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SZANOWNI PAŃSTWO

Drugi tegoroczny numer „Forum Trenera” ukazuje 
się na koniec drugiego sezonu poolimpijskiego lub 
– jak kto woli – przedostatniego przed igrzyska-
mi. Do XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 

i XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich zostało już mniej niż 
700 dni. W maju br. rozpoczęły się kwalifikacje olimpijskie 
w kilku dyscyplinach. Na początek polscy sportowcy wy-
walczyli cztery nominacje dla kraju – trzy żeglarze i jedną 
mistrz świata w strzelectwie Tomasz Bartnik. Mieliśmy kil-
ka obiecujących startów, choć jeszcze bez wywalczonych 
kwalifikacji. Na początku roku kolarz torowy Szymon Sajnok 
zdobył mistrzostwo świata w Omnium. Latem zachwycali nas 
lekkoatleci. Na mistrzostwach Europy w Berlinie zdobyli 12 
medali. 17-letnia tenisistka Iga Świątek wygrała turniej junio-
rek Wimbledonu. Jak zwykle nie zawiedli wioślarze i wioślar-
ki. Osada wioślarska czwórki podwójnej kobiet zdobyła złoty 
medal mistrzostw świata.

Trenerzy kadr narodowych we wszystkich dyscyplinach 
doskonale wiedzą, że przygotowania do igrzysk weszły 
w decydującą fazę. Zdają sobie też z tego sprawę zawodnicy 
i prezesi związków. Szef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Henryk Olszewski w wywiadzie dla „FT” przedstawia strate-
gię jaką obrała wiele lat temu federacja, by „królowa sportu” 
stanęła na nogi. Ten program ma nam dać medale w Tokio. 
O tym, jak się czują w olimpijskim gronie i jakie mają plany 
w związku z igrzyskami, mówią przedstawiciele nowych dys-
cyplin – wspinaczki sportowej, jazdy na deskorolce, karate, 
baseballu i softballu, surfingu.

„Każdy nieudany występ polskich sportowców, skłania 
nas – kibiców, dziennikarzy, trenerów, zawodników – do re-
fleksji nad polskim sportem. To wtedy, w ramach poszukiwań 
przyczyn porażki zaczynamy publicznie rozmawiać o syste-
mie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Polsce” pisze 
profesor Hubert Makaruk. W rubryce „Kącik trenera” prof. 
Makaruk oraz wieloletni trener pływania i były pracownik 
Zespołu Metodycznego Stefan Tuszyński analizują skompli-
kowaną sytuację polskiego sportu młodzieżowego. Szef wy-
szkolenia Polskiego Związku Biathlonu Adam Kołodziejczyk 
przedstawia wprowadzony w tym związku program mający 
ujednolicić szkolenie w biathlonie. Pojawił się postulat, by 
wprowadzić go również w innych dyscyplinach.

Życzymy Państwu miłej lektury!

Olgierd Kwiatkowski
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI
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Mało kto
w Europie 
działał tak
jak my
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Henryk Olszewski opowiada o kulisach sukcesu 
w tej dyscyplinie, istniejących problemach, 
strategii przygotowań do igrzysk olimpijskich 
w Tokio.

Forum Trenera: Czy sukcesy polskiej lekkiej atletyki 
są konsekwencją pojawienia się w jednym czasie 
wielu talentów, czy zasługą systemu szkolenia?
HENRYK OLSZEWSKI: Jest to kumulacja tych dwóch 
czynników. Aby jednak uczciwie spojrzeć na nasze sukce-
sy trzeba cofnąć się wiele lat wstecz. Przypomnę igrzyska 
olimpijskie w Seulu w 1988 r. Polscy lekkoatleci zdobyli na 
nich tylko jeden punkt! Oczywiście ta sportowa katastrofa 
wynikała z sytuacji politycznej, czarnej dziury jaka nastąpiła 
po bojkocie igrzysk w Los Angeles cztery lata wcześniej, ale 
to była totalna klęska. Od tego czasu zaczęła się powolna 
odbudowa lekkiej atletyki. Pierwsze ważne i symptomatycz-
ne założenie jakie wprowadzaliśmy w życie – lekkoatletyka 
w Polsce miała być czysta, pozbawiona wszelkiego, sztucz-
nego wzmacniania zawodników. Nie mieliśmy kłopotów, 
kiedy innych łapano na dopingu. Działaliśmy w myśl zasady 
narzuconej potem przez IAAF i EA - „clean running”, „clean

WYWIAD

Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
MÓWI: HENRYK OLSZEWSKI - PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

jumping”, „clean throwing”. To był początek. Trzeba było wal-
czyć z wieloma trudnościami. Problemy zaczęły się pojawiać 
wraz ze zmianami ustrojowymi. Zmienił się system finansowa-
nia, samorządy nie dawały pieniędzy, kluby podupadły, mieli-
śmy też słabe lobby lekkoatletyczne. Z czasem Ministerstwo 
Sportu wdrożyło program wspomagania związku, zaczęła się 
odbudowa kadry trenerskiej. Od 14 lat systematycznie zwięk-
szyła się liczba trenerów. W tej chwili mamy 60 szkoleniow-
ców z kontraktami, inni są zatrudnieni na umowę-zlecenie. 
Lekkoatletyczna kadra narodowa we wszystkich kategoriach 
wiekowych liczy około 400 osób. Nigdy nie była tak liczna. 
Opiekuje się nią 170 trenerów. Do tego mamy liczącą 1,1 tys. 
– 1,2 tys. zawodników kadrę wojewódzką – czyli zaplecze ka-
dry narodowej. Zawodników tej grupy szkoli 500 trenerów. 
Ruszył program „Lekkoatletyka dla każdego”. W tym projekcie 
uczestnicy tysiące bardzo młodych zawodników oraz setki 
trenerów. Na pewno nie mamy tylu zawodników z licencjami

DROGA DO TOKIO
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jak w czasach Wunderteamu, ale wtedy istniała tylko lekko-
atletyka, piłka nożna, kolarstwo, a telewizor był w jednym 
na dziesięć gospodarstw domowych. Nie było konkurencji; 
wyglądało to zupełnie inaczej. Jesteśmy na dobrej drodze. 
Na pewno daleko nam od ideału i mamy dużo do zrobienia, 
ale stworzyliśmy solidny fundament dla dalszych sukcesów.

FT: Kiedy zaczął się ten skok polskiej lekkoatletyki?
HO: Mocniej zaczęliśmy działać po igrzyskach w Sydney 
w 2000 r. Byłem szefem bloku rzutów i postanowiłem 
wtedy założyć Ośrodek Szkolenia Mistrzowskiego przy 
AWF w Warszawie. Kiedy zostałem szefem wyszkolenia 
w PZLA ośrodki te stworzyliśmy w kilku innych miastach. 
Chcieliśmy w ten sposób zapewnić warunki zawodnikom, 
którzy studiują, a nie mogą uczestniczyć w regularnym szko-
leniu obozowym. Warszawski Ośrodek dał nam: Tomasza 
Majewskiego, Piotra Małachowskiego, Roberta Urbanka, 
doszli specjaliści od biegu – Joanna Jóźwik, Yared Shegumo. 

Powstał ośrodek w Bydgoszczy i Szczecinie ze znakomi-
tymi tyczkarzami, w Poznaniu z nastawieniem na sprint, 
we Wrocławiu, Krakowie z orientacją na sprinty i chód 
w Gdańsku. Powstało siedem ośrodków w Polsce. Wspomogło 
to codzienne szkolenie. Mało kto w Europie robił tak jak my; 
tam są mocne kluby, rola związku jest ograniczona do funkcji 
jaką u nas pełni PKOl. W Polsce liczy się szkolenie centralne. 
Bez szkolenia centralnego zawodnicy nie mogą się przebić. 
Kosztuje to ogromne pieniądze, ale jak widać przynosi efekty.

FT: Czy można powiedzieć że w polskiej lekkiej 
atletyce nastąpiła stabilizacja? Medali na impre-
zach mistrzowskich będzie tyle samo albo niewiele 
mniej?
HO: Zawodnicy okrzepli. Starsi przekazują młodszym tę pew-
ność siebie w walce o medale. Nastąpiła pozytywna zmiana 
pokoleniowa. Trenerzy również nabrali wiary w siebie. Nie 
czują się malutkimi, niedocenianymi trenerami. Wiedzą, że 
robią to dobrze, są pewni siebie. My staramy się im poma-
gać. Systematycznie przeprowadzamy szkolenia trenerów, 
stworzyliśmy cały system dokształcania. Organizujemy kur-
sy na cztery stopnie trenerskie. W kadrze lekkoatletycznej 
żaden trener nie ma prawa prowadzić zajęć, jeśli nie posia-
da odpowiedniego wykształcenia; nie ma znaczenia czy 
odbywa treningi z młodzikiem czy z medalistą olimpijskim.

Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą nie wszyscy rozumie-
ją. Wspinanie się pod górę kosztuje dużo mniej niż utrzymanie 
się na szczycie. Jak się już wejdzie na szczyt żąda się więk-
szych gratyfikacji. To normalne, ludzkie. Trenerzy i pracownicy 
logistyki chcą lepszych warunków płacowych. Zawodnikom 
należy zabezpieczyć lepsze warunki do treningu i odnowy. 
Cały czas trzeba śledzić nowości ze świata i „trzymać rękę na 
pulsie”. To wszystko jest konsekwencją sukcesu. Utrzymanie 
kadry na tych samych warunkach finansowych staje się wtedy 
regresem. Ludzie się zniechęcają, odchodzą. My musimy so-
bie z takimi problemami radzić. Cały czas szukamy wsparcia 
u sponsorów.
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FT: Jakim budżetem operuje PZLA?
HO: Cały budżet związku wynosi około 38 milionów zło-
tych. Naszym głównym sponsorem jest Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Zapewnia nam ponad 90% budżetu. 
W tym roku Ministerstwo przekaże związkowi 16,5 milio-
na złotych ze środków budżetowych, 8,65 miliona otrzy-
mamy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Pozostałe pieniądze dostajemy od sponsorów, naszego 
głównego partnera od 2010 r. – PKN Orlen oraz od wła-
ściciela marki 4F firmy OTCF, Oshee, Polanika, Nutrend.

FT: Czy przy takich sukcesach, popularności, pozy-
tywnym odbiorze lekkiej atletyki tych sponsorów 
nie powinno być więcej?
HO: Chcielibyśmy. Wydatki mamy ogromne. Przecież tu nie 
chodzi tylko o zawodników. Wiele wydatków nie mieści się 
w katalogu wydatków ministerialnych - musimy te środki po-
zyskiwać od sponsorów. Jeżeli padłaby nam cała logistyka, to 
samo stanie się z wynikami. To są naczynia połączone. Nie 
szastamy pieniędzmi, nie marnujemy ich, staramy się dzia-
łać oszczędnie. Zawodników wysyłamy w różne miejsca na 
zgrupowania również zagranicę. Jest to podyktowane po-
trzebami poszczególnych konkurencji, gdzie niezbędne są 
zgrupowania wysokogórskie oraz zjazdy w ciepłym klima-
cie. W pierwszym rzędzie stawiamy na Centralne Ośrodki 
Sportu (COS-y), badania przeprowadzamy w Instytucie 
Sportu, w COMS-ie i Akademiach Wychowania Fizycznego.

FT: Jak wygląda współpraca trenerów klubowych 
z trenerami kadry?
HO: Trener klubowy często jest trenerem kadry. Niestety 
w Polsce nie ma wielu bogatych i sprawnie funkcjonujących 
klubów, gdzie trener może zarabiać normalnie. Sam pracowa-
łem w klubie. Dostawałem wynagrodzenie w wysokości 300-
500 zł. Wystarczało na jedno, dwa tankowania. A co dalej? 
W sporcie nie ma pracy na pół etatu, trzeba być codziennie 
z zawodnikami. Myślę że ogromne rezerwy mamy właśnie 
w klubach, trzeba je wzmocnić organizacyjnie i finansowo. 
Penetrujemy teren dzięki pomocy trenerów klubowych, na-
uczycieli, systemu „Lekkoatletyka dla każdego”, a także dzięki 
systemowi zawodów. Tą drogą naboru do kadr trafia wielu 
zawodników, ale biorąc pod uwagę zaludnienie naszego kraju 
to na 40 milionów obywateli wciąż mamy zbyt mało trenerów.

FT: Ale świat nam zazdrości wyników na mistrzow-
skich imprezach. Chorwaci chcą się od nas uczyć.
HO: Bycie w tej ekipie to niesamowita przyjemność. To jest 
nobilitacja. Wszyscy nam gratulują, czasami plecy bolą mnie 
od poklepywania. Jestem blisko z Chorwatami. To mały kraj, 
a stawiają głównie na piłkę nożną. Mają pojedynczych mi-
strzów lekkoatletycznych i to im chyba wystarczy, ale pre-
zes federacji Ivan Vestić podaje nas jako przykład federacji 
z której chcą czerpać wzory. Znam się z innymi szefami fe-
deracji i wiem, że od kilku lat patrzą na nas zupełnie inaczej. 
Na przykład - co wydawało się niewyobrażalne - Niemcy.

FT: Nie obawia się pan, że wkrótce zaczną nam 
zabierać trenerów?
HO: Trenerzy chyba tego nie chcą. Sam pracowałem 
w Katarze i wiem jakie to trudne. Trzeba przyzwyczaić się 
do innej mentalności, najlepiej perfekcyjnie znać miejsco-
wy język. Trener lekkoatletyczny pracuje inaczej, musi nie 
tylko przekazać rady, poprawić technikę, ale nawiązać pew-
ną więź z zawodnikiem. Sukcesy odnoszą ci szkoleniow-
cy, którzy na treningu mają do powiedzenia coś innego niż 
tylko na temat sportu i treningu. Pracowałem z Tomkiem 
Majewskim przez 16 lat na najwyższym poziomie. Rzadko to 
się zdarza. Mieliśmy inne tematy niż tylko sport, bardzo roz-
ległe, wspólne zainteresowania. Nie nudziliśmy się ze sobą.

FT: Jakie zmiany PZLA zamierza wprowadzić, żeby 
poprawić wyniki i utrzymać obecny poziom?
HO: Mamy teraz pomysł wprowadzenia kompletnego
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Sofia Ennaoui, srebrna 
medalistka ME 
w biegu na 1500 m

Konrad Bukowiecki (z lewej) 
i Michał Haratyk – 2. i 3. 
zawodnik ME w pchnięciu kulą
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monitoringu procesu treningowego, przygotowań zawodników. 
Zawsze byłem wrogiem „przenaukowienia” sportu, bo w na-
stępstwie tego zapomina się o istocie tej dziedziny. Badania 
naukowe nie mogą zastąpić pracy. Nie można trenować 
mniej. Natomiast negatywne skutki ciężkiej pracy można ob-
niżyć, albo opóźnić. To byłoby cennym skutkiem monitoringu.

FT: Problemem polskiej lekkiej atletyki jest także in-
frastruktura, szczególnie odczuwalne to jest zimą.
HO: Mamy coraz więcej stadionów. Samorządy wraz z MSiT 
bardzo pomagają w tym zakresie, ale wciąż brakuje nam hal. 
Chodzi o takie kameralne hale, gdzie można zimą schować 
się na trening, rozgrywać małe zawody. Nie wypada nam po-
równywać się do Niemców, bo to bogatszy i bardziej rozległy 
kraj, ale tam mają około 80 hal lekkoatletycznych z bieżnią 
200 m. A my? Jest COS Spała, RKS Łódź, AWF w Warszawie, 
ale to sala dydaktyczna, i od niedawna jest Toruń. Nie cho-
dzi nam o takie hale jak w Toruniu. To piękny i funkcjonalny 
obiekt, ale jego budowa pochłonęła 190 milionów złotych. 
Potrzeba funkcjonalnych, w miarę tanich obiektów. Po mi-
strzostwach Europy rozmawialiśmy z panem premierem 
Mateuszem Morawieckim. Rząd jest za tym, żeby w każdym 
województwie była chociaż jedna hala.. Pana ministra Bańki 
nie trzeba do tego przekonywać. Pojawił się problem, gdyż 
ostatnio bardzo podrożały materiały budowlane. Powstaje 
hala w Rzeszowie, której planowany koszt budowy wzrósł 
1,5 razy. Ale trzeba ruszyć z tym programem. Lekkoatletyka 
jest podstawą dla wszystkich sportów, jeśli postawimy na 
rozwój tej dyscypliny pociągniemy za sobą inne. Tak się sta-
ło w Anglii gdzie w szkołach na zajęciach wychowania fi-
zycznego królowała głównie lekka atletyka. Kiedy przyzna-
no Brytyjczykom prawo do organizacji igrzysk olimpijskich 
w Londynie, od razu pojawiły się sukcesy w innych dziedzi-
nach sportu. Bazą tych sukcesów była zawsze lekka atletyka.

FT: Brakuje nam hal, ponarzekajmy dalej. 
Wychodzą Wam mistrzostwa świata i Europy, ale 
jednak na igrzyskach olimpijskich zdobywamy tyl-
ko kilka medali. W Rio de Janeiro były zaledwie

1. Wielka 
Brytania 7 5 6 18

2. Polska 7 4 1 12

3. Niemcy 6 7 6 19

4. Francja 3 4 3 10

5. Belgia 3 2 1 6

Czołówka klasyfikacji
medalowej ME w Berlinie

Polskie medale w Berlinie

JUSTYNA ŚWIĘTY-ERSETIC 400 m

PAULINA GUBA pchnięcie kulą

ANITA WŁODARCZYK rzut młotem

ADAM KSZCZOT 800 m

MICHAŁ HARATYK pchnięcie kulą

WOJCIECH NOWICKI rzut młotem

SOFIA ENNAOUI 1 500 m

KONRAD BUKOWIECKI pchnięcie kulą

PAWEŁ FAJDEK rzut młotem

JOANNA FIODOROW rzut młotem

MARCIN LEWANDOWSKI 1 500 m

MAŁGORZATA 
HOŁUB-KOWALIK, 
IGA BAUMGART-WITAN, 
PATRYCJA WYCISZKIEWICZ, 
JUSTYNA ŚWIĘTY-ERSETIC, 
MARTYNA DĄBROWSKA (ELIM.), 
NATALIA KACZMAREK (ELIM.)

Sztafeta 4x400 m kobiet
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Marcin Lewandowski, 
srebrny medalistka ME 
w biegu na 1500 m
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3, podczas gdy rok wcześniej na mistrzostwach 
świata w Pekinie – 8.
HO: W Sydney był wyskok i cztery złota, potem w Atenach, 
Pekinie i Londynie – po dwa medale, trzy w Rio de Janeiro. 
Jako szef wyszkolenia podczas igrzysk w Rio nie byłem za-
dowolony. Uciekł nam tam medal Pawła Fajdka. To było 
niewyobrażalne. Nikt nie mógł go pokonać przez cały 
rok i przegrał. Adam Kszczot fatalnie rozegrał półfinał, 
gdyby awansował powalczyłby o medal. Nie wykorzy-
stała swojej szansy Kamila Lićwinko. W sporcie patrzy-
my na szanse, oceniamy, analizujemy, ale zawsze liczy 
się tu i teraz - suchy wynik. W Rio nie odpowiadał na-
szym oczekiwaniom, liczyliśmy na 4-5 miejsc na podium.

FT: W mistrzostwach Europy Polska zdobywa-
ła medale nie tylko w rzutach jak w poprzednich 
imprezach, ale pojawiły się też miejsca na podium 
w biegach. To dobry prognostyk na przyszłość?
HO: Mamy dziury w skokach poza tyczką męską. Pojawiła 
się jaskółka w skoku w dal – Tomasz Jaszczuk. Może wkrótce 
wejdzie na medalowe pozycje, ale trzeba regularnie skakać 
8,30, żeby wcisnąć się na podium. W biegach długich pa-
nuje marazm. Nie ma tu zawodników. Czy dlatego że ludzie 
nie chcą się męczyć? Brakuje nam wielobojów. Jest Paweł 
Wiesiołek, ale oscyluje gdzieś koło 16 miejsca w Europie. 
Patrząc z bliska cieszy mnie, że poszczególne bloki konkuren-
cji rywalizują ze sobą, rzuty z biegami, do nich chce dołączyć 
chód itp. Istnieje wewnętrzna, nieformalna konkurencja mię-
dzy zawodnikami i trenerami, która sprzyja całej dyscyplinie.
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 Wojciech Nowicki, złoty 
medalistka ME w rzucie 
młotem

Justyna Święty-Ersetic, 
złota medalistka ME 

w biegu na  400 m
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FT: Mieliśmy w Berlinie trzech zawodników w finale 
na 800 m…
HO: Budujące. W pchnięciu kulą odszedł Tomek Majewski 
i od razu pojawili się dwaj kolejni zawodnicy. Nie wiem czy 
rozwiną się tak, by zdobywać medale na igrzyskach, ale są 
i dają nadzieje. Podobnie dzieje się na 800 m. Jest Kszczot 
i Lewandowski, ale za nimi są inni – Borkowski, Rozmys. 
Jeśli na trwałe stworzymy taki układ, w którym mistrzowie 
zbliżają się do zawieszenia kolców na kołku, a następcy już 
depczą im po piętach, będziemy mogli powiedzieć o ciągło-
ści i płynnej zmianie warty, o systemie, a nie tylko talentach.

FT: Z jednej strony była wspaniała kobieca sztafeta 
4x400 i porażka męskiej drużyny.
HO: U panów była za krótka ławka. Jeden zawodnik kontu-
zjowany, jeden w trochę gorszej dyspozycji. U pań Justyna 
Święty-Ersetic podciągnęła średnią tej sztafety. Poza 
tym tłok w kolejce do pierwszego składu jest bardzo duży.

FT: Jakie są pana przewidywania w związku 
ze startem na mistrzostwach świata w Katarze 
w 2019 r.?
HO: Nie chcę przewidywać ile możemy zdobyć medali. Mogę 
się wypowiadać na temat konkretnego wyniku. Medal zale-
ży od przeciwnika. Zdobywa się takie medale na jakie prze-
ciwnik pozwala. Weźmy bliskie mi pchnięcie kulą. Michał 
Haratyk wygrał mistrzostwo Europy, wygrywał mityngi, ale 
ostatnio w Zurychu na mityngu Diamentowej Ligi był do-
piero siódmy, bo konkurs był na bardzo wysokim poziomie. 
Tomek Majewski nigdy nie przystępował do konkursów 
olimpijskich jako faworyt, miał wyniki dużo gorsze od rywa-
li, ale wygrał w Pekinie i Londynie. Wytrzymał presję lepiej 
niż rywale. Wracając do Doha. Dla mnie zawodnik, któ-
ry jest w ósemce MŚ jest kandydatem na medal olimpijski. 
Patrzmy więc uważnie na miejsca finałowe Polaków w Dausze.

FT: Październikowy termin mistrzostw świata bę-
dzie wielką przeszkodą dla polskich lekkoatletów?
HO: Jedne z naj lepszych w his tor i i  polsk ie j  lekko -
atletyki igrzyska olimpijskie odbyły się w październi-
ku – w 1964 r. w Tokio. Zdobyliśmy wtedy osiem medali. 
W przygotowaniach do igrzysk starsi trenerzy często nawią-
zują do tego faktu. Chcielibyśmy mieć Tokio 1964 w Tokio

2020. W Katarze nie będzie łatwo, ale kwestia termi-
nu i klimatu jest problemem dla wszystkich reprezentacji.

FT: Na co możemy liczyć w Tokio?
HO: Oscylujemy wokół 4–6 medali, ale to są tylko nasze pla-
ny, co prawda poparte rankingami i wynikami na imprezach 
światowych. Lepiej oceniać szanse za rok, po mistrzostwach 
świata w Doha.

FT: Czy związek opracował już szczegółowy plan 
przygotowań tuż przed igrzyskami w Tokio?
HO: Mamy już zarezerwowane miejsce na zgrupowanie 
klimatyczne – w prefekturze Kaminojama, w miejscowo-
ści Zao Bodaria. To jest miejscowość, którą testowaliśmy 
przed MŚ w Pekinie w 2015 r. W Japonii ciężko znaleźć ta-
kie miejsce, w którym nastąpi normalna restytucja powysił-
kowa bez klimatyzora. W Zao Bodarii zawodnicy będą spać 
na wysokości ok.1 tys. m n.p.m. Tam wieczorem trzeba bę-
dzie założyć sweter. Organizm odpoczywa w takich warun-
kach. Na trening zjadą na nizinę, gdzie będzie 35-37 stopni, 
a wilgotność 90%. Dwie godziny treningu można tam wy-
trzymać, ale trudno byłoby tam mieszkać. Będzie też moż-
na trenować w Zao Bodarii na poziomie 860 m n.p.m. Tak 
będzie przebiegał proces aklimatyzacji tuż przed igrzyska-
mi. Od lat działamy podobnie i to się sprawdza. Są prawidła 
postępowań w teorii sportu i wystarczy ich przestrzegać.

FT: Kiedy znany będzie system kwalifikacji 
olimpijskich?
HO: IAAF zapowiedział że ogłosi go w listopadzie. Minima 
już nie wystarczą. Od przyszłego roku wchodzi system ran-
kingowy. Punktacja obejmuje również ten sezon. O zakwa-
lifikowaniu się na mistrzostwa świata będzie decydował 
wskaźnik IAAF, ale też ranking. Międzynarodowa federacja 
dąży do tego, żeby zawęzić grupę startujących zawodników. 
Musimy się do tego dostosować. Wiadomo więc że nasza 
reprezentacja na mistrzostwa świata w Doha będzie mniej 
liczna niż w Londynie. Ale wynika to nie tylko z nowych prze-
pisów, ale i naszej praktyki. Nauką dla zawodników były te-
goroczne mistrzostwa Europy; teraz zawężamy kadrę z per-
spektywą na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Przed zdolnymi 
i walecznymi zawodnikami drzwi do kadry olimpijskiej stoją 
otwarte bez względu na wiek. Liczy się wynik sportowy. 
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Złota polska sztafeta, od lewej: 
Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna 

Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-
Kowalik, Iga Baumgart-Witan.
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Idę równym 
tempem
do góry

WYWIAD

Rozmawiał Sebatian Parfjanowicz (TVP Sport)
MÓWI: SZYMON SAJNOK, MISTRZ ŚWIATA W OLIMPIJSKIEJ KONKURENCJI OMNIUM

Rywale będą w Tokio – o ile tam pojadę, bo tak gadam na 
wyrost – bardzo mocni, wiem o tym. Zupełnie inne nazwiska, 
niż te, które pokonałem w mistrzostwach świata. Ale mistrzem 
z przypadku też nie zostałem, znam swoją wartość – mówi 
Szymon Sajnok, mistrz świata w olimpijskiej konkurencji 
Omnium, beneficjent programu Team100.

©
 Fot. M

ario Stiehl Photography(cccsport.eu)

DROGA DO TOKIO
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Forum Trenera: W 2017 r. wygrałeś Puchar Świata, 
wylądowałeś w Warszawie, udzieliłeś kilku wywia-
dów i postanowiłeś jechać do domu, na Kaszuby. Nie 
za bardzo było jednak za co bilet kupić, bo na koncie 
30 groszy...
SZYMON SAJNOK: No chyba więcej było tak 70-80 groszy.

FT: Niech będzie że 80 groszy. Tak czy inaczej mu-
siałeś wymienić w kantorze 400 dolarów premii za 
zwycięstwo w Pucharze Świata, by mieć na bilet 
PKP. Minęło półtora roku i znów wiozę Cię na dwo-
rzec. Masz na bilet?
SS: Tak jest więcej na koncie. Nawet mam w telefonie taką 
aplikację, przez którą zamawiam bilety. Finansowo na pewno 
jest lepiej, choć nigdy nie przywiązywałem do tego wielkiej 
wagi. Pewnie to źle ale chodziło głównie o to, by wystarczało 
na podstawowe potrzeby.

FT: Jest to jednak twój zawód. Przez te półtora roku 
zostałeś mistrzem świata, trafiłeś do grupy CCC, za 
chwilę będziesz jeździł w World Tourze. Nie ma się co 
wstydzić pieniędzy.
SS: Wiadomo. Od tego zwycięstwa w Pucharze Świata wszyst-
ko potoczyło się bardzo szybko. Pieniądze zarabiam już dobre, 
staram się dużo oszczędzać, bo chcę kupić działkę i zbudować 
dom.

FT: U siebie w Kartuzach?
SS: Nie w samym mieście, ale niedaleko. Już mam nawet miej-
sce wybrane. Choć nie wiem jeszcze czy jest na sprzedaż.

FT: Nie ciągnie Cię miasto? Warszawa, Kraków?
SS: Nigdy w życiu. Lubię spokój. Lubię się wyspać. Wstać i nie 
słyszeć aut, lepiej niech mniej już kury budzą niż samochody.

FT: Gdybyś miał znaleźć w swojej karierze punkt 
zwrotny który doprowadził Cię tak daleko, to w któ-
rym miejscu byś go szukał?
SS: Według mnie nie ma jednego takiego punktu. Patrzę na tę 
moją drogę i mam wrażenie, że idę równym tempem do góry. 
Rok po roku.

FT: Ciekawe bo myślałem, że powiesz: Hongkong 
(mistrzostwa świata 2017 r., na który Szymon 

©
 Fot. cccsport.eu

21-letni Szymon Sajnok jest pierwszym 
beneficjentem programu Team100, 
który zdobył mistrzostwo świata 
seniorów w konkurencji olimpijskiej. 
Ale uczestnicy ministerialnego projektu 
zdobywają regularnie medale na 
mistrzostwach Europy oraz w kategorii 
młodzieżowej i juniorów.

Dużo daje mi wiara. Uczy 
mnie podejścia do innych 
zawodników, do każdego 

rywala. Zawsze byłem 
wierzący, ale nie zawsze 

tak świadomy.
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pojechał w roli jednego z faworytów rywalizacji 
w Omnium, ale zaliczył dwa upadki w wyścigu eli-
minacyjnym – przyp. red.).
SS: Chyba nie ludzie którzy mnie nie znają mówili, że przed 
mistrzostwami nie miałem pokory, bo wspominałem o zło-
tym medalu. Ale ja zawsze chcę wygrać, do tego lubię po-
żartować. Więc to nie jest tak, że Hongkong mnie zmienił. 
Mam nadzieję, że nie zmienił, że nadal jestem tym samym 
Szymonem, choć na zewnątrz na pewno pokazuję to mniej. 
Bardziej uważam by nie prowokować zdaniami wyrwanymi 
z kontekstu w mediach. A w Hongkongu zwyczajnie nie do-
pisało szczęście, później popełniłem prosty błąd i za późno 
wróciłem na tor po upadku. To był wyścig w którym ostatni 
zawodnik co jakiś czas odpada. I kiedy po drugim upadku 
wracałem do peletonuniestety zbyt długo sam jechałem po 
torze. Potem zabrakło sił. Tak więc jednak trochę mnie ten 
Hongkong nauczył.

FT: Czego najbardziej?
SS: Nie wywracać się. Żartuję. Uczę się z każdym startem 
taktycznie jeździć lepiej. Kolarstwo to nie tylko silne nogi, ale 
przede wszystkim silna głowa. Wydaje mi się że w tym roku 
w Apeldoorn byłem w słabszej formie niż wtedy w Hongkongu. 
Jechałem jednak dużo mądrzej i zostałem mistrzem świata. Tak 
mam że gdy jestem bardzo mocny, to uwalniam tej energii dużo, 

jakbym chciał wszystkim pokazać na co mnie stać, a jak czuję się 
gorzej, to zaczynam kombinować, żeby jak najwięcej zaoszczę-
dzić. Najlepiej byłoby to wszystko połączyć. Nad tym pracuję.

FT: Mentalnie zmieniłeś coś po Hongkongu? Bo 
faktycznie byli tacy którzy mówili, że zabrakło Ci 
koncentracji.
SS: Pewność siebie to nie jest brak koncentracji. Zawsze ją mia-
łem i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Taki już jestem – że się 
śmieję, że muszę czasami coś głupiego w wywiadzie powiedzieć. 
Nie chcę tego zgubić, tylko dlatego że ludzie mówią, że nie wy-
pada. Wydaje się że wystarczająco już spoważniałem. Co nie 
zmienia faktu że pracuję nad koncentracją. Nie zmienię wszyst-
kiego w jeden rok, to też nie o to chodzi. Nad sferą duchową, 
psychiczną pracuję równie dużo jak nad formą sportową.

FT: Współpracujesz z psychologiem?
SS: Nie, choć kiedyś chciałem. Jestem otwarty na taką współ-
pracę, ale kto ze mną wytrzyma? Z nimi się inaczej rozmawia, 
jedno zdanie im powiesz, a oni od razu analizują. Lubię ich pod-
puszczać. Taki ciężki przypadek.

FT: Więc radzisz sobie sam?
SS: Dużo daje mi wiara. Uczy mnie podejścia do innych za-
wodników, do każdego rywala. Zawsze byłem wierzący, ale nie 

Ranga Imprezy Medale złote Medale srebrne Medale brązowe

2017 2018 2017 2018 2017 2018

MŚ 0 1 7 6 5 1
ME 0 14 11 10 5 21

MMŚ 2 0 0 2 3 2
MME 14 10 9 5 17 6
MŚJ 3 2 2 5 2 2
MEJ 3 0 5 0 10 0

Imprezy 
równoważne 

(PŚ)
0 0 0 1 0 0

22 27 34 29 42 32
RAZEM 49 63 74

186

Liczba medali zdobytych przez beneficjentów 
Teamu100 w czasie trwania programu 
21.06.17 – 31.08.18.
Konkurencje olimpijskie i nieolimpijskie
w indywidualnych sportach olimpijskich i paraolimpijskich:

Nieco mniejsza liczba medali w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika 
głównie z faktu, że wielu zawodników przeszło do wyższej kategorii wiekowej, 
a w pierwszym roku startów w nowej kategorii jest trudniej o medale.
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zawsze tak świadomy. Do pewnych spraw trzeba po prostu do-
rosnąć. Tak jak kiedyś za nic nie chciałem lektur w szkole czytać. 
Niczego nie czytałem.

FT: A teraz nadrabiasz?
SS: Staram się, po kolei. Zabieram ze sobą książki na zgrupowania 
i wyścigi. Biblię też zawsze mam, takie małe, kieszonkowe wydanie.

FT: W jaki sposób Ci ta wiara pomaga?
SS: Każdy z nas ma trudne chwile, momenty załamania, robi 
głupie błędy i płaci za nie. Mnie w takich chwilach pomaga mo-
dlitwa. Po prostu. Czuję, że nie jestem sam.

FT: Od roku jesteś zawodnikiem szosowej ekipy CCC 
Sprandi. Trenujesz więcej? Inaczej?
SS: Zdecydowanie więcej i inaczej. Mam swojego trenera, 
Jakuba Pieniążka. Pracuję więcej, ścigam się więcej, więc para-
metry rosną. Właśnie skończyłem badania w Instytucie Sportu 
w Warszawie i pobiłem wynik z kwietnia, który do tej pory był 
najlepszy.

FT: Masz idola?
SS: Chyba nie, chcę iść swoją drogą. Oczywiście staram się 
czerpać od najlepszych zawodników. Sagan był długo takim 
wzorcem i motywacją. Imponowały mi filmy z siłowni, które 
wrzucał do mediów społecznościowych. Jest niesamowicie 
sprawny, wstaje z pozycji w szpagacie bez użycia rąk. W kon-
sekwencji ja też zacząłem przywiązywać dużą wagę do treningu 
ogólnorozwojowego. W zespole CCC mamy od tego świetnych 
fachowców – Bartka Czerwińskiego i Piotra Kosielskiego. Przed 
sezonem zrobili wszystkim zawodnikom wszechstronne bada-
nia i każdy dostał indywidualne zalecenia nad czym powinien 
pracować. Ja mam na przykład dość słabe plecy. Kupiłem więc 
karnet na siłownię, umawiam się z trenerem personalnym i nad-
rabiamy te zaległości.

©
 Fot. M

ario Stiehl Photography(cccsport.eu)

Mam swojego trenera – 
Jakuba Pieniążka. Pracuję 
więcej, ścigam się więcej, 

więc parametry rosną. 
Właśnie skończyłem 
badania w Instytucie 
Sportu w Warszawie 

i pobiłem wynik z kwietnia 
br., który do tej pory był 

najlepszy.
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FT: CCC łączy się z zespołem BMC i w przyszłym 
sezonie będziesz jeździł w cyklu World Tour, ale nie 
wszyscy dostaną szansę na starty w tej najwyższej 
lidze. Ty podpisałeś kontrakt jako pierwszy z zespo-
łu. To coś znaczy?
SS: Na pewno był to niesamowity moment i spełnienie marzeń 
z dzieciństwa. Bo przecież każdy kolarz chce jeździć w Tour 
de France, w Paryż-Roubaix, w najlepszych wyścigach świa-
ta. Gdybym kilka miesięcy temu spotkał mistrza olimpijskiego 
Grega Van Avermaeta to pewnie chciałbym sobie z nim robić 
zdjęcie na pamiątkę. A teraz – jeśli będę wystarczająco dobry – 
siądę obok niego w autobusie CCC i pomogę Mu wygrać jakiś 
wyścig. To aż niewiarygodne.

FT: Czy nie masz z tym problemu że na razie bę-
dziesz pewnie głównie pomocnikiem, że czekają Cię 
lata pracy zanim pojedziesz po coś dla siebie?
SS: Nie lubię pomagać. Wszyscy pracujemy na wspólny wynik. 
Wierzę jednak że moje szanse też nadejdą. Mam czas.

FT: Masz 21 zlat i w tym wieku trudno znać odpowie-
dzi na wszystkie pytania, ale jakim kolarzem chcesz 
być w przyszłości, gdzie widzisz te swoje szanse?
SS: Dobrze się czuję w sprincie. Wiem jak się ustawić, jak prze-
pchnąć. To jest walka, niektórzy się boją łokci. Ja nie. Nikt mi 
miejsca w czubie nie odda, sam muszę je zdobyć. Potrafię to 
robić. Lekkie hopki też przejadę. A wielu innych rzeczy jeszcze 
się po prostu nauczę.

FT: Szosa czy tor? Co jest najważniejsze na najbliż-
sze lata?
SS: Podchwytliwe. Uczciwie muszę powiedzieć że bardziej wi-
dzę się na szosie. To dla mnie większe wyzwanie, ciekawsze 
wyścigi i emocje. Ale jeszcze przez dwa lata będę chciał jakoś 
sprawnie łączyć te dwa światy. Do igrzysk w Tokio. Potem – tak 
myślę w tym momencie – zrobię sobie dwa lata przerwy od 
toru. Do następnych olimpijskich kwalifikacji. Krok w tył, żeby 
odzyskać trochę głód.

FT: W Tokio ważniejsza będzie drużyna czy 
Omnium?
SS: Sam mam Japonię zwiedzać? Jasne że zależy mi na dru-
żynie. Jeśli byśmy się zakwalifikowali mam też automatycznie 
miejsce w Omnium. A te dwa starty na igrzyskach da się bez 
problemu połączyć.

FT: Myślisz że dasz sobie radę z presją? Byłeś mło-
dym talentem, jesteś mistrzem świata. Przed Tokio 
wielu wpisze Cię w rubrykę „faworyt” nie wiedząc 
nawet jak ogromna jest konkurencja na igrzyskach.
SS: Na dużych imprezach nie czuję presji. Bardziej mnie ona 
dotyka na mistrzostwach Polski, gdzie po prostu musimy wy-
grywać. Rywale będą w Tokio – o ile tam pojadę, bo tak ga-
dam na wyrost – bardzo mocni, wiem o tym. Zupełnie inne 
nazwiska niż te, które pokonałem w mistrzostwach świata. Ale 
mistrzem z przypadku też nie zostałem, znam swoją wartość. 

Poza tym za dwa lata ja też będę innym kolarzem. Lepszym, 
bardziej doświadczonym po ponad roku w World Tourze. 
Przygotuję się najlepiej jak będę umiał.

FT: Jaka jest Twoja najważniejsza cecha?
SS: Chyba solidność i uporządkowanie.

FT: Naprawdę?
SS: Naprawdę. Tego nauczył mnie mój pierwszy trener, z Cartusii, 
już świętej pamięci Franciszek Ilisiński. Punktualność. Solidność. 
Pokora. Pierwszy trener dla młodego chłopaka jest nie tylko na-
uczycielem sportu, ale i wychowawcą. Jak on pewnych rzeczy 
nie wpoi, to potem cała grupa musi na jednego kolarza czekać. 
A to bez sensu. Jestem wbrew pozorom bardzo poukładany. Nie 
lubię mieć bałaganu w pokoju, spraw niezałatwionych. Nie spóź-
nię się na trening. Nie będę robił ani mniej, ani więcej kilome-
trów na rowerze, bo ktoś mi ten trening napisał jako całość, więc 
w całości muszę wypełnić. Wyrzuty sumienia nie dałyby mi spać, 
gdybym poszedł na wagary. To wszystko w dużym stopniu dzięki 
panu Franciszkowi. Wierzę, że wciąż gdzieś tam z góry nade mną 
czuwa.

FT: Jacek Kasprzak nauczył Cię z kolei toru...
SS: To prawda, technicznie bardzo mi pomógł. Tor pojawił się tak 
samo jak przełaje, czy MTB. Z rozpędu. Trzeba było startować 
i zdobywać punkty dla klubu. Bo punkty to pieniądze. Radziłem 
sobie od początku nieźle, ale przełomowe było mistrzostwo Polski 
młodzieżowców w Omnium. Dzięki niemu pojechałem na mistrzo-
stwa Europy i zdobyłem srebro. A potem był już ten szczęśliwy 
Puchar Świata. Szybko poszło.

FT: Dojechaliśmy na dworzec, czas wybrać: schody 
normalne, czy ruchome. Nauczyłeś się też – mówiąc 
po kolarsku – oszczędzać prąd?
SS: Tak od razu szukałem ruchomych. U nas nawet na pierwsze 
piętro wjeżdża się windą, takich rzeczy trzeba się nauczyć. O, tu 
w walizce mam specjalną podkładkę pod materac. Jak przyjadę 
do domu i ją umieszczę w łóżku, to doktor będzie mógł na ta-
blecie analizować fazy mojego snu. Na wszystko trzeba zwra-
cać uwagę. Ile się śpi, co się je. W przyszłym roku będziemy 
jeździć jeszcze więcej i z jeszcze mocniejszymi rywalami, więc 
każdy szczegół ma znaczenie.  

O, tu w walizce mam 
specjalną podkładkę pod 
materac. Jak przyjadę do 

domu i ją umieszczę w łóżku, 
to doktor będzie mógł na 
tablecie analizować fazy 

mojego snu.
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Standardowy 
zakres badań
diagnostycznych 
wykonywanych
przez Instytut Sportu

Warszawa, ul. Trylogii 2/16 
www.insp.pl

Badania laboratoryjne:

• wydolność fizyczna (badania laboratoryjne
  objęte są nadzorem lekarskim)
• symptomy przeciążenia organizmu
• niedobory biopierwiastków i witamin
• skład ciała, somatotyp
• moc i siła mięśniowa oraz jej symetria
• charakterystyka psychologiczna.

Badania terenowe (w trakcie zgrupowań):

• wydolność fizyczna
• ocena intensywności treningu
• symptomy przeciążenia organizmu
• stan emocjonalny
• technika ruchu
• skład ciała i bilans wodny.

Badania na zawodach i sprawdzianach:

• reakcje organizmu na wysiłek startowy
• odporność na stres
• analiza taktyki.
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Tomek zawsze 
miał ogromny 
potencjał

Forum Trenera: W jaki sposób wychowuje się mi-
strza świata w strzelectwie sportowym?

Eulalia Rolińska: Tomka prowadzę od samego początku. 
Zaczynał tutaj, na strzelnicy Legii, przy ulicy Urbanowicza na 
Bemowie. Na zajęcia przyprowadził go dziadek. Pewnie w rodzi-
nie były jakieś tradycje strzeleckie. Tak się to zaczęło.

FT: Czy od razu widziała pani że ma do czynienia 
z utalentowanym dzieckiem?
ER: Zdolności dostrzega się dopiero po pewnym czasie. 
Lubię kiedy dziecko potrafi się skoncentrować i słucha. Jeśli 
poproszę go o to, by we właściwy sposób trzymał karabin, 
celował tak jak mu tłumaczę, odpowiednio oddychał i on 
to po kilku zajęciach robi, jest to zwiastun czegoś dobrego.

FT: Ile dzieci przychodzi do pani na treningi 
strzeleckie?
ER: Niestety przez ostanie lata coraz mniej. Nikogo jednak nie 
odrzucam. Młodzież odchodzi sama jak im się znudzi lub nie 
mają ochoty czy możliwości kontynuowania treningów. Widzę 
też kto trenuje z większym zaangażowaniem, komu idzie lepiej, 
kto ma większy talent, bo on jest przecież niezbędny. Wobec 
takiej osoby wykazuję więcej uwagi, bardzo się angażuję.

WYWIAD

Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
MÓWI: EULALIA ROLIŃSKA – PIERWSZA TRENERKA TOMASZA BARTNIKA

FT: Jakie predyspozycje potrzebne są do dyscypliny, 
jaką jest strzelectwo?
ER: Umiejętność koncentracji. Dla mnie to jedna z najważniej-
szych cech strzelca. Ważna jest też koordynacja wzrokowo-ru-
chowa, refleks i – co tu dużo mówić – szare komórki. Strzelec 
musi w mig łapać rady, których udziela mu trener. Siła fizyczna 
nie jest aż tak istotna wystarczy przeciętna. Gdy popatrzymy 
na dobrych strzelców, stwierdzimy że nie są to ludzie masywni.

FT: Czy wobec wymogów koncentracji w strzelectwie 
bardziej niż w innych sportach zawodnicy powinni 
mniej korzystać z urządzeń elektronicznych, z tzw. 
niebieskiego światła?
ER: Im bardziej się komuś czegoś zabrania, tym bardziej ta osoba 
działa wbrew zakazom. Najważniejsza jest świadomość. Jeżeli za-
wodnik świadomie wie o co chodzi - postępuje poprawnie, efektyw-
nie. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ze swoich czasów pamiętam 
że przed udziałem w ważniejszych zawodach nie chodziłam do kina. 
Bałam się że te obrazy, światła będą latać mi przed oczami podczas 
strzelania. Nie chciałam żeby moje oczy niepotrzebnie się męczyły. 
I do dziś nie wiem, czy mi to pomagało, ale miałam tę świadomość, 
że postąpiłam właściwie, aby dobrze się przygotować. Na drugi 
dzień, kiedy strzelałam, czułam się pewniejsza swoich umiejętności.

Medal Tomka pozwoli mu uzyskać życiową stabilizację; otrzyma 
stypendium, będzie mógł teraz skupić się na przygotowaniach 
do igrzysk. To jest wielka wartość dodana tego sukcesu, bo 
ciężko się utrzymać z samego strzelectwa – o pracy z mistrzem 
świata z Changwon i o strzelectwie sportowym opowiada 
pierwsza trenerka Tomasza Bartnika, Eulalia Rolińska.

DROGA DO TOKIO
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FT: Kiedy przychodzi ten najtrudniejszy moment, 
w którym można stracić dobrze zapowiadającego się 
strzelca?
ER: U dziewczyn to moment dojrzewania, u chłopaków, w mo-
mencie pojawienia się potrzeby stabilizacji. Kiedy ktoś ma osią-
gnięcia może liczyć na stypendia, ale to zazwyczaj zbyt mało. 
W Legii zawodnik płaci 100 zł składki miesięcznie i w zamian 
ma do dyspozycji strzelnicę, możliwość wyjazdu na zawo-
dy, to wszystko. Jest masę talentów, ale przez brak możliwo-
ści rozwoju często kończą dobrze zapowiadające się kariery.

FT: Jak wygląda proces szkoleniowy w strzelectwie?
ER: Jest zróżnicowany w zależności od wieku. Zaczyna się od 
przyswojenia regulaminu, który każdy musi podpisać. Następnie 
tłumaczymy zawiłości strzelania, dobieramy dla zawodnika strój 
jaki musi założyć: kurtkę, rękawicę, buty. Dziecko w wieku 12-
14 lat muszę mieć cały czas na oku, muszę widzieć co robi na 
strzelnicy. Dla starszego będzie wystarczające, zlecenie zadania, 
a ja co jakiś czas wejdę, popatrzę, czy czegoś nie trzeba popra-
wić. Nieustannie dopieszczamy technikę. Niezbędne są przede 
wszystkim częste starty, żeby zawodnik oswoił się ze stresem 
startowym, który w strzelectwie odgrywa wielką rolę. Dlatego 
czołowi zawodnicy obowiązkowo pracują z psychologiem.

FT: Na ile potrzebne są sporty uzupełniające i jakie są 
to dyscypliny?
ER: Pływanie, bieganie, jazda na rowerze. Zawodnicy wie-
dzą, że muszą uzupełniać samo strzelanie. Nie można tyl-
ko strzelać. Niezbędne są też ćwiczenia korekcyjne, żeby 
odciążyć kręgosłup. W sekcji Legii wyjeżdżaliśmy kiedyś 
na obozy narciarskie, bo akurat ten sport polepszał koor-
dynację, pomagał lepiej oddychać, ale teraz nas nie stać.

FT: W strzelectwie istnieją znane tylko trenerom 
niuanse. Dzięki nim zawodnik wspina się na poziom 
mistrzowski. Proszę zdradzić kilka z nich.
 ER: Żeby idealnie trafić, trzeba znajdować się na stanowisku 
w stanie idealnego bezruchu. Jeżeli drga palec, to może drgnąć 
ręka i nie ma szans na dobry strzał. To są lata pracy, szlifowa-
nie techniki oddawania strzałów w każdej z postaw. Praca nad 

Nie staram się myśleć 
że ktoś jest wybitny. 

Nieraz mnie zabolało, 
że chłopak wyszkolony 
do wysokiego poziomu, 

taki strzelecki 
diamencik przychodzi 
i mówi, że kończy ze 

strzelaniem.
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dojściem do optymalnego ustawienia postawy. Zawodnik musi 
opanować mięśnie. W pewnym momencie niektóre muszą być 
napięte, a w innym rozluźnione. Trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy 
można się poruszyć. W każdej postawie jest trochę inna tech-
nika ściągania spustu. Gdyby techniką używaną w pozycji leżą-
cej ściągać spust w pozycji stojącej to wyniku by nie było i na 
odwrót. Niezwykle ważne jest samo oddychanie, długość bez-
dechu. Zawodnik się spieszy, łapie karabin i już nie oddycha. To 
nie tak. On ma przyjąć postawę, uspokoić organizm, przyłożyć 
policzek, zrobić, np. trzy oddechy, najspokojniejszy ma być trze-
ci i po naturalnym wydechu w ciągu 8 sekund powinien oddać 
strzał. A karabiny są ciężkie. Karabin pneumatyczny waży powy-
żej 4 kg, maksymalnie 5,5. Kulowe są jeszcze cięższe, nawet do 
8 kg. Technika strzelania zmienia się w zależności od możliwości 
fizycznych i etapu wyszkolenia zawodnika. Zawsze jest co robić.

FT: Jak to było z Tomaszem Bartnikiem. Kiedy zorien-
towała się pani, że jest wybitnym strzelcem?
ER: Nie staram się myśleć, że ktoś jest wybitny. Nieraz mnie 
zabolało, że chłopak wyszkolony do wysokiego poziomu, taki 
strzelecki diamencik przychodzi i mówi, że kończy ze strze-
laniem. Właśnie dostałam kwiaty od zawodnika, który się 
z nami rozstał, a miał wielki talent. Poszedł do technikum. Nie 
ma już czasu na treningi. Z Tomkiem nie było takich kryzysów. 
Zawsze chciał strzelać. Rozwijał się harmonijnie. Od pierw-
szych treningów pokazywał swoje zaangażowanie i możliwości.

FT: To pani pierwszy mistrz świata?
ER: Jedyny. Długo na to czekałam. Trenerką jestem już od 
wielu lat, najpierw sama strzelałam. Szkoliłam mnóstwo za-
wodników, ale mistrzostwo świata zdobył tylko Tomek.

FT: Była pani zaskoczona wynikiem w Changwon?
ER: W pewnym sensie był to oczekiwany sukces. Tomek miał 
ogromny potencjał, ale startuje w bardzo prestiżowej kon-
kurencji karabinu w trzech postawach 50 m. To konkuren-
cja olimpijska. Dzięki temu zwycięstwu wywalczył jako je-
den z pierwszych Polaków nominację na igrzyska w Tokio 
dla naszego kraju. W Changwon wicemistrzem świata został 
także Łukasz Czapla, ale jednak nie w konkurencji olimpij-
skiej. O sile Tomka świadczy fakt, że wystartował jako jedy-
ny Polak, choć mieliśmy w karabinie w trzech postawach trzy 
miejsca do dyspozycji. Nie było innych zawodników, którzy 
mieliby szansę na zdobycie wysokiej pozycji. Trenerzy ka-
dry widzą wyniki i wiedzą, jakie mamy możliwości w Polsce.

FT: Jak zdobycie medalu na mistrzostwach świata 
przez Bartnika rzutuje na jego szanse na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio?
ER: Jeżeli zawodnik osiąga taki poziom to wskakuje na sta-
łe do czołówki światowej. W tej konkurencji nie da się na-
gle znaleźć wśród najlepszych. Decydują lata ciężkiej 
i wyczerpującej pracy. Poziom jest już wyśrubowany, trud-
no coś poprawić. Medal Tomka pozwoli mu uzyskać życio-
wą stabilizację, otrzyma stypendium, będzie mógł teraz sku-
pić się na przygotowaniach do igrzysk. To jest wielka wartość 
tego sukcesu, bo ciężko się utrzymać z samego strzelectwa.

FT: Karabin w trzech postawach 50 m – jakby pani 
scharakteryzowała tę konkurencję?
ER: Jest najcięższa fizycznie i psychicznie w strzelectwie spor-
towym. Trzeba wytrzymać wysoką koncentrację i w ogromne 
napięcie psychiczne przez ponad 3 godziny zmagań. Jeden mo-
ment dekoncentracji, jeden zły strzał może zaprzepaścić wszyst-
ko. Karabin może tu ważyć do 8 kg. Im cięższy tym stabilniejszy. 
Nikt nie robi lekkiego, ale właśnie bliżej tej maksymalnej wagi. 
Każda postawa jest zupełnie inna i wymaga odmiennych cech 
i przygotowania. Pierwsza to pozycja klęcząca; najtrudniejsza 
technicznie i najbardziej bolesna. Trzeba uklęknąć. Noga wbija się 
w pośladek. Ta noga na której się opiera zawodnik szybko drę-
twieje, boli. Karabin jest ciężki. Lewa ręka na której leży karabin 
drętwieje, bo jest mocno ściśnięty pasem, który ma zachować 
stabilność. W pozycji leżącej nie bolą nogi, tylko ta jedna ręka na 
której się trzyma karabin, bo pas musi być mocno napięty, musi 
wchodzić w ramię. Zawodnicy zwłaszcza młodzi często popełniają 
błędy i zamiast rozluźnić rękę, podtrzymują karabin. A nie moż-
na uruchomić pracy mięśni, bo występują drżenia i w takim wy-
padku strzał będzie nieudany. Postawa stojąca – najtrudniejsza. 
W niej karabin trzeba utrzymać przy każdym strzale – bez wzglę-
du na zmęczenie – w tak samo idealnym położeniu. Zawodnik 
musi to jednak wytrzymać, aby zachować precyzję strzału.

FT: To wygląda bardzo ciekawie, ale strzelectwo nie 
jest popularne w Polsce mimo medali olimpijskich 
Józefa Zapędzkiego, Renaty Mauer, Sylwii Bogackiej.
 ER: Nie jest to medialnie atrakcyjny sport, trudno go zare-
klamować, choć zawody są emocjonujące. W Niemczech or-
ganizowane są wspaniałe festyny przy okazji imprez strze-
leckich. Tam to wygląda bardzo ciekawie. My w Legii mamy 
ogromne problemy, żeby zachować swój klub przy życiu. 
Należy do nas kawałek terenu przy Łazienkowskiej i dzięki nie-
mu zarabiamy na utrzymanie naszej strzelnicy na Bemowie, 
gdzie od dziecka trenował Tomek Bartnik. To są smutne re-
alia tego sportu. A pełna nazwa naszego klubu to Centralny 
Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa Sekcja Strzelecka.
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FT: Pracuje Pani nadal ze swoim wychowankiem?
ER: Oczywiście. Ale trenerem kadry jest Andrzej Kijowski 
i on ustala strategię, pracuje z Tomkiem na zgrupowaniach 
i wyjazdach. Ja jestem trenerem klubowym i z przyjemnością 
pomagam Tomkowi przy rozwiązywaniu aktualnie zaistnia-
łych problemów. Rozmawiamy telefonicznie, omawiamy każ-
dy szczegół. Po powitaniu na lotnisku spotkaliśmy się tutaj, na 
strzelnicy i zdał mi dokładną relację z całego przebiegu elimi-
nacji, kwalifikacji i finału. Nasza współpraca to ostatnio głów-
nie rozmowy. Tomek od pewnego czasu mieszka w Siedlcach 
i tylko w razie potrzeby przyjeżdża na trening do mnie. 
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Na każdym treningu Iga – trochę wyświechtane, ale 
w jej przypadku bardzo odpowiednie powiedze-
nie – „daje z siebie wszystko”. To wcale nieczęsto 
spotykane zjawisko. Wielu trenerów narzeka na za-

wodników, którzy nie wiedzą, po co w ogóle przychodzą na 
zajęcia, bo mają ochotę na wszystko poza pracą.

Iga ćwiczy zwykle dwa razy dziennie. Są to zajęcia czysto teni-
sowe z Piotrem Sierzputowskim i ogólnorozwojowe z Jolantą 
Rusin-Krzepotą. Od czasu do czasu w planie zajęć pojawia się 
trzecia jednostka; Iga ma dopiero 17 lat, więc zwiększanie ob-
ciążeń trzeba dawkować ostrożnie. Tym bardziej że tenisistka 
straciła ponad pół roku na leczenie dość poważnej kontuzji 
stawu skokowego (odprysk kawałka chrząstki).

Rehabilitacja nie przebiegała bezboleśnie, zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie. Z jednej strony – tak jak kiedyś austriac-
ki tenisista Thomas Muster po wyjątkowo skomplikowanym 
urazie kolana – Świątek starała się grać w tenisa na jednej 
nodze. Oczywiście nie było łatwo: dopadały ją kryzysy i chwi-
le zwątpienia, co musiało się odbijać na mobilizacji do pracy. 
Generalnie jednak szkoleniowcy musieli Igę raczej hamować niż 
poganiać. Chciała wrócić jak najwcześniej i irytowała się sły-
sząc, że jeszcze nie dziś, że może dopiero za tydzień albo dwa.

ARTUR ST. ROLAK

W Polsce trenerzy już 
podglądają, co i jak 
robi Iga, zwłaszcza 
podczas treningów 

ogólnorozwojowych. 
Podczas turniejów 
podglądania jest 
znacznie mniej, 

bo wtedy nie ma ani 
miejsca, ani czasu 

na pracę od podstaw.

To dopiero 
początek 
kariery Igi
Jeden z polskich dziennikarzy zapytał na 
Wimbledonie trenerów Igi Świątek, jak się z nią 
współpracuje? Odpowiedzieli że znakomicie. – 
Naprawdę? – zapytała nawet nie próbując ukryć 
zdziwienia 17-letnia tenisistka. Trenerów, Piotra 
Sierzputowskiego i Jolanty Rusin-Krzepoty, 
ani trochę nie zdziwiła reakcja Igi.

DROGA DO TOKIO
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Iga Świątek jest czwartą polską 
zwyciężczynią turnieju juniorek 
na kortach Wimbledonu po 
Aleksandrze Olszy, Agnieszce 
Radwańskiej i Urszuli Radwańskiej

ARTU
R ST.RO

LAK
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OSIĄGNIECIA

KTO

URODZONA

KLUB

TRENERZY

ŚWIĄTEK NA TLE INNYCH JUNIOREK
W RANKINGU WTA

31.05.2001

Legia Warszawa

Piotr Sierzputowski (tenis), 
Jolanta Krzepota-Rusin (przygotowanie fizyczne)

IGA ŚWIĄTEK

96. miejsce D. Jastremska (Ukraina, rocznik 
2000)
105. miejsce O. Danilović (Serbia, 2001)
124. miejsce M. Kostiuk (Ukraina, 2002)
131. miejsce A. Potapova (Rosja, 2001)
134. miejsce A. Anisimova (USA, 2001)
151. miejsce C. Liu (USA, 2000)
180. miejsce I. Świątek (Polska, 2001)

• Orange Bowl (USA), do lat 14 
3. miejsce w grze pojedynczej

2014

• Les Petits As (Francja), do lat 14,  
3. miejsce w grze pojedynczej

• Rakovnik (Czechy), drużynowe 
mistrzostwo Europy do lat 14

• Nottingham (Anglia), zwycięstwo 
w turnieju ITF juniorów do lat 18

• Pilzno (Czechy), mistrzostwo Europy do 
lat 14. w grze pojedynczej i deblu

• Prościejów (Czechy), 3. miejsce na 
drużynowych MŚ do lat 14

2015

• Debiut w juniorskich turniejach 
wielkoszlemowych, ćwierćfinał Roland 
Garros w grze pojedynczej

• Moskwa, wicemistrzostwo Europy do 
lat 16. w singlu, mistrzostwo Europy 
w deblu

• Budapeszt, drużynowe mistrzostwo 
świata

• Djursholm, debiut i zwycięstwo 
w turnieju zawodowym ITF

2016

• Finał w turnieju deblowym juniorskiego 
Australian Open

• Mediolan, finał Trofeo Bonfiglio w singlu

2017

• Wimbledon, zwycięstwo w turnieju 
singla juniorek

• Roland Garros, zwycięstwo w turieju 
debla juniorek

• Zwycięstwa w turniejach zawodowych: 
Sharm El-Sheik (15 tys. dol.), Pelham 
(25 tys. dol.), Budapeszt (60 tys. dol.), 
Montreaux (60 tys. dol.)

2018

W WIMBLEDONIE 
ŚWIĄTEK PRZEGRAŁA 
TYLKO JEDEN SET
W SZEŚCIU MECZACH
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Spięcia z otoczeniem były jednak krótkie, a ro-
dzina i trenerzy byli pomocni pod każdym wzglę-
dem. Wszystkich cieszyło takie podejście Igi, ale 
też wszyscy rozumieli, jak trudno było jej pogo-
dzić się z ciągle odraczanym powrotem na kort. 
Implant musiał zrosnąć się z kością i oczywiście 
lepiej było, aby zrastał się o tydzień za długo niż 
o dzień za krótko.

– Nie można wszystkich kontuzji wrzucać do jed-
nego worka, ale szczęście w nieszczęściu, że ta 
kontuzja zdarzyła się teraz, a nie w przyszłości. 
W młodym organizmie tkanki goją się szybciej niż 
u dorosłych ludzi. Problemem był jednak czas. 
Chodziło nie o to, aby dojść do dawnej sprawno-
ści, ale aby nie przyspieszać procesu rehabilitacji. 
Zbyt wczesne wejście na kort mogło spowodo-
wać jeszcze poważniejsze problemy – tłumaczy 
Jolanta Rusin – Krzepota.

Idze wystarczyło cierpliwości do pracy, a trene-
rom cierpliwości do nieuniknionych kaprysów Igi, 
dzięki czemu nie tylko wróciła, ale zrobiła to jesz-
cze w wielkim stylu, o czym świadczą tegorocz-
ne wyniki: juniorskie: mistrzostwo Wimbledonu 
w singlu i Roland Garros w deblu, a w tenisie 
zawodowym zwycięstwa w czterech turniejach 
ITF Women’s Circuit i awans w rankingu WTA na 
180. miejsce (klasyfikacja z 10 września 2018 r.) 
z 727. na przełomie 2017 i 2018 r.

Lekcja podglądania

Wimbledon z punktu widzenia zawodników 
i trenerów nie wygląda tak, jak to sobie wszyscy 
być może wyobrażają przed telewizorami: fajny 

W tym roku 17-letnia 
tenisistka z Warszawy 
zadebiutowała w reprezentacji 
Polski w Fed Cup

wyjazd, ciekawa okazja, aby od rana do wieczora chodzić na 
mecze i oglądać największe gwiazdy tenisa. Jest zupełnie na 
odwrót. Praktycznie od rana do wieczora jest mnóstwo roboty. 
Jeśli Iga nie grała to trenowała na korcie, biegała, koncentrowa-
ła się przed następnym meczem, a trenerzy załatwiali wiele róż-
nych spraw. Często brakowało czasu żeby zobaczyć na korcie 
najbliższą przeciwniczkę, a co dopiero obejrzeć jakiś mecz dla 
samej przyjemności oglądania. Z drugiej strony to nawet do-
brze, bo Iga nie miała czasu porządnie się zestresować.Młodzi 
tenisiści oczywiście mają idoli na których wzorują się od dziec-
ka, których do tej pory widywali tylko na ekranie telewizora, 
a tu nagle pojawia się okazja zobaczenia ich na żywo. Jeszcze 
nie w szatni, bo na Wimbledonie zawodowcy i juniorzy prze-
bierają się w różnych pomieszczeniach, ale wszystkich ciągnie, 
aby usiąść na trybunach i chociaż z tej perspektywy obejrzeć 
idola w akcji na żywo.

Iga której idolem jest zdecydowanie Rafael Nadal, takich oka-
zji nie miała wiele. Widziała tylko kawałek półfinału debla 
z udziałem Alicji Rosolskiej i finał debla mężczyzn, gdy z tre-
nerami czekała na ceremonię dekoracji w Loży Królewskiej. 

Jolanta Krzepota-
Rusin jest dla 

Igi Świątek 
trenerką, ale też 

psychologiem, 
przyjaciółką 

i nauczycielką

©
 AD

AM
 N

U
RKIEW

IC
Z/M

ED
IASPO

RT



24 FORUMTRENERA   |   NUMER 2 (27) 2018

No i raz zdarzyło się jej trenować na korcie obok Sereny 
Williams. Miała także okazję, ale tylko w przelocie, spojrzeć na 
treningi Novaka Dżokovicia, Rafaela Nadala i Rogera Federera, 
którzy grali akurat na trzech sąsiednich kortach. I to był jej je-
dyny kontakt z zawodowym tenisem. Na pewno cenniejszy niż 
oglądanie meczów, bo pokazujący mistrzów w pracy za kulisami.

Na mecz Igi z rozstawioną z numerem 1 Amerykanką 
Whitney Osugiwe przyszło wielu znanych szkoleniowców 
i przedstawicieli największych akademii tenisowych, mię-
dzy innymi Patrick Mouratoglu – ekspert Eurosportu i tre-
ner Sereny Williams. Wtedy ktoś z polskich dziennikarzy za-
żartował sobie, że to właśnie słynna Amerykanka chciała 
poćwiczyć obok młodej Polki, aby dobrze się jej przyjrzeć.

Iga dzięki uprzejmości Macieja Synówki, obecnego trene-
ra Barbory Krejczikovej, deblowej mistrzyni Roland Garros 
i Wimbledonu, miała także możliwość poodbijać piłkę 
z Czeszką, która pochwaliła forhend Polki – trudny, nietypo-
wy, mocno rotowany, po którym piłka odbija się nienaturalnie 
wysoko, co może sprawiać rywalkom spore problemy. Z kolei 
bekhend Igi jest płaski i ma boczną rotację, a tak zagrać potrafi 
niewiele tenisistek.

Żarty żartami, ale w Polsce trenerzy już podglądają, co i jak robi 
Iga, zwłaszcza podczas treningów ogólnorozwojowych. Podczas 
turniejów podglądania jest znacznie mniej, bo wtedy nie ma ani 
miejsca, ani czasu na pracę od podstaw. Bardzo często trzeba 
dzielić kort z innymi zawodnikami, a czas takich zajęć jest ogra-
niczony do 30 minut. Przed meczem nie można więc nauczyć 
tenisisty niczego nowego; można mu jedynie przypomnieć, co 
już umie i co powinien robić, aby wygrać, więc podglądanie roz-
grzewki – bo to jest raczej rozgrzewka niż trening – niewiele 
wnosi. To fakt że coraz częściej Iga i jej trenerzy czują na sobie 
wzrok innych tenisistów i ich szkoleniowców.

Kurs makijażu

– Po finale poszliśmy do „players roomu”, padliśmy na krze-
sła i przez pół godziny w ogóle się do siebie nie odzywaliśmy. 
Piotrek po prostu zasnął; dopiero po pewnym czasie te emocje 
zaczęły z nas opadać, poczuliśmy, jak bardzo byliśmy zmęczeni 
– wspomina Jolanta Rusin – Krzepota.

Dla Igi nie był to jednak koniec turnieju, czekał ją bowiem jesz-
cze bal mistrzów. Z jednej strony to spore przeżycie z powodu 
obecności dawnych i dzisiejszych gwiazd tenisa, a z drugiej wy-
zwanie fizyczne. Szpilki na pewno nie są butami dla niej. W dro-
dze na bal zaliczyła pierwszą wywrotkę. Z kolei w charakteryza-
torni spotkała się z Andżeliką Kerber i tak samo jakoś naturalnie 
wyszło, że już w pełnym makijażu zrobiły sobie wspólne zdjęcie 
– dodaje trenerka.

Tenis taki jaki znamy, urodził się na trawie, ale dziś se-
zon na tej nawierzchni trwa zaledwie pięć tygodni. Wielu 

zawodników wręcz jej nie znosi, mało kto ją lubi i nawet 
Agnieszka Radwańska początkowo krzywiła się na myśl o niej, 
dopóki nie okazało się, że jej rywalki radzą sobie na trawie jesz-
cze gorzej. A jak było w przypadku Igi? Świątek przegrała pierw-
szy set, lecz później nie oddała już ani jednej partii.

– Nie ma co patrzeć przez pryzmat zwycięstwa: ktoś wygrał na 
trawie, to od razu ją polubił. Trawa jest nawierzchnią specyficz-
ną, trudną, a Iga jest zawodniczką, która lubi mieć kontrolę nad 
wszystkim, natomiast ta nawierzchnia nie do końca jej odpowia-
da. Ma to związek ze sposobem poruszania się, zmianą kierun-
ku ruchu, brakiem możliwości doślizgu. Wszystkie te elementy, 
charakterystyczne dla gry na tej nawierzchni po prostu Idze nie 
odpowiadają – mówi Jolanta Rusin – Krzepota.

Komentatorzy lubią powtarzać że tenis to gra błędów, trene-
rzy dodają wtedy, że zwłaszcza tenis na trawie. Iga błędów nie 
akceptuje i nie chce się z nimi pogodzić, bo wymykają się spod 
jej kontroli. Mniej zorientowanym trzeba wyjaśnić, że – wbrew 
jednemu z praw fizyki – kąt odbicia piłki od trawy wcale nie 
równa się kątowi padania, a poruszanie się po tej nawierzchni 
jest paradoksalnie jeszcze trudniejsze niż na „hardzie”. Sam do-
bieg do piłki nie sprawia żadnych kłopotów, natomiast zatrzy-
manie się i szybki powrót do poprzedniej pozycji to już wyższa 
szkoła jazdy.

Kuchnia turniejowa – oczywiście poza strefą dla VIP – ów – ni-
gdzie nie jest przesadnie urozmaicona. Gdyby ktoś powiedział, 
że to tylko duży wybór makaronów plus kurczak i ryba, to nie-
wiele by przesadził. W diecie Igi nie ma ani przysłowiowej „bułki 
z bananem”, ani żadnych innych tajemnic.

– Nie jestem dietetykiem z wykształcenia, ale ponieważ pra-
wie zawsze wyjeżdżam z Igą na turnieje, to w naszym zespole 
jestem odpowiedzialna także za tę działkę. Dieta Igi to naj-
prościej mówiąc, zdrowe odżywianie przez cały rok. Trzeba 
umieć wybierać, dobierać… Zawsze zachęcam aby korzystać 

Mniej zorientowanym 
trzeba wyjaśnić, że – wbrew 

jednemu z praw fizyki – 
kąt odbicia piłki od trawy 

wcale nie równa się kątowi 
padania, a poruszanie się 

po tej nawierzchni jest 
paradoksalnie jeszcze 

trudniejsze niż na „hardzie”.
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ze wszystkich dostępnych składników i sensownie je łączyć. 
Posiłek sportowca musi być nie tylko smaczny, ale przede 
wszystkim pełnowartościowy. Ulubione potrawy Igi to awo-
kado i łosoś. Łososia mogłaby jeść od rana do wieczora pod 
dowolną postacią. Próbowała go dodawać nawet do ciastek – 
zdradza trenerka.

Szkoła życia

Jolanta Rusin – Krzepota jest nie tylko trenerką i dietetyczką 
podróżującą z Igą Świątek, ale po trosze także jej psycholo-
giem, przyjaciółką i nauczycielką (starszą siostrą nie musi być, 
bo Agata, która zresztą też kiedyś grała w tenisa, sprawdza się 
w tej roli znakomicie).

– Spędzamy ze sobą wiele czasu, więc już bardzo się zżyłyśmy. 
Rozmawiamy na wiele tematów. Nie jest to typowo psycho-
logiczna praca, bo nie mam do tego narzędzi i nie potrafię ich 
używać, natomiast jeśli chodzi o zwykłe, życiowe sprawy, to po 
prostu staram się pomóc Idze podejmować jak najlepsze decy-
zje. Poukładane sprawy pozasportowe mają wpływ na pewność 
siebie na korcie. Przede wszystkim jednak jestem trenerką i obie 
wiemy, gdzie jest linia, której nie wolno przekraczać – opowiada 
Jolanta Rusin – Krzepota.

Dopóki Iga nie skończy 18 lat, może wystąpić tylko w 16 turnie-
jach zawodowych (licząc od daty jednych urodzin do kolejnych). 

Jeśli dodać do nich udział w zbliżających się młodzieżowych 
igrzyskach olimpijskich w Buenos Aires oraz bardzo prawdo-
podobne powołanie do reprezentacji Polski na turniej Grupy 
I Strefy Euro – Afrykańskiej Pucharu Federacji w lutym 2019 
r. to tego limitu, zdaniem trenerów, raczej nie będzie potrzeby 
wykorzystywać. – Pamiętajmy, że Iga jest jeszcze młodą teni-
sistką, wciąż się rozwija i cały czas musi trenować, aby podnosić 
umiejętności. Na razie nie może, jak profesjonalne zawodniczki 
grać w ponad 20 turniejach – argumentują szkoleniowcy.

– Nie chcemy „zakręcać się” na zdobywanie punktów i prze-
suwaniu się w rankingu. Wprawdzie Iga już nie rośnie, ale cały 
czas rozwija się jako człowiek, więc musimy zwracać uwagę na 
fizyczne aspekty tego rozwoju. Mamy nad czym pracować: nad 
posturą, siłą, szybkością… Taki trening to nie schematy, lecz im-
prowizacja. Tenis to nie tylko forhend i bekhend. Na to wszyst-
ko potrzeba czasu. Dużo czasu, bo to dopiero początek kariery 
Igi – precyzuje Jolanta Rusin–Krzepota.

Nie trzeba jednak walczyć o punkty co tydzień aby szybko po-
prawiać pozycję w rankingu. Przykłady wiosennych (w USA) 
i letnich (w Europie) sukcesów Igi świadczą o tym znakomicie. 
Można chyba powiedzieć że plan na obecny sezon polska teni-
sistka już wykonała i to z nawiązką: miał być awans do trzeciej 
setki, a jest już awans do drugiej setki i pojawiła się możliwość 
gry w eliminacjach Australian Open.

Iga Świątek i jej trenerzy nie obawiają się nowych, wielkich ce-
lów, ale po co od razu o nich głośno mówić.. 

Wprawdzie Iga już nie 
rośnie, ale cały czas 

rozwija się jako człowiek, 
więc musimy zwracać 

uwagę na fizyczne 
aspekty tego rozwoju. 

Mamy nad czym 
pracować: nad posturą, 

siłą, szybkością…
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Nowe dyscypliny 
olimpijskie
Rok temu Komitet Wykonawczy MKOl uchwalił ostateczny program igrzysk 
olimpijski w Tokio. Włączył do niego pięć nowych dyscyplin sportowych. 
FT zapytało przedstawicieli nowych związków o szansę występu 
w najbliższych igrzyskach i strategii przygotowań.

OLGIERD KWIATKOWSKI

DROGA DO TOKIO
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BP: World Skate, organizacja zarządzająca skateboardingiem 
i sportami rolkowymi ogłosiła system kwalifikacji w kwietniu 
tego roku. W poszczególnych konkurencjach Park i Street 
kobiet oraz Park i Street mężczyzn będzie uczestniczyło 
po 20. zawodników. Kwalifikacje wywalczy troje najlep-
szych zawodników mistrzostw świata, 16. zostanie zakwa-
lifikowanych przez ranking Olympic World Skateboarding. 
Jedno miejsce otrzyma gospodarz. Zawodnicy zdobywa-
ją punkty od stycznia 2019 r. do maja 2020 r. w mistrzo-
stwach świata, zawodach Pro Tour, zawodach 5-Star, 
mistrzostwach kontynentu i mistrzostwach krajowych.

Nasza kadra narodowa seniorów składa się z 8 zawodników. 
Bardzo liczymy na to że w Tokio będą nas reprezentować 
kobiety. W ubiegłym roku Amelia Brodka zdobyła brązowy 
medal mistrzostwa świata w Nanjing w konkurencji Vert, 
a w tym roku mistrzostwo Europy w kategorii Park. Agata 
Halikowska i Anna Kulig jeżdżą na bardzo wysokim poziomie 
w konkurencji Street. W tym roku Agata Halikowska wy-
grała prestiżowe zawody w słoweńskiej miejscowości Nova 
Gorica.

FT: Jak wygląda strategia przygotowań olimpij-
skich Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich?
BP: Celem podstawowym było dla nas zidentyfikowanie 
osób, które mają realne szanse na start w igrzyskach i za-
pewnić im środki na przygotowanie do tej najważniejszej 
imprezy w świecie sportu. Ten etap mamy za sobą, kadra 
jest wyłoniona. Różnie wygląda forma wsparcia. Nasza 
najlepsza zawodniczka Amelia Brodka mieszka w USA. 
Pomagamy jej finansowo, konsultujemy na bieżąco pla-
ny startowe, szkoleniowe, zapewniamy opiekę trenerską, 
ale jakby na odległość. Amelia po zdobyciu mistrzostwa 
Europy przyjechała do Polski i uczestniczyła w krótkim 
zgrupowaniu kadry narodowej przed mistrzostwami Polski.

U mężczyzn sytuacja jest trochę inna. Do tej pory większość 
zawodów międzynarodowych miała charakter komercyjny. 
Od niedawna pojawiły się mistrzostwa świata i Europy, dys-
cyplina nabrała bardziej oficjalnego charakteru. Trudno było 
wyłuskać zawodników, ale nasza kadra liczy 6. deskorolka-
rzy. Nie ukrywam że w skali światowej reprezentują obecnie 
średni poziom.

FT: Czy związek ma już plan i cel na okres po 
Tokio, żeby zbudować silniejsze podstawy tej 
dyscypliny?
BP: Działamy dwutorowo. Pierwsza rzecz to przygo-
tować reprezentację do kwalifikacji igrzysk olimpijskich 
w Tokio i do startu w tej imprezie, a druga stworzyć moc-
ną bazę do kolejnych igrzysk. Dużą wagę przywiązujemy 
więc do kadry juniorów. Profesjonalizujemy ją, zapew-
niamy przygotowania, opiekę trenerską. Cały czas szu-
kamy nowych zawodników i popularyzujemy dyscyplinę.

JAZDA NA DESKOROLCE

Wyszli z podziemia

Forum Trenera: Jak rozwijała się jazda na desko-
rolce zanim ta dyscyplina została włączona do 
programu igrzysk olimpijskich?
B A R T O S Z  P I S A R E K  ( P R E Z E S  P O L S K I E G O 
ZWIĄZKU SPORTÓW WROTKARSKICH): Była dyscy-
pliną mało sformalizowaną, bardziej uliczną, undergroundową. 
Zaczęła się jednak szybciej rozwijać w Polsce od 2015 r. Od 
tego momentu zawodnicy ze środowiska deskorolkowców za-
częli bardziej współpracować z naszym związkiem. Od 2015 
r. regularnie rozgrywane są mistrzostwa Polski w tej dyscy-
plinie i to wielostopniowe, począwszy od eliminacji, po finały.

Od ubiegłego roku otrzymujemy wsparcie od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, oczywiście z klarownym celem – wsparcia 
kadry narodowej. Dziś przekazujemy środki kadrze seniorów 
i młodzieżowej. Dyscyplina bardzo się sprofesjonalizowała, 
myślę że staje się podobna w podejściu zawodników i dzia-
łaczy do innych sportów. Deskorolka wyszła z podziemia.

FT: Jakie są realne szanse na to, że polscy desko-
rolkarze wystartują na igrzyskach olimpijskich 
w Tokio?

Amelia Brodka w Malmoe 
ze złotym medalem 
mistrzostw Europy
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KARATE

Małe pieniądze, słabe nadzieje

Forum Trenera: Jak zmieniła się sytuacja karate 
po decyzji MKOl?

WACŁAW ANTONIAK (WICEPREZES POLSKIEGO 
ZWIĄZKU KARATE): Gdzieniegdzie nastąpił wzrost 
zainteresowania władz samorządowych naszą dyscypli-
ną, W wielu miejscowościach kluby otrzymały większe 
środki na obsługę bieżących działań szkoleniowo-spor-
towych. Nie widać jednak, by wzrosła liczba osób ćwi-
czących karate. Jako związek zobowiązaliśmy się, by nasi 
zawodnicy brali udział we wszystkich zawodach organi-
zowanych przez World Karate Federation. Coraz częściej 
chcemy prowadzić bieżące konsultacje szkoleniowe kadry, 
w tym z udziałem znanych szkoleniowców zagranicznych. 

FT: Jakie szanse mają Polacy na występ na igrzy-
skach w Tokio?

WA:Do udziału w IO 2020 zakwalifikowanych będzie tylko 
80 zawodników. Po 10 osób w każdej kategorii. Do każdej 10 
zakwalifikowanych będzie:

• 4 zawodników z czołówki rankingu WKF, 
• 3 zawodników zakwalifikowanych w zawodach 

8-10.05.2020 r.,
• 1 zawodnik z Japonii (kraj gospodarzy IO),
• 2 zawodników z czołówki medalistów mistrzostw kon-

tynentalnych.

Nasi zawodnicy mają szanse zakwalifikowania się. Na ra-
zie 9 zawodników znajduje się dość daleko w tym rankingu 
(40-90). Drugą szansą jest zdobycie miejsca medalowe-
go na zawodach w Paryżu 8-10.05.2020 r. Dysponujemy 
bardzo ma ł ymi  ś rodkami  na szko len ie  i  na udz ia ł 
w zawodach kwalifikacyjnych, by myśleć o dobrych wynikach.

FT: Jaki jest plan rozwoju dyscypliny po igrzyskach 
w Tokio?

WA: W związku z tym, że nie ma jeszcze decyzji czy karate 
nadal będzie brało udział w kolejnych IO, nie mamy opraco-
wanego planu na dalsze działania po IO 2020. Ale będziemy 
kontynuowali dotychczasowy plan przygotowań do głównych 
imprez karate.

SURFING
JERZY KIJKOWSKI, PREZES POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA SURFINGU

Na igrzyskach w Tokio jest miejsce dla 20 zawodniczek i za-
wodników. Kwalifikacje zaczynają się w marcu 2019 r. i zakoń-
czą się w maju 2020 r., 10 osób zakwalifikuje się na podsta-
wie rankingu World Surf League (WSL) Championship Tour. 
Czterej kolejni to najlepsi surferzy ISA World Surfing Games 
i pięciu dostanie się dzięki zwycięstwu w mistrzostwach kon-
tynentalnych. Mamy marne szanse na udział w igrzyskach, 
ale nigdy nie można stracić wiary w kwalifikacje. Bardzo obie-
cującym zawodnikiem jest Jakub Kuzia, mistrz Polski w sur-
fingu. Na razie planujemy stworzyć zręby organizacyjne tej 
dyscypliny. Działamy jako Polskie Stowarzyszenie Surfingu. 
Reprezentujemy: mazowieckie, bałtyckie, zachodniopomorskie 
i śląskie stowarzyszenia surfingu. Właśnie podjęliśmy działania 
by stworzyć związek, dzięki czemu będziemy zupełnie inaczej 
postrzegani. Wtedy moglibyśmy stworzyć system szkolenia 
z prawdziwego zdarzenia i liczyć na wsparcie ministerialne.

BASEBALL I SOFTBALL
CHRISTOPHER SWEENEY, PREZES POLSKIEGO 
ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU

Zakwalifikowanie się do igrzysk graniczyłoby z cudem. Bardziej 
realistycznie możemy spojrzeć na kwalifikacje do Paryża 2024 
r., ale nie oszukujmy się też są na to małe szanse. Tylko najlep-
sza drużyna z kwalifikacji europejskich pojedzie na igrzyska. 
Musimy dbać o rozwój ten dyscypliny. Dotrzeć do szkół, wynaj-
dywać młodych zdolnych Polaków – tu w kraju, ale w obecnych 
realiach korzystać z graczy polskiego pochodzenia i Polaków 
uczących się na amerykańskich uniwersytetach uprawiających 
baseball i softball. Softball jest w Polsce na wyższym poziomie. 
Istnieje solidna liga, w przyszłym roku część eliminacji olimpij-
skich odbędzie się w kraju – w Rybniku. Bardziej realistycznie 
myślałbym w przypadku tej konkurencji o igrzyskach w 2024 r.

Trzeba patrzeć bardzo długofalowo. Poświęć więcej uwa-
gi popularyzacji. Głównym celem jest teraz skupienie się na 
tym, by więcej ludzi grało, nie 2 tysiące, ale 10 tysięcy, co 
dałoby fundament pod budowę drużyny olimpijskiej. Każdy 
klub musi mieć sekcje młodzieżowe w kilku kategoriach wie-
kowych. Koniecznie musimy zwiększyć udział szkół w szkole-
niu i to już do 2020 r. Mamy bardzo dużo pracy przed sobą.
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WSPINACZKA SPORTOWA

Eksperymentalny rok

Forum Trenera: Jak wyglądała wspinaczka spor-
towa w Polsce przed decyzją MKOl i jak wygląda 
teraz po wprowadzeniu jej do programu igrzysk 
olimpijskich w Tokio? 
ARK ADIUSZ K AMIŃSKI (PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI WSPINACZKI SPORTOWEJ): Przed de-
cyzją MKOl uprawiano trzy konkurencje wspinaczkowe 
– bouldering, prowadzenie i na czas. Do programu igrzysk 
olimpijskich wszedł trójbój, składający się z tych trzech kon-
kurencji. Uprawiało ją - nie tylko w Polsce, ale i na świecie 
– bardzo mało osób. Dość powiedzieć, że na zakończenie se-
zonu 2015 w rankingu trójboju w Pucharze Świata zostało 
sklasyfikowanych około 13 zawodników. MKOl uszczęśliwił 
wspinaczkę trochę na siłę. Mógł wprowadzić do programu 
igrzysk tylko jedną konkurencję wspinaczkową i zdecydo-
wał się na trójbój. Musimy przejść teraz rewolucję i prze-
stawić całe szkolenie na trójbój. Nie jest to łatwe. Ale ko-
rzystając z większego niż przedtem wsparcia Ministerstwa 
Sportu i Turystyki właśnie dla konkurencji olimpijskich 
nasze szkolenie ukierunkowane jest na rozwój trójboju. 

FT: Jaką strategię przygotowań do igrzysk olimpij-
skich w Tokio przyjął Polski Związek Alpinizmu?
AK: Celem jest uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej. Będzie 
to bardzo trudne. Mamy bowiem bardzo dobrych spe-
cjalistów w konkurencji na czas – mistrza świata, sklasy-
fikowanych w czołówce Pucharu Świata, trochę gorzej 
jest w boulderingu i prowadzeniu, ale w trójboju takiego 
specjalisty do tej pory nie mamy. Czeka nas więc ekspery-
mentalny rok. Chcemy stworzyć szansę naszym zawod-
nikom, popatrzyć, jak sobie radzą w tych warunkach. 
System kwalifikacji został opublikowany w ostatniej chwili, na 
dwa tygodnie przed pierwszymi znaczącymi zawodami w se-
zonie. Walka o miejsca w Tokio zaczyna się dopiero w przy-
szłym roku. Istnieją trzy możliwości kwalifikacji. Pierwszą 
będą mistrzostwa świata w trójboju wspinaczkowym, któ-
re odbędą się w Tokio. Siedmiu najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników u mężczyzn i u kobiet otrzyma kwalifikację. 
Nie mamy jeszcze informacji o zasadach udziału w tych za-
wodach. Kolejną imprezą kwalifikującą będzie Olympic 
Qualification Event w trójboju wspinaczkowym, który obę-
dzie się w Tuluzie pod koniec przyszłego roku. W zawodach 
wezmą udział wyłącznie zawodnicy z pierwszej 20 rankin-
gu Pucharu Świata. Prawo startu na IO wywalczy pierwsza 
szóstka u kobiet i u mężczyzn. Do Tokio pojedzie również 
zwycięzca mistrzostw Europy i innych mistrzostw konty-
nentalnych. W Europie rozegrane zostaną w 2020 r. Patrząc 
realnie nasi zawodnicy mają największe szansę dostania się 
na igrzyska poprzez Special Qualification Event. Trzeba mieć 
jednak świadomość jak mało miejsc jest dla przedstawicieli. 

Chcemy stworzyć szansę naszym 
zawodnikom, popatrzyć, jak sobie 

radzą w tych warunkach

Aleksandra Rudzińska (w środku) 
została w Innsbrucku mistrzynią 
świata we wspinaczce na czas, a Anna 
Brożek (z lewej) - wicemistrzynią
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Nie ma sportu 
bez fair play

Główne trofeum otrzymał kajakarz Dariusz Bukow-
ski. Nie ma życia bez sportu i sportu bez fair play – 
powiedział podczas uroczystości jeden z laureatów 
nagród red. Tadeusz Olszański. – Spotykamy się tu, 

aby docenić te wartości, które są niekiedy ważniejsze niż sam 
wynik – mówił prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Trofeum Fair Play 2017 
w kategorii „Czyn czystej gry”

Dariusz Bukowski – kajakarz
Podczas Mistrzostw Świata w maratonie kajakowym, któ-
re odbyły się w Pietermaritzburgu (RPA) w trakcie ostatniej 
„przenośki” w konkurencji K1 – nie zważając na utratę szans 
medalowych – pomógł przenieść przez blisko 150 m sprzęt 
kontuzjowanemu rywalowi – Michaelowi Stuartowi z RPA. 
Już na miejscu ten gest ten został doceniony przez gospo-
darzy. Partner Stuarta poprosił sędziów o możliwość startu 
z Polakiem w parze w konkurencji K2. Wystartowali i zdobyli 
brązowy medal. 

Wyróżnienia Fair Play 2017  
im. prof. Zofii Żukowskiej 
w kategorii „Promocja wartości 
fair play” 

Ryszard Mikurda
Sędzia klasy międzynarodowej sportów samochodowych;

Elżbieta Wysocka
Inicjatorka wielu akcji promujących aktywność sportową na 
Opolszczyźnie; 

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej 
Polskiej

Honorowa statuetka Fair Play 
2017

Tadeusz Olszański – dziennikarz, pisarz, tłumacz, wielki 
propagator idei fair play.

Europejski dyplom Fair Play 2017

dr Jolanta Kowalska – autorka projektu edukacyjnego 
„Jestem fair” realizowanego w łódzkich szkołach 
w ramach Igrzysk Olimpijskich dla Przedszkolaków.

Po raz 51. wręczone zostały nagrody w Konkursie Fair Play PKOl.
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Listy gratulacyjne Fair Play 2017 
w kategorii „Czyn czystej gry” 
otrzymali:

Drużyna drugoligowego Radomiaka
W czasie rozgrywanego 11 sierpnia 2017 r. meczu z Rozwojem 
Katowice piłkarz Radomiaka odniósł kontuzję. Goście prze-
rwali własną akcję wybijając piłkę poza boisko. Po wznowieniu 
gry zawodnik z Radomia kopnął piłkę próbując ją oddać go-
ściom w ten sposób, że trafiła do bramki. Radomiak prowadził 
2:0. Natychmiast krótką naradę odbyli kapitan Radomiaka 
Maciej Świdzikowski i trener Jerzy Cyrak. Po wznowieniu gry 
piłkarze gospodarzy pozwolili gościom na zdobycie gola. – To 
była szlachetna postawa moich zawodników. Jestem z nich 
dumny – powiedział Jerzy Cyrak.

Michał Kwiatkowski
Podczas 9 etapu Tour de France 2017 polski kolarz grupy 
Sky – były mistrz świata udzielił wsparcia pokiereszowanemu 
w kraksie Rafałowi Majce, mimo że jego kolega z reprezentacji 
jest zawodnikiem innej grupy zawodowej – Bora Hansgrohe. 
Dzięki gestowi Kwiatkowskiego Majka po kraksie dojechał do 
mety. Brązowy medalista olimpijski musiał się jednak wycofać 
z wyścigu.

Grzegorz Stareńczak
Podczas finałowego turnieju „Kinder+Sport” w Zabrzu zawod-
niczki MKS MOS Wieliczka w meczu z MOSM Tychy prowa-
dziły w tie-breaku 10:9. Trener drużyny z Wieliczki Grzegorz 
Stareńczak zauważył że jego zawodniczka dotknęła piłki i po-
prosił sędziów o skorygowanie rezultatu. W dramatycznej 
końcówce zwycięstwo odniosły siatkarki z Tychów i zdobyły 
złoty medal. 

Wyróżnienia indywidualne 
Fair Play 2017 w kategorii 
„Całokształt kariery sportowej 
i godne życie po jej zakończeniu” 
otrzymali:

Ryszard Borek
Trener badmintona, twórca potęgi klubu z Głubczyc. 
Prowadzone przez niego zespoły 24 razy zdobyły tytuł 
Drużynowego Mistrza Polski. W 1977 r. Borek współzakładał 
Polski Związek Badmintona. Był trenerem kadry narodowej na 
igrzyskach olimpijskich w Atlancie, Sydney i Atenach,

Boguchwał Fulara, 
Zawodnik i trener drużyny piłki ręcznej Hutnika Kraków. 
Wychowawca wielu reprezentantów kraju, w tym czterech 
olimpijczyków,

Eugeniusz Kijewski
236-krotny reprezentant Polski w koszykówce, olimpijczyk 
z Moskwy. Jako trener pracował z Lechem Poznań, Anwilem 
Włocławek, Prokomem Trefl Sopot, PGB Basket Poznań, Polskim 
Cukier Toruń. Kadrę Polski doprowadził reprezentację do 7. miej-
sca w mistrzostwach Europy. Jego pracę szkoleniową przerwał 
udar. Mimo choroby wrócił do pracy. Szkoli młodzież w Poznaniu,

Antoni Piechniczek
Piłkarz, mistrz Polski z Ruchem Chorzów. Bardziej znany w roli 
trenera. Jako jedyny selekcjoner dwukrotnie poprowadził 
Polskę na mistrzostwach świata. W 1982 r. w Hiszpanii pro-
wadzona przez Piechniczka Polska reprezentacja zajęła trzecie 
miejsce w turnieju. Wiele lat pracował zagranicą, był działa-
czem PZPN. W ubiegłym roku został laureatem medalu „Kalos 
Kagathos” przyznawanym sportowcom, którzy osiągali również 
sukcesy w pracy pozasportowej.
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61 medali 
paralekkoatletów
Kiedy podczas Paraolimpijskich Mistrzostw Europy na stadionie w Berlinie spiker 
zobaczył, że jestem w biało-czerwonym stroju od razu zapytał – mnie dziennikarza 
- czy ty też już stałeś na podium?

MICHAŁ POL 
„Przegląd Sportowy”

Polacy zdominowali imprezę w stolicy Niemiec – zdo-
byli 61 medali, z czego aż 26 złotych.  Zdecydowanie 
wygrali klasyfikację medalową przed Brytyjczykami 
(50 krążków) i Ukraińcami (49 krążków). To był jeden 

z najlepszych występów w historii polskiej paralekkoatletyki. 
Ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie trener kadry Zbi-
gniew Lewkowicz.

Działania według planu

Szkoleniowiec z Gorzowa Wlkp. stworzył potwora, 
zbudował najpotężniejszą reprezentację paraolimpijską 
w Europie. Trenerzy z innych krajów gratulują mu na każdym 
kroku. Doceniają osiągniecia, jakie pod okiem Lewkowicza, 
są udziałem polskiej kadry. Nic nie dzieje się przypadkiem. 
Wynik z Berlina to efekt ciężkiej pracy i działania według 
ściśle określonego planu.

Po igrzyskach w Rio de Janeiro obrał strategię przygotowań 
do kolejnych igrzysk. Start w Berlinie miał być jedną z kluczo-
wych imprez w drodze do Tokio. W styczniu podczas rozmowy 
z prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukaszem 
Szeligą Lewkowicz zapowiedział, że na mistrzostwa Europy 
wysyła taką reprezentację, która ma wygrać klasyfikację me-
dalową. Mówił że on też – jako trener koorydynator - jedzie 
po złoto. Wiedział, że nie będzie łatwo. Od zawsze mocni są 
Niemcy, Wielka Brytania, ostatnio w każdym paraolimpij-
skim sporcie znakomicie prezentuje się Ukraina. W Berlinie 
zaskakująco słabo wypadli Niemcy, a Polacy – słowo się  
rzekło – byli najlepsi.

Fundamentem sukcesu był zmodyfikowany przez głów-
nego trenera kadry paraolimpijskiej system szkolenia. Po 
igrzyskach w Rio de Janeiro wprowadził istotne zmiany 
w modelu przygotowań do wielkich imprez. Podzielił kadry 
na mniejsze grupy, zwiększył ilość zgrupowań i – co może 
najważniejsze – ilość trenerów w sztabie szkoleniowym re-
prezentacji. Lewkowicz ma pod swoją komendą czterech 

Wielkimi krokami zbliżają się 
igrzyska olimpijskie w Tokio. 
Lewkowicz twierdzi że wielu 

medalistów z Berlina ma szansę 
powalczyć o medale  

w Japonii. Zapowiada, że obejmie 
ich specjalną opieką.
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trenerów odpowiedzialnych za poszczególne bloki konkuren-
cji. Koordynuje ich pracę. W wielu konkurencjach zawodnicy 
rozpoczęli pracę z psychologiem. Dzięki czemu udaje się osią-
gnąć przewagę nad rywalami. O ten jeden centymetr. O jedną 
część sekundy. Nieprzypadkowo więc w Berlinie większość 
zawodników biła swoje rekordy życiowe, pięcioro – Karolina 
Kucharczyk (skok w dal), Barbara Niewdział (800 m), Renata 
Śliwińska (kula), Bartosz Tyszkowski (kula), Lucyna Kornobys 
(kula, oszczep) – ustanowiło rekordy świata. 

Nie ma mocnych

Najlepszy wynik na świecie w historii w pchnięciu kulą 
uzyskała Renata Śliwińska. Na poprzednich mistrzostwach 
Europy w Grossetto ustanowiła rekord świata w rzucie dys-
kiem. Zaliczyła więc hat-trick. Ma już rekordy świata w pchnię-
ciu kulą, rzucie dyskiem i rzucie oszczepem. Renia mówi, że nie 
ma na nią mocnych i ma rację.

Do uprawiania sportu namówił ją właśnie Lewkowicz. 
Wielką zasługą tego trenera jest nie tylko nadzór nad kadrą 
Polski, ale działalność w regionie. W okolicach Gorzowa skąd 
pochodzi żaden talent nie ujdzie jego uwagi. Renatę Śliwińską 
w Skwierzynie wypatrzył dyrektor szkoły. Natychmiast o mło-
dej, zdolnej i energicznej dziewczynce powiedział trenerowi 
Lewkowiczowi. Renia jest doskonałym przykładem na to, jak 
sukces w sporcie niepełnosprawnych może odmienić człowie-
ka. Kiedyś uciekała przed światem, była zamknięta w sobie, 
bała się udzielać wywiadów, teraz jest otwarta, dojrzała spo-
łecznie, dzieli się swoją radością z dziennikarzami. Wiadomo, 
że poradzi sobie w życiu. Lewkowicz mówi, że dla takich chwil 
pracuje – by zobaczyć jak taka zagubiona wcześniej dziewczy-
na staje na podium i słucha Mazurka Dąbrowskiego. – Takiej 
chwili nikt nie zainscenizuje – mówi.

Lewkowicz, wielki odkrywca talentów, wynalazł również 
Faustynę Kotłowską. W Berlinie 17-letnia zawodniczka zdoby-
ła brąz w rzucie dyskiem. O tym, że została sportsmenką zde-
cydował jak zwykle przypadek. Czyli kolega-trener zadzwonił 
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61 medali to dowód na to, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję 
że tak pięknie reprezentowaliście 

Biało-Czerwone barwy. W związku 
z historycznym wynikiem podczas 

ME, decyzją Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego medaliści 

otrzymają specjalne nagrody o łącznej 
wartości blisko pół miniona złotych

– WITOLD BAŃKA 
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

PODCZAS SPOTKANIA Z MEDALISTAMI ME W BERLINIE

z zaprzyjaźnionej szkoły, powiedział o utalentowanej sportowo 
dziewczynce. Pan Zbigniew zaprosił ją z mamą na spotkanie, 
potem na pierwszy obóz. Tak się zaczęła przygoda ze sportem 
Faustyny. Lewkowicz wiedział że Faustyna nie ma co liczyć na 
biegi, skoki, bo w Polsce bardzo drogie są protezy, zdecydował 
się na dysk, bo w tej konkurencji mamy solidnych trenerów i je-
steśmy dobrzy. Wybór okazał się trafny, jest już medal, może 
będzie kwalifikacja paraolimpijska. Taki jest cel na najbliższe 
dwa sezony. 

Opieka przed Tokio

Lewkowicz nie wyróżnia swoich zawodników. Na sukcesy 
kadry patrzy globalnie. Docenia wszystkich członków reprezen-
tacji. Nie tylko złotych medalistów. Zachwycał się drugim miej-
scem Mateusza Owczarka w skoku w dal. Owczarek pierwszy 
raz w życiu skoczył powyżej 6. m, rekord życiowy pobił o 30 cm 
i uzyskał rezultat 6,23. – Ten chłopak wreszcie się odblokował – 
mówi Lewkowicz. Wychwalał Michała Kotkowskiego, 20-letnie-
go sprintera, który wygrał na 200 i 400 m. Kotkowski wcześniej 
był pływakiem, od 2,5 roku trenuje biegi. Ma doskonałego fa-
chowca Andrzeja Wróbla. Znów na wyżyny wspięła się Joanna 
Mazur, która w Berlinie wywalczyła cztery medale. Ale każdy 
medalista, każdy rekordzista zasłużył na wielkie wyróżnienie. 

Mistrzostwa Europy już za nami. Wielkimi krokami zbliżają 
się igrzyska olimpijskie w Tokio. Lewkowicz twierdzi, że wielu 
medalistów z Berlina ma szansę powalczyć o medale w Japonii. 
Zapowiada że obejmie ich specjalną opieką. Podobną de-
klarację składa prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 
Łukasz Szeliga. – Najlepszym zawodnikom nic nie może zabrak-
nąć – mówi.
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Lewkowicz powiedział że będzie dalej szukał zdolnych 
młodych zawodników, bo w paralekkoatletyce koniec kariery 
może przyjść nagle (niestety, również ze względu na kłopoty 
z niepełnosprawnością) i potrzebny jest stały dopływ świeżych 
sił. Chciałby postawić bardziej na wózkowiczów. W tych konku-
rencjach Polacy prawie w ogóle nie startują. Potrzeba dużych 
pieniędzy na obsługę techniczną, niezbędne jest również wy-
szkolenie trenerów w tej specjalizacji. Trener z Gorzowa idzie 
więc sprawdzoną drogą. Sukces na igrzyskach paraolimpijskich 
jest bardzo potrzebny. Dwa lata temu po udanym występie 
w Rio de Janeiro do trenerów zajmujących się sportowcami 
niepełnosprawnymi zgłaszało się dużo więcej chętnych niż 
zwykle. Medale zdobywane w Rio, rok temu w Londynie, czy 
teraz w Berlinie –  są świetną i niezbędną reklamą dla idei spor-
tu niepełnosprawnych.

Fundamentem sukcesu 
był zmodyfikowany przez 
głównego trenera kadry 
paraolimpijskiej system 
szkolenia. Po igrzyskach 

w Rio de Janeiro wprowadził 
istotne zmiany w modelu 
przygotowań do wielkich 

imprez.

Imie i nazwisko Konkurencja Imie i nazwisko Konkurencja Imie i nazwisko Konkurencja

Aleksańder Kossakowski 1500M T11 Aleksańder Kossa-
kowski 5000M T11 Anna Wierciak Skok W Dal T382

Alicja Jeromiń 100M T47 Alicja Jeromin 200M T47 Damian Kulig Pchnięcie Kulą 
F572

Barbara Niewiedział 1500M T20 Ewa Durska Pchnięcie Kulą F202 Danieł Pek 1500M T20
800M T20 Joanna Mazur 200M T11 800M T20

Bartosz Tyszkowski Pchnięcie Kulą F412 Joanna Oleksiuk Pchnięcie Kulą F332 Faustyna Kotłowska Rzut Dyskiem 
F642

Jagoda Kibił 200M T35 Katarzyna Piekart Rzut Oszczepemf462 Jakub Nicpoń 100M T13

Jakub Nicpoń 400M T13 Klaudia Maliszewska Pchnięcie Kulą F352 Joanna Mazur 100M T11

Janusz Rokicki Pchnięcie Kulą F572 Łukasz Mamczarz Skok Wzwyż 
T42/44/63/642 Karol Kozuń Pchnięcie Kulą 

F552

Joanna Mazur 1500M T11 Marek Wietecki Rzut Oszczepemf132 Karolina Strawińska Pchnięcie Kulą 
F552

400M T11 Mateusz Michałski 100M T13 Krzysztof Ciuksza 100M T36

Karolińa Kucharczyk Skok W Dal T202 200M T13 Lucyna Kornobys Rzut Oszcze-
pemf342

Krzysztof Ciuksza 200M T36 Mateusz Owczarek Skok W Dal T372 Łukasz Czarnecki Rzut Oszcze-
pemf382

400M T36 Mateusz Wojnicki Rzut Oszczepemf342 Małgorzata Ignasiak 100M T12
Lucyna Kornobys Pchnięcie Kulą F332 Renata Śliwińska Rzut Dyskiem F412 200M T12

Maciej Łepiato Skok Wzwyż 
T42/44/63/642 Sylwester Jaciuk 800M T20 Michał Głab Pchnięcie Kulą 

F332

Maciej Sochał Club Throw F32 Michał Kotkowski 100M T37

Pchnięcie Kulą F322 Mirosław Madzia Pchnięcie Kulą 
F112

Marek Wietecki Rzut Dyskiem F122 Natalia Jasińska Skok W Dal T372

Marta Piotrowska Skok W Dal T372 Paweł Piotrowski Pchnięcie Kulą 
F362

Michał Derus 100M T47 Robert Jachimowicz Rzut Dyskiem 
F522

200M T47
Michał Kotkowski 200M T37

400M T37
Piotr Kosewicz Rzut Dyskiem F522
Renata Słiwińska Pchnięcie Kulą F402
Tomasz Pauliński Pchnięcie Kulą F342

Medale Polaków w Mistrzostwach
Europy w Paralekkoatletyce - Berlin 2018
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Kim jest Zbigniew Lewkowicz?

Lewkowicz sam jest niepełnosprawny 1 sierpnia  
1988 r., w wakacje po skończeniu ósmej klasy poma-
gał rodzicom w gospodarstwie. Lewą rękę wkręciło mu 
w maszynę, która tak ją zmiażdżyła, że potrzebna była 
amputacja. Rzucił pracę w gospodarstwie, poszedł do 
szkoły, zdał maturę. W 1993 r. usłyszał o sporcie nie-
pełnosprawnych w Starcie Gorzów. Zaczął od tenisa 
stołowego, z czasem wziął się za pływanie i lekką atle-
tykę – oszczep, biegi średniodystansowe, skok w dal. 
Zdobywał medale mistrzostw Polski na 400, 800 i 1500 
m, był czwarty na MŚ w Barcelonie na 400 m, ale na 
igrzyska paraolimpijskie w Sydney się nie załapał. Jeszcze 
jako zawodnik poszedł na studia na gorzowską AWF. 
Z czasem podjął się pracy trenerskiej z niepełnospraw-
nymi w Starcie Gorzów. Dziś pełni rolę trenera koordy-
natora kadry lekkoatletycznej Polski. Niedawno dostał 
lukratywną propozycję pracy z Kataru. Odmówił. 

NPC

1 Polska 26 15 20 61

2 Wielka Brytania 20 14 16 50

3 Ukraina 19 22 8 49

4 Francja 17 13 9 39

5 Niemcy 14 19 9 42

6 Hiszpania 8 13 7 28

7 Szwajcaria 8 5 10 23

8 Finlandia 8 4 2 14

9 Portugalia 7 7 3 17

10 Włochy 6 3 8 17

11 Irlandia 6 0 3 9

12 Turcja 5 6 8 19

13 Łotwa 5 1 1 7

14 Holandia 4 13 7 24

15 Bułgaria 4 2 5 11

16 Białoruś 4 2 2 8

17 Serbia 3 2 8 13

18 Dania 3 2 2 7

19 Austria 3 2 0 5

20 Grecja 2 5 4 11

21
Litwa 2 3 3 8

Szwecja 2 3 3 8

23 Chorwacja 2 2 4 8

24 Belgia 2 2 2 6

25 Norwegia 1 1 0 2

26 Węgry 1 0 3 4

27 Czechy 0 5 5 10

28 Słowacja 0 2 1 3

29

Azerbejdżan 0 2 0 2

Cypr 0 2 0 2

Luksemburg 0 2 0 2

32 Islandia 0 1 3 4

33 Czarnogóra 0 1 0 1

34 Izrael 0 0 3 3

35 Rumunia 0 0 1 1

Tabela medalowa Mistrzostw
Europy w Paralekkoatletyce - Berlin 2018

©
 Batłom

iej Zborow
ski/PKPar



38 FORUMTRENERA   |   NUMER 2 (27) 2018

Kącik trenera

SPORT W SZKOLE, 
CZYLI FUNDAMENT 
SYSTEMU SZKOLENIA 
SPORTOWEGO
Każdy nieudany występ polskich sportowców, skłania nas – kibiców, 
dziennikarzy, trenerów, zawodników – do refleksji nad polskim sportem. 
W ramach poszukiwań przyczyn porażki, zaczynamy publicznie rozmawiać 
o systemie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Polsce.

W odpowiedzi słyszymy że system jest niefunkcjo-
nalny, nastawiony na wczesną specjalizację spor-
tową dzieci i młodzieży lub że sport jest za mało 
eksponowany w szkole. Jak to w końcu jest?

Jak ocenić system szkolenia sportowego?

Na podstawie analizy przygotowanej przez profesora 
Henryka Sozańskiego (2014), możemy wnioskować, że sytu-
acja jest niepokojąca. Spośród 136. medalistów mistrzostw 
świata juniorów w latach 2005-2012, tylko 17 zawodni-
ków (12,5%) zakwalifikowało się do startu w Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie (2008 r.) i Londynie (2012 r.) zdobywa-
jąc 2 medale i jedno miejsce punktowane. Jeżeli przyjmiemy 
założenie, że tych 136. zawodników było jednostkami wy-
bitnie uzdolnionymi, to faktycznie obraz systemu szkolenia 
sportowego nie jawi się dobrze.

DR HAB. PROF. HUBERT MAKARUK
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie – filia w Białej Podlaskiej

Z jednej strony może to być efekt zbyt dużych obciążeń 
treningowych, które w krótkim czasie pozwalają na osią-
gnięcie spektakularnych sukcesów, ale jednocześnie „koszt” 
tych osiągnięć jest ogromny i rzutuje na dalsze wyniki, 
np. w wieku seniora.

Z drugiej strony jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ponad po-
łowa zawodników rezygnuje z uprawiania sportu w wieku 19-
21 lat (Sozański, Sadowski, Czerwiński, red., 2015), dochodzi-
my do wniosku, że nie tylko proces treningowy, ale i elementy 
pozasportowe, jak choćby zakończenie edukacji szkolnej mogą 
mieć wpływ na dalszy przebieg kariery sportowej. Innymi sło-
wy, trudno o jednoznaczną ocenę systemu szkolenia sportowe-
go. Na pewno nie powinno się takiej analizy prowadzić w syste-
mie zero-jedynkowym. Ważne aby była w miarę kompleksowa, 
a wnioski z niej płynące były konsekwentnie wykorzystywane 
w praktyce sportowej. Jeżeli coś poszło nie tak to powinniśmy 
wiedzieć co. Dopiero wtedy możemy wprowadzać działania na-
prawcze. Tak działają sprawne systemy szkolenia sportowego.
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Rozwiązania są dostępne

 Transfer wiedzy płynącej z osią-
gnięć naukowych do praktyki sportowej 
to kolejny ważny temat. Niejednokrotnie 
wystarczy zajrzeć do aktualnych książek, 
a jeszcze lepiej do prac naukowych i me-
todycznych publikowanych w czasopi-
smach o profilu sportowym. Rozwiązania 
podane są niemalże na tacy.

Na przykład niemieccy badacze 
(Horning i wsp. 2016) pokazali, że naj-
lepsi niemieccy piłkarze znacznie wcze-
śniej wprowadzali do swojego treningu 
sporty uzupełniające, bo już w wieku 8 
lat, w porównaniu do rówieśników z niż-
szych klas rozgrywkowych, którzy zaczę-
li uprawiać inne sporty w wieku 10 lat. 
Wskazano również istotne różnice jakie 
zaszły wraz z rozpoczęciem wąskiej spe-
cjalizacji. Reprezentanci kraju rozpoczęli 
ją w wieku 14 lat, podczas gdy zawod-
nicy grający w ligach amatorskich zaczy-
nali ją w wieku 10 lat. Komunikat płynący 
z tych badań jest bardzo czytelny.

Co ważne obserwacje te potwier-
dzono w wielu innych badaniach. Na 
przykład, Güllich i Emrich (2014) znaleźli 
istotną zależność pomiędzy specyfiką 
treningu podejmowanego w młodym 
wieku, a sukcesami sportowymi w wieku 

Niemieccy badacze 
zaobserwowali że 

w miarę zwiększania 
liczby sportów 
uprawianych 

w młodym wieku 
wzrastała szansa na 

mistrzostwo sportowe. 
Aż 76% z elitarnej 
grupy sportowców 

uprawiało w młodym 
wieku 3 lub więcej 

dyscyplin sportowych.
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Celem szkolenia sportowca powinien być udział w najważniejszych zawodach – takich jak igrzyska olimpijskie – w wieku seniora.
Na zdjęciu ceremonia zamknięcia igrzysk w Pekinie w 2008 r.

Spośród 136 medalistów 
mistrzostw świata juniorów 
w latach 2005-2012, tylko 

17. zawodników (12,5%) 
zakwalifikowało się do startu 

w Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie (2008 r.) i Londynie 

(2012 r.).
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seniora. Niemieccy badacze zaobser-
wowali, że w miarę zwiększania liczby 
sportów uprawianych w młodym wieku 
wzrastała szansa na mistrzostwo spor-
towe. Aż 76% z elitarnej grupy spor-
towców uprawiało w młodym wieku 3 
lub więcej dyscyplin sportowych. Co 
istotne, odbywało się to bez wzrostu 
całkowitej objętości obciążeń treningo-
wych. Ponadto wskazano, że zawodnicy 
reprezentujący poziom światowy zaczy-
nali specjalizację później niż zawodnicy na 
poziomie krajowym.

Wyniki wieloletnich badań przekonują 
że podejmowanie sportów dodatkowych 
nie tylko wspomaga rozwój fizyczny, 
buduje fundament sprawności fizycznej 
poprzez angażowanie innych grup mię-
śniowych i kształtowanie odmiennych 
wzorców ruchowych niż w przyszłej 
specjalizacji sportowej, ale również sta-
nowi doskonałą prewencję urazów. Dla 
przykładu – zaobserwowano że ryzy-
ko urazów jest znacznie większe wśród 
młodocianych zawodników trenujących 
jeden sport w porównaniu z zawodnika-
mi podejmującymi kilka różnych sportów 
(Jayanthi i wsp. 2013; Hall i wsp. 2015). 
Ustanowiono nawet umowną granicę, 
której przekroczenie istotnie zwiększa 
ryzyko odniesienia kontuzji u młodych 
sportowców. To 16 godzin zajęć sporto-
wych w tygodniu.

Ogromna rola nauczyciela

Jak wspomniałem wcześniej, nic tylko 
wdrażać takie rozwiązania. Tymczasem 
polska rzeczywistość sportowa i nie tyl-
ko polska (Komisja Europejska/ EACEA/ 

Eur ydice, 2013) wygląda inaczej . 
W klasach I-III szkoły podstawowej za-
jęcia z zakresu wychowania fizycznego 
prowadzone są głównie przez nauczycie-
li edukacji wczesnoszkolnej, dla których 
dużym wyzwaniem jest poprowadzenie 
nawet najprostszych form zajęć sporto-
wych. Dlatego też – pomimo swoich wy-
sokich kompetencji pedagogicznych – nie 
potrafią sprostać zadaniom, które sprzy-
jają późniejszym sukcesom sportowym.

Zamiast kształtowania podstawo-
wych wzorców ruchowych, które w spo-
rcie odgrywają kluczową rolę; biegania, 
skakania, rzucania, kopania czy chwy-
tania, zajęcia ruchowe prowadzone są 
w formie spacerów, zabawy w berka na 
placu zabaw, ewentualnie chłopcy „kopią” 
piłkę. Tak być nie powinno.

Nauczyciel prowadzący zajęcia wy-
chowania fizycznego powinien prowadzić 
je w stroju sportowym, umożliwiającym 
mu właściwe zaprezentowanie danego 
ćwiczenia. Ponadto powinien wziąć na 
siebie odpowiedzialność nauczenia trud-
nych elementów, jak przewrót w przód, 
czy złożonych, jak skoki na skakance – 
poprawnie je demonstrując. Tych umie-
jętności nie da się opanować w czasie kil-
ku godzin zajęć uzupełniających… Jeżeli 
nałożymy na to obecny, siedzący tryb 
życia i bardzo dynamicznie postępującą 
otyłość dzieci w Polsce to pojawia się 
problem o wiele poważniejszy niż brak 
sukcesów w sporcie wyczynowym, któ-
ry bezpośrednio zagraża zdrowiu. To już 
jednak oddzielny temat.

Sport dla wszystkich, ale czy dla 
uzdolnionych?

Ostatnia reforma oświatowa również 
nie sprzyja rozwojowi sportu wyczyno-
wego w Polsce. Nowa podstawa progra-
mowa nastawiona jest przede wszystkim 
na troskę „o ciało i zdrowie oraz cało-
życiową aktywność fizyczną”. Z jednej 
strony to kierunek właściwy – intencje 
są zrozumiałe, krok w stronę sportu dla 
wszystkich. Z drugiej, kiedy nauczyciel 
przy ustalaniu oceny z wychowania fi-
zycznego ma „przede wszystkim brać 
pod uwagę wysiłek wkładany przez 

Traktując sport szkolny 
jako podsystem sportu 
wyczynowego musimy 

pamiętać, że rolą 
rywalizacji w sporcie 

dzieci i młodzieży 
nie jest osiągnięcie 

jak najwyższych 
wyników sportowych, 

a przygotowanie 
młodych zawodników 

do osiągania 
maksymalnych wyników 

w wieku seniora.

Niemieccy naukowcy wykazali że 
najlepsi piłkarze znacznie wcześniej 

wprowadzali treningi uzupełniające niż 
rówieśnicy.
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Zamiast kształtowania 
podstawowych 

wzorców ruchowych 
kluczowych dla sportu 
– biegania, skakania, 
rzucania, kopania czy 

chwytania, zajęcia 
ruchowe prowadzone 
są w formie spacerów, 

zabawy w berka 
na placu zabaw, 

ewentualnie chłopcy 
„kopią” piłkę. Tak być 

nie powinno.

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć” – zakłóca to adekwatność oceny. Układ 
ocen zaczyna się spłaszczać. Uczniowie mniej sprawni, ale bar-
dzo zaangażowani w lekcje wychowania fizycznego otrzymują 
takie same oceny, jak bardziej sprawni koledzy. Takie podejście 
w pewien sposób deprecjonuje talent uzdolnionych sportowo 
uczniów. Może działać demotywująco, gdyż pozbawia się ich 
przestrzeni, w której mogą błyszczeć na tle klasy czy szkoły.

Sportowiec bez motywacji to jak samochód z włączoną re-
zerwą paliwa - daleko nie zajedzie. Oczywiście, każde dziecko, 
niezależnie od tego czy jest uzdolnione czy też nie, potrzebuje 
pozytywnego wsparcia. Ale to zadanie dla nauczyciela-pedago-
ga, ale nie powinno być ściśle powiązane z kryteriami systemu 
oceniania. Badania pokazują że z pokolenia na pokolenie jeste-
śmy coraz mniej sprawni (Dobosz, 2017). Dlatego systematycz-
ne obniżanie wymagań sprawnościowych to tylko zaklinanie 
rzeczywistości i ciche przyzwolenie na bycie „niesprawnym”, 
więc często również niezdrowym. Uważam to za błąd. I to nie 
tylko w kategoriach sportu ale i zdrowia publicznego.

Ocenianie za „włożony wysiłek” jest niezgodne z filozofią 
Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) obowiązujących w systemie 
oświaty. Model kształcenia KRK zorientowany jest na efekty 
uczenia się, w przeciwieństwie do modelu tradycyjnego, który 
skupiał się na przekazywanych treściach programowych. Efekty 
przyswajania wiedzy i umiejętności odnoszą się do tego, co 
uczeń wprost osiągnął, a drugorzędne znaczenie ma sam proces 
dochodzenia do samych efektów. Programy zajęć z wychowa-
nia fizycznego budowane na podstawie zakładanych efektów są 
przejrzyste i pragmatyczne – wiadomo konkretnie jaką wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne ma posiadać uczeń, który 
zakończył dany etap edukacji (Makaruk, 2017). Formułowanie 
efektów w oparciu o nakład pracy czy osiągniętą progresję, ta-
kich możliwości nie daje.

Rywalizacja – tak, presja wyniku – nie

Z punktu widzenia sportu wyczynowego za niekorzystne 
można również uznać wypieranie z programów wychowania 
fizycznego sportów klasycznych. Zastępowanie ich nowocze-
snymi formami rekreacji nie tylko ogranicza możliwość kształto-
wania umiejętności niezbędnych w danym sporcie, ale również 
często pozbawia lekcję wychowania fizycznego kluczowego dla 
sportu elementu rywalizacji.

Tendencja do unikania wszelkich form sprawdzianów 
i stygmatyzowanie rywalizacji sportowej jest po prostu bra-
kiem rozumienia istoty sportu. Rywalizacja sportowa stymulu-
je rozwój sprawności fizycznej, pogłębia poziom przeżywania, 
tłumi agresję, uczy pogodzenia się z porażką, kształtuje wolę 
człowieka , stanowi podłoże do wpajania uczciwości, a także 
wzmaga motywację do uprawiania sportu. Oczywiście współ-
zawodnictwa trzeba się uczyć, a z perspektywy nauczyciela czy 
trenera ważne jest, aby mądrze tym kierować. Dużym błędem 
jest uleganie presji wynikowej i uznanie bieżącego kryterium 
wynikowego za jedynie słuszne. Traktując sport szkolny jako 
podsystem sportu wyczynowego musimy pamiętać, że rolą 
rywalizacji w sporcie dzieci i młodzieży nie jest osiągnięcie jak 
najwyższych wyników sportowych, a przygotowanie młodych 
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Ryc. 1. Ujęcie graficzne modelu tradycyjnego i optymalnego sytemu szkolenia sportowego (Sozański i wsp. 2013 – z modyfikacją własną).
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zawodników do osiągania maksymalnych wyników w wieku seniora. 
I każdy nauczyciel czy trener powinien być świadomy swojej roli na 
danym etapie w tak złożonym systemie.

WF – połączyć funkcję prozdrowotną z funkcją 
sportową

Kluby, sekcje sportowe, ośrodki i programy rozwoju różnych 
dyscyplin sportu to ważna płaszczyzna umożliwiająca ujawnianie 
i rozwijanie uzdolnień ruchowych młodych zawodników. Jednakże 
o ile byłaby bardziej efektywna przy wsparciu usportowionego wy-
chowania fizycznego. Rzecz w tym aby wypracować funkcjonalny 
układ między wychowaniem fizycznym, a sportem. Połączyć funk-
cję prozdrowotną z funkcją sportową. To możliwe a nawet koniecz-
ne, jeżeli chcemy żeby dzieci wróciły na podwórka i przeciwstawiły 
się niepożądanym skutkom postępu cywilizacji.

Dużą rolę odgrywa tu odpowiednie sprofilowanie zajęć sporto-
wych, tych obowiązkowych i pozalekcyjnych. Powszechność i róż-
norodność sportowa w młodym wieku w połączeniu z wysokimi 
kompetencjami nauczyciela wychowania fizycznego/ trenera to 
fundament systemu szkolenia sportowego. Bez tego nie zbuduje-
my optymalnej piramidy sportowej, którą czołowi polscy teoretycy 
sportu widzą inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu (ryc. 1.).

Tak szeroka podstawa czyni proces odkrywania talentów bar-
dziej efektywnym. Z założeniem że w miejsce Anity Włodarczyk, 
Roberta Lewandowskiego czy Kamila Stocha pojawi się nie jeden, 
ale kilku godnych następców. 
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Kącik Trenera

Solidna 
podstawa 
chudziutkiej 
piramidy
Pozostały dwa lata do igrzysk olimpijskich w Tokio, niestety na tę chwilę nie 
mamy kandydata pretendującego do zdobycia medalu w pływaniu. Polskie 
pływanie nigdy nie było potęgą, aktualnie plasujemy się bliżej europejskich 
nizin. Potrzeba pilnych działań, aby ten stan poprawić.

STEFAN TUSZYŃSKI

Trener z 30-letnim stażem, były członek Zespołu Metodycznego przy Instytucie Sportu, 
aktualnie główny trener w SP 48 w Warszawie i Śródmiejskim UKS Polna Warszawa

Osiągnięcia Polaków w ME
w pływaniu w XXI wieku
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Z tegorocznych 34. Mistrzostw Europy w Pływaniu 
w Glasgow Polacy wrócili z zaledwie dwoma meda-
lami: srebrnym Radosława Kawęckiego na 200 m st. 
grzbietowym i brązowym męskiej sztafety 4x100 

m st. dowolnym. Po tym starcie, na dwa lata przed igrzyska-
mi w Tokio, można stwierdzić, że nie ma w polskiej kadrze za-
wodnika, o którym można powiedzieć, że jest kandydatem do 
medalu olimpijskiego.

Pesymistycznie po Glasgow

W pływaniu europejski czempionat rozgrywany na półmet-
ku cyklu olimpijskiego, to bardzo ważne zawody. Za każdym 

razem pokazują kto ze Starego Kontynentu ma szansę za dwa 
lata skutecznie walczyć w igrzyskach. W tym sprawdzianie bia-
ło-czerwoni wypadli blado. To surowa ocena, choć oba medale 
zdobyte były w konkurencjach olimpijskich.

Zauważmy że Radosław Kawęcki zdobył srebro dość szczę-
śliwie, gdyż faworyt 200 m st. Grzbietowym - 18-letni Rosjanin 
Kliment Kolesnikow, nie przewidział w eliminacjach, że może 
przegrać z dwoma swymi rodakami i zgodnie z regulaminem nie 
mógł pływać w półfinale. Najbardziej utytułowany z Polaków 
już w Glasgow był najstarszym w stawce. Podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio będzie miał już 29 lat. Nie jest to wiek 
rokujący znaczącą poprawę rekordów życiowych, a będzie to 
niezbędne myśląc o miejscu na podium. Medal sztafety 4x100 
m st. dowolnym mężczyzn był miłą niespodzianką, zwłaszcza 
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wyniki uzyskiwane przez naszych reprezentantów na poszcze-
gólnych zmianach. Czar prysł gdy przyszło do rywalizacji indy-
widualnej. Tu zaskoczyła nas niemiła niespodzianka, gdyż ża-
den z medalistów w sztafecie nie przebrnął eliminacji pływając 
zdecydowanie wolniej niż w konkurencji drużynowej. To nie 
napawa optymizmem przed znacznie trudniejszą rywalizacją 
w trakcie igrzysk.

Polska wysłała do Glasgow bardzo liczną, 28-osobową eki-
pę. Do grona znanych nazwisk, zawodników utytułowanych, 
doświadczonych i zaawansowanych wiekiem, jak: Kawęcki, 
Konrad Czerniak, Alicja Tchórz, Anna Dowgiert dołączyło wie-
lu debiutantów, zawodników, którzy powinni pokazać swoje 
możliwości i potencjał medalowy w kontekście najbliższych 
igrzysk. Niestety nie doczekaliśmy się w wykonaniu naszych 
nastolatków, poza dobrym występem Jakuba Kraski we wspo-
mnianej sztafecie 4x100 m st. dowolnym. Najgorsze było to że 
większość reprezentantów Polski nie tylko nie zbliżała się do 
własnych rekordów życiowych, ale nawet do wyników, które 
uzyskiwali w mistrzostwach Polski, gdzie zdobywali kwalifika-
cje na ME. Usprawiedliwiona była tylko słabsza dyspozycja 
Wojciecha Wojdaka. Medalista mistrzostw świata z 2017 r. 
w tym sezonie doznał wielu kontuzji ze złamaniem nogi włącz-
nie i nie zdołał osiągnąć pełni dyspozycji do ME, a mimo to 
awansował do finału wyścigu na 400 m st. dowolnym. To jedy-
ny polski pływak z którym – biorąc pod uwagę wynik z ostat-
nich lat – możemy wiązać nadzieję na olimpijski medal.

Dużo słabych ogniw

Podstawowym celem tego artykułu nie jest jednak analiza star-
tu Polaków w najważniejszej imprezie sezonu 2018. Podejmuje 
on próbę wyjaśnienia dlaczego Polska, blisko 40-milionowy 

kraj, ma w swoim dorobku tylko pięć medali olimpijskich w spo-
rcie, w którym do rozdania jest ponad 100 krążków w jednych 
igrzyskach! Artykuł próbuje również odpowiedzieć na pytanie, 
co można zrobić, aby zmienić ten stan.

Trzeba zacząć od wyjaśnienia jak bardzo wymagającym 
sportem jest pływanie. Jak wiele czynników wpływa na to, aby 
sportowiec mógł odnieść sukces na najważniejszej imprezie, 
a dla pływania taką są igrzyska olimpijskie.

Droga do sukcesu jest bardzo długa. Nauka pływania spor-
towego rozpoczyna się praktycznie w tym samym momencie 
co szkolna edukacja. Od tego momentu sport jest ściśle zwią-
zany ze szkołą. Nie sposób prowadzić systematycznych tre-
ningów bez wsparcia szkolnej placówki. Szkoła – w domyśle 
samorząd – jest w tym okresie głównym sponsorem klubu do 
spółki z rodzicami zawodników. A jest za co płacić, bo wynaję-
cie torów na pływalni, kótrych z każdym rokiem przybywa to 
niebagatelne kwoty – liczone w setkach tysięcy złotych rocz-
nie. Szkoła to jednak też główny czynnik decydujący o utracie 
potencjału w pływaniu.

Pływakkończąc szkołę podstawową trenuje już tak dużo, że 
praktycznie nie ma szans na naukę w renomowanym liceum. 
To ok. pięć godzin treningów dziennie podzielonych na dwie 
jednostki w wodzie i jedną na lądzie. To najbardziej krytyczny 
moment w karierze pływaka. Temu zagadnieniu przyjrzymy się 
szerzej w dalszej części artykułu.

Załóżmy że pływak dotarł do matury trenując nadal wy-
czynowo i poprawiając wyniki. Może już starać się o przyję-
cie na studia. W tym przypadku pływacy są uprzywilejowani 
w stosunku do nietrenujących kolegów, bo są znacznie chętniej 
przyjmowani na studia chociażby w USA.

MP 14 LAT MP 15 LAT MP 16 LAT OOM 17-18 LAT

597
 zawodników

148
klubów

135
klubów

115
klubów

99
klubów

509
 zawodników

361
 zawodników

339
 zawodników

Udział juniorów w letnich mistrzostwach Polski 2018:
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Za swój wysiłek włożony w ciągu wielu lat mogą otrzy-
mać nagrodę w postaci stypendium w renomowanej uczelni, 
a to nawet sumy w wysokości ok. 50 tys. dolarów rocznie. 
Oczywiście można też studiować w kraju. Na tym etapie 
znacznie łatwiej pogodzić naukę ze sportem wyczynowym. 
Pozostaje jednak kłopot finansowania treningów dorosłego za-
wodnika. Trudno w Polsce znaleźć sponsora dla seniora, a na-
wet młodzieżowca. Samorząd już nie dokłada się do szkolenia, 
a rodzice jedynie na tyle, na ile mogą. Dobrze gdy zawodnik 
regularnie zdobywa medale najważniejszych imprez. Wtedy 
może liczyć na pomoc Państwa i znaleźć sponsora.

Co decyduje o tym że utalentowany 7-latek, potencjalny 
kandydat do medali olimpijskich, może doczekać tych sukce-
sów za kilkanaście lat? W polskich warunkach potrzebuje dużo 
szczęścia. Musi liczyć na duże, pełne wyrzeczeń wsparcie ro-
dziców, na dyrekcje szkół i nauczycieli, na wsparcie finansowe 
samorządów lokalnych, przychylność dyrekcji zarządzających 
pływalniami, mądre decyzje działaczy sportowych. Ci ludzie 
są niezbędni aby zapewnić stabilność szkolenia i umożliwić 
dostęp do obiektów sportowych tak, by mógł być realizowany 
długoletni plan stopniowego zwiększania obciążeń treningo-
wych. Niezbędnym elementem tej układanki jest mądry trener, 
człowiek z wiedzą i wizją, który będzie miał ten sam cel co 
zawodnik, czyli podium olimpijskie. W Polsce ta kombinacja 
rzadko się udaje. Jest zbyt dużo słabych ogniw i brak planów, 
aby je wzmocnić.

System sprzed 40 lat

Polskie pływanie działa od lat w tym samym systemie. 
Systemie który narodził się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 
Wówczas powstały pierwsze Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu i Krakowie. Powstanie tych szkół, a także zatrud-
nienie rosyjskiego trenera Władymira Mitrofanowa, który 
pokazał polskim trenerom całkiem nowy sposób trenowania 
był strzałem w dziesiątkę. W latach 80. XX w. polskie pływa-
nie-osiągnęło europejski poziom. Czy po blisko 40 latach siła 
naszego pływania nadal ma się opierać się nadal na Szkołach 
Mistrzostwa Sportowego? Mamy ich obecnie 13. Pozostaje 
pytanie czym różnią się od tych pierwszych? Pierwsze sku-
piały najlepszych zawodników w Polsce, powoływanych do 
nich przez Polski Związek Pływacki. Można stwierdzić że były 
nieustającym zgrupowaniem centralnym. Obecnie szkoły ba-
zują przeważnie na wychowankach klubów, które działają przy 
danej SMS.

Obecnie oparcie szkolenia juniorów o Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego nie sprawdza się. Zwłaszcza w dużych miastach 
generujących największą liczbę zdolnych młodzików. Choćby 
ze względu na oczekiwania rodziców młodych pływaków. 
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Nie ma się co oszukiwać, 15-latek nie decyduje jeszcze sam 
o swojej przyszłości. Oferta edukacyjna np. w stolicy jest 
ogromna i wszechstronna. Rodzic w momencie, gdy jego 
pociecha doszła do wieku, w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole średniej, nie patrzy na listy rankingowe pływania, 
ale na ranking liceów. I w tej rywalizacji Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego ponoszą druzgocącą klęskę. Nie mogą wytrzy-
mać konkurencji dziesiątek liceów i coraz modniejszych techni-
ków. Próba pogodzenia pływania z nauką w liceum walczącym 
o wysoką lokatę w rankingu szybko okazuje się misją niewyko-
nalną. Dyrekcjom takich szkół nie zależy na sportowcach, nie 
mają zamiaru wprowadzać dla nich jakichkolwiek udogodnień. 
Myślą o sukcesach w olimpiadach, niekoniecznie sportowych, 
ale przedmiotowych. Dla pływaka rozpoczęcie nauki w takim 
liceum równa się rozstaniu ze sportem wyczynowym.

Do SMS-ów trafiają przeważnie zawodnicy, którzy nie 
mają szansy na dostanie się do renomowanej szkoły oraz tacy 
którzy są zdeterminowani, aby pływać dalej (w klubie nie mają 
warunków na dalsze uprawianie sportu). A tych drugich jest 
bardzo dużo. W konsekwencji SMS-y pękają w szwach, więc 
warunki do uprawiania sportu stają się co najmniej średnie.

Trener nie widzi celu

Kolejna wada tego systemu osłabiającego działalność klu-
bową to cele trenerów wychowujących najmłodszych pły-
waków. Cele wynikające z faktu, że w wieku 15 lat nastąpi 
rozstanie z zawodnikiem. Kluby które nie współpracują z jakąś 
szkołą średnią – a to jest trudne, o czym pisałem powyżej – 
nie mogą zapewnić swoim zawodnikom warunków, aby móc 
połączyć edukację ze sportem. Szkoleniowiec nie ma żadnego 
interesu w spokojnym prowadzeniu pływaka, mając w głowie 
jedynie jego sukces olimpijski za kilka lat. Musi wykazać się 
wynikami ze swojej pracy w mistrzostwach Polski juniorów 
14-letnich i to jest dla niego impreza docelowa. Bywa więc 
że juniorzy, którzy trafiają do SMS-ów doświadczyli nużą-
cych obciążeń treningowych, które trudno będzie zwiększyć. 
Utracili radość z uprawiania sportu, która nie wróci, gdy wyniki 
nie będą zgodne z oczekiwaniami. A na to szansa jest nikła. 
Wielu nie dotrwa w sporcie nawet do matury.

Sama zmiana trenera w tym wieku to dla zawodnika duże 
obciążenie psychiczne. Załóżmy że był on prowadzony bardzo 
uważnie i nie eksploatowany. Był perłą w zespole i oczkiem 
w głowie opiekuna. Ale przychodzi czas decyzji. Nie ma wa-
runków by dalej trenować w klubie, ze względu na kłopot 
z finansowaniem dalszego szkolenia, które wynosi ok. 20 tys. 
rocznie za sam basen. Trafiając do SMS ten potencjalny meda-
lista trafia do 30-osobowej grupy, w której nie jest już oczkiem 
w głowie trenera, jest najmłodszy, więc musi dopasować się 
do innych i traci swoje największe walory.

Polscy medaliści
igrzysk olimpijskich

AGNIESZKA CZOPEK 

400 m st. zmiennym

 Moskwa 1980

ARTUR WOJDAT

400 m st. dowolnym

Seul 1988

RAFAŁ SZUKAŁA

100 m st. motylkowym

Barcelona 1992

OTYLIA JĘDRZEJCZAK

400 m st. dowolnym

Ateny 2004

200 m st. motylkowym
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Potrzeba radykalnych zmian

W Polsce obecna jest moda na pływanie. W kategoriach 
dzieci i młodzików podstawa piramidy jest bardzo szeroka. 
Bywają zawody w Warszawie, w których startuje ponad 1000 
zawodników w wieku od 9 do 13 lat. Takiego naboru zazdrosz-
czą pływakom nawet lekkoatleci. Nie ma mowy aby przy tak 
dużej liczbie chętnych nie było zawodników z potencjałem me-
dalowym na igrzyska olimpijskie. A jednak nie doczekujemy się 
medalistów.

Pierwsze i największe straty pojawiają się w momencie roz-
poczęcia nauki w szkole średniej. Kolejne, podczas wchodze-
nia w wiek młodzieżowca – kategorię, którą już nie interesują 
się kadry wojewódzkie. Ktoś powie, że to selekcja naturalna. 
Owszem na tym polega sport wyczynowy, ale w pływaniu 
z obszernej podstawy nie wyrasta piramida, tylko coraz chud-
sza iglica.

Podsumowując – w pływaniu trwa szkoleniowe status quo 
i wydaje się, że wszyscy są pogodzeni z taką sytuacją. System 
którego organizacja opiera się na SMS-ach daje może szan-
sę pływakom z malutkich ośrodków, ale w dużych miastach 
jest destrukcyjny. Trenerzy muszący pozbyć się 15-letnich 
zawodników po jego pierwszych startach w mistrzostwach 
Polski eksploatują podopiecznych zgodnie z porzekadłem „po 

nas choćby potop”, przez co medaliści MP 14-latków rzadko 
mogą dotrwać do kategorii seniora. Co więcej pływacy którzy 
zdecydowali się na studia amerykańskie dawno wymknęli się 
spod kontroli, więc nie przynosi to Polsce korzyści, jak w cza-
sach Artura Wojdata czy Rafała Szukały. Wielu zdolnych junio-
rów wyjechało za ocean startując z powodzeniem w barwach 
uczelni w mistrzostwach NCAA. Te kończą się w kwietniu. 
Treningów do światowych imprez stypendia już nie obejmu-
ją, a są to niemałe koszty. W tym roku do USA wybierają się 
kolejni najzdolniejsi polscy juniorzy: Kacper Stokowski i Jakub 
Kraska. Kontrola ich przygotowań do igrzysk w Tokio będzie 
mocno utrudniona. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Tak, ale nie 
jest ono łatwe. Musieliby zaangażować się w to także politycy. 
Potrzebne są radykalne reformy polegające na porozumieniach 
ministerialnych. Ważne jest wzmocnienie finansowe klubów, 
np. poprzez opiekę nad wybitnie zdolnymi zawodnikami. Już 
od najmłodszych lat powinni oni być objęci monitoringiem. 
Musi zniknąć przymus rozstawania się trenerów z zawodni-
kami po zakończeniu szkoły podstawowej, po to aby szko-
leniowcom zależało na dobrym przygotowaniu pływaka do 
najważniejszych imprez. Potrzebne jest wypracowanie przez 
samorządy lokalne modelu współpracy ze szkołami średnimi 
tak, aby placówkom opłacało się stwarzać warunki do nauki 
dla młodzieży utalentowanej sportowo. To dotyczy także 
uczelni wyższych. Bez ciekawej oferty pracy po zakończeniu 
kariery sportowej pływacy nadal będą emigrować za ocean 
i rozmieniać na drobne swój sportowy potencjał. 
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Ujednolicanie 
dokumentacji 
treningowej
W ramach planowania procesu szkoleniowego Polski Związek Biathlonu 
wprowadził specjalny program w Szkołach Mistrzostwa Sportowego oraz 
Biathlonowych Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży.

Od kiedy pracuję jako kierownik wyszkolenia w Pol-
skim Związku Biathlonu nie tylko zarządzam ka-
drami szkoleniowymi seniorów i juniorów, ale 
również podległymi pod związek Szkołami Mi-

strzostwa Sportowego, a od niedawna również Biathlonowy-
mi Ośrodkami Szkolenia Sportowego. Szkoły funkcjonują od 
wielu lat i prowadziły różną dokumentację treningową wy-
chowanków. Dokumentacja była zróżnicowana, bardziej bądź 
mniej rozwinięta. W każdym razie obowiązywały inne szablo-
ny, inne wzorce. To bardzo utrudniało pracę trenerów kadr 
narodowych i moją – szefa wyszkolenia - i wszystkich bez 
wyjątków trenerów.

Jeden szablon dla wszystkich

Niedawno spotkałem się z bardzo cenną opinią i po-
stulatem żeby w polskim sporcie wszystkie programy tre-
ningowe wykonywać w podobnym szablonie. W takim wy-
padku trzeba byłoby zindywidualizować tabele dla każdej

ADAM KOŁODZIEJCZYK

kierownik Wyszkolenia w PZBiath., trener kadry olimpijskiej w latach 2011-2017

dyscypliny. To pewien ideał do którego powinniśmy dążyć.
Postanowiłem dokonać tego w biathlonie – tak zaplanować 
proces szkoleniowy – aby plany treningowe były bardzo do 
siebie zbliżone. Chodziło mi o wzór. Oczywiście należy w tym 
programie uwzględnić charakterystyczne dla biathlonu warun-
ki zewnętrzne, terenowe, ale schemat tabel musi obowiązy-
wać. Dokumentacja została przygotowana w arkuszu Excel. 
Oparłem się na własnych doświadczeniach. Wcześniej pra-
cowałem z kadrą seniorek i takim system opracowałem w tej 
grupie zawodniczek.

Dokumentacja wewnętrzna składa się z:

• rocznego cyklu szkoleniowego (struktura 
i organizacja);

• rozkładu w okresach treningowych;
• planu sprawdzianów i testów;
• tabeli obciążeń treningowych (indywidualizacja);
• wykazu szkolnych zawodników z planowanymi 

osiągnięciami;
• harmonogramu działań (łączka).

KĄCIK TRENERA
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Excel daje duże pole manewru. W planie rocznego cyklu 
szkoleniowego można wpisywać dane z każdego tygodnia, 
z każdego dnia. Brakuje nam jeszcze takich elementów jak in-
formacja o diecie. W jakim okresie zawodnik przebywa, np. 
na diecie wysokowęglowodanowej czy innej, co z resztą jest 
możliwe do wprowadzenia. Wszystkie dane bardzo pomagają 
w monitorowaniu treningu.

Sześć placówek na jednym wzorcu

Schematy zostały przekazane dyrektorom szkół i ośrod-
ków biathlonowych i spróbowaliśmy razem działać. System 
w oparciu o plany treningowe funkcjonuje drugi rok. Mamy 
trzy SMS-y w: Zakopanem, Dusznikach Zdroju i Szklarskiej 
Porębie oraz trzy ośrodki w: Czarnym Borze, Żywcu, 
Wodzisławiu Śląskim. Wszystkie te placówki pracują na jed-
nym wzorcu. Istnieją indywidualne plany ale one również mają 
podobne rozwiązania. Dzięki temu dużo łatwiej prowadzić 
i kontrolować treningi.

Nie dla wszystkich trenerów i dyrektorów stało się to 
oczywiste. W większości przypadków było tak że kiedy chcie-
liśmy od dyrektorów plany to przekazywano nam powielane 
od wielu lat schematy, które często nie były nawet realizo-
wane. Istniały na zasadzie –są bo muszą być. Obawiałem 
się że projekt , który zaproponowałem będzie działać 
w podobny sposób.

Opór rzeczywiście się pojawił. Głównie z tego powodu, 
że trzeba dodatkowo wypełniać tabelki. Staraliśmy się po-
kazywać że to nie wymaga dużego nakładu pracy a daje tak 
wiele korzyści. Najważniejsze jest przeprowadzanie analizy 
tego co działo się przez ostatni rok z zawodnikami. Czy się 
poprawili? Czy zanotowali regres? Następnie trzeba przysiąść 
na początku okresu przygotowawczego i przygotować pla-
ny. Potem już dokonuje się tylko kosmetycznych zmian. Nie 
chcieliśmy przedłożyć tzw. gotowców. Aby bardziej zachęcić 
trenerów wyszliśmy z inicjatywą aby sami trenerzy mieli więk-
szy udział w tworzeniu tych planów. Odbyło się kilka wizytacji 
w szkołach i ośrodkach, kiedy to wspólnie omawialiśmy pla-
nowane obciążenia. Jest oczywistym że jeżeli sam tworzysz 
plan, to później będziesz go realizował. W każdym razie nie 
wyobrażam sobie szkoleniowców którzy by tych planów nie 
wykonywali. Nie wyobrażam sobie trenerów którzy choć chcą 
trenować i prowadzić zawodników, nie planują treningów 
i w oparciu o pozyskane z tabel wartości nie modyfikują ich. 
Pomijam tu roczny plan mikrocykli i makrocykli.

Bezcenne źródło informacji

Pojawiło się wiele pozytywów. Kolejnym elementem na-
szego projektu jest powszechne wprowadzenie dzienniczków 
treningowych. Najpierw prowadziły je zawodniczki z kadry 
seniorek,a później kolejni zawodnicy kadr narodowych. Dziś 
dzienniczki wypełnia 90 biathlonistów ze szkół sportowych
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i ośrodków oraz 25 zawodników z kadry narodowej, czy-
li razem 115 osób. Przesyłają je najpierw swoim trene-
rom – tym z kadr, a ci przekazują je do mnie. Istnieje 
możliwość przeglądania tego dokumentu, archiwizacji 
i późniejszej analizy. Pojawienie się takiego dokumentu jest 
niewątpliwym sukcesem.

Do głębokiej analizy jeszcze dużo brakuje gdyż są dopiero 
pierwsze lata prowadzenia dzienniczków. Mam jednak takich 
zawodników, którzy prowadzą dzienniczek 11 lat i przez 11 
lat mam dostępną historię treningów w wersji elektronicznej 
– objętości treningu i całego procesu treningowego. Dla tre-
nera jest to bezcennym źródłem informacji. W każdej chwili 
mogę do nich wracać.Uważam że zawodnik będzie prowadził 
dzienniczek, jeśli będzie czuł zainteresowanie ze strony trene-
ra. Jeżeli trenerzy przeglądają zgromadzony materiał,- i na jego 
podstawie zgłaszają uwagi, wówczas zawodnicy mają większą 
ochotę na prowadzenie dzienniczka.

Mamy pomysł by wprowadzić – na początek w grupie 
kadry młodzieżowej – dzienniczki w chmurze elektronicznej. 
Dostęp do nich będą mieć osoby upoważnione. Projekt znaj-
duje się w fazie testów. Większość zawodników aby wpisywać 
dane korzysta ze smartfona, choć program Excel nie ma nie-
których funkcji w telefonach. Dobrą rzeczą byłoby stworzenie 
specjalnej aplikacji dzienniczka treningowego dostosowanej do 
potrzeb dyscypliny.
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Na podstawie danych z dzienniczka gdy wiemy, jakie 
obciążenia treningowe wcześniej zostały zastosowane bar-
dzo łatwo stworzyć miesięczny plan treningowy. Jak wszy-
scy wiemy proces treningowy jest płynny i indywidualny, 
wartości które poznajemy pozwalają nam jeszcze bardziej 
zindywidualizować zajęcia.

Pole do dyskusji

Ciekawostką jest fakt że mamy zawodników, którzy są wy-
bitni, zdobywają medale w młodszych kategoriach wiekowych, 
a kiedy popatrzymy na ich dzienniczki, wynika z nich że mało 
trenują. To nie jest aż tak niepokojące. Widocznie ta objętość 
treningu w tym momencie jest wystarczająca. Jeżeli zawodnik 
przeprowadza badania wydolnościowe i się poprawia, a do 
progresu dochodzi przy tych mniejszych obciążeniach to zna-
czy, że mamy do czynienia z talentem.Dzienniczki stwarza-
ją okazję do dyskusji. Nazwałbym to pewną demokratyczną 
konsekwencją działania tego systemu. Niektórzy zawodnicy, 
przeważnie starsi podchodzą do trenerów i mówią: „mieli-
śmy zaplanowane to i to, dlaczego tego nie zrobiliśmy. Co się 
dzieje?” Celem dzienniczków treningowych jest przejrzystość 
procesu treningowego, wymóg realizacji stawianych założeń.
Ja też monitoruję dzienniczki i na ich podstawie dyskutuję 
z trenerami. Nie w formie nacisku, nie napieram, analizujemy
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i wyciągamy wnioski z tego, co przeczytamy. Regularnie spo-
tykam się z trenerami dwa, cztery razy w roku. Bywam w te-
renie, ale co miesiąc konsekwentnie sprawdzam plany i aktuali-
zacje dostępne w dzienniczkach. Docierają do mnie wszystkie 
niezbędne informacje z procesu treningowego.

Skrupulatna Kamila Żuk i Monika Hojnisz?

Wywodzę się z lekkiej atletyki. W tej dyscyplinie było nie 
do pomyślenia, żeby biegacz nie wiedział ile kilometrów prze-
biegł, a miotacz ile rzutów wykonał? W biathlonie to jest bar-
dziej złożone. W okresie letnim jest dużo środków treningo-
wych. Zawodnicy biegają cross, biegają na rolkach, na nartach, 
jeżdżą na rowerze górskim, szosowym. To trzeba wszystko 
zapisać. Potem przez pół roku odbywają się głównie trenin-
gi na nartach, w różnych zakresach oczywiście. Są treningi 
strzeleckie – na zmęczeniu, bez zmęczenia, w pierwszym, 
drugim, trzecim zakresie, w warunkach startowych. Do tego 
dochodzi trening siły. W procesie planowania i prowadzenia 
dzienniczków wiodą prym kadry narodowe. Bardzo mi się to 
podoba. Nasi reprezentanci dają dobry przykład innym, prze-
ważnie młodszym zawodnikom. Tłumaczą zasady. Wyjaśniają, 
że sporttestery nie są gadżetem, ale pomocnym w treningu 
narzędziem. To jakaś dodana wartość stworzonego przez 
nas systemu.

CELUJ W IGRZYSKA

I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ 

BIATHLONISTĄ

BIATHLON 
DLA KAŻDEGO

NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU BIATHLONU

ORGANIZACYJNA STRUKTURA 
SZKOLENIA W PZBiath.

KARDRA
SENIOREK

I SENIORÓW

KARDRA
MŁODZIE-

ŻOWA

ACSS WCSS

KADRA 
JUNIORÓW

SMS
BOSSM

UKS-y KLUBY
KLASY

SPORTOWE

Kamila Żuk jest wielką nadzieją polskiego biathlonu. W tym 
roku zadebiutowała na igrzyskach olimpijskich, potem na mi-
strzostwach świata juniorek zdobyła trzy medale. Powołaliśmy 
ją do kadry seniorek, kiedy była jeszcze juniorką młodszą. Po 
starcie w Pjongczangu i na mistrzostwach świata 1 marca 
br. zgodnie z wymogami systemu, aby zmian dokonywać 1. 
każdego miesiąca, wpisała wszystkie konieczne informacje 
do swojego dzienniczka treningowego. Prowadzi ten dzienni-
czek systematycznie, jest bardzo poukładaną osobą. Monika 
Hojnisz, którą prowadziłem w UKS Lider Katowice regularnie 
wpisuje dane od 11 lat. Podobnie inne zawodniczki. Niekiedy 
występuje problem z panami – ale przekonałem ich do ko-
nieczności i skuteczności tej metody. Dla zawodników było 
zaskoczeniem że tak wiele informacji trzeba wpisywać. Teraz 
działa to praktycznie bezproblemowo.

Dzienniczki tworzą dokumentację pozwalającą nam odpo-
wiedzieć na wiele pytań. Dlaczego? Jak? Kiedy? Po co? Ułatwia 
również postawienie właściwych pytań. Otrzymujemy dzięki 
temu wiele informacji zwrotnych. Sposób prowadzenia dzien-
niczka może być różny, jednak unifikacja pozwala na szybszą 
analizę.

Od planowania procesu treningowego, od dziennicz-
ków treningowych nie ma odwrotu. Moim zdaniem nie tylko 
w biathlonie, ale także w polskim sporcie, i to na każdym eta-
pie szkolenia sportowego. 
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Działania 
sportowe a sen 
z perspektywy 
psychologii
Większość z nas obserwuje u siebie niedobory snu. Duża część 
współczesnych badań wykazuje, że dziś wszyscy śpimy krócej niż kiedyś. 
Stanowi to ogromne zagrożenie dla naszych organizmów, także dla 
organizmów sportowców.

Przechodząc do zagadnień związanych ze snem należy 
wcześniej omówić zjawisko stresu, gdyż regeneracja, 
wypoczynek, a w tym także sen są bezpośrednio po-
wiązane ze stresem. 

Stres dotyczy każdego z nas

Pionierskie prace Hansa Selye’ego tłumaczyły nam że stres 
jest niespecyficzną reakcją organizmu na każde stawiane 
mu wyzwanie. Oczywiście dziś krytykujemy takie podejście. 
Mówimy że na stres jesteśmy narażeni wszyscy, że stres 
dotyczy każdego z nas, nie jest więc reakcją specyficzną. 
W swoich badaniach Selye zaprezentował mechanizm reakcji 
stresu wyróżniając: fazę alarmową, fazę adaptacji i fazę wy-
czerpania. Wskazał więc że organizm możeprzystosować się 
do stresu. Ale to nie znaczy że go nie przeżywamy. Posłużę 
się prostym przykładem. Jeżeli usiądę na krześle, czy po-
wiem że mój organizm znalazł się w stanie stresu? Oczywiście 

że nie, bo często siadam, przystosowałem się do pracy na sie-
dząco. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś kazał mi siedzieć długo 
i powiedział: „Nie ruszaj się! Nie wstawaj!”. Po pewnym czasie 
zaczynam odczuwać niewygodę. I w tym momencie pojawia-
ją się oznaki stresu. Co robię? Próbuję się jakoś przystosować. 
Wiercę się, drapię, zmieniam ułożenie ciała, zakładam nogę 
na nogę. Ale gdyby ktoś powiedział, że muszę dalej siedzieć 
dalej  nie mogę się nie ruszać, dochodzę do kresu wytrzymało-
ści. Myślę sobie: „No nie, albo zaraz wstanę i stąd wyjdę albo 
padnę i mnie wyniosą.”  w ten oto sposób zbliżyłem się do gra-
nic adaptacji.

Wnioski te przełożyć  możemy na nasze zachowania w innych 
sytuacjach. Potocznie mówimy: „Dopóty dzban wodę nosi, do-
póki się ucho nie urwie”. Tak samo jest z nami, z naszym organi-
zmem. Możemy wiele znieść, wytrzymać, ale gdzieś  pojawiają 
się pewne granice. Te granice mogą prowadzić do choroby, 
a nawet śmierci. Znamy takie przykłady, z którego najbar-
dziej drastyczny to zjawisko karoshi, śmierci z przepracowania 
w Japonii.  W sporcie to zjawisko przetrenowania często ozna-
czające koniec kariery.

DR HAB. PROF. NADZW. MARCIN KRAWCZYŃSKI

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie 

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
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Indywidualna ocena sytuacji

Z drugiej strony klasyczne badania Waltera Cannona mó-
wią o tym, że stres jest też reakcją mobilizacyjną organizmu. 
Obserwacje w świecie zwierząt pokazują, że organizm mo-
bilizuje się po to, aby podjąć walkę lub uciec przed drapież-
nikiem. Te przykłady znajdują potwierdzenie już na poziomie 
badań hormonalnych.

Stres pełni także bardzo pozytywną rolę. Cóż warte byłoby na-
sze życie, gdyby nie odrobina pozytywnego stresu? Dla przy-
kładu: oczekujemy na spotkanie z ważną dla nas osobą,  przy-
gotowujemy się do ważnych zawodów, rozpakowujemy prezent 
- niespodziankę. Wtedy też mamy do czynienia ze stresem. Ale 
wywołuje on wówczas w nas pozytywne emocje.

Dochodzimy w ten sposób do sedna pojęcia stresu z psycho-
logicznego punktu widzenia. Teorie Lazarusa i Folkman wska-
zują na potrzebę subiektywnego podejścia do tego zjawiska. 
Według nich stres wiąże się z indywidualną oceną sytuacji, 
która może być oceniona jako zagrażająca.

Posłużę się moim ulubionym przykładem. Wyobraźmy so-
bie sytuację, że do domu po lekcjach wraca kilkuletni chło-
piec. Dochodzi do brzegu budynku i nagle wypada zza ściany 

Niektórzy będą wspinać się na 
wyżyny swoich umiejętności kiedy 
będą uspokojeni, zrelaksowani, 
a ich poziom pobudzenia będzie niski. 
Inni będą potrzebować pobudzenia 
średniego. Ale są i tacy, którzy 
potrzebują być maksymalnie 
pobudzeni, by osiągnąć stan 
indywidualnej gotowości 
startowej. 
Jest to indywidualne. 

wielki, groźnie wyglądający pies. Czy chłopiec odczuje stres? 
Większość z nas stereotypowo powie, że jak najbardziej. Ale to 
zależy. Bo możemy sobie wyobrazić że jest to pies tego chłop-
ca i wybiega mu na spotkanie. Mamy do czynienia ze stresem 
pozytywnym.  Zwierzę przecież sprawiło chłopcu przyjemną 
niespodziankę. Ale może to nie był jego pies. Chłopiec mógł 
jednak wychowywać się w domu z takimi zwierzętami. Wie, ma 
doświadczenie jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Pojawienie 
się zwierzęcia jest dla niego sytuacją normalną. Posiada, jak-
byśmy to powiedzieli w sporcie, rutynę, wie jak się zachować.

Możemy założyć jeszcze jeden wariant. To jest jego pies, wie 
jak się z nim obchodzić, ale wraca po szkole i myśli ma zajęte 
czymś innym. Nagle wpadnie na tego psa i się wystraszy. Każdy  
z nas zna taką sytuację kiedy siedząc w domu, ktoś z naszych 
domowników nas wystraszy. To nie cechy tego psa, nie cechy 
tego chłopca, ani nie cechy tej sytuacji decydują, że występuje 
zjawisko stresu, ale dopiero interakcja wielu czynników – od-
powiednie właściwości bodźca, odpowiednie cechy podmiotu, 
którego stres ten dotyczy.

Rozwinięciem tej teorii jest model wskazujący na to, że wszyst-
ko co nas otacza odbieramy na poziomie sensorycznym. 
Co   wtedy robimy? Analizujemy. W tym modelu mamy dwa 
rodzaje interpretacji – interpretację poznawczą oraz interpre-
tację afektywną. W niektórych sytuacjach decydują emocje, 
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a w niektórych rozum. Mamy interpretację poznawczą, de-
skryptywną, opisową, która bazuje na: wiedzy, doświadczeniu, 
kompetencjach. Z drugiej strony afektywną, tę emocjonalną, 
motywacyjną. Istotną rolę odgrywa tu nasze ustosunkowanie. 
Czasami rozum wyprzedza emocje, a czasami emocje wyprze-
dzają rozum.

Przechodząc od stresu do poziomu wykonania wiemy i potwier-
dzają to teorie psychologiczne, że ten komponent emocjonal-
no-motywacyjny(lęk czy stres) ma tu wspólny rdzeń. Wraz ze 
wzrostem pobudzenia sprawność naszego działania do pew-
nego momentu rośnie, po czym po przekroczeniu pewnego 
progu, po osiągnięciu optimum, zaczyna spadać (to tzw. prawa 
Yerkesa-Dodsona). Stres pozytywny do pewnego stopnia nas 
pobudza, mobilizuje, ale potem pojawia się wyczerpanie, prze-
ciążanie, przetrenowanie.

Wysokie i niskie pobudzenie

Niekiedy jednak jest zupełnie inaczej. Zakładamy że jeśli zada-
nie jest łatwe i nie potrzebujemy się mobilizować i na odwrót 
jeśli mamy przed sobą trudność, musimy się spiąć. Co mówi 
drugie prawo Yerkesa-Dodsona? Jest dokładnie odwrotnie. 
Przy rozwiązywaniu zadań trudnych wskazany jest niski po-
ziom pobudzenia, a przy zadaniach łatwych - wysoki. Dlaczego? 
Zadania trudne mobilizują nas na tyle że niepotrzebne jest nam 

dodatkowe „doładowanie”. Często popełniamy ten błąd, co 
prowadzi do niewykonania zadania.

Parę lat temu był u nas Yuri Hanin, rosyjski psycholog spor-
tu z Sankt Petersburga, obecnie mieszkający w Finlandii 
Opracował on Model Indywidualnej Strefy Optymalnego 
Funkcjonowania (IZOF), który pokazuje że optymalne funk-
cjonowanie w sporcie nie jest jednakowe. Każdy z nas reaguje 
różnie. Niektórzy będą wspinać się na wyżyny swoich umie-
jętności kiedy będą uspokojeni, zrelaksowani, a ich poziom 
pobudzenia będzie niski. Inni będą potrzebować pobudzenia 
średniego. Ale są i tacy, którzy potrzebują być maksymalnie po-
budzeni, by osiągnąć stan indywidualnej gotowości startowej. 
Jest to indywidualne. Dla trenerów bardzo ważnym zadaniem 
jest rozpoznać, jaki jest optymalny stan każdego z zawodników.

Inną teorią jest tzw. teoria odwrócenia. Reagujemy na poziomie 
dwóch wymiarów – wysokiego i niskiego stresu oraz wysokie-
go bądź niskiego pobudzenia. Niski stres i wysokie pobudzenie 
nazywamy stanem flow, efektywnego działania, pobudzenia, 
entuzjazmu. Wtedy wszystko układa się dobrze. Wtedy mamy 
ten pęd, ciąg, jesteśmy w dobrym nastroju. Zbyt wysoki stres 
przy wysokim pobudzeniu – to przestymulowanie. W starych 
podręcznikach było to nazywane stanem gorączki przedstar-
towej. I wreszcie zbyt niska stymulacja, zbyt niskie pobudzenie 
przy wysokim stresie to nuda, zmęczenie, można je potrakto-
wać jako symptomy przetrenowania lub bywa też porównywa-
ne do tzw. stanu apatii przedstartowej.
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Przesypiamy 1/3 życia

Te wszystkie stany są efektem różnych czynników, które okre-
ślamy mianem składowych stylu życia. Spośród tych czynników 
radzenie sobie ze stresem, wypoczynek i - jeden z jego naj-
ważniejszych przejawów - sen pełnią kluczową rolę. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że one istnieją. Ale nie wiem, czy mamy 
świadomość  jak istotną rolę  pełnią w naszym życiu.

Sen jest stanem fizjologicznym. Jeżeli zsumujemy odcinki snu 
to okazuje się że aż 1/3 życia przesypiamy. Jeżeli popatrzymy 
na rytm między snem a czuwaniem, możemy podzielić ten okres 
na trzy odcinki. 2/3 to nasza aktywność, a 1/3 to czas snu. 
Regulatorem jest tutaj światło. Jak wynika z wielu badań, prze-
ciętna długość snu powinna wynosić około 8 godzin.

Przeanalizujmy to na podstawie naszego rytmu dobowego. 
Jeżeli wstajemy o 6:00-7:00, nasza aktywność rośnie do go-
dziny ok. 12:00-13:00, następnie zaczyna opadać, dalej rośnie 
od około 16:00, jej szczyt przypada na 19:00-20:00 i wresz-
cie gdzieś o 23:00 powinniśmy pójść spać. Gdybyśmy utrzy-
mywali ten rytm życia wówczas efekty dla naszego zdrowia, 
życia, aktywności byłyby bardzo korzystne. Oczywiście są 
pewne odstępstwa od tego schematu. Istnieje „typ skowron-
ka”, człowieka, który dobrze się czuje, kiedy rano wstaje i wcze-
śnie idzie spać. I „typ sowy” człowieka, który lubi pracować do 
późna w nocy i później wstać. To są nasze przyzwyczajenia, 

Okazuje się, 
że niewyspanie, 
niedobory snu 

powodują mniejszą 
tolerancję na ból, 

czego następstwem 
będzie zawsze mniej 

wydajny trening. 
Następuje szybsze 
zakończenie zajęć, 

występuje więcej przerw 
wypoczynkowych.
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indywidualna zmienna. Nie zmienia to zalecenia, abyśmy każdą 
czynność wykonywali jako osoby wypoczęte i robili je w sposób 
systematyczny. Godziny przeznaczone na sen są godzinami naszej 
regeneracji, czasem w którym odzyskujemy nasze siły witalne, od-
zyskujemy możliwości koncentracji, zdolności zapamiętywania, 
utrzymywania pozytywnego nastawienia, które pomagają radzić 
sobie ze stresem. 

Odpowiednia ilość snu jest uzależniona od wieku. Dla większo-
ści dorosłych optymalna długość snu to 7-9 godzin. Młodzież śpi 
trochę dłużej. Te przedziały to optimum. Mamy pewne granice, 
których nie powinniśmy przekraczać. Należy podkreślić, że nad-
miar snu zakłóca wykonanie zadań. 

Niebieskie światło – wróg zasypiania

Sen składa się z dwóch cyklicznych faz NREM i REM. Jeden cykl 
snu trwa około 90 minut. Nasz sen ma więc około sześciu, sied-
miu cykli. Najpierw przechodzimy w fazę NREM. To sen płytki, 
w momencie zasypiania, kiedy jeszcze możemy reagować na ota-
czające nas bodźce. Następnie sen pogłębia się, ciało porusza się, 
występuje zmiana położenia. Pojawia się sen głęboki, a później 
bardzo głęboki. Potem wchodzimy w fazę snu – REM, kiedy na-
stępuje odcięcie ciała, napięcie mięśniowe znika. Nieraz mogą 
pojawiać się przebudzenia, ale często bez powrotu do świado-
mości. W normalnym cyklu efektywność takiego snu wynosi 
92-95 %.Konsekwencjami braku snu są liczne zaburzenia: spadek 

odporności, kłopoty z koncentracją, zaburzenia nastoju, spowol-
nione reakcje, większa skłonność do podejmowania ryzyka i prze-
ceniania swoich możliwości, obniżenie motywacji, czy nawet psy-
chopatologia. Znaczne niedobory powoduje codzienna kumulacja 
braku już na poziomie  1-2 godzin snu. Często odczuwamy ten 
deficyt i próbujemy go odrobić. W weekend próbujemy wtedy 
spać trochę dłużej. W sporcie to jest raczej niemożliwe, ponieważ 
weekend to czas startów, zawodów, wyjazdów. W takim wy-
padku brak snu powoduje określone, negatywne konsekwencje.

Przyczyn niedoboru snu jest wiele. Zwrócę uwagę na jedną, któ-
ra pojawiła się wraz z postępem technologicznym. Wiele aktu-
alnych analiz wskazuje że głównym złodziejem naszego snu jest 
niebieskie światło emitowane przez wszelkie urządzenia: - lapto-
py, smartfony, telewizory. Kładąc się do łóżka popełniamy pod-
stawowe błędy, kiedy zaglądamy do telefonu, publikujemy coś 
na Facebooku, a to odpowiadamy na mail. Niebieskie światło nie 
ma znaczenia jeśli jest widno, a  kiedy robi się ciemno działa pobu-
dzająco. Większość młodych ludzi nie rozstaje się z urządzeniami. 
Większość młodych zawodników boryka się z tym zaburzając 
swój sen. Trenerzy  wiedzą o tym doskonale. 

Konsekwencje niedoboru snu u sportowców

Sportowcy mocno cierpią z powodu złego snu. Okazuje się że już 
nawet jedna zarwana noc rzutuje na obniżenie wyników sporto-
wych – pokonują krótszy dystans, mają wyższe tętno, zużywają 

Możemy wiele znieść, 
wytrzymać, ale gdzieś  
pojawiają się pewne 

granice. Te granice mogą 
prowadzić do choroby, 

a nawet śmierci. 
W sporcie to zjawisko 
przetrenowania często 

oznaczające koniec 
kariery.
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więcej tlenu, następuje podwyższenie poziomu mleczanu pod-
czas testu rowerowego. W Stanach Zjednoczonych przeprowa-
dzono badania na tenisistach. Skrócenie czasu snu do 5. godzin 
przez jedną noc spowodowała, że precyzja pierwszego serwisu 
obniżała się z 53% do 37% w tej samej grupie zawodników.  
Jedna zarwana noc przyczynia się do zaburzeń: funkcji poznaw-
czych, koncentracji uwagi, trudności w podejmowaniu decyzji. 
W grach zespołowych objawia się to pogorszeniem trafności 
decyzji taktycznych. 

I odwrotnie; jeśli wydłużano sen, wzrastały obiektywne para-
metry wykonania zadania sportowego. O 5% wzrastała pręd-
kość, o 9% precyzja rzutów wolnych, wśród koszykarzy nastąpił 
9-procentowy wzrost celności rzutów za trzy punkty. W tenisie 
serwis przy wydłużeniu snu poprawił się z 36% do 41%. Może 
to niedużo, ale wskazuje pewną tendencję.

Przypomnę że w pierwszej fazie snu następuje konsolidacja 
wspomnień. Ten moment sprzyja pozytywnym efektom uczenia 
się. Brak snu jest często przyczyną  zakłócenia uwagi. Potocznie 
mówimy że to roztargnienie, ale skutki mogą być dużo gorsze. 
Większość badań potwierdza, że niewyspanie jest czynnikiem 
zwiększającym podatność na urazy.

Sportowcy, którzy mają niedobory snu są bardziej podatni 
na przeziębienia. Jednostki śpiące mniej niż 7 godzin były trzy 
razy bardziej podatne na wystąpienie przeziębienia po bezpo-
średniej aplikacji wirusa niż ci, którzy spali więcej niż 8 godzin. 
Okazuje się że niewyspanie, niedobory snu powodują mniejszą 
tolerancję na ból, czego następstwem będzie mniej wydajny tre-
ning (krótsze zajęcia więcej przerw). Naukowcy obliczyli, że na-
wet do 20%. Niewyspanie przyczynia się również do wzrostu 
masy ciała. Wiemy jakie może to mieć znaczenie w dyscypli-
nach, w których trzeba szczególnie dbać, np. o utrzymanie od-
powiedniej kategorii wagowej. 

Docenić wartość snu

Istnieje kilka prostych recept, by uniknąć niewyspania. Rady 
te wymagają tylko jednego - konsekwencji i świadomości. 
Wszyscy wiemy że powinniśmy spać co najmniej 8 godzin, ale 
rzadko stosujemy się do tej zasady.  Oto kilka wskazówek aby 
móc prawidłowo spać:

• przestrzeganie regularnego trybu życia;

• konsekwentne wstawianie i zasypianie o tej samej godzi-
nie, czyli ustalenie pewnej rutyny tak jak robią to mamy 
z małymi dziećmi;

• zapewnienie ciemności w miejscu naszego snu. Związane 
jest z wydzielaniem melatoniny, która reguluje stan czuwa-
nia.  Niestety to my zakłócamy ten proces, choćby mając 
włączone oświetlenie podczas zasypiania.. Należy zasunąć 
żaluzje, rolety, zasłony;

• należy spać w zimnie, wietrzyć sypialnię, zapewnić odpo-
wiednią wilgotność;

• 2 godziny przed snem zakończyć pracę, która wymaga 
wysiłku intelektualnego i traktowana jest przez nas jako 
obowiązek;

• dobrą rzeczą jest czytanie przed zaśnięciem, ale czegoś 
lekkiego, rozrywkowego i absolutnie w wersji papierowej, 
nie na żadnym czytniku elektronicznym;

• usunięcie z sypialni gadżetów elektronicznych i telewizora;

• unikanie kofeiny, alkoholu i nikotyny przed snem;

• usunięcie zegarków z widocznego miejsca w sypialni, gdyż 
osoby które mają problemy z zasypianiem mają tendencję 
do zerkania na zegarek;

• terapeuci twierdzą, że nie należy zasypiać na siłę – jeżeli 
nie możemy zasnąć należy wstać i się czymś zająć.

Obszar naszego życia związany ze snem jest elementem, któ-
rego nie doceniamy. Z pokolenia na pokolenie śpimy krócej. 
Większość specjalistów wykazuje że to jest błąd, który stanowi 
uszczerbek na zdrowiu. Dlatego pojawia grupa różnych chorób 
które określimy jako choroby cywilizacyjne, psychosomatycz-
ne, które pogłębiają nasze problemy zdrowotne. W przypadku 
sportowców problemy ze snem przyczyniają się do zwiększenia 
urazów, zmniejszenia wydajności treningu i – co jest najbardziej 
bolesną konsekwencją - znacznego pogorszenia wyników.

W ostatnim czasie ukazał się specjalny numer Magazynu 
Psychologicznego „Charak ter y”,  „Psychologia Dziś” 
pt. „Pora na dobrą noc” (nr 1/2018) – polecam wszystkim za-
interesowanym. 
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KĄCIK TRENERA

Młode Asy 
Parkietów 
czyli MAPA 
- droga do 
przyszłości
Polski Związek Koszykówki w 2014 r. wcielił w życie program 
SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie), który 
dedykowany jest do najmłodszej grupy koszykarskich adeptów, 
uczęszczających do klas 4-6 Szkoły Podstawowej (10-13 lat).

Program dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w ramach zadania „Upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sporto-
we”. Zajęcia prowadzone w ramach SMOK-u mają za-

chęcić jak największą liczbę dzieci do uprawiania koszyków-
ki i sprawić, aby stała się ich pasją. Oprócz zainteresowania 
dyscypliną, wzrośnie zwiększenie aktywność fizycznej wśród 
dzieci, która jak wiemy zmaga się w dzisiejszych czasach z tzw. 
„elektronicznym szaleństwem”. Ważną rolę w programie mają 
trenerzy - PZKosz zadbał o ich edukację.

Od początku trwania programu szkoleniowcy wzięli udział w czte-
rech kilkudniowych szkoleniach, podczas których najlepsi trenerzy 
młodzieżowi prowadzili wykłady na temat sposobu pracy z młodzieżą.

MACIEJ SZELĄGOWSKI 
Wychowanek Asseco Gdynia, 
były asystent trenera 
reprezentacji Polski U16 oraz 
Koordynator Pionu Męskiego 
programu Młodych Asów 
Parkietu w Wydziale Szkolenia 
Polski Związek Koszykówki. 
Trener drużyny SKK Polonia 
Warszawa.
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Program SMOK ewoluował, co roku wzrasta ilość ośrod-
ków – z czterech ośrodków żeńskich i dwunastu męskich 
w pierwszym (pilotażowym) roku osiągnęliśmy liczbę 150 
ośrodków (79 żeńskich i 71 męskich). Podczas trwania roku 
szkolnego pojawiają się nowe ośrodki. Naturalnie wraz ze 
zwiększeniem ilości placówek, w górę poszła ilość uczestników 
programu. Od 2014 r. zanotowaliśmy wzrost z 829 uczestni-
ków do aż 6828.

Przystąpienie do programu nie oznacza pozostania w nim 
na zawsze. W trakcie trwania roku szkolnego ośrodki są kon-
trolowane. Przeprowadzane są hospitacje zajęć, które są póź-
niej oceniane.

SMOK to program dla wszystkich szkół podstawowych. 
Zajęcia prowadzą trenerzy z kwalifikacjami i doświadczeniem 

w pracy z młodzieżą. Lekcje może poprowadzić też każdy 
nauczyciel wychowania fizycznego, który uczy w szkole, ale 
nie posiada dodatkowych uprawnień trenera czy instruktora 
koszykówki. W sumie w programie uczestniczy już 300 trene-
rów, a to prawie 10-krotnie więcej niż na początku, gdzie tę 
grupę stanowiła garstka 32 osób.

W 2015 r. MSiT podjął przełomową dla PZKosz decy-
zję i ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania sportowego 
i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem 
młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze 
wparciem jednostek samorządu terytorialnego.” Polski Związek 
Koszykówki przystąpił do konkursu i utworzył GOSSM-y, czyli 
Gimnazjalne Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży, które są 
kontynuacją programu SMOK.
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Konferencja na temat programu Młode Asy Parkietu. Od lewej: 
prezes PZKosz. Grzegorz Bachański, podsekretarz stanu w MSiT 

Jarosław Stawiarski, główny trener KOSSM PZKOsz Warszawa Piotr 
Stasiewicz, zawodnik Legii Warszawa Sebastian Kowalczyk
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Od początku trwania 
programu szkoleniowcy 

wzięli udział
w czterech

kilkudniowych
szkoleniach, podczas 

których najlepsi trenerzy 
młodzieżowi prowadzili 

wykłady
na temat sposobu
pracy z młodzieżą.
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GOSSM to program w którym prowadzone jest już spe-
cjalistyczne szkolenie przeznaczone dla tych najzdolniejszych 
uczniów w naszym kraju. W odróżnieniu od SMOK-ów zajęcia 
odbywają się nie dwa razy w tygodniu, tylko 3-4 razy z koszy-
kówki oraz 3-4 razy z motoryki. Oprócz tego zawodnicy raz 
w tygodniu mają zapewnioną odnowę biologiczną i znajdują się 
pod stałą opieką fizjoterapeuty. W każdym ośrodku zatrudnio-
nych jest trzech specjalistów: od koszykówki (wśród trenerów 
są wybitni trenerzy klubowi oraz szczebla centralnego), moto-
ryki (trenerzy przygotowania motorycznego, którzy również 
współpracują z kadrami narodowymi oraz zespołami ekstrakla-
sy) oraz fizjoterapeuci (też z doświadczeniem reprezentacyjnym 
i seniorskim). Co roku odbywają oni szkolenia z zakresu koszy-
kówki, motoryki i fizjoterapii organizowane przez PZKosz. Na 
początku programu młodzież szkoliło 101 trenerów, w 2017 r. 
było ich 116, a od września 2018 r. będzie to ich aż 125.

Tak jak w SMOK-ach, tak i w GOSSM-ach prowadzony jest 
monitoring zajęć w ośrodkach, a ich praca jest stale weryfi-
kowana. Z biegiem czasu, analogicznie do sytuacji w SMOK-
ach zmieniała się również ilość ośrodków GOSSM. W 2015 r., 
który był okresem pilotażowym dla tego projektu, uruchomi-
liśmy 18 ośrodków żeńskich i 16 męskich. We wrześniu tego 

roku uruchomione zostaną kolejne trzy (dwa żeńskie i jeden 
męski) i w naszym kraju funkcjonować będą 42 ośrodki (21 
żeńskich i 21 męskich) pod nazwą KOSSM (zgodnie z reformą 
oświaty i likwidacją szkół gimnazjalnych, Koszykarskie Ośrodki 
Sportowego Szkolenia Młodzieży).

Większa liczba ośrodków to także większa ilość uczestni-
ków. Trzy lata temu było ich 580, w 2017 r. – 686, a po uru-
chomieniu kolejnych ośrodków we wrześniu br. szacowana licz-
ba uczestników wynosić będzie około 730 osób. W tej grupie 
znajdują się zawodniczki i zawodnicy Kadr Wojewódzkich i Kadr 
Narodowych. Każdy z uczestników jest stale monitorowany. 
Wszystkie zawodniczki oraz zawodnicy poddawani są bardzo 
wymagającym badaniom motorycznym i testom koszykarskim, 
które wyznaczył Polski Związek Koszykówki.

O Sportowego w Łomiankach i Cetniewie - uczniowie są 
zakwaterowani w bursie, gdzie mają pełne wyżywienie, uczą 
się w jednej szkole i trenują w tym samym miejscu. Różnica jest 
taka, że KOSSM Człuchów nie bierze udziału w żadnych roz-
grywkach, a zawodnicy na weekendy wracają do domów, gdzie 
grają mecze ligowe w swoich macierzystych klubach. Efektem 
szkolenia w tym ośrodku jest to, że już teraz widać po młodych 



63

2015 2016 2017
0

20

40

60

80

100

120

140

101
123 116

Liczba trenerów w programie GOSSM

0
2015
pilotaż 2016 2017

45

5

10

15

20

25

30

35

40

18

16

21

20

19

20

Ośrodki żeńskie
Ośrodki męskie

Liczba ośrodków GOSSM

Od 2016 roku na podstawie hospitacji oraz specjalistycznych badań
i testów prowadzona jest selekcja badań i testów prowadzona jest

sekcja ośrodków. Na podstawie zebranego materiału od 2018 roku
PZKosz wprowadzi system oceny ośrodków według ściśle ustalonych

norm punktowych, którzy służyć będzie ocenie ośrodków.

koszykarkach i koszykarzach, że zrobili ogromne postępy, dla-
tego w kolejnych latach dążyć będziemy do tego, aby utworzyć 
jak najwięcej takich ośrodków.

Projekt „Młode Asy Parkietów (MAPA)” ma pomóc powró-
cić do czasów, kiedy Polska koszykówka liczyła się w Europie, 
czyli do końcówki lat 90. XX w., kiedy seniorska reprezenta-
cja mężczyzn pod wodzą trenera Eugeniusza Kijewskiego była 
siódmą siłą naszego kontynentu w 1997 r., a dwa lata później, 
w Katowicach podopieczne Tomasza Herkta po fenomenalnych 
występach zostały mistrzyniami Europy.

Przez ostatnie dwadzieścia lat naszym drużynom nie uda-
ło się zdobyć żadnych medali. Sukcesy odnosiły za to kadry 
młodzieżowe. W 2005 r. w Brnie dziewczęta zostały wicemi-
strzyniami Europy U20, a brąz w Poznaniu wywalczyła druży-
na U16, w 2010 r. w Hamburgu wicemistrzami świata zostali 
chłopcy U17, w 2011 r. w Belgradzie dziewczęta zajęły trzecie 
miejsce na ME U20. SMOK-i i KOSSM-y, które współtworzą 
projekt „Młode Asy Parkietów” mają zachęcić jak najwięcej za-
wodniczek i zawodników do trenowania koszykówki w spójnym 
programie koordynowanym przez PZKosz i sprawić, aby ta dys-
cyplina znów stała się znów popularna w Polsce. 
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Większa liczba 
ośrodków to także 

większa liczba 
uczestników.

Trzy lata temu
było ich 580,

w 2017 r. – 686, a po 
uruchomieniu kolejnych 
ośrodków we wrześniu 

szacowana liczba 
uczestników wynosić 

będzie około 730 
 osób.



DEBATA O POLSKIM 
SPORCIE NA FORUM 

EKONOMICZNYM 
W KRYNICY

PROGRAM SKS JEDEN 
WSPÓLNY CEL: AKTYWNE 

SPĘDZANIE WOLNEGO 
CZASU!

NA CO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ PRZY WYBORZE 

UBEZPIECZENIA DLA 
WYCZYNOWEGO 

SPORTOWCA

ZARZĄDZANIE 
I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 
ZAWODOWEGO 

SPORTOWCA

©
 AD

AM
 N

U
RKIEW

IC
Z/M

ED
IASPO

RT



W NUMERZE

Spis Treści:

DEBATA O POLSKIM SPORCIE NA FORUM 
EKONOMICZNYM W KRYNICY

PROGRAM SKS JEDEN WSPÓLNY CEL: AKTYWNE 
SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU!

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE 
UBEZPIECZENIA DLA WYCZYNOWEGO SPORTOWCA

ZARZĄDZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
ZAWODOWEGO SPORTOWCA

JAK TO SIĘ ROBI W AMERYCE

4

8

12

14

16

FORUM TRENERA
Zarządzanie Sportem

Wydawca
Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy
ul. Trylogii 2/16
01-982 – Warszawa

Koordynator wydawniczy:
Olgierd Kwiatkowski

Redaktor naczelny
Jan Ciepiela

Opracowanie graficzne
Łukasz Janusz

Skład i łamanie
Łukasz Janusz, Jan Ciepiela

Korekta
Katarzyna Szoch-Jędrys

Webmaster
Marcin Szafert

Druk:
System Druk
ul. Rzemieślnicza 1/712
30-603 Kraków

Nakład: 300 szt.



FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM

SZANOWNI PAŃSTWO

Jak dobrze wiecie sport to nie tylko aktywność fizyczna 
ale i mądre i dalekowzroczne planowanie kariery. Nie ma 
nic gorszego niż niewykorzystany talent zawodnika, który 
mógłby przysporzyć nam wielu radości ze zdobytych me-

dali. Większość sportowców odejście od zawodowego uprawia-
nia sportu argumentuje wystąpieniem poważnej kontuzji oraz 
brakiem środków na jej całkowite wyleczenie. Kontuzje nie wy-
bierają mogą zdarzyć się każdemu, dlatego zapraszam do za-
poznania się z artykułem poruszającym tematykę ubezpieczeń 
sportowych – często zaniedbywaną przez wielu sportowców i 
ich opiekunów.

Po blisko dwóch latach działalności nadszedł czas na podsumo-
wanie największego w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki pro-
gramu SKS. W podsumowaniu zostały zawarte opnie operatorów 

krajowych oraz wnioski z badań, jakie zostały przeprowadzone 
podczas realizacji programu. 

Warto  zaznajomić się z również z artykułem mówiącym o tym, 
co najważniejsze podczas pozyskiwania sponsora. Wiedza doty-
cząca tego jakimi wizerunkami dysponujemy i w jakich obszarach 
możemy go wykorzystywać jest absolutną podstawą wszelkich 
działań sponsoringowych.  Nie możemy  mówić o profesjonalizmie 
jeżeli tak podstawowe kwestie nie są zrozumiane przez środowisko 
sportowe. 

Gorąco zachęcam również do zapoznania się z relacją Kamila 
Kukułki z minionego Forum Ekonomicznego, podczas którego od-
był się panel poruszający tematykę roli sportu zawodowego i kul-
tury fizycznej w społecznym i gospodarczym rozwoju Polski, gdzie 
gościem był m.in. Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Jan Ciepiela
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI
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Kamil Kukułka

Debata o polskim sporcie 
na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy
W dniu 5 września 2018 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 
odbyła się istotna debata na temat rozwoju polskiego sportu 
i jego roli w Państwie. Forum Ekonomiczne to coroczne spotkanie 
przedstawicieli władz politycznych z Polski i krajów sąsiedzkich oraz 
spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorców. 
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Otwarcia panelu „Rola sportu zawodowego i kultury 
fizycznej w społecznym i gospodarczym rozwoju 
Polski” dokonał Premier RP, Mateusz Morawiecki, 
ogłaszając kluczowe zmiany i inwestycje w sport, aby 

znaleźć następców dla przyszłych polskich mistrzów. W panelu 
dyskusyjnym wzięli udział ponadto: 

• Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka;

• Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego,  
Olgierd Cieślik;

• Prezes Zarządu PKN Orlen, Daniel Obajtek;

• Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, 
Marcin Chludziński; 

• Prezes Zarządu Grupy Maspex, Krzysztof Pawiński;

• Prezes Zarządu Emitel, Andrzej Kozłowski.

Prowadzącym panel był Michał Pol, dyrektor segmentu 
sportowego grupy Onet-RAS Polska (w tym m.in. Przeglądu 
Sportowego).

Głównym tematem rozmowy była zmiana w sposobie fi-
nansowania polskich związków sportowych i położenie nacisku 
na bezpośrednie dofinansowanie indywidualnych sportow-
ców. Równie ważną zmianą jest wprowadzenie innowacyjne-
go projektu „Skaut”, którego celem jest wyszukanie i szkolenie 
najmłodszych talentów sportowych w każdej gminie. „Skaut” 
na start!

Minister Sportu i Turystyki podkreślił, że projekt „Skaut” 
spina całą piramidę szkoleniową w spójny system rozwoju mło-
dego człowieka tak, aby na każdym etapie rozwoju (od dziecka 
do olimpijczyka) mógł korzystać ze środków ministerialnych.

W każdej z 2478 gmin będzie powołany trener lub nauczy-
ciel wychowania fizycznego, którego zadaniem będzie wynaj-
dywanie talentów w szkołach i podczas innych pozaszkolnych 
zajęć sportowych, przeprowadzanie testów sprawnościowych 
i kierowanie do poszczególnych klubów sportowych w poszcze-
gólnych gminach, co pozwoli wyłowić największe talenty z te-
renu dokładnie całego kraju. 

Wcześniej brakowało całościowego spojrzenia na system za-
rządzania talentami. Teraz poza rozwojem gminnej infrastruktury 
sportowej Ministerstwo będzie dbać także o to, kto i kogo tre-
nuje, w jaki sposób, jak często. Cały proces będzie podlegał we-
ryfikacji, począwszy od diety i nawyków żywieniowych, a skoń-
czywszy na twardej metodologii treningu. Dzięki „Skautowi” do 
procesu szkolenia sportowego powinno trafiać w każdej gminie 
dziesiątki, a być może nawet setki młodych talentów.

Te zadania będą finansowane na poziomie ok. 15 mln zł ze 
środków MSiT. Jest to projekt innowacyjny na skalę europejską, 
którego koncepcja już wzbudza uznanie w krajach znacznie bo-
gatszych gospodarczo i sportowo. 

Dotychczasowe działania MSiT skupione były na dole pira-
midy, w tym przede wszystkim na:

• przywróceniu SKS-ów (350 tys. dzieci, kilkanaście 
tysięcy nauczycieli); 

• program „Klub” (dofinansowanie 3,6 tys. małych 
i średnich klubów) – „Żartobliwie mówimy o tym, że to 
takie nasze sportowe 500+” - dodaje Witold Bańka;

• przywróceni kadr wojewódzkich (od młodzika przez 
juniora młodszego i starszego, po młodzieżowca 
i seniora), kadr narodowych;

• innowacyjnym programie „Team100” dla najbardziej 
perspektywicznych olimpijczyków, który finansowany 
jest przez Polską Fundację Narodową w wysokości 
40. tys. zł rocznie na opiekę medyczną, fizjoterapeu-
tyczną danego zawodnika;

• indywidualnym sponsoringu Spółek Skarbu Państwa 
dla zawodników, którzy nie kwalifikują się do 
„Teamu100”, obejmującym ok. 400 zawodników. Celem 
programu są medale Tokio 2020 i Pekin 2022

Istotną zmianą jest skrócenie 
dystansu między sponsorem 

a zawodnikiem, z pominięciem 
związków. Wynika to nie tyle 

z braku zaufania do związków, 
a z tego, że  sami zawodnicy 

chcą mieć bezpośrednie umowy. 
Uważamy że jako sponsorowi to 

nam się bardziej opłaci. Sportowiec 
czuje też większą pewność, sam 
decyduje na co ma przeznaczyć 

otrzymane środki. 
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Szef rządu mówił także o infrastrukturze mającej wspo-
móc rozwój tych talentów: „W ciągu dwóch dwu i pół roku 
zbudujemy 3 tysiące sportowych obiektów w całej Polsce. 
Przeznaczymy na to około 500 mln zł. W ten sposób stworzy-
my nową infrastrukturę w wielu polskich gminach”.

Ponadto funkcjonuje program „Pierwszy trener”, który po-
zwala wyróżnić wychowawców przyszłych mistrzów, którzy 
dość symbolicznie z rąk swoich przyszłych medalistów otrzy-
mują nagrodę 10 tys. zł., aby podkreślić rolę anonimowych czę-
sto wychowawców w drodze do medali olimpijskich.

Stwierdzono ponadto że jedną z bolączek obecnego sys-
temu jest brak transparentności i jakości zarządzania w związ-
kach sportowych, dlatego Ministerstwo stworzyło Akademię 
Zarządzania Sportem dla obecnych i przyszłych pracowników 
związków sportowych.

Dofinansowanie sportowców obok związków

Świadomie wybranym kierunkiem działań Ministerstwa 
jest zwiększenie finansowania indywidualnego, aby środki pły-
nęły bezpośrednio do sportowców, równolegle do związków. 
Oznacza to zmianę priorytetów po to, aby środki przeznaczone 
na przygotowanie sportowców były wydane transparentnie 
i stanowiły większy ekwiwalent dla spółek, przy okazji unikając 
dodatkowych kosztów zarządczych i administracyjnych pono-
szonych przez związki.

Model ten aktywnie wspiera m.in. Prezes PKN Orlen, Daniel 
Obajtek. Jednym z planów Orlenu jest drużyna „Kierunek 
Igrzyska” w ramach której firma planuje około 30 umów stypen-
dialnych z młodymi sportowcami, którzy odnoszą dobre wyniki. 
W przyszłym roku ta liczba wzrośnie do 60 sportowców. Orlen 
zapewnia młodym ludziom bezpieczeństwo finansowe, dzięki 
czemu powinni skupić się na treningu i osiąganiu najlepszych 
wyników. Robimy to bezpośrednio (bez pośredników – czyli 
bez związków sportowych), dzięki czemu następuje większa 
identyfikacją sportowca z firmą. Niezależnie od tych działań 
Orlen pozostanie partnerem związków sportowych oraz PKOl 
i PKPOl. Istotną zmianą jest skrócenie dystansu między spon-
sorem a zawodnikiem, z pominięciem związków. Wynika to nie 
tyle z braku zaufania do związków, a z tego, że  sami zawodnicy 
chcą mieć bezpośrednie umowy. - Uważamy że jako sponsorowi 
to nam się bardziej opłaci. Sportowiec czuje też większą pew-
ność, sam decyduje na co ma przeznaczyć otrzymane środki. 
Skróciliśmy dystans miedzy mecenasem a zawodnikiem – po-
wiedział Obajtek.

Co ważne Orlen traktuje wszystkie te działania jako swój 
core biznes, jednocześnie pilnując swoich środków finanso-
wych, co przekłada się na ciężkie czasami rozmowy partnerskie 

ze związkami. „Chcemy żeby wydatkowanie środków było 
jak najbardziej transparentne i takie warunki stawiamy inwestu-
jąc w sport. Traktujemy inwestycje w marketing sportowy jako 
inwestycje i biznes” – podsumował Prezes Orlenu.

Z badań przygotowanych dla Orlenu wynika, że sponsoring 
sportowy jest najlepszą formą komunikacji. Dzięki niemu roz-
poznawalność naszej marki sięga 99%, co przekłada się na chęć 
do korzystania z usług i produktów (paliw) firmy.

Ponad 80% społeczeństwa twierdzi że sponsoring sporto-
wy jest dobrą formą inwestycji w sport, a 65% społeczeństwa 
twierdzi, że to właśnie spółki Skarbu Państwa powinny inwe-
stować w sponsoring sportowy.

Mecenas ze sportowym DNA

W 2017 r. Totalizator Sportowy przekazał MSiT 774 mln 
zł na infrastrukturę sportową w ramach Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, co stanowi 2/3 budżetu Ministerstwa. 
Natomiast łącznie od 2016 r. było to 1,7 mld zł przeznaczonych 
na infrastrukturę. Środki te pochodzą z gier losowych, z których 
19% przekazywanych jest do tego Funduszu.

Ponadto jak informuje Puls Biznesu Totalizator Sportowy 
chce stworzyć specjalny fundusz, z którego będzie finansowa-
na budowa krytych boisk. Nawet kluby Ekstraklasy nie mają 

Cały proces będzie 
podlegał weryfikacji, 
począwszy od diety 

i nawyków żywieniowych, 
a skończywszy na twardej 

metodologii treningu. Dzięki 
„Skautowi” do procesu 
szkolenia sportowego 

powinno trafiać w każdej 
gminie dziesiątki, a być 

może nawet setki młodych 
talentów.
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zaplecza, które pozwalałoby normalnie trenować zimą, co 
oznacza 2-3 miesiące przerwy w regularnym treningu w po-
równaniu do piłkarzy z cieplejszych krajów. Kluby występo-
wałyby o dofinansowanie, a z własnych środków pokrywa-
łyby niewielką część inwestycji szacowanej na ok. 2,5 mln zł. 
Dodatkowo przy Centralnym Ośrodku Sportowym stworzona 
ma być centralna akademia piłkarska z 16 oddziałami woje-
wódzkimi. — „Kluczową sprawą jest dobry trening. Taki błąd 
popełniono przy Orlikach — powstały boiska, ale nie było po-
mysłu na ich wykorzystanie: niektóre stały puste, na innych 
przeważała działalność komercyjna, nie zadbano o rozwój dzie-
ciaków i dlatego nie ma żadnego przełożenia na poziom polskiej 
piłki. Nikt nie kwestionuje kompetencji polskich trenerów, ale 
brak dobrego systemu szkolenia widać po efektach. Warto na 
kilka lat postawić na coś co się sprawdziło, a w tym czasie wy-
pracować własny system — mówi rozmówca Pulsu Biznesu.

Z kolei Akademia piłkarska KGHM Zagłębie od kilku lat 
szkoli 80 młodych piłkarzy, którzy mieszkają na stałe w inter-
nacie, chodzą do lokalnych szkół zarówno do podstawowej, 
jak i gimnazjalnej i średniej. Chłopcy pochodzą z całego kraju, 
m.in.: z Gdańska, Białegostoku, Rzeszowa. Firma zaangażowana 
jest ponadto we wsparcie finansowe innych dyscyplin, m.in. 
strzelectwo sportowe, nordic walking.

Dla KGHM sport jest misją, nie wspiera sprzedaży indywi-
dualnej, ale jest też ważnym elementem DNA, czyli tożsamości 
firmy i pracowników i pomaga komunikować markę wśród glo-
balnych partnerów. 

Wzorcowy turniej

Ciekawa historia wiąże się z turniejem piłkarskim „Z po-
dwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, który stworzony był 
jako wsparcie kampanii marketingowej, a w ciągu kolejnych 12 
lat Maspex rozwinął go w jeden z największych turniejów pił-
karskich w Europie, rekomendowanych jako wzorcowy przez 
UEFA w ramach Grassroots Programme. Niedawno ruszyła 
też pierwsza edycja Pucharu Tymbarku w Rumunii. W turnie-
ju początkowo brało udział 7 tysięcy uczestników w 2007 r.,  
obecnie jest to 340 tys. w ub. roku z wielkim finałem na 
PGE Narodowym rozgrywanym od 5 lat tuż przed finałem 
Pucharu Polski.

Milik, Zieliński, Salamon, Kędziora, Bereszyński z obec-
nej kadry piłkarskiej grali w Pucharze Tymbarku. Za kilka lat 
dla większości reprezentantów Polski udział w tym turnieju 
w wieku juniorskim będzie standardem. Podstawą sukcesu 
jest umasowienie danej dyscypliny w niskim przedziale wie-
kowym, wzbudzenie autentycznego entuzjazmu i pasji od 
najmłodszego wieku.

Maspex przez 10 lat dochodził do systemu w jakim ten 
ogólnopolski model powinien właściwie funkcjonować. Dzięki 
temu możliwe było przeniesienie Pucharu na teren Rumunii 
i zgromadzenie 120 tys. uczestników już od pierwszego roku.

Zdiagnozowano że tylko 3% populacji gra aktywnie w piłkę, 
w porównaniu do 8% w Czechach, dlatego też celem turnieju 
jest dotarcie do 7-10-latków, aby zaangażować ich do aktywnej 
gry w piłkę nożną.

Należy pamiętać że sukces możliwy jest do osiągnięcia 
na żmudnym, nie efektownym, ale efektywnym procesie bu-
dowy i planowania rozłożonego na lata, jak i zaangażowania 
trzech filarów – agendy państwowej, infrastruktury i stabilne-
go finansowania. Jest to unikalny przykład projektu misyjnego 
firmy prywatnej.

Dobry interes dla Państwa

Promocja kraju przez sport jest jedną z najbardziej efek-
tywnych (także finansowo) form komunikacji, jest autentyczna 
i budzi bardzo pozytywne emocje, które trudno osiągnąć po-
przez zwykłą reklamę.

Warto zwrócić uwagę na drugą stronę medalu, którą pod-
kreślił Prezes Emitelu. Mianowicie sport jest też bardzo dobrą 
inwestycją dla Państwa, ponieważ jest to coraz silniejsza gałąź 
gospodarki. W Wielkiej Brytanii branża sportowa generuje 2% 
PKB, to jest 3-krotnie więcej niż brytyjskie rolnictwo. Tworzą ją 
przede wszystkim sprzęt i odzież sportowa, odżywki, suplementy 
diety, stowarzyszenia, wydarzenia, media, turystykę sportową, aż 
po zakłady bukmacherskie. W 27 krajach Unii Europejskiej war-
tość dodana branży sportowej wynosi 295 mld euro, zatrudniając 
7,5 mln ludzi, co stanowi 4% zatrudnienia ogółem. A najbardziej 
wartościowy klub sportowy na świecie, Dallas Cowboys ma war-
tość 4 mld USD, czyli więcej niż kapitalizacja np. KGHM.

Nadzieja na przyszłość

Rynek sponsoringu sportowego w Polsce szacowany jest na 
1 mld zł, co w porównaniu do 8,5 mld zł wartości rynku rekla-
mowego pokazuje jego potencjał wzrostu, porównując do krajów 
zachodnich. Daje to nadzieję, że wraz z profesjonalizacją polskich 
związków sportowych oraz wzrostem świadomości biznesowej 
polskich sportowców zwiększy się także zainteresowanie spon-
soringiem sportowym polskich firm. Bez tych dwóch elemen-
tów nawet duże ilości medali Mistrzostw Świata czy Europy 
nie zmienią podejścia polskich firm do marketingu sportowego 
w długim okresie. 
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PROGRAM SKS
JEDEN WSPÓLNY CEL: 
AKTYWNE SPĘDZANIE 
WOLNEGO CZASU! 
Największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program po dwóch 
latach działalności można uznać za ogromny sukces. Ponad 300 000 
zaangażowanych uczestników, 15 000 nauczycieli z 10 000 szkół ze 
wszystkich powiatów na terenie Polski uczestniczyło w sumie w 650 000 
zajęciach sportowych.

Podstawowym założeniem Programu Szkolny Klub Spor-
towy, który rozpoczął się w 2017 r. jest upowszech-
nianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Program obejmuje zasięgiem szkoły na terenie 

całego kraju. Uczestnicy programu korzystają z bezpłatnych 
zajęć sportowych prowadzonych przez wykfalifikowanych na-
uczycieli wychowania fizycznego dwa razy w tygodniu. Czas 
trwania treningu to ok. 60 minut. Motywacja, energia, zabawa 
oraz aktywność, sport, edukacja i zdrowie tak w skrócie można 
określić program SKS-u. Poza głównymi założeniami programu 
należy również wymienić: 

• stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania 
aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

• wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w ob-
szarze sportu.

• poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz ja-
kości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktykę nad-
wagi i otyłości;

• promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży;

• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

• motywowanie do podejmowania aktywności fizycz-
nej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziewcząt;

• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zain-
teresowań sportowych młodego pokolenia;

• optymalizację wykorzystania lokalnej infrastruktury 
sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

• promocję różnorodnych sportów wśród dzieci 
i młodzieży;

JAN CIEPIELA
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Po b l i sko  dwóch 
latach działalno-
ści śmiało możemy 
mówić sukcesie ini-
cjatywy. SKS to naj-
większy historii MSiT 
program upowszech-
nia sportu wśród 
dzieci młodzieży. Na-
szym głównym ce-
lem jest promowanie 
aktywności fizycznej 
wśród najmłodszych. 
Wiemy, że kształto-
wanie prawidłowych nawyków powinno odbywać 
się na każdym etapie rozwoju młodego człowieka, 
szkoła jest do tego najlepszą przestrzenią. Wierzę 
w to, że SKS-owa społeczność będzie stale rosła 
i w ten sposób wspólnie będziemy budowali fun-
damenty zdrowego i aktywnego społeczeństwa. 

WITOLD BAŃKA 
MINISTER SPORTU TURYSTYKI

Ponadto uczestnicy programu mają możliwość udzia-
łu w wydarzeniach spor towych dzięki k tórym mogą 
spotkać gwiazdy polskiego spor tu. Wspólne zdjęcia 
z zawodowcami, opowieści o początkach swojej ka-
riery oraz prezentacja najważniejszych medali stano-
wią doskonałą dawkę motywacji nie tylko dla najmłod-
szych, ale również nauczycieli wychowania fizycznego.  
Program okazał się również świetną platformą do skupienia 
sportowej społeczności, która poza samym uczestnictwem 
w zajęciach wzajemnie się motywuje, napełnia pozytywną 
energią czy współpracuje z sobą. 

16 000
LICZBA GRUP PROGRAMIE

300 000
LICZBA UCZESTNIKÓW 

W PROGRAMIE

10 000 
LICZBA SZKÓŁ W PROGRAMIE

15 000 
LICZBA NAUCZYCIELI 

W PROGRAMIE

SKS W LICZBACH 
2018 - cz. 1

Cel przyświecający wszystkim to aktywne spędzanie wol-
nego czasu. Pomagają w tym wspólne wyjazdy oraz konkursy. 
Wyjazd na 64. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego, w trak-
cie którego uczestniczy SKS-owej społeczności z całej Polski 
kibicowali lekkoatletom podczas mityngu organizowanym na 
nowo wybudowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie czy wy-
darzenie #SKSłączyPOKOLENIA, na które zostali zaproszeni 
rodzicie, dziadkowie i młodsze rodzeństwo. Wyróżnione gru-
py otrzymały zestawy sprzętu sportowego oraz gadżety. Dla 
wszystkich grup przygotowano dyplomy, podziękowania oraz 
symboliczne upominki. 
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Jestem przekonana, że działania 
związane upowszechnianiem 

sportu, dłuższej perspektywie, 
przyczynią się do poprawy stanu 

zdrowia oraz sprawności fizycznej 
dzieci młodzieży, co pozytywnie 

wpływanie na jakość życia naszego 
społeczeństwa

70
SPORTÓW

650 000
ZAJĘĆ SPORTOWYCH

100%
ZAANGAŻOWANYCH 

POWIATÓW 

54 525 000 zł
REALIZACJA PROGRAMU

SKS W LICZBACH 
2018 - cz. 2

Program został skrupulatnie przygotowany, świadczą o tym 
podręczniki dla nauczycieli oraz CRM umożliwiający realiza-
cję zadań. Nauczyciel dzięki Dziennikowi SKS może uzupełnić 
plan zajęć, wprowadzić wyniki testów sprawności fizycznej czy 
wykonać rozliczenia. CRM usprawnia również wymianę infor-
macji między nauczycielami a operatorami programu, którzy 
dzięki funkcji monitoringu mogą kontrolować w jaki sposób 
nauczyciele wykonują swoje zadania. System umożliwia gene-
rowanie pełnych statystyk w skali krajowej oraz wojewódzkiej. 
Nauczyciele są również zobligowani do korzystania z mobil-
nych aplikacji, które można pobrać praktycznie na każdy tele-
fon komórkowy. Mobilna aplikacja „SKS” ma na celu dodatkowe 
wsparcie użytkowników CRM-u. Aplikacja umożliwia przede 
wszystkim szybki i łatwy kontakt z rodzicami w kryzysowej 
sytuacji (tzw. powiadomienia „SOS”, monitorowanie frekwencji 
uczniów oraz pomaga w przeprowadzaniu testów sprawności. 

– Z aplikacji korzystam od kilku miesięcy i jestem bardzo zado-
wolony, dzięki niej w szybki i prosty sposób uzupełniam temat 
i obecność, a na koniec miesiąca generuję raport rozliczeniowy 
– komentuje aplikację Maciej Dziwisz nauczyciel prowadzący 
zajęcia SKS w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie. 

Badania

W ramach programu realizowane jest wiele badań za któ-
re odpowiedzialny jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy, będący operatorem krajowym programu. Badania 
mają na celu ocenę realizacji celów programowych i określenie 
możliwych kierunków rozwoju programu w kolejnych latach. Do 
najciekawszych wniosków z badań należy wymienić to że dla 33% 

URSZULA WŁODARCZYK
DYREKTOR INSTYTUTU SPORTU 

– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
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Mamy nadzieję 
wychować 
kolejnych mistrzów, 
którzy dostarczą 
nam równie 
wielkich emocji, 
jak uczestniczy 
ostatnich 
lekkoatletycznych 
Mistrzostw Europy 
Berlinie. 

DANIEL OBAJTEK 
PREZES PKN ORLEN S.A.

dzieci i młodzieży zajęcia SKS są pierwszymi pozalekcyjnymi 
zajęciami sportowymi w jakich biorą udział, aż 87% badanych 
uczestników ocenia, że ich zdrowie i sprawność poprawiła się 
w stosunku do zeszłego roku oraz dla 90% nauczycieli największą 
motywacją jest możliwość rozwijania sprawności dzieci oraz ich 
radość i zaangażowanie. 

Rozwój fizyczny uczestników SKS jest lepszy niż przecięt-
ny, obserwowany w populacji ogólnopolskiej. Wśród młodszych 
i średnich wiekowo dziewcząt i chłopców biorących udział w SKS 
nie obserwuje się negatywnych zmian masy ciała. Organizacja 

zajęć sportowych skutecznie odwróciła negatywne tendencje 
zmian sprawności fizycznej występujące wśród dzieci w Polsce 
od 1989 r. 

Badania mają na celu ocenienie sprawności fizycznej uczest-
ników SKS na tle przeciętnych rówieśników z Polski oraz postępy 
jakie zostały poczynione przez dziewczęta i chłopów w kolejnych 
terminach badań. W badaniach określa się wysokość i masę ciała, 
czas zwisu na drążku oraz biegów krótkiego i długiego. Pomiary 
i próby wykonywane są przez nauczycieli podczas zajeść SKS dwa 
razy w roku. 
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Jan Ciepiela

ZARZĄDZANIE 
I WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU 
ZAWODOWEGO 
SPORTOWCA

Wykorzystanie wizerunku sportowca jest nieodzowną czę-
ścią marketingu sportowego. Firmy coraz częściej sięgają do 
dyscyplin sportowych i zawodników, aby skuteczniej docierać 
do swoich klientów. Komercyjne wykorzystanie wizerunku czę-
sto budzi emocje, porównywalne do tych z „boiska”. Nic dziw-
nego skoro sumy osiągane przy kontraktach najbardziej rozpo-
znawalnych sportowców mogą doprowadzić do zawrotu głowy. 
Przy tego typu kontraktach posiłkowanie się specjalistami 
ds. wizerunku jest już koniecznością. 

Jednak wielu sportowców chcąc wykorzystać swoje 5 min 
musi na własną rękę szukać potencjalnych sponsorów, nie zda-
jąc sobie sprawy z prawnych aspektów  związanych z własnym 
wizerunkiem. Problem dotyczy przede wszystkim sportow-
ców, którzy uczestniczyli w międzynarodowych zawodach. Po 
owych mistrzostwach sportowiec oferuje potencjalnym spon-
sorom wykorzystanie swojego wizerunku w stroju reprezen-
tanta kraju, zapominając że podczas powołania na mistrzostwa 
musiał się go zrzec. Prawo do wizerunku sportowca w stro-
ju kadry narodowej posiada tylko związek sportowy, którego 
jest członkiem i to z nim sportowiec powinien skonsultować 
możliwość  jego wykorzystania.  Związek sportowy oraz PKOl 

z mocy ustawy  posiadają wyłączne prawo do dysponowania 
wizerunkiem każdego członka kadry narodowej lub olimpijskiej, 
co wiąże się z brakiem konieczności wypłaty wynagrodzenia 
z tego tytułu na rzecz sportowca. Wbrew panującej opinii PKOl 
oraz polskie związki sportowe nie mogą pozwolić sponsorowi 
na wykorzystanie wizerunku jednego sportowca. Najczęściej 
w stosownych umowach zawartych pomiędzy związkiem spor-
towym a sponsorem znajduje się paragraf mówiący o minimal-
nej  liczbie sportowców mogących wziąć udział w reklamie. 

Cztery twarze sportowca

Sportowiec poza wizerunkiem reprezentanta kraju „posiada” 
jeszcze wizerunek klubowy, prywatny oraz publiczny. Podobnie 
jak przy wykorzystaniu wizerunku reprezentanta kraju, prawo 
do wizerunku klubowego określa wynegocjowany ze spon-
sorem kontrakt z klubem, a nie ustawa. To w nim zawarte są 
obostrzenia oraz procedury, które należy zastosować podczas 
podpisywania umowy sponsoringowej. Przy sprzedaży praw 
do wizerunku prywatnego sportowiec ma największą swobodę 
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oraz decyzyjność. Trzeba jednak pamiętać, że w reklamie nie 
może wystąpić w stroju reprezentanta kraju ani klubu sporto-
wego. Na takie kontrakty z wykorzystaniem wizerunku osobi-
stego mogą pozwolić sobie ci sportowcy, których twarz lub głos 
są rozpoznawalne w ich kraju. 

Pozostaje jeszcze wizerunek publiczny, który może być wy-
korzystywany głównie medialnie aby poinformować o wyda-
rzeniach oraz przez kibiców chcących pochwalić się spotkanym 
na ulicy sportowcem. Mają oni prawo do rozpowszechniania 
tego wizerunku pod warunkiem nie osiągania korzyści, w tym 
majątkowych. Sportowcy szczególnie osiągający duże sukcesy 
muszą się liczyć z tym, że ich wizerunek będzie publikowany 
poza ich kontrolą. Są jednak wyraźne plusy dużej popularności – 
komercyjne wykorzystanie wizerunku znacząco przyczynia się 
do wysokości wynagrodzenia. Co ciekawe nie zawsze ową pu-
bliczną popularność sportowcy osiągają dzieki wynikom spor-
towym. Jednak w obu przypadkach największym wyzwaniem 
jest utrzymanie popularności jak najdłużej po okresie sukcesów 
lub zakończeniu kariery. Na co trzeba zwrócić uwagę podczas 
sprzedaży praw do swojego wizerunku? Przede wszystkim na-
leży precyzyjnie określić do jakiego wizerunku sprzedajemy 
prawa, na jaki przedział czasowy oraz miejsca publikacji reklam. 

Jak określić swoją wartość? 

Najczęstszym błędem popełnianym przez sportowców 
jest mylenie wartości medialnej określanej przez miernik AVE 
z wartością wizerunku. AVE jest średnią wartością ekwiwalentu 
reklamowego i jako miernik służy do określenia skuteczności 
sponsoringu. Polega ona na oszacowaniu wartości publikacji 
wzmianek o danym sportowcu poprzez porównanie z kosztami 
publikacji reklamy w takim samym formacie. Dzięki miernikowi 
AVE sponsor wie ile pieniędzy musiałby wydać, aby osiągnąć 
podobny zasięg przy zakupie zwykłej reklamy. Jeżeli wartość 
AVE jest niższa od wartości kontraktu możemy mówić o złym 
skojarzeniu sportowca ze sponsorem.  Jak zatem określić war-
tość sportowca? Niestety nie ma skutecznej metody na jej okre-
ślenie. Zdążają się przypadki tzw. „przepłacenia” podczas wy-
kupu praw do wizerunku, jednak aby móc ocenić rzeczywistą 
opłacalność nie można posiłkować się tylko aspektami finan-
sowymi. Rynek weryfikuje wszystko. Podaż kształtuje popyt 
i na odwrót. Najczęściej występującą formą rozliczeń pomiędzy 
sponsorem a sportowcem jest barter. Jest on najmniej lubiany, 
lecz dobre skojarzenie sponsora z danym sportowcem może być 
równie opłacalne co kontrakt przy zastosowaniu pieniężnej for-
my rozliczeń. Najlepszą metodą dookreślającą czy umowa bar-
terowa leży w interesie sportowca jest zaznajomienie się z listą 
najczęstszych wydatków. Może się okazać że zaoszczędzona 
w ten sposób kwota jest dla niego znacząca. 

4 twarze sportowca

WIZERUNEK 
REPREZENTANTA 
KRAJU

WIZERUNEK 
PUBLICZNY

WIZERUNEK 
KLUBOWY

WIZERUNEK 
PRYWATNY
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NA CO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ PRZY 
WYBORZE 
UBEZPIECZENIA DLA 
WYCZYNOWEGO 
SPORTOWCA?
Jan Ciepiela

Większość sportowców odejście od zawodowego 
uprawiania sportu argumentuje wystąpieniem 
poważnej kontuzji oraz brakiem środków na jej 
całkowite wyleczenie. Kontuzje nie wybierają. 

Mogą zdarzyć się zawsze: podczas wypoczynku, treningu, na 
zawodach, czy w życiu prywatnym.

Każda branża również sportowa ma dedykowane pod wła-
sne potrzeby ubezpieczenia. Idealnie przedstawiają one potrze-
by z jakimi borykają się ubezpieczeni sportowcy zawodowcy, 
jak i amatorzy. Poza swobodną konfiguracją świadczeń zgodną 
z potrzebami i aktualną sytuacją można dowolnie dobrać czas 
trwania, wysokość odszkodowania. 

Wielu sportowców nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mają 
wykupione przez związek sportowy, czy klub ubezpieczenie. 
Szczególnie ważne jest zapoznanie się z umową ubezpieczyciela 

z podmiotem wykupującym ubezpieczenie, a dokładniej para-
grafem zawierającym „wyłączenia”. Wyłączenia odpowiedzial-
ności zawsze muszą być zawarte i ściśle określone w szczegó-
łowych warunkach ubezpieczenia. Ze względu na naruszenia 
i nieetyczne działania ubezpieczycieli, obecnie zostało to szcze-
gółowo uregulowane. Oprócz treści zawartej w OWU już na 
samym początku tego dokumentu obligatoryjnie znajduje się 
informacja gdzie oraz w którym paragrafie są zapisy wyłączeń. 
Jest to wytyczna Komisji Nadzoru Finansowego, która ściśle 
uregulowała tę kwestię. Zawiera on listę wszystkich zdarzeń, po 
których NIE zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Podczas 
porównywania ofert różnych ubezpieczycieli to właśnie ta in-
formacja powininna być głównym wyznacznikiem, którym po-
winniśmy się kierować. 

Chyba nie ma osoby związanej ze sportem, która nie sły-
szała o wypadku Karola Bieleckiego. 11 czerwca 2012 r. odbył 
się mecz towarzyski piłki ręcznej Polska – Chorwacja. Podczas 
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meczu Karol Bielecki traci oko. Długotrwała rehabilitacja po-
zwala mu na powrót do wysokiej formy i powrót do reprezen-
tacji narodowej. Na szczęście Karol był ubezpieczony, potrójnie. 
Skorzystał z polis: swojego klubu sportowego, polisy zawartej 
przez Polski Związek Piłki Ręcznej oraz prywatnej. Dzięki środ-
kom pozyskanym z ubezpieczenia mógł przede wszystkim za-
chować ciągłość finansową dla siebie i rodziny oraz poddać się 
badaniom i zabiegom chirurgicznym.

W 2012 r. podczas treningu we włoskim Livigno kontu-
zji doznała Maja Włoszczowska. Uraz stawu skokowego oraz 
złamanie kości śródstopia wyeliminowały ją z igrzysk olim-
pijskich w Londynie. Powrót do pełni formy trwał kilka mie-
sięcy. Podczas zimowych igrzysk w Soczi w 2014 r. Justyna 
Kowalczyk „biegła” z wielowarstwowym złamaniem stopy. 
Powrót do pełni zdrowia nie był już taki łatwy. To tylko kil-
ka przypadków, gdzie w zawodowym sporcie spotykamy się 
z różnego rodzaju kontuzjami. Czasem to nadmierny wysiłek, 
przeciążenie i pragnienie uzyskania jak najlepszego wyniku. Ale 
w dużej mierze to zwykły przypadek, tak jak w sytuacji Karola 
Bieleckiego lub Konrada Niedźwiedzkiego, jednego z naszych 
lepszych panczenistów, który podczas treningu zderzył się 
z kombajnem, doznając złamania siedmiu żeber, przebijając płu-
co, mając zgruchotaną łopatkę, obojczyk i kości przedramienia. 
Podobne zdążenie przytrafiło się również Natalii Czerwonce. 
Podczas zgrupowania w Spale jadąc na rowerze zderzyła się 
z traktorem. Natalia skończyła ze złamanym kręgosłupem i do-
datkowo z 12 szwami. 

Do kontuzji dochodzi nie zawsze w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku. W 2009 r. podczas meczu piłki nożnej Anderlecht 
Bruksela – Standard Liege Axel Witsel zaatakował wyprosto-
waną nogą wykonującego wślizg Marcina Wasilewskiego. Efekt 
starcia: złamanie otwarte dolnej części trzonów kości piszcze-
lowej i strzałkowej. Opisani powyżej sportowcy należeli w da-
nym czasie do czołówki krajowej w swoich dyscyplinach. Dzięki 
temu mogli liczyć na pomoc i opiekę swoich klubów, związków 
sportowych i prywatnych ubezpieczycieli. 

Niestety kluby i związki są zmuszone szukać oszczędności 
gdzie się da. Jeżeli wspomniane instytucje posiadają polisy to 
przeważnie są one na minimalnym poziomie, aby uzyskać licen-
cje do występowania w zawodach sportowych. Oczywiście im 
wyższa ranga rozgrywek, im większe pieniądze wchodzą w grę, 
tym zawodnicy mogą liczyć na lepsze warunki opieki. Duże 
kluby najzwyczajniej posiadają większy budżet i kalkulują, że 
szybki powrót zawodnika do zdrowia opłaca się klubowi. Jednak 
znane są przypadki, gdzie brakuje środków na rehabilitację (np. 
jest jeden wspólny limit roczny dla wszystkich zawodników, 

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Sławomir Rakoczy
Specjalista w doborze 

ubezpieczenia

Aby uniknąć sytuacji kiedy towarzystwo ubez-
pieczeniowe nie wypłaciło odszkodowania, 
pomimo wystąpienia zdarzenia, należy przede 
wszystkim zapoznać się z wyłączeniami za-

wartymi w OWU, aby wiedzieć w jakich sytuacjach je-
steśmy chronieni. Pamiętajmy, że zapisy w ofertach są 
dość lakoniczne i z góry zakładamy, że chronieni jeste-
śmy „od wszystkiego”, i że zawsze zostaną nam wypła-
cone pieniądze. Jeżeli zapoznamy się wcześniej z listą 
wykluczeń unikniemy niemiłych rozczarowań. Konsul-
tacje z doradcami ubezpieczeniowymi najczęściej są 
bezpłatną. To oni pomogą wybrać polisę odpowiadającą 
właśnie nam, będącą dopasowaną, a dobre ubezpiecze-
nie to spokojna głowa. 

Pod pojęciem dobrego ubezpieczenia rozumiem: 
zabezpieczenie kosztów operacji na poziomie kilkudzie-
sięciu tysięcy zł, pobyt w szpitalu, pokrycie kosztów re-
habilitacji i zakup środków ortopedycznych, diagnostykę 
(rezonans, tomograf itp.), zwrot utraconego dochodu, 
gdyż z jednej strony potrzebujemy pieniędzy na leczenie, 
a z drugiej nie możemy wówczas ich zarobić. Zdaję sobie 
sprawę, że zarówno potrzeby, jak i możliwości finansowe 
różnych sportowców są różne, ale warto usiąść i prze-
dyskutować sprawę i wybrać rozwiązanie skalkulowane 
odpowiednio zakresowo i finansowo do własnych indy-
widualnych potrzeb i obaw.

i wówczas jedna poważna kontuzja, jednego zawodnika wyczer-
puje limit dla całego klubu na cały rok) lub też warunki umowy 
ubezpieczenia nie obejmują wszystkich typów ryzyka, bądź nie 
gwarantują wypłaty świadczenia. 

Umiesz liczyć – licz na siebie. Taką zasadą kierują się za-
wodnicy w sportach motorowych np. w żużlu. Żużlowiec ma 
uwzględniony w kontrakcie zapis zmuszający go do wykupienia 
ubezpieczenia we własnym zakresie na wypadek utraty docho-
du. Dopiero posiadając taką polisę strony przystępują do para-
fowania umowy na linii zawodnik – klub sportowy. 



FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM16

Jak to się 
robi 
w Ameryce

Piotr Urbanik

Amerykański rynek jest dobrym miejscem do podpatry-
wania trendów. Oczywiście rozmiar rynku, budżety 
marketingowe i zasobność portfeli kibiców jest tam 
znacznie większa, ale pozwala na wykorzystanie naj-

ciekawszych rozwiązań. Cztery najważniejsze ligi sportowe: 
futbolu amerykańskiego, koszykówki, baseballa i hokeja, nie 
bez powodu mają rozbudowany system obrotu internetowymi 
biletami. Obecne możliwości przetwarzania danych powodują, 
że każdy „zarejestrowany” klient jest wart dla klubu sportowego 
kilkakrotnie więcej, niż wierny fan, o którego zwyczajach nic nie 
wiadomo.

Kluby z ligi NFL dzielą swoich kibiców na kilka grup. Ci, 
którzy kupują bilety na cały sezon, mogą zostać dodatkowo 

nagrodzeni przez klub kodami rabatowymi do firmowego skle-
pu. Osoby, które przychodzą tylko na najważniejsze spotkania, 
lub odwiedzają stadion nieregularnie, może zaczną przychodzić 
częściej, jeżeli dostaną odpowiednią zachętę.

Dzięki segmentacji kibiców właściciele klubów mają pew-
ność, że mogą kierować najbardziej skuteczne reklamy do od-
powiednich osób. Wierni kibice mogliby mieć wrażenie, że prze-
płacili, gdyby co chwilę dostawali oferty z biletem na najbliższy 
mecz tańszym o kilkadziesiąt procent. Sporadyczni goście iden-
tyfikują się z kolei z klubem na tyle słabo, że zapewne i tak nie 
wydają fortuny na klubowe gadżety.

Na ciekawy pomysł wpadło kierownictwo baseballo-
wej drużyny z Bostonu. Red Sox postanowiło sprzedawać 

Światowy rynek biletów internetowych na wydarzenia 
sportowe rośnie co roku o 10 procent. W Stanach 
Zjednoczonych wart jest 5,3 miliarda dolarów, a w Wielkiej 
Brytanii prawie miliard. Kupowanie biletów przez sieć daje 
klientom większą wygodę a organizatorzy sportowych 
imprez zapewniają sobie skuteczniejszy marketing, 
zmniejszenie kolejek przy kasach i bezpieczeństwo płatności.
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bilety na część miejsc na najlepszą trybunę za pomocą loterii. 
Dotychczasowa zasada „kto pierwszy, ten lepszy” premiowała 
„koników” i agencje sprzedające bilety na rynku wtórnym. Ich 
cena na czarnym rynku była kilkakrotnie wyższa, a klub nic na 
tym nie zarabiał. Wprowadzenie mechanizmu loterii pozwoliło 
przywiązać do klubu zwykłych kibiców i zwiększyć przychody.

Tańszy marketing

Wymienione sposoby na zwiększenie przychodów ze sprze-
daży biletów są dostępne również w Polsce i żeby je wdrożyć 
nie trzeba dysponować wielomilionowym budżetem marketin-
gowym. Dostępne systemy biletowe umożliwiają prowadzenie 
bardziej złożonej polityki cenowej. Karnety, bilety grupowe, 
różne progi cenowe związane z przedsprzedażą, wszystko to 
można ustawić za pomocą kilku kliknięć.

Przy każdym zakupie biletu on-line otrzymujemy e-mail ku-
pującego, a w niektórych systemach również jego numer tele-
fonu. Łatwo jest wtedy zauważyć, kto z kupujących odwiedza 
nas regularnie, kto kupuje każdorazowo kilka biletów dla siebie 
i przyjaciół lub rodziny, a kto rezerwuje sobie miejsce jak naj-
szybciej po uruchomieniu sprzedaży. Gdy to już wiemy, może-
my dostosowywać konkretne działania do jego przyzwyczajeń 
i wysyłać sms-y lub maile z najbardziej skutecznymi ofertami.

Warto również pomyśleć nad krótką ankietą. To z niej naj-
szybciej się dowiemy, czy nie popełniamy błędu zarówno przy 
procesie sprzedaży, jak i przy innych aspektach organizacji im-
prezy. Dobrze zredagowana ankieta internetowa może mieć 
skuteczność sięgającą nawet 10 procent – a jest to wynik bar-
dzo trudny do osiągnięcia przy papierowych kwestionariuszach.

Z wiedzy na temat częstotliwości odwiedzania stadionu 
przez kibiców korzystają już niektóre kluby Ekstraklasy. Legia 
Warszawa, w swoim programie lojalnościowym, najwierniej-
szym kibicom daje możliwość zrobienia sobie zdjęcia z ulubio-
nym piłkarzem, a Wisła Kraków premiuje zakupy przez sieć 
10% rabatem,proponuje też bilet za 5 złotych osobom, które 
od dłuższego czasu nie były na meczu przy Reymonta.

Omijanie kolejki

Kraków, ostatnie dni października. Na 20. jubileuszowe Targi 
Książki wybierają się dziesiątki tysięcy ludzi. Odwiedzający, my-
ślami już przy stoisku ulubionego pisarza, nie przejmują się za 

bardzo kwestią kupna biletu. Do momentu, kiedy będą musieli 
się ustawić w stuosobowej kolejce do kas. Ci, którzy wiedzą, że 
bilet na wydarzenie można kupić przez Internet, szybko wchodzą 
na stronę i po dwóch minutach pokazują kod QR obsłudze.

Bilety kupowane przez Internet znacznie ułatwiają zarządza-
nie kolejką chętnych na wydarzenie. Z badań przeprowadzonych 
przez Ekobilet wynika, że w przypadku wydarzeń, w których pula 
biletów raczej się nie wyczerpie, zaledwie 20 procent użytkow-
ników dokonuje zakupu dwa tygodnie wcześniej. Następnie za-
interesowanie kupnem lekko słabnie, a zdecydowana większość 
jest sprzedawana w dniu poprzedzającym wydarzenie i w samym 
dniu imprezy. Zauważalny jest również skok sprzedaży bezpo-
średnio przed godziną rozpoczęcia. Co trzecia osoba kupuje bilet 
w drodze na wydarzenie, lub gdy zauważa dużą kolejkę do kas.

Bilet on-line, w zależności od użytej technologii, zawiera kilka 
danych pozwalających na jego szybką walidację. Może to być 
załącznik w formacie pdf zawierający kod kreskowy, który jest 
skanowany przez obsługę. Od kilku lat coraz większą popularno-
ścią cieszą się bilety generowane w formie kodów QR. Wówczas 
do poprawnej walidacji nie potrzeba dedykowanego skanera. 
Wystarczy smartfon z zainstalowaną odpowiednią aplikacją na 
Androida bądź iOS.

W chmurze taniej i bezpieczniej

Dodatkową korzyścią wprowadzania systemów biletowych 
opartych na sprzedaży internetowej jest zwiększony poziom 
bezpieczeństwa. Każda transakcja jest automatycznie raporto-
wana w systemie, a dostarczenie płatności jest gwarantowane 
przez trzy niezależne podmioty: dystrybutora biletów, bank 
w którym klient dokonuje płatności oraz operatora płatności. 
Dekadę temu przeważały rozwiązania stacjonarne, oparte na 
wgrywaniu oprogramowania na komputery. Oznaczało to, że 
przy każdej awarii czas podjęcia zgłoszenia był dłuższy przy-
najmniej o czas dojazdu do klienta – mówi Kamil Danyluk odpo-
wiedzialny za wdrożenie systemu Ekobilet –dzisiaj każda awaria 
może być załatwiona „od ręki” bezpośrednio po zgłoszeniu.

Chmurowe systemy i rozwiązania SaaS (Software-as-a-
Service) pozwalają nie tylko szybko reagować na awarie, ale rów-
nież znacznie sprawniej rozwijać produkt. Każda nowa funkcja, 
po przetestowaniu przez programistów, może zostać wgrana na 
serwer, co oznacza, że zaczynają z niej korzystać wszyscy klienci, 
z pominięciem żmudnego procesu wdrożenia na każdej maszynie 
z osobna. 


