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Łukasz Kruczek ocenia, że mistrzostwo świata, dwa 
złota olimpijskie, Kryształowa Kula i drużyna na 
podium mistrzostw świata to dopiero 30 procent 
tego co chciałby osiągnąć jako trener.

Skąd wzięły się sukcesy 
polskich kolarzy 
szosowych w 2014 roku 
opowiadają Michał 
Kwiatkowski, Rafał Majka 
i Arkadiusz Kogut.
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Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia i koń-

czy 2014 rok. To w sporcie czas podsumowań i nowych nadziei na 
przyszłoroczny sezon. Trenerzy przygotowań do letnich igrzysk Rio 
de Janeiro 2016 pracują już pełną parą, aby w Brazylii poprawić 
pozycję Polski w tabeli medalowej w porównaniu z poprzednimi olim-
piadami.

Mnie jednak dręczą inne sprawy. Jestem obecnie zaangażowa-
ny w sport dziecięcy. W Warszawie wybrałem się na zawody pływac-
kie „Pierwszy krok”. Ośmiolatków przyszło tak dużo, że z nadzieją 
można było myśleć o tym, że przyszłość tego sportu będzie rysowała 
się w jasnych barwach. Jestem jednak pewny, że dla wielu z tych 
dzieci te zawody były pierwszym i zarazem ostatnim krokiem w karie-
rze sportowej.

Postarali się o to surowi sędziowie. Dyskwalifikowali dzieci 
dziesiątkami za… niewłaściwy strój. Owszem, przepisy mówią, że do 
pewnego wieku nie wolno startować w strojach z nogawkami. W tym 
przypadku jednak nie były to kostiumy do kolan, ze specjalnych 
materiałów, ale popularne w sklepikach przy basenach spodenki 
z centymetrową nogaweczką. Dzieci, które w nich stawały na starcie, 
a także ich rodzice, nie byli jeszcze do końca przekonani, czy dziecko 
w ogóle będzie uprawiało ten sport. Na pierwszych w życiu zawo-
dach pojawiły się łzy rozpaczy, a to słaba zachęta do stanięcia na 
starcie po raz drugi. Czy to była promocja? Zawody „Pierwszy krok” 
na pewno nie wpisały się w akcje promocyjne MSiT propagujące 
aktywność fizyczną.

Zupełnie inaczej było w Giżycku. Tam zawody pływackie, 
w międzynarodowej obsadzie, odbywały się o puchar prezydenta 
miasta. Arbitrzy byli uśmiechnięci, a z najmłodszymi, którym zdarzyły 
się błędy wynikające z emocji, braku doświadczenia, sędzia główny 
porozmawiał chwilę, sympatycznie wyjaśniając, co zrobić, żeby na 
przyszłość uniknąć dyskwalifikacji. Na gatki nikt nie zwracał uwagi.

Prezydent Giżycka potrafi wesprzeć sport w swoim mieście. 
W Warszawie bywa z tym różnie. Przytoczę przykład, jeszcze sprzed 
wyborów. Ceny wynajmu basenów dla klubów są najwyższe w całej 
Polsce. Cóż zrobić, to w końcu stolica. Jeden z wybitnych trenerów, 
prowadzący czołowy klub uczniowski, poszedł do burmistrza dziel-
nicy prosić o obniżenie cennika. Przytoczył przykłady rozwiązań ze 
Szczecina, Łodzi, Gorzowa etc. Usłyszał, że bardzo pomógł samorzą-
dowi, bo rada dzielnicy już nie będzie musiała się zastanawiać nad 
tym problemem, bo skoro tam tak dobrze, to klub powinien przenieść 
się do Szczecina bądź Łodzi czy Gorzowa... W innej dzielnicy bur-
mistrz na prośbę o dofinansowanie klubu pływackiego zaproponował 
zarządowi UKS, by dzieci zamiast pływać, grały w piłkę ręczną, bo 
klub, w którym uprawia się ten sport, jest dofinansowywany.

W nowym roku życzę każdemu rodakowi, żeby nie musiał mie-
rzyć się z głupotą. Nie tylko w sporcie.

STeFAn TuSZyńSKI
redaktor naczelny

edytorial
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Nowy taNdem „NavwaNska”
Martina Navratilova będzie pomagała 
Agnieszce Radwańskiej w przygotowa-
niach do turniejów wielkoszlemowych. 
Polska tenisistka zaproponowała taką 
współpracę słynnej w latach 80-tych 
tenisistce, na którą Amerykanka cze-
skiego pochodzenia od razu przystała. 
Navratilova w karierze wygrała 18 
turniejów wielkoszlemowych, 167 tur-
niejów singlowych i 177 deblowych. 
Często komentowała mecze Polki chwa-
ląc jej technikę i ganiąc za brak agre-
sywności. Radwańskiej pogratulowali 
wyboru tenisiści z całego świata – jako 
pierwszy Szkot Andy Murray.

ArAbski książę chce kupić Olympique
Multimiliarder Al-Walid Bin Talal Bin 
Abdelaziz Al Saoud, wnuk króla 
Arabii Saudyjskiej, jest zainteresowany 
zakupieniem Olympique Marsylia. 
Przybliżony koszt transakcji to 100–150 
mln euro. Dla księcia nie są to wielkie 
pieniądze, gdyż jego majątek szaco-
wany jest na 16 mld euro. Według 
„L’Equipe” książę jest ściśle związany 
z Marsylią po tym, jak w 1993 roku 
jeden z tamtejszych szpitali uratował 
jego syna od paraliżu po wypadku 
podczas jazdy na skuterze wodnym.

piłkArskie mŚ 2022... rOk później?
Prezes niemieckiej federacji piłkar-
skiej Wolfgang Niersbach uważa, 
że najlepszym terminem rozegrania 
mistrzostw świata 2022 w Katarze jest 
styczeń... 2023. Niersbach nie szczędzi 
słów krytyki pod adresem FIFA, która 
wybrała Katar na gospodarza MŚ. – To 
tak jakby UEFA wpadła na pomysł, 
by mistrzostwa Europy rozegrać na 
Cyprze – kpi Niemiec. FIFA na razie nie 
chce się zgodzić na jakąkolwiek zmianę 
terminu, choć rozpatruje dwie opcje: 
styczeń/luty 2022 lub listopad/grudzień 
2022.

aktualnościaktualności

pOlAcy lepsi Od mistrzów ŚwiAtA
Po wygranych 7:0 z Gibraltarem i 2:0 
z mistrzami świata Niemcami, remisie 2:2 ze 
Szkocją oraz zwycięstwie 4:0 z Gruzją polska 
reprezentacja w piłce nożnej prowadzi w grupie 
D eliminacji do Euro 2016. Kadra selekcjonera 
Adama Nawałki następny mecz rozegra na 
wyjeździe 29 marca 2015 roku z Irlandią.

hOfer zApOwiAdA  
AtAk nOwych gwiAzd
– Spodziewam się, że w nowym  
sezonie będzie głośno o nowych 
zawodnikach. Liczę, że będziemy  
mieli zwycięzców z różnych krajów  
– zapowiedział Walter Hofer,  
dyrektor Pucharu Świata w skokach 
narciarskich. Jego przepowiednia 
sprawdziła się już w pierwszych 
zawodach w Klingenthal. Sensacyjne, 
pierwsze w karierze zwycięstwo odniósł 
Czech Roman Koudelka.

nAdAl wygrAł w pOkerA z rOnAldO
Tenisista Rafael Nadal wygrał 
w Londynie charytatywny mecz poke-
ra z byłym brazylijskim piłkarzem 
Ronaldo. Wygraną w wysokości 50 tys. 
dolarów Hiszpan przekaże na rzecz 
fundacji własnego imienia, która dba 
o edukację młodych ludzi. Pokonany 
Brazylijczyk w ramach zakładu musiał 
umyć w hotelowej kuchni 400 brudnych 
talerzy. Nadal i Ronaldo w ubiegłym 
roku wzięli udział w podobnym meczu 
w Pradze. Wówczas przy stole zasie-
dli także były ukraiński piłkarz Andrij 
Szewczenko oraz włoski alpejczyk 
Alberto Tomba.

szpilkA pOkOnAł AdAmkA
Artur Szpilka niespodziewanie wygrał 
na punkty z uchodzącym za faworyta 
Tomaszem Adamkiem podczas bokser-
skiej gali w Krakowie. Dzięki zwycięstwu 
Szpilka „wyrzucił” Adamka z rankingu 
WBO i wskoczył na 14. pozycję naj-
lepszych bokserów wagi ciężkiej. Po 
porażce Adamek rozważa zakończenie 
kariery.
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ArsenAl pOmógł gAscOigne’Owi 
Kanonierzy zapłacili 50 tys. funtów za 
rekonwalescencję Paula Gascoigne’a, 
byłego reprezentanta Anglii i gwiazdy 
Tottenhamu Londyn, który po zakończeniu 
kariery popadł w alkoholizm. Arsene 
Wenger, trener Arsenalu, przeznaczył 28 tys. 
funtów na leczenie „Gazzy” z uzależnienia. 
Kolejne 22 tys. funtów klub zapłacił za 
kurację biodra byłego gwiazdora. W trakcie 
piłkarskiej kariery Gascoigne rozegrał 57 
meczów w kadrze Anglii, strzelając 10 
bramek.

AntigA sprAwdzi młOdych
Trener reprezentacji Polski siatkarzy 
Stephane Antiga powołał ośmiu 
młodych zawodników na grudniowe 
konsultacje w Spale. W zgrupowaniu 
wezmą udział: Bartłomiej Bołądź, 
Marcin Janusz, Mateusz Bieniek, 
Nikodem Wolański, Damian Schulz, 
Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka oraz 
Dawid Dryja. To pierwsze z planowa-
nych cyklicznych spotkań, których celem 
będzie przygotowanie potencjalnych 
kandydatów do gry w kadrze w przy-
szłym roku. 

prOkurAturA AnAlizuje dOkumenty
Kierujący Polskim Związkiem Piłki 
Siatkowej od 2004 roku Mirosław P. 
i jego zastępca Artur P. są podejrzani 
o przyjęcie miliona złotych łapówki 
od szefa prywatnej firmy ochroniar-
skiej w zamian za to, że została ona 
wybrana do zabezpieczenia tegorocz-
nych mistrzostw świata w siatkówce 
mężczyzn. Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie w sprawie podejrzanych 
i tymczasowo zatrzymanych analizuje 
także dokumenty, które nie są bezpo-
średnio związane z MŚ. Działaczom 
grozi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. Minister sportu i turystyki 
Andrzej Biernat spotkał się z przedsta-
wicielami PZPS i zaapelował o zwoła-
nie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Delegatów, co oznacza, że w Związku 
powinny się odbyć nowe wybory.

kOntuzjA stAwu skOkOwegO stOchA
Kamil Stoch przed pierwszym w sezonie 
konkursem Pucharu Świata w Klingenthal 
doznał kontuzji stawu skokowego, która 
wykluczyła go z zawodów. – Doszło do 
urazu skrętnego z pęknięciem torebki sta-
wowej. Nie ma natomiast pęknięcia czy 
złamania kości – powiedział lekarz kadry 
Aleksander Winiarski. Stoch po zabiegu 
usunięcia krwiaka nie traci optymizmu 
przed sezonem.

federer mA już wszystkO
Szwajcaria, reprezentowana przez 
Rogera Federera i Stana Wawrinkę, 
pokonała Francję 3:1 i pierwszy raz 
zdobyła Puchar Davisa. W ten sposób 
Federer wywalczył brakujące w jego 
kolekcji trofeum. 33-letni Szwajcar 
uznawany jest za najlepszego zawod-
nika w historii tenisa. Ma w swoim 
dorobku rekordową liczbę 17 zwycięstw 
w turniejach wielkoszlemowych, tytuł 
mistrza olimpijskiego w deblu i wice-
mistrza w singlu. Ponadto sześć razy 
wygrał kończące sezon turnieje ATP 
World Tour Finals.

williAms znów tenisistką rOku
 Serena Williams szósty raz w karierze 
została uznana za najlepszą teni-
sistkę roku przez władze organizacji 
WTA Tour. Więcej razy nagrodzono 
tylko Niemkę Steffi Graf (osiem) 
i Amerykankę Martinę Navratilovą 
(siedem). 33-letnia Williams w tym 
sezonie wygrała siedem turniejów, m.in. 
wielkoszlemowy US Open. Serena ma 
na koncie już 18 zwycięstw w turniejach 
tej rangi.

kOrzeniOwski w gAlerii słAw 
Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz 
olimpijski i trzykrotny mistrz świata 
w chodzie sportowym, został drugim 
polskim członkiem Galerii Sław IAAF. 
Wcześniej zaszczyt ten spotkał Irenę 
Szewińską, zdobywczynię siedmiu 
medali olimpijskich. Członkiem Galerii 
Sław mogą być lekkoatleci, którzy od 
10 lat nie uprawiają wyczynowo sportu, 
w dorobku mają co najmniej dwa złote 
medale zdobyte na igrzyskach bądź 
mistrzostwach świata i przynajmniej raz 
byli rekordzistami globu.
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skoki narciarskiesporty zimowe

Z ŁUKASZEM KRUCZKIEM, trenerem kadry skoczków narciarskich, uznanym za twórcę 

polskiej potęgi w tej dyscyplinie, przed rozpoczęciem sezonu 2014/2015 rozmawia 

MARTA MIKIEL
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skoki narciarskie

Początek sezonu w takiej dyscyplinie jak skoki 
narciarskie to zawsze nerwowy moment?
Mam wrażenie, że z każdym rokiem 

coraz mniej nerwowy. Ale to prawda, 
emocje zawsze są.

Ale pod tym względem to chyba sezon 
szczególny, czas próby. Do tej pory mógł Pan 
mierzyć tylko wyżej…
I dalej tak właśnie do mojej pracy pod-

chodzę, nie ma żadnej zmiany.

Ale tym razem ma Pan dużo do obrony, jako 
trener podwójnego mistrza olimpijskiego, 
mistrza świata, zdobywcy Kryształowej Kuli 
i drużyny z podium mistrzostw świata.
Jeśli ktoś nastawiałby się w tym zawo-

dzie tylko na obronę pozycji, to z miejsca 
jest na pozycji straconej. 

I nie odczuwa Pan presji, aby potwierdzić 
dotychczasowe osiągnięcia? Można powiedzieć, 

lowo, bo starsi zawodnicy, na których 
możemy bazować w tej młodej grupie – 
Kamil Stoch, Piotr Żyła – mają za sobą 10 
lat treningów. A dokładnie o takim opty-
malnym okresie szkoleniowym mówią 
teorie. 

Po sezonie 2012/2013, wówczas najlepszym 
w historii polskich skoków, mówił Pan 
w wywiadach: spokojnie – za rok będziemy 
jeszcze lepsi. Skąd się bierze taką pewność?
Powiem tak, są rzeczy, których można 

się nauczyć w szkole czy na kursach 
trenerskich. Natomiast nic nie zastąpi 
doświadczenia, które można nabyć tylko 
przez pracę z zawodnikami. Z roku na 
rok nabieramy tych doświadczeń więcej 
i wszystkie skrupulatnie notujemy, zarów-
no błędy, jak i sukcesy. Powiedzieć, że 
z każdym rokiem pracuje nam się łatwiej, 
to może za dużo. Ale szybciej jeste-
śmy w stanie zdiagnozować problemy 
i je wyeliminować. Bo znamy rozwiąza-
nia, które sprawdzały się w przeszłości. 
Oczywiście takie procedury wyglądają 
inaczej w przypadku każdego zawodnika, 
bo każdy jest indywidualnością. Ale z cza-
sem każdego z nich też mamy coraz lepiej 
opisanego, wiemy, jak reaguje na dany 
trening, rozmowę, określony charakter 
uwag czy nawet na pogodę. Zbieramy te 
informacje, bo pamięć bywa zawodna, 
a to co zanotowane pozostaje. 

Notesy z tak cenną wiedzą musi Pan trzymać 
chyba w jakimś sejfie?
Nie, w biurku. Ale ta baza danych jest 

dla nas rzeczywiście bezcenna. Czasem 
dzięki niej cofamy się do bardzo starych 
obserwacji, które z pewnością byłyby 
dawno zapomniane. To 10 bardzo inten-
sywnych lat zamkniętych w notatkach. 

Proszę powiedzieć na bazie tej wiedzy: co jest 
najważniejsze w budowaniu zespołu?
Atmosfera w grupie i komunikacja 

wewnątrz niej. Te dwie wartości są zresztą 
silnie powiązane, nie sposób budować 
ich w oderwaniu. To coś, do czego dora-
staliśmy. Na początku wszyscy dobrze 
się razem czuli, świetnie się bawili, ale 
komunikacja jeszcze nie funkcjonowała. 
Zresztą to dosyć ulotne, do dziś to działa 
na różnych poziomach zależnie od dnia. 
Łapiemy się na tym, że nie zawsze o wyni-
ku sportowym decydują elementy czysto 
sportowe. Często żeby rozgryźć danego 
skoczka, trzeba sięgnąć poza sport, do 

że jako trener osiągnął Pan, jeśli nie wszystko, 
to bardzo dużo.
Eee, najwyżej 30 procent. Naprawdę 

mam jeszcze dużo do zrobienia. 
Zresztą każdy sezon jest inny, składa się 
z odmiennych sytuacji i nie bardzo można 
je porównywać. Ale początek rzeczywi-
ście zawsze wiąże się z jakąś niepewno-
ścią, jak to wszystko ruszy. Jak wiadomo, 
w różnych latach bywało lepiej lub gorzej. 
Często gorzej niż lepiej. Jest taka zasada, 
że jak się sezon rozpocznie dobrze, to 
potem jest większy komfort pracy, można 
pewniej iść do przodu. Natomiast jeśli są 
problemy, to trzeba się najpierw z nimi 
uporać. I wtedy pierwsze tygodnie bywają 
gorączkowe. A cel zawsze jest taki, żeby 
być przynajmniej mały kroczek do przodu 
w stosunku do poprzedniego roku. Co 
istotne, patrzymy zawsze z perspektywy 
całej grupy. 

Na pewno pod jednym względem będzie inaczej 
– ten sezon będzie trochę mniej intensywny, nie 
tak obfitujący w wydarzenia.
Może z perspektywy kibica będzie 

spokojniej, ale dla nas będzie jeszcze 
gorzej. Wydarzeń rzeczywiście jest mniej, 
za to są trochę inaczej poukładane. 
Będziemy mieć znacznie mniej wolnego 
czasu, przybędzie dojazdów, przejazdów. 
Zwykle sezon toczy się w głównej mierze 
w Europie i konkursy są tak porozstawia-
ne, że znajdujemy czas na odpoczynek 
i pobyt z rodziną czy choćby spokojny 
trening. W tym roku jest z tym słabo. 
Podam przykład: w pierwszej fazie sezo-
nu aż do Konkursu Czterech Skoczni 
będziemy dokładnie pięć dni w domu. 
Reszta to czas spędzony na zawodach lub 
w podróży. W grudniu doszły nam zawo-
dy w Rosji, gdzie ze względu na różnicę 
czasu i połączenia lotnicze trzeba jechać 
dzień wcześniej, a wraca się dzień póź-
niej. Gdyby nie skomplikowana logistyka, 
nasz czas dałoby się wykorzystać znacznie 
efektywniej, na przykład na regenerację. 
Dopiero około lutego sytuacja trochę się 
unormuje.

Wróćmy jeszcze do zeszłego sezonu, który 
był efektem wielu lat systematycznej pracy 
i wywindował polskie skoki narciarskie do 
poziomu światowej elity. Tę zasługę przypisuje 
się Panu. Czuje się Pan jej autorem?
Mniejsza z tym, komu to przypisać. Ale 

na pewno dobrze jest być uczestnikiem 
tego procesu. A wyszło właściwie mode-

Całe piękno skoków narciarskich tkwi  
w dynamice tego sportu. Właściwie co 
tydzień mamy nową sytuację, z którą musimy 
dać sobie radę po raz pierwszy. A nierzadko 
trzeba te zmiany nawet wyprzedzić
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Za plecami Stocha, Kota i Żyły już stoi nowe 
pokolenie skoczków. Mistrz świata juniorów 
Jakub Wolny to niejedyny obiecujący zawodnik 
wśród młodzieży. Nasza potęga skoków ma 
chyba szanse potrwać długo?
Akurat w skokach to przełożenie jest 

dość proste, bo dobrzy juniorzy na ogół 
dają sobie radę także potem, w zawo-
dach seniorskich. Tak się składa, bo 
mamy dziś dość liczne roczniki juniorskie, 
z którymi można pracować. Ale nie był-
bym huraoptymistą, są kraje, które stoją 
lepiej, jeśli chodzi o liczbę rokujących 
zawodników. Nazwiska dzisiejszych uty-
tułowanych juniorów będą się pewnie 
przewijać w relacjach ze skoczni przez 
ładnych parę lat. Pytanie, czy inni młodzi 
pójdą ich śladem? Napływ zawodników 
często działa jak sinusoida, bywa, że wyż 
bez powodu gaśnie. Czy pojawią się nowi 
– zawsze pozostaje niewiadomą.

Gdyby jednak się pojawili, to czy będzie można 
ich „zagospodarować”?
Jakieś podstawy systemu mamy. Przede 

wszystkim są obiekty, na których można 
trenować. Są też plany modernizacji kolej-
nych obiektów, jak tych w Zakopanem. 
Mamy dwie szkoły w randze Szkół 
Mistrzostwa Sportowego, które szkolą 
skoczków. Nie jest źle, ale mogłoby być 
lepiej. Pod tym względem skoki nie są 
odporne na problemy, które dotykają cały 
polski sport. Mowa o zapaści finansowej 
klubów z początku lat 90. Podupadające 
kluby nie są w stanie przyjąć i utrzymywać 
dużej liczby zawodników. 

Mimo wszystko skoki trzeba nazwać 
fenomenem. Jak sam Pan przyznał, na świecie 
to nisza. I trudno się dziwić. Rekreacyjnie 
nie da się tej dyscypliny uprawiać. Aby jej 
w ogóle spróbować, trzeba pochodzić z gór, być 
wyjątkowo drobnej budowy, trafić na właściwy 
moment i ludzi. A i tak wszystko może zepsuć 
źle dobrany kombinezon. Można powiedzieć, że 
to cud, że ktoś w ogóle skacze. Jakim cudem to 
nasz sport narodowy?
Polska potrzebowała bohatera, wtedy 

pojawił się Adam Małysz i przez dziesięć 
lat nie schodził ze szczytu. Wszystkim się 
spodobało i poszła fala. Dzięki niemu 
powstał program rozwoju skoków, posta-
wiono też na rozwój grup juniorskich 
w Polskim Związku Narciarskim. Pewnego 

życia prywatnego. Do przepływu takich 
informacji niezbędne jest zaufanie pomię-
dzy sztabem trenerskim a zawodnikiem. 
Często on musi się przed nami otworzyć, 
a my musimy chcieć zobaczyć w nim 
więcej niż sportowca wykonującego pole-
cenia trenera. 

Zanim przyszły wyniki, w drużynie zaszła inna 
zmiana – wszystkim ze sobą zaczęło być po 
prostu lepiej, tak?
Drużyna się zmieniła i to ma związek 

ze zmianą pokoleniową. To już nie są 
zawodnicy z moich czasów, zahukani, 
traktujący konkurentów jak bożyszcza nie 
do pobicia. Dziś nasi skoczkowie na 
wszystkich patrzą jak na równych sobie. 
Na zawodach zdarza się coś, czego 
wcześniej nie widywano – dwaj najwięksi 
konkurenci, multimedaliści z różnych ekip 
stoją i przyjaźnie rozmawiają. Nie ma 
bariery językowej ani emocjonalnej, która 
kiedyś Polaków oddzielała od świata. To 
bardzo ułatwia nam rywalizację. 

Jak długą drogę pokonały polskie skoki od 
czasu pierwszych sukcesów Adama Małysza?
Wszystkie te zmiany zaszły stopniowo, 

drogą ewolucji, ale dziś to są dwa różne 
światy, których nie da się postawić obok 
siebie. Gdybyśmy dziś mieli do dyspozycji 
warunki, jakie mieli skoczkowie krótko 
po roku 2000, to mielibyśmy problem. 
fakt, że teraz jest bez porównania lepiej, 
zawdzięczamy Małyszowi. To on poka-
zał, że w taką dyscyplinę warto inwesto-
wać, bo można liczyć na zwrot w posta-
ci dobrych wyników, zainteresowania 
kibiców, mediów, a w rezultacie pozycji 
finansowej. 

Efekt Małysza nie ma sobie równych w żadnym 
innym sporcie. Dlaczego za Otylią nie przyszła 
potęga polskiego pływania? O efekcie 
Radwańskiej w tenisie też na razie nie można 
mówić. 
Ciężko porównywać tak różne świa-

ty. Trzeba by spojrzeć na konkurencję 
wewnątrz samej dyscypliny. Ludzi odbija-
jących piłkę tenisową na świecie jest nie-
porównanie więcej niż skaczących na nar-
tach. Sukces medialny skoków leży chyba 
w tym, że rywalizacja toczy się zimą, kiedy 
niewiele innego dzieje się z udziałem pol-
skich zawodników. Latem o wiele trudniej 
się przebić, kiedy wiele indywidualnych 
dyscyplin przegrywa z popularnością piłki 
nożnej czy siatkówki.

Mistrzostwo świata, dwa złota olimpijskie, 
Kryształowa Kula i drużyna na podium 
mistrzostw świata. Czy osiągnąłem już 
wszystko jako trener? Eee, najwyżej  
30 procent

Kamil Stoch 
pod kierunkiem 
Łukasza 
Kruczka został 
dwukrotnym 
mistrzem 
olimpijskim, 
mistrzem świata  
i zdobywcą 
Pucharu Świata



 forum trenera 9

skoki narciarskie

mniej, bo po pierwsze, każdy zawodnik 
jest inny, a po drugie, czasy się zmieniają. 
W tej chwili sposób treningu jest zupełnie 
inny niż 15 czy 10 lat temu. Zmiany 
postępują naprawdę szybko, już zupełnie 
nie przypominamy nawet grupy sprzed 
pięciu lat. Sprzęt się zmienia, obiekty się 
zmieniają, my też musimy się do tego 
dostosować. W tym tkwi całe piękno sko-
ków narciarskich, to sport tak dynamicz-
ny, że właściwie co tydzień mamy nową 
sytuację, z którą trzeba dawać sobie radę 
po raz pierwszy. A nierzadko staramy się 
te zmiany nawet wyprzedzić. 

Wydawałoby się, że fizjologia wciąż jest taka 
sama. Skąd więc takie zmiany w treningu?
Metody muszą się zmieniać, bo zmie-

niają się okoliczności. Teraz na przykład 
musimy dawać sobie radę ze zwiększoną 
liczbą podróży. Proces regeneracji przez 
to wygląda zupełnie inaczej. Poza tym 
z treningiem jest jak z leczeniem – sto-
sowanie na dłuższą metę tego samego 
bodźca sprawia, że organizm przestaje 
na niego reagować w pożądany sposób. 
Zawodnika trzeba stymulować raz z pra-
wej, raz z lewej strony, żeby zamiast kogoś 
znużonego mieć skoczka zmotywowane-
go, gotowego wygrywać i umiejącego 
to robić. 

Czy w Pana subiektywnej ocenie jako trener 
osiągnął Pan już więcej niż jako skoczek?
Na pewno. 

Powiedział Pan, że wypełnił dopiero 30 procent 
swoich trenerskich celów. Co musi się wydarzyć, 
żeby poczuł się Pan spełniony?
Moim marzeniem jest stworzenie 

w Polsce systemu szkolenia, który w spo-
sób systematyczny będzie dostarczał 
zawodników do światowej czołówki. 
Powinien funkcjonować stabilnie, jak 
dobra firma, nawet przy zmieniających 
się trenerach. Chciałbym, żeby to było 
coś trochę na kształt szkółek działają-
cych przy najlepszych klubach piłkar-
skich, które tworzą dla nich zaplecze 

zawodników na najwyższym pozio-
mie. A gdyby te wizje zawęzić do 
mojej kariery, uważam, że poten-
cjał młodych polskich zawodników 
jest wystarczający, aby w pew-
nym momencie dać nam pozy-
cję najlepszej drużyny świata. 
I to zarówno w pojedynczych 
zawodach o randze mistrzostw 
świata, jak i na koniec sezo-
nu w Pucharze Narodów. Dla 
mnie, jako dla trenera, to jest 
największy cel, żeby na koniec 
sezonu w Planicy nasi skocz-
kowie założyli żółte koszulki. 
To może się wydawać dość 
wąsko określony cel, ale zło-
żony z bardzo wielu elemen-
tów. I jego osiągnięcie star-
czyłoby mi może za brakujące 
do szczęścia 70 procent.

widzieli skocznię z bliska. Bo sam fakt, że 
nie idzie, łatwo zauważyć i my to zwykle 
wiemy pierwsi. Natomiast dlaczego nie 
idzie – tu już znacznie trudniej o zdecydo-
wane i trafne opinie. 

Na ogół winny jest trener…
To prawda, że odpowiedzialność tre-

nera jest wielka i ja się nigdy przed nią 
nie uchylam, natomiast krytykanctwo ze 
strony pseudofachowców jest trochę nie-
sprawiedliwe. 

Mówił Pan o zmianie pokoleniowej wśród 
skoczków. W jaki sposób ona manifestuje się 
w relacjach zawodnik–trener?
Ja wciąż traktuję ich jak kiedyś, czyli 

po koleżeńsku. U nas panują relacje 
demokratyczne. Zawodnik ma prawo 
wypowiedzieć się w każdej kwestii, sta-
ramy się rozmawiać i wszystkie problemy 
rozwiązywać drogą wspólnych ustaleń, 
po partnersku.

Karierę trenerską rozpoczął Pan krótko po tym, 
jak sam odpiął narty. Zawsze Pan wiedział, że 
pójdzie w tym kierunku?
To było raczej spontaniczne. Miałem 

sporo szczęścia, że akurat wtedy powstała 
grupa juniorska i całe moje wykształcenie 
z AWf-u znalazło właściwe ujście. Po 
prostu w odpowiednim czasie dostałem 
ofertę pracy z PZN. 

Czy doświadczenie zawodnicze odgrywa istotną 
rolę w Pana pracy?
Patrząc na trenerów zza granicy, 

mogę znaleźć jednego czy dwóch, 
którzy nie skakali, reszta ma za 
sobą karierę. Choć trzeba przy-
znać, że na ogół nie były to karie-
ry wybitne, z medalami Pucharu 
Świata, igrzysk czy mistrzostw 
świata. Ale własne doświadcze-
nie ze skoczni ma znaczenie, bo 
zna się sytuację z drugiej strony, 
z perspektywy zawodnika. 
Znajomość metod 
treningowych, 
t e c h n i k i 
liczy się 

dnia Adam kończy karierę i dokładnie 
tego samego dnia zamieniają się na 
podium z Kamilem. Ta ciągłość to jest 
prawdziwy fenomen i tego nam zazdrosz-
czą inne ekipy: Niemcy, finowie. Oni 
też mieli wielkich zawodników, którzy 
odchodząc, zostawiali za sobą pustkę. 
U nas ktoś czuwał nad tym, żeby postawić 
na juniorów wystarczająco wcześnie, aby 
zapewnić tę ciągłość.

Wraz z odejściem Małysza straciliśmy gwiazdę, 
ale zyskaliśmy drużynę. Bo Stoch, mimo swoich 
tytułów, stochomanii nie uruchomił.
Nie ma szans na powtórzenie zjawiska 

w tej skali. Przede wszystkim dlatego, że 
społeczeństwo się zmieniło. Obserwuję 
z bliska, jak ludzie podchodzą do skocz-
ków dziś, a jak reagowali na Adama 10 
lat temu. On w otoczeniu kibiców czasem 
musiał się obawiać o zdrowie, dziś wszyst-
ko jest znacznie bardziej stonowanie. 

Trudno być trenerem drużyny uznawanej za 
dobro narodowe?
Kariera trenerska na pstrym koniu jeź-

dzi. Obojętnie jak dobrze nie byłoby 
w kadrze, zawsze znajdzie się jakieś 
grono krytyków jego metod. Jeszcze 
łatwiej jest krytykować, gdy idzie gorzej. 
Ale wszystko w porządku, kiedy to krytyka 
konstruktywna, ze strony ludzi mających 
odpowiednią wiedzę, którzy przynajmniej 
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Justyna kowalczyk

szymon krasicki

C harakteryzując bieg na nartach 
z punktu widzenia biomechaniki, 
należy podkreślić, że podczas 

tego aktu ruchowego  zaangażowane 
są wszystkie większe grupy mięśniowe. 
W trakcie wykonywana odbicia pracują 
są mięśnie „taśmy prostowników” 
kończyn dolnych, czyli prostowniki 
stawów biodrowych, kolanowych 
oraz zginacze podeszwowe stopy. 
Odepchnięcie wykonywane przy użyciu 
kijków narciarskich wymaga pracy 
mięśni obręczy barkowej, ramienia 
i przedramienia. W ruchu tym 
uczestniczą mięśnie prostujące stawy 
ramienne, łokciowe oraz te, które 
wykonują przywodzenie w stawach 
p romien iowo -nadgar s t kowych . 
Odepchnięcie wspomagane jest także 
pracą mięśni tułowia, a zwłaszcza 
mięśnia najszerszego grzbietu, który 
cofa wysunięte ramię. 

Przytoczony wyżej zarys aktywności 
mięśniowej podczas biegu narciarskie-
go dotyczy tylko ruchów napędowych, 
czyli odbicia i odepchnięcia. Inne mię-
śnie zaangażowane są w stabilizację 
tułowia i stawów biodrowych, utrzymy-
wanie chwytu kijków itp. Można więc 
stwierdzić, że podczas biegu na nar-
tach pracują wszystkie większe grupy 
mięśniowe. 

Fakt ten z jednej strony wpływa istot-
nie na metodykę treningową, zwłasz-
cza na wielkość i charakter ćwiczeń 
siłowych. Z drugiej zaś wskazuje, że 
rekreacyjne uprawianie biegów nar-
ciarskich, aktywizujące większość mię-
śni odgrywa, znaczącą rolę prozdro-
wotną. 

Rozpatrując sportowe biegi narciar-
skie z punktu widzenia wydolności 

Sportowe biegi narciarskie 

uprawiane przez zawodniczkę 

K.J. są konkurencją typowo 

wytrzymałościową, w której istotną 

rolę odgrywa siła mięśni. 
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fizycznej, należy podkreślić, że wpro-
wadzone w ostatnich latach innowa-
cje polegające na rozgrywaniu tzw. 
sprintów istotnie zmieniły wysiłkową 
charakterystykę tych narciarskich kon-
kurencji. W poprzednich latach, gdy 
najkrótszym dystansem zawodniczym 
dla seniorek był bieg na 5 km, główną 
rolę odgrywała wydolność tlenowa. 
Wprowadzenie sprintów, tak indywidu-
alnych, jak i drużynowych, spowodo-
wało, że podczas tych biegów energia 
czerpana jest głównie z przemian bez-
tlenowych.

Pomimo tych zmian nadal się 
uważa, że uzyskiwanie wysokich wyni-
ków w zawodach biegowych wymaga 
znacznej sprawności mechanizmów 
zaopatrzenia tlenowego. Właśnie 
przemiany energetyczne o charakterze 
aerobowym (m.in. pobór tlenu w płu-
cach, jego transport przez krew oraz 
wykorzystanie przez pracujące mięśnie) 
warunkują efektywną rywalizację pod-
czas zawodów.

Przystępując do zasadniczej części 
niniejszego opracowania, należy pod-
kreślić, że biegi narciarskie należą do 
grupy konkurencji sezonowych, uza-
leżnionych od występowania określo-
nych warunków zewnętrznych (śnieg), 
a główne zawody odbywają się w mie-
siącach zimowych. Z tego powodu 
każdy z analizowanych rocznych cykli 
szkoleniowych rozpoczynał się w maju 
danego roku, a kończył w marcu roku 
przyszłego. Kwiecień był przeznaczony 
na aktywny odpoczynek, zabiegi reha-
bilitacyjne itp.

Roczny cykl szkoleniowy, dostoso-
wany głównie do terminarza zawodów 
o Puchar Świata, składał się z okresu 
przygotowawczego (maj–październik) 
oraz startowego (listopad–marzec).

wych, określanej częstotliwością tętna 
i oddziaływaniem na przemiany ener-
getyczne.

Wspomniani wyżej autorzy wyróżnili 
następujące zakresy intensywności:

Zakres 1 – intensywność mała, 
tętno nie przekracza 130–140 ud./
min, oddziaływanie podtrzymujące.

Zakres 2 – intensywność umiarko-
wana i duża, tętno w granicach 160–
180 ud./min, kształtowanie przemian 
tlenowych. 

Zakres 3 – intensywność duża 
i submaksymalna, tętno powyżej 180 
ud./min, kształtowanie przemian mie-
szanych (tlenowo-beztlenowych). 

Zakres 4 – intensywność submak-
symalna i maksymalna, tętno powy-
żej 190 ud./min (czas trwania poje-
dynczego ćwiczenia powyżej 20 s), 
kształtowanie przemian beztlenowych, 
kwasomlekowych. 

Zakres 5 – intensywność submak-
symalna i maksymalna, tętno w gra-
nicach 150–160 ud./min (pojedyncze 
ćwiczenie trwa do 20 s), kształtowanie 
przemian beztlenowych, niekwasom-
lekowych.

W tabeli 1 zaprezentowano zbiorcze 
zestawienia obciążeń treningowych 
wykonanych przez zawodniczkę K. J. 
w omawianym pięcioleciu szkolenio-
wym.

Dane zamieszczone w tabeli 1 i na 
rycinie 1 dokumentują, że całoroczne 
obciążenia treningowe (tR), z wyjąt-
kiem roku drugiego (2006/2007), 
zwiększały się się sukcesywnie. 
Pomiędzy pierwszym rocznym cyklem 
szkoleniowym (2005/2006) a ostatnim 
(2009/2010) ich wielkość zwiększyła 
się o 13,4% (ryc. 1). W przypadku dru-
giego rocznego cyklu szkoleniowego 
(2006/2007) należy wyjaśnić, że pod-
czas jego realizacji wystąpiły kłopoty 
zdrowotne, które wpłynęły na wielkość 
wykonanych obciążeń. 

Analizując poszczególne rodzaje 
obciążeń (W, U, S) podkreśla się, że 
istotny wpływ na poziom przygotowa-
nia startowego wywierają ćwiczenia 
ukierunkowane (U) i przede wszyst-
kim specjalne (S). Korzystając ze wzo-
rów norweskich (za Krasicki 1994), 
w niniejszym opracowaniu podano 
sumaryczną (U + S) wielkości tych 
obciążeń (ryc. 2). 

Analizie porównawczej poddano 
pięć kolejnych rocznych cykli szko-
leniowych, rozpoczynając olimpijskim 
(2005/2006) i kończąc takim samym 
(2009/2010). Podczas pierwszego 
(ZIO 2006, turyn) zawodniczka K. 
J. zdobyła pierwszy medal olimpijski 
(brązowy), podczas ostatniego (ZIO 
2010, Vancouver) trzy medale (złoty, 
srebrny, brązowy).

Materiał źródłowy stanowiły dzien-
niki treningowe prowadzone systema-
tycznie przez zawodniczkę K. J. i jej 
trenera dr W.A. W analizach obciążeń 
zastosowano metodę zaproponowaną 
przez Ważnego (1982) i wdrożoną do 
praktyki sportowej przez Sozańskiego 
i Śledziewskiego (1988). Metoda ta 
uwzględnia dwa obszary obciążeń tre-
ningowych. Pierwszy – informacyjny 
– określa trzy rodzaje pracy: wszech-
stronną (W), ukierunkowaną (U) oraz 
specjalną (S). Za wspomnianymi wyżej 
autorami wyróżniono także dodatko-
wy rodzaj pracy, dotyczący obciążeń 
o charakterze siłowym i oznaczony t(6). 
Podział na ćwiczenia wszechstronne, 
ukierunkowane i specjalne, uwzględ-
niające specyfikę biegów narciarskich, 
przyjęto za Budnym i Krasickim (1989).

Drugi obszar – energetyczny  – doty-
czy intensywności wysiłków treningo-

Rodzaj 
obciążenia 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

W 579:50 518:53 645:50 628:15 624:36

U 265:10 281:50 244:11 275:58 298:23

S 316:45 353:31 387:33 408:10 415:15

TR 1179:30 11537:35 1277:35 1311:38 1338:15

t(6) 230:58 240:00 196:41 236:50 213:06

Tabela 1. 
Zbiorcze 
zestawienie 
całorocznych 
obciążeń 
treningowych (TR) 
i jego rodzajów 
wykonanych  
przez K.J.  
w analizowanym 
pięciolecie 
szkoleniowym (h)
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Rycina 1. 
Odsetkowe 
wartości 
całorocznych 
obciążeń 
treningowych 
(TR) w stosunku 
do wykonanych 
w pierwszym 
rocznym cyklu  
(TR 2005/2006  
= 100%)
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Wielkości godzinowe zawarte 
w tabeli 1 oraz wartości odsetkowe 
sumarycznych obciążeń ukierunkowa-
nych (U) i specjalnych (S) pokazane 
na rycinie 2 dokumentują, że w trakcie 
kolejnych rocznych cykli szkoleniowych 
– z wyjątkiem trzeciego (2007/2008) 
– zwiększały się one sukcesywnie. 
Przyjmując ich wykonanie w pierwszym 
cyklu (2005/2006) za 100%, stwier-
dzono, że w ostatnim (2009/2010) 
wzrosły o 22,5%. Należy zaznaczyć, 
że w podobnym porównaniu (pierw-
szy – ostatni roczny cykl szkoleniowy) 
dotyczącym obciążeń całkowitych (tR) 
zwiększyły się one o 13,4% (ryc. 1).

Zestawienie tych dwóch warto-
ści odsetkowych (wzrost tR o 13,4%; 
wzrost U+S o 22,5%) wskazuje wyraź-
nie na tendencje w procesie szkolenio-
wym zawodniczki K.J. W jej treningach 
zwiększał się znacznie udział ćwiczeń 
ukierunkowanych i specjalnych, czyli 

tych, które wywierają znaczący wpływ 
na poziom przygotowania startowego.

Jak wspomniano wcześniej, podczas 
biegu narciarskiego angażowane są wszyst-
kie większe grupy mięśniowe. Efektywny 
bieg zawodniczy wymaga więc wysokiego 
poziomu przygotowania siłowego. Dlatego 
też przeznaczenie odpowiedniego czasu na 
ćwiczenia siły mięśniowej odgrywa znaczą-
cą rolę w procesie treningowym biegaczki/
biegacza narciarskiego. Zawodniczka K.J. 
w analizowanym pięcioleciu szkoleniowym 
realizowała ten trening, oznaczony t(6), 
w rocznym wymiarze wahającym się od 
198:41 h do 246:00 h (tab. 1). Ponieważ 
główna kształtująca praca siłowa realizo-
wana była w okresach przygotowawczych, 
dlatego też na rycinie 3 podano odsetkowy 
udział tych ćwiczeń [t(6)p], przy założeniu, 
że trening całkowity okresu przygotowaw-
czego (tRp) wynosi 100%. 

Udział ćwiczeń siłowych [t(6)p] 
w całości obciążeń okresu przygoto-
wawczego (tRp) wykonywanych przez 
zawodniczkę K.J. wahał się od 24,0 
do 29,7% (ryc. 3). W przypadku tych 
ćwiczeń nie stwierdzono sukcesywnego, 
corocznego wzrostu. Związane było to 
przede wszystkim ze stanem zdrowia, 
który nie zawsze pozwalał na pełną 
realizację tego rodzaju ćwiczeń. 

Drugi analizowany obszar obciążeń 
treningowych dotyczył intensywności 
wysiłkowej. Wielkości godzinowe obcią-
żeń wykonywanych z różną intensywno-
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Rycina 2. Odsetkowe wartości sumarycznych obciążeń 
ukierunkowanych (U) i specjalnych (S) w stosunku  
do wykonanych w pierwszym rocznym cyklu  
(U+S 2005/2006 = 100%) 

Zakres 
intensywności 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

t1 567:16 588:26 642:06 595:41 571:06 

t2 480:50 436:16 538:50 572:25 578:06

t3 97:58 83:25 74:06 129:10 115:48

t4 34:18 44:41 22:05 15:16 13:53

t5 – 1:15 0:40 – – 

Justyna Kowalczyk 24 września 2014 roku obroniła na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie pracę doktorską i tym 
samym uzyskała tytuł doktora. Jej promotorem był profesor 
Szymon Krasicki. Praca doktorska mistrzyni olimpijskiej nosiła tytuł 
„Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich 
na tle ewolucji techniki biegu oraz zróżnicowanych poziomów 
sportowych”. Kowalczyk tłumaczy w niej, jakie zmiany w treningach 
wywołało pojawienie się techniki dowolnej (m.in. na swoim 
przykładzie). Przedstawiamy wybrany przez Justynę Kowalczyk  
i Szymona Krasickiego fragment pracy doktorskiej.

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie całorocznych intensywności 
wysiłkowych wykonanych przez K.J. w analizowanym pięcioleciu 
szkoleniowym (h) 
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odbywające się w tym właśnie zakresie 
określane są jako kształtujące.

W odniesieniu do ćwiczeń odbywają-
cych się w zakresie trzecim (t3), bazują-
cych na metabolizmie mieszanym (tleno-
wo-beztlenowym), należy podkreślić ich 
szczególne znaczenie związane z tym, 
że właśnie takimi przemianami charak-
teryzują się wszystkie wysiłki startowe, 
z wyjątkiem tzw. sprinterskich. Sprinty, 
tak indywidualne, jak i drużynowe, cha-
rakteryzują się natomiast intensywno-
ścią mieszczącą się w zakresie czwartym 
(t4), opartą na przemianach beztleno-
wych, kwasomlekowych. Z tych powo-
dów analizy dotyczące zakresów t3 i t4, 

ścią, w poszczególnych rocznych cyklach 
szkoleniowych, zamieszczono w tabeli 2.

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 2, 
w analizowanym pięcioleciu szkolenio-
wym wyraźnie dominowały wysiłki odby-
wające się w strefie przemian tlenowych 
(t1 i t2). Stwierdzono, że w ostatnich 
dwóch rocznych cyklach szkoleniowych 
(2008/2009 i 2009/2010) malał udział 
wysiłków mieszczących się w zakresie 
pierwszym (t1). Natomiast od trzeciego 
roku (2007/2008) wzrastały te, które 
były wykonywane z większą intensyw-
nością i mieściły się w zakresie dru-
gim (t2). Warto wspomnieć, że wysiłki 

czyli intensywności charakterystycznych 
dla wysiłków startowych, potraktowa-
no wspólnie (t3 + t4). Dane zawarte 
w tabeli 2 dokumentują, że wielkości 
tych treningów wahały się od 96:11 h do 
144:26 h. W ujęciu odsetkowym udział 
w całorocznych obciążeniach wynosił 
odpowiednio od 7,5 do 11,0%.

podsumowanie
Analizy zamieszczone powyżej wyraź-

nie wskazują, że obciążenia stosowane 
przez zawodniczkę K.J. charakteryzowa-
ły się znacznym udziałem ćwiczeń spe-
cjalnych oraz treningów wykonywanych 
z intensywnością kształtującą poziom 
wydolności tlenowej oraz tej, która jest 
typowa dla wysiłków startowych.

Wielkości tych obciążeń, zarówno 
w ujęciu bezwzględnym (wyrażonym 
w h), jak i względnym (wyrażonym w %), 
mogą stanowić swoisty wzór wskazujący 
na efektywne postępowanie szkoleniowe 
w przypadku zawodniczek – seniorek 
przygotowujących się do udziału w naj-
ważniejszych zawodach międzynarodo-
wych. 

Zastrzega się jednocześnie, że nie 
należy dokładnie kopiować podanych 
wielkości obciążeń, a jedynie traktować 
je jako przykład tendencji i kierunków 
postępowania szkoleniowego. 

Na zakończenie tych rozważań 
warto podkreślić, że obciążenia tre-
ningowe są ważnym, ale nie jedynym, 
elementem przygotowania do rywa-
lizacji sportowej. Oprócz nich istotną 
rolę odgrywają m.in. – trudniejsze do 
precyzyjniejszych pomiarów – cechy 
psychiczne, mentalne. 
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Rycina 3. 
Odsetkowy 
udział ćwiczeń 
siłowych [T(6)p] 
w obciążeniach 
treningowych 
realizowanych 
w kolejnych 
okresach 
przygotowawczych 
(TRp = 100%)
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Lake City. Od lokalizacji pozostałych 
obiektów wyróżnia je duża wysokość nad 
poziomem morza. Pierwszy znajduje się 
na 1105 m n.p.m., natomiast drugi na 
1425 m n.p.m. Obecnie w trakcie sezonu 
rozgrywane są już tylko jedne zawody 
międzynarodowej rangi mistrzowskiej na 
odkrytym obiekcie [7].

Najważniejszymi imprezami w łyż-
wiarstwie szybkim poza ZIO i edycjami 
Pucharu Świata są: 

mistrzostwa świata w wieloboju,
mistrzostwa świata w sprincie,
mistrzostwa świata na dystansach.
Program konkurencji mistrzostw świata 

na dystansach pokrywa się z programem 
ZIO.

Mistrzostwa świata w wieloboju (tzw. 
dużym) odbywają się w ciągu dwóch dni. 
Pierwszego dnia rozgrywane są biegi 
kobiet na 500 i 3000 m oraz biegi 
mężczyzn na 500 i 5000 m, a drugiego 
dnia – biegi kobiet na 1500 i 5000 m oraz 
biegi mężczyzn na 1500 i 10000 m.

Dystanse na mistrzostwach świata 
w sprincie (wielobój sprinterski) to 500 
i 1000 m dla kobiet i mężczyzn. Pierwszego 
dnia mistrzostw biegi są rozgrywane na 
dystansach 500 i 1000 m, drugiego 
dnia również na tych samych dys-
tansach, ale z przeciwnych torów (zawod-
nik, który w pierwszym dniu startował 
z toru wewnętrznego na danym dystan-
sie, w drugim startuje z zewnętrznego, 
i odwrotnie).

w drodze do Vancouver
Sukces sportowy uzależniony jest od 

wielu czynników, tak przewidywalnych, 
jak i przypadkowych. Trening jest proces-
em planowym, który stara się większością 
tych czynników sterować. Realizacja 

Ż ycie sportowe jest 
podporządkowane swoistej 
cykliczności, której rytm 

wyznaczają Igrzyska Olimpijskie (IO). 
Czas pomiędzy tymi najważniejszymi 
w sporcie wyczynowym wydarzeniami, 
obejmujący kolejne cztery lata, nazywany 
jest olimpiadą. W oparciu o ten właśnie 
okres i z myślą o starcie w kolejnych 
IO trenerzy poszczególnych dyscyplin 
układają wieloletnie plany treningowe, 
a w nich kolejne roczne makrocykle.

Łyżwiarstwo szybkie jest jedną z najstar-
szych dyscyplin znajdujących się w progra-
mie Zimowych Igrzysk Olimpijskich (ZIO). 
Za jego ojczyznę uważa się Holandię, 
gdzie zimą zamarznięte kanały służyły 
jako drogi komunikacyjne oraz umożli-
wiały ściganie się na łyżwach dla przy-
jemności [1]. Już w XIV wieku Holendrzy 
wytwarzali łyżwy z drewna z szyną żela-
zną, podczas gdy w północnej Europie 
jeżdżono jeszcze na łyżwach z kości. Do 
dzisiaj najważniejszym wydarzeniem łyż-
wiarskim w Holandii jest Elfstedentocht, 
czyli Wyścig Jedenastu Miast we Fryzji, 
którego trasa o długości prawie 200 km 
przebiega zamarzniętymi kanałami. 
Bierze w nim udział około 15 000 ama-
torów ścigania się na panczenach [2].

Wraz z udoskonalaniem sprzętu roz-
wijała się również infrastruktura. Dawniej 
do ścigania na łyżwach wystarczało 
zamarznięte jezioro. Pod koniec XIX wieku 
budowano już naturalne 400-metrowe 
lodowiska. Z biegiem czasu, gdy zimy 
zaczęły być mniej mroźne, stopniowo 
zastępowano je obiektami ze sztucznym 
mrożeniem [3]. Duże zmiany w infrastruk-
turze łyżwiarskiej nastąpiły po 1987 roku, 
kiedy to powstały dwie pierwsze hale 
do łyżwiarstwa szybkiego w Heerenveen 
(Holandia) i Berlinie (Niemcy). Od tego 
czasu ta zimowa dyscyplina przestała być 
zależna od warunków atmosferycznych 
[4–6]. Obecnie na świecie jest już 31 hal 
do jazdy szybkiej na łyżwach – najwięcej 
w Holandii (5), Rosji (4) i Chinach (4). 
Swoje hale mają również: Norwegia (3), 
Niemcy (3), Kanada (3), a także USA 
(2), Japonia (2), Korea Płd., (1) czy też 
Włochy (1), Szwecja (1), Białoruś (1) 
i Kazachstan (1). Dwa „najszybsze” tory 
łyżwiarskie na świecie to Olympic Ovall 
w Calgary i Utah Olympic Ovall w Salt 

planu nie zawsze pokrywa się z przyjętymi 
założeniami, dlatego niezwykle istotna 
jest wzajemna weryfikacja tych dwóch 
elementów. 

Celem niniejszej pracy przedstawie-
nie czytelnikowi procesu planowania 
i realizacji obciążeń treningowych roc-
znego makrocyklu kadry narodowej 
kobiet w łyżwiarstwie szybkim w sezonie 
olimpijskim 2009/2010. Dla polskiego 
łyżwiarstwa był to sezon przełomowy – 
zapoczątkował u nas pasmo sukcesów 
w tej dyscyplinie, zwieńczone złotym 
medalem Zbigniewa Bródki podczas 
ZIO w Soczi. To właśnie w Vancouver 
w 2010 roku, po 50-letniej przerwie, pol-
skie zawodniczki zdobyły brązowy medal 
olimpijski w biegu drużynowym [7, 8]. 

Autorką planu makrocyklu, a zara-
zem jego głównym wykonawcą, była 
ówczesna trenerka kadry narodowej, mgr 
Ewa Białkowska. Zasadniczym założe-
niem planowania makrocyklu w sezonie 
2009/2010 było doprowadzenie zawod-
niczek do uzyskania najlepszego rezultatu 
w zawodach głównych, czyli podczas ZIO 
w Vancouver. Skonstruowano go w spo-
sób standardowy dla dyscyplin szyb-
kościowo-wytrzymałościowych, wyodręb-
niając okres przygotowawczy, startowy 
z dwoma szczytami formy oraz przejścio-
wy [4, 9, 10].

Dariusz Tchórzewski*, ewa Białkowska**, 
Luiza złoTkowska**

Konstrukcja polskiego 
systemu szkolenia  
w łyżwiarstwie szybkim 
oparta jest na realizacji 
treningu w formie 
zagranicznych zgrupowań

Makrocykl w łyżwiarstwie szybkim na 

przykładzie przygotowań kadry narodowej 

kobiet do zimowych igrzysk olimpijskich 

w sezonie 2009/2010

Drużyna polskich 
panczenistek 
sprawiła ogromną 
niespodziankę 
zdobywając 
w igrzyskach 
olimpijskich  
w Vancouver 
bręzowy medal
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Okres przygotowawczy trwał 28 tygo-
dni podzielono go na trzy podokresy: 
przygotowania wszechstronnego, ukie-
runkowanego i specjalnego. Jego reali-
zacje rozpoczęto 20 kwietnia 2009 roku, 
a zakończono 31 października 2009 roku. 
Celem okresu przygotowawczego było 
podniesienie poziomu wydolności orga-
nizmu, zdolności motorycznych, a także 
doskonalenie umiejętności taktyczno-
technicznych.

Podokres przygotowania wszechstron-
nego trwał 9 tygodni, od 20 kwietnia do 
21 czerwca. Najwięcej pracy wykonano 
w drugim (77,4%) i pierwszym (22,2%) 
zakresie intensywności. Praca w trzecim 
zakresie zajęła 0,2% całości obciążeń 
treningowych (ryc. 1). Głównym środkiem 
treningowym była jazda na rowerze, rol-
kach oraz bieg (tab. 1).

 Strefy energetyczne: Pd – podtrzy-
mująca, Tl – tlenowa, M – mieszana, 
BKw – beztlenowa kwasomlekowa, BnKw 

– beztlenowa niekwasomlekowa, Anab – 
anaboliczna

Największą objętość treningu zreali-
zowano w jeździe na rowerze (69,3%) 
i na wrotkach (10,7%). Nie korzystano 
ze środków charakterystycznych dla roz-
patrywanego podokresu, tj. pływania, 
zespołowych gier sportowych itp. [11]. 
Duży udział w treningu miały natomiast 
środki oddziaływania ukierunkowanego 
(13,3% wrotki + imitacje + siła ukierun-

Tabela 1. Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania wszechstronnego

Środki treningowe Jazda  
na rowerze

Jazda  
na wrotkach

Ćwiczenia siłowe
Bieg Imitacja Ogółemwszechstronne ukierunkowane

Liczba jednostek treningowych 29 18 7 5 10 6 70
Czas pracy 63 h 30‘ 9 h 49‘ 6 h 32’ 10 h 20’ 1 h 55’ 92 h 06‘
Strefy energetyczne 1, 2 1, 2, 3 2 (6) 2, 3 (6) 1, 2 2 1, 2, 3 

Rycina 1. Udział stref przemian energetycznych w treningu w podokresie przygotowania wszechstronnego
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kowana), które włączono do programu 
treningowego począwszy od czwartego 
tygodnia.

Zapis przykładowego mikrocyklu 
z omawianego podokresu zamieszczono 
w tabeli 2.

Poza piątym tygodniem, podczas któ-
rego miało miejsce zgrupowanie w Spale 
(tab. 2.), sumaryczna objętość pracy 
w kolejnych mikrocyklach nie przekra-
czała 700 minut. Pracę tę wykonywano 
w bardzo niskich zakresach intensywno-
ści. Praktycznie pominięto ją w zakresach 
czwartym i piątym.

Podokres przygotowania ukierunkowa-
nego zrealizowano w czasie 12 tygo-
dni, tj. od 22 czerwca do 13 września. 
Zwiększono w nim intensywność obcią-
żeń przy jednoczesnym zachowaniu dużej 
objętości pracy (ryc. 2). Celem podokresu 
było podniesienie poziomu wybranych 
parametrów fizjologicznych organizmu, 
istotnych z punktu widzenia specyfiki łyż-
wiarstwa szybkiego. 

Strefy energetyczne: Pd – podtrzymu-
jąca, Tl – tlenowa, M – mieszana, BKw 
– beztlenowa kwasomlekowa, BnKw – 
beztlenowa niekwasomlekowa, Anab – 
anaboliczna

W porównaniu z poprzednim pod-
okresem wzrosły obciążenia w trzecim 
(4,5%) zakresie intensywności, wykonano 
również pracę w czwartym (2%) i piątym 
(0,03%). Nadal największą pracę wyko-
nywano w pierwszym (15,7%) i drugim 
(75%) zakresie intensywności (ryc. 2). 

Wciąż korzystano głównie z takich 
środków treningowych, jak: jazda na 
rowerze, wrotkach i bieg, oraz wpro-
wadzono jazdę na łyżwach (tab. 3). 
W stosunku do poprzedniego podokresu 
zmniejszono objętość pracy na rowerze 
(46,2%), zwiększono natomiast udział 
środków oddziaływania ukierunkowane-
go (do 16,2% ogólnej objętości) oraz 
specjalnych (7%).

W podokresie odbyły się trzy zgrupo-
wania: Szklarska Poręba 24 czerwca–9 
lipca (tab. 4); zgrupowanie lodowe – 
Berlin 20–31 licpca oraz zgrupowanie 
wysokogórskie Font Romeu (Francja) 15 
sierpnia–5 września.

Podokres przygotowania specjalnego 
zrealizowano w ciągu 7 tygodni, począw-
szy od 14 września, a skończywszy 31 

października. Zadaniem tej części tre-
ningu było przygotowanie organizmu 
zawodniczek do pierwszej części okresu 
startowego.

Zachowano dużą objętość ogólnej 
pracy w zakresie pierwszym (26,2%) i dru-
gim (61,9%). Objętość pracy w zakresie 
trzecim wyniosła 7,4%, w czwartym 1,9%, 
w piątym zaś 1,3% (ryc. 3). 

Strefy energetyczne: Pd – podtrzymu-
jąca, Tl – tlenowa, M – mieszana, BKw 
– beztlenowa kwasomlekowa, BnKw – 
beztlenowa niekwasomlekowa, Anab – 
anaboliczna

Tabela 3. Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania ukierunkowanego

Środki treningowe Jazda  
na rowerze

Jazda  
na wrotkach

Jazda  
na łyżwach

Ćwiczenia siłowe
Bieg Imitacja Ogółem

wszechstronne ukierunkowane
Liczba jednostek 
treningowych 29 29 20 19 33 7 137

Czas pracy 57 h 5‘ 14 h 25‘ 8 h 38‘ 15 h 2 h 48‘ 22 h 36’ 2 h 46’ 123 h 18’
Strefy energetyczne 1, 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 (6) 2, 3 (6) 1, 2 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5

Tabela 2. Mikrocykl podokresu przygotowania wszechstronnego realizowany w dniach 18–24 maja 
2009 roku podczas zgrupowania w Spale

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Rozruch bieg 30’ bieg 30‘ bieg 30‘

Trening 1
bieg z imitacją 
4’ biegu + 2’ 
imitacji/x 10

wrotki 8’ x 4
rozgrzewka 30’ 
imitacja 3’ x 5 

rozluźnienie 30’
wrotki 5’ x 4 wrotki 8’ x 4 bieg 60’ rower 3 h

Trening 2 rower 2 h rower 2 h

siłownia 
przysiady 15 
kg x 15/6 na 
jednej nodze

rolki 
8 okrążeń 

koordynacje 
6 x 3 okrążenia 
8 x 2 okrążenia

Rycina 3. Udział stref przemian energetycznych w treningu w podokresie przygotowania specjalnego

Rycina 2. Udział stref przemian energetycznych w treningu w podokresie przygotowania ukierunkowanego
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Zgodnie z celami i charakterem tego 
podokresu dobór środków treningo-
wych nawiązuje do warunków starto-
wych. Udział jazdy na łyżwach wzrósł do 
27,8% ogólnych obciążeń treningowych, 
natomiast jazdy na rowerze pozostał na 
podobnym poziomie (55,2%). Zmalało 
natomiast wykorzystanie środków ukie-
runkowanych do 4,7% (tab. 5).

wybrane starty w cyklu Pucharu Świata, 
będące jednocześnie zawodami kwa-
lifikacyjnymi do ZIO. Drugi, docelowy 
szczyt, przewidziano na okres startu 
w Vancouver podczas ZIO.

W okresie tym nastąpił wzrost pracy 
w zakresie czwartym do 3,6% ogólnej 
pracy, pozostałe wartości kształtowały 
się następująco: zakres pierwszy 33,7%, 

Tabela 4. Mikrocykl podokresu przygotowania ukierunkowanego realizowany w dniach 29 czerwca–5 lipca 
2009 roku na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Rozruch bieg 30’ bieg 30’ bieg 30’ bieg 30‘ bieg 30‘ bieg 30’

Trening 1
rolki 

8’ x 41 okrążeń  
x 6 koordynacja

rolki 8’ x 5 rolki 4’ x 6 rower 2 h rolki 7‘ x 5 bieg 60’ rower 3 h

Trening 2

siłownia 
przysiady 20 kg  
x 15/8 na jednej 

nodze

rower 2 h rower 2 h

siłownia 
przysiady 20 kg 
x 15/8 na jednej 

nodze

rolki 8’ x 4

Tabela 5. Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego

Środki treningowe Jazda  
na rowerze

Jazda  
na łyżwach

Ćwiczenia siłowe
Bieg Imitacja Ogółem

wszechstronne ukierunkowane
Liczba jednostek treningowych 32 36 7 1 4 80
Czas pracy 25 h 39‘ 12 h 57‘ 4 h 40‘ 32’ 1 h 1 h 40‘ 46 h 28‘
Strefy energetyczne 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 (6) 2, 3, 4 (6) 1 2 1, 2, 3, 4, 5

W podokresie przygotowania specjal-
nego trening realizowano podczas trzech 
zgrupowań lodowych: Erfurt 16–27 paź-
dziernika, Berlin 12–18 października (tab. 
6) oraz Zakopane 25–31 października.

Okres startowy trwał 17 tygodni, od 
2 listopada 2009 roku do 28 lutego 
2010 roku. Ze względu na specyfikę 
startów w tym okresie zaistniała koniecz-
ność uwzględnienia w nim dwóch szczy-
tów formy. Pierwszy miał przypaść na 

Tabela 6. Mikrocykl podokresu przygotowania specjalnego realizowany w dniach 12–18 października 2009 
roku na zgrupowaniu w Berlinie

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Rozruch rolki 30’ rolki 30’ rolki 30’ rolki 30‘ rolki 30‘

Trening 1

łyżwy 
8 okrążeń 

wytrzymałość 
podprogowa  

3’ x 3/x 3 
przerwa 3’ 
8 okrążeń

łyżwy 
10 okrążeń x 4 

400 m, 300 m /koor-
dynacja

łyżwy 
12 okrążeń 

500 m, 300 m x 
2 /koordynacja 

tempo 
800 m x 3 
8 okrążeń

łyżwy 
6 okrążeń 
300 m x 3 
200 m x 3 
/technika 
start x 2 

6 okrążeń

łyżwy 
8 okrążeń 

300 m, 200 m 
koordynacja 

400 m na czas 
start x 2 

6 okrążeń

start 
500 m 
1000m 

łyżwy 
15’ x 2

Trening 2 rolki 60’
siłownia 

przysiady 25 kg x 15/8 
na jednej nodze

rolki 40’ rolki 60‘ rolki 30’ koniec  
zgrupowania

Rycina 4. Udział stref przemian energetycznych w treningu w podokresie przygotowania specjalnego

Katarzyna Woźniak

Luiza Złotkowska
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drugi 54,3%, trzeci 5,7%, piąty 0,8%, 
w tym szóstym 1,9% ogólnej pracy (ryc. 
4). Głównymi środkami treningowymi 
była jazda na łyżwach (34,4%) i na rowe-
rze (53,4%) (tab. 7).

Strefy energetyczne: Pd – podtrzymu-
jąca, Tl – tlenowa, M – mieszana, BKw 
– beztlenowa kwasomlekowa, BnKw – 
beztlenowa niekwasomlekowa, Anab – 
anaboliczna

Dominującym środkiem treningowym 
w okresie startowym nadal pozosta-
ła jazda na rowerze (53,4%), drugim 
w kolejności, zgodnie z charakterem 
i celem okresu, była jazda na łyżwach 
(34,4%). Pomiędzy 8. a 14. tygodniem 
okresu realizowano również dużo ćwiczeń 
o charakterze siłowym (11%). 

W okresie startowym zawodniczki prze-
bywały przede wszystkim na zgrupowa-
niach oraz brały udział w licznych startach 
przewidzianych kalendarzem imprez. 
W tabeli 8 przedstawiono zapis mikro-
cyklu przygotowującego zawodniczki do 
startu podczas zawodów Pucharu Świata 
w Calgary.

Okres przejściowy zrealizowano w trak-
cie 8 tygodni, od 1 marca do 26 kwietnia 
2010 roku. Charakteryzował się obniże-
niem objętości i intensywności pracy oraz 
zmianą jej charakteru (ryc. 5).

Strefy energetyczne: Pd – podtrzymu-
jąca, Tl – tlenowa, M – mieszana, BKw 
– beztlenowa kwasomlekowa, BnKw – 

beztlenowa niekwasomlekowa, Anab – 
anaboliczna

Pracę wykonywano jedynie w pierw-
szym (80%) i drugim (20%) zakresie 
intensywności, opierając ją głównie na 
środkach treningowych o charakterze 
wszechstronnym, tj. pływaniu (34,8%), 
aerobiku (30,4%), kolarstwie górskim 
(17,4%) i biegu (17,4%) (tab. 9). Celem 
okresu był odpoczynek oraz niedopusz-
czenie do nadmiernej utraty wydolno-
ści i sprawności wszechstronnej przy 
stworzeniu optymalnych warunków do 
rozpoczęcia kolejnego makrocyklu. 

Tabela 8. Przykładowy mikrocykl w okresie startowym w dniach 30 listopada–6 grudnia 2009 roku, Puchar 
Świata w Calgary

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Trening 1

łyżwy 8 okrążeń,  
6 okrążeń 400 m x 2 

koordynacja 300 m x 2 
mocno 300 m x 2 
technika8 okrążeń

łyżwy 8 okrążeń 
400 m x 2 

koordynacja 
3 okrążenia 

tempo drużynowe 
10 okrążeń

łyżwy 
8 okrążeń 

x 3

łyżwy 8 okrążeń 
400 m, 300 m 

koordynacja 800 m 
tempo 3 km 

1 start 8 okrążeń

puchar 
świata 
3000 m

puchar 
świata 
1500 m

puchar świata 
bieg drużynowy 

2400 m

Trening 2 rolki 40’ rolki 40’ rolki 30‘ rolki 30’

Tabela 7. Obciążenia treningowe w okresie startowym

Środki treningowe Jazda  
na łyżwach

Jazda  
na rowerze

Ćwicz siłowe
Bieg Ogółem

wszechstr. ukierunk.
Liczba jednostek treningowych 97 50 9 2 158
Czas pracy 23 h 57‘ 37 h 10‘ 5 h 50‘ 56‘ 1 h 20’ 66 h 13‘
Strefy energetyczne 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 2 (6) 2, 3 (6) 1 1, 2, 3, 4, 5 

Rycina 5. Udział stref przemian energetycznych w treningu w okresie przejściowym
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nia – że Polska nie dysponuje żadnym 
krytym obiektem do łyżwiarstwa szybkie-
go (halą), który pozwoliłby na większy 
udział w treningu środków specjalnych. 

W o wiele gorszej sytuacji znajduje się 
bezpośrednie zaplecze kadry narodo-
wej oraz kadra juniorów, których dostęp 
do lodowisk krajowych ogranicza się 

do okresu pomiędzy końcem listopada 
a początkiem marca. W tym wypadku 
udział środków specjalnych w treningu 
jest jeszcze mniejszy, a głównym ich sub-
stytutem staje się jazda na wrotkach. 
Dlatego tak ważne, nie tylko dla rozwoju, 
ale także dla przetrwania tej dyscypli-
ny w naszym kraju, staje się zadasze-
nie jednego z krajowych obiektów, co 
uniezależni zawodników od warunków 
atmosferycznych oraz zapewni znaczne 
wydłużenie sezonu lodowego.

* Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu, Zakład Sportów 
Zimowych; e-mail: dariusz.tchorzewski@

awf.krakow.pl, tel. 504 552 434
** Polski Związek Łyżwiarstwa 

Szybkiego

W całym makrocyklu najwięcej pracy 
przeprowadzono w drugim (67,7%) 
i pierwszym (26,9%) zakresie intensyw-
ności. Udział pracy w trzecim zakresie 
wyniósł 3,5%, w czwartym 1,5%, nato-
miast w piątym 0,4% (tab. 10).

podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym artyku-

le makrocykl jest charakterystyczny dla 
polskiego systemu szkolenia w łyżwiar-
stwie szybkim na poziomie mistrzowskim. 
Jego konstrukcja oparta jest (szczególnie 
w podokresie przygotowania specjalnego 
okresu przygotowawczego oraz okresu 
startowego) na założeniu realizacji tre-
ningu w formie licznych zagranicznych 
zgrupowań. Wynika to z faktu – o którym 
wspomniano na wstępie tego opracowa-

Tabela 9. Obciążenia treningowe w okresie przejściowym
Środki treningowe Pływanie Bieg Aerobik Rower MTB Ogółem

Liczba jednostek treningowych 8 4 7 3 22

Czas pracy 8 h 4 h 7 h 4 h 23 h

Strefy energetyczne 1 1 1, 2 1, 2 1, 2

Tabela 10. Obciążenia treningowe (w min) w makrocyklu olimpijskim 2009/2010

Okres
Zakres intensywności

1 2 3 4 5 6
Przygotowawczy 3106 11 498 569 201,5 66,5 232
podokres przygotowania  
wszechstronnego 1220 4255 29 32

podokres przygotowania  
ukierunkowanego 1155 5515 336 150 25 168

podokres przygotowania  
specjalnego 731 1728 204 51,5 41,5 32

Główny 1408 2267 155 106 11 56
Przejściowy 1050 270
Łącznie 5564 14 035 724 307,5 77,5 288

W trakcie okresu przygotowawczego 
zrealizowano dwutygodniowe zgrupo-
wanie lecznicze.

W całym analizowanym makrocyklu 
zawodniczki zrealizowały 467 jedno-
stek treningowych w czasie około 350 
godzin (zapis czasu czystej pracy wg 
metody Ważnego) [10], w tym: w okre-
sie przygotowawczym 287 jednostek 
w ciągu 261 godzin (74,5%), w okresie 
w startowym 158 jednostek w ciągu 
66 godzin (18,9%) oraz w okresie 
przejściowym 22 jednostki w ciągu 23 
godzin (6,6%).

Piśmiennictwo
Tchórzewski D. Łyżwiarstwo szybkie 
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N a ogrodzeniu, tuż przy lodowisku, 
wiszą plakaty na cześć Bródki. 
Że Zbigniew Bródka naszym 

mistrzem jest. Że Domaniewice mu 
dziękują. Mają za co – chłopak, który 
właśnie tam zaczynał karierę, który tam się 
wychowywał i nadal tam mieszka, zdobył 
w Soczi mistrzostwo olimpijskie na dystansie 
1500 m, a w starcie drużynowym zgarnął 
z kolegami brąz. Kilka dni przed wylotem 
na igrzyska trenował w Domaniewicach, 
oczywiście pod okiem Szymajdy.

Cztery pary łyżew  
na cały autokar

Mały Zbyszek mógł zostać albo lekko-
atletą, albo ganiać za piłką w Vagacie bądź 

sporty zimowe

Kalinie, czyli w lidze okręgowej. Więcej 
sportowych rozrywek w Domaniewicach 
nie było. Kiedy miał podejmować tę trudną 
decyzję, Szymajda wymyślił, że na przy-
szkolnym boisku zacznie wylewać wodę 
i założy klub UKS Błyskawica. 

– Bez Mieczysława sportu 
w Domaniewicach by nie było – mówi 
Bródka dzisiaj. I ma rację. To trener pro-
wadził i prowadzi sekcję lekkoatletyczną, 
to trener przygotowywał i przygotowu-
je nocami lodowisko – wylewa wodę, 
odśnieża, poprawia i dopieszcza. 160 cm 
wzrostu, z małym kawałkiem, a gigant. 
Mocarz. Wszystko oparte było i jest na jego 
chęciach, zapale, ambicji, dobrym sercu 
i odrobinie szaleństwa. 

Marsz po olimpijskie złoto łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka 

rozpoczął w małych Domaniewicach. To tam trafił  

na Mieczysława Szymajdę, nauczyciela wuefu, pasjonata sportu, 

zapaleńca, choć spokojnie można go nazwać nawet szaleńcem. 

Zdarza się, że panowie nadal wspólnie trenują,  

przede wszystkim… niezbędną dla mistrza jazdę rowerem.

W tym roku 
Zbigniew 
Bródka wystąpił 
w wyścigu 
amatorów w Tour 
de Pologne. 
Na zdjęciu 
z dyrektorem 
TdP Czesławem 
Langiem
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– Ja jeździłem na tej ślizgawce, a Mietek 
udzielał mi pierwszych wskazówek – opo-
wiada mistrz. Szybko złapał bakcyla. – 
Wydaje mi się, że chodziło o tę prędkość. 
Co by nie mówić, na lodowisku jest 
zdecydowanie większa niż na bieżni. Ta 
prędkość mnie fascynuje. Nawet w short 
tracku dochodzi do 40 km/h, a w łyżwiar-
stwie szybkim do sześćdziesiątki. A począt-
ki to upadki, na szczęście młody człowiek 
szybko się regeneruje. I nie boi się, że coś 

mu się stanie.
Te początki były 
trudne. – Błyskawica 

pojechała na 
zawody całym 
autokarem, peł-
nym. I cztery pary 
łyżew musiały 
wystarczyć na 
trzydzieści kilka 
osób, wymienia-

liśmy się 

mistą. – Piąte miejsce byłoby znakomite. 
Medal? No nie wiem, jest kilka takich 
kogutów, że hej – mówił. Ale wierzył, że 
to cel osiągalny. – Byłaby bajka... 

I była.
Po igrzyskach w Soczi wszystko zmie-

niło się o 180 stopni – wyznaje mistrz. 
Są wywiady, zdjęcia, autografy, spotkania 
z kibicami, wręczanie i odbieranie nagród, 
imprezy pokazowe i charytatywne. 

Na treningi coraz mniej czasu. – Kontuzji 
w okresie przygotowawczym nie było, no 
może jakieś drobne, o których nie warto 
wspominać. Ten brak czasu trochę wpłynął 
na to, że pewnych rzeczy teraz brakuje, 
ale spokojnie, wszystko nadrobię – obie-
cuje Bródka. Studzi zapędy tych, którzy 
po sukcesach w Soczi oczekują od niego 
samych fajerwerków. – Każdy sezon jest 
inny, a w tym poolimpijskim inne są też 
priorytety – twierdzi.

Jest dzikiem w tej dziedzinie
Przygotowania do każdego sezonu są cięż-

kie, żmudne, bywa, że nudne. Na szczęście 
jest jazda rowerem, bardzo ważna dla każ-
dego łyżwiarza szybkiego. – Przejeżdżamy 
dużo kilometrów, od kwietnia do września 

między biegami, sędziowie na nas czekali. 
Mietek zawsze każdego z nas wspierał. 
Kombinował, jak załatwić więcej sprzętu, 
zastanawiał się, co zrobić, by rozwijać nasze 
umiejętności. Jak widział, że ktoś się stara, 
że komuś naprawdę zależy, to i on dawał 
z siebie wszystko – wspomina Bródka.

Stadion został, krów już nie ma
Od tamtych czasów w Domaniewicach 

dużo się zmieniło. Bardzo dużo. Salka 
do ćwiczeń w szkole podstawowej została 
wyremontowana. Kiedyś przy szkole był 
stadion. Ganiali po nim piłkarze, więc 
i murawa, i bieżnia zryte były korkami ich 
butów. Kiedy murawę oszczędzali piłka-
rze, pasały się tam krowy, bywało i tak. 
Folklor. Stadion jest, piłkarze też. Krów 
nie ma. Zmniejszyło się podwórko, bo 
obok podstawówki wybudowano wielkie 
gimnazjum, z salą gimnastyczną. Tam 
czasami trenuje Bródka. Ma do dyspozycji 
nawet siłownię – a kiedyś ćwiczenia siłowe 
w Domaniewicach wyglądały tak, że na 
plecy brało się albo trenera, albo dziewczy-
nę i przy drabinkach robiło przysiady... Ma 
też deskę Heidena, dzięki której technikę 
może ćwiczyć na sucho, bez lodu. – Teraz 
to superwarunki w porównaniu z tym, co 
było tu kiedyś – przyznaje mistrz.

W sezonie 2012/2013 Bródka został 
triumfatorem Pucharu Świata – oczywi-
ście na dystansie 1500 m. Jest pierwszym 
w historii Polakiem, który tego dokonał 
w łyżwiarstwie szybkim. W roku 2010, 
w Vancouver, był 27. Przed jego wylotem 
do Soczi Szymajda był ostrożnym opty-

Mieczysław 
Szymajda 
nauczyciel wf. 
z Domaniewic 
zaraził 
Zbigniewa 
Bródkę 
miłością do 
sportu
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jakieś pięć, sześć tysięcy. Wychodzi od 70 
do 100 w tygodniu. Uzupełniamy to rolka-
mi – opowiada Bródka. 

Rowerem uwielbia jeździć. – Nie mamy 
obozów typowo rowerowych, jeździmy 
tam, gdzie akurat jesteśmy. Do września, 

bo potem przychodzi czas na łyżwy. Lubię 
to, taki trening to przyjemność, wolę go od 
rolek – zapewnia. 

Kto chciałby spotkać mistrza, ma na to 
szansę na trasie między Domaniewicami 
a Łowiczem, gdzie Bródka pracuje w straży 
pożarnej. – Rowerem pokonuję ją nie cza-
sami, a często. Po zdobyciu olimpijskiego 

wtedy, kiedy pobocze się kończy. Rzadko 
to robię. Tylko wtedy, kiedy brakuje mi 
czasu na trening.

Skąd pomysł, by zostać strażakiem, 
by tak poważną i odpowiedzialną pracę 
łączyć ze sportem, i to na tym poziomie? 

– Żadne hop-siup to nie jest. Ale są 
wolne dni, są urlopy. A przede wszystkim 
trening, czasami mogę zrobić na terenie 
jednostki, jeżeli wykonałem wszystkie obo-
wiązki i nie ma wyjazdu na akcję. Mamy 
tam siłownię, mamy boisko, jeżdżę na 
rowerze stacjonarnym – opowiada.

Też by tak chciał
Na lodowisku w Domaniewicach jeździ 

dużo dzieci. Nakręca ich przykład Bródki. 
Tam wszyscy są w niego zapatrzeni. Są też 
widoki na to, że doczeka się następców. 

– To bardzo ważne, by dawać przykład, 
pokazywać, że jak się chce, to nie ma 
rzeczy niemożliwych. Na igrzyskach w Salt 
Lake City oglądałem w telewizji Krystiana 
Zdrojkowskiego. Wtedy pomyślałem, że też 
bym tak chciał, ale to było marzenie ściętej 
głowy. I proszę… Warto w siebie wierzyć. Ja 
wierzyłem, a Mietek mi w tym pomagał – 
mówi Bródka.

złota tylko dojechałem do remizy, a kole-
dzy powiedzieli, że już dzwonili ich znajo-
mi, którzy mnie widzieli – mówi mistrz.

Jego partnerem treningowym bywa… 
Szymajda. – Czasami umawiamy się na 
rower, też jest dzikiem w tej dziedzinie. 

I daje radę. 40, nawet 50 km, jazda na 
kole, a on się trzyma. Zaskakuje mnie. 
Ciągnie go do sportu, wolny czas zawsze 
stara się spędzać aktywnie – mówi 
Bródka. On trasę Domaniewice–Łowicz 
pokonuje nawet na rolkach! – Zasuwam 
poboczem, więc jest w miarę bezpiecz-
nie – twierdzi. – Ryzyko zaczyna się 

Kiedyś przy szkole był stadion. Ganiali po nim 
piłkarze, więc i murawa, i bieżnia zryte były 
korkami ich butów. Kiedy murawę oszczędzali 
piłkarze, pasały się tam krowy, bywało i tak. 
Folklor. Stadion jest, piłkarze też. Krów nie ma
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Michał Kwiatkowski 

jako 13-letni 

chłopiec postawił 

wszystko na jedną 

kolarską kartę. Już 

teraz uczy swoich 

następców  

– w założonej przez 

siebie Akademii 

Copernicus.

Olgierd KwiatKOwsKi
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bawiłem się w kolarstwo, bo nawet 
treningu u boku brata nie można 
inaczej nazwać. Traktowałem to serio, 
ale jak to w przypadku 10–11-letniego 
dziecka – nie było wtedy jeszcze mowy 
o poważnym treningu. Wiedziałem jed-
nak, że ta właśnie dyscyplina mi odpo-
wiada – opowiada 24-letni kolarz.

Przełom nastąpił w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Toruniu, do której zaczął 
uczęszczać w wieku gimnazjalnym. 
Pozostał tam przez sześć lat. Wtedy 
też przyszły pierwsze sukcesy: medale 
w mistrzostwach Polski juniorów młod-
szych, mistrzostwach Europy i mistrzo-
stwach świata juniorów. – Zacząłem 
naprawdę na poważnie traktować swój 
sport. Były to ciężkie lata, prawdziwa 

P owielam te same wzory, 
w akademii pracuje kilku 
trenerów, którzy mnie 

prowadzili. Nie wyobrażam sobie, 
żeby można było dojść do sukcesów 
w kolarstwie inną drogą niż tą, którą 
ja wybrałem – mówi pierwszy polski 
zawodowy mistrz świata w kolarstwie 
szosowym.

Prawdziwa szkoła charakteru
Nie była to wcale ścieżka usłana 

różami, ale pełna wyrzeczeń, niepew-
ności, znaków zapytania o przyszłość. 
Kiedy już było wiadomo, że Michał 
Kwiatkowski chce zostać kolarzem, 
musiał opuścić rodzinny dom. Miał 
wtedy zaledwie 13 lat. – Najpierw 

szkoła charakteru, ale ja nie narzekam, 
bo również dzięki temu doszedłem do 
mistrzostwa świata – tłumaczy.

Kwiatkowski miał przy tym wiel-
kie szczęście. SMS w Toruniu zatrud-
niał wybitnych trenerów. – Sytuacja 
w polskim kolarstwie nie była ostatnio 
łatwa. Nie mieliśmy na nic pienię-
dzy. Ale przeżyliśmy dzięki szkoleniow-
com, którzy potrafili wyłapać wielkie 
talenty i odpowiednio je przygotować. 
System szkoleniowy przetrwał i dziś 
stajemy się potęgą. Rafał Majka trafił 
na Zbigniewa Klęka, a Michał na 
Wiesława Młodziankiewicza, Zbigniewa 
Barcinkowskiego i Marcina Mientkiego. 
To są wszyscy świetni fachowcy. Wielu 
takich mamy w całej Polsce – mówi 
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prezes Polskiego Związku Kolarskiego 
Wacław Skarul.

Równie trudną decyzję Kwiatkowski 
musiał podjąć po zakończeniu szko-
ły w Toruniu. Co dalej? Jak płynnie 
przejść z kategorii juniora do orlika? 
Wiedział, że nadaje się do kolarstwa. 
W kategoriach młodzieżowych wygry-
wał praktycznie wszystko. – To jest czas 
ważnych decyzji życiowych nie tylko 
dla kolarzy, ale dla każdego człowieka 
w wieku 18–19 lat i jego rodziców. 
Matura i co potem? Studia czy kariera 
sportowa? – opowiada Kwiatkowski.

Chcę być jeszcze lepszy
Absolwent toruńskiego SMS posta-

wił na sport. Przez pewien czas tego 

który ma stanowić przykład dla innych 
w szkoleniu. Mam pewną wizję i chcę 
ją realizować – opowiada o własnym 
projekcie Kwiatkowski.

Mistrz świata sam uczestniczy w nie-
których zajęciach, zwłaszcza w okresie 
jesiennym, kiedy ma wolne od zgrupo-
wań. Często z uczniami Copernicusa 
zabiera się na przejażdżki rowerowe. 
– To bardzo ważne dla tych dzieciaków, 
szczególnie teraz po ostatnich sukce-
sach polskiego kolarstwa. Zdaję sobie 
sprawę, że jesteśmy dla nich idolami 
i swoją postawą inspirujemy ich do 
ciężkiej pracy. To widać po nich, bo 
trenują z ogromnym zaangażowaniem 
– mówi torunianin.

Czy wierzy w to, że wychowa w ten 
sposób przyszłego mistrza świata? – 
Trenując jako dzieciak, nie myślałem 
o tytule. Zawsze nastawiałem się na 
kolejny ważny krok w karierze. Trzeba 
nauczyć się cierpliwości, bo sukces 
może przyjść niespodziewanie, ale 
tylko wtedy, kiedy się ciężko pracuje. 
A jeśli nawet nie wyjdzie, to kolar-
stwo jest prawdziwą szkołą charakteru. 
Pomaga ludziom w życiu – przekonuje 
Michał Kwiatkowski.

żałował. – Nawet nie chcę wracać 
do tych chwil. Były to najgorsze dni, 
które spotkały mnie w trakcie kariery. 
Myślałem, że zerwę z kolarstwem. Ze 
wszystkiego, co dotychczas osiągną-
łem, zrezygnuję. Było mi naprawdę 
ciężko – wspomina. W 2009 roku aktu-
alny mistrz świata wyjechał do Włoch. 
Nie był sam. By zdobywać kolarskie 
szlify, wraz z nim wyemigrowało kilku 
kolegów, znajomy trener. Zetknięcie 
z europejską rzeczywistością było dla 
Kwiatkowskiego bolesne. Włoski spon-
sor półamatorskiego zespołu wymagał 
dziesiątek startów i wyłącznie zwy-
cięstw. Nie dał czasu na aklimatyza-
cję, nie pozwalał na błędy. Kolarze 
mieszkali w spartańskich warunkach. 
Wszystkiego się odechciewało, także 
kontynuowania życiowej pasji. Ta jed-
nak dla Kwiatkowskiego okazała się 
silniejsza niż wszelkie trudności. – Nie 
chciałem zaprzepaścić dotychczasowe-
go dorobku – mówi kolarz. I, jak się 
okazało, wielkiej kariery.

Po krótkiej przerwie i lizaniu ran 
w Polsce znów wyjechał zagranicę – do 
Hiszpanii. Było już łatwiej. Przyzwyczaił 
się do zawodowego znoju. Potem 
podpisał pierwszy zawodowy kontrakt 
– z amerykańską grupą Radioshack, 
w której jeździł Lance Armstrong, a po 
jej likwidacji trafił do Omegi Pharma, 
jednego z najsilniejszych zespołów 
w zawodowym peletonie. To w bar-
wach tej belgijskiej drużyny zaczął 
odnosić pierwsze zwycięstwa, najpierw 
w wyścigach niższej rangi, potem 
w World Tour, a we wrześniu 2014 
roku w wyścigu o mistrzostwo świa-
ta ze startu wspólnego. Droga pełna 
wyrzeczeń zakończyła się już sukce-
sem. – Nie jestem tym demotywowa-
ny, ale zmotywowany. Na szczęście 
uprawiam dyscyplinę, w której jest tak 
dużo do wygrania. Sam mam własny 
cel: chcę być jeszcze lepszy – mówi 
Kwiatkowski.

Akademia przyszłych mistrzów
Ale już teraz wyznaczył sobie nowe 

niezwykle odpowiedzialne jak na 24-let-
niego kolarza zadanie – wychowanie 
następców. W ubiegłym roku założył 
Uczniowski Klub Sportowy Copernicus. 
Na potrzeby tej kolarskiej akademii 
sfinansował remonty budynków w swo-
jej byłej szkole w Toruniu, przycią-
gnął sponsorów, namówił do pracy 
byłych trenerów: Marcina Mientkiego, 
Tomasza Owsiana, Sławomira 
Balińskiego, Andrzeja Kiejnowskiego. 
Akademia pęka w szwach.

– Trenuje już u nas 120 dziecia-
ków i nie jesteśmy w stanie przyjąć 
ich więcej, bo SMS w Toruniu nie 
ma takich możliwości lokalowych. Nie 
chcemy też się rozrastać, budować 
filii w Polsce, ponieważ zamierzamy 
stworzyć produkt najwyższej jakości, 
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i  wracać.  Zawodnicy  pomagali  sobie 
wzajemnie, bo nie wszyscy pływali  na 
wysokim poziomie. Innym razem zabrał 
grupę  na  poligon  w  Izraelu,  gdzie 
kolarze – większość po raz pierwszy – 
skakali z samolotu na spadochronach.
Wędrówka na Kilimandżaro to prelu-

dium  do  przygotowań  przed  sezonem 
2015 w Tinkoff Saxo. – Było bardzo cięż-
ko, szczególnie pod koniec, od 5 tys. m 
n.p.m. Trudno było złapać oddech. Na 
szczęście nie padał śnieg, ale specjalnie 

T o  tzw.  team buidling,  popularny 
w  świecie  kolarskim  sposób 
budowania solidarności wewnątrz 

grupy.  W  zespole  Tinkoff  Saxo  ten 
zwyczaj wprowadził były kolarz Bjarne 
Riis.  Jego  pomysły  zaskakują  i  nieco 
szokują.  Kilka  lat  temu,  kiedy  grupa 
nazywała  się  Saxo  Bank,  podczas 
zgrupowania  w  rejonie  Bostonu 
wypłynął  z  kolarzami  na  pontonie 
w  morze  i  około  dwa  kilometry  od 
brzegu  kazał  im  wskoczyć  do  wody 

wchodziliśmy na szczyt o północy, żeby 
uniknąć opadów – opowiada o nowym 
życiowym  doświadczeniu  Rafał  Majka. 
– Wolałbym przejechać trzy toury w jed-
nym sezonie niż ponownie wchodzić na 
Kilimandżaro – dodał.
Celem takich wycieczek nie jest jed-

nak  jedynie  wprowadzenie  bardziej 
braterskich  relacji  w  zespole.  Dzięki 
takim  obciążeniom,  ale  o  zupełnie 
innym  charakterze,  kolarzom  łatwiej 
znieść  mordęgę  treningu  kolarskiego 
należącego do najcięższych we współ-
czesnym sporcie.
Majka  trenuje  przeważnie  zagra-

nicą  –  w  Hiszpanii  i  we  Włoszech. 
W  Hiszpanii  odbywają  się  najczęściej 
zgrupowania  grupy  Tinkoff,  głównie 
w  okresie  zimowym.  Włochy  polski 
kolarz sobie upodobał, bo z tego kraju 
jest  bliżej  do  Polski.  Tam,  nad  jezio-

W listopadzie Rafał Majka, zwycięzca tegorocznego Tour de 

Pologne i klasyfikacji górskiej Tour de France, wszedł na 

najwyższy szczyt w Afryce – Kilimandżaro. Wbrew pozorom 

wspinaczka była elementem treningu kolarskiego.
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rem Como, zamieszkał  i ćwiczy na co 
dzień. W zależności od  tego, w  jakim 
okresie  sezonu  się  znajduje,  wybiera 
intensywność  treningu.  Najciężej  pra-
cuje w styczniu i miesiąc, półtora przed 
wielkim tourem.
Przed  tegorocznym  Giro  d’Italia, 

które miało być głównym celem sezo-
nu  Majki,  zwycięzca  Tour  de  Pologne 
pojechał na Sycylię, pod Etnę. To świet-
ne miejsce, mało uczęszczane, dlatego 
tak lubiane przez kolarzy. 
–  Oczywiście  nie  mogę  zdradzić 

tego,  co  robimy  krok  po  kroku,  ale 
ogólny  schemat  jest  prosty.  Na  zgru-
powaniu  na  Sycylii  była  nas  dziesiąt-
ka  kolarzy.  Cały  czas  stosowaliśmy 
cykle  trzydniowe,  czyli  dwa  dni  pracy 
i  dzień  odpoczynku.  Treningi  miały 
długość 4,5–7 godzin. Podczas każde-
go z nich pokonaliśmy aż 3000–5000 

fował w  Tour  de  Pologne.  Sukcesy  te 
osiągnął  metodą  startową  i  tym,  co 
wypracował  podczas  zimowych  zgru-
powań  oraz  przygotowaniami  pod 
Etną.
W listopadzie Majka wznowił trenin-

gi. Pojechał na zgrupowanie na Wyspy 
Kanaryjskie.  Zapowiada,  że  oprócz 
normalnych dla niego zajęć w górach 
mocno popracuje nad czasówką.
–  Podczas  przerwy  zimowej  skupię 

się  na  jeździe  indywidualnej  na  czas, 
gdyż  ta  umiejętność  jest  moją  piętą 
achillesową.  Wiem,  że  jeśli  nad  tym 
popracuję,  to  zyskam  parę  sekund, 
które mogą decydować o zwycięstwach 
w wielu wyścigach. Ciągle muszę dużo 
pracować,  aby  poprawić  się  w  kilku 
kluczowych  obszarach.  Muszę  to  zro-
bić,  jeśli  chcę  się  liczyć  w  wyścigach 
wieloetapowych – zapowiedział.

OlgieRd KWiATKOWsKi

m przewyższenia. Wszystko po to, żeby 
noga  na  Giro  była  gotowa.  Zawsze 
są  też z nami masażyści, którzy dbają 
o nasze nogi przed kolejnymi jednost-
kami  treningowymi  –  opisał  Majka 
treningi w dzienniczku treningowym.
Te przygotowania zaowocowały szó-

stym  miejscem  we  włoskim  wyścigu. 
W  Tour  de  France  zawodnik  Tinkoff 
miał  nie  startować,  ale  ponieważ 
Alberto  Contador  w  ostatniej  chwili 
stracił pomocnika do jazdy w górach, 
sam  Hiszpan  poprosił  Majkę  o  start 
w Wielkiej  Pętli.  Przystępując do  tego 
wyścigu z marszu, po kolarskich waka-
cjach, 25-letni zawodnik z Zegartowic 
odniósł  jeden  z  największych  sukce-
sów  w  tym  roku  w  polskim  sporcie. 
Wygrał dwa górskie etapy najbardziej 
prestiżowego wyścigu  świata.  Tydzień 
po zakończeniu Tour de France trium-
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Za wszystko płaciłem sam. Uznałem, 
że jest to dla mnie ważny etap kariery 
i się zawziąłem. Wiem jednak, że można 
wystąpić o dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Ze względu na zbyt 
krótki czas na podjęcie decyzji nie zdecy-
dowałem się jednak na ten krok.

W Polsce nie byłby Pan w stanie wykształcić się 
na podobnym poziomie?
Polski Związek Kolarski organizuje 

kursy trenerskie, ale po pierwsze odby-
wają się zbyt rzadko, po drugie nie są 
w stanie zagwarantować wykładów takich 
specjalistów, z jakimi miałem do czynie-
nia w Szwajcarii.

Kto był Pana wykładowcą?
Zajęcia prowadzili wybitni trenerzy, 

uczestnicy jednego z najlepszych na 
świecie programów kolarskich – British 
Cycling. To szkoleniowcy na co dzień 
współpracujący m.in. z zawodową grupą 
Sky, w której jeżdżą dwaj zwycięzcy Tour 
de France: Bradley Wiggins i Christopher 
Froome. Miałem się od kogo uczyć. Aby 
zgłębić wiedzę, otrzymałem również 
materiały szkoleniowe UCI.

Na czym polegają zajęcia w programie CDP?
Odnoszą się do mnóstwa szczegó-

łowych zagadnień. Począwszy od indy-
widualnego podejścia do zawodnika, 
poprzez planowanie rozwoju kariery 
kolarza na lata, analizę danych z trenin-
gu opartego na pomiarze mocy i tętna, 
przeprowadzanie sesji treningowych 
praktycznych i teoretycznych w różnym 
okresie sezonu, po dostosowanie obcią-
żeń. W wielu sprawach mogłem spoj-
rzeć na kolarstwo, na treningi z zupełnie 
nowej perspektywy.

Jak wyrabia się licencję trenera UCI?
Wymaga to pewnego wysiłku i zaan-

gażowania. Międzynarodowa Unia 
Kolarska raz do roku organizuje kurs 
w swojej siedzibie, w szwajcarskiej miej-
scowości Aigle. Na zajęcia prowadzone 
w ramach programu Coach Development 
Programme (CDP) kwalifikuje się dzie-
sięć osób z całego świata. Ja odbywa-
łem je m.in. z Amerykaninem, Finką, 
Izraelczykiem, Szwajcarem, Słoweńcem, 
z kolarką torową z Hongkongu. Ze wzglę-
du na skalę trudności kurs podzielony 
jest na trzy stopnie, ja uczestniczyłem 
w najwyższym, trzecim stopniu – UCI 
Coaching Diploma. Kurs trwa miesiąc, 
dziennie odbywałem od 9 do 10 godzin 
zajęć. Łącznie zaliczyłem 250 godzin 
intensywnych lekcji, wliczając w to naukę 
własną poza zajęciami.

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby się dostać 
na kurs?
Należy wysłać aplikację, życiorys, 

a w nim wykazać się doświadczeniem 
trenerskim i zawodniczym. Nie miałem 
z tym problemu, bo przez 10 lat ścigałem 
się na szosie, jeździłem m.in. w druży-
nie WLKS Krakus BBC Czaja wspólnie 
z Rafałem Majką, pod opieką trenera 
Zbigniewa Klęka. Prowadziłem wcześniej 
także kilku zawodników, zdolnych junio-
rów w wieku 17–18 lat i młodzieżowców 
od 19. do 23. roku życia. Paru z nich 
odniosło sukcesy. Właściwie udokumen-
towałem dotychczasowy dorobek i zosta-
łem przyjęty. Do dziś jestem jedyną osobą 
z Polski, która przeszła przez sito selekcji, 
a potem ukończyła kurs.

Czy ktoś Panu pomagał finansowo? Szwajcaria 
to przecież bardzo drogi kraj.

Cały kurs kończył się egzaminem 
trwającym sześć godzin. Podzielony był 
na dwie dyscypliny: kolarstwo szosowe 
i górskie. Każdy test zawierał pytania 
opisowe, które były najczęściej bardzo 
złożone. Trzeba było na przykład szcze-
gółowo zaplanować dwa tygodnie bez-
pośredniego przygotowania startowego 
do mistrzostw świata juniorów na szosie, 
dzień po dniu, z konkretnym opisem 
każdego ćwiczenia. Przed komisją egza-
minacyjną musiałem także złożyć projekt 
przygotowany w czasie kursu. Trzeba 
było rozpisać w nim m.in. plan trenin-
gowy dla jednego zawodnika na 12 

Z ARKAdiUsZeM KOgUTeM, jedynym w Polsce licencjonowanym trenerem 

Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCi), rozmawia OlgieRd KWiATKOWsKi 

Trzeba było na przykład szczegółowo 
zaplanować dwa tygodnie bezpośredniego 
przygotowania startowego do mistrzostw 
świata juniorów na szosie, dzień po dniu,  
z konkretnym opisem każdego ćwiczenia
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tygodni. To około 100 treningów, oczywi-
ście niezbędny był komentarz dotyczący 
celów na cały sezon; analizowałem przy 
tym poszczególne jednostki treningowe. 
Opracowywałem też dokładne terminy 
i protokoły testów wydolnościowych i tere-
nowych. Projekt liczył 60 stron, był napi-
sany po angielsku. Na szczęście dobrze 
posługuję się tym językiem, nie miałem 
więc takiego problemu jak moja kole-
żanka z Hongkongu, która słabo włada-
jąc angielskim, poświęcała dodatkowy 
czas na tłumaczenia. Spała przez miesiąc 
kursu po dwie, najwyżej trzy godziny 
dziennie. 

Nie rozumiem…
Mają tak wyspecjalizowane mięśnie, 

że dłuższe spacery – szczególnie w okre-
sie intensywnych startów – powodują 
konieczność dwu-, trzydniowego odpo-
czynku. Tak więc galerie handlowe 
i zakupy z żonami i narzeczonymi w tym 
czasie odpadają. Przytoczę wspomnie-
nia Lance’a Armstronga, choć trudno 
dziś stawiać go za przykład, ale napisał 
w swojej książce o powszechnie stosowa-
nej w kolarstwie zawodowym zasadzie: 
Amerykanin wynajmował na ogół apar-
tamenty albo pokoje w hotelach na par-
terze lub po prostu z windą. Czytałem też, 
że zawodnicy jednej z grup zawodowych 
byli zobowiązani do noszenia krokomie-
rzy, a w kontrakcie istniał zapis o zakazie 
przekraczania 1000 kroków dziennie. 
Ten przykład dobrze pokazuje, jak bar-
dzo jest to wyspecjalizowany trening.

A ile kilokalorii spala kolarz dziennie podczas 
intensywnego treningu?
Od 2 tys. w czasie lekkiego treningu 

tlenowego po płaskim terenie do nawet 8 
tys. kcal w trakcie 7–8-godzinnej przepra-
wy po górskich przełęczach.

Ile więc musiałby zjeść makaronu, żeby 
uzupełnić straty energetyczne?
Odpowiadałoby to zjedzeniu około 2,5 

kg suchego makaronu, ale oczywiście 
żołądek nie jest w stanie przyjąć takiej 
dawki jedzenia w jeden dzień. Dlatego 
kolarze często wykazują deficyt ener-
getyczny, spalają więcej kalorii, niż są 
w stanie przyjąć.

Michał Kwiatkowski powiedział, że po sezonie 
odstawił rower i przytył od razu 3 kg, Rafał 
Majka jest cięższy aż o 4,5 kg. Patrząc na nich, 
trudno w to uwierzyć, ale raczej nie kłamią.
I bardzo dobrze, że przytyli, jest to 

wskazane. Niską wagę kolarze mogą 
utrzymywać przez krótki czas. W prze-
ciwnym razie znacznie ucierpi na tym 
ich wydolność. Tkanka tłuszczowa, której 
zawodnicy nabywają w okresie jesienno-
zimowym, znacznie przyśpiesza regene-
rację mięśni. Tkanka ta w pewien sposób 
lepiej odżywia cały organizm. Oni nadal 
mają bardzo niski jej poziom, w grani-
cach 8–9 procent, ale sam przyrost tłusz-
czu przyśpiesza odnowę mięśni.

Istotny jest też inny fakt. Odstawiając 
rower, unikając innego rodzaju wzmo-
żonego wysiłku przez tych kilka tygodni, 
zawodnicy odpoczywają nie tyle fizycznie, 
co psychicznie. Pozwala to im łatwiej 
wrócić do ciężkiego treningu w okresie 
przygotowawczym.

Czego kolarz nie powinien jeść?
W wielkim skrócie: smażonych i tłu-

stych potraw, fast foodów, żywności wyso-
ko przetworzonej czy bogatej w tłuszcze 
trans, pić gazowanych napojów. Coca-
cola przecież to osiem łyżeczek cukru 
w jednej puszce. Ale niektórzy kibice 

ich treningu. Na tym poziomie każdy 
z zawodników ma inne parametry, inne 
wymagania, dostrzegalne jednak tylko 
dla nich samych albo ich trenerów po 
szczegółowych badaniach. Opiekę szko-
leniową nad nimi należy maksymalnie 
zindywidualizować. Wynika to również 
ze specyfiki kolarstwa, w którym mamy 
wąskie specjalizacje i podział na tych, 
którzy najlepiej czują się w górach, na 
fachowców od długiego finiszu, na sprin-
terów. Nie mówiąc już o takim usta-
wieniu treningów, które pozwoli 
na osiągnięcie szczytu formy 
w pożądanym czasie.

Jak powinien więc wyglądać trening kolarza? 
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z jego 
specyfiki.
Musimy wyróżnić wiele aspektów. 

Czym innym jest trening amatora, czym 
innym młodego kolarza, a czym innym 
zawodnika na poziomie profesjonalisty 
takiego jak Michał Kwiatkowski czy Rafał 
Majka. Prowadząc amatora, można osią-
gnąć największy progres, bo na ogół nie 
jest to zawodnik odpowiednio ukształto-
wany, więc wiele rzeczy można popra-
wić. Ale weźmy na przykład Michała 
i Rafała czy innych zawodowców. Przede 
wszystkim nie sposób wystandaryzować 

Ale są pewne punkty wspólne w treningu 
kolarzy?
Wszyscy kolarze zawodowi pokonują 

rocznie na ogół od 30 do 35 tys. kilome-
trów rocznie. Codziennie więc w czasie 
treningu spędzają od trzech do ośmiu 
godzin na rowerze. W trakcie sezonu 
mają może dwa–trzy tygodnie wolne 
od roweru. Oni muszą podporządko-
wać całe życie tej dyscyplinie. Dotyczy 
to również nawyków żywieniowych oraz 
odpowiedniej regeneracji po treningach. 
Podam bardzo drastyczny przykład. 
Kolarze w trakcie sezonu nie powinni 
dużo chodzić.
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Ale większość kolarzy, nie tylko sprinterów, 
odwiedza siłownię. Przecież częste stawanie 
na pedały i podnoszenie sylwetki sprawia, że 
muszą mieć mocne nie tylko nogi, ale i ręce.
To są sportowcy, którzy muszą mieć wła-

ściwie rozbudowany cały korpus: brzuch, 
plecy, ramiona, klatkę piersiową oraz 
tzw. mięśnie głębokie, które pełnią funk-
cję stabilizującą dla organizmu, a kola-
rzowi pozwalają utrzymać na rowerze 
odpowiednią, aerodynamiczną sylwetkę. 
Zawodnicy korzystają w okresie zimo-
wym także z sauny, żeby prewencyjnie 
zapobiec przeziębieniom i zregenerować 
mięśnie, oraz z basenu, na którym odcią-
żają mięśnie i relaksują się. Popularne 
u kolarzy jest narciarstwo biegowe.

A bieganie?
Niewskazane, bo ten wysiłek angażuje 

zupełnie inne mięśnie. Ten rodzaj aktyw-
ności nie ma większego przełożenia na 
wynik. Oczywiście zasada ta ma zasto-
sowanie przede wszystkim w kolarstwie 
wyczynowym. W przypadku amatorów 
bieganie jak najbardziej może stano-
wić środek treningu ogólnorozwojowego, 
szczególnie przełajowe.

Michał Kwiatkowski chwalił się, że grywa 
czasami w koszykówkę.
Poza tym że jest to odskocznia od 

roweru, to sporty zespołowe poprawiają 
umiejętności koordynacyjne potrzebne 
w peletonie, w którym sytuacja jest bardzo 
dynamiczna. Z drugiej strony gry zespoło-
we wiążą się z dużym ryzkiem odniesienia 
kontuzji i należy być ostrożnym podczas 
rozgrzewki.

Mało osób wie o tym, że kolarz często trenuje 
bez bezpośredniej obecności trenera.
Na rynku dostępnych jest bardzo wiele 

urządzeń, które rejestrują każdą sekundę 
treningu kolarza. Zawodnik przesyła plik 
z zapisem treningu na specjalną platfor-
mę, dostępną dla trenera. W ten sposób 
odbywa się analiza jednostek treningo-
wych. Z plików można się bardzo dużo 
dowiedzieć. Najlepszym wskaźnikiem 

pewnie widzą zawodników z puszkami 
coli. Piją je niektórzy w końcówkach eta-
pów, bo zapewnia – poprzez wysoką 
zawartość cukru – mocny strzał energe-
tyczny. Pamiętać należy, że potem osłabia 
organizm. Kolarze upodobali sobie colę 
również ze względu na smak. Kwestia 
diety jest zagadnieniem często porusza-
nym w rozmowach prywatnych kolarzy 
– w końcu im jesteś lżejszy, tym – ogól-
nie rzecz biorąc – szybciej jeździsz na 
rowerze. 

W kolarstwie szosowym od lat istnieje podział 
na różne specjalności. Jak trenuje „góral”, czyli 
Rafał Majka, jak specjalista od klasyków, czyli 
Michał Kwiatkowski, a jak typowy sprinter?
Każdy inaczej. „Góral” ćwiczy głównie 

na podjazdach. Ponieważ na większości 
górskich etapów występuje kilka podjaz-
dów, to pokonuje je – przygotowując się 
do sezonu – wielokrotnie podczas jednej 
sesji. To są długie, 15–20-kilometrowe 
wspinaczki o różnicy przewyższeń nawet 
1500–1700 metrów na jednym odcinku. 
Im bliżej okresu startowego, tym trening 
wysokogórski jest bardziej intensywny, 
z wyższym tempem. „Klasycy” też ćwiczą 
w górach, ale oczywiście nie tylko i raczej 
na początku sezonu. Klasyczne wyścigi 
trwają przecież 6–7 godzin, zazwyczaj 
w terenie pofałdowanym. Kolarze, a czę-
sto po prostu ich trenerzy, wybierają też 
ćwiczenia za motorem po to, aby uzyskać 
określoną prędkość i stałą liczbę gene-
rowanych przez kolarza watów (mier-
nik mocy). Motor pomaga też wyćwiczyć 
sprinty. Walczący na kresce zawodnicy 
wyskakują na przykład zza motoru przy 
prędkości 60 km/h, symulując finisz na 
kreskę. „Sprinterzy” dużo czasu poświę-
cają też pracy na siłowni. U nich masa nie 
przeszkadza, mogą zasadniczo – w prze-
ciwieństwie do „górali” – ważyć więcej, 
a mięśnie pozwalają wygenerować więk-
szą moc na finiszu. W takim treningu 
trzeba znaleźć złoty środek, bo sprinter 
musi przejechać najpierw 200 kilometrów 
w czołówce, a dopiero potem znaleźć 
jeszcze siłę, żeby skutecznie zafiniszować.

formy są obecnie waty, jakie generuje 
kolarz. Pod uwagę bierze się jednak bar-
dzo dużo innych zmiennych, m.in. tętno, 
rytm pedałowania, poziom zakwaszenia, 
prędkość. Porównuje się je z poprzed-
nimi latami, z różnymi momentami 
w sezonie. W przeciwieństwie na przy-
kład do gier zespołowych kolarz może 
sobie pozwolić na trening indywidual-
ny, choć często ćwiczy też z kolegami 
mieszkającymi w jego okolicy. Trening 
na odległość ma również swoje ogra-
niczenia. Taki zawodnik powinien mieć 
już w perfekcyjny sposób dopracowaną 
technikę jazdy. 

A jej się nie doskonali?
Oczywiście, że tak. Pracuje się w tune-

lach aerodynamicznych, głównie po to by 

Wiemy doskonale, kto jest trene-
rem siatkarzy i piłkarzy. Znamy – albo 
łatwo znajdziemy – nazwiska szko-
leniowców: Justyny Kowalczyk, 
Kamila Stocha czy Zbigniewa 
Bródki. Ale kto prowadzi tre-
ningi mistrza świata Michała 
Kwiatkowskiego albo zwy-
cięzcy Tour de Pologne Rafała 
Majki?

Nie jest to opisane w oficjal-
nych biogramach najlep-
szych polskich kolarzy 

ani nawet na stronach internetowych 
grup kolarskich, które reprezentu-
ją Omega Pharma i Tinkoff Saxo. 

Ale ci trenerzy, choć w cieniu 
mistrzów, istnieją.

Majka od tego roku 
rozpoczął współpracę 

z Bobbym Julichem, byłym 
amerykańskim kolarzem, 
wicemistrzem olimpijskim 

z Aten z 2004 roku. 
Trenera sobie nie 
wybrał, ale przy-

dzieliła mu go grupa. Julich był pod 
koniec kariery kolarzem CSC-Tiscali, 
poprzedniczki Tinkoff. Pracę szko-
leniowca zaczynał jednak w brytyj-
skim zespole Sky, w ubiegłym roku 
pracował w BMC-Racing. Kolarz 
z Zegartowic wciąż jednak utrzymu-
je ścisły kontakt ze swoim pierwszym 
trenerem Zbigniewem Klękiem, który 
wspomaga go mentalnie.

Kwiatkowski ma do dyspozycji 
jedną z najbardziej nowoczesnych 
instytucji naukowych zajmujących 

się sportem – Bakala Academy. 
Założył ją właściciel grupy Omega 
Pharma, czeski biznesmen Zdenek 
Bakala. Instytut, mający swoją sie-
dzibę w Leuven, zajmuje się głów-
nie sportami wytrzymałościowymi: 
kolarstwem, lekkoatletyką, pływa-
niem czy triatlonem. 

– Konsultacje w Bakali stanowiły 
przełomowy moment w mojej karie-
rze. Bez pomocy trenerów z tej aka-
demii nie zaszedłbym tak daleko, 
nie byłbym mistrzem świata – mówi 

KTO TRenUJe MAJKę i KWiATKOWsKiegO
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wywiad

przygotować właściwe ułożenie sylwetki 
w jeździe indywidualnej na czas. Istnieją, 
również w Polsce, specjalne studia kolar-
skie, które po badaniach ustalają opty-
malną pozycję na rowerze. Zawodowcy 
dzięki poprawie sylwetki mogą zyskać 
cenne sekundy na etapie jazdy na czas, 
a czasami to oznacza wyraźną poprawę 
miejsca w klasyfikacji generalnej. Sporo 
można również zyskać, doskonaląc zjaz-
dy. Do perfekcji w tym doszedł m.in. 
Michał Kwiatkowski, co widać było pod-
czas wyścigu o mistrzostwo świata. Ale 
on nad tym pracował już dużo wcześniej 
i cały czas się poprawiał.

Technika śmiało wkracza w trening kolarski. Są 
urządzenia do pomiaru mocy, a jakie są ostatnie 
nowinki?

Wymyślono urządzenie do pomiaru 
ilości kwasu mleczanowego w mięśniach 
w czasie rzeczywistym. Ogromny postęp, 
bo mówi nam o poziomie zmęczenia 
w trakcie treningu czy startu bez koniecz-
ności używania igły i zatrzymywania się 
na poboczu. Na razie urządzenie jest 
w fazie testów, ale pokazuje kierunek roz-
woju metodyki trenerskiej. Pojawiają się 
też rejestratory do rzeczywistego pomiaru 
poziomu glukozy. Dane od razu wrzuca 
się do aplikacji na telefon komórkowy, 
a niedługo pewnie i bezpośrednio do 
komputerka rowerowego. Dzięki temu 
wiemy, czy w tym momencie zawod-
nik nie potrzebuje szybko coś zjeść lub 
wypić. Kiedyś, powiedzmy za czasów 
Szurkowskiego, trenerzy zanim przepro-
wadzili badania, oceniali te dane na 
wyczucie. Nie oznacza to, że byli gorszy-
mi szkoleniowcami niż obecni trenerzy. 
Po prostu nie mieli do dyspozycji takich 
narzędzi, jakimi dysponujemy dzisiaj. Brak 
techniki nadrabiali jednak znakomicie 
doświadczeniem i tzw. nosem trenerskim, 
którego wielu młodym dziś brakuje. 

Na czym polega przygotowanie taktyczne do 
wyścigu?
Odbywa się tuż przed startem albo 

nawet w czasie wyścigów. W sezonie 
kolarz ma 60–80 dni wyścigowych. Nie 
ma sensu jechać do granic możliwości 
w każdym ze startów. Niektóre są poświę-
cone przećwiczeniu pewnych elementów 
taktycznych: ustawieniu się „pociągu” 
przed finiszem, pomocy liderowi, nada-
wania tempa na czele peletonu itp.

Czy kolarze zawodowi dobierają trenerów? 
Czy też z góry narzuca ich im grupa zawodowa, 
z którą podpisali kontrakt?
Nie ma reguły. Wiadomo, że on jest 

potrzebny, bo liczy się doświadczenie 
i wiedza, zwłaszcza na tym najwyższym 
poziomie. W Omega Pharma Quick-Step 
Michał Kwiatkowski korzysta z trenera 
współpracującego z drużyną. Rafał Majka 
właśnie nawiązał współpracę z Bobbym 
Julichem, który od niedawna zatrudniony 

polski kolarz. – Wiedza, którą tu 
nabywam, rady trenerów pozwoli-
ły mi lepiej zrozumieć moje ciało. 
Dzięki temu nabrałem wiary w to, co 
robię – dodaje.

Trenerem, z którym najściślej 
współpracuje, jest Holender Koen 
Pelgrim. Spotkali się już w 2008 
roku, kiedy nikt o Kwiatkowskim 
jeszcze nie słyszał. 18-letni wówczas 
kolarz przeszedł badania w Bakala 
Academy, których wyniki zachwyciły 
Pelgrima i Patricka Lefevere’a, dziś 
dyrektora grupy Omega Pharma. 
Wtedy jednak Lefevere nie miał 
sponsora dla zespołu i nie mógł 

podpisać kontraktu z młodym pol-
skim kolarzem.

Znajomość między Kwiatkowskim 
a Pelgrimem została nawiązana, 
a na dobre odnowiła się w 2012 
roku, gdy zawodnik podpisał kon-
trakt z Omegą. Pelgrim sczytuje 
wszelkie wyniki codziennych tre-
ningów polskiego mistrza świata 
i analizuje je pod kątem przyszłych 
startów. Opierają się one głównie 
na pomiarze mocy, ale także tętna 
i prędkości. – Koen odgrywa naj-
większą rolę w moich przygotowa-
niach. Stale z nim się kontaktuję, 
głównie przez platformę interneto-

wą. Mogę trenować tu w Polsce albo 
w jakimkolwiek miejscu na świecie, 
a Koen dobrze będzie wiedział, jak 
się czuję i co robię. Czy nie trzeba 
zmniejszyć treningu, a może zwięk-
szyć dawkę ćwiczeń – opowiada 
Kwiatkowski.

Na podstawie wszystkich danych 
z ostatnich lat kolarz z Torunia ustala 
z trenerem kalendarz startów na 
2015 rok. – Analizy podparte są 
też moimi odczuciami, ale głównie 
danymi merytorycznymi. Chcemy 
dokładnie ustalić, skąd biorą się 
sukcesy, a skąd porażki. Nie mogę 
wzruszyć ramionami i powiedzieć: 

po prostu to zrobiłem. Wierzę, że 
na to wszystko był jakiś przepis. 
Pomaga mi w tym trener i nauka – 
twierdzi Kwiatkowski.

OlgieRd KWiATKOWsKi

jest w Tinkoff-Saxo. Ale są grupy, nawet 
te najbogatsze, pozwalające kolarzom 
wynająć własnych szkoleniowców.

W kolarstwie jest też drażliwa kwestia dopingu. 
Czy trenerzy uczulają zawodników na to, by ci 
nie wspomagali się w sposób niedozwolony?
Wszyscy wiemy, jak wyglądało nie-

dawno kolarstwo. Nikt nie chce powtór-
ki. Na kursie UCI etyce trenerskiej zwią-
zanej z zagadnieniem dopingu mieliśmy 
poświęcone kilka godzin wykładów. 
Otrzymaliśmy też specjalne materiały 
szkoleniowe, uczulające nas na ten pro-
blem. Obowiązuje zasada, żeby kola-
rze nie wprowadzali do organizmów 
substancji z niesprawdzonych źródeł, 
aby konsultowali się z trenerami lub 
lekarzami w sprawie przyjęcia każde-
go suplementu i leku. Taka lista jest 
dostępna. Podczas wyścigów zawodnicy 
mają zakaz przyjmowania bidonów od 
kibiców. Niektóre grupy mają własnego 
kucharza i własną żywność podczas 
wyścigów i przygotowań, byleby tylko 
ograniczyć ryzyko nieświadomego przy-
jęcia środków dopingujących, na przy-
kład w skażonym mięsie. Takie środki 
wprowadzono w grupie Rafała – Tinkoff-
Saxo. Ta dyscyplina na serio walczy 
z dopingiem.

Arkadiusz Kogut, jedyny w Polsce 
trener z licencją UCI – UCI 
Coaching Diploma. Współpracuje 
z kolarzami zawodowymi, 
zaawansowanymi amatorami oraz 
zawodnikami kategorii juniorskich 
i młodzieżowych. Pomaga też 
triatlonistom w poprawie wydolności 
kolarskiej. Były kolarz klubu WLKS 
Krakus BBC Czaja, w którym jeździł 
z Rafałem Majką, oraz hiszpańskiego 
zespołu Azysa Conor WRC. 
W wolnym czasie prowadzi profil 
facebookowy i twitterowy Rafała 
Majki. Współpracował przez pięć lat 
z „Magazynem Rowerowym” i trzy 
lata z portalem bikeworld.pl. 
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świata w Tokio potrafiła zająć miejsce 
w czołowej ósemce – konkretnie siód-
me w kategorii powyżej 78 kg.

Z sześciorga polskich olimpijczyków 
w Londynie dwoje – Daria Pogorzelec 
i Paweł Zagrodnik – zajęło lokaty 
widoczne w klasyfikacji punktowej. 
Nasz reprezentant w kategorii do 66 
kg przegrał walkę o brązowy medal.

Tegoroczne mistrzostwa świata 
odbyły się w Czelabińsku. Tym razem 
polska ekipa liczyła 10 zawodników. 
Wróciła z brązowym medalem zdoby-
tym przez Katarzynę Kłys w kategorii 
do 70 kg. Pozostali nie przebili się do 
strefy miejsc punktowanych.

J ak wypada porównanie osiągnięć 
w połowie drogi od igrzysk do 
igrzysk? Czy w Rio będzie lepiej 

czy może gorzej niż w Londynie? 
Nie chcemy odbierać Czytelnikom 
przyjemności – sami spróbujcie 
wyciągnąć wnioski z materiału, który 
przedstawiamy Wam do analizy. Na 
ostateczną odpowiedź i tak musimy 
zaczekać do lata 2016 roku. Naszym 
zdaniem – warto.

Judo
Dwa lata przed IO 2012 Urszula 

Sadkowska jako jedyna z 15-osobo-
wej reprezentacji Polski na mistrzostwa 

Kajakarstwo górskie
Podczas mistrzostw świata w Sloce 

na Słowenii w 2010 roku reprezentan-
ci Polski nie zachwycili – tylko Marcin 
Pochwała i Piotr Szczepański, startujący 
w konkurencji C2, zakwalifikowali się 
do finału, w którym zajęli szóste miej-
sce. W drugiej dziesiątce zostali skla-
syfikowani Dariusz Popiela i Grzegorz 
Polaczyk, obaj w K1. Pozostali plaso-
wali się daleko lub bardzo daleko.

Na igrzyskach w Londynie wystarto-
wały jedynie cztery polskie osady, za to 
wszystkie spisały się dobrze lub bardzo 
dobrze. Tylko Grzegorzowi Kilijankowi 
(C1) nie udało się awansować do finału 
– zabrakło mu jednej lokaty. Najlepiej 
spisał się Mateusz Polaczyk (K1), którego 
z kolei jedno miejsce dzieliło od brązo-
wego medalu. Marcin Pochwała i Piotr 
Szczepański (C2) zajęli piątą, a Natalia 
Pacierpnik (K1) – siódmą pozycję.

W 2014 roku mistrzostwa świata odby-
ły się w Deep Creek (USA). Znów nikomu 

W tym roku kajakarze 
górscy nie zdobyli 
medali, najbliżej 
sukcesu byli bracia 
Brzezińscy w C2

Czego możemy się spodziewać po starcie polskich olimpijczyków 

w Rio de Janeiro? Można by pójść do wróźki albo w ramach 

oszczędności samemu uważnie popatrzeć w szklaną kulę lub 

powróżyć z fusów. Wnioski mogłyby być nawet ciekawe. My 

jednak poszliśmy na łatwiznę i porównaliśmy, jak reprezentanci 

Polski radzili sobie w mistrzostwach świata (lub Europy w kilku 

przypadkach) w 2010 i 2014 roku. Pod uwagę wzięliśmy te sporty, 

których przedstawiciele zdobyli w Londynie miejsca punktowane 

lub przez lata przyzwyczajali nas do olimpijskich sukcesów.

Marta Walczykiewicz przywiozła z mistrzostw świata w kajakarstwie srebrny medal
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z  Polaków  nie  udało  się  wpłynąć  na 
podium, warto jednak docenić zaledwie 
21-letnich Andrzeja i Filipa Brzezińskich, 
którzy potrafili włączyć się do rywalizacji 
z  bardziej  doświadczonymi  i  utytułowa-
nymi  osadami  C2.  W  tym  przypadku 
czwarte miejsce to duży sukces i jeszcze 
większa  obietnica  na  przyszłość. Warto 
także zwrócić uwagę na siódmą pozycję 
Mateusza Polaczyka w K1.

Kajakarstwo klasyczne
W  2010  roku  mistrzostwa  świa-

ta  zostały  rozegrane  na  poznańskiej 
Malcie.  Polacy  zdobyli  pięć  medali  
– srebrny Marta Walczykiewicz i Ewelina 
Wojnarowska w K2 na 200 m, a brą-
zowe  kobieca  osada  K4  na  500  m, 
Piotr  Siemionowski  w  K1  na  200  m, 
Paweł Baraszkiewicz i Paweł Skowroński 

wiozły  dwa  srebrne  medale  –  Marta 
Walczykiewicz w K1 na 200 m i osada 
K4  na  500  m,  oraz  jeden  brązowy 
–  Beata  Mikołajczyk  i  Karolina  Naja 
w  K2  na  500  m.  Wśród  mężczyzn 
najlepiej  spisał  się  Michał  Łubniewski  
– czwarty w C1 na 200 m.

Kolarstwo górskie
Mistrzostwa  świata  w  2010  roku 

w  Mont-Saint-Anne  potwierdziły,  że 
reprezentantki  Polski  to  absolutna  elita 
światowego  kolarstwa  górskiego.  Maja 
Włoszczowska stanęła w Kanadzie na naj-
wyższym stopniu podium, Anna Szafraniec 
była  siódma,  a  Aleksandra  Dawidowicz 
– 21. Wśród mężczyzn najlepiej spisał się 
Marek Galiński – 45. miejsce.
Tydzień  przed  igrzyskami  Maja 

Włoszczowska  miała  poważny  wypa-
dek podczas treningu i do Londynu nie 
pojechała. W tych okolicznościach nie-
łatwo było liczyć na medale, więc siód-
ma  pozycja  Aleksandry  Dawidowicz 
zasługuje na uznanie. Pozostali repre-
zentanci Polski zajęli miejsca w drugiej, 
trzeciej i czwartej dziesiątce.
Tegoroczny  czempionat  w  Hafjell 

i Lillehammer był dla naszych zawod-
niczek  nieudany.  Maja  Włoszczowska 
ukończyła  wyścig  na  siódmej  pozycji, 
Anna  Szafraniec  i  Katarzyna  Solus-
Miśkowicz  uplasowały  się  w  drugiej 
dziesiątce, a Paula Gorycka aż w pią-
tej.  Marek  Konwa,  jedyny  z  Polaków, 
zajął 33. miejsce.

Kolarstwo szosowe
W  2010  roku  w  dalekim  Geelong 

w Australii w wyścigu ze  startu wspól-
nego  najlepsze  miejsce  zajął  Bartosz 
Huzarski  –  60.,  natomiast  w  jeździe 
indywidualnej  na  czas  Maciej  Bodnar 
był dziewiąty. Polki nie startowały.
Zaledwie  25  s,  ale  też  aż  osiem 

rywalek  dzieliło  Katarzynę  Pawłowską 
od  podium  wyścigu  indywidualnego 
na igrzyskach olimpijskich w Londynie. 
Polka finiszowała w peletonie, z które-
go uciekły trzy medalistki. Polacy zajęli 
odległe lokaty.
O tym, co w ostatnią niedzielę wrze-

śnia zdarzyło się w Ponferradzie, opo-
wiada  ogromna  część  tego  numeru 
„Forum  Trenera”.  Wystarczy  powie-
dzieć,  że  tak  udanego  roku  polskie 
kolarstwo szosowe jeszcze nie miało.
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Maja Włoszczowska 
nie włożyła tęczowej 
koszulki jak cztery lata 
temu. W MŚ 2014 
zajęła 7. miejsce

w  C2  na  tym  samym  dystansie  oraz 
sztafeta  męska  (konkurencja  nieolim-
pijska) C1 na 4 x 200 m.
W  Londynie  był medal,  choć  przed 

igrzyskami oczekiwano liczby mnogiej. 
Na  trzecim  miejscu  do  mety  wyścigu 
na 500 m dopłynęły Beata Mikołajczyk 
i Karolina Naja w K2. Obie były również 
członkiniami  załogi K4, która w półfi-
nale  poprawiła  rekord  świata  na  tym 
dystansie, lecz rywalizację o miejsce na 
podium przegrała z Białorusią o 0,207 
s. Żadna z czterech męskich osad nie 
zakwalifikowała się do finału A.
W tym roku najlepsi kajakarze świata 

spotkali się w Moskwie. Biało-czerwoni 
zdobyli  jeden  tytuł  mistrzowski,  ale  – 
niestety  –  w  sztafecie  K1  4  x  200  m 
kobiet,  czyli  w  konkurencji  nieolim-
pijskiej.  Poza  tym  nasze  panie  przy-

Jedyny medal 
MŚ w judo 
zdobyła dla 
polskiej ekipy 
Katarzyna Kłys
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w 2010 roku w Budapeszcie przez del-
finistów – złoty Pawła Korzeniowskiego 
na 200 i brązowy Konrada Czerniaka 
na 100 m – oraz 10 innych miejsc 
w finałach (w tym tylko dwa kobiet) były 
poważnym sygnałem ostrzegawczym.

W Londynie kryzys okazał się jeszcze 
głębszy niż powszechnie przypuszcza-
no. Zaledwie cztery miejsca w finałach 
(czwarte Radosława Kawęckiego na 
200 m st. grzbietowym, siódme Pawła 
Korzeniowskiego na 200 m st. motylko-
wym i Mateusza Sawrymowicza na 1500 
m st. dowolnym oraz ósme Konrada 
Czerniaka na 100 m st. motylkowym) 
pozwalały stwierdzić, że trzy medale 
Otylii Jędrzejczak zdobyte na igrzyskach 
w Atenach to już czas zaprzeszły.

Tegoroczne mistrzostwa Europy 
w Berlinie przyniosły dwie wiadomości 
o polskim pływaniu. Dobra jest taka, że 
w porównaniu z Budapesztem przybyło 

Lekkoatletyka
W latach parzystych mistrzostwa 

świata nie są rozgrywane, więc za 
punkt odniesienia przyjmijmy mistrzo-
stwa Europy, które w 2010 roku zostały 
rozegrane w Barcelonie. Reprezentanci 
Polski zdobyli tam dziewięć medali: 
trzy złote – Marcin Lewandowski na 
800 m, Tomasz Majewski w pchnię-
ciu kulą i Piotr Małachowski w rzucie 
dyskiem; jeden srebrny – Grzegorz 
Sudoł w chodzie na 50 km, pięć brą-
zowych – sztafeta 4 x 100 m kobiet, 
Joanna Wiśniewska w rzucie dyskiem, 
Anita Włodarczyk w rzucie młotem, 
Adam Kszczot na 800 m i Przemysław 
Czerwiński w skoku o tyczce.

W igrzyskach lekkoatleci jak zwy-
kle stanowili najliczniejszą grupę 
w ekipie biało-czerwonych. Oni też 
przywieźli z Londynu połowę meda-
li złotych i srebrnych wywalczonych 
przez reprezentację olimpijską. Tomasz 
Majewski obronił tytuł mistrza olim-
pijskiego w pchnięciu kulą, a w rzu-
cie młotem drugie miejsce zajęła 
Anita Włodarczyk. Punktowy dorobek 
reprezentacji powiększyli jeszcze tylko 
miotacze (Piotr Małachowski – piąty 
w rzucie dyskiem i Szymon Ziółkowski 
– siódmy w rzucie młotem).

Mistrzostwa Europy 2014 przyniosły 
nam jeszcze więcej krążków niż cztery 
lata temu – tyle tylko, że jeden ze 
złotych został „wymieniony” na cztery 
srebrne. W Zurychu po złoto sięgnęli: 
Anita Włodarczyk w rzucie młotem 
i Adam Kszczot na 800 m. Srebrne 
zdobyli Artur Kuciapski na 800 m, 
Yared Shegumo w maratonie, Krystian 
Zalewski na 3000 m z przeszkodami, 
Paweł Wojciechowski w skoku o tycz-
ce i Paweł Fajdek w rzucie młotem. 
Joanna Jóźwik na 800 m, Joanna 
Fiodorow w rzucie młotem, sztafeta 4 
x 400 m mężczyzn, Tomasz Majewski 
w pchnięciu kulą i Robert Urbanek 
w rzucie dyskiem stanęli na najniższym 
stopniu podium.

Pływanie
Z pływaniem jest niemal identycznie 

jak z lekkoatletyką – mistrzostwa świata 
odbywają się w latach parzystych, więc 
także w tym przypadku na „warsztat” 
bierzemy mistrzostwa Europy. Prawie 
identycznie, bo wyniki znacznie słab-
sze... Zaledwie dwa medale zdobyte 

nam medali (złote – Konrad Czerniak 
na 100 m st. motylkowym i Radosław 
Kawęcki na 200 m st. grzbietowym; 
srebrny – Konrad Czerniak na 50 
m st. dowolnym; brązowy – Paweł 
Korzeniowski na 200 m st. motylko-
wym). Zła to zaledwie pięć innych 
miejsc finałowych (w tym trzy sztafet) 
i żadnej kobiety w czołowej ósemce! Po 
raz drugi z rzędu, oprócz trzech wymie-
nionych pływaków, nie widać innych 
kandydatów do medali olimpijskich.

Podnoszenie ciężarów
W 2010 roku w Antalyi Adrian 

Zieliński (kategoria do 85 kg) i Marcin 
Dołęga (do 105 kg) zdobyli tytuły 
mistrzów świata. Ponadto Bartłomiej 
Bonk (do 105 kg) był czwarty, Arsen 
Kasabijew (do 94 kg) piąty, a wśród 
kobiet najwyższą lokatę – siódmą – 
wywalczyła Marzena Karpińska (do 
48 kg).

Dorobek Polaków w Londynie to złoty 
medal Adriana Zielińskiego (kategoria 
do 85 kg) i brązowy Bartłomieja Bonka 
(do 105 kg). Olimpijski występ sztan-
gistów, słabszy od oczekiwań, ujawnił 
poważny konflikt w Polskim Związku 
Podnoszenia Ciężarów i doprowadził 
do zmian personalnych we władzach.

Tuż przed tegorocznymi mistrzostwami 
świata polskimi ciężarami wstrząsnęła 

Lekkoatleci i pływacy nie mieli 
w 2014 r. mistrzostw świata 
na obiektach olimpijskich, ale 
walczyli w mistrzostwach Europy
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Adam Kszczot został w 2014 r. mistrzem Europy  
i wicemistrzem świata w hali na 800 m

Radosław Kawęcki obronił w tym sezonie złoto w ME i MŚ 
na pływalni 25-metrowej na 200 m stylem grzbietowym
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afera dopingowa. Marcin Dołęga, trzy-
krotny zwycięzca tych zawodów, wpadł 
na sterydach i do Kazachstanu nie 
pojechał. Nic dziwnego, że w Ałmatach 
atmosfera w polskiej ekipie nie sprzy-
jała odnoszeniu sukcesów. Najlepsze 
lokaty zajęli Arkadiusz Michalski – szó-
sty w kategorii do 105 kg i Joanna 
Łochowska – 11. w kategorii do 58 kg.

Siatkówka
O mistrzostwach świata mężczyzn 

w 2010 roku we Włoszech należało 
jak najszybciej zapomnieć, ponieważ 
gospodarze wymyślili, a FIVB zatwier-
dziła system rywalizacji nie tylko niezro-
zumiały dla kibiców, to na dodatek – 
delikatnie mówiąc – niezachęcający do 
wygrywania niektórych meczów. Polacy 

Strzelectwo
Podczas jubileuszowych (pięćdziesią-

tych) mistrzostw świata w strzelectwie 
w 2010 roku reprezentacji Polski przy-
darzył się niewypał – podczas zawo-
dów w Monachium nikomu z naszych 
nie udało się awansować do finału 
konkurencji olimpijskich.

Na igrzyska olimpijskie pojechały 
cztery zawodniczki startujące w sześciu 
konkurencjach. W co drugiej awan-
sowały do finału. Sylwia Bogacka – 
prowadząca po rundzie eliminacyjnej 
w karabinku pneumatycznym – zdoby-
ła srebrny medal. Z kolei w karabinku 
małokalibrowym zakwalifikowała się 
do finału jako ostatnia. Świetnie fini-
szowała, jednak wystarczyło to tylko 
do czwartego miejsca. W tej samej 
specjalności Agnieszka Nagay była 
ósma.

W 2014 roku w Granadzie wszyst-
ko wróciło do normy. Monachijskiej, 
niestety...

Szermierka
Podczas mistrzostw świata w 2010 

roku w Paryżu całkowicie zawiodła 
męska część reprezentacji Polski. 

potraktowali swą pracę całkiem serio, 
za „karę” wpadli do trudniejszej grupy 
i nie awansowali do czołowej dwunast-
ki. Kobiety walczyły o medale w Japonii 
– Polki zajęły dziewiąte miejsce.

Olimpijski występ siatkarzy był naj-
większym rozczarowaniem dla kibiców. 
Zwycięzcy Ligi Światowej, przez kibiców 
i media postawieni na podium jeszcze 
przed igrzyskami, odpadli w ćwierćfi-
nale po porażce 0:3 z Rosją. Polki nie 
zdobyły kwalifikacji olimpijskiej.

W mistrzostwach świata mężczyzn 
Polska 2014 biało-czerwoni pokonali 
broniących tytułu Brazylijczyków (i to 
dwukrotnie!) oraz mistrzów olimpij-
skich, czyli Rosjan, więc złoty medal po 
prostu im się należał. Polki w turnieju 
we Włoszech nie zagrały.

W mistrzostwach świata siatkarzy 
Polacy dwukrotnie pokonali 
broniących tytułu Brazylijczyków  
i mistrzów olimpijskich z Rosji
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Marcin Dołęga, 
trzykrotny 
zdobywca złotego 
medalu MŚ, 
w tym sezonie nie 
walczył o kolejny, 
gdyż tuż przed 
zawodami 
ujawniono, że 
w organizmie 
sztangisty 
wykryto środki 
dopingujące
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W tym roku szermierze napisali ciąg 
dalszy. Szabli mężczyzn w Polsce prak-
tycznie już nie ma, obie szpady też 
rdzewieją. Na przyzwoitym poziomie 
w Kazaniu wystąpiły tylko dwie sza-
blistki (Aleksandra Socha – 7. pozycja, 
Małgorzata Kozaczuk – 14., drużyna – 
6.) oraz dwoje florecistów (Magdalena 
Knop – 8., Leszek Rajski – 12.).

Wioślarstwo
Polskie wioślarstwo na mistrzostwach 

świata na jeziorze Karapiro w Nowej 
Zelandii w 2010 roku reprezentowały 
tylko trzy osady. Dwójka podwójna kobiet 
– Magdalena Fularczyk i Julia Michalska – 
zdobyła brązowy medal, męska ósemka 
zajęła ósme miejsce, a dwójka podwójna 
wagi lekkiej kobiet – szesnaste.

Jedynie Radosław Zawrotniak potra-
fił przebić się szpadą do 1/8 finału, 
pozostali odpadli jeszcze wcześniej. 
Drużynowo też kiepsko – szapadzi-
ści na siódmym, floreciści na dziesią-
tym, a szabliści na 11. miejscu. Panie 
indywidualnie wywalczyły dwa miejsca 
punktowane – Magdalena Piekarska 
piąte w szpadzie i Sylwia Gruchała 
siódme we florecie. Na medal (srebrny) 
spisał się zespół florecistek, szablistki 
były szóste, a szpadzistki siódme.

Dwa lata później katastrofa... Piąte 
miejsce drużyny florecistek to najlep-
sza lokata osiągnięta przez polskich 
szermierzy w igrzyskach w Londynie. 
W zawodach indywidualnych tylko sza-
blistka Aleksandra Socha wywalczyła 
miejsce w czołowej szesnastki.

W Londynie tylko jednej z pięciu 
osad męskich udało się dopłynąć do 
finału A, w którym czwórka podwójna 
zajęła ostatnie, szóste miejsce. Polskie 
wioślarki rywalizowały w dwóch kon-
kurencjach – w jednej na medal. 
Magdalena Fularczyk i Julia Michalska 
zdobyły brąz w dwójce podwójnej.

W programie tegorocznych 
mistrzostw świata w Amsterdamie 
znalazły się także konkurencje, któ-
rych nie ma w programie olimpij-
skim, więc je pominiemy. Magdalena 
Fularczk z nową partnerką, Natalią 
Madaj, tym razem zdobyła srebrny 
medal, na najniższym stopniu podium 
zaś stanęła męska ósemka ze sterni-
kiem. Najlepsze z pozostałych załóg 
– obie czwórki podwójne oraz dwójka 
podwójna wagi lekkiej kobiet – popły-
nęły w finałach B.

Zapasy
Z mistrzostw świata w 2010 roku 

w Moskwie nasi zapaśnicy wrócili bez 
żadnego medalu. Najbliżej podium 
byli Iwona Matkowska (w wadze do 48 
kg), Roksana Zasina (waga do 51 kg), 
Krystian Brzozowski (waga do 74 kg 

W szermierce nie odnosimy sukcesów już 
od kilku lat. W MŚ 2014 na przyzwoitym 
poziomie wystąpiły tylko szablistki 
Aleksandra Socha i Małgorzata Kozaczuk

Natalia 
Madaj zastąpiła 
w dwójce 
podwójnej 
Julię Michalską 
i sięgnęła 
z Magdaleną 
Fularczyk po 
srebrny medal MŚ
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(waga do 63 kg) zajęły piąte miejsca, 
podobnie jak najlepszy w męskiej czę-
ści ekipy Tadeusz Michalik (waga do 
80 kg w stylu klasycznym).

Żeglarstwo
Mistrzostwa świata w żeglarstwie są 

rozgrywane od 2003 roku w odstępach 
czteroletnich. Ostatnie przed igrzyska-
mi w Londynie odbyły się więc w 2011 
roku w Perth, czyli na wodach Oceanu 
Indyjskiego. Zofia Noceti-Klepacka 
i Piotr Myszka zdobyli tytuły wicemi-
strzowskie w klasie RS:X, a Mateusz 
Kusznierewicz i Dominik Życki w klasie 
Star oraz Przemysław Miarczyński zajęli 
czwarte lokaty.

Polską specjalnością stało się 
żeglowanie na desce. W igrzyskach 
2012 roku rywalizowano w klasie 
RS:X, w której Zofia Noceti-Klepacka 
i Przemysław Miarczyński – po świet-
nych, podwójnie punktowanych wyści-
gach finałowych – zdobyli brązowe 
medale. Ósme miejsce w klasie Star 
zajęli Mateusz Kusznierewicz i Dominik 
Życki. Pozostałe polskie załogi nie 
zakwalifikowały się do wyścigów fina-
łowych.

Międzynarodowa Federacja 
Żeglarska postanowiła przyśpieszyć 
czwarte mistrzostwa świata i rozegrać 
je nie w 2015, lecz już w 2014 roku. 
Z programu zawodów w Santander, 
w porównaniu z Perth, zniknęły dwie 
klasy – kobiecy Elliott i męski Star, 
a w ich miejsce pojawiły się dwie nowe 
– kobiecy 49er FX oraz Macra 17 
dla załóg miesznych. W ten sposób 
program MŚ został dopasowany do 
programu igrzysk olimpijskich w Rio de 
Janeiro. Na wodach Zatoki Biskajskiej 
tradycyjnie najlepiej spisali się przed-
stawiciele klasy RS:X. To oni zajęli aż 
siedem z dziewięciu pozycji w czołowej 
dwudziestce – w tym: drugie Przemysław 
Miarczyński, czwarte Piotr Myszka i siód-
me Zofia Noceti-Klepacka.

w stylu wolnym) i Damian Janikowski 
(waga do 84 kg w stylu klasycznym), 
którzy przegrali pojedynki o brązowe 
krążki.

Cała czwórka olimpijczyków – pano-
wie w stylu klasycznym i panie w stylu 
wolnym – zmieściła się w czołowej dzie-
siątce. Dla Damiana Janikowskiego 
(kat. do 84 kg) znalazło się nawet 
miejsce na najniższym stopniu podium. 
Monikę Michalik (waga do 63 kg) od 
brązowego medalu dzieliła jedna zwy-
cięska walka.

Areną mistrzostw świata w 2014 roku 
był Taszkent. Jedyny medal, srebrny, 
zdobyła dla Polski Iwona Matkowska 
(waga do 48 kg). Katarzyna Krawczyk 
(waga do 55 kg) i Monika Michalik 

Na wodach Zatoki 
Biskajskiej tradycyjnie 
najlepiej spisali się 
przedstawiciele klasy 
RS:X. To oni zajęli aż 
siedem z dziewięciu 
pozycji w czołowej 
dwudziestce – w tym 
drugie: Przemysław 
Miarczyński

Porównanie liczby medali zdo-
bytych przez Polaków w wybranych 
sportach (w konkurencjach olimpij-
skich) podczas mistrzostw świata* 
w 2010** i 2014 roku oraz w igrzy-
skach w 2012 roku

 2010 2012 2014
Złote  7  2  6
Srebrne  5  2 11
Brązowe 10  6  9
RAZEM 22 10 26

* w przypadku lekkoatletyki i pływania 
– mistrzostwa Europy
** w przypadku żeglarstwa – 2011 rok

Iwona 
Matkowska 
poprawiła swoje 
osiągnięcie 
sprzed czterech lat 
i w tegorocznych 
MŚ wywalczyła 
srebrny krążekFO
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było wzmocnienie fizyczne i motorycz-
ne dziewczyn. Wprowadziliśmy tre-
ning siłowy. Wykonaliśmy dodatkowe 
badania, bardziej szczegółowe, fizjo-
logiczne, aby dowiedzieć się, czego 
której zawodniczce brakuje. Postępy 
stały się szybko zauważalne. Co jakiś 

D otychczas powodów do radości 
i emocji dostarczali kibicom 
głównie panowie, którzy od 

2006 roku z wielkich imprez opuścili tylko 
igrzyska olimpijskie 2012 w Londynie. 
Ostatnio do wielkich turniejów zaczęły 
się kwalifikować także Polki. Kiedy 
powstaje ten tekst, reprezentacja 
Polski kobiet przegrała w pierwszym 
meczu drugiej fazy ME z Dunkami 
i straciła szansę na grę o medale. Polki 
pod wodzą duńskiego selekcjonera 
Kima Rasmussena po dwóch bardzo 
słabych meczach i wysokich porażkach 
z Hiszpanią i Węgrami pokonały 
po zaciętym i emocjonującym boju 
siedmiokrotnego mistrza świata Rosję. 
To dało im przepustkę do drugiej rundy 
najtrudniejszego turnieju świata (w piłce 
ręcznej liczy się bowiem głównie Stary 
Kontynent). 

To już drugi z rzędu wielki turniej, 
w którym oglądamy biało-czerwone. 
Dokładnie rok temu w mistrzostwach 
świata w Serbii nasz zespół zrobił furo-
rę, docierając do czwartego miejsca. 
To był szok dla wszystkich, włącznie 
z zawodniczkami. Jak do tego doszło, 
że Polki wróciły po latach posuchy na 
wysoki poziom?

Zmiana mentalności
Ponad cztery lata temu kadrę 

powierzono po raz pierwszy zagra-
nicznemu szkoleniowcowi – Kimowi 
Rasmussenowi. Ten dobrał sobie asy-
stenta w osobie Antoniego Pareckiego, 
byłego bramkarza Pogoni Zabrze, 
który wiele lat spędził w Danii, pracu-
jąc w jednym z najskuteczniejszych na 
świecie systemów szkoleniowych. 

– Zaczęliśmy od najprostszych testów, 
żeby sprawdzić, czym dysponujemy – 
opowiada Parecki. – Pierwszym celem 

czas dziewczyny biegały na 3 kilome-
try. Początkowo sporo nie mieściło się 
w 15 minutach. Potem urywały na tym 
dystansie nawet po 2 minuty. Teraz 
w kwadransie mieszczą się wszystkie. 
Karolina Zalewska osiąga 12.04 min, 
a Kinga Byzdra schodzi poniżej 12 
minut – mówi Parecki. 

Oprócz poprawy kondycji trenerzy 
pracowali też nad taktyką gry zespo-
łu. Wprowadzili określony system. 
Chodziło o to, żeby każda piłkarka 
wiedziała, co za chwilę wydarzy się 
na boisku bez krzyczenia „w lewo!”, 
„w prawo!”. W obronie za podstawo-
wą strefę przyjęto 6-0, ale z różnymi 
modyfikacjami. – Te modyfikacje się 
przydały zwłaszcza w meczu MŚ 2013 
z Rumunią. Przegrywaliśmy przez 57 
minut, żeby w końcówce odciąć od 

Wojciech osiński

Przełom roku to czas piłki ręcznej na reprezentacyjnym 

poziomie. W grudniu szczypiornistki rozgrywają mistrzostwa 

Europy na Węgrzech i w Chorwacji, miesiąc później do boju 

ruszają panowie w czempionacie globu w dalekim Katarze. 

Już drugi raz z rzędu w obu imprezach oglądamy polską 

drużynę narodową.

  Szansę na 
walkę o medal 
mistrzostw Europy 
Polki zaprzepaściły 
ostatecznie po 
porażce z Danią
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na poważnie i gdy dochodzą do wieku 
seniora, są dużo bardziej zaawanso-
wani technicznie niż Polacy – zauważa 
asystent selekcjonera, który w druży-
nie narodowej odpowiada głównie za 
szkolenie bramkarek. 

„Do dzieła, to wasz czas!”
Zgrupowania i przygotowania do 

sezonu to normalna robota trenerska. 
Nieco inaczej jest z wielkimi turnieja-
mi, na których obciążenia psychiczne 
i fizyczne w całej ekipie są ogromne. 
Rasmussen do zeszłego roku nie miał 
w tej kwestii doświadczenia, mógł jed-
nak liczyć na Pareckiego. Były bram-
karz Pogoni Zabrze przez pewien czas 
był członkiem sztabu reprezentacji 
Danii, która wiele lat była potęgą 
w handballu. W trakcie turnieju jest 
oczywiście schemat działania, dotyczą-
cy przygotowania do meczu, posiłków, 
regeneracji itd. Warto jednak wspo-
mnieć o podejściu do rozegranych 
meczów. – Kiedy omawiamy podczas 
analizy wideo ostatnie spotkanie, sku-
piamy się raczej na dobrych rzeczach, 
żeby je utrwalić i zabrać do następne-
go meczu. Na złe sytuacje też zwraca-
my uwagę, ale komentujemy je krótko. 
Zwracamy uwagę dziewczynom na to, 
w czym są dobre i podpowiadamy, jak 
maksymalnie mogą i powinny wyko-
rzystać swoje możliwości – zdradza 
trener Rasmussen.

Rok temu Duńczyk przed mistrzostwa-
mi świata zarządził w zespole ankietę. 
– Każda zawodniczka miała anoni-
mowo napisać na kartce, co będzie 
dla niej stanowiło sukces w imprezie 
– opowiada Parecki. – Pisały różnie: 
wyjście z grupy, ćwierćfinał, medal. 
Potem przed każdą z tych faz turnieju 
Kim stojąc przed grupą mówił: „No, to 

gry najlepszą rozgrywającą rywalek, 
czym zupełnie zdezorganizowaliśmy 
ich poczynania – wspomina Parecki. 

Jednak najważniejszą rzeczą, którą 
Rasmussen ze swoim współpracowni-
kiem przenieśli z handballu skandy-
nawskiego, była zmiana mentalności 
kadrowiczek. – Trzeba było zmienić 
ich sposób myślenia. Nauczyć, że nie 
wolno zwieszać głowy po złym rzucie, 
tylko dalej dążyć do sukcesu, wracać 
do obrony i szukać następnej szansy. 
Zaszczepienie dziewczynom mentalno-
ści zwycięzcy było dużo trudniejsze niż 
przygotowanie fizyczne czy nauczenie 
ich taktyki. I jeszcze jedno – chcieliśmy, 
żeby piłkarki wzięły na siebie większą 
odpowiedzialność za swoją grę. Każda 
musi na co dzień w klubie samodziel-
nie pracować nad swoją kondycją, 
biegać, ćwiczyć na siłowni. Oczywiście 
według opracowanych przez nas lub 
trenerów klubowych zaleceń. Dzięki 
temu, gdy przyjeżdżają na kadrę przy-
gotowane motorycznie, możemy od 
razu poświęcić więcej czasu na inne 
kwestie treningowe – wyjaśnia Parecki, 
który przyznaje, że teraz kobieca kadra 
to już grupa świadomych szczypiorni-
stek, które na dodatek tworzą mocno 
zżytą i dobrze rozumiejącą się grupę.

Jeśli Rasmussenowi i Pareckiemu 
czegoś brakuje z Danii, to na pewno 
powszechnej obecności sportu wśród 
dzieci i młodzieży. – Tam już sze-
ściolatki bawią się w piłkę ręczną. 
Potem Duńczycy zaczynają trenować 

Co jakiś czas 
dziewczyny biegały na 
3 kilometry. Początkowo 
sporo nie mieściło się 
w 15 minutach. Potem 
urywały na tym dystansie 
nawet po 2 minuty

BILANS KADRY KOBIET  
ZA KADENCJI RASMUSSENA 
(OD LIPCA 2010)*
43 zwycięstwa
2 remisy
23 porażki
*stan na 13.12.2014

  Kim Rasmussen 
najwięcej 
powodów do 
radości w ME 2014 
miał po meczu  
z Rosją



44 forum trenera

PIŁKA RĘCZNAPIŁKA RĘCZNA 

z występów w kadrze (Grzegorz Tkaczyk, 
Marcin Lijewski, Mateusz Jachlewski, 
Michał Kubisztal), inni są kontuzjowani 
(Tomasz Rosiński, Paweł Paczkowski), 
a kilku nie pasuje do koncepcji selek-
cjonera (Paweł Podsiadło, Bartłomiej 
Tomczak, Mateusz Zaremba).

– Miesięczny okres przygotowawczy 
jest oczywiście podzielony na etapy 
– wyjaśnia asystent Bieglera Jacek 
Będzikowski. – Podczas pierwszego 
spotkania w Pruszkowie skupimy się 
nad kwestiami motorycznymi i atle-
tycznymi, nie zapominając o części 
techniczno-taktycznej, jednak z naci-
skiem na elementy siłowe i wytrzy-
małościowe – dodaje Będzikowski, 
w przeszłości wielokrotny reprezentant 
Polski. Ten pierwszy etap przygotowań 
odbędzie się w najszerszym gronie, 
czyli z udziałem wszystkich powołanych 
zawodników, wyjąwszy tych, którzy 
mają jeszcze zobowiązania w zagra-
nicznych klubach. Dla Bieglera jest to 
też okazja do przyjrzenia się zaple-
czu ścisłej kadry. Może się przekonać, 
jak rezerwowi (którzy nie zawsze są 
przecież powoływani na zgrupowania 
w ciągu roku) przepracowali czas od 
ostatniego spotkania i jak zmieniły się 
ich parametry fizyczne, bo nieodłączną 
częścią grudniowego zgrupowania są 
przeprowadzane testy. 

Trener Biegler widzi też jeszcze jedno 
swoje zadanie podczas grudniowej 
akcji szkoleniowej. – W Pruszkowie 
muszę przede wszystkim wybić z głów 
zawodników świąteczne bombki i cho-
inki. Wiemy, jak wygląda grudzień 
na całym świecie. Co tam grudzień! 
Już pod koniec października większość 
sklepów ma świąteczne dekoracje. To 
mnie doprowadza do pasji, bo wiem, 
że zawodnicy jadą do domu, a tam 
im żony trują i zawracają głowę: a co 
kupimy babci, a co ciocia dostanie 
od nas w prezencie. To jest bardzo 

teraz te, które wpisały wyjście z grupy 
(ćwierćfinał, medal...) niech pokażą, 
że rzeczywiście im na tym zależy. Do 
dzieła, to wasz czas!” W ten sposób je 
mobilizował i bardzo fajnie to wycho-
dziło – ocenia Parecki. 

Rasmussen dał też zawodniczkom 
więcej wolnej ręki w ustalaniu gry 
obronnej. W ogóle oddał im sporo 
inicjatywy, dzięki czemu mogły poczuć 
większą odpowiedzialność za losy 
reprezentacji. To wszystko sprawia, 
że po latach posuchy polski żeński 
handball pomału wychodzi z kryzysu. 
– Mimo czwartej lokaty w MŚ 2013 
nie mogę jednak powiedzieć, że już 
jesteśmy w ścisłej światowej czołów-
ce. Chciałbym, żeby Polska została 
stałym członkiem najlepszej ósemki, 
a od czasu do czasu sięgała po jakiś 
spektakularny wynik. Mamy po temu 
możliwości, bo warunki do rozwoju 
szczypiorniaka w Polsce są coraz lep-
sze. Przynajmniej jeśli chodzi o kadrę, 
nie możemy na nic narzekać. Mamy 
w sztabie fizjoterapeutów, lekarza, sta-
tystyka, kierownika drużyny, psycholo-
ga, czyli wszystkich, którzy są potrzebni 
– podkreśla Parecki.

Panowie do Kataru
Druga połowa stycznia to już od 

2006 roku nieprzerwanie okres zare-
zerwowany na wielki turniej z udziałem 
reprezentacji Polski mężczyzn. W latach 
parzystych rozgrywa się mistrzostwa 
Europy, w latach nieparzystych mistrzo-
stwa świata. I właśnie już za kilka 
tygodni biało-czerwoni zainaugurują 
w Katarze czempionat globu. Będzie 
to pierwszy w historii turniej rozegrany 
w całości w jednym mieście – stolicy 
kraju Ad-Dausze.

Przygotowania do zawodów jak 
zwykle startują w połowie grudnia. 
Do 15.12 selekcjoner Michael Biegler 
musiał zgłosić do Międzynarodowej 
Federacji Piłki Ręcznej (IHF) szeroką 
kadrę, złożoną z 28 zawodników. Jest 
to fakt o tyle ważny, że po tym terminie 
nie można już powołać na MŚ żadne-
go szczypiornisty spoza tej listy. 

Przyjrzy się zapleczu
Jak co roku trener nie skorzysta ze 

wszystkich najlepszych polskich zawod-
ników. Część ogłosiła rezygnację 

To mnie doprowadza do pasji, 
bo wiem, że zawodnicy jadą 
do domu, a tam im żony trują 
i zawracają głowę: a co kupimy 
babci, a co ciocia dostanie od 
nas w prezencie

BILANS KADRY MĘŻCZYZN  
ZA KADENCJI BIEGLERA  
(OD WRZEŚNIA 2012)*
25 zwycięstw
1 remis
15 porażek
*stan na 13.12.2014
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Węgier, Czech i Słowacji. – Tam zapro-
simy już węższą grupę, zapewne około 
22 zawodników. Wiadomo, że trzon 
kadry pozostaje od dawna niezmienny 
i nie planujemy żadnej rewolucji, ale 
kilka miejsc w drużynie stanowi jesz-
cze zagadkę. W Katowicach będzie 
okazja przyjrzeć się kandydatom – 
mówi Będzikowski. – Oczywiście kilka 
tygodni przed wielkim turniejem to nie 
jest czas na rewolucję w systemie gry. 
Stawiamy raczej na zgranie i współpra-
cę zawodników, może wprowadzimy 
też kilka drobiazgów. Christmas Cup 
będzie też okazją dla zawodników do 
przypomnienia sobie obowiązujących 
w drużynie narodowej schematów – 
dodaje drugi trener kadry. Potem taka 
szansa nadarzy się jeszcze w styczniu. 
Biało-czerwoni tydzień przed startem 
w MŚ wystąpią bowiem w turnieju 
w Hiszpanii, gdzie zagrają z gospo-
darzami, Węgrami oraz Norwegami. 
Prosto z Oviedo polecą do Kataru. 
W przeddzień mistrzostw muszą zgłosić 
turniejową szesnastkę, ale zapewne na 
Bliski Wschód Biegler zabierze jednego 
lub nawet dwóch zawodników wię-
cej. Po to, by w trakcie imprezy móc 
bezboleśnie dokonać zmiany gracza. 
Wiadomo, powołanie piłkarza z kraju 
w trakcie mistrzostw spowodowałoby 
duży kłopot logistyczny. 

Ostatnia próba przed ME 2016 
w Polsce

Większość zawodników turniejowej 
szesnastki może być już pewna wyjazdu 
na Bliski Wschód. To ci, którzy co roku 
stanowią o sile reprezentacji Polski. 
Do tych pewniaków dołączył tej jesieni 
wynalazek Bieglera Andrzej Rojewski. 
To 29-letni leworęczny rozgrywający 
z SC Magdeburg, który urodził się 
w Wejherowie, ale jako dziecko wyemi-
grował z rodzicami za Odrę. Świetnie 
mówi jednak po polsku, od dekady 
występuje w najsilniejszej lidze świata 
i powinien zostać zmiennikiem lidera 
na tej pozycji Krzysztofa Lijewskiego. 
Choć rywalizację zapowiada 26-letni 
Michał Szyba, który pół roku temu 
pierwszy raz wyjechał do zagraniczne-
go klubu i dobrze sobie radzi w sło-
weńskim Gorenje Velenje. 

Występ w Katarze będzie ostatnią 
„wielkoturniejową” próbą generalną 
przed imprezą docelową dla polskie-
go męskiego szczypiorniaka. Chodzi 
oczywiście o mistrzostwa Europy, które 
zostaną rozegrane w naszym kraju 
w styczniu 2016 roku. Właśnie do tych 
zawodów Biegler przygotowuje naszą 
reprezentację od momentu jej objęcia, 
czyli od jesieni 2012 roku. W dotych-
czasowych turniejach tendencja jest 
rosnąca – 9. lokata w MŚ 2013 oraz 
6. miejsce w ME 2014. Oby ta prawi-
dłowość została zachowana w Katarze 
i za nieco ponad rok w Polsce.

trudny okres dla sportowców – mówi 
selekcjoner.

To nie czas na rewolucję
Biegler i tak jest w dość komfortowej 

sytuacji, bo większość najważniejszych 
kadrowiczów występuje w klubach kra-
jowych – głównie w Vive Tauronie 
Kielce i Orlenie Wiśle Płock. PGNiG 
Superliga kończy rozgrywki 13 grud-
nia i od następnego dnia wszyscy 
mogą być do dyspozycji selekcjonera. 
Kiedyś tak nie było, bo nawet ponad 
dziesięciu reprezentantów występowa-
ło w klubach Bundesligi. Teraz zostało 
ich ledwie dwóch – Bartosz Jurecki 
i Bartłomiej Jaszka. Liga niemiecka 
gra zaś aż do 26 grudnia, więc obaj 
piłkarze mogą dołączyć do kolegów 
dopiero nazajutrz. Wtedy zacznie się 
w Katowicach kolejna część przygoto-
wań. Od 28 do 30 grudnia w Spodku 
kadra rozegra tradycyjny turniej towa-
rzyski Christmas Cup z udziałem 

PLANY MĘSKIEJ KADRY
16–23.12 zgrupowanie w Pruszkowie
28–30.12  turniej towarzyski w Katowicach (28.12 

Słowacja, 29.12 Czechy, 30.12 Węgry)
5–8.01 zgrupowanie w Płocku
9–12.01  turniej towarzyski w Oviedo (9.01 

Norwegia, 10.01 Węgry, 11.01 
Hiszpania)

13.01 wylot do Kataru
16.01 pierwszy mecz MŚ z Niemcami

  Dla Michaela 
Bieglera 
mistrzostwa 
świata 2015 są 
tylko testem przed 
mistrzostwami 
Europy rok później
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D o ceremonii otwarcia XXXI Letnich 
Igrzysk Olimpijskich, które odbę-
dą się w brazylijskim Rio de Ja- 

neiro w 2016 roku, pozostało niecałe 
600 dni. To czas ciężkiej pracy, presji i wy-  
rzeczeń – zarówno dla zawodników, jak  
i trenerów. Ci ostatni spotkali się 
w dniach 17–19 listopada 2014 roku 
w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie 
dyskutowali o wyzwaniach związanych 
z przygotowaniami do Rio.

Ludzie tegorocznych sukcesów
Konferencję oficjalnie otworzył Minister 

Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, opowia-
dając o ostatnich sportowych osiągnięciach 
Polaków. W szczegółową tematykę roz-
mów wprowadzili przedstawiciele Zespołu 
Metodyczno-Szkoleniowego Klubu Polska. 
W kontekście przygotowań do igrzysk 
w 2016 roku przewodniczący KP Sebastian 
Chmara przeanalizował start naszych spor-
towców w głównych imprezach mijające-
go roku. Szanse i zagrożenia związane 
z uzyskaniem kwalifikacji olimpijskich przez 
poszczególnych reprezentantów przybliżył 
z kolei Marian Szczechowicz.

Następnie głos oddano pozostałym 
gościom, wśród których znaleźli się m.in. 
byli trenerzy mistrzów świata w piłce siat-
kowej 2014 – Stephane Antiga i Philippe 

konferencja trenerów szkoLenia oLimpijskiego

Tomasz Pakuła

na krańcowo intensywne wysiłki fizycz-
ne i monitorowanie treningu najlepszych 
zawodników pod kątem przemęczenia 
organizmu.

– Przetrenowanie to zmora każdego 
doświadczonego trenera – zwrócił uwagę 
dr Rietjens. – Stan ten trudno zdiagno-
zować, a jeszcze trudniej opisać. Należy 
uwzględnić czynniki takie jak odżywianie, 
obciążenie treningowe, stres związany 
z zawodami, a także uwarunkowania psy-
chologiczne – dodał.

Podkreślił, że podatne na przetrenowa-
nie są zwłaszcza osoby o wysokiej motywa-
cji i chęci osiągnięcia celu: zazwyczaj są to 
zawodnicy osiągający poziom mistrzowski 
w sporcie wyczynowym. Drugi wykład dr. 
Gerarda Rietjensa dotyczył przygotowania 
do startów w Rio de Janeiro uwzględniają-
cego warunki klimatyczne.

– Celem taperingu (zmniejszenia obcią-
żenia treningowego zawodnika w końcowej 
fazie przygotowania startowego) jest utrzy-
manie takich parametrów fizjologicznych, 
jakie uzyskano w efekcie intensywnych tre-
ningów, przy jednoczesnym wyeliminowa-

Blain. Przedstawili oni kolejne kroki w dro-
dze do podium: poruszyli kwestię budowy 
zespołu (sztab szkoleniowy, kadra zawod-
nicza), omówili założenia programu szko-
leniowego, zasady doboru obciążeń i środ-
ków treningowych oraz przygotowania 
i utrzymania formy sportowej w turnieju 
mistrzostw świata.

Mówiąc o sportowcach, nie można 
pominąć ich doświadczenia i punktu widze-
nia na proces doskonalenia formy. Michał 
Kwiatkowski – kolarz szosowy, mistrz świata 
w wyścigu ze startu wspólnego z 2014 roku 
oraz drużynowy mistrz świata w jeździe na 
czas w barwach Omega Pharma-Quick 
Step z roku 2013 roku – opowiedział nie 
tylko o emocjach związanych ze zwycię-
stwami. Przedstawił kolejne etapy zaintere-
sowania sportem, w tym ten najważniejszy 
– decyzję o poświęceniu się kolarstwu. Takie 
informacje zwrotne mogą mieć kluczowe 
znaczenie dla trenerów i stanowić wska-
zówkę dotyczącą selekcji zawodników.

wiedza z zagranicy
Wiedzą dzielili się również pracownicy 

zespołów naukowo-badawczych z zagra-
nicy. Wszyscy podkreślali wagę planowania 
procesu treningowego. Dr Gerard Rietjens 
z Holandii omówił reakcje organizmu 

„Jeśli chcemy pojechać do Rio, nie można stracić 
żadnego dnia, żadnej minuty ani nawet sekundy!” 
– stwierdził w rozmowie z dziennikarzami Tomasz 
Różański, były trener kadry narodowej pięściarzy. 
Trwa kwalifikacyjny bój, by liczba konkurencji,  
w których Polska wystawi reprezentantów,  
była jak największa. 

Dr Blair crewther: Należy 
przyjąć systematyczne 
podejście do oceny 
sportowców i stosowania 
strategii

Minister 
Andrzej Biernat 
oficjalnie otworzył 
konferencję 
trenerów 
szkolenia 
olimpijskiego  
Rio 2016
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niu ich negatywnych skutków. W sytuacji 
idealnej zawodnik powinien uzyskać mak-
symalne parametry fizjologiczne dokładnie 
w tym czasie, w którym znikną negatywne 
skutki treningu. Zapewnia to sportowco-
wi optymalne warunki uzyskania możliwie 
najlepszego wyniku – przekonywał z kolei 
dr Inigo Mujika z Hiszpanii.

W swoim wykładzie „Tapering i budowa-
nie szczytu formy w optymalizacji osiągnięć 
sportowych” zwrócił uwagę m.in. na to, 
że poprawa wyników, następująca zwykle 
podczas taperingu, wiąże się z przywróce-
niem parametrów fizjologicznych osłabio-
nych wcześniejszymi treningami, jak rów-
nież z przywróceniem wysokiej tolerancji tre-
ningu przez organizm zawodnika. To z kolei 
prowadzi do uzyskania w okresie taperingu 
dalszej poprawy dyspozycji startowej.

Dr Blair Crewther z Wielkiej Brytanii 
przybliżył uczestnikom konferencji strate-
gie przygotowawcze przyczyniające się do 
poprawy wydolności fizycznej w dniu zawo-
dów. – Strategie są efektywne ekonomicz-
nie, łatwe do zastosowania, zapewniają 
zróżnicowany poziom korzyści konkretnym 

Podsumowania konferencji i zapo-
znania z założeniami programowy-
mi Departamentu Sportu Wyczynowego 
MSiT na rok 2015 dokonali Adam 
Soroko – dyrektor Departamentu Sportu 
Wyczynowego oraz zastępca dyrektora 
Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT 
– Paweł Słomiński, którzy życzyli zebranym 
owocnych prac w przygotowaniach do 
olimpijskich startów.

W konferencji wzięło udział ponad 
100 trenerów reprezentujących 28 pol-
skich związków sportowych, trenerzy 
Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Klubu 
Polska, pracownicy Departamentu Sportu 
Wyczynowego w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, przedstawiciele Instytutu Sportu 
oraz zaproszeni wykładowcy. Gośćmi spo-
tkania byli m.in.: Andrzej Biernat – mini-
ster sportu i turystyki, Adam Krzesiński 
– sekretarz generalny Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Adam Soroko – dyrek-
tor Departamentu Sportu Wyczynowego 
w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki oraz 
Andrzej Pokrywka 
– dyrektor Instytutu 
Sportu.

Dr gerard rietjens: 
Przetrenowanie to zmora 
każdego doświadczonego 
trenera

 Sebastian 
Chmara, 
szef Zespołu 
Metodyczno- 
-Szkoleniowego 
Klub Polska, 
przedstawił 
analizę występów 
reprezentantów 
Polski w 2014 r.
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zawodnikom. Mogą poszerzyć, uzupełnić 
lub po prostu zastąpić obecne praktyki. 
Należy przyjąć systematyczne podejście do 
oceny sportowców i stosowania strategii. 
W sporcie wyczynowym liczy się każda, 
nawet najmniejsza przewaga! – podsumo-
wał swoją wypowiedź dr Crewther. 

Liczne pytania i dyskusje moderowane 
przez dr. Dariusza Sitkowskiego podkreśliły 
wagę problemów prezentowanych przez 
zagranicznych gości.

krajowe wsparcie naukowe
Znakomite wystąpienie miał jak zwykle 

prof. Zbigniew Trzaskoma. Omówił pro-
blematykę treningu siły i mocy mięśnio-
wej w aspekcie przygotowań do igrzysk 
w Rio de Janeiro, a dr Dorota Kwiatkowska 
z Zakładu Badań Antydopingowych wygło-
siła wykład „Nieświadome zażycie sub-
stancji zabronionych – problem wciąż nie-
rozwiązany”. Dr Jarosław Krzywański ze 
Sztabu Medycznego Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego zapoznał zebranych ze stra-
tegiami prewencyjnymi zagrożeń zdrowot-
nych związanych z podróżą i pobytem w Rio 
de Janeiro, a dr hab. Jadwiga Malczewska-
Lenczowska i dr Dariusz Sitkowski z Instytutu 
Sportu oraz dr hab. ewa Ziemann i dr 
Milena Lachowicz z Akademii Wychowania 
fizycznego i Sportu w Gdańsku przybliżyli 
przykłady naukowego wsparcia przygoto-
wań do IO 2016.
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G łównemu celowi, czyli 
mistrzostwom świata rozgrywa-
nym w Polsce, Antiga musiał 

podporządkować cele pośrednie, lecz 
nie mógł ich zaniedbać. Zespół musiał 
zwycięsko przejść przez eliminacje 
mistrzostw Europy, natomiast Ligę Światową 
Stephane Antiga potraktował jako cykl 
treningów przeplatanych podróżami i me- 
czami kontrolnymi. Zwycięstwa były mile 
widziane, ale nie najważniejsze.

Dobieranie trybików
Pierwszym zadaniem po nominacji, 

jeszcze przed wyselekcjonowaniem kan-
dydatów do reprezentacji, było stworzenie 
ze wszystkich współpracowników dobrze 
współpracującego i rozumiejącego się 

zespołu. Stephane Antiga podjął się tej 
pracy, pod warunkiem że jego asystentem 
zostanie Philippe Blain, który przez 12 lat 
był trenerem reprezentacji Francji. W sumie 
sztab drużyny tworzyło aż 18 osób, wszyscy 
byli informowani o wszystkim – nie tylko 
o tym, co dotyczyło bezpośrednio ich pracy. 
Trener często zapraszał ich na spotka-
nia, których celem była wymiana wszelkich 
informacji o drużynie. Podkreślił, że bardzo 
zależało mu na stworzeniu doskonałej, 
wręcz rodzinnej atmosfery.

Obejmując posadę trenera reprezentacji, 
przyjął założenie, że w jego drużynie będą 
grali najlepsi polscy siatkarze. Nie wyobra-
żał sobie, aby mogło w niej zabraknąć 
Mariusza Wlazłego i Pawła Zagumnego. 
W przekonaniu ich do powrotu pomo-
gła znajomość z boiska. Następnym 
krokiem był podział ról w zespole. 
Chodziło o to, aby każdy akceptował 
– jeśli zaszłaby taka potrzeba – także 
rolę rezerwowego, dublera.

W tym kontekście wspomniał 
o znaczeniu liderów drużyny. Nie 

siatkówka

Artur St. rolAk

zespołu. Przygotowując się do podjęcia tak 
delikatnych decyzji, Stephane Antiga odciął 
się od podpowiedzi ludzi spoza sztabu – 
działaczy, menedżerów, dziennikarzy.

Selekcjoner kieruje się w takich okolicz-
nościach zasadą, że jeśli tylko ma wybór, 
to na danej pozycji woli mieć jednego 
zawodnika znakomitego i drugiego pra-
wie tak samo dobrego, ale akceptującego 
rolę zmiennika, niż dwóch znakomitych 
graczy, którzy rywalizując o miejsce w skła-
dzie, będą na siebie krzywo patrzyli i psuli 
atmosferę w drużynie. Bo zespół ma być 
jak maszynka, w której wszystkie trybiki 
kręcą się dla osiągnięcia wspólnego celu 
(podczas prezentacji Stephane Antiga wie-
lokrotnie prezentował grafiki, w których 

wykorzystał właśnie motyw owych trybi-
ków). Każdy grymas niezadowolenia 
zawodnika, który akurat nie gra, jest 

jak nowotwór zżerający zespół od 
środka – mówił.

Tonący partnera się 
chwyta

Pracę z drużyną Stephane Antiga 
podzielił na osiem sektorów. Każdy 
siatkarz musiał się rozwijać nie 

tylko pod względem technicznym 
czy taktycznym, ale również fizycznym 

i psychologicznym. Śledzeniu postępów 
poszczególnych graczy pomagała codzien-
na analiza każdego treningu. Selekcjoner 
wiedział o nich praktycznie wszystko – znał 

ich ulubione kierunki zagrywki, ataku, 
sposobu przyjęcia czy rozegrania; 

jakie warianty wybierają pod 
presją, a jakie grając 

„na luzie”.

chodziło mu o tych, którzy najwięcej grają 
lub zdobywają najwięcej punktów, lecz 
o tych, którzy mają największy wpływ na 
drużynę, którzy potrafią poderwać ją do 
walki, kiedy mecz nie układa się po ich 
myśli.

Chyba najtrudniejszym momentem 
w przygotowaniach do mistrzostw 
świata było dokonanie selekcji – 
ktoś, kto do tej pory ciężko pra-
cował, musiał odpaść, bo był 
od niego ktoś jeszcze lepszy. 
Taka a nie inna decyzja trenera 
nie mogła osłabiać potencjału 

Jednym z najbardziej oczekiwanych i najgłośniej oklaskiwanych gości konferencji trenerów 
szkolenia olimpijskiego w Spale był Stephane Antiga. Trener reprezentacji Polski w siatkówce 
opowiedział, jak stworzył drużynę, która zdobyła mistrzostwo świata. Mówił o tym, co słuchacze 
w zasadzie już wiedzieli, ale jego wystąpienie zrobiło i tak duże wrażenie na zebranych.

Antiga proponował ćwiczenia 
integrujące grupę, na przykład 
ratowanie „tonącego” w oceanie

FOT. ADAM NURKIEWICZ/MEDIASPORT



 forum trenera 49

siatkówka

ning w dniu bez meczu nieciekawy i cięższy 
niż dla wyjściowej szóstki. Właśnie z nimi 
trenerzy musieli rozmawiać częściej niż 
z grającymi w podstawowym składzie.

Nieodłącznym elementem takiego tur-
nieju, zwłaszcza rozgrywanego we wła-
snym kraju, jest presja. Jedni radzą sobie 
z nią bez problemów, inni mogą jej ulec, 
więc trzeba ich przed nią chronić. Dla tych 
drugich Stephane Antiga, Philippe Blain 
i wyznaczony psycholog zawsze byli do 
dyspozycji, a ich drzwi otwarte. Podczas 

odpraw przedmeczowych trenerzy stara-
li się nie przypominać zawodnikom, jak 
ważne jest to spotkanie. O półfinale mówili 
więc, że to tylko mecz numer 12, a finał – 
numer 13.

Podczas całych mistrzostw aż 10 setów 
Polacy wygrali różnicą zaledwie dwóch 
punktów, więc jedna więcej stracona partia 
mogła wszystko zmienić. Recepty, żeby zwy-
ciężać za każdym razem, Stephane Antiga 
i Philippe Blain – niestety – nie mają.

Sen nocy przedostatniej
Kiedy już przebrzmiały oklaski, trenerzy 

– zachęceni przez prowadzącego spotka-
nie – poczuli się jak dziennikarze i zadali 
Stephane’owi Antidze kilka pytań. 

Który mecz w turnieju był najtrudniejszy, 
a który najważniejszy? Po którym drużyna 
uwierzyła, że może zdobyć mistrzostwo 
świata?

– Każdy z 13 meczów ma swoją historię. 
Mogłoby się wydawać, że najważniejszy 
jest oczywiście finał. Dla mnie równie wiel-
kie znaczenie miało spotkanie otwarcia 
z Serbią, które pokazało zawodnikom, 
jak dobrze są przygotowani. Po nim i oni, 
i kibice uwierzyli, że mogą te mistrzo-
stwa wygrać. W każdy mecz zespół musiał 

Treningi u Stephane’a Antigi, w porów-
naniu z poprzednimi szkoleniowcami, były 
krótsze, ale bardziej intensywne i urozma-
icone. Zmieniała się nie tylko kolejność 
ćwiczeń, ale także skład par czy czwórek 
wykonujących zadane ćwiczenia – wszystko 
po to, aby zawodnicy nie popadali w rutynę 
bądź monotonię.

Pod koniec okresu przygotowawczego, 
kiedy kandydaci do reprezentacji wyko-
nywali najcięższą pracę fizyczną, trener 
pozwolił im zabrać na zgrupowanie we 
Francji rodziny – dziewczyny, narzeczone, 
żony, dzieci. Po to, żeby mogli od sie-
bie nawzajem trochę odpocząć, a dzięki 
obecności bliskich lepiej znosić obciążenia. 
Przy okazji proponował ćwiczenia integru-
jące grupę, na przykład ratowanie „toną-
cego” w oceanie. Wszyscy zawodnicy bar-
dzo potem chwalili ten pomysł. Tworzeniu 
dobrej atmosfery na zgrupowaniach sprzy-
jało także zapraszanie na występy grup 
kabaretowych lub innych artystów.

Podczas samych mistrzostw najtrudniej-
sze były dwa aspekty – utrzymanie wysokiej 
formy całej drużyny przez trzy tygodnie oraz 
sprawienie, aby ci, którzy grali mniej lub 
w ogóle, nie poczuli się podwójnie ukarani. 
Podwójnie, ponieważ ich udział w meczu 
był symboliczny lub żaden, natomiast tre-

wkładać stuprocentowe zaangażowanie, 
ponieważ każda kolejna porażka – już po 
tej z USA – mogła przynieść katastrofalne 
skutki. Szczególny był półfinał, bo wtedy 
pierwszy raz w tym turnieju byliśmy fawory-
tami, a takiego spotkania nigdy nie gra się 
łatwo. Mogę tak mówić o każdym meczu 
z osobna, bo nie było wśród nich meczów 
nieważnych lub mniej ważnych, a każdy 
odbywał się w nieco innym kontekście.

– Między półfinałem a finałem jest 
ogromna różnica. Półfinalista jeszcze nie 
ma medalu; jeśli dwa razy przegra, to wróci 
do domu z niczym. Finalista gra o złoto, ale 
już ma zapewnione srebro. Łatwiej zasnąć 
przed finałem – dodał Philippe Blain.

Czy Pan się kiedykolwiek denerwuje pod-
czas meczu? W telewizji widać, że podczas 
rozmowy z drużyną zawsze jest pan bardzo 
spokojny.

– Wiele osób zwraca mi na to uwagę. 
Ja już taki po prostu jestem, nie potrafię 

reagować inaczej. Zresztą na początku 
pracy z reprezentacją wielu zawodników 
prosiło mnie, żebym – jeśli w trakcie meczu 
będę miał im coś ważnego do przekaza-
nia – nie krzyczał, bo oni w trakcie walki 
są tak rozemocjonowani, że w ogóle nie 
słyszą tych krzyków. Nawet nie musieli 
o to prosić, bo podnoszenie głosu nie leży 
w mojej naturze. Takie prośby świadczą 
jednak o nawiązaniu bliskiego, dobrego 
kontaktu z drużyną – to jedna z przyczyn 
tego sukcesu.

Chyba na najciekawsze pytanie musiał 
odpowiedzieć Philippe Blain. Jak przyjął 
propozycję pracy od swego byłego zawod-
nika, ucznia?

– Sport to moja pasja. Raz się przegry-
wa, raz wygrywa, ale sukcesy sprawiają, 
że nadal chce się podejmować coraz trud-
niejsze wyzwania. Były trzy powody, dla 
których zgodziłem się zostać asystentem 
Stephane’a. Po pierwsze – Polska to kraj, 
w którym siatkówka jest ogólnonarodową 
pasją, a ja bardzo chciałem uczestniczyć 
w tych mistrzostwach świata. Po drugie 
i trzecie – te powody się przenikają, sztab 
drużyny tworzyły wybitne indywidualności 
w swoich specjalnościach. Każdy z nas miał 
każdemu siatkarzowi dać coś od siebie 
i właśnie to podczas pierwszych rozmów ze 
Stephane’em przekonało mnie najmocniej. 
Przez 10 lat byliśmy w jednej drużynie, więc 
doskonale wiem, co i jak on myśli. Z jego 
strony nic nie mogło mnie zaskoczyć. Dla 
mnie się nie liczy, kto jest szefem, a kto asy-
stentem; najważniejsze, że mogliśmy razem 
przeżyć te niezapomniane chwile.

Po meczu z Serbią i siatkarze, 
i kibice uwierzyli, że mogą
te mistrzostwa świata wygrać

Każdy grymas niezadowolenia zawodnika, 
który akurat nie gra, jest jak nowotwór 
zżerający zespół od środka

Podczas 
konferencji  
w Spale wiele 
pytań było 
zaadresowanych 
do Philippe’a 
Blaina  
– asystenta 
selekcjonera 
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identyfikowania przygotowania zawo-
dowego. W sytuacji kiedy nie ma ure-
gulowań państwowych, bo nastąpiła 
deregulacja zawodów, mamy właści-
wie wolnoamerykankę. – Ktoś może 
pójść na jednodniowy kurs i będzie 
się uważał za trenera w jakiejś dys-
cyplinie. Nasz rynek nie jest na to 
przygotowany. Dopiero jasno zdefi-
niowana rama kwalifikacji pozwo-
li każdemu, kto zdobywa określone 
uprawnienia, właściwie pozycjono-
wać się na szczeblach kariery i roz-
woju zawodowego. Poza tym stwarza 
to pewne ścieżki kariery. Według 
prof. Krawczyńskiego, patrząc na 
doświadczenia innych krajów, gdzie 
to działa już od dawna, widzimy, że 
dzięki ramie ludzie uzupełniają swoje 
kwalifikacje. – To kwestia pewnej 
orientacji na rynku, która pozwoli 
zidentyfikować prawdziwych trenerów 
i instruktorów, a także odróżnić ich 

T rochę przedwcześnie o tym 
mówić, bo prace wciąż trwają, 
co tydzień są spotkania 

konsultacyjne – mówi w rozmowie 
z „Forum Trenera” prof. Marcin 
Krawczyński z Wyższej Szkoły Edukacji 
w Sporcie w Warszawie oraz Szkoły 
Wyższej Ateneum w Gdańsku, a także 
członek zarządu Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. – Jestem 
jednak absolutnie przekonany, że to, 
co robimy, ma sens – dodaje. – Zresztą 
nie ma innej możliwości, dlatego że 
w tej chwili przygotowywana jest 
ustawa, która dotyczy ram kwalifikacji. 
Wcześniej czy później będzie to 
obowiązywało wszystkie zawody, nie 
tylko profesję trenera. Projekt, który 
jest w tej chwili realizowany przez 
AWF Warszawa, Instytut Sportu i TKKF, 
to pilotaż na miarę ogólnopolską. 
Podobne prace prowadzone są 
w sektorze bankowym i turystycznym. 
Nie ma od tego odwrotu. Cała Europa 
to robi – uważa prof. Krawczyński. 

Jego zdaniem rama kwalifikacji to 
pierwszorzędne narzędzie dotyczące 

od quasi-trenerów – stwierdza prof. 
Krawczyński. 

Wiadomo, że są związki sportowe, 
które system kwalifikacji zawodowej 
mają dość dobrze zidentyfikowany 
albo wręcz rozpracowany, bo przenie-
siony z federacji międzynarodowych. 
Dotyczy to głównie dużych związków 
gier zespołowych. Z kolei małe związki 
często są w tym zagubione. Dlatego 
wsparcie w postaci ramy kwalifikacji 
bardzo im się przyda. 

– Pamiętajmy tylko, że te ramy 
to nie jest system regulacji. To tylko 
narzędzie, które ma pomóc identyfiko-
wać kwalifikacje trenerów – ostrzega 
profesor i przypomina, że mamy już 
w Polsce gotowe własne ramy, na 
przykład w szkolnictwie wyższym, które 
z pewnym sukcesem zostały wprowa-
dzone. – Teraz będzie to dalej wery-
fikowało życie. W krajach, gdzie takie 
ramy działają, na przykład w Wielkiej 
Brytanii, ich wprowadzanie i weryfika-
cja trwały 20 lat. To jest złożony proces, 
więc na ostateczny efekt projektu trze-
ba będzie poczekać – podsumowuje 
prof. Krawczyński.

Rekreacja też potrzebuje 
specjalistów

Dr Annę Szumilewicz z AWFiS 
Gdańsk spytaliśmy o prace nad ramą 
kwalifikacji dotyczącą trenerów rekre-
acji. Wyjaśniła nam, że została podjęta 
próba ustalenia listy zawodów potrzeb-
nych do prowadzenia zajęć z osobami, 
które nie chcą uczestniczyć w sporcie 
wyczynowym, lecz tylko nauczyć się 
grać w tenisa czy jeździć na nartach. 
Dotyczy to również kwalifikacji loku-
jących się pomiędzy sportem a rekre-
acją, chodzi na przykład o przygoto-
wanie kogoś do amatorskich zawodów 
w squashu. – Zapotrzebowanie na 
takich trenerów rośnie, zwłaszcza ze 
strony panów w wieku 40 lub 50 lat, 
którzy chcą zadbać o formę fizyczną 
i sprawdzić się w rywalizacji z innymi – 
mówi dr Szumilewicz.

– W oparciu o informacje uzyskane 
na rynku pracy i w branży rekreacyj-
nej próbujemy ustalić, jakie zawody 

Marek Michałowski

Pilotażowy projekt stworzenia ramy 
kwalifikacji trenerów już działa. Podobne 
prace prowadzone są w sektorze 
bankowym i turystycznym. Nie ma od tego 
odwrotu. Cała Europa to robi

Trwają intensywne prace nad sektorową ramą kwalifikacji 

zawodowych dla sportu. Jej zarys ma powstać do końca 

lutego. Projekt realizowany jest przez AWF Warszawa, Instytut 

Sportu i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Jak 

przebiegają prace nad tymi uregulowaniami i jaki będzie 

ich ostateczny kształt? Na te pytania próbują odpowiedzieć 

przedstawiciele nauki i związków sportowych.
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i poziomy kwalifikacji są potrzebne 
w odniesieniu do europejskich ram 
kwalifikacji. Na przykład trzeci poziom 
tych ram to nasz instruktor, czyli osoba 
organizująca festyny sportowe i ucząca 
podstawowych umiejętności niezbęd-
nych w rekreacji – tłumaczy nasza 
rozmówczyni. 

Kolejny, wyższy poziom kwalifika-
cji, to trener potrafiący koordynować 
pewien proces szkoleniowy, na przy-
kład dla osób, które chcą schudnąć 
albo pozbyć się jakiejś dolegliwości. 
Jeszcze większych kwalifikacji będzie 
wymagać prowadzenie zajęć rekre-
acyjnych z osobami mającymi konkret-
ne wskazania lekarskie, na przykład 
po zawałach albo z dolegliwościami 
ortopedycznymi. – Do takiego treningu 
potrzeba specjalistów wyższej klasy, 
którzy oprócz wiedzy szkoleniowej, 
mają także kompetencje społeczne, 
czyli są gotowi wziąć odpowiedzial-
ność za efekt swojej pracy. Bo nie 
można przecież ryzykować zdrowiem 
czy życiem ich podopiecznych – wyja-
śnia dr Szumilewicz.

Jeśli chodzi o kształt ramy kwalifika-
cji w rekreacji, przewidywane są pozio-
my od drugiego do szóstego. To ważna 
informacja, bo wcześniej był tylko 
jeden poziom, mianowicie instruktor 

bo zaczynają rozumieć, że dzięki temu 
zyskają lepszą pozycję na rynku pracy. 
Doświadczeni specjaliści mogą wyka-
zać, że są lepsi od kogoś, kto dopiero 
zdobył podstawową kwalifikację. 

– Mamy dużą grupę osób, są wśród 
nich także trenerzy, które zaangażowały 
się w nasz projekt, chcą uczestniczyć 
w pracach i mieć wpływ na to, jak ta 
rama kwalifikacji będzie wyglądała – 
podkreśla Anna Szumilewicz. – Ale jest 
jeszcze w środowisku mnóstwo ludzi, 
którzy nie wiedzą, o co chodzi – dodaje. 

To wielki projekt, który dotyczy nie 
tylko sportu i rekreacji, ale wiąże się 
z nowym podejściem do edukacji 
w ogóle. Dziś cała Europa idzie w tym 
kierunku i wszędzie są wydawane certy-
fikaty czy dyplomy wskazujące poziom 
kwalifikacji, musimy nadążać za innymi. 
Polski sport i rekreacja są i tak w dobrej 
sytuacji, bo pod względem zaawan-
sowania prac nad ramą kwalifikacji 
wyprzedzamy wiele innych sektorów – 
zauważa nasza rozmówczyni.

Rama jest OK, ale są 
wątpliwości

O opinię na temat ram kwalifikacji 
trenerów poprosiliśmy też przedsta-
wiciela związków sportowych. Maciej 
Kania zajmujący się szkolnictwem 
zawodowym i projektami unijnymi 
w Polskim Związku Jeździeckim twier-
dzi, że środowisko trenerskie chyba nie 
do końca rozumie zagadnienie ramy 
kwalifikacji. Większość osób podchodzi 
do tego nieufnie. Wielu trenerów łączy 
tę kwestię z kontrowersyjną sprawą 
deregulacji, choć jedno z drugim nie 
ma nic wspólnego. Negatywny stosu-
nek do deregulacji trenerzy przenoszą 
na ramy kwalifikacji. 

– Aby wyjaśnić tę sytuację, podam 
przykład. Kiedyś pewien żołnierz sły-
sząc, że Polska ma upodobnić się do 
NATO, zapytał: „Do NATO? To znaczy 
do kogo?”. Trenerzy też zadają podob-
ne pytania. Odpowiedź na nie jest 
o tyle trudna, że w każdej dyscyplinie 
sportu jest inne podejście do wielu 
kwestii – mówi nam Maciej Kania. 

Należy do osób popierających ramę 
kwalifikacji, ale pod warunkiem że 
będzie zrobiona dobrze. Chodzi o to, 
żeby tytuły i kwalifikacje zawodowe 
były w całej Europie porównywalne. 
– Mam jednak wrażenie, że prace 

rekreacji. To oznaczało, że nie można 
było awansować. Kto raz zdobył takie 
uprawnienia, to bez względu na to, 
ile czasu poświęcił na doskonalenie 
zawodowe czy zdobywanie doświad-
czenia, pozostawał tylko instruktorem. 
– Ramy kwalifikacji, nad którymi obec-
nie pracujemy, tworzą ścieżkę awansu, 
dają możliwość rozwoju zawodowego 
i pracy na różnych, bardziej skompli-
kowanych stanowiskach. Czym innym 
jest podawać piłki lub rozkładać sprzęt 
sportowy na Orliku, a czym innym 
praca z człowiekiem, który ma konkret-
ne wskazania, wymagająca m.in. pod-
staw wiedzy medycznej i współpracy 
z lekarzami. To jeszcze rekreacja, ale 
powoli wchodzimy w obszar fizjoterapii 
– objaśnia dr Szumilewicz.

Według naszej rozmówczyni prace 
nad ramą kwalifikacji początkowo 
natrafiały na dość duży opór w środo-
wisku trenerskim. Szkoleniowcy pyta-
li, o co chodzi z tymi europejskimi 
regulacjami, ale w tej chwili coraz 
więcej podmiotów korzysta z różnych 
poziomów ramy. Czasami nie odnoszą 
się bezpośrednio do proponowanych 
rozwiązań, ale opracowują własne 
ścieżki awansu i stopnie zawodowe. 
Coraz częściej słychać, że trenerzy 
i instruktorzy chcą nowych rozwiązań, 

W krajach, gdzie takie 
ramy działają, na przykład 
w Wielkiej Brytanii, 
ich wprowadzanie 
i weryfikacja trwały 20 lat
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ostatecznie do wniosku, że jedną rze-
czą jest poziom skomplikowania jakiejś 
tematyki, a inną poziom kompetencji 
w danej tematyce. Dlatego mimo tych 
różnic powinien decydować poziom 
wiedzy w danej dziedzinie, umiejętność 
jej przekazywania i kreowania różnych 
rzeczy – wyjaśnia nasz rozmówca. Przy 
takim podejściu kwalifikacje instrukto-
rów bez względu na dyscyplinę będą 
sobie równe. Gdyby porównać tę sytu-
ację do muzyki, to każdy się zgodzi, 

nad ramą w Polsce poszły w inną 
stronę, niż powinny. Nie jest to jed-
nak wina Ministerstwa Sportu. Mówię 
o rzeczach, które do nas spływają 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 
podkreśla. Przyznaje, że porównując 
materiał oryginalny z materiałem pol-
skim, można dostrzec rozbieżności. 
Poproszony o podanie jakiegoś przy-
kładu, wyjaśnia: – W ramie europej-
skiej osoba o kompetencjach na pozio-
mie trzecim bierze odpowiedzialność 
za realizowane zadania. Tymczasem 
w ramie polskiej wykonuje prace czę-
ściowo samodzielnie i częściowo pod 
nadzorem. To zupełnie inne znaczenie 
kompetencji.

Macieja Kanię niepokoi to, bo 
w wielu krajach, które wcześniej miały 
określone własne ramy, dokonano 
dużego wysiłku, żeby je dopasować do 
ram europejskich. Tymczasem nasze 
nowe, dopiero stworzone ramy już się 
rozmijają z europejskimi. Nasz szkole-
niowiec czy instruktor wyjeżdżając na 
Zachód, będzie podlegał tamtejszym 
przepisom. W większości krajów pra-
codawcy będą się interesować, jaki 
tytuł zawodowy przywiózł z Polski i jak 
można te kwalifikacje przełożyć na ich 
uprawnienia. Dlatego ważne jest, żeby 
ramy kwalifikacji były możliwie jednoli-
te w całej Europie.

W Polskim Związku Jeździeckim 
sprawy kwalifikacji mają już częściowo 
uregulowane. – Dysponujemy zesta-
wieniami porównującymi tytuły instruk-
torskie i trenerskie w różnych krajach. 
Mamy wytyczne z międzynarodowej 
federacji i na tej podstawie możemy się 
zorientować, czy nasz sposób myślenia 
o zawodzie trenera lub instruktora 
jest słuszny. Dzięki temu wiemy, jakie 
kwalifikacje odpowiadają konkretnym 
poziomom ramy europejskiej. Na przy-
kład instruktor to poziom trzeci, ale 
jeśli ma co najmniej pierwszą klasę 
sportową, to automatycznie przecho-
dzi na poziom czwarty. Z kolei trener 
to poziom szósty – tłumaczy Maciej 
Kania. 

Oczywiście poszczególne dyscy-
pliny mają swoją specyfikę. W jeź-
dziectwie oprócz szkolenia zawodnika 
dochodzi jeszcze szkolenie konia. – 
Zastanawialiśmy się na przykład, czy 
instruktor jeździectwa powinien być 
na tym samym poziomie ramy, co 
instruktor nordic walking. Doszliśmy 

że na trąbce jest trudniej grać niż na 
flecie, ale najważniejsze, by muzyk 
dobrze grał, bez względu na to jakiego 
używa instrumentu.

– Reasumując, ramy kwalifikacji tre-
nerów to fantastyczny pomysł. Patrzę 
na nie w ten sposób, bo spędziłem 
sporo czasu za granicą i spotykałem 
tam Polaków, którzy mieli problemy 
z uznaniem swoich kwalifikacji naby-
tych w kraju – zaznacza Maciej Kania. 
Jego zdaniem wiele osób czekało na 
unifikację zawodowych kwalifikacji lub 
chociażby możliwość ich porównywa-
nia. Ale trzeba do tej kwestii pod-
chodzić ostrożnie. Przede wszystkim 
należy uświadamiać, edukować ludzi, 
aby rozumieli, na czym polega projekt 
ram kwalifikacji trenerów. – Spotykam 
się z bardzo negatywnymi opiniami na 
temat ram kwalifikacji, ale wynikają 
one z braku wiedzy na ten temat – 
podkreśla przedstawiciel PZJ.

Wiele osób od dawna czeka na unifikację 
zawodowych kwalifikacji lub chociażby 
możliwość ich porównywania. Negatywne 
opinie na temat ram kwalifikacji trenerów 
wynikają przeważnie z braku wiedzy
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Wszyscy potrzebujemy sportowych sukcesów. Potrzebowaliśmy ich w czasach komunizmu, aby zre-
kompensować sobie niedostatki i przykrości związane z życiem w państwie totalitarnym. Cieszyliśmy 
się, gdy w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach, a także w innych prestiżowych imprezach zwyciężali 
i zdobywali medale nasi lekkoatleci, pięściarze, siatkarze, kolarze i futboliści. Do dziś pamiętamy sto-
jących za tamtymi sukcesami wybitnych trenerów – Jana Mulaka, Feliksa Stamma, Henryka Łasaka, 
Kazimierza Górskiego i Huberta Wagnera. Wspominam tylko o kilku spośród tych, którzy na to zasłużyli, 
bo nie sposób w felietonie wymienić wszystkich.

Potrzebujemy sportowych sukcesów, bo one pompują w nas dobry nastrój. Tak było, jest i będzie. 
Jakieś niepowodzenie w pracy? Nie ma lepszego lekarstwa niż wygrany mecz narodowej drużyny. 
Jakieś problemy w rodzinie? Nic tak nie łagodzi napięć, jak zwycięstwo naszego sportowca. Kłopoty ze 
zdrowiem? Od razu się poprawia, gdy sukces odnosi rodak. Dlatego tak chętnie oglądamy w telewizji 
transmisje sportowe, nawet gdy jesteśmy chorzy. Tyle że ostatnio o taką terapię trudniej. Kiedy rok temu 
odwiedzałem w szpitalu nieżyjącego już dziś tatę, zauważyłem na ścianie małą skrzyneczkę i instrukcję. 
Wynikało z niej, że aby obejrzeć telewizję, trzeba za uruchomienie telewizora zapłacić. To jedna ze 
„zdobyczy” III Rzeczpospolitej.

W poprzednim, wrześniowym numerze „Forum Trenera” pisałem krytycznie o polskim futbolu. Nie 
wycofuję się z ani jednego słowa wtedy napisanego. Nadal uważam, że podstawa ostatnich sukcesów 
piłkarskiej reprezentacji wciąż jest krucha. Niespodziewana wygrana z Niemcami w Warszawie czy 
efektowne zwycięstwo z Gruzją w Tbilisi cieszą, podobnie jak to, że przed wiosennymi meczami Polska 
jest liderem grupy eliminacyjnej Euro 2016. Nie zmienia to jednak faktu, że szkolenie w tzw. terenie 
jak kulało, tak kuleje, że brakuje pomysłu i pieniędzy na budowę systemu, dzięki któremu moglibyśmy 
awansować do europejskiej czołówki na dłużej, a nie tylko okazjonalnie świętować pojedyncze zwycię-
stwa. O tym, że nie jesteśmy żadną piłkarską potęgą, przekonali nas Szkoci, którzy o mało nie wygrali 
z nami kilka dni po naszym triumfie z mistrzami świata. 

Jesienne sukcesy naszej kadry to nie przełom, ale dobrze, że przyszły. Dobrze dla nas wszystkich, bo 
potrzebujemy ich, by poczuć się lepiej. Ale tych sukcesów potrzebował przede wszystkim trener Adam 
Nawałka, którego wielu chciało już zwalniać z posady selekcjonera reprezentacji. Może ci wszyscy 
mądrale zrozumieją wreszcie, że na dobry wynik w sporcie trzeba pracować dłużej niż kilka tygodni 
czy miesięcy. Przy takich okazjach przypominają mi się słowa kiedyś wybitnego zapaśnika, a dziś tre-
nera Ryszarda Wolnego: „Pracę trenerską można porównać do całowania lwa w tyłek, bo przyjemność 
żadna, a ryzyko duże”. Dobrze, żeby pamiętali o tym ci, którzy tak ochoczo krytykują szkoleniowców.

O tym jak ulotne mogą być nasze marzenia o sportowych sukcesach, przekonaliśmy się ostatnio 
w przededniu startu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszyscy sądzili, że Kamil Stoch, mistrz 
olimpijski i mistrz świata, a także obrońca Kryształowej Kuli, znów będzie wygrywać. Krucha okazała się 
jednak nasza nadzieja. Kontuzja wykluczyła Polaka z rywalizacji w pierwszych kilku zawodach pucharo-
wych. Pozostaje życzyć naszemu asowi szybkiego powrotu do zdrowia. Nie wyobrażam sobie lepszego 
sportowego prezentu na Boże Narodzenie i Nowy Rok niż zwycięstwa Stocha. Życzę tego wszystkim 
z całego serca.

Gesty zwycięstwa  
i słowa obawy

Marek Michałowski

Tegoroczna jesień była wyjątkowo łaskawa dla miłośników sportu. Nie brakowało suk-
cesów, którymi się ekscytowaliśmy. Ale – jak to u nas – zawsze w beczce miodu musi się 

znaleźć łyżka dziegciu. Po rozegranych w Polsce fantastycznych mistrzostwach świata 
w siatkówce, wygranych przez naszych reprezentantów i okrzykniętych przez zagra-

niczne media za najlepsze zawody w historii tej dyscypliny, wydawało się, że jesteśmy 
w siódmym niebie. Jednak aresztowanie prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej pod zarzutem korupcji sprowadziło nas nagle na ziemię. Nie wiem, 

czy podejrzewani o przyjęcie miliona złotych łapówki działacze rzeczywiście to zrobili. 
Dopóki sprawa jest badana i nie ma prawomocnego wyroku, dopóty należy domnie-
mywać ich niewinności. Ale przykre wrażenie pozostaje. Czuję się, jakby ktoś kopnął 

mnie w krocze, w chwili gdy stałem z rękami uniesionymi w górę w geście zwycięstwa. 
Pewnie w ten sam sposób czuje się wielu Polaków.
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Maria Ładyga

W teście genetycznym bada się 
najczęściej występowanie 
określonej mutacji lub kilku 

mutacji w jednym genie lub w wielu 
genach, w zależności od tego, co 
jest celem badań. W medycynie testy 
genetyczne pozwalają diagnozować 
ważne choroby genetyczne oraz 
poznać genetycznie uwarunkowaną 
podatność na wiele schorzeń.  
W sporcie testy genetyczne mają służyć 
wskazaniu predyspozycji do uprawiania 
określonych dyscyplin sportowych  
i podatności na urazy.

Informacja o predyspozycjach
Testy genetyczne do określenia wrodzo-

nych zdolności do uprawiania sportu oferu-
ją różne firmy, pomimo braku jednoznacz-
nych wyników badań na temat genów/
polimorfizmów kojarzonych ze zdolno-
ściami wysiłkowymi/sportowymi i wzrostu 
niepewności nawet co do rzeczywistej roli 
w metabolizmie mięśni szkieletowych i roz-
wijaniu siły mięśniowej wariantów poli-
morficznych dwóch najczęściej badanych 
genów: ACTN3 i ACE. 

W większości testy genetyczne są sprze-
dawane bezpośrednio konsumentowi (ang. 
direct to consumer – DTC) i oferują ozna-

Testy genetyczne stosowane w sporcieTesty genetyczne stosowane w sporcie
Dużą popularność zyskują obecnie testy genetyczne 
polegające na bezpośredniej analizie DNA 
izolowanego z materiału pobranego od danej osoby. 
Materiałem mogą być  włosy, złuszczony naskórek, 
ślina, ale zwykle jest to próbka krwi żylnej lub wymaz 
komórek nabłonka wewnętrznej części policzka. 

Tabela 1. 
Wykaz firm,  
które informacje 
o wykonywanych 
badaniach 
genetycznych 
zamieszczają  
na swoich 
stronach 
internetowych 
(kolejność 
alfabetyczna, 
informacja  
o celu testowania 
i analizowanych 
genach 
przytaczana jest 
dosłownie)

Firma Link do strony 
internetowej

Cel testu genetycznego 
przytaczany dosłownie Oznaczane geny

Centrum Genetyki 
Medycznej GENESIS www.genesis.pl Predyspozycja  

do osiągnięć sportowych ACTN3

Centrum Medyczne 
MedGen www.medgen.pl Ocena predyspozycji 

do sportu

1. Analiza wariantów w 
genach ACTN3 i ACE 

2. Analiza wariantu R577X  
w genie ACTN3

Centrum Medyczne 
RKKMED www.rkkmed.com.pl Predyspozycje do osiągnięć 

sportowych
Jeden polimorfizm genu 

ACTN3

Laboratorium 
Specjalistyczne 
„Nadzieja-Lab”

http://www.nadzieja.com.pl Badanie predyspozycji do 
osiągnięć sportowych 

Badanie mutacji w genie 
aktyny 3 (ACTN3)

Medgenetix Sp. z o.o. 
Laboratorium 

Medyczne
www.medgenetix.pl

Panel predyspozycji 
genetycznych do osiągnięć 

sportowych

ACE – rs 1799752, ACTN3 
– rs 1815739, EPOR – rs 
121917830, HIF1A – rs 

11549465

Raciborskie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. http://www.rcm-raciborz.pl

Panel predyspozycji 
genetycznych do osiągnięć 

sportowych

Analiza czterech mutacji  
w genach  

ACE, ACTN3, EPOR, HIF1A

VitaGenum Sp. z o.o. http://vitagenum.pl
1. Sport – rodzaj mięśni

2. Pakiet SPORT e

Jeden marker genetyczny 
w obrębie genu ACTN3 

Trzy markery genetyczne 
w obrębie genów: PPARα, 

PPARGC1A, ACTN3
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X, powodującego że α-aktynina nie jest 
wytwarzana w komórkach. Wiedząc, że 
ekspresja ACTN3 zachodzi prawie wyłącz-
nie w włóknach mięśniowych szybkich  
i przypuszczając, że α-aktynina może mini-
malizować uszkodzenia mięśni poprzez 
koordynowanie skurczów, przyjmuje się,  
że genotyp RR, czyli wytwarzanie dużych 
ilości α-aktyniny, umożliwia osiąganie suk-
cesów na najwyższym poziomie w dyscy-
plinach siłowo-szybkościowych, takich jak 
skoki lub rzuty.

W większości prac, w których badano 
status sportowy najlepszych zawodników 
danego kraju pod kątem asocjacji z poli-
morfizmem R577X genu ACTN3, wykaza-
no, że częstość występowania allelu R jest 
istotnie wyższa u zawodników dyscyplin 
siłowo-szybkościowych niż wytrzymało-
ściowych. Nie stwierdzono jednak różnic  
w częstości występowania alleli R i X ACTN3 
pomiędzy grupą kontrolną a sprintera-
mi z Nigerii oraz najlepszymi sprinterami  
z Jamajki i Stanów Zjednoczonych.

Wątpliwości pozostają
Nieoczekiwany wynik przyniosły badania 

Wanga i wsp. z 2013 roku przeprowadzone 
z udziałem 526 pływaków (charakterystyka 

czenie wariantów jednego lub kilku genów. 
Klient otrzymuje wyniki wszystkich testowa-
nych genów wraz z informacją na przykład 
o predyspozycjach do osiągnięcia sukcesu 
w sportach wytrzymałościowych lub siło-
wych czy nadmiernej elastyczności stawów, 
która może zwiększać podatność na urazy 
narządu ruchu. Jednym z pierwszych testów 
genetycznych do oceny zdolności spor-
towych był test o nazwie ACTN3 Sports 
Performance TestTM, który w 2004 roku 
wprowadziła na rynek australijska firma 
Genetic Technologies Ltd. 

Obecnie na polskim rynku jest kilka firm, 
które oferują testy genetyczne do określenia 
predyspozycji do sportu/osiągnięć sporto-
wych. W tabeli 1 zestawiono laboratoria, 
które tego typu badania genetyczne prze-
prowadzają. 

Z informacji podanych w tabeli 1 wyni-
ka, że polskie laboratoria w celu określe-
nia predyspozycji do osiągnięć sportowych 
proponują oznaczanie określonych poli-
morfizmów/mutacji sześciu genów: ACE, 
ACTN3, EPOR, HIF-1α, PPARα, PGC-1α 
(PPARGC1A). Spośród tych genów tylko 
polimorfizm R577X genu ACTN3, o nume-
rze sekwencji referencyjnej (rs) 1815739, 
jest genotypowany przez wszystkie labo-
ratoria. 

Gen ACTN3 koduje α-aktyninę należącą 
do rodziny białek wiążących aktynę (ang. 
actin-binding protein – ABP). α-aktynina 
ulega ekspresji głównie w mięśniach szkie-
letowych i działa jako element strukturalny 
prążka Z sarkomeru. Efektem polimorfizmu 
R577X jest obecność dwóch wariantów tego 
genu: kodującego aktyninę (R) i wariantu 

w tabeli 2), wśród których byli m.in. rekor-
dziści świata, mistrzowie świata i olimpijczy-
cy, na wszystkich dystansach: od 50 m do 
25 km. Autorzy starali się zgłębić asocjację 
genotypu ACTN3 z poziomem sportowym 
najlepszych pływaków i zbadać, czy zależy 
ona od dystansu startowego w pływaniu lub 
pochodzenia, koncentrując się na populacji 
rasy białej i wschodnioazjatyckiej. Wniosek 
z tych badań był krótki: polimorfizm R577X 
genu ACTN3 nie jest istotnie związany  
ze statusem sportowym najlepszych pły-
waków na krótkim (SD), średnim (MD)  
i długim dystansie (LD), zarówno rasy bia-
łej, jak i pochodzenia wschodnioazjatyc-
kiego.

Taki wynik, zdaniem autorów, może być 
rezultatem ograniczenia tego badania, 
jakim była wielkość kohorty, bo: „mimo 
że nasze badanie zostało przeprowadzone 
przy użyciu największej dotychczas kohorty 
elity pływaków, to nadal jest to stosunkowo 
niewielki rozmiar próby do badań genetycz-
nych nad asocjacją, i powinniśmy zacho-
wać ostrożność przy wyciąganiu jakich-
kolwiek zbyt jednoznacznych wniosków, 
ponieważ małe próbki są bardziej podatne 
na inne ukryte błędy, takie jak stratyfikacja 
populacji i tajemnicze pokrewieństwa, które 
mogą prowadzić do wzrostu prawdopodo-
bieństwa popełnienia błędu I rodzaju”, czyli 
odrzucenia hipotezy zerowej, kiedy jest ona 
prawdziwa. 

Powyższy komentarz Wanga i wsp. do 
wyników swoich badań nie pozostawia 
złudzeń, że sprawa istnienia bądź nie-
istnienia asocjacji między genotypem RR 
ACTN3 a zdolnościami siłowo-szybkościo-
wymi/sportowymi wymaga dalszych badań  
z udziałem jeszcze liczniejszej kohorty niż 
526 wybitnych sportowców.

Zatem aktualny stan wiedzy nie pozwala 
na podstawie genotypu ACTN3 (RR, RX  
i XX) wnioskować jednoznacznie o predys-
pozycjach do sportu/osiągnięć sportowych 
i sprawia, że wartość predykcyjna ACTN3 
Sports Performance TestTM (genotypowa-
nie polimorfizmu R577X genu ACTN3, 
rs1815739) jest wątpliwa.

Pełny tekst ukaże się 
w „Medicina Sportiva Practica” 

2014, t. 15, nr 3.

Testy genetyczne stosowane w sporcieTesty genetyczne stosowane w sporcie
Tabela 2. 

Struktura kohorty 
pływaków  
z uwzględnieniem 
pochodzenia  
i długości dystansu 
(wg Wanga i wsp., 
2013)

Kohorta	 Dystans	 Zawodniczki	(n)	 Zawodnicy	(n)	 Całkowita	liczba	(n)

    Rasa biała SMD (≥400m) 74 56 130
 LD (>400m) 42 28 70

Azjaci wschodni SD (≤100m) 101 65 166
 MD (200-400m) 95 65 160
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W yniki badań wskazują, że 
sportowcy wyczynowi z powodu 
infekcji dróg oddechowych 

(URTI) w ciągu roku tracili średnio około 15 
dni treningowych, a także nie uczestniczyli 
przynajmniej w jednych ważnych zawodach. 
Jak już wspomniano (Forum Trenera 
1/2014, s. 42–45), immunosupresja może 
być także spowodowana źle zbilansowaną 
dietą. Niedobory pokarmowe mogą 
osłabiać funkcjonowanie układu 
immunologicznego, a przez to wpływać na 
częstość i intensywność/ostrość objawów 
infekcji (ryc. 1). 

Dostępność składników pokarmowych 
wpływa na prawie wszystkie aspekty funk-
cjonowania układu immunologicznego  
– makroelementy są zaangażowane  
w metabolizm i syntezę komórek układu 
immunologicznego, natomiast mikroele-
menty – w replikację komórek i ochronę 
antyoksydacyjną. Jak widać, odpowiednie 
żywienie jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania układu immunologiczne-
go. Czy w związku z tym należy wzboga-
cać naszą dietę suplementami diety? Czy 
pomoże nam to zmniejszyć prawdopodo-
bieństwo zachorowania na URTI? 

W sklepach czy aptekach znajdziemy 
wiele suplementów, które według produ-
centów „zwiększają naszą odporność”, ale 

nauka

W niniejszym artykule pragnę się skupić 
tylko na wybranych suplementach diety czy 
strategiach żywieniowych i ich związkiem 
z infekcjami górnych dróg oddechowych 
wśród sportowców (tab.).

antyoksydanty
Witamina C, czyli mieszanka kwasu 

askorbinowego i dehydroaskorbinowego, 
jest jednym z najważniejszych naturalnych 
przeciwutleniaczy, który chroni tkanki przed 
reaktywnymi formami tlenu. Ponadto wita-
mina ta zwiększa wchłanianie żelaza niehe-
mowego oraz wpływa na funkcjonowanie 
układu immunologicznego (np. poprzez 
udział w wytwarzaniu przeciwciał). W naj-
większych ilościach występuje w owocach 
i warzywach, takich jak: czarna porzeczka, 
truskawki, kiwi, owoce cytrusowe, papryka, 
kapusta. Wpływ suplementacji witaminą 
C na częstość URTI jest niejednoznaczny. 
W badaniach przeprowadzonych wśród 
ultramaratończyków przyjmujących witam-
ninę C w ilości 600 mg na dobę wykazano 
zmniejszenie częstości URTI po zawodach. 
Natomiast w innych badaniach wśród pły-
waków nie wykazano wpływu suplementacji 
witaminą C (1000 mg na dobę) na częstość 
URTI, chociaż u mężczyzn zaobserwowano 
zmniejszenie czasu trwania infekcji i stopnia 
nasilenia jej objawów. Autorzy sugerują, że 
suplementacja witaminą C może zmniej-
szyć częstość wystąpienia URTI, ale tylko  
u osób poddanych krótkim okresom trenin-
gu fizycznego (ryc. 2). 

W przeprowadzonej ostatnio metaana-
lizie wykazano, że długotrwała suplemen-
tacja witaminą C w ilości ≥ 0,2 g na dobę 
(zalecana dzienna dawka dla mężczyzn  
≥ 19 r.ż. to 90 mg na dobę, a dla kobiet  

czy naprawdę tak jest? Warto podkreślić, że 
badania nad wpływem suplementów diety 
na odporność organizmu często są prowa-
dzone na zwierzętach, osobach starszych 
i/lub z różnymi schorzeniami, natomiast 
istnieje niewiele prac mówiących o wpły-
wie suplementów diety na funkcjonowanie 
układu immunologicznego u sportowców.

Rycina 1. 
Niedobory 
pokarmowe  
a funkcjonowanie 
układu 
odpornościowego

Duże obciążenie wysiłkiem fizycznym  

może powodować czasowe hamowanie 

funkcjonowania poszczególnych elementów 

układu odpornościowego u osób aktywnych 

fizycznie, co może również zwiększać  

ich podatność na infekcje. 

Joanna orysiak



 forum trenera 57

dietetyka

że kwercetyna może redukować liczbę URTI 
poprzez bezpośrednie antypatogenicz-
ne działanie, tj. blokowanie namnażania 
wirusa w organizmie ludzkim. Jednakże  
w kolejnych pracach nie wykazano związku 
między suplementacją kwercetyną a czę-
stością URTI. Pomimo kilku obiecujących 
wyników badań autorzy podkreślają, że jak 
na razie istnieje za mało prac dotyczących 
tego zagadnienia, aby można było zalecać 
suplementację polifenolami. 

Probiotyki
Żywność probiotyczna to według aktu-

alnie obowiązującej definicji FAO/WHO 
„żywe szczepy ściśle określonych drobno-
ustrojów, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystny efekt 
na zdrowie konsumenta”. 
Jednakże jak na 
razie nie ustalono 

≥ 19 r.ż. – 75 mg na dobę) nie wpływała na 
częstość URTI, tylko skracała czas trwania 
infekcji, dlatego nie ma uzasadnienia dla 
ciągłej suplementacji witaminą C. 

Warto podkreślić, że w dniu wystąpienia 
pierwszych objawów infekcji zażycie wita-
miny C także skraca czas trwania URTI! 
Dlatego naukowcy podkreślają, że efekty, 
jakie przynosi długotrwała suplementacja 
witaminą C, są zbyt małe, aby zażywać ją 
codziennie w postaci środków farmako-
logicznych. Trzeba pamiętać także o tym,  
że naturalna witamina C pochodząca  
z owoców i warzyw jest dużo lepiej przy-
swajalna niż „sztuczna” (syntetyzowana 
chemicznie), pochodząca ze środków far-
makologicznych. Dlatego dieta bogata  
w owoce i warzywa jest najlepszym źródłem 
tej witaminy u sportowców. 

Ponadto nie zaleca się suplementacji 
także innymi witaminami o właściwościach 
antyoksydacyjnych (np. witaminą E), ponie-
waż nie ma wystarczających dowodów na 
jej korzystny wpływ na układ immunolo-
giczny, natomiast wiadomo, że megadawki 
witamin antyoksydacyjnych mogą osłabiać 
naturalny system antyoksydacyjny organi-
zmu. W przypadku sportowców wyczyno-
wych należy podkreślić także to, że duże 
dawki antyoksydantów mogą wpływać 
negatywnie na adaptację do treningu. 

Polifenole 
Polifenole roślinne są kolejną grupą 

związków wykazującą działanie antyok-
sydacyjne, a także przeciwzapalne, prze-
ciwmiażdżycowe, przeciwalergiczne i anty-
mutagenne. Do tej zróżnicowanej grupy 
związków zaliczamy m.in. flawonoidy, 
kwasy fenolowe, alkohole fenolowe, tani-
ny. Bogatym źródłem związków fenolo-
wych są warzywa, owoce, nasiona różnych 
roślin i napoje (wino, herbata, kawa, soki 
owocowe). W sporcie największym zainte-
resowaniem cieszy się kwercetyna (wystę-
pująca w pomidorach, cebuli, brokułach, 
czerwonym winie, oliwie, pomarańczach, 
jabłkach, herbacie). 

W 2007 roku zespół Niemana prze-
prowadził doświadczenie na kolarzach, 
którym podawano 1 g kwer-
cetyny na dobę przez 5 ty-  
godni (3 tygodnie przed 
3-dniowym intensyw- 
nym wysiłkiem i 2 tygod- 
nie po wysiłku). W pracy 
tej wykazano zmniej-
szenie częstości 
URTI po intensyw-
nych ćwiczeniach  
u zawodników, któ-
rzy suplementują kwer-
cetynę. Autorzy zasugerowali,  

jednej uniwersalnej liczby bakterii dającej 
pożądany efekt. Dobór szczepu i jego daw-
kowanie zależy od typu jednostki chorobo-
wej, której chcemy zapobiegać bądź którą 
będziemy leczyć.

Podstawę preparatów probiotycznych 
(jogurt, kefir itd.) stanowią bakterie kwasu 
mlekowego (lacid acid bacteria – LAB).  
W większości są to drobnoustroje z rodza-
ju Lactobacillus i Bifidobacterium. Szczepy 
probiotyczne mogą pełnić w naszym orga-
nizmie następujące funkcje:

– ochronne – działanie antagonistyczne 
względem patogenów, na przykład konku-
rencja o składniki pokarmowe, wytwarza-
nie związków o aktywności bakteriostatycz-
nej/bakteriobójczej;

Rycina 2. 
Wpływ 
suplementacji 
witaminą C  
na URTI
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– trawienne – synteza witamin z grupy 
B, K i PP, zwiększenie puli enzymów tra-
wiennych;

– immunologiczne – poprzez stymula-
cję układu odpornościowego i korzystne 
modyfikowanie jego działania (pobudza-
nie syntezy przeciwciał, hamowanie reakcji 
zapalnej);

– przeciwnowotworowe – poprzez elimi-
nację związków mutagennych.

W ostatnich latach prowadzono kilka 
projektów badających wpływ probiotyków 
na układ immunologiczny u sportowców, 
jednak wyniki tych prac są niejednoznaczne. 
Zespół Gleesona wykazał, że 4-miesięcz-
na suplementacja probiotykami w okresie 
zimowym zmniejsza częstość występowania 
URTI u zawodników, natomiast nie ma 
wpływu na stopień nasilenia i czas trwania 
objawów infekcji. Jednak w innej pracy tych 
samych naukowców nie wykazano związ-
ku między suplementacją probiotykami  
a częstością URTI, co mogło być spowodo-
wane nieodpowiednim doborem szczepu 
bakterii lub ich dawki. Jednakże w meta-
analizie przeprowadzonej przez Hao i wsp.  
(2011 r.) na 3451 osobach trenujących  
i nietrenujących wykazano, że spożywa-
nie żywności probiotycznej zmniejsza liczbę 
URTI.

Zatem suplementacja probiotykami może 
zwiększać odporność na infekcje, a także 
redukować problemy gastryczne (częste 
u biegaczy długodystansowych). Ponadto 
probiotyki mogą zmniejszać ryzyko infek-
cji układu pokarmowego (np. biegunki), 
obserwowanych szczególnie często podczas 
podróży zagranicznych. Pomimo potrzeby 
prowadzenia dalszych badań nad wpływem 
probiotyków na układ immunologiczny  
i URTI u zawodników już teraz sugeruje się, 
że warto spożywać żywność probiotycz-
ną, szczególnie przez zawodników często 
podróżujących i podatnych na infekcje. 

Witamina d
Witamina D3 należy do witamin roz-

puszczalnych w tłuszczach. Prekursorami 
witaminy D są związki pochodzenia zwie-

rzęcego – cholekalcyferol (witamina D3) 
oraz ergokalcyferol (witamina D2) wystę-
pujący w drożdżach i grzybach. Głównym 
źródłem witaminy D jest jej endogenna 
synteza w skórze (dostarcza aż 90% tej 
witaminy). 

Pod wpływem promieniowania słonecz-
nego prowitamina D ulega przekształce-
niu w skórze do cholekalcyferolu, który 
w kolejnych przemianach metabolicznych 
prowadzi do powstania w wątrobie 25-hy-
droksy-cholekalcyferolu (kalcydiol, 25(OH)
D3). Związek ten jest główną postacią 

witaminy D w surowicy i jest uważany  
za wskaźnik zaopatrzenia organizmu w tę 
witaminę. Z kalcydiolu w nerkach powstaje 
kalcytriol (1,25(OH)2D3). Jest to aktywna 
biologicznie forma tej witaminy.  Kalcytriol 
wpływa m.in. na gospodarkę wapniowo-
fosforanową, układ mięśniowy i odporno-
ściowy. Dostarczanie witaminy D3 z dietą 
(tłuste ryby, tran, jaja, suszone grzyby) 
uzupełnia pulę witaminy syntezowanej  
w skórze. Optymalne stężenie u dzieci 
wynosi 20–60 ng/ml (50–150 mmol/l),  
a u osób dorosłych 30–80 ng/ml (75–200 
nmol/l). Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że niedobory tej witaminy występują  
u 1 miliarda ludzi na świecie. 

Ze względu na położenie geograficzne 
Polski nie mamy możliwości syntezy skórnej 

Suplementacja probiotykami może zwiększać 
naszą odporność na infekcje, a także 
redukować problemy gastryczne  
(częste u biegaczy długodystansowych)

Składnik odżywczy Rekomendacja suplementacji

 Β-glukan Nie
 Siara bydlęca Nie
 Węglowodany Tak
 Echinacea, Żeń-szeń Nie
 Polifenole Tak/nie – sprzeczne stanowiska 
 Probiotyki Tak?
 Witamina E Nie
 Witamina C Nie
 Witamina D Tak?
 Cynk Nie
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szenie ryzyka zachorowania, szczególnie 
wśród zawodników wyjątkowo podatnych 
na infekcje, jest unikanie szybkiej redukcji 
masy ciała oraz spożywanie diety zawiera-
jącej odpowiednie ilości białka, węglowo-
danów, witamin, składników mineralnych, 
probiotyków i polifenoli pochodzących  
z naturalnej żywności.

witaminy D w okresie od października do 
maja, dlatego także większość polskich 
sportowców ma niedobory witaminy D, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Wyjątek stanowią sportowcy wyjeżdżający 
w tym czasie na obozy treningowe w regio-
ny o dużym nasłonecznieniu. U zawodni-
ków z Wielkiej Brytanii, u których stwierdzo-
no niewystarczające stężenie witaminy D  
w surowicy (25(OH)D < 30 nmol/l), zaob-
serwowano więcej infekcji górnych dróg 
oddechowych niż u sportowców z opty-
malnym stężeniem tej witaminy. Jednak 
w doświadczeniu przeprowadzonym wśród 
nastoletnich pływaków w 2014 roku, u któ-
rych stwierdzono niedobory witaminy D, nie 
wykazano wpływu suplementacji witaminą 
D na częstość URTI. Tymczasem w grupie 
osób nieprzyjmujących witaminy D zaob-
serwowano, że pogłębiający się niedobór 
tej witaminy wydłuża czas trwania infekcji 
oraz zwiększa nasilenie jej objawów. 

Ze względu na małą liczbę publikacji 
dotyczących wpływu suplementacji witami-
ną D na poprawę funkcjonowania układu 
odpornościowego u sportowców zagad-
nienie to wymaga dalszych badań. Jednak 
należy podkreślić, że z uwagi na znaczną 
częstość niedoborów witaminy D w Polsce 
obecnie zaleca się suplementację tą wita-
miną w okresie od września do kwietnia 
(dla osób dorosłych > 18 r.ż. od 800 do 
2000 IU na dobę [20–50 µg na dobę]).

Podsumowanie
Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwala 

na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków 
co do tego, które z suplementów diety 
rzeczywiście zwiększają odporność i redu-
kują liczbę zachorowań na infekcje gór-
nych dróg oddechowych. Obecnie uważa 
się, że najlepszym sposobem na zmniej-

Obecnie w Instytucie Sportu przy 
współpracy z Polskim Związkiem Hokeja  
na Lodzie realizowany jest projekt „Infekcje 
górnych dróg oddechowych u zawodni-
ków: immunologiczna ocena zagroże-
nia” (nr 008/RS2/2013/52 finansowany 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego).
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Trzeba pamiętać także o tym, że naturalna 
witamina C pochodząca z owoców i warzyw 
jest dużo lepiej przyswajalna niż „sztuczna” 
(syntetyzowana chemicznie), pochodząca  
ze środków farmakologicznych
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Na czym polega specyfika Pana pracy?
Zasadniczo praca trenera z kolarza-

mi niepełnosprawnymi niewiele różni się 
od treningu kolarzy pełnosprawnych. Nie 
wszystko można wykonać, ale cel zawsze 
jest ten sam – uzyskać jak najwyższą formę. 
Z oczywistych względów jest nieco więcej 
barier. Dobór ćwiczeń ogólnorozwojowych 
zależy na przykład od ograniczeń rucho-
wych zawodnika. W grę wchodzi siłownia 
czy pływalnia. Jednak większość treningów 
handbikerzy i tak spędzają na rowerach 
oraz trenażerach. 

Które z barier najtrudniej pokonać?
Poza oczywistymi barierami architek-

tonicznymi zawodnicy walczą z różnego 
rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Często 
takie trudności czy kryzysy odbijają się na 

paraolimpizm

końca na nich pozostają. Dlatego właśnie 
zimą treningi odbywają się przede wszyst-
kim w hali na trenażerach oraz w siłowni 
i na pływalni.

Jak przebiegają badania wydolnościowe 
handbikerów? 
Tak samo jak u kolarzy pełnosprawnych. 

Handbike wstawiamy w cyklus, który ma 
przełożenie jak w rowerze. To urządzenie 
mierzy moc – liczbę watów – wytwarza-
ną podczas jazdy, ustawia się określone 
obciążenia. Procedura jest standardowa. 

Kolarstwo ręczne zyskuje na popularności. Wciąż 
jednak jest kosztownym sportem. 
Fakt, nie są to małe koszty, cena spe-

cjalistycznego roweru sięga nawet 20 

atmosferze pracy całej grupy, udzielają się 
innym ćwiczącym. Wiadomo, że wiele rze-
czy trudniej jest zrobić, wielu też nie można 
wymagać. Można jednak zaobserwować 
pewną zależność –  im więcej przeciwno-
ści trzeba pokonać, tym bardziej rośnie 
determinacja. 

Zimą zawodnicy też trenują na rowerach?
Gdy temperatura powietrza jest niska, 

zawodnicy nie mogą wyjechać na szosę. 
Pamiętajmy, że bliżej podłoża jest jeszcze 
zimniej, a nasi zawodnicy mają ogra-
niczone możliwości rozgrzewki. Podczas 
przejażdżki pełnosprawny rowerzysta może 
zejść z roweru, przebiec się, rozruszać. 
Trenowani przeze mnie zawodnicy po pro-
stu kładą się na rowery i od początku do 

Z TOMASZEM BARTOSIKIEM  

– trenerem kadry narodowej  

w handbike (rowerze ręcznym), 

rozmawia TOMASZ PAKUŁA

Mistrzostwa olimpijskie, rekordy świata  
– nasi niepełnosprawni sportowcy mają  
na koncie dużo międzynarodowych sukcesów, 
o których wciąż mówi się za mało
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Ciężko przygotowujemy się do każdego 
startu, ale sukcesy dodatkowo motywują.

Kariera Rafała Wilka była pełna dramatycznych 
zwrotów, ale z aktywności sportowej nie 
zrezygnował… 
Rafał jest przykładem naprawdę zmo-

tywowanego zawodnika. Zaczynał jako 
żużlowiec. Po wypadku nie potrafił rozstać 
się ze sportem – emocje i adrenalina zwią-
zane ze startami nie zmieniają się prze-
cież, niezależnie od niepełnosprawności. 
Rafał postawił na handbike. Jest bardzo 
sumienny podczas treningów i wie, czego 
chce. Taka postawa szybko zaowocowała. 
Dziś Rafał jest m.in. dwukrotnym mistrzem 
paraolimpijskim z Londynu (2012 r.) i ma 
na swoim koncie dwukrotne mistrzostwo 
świata z Kanady (2013 r.).

A jak wyglądają przygotowania Pana 
zawodników na IO w Rio de Janeiro?
Organizujemy obozy zimowe i wiosen-

ne. Startujemy w zawodach Pucharu Europy 

tys. zł. Nie każdego stać na taki zakup. 
Dodatkowym utrudnieniem jest stosunko-
wo mała dostępność, jeśli chodzi o rowery 
ręczne. Na rynku nie ma konkurencji, 
a sprzętu wyraźnie brakuje. Używany – jest 
właściwie nie do kupienia, wymiana też 
jest niemożliwa. To główna przeszkoda, 
która może zniechęcać do rozpoczęcia 
przygody z kolarstwem ręcznym. W przy-
padku handbikerów można starać się 
o dofinansowanie z PFRON. Wielu zawod-
ników z tego korzystało. Na szczęście, 
jeśli ktoś chce, zawsze znajdzie sposób. 
Najważniejsze są chęci.

Olbrzymim sukcesem był start Arkadiusza 
Skrzypińskiego, do którego należał rekord świata.
Tak, Arek w 2009 roku przejechał mara-

ton – 42 km 195 m – z czasem 1:00:03. 
Wówczas to był rekord świata na tym 
dystansie. Został on zresztą pobity przez 
samego Arka i Rafała Wilka. Obydwaj 
zeszli poniżej godziny, więc ich średnie 
tempo wynosiło nawet ponad 43 km/h. 

i Pucharu Świata. W ten sposób szlifujemy 
formę i zdobywamy punkty kwalifikacyjne 
do udziału w igrzyskach olimpijskich. 

Jak zachęcić niepełnosprawnych do aktywności 
fizycznej?
Trudno jest zachęcić osoby zdrowe do 

aktywności fizycznej, a co tu mówić o nie-
pełnosprawnych? Środowisko niepełno-
sprawnych jest wciąż dosyć zamknięte, 
wielu ludzi zwyczajnie się krępuje, nie 
potrafią wyjść na zewnątrz, mają opory 
przed pokonywaniem barier. Warto zaan-
gażować media, bo nasi niepełnosprawni 
sportowcy mają na koncie dużo między-
narodowych sukcesów, o których wciąż 
mówi się za mało. Po IO w Londynie 
sporo osób zaczęło jeździć na rowerach, 
a jest to na pewno efektywna forma 
ruchu. Można wyjechać za miasto, prze-
mieścić się szybciej niż na wózku, poje-
chać dalej i swobodniej w stosunkowo 
niedługim czasie. Nie trzeba przecież 
jeździć wyczynowo. 

Polscy kolarze ręczni odnoszą międzynarodowe sukcesy. Rafał 
Wilk jest mistrzem świata i mistrzem paraolimpijskim z Londynu 
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Spotykamy się nie z okazji nowego sezonu Pucharu 
Świata w biatlonie, lecz nadal wspominamy 
zdobycie tytułu mistrza świata przez Michała 
Kwiatkowskiego. Przez cały rok komentujecie 
najważniejsze wyścigi, a o tym najważniejszym 
opowiadał ktoś inny. Czy to nie irytujące?
KW: To nie tyle irytujące, co wręcz 

frustrujące. Kolarstwo komentujemy 
w Eurosporcie od 12 lat, ale nie można 
zapominać, że kolarstwem zajmujemy 
się znacznie dłużej. Jeździliśmy także na 
mistrzostwa świata – Tomek z „Przeglądu 
Sportowego”, ja z „L’Equipe” czy jeszcze 
wcześniej ze „Sportowca”. Naszą nieobec-
ność w Ponferradzie odczułem jak osobistą 
porażkę. To tak jakby ktoś zabrał moją 
najcudowniejszą zabawkę i dał ją chłopcu 
z Polsatu.

TJ: Nie jest to wina Eurosportu, tylko UCI, 
która postanowiła zarobić duże pieniądze 
na sprzedaży praw telewizyjnych. Sprzedała 
je pośrednikowi, a jemu nie opłacało się 
odsprzedać ich Eurosportowi, bo zarobił-
by znacznie mniej. Krzysiek wspomniał 
o zabawce... Ja też czułem się podczas tych 
mistrzostw nieswojo i nie mogłem znaleźć 
sobie miejsca. Trudno tak nagle zostać 
tylko kibicem. Cała nadzieja w tym, że już 
wkrótce będą takie możliwości techniczne, 
aby polski Eurosport mógł kupić prawa do 
imprezy sportowej i pokazywać ją wyłącznie 
w naszym kraju.

KW: To ja mam propozycję! Ponieważ 
już wiadomo, że również w przyszłym 
roku Eurosport nie będzie transmitował 
mistrzostw świata, to spotkamy się i zrobimy 
dla siebie swoją relację.

Czy macie świadomość, że internet karmi się cyta-
tami z Waszych wspólnych transmisji?
KW: Ja tych stron nie czytam, bo nie 

czuję takiej potrzeby, a i umiejętności cza-
sem mi brakuje, żeby tego wyszukiwać. 
Mam jednak takiego przyjaciela, który robi 
to znakomicie i jeśli tylko trafi na coś cieka-
wego, to mnie zawiadamia. Siedzi tu obok.

TJ: A ja lubię czasem sobie coś spraw-
dzić. To jest rodzaj „zwrotnej”. Absolutnie 
nie przywiązuję jednak do tego żadnej 
wagi – ani do bardzo pozytywnych, ani do 
negatywnych komentarzy. Przecież po ataku 
„hejterów” nie zapadnę się pod ziemię i nie 
przestanę komentować.
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kilogramy, jakiś mężczyzna odwrócił się 
i powiedział: „O, ja pana znam!”. „Skąd?”. 
„Z telewizji. W Eurosporcie komentuje pan 
kolarstwo”. Coraz częściej ludzie poznają 
mnie po głosie, a nie po twarzy. To świadczy 
o tym, że wbrew statystykom oglądalności – 
jakieś tam zero przecinek zero procent – ten 
Eurosport wcale nie jest anonimowy.

TJ: Takie sytuacje, o jakich mówi Krzysztof, 
są najbardziej satysfakcjonujące. 

KW: Też byłeś w Andrychowie po tru-
skawki?

TJ: Nie, miałem trochę inną przygodę. 
Musiałem szybko znaleźć toaletę. Patrzę, 
jakiś biurowiec. Wchodzę i mówię, że 
chciałbym skorzystać. Jeden recepcjonista 
na to, że absolutnie nie można, natomiast 
drugi: „Ale to jest pan Jaroński! Proszę, 
niech pan wejdzie”.

KW: To ja już wolę stać po truskawki niż 
pod toaletą.

Zagadują? Proszą o autografy? O wspólne zdję-
cia?
TJ: Tak. W tym roku doświadczyliśmy 

tego zwłaszcza podczas Tour de Pologne. 
Największą satysfakcję dają jednak na przy-
kład takie wyznania telewidzów: „Dzięki 
wam Tour de France jest jedyną imprezą 
sportową, którą mogę oglądać spokojnie, 
bo moja żona też ogląda. Nie lubi sportu, 
ale lubi was”.

KW: Jeszcze inni mężowie mówią tak: 
„Bardzo lubię, jak panowie komentują, bo 
żona sobie siada i ogląda, a ja nie muszę 
z nią rozmawiać”.

Czy ta popularność ma przełożenie na wysokość 
kontraktu z Eurosportem?
TJ: Czuję się doceniony, ale nie aż tak, 

żebym czuł się jak gwiazda.

Czy macie jakieś swoje ulubione powiedzenia, 
które „popełniliście” kiedyś na antenie, a teraz 
opowiadacie w towarzystwie jako anegdoty?
TJ: Co jakiś czas spontanicznie przy-

wiązujemy się do jakiegoś zwrotu, który 
potem powtarzamy na antenie. Tak było 
między innymi z „Nie bójmy się słów”, 
„Nie taję, że...” czy „A ja powiem tak...”. Te 
powiedzenia bywają zabawne tylko dla nas 
dwóch, bo nikt z telewidzów nie musi wie-
dzieć, skąd się wzięły. Bierze się to z tego, 
że relacje z wyścigów kolarskich są na ogół 
długie, więc musimy znaleźć sposób, który 
telewidzom i nawet nam samym pomoże tę 
relację obejrzeć.

Nie taję, że niektóre Wasze zawołania stały się już 
niemal kultowe. Biatlonowe „Rach ciach ciach”, 
kolarskie „Pchamy! Pchamy!”...
TJ: „Rach ciach ciach” wymyślił Krzysiek, 

kiedy Tomek Sikora strzelał na igrzyskach 
olimpijskich. Tak chciał go zdopingować 
do strzelania szybkiego i bezbłędnego. 
A „Pchamy!” padło w konkretnej sytuacji 
i za rok raczej już tego nie użyjemy.

KW: „Rach ciach ciach” na pewno prze-
trwa dłużej. Możemy ten okrzyk powielać 
zawsze, kiedy ktoś z naszych biatlonistów 
będzie dobrze strzelał.

TJ: „Rach ciach ciach” zrobiło taką karie-
rę, że jeden z zawodników – kiedy strzelał 
bezbłędnie, choć biegł raczej wolno – też 
się tego domagał.

Wasze głosy na pewno są rozpoznawalne przez 
kibiców. A poza studiem? Czy na przykład w skle-
pie, kiedy prosicie o coś sprzedawcę, on lub klienci 
Was rozpoznają?
KW: Oj, tak! Byłem jednak nieco zdzi-

wiony, kiedy zdarzyło mi się to pierwszy raz. 
Na targu w Andrychowie stałem w kolej-
ce po truskawki. Kiedy poprosiłem o dwa 
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wiadomo, kto weźmie udział w ucieczce 
albo wygra etap. A powiedzieć o takim 
kolarzu coś przecież trzeba. Bardzo przy-
daje się wtedy ogólna orientacja w tym, co 
się dzieje.

KW: Tomek bardzo sprawnie wyszukuje 
w internecie informacje o jednym z tych 
dwustu kolarzy. Kiedy wygrywa ktoś, o kim 
wiemy raczej mało, to ja staram się coś 
zagadać, a już po chwili on ma informacje, 
które możemy przekazać telewidzom.

Komentując ze studia, nie macie kontaktu 
z zawodnikami. To ma i plusy, i minusy. Jakie 
Waszym zdaniem?
TJ: Kolarstwo „robi się” łatwiej ze studia, 

bo wyścigi trwają kilka godzin. W studiu są 
lepsze warunki i więcej czasu na przygoto-
wanie się do pracy. Brak kontaktu z zawod-
nikami jest natomiast ogromnym minusem. 
W „dziupli” nie można wczuć się w atmos-
ferę imprezy. Uważam, że co najmniej dwa–
trzy razy w roku trzeba na zawody pojechać, 
aby nasi kolarze czy biatloniści widzieli, że 
my też tam z nimi jesteśmy.

Słynny zeszyt A4...
KW: Ooo... Tomek ciągle mi go zazdro-

ści. Wielkość zeszytu A4 polega na tym, że 
jest w nim syntetyczna wiedza na temat każ-
dego liczącego się zawodnika i zawodnicz-
ki. Bjoerndalen? Otwieram na B i wszystko 
mam na jednej kartce. O własną doku-
mentację dbam od 1976 roku, czyli od 
mojej pierwszej relacji z igrzysk olimpijskich. 
Internetu wtedy nie było, więc sami musieli-
śmy gromadzić wiedzę o sportowcach.

TJ: Nie mów tak od razu wszystkiego, bo 
zeszyt A4 powinien pozostać jakąś tajem-
nicą. Zresztą to wcale nie musi być zeszyt 
tego formatu.

Kto Was skojarzył jako parę komentatorów? 
Przypadek czy człowiek?
TJ: Witek Domański. Wszystko wyszło 

naturalnie, bo znaliśmy się już od wielu lat. 
Połączył nas także Lech Cergowski, który 
przyjaźnił się z Krzyśkiem. Dla mnie był pro-
fesorem i mistrzem słowa pisanego, nato-
miast telewizji uczył mnie właśnie Krzysiek.

KW: Dziękuję, jestem wzruszony.

Potrzebny był ten wywiad, żeby Tomek wreszcie to 
powiedział?
TJ: Mówiłem mu to już ze sto razy.

Jak pracujecie? Dzielicie się wcześniej rolami, czy 
improwizujecie na antenie?
KW: Pełna improwizacja. Dzielimy się 

pracą tylko wtedy, gdy wcześniej dostaniemy 
informację, że będą jakieś dłuższe wywiady. 
Krótkimi rozmowami jesteśmy zaskakiwani 
tak samo jak telewidzowie.

Telewidz nie musi sobie z tego zdawać sprawy, ale 
praca komentatora nie zaczyna się w momencie 
wejścia na antenę. Jak przygotowujecie się do 
każdej transmisji?
TJ: To nie jest tak... O dyscyplinie, którą 

się komentuje, trzeba czytać cały czas, 
a nie dopiero w dniu transmisji. Po prostu 
cały czas trzeba być na bieżąco i śledzić 
wydarzenia. Rzecz jasna dziś, dzięki inter-
netowi, jest to o wiele łatwiejsze niż kiedyś. 
Przed samym wyścigiem trzeba przypo-
mnieć sobie jego historię, przygotować listę 
startową, sprawdzić przebieg trasy. Z tego 
punktu widzenia kolarstwo jest dużo trud-
niejsze do komentowania niż na przykład 
tenis lub boks. Tam na korcie czy ringu 
jest tylko dwóch ludzi, a w peletonie jedzie 
dwustu. Z jednej strony nie ma sensu dru-
kować dwustu sylwetek, lecz z drugiej nie 

A może być, z duchem czasów, urządzeniem elek-
tronicznym?
KW i TJ: Nie!
TJ: Taki zeszyt ma jeszcze kilka zalet. 

Jest jak ściągawka w szkole – kiedy ją 
zapisujesz, też się czegoś uczysz. Podczas 
transmisji dobrze mieć poczucie, że w razie 
potrzeby można zajrzeć do zeszytu. A co 
jeśli na przykład wyłączą prąd? Internet nie 
działa, a tu wszystko jest.

KW: Nie jest to zdobycz techniki, ale 
zdobycz mojej wiedzy.

Czy Krzysztof pozwala Ci zaglądać do tego zeszytu?
TJ: Teoretycznie tak, ale ten zeszyt stał 

się już tak mityczny, że nie wiadomo, czy 
naprawdę istnieje, więc nie potrafię jedno-
znacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Z czego – bo raczej nie z zeszytu A4 – korzystacie, 
opowiadając na przykład o zamkach i innych 
atrakcjach turystycznych, kiedy z trasy Tour de 
France wieje akurat nudą? Z pamięci czy prze-
wodników?
TJ: Jeśli nawet etap jest bardzo ciekawy, 

to realizator zawsze pokazuje jakieś atrak-
cje, więc my musimy coś o nich powiedzieć. 
Jeśli nic się nie dzieje, można mówić dłużej 
i nawet żartować. Poza tym że dostajemy 
od organizatorów podstawowe informacje 
o miastach czy obiektach, to sami stara-
my się wyszukać jeszcze jakieś polonica. 
Jeśli peleton przejeżdża przez Lineville, to 
wypada wiedzieć, że tam zmarł Stanisław 
Leszczyński, król Polski.

KW: Pracując w „L’Equipe”, poznałem 
człowieka, który przez wiele lat przygotowy-
wał przewodnik turystyczny po trasie Tour 
de France. To była fenomenalna książka. 
Kolarze mogli jechać, a ja opowiadałem. 
Niestety, Elie Wermelinger umarł, a teraz 
podawane nam informacje pochodzą czę-
sto z Wikipedii. Musimy więc je pogłębiać, 
żeby były bardziej interesujące. Jeśli zdarzy 
się, że kiedyś akurat byłem tam, którędy 
przejeżdża peleton, to dodam coś od siebie 
na temat lokalnych kulinariów czy tradycji.

Wystartowaliśmy od pytania o Michała 
Kwiatkowskiego, to i dojedźmy z nim do mety. Czy 
potraficie sobie wyobrazić, że za dwa albo trzy lata 
wygrywa nie etap, ale cały Tour de France?
KW: Uważam, że Michał jest takim kola-

rzem, który jeszcze nie raz i nie dwa może 
zostać mistrzem świata, który może wygrać 
wszystkie wyścigi klasyczne, ale dziś nie jest 
w stanie zwyciężyć w żadnym z wielkich 
tourów. Nie wierzę w to, ale bardzo mu tego 
życzę. Może za pięć, może za osiem lat… 
Bliższy wygrania Tour de France wydaje mi 
się Rafał Majka.

TJ: Zgadzam się z Krzysztofem, że nie 
nastąpi to za rok ani za dwa lata. Ten 
wyścig to nie jest loteria – to ciężka praca. 
Wielu kolarzy przygotowuje się specjalnie 
do niego. Jeśli Michał, któremu na pewno 
nie brakuje talentu, podejmie się takich 
przygotowań, to – odpowiadając na pytanie 
– jestem w stanie wyobrazić go sobie jako 
zwycięzcę Tour de France.
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Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Uważałem, że w męskich drużynowych 

ME nie mamy szansy na sukces i w obli-
czu finansowych kłopotów PZBadm. 
zdecydowałem, że w nich nie wystar-
tujemy. Niedawno pokonaliśmy Finów, 
którzy w tamtym turnieju wywalczyli brąz, 
i przyznałem, że tamta decyzja była moim 
błędem. Zresztą trochę mi się za nią 
dostało.

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

konieczności bym podał, ale staram się 
trzymać od takich zawistników jak naj-
dalej.

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić 
z zawodnikiem?
Pokłócić nie, ale ostre wymiany zdań 

miały miejsce. Teraz przyjąłem taki sys-
tem, że jeśli dyskusja od początku przy-
biera zbyt ostry kształt, mówię zawodni-
kowi, żeby ją zakończył i przyszedł lub 
zadzwonił za kilka minut. Działa.

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny 
zawodnik?
Mam bzika na punkcie waleczności 

i zaangażowania. Nie wyobrażam sobie 
uprawiania sportu na wysokim poziomie 
bez tych cech. Dopuszczam możliwość 
porażki mojego podopiecznego, ale po 
walce. Jeśli jej brakuje, tracimy tylko 
czas.

Główna cecha charakteru Roberta Mateusiaka?
Właśnie waleczność. On za wszelką 

cenę dąży do sukcesu. Poza tym jest per-
fekcjonistą, zwraca uwagę na właściwą 
dietę, regenerację. No, po prostu stu-
procentowy profesjonalista. Zresztą także 
dzięki tym cechom, mimo tak niesprzyja-
jących warunków, jakie były w Polsce dla 
badmintona, osiągnął tak wiele i od lat 
należy do ścisłej światowej czołowki.

Gdyby mógł Pan zmienić w Mateusiaku jedną 
rzecz, co by to było?
Nie mam z nim absolutnie żadnych 

problemów. Przydałoby mu się może 
trochę samokrytycznego podejścia. Kiedy 
coś nie wychodzi, szuka winy w otoczeniu, 
a czasem warto zajrzeć w głąb siebie.

Pańska główna wada?
Trudno mi przyznać innym rację w dys-

kusji. W domu czy w pracy, zawsze staram 
się postawić na swoim. Dopiero po pew-
nym czasie przyznaję, że czyjeś argumen-
ty były słuszne, ale długo to trwa.

NA TYCH SAMYCH FALACHANKiETA TrENErA i ZAWODNiKA

Jacek Hankiewicz formalnie objął kadrę badmintonistów w połowie ubiegłego roku, ale z Robertem Mateusiakiem znają się 
o wiele, wiele dłużej. Starszy o blisko dziesięć lat Hankiewicz (rocznik 1965) występował w Polonezie Warszawa, gdy trafił tam 
Mateusiak (1976). – Jacek był najstarszy i najbardziej utytułowany. Potem wyjechałem do ośrodka szkoleniowego kadry w 
Olsztynie i Jacek się mną tam zaopiekował – wspomina Robert, który także mieszkał u Hankiewicza w Hamburgu, gdy wyjeżdżał 
na mecze Bundesligi. Zresztą obaj panowie znają się również ze wspólnych występów. – Byliśmy wicemistrzami Polski w deblu. 
Była szansa na złoto, ale nasz mecz miał się odbyć po finale singla, w którym Jacek rozwalił kolano. Ta kontuzja przerwała mu 
karierę – opowiada Mateusiak, który dawniej grał właśnie debla, ale od kilku sezonów odnosi sukcesy w mikście z Nadią Ziębą 
(z domu Kostiuczyk). Gdy w 2010 roku wywalczyli wicemistrzostwo Europy, prowadził ich właśnie Hankiewicz.

Jacek Hankiewicz
Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował się 
sportem?
Nie wiem, bo całe moje życie to sport. 

Zaczynałem od futbolu w GKS Katowice 
i wyróżniałem się w grupie. Niestety, 
złamałem rękę, miałem długą przerwę 
w treningach, a potem kolega zaprowa-
dził mnie na badmintona, który zawład-
nął bez reszty moim ciałem i duszą. 

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Oglądam seriale, ale tylko zagranicz-

ne, takie jak „House of cards”, „Gra 
o tron” czy „Wikingowie”. Lubię też posłu-
chać muzyki, może trochę dziwnej, jak na 
mój wiek, bo lubię disco z lat 80. i 90.

Czy ma Pan jakiś rytuał przed zawodami?
Owszem, nie golę się. Dwa razy zda-

rzyło mi się ogolić i potem na zawodach 
poszło źle. Nie wracam też po zapomnia-
ne rzeczy. Kiedyś wróciłem po buty i w tur-
nieju zerwałem więzadła w kolanie.

Jak reaguje Pan na porażki?
Szukam błędów, głównie u siebie. 

W pierwszych chwilach po grze pozwalam 
zawodnikowi ochłonąć, wyrzucić z siebie 
emocje. Wtedy jakiekolwiek poważniejsze 
analizy nie mają sensu. 

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na ciuchy. Nie robię tego często, lecz 

gdy już coś kupuję, jest to jakaś markowa 
i dość droga rzecz. Na przykład rok temu 
kupiłem kurtkę za 1200 zł. Zresztą jakoś 
zazwyczaj takie zakupy czynię w okoli-
cach Bożego Narodzenia. 

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to najchętniej 
jaką postać?
Jestem wesołym człowiekiem, lubię 

wygłupy, więc chętnie zagrałbym jakąś 
zabawną postać komediową.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Aż tak to nie. Jest jednak kilka osób, 

które mnie oczerniają. rękę w razie 
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Robert Mateusiak
Co mógłby Pan robić, gdyby nie zajmował 
się sportem?
Jestem dość energiczny, więc pewnie 

prowadziłbym jakiś własny biznes.

Co najchętniej robi Pan w wolnym czasie?
Ostatnio nie mam wolnego czasu, a 

gdz już się zdarzy, to chętnie oglądam 
dobry film. Bardzo lubię też czasem 
pobyć sam. Człowiek ma wtedy czas 
na to, żeby spokojnie pomyśleć, zrelak-
sować się i zwyczajnie nic nie robić.

Czy ma Pan jakiś rytuał przed zawodami?
Nie golę się dzień przed zawodami, no 

i oczywiście w trakcie całych zawodów. 
Wierzę, że to mi przyniesie szczęście. 

Jak reaguje Pan na porażki?

Jestem wściekły i nie mam ochoty z 
nikim gadać.

Na co najchętniej wydaje Pan pieniądze?
Na ciuchy i dobre jedzenie.

Gdyby mógł Pan zagrać w filmie, to 
najchętniej jaką postać?
Marzę o wcieleniu się w postać 

Jamesa Bonda. A u boku najchętniej 
miałbym Halle Berry.

Czy jest ktoś, komu nie podałby Pan ręki?
Nawet jeśli z kimś mam na pieńku, 

każdemu zawsze podam rękę.

Czy zdarzyło się Panu kiedyś pokłócić z 
trenerem?
Tak, zdarzało się.

Jakie cechy powinien mieć Pana idealny 
trener?
Powinien być pracowity i za wszelką 

cenę dążyć do celu. Uważam, że tylko 
w ten sposób można coś osiągnąć we 
współczesnym sporcie.

Główna cecha charakteru Jacka 
Hankiewicza?
Pasja, jaką jest badminton. 

Gdyby mógł Pan zmienić w Hankiewiczu 
jedną rzecz, co by to było?
Chciałbym, żeby był bardziej sta-

nowczy.

Pańska główna wada?
Nie posiadam wad.

Do jakiego błędu przyznał się Pan ostatnio?
Do żadnego.

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

funkcji prezydenta, milion dolarów.

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Wspieram finansowo biedne dzieci 

poprzez Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O milion dolarów!!!

PYTAŁ WOJCIECH OSIŃSKI

Milion można szybko stracić, a złotego 
medalu – w sensie osiągnięcia – nikt by 
mi nie odebrał. Dlatego zdecydowanie 
mistrzostwo na pierwszym miejscu. Potem 
milion, a do polityki z moim charakterem 
zupełnie się nie nadaję. 

Jaki dobry uczynek zrobił Pan ostatnio 
bezinteresownie?
Dałem 20 złotych panu pod gale-

rią handlową. Nie wyglądał na takiego, 
który by to przepił. Mówił, że długo nie 
jadł, więc przynajmniej mogłem postawić 
mu obiad. Mam słabość do ludzi, którzy 
muszą wkładać dużo wysiłku, żeby jakoś 
się odnaleźć na tym świecie.

O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
O zdrowie dla mojej rodziny. Widziałem 

u przyjaciół choroby dzieci i wiem, jakie to 
cierpienie. Ostatnio mój syn przycho-
dził operację oka. W sumie dość błahy 
zabieg, ale i tak w całej rodzinie czuliśmy 
niepokój. 



Oferujemy dużą kompleksowość badań,  
dającą pełen obraz stanu zawodnika  
oraz zachodzących zmian adaptacyjnych  
pod wpływem procesu treningowego.

Standardowy zakres badań 
diagnostycznych wykonywanych  
przez Instytut Sportu

Badania laboratoryjne:

¸  wydolność fizyczna (laboratoryjne badania 

wydolności fizycznej objęte są nadzorem lekarskim)

¸  symptomy przeciążenia organizmu

¸  niedobory biopierwiastków i witamin

¸  skład ciała, somatotyp

¸  moc i siła mięśniowa oraz jej symetria

¸  charakterystyka psychologiczna.

Badania terenowe (w trakcie zgrupowań):

¸ wydolność fizyczna

¸  ocena intensywności treningu

¸  symptomy przeciążenia organizmu

¸ stan emocjonalny

¸ technika ruchu

¸ skład ciała i bilans wodny.

Badania na zawodach i sprawdzianach:

¸ reakcje organizmu na wysiłek startowy

¸ odporność na stres

¸ analiza taktyki.

Warszawa, ul. Trylogii 2/16
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