USA nie 
pytali Juergena 
Klinsmanna 
o wykształcenie 
zatrudniając go 
na stanowisku 
selekcjonera 
swojej 
reprezentacji
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bowały z nimi się porozumieć w sprawie 
kształcenia, to wspólnego języka nie było 
– podkreśla Jolanta Żyśko. 

Jej zdaniem tworzenie SRKS trzeba 
rozpocząć od zdefiniowania zawodów 
istniejących na rynku pracy. – To co do tej 
pory mieliśmy, to był instruktor, trener klasy 
drugiej i pierwszej oraz klasy mistrzowskiej. 
Ale czy to wypełnia potrzeby rynku pracy? 
Czy ten podział ma być tylko wertykalny, 
a może powinien też być horyzontalny, 
czyli obejmować pracę z dziećmi i mło-
dzieżą, szkolenie na poziomie niższych 
lig i wreszcie na poziomie mistrzostwa 
sportowego? – pyta rektor SGTiR. 

Na te pytania będą musieli odpowie-
dzieć eksperci zajmujący się tworzeniem 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sportu, 
z profesorem Krzysztofem Perkowskim 
na czele. Może uda im się rozwiązać też 
problem Roberta Warzychy.

Robert 
Warzycha grał 
przez kilka lat 
w Columbus Crew 
i to wystarczyło, 
żeby został 
trenerem tego 
klubu

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SPORTU

Projekt mający na celu określenie zakresu kompetencji oraz kwalifikacji 
wykorzystywanych w sporcie. Chodzi o model edukacji, który będzie służył 
integracji krajowego systemu kwalifikacji w sporcie oraz stanowił wspólną 
platformę dla wszystkich organizacji sportowych w Polsce. Projekt ma spełniać 
rekomendacje europejskie. Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) dla uczenia 
się przez całe życie została ustanowiona w 2008 roku jako narzędzie komu-
nikacji na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, pozwalające pracodawcom i 
pracownikom posługiwać się kwalifikacjami niezależnie od tego, jaką drogą 
i w jakim kraju zostały uzyskane.

Kluczowymi elementami nowego systemu będą Polska Rama Kwalifikacji 
(PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), a jego zasadniczą cechą kon-
centracja na efektach uczenia się. PRK to opis hierarchii poziomów kwalifika-
cji wpisywanych do ZRK. Z kolei ZRK to publiczny rejestr, który ma obejmować 
kwalifikacje nadawane w Polsce. W PRK, podobnie jak w ERK, wyróżnia się 
osiem poziomów kwalifikacji opisanych jako wymagane efekty uczenia się, 
w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Ostateczne 
rozwiązania będą wprowadzone ustawowo.

FOT. ADAM NURKiEWiCZ/MEDiASPORT
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konferencjapublicystyka

Zbigniew Boniek rozpoczął narodową dyskusję o trudnym losie Roberta Warzychy, byłego reprezen-
tanta Polski i gracza Evertonu, od kilku lat trenera piłkarskiego w USA, który nie może być w Polsce szko-
leniowcem Górnika Zabrze, bo nie ma matury. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej spotkał się nawet 
w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości, a poseł i były reprezentacyjny bramkarz Jan Tomaszewski 
zamierza złożyć w Sejmie oficjalną interpelację.

Szkoda, że obaj panowie z takim zapałem nie opowiadają w mediach o problemach i bolączkach 
trenerów w małych, prowincjonalnych klubach. Większość z nich pracuje za grosze albo bez wynagro-
dzenia. Prawdopodobnie między innymi z tego powodu do pracy z dziećmi trafiają przypadkowi ludzie. 
Niekiedy tacy, którzy w ogóle nie powinni tam trafić, jak opiekun szkółki piłkarskiej w Grudziądzu, który 
przyznał się do molestowania chłopców mających zaledwie 6–7 lat. To jest o wiele większy problem niż 
kłopoty pana Warzychy.

Dlatego tak ważna jest właściwa selekcja do zawodu trenera sportowego i odpowiednie przygotowa-
nie kandydatów. Wprawdzie w Polsce tylko 500 tysięcy młodych ludzi kopie piłkę, a nie 6 milionów jak 
w Niemczech, ale to nie powód, żeby te pół miliona uprawiających futbol Polaków lekceważyć.

O tym, że sytuacja w tzw. terenie jest trudna, wiadomo od dawna. Jednak losem setek tysięcy amator-
sko uprawiających futbol dzieci i młodzieży, a także ich dorywczo zajmujących się trenerką opiekunów 
specjalnie nikt się nie przejmuje. Szkoda, bo troska o sport masowy to możliwość poszerzania selekcji, 
większa szansa na wyłowienie talentów. 

Co na to wszystko futbolowy związek? Czym zajmuje się jego kierownictwo? Pewnie wieloma ważnymi 
sprawami, ale chyba nie zawsze najważniejszymi. Bo to, czy Robert Warzycha może być szkoleniowcem 
Górnika Zabrze, jest sprawą błahą. O wiele ważniejsze jest to, czy rozpoczynający przygodę z piłką 
młodzi ludzie będą mieli odpowiednią opiekę, nie tylko szkoleniową, ale przede wszystkim pedago-
giczną.

Może właśnie dlatego, że szkolenie dzieci i młodzieży jest tak mocno zaniedbane, poziom piłki 
nożnej w Polsce daleki jest od tego, czego wszyscy byśmy sobie życzyli. Reprezentacja kraju od lat bez 
powodzenia startuje w eliminacjach do mistrzostw Europy i świata, a jak już gdzieś się zakwalifikuje, 
to wraca po trzech, zwykle przegranych, meczach, bo nie potrafi przebrnąć pierwszej rundy turnieju. 
O tym, że w ciągu rozgrywanej od ponad 20 lat Lidze Mistrzów polskie kluby wystąpiły tylko dwukrotnie, 
a ostatni raz 18 lat temu, trudno mówić bez głębokiego rozczarowania. Zdążyło urosną nowe pokolenie 
Polaków, a nasz futbol wciąż stoi w miejscu, nie rozwija się, a nawet ma miejsce degradacja, bo dawno 
nasza drużyna narodowa nie była notowana w rankingu FIFA tak nisko jak obecnie – 70. miejsce to 
niżej od Burkina Faso, Panamy i Uzbekistanu, niewiele lepiej niż Sierra Leone i Oman.

Nasz futbol jest w fatalnej kondycji i PZPN ma naprawdę nad czym pracować. A czym zajmuje się szef 
związku? Martwi się tym, że jeden były piłkarz, któremu w młodości nie chciało się przyłożyć do nauki, 
nie może teraz prowadzić ligowej drużyny. Prezes opowiada o tym w mediach, rozmawia z ministrem, 
załamuje ręce i domaga się zmian w przepisach. A może by tak zajął się zmianami na samym dole pił-
karskiej piramidy? Ponad 90 mln zł ma wynieść budżet PZPN w przyszłym roku. Niech Zbigniew Boniek 
powie nam, ile z tych pieniędzy przeznaczy na szkolenie dzieci i młodzieży? Niech może pochwali się, 
co zrobił, aby podnieść polską piłkę z kolan? Tego oczekuję od prezesa PZPN – pracy u podstaw i roz-
wiązywania systemowych problemów polskiego futbolu, a nie brylowania w mediach i na politycznych 
salonach.

Między saloneM  
a wiejskiM boiskieM

Marek Michałowski

Tymczasem piłkarska centrala nie zapewnia im dostatecznej pomocy szkoleniowej. 
Przyznaje to sam PZPN. W opracowanym przez związek piłki nożnej „Narodowym 

Programie – Upowszechnianie gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży” można przeczytać: 
„Ogólnopolskie badania wykazały, że trenerzy grup młodzieżowych, bez względu na 

posiadaną klasę trenerską, otrzymują symboliczne wynagrodzenie, średnio kilkaset zło-
tych miesięcznie, lub nie pobierają wynagrodzenia w ogóle, traktując swoją pracę szko-

leniową jako dodatek do innego podstawowego zawodu”.
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konferencja

384 uczestników ze 102 miast 
z Polski, reprezentujący 
105 klubów, szkół wyższych, 
podstawowych, gimnazjów 
i liceów, w tym również zespołów 
szkół, szkółek pływackich i firm 
zwiąnych z pływaniem oraz 
goście z Niemiec, wzięło udział 
w V Ogólnopolskiej Konferencji 
Szkoleniowej Trenerów Pływania, 
która w dniach 18–21 września 
2014 roku odbyła się na terenie 
krakowskiej Akademii Górniczo-
Hutniczej. 

U czestnicy mieli szansę wysłuchać 
29 wykładów, co wiązało się 
ze spędzeniem niemal 40 

godzin w sali wykładowej. Wcześniejsze 
konferencje udawało się zmieścić 
w trzech dniach, jednak różnorodność 
i obszerność tematów wymusiła na 
organizatorach konieczność wydłużenia 
obrad. Postanowiono też zmodyfikować 
i rozszerzyć wcześniejszą formułę 
konferencji – przedpołudniowe sesje 19 
i 20 września prowadzono dwutorowo, 
w dwóch salach wykładowych. Równolegle 
odbywały się sesje tematyczne, w ramach 
których zaprezentowano zagadnienia 
dotyczące treningu i programów 
szkoleniowych dla zawodników w wieku 
14 lat i starszych oraz w zakresie nauki 
pływania i treningu dzieci i młodzieży 
do 14. roku życia. Kolejna nowość 
wprowadzona przez organizatorów w tym 
roku to pokazy rozwiązań treningowych 
na lądzie i w wodzie, prowadzone na 
pływalni TS „Wisła”. 

Z roku na rok rośnie nie tylko popular-
ność i renoma tych pływackich debat, ale 
i zainteresowanie prelegentów, którzy są 
chętni dzielić się swoimi doświadczeniami. 
Po raz drugi z rzędu gościem honorowym 
był Ernest W. Maglischo, PhD – amery-
kański trener z 38-letnim stażem. Swoje 
doświadczenie zdobywał nie tylko w klu-
bach pływackich, ale i na uniwersytetach, 
ma doktorat z dziedziny fizjologii ruchu. 
Jego książka „Swimming Fastest” szybko 
stała się bestsellerem. Podczas tegorocz-
nej konferencji wygłosił sześć wykładów, 
poruszając tematykę związaną z techniką 
pływania wszystkimi stylami oraz wykony-
wania startów i nawrotów.

O swoich doświadczeniach i o specy-
fice pływania na wodach otwartych opo-
wiedział bułgarski pływak Petar Stojczew. 
To jeden z najbardziej utytułowanych dłu-
godystansowców ostatniej dekady pracu-
jący obecnie jako trener. Omówił roczny 
cykl szkolenia zawodnika pływającego 
na wodach otwartych. Na ten sam temat 
wypowiedzieli się także trenerzy: Tomasz 
Pąchalski i Piotr Puciło.

W sali wykładowej nie zabrakło Otylii 
Jędrzejczak. Po zakończeniu karie-
ry sportowej nasza mistrzyni olimpijska 
działa w strukturach Polskiego Związku 

Pływackiego. W tym roku pracowała przy 
mistrzostwach Europy juniorów, a pod-
czas mistrzostw Europy seniorów peł-
niła funkcję zastępcy kierownika ekipy. 
Otylia ogromną wiedzę i doświadcze-
nie zdobyła nie tylko podczas swojej 
kariery sportowej, ale także podczas stu-
diów na Rosyjskim Międzynarodowym 
Uniwersytecie Olimpijskim w Soczi. 
Ukończyła je, broniąc pracę „Kariera po 
karierze sportowej z perspektywy olimpij-
czyków w pływaniu”. Między innymi na 
ten temat mówiła w Krakowie. Wygłosiła 
także wykład o społeczno-pedagogicz-
nych uwarunkowaniach pracy trenera, 
w tym relacjach interpersonalnych trene-
r–zawodnik na poszczególnych etapach 
szkolenia zawodniczego. 

Podsumowania minionego sezo-
nu dokonał szef wyszkolenia PZP, Jan 
Wiederek, i trenerzy kadr narodowych. 
Omówiono Ogólnopolski Program 
Nauczania Pływania, nad którym od 
ponad roku pracują PZP i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Przeanalizowano reali-
zację programu szkoleniowego dzieci 
i młodzieży w wieku od 10, a także orga-
nizację szkolenia w sezonie 2014/2015 
w kategorii junior i senior. Poruszony 
został ciągle aktualny temat deregula-
cji zawodu trenera. Dr Piotr Żmijewski 
z Instytutu Sportu przedstawił wyniki 
badań diagnostycznych kadry narodowej 
w pływaniu, a w dalszej kolejności badań 
diagnostycznych nad talentem pływac-
kim, jakie udało się zgromadzić przez 5 
lat obserwacji.

Ostatni dzień poświęcono zagadnie-
niom i istocie treningu oraz wsparcia psy-
chologicznego, specyfice pracy z młodym 
zawodnikiem, motywowaniu, komunika-
cji i współpracy z rodzicami, roli trenin-
gu psychologicznego w rozwoju kariery 
pływackiej i temu, jak można zapobiegać 
negatywnym skutkom uprawiania spor-
tu, jakimi są m.in. momenty kryzyso-
we, punkty zwrotne w karierze startowej 
oraz tzw. zjawisko drop-out, czyli wczesne 
wypalenie.

Organizatorami konferencji byli Polski 
Związek Pływacki i Małopolski Okręgowy 
Związek Pływacki we współpracy z firmą 
AKNET-Press. Partnerami edycji byli: 
DYSTEN sp. z o.o., OLIMP LABORATORIES 
sp. z o.o. oraz Sport Company Polska 
– właściciel specjalistycznego sklepu pły-
wackiego H2Oshop.pl.

aleksandra nowacka
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Jako naród nie jesteśmy stworzeni do treningów 
opartych na dokładności, solidności. Musimy więc 
pływać więcej.
Z mistrzostw Europy w Berlinie polscy 

pływacy wrócili z czterema medalami – dwo-
ma złotymi, srebrnym i brązowym. Ostatnio 
więcej niż dwa medale na mistrzostwach 
Europy na długim basenie przywieźli w 2006 
roku z Budapesztu (osiem). Mimo poprawy 
daleko nam do złotej drużyny z czasów Otylii 
Jędrzejczak. 

Co się dzieje?
Na pewno było stać nas na więcej, 

zwłaszcza że poziom mistrzostw wskazywał, 
że można powalczyć o miejsca na podium. 
Świadczy o tym choćby fakt, że Serb Velimir 
Stjepanović wygrał wyścig na 400 m stylem 
dowolnym wynikiem ponad 3.45, jaki Prze-
mysław Stańczyk uzyskał w 2007 roku na 
próbie przedolimpijskiej w Pucharze Japonii. 
Już wtedy uzyskiwaliśmy wyniki, które dzisiaj 
dają medale, ale też pływacy pracowali wtedy 
o wiele ciężej niż dziś.

To kwestia pokoleniowa? W jednym z wywiadów 
mówił Pan, że dzisiejsi zawodnicy są bardziej 
roszczeniowi. 
Udzieliłem wielu wywiadów. Być może 

użyłem takiego skrótu myślowego. Nie zmie-
niam jednak zdania, że kwestia sukcesów  
w polskim pływaniu to kwestia innej filozofii 
treningu. Dziś większość zawodników pływa 
mniej, rekompensując to pracą na lądzie. 
Tyle że wyniki mają pływacy trenowani przez 
szkoleniowców wywodzących się z tak zwa-

nej starej szkoły, opierający swoją filozofię 
treningu na jego dużej objętości i dobrej 
jakości, na przykład Jacek Miciul z Rad-
kiem Kawęckim, Mirosław Drozd z Filipem 
Zaborowskim i Pawłem Furtkiem. Pomijam 
oczywiście dokonania takich pływaków jak 
Paweł Korzeniowski, który jako młodzieżowiec 
pływał ponad 3 tys. km rocznie, wybitnie 
uzdolnionego i obdarzonego wspaniałymi 
warunkami fizycznymi Konrada Czerniaka. 
Moim zdaniem w naszej rzeczywistości tylko 
trening oparty na dużej objętości pływania 
– oczywiście w odpowiednim okresie szko-
lenia – sprawdza się w przypadku Polaków. 
To wynika zarówno z ontogenezy – pewne 
cechy motoryczne wymagają odpowied-
niego treningu we właściwym czasie – jak 
i z naszej mentalności. Jako naród nie je-
steśmy stworzeni do treningów opartych na 
dokładności, solidności, bo jesteśmy nacją 
uwielbiającą „drogę na skróty”. Być może 
wynika to z naszej historii i konieczności pod-
porządkowywania się rygorom, więc teraz 
ciągle poszukujemy tego psychicznego luzu. 
Musimy więc zrobić więcej, żeby zbilansować 
niedoskonałości. W Stanach, gdzie spraw-
dzają się inne metody treningu, oparte na 
świadomej realizacji procesu szkolenia, dają 
one doskonałe efekty. Tam podciąganie się 
na linie jest nie do pomyślenia, tak samo jak 
ściąganie na klasówce. A u nas bez ściągania 
nikt sobie nie wyobraża życia.

Połowa reprezentacji do Berlina pływa 
za granicą, większość właśnie w Stanach 
Zjednoczonych. Poza Czerniakiem, który trenuje  

Z PAWŁEM SŁOMIŃSKIM, trenerem AZS AWF Warszawa, 

aktualnym trenerem mistrza świata Radosława Kawęckiego, 

rozmawia KAROLINA KOWALSKA

w Madrycie u Bartosza Kizierowskiego,  
żaden z tych zawodników nie zachwycił.
Moje zdanie na temat trenowania w USA 

jest od wielu lat takie samo. Nie po to Polski 
Związek Pływacki angażuje energię, współ-
pracuje z tymi zawodnikami przez wiele lat, 
wydaje na ich szkolenie publiczne pieniądze, 
żeby tam wyjechali i trenowali bez żadnej 
kontroli i wiedzy dotyczącej ich procesu szko-
lenia. Bo tak naprawdę nie wiemy, co tam 
się dzieje, nie jesteśmy w stanie tego nawet 
wywnioskować po wynikach, otrzymywa-

Paweł 
Słomiński 
ostatnio często 
dzieli się swoją 
wiedzą na 
konferencjach 
i spotkaniach 
z trenerami

Paweł 
Korzeniowski, 
kiedyś jeden 
z liderów 
grupy Pawła 
Słomińskiego, 
dziś trenuje pod 
okiem Roberta 
Białeckiego
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nych informacjach i deklaracjach trenerów.  
O efektywności szkolenia naszych zawodni-
ków w Stanach świadczą statystyki. Jakbyśmy 
ujęli historycznie wszystkich polskich pływa-
ków, którzy wyjechali – bardzo zdolnych, bo 
przeciętnych tam się nie bierze – to okazałoby 
się, że bilans jest dla polskiego pływania 
negatywny.

Wydaje się, że do czasów Bartosza 
Kizierowskiego te wyjazdy przekładały się  
na wyniki. Co stało się później?

Do Pawła Korzeniowskiego pod opiekę Piotra 
Woźnickiego trafił ode mnie Łukasz Drzewiński, 
do mnie, szkolącego Otylię Jędrzejczak, 
dołączyła Paulina Barzycka. Takich roszad 
było wiele. Już wtedy było to w środowisku źle 
widziane, choć dawało bardzo dobre efekty

FOT. ADAM NURKiEWiCZ/MEDiASPORT
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poziomu sportowego. Powinniśmy jednak 
pamiętać, jaki cel przyświeca interesom 
polskiego pływania. Teraz na przykład do 
Stanów wyjadą Klaudia Naziębło i Paweł 
Furtek. Według mnie zasada powinna być 
taka: jedziesz, twoja decyzja, ale nie licz na 
pomoc związku dopóty, dopóki nie zrobisz 
minimum na iO, MŚ czy ME. Nie mówi się 
o tym głośno, ale polski pływak otrzymują-
cy stypendium na uniwersytecie w Stanach 
nie może korzystać z pieniędzy zdobytych 
w drodze innego stypendium, także tego 
państwowego, lub nagród wywalczonych 
w zawodach, bo oficjalnie jest amatorem. 
Dostaje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby 

trenować i studiować, ale w kraju nie może 
wziąć ani złotówki. Jakby ktoś stamtąd dowie-
dział się, że Polak wygrał nagrodę w Grand 
Prix lub dostał nagrodę z PZP, to cofnięto by 
mu stypendium.

W Berlinie w gronie trenerów rozmawiano  
o powrocie do centralnego systemu szkolenia, 
który funkcjonował od igrzysk w Atenach  
do igrzysk w Pekinie. 
Moim zdaniem centralny system zwięk-

szyłby szanse na medale w Rio de Janeiro. 

W Ameryce trenuje wielu zdolnych Pola-
ków, ale trudno im zgrać kalendarz startów 
w rywalizacji uniwersyteckiej, na której tak 
naprawdę oparte jest amerykańskie pły-
wanie, z polskim. Nie osiągają wyników 
w imprezach, które są ważne dla PZP, a chcą, 
żeby związek dawał im pieniądze. Moim 
zdaniem powinno się w nich inwestować, 
otaczać opieką dopiero wówczas, gdy uzy-
skają wartościowy wynik.

Chce Pan powiedzieć, że kilka osób, które 
związek finansował przez lata, a które mimo 
treningów w USA nie uzyskało wartościowych 
wyników, zmarnowało te pieniądze?

Zmarnowało to za mocne słowo, bo po-
wody porażek mogą być różne, na przykład 
kontuzje. Ale używając słownictwa finansistów, 
stopa zwrotu na pewno nie jest taka, jakiej 
byśmy oczekiwali. Cały czas uważam, że 
dla polskiego pływania byłoby lepiej, gdyby 
ci ludzie zostawali w kraju, pod warunkiem 
że będą pracowali z dobrymi trenerami  
w dobrych ośrodkach, i tu się ścigali. Bo to 
przekłada się na większą rywalizację, więk-
sze zainteresowanie wokół pływania, także 
mediów i sponsorów. A dziś, gdy protokół  
z zawodów można niemal na ślepo wypeł-
nić jeszcze przed Grand Prix Polski, to jaka 
to jest atrakcja? Nasi pływacy ścigają się  
w USA, podnosząc poziom amerykańskiego 
pływania, a u nas jest nuda.

Ma Pan pomysł na zatrzymanie zawodników  
w Polsce?
Nie możemy im zabronić wyjazdów do 

USA i realizacji prywatnych planów, które tak 
naprawdę częściej są powodem inwestycji 
w swoją przyszłość niż chęci podniesienia 

Bez względu na jego formę organizacyjną, 
tzn. szkoleniu opartym na zgrupowaniach 
centralnych lub szkoleniu w ośrodkach. Ale 
jego implementacja to bardzo trudna sprawa, 
bo nie wystarczy uchwała PZP. Trzeba jeszcze 
przekonać trenerów i rodziców, że warto 
oddać zawodnika na cały rok pod skrzydła 
kilku wyselekcjonowanych, realizujących pro-
gram PZP trenerów. W przypadku trenerów 
klubowych – co rozumiem, bo standardy ich 
wynagrodzenia są bardzo niskie – sprawa 
oddania zawodnika do szkolenia centralnego 
rozbija się o kwestie finansowe. Po prostu 
związek płaci trenerom za każdy dzień szkole-
nia i to powoduje, że ciężko jest im pożegnać 
się ze swoimi wychowankami.

Złoty system centralny sprzed Aten rozpadł się  
z hukiem. Już w mistrzostwach świata  
w Melbourne w 2007 roku Pan, jego twórca, 
mówił, że ma dosyć i rezygnuje z prowadzenia 
kadry.
System był tak mocno krytykowany jako 

„narzucany zamordyzm”, że w pewnym 
momencie miałem dosyć trzymania na 
swoich barkach całej odpowiedzialności  
i przyjmowania jednoosobowo całej krytyki.  
Bo mimo że działał przez prawie cztery lata 
i przynosił wyniki, środowisko nie zostawiało 
na nim suchej nitki. Powstał po igrzyskach 
w Atenach w 2004 roku, ale już przed nimi 
narzuciliśmy zawodnikom pewien system 
przygotowań, który sprawił, że niektórzy 
musieli odejść od swoich trenerów klubowych, 
żeby pracować w reprezentacji. Do Pawła 
Korzeniowskiego pod opiekę Piotra Woź-
nickiego trafił ode mnie Łukasz Drzewiński, 
do mnie, szkolącego Otylię Jędrzejczak, 
dołączyła Paulina Barzycka. Takich roszad 
było wiele. Już wtedy było to w środowisku 
źle widziane, choć dawało bardzo dobre 
efekty. Stańczyk był przecież na igrzyskach 
dziewiąty, a Barzycka czwarta, więc razem 
z ówczesnym prezesem PZP Krzysztofem 
Usielskim stwierdziliśmy, że systemem dobrze 
byłoby objąć całą reprezentację. Powołaliśmy 
ją w styczniu 2005 roku.

Po ośmiu miesiącach z mistrzostw świata  
w Montrealu przywieźliście cztery medale.
A z grudniowych mistrzostw Europy w Trie-

ście 11 i byliśmy drudzy w tabeli medalowej 
po Niemcach. Potem były mistrzostwa Europy 
na długim basenie w Budapeszcie w 2006 
roku, gdzie zdobyliśmy osiem medali. Wszy-
scy ówcześni trenerzy reprezentacji, nawet ci, 
którzy mają u siebie basen 50-metrowy, jak 

PAWEŁ SŁOMIŃSKI PŁYWANIE

Trzeba jeszcze przekonać trenerów i rodziców, 
że warto oddać zawodnika na cały rok 
pod skrzydła kilku wyselekcjonowanych, 
realizujących program PZP trenerów

Często jest tak, że zawodnik w pewnym 
momencie nabiera przeświadczenia, że ma już 
tak duże doświadczenie, że lepiej od trenera 
wie, jakimi środkami powinien być trenowany, 
żeby osiągnąć lepsze wyniki

Mateusz 
Sawrymowicz 
zrezygnował 
z treningów 
u Mirosława 
Drozda i nie 
powtórzył już 
sukcesu z MŚ 
w 2007 r.

FOT. ADAM NURKiEWiCZ/MEDiASPORT
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Carolina Medical Center jeździli z nami na 
zgrupowania i wszystkie zawody, czuwali nad 
zdrowiem zawodników. Bezpośrednio po 
starcie zawodnik szedł do boksu, w którym 
siedział cały sztab medyczny. Wszyscy mieli 
stopery i sprawdzali, ile czasu upłynęło od 
wyjścia z wody, pobierali zawodnikowi krew 
i podawali trenerowi wynik przez krótkofa-
lówkę. Mógł siedzieć na trybunach i oglądać 
zawody, a nie biegać tam i z powrotem po 
basenie. Na zawody przywoziliśmy ze sobą 
także basen z lodem, który pomaga w re-
generacji mięśni po wysiłku. i bez względu 
na to, czy dawał wymierne efekty w moto-
ryce, fizjologii, wysiłku itd., czy działał tylko 
psychicznie na przeciwnika, potęgował tę 
magię wokół reprezentacji. Podobnie było 
z podawanym zawodnikom, tuż przed star-
tem, tlenem.

Ta złota reprezentacja przetrwała do igrzysk  
w Pekinie. Co się wtedy stało?
Odpowiedź na to pytanie nie jest 

prosta. Wiele rzeczy. interesy pry-
watne zawodników i trenerów 
(czego byśmy przez to nie rozu-
mieli), „zmęczenie materiału” 
wynikające z ciągłego prze-
bywania na zgrupowaniach 
i wiele innych rzeczy. Zaczęły 
się tworzyć nowe, cudowne 
koncepcje, oparte na różnych 
programach, często klubo-
wych. To tak jakbyśmy mieli 
w piłce nożnej 11 programów 
treningowych i 11 trenerów, 
z których każdy bierze pienią-
dze za to, że trenuje jednego 
zawodnika… 

Po Pekinie z pływania 
zrezygnowało kilka gwiazd.
Nie bez znaczenia było 

odejście Otylii Jędrzejczak. 
Taki zawodnik wyrażając 

Mirek Drozd, przyznają, że w normalnych 
warunkach, kiedy zawodnik dzieli swój czas 
między trening, szkołę i dom, nigdy nie jest 
całkowicie do dyspozycji trenera. Dopiero na 
zgrupowaniach można mieć pełną kontrolę 
nad zawodnikiem, dopiero tam oddaje się 
on pracy w stu procentach.

Nie da się pogodzić normalnego życia  
z pływaniem na światowym poziomie?
Da się, ale musi być ono uzupełniane od-

powiednią dawką zgrupowań, gdzie wszystko 
jest podporządkowane przygotowaniom do 
zawodów – trening, odpoczynek, regene-
racja, gdzie na miejscu jest odpowiedniej 
klasy fizjoterapeuta, a zawodnik nie może 
pójść na imprezę czy popaść w chorobę, bo 
od razu zostaje objęty opieką medyczną. 
System centralny to wszystko zapewniał. 
Mieliśmy grupę nie jednego, nie dwóch, 
ale kilku zawodników, z którymi można było  
z przyjemnością pokazać się na świecie. Do 
tego stopnia, że trenerzy z innych reprezen-
tacji pytali, jak to robimy, że mamy takie 
wyniki. Alan Thompson, który był szefem 
reprezentacji australijskiej na mistrzostwach 
świata w Montrealu, pogratulował nam silnej 
grupy i zapytał, jak to się stało, że nagle 
polska reprezentacja jest tak widoczna.  
O tym, że Polska zyskała tylu zawodników 
klasy mistrzowskiej, rozpisywano się w fa-
chowej prasie światowej.

Zachwycała też strona organizacyjna 
reprezentacji – basen z lodem, urządzenia 
do badania zakwaszenia krwi czy wspomaganie 
tlenem, z którymi reprezentacja jeździła wówczas 
na każde zawody.
Nikt mnie nie przekona, że wokół re-

prezentacji nie roztaczała się wtedy swego 
rodzaju magia, dobra atmosfera. Udowodni-
liśmy, że taki system przekłada się nie tylko na 
wyniki, ale przyciąga najlepszych partnerów. 
Przecież obsługa medyczna była wtedy na 
światowym poziomie. Lekarze z prywatnego 

niezadowolenie z funkcjonujących mecha-
nizmów, siłą rzeczy wpływa na świadomość 
słabych emocjonalnie zawodników. Wię-
cej, daje „pożywkę” tym szkoleniowcom, 
którzy nie mogli znaleźć sobie miejsca  
w obowiązującym systemie. Kilku zawodni-
ków, którzy nie wytrzymywali treningu, wróciło 
do swoich trenerów. Pamiętam artykuł na 
portalu pływackim, w którym młody czło-
wiek udowadniał, że to, co robiliśmy, było 
negatywne. Tylko gdybyśmy dzisiaj wzięli 
każde czterolecie – po Atenach do Pekinu, 
po Pekinie do Londynu – i porównali liczbę 
zdobytych medali – nie tylko seniorskich, ale 
we wszystkich kategoriach wiekowych – to 
stwierdzilibyśmy, że to był najlepszy okres 
w historii polskiego pływania. Mieliśmy junio-
rów, którzy zdobywali po kilkanaście medali 
w mistrzostwach Europy, a w Grand Prix Polski 
ścigało się ze sobą trzech mistrzów świata  
– Stańczyk, Sawrymowicz i Korzeniowski.

Dwóch z nich po Pekinie zrezygnowało  
z treningów w Polsce, a Korzeniowski przeszedł 
do innego trenera. Też nie wytrzymał?
ich odejście to kwestia innego pomysłu 

na karierę i oceny własnych możliwości, 
szczególnie związanych z motywacją do 
ciężkiej pracy. Często jest tak, że zawodnik  
w pewnym momencie nabiera przeświad-
czenia, że ma już tak duże doświadczenie, 
że lepiej od trenera wie, jakimi środkami po-
winien być trenowany, żeby osiągnąć lepsze 
wyniki. i ta dyskusja kończy się bardzo często 
tak, jak w przypadku Otylii i „Korzenia” czy 
w przypadku Mateusza i Mirka Drozda. To 
kwestia charakterologiczna. Ja twierdzę, że 
gdyby Sawrymowicz był w stanie wytrzymać 

trening, jaki proponuje Mirek Drozd, to 
prawdopodobnie nadal liczyłby się 

w rozgrywce światowej. Nikogo 
nie oceniam, nie krytykuję, ale 
zachęcam do porównania osią-
gnięć tych zawodników z tym 

okresem, kiedy treno-
wali ze mną  

i Mirkiem.

PŁYWANIE

Medaliści 
ME w Berlinie 
Konrad Czerniak 
(z prawej) i Paweł 
Korzeniowski
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Marta Mikiel

Zakończyła najlepszy sezon w karierze. 
Z Zurychu wróciła ze złotem mistrzostw Europy, 
z Berlina z rekordem świata, już trzecim w jej karierze. 
I twierdzi, że jej mało, bo nie uporała się z granicą 80 m. 
– Gdybym mogła wybierać, w sezonie 2015 
chciałabym rzucić tak daleko na którymś 
z polskich stadionów – wyznaje 
AnItA WłodArcZyk.

Zakończyła najlepszy sezon w karierze. 
Z Zurychu wróciła ze złotem mistrzostw Europy, 
z Berlina z rekordem świata, już trzecim w jej karierze. 
I twierdzi, że jej mało, bo nie uporała się z granicą 80 m. 
– Gdybym mogła wybierać, w sezonie 2015 
chciałabym rzucić tak daleko na którymś 
z polskich stadionów – wyznaje 
AnItA WłodArcZyk.
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K rzysztof kaliszewski nie wstydzi 
się łez. Przyznaje, że wzrusza 
się po zawodach, a przed tymi 

ważnymi nie może spać, tak bardzo się 
denerwuje. Konkursy ogląda na stojąco, 
zazwyczaj nie siada nawet na chwilę. 
Tak jest podobno troszkę łatwiej.

Jest trenerem rzutu młotem. Wcześniej 
sam był młociarzem. Przyzwoitym, skoro 
jego rekord życiowy wynosi 71,98 m. To 
on szkoli Anitę Włodarczyk, rekordzistkę 
świata, gwiazdę z najwyższej półki.

wie, że nic nie wie
Z rodziną Kaliszewski widzi się rzad-

ko, ciągle jest w podróży. Ale trenerem 
chciał zostać. – Kiedy byłem zawodnikiem, 
zacząłem pomagać mojemu trenerowi. 
Do głowy mi wtedy nie przyszło, że będę 
pracował z taką mistrzynią – mówi.

To ona zgłosiła się do niego, w 2009 
roku, po wygraniu mistrzostw świata 
w Berlinie. Przed tą imprezą zrezygno-
wała ze współpracy z Czesławem Cy-
bulskim. A w Berlinie została i mistrzynią, 
i rekordzistką świata (77,96 m). Tylko 
dwoje lekkoatletów dokonało wtedy tej 
sztuki – ona i jamajski szybkobiegacz 
usain Bolt.

Na odpowiedź Kaliszewskiego musiała 
poczekać. – Powtarzam za Sokratesem: 
Wiem, że nic nie wiem, to moja maksy-
ma. Nigdy nie powiem, że to ja jestem 
najlepszy. Anita była mistrzynią i rekor-
dzistką świata, a to nie przelewki. Mocno 
się zastanawiałem, by własnym ego nie 
wyrządzić zawodniczce krzywdy. Miałem 
już papiery instruktora od siedmiu lat. 
W 2008 roku czwarte miejsce mistrzostw 

Mistrzyni wśród chłopaków

Zanim została lekkoatletką, Anita uprawiała w rodzinnym Rawiczu mało znaną dyscyplinę sportu, zwaną 
w Polsce speedrowerem. Co to takiego? Wyścigi na rowerach, po torach zbliżonych do żużlowych. 
– Byłam w kraju jedyną dziewczyną, która ścigała się razem z chłopakami – wspomina Włodarczyk.
W 1998 roku odniosła największy sukces w tej dyscyplinie. Na rozegranych w Anglii mistrzostwach 
Europy juniorów zdobyła, jadąc oczywiście w męskiej drużynie, złoty medal. Miała zaledwie 13 lat, 
a jej koledzy i rywale 17 lub więcej. To nie był łatwy sport, pod skórą na łokciach i kolanach zostały 
jej na pamiątkę resztki żużlu.
– Ale nie żałuję, że startowałam w tej dziwnej dyscyplinie, bo dzięki wyścigom nabrałam ogromnej siły 
w nogach, a w rzucie młotem to bardzo ważne – podkreśla Włodarczyk.

Anita 
Włodarczyk 
wygrała walkę  
o złoto mistrzostw 
Europy swoim 
trzecim rzutem

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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świata juniorów wywalczył niejaki Paweł 
Fajdek, trenujący ze mną, a na igrzy-
skach w Pekinie Szymon Ziółkowski, wtedy 
mój zawodnik, był piąty. Pracowałem też 
z Kamilą Skolimowską, niestety także na 
tym feralnym obozie w Portugalii, gdzie 
zmarła. Trochę czasu mi zajęło, zanim 
powiedziałem Anicie, że podejmuję wy-
zwanie – wyznaje szkoleniowiec.

kręgosłup mocno trzeszczał
Kiedy w następnym sezonie, 6 czerw-

ca w Bydgoszczy, Włodarczyk poprawiła 
własny rekord świata (tym razem 78,30 
m), Kaliszewskiemu  – jakżeby inaczej, 
popłynęły łzy. 

– Zapowiedziałem, że pierwszy sukces, 
który osiągniemy razem, będzie poświę-
cony Kamili Skolimowskiej. Z jej śmiercią 
nie mogę się pogodzić, to siedzi we mnie 
cały czas. Mieliśmy plany, ona chciała 
jeszcze tyle osiągnąć. I nagle koniec... 
Kiedy Anita pobiła rekord, puściły emocje 
– przyznaje Kaliszewski.

W 2011 roku, już na początku sezonu, 
Niemka Betty Heidler rzuciła młotem na 
odległość 79,42 m. – Potraktowaliśmy 
ten wynik jako nowe wyzwanie, zmobili-
zował nas. Strata rekordu oczywiście nie 
była miła, tym bardziej że w twarz wiał 
nam wiatr. Anicie ciągle coś dolegało – 
wyjaśnia trener. 

Ile było tych kontuzji? – Oj, wymienię 
tylko te najgroźniejsze. W 2010 roku po 
pobiciu rekordu świata poważny uraz 
kręgosłupa, który w sezonie 2011 cały 
czas się odnawiał. Już szło dobrze, przed 
mistrzostwami świata na zgrupowaniu 
rzuciła wtedy 76 m, a na trzy dni przed 

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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finałem znowu coś strzeliło. 2013 rok to 
pech non stop. Ale to nie zaczęło się po 
przyjściu do mnie, przed mistrzostwami 
świata w 2009 roku Anita miała cztery 
kontuzje kręgosłupa. Już wtedy mocno 
trzeszczał – podkreśla Kaliszewski.

zmierzyli i przysłali zdjęcie
Sezon 2014 też rozpoczął się od kon-

tuzji. Pod koniec lutego, na obozie w USA, 
w Chula Vista, zabolało ją lewe kolano. Źle, 
nawet bardzo, bo właśnie na lewej nodze 
Anita wykonuje w kole obroty. Leczenie trwa-
ło siedem tygodni, były nawet chwile grozy, 
czy da radę wystartować w tym roku.

Dała radę. Po wcześniejszych pro-
blemach wiedzieli już z trenerem, jak 
nadrabiać czas i dochodzić do formy. 
Z mistrzostw Europy w Zurychu wróciła 
ze złotym medalem. A mogła i z rekor-
dem świata, z rekordem przekraczającym 
granicę 80 m. Ale blisko było i tego, by 
wróciła z niczym…

Dwie pierwsze próby były spalone, młot 
latał daleko, ale wypadał poza promień 
rzutu. Włodarczyk zapewnia jednak, że do 
finałowego konkursu podeszła na luzie. 

– Wchodząc do koła przed trzecim 
rzutem, była w bojowym nastroju. Powie-
działa sobie: wszystko albo nic. Zakręciła 
się, wyrzuciła młot i… było 75,88 m, 
wynik dający złoty medal – powiedział 
kaliszewski.

– Pokazałam wtedy, że mam psychi-
kę mistrzyni – mówiła. Potem tylko się 
poprawiała, polowała na rekord świata. 
– Myślałam, że w walce o rekord świata 
pomoże mi Betty Heidler, ale ona po raz 
kolejny zawiodła na dużej imprezie – 
wyznała.

Jak przeżywał ten konkurs Kaliszew-
ski? – Po dwóch spalonych nie ma już 
czasu na zastanawianie się nad techniką. 
Trzeba pójść na całość. Powiedziałem: 
Anita, wejdź do koła i przypier… I tak 
zrobiła. 

– Zabrakło jednak wisienki na torcie – 
podsumowała swój start Włodarczyk. 

W ostatniej, szóstej próbie młot po-
leciał bardzo daleko, niestety znowu nie 
zmieścił się w promieniu. – Było dokładnie 
80,36 m, taki byłby teraz rekord świata. 
Niemcy to zmierzyli i przysłali Anicie zdję-
cie z pomiarem – zdradza Kaliszewski.

Jak druga córka

Wicemistrzostwo olimpijskie w Lon-
dynie Włodarczyk zdobyła, startując 
w rękawicy i butach Kamili Skoli-
mowskiej, która w Sydney, mając 17 
lat, została mistrzynią olimpijską w 
rzucie młotem.
Anita w igrzyskach olimpijskich w 
Londynie była druga. – Po wejściu na 
stadion spojrzałam w niebo i popro-
siłam Kamę, by była ze mną. Przed 
piątym i szóstym rzutem też ją o to 
prosiłam. Dziękuję jej. I to jej dedy-
kuję ten medal – mówiła Anita.
Państwo Skolimowscy byli dumni z 
tego srebra. – Z żoną oglądaliśmy 
ten konkurs tak, jakby rzucała nasza 
córka – wyznał ojciec Kamili, Robert 
Skolimowski. – Tak samo skakaliśmy, 
krzyczeliśmy, a na koniec wypiliśmy 
szampana.
Anita jest bardzo związana z rodzi-
cami Kamili. Często u nich bywa. 
– Rozmawiamy, dzieli się z nami oso-
bistymi sprawami. Naprawdę trudno, 
żebyśmy jej nie kibicowali jak Kamili. 
Staramy się Anicie pomagać, jak 
możemy. Ona wie, że zawsze może 
do nas przyjść, a kotlety schabowe 
zawsze będą na nią czekały – za-
pewnia pan Skolimowski.

anita włodarczyk lekkoatletyka

Zapowiedziałem, że pierwszy sukces, 
który osiągniemy razem, będzie 
poświęcony Kamili Skolimowskiej

Krzysztof 
Kaliszewski (drugi 
z prawej) i Anita 
Włodarczyk 
podczas badań 
w Instytucie 
Sportu

Fot. AdAm Nurkiewicz/mediAsport
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Kolejny rekord świata? – Tego nie da 
się zaplanować. Nie powiem Ani-
cie, że w sierpniu czy we wrześniu 
będzie gotowa, by znowu go po-
bić. Trener obserwuje, korzysta  
z wypracowanych metod i skła-
da to wszystko w całość. Wtedy 
sukcesy mogą przyjść. Mogą, 
ale gwarancji nie ma. Anita 
jest fenomenem i oby kontuzje 
wreszcie się od niej odczepiły  
– kończy szkoleniowiec.

tego nie da się zaplanować
Ostatniego dnia sierpnia Włodarczyk 

startowała w Berlinie, na Stadionie Olimpij-
skim, czyli tam, gdzie cztery lata wcześniej 
została mistrzynią i rekordzistką świata. 
I po drugiej próbie, jak wtedy, znowu za-
częła skakać z radości. 79,58 m, wynik 
Heidler poprawiony o 16 cm! Rzucała, jak 
zawsze, w rękawicy Kamili Skolimowskiej, 
talizmanie podarowanym przez jej ojca, 
pana Roberta Skolimowskiego.

– Berlin to dla mnie chyba najszczę-
śliwsze miejsce – przyznała. Bardzo dzię-
kowała publiczności. – Od pierwszego 
rzutu fantastycznie mnie dopingowali. 
A podczas rundy honorowej wszyscy wstali 
i klaskali – opowiadała młociarka.

Skąd taka forma mimo tych problemów 
z kolanem na początku roku? – Chyba 
właśnie dzięki tej kontuzji odpoczęłam 
i fizycznie, i psychicznie. Psycholog za-
wsze mi powtarza, że kiedy ja pauzuję, 
rywalki męczą swoje organizmy, obciążają 
układy nerwowe. To daje mi przewagę 
– wyjaśnia.

Po najlepszym sezonie w karierze czuje 
jednak lekki niedosyt. – Nie padła ta 
osiemdziesiątka, ale tak widocznie mia-
ło być. W następnym roku nie spocznę 
na laurach, a 80 m będzie siedziało mi 
w głowie – mówi Włodarczyk.

Kaliszewski nie snuje długofalowych 
planów, nie ma to sensu po wszystkich 
problemach, z którymi tak często walczą. 

chronologia rekordu świata w rzucie młotem kobiet

79,58 m – Anita Włodarczyk (polska), 31 sierpnia 2014, Berlin
79,42 m – Betty Heidler (Niemcy), 21 maja 2011, Halle
78,30 m – Włodarczyk, 6 czerwca 2010, Bydgoszcz
77,96 m – Włodarczyk, 22 sierpnia 2009, Berlin
77,80 m – Tatjana Łysenko (Rosja), 15 sierpnia 2006, tallin
77,41 m – Łysenko, 24 czerwca 2006, Żukowski
77,26 m – Gulfija Chanafiejewa (Rosja), 12 czerwca 2006, Tuła
77,06 m – Łysenko, 15 lipca 2006, moskwa
76,07 m – Mihaela Melinte (Rumunia), 29 sierpnia 1999, Rüdlingen
75,97 m – Melinte, 13 maja 1999, Clermont-Ferrand
75,29 m – Melinte, 13 maja 1999, Clermont-Ferrand
73,80 m – Olga Kuzienkowa (Rosja), 15 maja 1998, Togliatti
73,10 m – Kuzienkowa, 22 czerwca 1997, Monachium
70,78 m – Kuzienkowa, 11 czerwca 1997, Smoleńsk
69,58 m – Melinte, 3 marca 1997, Bukareszt
69,46 m – Kuzienkowa, 17 lutego 1996, sydney
68,16 m – Kuzienkowa, 18 czerwca 1995, moskwa
68,14 m – Kuzienkowa, 5 czerwca 1995, moskwa
66,86 m – Melinte, 4 marca 1995, Bukareszt
66,84 m – Kuzienkowa, 23 lutego 1994, Adler

lekkoatletyka

Psycholog zawsze mi powtarza, 
że kiedy ja pauzuję, rywalki męczą 
swoje organizmy, obciążają 
układy nerwowe

Trener wspiera 
Anitę po dwóch 

spalonych  
rzutach w ME
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Od początku sezonu, jeszcze w hali, 
uderzająca jest Pana pewność siebie. Co na 
nią wpływa?
Już nie jestem juniorem, parę lat 

rywalizuję na największych impre-
zach światowych i niewiele już może 
mnie tam zaskoczyć. Oczywiście nie 
jest tak, że zupełnie się nie stresu-
ję, ale bez takiego stresu w sporcie 
nie ma dobrych wyników. Umiem 
przekuć doświadczenie i budujący 
stres w rezultaty. Może niekoniecznie 
w postaci jakichś wybitnych czasów, 
ale wygrywania czy też zajmowania 
wysokich pozycji na mityngach. W tym 
roku na pewno byłem przygotowany 
na poprawienie rekordu życiowego 
(1.43,30). Ale kiedy forma była naj-
wyższa, w okolicach mistrzostw Europy, 
nie było biegów, które by to pozwalały 
wykorzystać. Bo gdy temperatura na 
stadionie wynosi 12 czy 14 stopni, czas 
1.43,00 jest niewykonalny. A na tyle na 
pewno byłem gotowy.

Sezon 2014 pewnie na długo Pan 
zapamięta, bo w końcu udało się 
odczarować stadion?
To nie tak, że na stadion wróciłem. 

Nie czułem, żeby był zaczarowany. 
Cała moja poważna kariera zaczęła 
się właśnie na otwartym stadionie, 
od brązowego medalu w mistrzo-
stwach Europy juniorów w 2007 roku. 
Potem było czwarte miejsce w mistrzo-
stwach świata w 2008, brązowy medal 
mistrzostw Europy w Barcelonie 2010 
roku. Dopiero potem pojawiły się suk-
cesy w hali. Faktem jest, że mam 
umiejętność, którą posiada niewiele 

Jeśli na pierwszych 200 
m oddamy zbyt dużo 
sił, to na ostatnich 200 
nam ich zabraknie

Mojego 
treningu 

nie da się 
powtórzyć. 

Jestem 
koniem 

treningowym, 
którego 

ciężko 
zarżnąć. Na 
takim planie 
przygotowań 

jeszcze nikt 
inny dobrze 
nie pobiegł

Z ADAMEM KSZCZOTEM, najlepszym 

polskim 800-metrowcem, mistrzem 

Europy z Zurychu, rozmawia MARTA 

MIKIEL

osób: bardzo szybkiej zmiany tempa 
podczas biegu. Pewnie dzięki temu 
hala ewidentnie mi leży. Zupełnie jakby 
była dla mnie stworzona albo jakbym 
ja był stworzony dla niej.

Jak się udało wrócić na stadion?
Stopniowo. Mam za sobą kapitalne 

sezony: 2011 z halowym mistrzostwem 
Europy w Paryżu, 2012 z czwartym 
miejscem w halowych mistrzostwa świa-
ta w Stambule. Wtedy formy zabrakło 
mi tylko na igrzyska w Londynie, przez 
błędy treningowe. Poza tym na wszyst-
kich mityngach byłem w pierwszej trój-
ce. We wrześniu 2011 w Rieti prze-
łamałem 1.44 min prawie samotnie, 
bo „zając” zszedł w najważniejszym 

Mityng w Sztokholmie: Pan jest pierwszy, 
Nijel Amos piąty. W Brukseli na 1000 
m Mohamed Aman przybiega drugi za 
panem. Z nim wygrał Pan także na mityngu 
w Zurychu. Wszystko w ciągu ostatniego 
miesiąca tego sezonu. Jak się wygrywa 
z ludźmi, których rekordy życiowe są co 
najmniej o sekundę czy o półtorej lepsze od 
pańskiego?
Tak jak z każdym innym: trzeba 

pobiec szybciej. Nie ma na to sta-
łej recepty, jednej taktyki. Ja biegam 
dobrze i z ostatniej pozycji na bieżni, 
i z pierwszej. Każdy bieg jest inny i za 
każdym razem trzeba się dostosować. 
Ta umiejętność dostosowania się, zna-
lezienia się w odpowiednim miejscu, 
w odpowiednim czasie to jest coś, co 
w biegu na 800 m nazywamy taktyką.

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego: 
start, a potem biegnie się ile sił w nogach 
do mety…
Nie, nie. Tak nie wygląda bieg na 

800 m. Na tym dystansie kluczowe 
znaczenie ma pierwsze i ostatnie 200 
m. Wszystko, co dzieje się między 
tymi odcinkami, często ma marginalne 
znaczenie. Jeśli na pierwszych 200 m 
oddamy zbyt dużo sił, to na ostatnich 
200 nam ich zabraknie. Natomiast 
jeśli pobiegniemy zbyt zapobiegawczo, 
to nawet gdybyśmy mieli nie wiem jak 
piorunujący finisz, i tak nie nadrobi-
my straconego czasu. Na pierwszym 
odcinku trzeba się odpowiednio usta-
wić, bywa dużo przepychania, szuka-
nia miejsca na bieżni, zrywania tempa. 
Potem trzeba odpowiednio rozłożyć 
potencjał, pamiętając, żeby zostawić 
coś na końcówkę. To często jest bardzo 
trudne. Wielu zawodników nie czeka 
na rozwój wydarzeń, ale od począt-
ku narzuca tempo. Zresztą mnie też 
niejednokrotnie się to zdarzało w tym 
sezonie. Zwłaszcza kiedy już uzyska-
łem formę, zacząłem do tego wracać. 
Bieganie tuż za „zającem” nie sprawia-
ło mi problemu.

Taki bieg to za każdym razem trochę 
rozgrywka szachowa…
800 m to na tyle niewdzięczny 

dystans, że jedna źle podjęta decyzja 
może zmienić wszystko. Zamiast zwy-
cięstwa może się skończyć na szóstym 
miejscu. Ale też dobry ruch w odpo-
wiednim momencie zapewnia wygra-
ną.
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było 110 m do mety, kiedy uciekłem 
wszystkim.

I jak to możliwe, że Bosse, który ledwo 
miesiąc wcześniej ustanowił rekord życiowy 
1.42,53, ląduje na końcu stawki?
Stres.

Artur Kuciapski, sensacyjny wicemistrz 
Europy z tego biegu, przyznał, że te ostatnie 
100 m ledwo wytrzymał ze zdenerwowania. 
Naprawdę tyle się dzieje w tak krótkim 
czasie?
Tak jest. Gdyby postawić dowolnego 

człowieka i powiedzieć mu, że cała 
jego praca wykonana przez ostatni 
rok, a nawet więcej, w moim przy-

momencie, gdy powinien prowadzić 
mecz jeszcze przez 100 m. Przez te dwa 
lata byłem przygotowany na sukcesy 
na stadionie. Od początku kariery tak 
naprawdę jedynym słabszym momen-
tem był rok 2013, bo kiedy miałem 
dopracować formę ma mistrzostwa 
świata, przytrafiła się kontuzja. Strata 
treningu była już nie do odrobienia. 

Udany bieg w Zurychu, który przyniósł Panu 
tytuł mistrza Europy, przypisał Pan pomocy 
trenera. Na czym ona polegała?
Omawialiśmy wiele scenariuszy 

tego, co może się wydarzyć. i tak się 
złożyło, że najwięcej czasu poświęcili-
śmy wariantowi, który spełnił się nie-
mal w stu procentach. Zakładaliśmy, 
że Pierre Bosse będzie prowadził, że 
za niego za wszelką cenę będzie chciał 
wejść Marcin Lewandowski. Ja miałem 
się do nich wkleić, czekać do ostatnich 
200 m i tam zaatakować, ale na tyle 
umiejętnie, żeby mieć jeszcze siły 
na drugie uderzenie około 100 m 
przed metą. i wszystko się spełniło, 

padku ostatnie siedem lat treningów, 
musi zaowocować przez te niecałe dwie 
minuty, mało kto by to wytrzymał. Tym 
bardziej że tak naprawdę wszystkie 
karty są rozdawane na ostatnich 200 
m. Marcin Lewandowski właśnie wtedy 
został zamknięty, gdyby nie to, byłby 
medalistą. Każdy zawodnik ma to w tyle 
głowy: albo pokażesz wszystko, na co 
cię stać, albo koniec. Tracisz szkole-
nie, stypendium, a przynajmniej jego 
znaczną część. Czasem to „być albo nie 
być”. Ja byłem w o tyle dobrej sytuacji, 
że skupiłem się na zwycięstwie, bez 
presji. Bo mam stypendium PKN Orlen, 
kontrakt z Nike, jestem zabezpieczony. 
Ja po prostu biegłem. Ale jeśli skupiasz 
się na życiowych sprawach, a czasem 
nie sposób od nich uciec, to nogi raczej 
cię nie poniosą.

Tym większy szacunek dla Artura 
Kuciapskiego, zgadza się Pan?
Bardzo mądrze pobiegł, nie dokła-

dał zbędnych metrów. Zachował dużo 
sił i na ostatnich 100 m, kiedy wszyscy 
zaczęli zwalniać, on przyspieszył.

Biegnie, nie tylko w tym biegu, trochę po 
Pana śladach.
Czy ja wiem? Obaj zaczynaliśmy 

od czwartków lekkoatletycznych. Tyle 
że ja biegałem potem głównie prze-
łaje. Lekkoatletyki zacząłem się uczyć 
właściwie dopiero u trenera Stasia 
Jaszczaka, który później wypatrzył też 
Artura. Nasze drogi jakiś czas temu się 
rozeszły, a nawet kiedy obaj trenowali-
śmy u Jaszczaka w Łodzi, raczej mało 
czasu spędzaliśmy razem. Ja wciąż 
gdzieś w rozjazdach, on głównie na 
obozach krajowych. Zresztą mojego 
treningu nie da się powtórzyć. Ja jestem 
koniem treningowym, ciężko mnie 
zarżnąć. Na moim planie przygotowań 
jeszcze nikt dobrze nie pobiegł, bo to 
zdecydowanie za dużo pracy. Chyba 
nawet nikt do końca nie powtórzył 
mojej objętości. To zresztą nie jest 
droga do sukcesu w lekkoatletyce. 
Tu trening musi być wysoce zindy-
widualizowany.

Jak opisałby Pan pracę z trenerem 
Zbigniewem Królem?

Mam teraz dużo mniej-
sze obciążenia treningowe. 
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800 m to na tyle 
niewdzięczny dystans, 
że jedna źle podjęta 
decyzja może zmienić 
wszystko
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Natomiast bardzo dobrze reaguję na 
siłę w dużej objętości. Trening siłowy 
jest dla mnie tak silnym bodźcem, że 
niezawodnie powoduje podniesienie 
dyspozycji.

Czas, żeby ocenił Pan ten sezon.
Był świetny. Srebro halowych 

mistrzostw świata, złoto mistrzostw 
Europy, srebro iAAF World Relays dla 
Polski i trzecie miejsce w Pucharze 
Kontynentalnym za Amosem i Amanem 
– jestem bardzo zadowolony.

Pana forma wydaje się rosnąć do ostatnich 
dni sezonu.
Tak jest prowadzony trening. Od 

kwietnia celujemy przecież w głów-
ną imprezę sezonu. i dało to efekt, 
w Zurychu byłem poziom wyżej niż na 
ostatnim mityngu przed ME. To, że jest 
dobrze, było widać już pod koniec lipca, 
na mistrzostwach Polski w Szczecinie. 
Ostatnie okrążenie pobiegłem w 51 
sekund i wygrałem z Marcinem 
Lewandowskim, który mocno naciskał. 
A pamiętajmy, że wtedy jeszcze star-
tuje się w toku przygotowań, dużej 
pracy nad siłą, treningiem biegowym, 
dużą objętością tlenową. Trudno się 
spodziewać fajerwerków, ale można 
poznać, czy wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Forma była, tylko nie było 
startów, żeby ją zaprezentować, jak to 
przed ME. i ta dobra forma utrzymuje 
się przez dwa miesiące.

800 m to taka afrykańska konkurencja. 
Wielu biegaczy trenuje też do niej w Afryce, 
na płaskowyżach w Kenii czy w Etiopii. Ma 
Pan coś takiego w planach?
Ja się raczej nie sprawdzam na dużych 

wysokościach. W tym roku pojechałem 
do Flagstaff w Arizonie położonego na 

wysokości 2150 m. Muszę powiedzieć, 
że ten wyjazd zweryfikował mój pogląd 
na temat wysokich gór. Po prostu się tam 
nie nadaję. Dla mnie optymalną wyso-
kością jest 1300–1500 m. Nie muszę 
jeździć wyżej, żeby być w formie. Te dwa 
miesiące wysokiej dyspozycji i świetne 
wyniki badań krwi, które wychwycono 
u mnie przed Zurychem, dał mi miesiąc 
spędzony w Zakopanem na 900 m, 
gdzie śpi się w warunkach hipoksji.

Można powiedzieć, że Europę już Pan 
zdobył, ale jak dogonić świat?
W tym roku w Sopocie byłem drugi 

za Afrykaninem, Amanem, więc nie 
jestem daleko w tyle. Przede mną 
mistrzostwa świata w Pekinie w 2015 
roku. Przez te zmiany treningowe 
z dwóch ostatnich lat jestem coraz 
bliżej wypracowania schematu przy-
gotowań na nowy sezon. W przyszłym 
roku powinno być naprawdę dobrze, 
wyniki w granicach 1.43 raczej nie 
będą żadnym problemem. Rekord 
Polski Pawła Czapiewskiego (1.43,22) 
już w tym roku byłem w stanie pobić. 
A pamiętajmy, że pierwszą część sezo-
nu można uznać za nieprzepraco-
waną, bo trenowałem za wysoko. Po 
powrocie z Flagstaff mogłem biegać 
1.44,50. W drugiej części sezonu po 
przebiegnięciu dystansu w takim tem-
pie nie byłem nawet szczególnie zmę-
czony. Tylko nie zawsze scenariusz 
biegów szedł po mojej myśli. Poszedł 
w Berlinie, gdzie biegłem cały czas 
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za „zającem”, ale mój organizm był 
wyeksploatowany serią czterech star-
tów w ciągu 10 dni. Stamtąd pochodzi 
mój najlepszy wynik sezonu 1.44,02. 
Tydzień potem w Rieti „zając” mnie 
pogrążył, stanął na drugim torze na 
600. m i wpadłem na niego. Oceniam 
to na 0,8 sekundy. inni mówią, że 
sekundę straciłem na pewno. Mój czas 
z Rieti to 1.44,35, więc łatwo policzyć, 
ile mogło być.

Afrykanie są do pobicia w walce 
o najważniejsze tytuły?
Jasne, że tak. Przykładem niech 

będzie Nick Symmonds, wicemistrz 
świata z Moskwy. Ja wcale nie zamie-
rzam być gorszy. Oby tylko zdrowie 
dopisało. Już byłem tam, gdzie jest 
1.43, teraz zmierzam w kierunku 1.42, 
a potem będę myślał dalej. Małymi kro-
kami w kierunku perfekcji. Zobaczymy, 
co to ciało może mi dać.

Faktem jest, że mam umiejętność, którą 
posiada niewiele osób: bardzo szybkiej 
zmiany tempa podczas biegu

Talent 
Adama Kszczota 
eksplodował pod 
okiem trenera 
Stanisława 
Jaszczaka

Zbigniew Król 
postawił na 
trening siłowy 
z Adamem 
Kszczotem
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Marta Mikiel

P uchar Kontynentalny IAAF to były 
egzotyczne zawody. I nie chodzi 
nawet o to, że jako pierwsze tej 

rangi światowe wydarzenie lekkoatletyczne 
odbyły się w Marrakeszu. Niecodzienny 
był przede wszystkim ich format, i to dla 
wszystkich – począwszy od publiczności, 
poprzez analityków i dziennikarzy, aż 
po samych sportowców. Rywalizując 
w czterech teamach reprezentują-
cych kontynenty (Europa, Afryka, 
Ameryki i Azja-Pacyfik), zawodni-
cy często walczyli o punkty ramię 
w ramię ze swoimi największy-
mi rywalami. Kolegą Tomasza 
Majewskiego z teamu 
Europa był niemiec-
ki kulomiot David 
Storl, który przez 
dwa ostatnie sezo-
ny rywalizował 
z Polakiem na 
wszystkich impre-
zach mistrzow-
skich. 

– Nie oszukujmy 
się, każdy jednak 
walczy tu bardziej 
o punkty i wynik 
dla siebie. Czy 
dla mnie będzie to 
wspaniały akord koń-
czący niezbyt wspania-
ły sezon? Zobaczymy, 
ostatnim razem byłem 
drugi, trudno będzie to 
powtórzyć – przyznał Ma-
jewski jeszcze zanim zajął 

Od 12 lat jedynym stałym 
elementem w Pucharze 
Kontynentalnym IAAF jest… 
Bernard Lagat

piąte miejsce (20,35 m) w wygranym przez 
Storla (21,55 m) konkursie pchnięcia kulą 
w Marrakeszu.

nie poznaje twarzy
Polak nie pozostawił wątpliwości, że 

identyfikacja zawodników z teamami nie 
jest najsilniejsza. I trudno się dziwić. Puchar 
Kontynentalny odbywa się rzadko, co cztery 
lata, na dodatek jego tradycja, choć długa 
(od 1977 roku), jest także dosyć skompliko-
wana. To była dopiero druga edycja w obec-
nym formacie, po Splicie 2010. Wcześniej 
w zawodach pod nazwą Puchar Świata IAAF 
rywalizowały teamy kontynentalne i wybrane 
państwa (USA, NRD, Rosja czy reprezentacja 
gospodarzy). Zmieniały się także zasady 
kwalifikacji, ale zawsze były to zawody gwiaz-
dorskie. Tradycja zmian zostanie zresztą 
zachowana – już wiadomo, że kolejna edycja 
w 2018 roku będzie nosiła nazwę Puchar 
Interkontynentalny.

Majewski być może silniej utożsamiałby 
się z teamem Europa, gdyby ten nieco bar-
dziej przypominał ekipę sprzed czterech lat 
ze Splitu. – Patrzę po twarzach i widzę, że na 
ponad 80 osób jestem wśród zaledwie garst-
ki, którzy pamiętają poprzedni Puchar, obok 

Renaud Lavilleniego czy Christphe’a Le-
maitre’a. Widać wyraźnie, jak bardzo 

zmieniła się czołówka w światowej 
lekkoatletyce przez ostatnie cztery 
lata – zauważył Majewski. 

Plaster na czole
Śledząc Puchar Kontynental-

ny przez ostatnią dekadę 
z okładem, można od-

nieść wrażenie, że 
jedynym jego sta-
łym elementem 
pozostaje… Ber-
nard Lagat. Uro-

dzony w Kenii 
biegacz, który 
w tym roku 
skończy 40 
lat, swój 
pierwszy 
puchar wy-

grał w 2002 
roku w Madrycie jeszcze dla 
teamu Afryka (na 1500 m). 

Osiem lat później w Spli-
cie już jako obywatel 
USA wygrał na 3000 

i 5000 m. Teraz wrócił 
na Puchar Kontynentalny 

jako kapitan teamu Ame-
ryka, żeby obronić wynik na 
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zanim pierwsi sportowcy wybiegli na stadion. 
Nawet zanim dotarli do hotelu, niemal każdy 
miał już do opowiedzenia mrożącą krew 
w żyłach historię z lotniska, pełną zgubionych 
bagaży, wielokrotnych przesiadek i ciągną-
cych się godzinami odpraw paszportowych 
w wykonaniu skrupulatnych funkcjonariuszy 
Królestwa Maroka.

Najwybitniejsza kulomiotka ostatnich lat, 
Valerie Adams, nie pojawiła się na konferen-
cji prasowej, bo utknęła na noc w Lizbonie. 
Kłopoty można by jeszcze zrozumieć, gdyby 
przybywała z rodzimej Nowej Zelandii, ale 
jej baza treningowa znajduje się w Szwajcarii 
(ostatecznie nie wystartowała przez kłopoty 
z łokciem). 

Podróż z Europy zajmowała sportowcom 
po kilkanaście godzin. Jedna z dziennikarek 
ze Słowacji przez prawie dobę leciała do Mar-
rakeszu czterema samolotami – nie bardzo 
było wiadomo, gdzie szukać jej zagubionej 
walizki. Bagaż Pawła Fajdka, razem z jego 
kolcami, znalazł się w nocy poprzedzającej 
start zawodnika. Kazali mu osobiście stawić 
się po odbiór na lotnisku w Casablance, bo 
ostatnią część podróży, 200 km do Marra-
keszu, pokonał samochodem. 

– Po dłuższych dyskusjach udało mi się 
przekonać kogoś, że jednak nie dotrę osobi-
ście. Z duszą na ramieniu przekazałem mój 
paszport pracownikowi hotelu, na szczęście 
i paszport i bagaż do mnie wróciły – opo-
wiadał Fajdek, który tuż przed startem miał 

krótszym z dystansów. I z całą pewnością 
nie było w Marrakeszu sportowca bardziej 
zmotywowanego do podtrzymania ducha 
drużyny i walki o zwycięstwo dla swojego 
teamu. 

– To wielki zaszczyt dla mnie przewodzić 
całemu kontynentowi. Niewielu zawodni-
ków ma szansę brać udział raz w takich 
zawodach, nie mówiąc o drugim razie. 
A spójrzcie na mnie, biegnę trzeci raz. Jestem 
tym absolutnie zachwycony – mówił Lagat, 
którzy przewidział, że jego najtrudniejszym 
rywalem będzie Kenijczyk Caleb Ndiku. Ten 
sam, który pokonał Lagata, wygrywając 
w halowych MŚ w Sopocie. Ekscentryczny 
afrykański gwiazdor swoim finiszem wzbudził 

wielki owacje – rzadki widok na pustawym 
stadionie w Marrakeszu. 

– To nie był szybki bieg, ale techniczny, 
do wygrania dla każdego. Musiałem używać 
mózgu, żeby wszystko kontrolować – mówił 
Ndiku, który wzbudził także poważne obawy 
o stan swojego mózgu, startował bowiem 
z głową owiniętą plastrem. – Nie, to nic 
takiego, po prostu pot zalewał mi oczy, więc 
zrobiłem sobie opaskę z pierwszej rzeczy, jaką 
miałem pod ręką – tłumaczył zaniepokojo-
nym dziennikarzom. Lagat przybiegł trzeci.

Doba w samolocie
Maroko należy do części świata, która 

nieczęsto gości wielkiego formatu imprezy 
sportowe i koloryt lokalny uderzał, jeszcze 

jednak większy problem: odnawiający się ból 
kręgosłupa. Środki przeciwbólowe pomogły 
mu oddać rzut, który wystarczył na zajęcie 
trzeciego miejsca, 78,05 m. Inni młociarze 
też nie zachwycili wynikami, żaden nie do-
rzucił do 80. m. 

Po raz pierwszy i ostatni
Stadion w Marrakeszu położony jest na 

pustkowiu, kilka mil za miastem i w żaden 
dogodny sposób nie jest z nim skomu-
nikowany (posiada za to duży parking). 
Odznacza się niecodzienną architekturą, 
bo bieżnia lekkoatletyczna jest wpisana 
w prostokątny, niemal kwadratowy obiekt, 
przez co widoczność z wielu trybun jest 
słaba. Wypełnienie obiektu na 45 tysięcy 
widzów w tych okolicznościach od po-
czątku wydawało się wątpliwe. Nie udało 
się to zupełnie na odbywających się tu 
w sierpniu mistrzostwach Afryki – winę 
„ponosił” ponoć sezon wakacyjny. Nieco 
lepiej było na czerwcowym mityngu IAAF 
World Challenge. 

Na Pucharze Kontynentalnym niestety 
lepiej nie było. Impreza w gwiazdorskiej 
obsadzie była przez to jakby pozbawiona 
emocji. Nawet urodzony w Dakarze prezy-
dent IAAF Lamine Diack, który z pewnością 
chętnie widziałby rodzimy kontynent jako 
gospodarza największych wydarzeń, musiał 
odnotować to po stronie niedociągnięć. 
Choć zrobił to z właściwym sobie talentem 
dyplomatycznym. 

– Oczywiście, że Maroko ma wszystko, 
żeby zorganizować mistrzostwa świata. Ale 
pamiętajcie, że przy okazji takiego eventu 
trzeba zapewnić publiczność na dziewięć 
dni, a nie na dwa, jak przy Pucharze Kon-
tynentalnym – tłumaczył marokańskim 
dziennikarzom. 

Sportowcy wypowiadali się na ten te-
mat mniej lub bardziej delikatnie. Francuz 
Benjamin Compaore wygrał trójskok, usta-
nawiając rekord życiowy i najlepszy rezultat 

lekkoatletyka

Jedna z dziennikarek ze Słowacji  
przez prawie dobę leciała do Marrakeszu 
czterema samolotami – nie bardzo było 
wiadomo, gdzie szukać jej zagubionej walizki

 Stadion 
w Marrakeszu 
położony jest na 
pustkowiu, kilka 
mil za miastem

Puchar kontynentalny IaaF Marrakesz 2014
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nich zawodach roku uzupełnić jedyną 
lukę dzielącą jej sezon od perfekcji – za-
okrąglić swój rekord świata do 80 m. Po-
dobnych emocji mógł dostarczyć jedynie 
Mutaz Essa Barshim, który ledwie tydzień 
wcześniej w Brukseli został drugim na 
świecie najwyżej skaczącym człowiekiem, 
po legendarnym Javierze Sotomayorze, 
osiągając wynik 2,43 m. Z tej dwójki 
lepiej spisała się Anita. Mutaz skończył 
trzeci z rezultatem 2,34. Włodarczyk była 
wśród tych sportowców, którzy najmocniej 
przyczynili się do ostatecznego zwycięstwa 
teamu Europa nad Amerykami, Afryką 
i Azją-Pacyfikiem. 

– Cieszę się, że zakończyłam sezon 
niepokonana. Ale wynik 75,21 m jest 
niezadowalający. Nie mój klimat, już po 
rozgrzewce byłam spocona, jakbym nie 
wiem ile przebiegła. Myślałam przynajmniej 
o pobiciu rekordu imprezy należącego 
do Kamili Skolimowskiej, 75,29 m z Aten 
2006. Patrzyłam na listy startowe, Kamila 
z rekordem Pucharu Kontynentalnego, 
ja z rekordem świata i jako liderka tabel 
światowych. Ale w sumie dobrze, że ten 
wynik pozostał nienaruszony, w ten sposób 
następnym razem na Pucharze Kontynental-
nym może znów będziemy razem z Kamilą 
– tłumaczyła Anita.

Jedno jest pewne, na kolejnym Pucharze 
Kontynentalnym egzotyczny klimat nikomu 
nie da się we znaki: o imprezę rywalizują 
Ostrawa i Bydgoszcz.

na afrykańskiej ziemi (17,48 m), więc był 
raczej zachwycony. 

– W Zurychu było zimno, wietrznie, a tu-
taj upał. To dla mnie najlepsze warunki, 
jakie mogę sobie wyobrazić. Gdyby tyl-
ko publiczności było nieco więcej, Puchar 
Kontynentalny byłby perfekcyjną imprezą 
– zapewniał. 

Anita Włodarczyk oceniła wydarzenie 
znacznie bardziej dosadnie. – Specyficzne 
zawody, po raz pierwszy na takich starto-
wałam i mam nadzieję, że po raz ostatni. 
Mam wrażenie, że inne opinie też będą 
nieciekawe i zawody lekkoatletyczne na 
wysokim poziomie szybko w Afryce nie 
zagoszczą – oceniła rekordzistka świata 
w rzucie młotem. 

Dodajmy tylko, że niedogodności logi-
styczno-klimatyczne mogły przynajmniej 
częściowo zrekompensować sportowcom 
prawie 3 miliony dolarów w puli nagród 
Pucharu Kontynentalnego IAAF. Premia 
za zwycięstwo wynosiła tu 30 tysięcy 
dolarów, gdyby zaś któryś z uczestników 
pokusił się o pobicie przy okazji rekordu 
świata, mógł wzbogacić się o kolejne 
50 tysięcy.

najbardziej oczekiwana z gwiazd
Włodarczyk nie pokochała Marrake-

szu, podczas gdy ona była chyba najbar-
dziej oczekiwaną gwiazdą na tutejszym 
stadionie. Wiadomo było bowiem, że 
przyjechała zmotywowana, aby w ostat-

Puchar Kontynentalny 
– od Duesseldorfu 1977 po Marrakesz 2014

Polacy startujący w Pucharze Kontynentalnym w Marrakeszu
Anita Włodarczyk – rzut młotem
Renata Pliś – 1500 m
Małgorzata Hołub – 4x400 m
Adam Kszczot – 800 m
Tomasz Majewski – pchnięcie kulą
Paweł Fajdek – rzut młotem
Robert Urbanek – rzut dyskiem
Paweł Wojciechowski – skok o tyczce
Krystian Zalewski – 3000 m z przeszkodami
Jakub Krzewina – 4x400 m

Zasady uczestnictwa w PK w 2014 roku
Każdy team powinien wystawić dwóch zawodników do 
każdej konkurencji indywidualnej i po jednej drużynie do 
sztafety. W każdej konkurencji może wziąć udział tylko 
jeden zawodnik z danego kraju. Kwalifikacje zawodników 
odbywają się na podstawie rankingów (team Ameryka i 
Azja-Pacyfik), miejsc zajętych w ME w Zurychu (team Europa) 
oraz miejsc zajętych w mistrzostwach Afryki (team Afryka). 
Zwycięstwo zawodnika zapewnia teamowi 8 punktów, 2. 
miejsce – 7 pkt itd. Zwycięstwo sztafety to 15 punktów, 2. 
miejsce – 11 pkt, 3. miejsce – 7 pkt, 4. miejsce – 3 pkt.

Europa – lider wszech czasów
Team Europa zdobył najwięcej punktów we wszystkich 11 
dotychczasowych edycjach Pucharu Kontynentalnego (i Pu-
charu Świata) – 3038. Drugie miejsce zajmuje team Ameryka 
z 2419 punktami, trzecie – Afryka (2263 punktów), czwarty 
zaś wciąż jest team USA, który zgromadził 2052 punktów.

Marita Koch – rekordzistka
Lekkoatletką, która ma na koncie najwięcej zdobytych 
punktów (łącznie z wywalczonymi w sztafetach), jest Marita 
Koch z teamu NRD z 54,5 pkt. Do Koch należy także rekord 
zwycięstw – wygrywała 7 razy, w tym 4 razy w sztafetach. 
Rekordy te trudno będzie komukolwiek powtórzyć, bo w 
czasach niemieckiej biegaczki Puchar Kontynentalny (wtedy 
Puchar Świata) odbywał się początkowo co dwa lata. Po-
bity przez nią w Canberze w 1985 roku rekord świata na 
400 m (47,60 s) jest jedynym wciąż niepobitym rekordem 
świata ustanowionym w Pucharze Kontynentalnym.

Maria Mutola – najwybitniejsza
Maria Mutola z Mozambiku byłą jedną z trójki lekkoatle-
tów z czterema indywidualnymi zwycięstwami w Pucharze 
Świata (obok Mirutsa Yiftera i Evelyn Ashford). Jednak 
tylko Mutola każde z tych zwycięstw (na dystansie 800 m) 
odniosła w innej edycji zawodów w ciągu 10 lat.

Do pięciu razy sztuka
Czwórka lekkoatletów ma na swoim koncie pięć startów w 
kolejnych Pucharach Świata: algierski młociarz Hakim Toumi, 
kubański skoczek wzwyż Javier Sotomayor, amerykański 400-
metrowiec Antonio Pettigrew i jedyna kobieta w tym gronie, 
amerykańska biegaczka Jearl Miles Clark (400 i 800 m).

Grażyna Rabsztyn – Miss
Na pierwszym Pucharze Świata, w Duesseldorfie 197,7 przed-
stawicieli mediów poproszono o wskazanie Miss. Przy czym 
nie chodziło o najładniejszą, najszybszą, ani najsilniejszą 
lekkoatletkę, ale o najsympatyczniejszą. Na finalnym ban-
kiecie tytuł przyznano polskiej płotkarce Grażynie Rabsztyn, 
wręczając jej aparat fotograficzny wart 700 zachodnionie-
mieckich marek. Drugie miejsce ex aequo zajęły skoczkini 
wzwyż Rosi Ackermann z NRD i Irena Szewińska.

lekkoatletyka

Adam Kszczot 
finiszuje w biegu 
na 800 m na 
trzecim miejscu  
za Afrykanami 
Amosem  
i Amanem
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Paweł KaliszewsKi

L ista Zabroniona jest dokumentem 
określającym metody i substan-
cje, których stosowanie jest zabro-

nione w sporcie. Zgodnie z Kodeksem 
Antydopingowym Światowa Agencja 
Antydopingowa jest zobowiązana doko-
nać przynajmniej raz w roku przeglądu  
i aktualizacji tego dokumentu. 

Obecny rok okazał się wyjątkowy, ponieważ 
została opublikowana druga wersja, która 
zaczęła obowiązywać od 1 września 2014 
roku. W nowej wersji tego dokumentu zostały 
dodane aktywatory czynnika transkrypcyjnego 
indukowanego przez hipoksję białka Hif1-alfa, 
na przykład ksenon i argon.

Ksenon znalazł się w kręgu zainteresowań 
świata sportu po publikacji 8 lutego 2014 roku 
(czyli dzień po rozpoczęciu igrzysk olimpijskich 
w Soczi) w czasopiśmie „The Economist” ar-
tykułu Breath it in. Autorzy zwrócili uwagę 
na powszechne stosowanie tego gazu przez 
sportowców, o czym może świadczyć istnienie 
specjalnego przewodnika opisującego sposób 
stosowania ksenonu w przygotowaniach spor-
towców do zawodów, wydanego przez Rosyjski 
Instytut podległy Ministerstwu Obrony. Ponadto 
na stronie internetowej Centrum Medycyny 
Atomowej, rosyjskiego producenta ksenonu 
do zastosowań medycznych, umieszczona 
była informacja o wyróżnieniach państwowych 

tego środka w medycynie. Niemniej obecnie 
stosowane systemy pozwalają na odzysk tego 
gazu z wydychanego powietrza, czyniąc tę 
metodę znieczulenia znacznie tańszą.

Właściwości dopingujące ksenonu pole-
gają na stymulacji produkcji białka Hif1-alfa, 
które jest czynnikiem transkrypcyjnym odpo-
wiedzialnym za aktywację produkcji między 
innymi erytropoetyny. Jak pokazują badania 
przeprowadzone na modelach zwierzęcych, 
podawanie ksenonu powodowało zwiększenie 
stężenia erytropoetyny w surowicy. 

Erytropoetyna jest hormonem odpo-
wiedzialnym między innymi za regu-
lację produkcji czerwonych krwinek. 
Jak pokazują dane z piśmiennictwa, 

jest jednym z najskuteczniejszych 
środków dopingujących, jednakże od 

14 lat wykonywane są testy antydopingowe 
umożliwiające wykrycie użycia erytropoetyny 

egzogennej. Powszechne stosowanie tych te-
stów w badaniach antydopingowych znacznie 
utrudnia jej stosowanie przez sportowców. 
Ksenon, jako czynnik stymulujący syntezę endo-
gennej erytropoetyny, nie może zostać wykryty 
przy zastosowaniu tego typu testów.

otrzymanych przez tę placówkę za wkład w 
przygotowanie sportowców do letnich igrzysk 
olimpijskich w 2004 (Ateny) i zimowych w 
2006 roku (Turyn).

Ksenon jest gazem szlachet-
nym praktycznie nieak-
tywnym chemicznie. 
Jednakże ze wzglę-
du na jego działa-
nie biologiczne jest 
od ponad 60 lat 
używany jako 
gaz anestetycz-
ny. Dodatkowe 
zalety stosowania 
tego gazu obej-
mują jego neuro- , 
kardio- i renopro-
tekcyjne właściwości wi-
doczne zarówno w trakcie 
operacji, jak i po niej. Jedynie 
znaczny koszt jego produkcji 
zahamował na wiele lat używanie 

Ksenon, jako czynnik stymulujący 
syntezę endogennej erytropoetyny, 
nie może zostać ujawniony  
przy zastosowaniu testów  
na obecność tego hormonu.  
W 2014 roku opracowano metodę 
bezpośredniego wykrywania 
tego gazu.

Właściwości dopingujące ksenonu polegają  
na stymulacji produkcji białka Hif1-alfa, 
które jest czynnikiem transkrypcyjnym 
odpowiedzialnym za aktywację produkcji 
między innymi erytropoetyny
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niu specjalnie do tego celu powołany panel 
ekspertów ocenia, z którą opcją mamy do 
czynienia. 

Jak dotychczas nie ma bezpośrednich 
danych, jak wyglądałby Paszport Biologiczny 
Zawodnika stosującego ksenon w celach do-
pingujących i czy na jego podstawie można 

Aby wykryć zastosowanie ksenonu, koniecz-
ne było opracowanie metody pozwalającej 
na jego wykrycie. Już w kwietniu 2014 roku 
opublikowana została przez zespół analityków 
antydopingowych z Kolonii praca opisująca 
bezpośrednią metodę wykrywania ksenonu 
w próbkach krwi.

Metoda ta wykorzystuje technikę chroma-
tografii gazowej połączonej ze spektrometrią 
mas, czyli aparaturą, która jest rutynowo wyko-
rzystywana w laboratoriach antydopingowych. 
Dzięki temu metoda ta może w niedalekiej 
przyszłości być powszechnie wykorzystywana 
do wykrywania ksenonu na podstawie analiz 
próbek krwi pobranych od sportowców. Jej 
zastosowanie pozwala na wykrycie ksenonu 
zarówno w próbkach surowicy, które były nasy-
cone ksenonem, jak i próbkach rzeczywistych 
pobranych po 24 godzinach od podania kse-
nonu w celach medycznych i przechowywanych 
do 34 godzin od pobrania od pacjentów.

Innym stosowanym już od 2008 roku pro-
gramem, który pomógłby wykryć ksenon, 
jest moduł hematologiczny Paszportu Biolo-
gicznego Zawodnika. Polega na długotermi-
nowej analizie statystycznej wyników badań 
morfologii krwi, a w szczególności: poziomu 
hemoglobiny, hematokrytu, liczby czerwonych 
krwinek oraz procentowej zawartości młodych 
krwinek czerwonych, tzw. retykulocytów. 

Korzystając z tzw. modelu adaptacyjnego 
wyznacza się dla poszczególnych zawodników 
indywidualne przedziały tych parametrów od-
zwierciedlające fizjologiczną zmienność danej 
osoby. Gdy którykolwiek wynik wykracza poza 
ten przedział, oznacza to, że zawodnik mógł 
zastosować substancję lub metodę zabronioną 
(erytropoetynę, transfuzję itp.) lub jest to skutek 
stanu patologicznego. W dalszym postępowa-

udowodnić stosowanie tej substancji zabro-
nionej. Jednakże im silniejszy byłby wpływ 
ksenonu na stymulację produkcji czerwonych 
krwinek, czyli efekt pożądany przez osoby 
stosujące doping, tym skuteczniejszym na-
rzędziem będzie analiza paszportu w jego 
wykrywaniu.

Na stronie internetowej 
Centrum Medycyny 
Atomowej, rosyjskiego 
producenta ksenonu do 
zastosowań medycznych, 
umieszczona była 
informacja o wyróżnieniach 
państwowych otrzymanych 
przez tę placówkę za 
wkład w przygotowanie 
sportowców do letnich 
igrzysk olimpijskich  
w 2004 (Ateny) i zimowych 
w 2006 roku (Turyn)

Dodatkowe 
zalety stosowania 
tego gazu 
obejmują jego 
neuro- , kardio- 
i renoprotekcyjne 
właściwości
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stanie okluzji – ograniczenia przepływu 
krwi w naczyniach krwionośnych koń-
czyny zaangażowanej w akt ruchowy. 
Ten rodzaj wspomagania treningu ma 
swoje korzenie w Japonii, gdzie metoda 
znana jest pod nazwą KAATSU. Za jej 
twórcę uznawany jest prof. sir Yoshiaki 
Sato, który też od 1967 roku udosko-
nala metodykę treningu z okluzją [10]. 
W chwili obecnej badania w kierunku 
pogłębienia wiedzy na temat efektów 
i bezpieczeństwa metody prowadzone 
są między innymi w ramach partner-
skich programów naukowych American 
College of Sports Medicine i japońskiej 
organizacji Sato Sport Plaza [6]. 

W ykorzystanie nieswoistych 
bodźców treningowych budzi 
zainteresowanie zarówno 

praktyków, jak i teoretyków sportu. 
Objętość pracy, jaką w dzisiejszych 
sporcie wykonują zawodnicy wydaje się 
już bardzo duża, a dalsze zwiększanie 
objętości obciążeń treningowych 
trudne do wyobrażenia. Stąd, próby 
wdrożenia w proces treningowy nowych 
bodźców, niespecyficznych dla wysiłku 
w danej dyscyplinie. Wykorzystanie 
nowych rozwiązań ma na celu zmianę 
raczej jakości, niż objętości bodźców 
treningowych.

W treningu siły, jedną z kluczowych 
kwestii jest wielkość stosowanego obcią-
żenia. W literaturze przedmiotu uznano, 
że obciążenie większe niż 65% maksy-
malnych możliwości jest niezbędne do 
uzyskania hipertrofii mięśnia i przyrostu 
siły. W sporcie siłowym zaleca się stoso-
wanie obciążeń przekraczających 80% 
maksymalnych możliwości. Tradycyjnie 
trening siły wiąże się z dźwiganiem 
dużych ciężarów. Pojawiają się jednak 
próby opracowania metod wspierania 
treningu siły, gdzie dźwiganie dużych 
obciążeń nie byłoby jedynym środkiem 
do uzyskania efektu przyrostu siły.

Trening rodem z japonii
Jedną z niespecyficznych metod 

wspomagania treningu siły jest wykorzy-

Kaatsu jest formą niskooporowe-
go treningu siły, która opiera się na 
wykorzystaniu mankietów (opasek) uci-
skowych ograniczających w kontrolo-
wany sposób wielkość przepływu krwi 
w naczyniach krwionośnych pracują-
cych kończyn. Makiety uciskowe (ang. 
pressure cuffs) stanowią formę ela-
stycznej opaski uciskowej, z „poduszką 
powietrzną” po wewnętrznej stronie. 
Mankiet połączony jest z elektronicz-

Piotr Żmijewski
Zakład Fizjologii, Instytut Sportu, 
Warszawa

Kaatsu jest formą niskooporowego treningu 
siły, która opiera się na wykorzystaniu 
mankietów (opasek) uciskowych 
ograniczających w kontrolowany sposób 
wielkość przepływu krwi w naczyniach 
krwionośnych pracujących kończyn

Przedstawiamy niespecyficzne metody 
wspomagania treningu siłowego
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nym sterownikiem ciśnienia pozwa-
lającym utrzymać żądane ciśnienie 
w czasie ćwiczeń. Stosowane są zróżni-
cowane wielkości ciśnienia w treningu 
z okluzją. W badaniach Sumide T. 
[11] przy wykorzystaniu sfigmografu 
obserwowano ograniczenie wielkości 
fali tętna na paluchu po założeniu 
mankietu uciskowego na proksymalną 
część uda. Stwierdzono, że przy stoso-
waniu w mankiecie uciskowym ciśnie-
nia 50mmHg, przepływ krwi mierzony 
na paluchu wynosi ok. 50% przepływu 
normalnego (bez ucisku), przy 150 
mmHg ok. 20%, przy 250 mmHg ok. 
10%. W tym badaniu analizowano 
również wielkości przyrostu siły mię-
śni w zależności od wielkości ucisku 
w 8 tygodniowym programie ćwiczeń. 
Wnioskowano, że to ćwiczenia nisko-
oporowe z zastosowaniem relatywnie 
niskiego ciśnienia uciskowego (50–150 
mmHg) mogą być potencjalnie naj-
korzystniejsze (ze względu na niski 

żące uzyskaniu efektu hipertrofii powin-
no być nie mniejsze niż 65% maksymal-
nego pojedynczego powtórzenia (RM – 
repetition maximum). Niemniej, wiele 
badań naukowych potwierdza pozy-
tywny, istotny wpływ niskooporowego  
(20–50% RM) treningu z okluzją na 
przyrost przekroju poprzecznego mię-
śni. T. Abe i wsp.[3] prowadzili badania 
wśród młodych, aktywnych ruchowo 
dorosłych, którzy realizowali program 
ćwiczeń marszowych z okluzją obejmu-
jący 2 sesje treningowe na dzień, przez 
6 dni w tygodniu, w okresie 3 tygo-
dni. Sesja obejmowała pięć 2-minuto-
wych odcinków marszu pokonywanych 
w tempie 50m/min. Mankiet uciskowy 
wywierał ciśnienie 200 mmHg.

Wyniki wspomnianych badań wska-
zują, że trening marszowy z okluzją 
skutkował istotnym przyrostem prze-
kroju poprzecznego i objętości mię-
śnia czworogłowego (o średnio 5,7% 
i 4,1%). Odnotowano również istotne 
przyrosty siły kończyn dolnych mierzo-
nej w wyciskaniu oraz siły prostowania 
kończyny w stawie kolanowym mierzo-
nej w warunkach izometrii, wynoszące 
odpowiednio 7,4% i 10,4%. Nie stwier-
dzono również istotnych zmian aktyw-
ności kinazy kreatynowej, uważanej za 
wskaźnik obciążenia układu mięśnio-
wego. Jednocześnie w grupie kontro-
lnej realizującej ten sam program bez 
stosowania okluzji, nie stwierdzono 
żadnych istotnych zmian.

W innych badaniach poświęconych 
hipertrofii mięśni po treningu z okluzją 
młodych mężczyzn poddano trenin-
gowi ukierunkowanemu na mięśnie 
czworogłowe uda oraz grupy kulszo-
wo-goleniowej – badani wykonywali 

przysiady oraz zgięcia w stawie 
kolanowym. Program ćwiczeń 

obejmował dwie sesje tre-
ningowe dziennie, 6 dni 
treningowych w tygodniu, 

w okresie 2 
t y g o d n i . 

dyskomfort) dla kształtowa-
nia wytrzymałości i siły 
mięśni w tego rodza-
ju treningu.

Opisane efek-
ty treningu 
Kaatsu obejmu-
ją zwiększe-
nie przekroju 
poprzecznego 
uda, zwiększe-
nie siły mięśni, 
z w i ę k s z e n i e 
postaktywacyjne-
go potencjału czyn-
nościowego mięśni.

Istotne przyrosty
Hipertrofia włókien mięśniowych 

jest wyrazem adaptacji do zwiększo-
nych obciążeń pracą, której rezultatem 
jest przyrost masy mięśni i przekro-
ju poprzecznego mięśnia [9]. Przyjęto 
uważać, że minimalne obciążenie słu-
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toczonym badaniu przeprowadzono 
8-tygodniowy, niskooporowy (50% RM) 
trening mięśni zginających staw łok-
ciowy u młodych mężczyzn. Uczestnicy 
badania ćwiczyli 2 razy w tygodniu, 
wykonując w pierwszym 2 serie ćwi-
czeń po 10 powtórzeń, w drugim tygo-
dniu dołożono dodatkową 1 serię, 
w trzecim tygodniu dołożono 2 serie, 
a w 4–8 tygodniu dołożono 2 serie + 
1 do wyczerpania. Stosowano okluzję 
przy użyciu mankietu wywierającego 
ciśnienie 100mmHg. Grupa kontrolna 
realizowała ten sam program, tyle że 
bez okluzji. W obu grupach odnoto-
wano zbliżony (23 i 22%) przyrost siły 
mięśni mierzonej w dynamice, ale tylko 
w grupie kontrolnej nastąpił istotny 
przyrost siły skurczu izometrycznego 
(o 8%) bez zmian w zaangażowa-
niu jednostek motorycznych. Jedynie 
w treningu z okluzją obserwowano 
istotne obniżenie o 21% momentu 
siły mięśni w wypoczynku, ale jedno-
cześnie stwierdzono istotny, blisko 52% 
przyrost postaktywacyjnego potencjału 
czynnościowego mięśnia, co w prakty-
ce może oznaczać większą gotowość 
mięśnia do wykonania podobnej czyn-
ności z submaksymalną siłą przy zaan-
gażowaniu mniejszej ilości jednostek 

W każdej sesji wykonywano 3 serie 
po 15 powtórzeń każdego ćwicze-
nia, z przerwą 30 s pomiędzy seriami 
i ćwiczeniami. Intensywność obciążenia 
odpowiadała 20% RM. W tym badaniu 
zastosowano mankiet uciskowy, w któ-
rym w kolejnych dniach zwiększano 
ciśnienie, od wielkości 160mmHg do 
240mmHg.

We wspomnianych badaniach 
stwierdzono istotny przyrost przekroju 
porzecznego uda o 8,5% oraz siły 
o 16,8% w przysiadzie oraz o 22,6% 
w zginaniu w stawie kolanowym. 
Grupa kontrolna realizująca ten sam 
program, tyle że bez okluzji, uzyska-
ła istotnie niższy przyrost wskaźników 
zwiększenia przekroju poprzeczne-
go uda i siły odpowiednio: 1,8%, 
8,9% oraz 1,3%. We wspomnianych 
badaniach odnotowano również istot-
ne zwiększenie krążącego insulino-
podobnego czynnika wzrostu (IGF-1) 
w grupie ćwiczącej z okluzją. IGF-1 
uważany jest za hormon mający udział 
w hipertrofii mięśni i przyroście ich siły 
[4]. W innych badaniach obserwowa-
no również istotne zwiększenie stęże-
nia somatotropiny (GH) 30 minut po 
wykonaniu niskooporowych (20% RM) 
i krótkotrwałych (60 powtórzeń w 2-4 
seriach) ćwiczeń kończyn dolnych 
z okluzją [12] – podobnego efektu 
nie obserwowano w grupie kontrolnej 
ćwiczącej bez okluzji. W tym też bada-
niu obserwowano istotnie większe niż 
w grupie kontrolnej: częstość skurczów 
serca w trakcie ćwiczenia oraz ciśnienie 
tętnicze, i obniżenie powrotu żylnego.

Mięsień w gotowości
W szerszych badaniach obejmują-

cych obok zmian siły mięśni również 
analizę odpowiedzi nerwowo-mię-
śniowej na trening z ograniczonym 
przepływem krwi wykazano, że tego 
rodzaju ćwiczenia przyczyniają się 
do obniżenia momentu siły mięśnia 
w czasie wypoczynku oraz zwiększenia 
postaktywacyjnego potencjału czynno-
ściowego mięśnia (PAP) [7]. W przy-

motorycznych, a w następstwie przy 
mniejszym wydatku energii [7]. 

Nie tylko u ludzi
Zawsze zanim wdroży się jakąś 

metodę w program treningowy nale-
ży zadać sobie pytanie dotyczące jej 
bezpieczeństwa. W Japonii, gdzie 
zastosowanie metody jest znacząco 
rozpowszechnione – w ośrodkach 
zdrowia, siłowniach, szpitalach, 
ośrodkach rehabilitacji itp, przepro-
wadzono „narodową ankietę wykorzy-
stania i bezpieczeństwa KAATSU” [8]. 
Analizę przeprowadzono na podsta-
wie wyników odebranych od 12 642 
respondentów stosujących tę metodę. 

Najbardziej rozpowszechnione efekty 
uboczne dotyczyły krwiaków podskór-
nych (13,1%), odrętwienia ustępujące 
po zdjęciu opaski (1,3%), niedokrwie-
nia mózgu (0,3%), wystąpienia skrze-
plin (0,06%) bólu (0,04%). 

Zaznaczono również, że w czasie 
ćwiczeń z okluzją występuje ograni-
czenie powrotu żylnego. Przy znaczą-
cym ograniczeniu dochodzi do obni-
żenia pojemności minutowej serca, co 
zmniejsza przepływ krwi do mózgu 
i obwodowych naczyń krwionośnych. 
Zalecana jest szczególną ostrożność 
u pacjentów z chorobami serca, taki-
mi jak choroba niedokrwienna serca, 
z ciężką stenozą aortalną czy z kardio-
miopatią przerostową. Grupą szcze-

Wyniki wspomnianych 
badań wskazują, że 
trening marszowy 
z okluzją skutkował 
istotnym przyrostem 
przekroju poprzecznego 
i objętości mięśnia 
czworogłowego 
(o średnio 5,7% i 4,1%)



 forum trenera 53

nauka

gólnego ryzyka są również pacjenci 
z nadciśnieniem tętniczym i po wylewie 
krwi do mózgu. Niemniej uznano, 
że stosowanie metody jest bezpieczne 
i przynosi obiecujące rezultaty w tre-
ningu sportowców i osób zdrowych, 
a także może być stosowane w reha-
bilitacji niektórych chorób, w tym także 
u osób starszych.

Co ciekawe, efekty metody były ana-
lizowanie nie tylko wśród ludzi. W lite-
raturze dostępne są nieliczne publi-
kacje z wynikami analizy odpowiedzi 
organizmu koni na trening Kaatsu. 
Podobnie jak u ludzi obserwowano 
przyrost obwodu kończyny i zwiększo-
ne wydzielanie somatotropiny [1,2].

żenia, na co wskazują niskie poziomy 
wskaźników obciążenia i uszkodzenia 
mięśni, a przez to stwarza możliwość 
szybkiej restytucji po treningu. Stąd 
w jednym dniu treningowym możliwe 
jest wykonanie nawet dwóch jednostek 
treningowych z okluzją. 

Należy mieć na uwadze, że badania 
nad zastosowaniem metody trenin-
gu z ograniczonym przepływem krwi 
na gruncie sportu wyczynowego wciąż 
trwają, a jednoznaczne zasady bez-
pieczeństwa i metodyka treningu nie 
zostały jeszcze dostatecznie sprecy-
zowane. Wdrożenie metody wyma-
ga szczególnej rozwagi oraz wiedzy 
i umiejętności obserwowania ich 
oddziaływania na organizm i bieżącą 
dyspozycję zawodnika.

na (hormon wzrostu, insulinopodobny 
czynnik wzrostu, testosteron). Jedną 
z prób wyjaśnienia relatywnie szybkiej 
hipertrofii w stosunku do tradycyjnego 
treningu może być rekrutacja większej 
liczby szybkokurczliwych włókien mię-
śniowych niż w treningu tradycyjnym.

W porównaniu do tradycyjnego tre-
ningu ciężko atletycznego, który wiąże 
się ze znacznie większym obciążeniem 
dla mięśni niż trening niskooporowy 
z okluzją, ten ostatni może być dobrą 
propozycją w treningu siły osób star-
szych lub w rekonwalescencji po kon-
tuzji. Z badań Fujita i wsp. [5] wynika, 
że niskooporowy (<50% RM) trening 
z okluzją nie stanowi dużego obcią-
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Zachować rozwagę
Z dostępnych raportów z badań 

wynika, że trening o niskiej intensyw-
ności z towarzyszącym ograniczeniem 
przepływu krwi przez zaangażowaną 
kończynę potencjalnie może wiązać 
się z poprawą wskaźników fizjologicz-
nych mięśni szkieletowych, głównie ich 
wielkości i siły mięśni. Wspomniana 
poprawa ma prawdopodobnie podłoże 
neuromięśniowej adaptacji: poprawy 
koordynacji mięśniowej lub/i nerwo-
wej lub/i hipertrofii mięśni niezależnie 
od płci, stażu treningowego i wieku. 
Niemniej, w efekt hipertrofii mięśni 
zaangażowanych jest wiele czynników 
m.in. wywołana hipoksja, reperfuzja, 
odpowiedź metaboliczna i hormonal-

Zalecana jest szczególną 
ostrożność u pacjentów 
z chorobami serca, 
takimi jak choroba 
niedokrwienna serca, 
z ciężką stenozą aortalną 
czy z kardiomiopatią 
przerostową
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Piłka siatkowa osób niepełnosprawnych 
znacznie różni się od piłki pełnosprawnych. 
Gdzie Pan uczył się tego fachu, zdobywał 
kwalifikacje do tej funkcji?
Kwalifikacje do pracy z zawodnikami 

niepełnosprawnymi w siatkówce zdo-
byłem podczas studiów na AWF we 
Wrocławiu. To tam utworzono specja-
lizację trenerską w sporcie niepełno-
sprawnych, konkretnie w piłce siatkowej. 
Kończąc studia z tytułem magistra fizjo-
terapii, dodatkowo uzyskałem uprawnie-
nia trenera II klasy w piłce siatkowej osób 
niepełnosprawnych. Musimy pamiętać, 
że są dwie odmiany tej dyscypliny: jedna 
dla osób siedzących, a druga dla sto-
jących. Co prawda, ta odmiana na 
stojąco chyli się ku upadkowi, choć 
Polska miała swoje sukcesy – mieliśmy 
dwa medale paraolimpijskie, a zawod-
nicy, którzy wtedy je zdobywali, teraz 
otrzymują zasłużone emerytury sportowe 
zgodnie z ustawą. Niestety, ta dyscyplina 
przestała być paraolimpijska. W tym 
gronie paraolimpijskich została odmia-
na na siedząco i rozwija się dynamicznie 
na wszystkich kontynentach. W 2010 
roku podczas studiów podyplomowych 
zdobyłem również kwalifikacje trenera 
II klasy w tradycyjnej piłce siatkowej, co 
bardzo pomogło mi rozwinąć warsztat 
trenerski.

Jakie państwa dominują w siatkówce na 
siedząco?
Europa jest bardzo silna, ale państwa 

azjatyckie gonią czołówkę. Mistrzem 
świata, Europy i paraolimpijskim jest 
reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Dużą 
niespodzianką jest pozycja Brazylii, 
która wywalczyła w MŚ 2014 srebrny 
medal. W stawce liczą się Niemcy, 
Rosja, USA, Egipt, Iran.

Jakie są różnice w podejściu do zadań 
treningowych, w planowaniu treningu?
Zostałem powołany na stanowisko 

trenera reprezentacji Polski w 2006 
roku, od tego czasu zajmuję się głównie 
reprezentacją męską, ale mam rów-
nież konsultacje z reprezentacją kobiet. 
Kadra przygotowuje się do imprez 
głównych, korzystając ze zgrupowań, 
konsultacji i turniejów sprawdzających. 
Podobnie jak nasi mistrzowie świata. 
Niestety, w Polsce nie mamy ligi. W 
reprezentacji są już wyselekcjonowani 
zawodnicy, których obserwuję podczas 
turniejów o mistrzostwo Polski oraz tur-
niejów lokalnych i staram się powoływać 
najlepszych, a także tych z potencjałem 
do szkolenia centralnego. Aktualnie jest 
to około 20 zawodników. Cechą wspól-
ną dla tej dyscypliny w wydaniu peł-
nosprawnych i niepełnosprawnych jest 
indywidualizacja zadać. U nas ta indy-
widualizacja jest bardzo daleko posu-
nięta, ponieważ muszę uwzględniać 
dysfunkcje aparatu ruchu. Praca nad 

techniką odbić czy przemieszczania się 
po boisku jest inna. Praca nad poprawą 
wytrzymałością człowieka, który nie ma 
kończyn dolnych, jest zupełnie inna niż 
praca z tym, który ma tylko niewielki 
uszczerbek na zdrowiu. Trzeba wykonać 
dużo indywidualnej pracy z każdym z 
zawodników. Nie mamy takiego zaple-
cza jak siatkarze pełnosprawni, dużo 
pracy trener musi wykonywać sam. Do 
współpracy mam jeszcze dwie osoby.

Z pewnością śledził Pan niedawno 
zakończone MŚ. Czy marzy Pan o takim 
sukcesie swojej drużyny?
To jest marzenie każdego sportowca, 

trenera. Cały czas pracujemy nad tym, 
aby zawodnicy utożsamiali się z celem, 
jaki wspólnie wyznaczamy. Zawodnicy 
muszą współpracować ze sobą. Przed 
naszą reprezentacją jest jeszcze dużo 
pracy, aby sięgnąć po tytuł MŚ. Pocieszam 
się tym, że trener może być starszy i 
trenować zespół, zawodnicy pod tym 
względem mają gorzej. Ich kariera trwa 
około 15 lat. Naszym reprezentantom 
umiejętności i ducha walki nie brakuje. 
Jednak aby odnosić takie sukcesy, wielką 
pracę muszą wykonać nie tylko zawod-
nicy, ale przede wszystkim w naszej 
sytuacji działacze i sztab szkoleniowy. 
Tylko wieloletni plan budowania całej 
naszej dyscypliny sportu może zaowoco-
wać medalem.

Jak często trenuje reprezentacja?
Na co dzień trenują w klubach, tam 

poprawiają technikę, szlifują formę 
fizyczną. Kadra spotyka się tylko przed 
najważniejszymi imprezami na kilkana-
ście dni. 

paraolimpizm

Z BOŻYDAREM ABADŻIJEWEM, 

trenerem reprezentacji Polski 

w siatkówce na siedząco mężczyzn 

od 2006 roku, od 1998 roku 

trenerem klubowym w STARTU 

Wrocław rozmawia PIOTR MAREK.

paraolimpizm
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Liczba treningów kadry nie jest wystarczająca. 
Czy jesteśmy w stanie nawiązać walkę z 
najlepszymi?
Z czołówką światową jest nam bar-

dzo trudno rywalizować. Większe szan-
se mamy w Europie, ta walka jest bar-
dzo ciekawa, obrona szóstego miejsca 
z 2011 i 2013 roku na zbliżających się 
ME będzie trudna, ale stawiamy sobie 
ambitny cel – walka o awans do IP.

Jakie kryteria należy spełnić, aby Polacy 
zagrali w Rio w 2016 i czy mamy na to szansę?
W 2015 roku są mistrzostwa Europy. 

Zakwalifikowanie się do finału może 
dać bilet do Rio. Mamy świadomość 
naszych możliwości. Jak mówiłem, w 
ubiegłym roku w ME zajęliśmy szóste 
miejsce. Jesteśmy blisko tej czołówki, ale 
aby ją dogonić, musimy mieć stworzone 
warunki ku temu. Niestety, ze względów 
finansowych corocznie musimy kory-
gować nasze plany treningowe, często 
redukując je do 30 procent tego, co 
powinniśmy zrobić, aby gonić czołówkę. 
Często pozostaje nam tylko motywacja, 
chęć zwycięstwa, ale brakuje przygoto-
wania fizycznego, technicznego, ogrania 
i wspólnie wylanego potu.

Jakie możliwości ma trener kadry, jeśli chodzi 
o dobór odpowiednich osób do składu?
Obserwuję ich podczas zawodów, 

współpracuję z trenerami klubowymi. 
Jeśli jednak mam do wyboru zawod-
ników, którzy mają tylko kilka trzydnio-
wych konsultacji, kilka startów w zawo-
dach, to zarówno ja, jak i zawodnicy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są 
to optymalne przygotowania, a wiara w 
zwycięstwo jest zachwiana.

czeń w tym względzie. Oczywiście nie 
chodzi o finanse, gdyż nasze potrzeby 
to pestka dla budżetu PZPS. To są 
jednak decyzje, które leżą w gestii 
zarządów poszczególnych związków, 
na które nie mam wpływu.

Czy to jest gra tylko dla osób 
niepełnosprawnych?
Jest to wyjątkowo integracyjna gra 

zespołowa. W międzynarodowych prze-
pisach klubowych jest zapis dopuszcza-
jący do gry dwóch zawodników pełno-
sprawnych. Przepis ten powoduje, że ta 
dyscyplina staje się doskonałym narzę-
dziem do promowania integracji środo-
wisk osób pełno- i niepełnosprawnych, 
która w tym wypadku przebiega w spo-
sób naturalny. Pozwala również łatwiej 
kompletować mocne drużyny klubowe, 
bez których nie możemy myśleć o suk-
cesach na arenach międzynarodowych. 
Jest to gra dla każdego.

Kibicował Pan naszej reprezentacji podczas 
niedawno zakończonego turnieju MŚ…
Wielkie chapeau bas dla Stefane’a 

Antigi i dla całej jego ekipy. Wielu 
ekspertów miało wątpliwości, czy taki 
eksperyment może się udać. Ja od 
początku byłem optymistą, współpra-
cujemy ze Skrą Bełchatów. Wiedziałem, 
że jest tam dobry klimat do pracy i 
cieszę się, że udało się to przełożyć na 
pracę reprezentacji na boisku. Nigdy 
nie mieliśmy okazji spotkać się osobi-
ście z trenerem Antigą. Mam nadzie-
ję, że w niedługim czasie uda się to 
nadrobić i wymienić doświadczenia. 

Chętnie skorzystam z jego wskazówek, 
a być może i nasze metody treningu go 
zaciekawią, bo musimy pamiętać, że z 
siatkówki na siedząco można wykorzy-
stać kilka elementów – zauważam, że 
niektóre aspekty treningu przechodzą 
do sportu pełnosprawnych. Jako przy-
kład przedstawię nabijanie na blok 
i wypychanie piłki po bloku. W piłce 
siatkowej na siedząco blok nie spada, 
toteż te sposoby rozwiązywania akcji na 
siatce stosowaliśmy już 10 lat temu; od 
kilku lat te elementy wykorzystują w grze 
pełnosprawni zawodnicy w tradycyjnej 
piłce siatkowej.

Czy może Pan scharakteryzować różnice 
pomiędzy tradycyjną piłka siatkową a tą dla 
ON?
Większość zasad jest taka sama. Ze 

względu na siedzącą pozycję zawod-
ników podczas gry wymiary boiska są 
zmniejszone, jego połowa ma 6 m sze-
rokości i 5 m długości. Linia ataku jest 
umiejscowiona na 2. metrze od siatki, 
której wysokość wynosi 1,15 m dla 
mężczyzn i 1,05 m dla kobiet. Liczba 
zawodników, liczba zmian, czasów są 
takie same. Gdy piłka jest wprowadza-
na do gry, wszyscy zawodnicy muszą 
mieć kontakt pośladków z parkietem. 
Duża różnica polega na tym, że można 
blokować zagrywkę przeciwnika.

Siatkówka na siedząco jest w strukturach 
START. Czy nie kusi Was, aby przejść pod 
skrzydła PZPS?
Patrząc na sukces siatkówki pełno-

sprawnych, jest to kuszący wariant, ale 
jak dotychczas nie było takiej propozy-
cji ze strony PZPS. Na pewno takie roz-
wiązanie byłoby szansą na dynamiczny 
rozwój naszej dyscypliny. Tam wykorzy-
stuje się know-how w zakresie skau-
tingu, szkolenia zawodników, pozyski-
wania sponsorów. Popularyzacja tego 
sportu mogłaby wywindować nas i 
sprawić, że bylibyśmy bardziej zauwa-
żalni. PZPS jest skuteczny, czego dowo-
dzą nie tylko wyniki. Po dołączeniu do 
PZPS bardzo wzmocniła się siatków-
ka plażowa, co jest wynikiem długo-
trwałej strategii rozwoju tej dyscypliny. 
Jednakże obawiamy się, czy wyjątkowe 
potrzeby sportowców niepełnospraw-
nych zostaną odpowiednio odebrane 
przez ludzi, którzy nie mają doświad-

paraolimpizm

Niestety, ze względów 
finansowych corocznie 
musimy korygować 
nasze plany treningowe, 
często redukując je do 
30 procent

W Para
olim  piadzie 
w Londynie 
rozgrywki 
w siatkówce na 
siedząco cieszyły 
się ogromnym 
zainteresowaniem 
kibiców
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ROZMOWA Z GWIAZDĄ

Chciałbym z Tobą, nietypowo, przeprowadzić 
rozmowę do gazety sportowej.
To znaczy, że muszę założyć trampki…

Widziałem na Facebooku, że aktywnie 
komentowałeś mistrzostwa świata w siatkówce.
Bo ja byłem siatkarzem, tylko warun-

ków nie miałem. 189 cm, z czym do 
gości. Grałem na SGPiS. Ale jednak 
wolałem grać na gitarze i dbać o ręce. 
Siatkówką jednak się interesuję. To nie 
jest prosty sport. Na pewno trudniejszy od 
piłki nożnej.

Piłką nożną też się interesujesz?
Interesuję, niestety.

Niestety?
Niestety, bo jak patrzę na wyczyny 

naszych piłkarzy, to się tego wstydzę. 
Stary, jak ja oglądam mecze z zagra-
nicznych lig albo inne reprezentacje, to 
wydaje mi się, że to jakiś inny sport. Kiedy 
na naszych patrzę, to nie wiem, czy to 
podwórko, czy jakaś rekreacja. Technikę 
to oni mają na moim poziomie. Tak, bo 
ja też grałem w piłkę i byłem krok od 
pierwszej drużyny Gwardii. Ale stwierdzi-
łem, że wódkę mogę pić i bez piłki.

Masz złą opinię o naszym futbolu.
Bo u nas jak wpadnie bramka, to jest 

jakiś przypadek, piłka w kogoś musi 
trafić. A widziałeś co zrobił Mika w finale 
MŚ? Bracie, on położył gości w bloku, 
uderzył prawą ręką z lewego skrzydła 
wzdłuż siatki tak, że piłka wylądowała od 
niej pół metra. To jest technika mistrzów 
świata! A słyszałeś, co powiedział po MŚ 
siatkarzy Boniek?

Nie słyszałem.
Że piłkarze mają gorzej od siatkarzy. 

Śmiech na sali. W taki autokar, jakim 
jeździli siatkarze, te patałachy nie chcie-
liby wsiąść. A gdy usłyszeli, jaką premię 
dostali za mistrzostwo świata, to pewnie 
śmieją się do dzisiaj.

Słyszałeś o pomyśle Bońka, żeby trenerem piłki 
nożnej mógł być były zawodnik bez matury?

dopóki mi nie ukradli. Chodzę na pły-
walnię, bo mam za domem, i trochę 
biegam.

Kondycja jest chyba ważna, zwłaszcza dla 
frontmana?
Widziałeś Micka Jeggera albo AC/

DC? To są goście starsi ode mnie. Ja 
mogę tylko podziwiać ich formę. Muszą 
ostro ćwiczyć, tego nie da się zrobić 
samą chemią. Ci, którzy dożyli, muszą 
prowadzić sportowy tryb życia. Zresztą, 
w ogóle w świetnej formie są zespoły, 
które powstały w latach 60. The Who, The 
Kinks. BB King ma 90 lat i dalej koncer-
tuje! Nie ma co spekulować: chcesz być 
w formie, to kaczka, basen i sportowy 
tryb życia.

To znaczy, że trzeba być muzykiem rock and 
rolla, żeby być w dobrej formie?
Bycie rockandrollowcem to nie sta-

rzeć się. Zobacz, ludzie innych profesji 
w moim wieku są na wylocie. Weź poli-
tyków, jak oni wyglądają po 40. Tam nikt 
o siebie nie dba. My musimy się koncen-
trować na tym, żeby ludzie wiedzieli, że 
my nadal jesteśmy młodzi. I fizycznie, 
i psychicznie.

Ale w latach 60. na Zachodzie, a u nas w latach 
80. sportowy tryb życia to był chyba lekki 

Gdy piłkarze usłyszeli, 
jaką premię dostali 
siatkarze za mistrzostwo 
świata, to pewnie śmieją 
się do dzisiaj

Z MACIEJEM 

JANUSZKO, liderem 

heavymetalowej grupy 

Mech, rozmawia 

STEFAN TUSZYŃSKI

No i może być. Wszystko jedno kto 
weźmie tę kadrę, to efekt będzie taki sam. 
Sport to jest teraz katorga. Trener musi 
się znać na fizjologii, medycynie, mnó-
stwie rzeczy. W piłce widocznie wystarczy, 
żeby sobie pograć w dziadka. Bo cóż oni 
przebiegają: 8 kilometrów w 90 minut. 
Siatkarze natomiast grają po 3–4 godzi-
ny. Ile w tym czasie zrobią wyskoków, 
przysiadów…

Widzę, że ta siatkówka to rzeczywiście Twój konik.
Widziałeś finał igrzysk olimpijskich 

w 1976 roku? Transmisja od 2 w nocy 
do 7 rano. Cała Polska nie śpi. Tego się 
nie zapomina. Dla mnie tamci siatkarze 
to byli prawdziwi idole. Kiedyś poznałem 
Tomasza Wójtowicza. Nigdy w życiu takiej 
tremy nie miałem. Nawet jak śpiewałem 
przed Tonym Iommim [gitarzysta Black 
Sabbath – red.] i Ronniem Jamesem Dio 
[wokalista grup Rainbow, Black Sabbath 
i Heaven & Hell – red.] i powiedział, że jest 
pod wrażeniem.

Miałeś szczęście oglądać wszystkie mecze 
siatkarzy?
Chyba w internecie! A daj spokój. 

Transmisje z MŚ to była biznesowa poraż-
ka roku. Liczyli na Orlen, ale ten się 
wypiął. Zakodowali mistrzostwa i nie 
wiedzieli potem, jak się z tego wycofać. 
Zamiast 300 mln z reklam zarobili 30 
z dekoderów. Dobrze prezydent przypalił 
gościa: „Pan Piotr Solorz”. A jaka mogła 
być oglądalność? Zobacz, która dyscypli-
na zapełniłaby sześćdziesięcioma tysiąca-
mi ludzi Stadion Narodowy?

Teraz też uprawiasz jakiś sport?
Muszę coś robić, bo inaczej na którymś 

z koncertów zszedłbym spektakularnie 
na ciężki zawał. Jeździłem na rowerze, 

MACIEJ JANUSZKO
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obciach w rock and rollu?
Bo młodzi nie myślą, że mogą nie 

wydolić. Ale w końcu się orientują. 
Oczywiście nie wszyscy. Powtarzam, nie 
mogę sobie pozwolić, żeby teraz nie 
przebiec po scenie tylu kilometrów, ile 
przebiegałem 30 lat temu.

I nie masz z tym problemów?
Najgorszy jest tlen. A właściwie jego 

brak. Na Woodstocku było na scenie pra-
wie 60 stopni. Albo jak grywasz w niedu-
żych salach. Występowaliśmy w Bielsku, 
jako trzeci czy czwarty zespół. Wychodzę 
na scenę, a tam duchota, że nie ma 
czym oddychać. Zespół gra, a ja chwiej-
nym krokiem do garderoby. Otworzyłem 
okno, położyłem się na podłodze i dosze-
dłem do siebie. Jakoś wytrzymałem do 
końca koncertu. Zespoły z Zachodu wożą 
ze sobą obsługę medyczną, która stoi 
z butlą z tlenem za kulisami. Teraz i tak 
jest lepiej, bo nie można palić. Wyobraź 
sobie, jak kiedyś pod sceną jeszcze wszy-
scy jarali.

A jak z wypoczynkiem? Jeździcie w tournée, 
koncerty gracie dzień po dniu. Masz jakieś 
sposoby, żeby szybko zregenerować organizm?
Powiem szczerze, że najgorsze pro-

blemy w trasach są nie ze zdrowiem, 
ale z ciuchami. Po pewnym czasie 
jest kłopot, żeby utrzymać je w czy-
stości. My to mamy luz, bo nie gramy 
dużych tras. Ale współczuję na przy-
kład takiemu Behemotowi. A wracając 
do Twojego pytania. Łyka się suple-
menty, rano robi przebieżkę. Nie ma 
tak, że po koncercie bierzesz flaszkę 
i idziesz na balangę. Drzewiej bywało 
różnie, to fakt.

I mam uwierzyć, że wszyscy rockandrollowcy 
rano idą grzecznie na jogging, a wieczorem 
do łóżeczka?
Pogadaj z Nergalem, jak mi nie 

wierzysz. Wszyscy zapier…! Może ten, 
który stoi przez cały koncert i gra na 
gitarze może iść na bankiet. Ale przy 
wokalu musisz dbać o formę. Ja i tak 
za mało robię i mam o to do siebie 
pretensje. Drinka może czasem wypiję, 
ale flaszki nie zaryzykuję.

Bywasz aktywny politycznie w mediach 
społecznościowych. Może zajmiesz się też 
komentowaniem sportu?
Może. Dla mnie niedościgłym 

komentatorem był Zdzisław Ambroziak. 
Albo Bohdan Tomaszewski z Rzymu 
w 1960: „włoskie kobiety stoją koło 

mnie, włoskie niebo nade mną”. Taki 
nie będę nigdy.

Oglądasz otwarcia i zamknięcia wielkich 
imprez sportowych?
Patrzyłem ostatnio w Soczi. Chciałem 

zobaczyć, czy gigantyzm zatriumfuje 
nad rozumem. I udało się. Nie mogę 
skłamać, kilka patentów mi się podo-
bało. Ale prawdziwy czad to było 
otwarcie w 2012 w Londynie. Na luzi-
ku, ze smakiem i z rozmachem – po 
prostu rock and roll.

MACIeJ JANuSZKO (ur. 1953 r.) był współzałożycielem, 
wokalistą, gitarzystą i basistą zespołu Zjednoczone Siły 
Natury Mech działającego w latach 1977–1987. Później 
napisał i wykonał wiele przebojów wspólnie z Jackiem 
Skubikowskim. W 2004 roku znów zaistniał jako wokalista 
zespołu Mech, reaktywowanego z inicjatywy Jurka Owsiaka 
i Janusza Kosińskiego. Grupa grała koncerty u boku takich 
zespołów, jak Heaven & Hell, uriah Heep, Judast Priest, 
Korn, Black Label Society. Maciej Januszko dysponuje 
niezwykłym głosem, który sprawia, że niektórzy fani nazywają 
go „polskim Ozzym Osbornem”. On sam twierdzi, że to 
Ozzy jest „angielskim Januszko”.

MACIEJ JANUSZKO

FOT. ARCHIWuM PRyWATNe
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ankietana tych samych falach

Co mogłaby Pani robić, gdyby nie zajmowała się 
sportem?
Kiedy byłam w szkole średniej, bardzo 

chciałam studiować farmację i pracować 
w aptece. Postawiłam jednak na sport i 
z pewnością tego nie żałuję.

Co najchętniej robi Pani w wolnym czasie?
Kiedy nie trenuję, głównie zajmuję 

się synkiem. Często wsiadam na rower, 
synek wędruje do fotelika i jedziemy 
przed siebie na przejażdżkę. Lubię też 
czytać książki.

Czy ma Pani jakiś rytuał przed zawodami?
Nie.

Jak reaguje Pani na porażki?
Jeśli porażka przydarzy się po dobrej 

walce z mocną rywalką, od razu staram 
się ją przeanalizować i jak najszybciej wy-
ciągnąć wnioski. Natomiast gdy przegram 
przez przewagę techniczną, chcę wszystko 
rzucić i zastanawiam się, czy warto w 
ogóle dalej uprawiać zapasy. Na szczę-
ście taki stan trwa tylko kilka, kilkanaście 
minut. Potem idę do trenera i mówię, że 
następnym razem to ja będę górą.

Na co najchętniej wydaje Pani pieniądze?
Na kosmetyki i ciuchy, jak to kobieta.

Gdyby mogła Pani zagrać w filmie,  
to najchętniej jaką postać?
Jakąś zwariowaną dziewuchę, bo taka 

jestem na co dzień i nie musiałabym się 
specjalnie zmieniać do roli. A tak w ogóle 
to najbardziej lubię oglądać komedie 
romantyczne i filmy sensacyjne.

Czy jest ktoś, komu nie podałaby Pani ręki?
Nie, nie trzymam w sobie negatyw-

nych emocji.

Na pierwszym miejscu stawiam olimpij-
skie złoto, potem milion i prezydentura.

Jaki dobry uczynek zrobiła Pani ostatnio 
bezinteresownie?
Wrzuciłam pieniądze do puszki wolon-

tariusza, zbierającego na chore dzieci. 
Czasem gdy na ulicy podejdzie do mnie 
ktoś i poprosi o pieniądze na jedzenie, 
idę do sklepu i robię mu zakupy.

O co poprosiłaby Pani złotą rybkę?
O zdrowie.

Czy zdarzyło się Pani kiedyś pokłócić z 
trenerem?
Potrafię się sprzeciwić i postawić na 

swoim. To są jednak raczej takie różnice 
zdań niż kłótnie czy choćby sprzeczki.

Jakie cechy powinien mieć Pani idealny 
trener?
Powinien stać murem za zawodnikiem, 

potrafić rozmawiać nie tylko o sporcie, 
ale i o życiu oraz być wyrozumiały. 

Główna cecha charakteru Władysława 
Stecyka?
Jest uparty. Każe wykonywać ten sam 

chwyt mnóstwo razy i nie przyjmuje żad-
nych wymówek. Przekonałam się już 
jednak wielokrotnie, że ma w tym rację, 
a jego wskazówki przynoszą efekty.

Gdyby mogła Pani zmienić w Stecyku jedną 
rzecz, co by to było?
Niczego bym nie zmieniała, choć 

wydaje mi się, że czasem reaguje zbyt 
emocjonalnie i za mocno przeżywa nie-
które sytuacje.

Pani główna wada?
Jestem przesadnie uparta. Mam też 

słabość do słodyczy, jem ich naprawdę 
sporo. Zawsze w plecaku noszę czeko-
ladowego batona.

Do jakiego błędu przyznała się Pani 
ostatnio?
Nie pamiętam konkretnej sytuacji, ale 

ogólnie nie mam z tym problemu, żeby 
przyznać się do błędu.

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

Poznali się trzy lata przed igrzyskami w Londynie, gdy trener  
Jan Godlewski poprosił Władysława Stecyka o pomoc przy kadrze 
Polski kobiet. Srebrny medalista olimpijski w zapasach w stylu 
wolnym z Moskwy 1980 roku miał się zająć niższymi kategoriami 
wagowymi, w których jedną z zawodniczek była Iwona Matkowska. 
Zapaśniczka reprezentująca obecnie Grunwald Poznań  
(podobnie jak trener Stecyk) była już wtedy brązową medalistką MŚ 
z 2006 roku, zdobywała też miejsca na podium w ME w kategorii  
48 kg. Pod kierunkiem Stecyka dołożyła trzy medale ME  
(w tym złoto w 2012 roku), a we wrześniu 2014 roku osiągnęła  
swój największy sukces, wywalczywszy srebrny medal mistrzostw 
świata w Taszkiencie. W Stecyku Matkowska ma dobrego nauczyciela, 
bo to jeden z najlepszych (jeśli nie najlepszy) techników w historii 
polskich zapasów. Mimo 64 lat często sam wchodzi na matę i walczy 
z dwudziestoparolatkami. Uczciwie przyznaje, że nierzadko daje 
sobie z nimi jeszcze radę. – Z Iwoną jesteśmy prawie jak rodzina. 
Odejmując urlopy i święta, widzimy się i współpracujemy przez 
ponad 300 dni w roku. I myślę, że całkiem dobrze się dogadujemy  
– śmieje się Władysław Stecyk.

Iwona Matkowska
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ankieta

Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się 
sportem?
Kiedy zaczynałem uprawiać zapasy, 

powiedziałem sobie, że jeśli w ciągu 
dwóch, trzech lat nie przyjdą sukcesy, 
pójdę do szkoły leśnej i zostanę leśniczym 
albo maszynistą lokomotywy.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Uwielbiam naturę. Jeżdżę na grzyby, 

łowię ryby. Potrafię pojechać na osiem 
godzin do puszczy i spacerować, wrzu-
cając grzyby do koszyka. To mnie od-
pręża, wyciszam się wtedy, wyluzowuję 
i nabieram dystansu do świata.

Czy ma Pan jakiś rytuał przed zawodami?
Nie, staram się tylko podpatrywać 

inne zawodniczki, żeby podpowiedzieć 
podopiecznym jeszcze jakieś konkretne 
rozwiązanie techniczne.

Jak reaguje Pan na porażki swojej zawodniczki?
Bez nerwów. Po kilku minutach odpo-

czynku przekazuję swoje uwagi i podno-
szę na duchu, ale wiem, że nie można 
tego robić od razu, bo zawodniczka jest 
jeszcze pełna emocji.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Nic specjalnego, sporo idzie na dom, 

bo to studnia bez dna. Chętnie też spra-
wiam prezenty wnukowi.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to najchętniej 
jaką postać?
Może Jamesa Bonda? Na pewno 

musiałby to być film przygodowy albo 
szpiegowski, w którym jako dobry bo-
hater walczyłbym ze złem.

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

zezłościć, zdenerwować na kogoś, lecz 
szybko emocje ze mnie opadają. 

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić 
z zawodnikiem?
Kłótnie się nie zdarzają, ale sprzeczki 

czasem tak.

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny 
zawodnik?
Powinien być pracowity, sumienny 

i uczciwy. Bardzo nie lubię kłamstwa  
i niesłowności. Jeśli ktoś coś obiecuje, 

Władysław Stecyk
powinien dotrzymywać słowa. Ze strony 
sportowej mój idealny zawodnik powinien 
być wytrzymały, skoncentrowany i mieć 
łatwość w przyswajaniu techniki, która 
jest w zapasach rzeczą najważniejszą.

Główna cecha charakteru Iwony Matkowskiej?
Ambicja, wytrzymałość, pracowitość 

i zawziętość. Jest także bardzo odporna 
psychicznie.

Gdyby mógł Pan zmienić w Iwonie jedną 
rzecz, co by to było?
Ona ma właściwie same pozytywne 

cechy. Jest otwarta, uczynna, koleżeńska, 
nie spóźnia się na treningi. Niczego bym 
w niej nie zmieniał.

Pana główna wada?
Myślę, że bywam zbyt niecierpliwy. 

Chciałbym, żeby moi podopieczni szybciej 
przyswajali sobie elementy techniczne  
i szybciej osiągali sukcesy, ale wiem, że 
to czasem niemożliwe. Ja bardzo szybko 
uczyłem się techniki i może zbyt często po-
równuję swoich zawodników do siebie? 

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
To była jakaś sprawa w klubie, związana 

z pracą. Na zebraniu zarządu przyznałem 
się do błędu w kwestii jakiegoś zawodnika, 
ale to była błaha rzecz i nawet nie pamię-
tam, o co konkretnie chodziło.

Proszę uszeregować od najważniejszego: 
mistrzostwo olimpijskie, objęcie funkcji 
prezydenta Polski, wygranie miliona dolarów.
Złoto olimpijskie, pieniądze i funk-

cja prezydenta – w takiej właśnie ko-
lejności. To ostatnie w ogóle mnie nie 
interesuje.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Pomogłem koledze znaleźć kilku ludzi 

do pracy wśród zapaśników. Obie strony są 
zadowolone, bo oni dobrze pracują, a mogą 
przy okazji trochę zarobić. Zdarza mi się też 
pomagać rodzinie i znajomym w pracach 
fizycznych, na przykład przy żniwach.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
Mam 64 lata, a chciałbym dożyć  

w zdrowiu 80, może 90 lat. 

PyTał WOJCIECH OSIŃSKI

Czasem gdy na ulicy 
podejdzie do mnie ktoś  
i poprosi o pieniądze  
na jedzenie, idę do sklepu 
i robię mu zakupy

FOT. ArChiWUM PryWATNe



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.
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