
N U M E R  3  ( 2 8 )  2 0 1 8  I S S N  1 7 3 4 - 6 4 7 9

AGNIESZKA RADWAŃSKA 
KOŃCZY KARIERĘ

CO SIĘ DZIEJE Z POLSKIM BOKSEM OLIMPIJSKIM? 

JAKUB URBAN - 
TRENER ZŁOTEJ 
CZWÓRKI 
WIOŚLARSKIEJ 
O BUDOWANIU 
DUCHA ZESPOŁU 

Vital Heynen specjalnie dla FT 
Polska siatkówka – system szkolenia, który się sprawdza 

KAATSU – NOWOCZESNY TRENING KAJAKAREK 

TROY ENGLE O BUDOWIE ZESPOŁU TRENERSKIEGO 

LEGENDARNY TRENER PŁYWACKI GENADIJUS SOKOLOVAS 
O AMERYKAŃSKICH METODACH TRENINGOWYCH

MISTRZOWIE!

©
 FO

T. PO
LSKI ZW

IĄZEK PIŁKI SIATKO
W

EJ



W NUMERZE

Spis Treści: FORUM TRENERA

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

Redaktor naczelny
Olgierd Kwiatkowski

Zastępca redaktora naczelnego
Jan Ciepiela

Dziennikarze współpracujący
Łukasz Majchrzyk, Wojciech Osiński (Przegląd 
Sportowy), Janusz Pindera, Norbert Bandurski

Zdjęcia
Adam Nurkiewicz/ Mediasport

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.

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO

4

2

10

16

20

24

26

38

46

60

32

42

56

50

64

24 lipca 2020 r. 
– 9 sierpnia 2020 r.

XXXII Letnie 
Igrzyska 
Olimpijskie 
w Tokio

WAŻNE DATY
4 lutego 2022 r. 
– 20 lutego 2022 r.

XXIV Zimowe 
Igrzyska 
Olimpijskie 
w Pekinie

Dobro zawodnika na pierwszym miejscu 
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka 

Chcę zdobyć olimpijski medal 
Wywiad z Vitalem Heynenem

Siatkarska praca u podstaw 
Włodzimierz Sadalski i Stanisław Majkowski

Musimy się uczyć od Azji 
Rozmowa ze Zbigniewem Nęckiem

Boks był, jest i będzie 
Rozmowa z Adamem Kusiorem

Andrzej Gmitruk nie żyje 

Podsumowanie sezonu 2018 
Zespół Metodyczny Instytut Sportu – PIB

Team spirit 
Jakub Urban
Trener wzorem dla młodego pływaka 
Stefan Tuszyński

Wodny świat doktora Sokolovasa 
Stefan Tuszyński

Kaatsu - założenia metody, działanie, badania 
mgr inż Michał Górski

Wielu zawodników zrezygnowałoby wcześniej 
Rozmowa z Krzysztofem Guzowskim

Nie możemy działać sami 
Troy Engle

Team100 ma już 250 beneficjentów 
Rozmowa z Jerzym Skuchą

Coś więcej niż sport 
Rozmowa z Markiem Dragoszem

KĄCIK TRENERA



FORUMTRENERA   |   NUMER 3 (28) 2018

SZANOWNI PAŃSTWO
„Naukowcy pracują, robią badania, mają profesjonalną 

wiedzę, podpartą konkretnymi, naukowymi podstawami, 
więc trzeba z ich wyników korzystać, a nie odkrywać to, co 
już wiedzą inni. Jednym z najważniejszych moich zadań jest 
jak najlepsze wykorzystanie pomysłów innych ludzi” mówi 
w wywiadzie dla „Forum Trenera” belgijski szkoleniowiec 
polskich  siatkarzy Vital Heynen.

Trener, który doprowadził polską reprezentację do 
trzeciego w historii tytułu mistrzów świata w rozmowie 
z Łukaszem Majchrzykiem zwraca uwagę na podstawowe 
aspekty swojej pracy – jaką ma wizję reprezentacji, jak ją 
przygotował do mistrzostw świata, według jakiego klucza 
dobiera współpracowników i na jakich zasadach z nimi 
współpracuje, jak i po co korzysta z dobrodziejstw nowych 
technologii i nauki. Z rozmowy wyłania się człowiek, który 
potrafi słuchać innych, zapewnia własnemu sztabowi i za-
wodnikom niezbędną w sporcie motywację i inspirację, ma 
swój cel do którego konsekwentnie dąży. 

Ten wywiad to doskonałe wprowadzenie do trzeciego 
tegorocznego wydania FT, w którym szukamy elementów, 
które pozwalają trenerom poprawiać wyniki, dojść do 
mistrzostwa. Jakub Urban, który od dwóch lat zajmuje się 
wioślarską kadrą kobiet pisze o trudnej sztuce budowy du-
cha zespołu. Nie miał łatwego zadania, bo przecież przejął 
grupę, która jest przyzwyczajona do sukcesów, ale poziom 
sportowy tej drużyny został zachowany. Amerykański 
trener lekkoatletyczny Troy Engle na konferencji trenerów 
w Spale odtworzył proces budowy sztabu szkoleniowego. 
Taki zespół specjalistów stanowi dziś niezbędny waru-
nek, by sprawnie szkolić sportowców nawet na poziomie 
młodzieżowym. Dr Andrew Dawson z Victoria University 
w Melbourne na tym samym seminarium dowodzi dlaczego 
trener zawsze musi być trenerem-przywódcą. Przykład 
Vitala Heynena pokazuje jednak, że nawet w przypadku 
trenera, do ktrego w sztabie szkoleniowym zawsze należy 
ostatnie zdanie, najważniejsza jest otwartość na innych 
i nowe idee. 

Życzymy Państwu miłej lektury!

Olgierd Kwiatkowski
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI
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Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dobro 
zawodnika na 
pierwszym 
miejscu
Fragmenty wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki podczas 
„Konferencji Trenerów Sportów Olimpijskich Tokyo 2020”.

Mijają trzy lata odkąd rozpocząłem pracę w Minister-
stwie Sportu i Turystyki, pozwolą więc Państwo, że 
w sprinterskim tempie zreferuję najważniejsze zmia-
ny i programy, które zostały przez nas zrealizowane. 

Myślimy o sporcie w perspektywie długoterminowej

W MSiT myślimy o sporcie w perspektywie długoter-
minowej, dlatego sukcesywnie budujemy spójną piramidę 
szkoleniową, zaczynając od trwałych fundamentów. W ciągu 
trzech lat zwiększyliśmy nakłady na sport powszechny o 93%! 
Wszystko po to, by stworzyć ogólnopolskie rozwiązania słu-
żące aktywizacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży. Zależy nam, by młody człowiek 
spotykał się z ministerialnym wsparciem na każdym etapie 
zawodniczego rozwoju. 

Programy dla dzieci i młodzieży

Rządowy Program KLUB

Jednym z naszych priorytetowych projektów jest Rządowy 
Program „KLUB”. W ciągu trzech lat przeznaczyliśmy na wspar-
cie dla małych i średnich klubów sportowych ponad 101 mln 
zł. Tylko w tym roku środki na sprzęt sportowy, organizację 
obozów i wynagrodzenie trenerów trafiły do ponad 3600 

podmiotów. Jest to Program, który pozwala funkcjonować 
wielu, szczególnie małym, klubom sportowym. Warto dodać, 
że nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do nich. 

Szkolny Klub Sportowy - SKS

Kolejny nasz program ukierunkowany na aktywizację dzieci 
i młodzieży to SKS – reaktywowany w 2017 r. Dziś funkcjo-
nuje w nim już ponad 17 tys. nauczycieli, którzy otrzymują od 
nas extra wynagrodzenie za prowadzenie dodatkowych zajęć. 
SKS-y odbywają się w każdym powiecie, niemal w każdej gmi-
nie. Uczestniczy w nim ponad 330 tys. dzieci. W ciągu dwóch 
lat przeznaczyliśmy na ten program ponad 95 mln zł. 

Narodowa Baza Talentów

W realizowanych Programach wykorzystywana jest wdro-
żona przez nas w 2017 roku Narodowa Baza Talentów. Tylko 
w ubiegłym roku przeprowadzono około 2 mln prób spraw-
ności fizycznej (przebadano ok. 450 tys. dzieci i młodzieży). 
Narodowa Baza Talentów ma docelowo stanowić swego ro-
dzaju mapę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce 
oraz ma być narzędziem pomocnym przy wyszukiwaniu, na jak 
najwcześniejszym etapie, sportowych talentów.
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Kadry wojewódzkie

Kolejnym niezwykle istotnym elementem tworzonej 
przez nas piramidy szkoleniowej są kadry wojewódzkie. 
Przywróciliśmy finansowanie kadr wojewódzkich juniora młod-
szego i juniora z czego – z niezrozumiałych dla mnie powo-
dów – w poprzednich latach zrezygnowano oraz poszliśmy 
o krok dalej, wprowadzając finansowanie kadr wojewódzkich 
młodzieżowca. 

Team100

Team100 to projekt szczególnie ważny w kontekście 
igrzysk olimpijskich. Główny cel to wsparcie młodych, polskich 
i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych 
w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, którym oprócz 
szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa ścieżka 
finansowania. Zamierzamy go rozwijać i wzmacniać. Dziś do 
Team100 należy 250 sportowców, w tym 37 z niepełnospraw-
nościami. Operatorem programu jest Instytut Sportu, finansuje 
go Polska Fundacja Narodowa. Każdy z młodych, perspekty-
wicznych zawodników, w wieku 18-23 lat, otrzymuje około 40 
tys. zł rocznie. Środki mogą być przeznaczane zarówno na roz-
wój sportowy, jak i zawodowy. Wprowadziliśmy ten program, 
by nie tracić sportowych talentów – zawodników, którzy często 
w tym wieku rezygnowali z karier z powodów finansowych. 
Dziś to się zmieniło. Z programu Team100 tylko jedna osoba 
sama zrezygnowała kończąc karierę, ale nie z powodu pienię-
dzy. Grupa mocno się trzyma, co jest niezwykle cenne. Młodzi 
zawodnicy zostali w sporcie i co ważne zdobyli dotychczas bli-
sko 200 medali w najważniejszych mistrzowskich imprezach 
sportowych, w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych. 
Podkreślam, że to program który ma zapewnić dodatkowe 
środki, nie zastąpi podstawowego finansowania płynącego ze 
związków.

Indywidualne umowy ze SSP

Kolejnym etapem piramidy szkoleniowej są indywidual-
ne kontrakty sportowców ze spółkami skarbu państwa. Dziś 
mamy już około 50 takich umów. Dodatkowe środki dla uta-
lentowanych i perspektywicznych zawodników to niezwykle 
istotny element budowania długofalowej strategii rozwoju 
polskiego sportu. Chciałbym, aby w 2019 roku tego rodzaju 
wsparciem, w ramach Team100 oraz indywidualnych umów 
sponsorskich ze spółkami skarbu państwa, objętych było około 
400 zawodników.

Poprawić zarządzanie

Największym problemem polskiego sportu jest poziom za-
rządzania w polskich związkach sportowych. Trudno szukać 

©
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tu pocieszenia, że to problem wszystkich krajów europejskich 
i nie tylko. Minister z Polski, Niemiec i każdego innego kraju ma 
w tym obszarze te same problemy. Chodzi o brak możliwości 
wpływania na kadry i proces zarządzania. Federacje są finanso-
wane przez państwo, a jednocześnie muszą pozostać autono-
miczne. Trenerzy i zawodnicy są nierzadko ofiarami złego zarzą-
dzania w związkach. Tymczasem dobro sportowca musi być na 
pierwszym miejscu. Stąd szereg naszych działań. Uruchomiliśmy 
Akademię Zarządzania Sportem, stworzyliśmy Kodeks Dobrego 
Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Chciałbym, 
żeby środki trafiały do związków, w których będą wydatkowa-
ne przez uczciwy, efektywny, profesjonalny i otwarty na dialog 
zarząd. Nie zamierzamy finansować związków, które nie respek-
tują naszych założeń i zaleceń. Włodarze związków muszą sobie 
uświadomić, że finansowanie nie jest prawem, a przywilejem.

2 mld w cztery lata na inwestycje

W tym trzyletnim okresie mocno postawiliśmy na rozwój 
infrastruktury. W latach 2016-18 dofinansowaliśmy budowę 
4272 obiektów na sumę 1 mld 725 mln zł, od małych obiektów 
typu OSA – Otwarte Strefy Aktywności poprzez hale, baseny, 
obiekty o charakterze wielofunkcyjnym aż po inwestycje strate-
giczne. W ciągu czterech lat na rozwój infrastruktury sportowej 
w całym kraju przeznaczymy blisko 2 miliardy złotych, dzięki 
czemu powstanie ok. 6 tysięcy obiektów. 

Wierzę, że to wszystko razem, w połączeniu ze zmianami 
legislacyjnymi, jak również efektywna walka z dopingiem, która 
jest jednym z moich priorytetów, stanowić będzie o sile pol-
skiego sportu.
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Chcę zdobyć 
olimpijski 
medal
Nie ufam bezgranicznie swojej wiedzy 
i doświadczeniu, nie uważam, żebym 
pozjadał wszystkie rozumy. Podglądam 
inne dyscypliny, przygotowania do startu, 
zastanawiam się, co mogę wziąć dla 
siebie - mówi trener mistrzów świata 
w siatkówce, Vital Heynen.

FORUM TRENERA: Po turnieju stwierdził pan, że 
Polacy i Francuzi jako ostatnie drużyny rozpo-
częły przygotowania do mistrzostw świata. Teraz 
wiemy, że przyniosło to dobre rezultaty, ale zapy-
tam, czym się pan kierował podejmując taką de-
cyzję? Chodziło o to, by uniknąć zmęczenia fizycz-
nego lub psychicznego długimi zgrupowaniami?
VITAL HEYNEN, TRENER REPREZENTACJI 
POLSKI: Przede wszystkim bałem się o zdrowie zawodni-
ków, bo troska o nich to moje podstawowe zadanie i pierw-
sze, co biorą pod uwagę. Nie chodzi tylko o to, żeby uniknąć 
kontuzji przed najważniejszym turniejem w sezonie, ale chcę 
dbać o nich, biorąc pod uwagę całą ich karierę. Normalnie 
w ciągu roku siatkarze powinni mieć kilka tygodni odpoczyn-
ku, przerwy od skakania, bo jeśli to zaniedbamy, to w dłuższej 
perspektywie oni zapłacą za to cenę, czy to jeśli chodzi o ich 
zdrowie fizyczne, czy mentalne, bo się zwyczajnie wypalą. 
Odpoczynek to ich podstawowe prawo, jak zresztą każdego 
człowieka, który pracuje. Maksymalne skrócenie przygotowań 

WYWIAD

było konsekwencją filozofii pracy, którą przyjąłem. Moim celem 
nadrzędnym nigdy nie jest wygranie turnieju. Zawsze dobro za-
wodników jest na pierwszym miejscu, a nie najwyższy stopień 
na podium.

FT: Jak pogodzić te dwie rzeczy, bo przecież w spo-
rcie chodzi o zwyciężanie?
VH: Pracuję w ten sposób już od wielu lat. Z każdym zespołem 
zaczynam przygotowania jako ostatni. Podobnie bywało rów-
nież w przeszłości i nie wychodziłem na tym źle. Jeśli zawod-
nicy są świadomi swoich obowiązków i wiedzą, jak ten wolny 
czas wykorzystać z korzyścią dla siebie i własnego ciała, jeśli 
będą o siebie dbali, to nie ma najmniejszego problemu, że zgru-
powanie zaczniemy później. Bardziej w przygotowaniach liczy 
się jakość, a nie ilość treningów. Najważniejsze, to trenować 
mądrze, a niekoniecznie jak najwięcej.

FT: Najważniejsze to znaleźć własny sposób i we-
dług niego prowadzić drużynę?

PODSUMOWANIE SEZONU 2018

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ MAJCHRZYK
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VH: Nie ufam bezgranicznie swojej wie-
dzy i doświadczeniu, nie uważam, żebym 
pozjadał wszystkie rozumy. Podglądam 
inne dyscypliny, przygotowania do star-
tu, zastanawiam się, co mogę wziąć dla 
siebie. Przez pewien czas trenowali-
śmy na zgrupowaniu trzy razy dziennie. 
Poznałem wyniki kanadyjskich badań, że 
taka częstotliwość jest lepsza niż dwa 
treningi w ciągu dnia. Jeśli jest coś cieka-
wego w innym sporcie, to może sprawdzi 
się i w siatkówce?. Naukowcy pracują, 
robią badania, mają profesjonalną wie-
dzę, podpartą konkretnymi, naukowymi 
podstawami, więc trzeba z ich wyników 
korzystać, a nie odkrywać to, co już wie-
dzą inni. Jednym z najważniejszych moich 
zadań jest jak najlepsze wykorzystanie 
pomysłów innych ludzi.

FT: Jeśli trzy treningi, to raczej 
krótsze?
VH: Tak, lepiej krócej, a częściej. System 
nerwowy jest tak skonstruowany, że 
może utrzymać najwyższą koncentrację 
tylko przez pewien czas. Do niedawna 
przeważał pogląd, że 40 minut to mak-
symalny czas, przez który można być 
skoncentrowanym. Najnowsze badania 

MISTRZOWIE ŚWIATA 2018
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* Nieobecny na mistrzostwach
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pokazują, że mózg na najwyższych ob-
rotach pracuje jedynie przez 10 minut, 
a potem powinien mieć krótką przerwę. 
Oczywiście, nie zawsze podczas trenin-
gów robimy takie przerwy, bo życie cza-
sami wymusza korekty, a poza tym nie-
które mecze trwają bardzo długo, więc 
warto dać zawodnikom taką szkołę na 
zajęciach. Generalnie jednak w przygo-
towaniach liczy się jakość, a nie ilość.

FT: Jak najlepiej wykorzystać 
czas treningu?
VH: Rozgrzewkę każdy musi przepro-
wadzić, ale można ją zrobić tak, żeby 
przygotować do zajęć ciało, a jednocze-
śnie nie zmęczyć umysłu. Dlatego robi-
my „rozgrzewki ze śmiechem”, odbijamy 
piłki krzesłem, ćwiczymy w parach trzy-
mając deskę, używamy wózków na piłki. 
Zawodnicy ciężko pracują, ale jednocze-
śnie się śmieją, więc to nie wyczerpuje 
ich umysłów. Nie tracą niepotrzebnie 
energii, którą mogą zachować na praw-
dziwy trening, są wtedy świeżsi, lepiej 
chłoną moje uwagi, dokładniej wykonują 
ćwiczenia.

FT: Sezon był tak długi, że takie 
zachowanie energii było podsta-
wowym zadaniem?

VH: W każdym turnieju jesteśmy 
w ostatniej czwórce, a mimo to radzimy 
sobie z długimi przygotowaniami, prze-
bywaniem w jednej grupie. Podstawowa 
rzecz, to słuchanie zawodników, zro-
zumienie, jak oni się czują, uwzględ-
nianie ich uwag w czasie turnieju. 
Oczywiście, mistrzostwa świata mnie 

też wyczerpywały, byłem zmęczony, ale 
oglądaniem, napiętą uwagą, więc jest 
to inny rodzaj zmęczenia. Nie potrafię 
w pełni zrozumieć tego, jak siatkarze się 
czują. Najważniejsze to uczciwe wysyła-
nie sygnałów i staranne ich odczytywa-
nie. Moi zawodnicy nie mają na szczęście 
problemów z mówieniem, jak się czują. 

Rozgrzewkę każdy musi 
przeprowadzić, ale można ją 
zrobić tak, żeby przygotować 
do zajęć ciało, a jednocześnie 
nie zmęczyć umysłu. Dlatego 

robimy „rozgrzewki ze śmiechem”, 
odbijamy piłki krzesłem, 

ćwiczymy w parach trzymając 
deskę, używamy wózków na piłki.
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Michał Kubiak 
(z lewej) 
i Bartosz Kurek
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Koniec końców byliśmy najsilniejsi w naj-
ważniejszych momentach.

FT: Dlatego właśnie, kiedy przy-
szedł Bartek Kurek i powiedział, 
że ma 30. urodziny, to zrezygno-
wał pan z ciężkich zajęć?
VH: To było przed turniejem, chciał-
bym żeby wszyscy pamiętali, że nie 
robiliśmy imprez w czasie mistrzostw 
świata (śmiech). Sytuacja była jeszcze 
bardziej skomplikowana, bo w ciągu kil-
ku dni mieliśmy wtedy urodziny: Kurka, 
Tomasza Fornala i Dawida Konarskiego. 
Zgodziłem się na świętowanie urodzin 
Bartka, a tamtych dwóch musiałem 
przeprosić, bo nie mogliśmy sobie po-
zwolić na kilka dni takiej przerwy. Czemu 
tak? Bo 30. urodziny są ważniejsze niż 
29. czy 21. Czasami nie musimy mówić 
dużo, rozmawiać bardzo często, ale naj-
ważniejsze, że zawodnicy zawsze mogą 
przyjść, podyskutować i wspólnie ze 
mną znaleźć rozwiązanie. To przynosi 
bardzo dobre rezultaty.

FT: Podczas mistrzostw świata 
były dwa mecze, w których prze-
żywaliście kryzys - z Argentyną 
i Francją. Wydawało się nawet, 
że zawodnikom brakuje siły 
w ataku.

VH: Nie pamiętam statystyk z tego me-
czu, ale nie zgodzę się z opinią o braku 
siły. Z Argentyną zagraliśmy bez Michała 
Kubiaka, a i tak byliśmy blisko zwycię-
stwa, w tie-breaku prowadziliśmy 14-
11. Francuzi z kolei, „wyserwowali” nas 
z meczu. Earvin N’Gapeth szalał w tam-
tym spotkaniu. Kiedy rywal serwuje 
z taką skutecznością, to wypadasz z gry, 
a do tego Francuzi rozgrywali świetny 

mecz w obronie. Po dwóch spotkaniach 
odnaleźliśmy równowagę. Bardziej praw-
dopodobne jest to, że mieliśmy proble-
my mentalne, a nie fizyczne w tamtych 
meczach.

FT: Brak Kubiaka na boisku 
wpłynął na drużynę tak mocno?
VH: Michał daje nam siłę mentalną. 
Wszyscy pytają mnie o podstawową 

Przez pewien czas trenowaliśmy 
na zgrupowaniu trzy razy 
dziennie. Poznałem wyniki 

kanadyjskich badań, że taka 
częstotliwość jest lepsza niż dwa 

treningi w ciągu dnia. Jeśli jest coś 
ciekawego w innym sporcie, to 

może sprawdzi się i w siatkówce?
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szóstkę, a tak naprawdę jest tylko jeden 
zawodnik, którego nie mogę pominąć 
w składzie. To Michał buduje ten zespół. 
Nie zmieniam go, kiedy nie ma ku temu 
wyraźnej potrzeby. To było jasne, że on 
mi musi pomóc w czasie turnieju. Brak 
podstawowej szóstki to nie hazard z mo-
jej strony, ale coś przeciwnego. Ta stra-
tegia minimalizuje ryzyko, bo z wypad-
nięciem jednego zawodnika łatwiej sobie 
poradzić niż w sytuacji, w której rozsypa-
łaby mi się podstawowa „szóstka”.

FT: Jak wyglądała współpraca 
z asystentami w trakcie turnieju? 
Miał pan Mieszka Gogola, który 
kiedyś pracował jako statystyk 
i Sebastiana Pawlika, który 
wcześniej prowadził kadry ju-
niorskie. Ciekawy duet.
VH: Nie można zapomnieć, że Paweł 
Woicki też był w naszym sztabie. 
Pracował w domu, ale dostarczał bardzo 
wielu informacji. Do tego jeszcze poma-
gał nam statystyk Robert Kaźmierczak. 
Dobrze podzieliliśmy role, każdy wy-
konywał swoją część, przynosił wyniki, 
a ja wyciągałem wnioski. Bywało tak, że 
asystenci przychodzili i pytali, jak rozwią-
zać jakiś problem, a ja odpowiadałem: nie 
wiem, róbcie co chcecie, co uważacie za 
dobre. Każdy wnosił coś konstruktyw-
nego i uważam, że to była nasza siła. 
Czuliśmy, że byliśmy dobrze rozumiejącą 
się grupą.

FT: Demokracja w sztabie?
VH: To nie była demokracja, ale zna-
lezienie drogi do wyciągnięcia najlep-
szych cech z każdego członka ekipy. 
Jeśli Paweł Woicki miałby się zajmować 
serwisem, to nie byłby to dobry pomysł, 
bo to nie była jego najmocniejsza stro-
na w trakcie kariery. Był za to świetnym 
rozgrywającym. Nie głosowaliśmy, ra-
czej siadaliśmy wspólnie, żeby znaleźć 
rozwiązanie. Jeśli zadania są dobrze 
podzielone między współpracowni-
ków, to ja po prostu zajmuję się resztą 
obowiązków. Nie zastawialiśmy się we 
dwóch nad tymi samymi zagadnieniami. 
Jeśli Mieszko analizował serwis, to ja już 
tego nie robiłem, bo wiedziałem, że on 
wykona dobrze swoją pracę. Po co w ta-
kim razie tracić czas na podwójne wy-
konywanie tych samych zadań? Każdy 
brał odpowiedzialność za swoją część, 
a potem robiliśmy wspólnie analizę.

FT: Trener Pawlik miał być łącz-
nikiem z młodymi zawodnikami, 
których prowadził w kadrach 
juniorskich?
VH: Nigdy nie myśleliśmy o nim w ten 
sposób. Jego rolą było bycie asysten-
tem, a nie trenerem młodych, więc 
zakres obowiązków miał dużo szerszy. 
Mieliśmy dobry kontakt ze wszystkimi 
zawodnikami w reprezentacji.

FT: Kiedyś mówiło się o tym, że 

najlepsi są włoscy trenerzy. Po 
mistrzostwie świata chyba naj-
lepsi są belgijscy?
VH: Belgijscy nie są najlepsi. Moja 
mądrość to słuchanie mądrych lu-
dzi. Podczas pracy w Niemczech mia-
łem włoskich asystentów: Roberto 
Piazzę, Daniele Bagnoliego czy Roberta 
Santillego. Może warto byłoby mieć 
kiedyś asystenta z USA, bo brakuje mi 
wiadomości o tym, jak oni rozumieją siat-
kówkę? Może ciekawa byłaby współpra-
ca z Japończykiem? Największa mądrość 
to wyszukiwanie najlepszych rzeczy 
i branie ich dla siebie. Polska jest innym 
krajem niż Włochy, trzeba zrozumieć 
ludzi, dotrzeć do nich. Każda nacja ma 
swoje cechy charakterystyczne. Włosi są 
kompletnie inni niż Polacy, to ekstrawer-
tycy, a Polacy nie są aż tacy wylewni, są 
spokojniejsi. Włoscy siatkarze nie są tak 
wysocy, ale za to szybcy. Polacy z kolei 
są silniejsi. Włosi to luz, swoboda: robisz 
co chcesz. Polacy są lepsi w określaniu 
i podążaniu za wskazówkami. W dwie mi-
nuty znalazłem trzy różnice, a mógłbym 
tak wymieniać jeszcze przez dwie godzi-
ny. Jest wiele małych różnic, z których na 
początku nie zdajesz sobie sprawy, a po-
tem zaczynasz je dostrzegać. Na pewno 
w Europie pracuje najwięcej włoskich 
trenerów, ale czy ich droga jest jedynie 
słuszna? Tego nie jestem pewny.

FT: Może się pan swobodnie 
porozumieć po angielsku, po 
włosku, a jednak uczy się pan 
polskiego, chociaż to podobno 
trudne wyzwanie?
VH: Lubię wyzwania, więc czemu tego 
nie spróbować? To wyraz szacunku dla 
kraju, w którym się pracuje. Mówię już 
w kilku językach, ale polski jest najbar-
dziej wymagający spośród tych, których 
się uczyłem. Jeśli sobie z tym pora-
dzę, to nie ma rzeczy niemożliwych. To 
pierwszy słowiański język, który próbuję 
opanować. Nauka zmusza mój mózg do 
wytężonej pracy, a to dla mnie dobrze. 
Każdego dnia poświęcam godzinę na 
zajęcia z prywatnym nauczycielem. Do 
maja uczyłem się intensywnie, ale przez 
lato zapomniałem więcej niż połowę. Po 
trzech tygodniach ponownych zajęć nie 
wróciłem na poziom sprzed wakacji.

Uczę się polskiego. To wyraz 
szacunku dla kraju, w którym 
się pracuje. Mówię już w kilku 

językach, ale polski jest najbardziej 
wymagający spośród tych, 

których się uczyłem. Jeśli sobie 
z tym poradzę, to nie ma rzeczy 

niemożliwych.
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FT: Przyszły sezon to wie-
le poważnych wyzwań. 
Najważniejsze pozostają kwalifi-
kacje olimpijskie?
VH: To jest nasz cel. Chcę zdobyć 
olimpijski medal i wszystkie inne tur-
nieje po drodze są mniej ważne. Dla 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej wy-
walczenie przepustki do Tokio też jest 
najważniejsze.

FT: Bierze pan pod uwagę, żeby 

na różne turnieje zabierać różne 
grupy zawodników?
VH: Niestety, jeśli chodzi o przyszły se-
zon, to są jeszcze w dalszym ciągu znaki 
zapytania. Może FIVB przesunie Puchar 
Świata, bo jak to pogodzić z mistrzo-
stwami Europy, które kończą się dwa 
dni wcześniej? Nie można kazać wsiąść 
siatkarzom do wieczornego samolo-
tu do Japonii w niedzielę i grać tam już 
we wtorek. Nigdy nie pozwolę na coś 
takiego moim zawodnikom. Poza tym 

mistrzostwa Europy są już po turnieju 
kwalifikacyjnym. Zobaczymy, jak będą się 
czuć, czy wywalczymy tam przepustkę.

FT: W pierwszym sezonie pracy 
zdobył pan mistrzostwo świata. 
Gdzie szukać rezerw?
VH: Jest wiele rzeczy do poprawy. 
Graliśmy najlepiej w najważniejszych 
momentach, ale teraz potrzebna jest 
stabilizacja formy. Kibice będą oczeki-
wali od nas, byśmy prezentowali się jak 
mistrzowie świata w każdym momencie, 
bez względu na to, kto jest na boisku.

FT: Występy Wilfredo Leona 
w kadrze są coraz bliżej. 
Uśmiecha się pan sam do siebie?
VH: W lidze włoskiej prezentuje się 
świetnie. Po starciu z Cucine Lube 
Civitanova wysłałem mu wiadomość, 
że sprawił mi przykrość, bo zagrał tak 
dobrze, że mecz stał się zbyt krótki, a ja 
nie lubię krótkich spotkań, siedząc przed 
telewizorem. Jeśli przeciwko drużynie 
z Maceraty zawodnik ma 65% skuteczno-
ści w ataku, to znaczy, że chyba przyda się 
w reprezentacji Polski.

Jest wiele rzeczy do 
poprawy. Graliśmy najlepiej 

w najważniejszych momentach, 
ale teraz potrzebna jest 

stabilizacja formy.
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Siatkarska 
praca 
u podstaw

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Siatkówka walczy o tych 
samych ludzi z koszykówką, piłką ręczną - wysokich i spraw-
nych zarówno chłopców jak i dziewczęta. Jest nam łatwiej, bo 
mamy po raz kolejny  mistrzostwo świata. Męska reprezenta-
cja napędza  naszą dyscyplinę, to okręt flagowy. Pomaga nam 
telewizja. Dzięki przekazowi medialnemu widzowie  znają się 
na siatkówce, a ci widzowie  to rodzice, którzy przyprowadzają 
dzieci do klubu, posyłają do siatkarskich szkół. Takie detale 
pchają nasz sport do przodu. Obecnie mamy  36 tysięcy licen-
cjonowanych zawodników. W kilka lat nastąpił 30-procentowy 
wzrost liczby osób uprawiających siatkówkę. Rodzice wiedzą 
że siatkówka daje coś ich dzieciom, nie tylko pot, wyrzeczenia, 
ale przede wszystkim zdrowie, a w przyszłości zawód i całkiem 
niezłe pieniądze, a może i medale. Byliśmy na te oczekiwania 
przygotowani. Od dawna mamy dobrze opracowaną propo-
zycję szkoleniową, tak by utrzymać popularność dyscypliny 
i także by odnosić sukcesy.

STANISŁAW MAJKOWSKI: W polskiej siatkówce od 
wielu lat wykonujemy pracę organiczną. Wiedzieliśmy że aby 

WYSŁUCHAŁ OLGIERD KWIATKOWSKI

Sukcesy siatkarskiej reprezentacji Polski seniorów są pochodną sprawnie 
i skutecznie działającej piramidy szkoleniowej. O systemie stworzonym przez 
działaczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej opowiadają Włodzimierz Sadalski 
i Stanisław Majkowski.

Obecnie mamy 
36 tysięcy 

licencjonowanych 
zawodników. W kilka lat 
nastąpił 30-procentowy 

wzrost liczby osób 
uprawiających 

siatkówkę.

PODSUMOWANIE SEZONU 2018
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zbudować silną narodową reprezentację seniorów musimy mieć 
silny nie jeden rocznik, ale kilka. Kolejny rocznik wzmacnia gru-
pę, która już istnieje, tworzy zespół. Na bazie jednej drużyny 
młodzieżowej nie będzie trwałego sukcesu w kategorii senio-
rów. Należało zapewnić ciągłość, stworzyć piramidę szkolenio-
wą. Taką też zbudowaliśmy.

Podstawa piramidy  szkoleniowej - Szkolne Ośrodki 
Siatkówki

STANISŁAW MAJKOWSKI: Po pierwszych zajęciach 
siatkówki dla dzieci, które odbywają się w szkołach, uzdol-
nione dzieci dostają się do S.O.S czyli Siatkarskiego Ośrodka 
Szkolnego. S.O.S-y są podstawą naszej piramidy szkoleniowej. 
Każda ze szkół podstawowych S.O.S obejmuje szkoleniem klasy 
od V do VIII. W sezonie 2012/13 mieliśmy 127 szkół uczestni-
czących w projekcie S.O.S. i trzy tysiące dzieci biorących w nim 
udział. W sezonie 2017/18, już po reformie edukacji, odpowied-
nio 186 i siedem tysięcy. To są szkoły publiczne. Pracują w nich 
nauczyciele, którzy spełniają specjalne warunki w przygotowa-
nym przez nas regulaminie. S.O.S-y działają od 2012 r.

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Dla najmłodszych jest S.O.S, 
ale także kadry wojewódzkie, turnieje Nadziei Olimpijskich. 
W ten sposób mamy oko na wszystkich młodych, zdolnych, 
dobrze rokujących zawodników. Monitorujemy ich rozwój, 
otaczamy opieką. Najlepsze dzieci przechodzą cały ten cykl. 

Absolwenci SMS-u w Spale 
z mistrzostwem świata seniorów

Mistrzostwa Świata 2014

Michał Winiarski

Marcin Możdżonek

Mateusz Mika

Fabian Drzyzga

Paweł Zatorski 

Mistrzostwo Świata 2018

Fabian Drzyzga

Paweł Zatorski

Mateusz Bieniek

Aleksander Śliwka

Jakub Kochanowski

Bartosz Kwołek
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Jedną z najzdolniejszych zawodniczek, 
którą wypatrzyliśmy jeszcze jako 13-lat-
kę na zawodach Nadziei Olimpijskich jest 
Magda Stysiak, dziś brązowa medalistka 
mistrzostw Europy do lat 19 i najlepsza 
atakująca tego turnieju. Od pięciu lat 
znajduje się pod naszą kuratelą. 

Wierzchołek piramidy - SMS-y 
i silne klubowe akademie

S TA N I S Ł AW  M A J K O W S K I : 
Końcowym elementem naszej struktu-
ry szkoleniowej są Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Pierwszy SMS powstał 
w 1995 r. w Rzeszowie. Po trzech latach 
przenieśliśmy tę placówkę do Spały przy 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS. 
W tym miejscu SMS dla chłopców dzia-
ła do dziś. Kolejny SMS – dla dziewcząt 

– prawie przez 20 lat funkcjonował 
w Sosnowcu. Niedawno został przenie-
siony do OPO COS w Szczyrku. W obu 
ośrodkach mamy znakomite, funkcjo-
nalne obiekty sportowe o  wysokim 
standardzie. W Spale od niedawna dys-
ponujemy również nowoczesną halą do 
siatkówki plażowej. W tych dwóch ośrod-
kach uczą się i szkolą nasi reprezentanci. 
Aż 90% kadrowiczów w kategoriach mło-
dzieżowych pochodzi z naszych SMS-ów. 
Zdarzają się zawodniczki i zawodnicy, 
którzy trenują w klubach, ale wynika to 
z faktu, że nie ma takiej potrzeby, by je-
chali do Spały bądź Szczyrku, ponieważ 
klub zapewnia odpowiednie warunki 
szkoleniowe. Generalnie wybitnie zdolni 
najczęściej trafiają jednak do SMS-ów. 
Bez tych szkół nie mielibyśmy tych wielu 
wielkich sukcesów. Istnieje korelacja mię-
dzy sukcesami reprezentacji młodzieżo-
wych i działalnością SMS-ów. Od 1995 r. 

chłopcy na imprezach rangi mistrzowskiej 
w kategoriach kadetów, juniorów i mło-
dzieżowców zdobyli 10 złotych medali, 7 
srebrnych i 4 brązowe. Dziewczęta – 5 
złotych, 2 srebrne i 9 brązowych. SMS 
nie jest już unikalnym projektem w skali 
światowej, ale kiedy zaczynaliśmy w 1995 
r. był to nasz pionierski pomysł. Inne fe-
deracje na świecie przekonały się, że to 
działa i wzięły z nas przykład. 

W Ł O D Z I M I E R Z  S A D A L S K I : 
Konkurencja w siatkówce jest ogromna. 
Każdy klub stara się mieć zespoły mło-
dzieżowe, organizuje  akademie siatków-
ki. Istnieją takie silne ośrodki szkolenio-
we w: Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu, 
Rzeszowie, w Warszawie są dwa mocne 
kluby młodzieżowe. Wszystkie zapew-
niają znakomitą jakość szkolenia. Mają 
dobrych, właściwie przygotowanych 
do zawodu specjalistów. To taka zdro-
wa „konkurencja”, ale sukcesy odnosi się 
kiedy istnieje rywalizacja również na po-
ziomie szkolenia. Związek ma w klubach 
oparcie i duże zrozumienie dla naszych 
pomysłów. Bez alternatywy silnych klu-
bów  nie mielibyśmy tych osiągnięć. 
Doceniamy ich pracę i zaangażowanie. 

STANISŁAW MAJKOWSKI: Wielką 
zaletą SMS-ów w odróżnieniu od wielu 
klubów jest zapewnienie młodzieży na 
miejscu czyli w Spale i Szczyrku edu-
kacji na wysokim poziomie. Uczennice 
i uczniowie nie tracą ani jednej godzi-
ny lekcyjnej. Nauka jest dostosowana 
do ich harmonogramu treningowego 
i startowego. Rodzice doceniają takie 
rozwiązanie. 

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Od kilku 
lat PZPS przywiązuje ogromną rolę do mi-
strzostw Polski wszystkich kategorii mło-
dzieżowych. Pozornie nie jest to działanie 
fundamentalne, ale to też nie drobnost-
ka – to niezwykle ważny element ukła-
danki szkoleniowej. Młodzi ludzie grają 
w turnieju, który wygląda jak mistrzostwa 
Europy. Są bandy, teraflex, profesjonalna 
oprawa meczowa, podniosła ceremonia 
medalowa, czują się tym docenieni i zmo-
tywowani. Na każdym kroku związek 
chce pomagać zawodnikom uprawiającym 
siatkówkę. 

Związek ma w klubach 
oparcie i duże zrozumienie 

dla naszych pomysłów. 
Bez alternatywy silnych 

klubów  nie mielibyśmy tych 
osiągnięć.
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Trenerzy od młodzieży

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Z do-
tychczasowych trenerów pracujących 
z młodzieżą jesteśmy bardzo zadowole-
ni. Posiadamy szkoleniowców którzy zna-
ją się na tym, jak trenować i prowadzić 
młodych ludzi. Szkolenie od podstaw 
wymaga specyficznych umiejętności, do 
tego trzeba mieć specjalne predyspozy-
cje. Czym innym jest trenowanie ONICO 
Warszawa, PGE Skry Bełchatów, a czym 
innym praca z młodzieżą w Spale albo 
w S.O.S. 

S TA N I S Ł AW  M A J K O W S K I : 
W młodszych grupach wiekowych 
trenerem reprezentacji jest trener ze 
SMS. Jeden wyjątek robimy w juniorach 
starszych, gdzie zatrudniamy trenera 
z dorosłej siatkówki. Tam trenerem jest 
obecnie Mariusz Sordyl, człowiek spo-
za naszej szkoły. Ale junior starszy nie 
uczęszcza już do szkoły, jest po maturze. 
Mieliśmy znakomity rocznik 1997, który 
nawet po maturze, gdy zawodnicy byli 
już w klubach, poprowadził Sebastian 
Pawlik. Sebastian doskonale znał tych 
chłopaków i osiągnął z nimi wiele sukce-
sów, m.in. mistrzostwo świata juniorów 
w 2017 r. Dziś wprowadza ich do pierw-
szej reprezentacji jako asystent Vitala 
Heynena. 

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Bardzo 
nam zależy żeby obowiązywał u nas 
model, że z czasem nasz trener od mło-
dzieży trafia do pierwszej reprezentacji, 
najpierw jako asystent, a co stanie się 
potem to zobaczymy. Sebastian Pawlik 
jest u Vitala Heynena, Waldemar Kawka 
wiele lat pracujący w Szczyrku, u Jacka 
Nawrockiego w reprezentacji kobiet. 
Oprócz doświadczenia ci trenerzy zdo-
bywają obycie na arenie międzynaro-
dowej. Bo rywalizacja na najwyższym 
poziomie to inny świat, inni przeciwnicy, 
inny system grania, trzeba z nim się za-
poznać. Im wcześniej tym lepiej.

Związek wobec trenerów

STANISŁAW MAJKOWSKI: Nasz 
system szkolenia opiera się także na 

Medale reprezentacji młodzieżowych od 
powstania SMS w 1995 r.

Mistrzostwa świata Kadetów
złoty medal – 2015
brązowy medal - 1999

Mistrzostwa Europy Kadetów
złoty medal – 2005, 2015
srebrny medal – 2003, 2007
brązowy medal – 1995, 1997

Reprezentacje kadetów zdobywały też medale w Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy, a młodzieżowców w Uniwersjadzie.

Mistrzostwa świata juniorów
złoty medal – 1997, 2003, 
2017

Mistrzostwo Europy juniorów
złoty medal – 1996, 2016
brązowy medal - 2014

Mistrzostwa świata kadetek
brązowy medal – 2001

Mistrzostwa Europy kadetek
złoty medal – 1999, 2013
srebrny medal - 2001
brązowy medal – 1997

Reprezentacje kadetek zdobywały medale na Olimpijskim
Festiwalu Europy, a młodzieżowe na Uniwersjadzie.

Mistrzostwa świata juniorek
brązowy medal – 2003

Mistrzostwa Europy juniorek
złoty medal - 2002
brązowy medal – 1996, 2000, 
2018

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY
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działaniach związku wobec trenerów. 
Chcemy mieć przygotowanych, do-
brych szkoleniowców. Od 2,5 roku wy-
dajemy swoje dokumenty trenerskie. 
Kiedy została wprowadzona ustawa 
deregulacyjna w PZPS wprowadziliśmy 
własne kryteria kwalifikujące trenerów. 
Przygotowaliśmy dokument „Trener Piłki 
Siatkowej PZPS” dla osób, które zda-
ją u nas egzamin. Dzięki temu wiemy 
jaki poziom reprezentują szkoleniowcy. 
Obecnie zgodnie ze zintegrowanym sys-
temem kwalifikacji powstała Europejska 
Rama Kwalifikacyjna. Przygotowujemy 
dokumentację, żeby się do niej dosto-
sować, złożyliśmy ją w MSiT. Jeśli bę-
dzie zatwierdzona, a liczymy że nastąpi 
to w najbliższych miesiącach, wtedy 
kandydaci na trenerów i sami trenerzy 
będą zdawać organizowane przez nas 
egzaminy, bo my będziemy jednostką 
certyfikującą. Do naszych obowiązków 
jako związek należeć będzie również 
przygotowanie materiału szkoleniowego. 
Trenerzy będą mogli zdobywać upraw-
nienia do pracy na różnych poziomach, 
od poziomu kwalifikującego do zajęć 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Liczba dzieci 
i młodzieży 
w SOS

Liczba 
szkół  

Liczba 
nauczycieli(1)

3035

4659

5242

5397

5489

7017

7479

127

136

144

144

152

186

207

304

360

363

378

424

(1)Nauczyciele wychowania fizycznego z umiejętnościami prowadzenia 
zajęć siatkówki.

Dane z prezentacji Siatkarskie Ośrodki Szkolne 2012-2017, 
autor Waldemar Wspaniały, Szef Projektów Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych.
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z młodzieżą, do najwyższego dedykowa-
nego dla szkoleniowców reprezentacji 
seniorów.

Bardzo zależy nam na tym, żeby przy 
siatkówce zostawali nasi byli reprezen-
tanci. Oni są niezwykle cenni. Ci najlepsi 
zawodnicy nie mają jednak czasu na to, 
by studiować stacjonarnie – grają w li-
dzie, w kadrze. Nasz nowy system edu-
kacji trenerów będzie także pozwalał 
uczyć się zaocznie. Mamy już zalążek 
takiej metody, ale chcemy ją udoskonalić. 

WŁODZIMIERZ SADALSKI: Ktoś 
zapyta, dlaczego jednak trenerem naszej 
reprezentacji jest Belg? Uczestniczyłem 
w wyborze selekcjonera. Mieliśmy sied-
miu kandydatów – sześciu Polaków i je-
den obcokrajowiec. Poziom merytorycz-
ny kandydatów był znakomity. Wszyscy 
przedstawili prezentacje, które od razu 
nadawały się na materiał szkoleniowy. 
To był trudny wybór, ale zdecydowali-
śmy się na człowieka, który musi szybko 
coś zmienić – granie, mentalność. Nie 
pomyliliśmy się, ale jesteśmy też dumni 
z naszego zaplecza i polskich asystentów 
trenera Heynena.

S TA N I S Ł AW  M A J K O W S K I : 
Heynen owocnie z nami współpracuje. 
Uczestniczył w konferencji w Krakowie, 
będzie na kolejnych. Zawsze nasi zagra-
niczni trenerzy: Lozano, Anastasi, Antiga 
byli otwarci i dzielili się swoją wiedzą. 
A to są najlepsi fachowcy na świecie. 
Wykorzystujemy jak tylko możemy ich 
doświadczenie dla naszych trenerów.

Z nadzieją w przyszłość

W Ł O D Z I M I E R Z  S A D A L S K I : 
Środk i  na szko len ie  uz ysku jemy 
z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Przeznaczany na nie aż 65% całego budże-
tu związku.  Oczywiście mamy sponsorów, 
telewizję, ale najwięcej na ten cel dostaje-
my pieniędzy z ministerstwa. Będziemy się 
starać, by środki ze związkowej nagrody za 
mistrzostwo świata seniorów zaangażować 
w istotny sposób w szkolenie. 

STANISŁAW MAJKOWSKI: Cykl 
szkolenia trwa 10-12 lat. Zawodnika 
kształtuje wielu trenerów, w szkołach, 
klubach, SMS-ach. Trener pierwszej re-
prezentacji spija śmietankę, ale musi się 
na tym znać co robi. Mistrzostwo świata 
seniorów świadczy o tym, że szkolenie 
nie może być złe, skoro bez przerwy 
reprezentacja zasilana jest zdolną mło-
dzieżą. Od 2006 r. nie było żadnej wy-
rwy w wynikach pierwszej reprezentacji, 
nie zawsze zdobywaliśmy mistrzostwo 

świata, ale zawsze byliśmy w czołów-
ce. Młode reprezentacje awansują do 
wszystkich imprez rangi mistrzowskiej. 
Utrzymujemy stały kontakt z czołówką. 
W każdym wieku gramy w mistrzostwach 
Europy, czy świata. Z tymi samymi prze-
ciwnikami będziemy rywalizować do 
końca seniorskiej kariery. Rocznik 1997, 
czyli rocznik Kuby Kochanowskiego ma 
już to niezbędne doświadczenie nabyte 
w młodym wieku, co pozwala nam z wiel-
ką nadzieją patrzeć w przyszłość.

Heynen owocnie z nami 
współpracuje. Uczestniczył 
w konferencji w Krakowie, 

będzie na kolejnych. Zawsze nasi 
zagraniczni trenerzy: Lozano, 
Anastasi, Antiga byli otwarci 

i dzielili się swoją wiedzą.
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Musimy się 
uczyć od Azji
Od początku pracy z kadrą mówiłem że 
podniesienie poziomu naszego tenisa stołowego 
musi być pracą zbiorową. Sam nic tu nie 
zdziałam. Potrzebna jest dobra wola i chęć 
współpracy trenerów, działaczy klubowych 
i tych z centrali PZTS - mówi w rozmowie 
z Wojciechem Osińskim trener kadry kobiet 
w tenisie stołowym Zbigniew Nęcek.

Forum Trenera: Kadrę biało-czerwonych ping-
pongistek objął pan 3 września, a już kilkanaście 
dni później Li Qian zdobyła dla Polski złoto, zaś 
Katarzyna Grzybowska-Franc brąz mistrzostw 
Europy. To sukcesy, jakich jeszcze w polskim 
tenisie stołowym nie było. Tylko pogratulować 
skuteczności.
ZBIGNIEW NĘCEK: Dziękuję, to faktycznie był niesa-
mowity turniej. Jednak o ile na dobrą grę Li Qian miałem 
pełny wpływ jako jej trener klubowy, o tyle medal Kasi to 
głównie sukces jej i poprzedniego trenera kadry Michała 
Dziubańskiego. Warto jednak podkreślić także dobrą grę 
w Alicante obu Natalii – Partyki i Bajor.

FT: Kto tworzy obecnie pierwszy skład kadry, a kto 
jest na jej zapleczu?
ZN: Podstawowa czwórka to właśnie uczestniczki ME czyli: 
Li, Grzybowska-Franc, Partyka i Bajor. Pierwsza trójka to już 
doświadczone zawodniczki w wieku 29–32 lat, Bajor dołą-
czyła do nich w ostatnich sezonach. Choć ma dopiero 21 lat, 
jest aktualną mistrzynią Polski. Ten skład ma dużą przewagę 
pod względem umiejętności nad resztą i właśnie tę czwórkę 

WYWIAD

biorę pod uwagę w kontekście igrzysk olimpijskich w Tokio. 
Za nimi jest grupa młodych pingpongistek. Są wśród nich: 
Anna i Katarzyna Węgrzyn, Aleksandra Michalak, Dominika 
Wołowiec. Docelowo chcę, żeby to zaplecze tworzyło sześć 
dziewczyn.

FT: Gdzie i z kim na co dzień trenują kadrowiczki?
ZN: Li Qian dzieli czas między Tarnobrzeg, w którym jestem 
trenerem, a Nanchang, gdzie mieszka z rodziną i ma świetne 
warunki do treningu. To doświadczona 32-letnia zawodnicz-
ka, profesjonalistka, której nie trzeba na co dzień nadzoro-
wać. Przez kilkanaście lat współpracy dorobiliśmy się trenin-
gowych zasad, które „Mała” realizuje, gdy jest w Azji. Partyka 
i Grzybowska-Franc mieszkają i trenują w Gdańsku. One też już 
wiedzą, jak mają pracować, a do pomocy mają na miejscu tre-
nerów Michała Dziubańskiego i Piotra Szafranka, a także dobrą 
grupę sparingpartnerów.

Bajor i siostry Węgrzyn ćwiczą we Wrocławiu, który jest teraz 
najlepszym w Polsce ośrodkiem pracy z kobietami. W klubie 
AZS Uniwersytetu Ekonomicznego mają bardzo zaangażo-
wanego prezesa Andrzeja Hrehorowicza i trenera Zdzisława 

PODSUMOWANIE SEZONU 2018

ROZMAWIAŁ WOJCIECH OSIŃSKI



17FORUMTRENERA   |   NUMER 3 (28) 2018

Tolksdorfa, współpracują z uczelnią 
w Szanghaju, skąd przyjeżdżają chińskie 
sparingpartnerki. Namawiam ich jeszcze 
do sprowadzenia przynajmniej jednego 
szkoleniowca z Chin. Wołowiec pracuje 
w Krakowie z trenerem Xu Kaiem, co jest 
o tyle ważne, że Kai był obrońcą, tak jak 
Dominika, więc może ją wiele nauczyć. 
Michalak ćwiczy w Gdańsku, a prowadzi 
ją Karol Skolimowski.

FT: Po objęciu funkcji selekcjone-
ra kadry zapowiadał pan ścisłą 
współpracę z trenerami klubo-
wymi. Udaje się zrealizować ten 
cel?
ZN: Tak, jestem już po bardzo owocnych 
spotkaniach we Wrocławiu i Krakowie. 
Trenera Tolksdorfa zaprosiłem w charak-
terze asystenta na World Tour do Czech, 
w przyszłości być może dam taką szansę 
Skolimowskiemu. Ustaliliśmy też zasady 
współpracy z Xu Kaiem, który jest na nią 
bardzo otwarty. Oprócz spotkań z trene-
rami chcę też w najbliższych miesiącach 
poznać rodziców zawodniczek – mówię 
o tych młodych – żeby zorientować się, 
jakie mają życiowe plany na najbliższe 
lata. Nie ukrywam, że to kluczowa kwe-
stia, jeśli chodzi o realizację mojego po-
mysłu na kadrę nie tylko w perspektywie 
dwóch lat, czyli do Tokio, ale także na 
później, aby stworzyć podwaliny repre-
zentacji dla mojego następcy.

FT: Jaki to pomysł?
ZN: Aby zainwestować w zawodniczkę 
muszę wiedzieć, że jej życiowym priory-
tetem jest gra w tenisa stołowego. Jeśli 
ktoś myśli w pierwszej kolejności o stu-
diowaniu i znalezieniu dobrej pracy, nie 
da rady należycie poświęcić się tej dys-
cyplinie. A bez tego nic się na serio nie 
osiągnie. W tenisa stołowego najlepiej 
gra się w Azji i stamtąd musimy czerpać 
wzorce. W mojej filozofii najważniejszy 
jest trening, a jeśli starty, to tylko po-
parte odpowiednim przygotowaniem. 
Polska jest pod względem szkolenia 
mocno w tyle w stosunku do Azji. O ile 
cztery dziewczyny z pierwszego składu 
są ograne i wiedzą, jak się trenuje w po-
ważnym ping-pongu, o tyle pozostałe, 
a także większość trenerów, mają nie-
wielkie pojęcie o aktualnych trendach. 
Dlatego chcę umożliwić zawodniczkom 
z bezpośredniego zaplecza reprezentacji 

24 (5)  Li Qian   32, Enea Siarka Tarnobrzeg

56 (17)  Natalia Partyka  29, MART Hodonin – Czechy

71 (25)  Katarzyna Grzybowska-Franc 29, SKTS Sochaczew

150 (70)  Natalia Bajor   21, AZS UE Wrocław

306 (130)  Klaudia Kusińska  25, Scania Nadarzyn

366 (145)  Anna Węgrzyn  17, AZS UE Wrocław

390 (148)  Julia Ślązak  19, SKTS Sochaczew

394 (149)  Magdalena Sikorska  32, Norbello – Włochy

485 (172)  Agata Zakrzewska  18, Enea Siarka Tarnobrzeg

528 (187)  Katarzyna Węgrzyn 17, AZS UE Wrocław

687 (203)  Kinga Stefańska  38, Enea Siarka Tarnobrzeg

741 (279) Maja Miklaszewska 17, MRKS Gdańsk

741 (279) Zuzanna Błażejewicz 17, Agro-Sieć Chełmno

741 (279)  Paulina Krzysiek 22, Scania Nadarzyn

741 (279)  Karolina Pęk  20, Bronowianka Kraków

784 (281)  Julia Szymczak  18, AZS UE Wrocław

821 (310)  Katarzyna Ślifirczyk 25, Scania Nadarzyn

821 (310)  Agata Paszek  17, JKTS Jastrzębie-Zdrój

821 (310) Gabriela Dyszkiewicz 18, ATS east rent Białystok

821 (310) Aleksandra Michalak 17, MRKS Gdańsk

821 (310)  Paulina Knyszewska 21, Zagłębie Lubin

zawodniczka wiek, klub

miejsce 
w rankingu 
światowym 
(europejskim)

POLKI KLASYFIKOWANE 
W RANKINGU (LISTOPAD 2018)
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przynajmniej dwa trzytygodniowe wyjaz-
dy na zgrupowania do Chin, żeby zoba-
czyły, na czym polega profesjonalny tenis 
stołowy. Niestety, po przeprowadzonych 
niedawno badaniach okazało się, że nasze 
młode zawodniczki są fizycznie komplet-
nie nieprzygotowane do treningu, który 
czekałby je w Azji.

FT: Proszę opowiedzieć o tych 
badaniach.
ZN: 12 listopada w katowickiej AWF: 
Partyka, Michalak, Wołowiec i Agata 
Zakrzewska przeszły serię testów, któ-
re dały odpowiedź na pytanie o stan 
ich organizmów. To były badania ana-
lityczne oraz sprawdziany: szybkości 
poruszania się, reakcji, zakresu ruchu, 
koordynacji, wydolności i innych pa-
rametrów, jak choćby ustalenie tętna 
maksymalnego. W tych testach bardzo 
dobrze wypadła Natalia Partyka, nato-
miast młode... no cóż, żeby nie używać 
mocnych słów, powiem tylko, że ich wy-
niki okazały się bardzo słabe. To nie są 
tylko braki fizyczne, ale i techniczne. Nie 
nauczono ich na przykład poprawnego 
poruszania się i mają kłopot z krokiem 
dostawnym, skrzyżnym, środek ciężkości 

jest w niewłaściwym miejscu. To są pod-
stawowe problemy, bez ich wyelimino-
wania w ogóle nie ma sensu zaczynać 
poważnego treningu. Kolejną grupę, 
czyli: Grzybowską-Franc, Bajor, siostry 
Węgrzyn, Li Qian i Julię Ślązak takie 
same testy czekają w styczniu. Młodsza 
grupa powinna przechodzić badania co 
dwa, trzy miesiące. Starsze zawodniczki 
co pół roku, zwłaszcza po sezonie. Żałuję 
tylko, że nie mam punktu odniesienia, bo 
nigdy w przeszłości takich badań w ka-
drze nie przeprowadzano.

FT: Jak pan chce zmienić 
te niekorzystne rezultaty 
sprawdzianów?
ZN: Po opracowaniu przez doskonale 
przygotowanych pracowników AWF 
w Katowicach pełnej analizy testów 
przekażę wyniki zawodniczkom i ich tre-
nerom i wspólnie ustalimy, jak wyelimi-
nować błędy. To będzie też sprawdzian 
dla szkoleniowców klubowych, ich zaan-
gażowania w rozwój dziewczyn. W kwe-
stiach fizycznych konkretne wytycz-
ne dostaniemy od fachowców z AWF. 
Wady techniczne będziemy eliminować 
przy udziale trenerów, którzy są w tym 

dobrzy. Poproszę o pomoc między inny-
mi selekcjonera kadry mężczyzn Tomka 
Krzeszewskiego. Od początku pracy 
z kadrą mówiłem, że podniesienie pozio-
mu naszego tenisa stołowego musi być 
pracą zbiorową. Sam nic tu nie zdziałam. 
Potrzebna jest dobra wola i chęć współ-
pracy trenerów, działaczy klubowych 
i tych z centrali PZTS.

FT: Pewnie ważne w tym wszyst-
kim są pieniądze.
ZN: To kluczowa kwestia. W grudniu 
powinienem już wiedzieć, jakimi środka-
mi będę mógł dysponować przynajmniej 
w pierwszej połowie 2019 r. Wtedy będę 
mógł ustalić czy w czerwcu do Azji po-
jedziemy na trzy czy tylko dwa tygodnie 
oraz ile zawodniczek będę mógł tam za-
brać. Jesień traktuję jako okres wstępny 
pracy z kadrą – pod względem startów 
realizujemy plany mojego poprzedni-
ka Michała Dziubańskiego. Dlatego nie 
protestowałem przeciwko wyjazdom 
na turnieje do Belgii i na Białoruś, choć 
zwłaszcza występy w Mińsku były mi nie 
na rękę. Wolałbym mieć w tym czasie za-
wodniczki na badaniach. Zresztą, jak już 
wspomniałem, jestem przeciwnikiem 
nadmiernej ilości startów. Przeraża mnie 
chociażby częstotliwość grania niektó-
rych juniorek. Dziewczyny w tym wie-
ku powinny kłaść nadal duży nacisk na 
poprawę techniki, a nie tylko przesiadać 
się z samolotu do busa, ciągle być w roz-
jazdach. Zwłaszcza że teraz na jesieni 
ten system w ogóle nie daje dobrych 
wyników. To jest rabunkowa gospodar-
ka startowa. Od początku stycznia to ja 
będę ustalać politykę wyjazdów repre-
zentacyjnych i nie będę pozwalać, żeby 
ktoś jeździł zagranicę nieprzygotowany, 
bo takie występy sprawiają tylko, że za-
wodnicy uczą się przegrywać.

FT: Jaki ma pan plan na pierw-
sze półrocze 2019 r.?
ZN: Najważniejsze w tym okresie będą 
dla nas igrzyska europejskie w Mińsku 
w drugiej połowie czerwca. Pewne 
awansu do tej imprezy są już Li Qian 
i Katarzyna Grzybowska-Franc. Właśnie 
przed tymi zawodami chcę zabrać kadrę 
do Azji na zgrupowanie połączone z wy-
stępem w World Tourze w Hongkongu. 
Bardzo się cieszę, że udało mi się prze-
konać zarząd PZTS do zakończenia 

Mistrzostwa Europy

2018 (Alicante) – singiel: Li Qian

2009 (Stuttgart) – drużyna: Li Qian, Xu Jie, 
Natalia Partyka, Magdalena Szczerkowska, 
Katarzyna Grzybowska

1970 (Moskwa) – debel: Danuta Calińska, 
Czesława Noworyta
1980 (Berno) – debel: Jolanta Szatko, Małgorzata Urbań-
ska
2008 (Sankt Petersburg) – debel: Natalia Partyka, Xu Jie
2010 (Ostrawa) – drużyna: Li Qian, Xu Jie, Natalia Partyka, 
Magdalena Szczerkowska, Katarzyna Grzybowska
2011 (Gdańsk) – singiel: Li Qian
2014 (Lizbona) – drużyna: Li Qian, Natalia Partyka, 
Katarzyna Grzybowska
2015 (Jekatierinburg) – debel: Li Qian, Li Jie 
(Polska, Holandia)
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rozgrywek ligowych już w kwietniu. Dzięki temu będziemy 
mogli spokojnie przygotować się do trzech majowych turniejów 
rangi Challenge Series w: Serbii, Słowenii i Chorwacji. W kwiet-
niu są też indywidualne mistrzostwa świata w Budapeszcie, na 
które oczywiście również się wybieramy, ale trzeba patrzeć re-
alnie – nie mamy tam wielkich szans na medale, dlatego nie pla-
nuję przed tym turniejem specjalnych przygotowań. Mam też 
zaproszenie od trenera kadry Rosji na wspólny obóz w Soczi. 
W ogóle liczę na rozwinięcie współpracy szkoleniowej nie tylko 
z Azją, ale też innymi krajami europejskimi.

FT: Docelowym turniejem podczas pana kadencji 
są igrzyska w Tokio.
ZN: Tak, naszym priorytetem jest kwalifikacja do turnieju dru-
żynowego, co umożliwiłoby też występ dwóm Polkom w singlu. 
Mocno liczę, że na dobre tory wróci debel Grzybowska-Franc, 
Partyka, bo przecież kilka lat temu to był czołowy duet świata, 
a w programie meczu drużynowego jest gra podwójna. Warto 
też dodać, że w Tokio zaplanowano rywalizację mikstów, w któ-
rej możemy wystawić Jakuba Dyjasa i Natalię Partykę. Lepszej 
pary chyba nie stworzymy. Oni muszą jednak ze sobą jak naj-
więcej trenować, dlatego chcemy z trenerem Krzeszewskim 
doprowadzić do wspólnych zgrupowań kadr mężczyzn i kobiet.

FT: Czy system rozgrywek w Polsce sprzyja podno-
szeniu poziomu naszych pingpongistek?
ZN: Nie. Dziesięć klubów w lidze to za dużo. Dysproporcje 
w umiejętnościach są zbyt duże. Starcia z dziewiątą czy dzie-
siątą drużyną nic nie dają ani tym lepszym, ani słabszym. 
Bezowocny jest też play-off. Uważam że ekstraklasa powin-
na liczyć osiem zespołów, a po rundzie zasadniczej czołowa 
czwórka grałaby o medale, zaś reszta o utrzymanie. Jednak 
nie tylko system ligowy jest zły. Także turnieje Grand Prix, 
będące częściowo kwalifikacją do mistrzostw Polski, nie wno-
szą nic pozytywnego. Nie interesują się nimi ani kibice, ani 
media, a poziom jest niski. Lepiej byłoby organizować turnieje 
z udziałem najlepszych zawodniczek, także zagranicznych, 
z transmisjami telewizyjnymi, sponsorami i dobrymi nagroda-
mi. Takie imprezy stawiałyby przed czołowymi Polkami wyso-
kie wymagania. Uważam że powinniśmy inwestować w kraju 
w najlepszych. Nie stać nas na promowanie przeciętności, 
a tak jest obecnie.

FT: Pan prowadzi jednocześnie kadrę i klubowy 
zespół Enei Siarki Tarnobrzeg. To ułatwia pracę 
z reprezentacją czy wręcz przeciwnie?
ZN: Na pewno nie ułatwia, bo oprócz rozgrywek krajowych 
występujemy też w Lidze Mistrzyń, w której od kilku lat, co 
roku docieramy przynajmniej do półfinału. Jednak skoro już 
się podjąłem prowadzenia kadry, to do igrzysk w Tokio chcę 
to robić jak najlepiej. Przez te 2,5 miesiąca udało mi się rozpo-
cząć serię badań kadrowiczek, odwiedzić kluby we Wrocławiu 
i w Krakowie, byłem też na Grand Prix Polski w Białymstoku. 
Ponieważ nie coachowałem tam swoim zawodniczkom, przez 
dwa dni miałem czas na spokojne obserwowanie czołowych 
polskich pingpongistek, ich zachowania przy stole, ale i poza 
polem gry. Zebrałem sporo ciekawych spostrzeżeń.
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Boks był, jest 
i będzie

WYWIAD

Forum Trenera: Dopuszcza Pan 
myśl że na igrzyskach w Tokio 
może zabraknąć pięściarzy?
ADAM KUSIOR: Jestem przekonany 
że zobaczymy ich nie tylko w Japonii, ale 
też w kolejnych turniejach olimpijskich 
w Paryżu i Los Angeles. Boks ma pięk-
ną tradycję od 1904 r., i nawet jeśli ma 
teraz problemy, to z pewnością je roz-
wiąże. Boks był, jest i będzie, jak powie-
dział kiedyś były prezydent AIBA Nikołaj 
Nikiforow Dienisow.

FT: W Tokio wystąpią zawodow-
cy, tak jak w Rio de Janeiro?
AK: To zależy od federacji krajowych, ale 
o ile wiem niektóre z nich nie są temu 
przychylne. Musimy jednak pamiętać 
o wymogu formalnym dopuszczającym 
do przystąpienia do takiej rywalizacji, aby 
móc spełnić ten warunek trzeba mieć na 
koncie minimum 15 zawodowych poje-
dynków na koncie. Nie aspodziewałbym 
się więc zalewu profesjonałów na naj-
bliższych igrzyskach. W Rio też było ich 
niewielu, a ci którzy wywalczyli awans 
nie odnieśli sukcesu, choć przecież nie 

zabrakło w tym gronie zawodowych mi-
strzów świata.

FT: Kobiety w odróżnieniu od 
igrzysk w Londynie, gdzie de-
biutowały oraz Rio de Janeiro, 
walczyć będą o medale w pięciu 
wagach (wcześniej w trzech), ale 
mężczyźni tracą dwie kategorie 
i zostaje im tylko osiem.
AK: Jeszcze nie tak dawno tych kategorii 
było 12, później 10, teraz 8. Nie będzie 
wagi papierowej, koguciej i lekkopółśred-
niej, wraca piórkowa, a lekka jest w in-
nym, nieco podwyższonym limicie - 63 
kg zamiast 60 kg. W sumie o olimpijskie 
medale w Japonii walczyć będzie 214 
mężczyzn i 72 kobiety. Panowie będą się 
kwalifikować w MŚ, rozgrywkach WSB 
i turnieju światowym.

FT: Łatwo więc o awans nie bę-
dzie …
AK: Tym bardziej że nie mamy w Polsce 
drużyny WSB (World Series of Boxing), 
która pozwoliła się zakwalifikować na 
igrzyska w Rio de Janeiro Tomaszowi 

Janusz Pindera rozmawia z Adamem Kusiorem, 
szefem Komisji Trenerskiej AIBA (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Boksu), byłym członkiem Komitetu 
Wykonawczego tej organizacji i aktualnym 
europejskich władz (EUBC).

PODSUMOWANIE SEZONU 2018
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Jest źle i będzie jeszcze gorzej, jeśli 
z pomocą ministerstwa nie zostanie 

wdrożony proces naprawczy polskiego 
boksu olimpijskiego.

Jabłońskiemu. A przecież Irlandczyk 
Steven Donnelly i Niemiec Hamza Touba 
olimpijski start też zawdzięczają Husarii. 
Teraz też ci którzy wezmą udział w tych 
rozgrywkach będą mieć przewagę, AIBA 
przeznaczy 72 miejsca dla najlepszych 
z WSB. FT: Ale my mamy teraz Światową 
Konfrontację Boksu Olimpijskiego i sporo 
cennych zwycięstw z których władze PZB 
są dumne, więc po co komu WSB. Mecze 
pokazuje TVP, wszyscy są zachwyceni. 
Nie słyszał Pan o tej inicjatywie?

AK: Słyszałem, ale świat nie wie o co 
chodzi. Powiem tylko delikatnie, że ta 
formuła jest szerzej nieznana w krę-
gach AIBA. A te zwycięstwa o których 
Pan mówi nie mają większego znacze-
nia. Imprezy rangi mistrzowskiej nie po-
twierdzają niestety postępów polskich 
pięściarzy. Do tego w połowie cyklu 

olimpijskiego, z różnych przyczyn, wymie-
niono trenerów kadry męskiej i żeńskiej 
i to nie tylko seniorów, a szefem wyszko-
lenia związku jest były, wieloletni rzecznik 
prasowy.

FT: Pan kiedyś odwołał się sam 
z funkcji prezesa.
AK: Tak, zgadza się. Będąc szefem Komisji 
Technicznej i Regulaminowej, co dawa-
ło automatycznie miejsce w Komitecie 
Wykonawczym AIBA, poprosiłem o moż-
liwość powrotu na starą funkcję w Komisji 
Trenerskiej, gdzie czuję się najlepiej. Myślę 
że to pierwszy taki przypadek, by z wła-
snej woli wracać na niższe stanowisko. 
I nie ukrywam że wywołało to duże zdzi-
wienie we władzach tej organizacji.

FT: Czy polski boks olimpijski jest 
już na dnie?
AK: Nie ma podstaw do optymizmu, to 

fakt. Prawdą jest też że już od lat nie od-
nosimy sukcesów na prestiżowych im-
prezach, takich jak igrzyska olimpijskie, 
czy mistrzostwa świata. Ale nigdy nie jest 
tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Wciąż 
wierzę że możemy się z tego dołka wy-
grzebać, ale trzeba działać jak najszyb-
ciej, bo turniej olimpijski w Tokio będzie 
za niespełna dwa lata, a przyszłoroczne 
mistrzostwa świata będą jedną z kwali-
fikacji do igrzysk. Dodajmy że wcześniej 
będą jeszcze mistrzostwa Europy, gdzie 
trzeba będzie walczyć o prawo startu 
w mistrzostwach świata. Nasze Panie 
które na niedawno zakończonych MŚ 
w Indiach nie zdobyły żadnego meda-
lu też nie będą miały wielu okazji, by 
zdobyć przepustki do Tokio. W Rio de 
Janeiro ich nie było, a w Londynie, gdzie 
debiutował boks kobiet, mieliśmy tylko 
Karolinę Michalczuk, która przegrała 
pierwszą walkę. A przecież kiedyś ucho-
dziliśmy za potęgę, w mistrzostwach 
świata i Europy zdobywaliśmy seryjnie 
medale. Coś jest więc nie tak. Powiem 
więcej, jest źle i będzie jeszcze gorzej, 
jeśli z pomocą ministerstwa nie zostanie 
wdrożony proces naprawczy polskiego 
boksu olimpijskiego.

FT: O tym że trzeba działać, na-
prawiać niby wiemy od dawna, 
tylko nijak nie przekłada się to 
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na wymierne efekty. Ostatnim 
polskim pięściarzem, który stał 
na olimpijskim podium wciąż 
jest Wojciech Bartnik, brązowy 
medalista igrzysk w Barcelonie 
(1992), a Robert Ciba i Tomasz 
Borowski walczyli jako ostatni 
w finałach mistrzostw świata 
trzy lata później. Honor ratują 
panie i złoty medal MŚ z 2008 
r. Karoliny Michalczuk, ale jak 
na dyscyplinę, która ma piękną 
historię i 43 olimpijskie medale 
w skarbcu, to chyba zdecydo-
wanie za mało, nie sądzi Pan?
AK: To pytanie do tych, którzy rządzą 
dziś polskim boksem. Ja mogę tylko 
przypomnieć, że w czasach, kiedy by-
łem trenerem kadry mieliśmy pięć olim-
pijskich kwalifikacji.

FT: Tyle że w Sydney (2000) też 
nikt nie stanął na podium…
AK: Paweł Kakietek, który zdobył olim-
pijską kwalifikację wygrywając z póź-
niejszym zawodowym mistrzem świata 
Carlem Frochem, przegrał w ćwierćfi-
nale z Amerykaninem Jeffem Lacym, by 
później, podobnie jak Anglik, zostać za-
wodowym czempionem. Na igrzyskach 
moi zawodnicy przegrywali z najlepszy-
mi, ale zgadzam się, że mogło być lepiej.

FT: Cztery lata był Pan też 
prezesem Polskiego Związku 
Bokserskiego i medali da-
lej nie było. Z czego wynika 
ta słabość polskich pięści 
w olimpijskim wydaniu. Na 
zawodowych ringach Tomasz 
Adamek, Krzysztof Włodarczyk 
i Krzysztof Głowacki sięgali 
przecież po mistrzostwo świata. 
Adamek nawet w dwóch ka-
tegoriach (półciężkiej i junior 
ciężkiej), a w ciężkiej walczył 
z Witalijem Kliczką o kolejny pas 
na wypełnionym do ostatniego 
miejsca Stadionie Miejskim we 
Wrocławiu…
AK: Myślę że Adamek mógł zdobyć 
olimpijski medal w Sydney, kto wie może 
nawet złoty, ale rok wcześniej podpisał 
zawodowy kontrakt. Wielką szansę na 
medal mistrzostw świata miałby kilka 
lat później Mariusz Wach, ale też dał się 

skusić mirażem wielkich pieniędzy, choć 
mieliśmy już dla niego sponsora. Tacy jak 
Adamek czy Wach mogli wtedy pocią-
gnąć w górę nasz amatorski boks.

FT: Czego najbardziej brakuje, 
by ruszyć w pogoń za światem, 
który ucieka coraz bardziej?
AK: Najłatwiej byłoby odpowiedzieć 
że pieniędzy, ale myślę że kluczowe są 
rozwiązania systemowe wypracowane 
przez związek i ministerstwo. Takie które 
postawią bardzo mocno na szkolenie tre-
nerów, bo na tym polu mamy największe 
braki. Będzie to trudne i pracochłonne, 
wymagające charyzmy i wiedzy tych, 
którzy się takiego uzdrawiania podejmą.

FT: Pan jest przecież szefem 
Komisji Trenerskiej w AIBA. 
Szkoli Pan trenerów z całego 
świata, egzaminuje tych naj-
wybitniejszych. Wydawać by 
się mogło, że co jak co, ale do-
brych trenerów boksu powinni-
śmy mieć na pęczki. Gdzie tkwi 
problem?
AK: Dalej żyjemy przeszłością, tym 
że w 1953 r. wygraliśmy klasyfika-
cję drużynową podczas mistrzostwa 
Europy w Warszawie, że w 1964 r. 
na igrzyskach w Tokio powtórzyliśmy 
ten wyczyn. Siedem medali na olimpij-
skim ringu w Japonii, w tym trzy złote, 
brzmią dziś jak bajka. A fakty są takie, 
że ostatnie złoto dla Polski zdobył Jerzy 
Rybicki w 1976 r., a jedynym mistrzem 
świata w rywalizacji mężczyzn wciąż 

jest nieżyjący już Henryk Średnicki, 
który po złoty medal sięgnął w 1978 
r. w Belgradzie. Dziś nie liczymy się 
w światowej rywalizacji, im wcześniej 
przyjmiemy to do wiadomości, tym lepiej.

Ale oczywiście wszystko wiemy i nie 
chcemy się uczyć. Być może trudno w to 
uwierzyć, ale przez dziesięć lat jak pracu-
ję w AIBA, i w Polsce nie mam się z kim 
podzielić moją wiedzą. A chyba ją posia-
dam, jeśli wciąż te kursy prowadzę. Tylko 
w tym roku prowadziłem je w: Mongolii, 
Indonezji, Tajlandii, Indiach, by wymienić 
jedynie odległe kraje. W czasie naszej 
rozmowy dostałem propozycję, by kolej-
ny kurs poprowadzić w Iranie, tylko ter-
min (31 grudnia – 9 stycznia) raczej nie 
spodoba się mojej żonie.

FT: Jak wygląda taki kurs? Chce 
Pan powiedzieć że znani z wiel-
kich sukcesów trenerzy jadą na 
koniec świata, by posłuchać co 
ma do powiedzenia Adam Kusior 
i jeszcze za to płacą?
AK: Częściowo opłacał je MKOL, cza-
sami krajowe federacje, ale często sami 
uczestnicy traktując to, jako inwesty-
cję w swoje sportowe wykształcenie. 
Taki kurs pozwala uzyskać uprawnienia 
(tzw. gwiazdki, od jednej do trzech), by 
stać w narożniku swojego zawodnika 
podczas imprez kontrolowanych przez 
AIBA. Bez gwiazdek jest to niemożliwe, 
o czym przekonała się ostatnio Karolina 
Michalczuk, trenerka naszych pań podczas 

Światowy system szkolenia trenerów rodził 
się dziesięć lat temu i byłem jednych z tych, 

który go tworzyli. Oczywiście nie jestem 
jedynym prowadzącym zajęcia. W gronie 

instruktorów są wybitni fachowcy, np. Anglik 
Rob McCracken, człowiek który poprowadził 

pięściarzy Wlk. Brytanii do imponujących 
zwycięstw podczas igrzysk w Londynie, 

i wciąż jest trenerem Anthony’ego Joshui.
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MŚ w New Delhi. Musiała usiąść na try-
bunach, gdyż nie ma stosownych upraw-
nień, o czym zresztą władze PZB dosko-
nale wiedziały. A wystarczyło pojechać na 
kurs (jeden z nich zresztą organizowany 
był w Polsce), zdać odpowiedni egzamin 
i nie byłoby problemu.

Warto wiedzieć, że ten światowy system 
szkolenia trenerów rodził się dziesięć lat 
temu i byłem jednych z tych, który go 
tworzyli. Oczywiście nie jestem jedynym 
prowadzącym zajęcia. W gronie instrukto-
rów są wybitni fachowcy, np. Anglik Rob 
McCracken, człowiek który poprowadził 
pięściarzy Wlk. Brytanii do imponujących 
zwycięstw podczas igrzysk w Londynie, 
i wciąż jest trenerem Anthony’ego Joshui, 
dziś najpopularniejszego pięściarza na 
Wyspach, króla wagi ciężkiej. Inny z in-
struktorów, Amerykanin Tom Coulter, były 
trener olimpijskiej reprezentacji USA, to 
też znacząca postać w tym biznesie.

Ale zgadza się, przyjeżdżają na te szkole-
nia znakomitości, zaczynając od Alcidesa 
Sagarry, twórcy potęgi kubańskiego 
boksu, a kończąc na Włochu Francesco 
Damianim, który kiedyś pokonał legen-
darnego Teofilo Stevensona, później został 
zawodowym mistrzem wagi ciężkiej i lata 
całe jest trenerem włoskiej kadry. Nie mają 
innego wyjścia, takie są reguły gry i każdy 
musi je respektować.

FT: Jak długo trwa taki kurs?
AK: 9 dni i kończy się egzaminem prak-
tycznym oraz pisemnym testem (np. 100 
pytań na trzy gwiazdki i opracowaniem 
planu treningowego, na 1 i 2 gwiazdki test 
składa się z 50 pytań). Całość kończy roz-
mowa z instruktorem. Takie kursy są bu-
dujące dla obu stron, dużo podczas nich 
dyskutujemy, wymieniamy poglądy. Tak 
na marginesie członkiem mojej komisji jest 
między innymi Koreańczyk Park Si Hun, 
ten który „pokonał” na igrzyskach w Seulu 
Roya Jonesa Jr.

FT: Wszyscy takie egzaminy 
zdają?
AK: Nie wszyscy, czasami odpada nawet 
30% uczestników, którzy muszą się pofa-
tygować na podobne szkolenie jeszcze raz.

FT: Jak Polacy wypadają na ta-
kich kursach?

AK: Z tym bywa różnie, nie chciałbym 
mówić o tajemnicach kuchni. Mogę tylko 
powiedzieć, że nie brakuje nam również 
trenerów trzygwiazdkowych, więc patrząc 
z tego, czysto formalnego punktu widze-
nia, nie jest źle.

FT: Wielkie federacje kiedy mają 
problemy sięgają po pomoc 
z zewnątrz. Amerykanie mają 
Irlandczyka Billa Walsha, który 
bardzo im pomógł. To jest dobry 
kierunek?
AK: Nie tylko Amerykanie wybrali takie 
rozwiązanie. Być może mało kto o tym 
wie, że bogaty Kazachstan, mający wiel-
kie tradycje bokserskie i naprawdę bar-
dzo dobrych trenerów zaprosił do współ-
pracy Walentina Ostjanowa, twórcę 
potęgi boksu ukraińskiego, gdyż mierzy 
wysoko. Kazachowie mają ambicje być 
jeszcze lepsi, a przecież od lat zdoby-
wają medale olimpijskie, a ich pięściarze 
honorowani są Pucharem Vala Barkera 
przyznawanym najlepszym zawodnikom 
turniejów olimpijskich. Są w tym gronie 
Wasylij Żirow – Atlanta 1996, Bachtjar 
Artajew – Ateny 2004, Serik Sapijew 
– Londyn 2012. W Indiach gdy ich do-
świadczony trener Gurbax Sing Sandhu 
postanowił po ostatnich igrzyskach 
przejść na emeryturę też sięgnięto po 
szkoleniowca zagranicznego. Zwrócono 
się do mnie o pomoc, wcześniej oferu-
jąc tam pracę, jednak zaproponowałem 
Santiago Nievę, Argentyńczyka mieszka-
jącego w Szwecji, który już odnosi tam 
sukcesy.

FT: Co nowego wymyśli AIBA 
na najbliższe lata? WSB to twór 
stosunkowo młody, jeszcze krótszą 
historię ma chyba nie do końca 
udany projekt APB, który zakładał 
walki o zawodowe mistrzostwo 
świata w gronie AIBA, co teraz?
AK: Myślę, że szansę na sukces ma pro-
jekt Double Boxing, mieszane zespoły 
żeńsko-męskie. W innych dyscyplinach 
takie mistrzostwa są już na porządku 
dziennym, my chcemy taką rywalizację 
wprowadzić również w boksie…

FT: Mam nadzieję że panie 
nie będą musiały walczyć 
z mężczyznami?
AK: Oczywiście że nie. Panie będą bić 
się z paniami, mężczyźni z mężczyzna-
mi. Kobiety zgodnie z obowiązującymi 
przepisami walczyć będą w kaskach, 
a panowie bez. Powiedzmy, że mamy 
sześciorundowy mecz w wadze lekkiej. 
Zaczynają panie, do drugiej rundy wy-
chodzą mężczyźni, później znów do rin-
gu wchodzą kobiety itd. Na razie trwa 
opracowywanie szczegółów, więc nie 
chciałbym mówić zbyt dużo, bo prace 
nad tym projektem jeszcze się nie skoń-
czyły. Myślę jednak że w przyszłym roku 
zobaczymy takie walki.

FT: Ma pan jeszcze jakieś bokser-
skie marzenie?
AK: Sekundować w ringu zawodnikowi, 
który walczy o medal olimpijski i wygry-
wa ten pojedynek. Kto wie, może się 
spełni?
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Tomasz Adamek miał 
szansę na olimpijski medal 

w Sydney, ale w 1999 roku 
wybrał karierę zawodowca
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Andrzej Gmitruk 
nie żyje

Urodzony w Warszawie, wychowywał się na warszaw-
skiej Pradze Północ, skończył stołeczną Akademię 
Wychowania Fizycznego, co ciekawe, ze specjali-
zacją podnoszenia ciężarów. Mimo że nie miał za 

sobą kariery zawodniczej w boksie zdecydował się na pracę 
z pięściarzami. Kiedy ją zaczynał – w połowie lat 70. XX w. 
– wciąż mówiło się o polskiej szkole boksu opartej na świet-
nej technice i doskonałym przygotowaniu motorycznym do 
turniejów mistrzowskich. W kraju była to jedna z najbardziej 
popularnych dyscyplin sportu. 

Od razu po studiach rozpoczął współpracę w Polskim 
Związku Bokserskim. Był odpowiedzialny za kadrę narodo-
wą juniorów. Miał wtedy zaledwie 24 lata. Wkrótce przeniósł 

się do warszawskiej Legii. To był wówczas najsilniejszy klub 
w Polsce, który rok po roku zdobywał drużynowe mistrzostwo 
kraju. Gmitruk pięciokrotnie doprowadził legionistów do tego 
tytułu, a w 1983 r. zasłynął tym, że wprowadził do finałów 
indywidualnych mistrzostw Polski 10. swoich zawodników. Po 
spektakularnym sukcesie został nominowany na trenera kadry 
narodowej seniorów. Był najmłodszym szkoleniowcem w hi-
storii PZB, który przejął tę funkcję. Miał 32 lata.

Gmitruk wyszkolił kilkunastu znakomitych zawodników. Już 
na igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 r. medale zdoby-
li jego wychowankowie z Legii Krzysztof Szczerba i Krzysztof 
Kosedowski. Osiem lat później w Seulu na najniższym podium 
stanęli prowadzeni przez niego w kadrze: Andrzej Gołota, 

W wieku 67 lat zginął tragicznie najwybitniejszy po Feliksie 
Stammie polski trener bokserski Andrzej Gmitruk.
Olgierd Kwiatkowski

POŻEGNANIE
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Henryk Petrich, Jan Dydak, Janusz Zarenkiewicz. Gmitruk 
wychował także: Zbigniewa Raubo, Dariusza Kosedowskiego, 
Bogdana Gajdę. 

– Pracowałem z nim krótko, ale widziałem, że wszyscy 
bez wyjątku go słuchali. Cieszył się ogromnym autorytetem 
– wspomina trenera były mistrz świata zawodowców Dariusz 
Michalczewski.

W 1988 r. zrezygnował z prowadzenia kadry i wyjechał do 
Norwegii. Był nie tylko trenerem bokserskim, ale również kon-
sultantem Norweskiego Komitetu Olimpijskiego ds. sportów 
letnich. W Skandynawii bardzo ceniono go jako wybitnego fa-
chowca. Po latach otrzymał obywatelstwo norweskie. Gmitruk 
mieszkał tam przez długie lata wraz z rodziną. Przy ringu przy-
czynił się do rozwoju kariery amatorskiej Ole Klemetsena 
i Andersa Styve. Klemetsen zdobył brązowy medal mistrzostw 
Europy i mistrzostw świata.

Pod koniec lat 90. minonego wieku Gmitruk rozpoczął 
współpracę z zawodowymi promotorami. To on przyczynił się 
do przejścia na zawodowstwo Tomasza Adamka, który zapo-
wiadał się na mistrza po tym jak w 1998 r. stanął na podium 
mistrzostw Europy amatorów w Mińsku. Gmitruk sekundo-
wał Adamkowi w walce z 2005 r. o mistrzostwo świata WBC 
z Paulem Briggsem. Z polskich zawodowców prowadził także: 
Mateusza Masternaka, Artura Szplikę, Macieja Sulęckiego, Izu 
Ugonoha. Pracę zawodową boksera trenera, sekundanta, pro-
motora, menadżera dzielił z pracą komentatora sportowego. 

Trenerem był wybitnym. Byli bokserzy podkreślają Jego au-
torytet i dbałość o szczegóły. Potrafił przywracać wiarę w suk-
ces, był znakomitym motywatorem. Całkowicie oddany pracy 
szkoleniowej, poświęcał się jej całym sercem.

Gdy 20 listopada 2018 r. wiadomość o śmierci Andrzeja 
Gmitruka dotarła do szkoleniowców uczestniczących w kon-
ferencji trenerów szkolenia olimpijskiego w Spale, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera przerwał 
jeden z wykładów, by minutą ciszy uczcić pamięć wybitnego 
pięściarskiego specjalisty. W oczach wielu trenerów, również 
tych młodych, pojawiły się łzy.
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Andrzeja Gołotę trener Andrzej 
Gmitruk szkolił najpierw 

w Legii, potem w kadrze Polski. 
Doprowadził go do brązowego 

medalu igrzysk olimpijskich w Seulu

Tomasz Adamek – był 
prowadzony przez Andrzeja 

Gmitruka na początku 
zawodowej kariery
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PODSUMOWANIE SEZONU 2018

Na tym samym 
poziomie

W większośc i  dyscypl in 
2018 r. był jeszcze okre-
sem przejściowym. Tre-
nerzy kadr narodowych 

przeprowadzali ostatnie eksperymenty, 
modyfikacje. W przeważającej części 
sportów rozpoczęły się kwalifikacje olim-
pijskie. Czworo polskich sportowców 
uzyskało już kwalifikacje dla kraju: strze-
lec Tomasz Bartnik, a kolejne wywalczyli 
żeglarze – Zofia Noceti-Klepacka, Paweł 
Tarnowski, Magdalena Kwaśna. Więk-
szość imprez zapewniających kwalifiku-
je na igrzyska odbędzie się w przyszłym 
roku. Proces ten zakończy się w maju 
2020 r.

Potencjał polskiego sportu przed 
igrzyskami zazwyczaj dosyć dobrze od-
zwierciedlają mistrzostwa świata, choć 
bardziej wiarygodnym narzędziem sta-
tystycznym są mistrzostwa odbywające 
się rok przed igrzyskami. Przypomnijmy 
jednak, że w 2014 r. - na dwa lata przed 
igrzyskami w Rio de Janeiro Polacy 
zdobyli 11 medali i tyle samo później 
w Brazylii. W 2010 r. mieliśmy 10 medali 
na MŚ, a na igrzyskach w Londynie – 11. 
W 2006 r. było 13 medali na mistrzo-
stwach globu, a w Pekinie dwa lata póź-
niej – znów 11.

ZESPÓŁ METODYCZNY 
Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy

Podsumowując obecny sezon letni 
trzeba wziąć pod uwagę, że mistrzostwa 
odbyły się w tym roku w 25 sportach in-
dywidualnych. W imprezie tej rangi nie 
rywalizowali lekkoatleci, którzy swoimi 
wynikami coraz bardziej przypominają 
dawny Wunderteam i mogliby znacząco 
poprawić medalowy bilans (w ubiegłym 
roku na MŚ w Londynie zdobyli 8 medali). 
W sportach zespołowych reprezentacja 
Polski uczestniczyła tylko w mistrzo-
stwach w siatkówce mężczyzn, w piłce 
nożnej i w koszykówce 3x3 mężczyzn.

Najwięcej medali i punktów 
zdobyli kajakarze

Polacy wywalczyli 9 medali na mi-
strzostwach świata i uzyskali 151 punk-
tów. Punktowo biało-czerwoni poprawili 
się w porównaniu z latami 2010 i 2014. 
Pod względem liczby zdobytych medali 
wynik w połowie cyklu olimpijskiego był 
gorszy, choć nieznacznie w porównaniu 
z latami 2006, 2010, 2014 (tabela nr 1).

W klasyfikacji medalowej przeprowa-
dzonej na podstawie rezultatów z MŚ’18 
w konkurencjach olimpijskich Polska upla-
sowała się na pozycji 13., a w punktowej 

na 12. (tabela nr 2). W klasyfikacji me-
dalowej juniorów biorących udział w MŚ 
w tym sezonie biało-czerwoni zajęli 19. 
miejsce, w punktowej – 11. (tabela nr 3). 
Trzeba jednak zaznaczyć, że wyciąganie 
wniosków z wyników juniorów jest bardzo 
ryzykowne, choć rezultaty w niektórych 
sportach pokazują pewną tendencję.

W mijającym sezonie letnim najwięcej 
punktów wywalczyli przedstawiciele ka-
jakarstwa – 36, a potem kolarstwa – 28 
i wioślarstwa – 22. Kajakarze dwukrotnie 
zajmowali miejsca na podium mistrzostw 
świata, ale najniższym. Poza tym po 
jednym medalu zdobyli reprezentanci 
Polski w: kolarstwie torowym, wioślar-
stwie, strzelectwie sportowym, karate 
i siatkówce mężczyzn (wszyscy sięgnęli 
po złoto) oraz w zapasach i podnoszeniu 
ciężarów (brąz). Dodatkowo punktowa-
ne miejsca zajmowali zawodnicy z żeglar-
stwa, koszykówki 3x3, szermierki i judo.

Sportowcy następujących dyscyplin: 
badmintonu, gimnastyki, jeździectwa, 
pięcioboju nowoczesnego, w poprzed-
nich latach (tzn. od 2006 roku) zdoby-
wając medale albo punkty na igrzyskach, 
bądź mistrzostwach świata, tym razem 
zakończyli sezon bez jakiekolwiek dorob-
ku medalowego bądź punktowego.

W zakończonym sezonie letnim polscy sportowcy zdobyli w konkurencjach 
olimpijskich 9 medali mistrzostw świata. Podobny rezultat uzyskiwali 
w poprzednich latach w połowie cyklu olimpijskiego.
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Imie i nazwisko Konkurencja Imie i nazwisko Konkurencja Imie i nazwisko Konkurencja

Justyna Święty-Ersetic lekkoatletyka, 400 m Sofia Ennaoui lekkoatletyka, 1500 m 
Team100 Joanna Fiodorow lekkoatletyka, rzut 

młotem
Iga Baumgart-Witan, 
Małgorzata Hołub-
Kowalik, 
 Patrycja Wyciszkiewicz – 
Team100,  
Martyna Dąbrowska – 
Team100,
Natalia Kaczmarek – 
Team100 Justyna Święty-
Ersetic

lekkoatletyka, 
sztafeta 4x400m Marcin Lewandowski lekkoatletyka, 1500 m

Monika Chabel, 
Joanna Dittmann, 
Olga Michalkiewicz, 
Maria Wierzbowska

wioślarstwo, 
czwórka bez 
sternika

 Paulina Guba lekkoatletyka, 
pchnięcie kulą Konrad Bukowiecki

lekkoatletyka, 
pchnięcie kulą
Team100

Wiktor Chabel, 
Dominik Czaja, 
Szymon Pośnik, 
Maciej Zawojski

wioślarstwo, 
czwórka podwójna

Anita Włodarczyk lekkoatletyka, 
rzut młotem Paweł Fajdek lekkoatletyka, rzut 

młotem Team100 Anna Puławska kajakarstwo sprint 
K-1 500 m

Adam Kszczot lekkoatletyka, 800 m Weronika Deresz, 
Joanna Dorociak 

wioślarstwo, dwójka 
podwójna wagi lekkiej

Krystian Gryglewski, 
Leszek Rajski,  
Andrzej Rządkowski,  
Michał Siess

szermierka, floret 
drużynowo

Michał Haratyk lekkoatletyka, 
pchnięcie kulą Dorota Borowska kajakarstwo sprint, 

C-1 200 m Martyna Synoradzka szermierka, floret

Agnieszka Kobus-
Zawojska, Maria 
Springwald, Marta 
Wieliczko, Katarzyna 
Zilmann 

wioślarstwo, 
czwórka podwójna

Renata Knapik-
Miazga, Ewa 
Nelip, Barbara 
Rutz, Aleksandra 
Zamachowska

szermierka, szpada 
drużynowo Marta Puda szermierka, szabla

Wojciech Nowicki lekkoatletyka, rzut 
młotem Radosław Kawęcki pływanie, 200 m st. 

grzbietowy Katarzyna Krawczyk zapasy, 53 kg

 Marta Walczykiewicz kajakarstwo sprint,  
K1 200m

Dominik Buksak, 
Szymon Wierzbicki żeglarstwo, 49er Robert Baran zapasy wolne, 

125 kg

Zofia Noceti - Klepacka żeglarstwo, RS:X Katarzyna 
Komorowska

strzelectwo sportowe, 
10 m, Kpn-60

Konrad Czerniak, 
Jakub Kraska,  
Kacper Majchrzak,  
Jan Świtkowski

pływanie, 4 x 100 
m dow.

Li Qian tenis stołowy, 
gra pojedyncza

Katarzyna 
Grzybowska-Franc

tenis stołowy, gra 
pojedyncza

Patrycja Adamkiewicz taekwondo, 57 kg

Karol Robak taekwondo, 68 kg

Medaliści mistrzostw Europy 2018
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Adam Kszczot – złoty 
medalista mistrzostw Europy 

w biegu na 800 m
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Czworo polskich sportowców 
uzyskało już nominacje dla kraju: 
strzelec Tomasz Bartnik, a kolejne 

wywalczyli żeglarze – Zofia Noceti-
Klepacka, Paweł Tarnowski, 

Magdalena Kwaśna. Większość 
imprez zapewniających kwalifikuje 

na igrzyska odbędzie się w przyszłym 
roku. Proces ten zakończy się w maju 

2020 r.

Lp. Państwo Pkt.
Medale Miejsca 4-8

Z S B Razem 4 5 6 7 8 4-8

1 Chiny 490,5 17 18 16 51 8 8 10 6 9 41
2 Rosja 481,5 17 11 19 47 7 17 7 9 3 43
3 USA 408,5 16 11 13 40 7 10 7 6 5 35
4 Japonia 341 14 15 11 40 1 6 4 3 6 20
5 Niemcy 328,5 13 4 12 29 4 15 6 3 11 39
6 Francja 296,5 7 9 10 26 5 7 9 13 7 41
7 Holandia 291,5 9 10 8 27 7 5 5 9 7 33
8 Wielka Brytania 277,5 5 9 7 21 8 10 8 7 11 44
9 Włochy 244,5 7 5 11 23 3 8 4 9 5 29
10 Korea Południowa 187,5 6 3 11 20 1 7 3 3 4 18
11 Australia 178,5 5 8 2 15 6 1 4 9 2 22
12 Polska 151 5 0 4 9 5 9 3 4 6 27
13 Kanada 141,5 3 3 6 12 4 3 5 4 5 21
14 Węgry 125 4 2 3 9 3 7 3 3 2 18
15 Ukraina 119,5 3 2 7 12 2 3 3 2 5 15
16 Hiszpania 115,5 5 3 3 11 0 3 5 2 2 12
17 Nowa Zelandia 111 1 4 2 7 4 5 3 4 5 21
18 Dania 88,5 0 4 1 5 3 7 1 5 3 19
19 Brazylia 85 0 2 3 5 3 7 1 5 2 18
20 Szwajcaria 81 2 3 1 6 3 2 3 2 0 10

TABELA 1
KLASYFIKACJA PAŃSTW W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
SENIORÓW W 2018 ROKU 

Zaskakujące złoto w karate 
i strzelectwie

Analizując wyniki z MŚ w poszczegól-
nych dyscyplinach nasuwa się wniosek, 
że wciąż nadzieje na medale na igrzy-
skach zapewniają mocne od lat dyscypli-
ny, choć pojawiły się dwie niespodzian-
ki - w strzelectwie sportowym i karate 
olimpijskim.

Regularnie medali na igrzyskach 
i mistrzostwach świata dostarcza kajakar-
stwo. Obecna siła reprezentacji oparta 
jest jednak niemal wyłącznie na konkuren-
cjach kobiecych. Dla panów sukcesem jest 
zakwalifikowanie się do finałów. W slalo-
mie zawiedli zawodnicy doświadczeni 
z długoletnim stażem w kadrze narodo-
wej, ale nadzieją są młodzi slalomiści, któ-
rzy odnoszą sukcesy w kategoriach mło-
dzieżowych i startują już wśród seniorów.
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Lp. Państwo Pkt.
Medale Miejsca 4-8

Z S B Razem 4 5 6 7 8 4-8

1 Rosja 448,5 15 10 22 47 6 14 6 4 10 40
2 Włochy 428 16 10 12 38 11 10 9 8 9 47
3 USA 415,5 10 17 15 42 4 11 10 11 5 41
4 Niemcy 372 6 12 13 31 9 13 9 14 12 57
5 Francja 344 7 12 9 28 14 7 11 5 6 43
6 Chiny 313 13 9 5 27 5 10 8 7 5 35
7 Japonia 301 14 8 10 32 3 5 4 6 4 22
8 Wielka Brytania 204 4 5 8 17 4 7 6 7 6 30
9 India 185,5 4 8 8 20 3 4 2 4 4 17
10 Węgry 181,5 7 2 8 17 2 6 3 10 1 22
11 Polska 175 2 3 7 12 2 14 6 6 7 35
12 Australia 169 3 6 4 13 4 7 6 4 2 23
13 Czechy 163 7 2 6 15 2 6 1 6 2 17
14 Kanada 143,5 5 2 2 9 4 7 4 6 5 26
15 Kenia 112 6 4 1 11 2 3 0 0 2 7
16 Hiszpania 104 3 1 4 8 4 2 3 4 3 16
17 Białoruś 103 3 2 2 7 5 4 1 2 3 15
18 Holandia 95 3 2 3 8 1 5 2 3 0 11
19 Rumunia 89,5 2 2 3 7 2 3 4 3 1 13
20 Korea Południowa 90 1 4 1 6 1 8 4 2 0 15

TABELA 2
KLASYFIKACJA PAŃSTW W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 

JUNIORÓW W 2018 ROKU 

Wciąż do światowej czołówki należą 
wioślarze, co potwierdziły mistrzostwa 
świata w Płowdiw. Czwórka podwójna 
kobiet zdobyła w Bułgarii złoto, a sie-
dem osad zajęło miejsca w przedziale 
4-8. Żeglarze nie wywalczyli w tym 
roku medali na MŚ, ale potwierdzili 
przynależność do elity w tej dyscypli-
nie i zapewnili sobie trzy nominacje do 
igrzysk.

Po medalach zdobywanych na IO 
i MŚ na szosie i w MTB złoto na torze 
w konkurencji omnium, po które sięgnął 
Szymon Sajnok pokazuje możliwości 
osiągania sukcesów w kolejnej kolar-
skiej dyscyplinie. Wyniki w tym sporcie 
są jednak poniżej oczekiwań, ale należy 
uwzględnić organizacyjne problemy, 
z jakimi zmagają się szkoleniowcy i za-
wodnicy z powodu kryzysowej sytuacji 
w Polskim Związku Kolarskim.

Zamieszanie organizacyjne – brak 
porozumienia między trzema organiza-
cjami - w karate nie przeszkodziło w wy-
graniu mistrzostw świata przez łodziankę 
Dorotę Banaszczyk. To ogromny sukces 
tej nowej dyscypliny olimpijskiej i najlep-
szy wynik reprezentanta Polski w spor-
tach walki w 2018 r. Banaszczyk ma 
duże szansę na wywalczenie kwalifikacji 
olimpijskiej. 

Niemałym zaskoczeniem był zło-
ty medal Tomasza Bartnika w strze-
lectwie sportowym. Zawodnik Legii 
Warszawa wygrał w karabinie dowol-
nym kdw3x40, czyli strzelaniu w trzech 
postawach i zdobył nominację olimpij-
ską dla kraju. W tej dyscyplinie nie-
spodzianką był również srebrny medal 
Katarzyny Komorowskiej zdobyty na 
rozegranych wcześniej mistrzostwach 
Europy.

Rozczarowanie w zapasach, kryzys 
w judo i podnoszeniu ciężarów

Zawiedli w tym roku zapaśnicy, bę-
dący od lat liderami w sportach walki, 
a federacja działa w sposób transpa-
rentny i uporządkowany. Do tej pory 
dobre przygotowanie do najważniej-
szych imprez owocowało medalami. 
W ubiegłym roku zapaśnicy przywieź-
li trzy krążki z MŚ, w tym roku wiosną 
zdobyli 4 medale w ME, co napawało 
optymizmem, ale niestety jesienią na MŚ 
w Budapeszcie od kompromitacji pol-
ską reprezentację zapaśników uratował 
Gevorg Sahakyan, zdobywając brązowy 
medal. Pocieszające są wyniki z młodzie-
żowych imprez.

W podnoszeniu ciężarów wciąż 
brakuje zawodników, którzy mogą 
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Lp. Państwo Pkt.
Medale Miejsca 4-8

Z S B Razem 4 5 6 7 8 4-8

1 Rosja 1052 44 35 27 106 17 29 14 10 5 75
2 Wielka Brytania 843 26 24 28 78 21 21 16 13 14 85
3 Niemcy 795 15 19 35 69 23 29 17 17 20 106
4 Francja 726,5 24 19 20 63 15 21 14 23 21 94
5 Włochy 711 16 17 31 64 19 25 12 12 14 82
6 Holandia 507 16 18 16 50 5 18 9 10 9 51
7 Polska 468 11 10 13 34 14 22 13 11 13 73
8 Hiszpania 393 10 7 9 26 14 15 15 11 13 68
9 Ukraina 357 5 10 12 27 9 17 7 16 14 63
10 Węgry 324 9 10 11 30 6 10 5 11 7 39
11 Turcja 268,5 9 7 12 28 1 10 5 9 2 27
12 Białoruś 241,5 2 8 10 20 4 19 5 2 7 37
13 Szwajcaria 230 7 5 6 18 7 7 2 13 4 33
14 Belgia 220,5 7 5 8 20 5 4 6 8 3 26
15 Dania 203 6 6 7 19 3 7 5 6 2 23
16 Szwecja 177 5 4 7 16 4 4 3 9 6 26

TABELA 3
KLASYFIKACJA PAŃSTW W MISTRZOSTWACH EUROPY  
W 2018 ROKU 

PORÓWNANIE DOROBKU MEDALOWEGO 
I PUNKTOWEGO MŚ REPREZENTACJI 
POLSKI W POŁOWIE CYKLU 
OLIMPIJSKIEGO

nawiązać rywalizację ze światową 
czołówką. Wyjątek stanowi jedynie 
Arkadiusz Michalski, brązowy medalista 
w kat. 109 kg. i mistrz Europy w nie-
olimpijskiej kat. 105 kg. Niestety w tej 
dyscyplinie w grupach młodzieżowych 
brakuje zawodników, którzy mogliby 
włączyć się do rywalizacji w perspekty-
wie kwalifikacji do IO w 2020 r. Porażkę 
na MŚ ponieśli szermierze. Zajęli tylko 

dwa punktowane miejsca. Ale w ME 
zdobyli 4 medale i 4 miejsca punk-
towane. Ta dyscyplina ma dobrze 
działający związek, rzetelnych tre-
nerów, wielkie tradycje i sukcesy 
w kategoriach młodzieżowych. Od 
wielu lat t r wa kr yzys w polsk im 
judo. W 2018 r. judocy mieli nie-
wielki dorobek punktowy zarówno 
na MŚ i ME.

Złoci siatkarze

W grach zespołowych na pierwszy 
plan wysuwa się osiągnięcie reprezen-
tacji Polski siatkarzy. Drużyna prowa-
dzona przez belgijskiego szkoleniowca 
Vitala Heynena na turnieju rozegranym 
w Bułgarii i we Włoszech obroniła tytuł 
sprzed czterech lat. Ten wynik trzeba 
docenić tym bardziej, że trener Heynen 
realizuje koncepcję budowy zespołu pod 
kątem IO w Tokio, a mistrzostwa świata 
były tylko etapem przygotowań do tej 
imprezy. Cenne, że szkoleniem została 
objęta, oprócz dotychczasowych do-
świadczonych reprezentantów, szero-
ka grupa młodych, wyróżniających się 
w lidze zawodników, mających za sobą 
sukcesy w imprezach rangi mistrzow-
skiej w kategoriach młodzieżowych. 
Starannie wyselekcjonowani zawodnicy 
stworzyli wysokojakościowy zespół, któ-
ry najwyższą formę osiągnął w końcowej 
fazie turnieju.

W siatkówce kobiet na uznanie za-
sługuje 8. miejsce w Lidze Narodów 
drużyny prowadzonej przez Jacka 
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Niespodziewanie 
dobrze prezentują 
się koszykarze 3x3. 

Reprezentacja 
zajęła 4. miejsce 
na MŚ i 5 na ME.
Niespodziewanie dobrze prezen-

tują się koszykarze 3x3. Reprezentacja 
zajęła 4. miejsce na MŚ i 5 na ME, ma 
szansę na występ na IO. Warto też do-
cenić 7. pozycję kobiet na ME w rugby 
siedmioosobowym.

Na uwagę zasługuje również wynik 
piłkarzy. Młodzieżowy zespół prowa-
dzony przez Czesława Michniewicza za-
kwalifikował się, po barażu z Portugalią, 
do finałów MME i w czerwcu przyszłe-
go roku będzie walczył o medal na tej 
imprezie i awans do igrzysk olimpijskich.

Lekkoatleci dominują w Europie

W wielu dyscyplinach odbyły się 
w tym roku także mistrzostwa Europy, 
w niektórych sportach obok mistrzostw 
świata. Polacy wywalczyli w imprezach 
tej rangi łącznie 34 medale – 11 złotych, 
10 srebrnych i 13 brązowych, zdobyli 
468 pkt. W kontynentalnej klasyfika-
cji zarówno medalowej jak i punktowej 
zajęli 7. miejsce. W tym rankingu nie 
uwzględnia się wyników ME w podno-
szeniu ciężarów ze względu na to, że 
jeszcze nie były rozgrywane w kate-
goriach olimpijskich. Znakomicie na mi-
strzostwach w Berlinie wypadli lekko-
atleci (7 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy). 

Nieźle zaprezentowali się w ME wiośla-
rze (1-1-2), kajakarze (1-1-1), szermie-
rze (0-1-3). W przypadku lekkoatletów 
wypada zaznaczyć, że statystycznie 
12 medali w ME oznacza około 6 me-
dali w mistrzostwach świata. MŚ w lek-
kiej atletyce odbędą się w przyszłym 
roku o nietypowej porze – na przeło-
mie września i października – w Doha. 
Będzie to generalny sprawdzian przed 
IO.

Medale w ME zaczęli – po zmianach 
organizacyjnych w związku – zdoby-
wać zawodnicy taekwondo. Odnoszą 
też zwycięstwa w zawodach Pucharu 
Świata. Trwa kryzys w pływaniu, na ME 
w Glasgow pływacy wywalczyli tylko 
dwa medale. Ponad połowa reprezenta-
cji liczącej 28 osób wypadła poniżej za-
łożeń startowych. W dyscyplinie - obok 
lekkiej atletyki - liczącej na igrzyskach 
najwięcej konkurencji Polska może być 

pozbawiona nawet kandydata do medalu.

Z debiutujących na igrzyskach 
w Tokio dyscyplinach sportowych oprócz 
karate i koszykówki 3x3 z polskich re-
prezentantów dobre wyniki w deskorol-
ce osiąga Amelia Brodka. W alpinizmie 
Polacy nie osiągali dobrych wyników 
w trójboju, a jedynie w pojedynczych 
konkurencjach, które nie znajdują się 
w programie igrzysk. W surfingu nie zo-
stał nawet utworzony związek sportowy, 
działa tylko stowarzyszenie.

Tegoroczne imprezy mistrzowskie 
miały charakter sondażowy, informa-
cyjny. Medale i dobre wyniki cieszą, ale 
na ogół nie zapewniały kwalifikacji olim-
pijskiej, nie wspominając, że dają tylko 
nadzieję na medal olimpijski. Selektywny 
i bardziej miarodajny w ocenie będzie 
pod tym względem 2019 rok.

Medaliści mistrzostw świata 2018
(konkurencje olimpijskie)

� Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, 
Marta Wieliczko, Katarzyna Zilmann 
wioślarstwo, czwórka podwójna

� Szymon Sajnok 
kolarstwo torowe, omnium

� Tomasz Bartnik 
strzelectwo sportowe, 50 m KdW 3x40

� Dorota Banaszczyk
karate kumite 55 kg

� Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski, 
Dawid Konarski, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Bartosz 
Kwołek, Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, 
Damian Schultz, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, 
Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski 
siatkówka, reprezentacja mężczyzn

� Dorota Borowska 
kajakarstwo, C-1 200m

� Katarzyna Kołodziejczyk, Karolina Naja, 
Anna Puławska, Helena Wiśniewska 
kajakarstwo, K-4 500 m

� Arkadiusz Michalski 
podnoszenie ciężarów, 109 kg

� Georg Sahakyan 
zapasy, 67 kg

Nawrockiego. Siatkarki mają wciąż szan-
sę zagrać w przyszłorocznych ME i bić 
się o awans do IO.

Trwa kryzys w męskiej piłce ręcznej. 
Reprezentacja nie zakwalifikowała się do 
ME’18, przegrała kwalifikacje do MŚ’19 
i ma znikomą szansę uzyskania kwalifika-
cji do IO. Kobiety na przełomie listopada 
i grudnia uczestniczyły w ME.
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Team
spirit

Cieszyłem się, że po 14 latach pracy z młodzieżą 
„uzdolnioną sportowo” w klasach sportowych o kie-
runku wioślarskim nadeszła szansa, na którą nawet 
nie czekałem, bo wydawała się całkowicie nierealna. 

Z tego miejsca należą się podziękowania dyrektorowi spor-
towemu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogda-
nowi Gryczukowi, który obserwując moją pracę w czterech 
poprzedzających tę propozycję latach, zadzwonił do mnie i za-
proponował objęcie stanowiska trenera kadry seniorek.

Skłamałbym jeśli bym powiedział, że wziąłem się znikąd. 
Od 2008 r. współpracowałem z kadrą juniorów, a w latach 
2013-2016 prowadziłem reprezentację młodzieżową kobiet 
i w tym czasie moje zawodniczki zdobywały kolejno dwa 
srebrne i dwa złote medale mistrzostw świata a rok 2016 za-
kończyły też nieoficjalnym - niepobitym do dziś - rekordem 
świata w kategorii młodzieżowej.

Obejmując kadrę po moim poprzedniku w listopadzie 2016 
r. nie miałem obaw o to czy dam sobie radę, ale o to jak długo 
grupa będzie żyć wspomnieniami, po - jakby nie było - zna-
komitych i historycznych sukcesach.Pierwszą moją decyzją 
było stworzenie grupy według moich założeń. Zależało mi też 
na odpowiedniej atmosferze. Zawodniczki które wcześniej ze 

JAKUB URBAN

Od 2016 r. trener kadry Polski kobiet w wioślarstwie, wcześniej 
szkoleniowiec reprezentacji młodzieżowej kobiet i kadry juniorów

mną nie pracowały mogły przypuszczać, że atmosfera będzie 
mało poważna, jak na rangę stanowiska i zadania do zrealizowa-
nia bo… taki mam charakter – luźny, spokojny, opanowany, ale 
konkretny i konsekwentny. By realizować cele potrzebowałem 
do współpracy kogoś o podobnym usposobieniu. Do współpra-
cy zaprosiłem więc Michała Kozłowskiego, którego znałem dużo 
wcześniej, a który współpracował z Marcinem Witkowskim 
i prowadził do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro dwójkę bez 
sterniczki – siostry Annę i Marię Wierzbowskie (10. miejsce). 
A w tle trwała medialna zawierucha spowodowana odejściem 
Marcina i pojawiały się pytania co teraz z kadrą kobiet.

Grupa Rio

Nie miałem pewności czy Maga z Natalią wrócą po rocznej 
przerwie, o która poprosiły przed rozpoczęciem przygotowań 
do kolejnego sezonu. Niemal równocześnie o roczny urlop 
wystąpiła też Asia Hentka (wtedy Leszczyńska), a ja zostałem 
mianowany nieoficjalnie i lakonicznie „trenerem młodzieżówki” 
- tym niedoświadczonym. Tym samym z medalistek IO z ka-
dry Marcina Witkowskiego zostały trzy zawodniczki - Maria 
Springwald, Agnieszka Kobus (obecnie Zawojska) i Monika 

Budowanie „ducha zespołu” to praca mozolna i trudna, opierająca się na 
obustronnym zaufaniu, dążeniu do wspólnego celu jakim są mistrzostwa świata 
czy igrzyska olimpijskie. Efekty tej pracy i odpowiedź na pytanie czy wspólnie cel 
został osiągnięty najlepiej definiują wyniki uzyskiwane przez grupę zawodniczek 
czy zawodników, ale też to w jaki sposób zawodniczki reagują na przegraną, jak 
długo i czy z chęcią wracają do gry po przegranej, czy doznanej kontuzji, ale 
zacznijmy od początku…

PODSUMOWANIE SEZONU 2018
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Obejmując kadrę po 
moim poprzedniku 

w listopadzie 2016 r. nie 
miałem obaw o to czy 

dam sobie radę, ale o to 
jak długo grupa będzie 
żyć wspomnieniami, 
po - jakby nie było 

- znakomitych 
i historycznych sukcesach.

Jak zbudować dwie czwórki z 5 zawodniczek?

Tworząc grupę, której niewątpliwie trzonem stały się me-
dalistki z Rio zaprosiłem do współpracy trzy złote medalistki 
młodzieżowych mistrzostw świata: Katarzynę Zillmann, Martę 
Wieliczko i Olgę Michałkiewicz. Czwarta z nich Krystyna 
Lemańczyk (obecnie Dobrzelak) kilka tygodni przed objęciem 
przeze mnie stanowiska poinformowała mnie, że jest w ciąży 
i złożyła podanie o roczny urlop, po którym miała zamiar kon-
tynuować treningi.

Jako że od związku dostałem zielone światło, po rozmowie 
z Michałem Kozłowskim, powołałem do kadry pauzującą od kil-
ku lat Joannę Dittmann, która po mistrzostwach Europy senio-
rów w 2014 r., gdzie w konkurencji czwórki podwójnej zdobyła 
brązowy medal, trenowała w klubie i była jakby nie było, poza 
zainteresowaniem ówczesnego trenera kadry. Po szansie jaką 
dostała okazało się, że tego właśnie potrzebowała – zaintereso-
wania ze strony reprezentacji. W krótkim czasie jej pozytywne 
i pełne ambicji podejście zamieniła w fantastyczne rezultaty.

Do grupy dołączyła również kończąca studia w USA 
Monika Sobieszek.Okazało się więc, że kadra liczyła 10 zawod-
niczek i miała duży potencjał.

Przygotowania

Nastał okres przygotowawczy, w którym jak zakładałem 
nie chciałem wprowadzać dużych zmian w porównaniu do lat 
poprzednich, jeśli chodzi o korzystanie zimą z nart biegowych 

Ciaciuch (obecnie Chabel). Na współpracę z nowym trenerem 
zdecydowały się również ambitne i perspektywiczne siostry 
Wierzbowskie, a plany związku po informacji o wprowadzeniu 
nowej konkurencji wśród kobiet do IO w Tokio (czwórki bez 
sterniczki) miały stać się realne.
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Złote medalistki mistrzostw świata 
w Płowdiw z czwórki podwójnej 

(od lewej): Katarzyna Zilmann, 
Maria Springwald, Marta Wieliczko, 

Agnieszka Kobus-Zawojska
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i liczby zgrupowań na wodzie i w górach. 
Równocześnie wytyczyłem plan działania 
dla całej grupy, określiłem cele do zreali-
zowania i zaznaczyłem, że bardzo liczę na 
współpracę z uwagi, że obce są mi wiel-
kości obciążeń. Znałem to tylko od stro-
ny teoretycznej, a jak wiadomo praktyka 
z teorią czasami ma mało wspólnego, bo 
zależy od grupy - płci, doświadczenia itd.

Po odbyciu dwóch zgrupowań nastał 
czas pierwszych testów na ergometrze 
wioślarskim w czasie mistrzostw Polski. 
Rezultaty uzyskiwane przez grupę na-
strajały optymizmem tym bardziej, że 
wzięliśmy w nich udział z marszu, a wy-
niki zbliżone były do życiowych lub je 
przekraczały. Był to pierwszy test moich 
kompetencji i zaufania jakim obdarzyła 
nas trenerów grupa zawodniczek. Myślę 
po czasie, że wraz z Michałem dostaliśmy 
wtedy kolejny kredyt zaufania, bo dziew-
czyny przyzwyczajone do zdobywania 
medali mistrzostw Europy i świata nie 
miały zamiaru schodzić z tego poziomu. 
To czyniło nasze decyzje bardzo prze-
myślane i konkretne, a o pomyłkach nie 
mogło być mowy.

Sposób prowadzenia zajęć był 
inny od wcześniej znanego części gru-
py i być może towarzyszył zajęciom 
większy luz psychiczny, a tym samym 
liczenie każdego kilograma i kilometra 
pokonywanego przez każdą zawodnicz-
kę dawał im poczucie indywidualizacji 
i możliwość bardziej celowego rozwoju. 

Znałem oczywiście wcześniejsze indy-
widualne wyniki każdej z zawodniczek 
uzyskiwane w poszczególnych okresach 
i robiłem wszystko, by były one lepsze 
względem lat poprzednich. Nie skupia-
łem się wówczas na tym, by treningi były 
dużo cięższe od znanych zawodniczkom 

Gdy zawodniczka będzie wiedziała 
co dany trening ma spowodować 
w jej organizmie wówczas będzie 

jeszcze lepiej angażować się 
mięśniowo i mentalnie w wykonanie 

zadania. To pozwoliło zbudować 
nam grupę zawodniczek, które 

podczas treningów w siłowni ćwicząc 
w parach nawzajem nagrywały się 
i przed kolejnymi seriami ćwiczeń 

korygowały postawy i powodowały, 
że trening był bardzo efektywny 

i skuteczny.

obciążeń, lecz szukałem innych rozwią-
zań i innych, nowych bodźców mogących 
pobudzić wcześniej nieznane im obszary. 
Wprowadzało to w trening trochę świe-
żości i w tym żmudnym, jak na naszą dys-
cyplinę treningu więcej kolorytu. Miałem 
świadomość że jakiekolwiek inne lub 
lepsze samopoczucie zawodniczki na po-
dobnym treningu wykonywanym wcze-
śniej pozwoli im jeszcze lepiej poznać 
i odkryć w sobie nowe obszary wcześniej 
niepobudzane.

Pamiętam zdziwienie na twarzach 
zawodniczek kiedy zapytałem na drugi 
dzień po którymś z cięższych treningów 
„jak się czują…?” Otrzymałem wtedy od-
powiedź że są zdziwione tym, że mnie 
to interesuje… Przecież był trening do 
wykonania a jego skutki są nieodzowne. 
Nie znałem relacji i zachowań poprzed-
niego trenera w takich sytuacjach, ale ja 
zawsze byłem i jestem zainteresowany 
informacją zwrotną od zawodniczek, 
bo wtedy kolejny trening – przy odpo-
wiedniej modyfikacji - może być bardziej 
celowy.
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Innym aspektem nad którym się 
skupialiśmy w treningu to jeszcze więk-
sze uświadomienie zawodniczek, co do 
celowości stawianych przed nimi za-
dań. Zdawaliśmy sobie sprawę, że gdy 
zawodniczka będzie miała świadomość 
co dany trening ma spowodować w jej 
organizmie to będzie jeszcze lepiej anga-
żować się mięśniowo i mentalnie w wy-
konanie zadania. Takie podejście pozwo-
liło nam zbudować grupę zawodniczek, 
które podczas treningów w siłowni, 
ćwicząc w parach nawzajem nagrywa-
ły się i przed kolejnymi seriami ćwiczeń 
korygowały postawy i powodowały, że 
trening był bardzo efektywny i skutecz-
ny. Nieświadomie zawodniczki wyrabiały 
w sobie odpowiedzialność za partnerkę 
z osady, tym samym wzrastało zaufanie 
w osadzie co niewątpliwie jest najważ-
niejsze stając na starcie wyścigu.

Starty

W okresie startów zdawałem sobie 
sprawę, że każda moja decyzja dotyczą-
ca składu i uzyskiwanych przez osady 
wyników będzie porównywana z pracą 
mojego poprzednika, a najwięcej emo-
cji budzić będą nasze międzynarodowe 
potyczki. Będąc jednak pewnym pracy 
jaką wykonaliśmy w odpowiednim czasie 
liczyłem, że przełoży się ona na wymier-
ne wyniki.

Nie myliłem się. Sezon startowy zle-
ciał bardzo szybko i przynosił z każdym 
startem wyższy poziom zaufania zawod-
niczek do nas, trenerów- co nastrajało 
optymizmem. Czwórka podwójna wy-
grała regaty Pucharu Świata, a czwórka 
bez sterniczki (budowana od podstaw) 
stawała na podium Pucharów Świata, ale 
jej poziom wydawał się być jednak mniej 
stabilny, czemu dziwić się nie mogliśmy. 
Swoje trzeba wypływać i to wiedzieliśmy 
wszyscy.

Przyszedł czas przygotowań do 
imprezy głównej i spekulacje ze stro-
ny dziennikarzy, czy nowa grupa 
kobiet po tak udanym sezonie star-
towym będzie potrafiła powalczyć 
o medale w Sarasocie. Jednak na kilka 
tygodni przed wylotem w czasie treningu 

Jednym z podstawowych 
wniosków z mojej dwuletniej 

pracy z pierwszą reprezentacją, 
to stwierdzenie, dopóki to, co 
nas pcha do przodu jest naszą 
pasją, to o wyniki można być 
spokojnym. Ważna jest też 
umiejętność zarażania tym 

samym grupy doświadczonych 
zawodniczek z wieloletnim 

stażem.

kolarskiego jedną z członkiń czwórki bez 
sterniczki - Anię Wierzbowską potrącił 
bus, co spowodowało wykluczenie jej 
z wyjazdu, a na jej miejsce wsiadła Olga 
Michałkiewicz.

„…Dziewczyny ciężko przyjęły wy-
padek Ani, szczególnie jej siostra Maria. 
Początkowo połowę treningów odby-
wała z głową w chmurach, długo w niej 
to siedziało, ale powoli się odblokowuje. 
Sama zmiana w składzie nie wpłynęła 
na poziom osady, ale psychicznie był to 

dla nich problem. Potrzebowały czasu 
zanim się pozbierały…” – tak w tamtym 
czasie skomentowałem to wydarzenie 
w jednym z wywiadów w „Przeglądzie 
Sportowym”.

Summa summarum na mistrzostwach 
świata kobiety osiągnęły historyczne 
wyniki – zdobyły dwa srebrne medale. 
I w jednym i drugim przypadku do zło-
tego zabrakło niecałej sekundy. Mieliśmy 
wtedy świadomość, że stworzyła się na 
nowo grupa kobiet, w której młodość 
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uzupełniana przez doświadczenie w przy-
szłości będzie mogła przynieść jeszcze 
więcej splendoru naszej dyscyplinie. Skąd 
takie myśli? Bo wiedzieliśmy co było nie 
tak i co należy zmienić, a co najważniejsze 
wiedzieliśmy jak to zrobić. Wydawało się 
że wzajemne zaufanie i panująca w gru-
pie atmosfera, spowodowała, że praca 
jaka wykonaliśmy przygotowując się do 
imprezy głównej przyniosła oczekiwane 
rezultaty, a zawodniczki rozjeżdżając się 
do domów i rozpoczynając etap roztre-
nowania powrócą z jeszcze większą mo-
tywacją do pracy.

Kolejny rok upłynął w atmosferze 
wytężonej pracy, jeszcze większej niż 
w poprzednim, ponieważ musieliśmy 
zniwelować wszystkie niedociągnięcia. 
Skupiliśmy się przede wszystkim na tak-
tyce rozgrywania biegu w tym aspekcie, 
by zawodniczki uwierzyły, że mimo że 
są słabsze fizycznie od rywalek z innych 
reprezentacji, to mogą z nimi skutecznie 
walczyć i do tego regularnie wygrywać. 
Najważniejszym aspektem w tej kwestii 
było skuteczne „wyleczenie” z kompleksu 
Holenderek i Niemek, ciągnącego się od 
igrzysk w Rio.

Jak to zrobić? Otóż podczas wyści-
gu liczy się jeszcze to coś, co nazywane 
jest we wszystkich wodnych dyscypli-
nach czuciem wody, a wiara w siebie na 
każdym etapie wyścigu wioślarskiego 

w połączeniu z czuciem wody daje 
efekt w postaci wygranych. Oczywiście 
wszystko to nie ma szans powodzenia 
i realizacji, bez odpowiedniego przygo-
towania fizycznego, ale z uwagi na to, że 
mówimy tutaj o atmosferze, celowo to 
pomijam.

Skoro w MŚ w Sarasocie do medalu 
zabrakło niecałej sekundy to mogłoby 
się wydawać zawodniczkom, że zmia-
na czegokolwiek może spowodować 
odwrotny skutek i pogorszenie wyniku 
w kolejnych startach. Tym większym 
zaufaniem musieliśmy się obdarzyć, by 
wprowadzane zmiany dawały oczekiwa-
ne rezultaty. Jedna z zawodniczek tak 

Nie skupiałem się przy tym na tym, 
by treningi były dużo cięższe od 

znanych im obciążeń lecz szukałem 
innych rozwiązań i innych nowych 
bodźców, pobudzających wcześniej 
nieznane im obszary. Wprowadzało 

to w trening trochę świeżości.

komentuje owe zmiany – „niektóre rze-
czy pojawiające się w treningu są nowe 
i dotychczas nam nieznane, a co więcej, 
wydają się sprzeczne z naszą wiedzą do-
tycząca treningu zdobytą na przestrzeni 
lat. Jeśli jednak rezultaty dają efekt w po-
staci złotych medali to chyba nie ma co 
dyskutować…”. Jeszcze inna zawodnicz-
ka o panującej atmosferze: „z terenerem 
Urbanem atmosfera jest zdecydowanie 
luźniejsza, ale nie ma to nic wspólnego 
z jakością pracy, która jest na odpowied-
nim poziomie. Jest po prostu mniej ner-
wów, co zdecydowanie sprzyja często 
napiętej atmosferze w czasie treningu 
czy zawodów. Dobra atmosfera w gru-
pie jest bardzo ważna, bo spędzamy ze 
sobą ok. 300 dni w roku. Nie musimy się 
kochać, ale musimy się szanować i dążyć 
do wspólnie wytyczonego celu…”

Kulminacja

Jednym z podstawowych wniosków 
z mojej dwuletniej pracy z pierwszą re-
prezentacją, to stwierdzenie, że dopó-
ki to, co nas pcha do przodu jest naszą 
pasją, to o wyniki można być spokojnym. 
Ważna jest też umiejętność zarażania 
tymi samymi ideami i wyzwaniami grupy 
doświadczonych zawodniczek z wielolet-
nim stażem, co nie wydaje się prostym 
zadaniem, ale czasem z mniejszym, czy 
większym rezultatem jest to osiągalne.

„Dz ień  p r zed s t a r tem t rener 
Jakub Urban intensywnie i konkretnie 
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motywował dziewczyny. W swoim stylu: na luzie, ale jedno-
cześnie energetycznie, na zasadzie jeśli nie teraz, to kiedy, jeśli 
nie tutaj, to gdzie? – Lubimy, kiedy zwraca się do nas w ten 
sposób. Nie mydli nam oczu. Czujemy wtedy, że przed zawoda-
mi wykonałyśmy dobrą robotę. On doskonale wie, że potrafimy 
wygrać – potwierdzają nasze wioślarki”- tak po złotym medalu 
w ME w Glasgow mówiły zawodniczki.

Właściwe i konkretne wytyczenie zadania do zrealizowa-
nia wg mnie musi być zawsze poparte ciężką i celową pracą. 
Realizacja taktyki w takim przypadku jest dużo łatwiejsza, a na 
tym mieliśmy się w tym sezonie skupić. Kilka lat temu po wy-
słuchaniu wykładu Jacka Walkiewicza dotyczącego „pełnej 
mocy możliwości” przestałem używać stwierdzenia „udało mi 
się..” w kontekście – „coś osiągnąć”. Zwracam też uwagę za-
wodniczkom, by tak nie mówiły. Mówiąc tak, nie przypisujemy 
sobie sprawstwa, a tym samym osiągnięty wynik to przypadek? 
Wychodzę z założenia, że jeśli coś się planuje i wszystkie za-
łożenia planu zostaną spełnione (często są to założenia, które 
spełnić jest niezwykle trudno) to wynik przyjdzie prędzej, czy 
później i lepiej jest powiedzieć „robiliśmy wszystko by tytuł 
zdobyć i go zdobyliśmy”. Takie mówienie o swoich poczyna-
niach dodaje pewności siebie, co nie jest bez znaczenia w spo-
rcie na wysokim poziomie.

Sezon startowy 2018 r. upłynął pod znakiem testów oso-
bowych i realizacji przyswojonej wiedzy z zakresu rozgrywa-
nia biegu. Teoria teorią, ale nadszedł czas sprawdzenia tego 
w praktyce. Uważam że w większości startów z mniejszym lub 
większym rezultatem zadanie zostało zrealizowane. Zdarzył się 
również start w PŚ w Linz, w którym cała grupa nie wypa-
dła dobrze i tego startu nie biorę pod uwagę. Jednym z celów 
na drodze do MŚ były w niedalekim terminie od PŚ w Linz 

mistrzostwa Europy, pod których kątem trwały przygotowania. 
Nadrobić trzeba było wytrzymałość długo i średniookresową, 
tym samym o dynamice i świeżości nie było mowy. 6 miejsce 
w tym Pucharze Świata to był dla zawodniczek od kilkunastu 
miesięcy stających w zawodach tej rangi na podium cios, na 
który może i były przygotowane, ale zniosły to ciężko. Trochę 
pomogło moje tłumaczenie dotyczące celowości takiego za-
biegu i obietnica, że w kolejnym – finałowym Pucharze Świata 
w Lucernie oraz mistrzostwach Europy będą mogły sprostać już 
w walce z najlepszymi. Tak się stało.

W Lucernie zawodniczki zakończyły regaty na dru-
gim miejscu, za osadą niemiecką prowadzoną przez Marcina 
Witkowskiego. Panie regaty zakończyły z ulgą, że forma wró-
ciła wg „obietnicy”, ale został lekki niedosyt i chęć rewanżu na 
Niemkach. Na rewanż musiały czekać dość długo, bo do pół-
finałowego biegu w mistrzostw świata, gdzie realizując bardzo 
dokładnie zakładaną taktykę biegu wygrały z nimi o ponad 
długość łodzi, co w wioślarstwie na tym poziomie jest znaczą-
cą przewagą. Finał tej konkurencji przebiegł również wzorcowo 
i był to bieg jednej osady, która wykonała wielką pracą nad sobą, 
zmieniając swój sposób myślenia i koncentracji, co bezpośrednio 
przełożyło się na wygraną w pięknym stylu.6:08.96 – było to 
podsumowanie całego roku mojej pracy i dowód na to, że oprócz 
odpowiedniego przygotowania fizycznego, w odpowiednim mo-
mencie, ważna - o ile nie najważniejsza - jest atmosfera dająca 
rozwijać się jednej i drugiej stronie „teamu”.

Przed nami kolejne dwa ciężkie lata, dające odpowiedź czy 
w kluczowych momentach czterolecia olimpijskiego będziemy 
mogli powtórzyć momenty, w których na próbę będzie wysta-
wione to porozumienie i czy da wymierne rezultaty w postaci 
satysfakcjonujących jedną i druga stronę wyników.
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KĄCIK TRENERA

Trener wzorem 
dla młodego 
pływaka

Rola trenera w życiu młodego 
sportowca jest nie do przecenie-
nia. Szkoleniowiec jest często tą 
osobą, która spędza więcej czasu 

z zawodnikiem niż jego rodzice. Tak bywa 
np. w pływaniu, sporcie, który wymaga 
od dziecka wielu godzin spędzonych na 
treningu. Dlatego też Polski Związek Pły-
wacki i Małopolski Okręgowy Związek 
Pływacki tegoroczną, dziewiątą edycję 
Ogólnopolskiej Konferencji Szkolenio-
wej trenerów i instruktorów dyscyplin 
pływackich poświęciły właśnie tematyce 
szkolenia najmłodszych grup wiekowych. 

– Ze szczególną satysfakcją należy 
odnotować, że wykłady i zajęcia prak-
tyczne poprowadzili także polscy trene-
rzy, którzy uczestniczyli w poprzednich 

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

konferencjach, a w tym roku uzyskali wyż-
sze klasy trenerskie – zaznaczył prezes 
MOZP Kazimierz Woźnicki. – Co więcej 
wykłady z: psychologii, dietetyki żywie-
nia, dotyczące suplementacji, czy odno-
wy biologicznej prowadzili byli zawodnicy, 
którzy jeszcze niedawno reprezentowali 
Polskę w najważniejszych imprezach.

W gronie wykładowców była olim-
pijka z Pekinu 2008 Joanna Budzis, któ-
ra przygotowała niezwykle interesujące 
i cenne dla każdego trenera, pracującego 
z dziećmi tematy z zakresu psychologii.

Trener władca umysłów

Joanna Budzis jes t absolwent-
ką University of Pittsburgh (USA) oraz 

Uniwersytetu SWPS w Warszawie. 
W Krakowie zajęła się rolą trenera 
w przygotowaniu mentalnym zawodnika. 
Jego udziałem w budowaniu pewności 
siebie, kontroli stresu i koncentracji.

Psycholożka nie pozostawiła wątpli-
wości wskazując jak istotna jest relacja 
pomiędzy trenerem i zawodnikiem. Tego 
typu związek jest podstawowym czyn-
nikiem efektywnego treningu, pozy-
tywnego rozwoju zawodnika i udanych 
startów w zawodach. W jasny sposób 
można było przekonać się, że częste 
zmiany trenerów – co jest praktykowa-
ne w naszym systemie – są destrukcyjne 
w kontekście mentalnego przygotowania 
do zawodów. Joanna Budzis przedstawi-
ła elementy składające się na skuteczny 

Trenerzy pływania pracujący z najmłodszymi zawodnikami mieli okazję we 
wrześniu 2018 r. pogłębić swoją wiedzę i umiejętności podczas corocznej 
konferencji w Krakowie. Program imprezy był bardzo bogaty. My przyjrzymy się 
trzem aspektom rozwoju zawodników, zawartym w poruszonych tematach, na 
które duży wpływ mają trenerzy.
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Szkoleniowiec spędza 
z podopiecznymi od 16 do 
40 godzin tygodniowo. Jest 
więc zatem odpowiedzialny 

nie tylko za szkolenie 
sportowe, ale i za 

zapewnienie pozytywnych 
doświadczeń rozwojowych 

w życiu codziennym 
młodemu człowiekowi.

Każdy trener ma do czynienia z zawodnikami, którzy pod 
wpływem stresu nie będą potrafili pokazać w zawodach peł-
ni swoich umiejętności. Joanna Budzis przekazała jaki wpływ 
może mieć szkoleniowiec na kontrolę emocji zawodnika. Ważne 
by pracował z młodym pływakiem nad umiejętnością prowa-
dzenia dialogu wewnętrznego przed startem. Sportowiec po-
winien przypominać sobie swoje mocne strony i atuty, udane 
treningi i wspomniane wcześniej codzienne sukcesy. W dialogu 
wewnętrznym ważne są też dokładne instrukcje przekazane 
przez trenera i afirmacje, czyli powtarzanie w myślach pozy-
tywnych twierdzeń na temat własnej osoby. Poziom stresu 
przedstartowego zmniejszy się, gdy zawodnik będzie miał po-
czucie kontroli nad zadaniem.

W kontroli stresu istotną rolę pełni też drużyna. 
Zbudowanie jej to też rola trenera. Pozytywne więzi pomiędzy 
członkami zespołu powodują bowiem wydzielanie hormonów 
podwzgórza, które mają wpływ np. na chęć poświęcenia się dla 
bliskich, czyli takich, które pozwalają matce skoczyć w ogień, 
gdy zagrożone jest jej dziecko. Budowanie drużyny to także 
proces, który trwa przez lata. Trener jest tą osobą, która ma 
określić w drużynie: wartości, cele, role, zasady współpracy. 

W pływaniu grupy są przeważnie mieszane, złożone 
z przedstawicieli obu płci. Joanna Budzis zwróciła uwagę, aby 
nie ignorować różnic w potrzebach pływaczek i pływaków. Ale 
w tym wszystkim najważniejsze jest, by to szkoleniowiec był 
wzorem i równo traktował różnych zawodników w ekipie. 

Lepiej trochę poczekać

Organizatorzy konferencji zaprosili do Krakowa zagra-
nicznych specjalistów, o pływaniu synchronicznym i skokach 
do wody opowiadali Marlon Falcon i Grabo Szauder. Dla 
trenerów pływania wykłady przygotował częsty gość 

efekt współpracy trenera ze swoimi podopiecznymi. Niezwykle 
ważne jest przede wszystkim określenie konkretnych celów. 
Trener buduje poczucie skuteczności pływaka poprzez: sta-
wianie mu codziennych zadań i podkreślanie osiągnięcia przez 
niego codziennego sukcesu, choćby drobnego. Trener powinien 
tworzyć w grupie indywidualne standardy i określać elementy 
do poprawy. Taka codzienna praktyka będzie wpływała na re-
alizację zadań także podczas zawodów.

To szkoleniowiec jest też tą osobą, która może zaprogra-
mować mózg zawodnika na sukces. Ta praca też jest mozol-
na, ale efekty warte są cierpliwości. W treningach wskazane 
jest wprowadzenie częstych wizualizacji startów, wyobrażeń. 
Trener musi potrafić zinterpretować takie zadania, wydać kon-
kretne instrukcje i układać plany wyścigów.
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Michael Phelps – przykład 
zawodnika, który uzyskiwał 

znakomite rezultaty jako dziecko 
i w czasie kariery seniorskiej
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w naszym kraju, Amerykanin Genadijus 
Sokolovas. Wybitny biomechanik zajął 
się tematami dotyczącymi już ukształ-
towanych zawodników. Polscy szko-
leniowcy przedstawili wykłady o te-
matyce związanej z treningiem dzieci 
i młodzieży.

W zbiorowej pracy, doświadcze-
ni trenerzy: Marek Strzała, Kazimierz 
Woźnicki, Łukasz Kryst i Robert Brus 
zapoznali zebranych z „Właściwościami 
morfologicznymi, fizjologicznymi i funk-
cjonalnymi organizmu młodych pływa-
ków i ich zależnością z bieżącą i pro-
gnozowaną sprawnością pływacką”. Ten 
groźnie brzmiący tytuł to nic innego, jak 
sposób na skuteczne nabory i prowadzo-
ną selekcję.

Doprowadzenie zawodnika do pozio-
mu elity jest żmudną drogą. Uda się to 
zrobić tylko wtedy, gdy zgra się ze sobą 
wiele elementów. Największe szanse na 
osiągnięcie wybitnych wyników w wieku 
seniora mają pływacy, którzy oprócz od-
powiednich cech somatyczno-morfolo-
gicznych posiadają potrzebę wewnętrz-
nej rywalizacji, tzw. ducha walki. Cechuje 
ich rzetelność w wykonywaniu zadań. 
A na całość składają się jeszcze złożone 
aspekty życia rodzinnego, społecznego 
i kulturowego oraz zrównoważony pro-
ces treningowy i edukacyjny.

Ideałem jest znaleźć w naborze za-
wodników, którzy spełniają wszystkie 
warunki. Autorzy podkreślili ważną rolę, 
jaką w kolejnych etapach pracy z pływa-
kami w wieku: dziecka, młodzika i juniora 
spełnia trener. Podpierali się przy tym 
badaniami przeprowadzonymi w Anglii. 
Szkoleniowiec spędza z podopiecznymi 
od 16 do 40 godzin tygodniowo. Jest 
więc zatem odpowiedzialny nie tylko za 
szkolenie sportowe, ale i za zapewnie-
nie pozytywnych doświadczeń rozwo-
jowych w życiu codziennym młodemu 
człowiekowi.

Szkoleniowcy zawsze poszukują dzie-
ci chętnych do rywalizacji, z wewnętrzną 

chęcią do osiągania zwycięstw i cecha-
mi motorycznymi dającymi przewagę. 
Często jednak wpadają w pułapkę szyb-
kiego dojścia do wysokich wyników, 
już w wieku 10-11 lat. Doświadczenie 
pokazuje jednak, że jest to postępo-
wanie niewłaściwe, gdyż takie kariery 
pływackie trwają zwykle krótko. Wzięty 
za przykład Brytyjski Związek Pływacki 
w celu zapobiegania praktykom dążącym 
do nadmiernej eksploatacji młodych za-
wodników wprowadził w 2003 r. model 
długookresowego rozwoju sportowców 
(LTAD), a wdrożenie go ma wpływ na do-
finansowywanie klubów przez państwo-
wy organ nadzorujący.

Szybsze odnoszenie sukcesów w pły-
waniu wiąże się często z naborem dzieci 
z reguły niższych, ale obdarzonych lep-
szą zwinnością i łatwością opanowania 
techniki, często szybko dojrzewających. 
Weryfikacja zdolności do pływania przy-
chodzi już w okresie zwanym skokiem 
pokwitaniowym, który u dziewcząt wy-
stępuje pomiędzy 8,5-13. rokiem życia, 
a wśród chłopców między 10. a 15.

Niewłaściwa selekcja zawodników, 
koncentrująca się na dzieciach wcześniej 
dojrzewających, mających w młodym 
wieku większe możliwości sprostania 
większym obciążeniom fizycznym jest 
problemem zauważalnym w polskim 
pływaniu. Tego typu pływaków w wie-
ku dojrzałym cechują deficyty soma-
tyczne i funkcjonalne. Co więcej system 
promujący szybkie osiąganie sukcesów 
ma destrukcyjny wpływ na zawodni-
ków normalnie i późno dojrzewających, 

Brytyjski Związek Pływacki w celu 
zapobiegania praktykom dążącym 

do nadmiernej eksploatacji młodych 
zawodników wprowadził w 2003 

r. model długookresowego rozwoju 
sportowców (LTAD), a wdrożenie go ma 

wpływ na dofinansowywanie klubów 
przez państwowy organ nadzorujący.
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Joanna Budzis, olimpijka z Pekinu, 
absolwentka University of Pittsburgh 
oraz Uniwersytetu SWSP w Warszawie 
podczas konferencji mówiła 
o przygotowaniu mentalnym zawodnika
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którzy mimo wkładanej często większej pracy na treningach 
niż zawodnicy o szybszym rozwoju, nie potrafią im dorównać. 
Występuje u nich często zniechęcenie i rezygnacja z uprawia-
nia sportu jeszcze przed okresem możliwości osiągnięcia wy-
sokich wyników.

W selekcji która ma na uwadze osiągnięcie sukcesu 
w wieku seniora istotne jest wzięcie pod uwagę budowy 
ciała. Największe szanse na późną karierę mają dziewczęta, 
które cechuje budowa z przewagą umięśnienia i linearności. 
Upraszczając największe sukcesy odnoszone są przez pływacz-
ki smukłe, o wyższym wzroście i późnym okresie dojrzewania. 
Ich przewaga rysuje się już w wieku 16 lat. U chłopców do 
wieku 16 lat największe sukcesy osiągają zawodnicy o przyspie-
szonym rozwoju. Najlepsze rezultaty w wieku 18-19 lat osiągają 
już pływacy z typów: normalny, opóźniony I i opóźniony II.

Tak mówią statystyki i należałoby w selekcji brać je pod 
uwagę. Nie można jednak zapominać że w sporcie pływackim 
byli zawodnicy, którzy uzyskiwali rewelacyjne wyniki już jako 
dzieci i kontynuowali je przez wiele lat, kończąc kariery jako re-
kordziści świata i złoci medaliści najważniejszych imprez. Wśród 
nich są największe gwiazdy: Michael Phelps (USA), Ian Thorpe 
(Australia), Krisztina Egerszegi (Węgry).

Niemniej jednak warto dokonywać pomiarów budowy ciała, 
przewidywanego wzrostu i określenia cech morfologicznych 
pływaka już w najmłodszym wieku, aby określić przydatność 
do tego sportu lub konkretnej konkurencji. Różne są też bo-
wiem predyspozycje zawodników specjalizujących się w krót-
kich, średnich i długich dystansach. Predyspozycje do pływania 
ujawniają się też w badaniach i testach ruchomości w stawach 
oraz właściwości hydrodynamicznych decydujących o opływo-
wości, pływalności, równowadze ciała pływaka w wodzie.

Pływacy wyszli na ląd

Trzecim ważnym tematem szeroko omawianym podczas 
krakowskiej konferencji, którym zajmiemy się w tym tekście, 
był trening na lądzie z młodymi pływakami, a zwłaszcza trening 
siły. To temat, który od lat leżał odłogiem. Trenerzy pływania 
wzbogacili teraz swój warsztat dzięki zaprezentowanemu pod-
czas spotkania „Pływackiemu atlasowi ćwiczeń na lądzie”.

Jakub Karpiński i Artur Gołaś długo walczyli o wydanie 
tej cennej książki, którą każdy trener powinien mieć w swo-
jej biblioteczce. Atlas jest próbą usystematyzowania wiedzy 
na temat treningu na lądzie w wieloletnim procesie szkolenia 
pływackiego. 

– Staraliśmy się stworzyć podręcznik, który pomoże nam 
wszystkim w bezpiecznej i efektywnej pracy na lądzie, a na-
szym zawodnikom da możliwość poprawy osiąganych rezul-
tatów – napisali autorzy w słowie wstępnym. – Prowadząc 
racjonalne szkolenie zawodników trenujących pływanie, tre-
nerzy często zadają sobie pytania, z których wiele odnosi się 

do treningu na lądzie. Nurtujące ich problemy dotyczą m.in. 
wieku, w którym bezpiecznie można zacząć trening siłowy, 
doboru odpowiednich ćwiczeń oraz ich właściwego dozowa-
nia i usytuowania w makrocyklu. Trening siłowy, wielokrotnie 
błędnie definiowany i kojarzony, jest niczym innym, jak tylko 
synonimem treningu oporowego. Opisuje się go jako specjalną 
formę poprawy kondycji, która ma na celu wzrost możliwości 
produkcji siły i przeciwstawiania się jej.

Autorzy poświęcili wiele pracy i wykonali setki badań wy-
dając rzetelną i unikatową publikację. Atlas przedstawia techniki 
pływackie pod kątem pracy na lądzie. Omawia jak kształtować 
zdolności motoryczne w poszczególnych etapach ontogenezy 
oraz metody i systemy treningu siły mięśniowej. Pokazuje jak 
zbudować jednostkę treningową na lądzie i przedstawia ogólne 
oraz specjalistyczne wzorce ruchowe. No i oczywiście prezen-
tuje wiele ćwiczeń w ujęciu: aktywacji i mobilizacji, stabilizacyj-
nych, w podwieszeniu (TRX), czy rozciągających. 

Jedyną, drobną wadą Atlasu [wg autora artykułu] jest zbyt 
naukowy język, którym napisana jest książka. Fakt - jest to 
podręcznik, ale dłuższa lektura opisów pełnych hermetycz-
nych określeń nuży. Niemniej jednak wydawnictwo jest unika-
towe na światową skalę i niezwykle wartościowe dla każdego 
szkoleniowca.

W Krakowie prezentacja Atlasu nie była jedyną, któ-
ra przedstawiała trening na lądzie. Monika Banach i Robert 
Chramek zaprezentowali zestaw ćwiczeń dla zawodników 
w wieku 9-14 lat w formie: gier i zabaw, gier zespołowych, gim-
nastyki, elementów innych dyscyplin sportowych oraz specja-
listycznych ćwiczeń siłowych. W pływaniu, a zwłaszcza w tre-
ningu na lądzie dzieci najważniejsze jest wzmacnianie mięśni, ich 
rozciąganie, a dodatkowo zapobieganie kontuzjom. Trening na 
lądzie to też urozmaicenie dość monotonnego szkolenia opar-
tego na treningach w wodzie. 

– Ćwiczenia muszą być dobrane do wieku rozwojowego za-
wodników, muszą być ciekawe, ale wcale nie najtrudniejsze do 
wykonania. Dobrze prowadzony trening mus, koniecznie być 
dobrze zaplanowany – podkreślali autorzy prezentacji.
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Wodny świat 
doktora 
Sokolovasa

Jako uczestnik IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkolenio-
wej Trenerów Pływania, która we wrześniu br. odbyła się 
w Krakowie z największym zainteresowaniem oczekiwa-
łem na wykłady dr. Genadijusa Sokolovasa. Ten urodzony 

i wykształcony na Litwie fizjolog i biomechanik od wielu lat jest 
obywatelem USA. Był w latach 2000-2008 szefem naukowców 
pracujących z kadrą USA Swimming. Stworzył m.in. wiele te-
stów na badanie zakwaszenia krwi, na pomiar siły w wodzie i na 
lądzie, które przyczyniły się do wzrostu potęgi amerykańskiego 
pływania. Pracował z ponad dwoma tysiącami światowej klasy 
zawodników, m.in. z: Michaelem Phelpsem, Natalie Coughlin, 
Darą Torres, Jenny Thompson, Ryanem Lochte, Aaronem Pe-
irsolem, Brendanem Hansenem, Ianem Crockerem, Katie Hoff, 
Kate Ziegler, Misty Hyman, Amandą Beard, Tarą Kirk, Megan 
Quann-Jendrick, Neilem Walkerem, Garym Hallem Jr., Antho-
nym Ervinem, Edem Moses, Lennym Krayzelburgiem, Jasonem 
Lezakiem, Cullenem Jonesem, których przygotowywał do po-
nad 60 zawodów najwyższej rangi. W dziedzinie fizjologii i bio-
mechaniki to autorytet najwyższej światowej klasy.

W Krakowie Sokolovas opowiadał o rozwoju kondycji tle-
nowej, kondycji beztlenowej, przedstawił model planowania 

STEFAN TUSZYŃSKI jest trenerem pływania z 30-letnim stażem. 
Pracował m.in. z Bartoszem Kizierowskim w latach 1997-2000. 
Obecnie jest głównym trenerem w Śródmiejskim UKS Polna Warszawa 
i Szkole Podstawowej nr 48 w Warszawie.

sezonu korzystając ze stopnia adaptacji i dał praktyczny pokaz 
zastosowania ćwiczeń w wodzie poprawiających technikę pły-
wania. Ten temat był rozwinięty przez naukowca w prezentacji 
dotyczącej najczęstszych błędów technicznych w pływaniu. 
Wszystko niezwykle ciekawe, poszerzające horyzonty i wzbo-
gacające warsztat.

Być może niektóre informacje mogły wydawać się banalne, 
takie które każdy trener pływania powinien mieć w małym pal-
cu. Ale sztuka polega na tym, żeby wiedzieć i umieć zastosować 
tę wiedzę w praktyce.

Nie wystarczyłoby miejsca w tym numerze „Forum 
Trenera”, aby opisać wszystko co zaprezentował naukowiec. 
W tym artykule skupimy się na treningu poprawiającym kon-
dycję tlenową i beztlenową.

Każdy ma swój indywidualny próg

Dr Sokolovas to specjalista od kwasu mlekowego. Jego 
wykłady omawiały pracę z zawodnikami już ukształtowanymi, 

Pełne informacji popartych badaniami, ciekawostek i przykładów wykłady dr. 
Genadijusa Sokolovasa były ozdobą corocznej konferencji, która w Krakowie 
zgromadziła trenerów pływania.

KĄCIK TRENERA
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te mają pomóc w wyznaczeniu prędkości w treningu tlenowym 
i określenie progu beztlenowego, co jest bazą tego typu trenin-
gu. Najczęściej stosuje się T-30 lub 3000 m, gdyż są praktyczne 
i nie ma w nich potrzeby badania krwi.

T-30 to nic innego, jak zmierzenie dystansu pokona-
nego przez zawodnika w czasie 30 min ciągłego pływania. 
Warunkiem dobrego wyniku testu musi być uczciwy wysiłek 
wykonany przez pływaka. Trener musi zapisać tętno zawodnika 
zmierzone przez 10 s tuż po zakończeniu wysiłku, 30 s i 60 s 
po nim. Suma trzech pomiarów powinna wynieść 75 uderzeń 
i więcej. Wynikiem testu jest obliczone średnie tempo 100 m.

W ten sposób trener ma wiedzę, jakie należy ustalić tem-
po treningu tlenowego (EN1), czyli czas 5% poniżej średniego 
tempa w teście T-30 (3000 m). Tempo treningu progowego 
(EN2) to średnia prędkość określona w teście. Tempo treningu 
VO2 max (EN3) jest 7% szybsze. Te trzy strefy są najważniejsze 
w treningu tlenowym.

Jaka nauka płynie z omówionego zadania? Taka że każdy 
zawodnik ma swój indywidualny próg tlenowy. Nie można wkła-
dać grupy do jednego worka, bo to samo zadanie dla jednego 
pływaka będzie zadaniem tlenowym EN1, a dla innego VO2 
max!

Duża objętość nie znaczy to samo w USA i w Polsce

Trening tlenowy, jak wspomniałem wcześniej, powinien 
być podstawą treningu dla dzieci i młodszej młodzieży. Jest też 

prezentującymi najwyższą światową klasę. Ale co mogło 
umknąć zebranym, naukowiec oświadczył, że testy mleczano-
we należy robić już zawodnikom w wieku młodzika, żeby w ich 
przebiegu kariery było jak najmniej przypadku.

Rozwój wytrzymałości tlenowej to problem, który naj-
bardziej dotyczył szkolenia najmłodszych pływaków (taki był 
temat przewodni krakowskiej konferencji). Bo ten komponent 
kondycji należy rozwijać z nastolatkami przede wszystkim. 
Wytrzymałość tlenowa, czyli zdolność mięśni do transporto-
wania i zużywania tlenu jest bazą energetyczną dla kondycji 
beztlenowej i sprintów. To podstawa do intensywnych trenin-
gów, szybszej regeneracji i rzadszych kontuzji.

W jaki sposób trener powinien rozwijać kondycję tlenową 
u pływaków Genadijus Sokolovas przedstawił omawiając naj-
popularniejsze metody:

1. Ćwiczenia o niskiej intensywności i długim czasie 
trwania.

2. Długie ćwiczenia z krótkimi wystrzałami prędkości.

3. Progresywne obciążenia mięśni podczas sezonu.

4. Trening na prędkościach poniżej progu mleczanowego, 
na jego poziomie i powyżej.

Amerykanin omówił też testy na monitorowanie kondycji 
tlenowej. Tych jest mnóstwo – wielu trenerów stosuje własne 
pomysły – a najpopularniejsze z nich to: T-30, pływanie na czas 
2000-3000 jardów/ metrów, test progowy 400 m etc. Testy 
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oczywiście podstawą szkolenia średnio- 
i długodystansowców. Jak wychować 
dobrego zawodnika w takich konkuren-
cjach? Dr Sokolovas twierdzi że stosując 
duże objętości w treningu, kładąc nacisk 
na technikę pływania, wprowadzając ele-
menty rywalizacji na treningu, uzyskując 
szybko sukces w zawodach i kontynuując 
karierę dalej, aż na studiach.

I tu ciekawostka. Duża objętość 
w USA to nie to samo co w Polsce. 
Ośrodki amerykańskie które specjalizu-
ją się w treningach długodystansowych 
mają mniej jednostek treningowych 
w wodzie w tygodniu niż zazwyczaj 
stosuje się w Polsce. W Mission Viejo 
– w miejscowości, w której trenowało 
wielu Polaków dochodząc do świato-
wych sukcesów, m.in.: Rafał Szukała, 
Artur Wojdat, Mariusz Podkościelny, 
Bartosz Kizierowski – jest 11 treningów 
w tygodniu (1,5 godz. rano i 3 godz. po 
południu oraz 3,5 godz. w weekend). Ale 
np. w University Southern California już 
tylko osiem (1,5 godz. rano i 2 godz. po 
południu). W MV zawodnicy pływają ok. 
73-77 km tygodniowo. W klubie Fish 
Club zawodnicy pływają od 64 do 68,5 
km w tygodniu, w Nations Capital od 54 
do 59 km, a w USC nie planuje się tygo-
dniowej objętości, a treningi mają długość 
od 4,5 km do 7,3 km.

Dr Sokolovas szczegółowo omówił 
treningi dwóch pływaczek: Kate Ziegler, 
mistrzyni i rekordzistki świata na 800 
i 1500 m i Katie Ledecky, która odebra-
ła rekordy rodaczce i jest obecnie naj-
lepszą zawodniczką długodystansową 

na świecie. Opowiedział o technice 
pływania, która jest niezwykle ważna 
dla obu zawodniczek i bardzo ważnym 
w USA treningu – wzmacniającym pra-
cę nóg. Przedstawił treningowe plany 
tygodniowe pływaczek podkreślając, 
że Ledecky pływa bardzo długi trening 
raz w tygodniu i wynosi on 9000 jardów 
(8229,6 m)! Wiele polskich klubów sto-
suje znacznie większe objętości już dla 
młodzików. Skutek jest zgoła odmienny 
niż u Amerykanów, a kariera naszych 
pływaków, którzy byli poddani takim ob-
ciążeniom, bardzo krótka.

Kwas mlekowy źródłem wiedzy

Rozwijanie kondycji beztlenowej 
wymaga trenowania na prędkościach 
wyższych niż próg laktatowy. Aby ją 
poprawiać należy wykonywać zadania 
o wysokiej intensywności na dystansach 
dopasowanych do podstawowej konku-
rencji zawodnika. Treningi beztlenowe 
muszą być poprzedzone okresem pra-
cy tlenowej. A sam czas trwania pracy 
w energetycznych obszarach beztleno-
wych powinien trwać nie mniej niż sześć 
tygodni.

Wspomniane obszary energetycz-
ne to przytoczony wcześniej EN3 oraz 
SP1, którym oznaczamy zadania trenin-
gowe o wysokiej intensywności z krót-
kimi przerwami na tolerancję produk-
tów metabolicznych i SP2, czyli zadania 
o wysokiej intensywności z dłuższym 
odpoczynkiem, aby uzyskać maksymalną 

akumulację produktów metabolicznych. 
W tym przypadku stosunek pracy do od-
poczynku może osiągnąć wartość 1:8.

Powyższe dwa akapity nie powin-
ny być dla trenera czymś nowym. Dr 
Genadijus Sokolovas nie poprzestał jednak 
na elementarnych informacjach, ale swój 
wykład nt. treningu beztlenowego okrasił 
mnóstwem ciekawostek i omówił szcze-
gółowo testowanie kondycji beztlenowej. 
W największym skrócie, podczas moni-
torowania ustala się szczyt mleczanowy, 
który im jest większy tym większa ilość gli-
kogenu przechowywana jest w mięśniach. 
Bada się też szybkość usuwania mleczanu 
(im jest większa, tym zawodnik ma lepszą 
możliwość buforowania mleczanu i innych 
produktów metabolicznych). Przedstawił 
też metody treningowe stosowane w USA 
do poprawy kondycji beztlenowej: odwró-
coną periodyzację i race pace.

Najciekawsze były podane przez na-
ukowca przykłady konkretnych treningów 
takich zawodników, jak np. Katie Hoff, 
wielokrotnej medalistki IO na 200 i 400 
m st. zmiennym oraz 400 dowolnym. Jej 
trener Paul Yetter stosuje się do następu-
jących zasad:

1. Więcej pracy nad efektyw-
nością stylu (technika) niż nad 
objętością.

2. Na początku sezonu zawod-
nicy skupiają się na długości 
cyklu.

3. W zadaniach treningowych 
bardzo ważne jest, aby druga 
część dystansu była szybsza 
od pierwszej.

Przykładowy trening beztlenowy 
Katie Hoff na basenie 50-metrowym:

32x100 m dow., każda 4. szybko, każda 
8. bardzo szybko! 
(uzyskane czasy: 1.01 min; 59,8 s; 1.01; 
59,2; 1.01; 58,1; 1.02; 57,3)

200 m luźno 
16x50 m dow., każda 4. szybko, każda 8. 
bardzo szybko! 
(uzyskane czasy: 29,2 s; 27,7; 29,1; 27,0)

©
 F

O
T.

AD
AN

N
U

RK
IE

W
IC

Z 
/ 

M
ED

IA
SP

O
RT



45FORUMTRENERA   |   NUMER 3 (28) 2018

Jak to robią najszybsi?

Sokolovas przedstawił też tygodnio-
we plany treningowe niektórych ośrod-
ków specjalizujących się w dystansach 
50-200 m, liczbę treningów w wodzie 
i na lądzie, objętości pływane na tre-
ningach. Weźmy np. Cal Berkeley, gdzie 
trenował najlepszy przed kilkunastoma 
laty polski sprinter, Bartosz Kizierowski. 
Zawodnicy z San Francisco pływają 10 
razy w tygodniu. Trenerzy nie ustalają 
wcześniej objętości jednostki trenin-
gowej, nie lubią planowania, gdyż pod-
czas zajęć często muszą modyfikować 
plany. W podsumowaniu wychodzi na 
6-9 km dziennie i 25-40 km tygodnio-
wo. Zawodnicy z tego klubu na każdym 
treningu muszą być w gotowości do pły-
wania na skrajnych prędkościach.Dla tre-
nerów Cal najważniejsze są bodźce i re-
generacja. Bardzo dużo trenują z użyciem 
sprzętu, m.in.: płetw, łapek, gum i stosu-
jąc obciążenia na wyciągu Power Racks. 
Sprinterzy w ogóle są dosyć kapryśni 
i szybko się nudzą, nuży ich objętość, ale 
uwielbiają wszelkiego typu wyposażenie 
używane w treningu. 

Bardzo istotny jest też trening na 
lądzie. Na przykład na Uniwersytecie 
w Arizonie w tygodniu sprinterzy mają 
dwa treningi na siłowni i dwa 2,5-go-
dzinne zajęcia na lądzie. Po siłowni 
stosują w wodzie trening z ciężarami 
(Power Racks). Co podkreślają, w trenin-
gach ze sprzętem, treningu mocy, przez 
cały czas należy monitorować technikę. 
Trenerzy sprinterów w USA objętość 
treningową robią przeważnie w formie 
ćwiczeń technicznych i pływaniu samy-
mi nogami.

Dr Sokolovas w Krakowie zasypał 
zebranych ciekawostkami na temat 
reprezentacji Francji. Jako przykłado-
wego zawodnika przedstawił Florenta 
Manaudou, mistrza olimpijskiego na 
50 m st. dowolnym. Francuz zanim 
zaczął pływać sprinty, miał dobrze 
wykonane przygotowanie tlenowe. 
W młodości startował głównie na 100 
i 200 m. Już jako specjalista od 50 m 
trenował tygodniowo ok. 40 km. Lubił 
zmiany, w związku z tym każdy dzień 

treningowy był inny, zaskakujący dla 
zawodnika.

Francuzi podkreślają, że nie ma uni-
wersalnego przepisu na wychowanie 
mistrza olimpijskiego w sprincie. Na róż-
nych zawodników działają różne bodź-
ce. Priorytetem jest technika, a sztuką 
trenerską jest znalezienie indywidualnej 
techniki dla każdego pływaka. Na przy-
kład specjaliści w sprintach grzbietem nie 
muszą ćwiczyć dużo mocy, ale pracują 
dużo nad ułożeniem ciała lekko nad wodą 
– środek ciężkości, rdzeń ciała (core) musi 
być utrzymywany na powierzchni.

Francuscy trenerzy dbają, aby pły-
wacy byli elastyczni i zrelaksowani 
w wodzie. Zwłaszcza podczas treningów 
o wysokiej intensywności. Jak określa-
ją swoich podopiecznych: „muszą być 
głodnymi zwierzętami”. Podkreślają też, 
że sprinter musi lubić uczyć się nowych 
rzeczy. Jeśli tego nie robi, przestaje się 
poprawiać. Ważna jest bowiem praca 
nad detalami, rozpoczęta już 3-4 lata 
przed igrzyskami.

To tylko wycinek wachlarza nie-
zwykle ciekawych informacji na temat 
sprintu przedstawionego na wykładzie 
przez dr. Sokolovasa. Można go podsu-
mować w taki sposób, że do odniesienia 
międzynarodowego sukcesu w sprincie 
potrzeba:

1. Wielką uwagę przykładać do 
techniki pływania.

2. Dla każdego zawodnika 
przygotować zindywiduali-
zowany program siłowy.

3. Mieć trenera z doświad-
czeniem, tradycje w klubie 
i mocnych partnerów 
treningowych.

4. Różnicować treningi i korzy-
stać często ze sprzętu.

5. Startować jak najczęściej 
w zawodach.

26 tygodni i relaks

I jeszcze dwa zdania o planowa-
niu sezonu. Jako jego podstawę dr 
Sokolovas użył stopnia adaptacji, czyli 
postępujących zmian obciążeń poprzez 
długotrwały proces treningowy. Na ada-
ptację składają się: starty, siła fizyczna, 
psychologiczna, parametry biomecha-
niczne etc. Może ją kontrolować rozma-
itymi testami.

Naukowiec przedstawił dwie strate-
gie treningowe. Pierwsza to zwiększanie 
długości treningu przy stałej intensyw-
ności. Ta stosowana jest na początku 
sezonu, tuż po okresie wprowadzającym 
(2-4 tygodnie). I druga - czyli zwiększanie 
intensywności treningu (prędkości) przy 
jego stałej długości. 

Strategia I powinna być stosowana 
przez 16-18 tygodni. Stopień adaptacji 
po tym okresie zaczyna się zmniejszać. 
Wówczas należy wkroczyć ze strategią II. 
Podczas jej stosowania następuje wzrost 
maksymalnego tętna. Tętno zmniejsza 
się, natomiast podczas regeneracji wzra-
sta poziom mleczanu i jest on wolniej 
usuwany. Strategię II powinno się sto-
sować w okresie startowym przez 3-5 
tygodni. Wspomniane długości stoso-
wania poszczególnych strategii są różne 
u sprinterów. Ci mają krótszy okres przy-
gotowawczy (12-14 tygodni) i dłuższy 
startowy (6-8).

Sokolovas oznajmił że badania wy-
kazały, iż stopień adaptacji zwiększa się, 
gdy zawodnicy używają produktów do 
regeneracji podczas treningu i po nim. 
Glikogen wyczerpuje się bowiem po 30-
45 minutach zajęć o średniej lub wyso-
kiej intensywności. Pod koniec treningu 
zawodnik może uzyskać intensywność na 
poziomie 50-60 % indywidualnej maksy-
malnej ilości mleczanu. 

Naukowiec podkreślił, że istotą 
przygotowania zawodnika jest nie tylko 
trening, ale i wypoczynek. Regeneracja 
ma decydujące znaczenie w planowaniu 
sezonu, a trener musi pamiętać, że naj-
wyższy stopień adaptacji występuje do 
25. tygodnia pracy, a potem gwałtownie 
spada.
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KĄCIK TRENERA

KAATSU

Nazwa Kaatsu odnosi się zarów-
no do niespecyficznej metody 
treningu siły, realizowanego 
w warunkach utrudnionego 

przepływu krwi w pracujących kończy-
nach (ang.: blood flow restriction), jak 
również urządzeń treningowych pozwa-
lających na jej stosowanie. Powstanie tej 
metody treningowej datuje się na rok 
1967, a za jej twórcę uznaje się Japoń-
czyka Yoshiaki Sato. Metoda Kaatsu jako 
sposób regulacji obciążenia – tj. ogra-
niczenia przepływu krwi wykorzystuje 
nadmuchiwane opaski uciskowe umiej-
scawiane na zaangażowanych w ćwicze-
nia kończynach. W metodzie tej ciśnie-
nie powietrza w mankietach regulowane 
jest precyzyjnie, w sposób ciągły dzięki 
urządzeniom elektropneumatycznym. 
Ucisk struktur układu krwionośnego po-
winien być wystarczająco wysoki, aby 
zamknąć lub znacząco utrudnić powrót 
żylny krwi z mięśni, ale wystarczająco ni-
ski, aby utrzymać przepływ krwi tętniczej 

MGR INŻ MICHAŁ GÓRSKI 
Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy

do mięśni [Loenneke 2014]. Zalecenia do 
bezpiecznego stosowania metody trenin-
gowej w warunkach zmienionego przepły-
wu krwi zostały opracowane w oparciu 
o wiele badań empirycznych [Scott i wsp. 
2015].

Metoda Kaatsu, a trening 
ciężkoatletyczny – podstawowe 
różnice

Hipertrofia mięśniowa oraz istotny 
przyrost siły są efektami przypisywa-
nymi głównie treningowi wysokooporo-
wemu. Przyjmuje się że, aby uruchomić 
procesy adaptacyjne należy stosować 
obciążenia wynoszące co najmniej 70% 
maksymalnych możliwości [ACSM 2009]. 
W przypadku treningu Kaatsu ćwiczenia 
wykonywane są z niewielkim oporem, 
wynoszącym od 20% do 40 % ciężaru 

maksymalnego i jednoczesnym utrud-
nieniu przepływu krwi. Trening w wa-
runkach utrudnionego przepływu krwi, 
w porównaniu do metody ciężkoatletycz-
nej charakteryzuje się dodatkowo więk-
szą liczbą serii i powtórzeń, oraz krót-
szym czasem przerw (tabela 1.). Efekty 
treningu Kaatsu mogą być zbliżone do 
korzyści uzyskiwanych przy stosowaniu 
metody ciężkoatletycznej [Cook i wsp. 
2014, Yasuda i wsp. 2012].

Jedną z zalet stosowania tej meto-
dy jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
urazu wynikającego z przenoszenia przez 
układ ruchu znacznych obciążeń mecha-
nicznych, towarzyszących zwykle tre-
ningowi z dużym obciążeniem [Takarada 
i wsp. 2000a]. Ze względu na tę właści-
wość trening Kaatsu dedykowany jest 
osobom posiadającym przeciwwskazania 
do treningu wysokooporowego, tj.: oso-
by starsze [Fry i wsp. 2010], czy osoby 
odtwarzające siłę mięśni po wcześniej 

założenia metody, 
działanie, badania
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przebytych urazach stawów [Takarada i wsp. 2000a, Ohta 
i wsp. 2003]. Kluczowymi determinantami efektów treningo-
wych są: rodzaj i szerokość mankietu, ciśnienie w mankiecie 
i sposób jego sterowania, charakter ćwiczeń, intensywność i ob-
jętość ćwiczeń oraz częstotliwość treningu [Scott i wsp. 2015].

Potencjalne mechanizmy adaptacyjne stosowania 
Kaatsu

Mechanizmy powodujące hipertrofię mięśniową po zasto-
sowanym treningu Kaatsu nie zostały dotąd jednoznacznie 
opisane. Dotychczasowe próby wskazują, że głównym mo-
deratorem odpowiedzi anabolicznej zastosowania treningu 
Kaatsu jest akumulacja metabolitów wysiłkowych wywołana 
zwiększoną ich produkcją, przy jednoczesnym utrudnieniu 

Trening ciężkoatletyczny Trening Kaatsu

Intensywność duży, >70% CM Mały, 20-40% CM

Liczba serii mała, 1-3 duża, 3-5

Liczba powtórzeń w serii mała, 1-3 duża, 15-30

Czas przerw pomiędzy seriami duży, 2-4 min mały, 30-60 s

Rodzaj obciążeń mechaniczne metaboliczne

Podstawowe różnice pomiędzy metodami treningu siły.
Tabela 1.

Objaśnienia
% CM – procentowy udział ciężaru maksymalnego, min – minut, s - sekund

Marta Walczykiewicz 
podczas badań
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ich odprowadzania [Schoenfeld 2013]. 
Skutkuje to zwiększeniem objętości 
komórek mięśniowych [Yasuda i wsp. 
2012], liczby rekrutowanych włókien 
mięśniowych [Takarada i wsp. 2000b] 
oraz nasileniem wydzielania wewnątrzko-
mórkowych substancji sygnałowych [Fry 
i wsp. 2010]. Trening przy utrudnionym 
przepływie krwi wykonywany może być 
częściej w porównaniu do metod wy-
sokooporowych, ponieważ prawidłowo 
prowadzone ćwiczenia nie powodują 
nasilonego rozpadu białek mięśniowych 
oraz nie upośledzają funkcjonowania 
układów nerwowego i krwionośnego 
[Abe i wsp. 2005]. Możliwym jest dzięki 
temu wykonanie nawet dwóch jednostek 
treningowych w ciągu jednego dnia.

Kaatsu w sporcie

Efekty treningu Kaatsu mogą różnić 
się pomiędzy zawodnikami w zależności 
od stażu sportowego i poziomu wytre-
nowania, posiadanego doświadczenia 
w treningu siłowym, czy uprawianej dys-
cypliny sportowej. Takarada i wsp. [2002] 
badał efekty 8-tygodniowego treningu 
w warunkach utrudnionego przepływu 
krwi zawodników rugby. Uczestnicy ba-
dania podzieleni byli na grupy realizują-
ce: trening z niskim oporem (50% CM), 
trening z niskim oporem (50% CM) i przy 
utrudnionym przepływie krwi oraz grupę 
kontrolną. Hipertrofia mięśniowa, zwięk-
szona siła mięśniowa oraz wytrzymałość 
były efektami treningu jedynie grupy sto-
sującej metodę Kaatsu.

W pracy Yamanaka i wsp. [2012] 
opisane zostały efekty 4-tygodniowego 
treningu zawodników footballu amery-
kańskiego. Gracze realizowali trening 
niskooporowy trzy razy w tygodniu po 
zakończeniu sezonu rozgrywek, jako 
uzupełnienie treningu siły. Zawodnicy 
przypisani byli do jednej z dwóch grup: 
treningowej – wykorzystującej Kaatsu 
lub kontrolnej. Odnotowano istotną sta-
tystycznie różnicę w przyrostach siły 
mięśniowej pomiędzy badanymi grupami. 
Maksymalny ciężar pokonywany w takich 
ćwiczeniach jak wyciskanie sztangi leżąc, 
czy przysiad ze sztangą zwiększył się 
w grupie treningowej odpowiednio o 7% 
i 8%, a w grupie kontrolnej odpowiednio 
o 3,2% i 4,2%. Ponadto grupa treningowa 
zwiększyła obwód klatki piersiowej o 3,7 

cm, podczas gdy zmiana w grupie kontro-
lnej wyniosła 1 cm.

W badaniu Yasuda i wsp. [2012] obser-
wowane były korzyści płynące z połączenia 
treningu wysokooporowego z treningiem 
Kaatsu. Uczestnicy badania wykonywali 
ćwiczenie wyciskania sztangi leżąc po 3 razy 
w tygodniu przez 6 tygodni będąc zaszere-
gowanym do jednej z czterech grup: HI-RT 
– trening o wysokiej intensywności (75% 
maksymalnych możliwości); LI-BFR – trening 
o niskiej intensywności (30% maksymalnych 
możliwości) w warunkach utrudnionego 
przepływu krwi; CB-RT – trening łączony 
(1 raz w tygodniu trening z dużym opo-
rem, a 2 razy w tygodniu trening Kaatsu); 
CON – grupa kontrolna. Przyrosty możli-
wości siłowych wyrażone zmianą wartości 

Jedną z zalet stosowania tej 
metody jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia urazu wynikającego 
z przenoszenia przez układ ruchu 

znacznych obciążeń mechanicznych, 
towarzyszących zwykle treningowi 

z dużym obciążeniem



49FORUMTRENERA   |   NUMER 3 (28) 2018

Bibliografia

• Loenneke JP, Thiebaud RS, Abe T, i wsp. Blood flow 
restriction pressure recommendations: the hormesis 
hypothesis. Med. Hypotheses. 2014;82(5):623-6.

• Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise 
combined with vas-cular occlusion on muscle function in 
athletes. Eur J Appl Physiol 2002; 86(4):308-314.

• Yamanaka T, Farley RS, Caputo JL. Occlusion training 
increases muscular strengthin division IA football players. J 
Strength Cond Res 2012; 26(9):2523-2529.

• Abe T, Yasuda T, Midorikawa T, i wsp. Skeletal muscle size 
and circulating IGF-1 are increased after two weeks of twice 
daily KAATSU resistance training. Int J KAATSU Train Res. 
2005;1(1):6-12.].

• ACSM. American College of Sports Medicine position stand: 
progression models in resistance training for healthy adults. 
Med. Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687-708.

• Cook CJ, Kilduff LP, Beaven CM. Improving strength and 
power in trained athletes with 3 weeks of occlusion training. 
Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(1):166-72.

• Yasuda T, Loenneke JP, Thiebaud RS, i wsp. Effects of blood 
flow restricted low-intensity concentric or eccentric training 
on muscle size and strength. PloS One. 2012;7(12):e52843.

• Takarada Y, Takazawa H, Ishii N. Applications of vascular 
occlusion diminish disuse atrophy of knee extensor muscles. 
Med. Sci Sports Exerc. 2000a;32(12):2035-9.

• Takarada Y, Nakamura Y, Aruga S, i wsp. Rapid increase 
in plasma growth hormone after low-intensity resistance 
exercise with vascular occlusion. J Appl Physiol. 
2000b;88(1):61-5.

• Fry CS, Glynn EL, Drummond MJ, i wsp. Blood flow 
restriction exercise stimulates mTORC1 signaling and 
muscle protein synthesis in older men. J Appl Physiol. 
2010;108(5):1199-209.

• Ohta H, Kurosawa H, Ikeda H, i wsp. Low-load resistance 
muscular training with moderate restriction of blood flow 
after anterior cruciate ligament reconstruction. Acta Orthop 
Scand. 2003;74(1):62-8.

• Scott BR, Loenneke JP, Slattery KM, i wsp. Dascombe 
Exercise with Blood Flow Restriction: An Updated Evidence-
Based Approach for Enhanced Muscular Development. 
Sports Med 2015; 45:313-325.

• Schoenfeld BJ. Potential mechanisms for a role of metabolic 
stress in hypertrophic adaptations to resistance training. 
Sports Med. 2013;43(3):179-94.

maksymalnej wyciskanego ciężaru nie różniły się istotnie statystycz-
nie w grupach HI-RT oraz CB-RT i wynosiły odpowiednio 19,9% 
i 15,3%. Grupa LI-BFR poprawiła swój potencjał siłowy o 8,7%.

Badacze podkreślają, że w procesie kształtowania siły mię-
śniowej wysokokwalifikowanych sportowców zalety treningu 
Kaatsu jakimi są mniejsze ryzyko wystąpienia urazów mecha-
nicznych oraz krótszy czas przerw pomiędzy jednostkami tre-
ningowymi sprawiają, iż metoda ta wydaje się być atrakcyjnym 
sposobem na uzupełnienie treningu wysokooporowego.

Instytut Sportu-PIB i Polski Związek Kajakowy 
wdrażają metodę Kaatsu

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy przy 
współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym realizuje projekt 
badawczy nr 2018.064/40/BP/DSW o nazwie: „Ocena efektów 
treningu zawodniczek kajakarstwa w warunkach utrudnionego 
przepływu krwi (metoda Kaatsu). Projekt ma na celu wdrożenie 
niespecyficznej metody treningu siły do procesu treningowe-
go zawodniczek kadry narodowej. W ramach realizacji jednego 
z zadań projektu zorganizowane zostało szkolenie z zakresu 
podstaw teoretycznych bezpiecznego stosowania metody 
treningowej oraz obsługi urządzeń treningowych. W szkoleniu 
udział wzięły zawodniczki wytypowane przez Polski Związek 
Kajakowy, zaplecze medyczne kadry narodowej oraz grupa 
badaczy Instytutu Sportu – PIB. W trakcie jednego ze zgrupo-
wań szkoleniowych w Wałczu podczas wybranych jednostek 
treningowych wykonano pilotażowe badania ukierunkowane 
na ocenę natychmiastowych efektów oddziaływania metody 
na wybrane wskaźniki krwi i mechanizmów adaptacyjnych. Po 
przeprowadzeniu pierwszych prób wdrożeniowych, zaplanowa-
no analizę długotrwałych efektów oddziaływania metody na 
zdolność wysiłkową oraz wyjaśnienia mechanizmów adaptacyj-
nych, leżących u podstaw rezultatów treningu z tą niespecy-
ficzną metodą.
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Wielu 
zawodników 
zrezygnowałoby 
wcześniej
Agnieszka w końcu uznała, że nie widzi 
sensu przeciągać  przerwy, tylko decyduje 
się na zakończenie kariery. To jest wyłącznie 
jej decyzja - o przyczynach końca kariery 
najlepszej polskiej tenisistki i pracy w jej sztabie 
opowiada fizjoterapeuta Krzysztof Guzowski 
w rozmowie z Olgierdem Kwiatkowskim. 

Forum Trenera: Agnieszka Radwańska zakończyła 
karierę, mówiąc że robi to w trosce o zdrowie. Czy 
pan jako fizjoterapeuta, który dobrze zna jej orga-
nizm, namawiał czy odradzał taką decyzję?
KRZYSZTOF GUZOWSKI: Zawsze ostateczną decyzję 
podejmuje zawodnik i jakąkolwiek by ona nie była, trzeba ją 
uszanować. Nie jest to łatwe, nie - zerojedynkowe, trzeba być 
bardzo przekonanym do swojego wyboru, żeby później niczego 
nie żałować. Agnieszka walczyła tyle ile mogła, tyle ile się dało. 
Ten rok i część poprzedniego sezonu były dla niej i naszego 
sztabu bardzo trudne. Zmagaliśmy się z problemami zdrowot-
nymi. Wielu zawodników przy takich kłopotach już wcześniej 
by zrezygnowało, a ona walczyła. Długo udawało się maskować 
pewne urazy i Agnieszka mimo to dawała radę utrzymywać 
przyzwoity poziom sportowy. Ale w pewnym momencie stało 
się oczywiste, że musi sobie zrobić przerwę – od startów, od 

WYWIAD

treningów. Jeśli widać, że zawodnik nie ma w sobie w ogóle 
energii, bez sensu jest ordynować jakiekolwiek obciążenia, bo 
nie przyniosą efektu, nie będą stymulowały, nie uzyskamy tej 
adaptacji treningowej, którą byśmy chcieli. Wtedy byśmy tylko 
katowali jeszcze bardziej organizm i moglibyśmy pogłębić złe 
samopoczucie. Agnieszka w końcu uznała, że nie widzi sensu 
przeciągać tej przerwy, tylko decyduje się na zakończenie ka-
riery. To jest wyłącznie jej decyzja.

FT: Dwa tygodnie przed ogłoszeniem ostatecznej 
decyzji na spotkaniu z dziennikarzami Agnieszka 
Radwańska skarżyła się na nieustający ból prawej 
stopy, mówiło o tym w sposób przejmujący, że cza-
sami nie może przez to spać, łapią ją skurcze i nic 
nie da się z tym zrobić. 
KG: To kwestia czysto ortopedyczna. Agnieszka ma problem 

KĄCIK TRENERA
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nawracającego zapalenia w stopie. Stan 
jest obecnie podostry, ciężko się jej cho-
dzi. A stopę trudno odciążyć. Jeśli ktoś 
ma kontuzjowaną prawą ręką, to może 
codzienne aktywności wykonywać lewą 
ręką. Przy chorej stopie pozostaje kula 
albo wózek inwalidzki. Staraliśmy się tę 
stopę odciążać jak tylko się da -  poprzez 
inne ustawienie, za pomocą różnego 
rodzaju wkładek, różnego rodzaju obu-
wia. W różny sposób aktywowaliśmy 
ciało, bo przecież na to jak pracuje sto-
pa ma wpływ również kolano, biodro. 
Wprowadziliśmy wiele zmian w odży-
wianiu, suplementacji, to wszystko co 
poprawia nasz potencjał przeciwzapalny 
organizmu. Do pewnego czasu te meto-
dy działały, ale długofalowo przynosiły 
mierne rezultaty. Musieliśmy w końcu 
podjąć decyzję o przerwie w treningach 
i startach.

FT: Radwańska wspominała 
również o permanentnym zmę-
czeniu. Powiedziała że zagra-
ła w tym sezonie 14 turniejów, 
a czuła się jakby wystąpiła w 34.
KG: Taki stan jest związany ze zmęcze-
niem układu nerwowego. Uprawianie za-
wodowego sportu jest ogromnym stre-
sem dla organizmu, szczególnie w tenisie, 

2005 
• pierwsze zwycięstwo w turnieju zawodowym (ranga ITF)
• zwycięstwo w turnieju juniorek na kortach Wimbledonu

2006
• zwycięstwo w turnieju juniorek na kortach Rolanda Garrosa
• awans do pierwszej 100 rankingu WTA

2007
• pierwsze zwycięstwo w turnieju rangi WTA (Sztokholm)

2008
• awans do pierwszej 10 rankingu WTA

2012
• finał Wimbledonu (przegrana z Sereną Williams)
• wygrana w turnieju Premier Mandatory WTA w Miami (zwycięstwo 
w finale z Marią Szarapową)
• awans na 2. miejsce – najwyższe w rankingu WTA

 2015
• zwycięstwo w Pucharze Hopmana w drużynie z Jerzym Janowiczem
• zwycięstwo w WTA Masters w Singapurze

2017
• ostatnia wygrana w turnieju WTA – w Sydney

2018
• zakończenie kariery zawodowej

AGNIESZKA RADWAŃSKA
NAJWAŻNIEJSZE DATY W KARIERZE
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Długo udawało się 
maskować pewne 
urazy i Agnieszka 

mimo to dawała radę 
utrzymywać przyzwoity 
poziom sportowy. Ale 
w pewnym momencie 

stało się oczywiste, 
że musi sobie zrobić 

przerwę – od startów, 
od treningów.

w którym cykl startowy trwa przez 10 miesięcy. Tenisista 
znajduje się w stanie ciągłej rywalizacji. Co tydzień trzeba udo-
wodnić, ile człowiek jest wart. Aby utrzymać wysoki poziom 
sportowy cały czas trzeba być w stanie pełnej gotowości, na 
100%. Przez to tenisista nieustannie jest wystawiony na dzia-
łanie dużego stresu. To że zawodowcy sobie z tym radzą, nie 
okazują żadnych objawów na korcie, czy podczas konferencji 
prasowych, to nie znaczy, że nie przeżywają stresu. Nie chodzi 
nawet o to, że oni grają przed tysiącami ludzi, że docierają do 
nich różne często negatywne opinie, ale taki zawodnik ma do-
datkowo również ogromne wymagania wobec siebie. Stan zmę-
czenia wywołanego stresem nie pojawia się nagle, w jednym 
dniu, tygodniu, ale narasta przez dłuższy czas. Różne są objawy 
- problemy ze snem, z odżywianiem. Homeostaza, powrót do 

równowagi organizmu w takiej sytuacji jest trudny. A wrócić do 
dawnego poziomu? To może potrwać. Agnieszka przewidywa-
ła, że coś jest nie tak, że może już nie dać rady poradzić sobie 
również z tym problemem.

FT: Czy najlepsza polska tenisistka zapłaciła wy-
soką cenę za uprawianie tenisa? Na ile kontuzja 
stopy była wynikiem specyficznych ruchów wyko-
nywanych w tej dyscyplinie?
KG: W tenisie stopy mocno pracują, są bardzo narażone na 
urazy. Tenisista cały czas biega, zmienia kierunki, przyśpiesza, 
hamuje. Dlatego buty do tenisa mają wyjątkową stabilizację. 
Chyba żaden inny but sportowy nie zapewnia nodze tak dobrej 
stabilizacji. Agnieszka ma przy tym szczupłą i kościstą stopę. Jej 
podeszwa posiada bardzo mało tkanki tłuszczowej. Niektórzy 
mają miękkie stopy od spodu, rodzaj poduszeczki, która za-
pewnia dodatkową amortyzację, Agnieszka była anatomicznie 
pozbawiona tej naturalnej amortyzacji.

FT: Agnieszka Radwańska była zawodową teni-
sistką przez 13 lat. Czy przez czas swojej kariery 
każda jej część ciała była kontuzjowana?
KG: Nie miała problemu z lewą ręką, lewym nadgarstkiem, 
lewym barkiem i lewym łokciem. Jeśli chodzi o obie nogi, co 
wyjątkowe dla zawodowego tenisisty tak długo uprawiającego 
tę dyscyplinę, nigdy nie miała skręconego stawu skokowego. 
To jest rzadkość w tej dyscyplinie. Przeszła dwie operacje - na 
palec strzelający i na trzeszczkę w stopie, ale dawno temu.

FT: Czy nie była za drobna na współczesny tenis, 
który staje się dyscypliną coraz bardziej fizyczną?
KG: Agnieszka miała zawsze podobny styl. Żeby wygry-
wać musiała dużo się nabiegać, zostawić serce na korcie. 
Pokonywała przeciwniczki zawziętością i nieustępliwością. To 
wymagało tego, że robiła dużo więcej kroków i kilometrów niż 
rywalka. Kiedyś było też tak, że tenisistka drugiego garnituru 
WTA, uderzała piłkę raz, drugi, a po trzecim piłka wypadała 
poza kort. Dziś dziewczyny z dalszych miejsc rankingu są do-

skonale przygotowane fizycznie i men-
talnie. Ten średni poziom poszedł do 
góry, zawodniczki stały się regularne, 
psują zagranie dopiero po piątym, szó-
stym uderzeniu. W ostatnich dwóch, 
trzech sezonach Agnieszka nie musiała 
już więc biegać tylko od bandy do ban-
dy, ale od bandy do bandy razy 3 i wcale 
nie wiadomo było czy ten punkt wygra. 
Wygrywanie kosztowało ją więcej wysił-
ku niż wcześniej, a wiadomo że organizm 
nie jest młodszy i potrzebuje więcej cza-
su na regenerację.

FT: W trakcie kariery wiele 
osób, także trenerów mówiło, że 
Agnieszka Radwańska powinna 
się wzmocnić fizycznie, czę-
ściej korzystać z siłowni. Sztab 
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Agnieszka miała zawsze 
podobny styl. Żeby 

wygrywać musiała dużo się 
nabiegać, zostawić serce 
na korcie. Pokonywała 

przeciwniczki zawziętością 
i nieustępliwością. To 

wymagało tego, że robiła 
dużo więcej kroków 

i kilometrów niż rywalka.
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w którym pan pracował działał 
jednak według własnych 
metod, zachowując naturalną 
fizyczność tenisistki.
KG: Najczęściej były to komentarze 
ludzi, którzy nie mieli w ogóle do czy-
nienia z zawodowym sportem, a czę-
sto w ogóle ze sportem. Ludzie z nim 
związani wiedzą, że proces balansu 
między rozwojem różnych cech mo-
torycznych zawodnika jest ogromnie 
złożony, szczególnie w tak specyficznej 
dyscyplinie jak tenis. Tenis przypomina 
trochę lekkoatletyczny dziesięciobój. 
Z jednej strony chcemy, żeby zawod-
nik był silny, ale z drugiej strony musi 
być super szybki. Chcemy żeby miał 
moc, ale chcemy żeby był super wy-
trzymały. Chcemy żeby był stabilny, 
ale musi też być elastyczny. Mamy 
mnóstwo takich wymagań, które są 
pozornie sprzeczne ze sobą. Zawodnik 
nie może poświęcić się wyłącznie zaję-
ciom na siłowni, bo straci na elastycz-
ności. Nie może robić wytrzymałości, 
bo straci na szybkości. Przygotowując 
jego grę trzeba brać też pod uwagę 
cechy osobowościowe i temperament, 
to jakie ma nastawienie na korcie. 
Niektórzy lepiej czują się w formacjach 
ofensywnych, inni w defensywnych. 
Żaden trener, żaden trening tego nie 
zmieni. Temperamentu nie zmienimy. 
Następna rzecz - mocne i słabe strony 
zawodnika. Mocną stroną Agnieszki 
było zawsze bieganie, gra z kontry, 
wspaniała defensywa. To te cechy 
trzeba było pielęgnować, a nie nagle 

zmieniać, żeby stała się zawodniczką 
ultraofensywną. Oczywiście Tomek 
(Wiktorowski) z Dawidem (Celtem) 
robili tysiące ćwiczeń, żeby poprawić 
elementy, w których Agnieszka nie jest 
doskonała, ale traktowali to jest doda-
tek do tego fundamentu, który zawsze 
miała dobry. Fundamentu nie należy 
ruszać. W treningu przygotowania fi-
zycznego próbowaliśmy różnych rzeczy, 
z różnymi trenerami, ale to nigdy nie 
jest jednopłaszczyznowe, bo w sporcie, 
w tenisie pojawia się wiele zmiennych. 
Przy tak długim okresie startowym, 
kiedy przeprowadzić okres przygoto-
wawczy? A jeśli pojawia się choroba, 
a jeśli infekcja wirusowa? Czasami trud-
no odpowiedzieć nam na pytanie, co 
powoduje lepszą bądź gorszą grę. To 

nie jest eksperyment medyczny czy na-
ukowy. Nie wyjmujemy zawodnika z jego 
normalnego życia, nie wkładamy go do 
laboratorium i tam przez dwa tygodnie 
zrobimy trening i czekamy na efekt. Tak 
się nie da zrobić. To są ciekawe dysku-
sje. Jeśli ktoś potrafi dyskutować na ten 
temat i oceniać takie rzeczy nie znając 
faktów, narzucając z góry pewną tezę, to 
jest nie fair.

FT: Pan zajmuje się profilak-
tyką w zapobieganiu kontuzji. 
Przeprowadza pan szkolenia na 
ten temat współorganizowane 
przez Polski Związek Tenisowy. 
Przykład Radwańskiej i jej pro-
blemów ze zdrowiem wskazuje, 

jak ważne jest takie działanie 
w zawodowym sporcie.
KG: W ostatnich latach nastąpił rozkwit 
profilaktyki w sporcie. Zaczynamy rozu-
mieć coraz więcej mechanizmów, które 
są ze sobą powiązane i doprowadzają 
do kontuzji zawodników. Kiedyś wie-
le osób kontuzje nazywało niefartem, 
nieszczęściem, pechem. Nagle zaczy-
namy rozumieć, że to nieprawda, każdy 
uraz ma swoje uzasadnienie. Istnieje 
wiele metod, działań, którymi może-
myzabezpieczyć zawodnika. W przy-
padku przygotowania motorycznego 
najpierw pracujemy nad fundamentem, 
czyli nad centrum ciała, nad podstawo-
wymi wzorcami ruchowymi, dopiero 
później idziemy w kierunku specjalizacji. 
Obecnie w wielu dyscyplinach pojawiły 

Zaczynamy rozumieć coraz więcej 
mechanizmów, które są ze sobą powiązane 

i doprowadzają do kontuzji zawodników. Kiedyś 
wiele osób kontuzje nazywało niefartem, 
nieszczęściem, pechem. Nagle zaczynamy 
rozumieć, że to nieprawda, każdy uraz ma 
swoje uzasadnienie. Istnieje wiele metod, 
działań, którymi możemy zabezpieczyć 

zawodnika.
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się specjalne rekomendacje, wskazują-
ce że do 13-14 roku życia staramy się 
prowadzić zawodników jak najbardziej 
wszechstronnie, dopiero później nastę-
puje specjalizacja. Oczywiście w przy-
padku tenisa 10-latek, który trenuje 20 
godzin tygodniowo będzie grał lepiej niż 
rówieśnik, który gra 5 godzin w tygo-
dniu. Natomiast jest ogromna szansa, że 
ten 10-latek w wieku 15 lat przestanie 
uprawiać tę dyscyplinę. Po pierwsze bę-
dzie miał tak zdeformowane ciało, które 
mu to uniemożliwi, a po drugie nabierze 
wstrętu do rakiety tenisowej i nie bę-
dzie chciał jej wziąć do ręki. Zawodnicy 
prowadzeni wszechstronnie dłużej zo-
stają w dyscyplinie częściej i odnoszą 
sukcesy w karierze seniorskiej, a nie 
juniorskiej.

Lubię prowadzić zajęcia z: trenerami, fi-
zjoterapeutami i rodzicami, bo dotykam 
kwestii uświadomienia, edukacji w spo-
rcie. Rodzicom wydaje się, że najlepsze 
co mogą zrobić, to załadować mnóstwo 
treningu tenisowego, znaleźć najlepsze-
go trenera w kraju i zlecić to zadanie. 
Prawda jest taka, że aby wychować 
zdrowego tenisistę musimy zaplanować 
ten proces od kategorii 10-latka do se-
niora, mając w perspektywie to jak ma 
grać jako senior. Ludzie, którzy są na 
samym szczycie są sprawni, ale – poza 

nielicznymi wyjątkami – dlatego, że tre-
nowali w młodym wieku bardzo mądrze, 
dbając o wszechstronność. 

FT: Pracował pan z Agnieszką 
Radwańską od 2013 r. Jak teraz 
zamierza pan wykorzystać 
to wyjątkowe doświadczenie 
zawodowe?  
KG: Kończę wyjazdy na turnieje WTA 
z Agnieszką Radwańską. To był wspa-
niały czas. Ale wcześniej też wiele się 
nauczyłem. Zajmowałem się innymi pol-
skimi tenisistami - Łukaszem Kubotem, 

Marcinem Matkowskim, Mariuszem 
Fyrstenbergiem. Pracowałem z Karoliną 
Woźniacką . Ale najwięcej nauczyłem 
się pracując z Agnieszką. Pewnych 
rzeczy nie da się przyswoić nie będąc 
w zawodowym tourze. Nie dadzą tego 
najlepsze studia. Zamykam pewien 
rozdział. Mam propozycje od różnych 
zawodników i biorę je pod uwagę. 
W tym roku akademickim skupiam się 
jednak na obronie doktoratu. Pracy 
bronię na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym, tematem jes t bark 
tenisisty. 

KTO PO RADWAŃSKIEJ?

miejsca najlepszych Polek 
w rankingu WTA (listopad 2018)

76 – Agnieszka Radwańska 
(rok urodzenia 1989)

81 – Magda Linette (1992)

151 – Magdalena Fręch (1997) 
Team100

178 – Iga Świątek (2001) 
Team100

275 – Katarzyna Piter (1991)

miejsca najlepszych Polaków 
w rankingu ATP (listopad 2018)

87 – Hubert Hurkacz (1997)

184 – Kamil Majchrzak (1996) 
Team100

640 – Maciej Rajski (1991)

674 – Paweł Ciaś (1994)

692 – Maciej Smoła (1993)
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Nie możemy 
działać 
sami

Wiele osób na tej poczuło się zaskoczonych 
widząc białego człowieka, który przyjechał 
z Singapuru. Tak, to prawda, ludzie mieszkają-
cy w Singapurze to Azjaci, którzy nie za bardzo 

lubią mówić i nie są wylewni. Ja jestem osobą jak każdy Ame-
rykanin, który ciągle mówi, analizuję, dyskutuję. Od czterech 
lata mieszkam w Singapurze. Opracowuje program szkolenia 
trenerów.

Wcześniej przez 30 lat pracowałem jako trener lekkoatle-
tów dla uniwersytetów amerykańskich. Przez sześć lat byłem 
zatrudniony w najsłynniejszej uczelni wojskowej w Stanach 
Zjednoczonych - West Point, również jako trener lekkoatle-
tów. Byłem również asystentem w ekipie amerykańskiej na 
igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Nie jestem tylko 
sztywnym naukowcem. I nie wykładam z perspektywy ka-
tedry albo laboratorium, ale z perspektywy człowieka, który 
wciąż ma serce trenera.

TROY ENGLE

Trener lekkoatletyczny, obecnie wykładowca na Singapore 
Sports Institue. W przeszłości pracował jako szkoleniowiec na 
amerykańskich uniwersytetach i w akademii US Army West Point. 
Prowadził paraolimpijską reprezentację USA m.in. na igrzyskach 
paraolimpijskich w Pekinie. Był członkiem sztabu szkoleniowego 
reprezentacji olimpijskiej w lekkiej atletyce na igrzyskach olimpijskich 
w Rio de Janeiro.

Trener buduje dumę narodową

Przez 30 lat sport wyczynowy bardzo się zmienił. Zmieniła 
się tym samym również praca trenerów. Tytuł mojej prezen-
tacji brzmi „Budowa zespołu trenerskiego w sporcie wyczy-
nowym”, ale równie dobrze można by go przetłumaczyć, że 
mamy najcięższą, najpaskudniejszą robotę do wykonania na 
świecie. Czuję tym większy zaszczyt, że mogę dzielić się uwa-
gami z Państwem, którzy są najlepszymi trenerami w Polsce, 
trenerami mistrzów i medalistów olimpijskich.

Myślę, że istnieją trzy podstawowe przyczyny dlaczego 
rządy przeznaczają pieniądze na sport. Pierwsza, przez sport 
promujemy zdrowe życie w społeczeństwie, druga, bo sport na-
ucza wartości i kształtuje postawy i charaktery, trzecia – i my-
ślę, że najważniejsza rola sportu przynajmniej dla rządów – to 
budowa dumy i jedności narodowej. Na tym osadza się wielka 
istota roli trenera. Z tego powodu jest to bardzo ważna funkcja 

Budowa sztabu trenerskiego w sporcie wyczynowym
Wykład wygłoszony podczas „Konferencji trenerów szkolenia 
olimpijskiego – Tokio 2020”.

KĄCIK TRENERA
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Według definicji Cote i Gilberta pierwszą z uniwersalnych 
zasad trenowania jest specjalistyczna wiedza. Państwo, każdy 
w swojej dyscyplinie sportu, są najwyższymi autorytetami, mają 
największą wiedzę. Bezwzględnie, nie ma nikogo kto by zjadł 
więcej zębów w swoim sporcie. Do tego dochodzi umiejętność 
refleksji, zastanawiania się nad samym sobą, nad tym, co robię. 
Wiemy, że cały czas musimy się kształcić, cały czas musimy się 
rozwijać.

Relacje międzyludzkie wiążą się z rolą lidera czy przywód-
cy. Będę o tym mówił w kontekście budowania całego sztabu 
trenerskiego. Nie tylko ja jestem tym trenerem, ale muszę wo-
kół siebie zebrać kompetentną grupkę osób, które pozwolą mi 
odpowiednio wykonywać zadanie.

Cztery przykłady kontaktu trenera z zawodnikiem

Ale nas bardzo interesują w tym przypadku relacje trene-
ra z zawodnikiem, z zespołem zawodników. Podam przykłady 
praktyczne w jaki sposób pracują trenerzy, jakie są ich typy kon-
taktu ze sportowcami.

- Istnieje coach, którego z angielska nazwiemy „tell”. 
Trener który o wszystkim i wszystko mówi. Mówi: 
„masz robić to tak, a nie inaczej”, „nie rób tego”. Jego 
działanie opiera się więc na przemawianiu do ludzi.

- Kolejny typ to coach typu „sell”. To jest taki nasz 
akwizytor. Stara się nas namówić, przekonać, pohan-
dlować z nami: „naprawdę warto to zrobić”, „to się 
opłaca”.

- Mamy typ coacha „ask”. On cały czas zadaje pyta-
nia innym: „a ty jak uważasz? W jaki sposób trzeba to 
zrobić”.

- Jest coach „delegate”, który przekazuje zawodnikom 
uprawnienia. Jego działalność zasadza się na tym, że 
ja wiem jak to zrobić, jak chcecie wy róbcie to sami. 
On odchodzi na bok i dyskretnie patrzy, jak trenują 
jego zawodnicy.

w społeczeństwie. Państwo jako jednostki budujecie dumę na-
rodową. Podkreślmy te rolę, bo często się o niej zapomina.

Praca trenera – definicja idealna

Zacznę od definicji czym jest dobra praca trenerska. 
Posłużę się cytatem z artykułu J. Cote i W. Gilberta „An in-
tegrative definitione of coaching effectivness and expertise” 
(International Journal of Sports Science and Coaching, 4, 2009). 
„Konsekwentne stosowanie połączenia wiedzy zawodowej, 
wiedzy o relacjach międzyludzkich oraz o osobowości czło-
wieka w celu poprawy umiejętności zawodnika, jego pewności 
siebie, relacji z otoczeniem oraz cech osobowości potrzebnych 
w konkretnych sytuacjach treningowych.“ 

Moim zdaniem to najlepsza definicja pracy trenerskiej na 
świecie. Znaczenie poszczególnych szczegółów kiedy mówimy 
o kompetencji, charakterze, osiągach różni się między poszcze-
gólnymi państwami. Dla przykładu definicja poczucia jedności 
poprzez sport jest inna w rozumieniu amerykańskim, azjatyc-
kim i europejskim. Definicja czym jest kształtowanie charakte-
ru przez sport będzie inna w USA, gdzie zawodnicy z NBA są 
showmanami, inna w Azji, gdzie sportowcy są bardziej wycofani. 
Ale najważniejsze elementy pracy trenerskiej mają uniwersalny 
charakter.

Doszło do niezbyt 
korzystnej sytuacji, że 
zarządzanie odbywa 

się w oparciu o wynik. 
Wszystko jest istotne, co 

przyczynia się do poprawy 
wyniku, do zwycięstwa. 
I to właśnie zarządzanie 

nastawione na wynik 
przeważyło nad funkcją 
lidera. Za dużo mamy 

funkcji prezesa, a liderami 
są zawsze trenerzy.
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Idealne dla trenera jest połączenie 
wszystkich tych ról. W tym przypad-
ku mam takie ulubione stwierdzenie „to 
zależy”. Bo, „to zależy” od konkretnego 
zawodnika, od tego na jakim poziomie, 
w jakich okolicznościach działamy.

Style trenowania

Mamy także wiele sposobów kształ-
towania naszych stosunków interperso-
nalnych z zawodnikami. W Singapurze 
jestem zatrudniony przez administrację 
publiczną. Moje przemyślenia, które te-
raz przedstawię, pochodzą ze szkolenia 
na temat jak rząd powinien kształtować 
współpracę z obywatelami podczas re-
alizowania programów i jak utrzymywać 
odpowiednie relacje z partnerami.

PIERWSZY STYL trenowania 
bądź zarządzania oparty jest o wzajem-
ną zależność czyli to typ hierarchicz-
ny. Działanie jest szybkie, sprawne, nie 
podlega dyskusji. Decyzja wydawana 
jest na górze, przekazywana innym, 
wszyscy mają to robić i koniec kropka. 
Przekładając to wyłącznie na świat spor-
tu trener jest potrzebny zawodnikowi 
wyłącznie jako przewodnik po systemie 
sportu, koncentruje się na skuteczności 
i tempie pracy.

DRUGI STY l trenowania to typ 
partnerski. „Ja potrzebuję to, ty potrze-
bujesz to”, jednym słowem potrzebujemy 

siebie nawzajem i szanujemy siebie 
nawzajem. Zgodnie określamy cele 
wynikające z obecnych wyników. 
Koncentrujemy się na efektach.

TRZECI STYL trenowania to typ 
oparty o relację. Ten model dopuszcza 
do decyzji drugą stronę, jest podatny na 
zmiany. To model długoterminowy, opie-
ra się na wzajemnym zaufaniu.

Typy trenera

Jedną z najbardziej krytycznych 
kwestii jest jak szkolić naszych zawodni-
ków. Zgadzamy się, że „to zależy” -  od 
konkretnych okoliczności, od naszego 

związku z konkretnym zawodnikiem, 
naszej relacji z zawodnikiem. Myślę, to 
powinno dotyczyć również naszych re-
lacji ze sztabem szkoleniowym, zespołem 
wspierającym czyli wszystkimi osobami 
poza trenerem głównym, które pracują 
nad wyszkoleniem danego zawodnika.

Musimy jednak na początku określić 
typy trenera. Jest typ naukowca i arty-
sty. To typy wzajemnie się zwalczające. 
Artysta opiera się bardziej na instynkcie, 
improwizacji, ale wynikającymi zawsze 
z wiedzy, kompetencji. Naukowiec po-
siada wiedzę z zakresu nowoczesnych 
technologii. Obecnie mamy dostęp do tak 
wielkiej ilości informacji, największej niż 
kiedykolwiek to było możliwe w historii 
świata, ale żadna z tych informacji nie bę-
dzie dla nas użyteczna, jeśli nie będziemy 
w stanie jej umieścić w pewnym kontek-
ście i dostosować do naszych potrzeb.

Kolejna cecha trenera to działanie 
w sposób konsekwentny. Taki trener 
wytrwale, co nie znaczy, że ślepo, zmie-
rza do jednego celu. Ale całe otoczenie 
w sporcie się zmienia, nawet w czasie 
zawodów. Sytuacja potrafi się zmieniać 
z sekundy na sekundę. I jedyny stały 
punkt odniesienia dla zawodnika czy dla 
drużyny jest w takich sytuacja trener. 
Trener musi być punktem, który zakotwi-
cza w jednym miejscu cały ten program 
szkoleniowy przygotowany wcześniej. 
Jest konsekwentny.
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Ale pomimo tego zakotwiczenia 
w jednym punkcie, zmierzania do jedne-
go celu, musimy posiadać zdolność ada-
ptacji do bieżących warunków. Z jednej 
strony trener musi być jak skała. Musi 
być czynnikiem stabilizującym, ale z dru-
giej strony musi mieć umiejętność dosto-
sowania się do zmieniających się warun-
ków otoczenia.

Praca trenerska jest oczywiście 
pełnieniem funkcji nauczyciela. On na-
ucza. Ale on pełni szereg innych funkcji. 
Czasami w stosunku do drużyny albo za-
wodnika jest rodzicem, mamą, tatą, cza-
sami lekarzem. Czasami osobą przy któ-
rej zawodnik musi się wypłakać, czasami 
musi zawodnika dyscyplinować, innym 
razem być tą osobą która da mu kopa na 
rozpęd. Cały ten szereg cech i umiejęt-
ności łączy się w tym jednym zawodzie, 
w tej pracy trenerskiej. I oczywiście nie 
każdy jest w stanie zrobić wszystko. 
Dlatego też trener stoi na najwyższym 
szczeblu, staje się prezesem, który sze-
fuje całemu zespołowi trenerskiemu. My, 
jako trenerzy, nie możemy patrzeć tylko 
na umiejętności. Musimy zawodnikowi 
bądź drużynie zapewnić wszelkiego ro-
dzaju wsparcie. Nie jesteśmy w stanie 
zrobić tego sami.

Potrzebne są nam sprawnie 
działające załogi

Atul Gawande jest profesorem 
medycyny na Harvardzie, wcześniej 
pracował na Stanford University i na 
Oxfordzie. Poświęcił dużo uwagi pracy 
nauczania w dziedzinie medycyny. On 
uważa, że w medycynie zadziało się to 
samo co w sporcie. Mamy coraz węższą 
specjalizację, coraz bardziej ograniczamy 
się w pracy do pewnych szczegółowych 
zagadnień. Bardzo spodobało mi się jego 
powiedzenie. „Kiedyś uczyliśmy, zatrud-
niliśmy i nagradzaliśmy kowbojów. Teraz 
jednak potrzebne są nam sprawne załogi 
pit stopów. Zgrany zespół specjalistów 
daje o wiele lepsze efekty niż pojedyn-
czy specjaliści, z których każdy pracuje 
oddzielnie”.

Jeżeli oglądamy wyścigi formuły 1, 
widzimy, że gdy pojazd wjeżdża do pit 

stopu tam panuje jeden wielki chaos. Tak 
nam się przynajmniej wydaje – komplet-
ny bałagan. W praktyce to tak nie jest. 
Zespół ma kilkanaście sekund, by zapew-
nić bolidowi sprawny serwis i z boksu 
wyjeżdżają sprawne bolidy. Zespół me-
chaników i inżynierów tworzy harmo-
nijną grupę, który rozwiązuje problem 
i dąży do celu we właściwym kierunku.

Trener jest szefem całego takiego 
zespołu wspierającego jak w padoku 
podczas wyścigu formuły 1. Korzyści 
z tego są oczywiste. Możemy przecież 
sobie zatrudnić ludzi którzy są mą-
drzejsi od nas samych i korzystać z ich 
wiedzy. Oczywiście na tym korzysta-
ją bezpośrednio zawodnicy, ale jak my 
jako członkowie zespołu będziemy 
w stanie zapewnić, że możliwości tych 
współpracowników zostaną skutecznie 
wykorzystane. 

Wsparcie dla zawodnika nie jest wy-
łącznie wsparciem na boisku. Myślimy 
o wsparciu od zaplecza. Z tym są związa-
ne kolejne naciski, presje, stresy. Miałem 
zaszczyt być jednym z trenerów olimpij-
skiej reprezentacji USA w lekkiej atletyce 
w Rio de Janeiro. Na miejscu, znacznie 
więcej czasu musiałem spędzać z agen-
tami poszczególnych zawodników, ze 
współpracownikami niż bezpośrednio 
z trenerami. To też była istotna i koniecz-
na do wykonania rola.

Trener zawsze jest liderem

Myśląc o trenerach mówimy o ma-
łym światku. Naprawdę mało osób na 
poziomie szkoleniowym uczestniczy 
bezpośrednio w igrzyskach olimpijskich 
i rozgrywkach na najwyższym szczeblu. 
Oni są jednak odpowiedzialni za wynik. 
W dzisiejszych warunkach czasami zale-
dwie 3 procentowa różnica w wyniku de-
cyduje kto zakwalifikuje się do finału, kto 
stanie na podium. Kto jest najważniejszy, 
by do tego doprowadzić, jeżeli pracujemy 
w zespole?

Gubimy się, gdy chcemy odpowie-
dzieć na to pytanie. Biomechanicy mó-
wią, że oni są najważniejsi, twierdzą, 
że znają wszystkie odpowiedzi na ten 

temat. Fizjolodzy, psycholodzy, dietetycy, 
fizjoterapeuci podkreślają swoje zadania 
i rolę. Wszyscy członkowie zespołu ota-
czającego zawodnika mówią to samo.

W mojej skromnej opinii, doszło do 
niezbyt korzystnej sytuacji, że zarzą-
dzanie odbywa się w oparciu o wynik. 
Wszystko jest istotne, co przyczynia 
się do poprawy wyniku, do zwycięstwa. 
I to właśnie zarządzanie nastawione na 
wynik przeważyło nad funkcją lidera. Za 
dużo mamy funkcji prezesa, a liderami są 
trenerzy. Od was zależy w jakim kierunku 
zmierza zawodnik bądź drużyna. Waszą 
rolą jest zapewnienie żeby zespół po-
mocniczy działał w kierunku, który jako 
przywódcy, liderzy wyznaczyliście wła-
śnie Wy.

Pracowałem przez wiele lat w armii 
amerykańskiej. Tam oficerowie na po-
czątku swojej misji wypowiadają swoje 
credo, w którym powiadamiają pod-
władnych jakie są ich cele jako dowódcy. 
Mój znajomy podpułkownik powiedział 
w trakcie przemówienia: „Bądź odpowie-
dzialny za swoją pracę, miej poczucie, że 
dowodzisz, ale robiąc to polegaj także na 
informacjach od innych osób. Udało się 
mu oddać właściwie rolę dowódcy, a my-
ślę, że i trenera.

Jedno z najważniejszych wyzwań 
z jakimi spotykają się trenerzy jest ko-
nieczność podejmowania jednoznacz-
nych decyzji. Często następuje do pod 
presją otoczenia. W takiej sytuacji dla 
trenera najważniejszy jest zawodnik. On 
jest swego rodzaju filtrem, on decyduje 
ile składników musi wrzucić do potrawy, 
którą przygotowuje. Musi mieć konkret-
ną wiedzą i w oparciu o nią podejmować 
decyzję. Musi odsiewać elementy, które 
są niepotrzebne. Takim głównym wy-
zwaniem dla trenera we współczesnym 
świecie sportu jest umiejętność korzy-
stania z coraz większej ilości środków, 
informacji, danych. Nie ma wątpliwości, 
że wszystkie nasze programy pracy mu-
sza być oparte o podstawy naukowe, 
najlepsze doświadczenia. I naszą rolą 
jako trenera na takim poziomie jest rola 
kapitana statku, który dyryguje persone-
lem, w taki sposób by płynąć do celu we 
właściwym kierunku.
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Team100 
ma już 250 
beneficjentów
O zasadach działania programu, jego 
uczestnikach i o ich potencjale sportowym 
opowiada Jerzy Skucha z Zespołu Metodycznego, 
działającego przy Instytucie Sportu - 
Państwowym Instytucie Badawczym.

Forum Trenera: Jaką rolę pełni 
Instytut Sportu w programie 
Team100?
JERZY SKUCHA: Instytut Sportu 
- Państwowy Insty tut Badawczy 
jes t  par tnerem mer y tor ycznym 

WYWIAD

przedsięwzięcia, które powstało z ini-
cjatywy ministra sportu Witolda Bańki 
i jest finansowane ze środków Polskiej 
Fundacji Narodowej (PFN). Za całość za-
dań nałożonych na IS-PIB odpowiada dy-
rektor dr Urszula Włodarczyk, natomiast 
programem od strony organizacyjnej zaj-
muje się Zespół Projektów, a od strony 
merytorycznej Zespół Metodyczny (ZM).

FT: Jest pan członkiem Zespołu 
Metodycznego. Jak wygląda 
praca nad Team100 właśnie 
w tej komórce?
JS: Zespół gromadzi trenerów klasy 
mistrzowskiej z dużym doświadczeniem 
szkoleniowym. Mamy także osobny dział 
zajmujący się wyłącznie sportem mło-
dzieżowym. Koordynatorem naszych 
działań w ZM jest Lech Salamonowicz. 
Szczegółowo analizujemy osiągnięcia 
i prowadzimy bieżącą dokumentację 
wyników zawodników, którzy już są 

w Team100. Interesują nas zawodnicy, 
którzy zdobywają medale na imprezach 
międzynarodowych rangi mistrzowskiej 
w kategorii juniorów, młodzieżowej, 
a czasami seniorów lub zajmują miejsca 
w pierwszej ósemce tych zawodów. Na 
tej podstawie tworzymy także listę ran-
kingową do Team100 dla osób, które nie 
uczestniczą jeszcze w programie.

FT: Jakie warunki formalne musi 
spełnić zawodnik, aby dostać się 
do programu?
JS: Musi być członkiem kadry narodowej 
i posiadać zdolność do uprawiania sportu. 
W programie mogą uczestniczyć zawod-
nicy w wieku 18-23 lat. Takie są wymogi 
formalne. Aby się zgłosić trzeba wypełnić 
wniosek na stronie team100.insp.waw.
pl. Jeśli sportowiec ma medal z imprezy 
międzynarodowej automatycznie znajdu-
je się na naszej liście rankingowej i nie-
wykluczone, że po konsultacji z trenerem 

KĄCIK TRENERA

ROZMAWIAŁ OLGIERD KWIATKOWSKI
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Wyniki świadczą o ogromnym potencjale 
tych zdolnych sportowców. Miejmy 
nadzieję że także dzięki Team100 

wykorzystają go już na najbliższych 
letnich igrzyskach olimpijskich 

i paraolimpijskich w Tokio.

kadry sami odezwiemy się do takiego 
zawodnika.

FT: Ile osób w tej chwili liczy lista 
rankingowa opracowana przez 
Zespół Metodyczny?
JS: 45 zawodników. Wszyscy są medali-
stami, albo zawodnikami z czołówki mło-
dzieżowych imprez mistrzowskich.

FT: Czy wyniki sportowe są naj-
ważniejszym kryterium doboru 
kandydatów do Team 100?
JS: Nasza praca w ZM polega również 
na stałej konsultacji z trenerami kadr 

narodowych we wszystkich dyscypli-
nach olimpijskich. Na podstawie rozmów, 
czasami wizytacji, oceniamy przydatność 
zawodników do programu. Dowiadujemy 
się, jak tacy sportowcy trenują, czy są 
zdrowi, jaki mają najważniejszy cel spor-
towy w sezonie i w jaki sposób go reali-
zują, wreszcie co trenerzy reprezentacji 
sądzą o tych zawodnikach.

FT: W jaki sposób następuje we-
ryfikacja obecnych w programie 
zawodników?
JS: Ocena następuje pod koniec umowy, 
która obowiązuje przez rok. Sprawdzamy, 

czy zawodnik nie obniżył poziomu spor-
towego, nie wypadł z czołówki. Ale je-
steśmy w stałym kontakcie z trenerami 
i jeśli wiemy, że ktoś nie przykładał się 
do treningów przez ten rok, to wtedy 
proponujemy usunięcie go z programu. 
Z drugiej strony, gdy zdarzyło się, że ktoś 
prezentował się słabiej, ale miał kontu-
zję, to jesteśmy skłonni zostawić takiego 
sportowca w Team100. W wolne miej-
sca trafiają zawodnicy z czołówki naszej 
listy rankingowej. Zaznaczam że Zespół 
Metodyczny tylko opiniuje, ale później to 
komisja ekspertów Ministerstwa Sportu 
i Instytutu Sportu decyduje, czy dany za-
wodnik zostaje w programie czy nie.

FT: Dziś łącznie z zawodnikami 
z dyscyplin paraolimpijskich, 
program Team100 zgromadził 
250 beneficjentów. Czy świadczy 
to o dużych możliwościach tej 
grupy?
JS: Ten program nie nabrałby takiego 
rozpędu, gdyby nie przyzwolenie mini-
stra i ogromne środki finansowe, które 
przeznacza PFN. Na początku zgroma-
dził - zgodnie z nazwą - 100 benefi-
cjentów, ale od czerwca 2017 r. był już 
trzykrotnie poszerzany. Nie brakowało 
kandydatów, by uzupełnić to elitarne 
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grono, nasza młodzież ma duże osią-
gnięcia. Każdy zasłużył na miejsce w tym 
projekcie.

FT: Projekt funkcjonuje już ponad 
rok. Czy przeprowadzona zosta-
ła analiza na co wydawane są 
pieniądze przez tych młodych 
sportowców?
JS: Posłużę się danymi z pierwszego 
kwartału funkcjonowania programu. 
Najwięcej, bo aż 84% zawodników prze-
znaczyło pieniądze na specjalistyczny 
sprzęt sportowy, 80% z nich na osobisty 
sprzęt sportowy, a 78% na suplementy 
diety. Znaczącą pozycję w budżecie 60% 
beneficjentów stanowiła konsultacja z fi-
zjoterapeutą i odnowa biologiczna.

FT: Minister Witold Bańka przed-
stawiając założenia programu 
dużo mówił o jego wymiarze 
edukacyjnym. Chciał aby dzięki 
Team100 sportowcy mieli także 
możliwość dalszej edukacji.
JS: Wiek 18-23 lat jest kluczowy dla 
przyszłego sportowca. Ministrowi cho-
dziło o to, żeby sportowiec, który koń-
czy naukę w szkole średniej i rozpoczyna 
studia nie zrywał ze sportem. Młodego 
człowieka często nie stać na naukę 

i coraz bardziej specjalistyczny trening. 
Uczestnik programu otrzymuje średnio 
3660 zł na miesiąc. To są spore środki dla 
młodego zawodnika, który może dzięki 
nim prowadzić swoją karierę dwutoro-
wo. 50% beneficjentów wydaje pieniądze 
otrzymane z programu na czesne bądź 
korepetycje - najczęściej z języka obcego.

FT: Jednym z głównych założeń 
programu jest jednak wycho-
wanie przyszłych medalistów 
olimpijskich. Czy uważa pan że 
w gronie obecnych beneficjentów 
znajdują się zawodnicy, którzy 
staną na podium podczas igrzysk 
olimpijskich w Tokio?
JS: Mamy bardzo dużo młodych ludzi 
w światowej czołówce. Ostatnio mistrzy-
nią świata w karate została członkini pro-
gramu Dorota Banaszczyk. Kolarz torowy 
Szymon Sajnok to pierwszy przedstawi-
ciel Team100, który zdobył złoty medal 
mistrzostw świata w kategorii seniorów. 
W bliskiej mi lekkiej atletyce w programie 
uczestniczy obecnie 32 zawodników i są 
wśród nich mocni kandydaci do medalu 
olimpijskiego – np. Konrad Bukowiecki, 
Sofia Enanoui. Do tej pory beneficjen-
ci zdobyli na imprezach mistrzowskich 
blisko 190 medali. Nie zapominajmy też 
o paraolimpijczykach, którzy mają swoje 

miejsce w tym projekcie. Wyniki świad-
czą o ogromnym potencjale tych zdol-
nych sportowców. Miejmy nadzieję, że 
także dzięki Team100 wykorzystają go 
już na najbliższych letnich igrzyskach 
olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio.

AB 108 AB 946  AC 074

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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Natalia Maliszewska 
na początku sezonu 
2018/19 dwukrotnie 
wygrała zawody 
Pucharu Świata na 
dystansie 500 m 
w short tracku

Dorota Banaszczyk 
– mistrzyni świata 

w karate olimpijskim
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Standardowy 
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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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COŚ WIĘCEJ 
NIŻ SPORT

WYWIAD

Po 25 minutach wiedziałem, że ampfutbolowa 
kadra to miejsce dla mnie - mówi selekcjoner 
kadry w amp futbolu Marek Dragosz.

W rozegranych na początku l istopada mi-
strzostwach świata reprezentacja Polski 
w amp futbolu zajęła siódme miejsce. Choć 
biało-czerwoni liczyli na lepszy rezultat, to 

jednak olbrzymim sukcesem jest ich przedostanie się do 
świadomości opinii publicznej. Kibice rozpoznają nie tyl-
ko czołowych zawodników, ale także Marka Dragosza, se-
lekcjonera kadry, który pracuje z nią od jej powstania, 
czyli 2011 r. 

Forum Trenera: Po mistrzostwach świata więcej 
czasu spędza pan w domu czy na spotkaniach 
medialnych?
MAREK DRAGOSZ: Zawsze jestem częściej poza domem niż 
w nim, bo od kilkunastu lat tego wymaga moja praca. Syn wyli-
czył że teraz częściej jestem w domu niż 6-7 lat temu, gdy co-
dziennie pracowałem w klubie i widziałem dzieciaki wychodzące 

KĄCIK TRENERA

do szkoły, a potem dopiero wieczorem, gdy wracałem po pracy. 
Oczywiście dość dużo wyjeżdżam, ale po powrocie do domu 
staram się tak organizować czas, by pracować tylko wtedy, gdy 
dzieci są w szkole, a potem móc im poświęcić czas. Po mistrzo-
stwach w Meksyku tryb mojego życia nie zmienił się, ale jest 
więcej ludzi, którzy chcą o tym rozmawiać. Nie mam z tym pro-
blemu, po to też jestem.

FT: Czy wielkie zainteresowanie jakie wzbudziliście 
docierało do Was do Meksyku? Transmisję meczu 
z Angolą oglądało kilkanaście tysięcy osób, choć 
w Polsce było już znacznie po północy.
MD: Może zabrzmi to arogancko, ale starałem się od tego 
odciąć. Telefonu używałem tylko do rozmów z bliskimi, nie 
przeglądałem Internetu, bo chciałem się skupić na meczu. 
Moim zadaniem było przygotowanie zespołu do meczu, a nie 
cieszenie się naszą popularnością. Po powrocie przestudiowa-
łem reakcje jakie wywołaliśmy i rzeczywiście powiedziałem: 

ROZMAWIAŁ NORBERT BANDURSKI
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wow! Zobaczyłem że ludzie doceniają 
nasz sukces i wierzę, że nie ze względu 
na niepełnosprawności zawodników, ale 
właśnie za jakość piłkarską, walkę, zaan-
gażowanie. Często kibicom najbardziej 
brakuje tego ostatniego. Reprezentacja 
w jakimkolwiek sporcie może przegrać, 
ale fani nie wybaczają braku charakteru 
i serducha. My je pokazaliśmy, dlatego 
ludzie odbierają to jako sukces.

FT: Czy siódme miejsce jest we-
dług pana sukcesem?
MD: Byliśmy wymieniani w gronie fawo-
rytów, ale nie wszyscy wiedzieli jak od 
ubiegłorocznych mistrzostw Europy ten 
zespół został przemodelowany, odmło-
dzony. Nie mogę powiedzieć, że mistrzo-
stwa w Meksyku były elementem proce-
su, bo to głupie. Na mundial jedzie się, 
żeby walczyć o złote medale. Teraz gdy 
emocje opadają, myślę, że to dobry wy-
nik i kapitał na przyszłość dla tej „ampfut-
bolowej dzieciarni”, bo w zespole mamy 
sporo nastolatków. Najstarszym napast-
nikiem jest 21-letni Bartosz Łastowski, 
nasz środkowy pomocnik ma 17 lat, 
a resztę ataku tworzą 17-, 18-, i 19-latek. 
Przez chwilę śmiałem się, że gdyby już te-
raz zostali mistrzami świata, to co działo-
by się w ich głowach, czy mieliby jeszcze 

jakiś cel? Nie będę jednak ukrywał, że 
czuję niedosyt. Gdybyśmy przegrali 
ćwierćfinał z Angolą, będąc słabszym 
zespołem w podstawowym czasie gry 
- trudno. Ale okoliczności były takie, że 
serce boli. 

FT: Odbiór tego wyniku w jaki-
kolwiek zmienia sposób fakt, że 
Angola potem została mistrzem 
świata?
MD: Nie, w ogóle mnie to nie obcho-
dzi. Niektórzy się tym pocieszają, ale 
ja wiem, że przegraliśmy w kontrower-
syjnych okolicznościach. Od ponad 20 
lat jestem trenerem, tysiące razy wku-
rzałem się na sędziów, ale nigdy nie 
mówiłem o tym na głos. Teraz też nie 
twierdzę, że arbitrzy strzelili nam gole, 
ale ich skandaliczne decyzje spowodo-
wały, że końcówka meczu była tak ner-
wowa. Podkreślam że to nie oni strzelili 
nam gole, ale to oni podjęli kluczowe 
decyzje w dogrywce i konkursie rzu-
tów karnych. Tam nie uznali prawidło-
wej bramki Łastowskiego, który trafił 
w poprzeczkę, a piłka odbiła się za linią 
bramkową i dopiero wróciła na boisko. 
Z tego względu szkoda mi tego meczu. 
Poradzę sobie z tym, zawodnicy pew-
nie też, ale jeszcze długo po powrocie 

do Polski nie mogłem oddychać, gdy 
myślałem o końcówce tego meczu.

FT: Czy polski zespół nie był 
uzależniony na mistrzostwach 
od Bartosza Łastowskiego? 
Przegraliśmy w Meksyku oba 
mecze, w których nie mógł 
wystąpić.
MD: Te mecze pokazały jak wielkie 
ma znacznie dla zespołu, ale to nie 
jest kwestia uzależnienia. On zawsze 
był motorem napędowym zespołu, 
jednak cztery lata temu była większa 
liczba doświadczonych zawodników, 
którzy w razie jego nieobecności bra-
li na siebie ciężar gry. Myślę że jego 
partnerzy potrzebują trochę czasu, 
choć jestem przekonany, że Krystian 
Kapłon już niedługo będzie mógł dźwi-
gać na swoich barkach większy ciężar 
odpowiedzialności.

FT: W jaki sposób dokony-
wałeś wyboru bramkarzy? 
W Meksyku czasem bronił 
Jakub Popławski, a czasem 
Łukasz Miśkiewicz.
MD: Śmiejemy się niekiedy że z ich 
połączenia powstałby bramkarz ideal-
ny, nie tylko dlatego, że jeden ma lewą, 
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przydatne w danym meczu i ani ja, ani 
oni nie mamy z tym problemu.

FT: Co było najtrudniejsze pod-
czas mistrzostw w Meksyku?
MD: Ostatnie trzy minuty dogryw-
ki z Angolą. Taki jest sport, dlatego go 
kochamy. Porażka, łzy, sędziowie, rozo-
rane boisko, zapadające ciemności zło-
żyły się na ponury obraz. A my przecież 
zagraliśmy świetny mecz. To był trud-
ny moment, ale wszystko pozostałe 
było znakomite. Jestem przeszczęśli-
wy mogąc prowadzić tę reprezentację. 
Tutaj rodzą się fantastyczne historie. 
Zawodnicy  mówią o sobie jako rodzi-
nie, to kompanii, braci. Ciarki mnie prze-
chodzą gdy to słyszę, tak jest to piękne. 
Nigdy nie spotkałem tak zżytej grupy, 
która robiłaby ze sobą tak fantastyczne 
rzeczy - poważne, głupie, szalone, na 
boisku i poza nim, wyciskające łzy i te 
wkurzające. Zdarzało się nam wracać 
z treningu świniobusem albo w trzy-
dziestu jechaliśmy na pace jakiejś pół-
ciężarówki szydząc z siebie i się śmiejąc. 
Takiej ekipy życzę każdemu trenerowi.

FT: Skąd pan wziął się w repre-
zentacji amp futbolu?
MD: Prezes federacji, Mateusz Widłak 
odkrył, że w Brazylii ktoś gra w piłkę 
dla osób po amputacjach i postano-
wił zaszczepić to w Polsce. Najpierw 
zaczął szukać zawodników, a potem 
szkoleniowca. Napisał do 10 trenerów, 
wieczorem dostałem maila i postano-
wiłem, że rano do niego zadzwonię, 
bo bardzo mi się ten pomysł podoba. 

a drugi prawą rękę. Oprócz tego, że są 
świetnymi zawodnikami, są też fanta-
stycznymi ludźmi. W historii wszystkich 
odmian piłki nożnej nie znalazłem dru-
giego przykładu tak znakomitych relacji 
między dwoma bramkarzami walczącymi 
o jedno miejsce. Świetnie się uzupełnia-
ją. Układ jaki funkcjonował podczas mi-
strzostw był bramkarzom doskonale zna-
ny jeszcze przed wyjazdem. Wiedzieli, że 
w przypadku serii rzutów karnych będzie 
je bronił Kuba. Jedenastki są jego dome-
ną. „Misiek” ma inne atuty, które przy-
dały się zwłaszcza w meczu z Angolą, 
gdzie było dużo walki wręcz, przepycha-
nia w polu karnym, fizycznej rywaliza-
cji. Broni ten którego zalety są bardziej 

Porozmawialiśmy 10 minut i postanowi-
liśmy, że w sobotę wsiądę w pociąg i po-
jadę do Warszawy na pierwszy w historii 
trening rodzącej się kadry amp futbolu. 
Zabawne to było. Każdy przyszedł w in-
nym stroju, jeden miał buty do chodzenia 
po rafach koralowych, drugi był w pla-
żowych spodniach. W przerwie między 
treningami przyszedł jakiś gość, też po 
amputacji, który był na przepustce z wię-
zienia na Białołęce i zachrypniętym gło-
sem powiedział: „Eee, szefciu, ja bym tu 
sobie z wami chciał pokopać”. I pokopał, 
choć był w dżinsowych spodniach. 

FT: To było siedem lat temu, 
a nawet w 2014 r. musieliście 
zbierać pieniądze, by pojechać 
na mistrzostwa świata…
MD: Trzeba byłoby to nazwać nawet 
żebraniem.

FT: A teraz macie sponsorów, 
wsparcie mediów, reprezentan-
tów pierwszej kadry Polski, za-
interesowanie kibiców, stać Was 
nawet było, żeby Nigeryjczykom 
oddać sprzęt: kule i odżywki.
MD: Chłopakom pewnie nie chciało się 
tego taszczyć na lotnisko. A tak całkiem 
serio to właśnie dowód na to, o czym 
mówiłem. Sposób w jaki chłopaki po-
cieszali zawodników z Haiti po naszej 
wygranej w 1/8 finału też robił wraże-
nie. To w jaki sposób funkcjonują, jak się 
motywują, jak reagują na różne akcje. 
Prowadzę fundację i nigdy nie prosiłem 
ich o wsparcie, ale często dostaję sygna-
ły, że chętnie włączą się w jedną i drugą. 

Mecze Polaków 
w mistrzostwach 

świata 2018 r.:

Faza grupowa:
Polska – Kolumbia

1:0
(Krystian Kapłon)

Polska – Kostaryka
1:0

(Krystian Kapłon)
Polska – Japonia

0:2

1/8 finału:
Polska – Haiti

2:1
(Bartosz Łastowski x2)

1/4 finału:
Polska – Angola 
3:3 pd., k. 2:3 

(Kamil Grygiel, Krystian Kapłon, 
Bartosz Łastowski)

Mecz o miejsca 5-8:
Polska – Anglia 0:2

Mecz o 7. miejsce:
Polska – Hiszpania

1:0
(Bartosz Łastowski)
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Ktoś mnie kiedyś zapytał czym jest dla 
mnie amp futbol. Odpowiedziałem że 
czymś więcej niż sportem. Absolutnie nie 
chodzi o niepełnosprawność, ale o robie-
nie przy tym pożytecznych rzeczy. Na 
początku tego roku wysłałem paczkę do 
ampfutbolowej federacji z Ghany, w któ-
rej było 120 butów. Ucieszyli się, że tyle 
osób nie będzie musiało dłużej grać boso. 
Robimy to nie dla poklasku, nie żeby po-
chwalić się zdjęciem z Nigeryjczykiem, 
który płacze, bo dostał rękawicę bram-
karską. To jest więcej niż sport.

FT: Można przełożyć metody za-
jęć z pełnosprawnymi graczami 
na treningi amp futbolu?
MD: Od początku szukałem na to po-
mysłu. Niektóre kwestie determinują 
przepisy. Tutaj na boisku jest sześciu za-
wodników, nie ma spalonych, bramkarz 
nie może wyjść z pola karnego, stałe 
fragmenty wykonujemy nogą. Poza tymi 
różnicami, formułowanie celu i treści 
treningowej jest dokładnie takie samo, 
jak w „normalnym” futbolu. Tworzymy 
takie same schematy podań, taką samą 
część wstępną, podwajanie, potrajanie, 
stałe fragmenty gry i inne elementy tak-
tyczne są takie same. Jest tylko jedna 
rzecz, na którą musimy zwracać uwagę 
w kontekście monitorowania fizjologii 
wysiłku. Chodzi o sposób generowania 

siły, zwłaszcza pierwszych kroków pod-
czas biegu, bo za to odpowiadają przede 
wszystkim barki, a nie noga. Reszta jest 
dokładnie taka sama.

FT: Wcześniej nie wiedział pan, 
że Ci ludzie mają taki dystans do 
siebie. Nie obawiał się pan tego 
przed podjęciem pracy?
MD: Jadąc na pierwszy trening mniej 
więcej wiedziałem co chciałbym zrobić, 
choć nie było żadnej literatury z tego za-
kresu. Moim jedynym doświadczeniem 
z amp futbolem, była wizyta w Sierra 
Leone dwa lata wcześniej. Któregoś 
wieczora siedziałem na plaży i zobaczy-
łem gości, weteranów wojennych, któ-
rzy o drewnianych kulach grali w piłkę. 
I to było tyle, nic więcej nie wiedzia-
łem. Wówczas nawet nie przeszło mi 
przez myśl, że istnieje taka dyscyplina. 
Moje postrzeganie niepełnosprawności 
było takie, jak pewnie większości z nas. 
Myślałem że trzeba będzie uważać, bo 
może zawodnik czegoś nie będzie umiał 
zrobić, bo będzie za trudne. Przede 
wszystkim nie wiedziałem jak się z nimi 
komunikować, by kogoś nie urazić. Po 25 
minutach treningu zrobiliśmy przerwę 
i wtedy obawa minęła. Gdy usłyszałem 
w jaki sposób rozmawiają ze sobą, jaki 
mieli dystans do siebie, wiedziałem, że 
jest to miejsce dla mnie.

Moje postrzeganie 
niepełnosprawności 

było takie, jak 
pewnie większości 
z nas. Myślałem 
że trzeba będzie 

uważać, bo 
może zawodnik 

czegoś nie będzie 
umiał zrobić, bo 
będzie za trudne. 
Przede wszystkim 

nie wiedziałem 
jak się z nimi 

komunikować, by 
kogoś nie urazić.
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FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM

SZANOWNI PAŃSTWO

Gdzie szukać sponsora, jak oczarować go nienaganną 
prezentacją oraz jak jako sportowiec nie zmarnować 
życiowej szansy jaką daje nam sport? Przede wszyst-
kim na te pytania odpowiadają specjaliści zaproszeni 

do publikacji w najnowszym wydaniu „Forum Trenera – Zarzą-
dzanie   Sportem”.  Kolejno: Jacek Łosak w swoim artykule zwra-
ca uwagę przede wszystkim na to co oferta powinna zawierać, 
aby zaciekawić potencjalnego sponsora. Autor przygotował 10 
najważniejszych rzeczy, które powinna wziąć pod uwagę każ-
da osoba odpowiedzialna za kontakty ze sponsorami w swojej 
organizacji. 

Doskonałym uzupełnieniem tego artykułu jest tekst Pawła 
Żylińskiego, który trafnym stwierdzeniem podkreśla koniecz-
ność przygotowania się do rozmów z potencjalnym sponsorem. 

„Bez przygotowań i treningów Twój sukces może być jedynie 
jednorazowy i niemożliwy do powtórzenia. Również w bizne-
sie bez przygotowań nie masz szans na sukces i znalezienie 
partnera.” 

W artykule „Kariera sportowa jako dźwignia do spokojnej 
starości zawodnika, czyli sportowej emerytury” Przemysław 
Szczypczyk specjalista od spraw finansowo-ubezpieczeniowych 
szuka praprzyczyny braku środków finansowych na życie spor-
towców po zakończeniu karier oraz pokazuje przykłady z in-
nych państwa/ lig sportowych, które podjęły próbę stworzenia 
odgórnego sportowego systemu emerytalnego. Wskazuje ich 
wady i zalety oraz dzieli się własnymi spostrzeżeniami. 

Gorąco pozdrawiam i Życzę miłej lektury,

Jan Ciepiela
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI
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Jacek Łosak

TWORZENIE 
OFERTY 
SPONSORINGOWEJ 
OD A DO Z
Niezależnie od tego jak duże sportowe wydarzenie planujemy 
przygotować opracowanie oferty sponsoringowej, nawet przy małym, 
lokalnym projekcie powinno być jednym z koniecznych elementów 
całego procesu tworzenia imprezy. Dobre opracowanie oferty 
pokazuje nie tylko poziom naszego profesjonalizmu, ale również daje 
możliwość spokojnego przygotowania się do rozmów z potencjalnymi 
partnerami i przyjrzenia się dokładnie temu, co możemy zaoferować. 

Dobry opis wydarzenia  

Całość prezentacji sponsorskiej warto rozpocząć od 
przybliżenia potencjalnemu partnerowi samej imprezy. I nie 
chodzi tu o długie elaboraty, których nikt nie będzie chciał 
przeczytać. Musimy bowiem pamiętać, że nie zawsze uda nam 
się od razu spotkać z potencjalnym inwestorem i zaprezento-
wać całość na żywo w trakcie rozmowy. Bywa że oferta jest 
pierwszym krokiem do umówienia spotkania, musi więc być 

czytelna, przejrzysta i zachęcająca. Trzeba więc skupić się na 
najważniejszych elementach wydarzenia i choćby w punktach 
uwypuklić to co najciekawsze.  

Dyscyplina i korzyści 

Warto również krótko przybliżyć dyscyplinę sportu, w któ-
rej działamy. I nie rzecz w tym, aby napisać czym jest np. boks 



FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM 3

1. Prace nad ofertą powinno się rozpocząć 
jak najszybciej. Warto budować ofertę 
systematycznie od samego początku pla-
nowania imprezy, a jej zarys można stwo-
rzyć jeszcze wcześniej, tak żeby wiedzieć 
co zostało nam w niej do uzupełnienia. 
Wówczas można spokojnie dobudowywać 
do niej kolejne elementy. 

2. Raz dobrze przygotowana oferta sponsor-
ska znacząco ułatwi nam pracę nad przy 
kolejnych imprezach.

3. Koniecznie należy pamiętać o uwzględ-
nieniu w ofercie takich podstawowych in-
formacji jak: termin i miejsce wydarzenia; 
informacje o obiekcie, w którym impreza 
się odbędzie; przewidywanej liczbie kibi-
ców oraz uczestników samego wydarzenia. 
Można również pokazać z jakich regionów 
kraju, czy też świata pochodzą sportow-
cy, którzy wystąpią podczas naszego 
wydarzenia. 

4. Przedstawiając dyscyplinę w ofercie war-
to poszukać opracowań jej dotyczących. 
Często bowiem można trafić na różne ba-
dania np. medialne pokazujące siłę danej 
dyscypliny. Takie dodatki zawsze uatrakcyj-
nią naszą ofertę. 

5. Pamiętajmy że można również przygo-
tować własne badania np. dotyczące 
naszych fanów. Dziś w internecie możn 
a spokojnie znaleźć darmowe narzędzia 
do tego typu prac, a wyniki ankiety, któ-
rą możemy promować w naszych mediach 
społecznościowych na pewno okażą się 
dla nas przydatne. 

6. Podczas samej imprezy można również 
przeprowadzić ankietę wśród jej uczestni-
ków i widzów, aby pogłębić naszą wiedzę 
o odbiorze wydarzenia i tego kim faktycz-
nie są nasi fani. 

7. Pamiętajmy o danych, które możemy po-
brać z mediów społecznościowych. Warto 
zajrzeć do statystyk jakie oferują nam 
czy to Facebook, Twitter czy Youtube. 
Jeśli prowadzimy natomiast własną stro-
nę www warto ją połączyć z systemem 
Google Analitics, narzędziem dzięki któ-
remu znacząco poszerzymy naszą wiedzę 
o odbiorcach odwiedzających nasz serwis. 

8. Jeśli chcemy mieć dokładny obraz me-
dialnego odbioru naszej imprezy zamów-
my profesjonalny monitoring mediów. 
Jeśli jednak nas na niego nie stać, sta-
rajmy się śledzić w sieci kto i gdzie o nas 
pisze. Ustalmy z patronami medialnymi, 
aby przedstawili nam informację o przy-
gotowanych materiałach, tak abyśmy mo-
gli w przyszłości przedstawić całościowy 
medialny obraz organizowanych przez nas 
wydarzeń. 

9. Na bazie nakładów gazet, które o nas pi-
szą, liczby unikalnych użytkowników serwi-
sów internetowych czy oglądalności i słu-
chalności stacji radiowych i telewizyjnych 
możemy wyciągać wnioski pokazujące nam 
potencjalne dotarcie do odbiorców. Warto 
również taki potencjał poszerzyć o dane 
dotyczące dotarcia do odbiorców poprzez 
nasze media społecznościowe.  

10. Zbierajmy dane, weryfikujmy je. Dzięki tej 
wiedzy nie tylko bowiem uda nam się przy-
gotować ciekawą, atrakcyjną i zachęcającą 
ofertę sponsorską, ale również pogłębić 
naszą wiedzę w zakresie własnych działań 
i możliwości ich ciągłego polepszania

Ważne!
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lub tenis albo piłka nożna, a przygotować skojarzenia z dyscy-
pliną, które mogą pokazać co łączy nas z daną firmą, marką, 
mającą zainwestować w projekt. Przykładowo można posłużyć 
się tu sportami walki, które są specyficzną gałęzią sportowego 
biznesu i nie zawsze są łatwo akceptowalne przez potencjal-
nych sponsorów. W takim wypadku warto zwrócić uwagę na 
to, co też boks, karate czy nawet MMA niosą ze sobą pozy-
tywnego. Warto pokazać, że są formą samodoskonalenia się, 
ciężkie treningi  wiążą się z pokorą, szacunkiem i dyscypliną, 
że kojarzą się z siłą i wolą walki, ale również odwagą i uwol-
nieniem ludzkiego potencjału. Wskazując takie elementy, któ-
re mogą okazać się wspólne dla nas i sponsora będzie nam 
znacznie łatwiej wybrać potencjalne firmy, a potem z nimi 
rozmawiać i zachęcać do współpracy.  

Odbiorcy 

Kolejnym ważnym elementem naszej prezentacji powinni 
być odbiorcy, fani, czyli osoby do których dzięki naszej im-
prezie może dotrzeć ze swoim produktem dany sponsor. Jeśli 
w tym miejscu mamy możliwość odwołania się do podobnych 
imprez, które wcześniej organizowaliśmy, zróbmy to. Pokażmy 
ile osób wzięło udział w wydarzeniu, ile fanów zasiadło na 
trybunach, do ilu osób udało się dotrzeć z przekazem przez 
nasze media społecznościowe.

Jeśli natomiast będzie to nasze pierwsze wydarzenie po-
każmy kim są nasi fani i do jakiej grupy docelowej nasz spon-
sor może dzięki nam dotrzeć. Dziś w dobie mediów społecz-
nościowych możemy bez przeszkód sprawdzić kim są nasi 
odbiorcy poprzez sprawdzenie statystyk choćby na naszej 
facebookowej stronie lub na Twitterze, gdzie poza wiekiem, 
płcią i miejscem zamieszkania możemy dowiedzieć się również, 
czym interesują się nasi fani. To także może nam ułatwić po-
szukiwanie potencjalnych sponsorów i pozwolić na skierowa-
nie oferty precyzyjnie do odpowiednich firm i marek.

Warto również napisać o tym ilu kibiców potencjalnie 
może pojawić się na naszym wydarzeniu i co jeszcze ważne, 
pokazać ilu odbiorców może dowiedzieć się o naszym wyda-
rzeniu dzięki mediom tradycyjnym.   

 I nie rzecz w tym, 
aby napisać czym 

jest np. boks lub tenis 
albo piłka nożna, 
a przygotować 

skojarzenia 
z dyscypliną, które 
mogą pokazać co 
łączy nas z daną 

firmą, marką,

Media  

Media nie tylko społecznościowe to bardzo ważny aspekt 
promocji naszego wydarzenia, który również warto przedsta-
wić w ofercie. Należy pokazać z jakimi mediami współpracu-
jemy na zasadach patronatu, czy i ewentualnie jaka telewizja 
będzie transmitować lub relacjonować nasze wydarzenie oraz 
nawiązać (jeśli jest taka możliwość) do medialnego odbioru na-
szych poprzednich imprez. Dzięki takim informacjom możemy 
pokazać potencjalnym sponsorom, że samo wydarzenie będzie 
dobrze medialnie wypromowane, a dzięki mediom uda nam się 
dotrzeć do kolejnej rzeszy odbiorców, którzy mogą zaintereso-
wać się marką naszego sponsora. Oczywiście przy okazji tego 
punktu można przygotować (również dla siebie) solidną analizę 
poprzednich wydarzeń, aby ustalić medialny potencjał dotarcia 
do odbiorców, jednocześnie sprawdzając czy media, które o nas 
pisały są tymi, na którym najbardziej nam zależało i czy dzię-
ki nim docieraliśmy do ludzi, którzy mogliby zainteresować się 
naszym eventem. Takie podsumowanie przyda nam się w przy-
szłości i będzie dobrym odnośnikiem, do którego będzie można 
się porównywać pokazując nasz rozwój.   

Ambasadorzy 

Jeśli planujemy zaprosić na nasze wydarzenie znane oso-
bistości ze świata sportu lub inne osoby, które mogą swoją 
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obecnością przyciągnąć fanów, również napiszmy o tym w na-
szej prezentacji. Pokażmy że dzięki współpracy z takimi oso-
bami i możliwą promocją naszego wydarzenia na ich profilach 
w mediach społecznościowych „rozgłos” związany z plano-
wanym eventem będzie jeszcze większy. Pamiętajmy również 
o tym, że sportowcy którzy u nas wystąpią również zapewne 
dysponują swoim potencjałem marketingowym i możliwościa-
mi promocyjnymi, związanymi z mediami społecznościowym. 
Również nad tym elementem warto pochylić przygotowując 
naszą ofertę. 

Pakiety sponsorskie 

Prezentacja musi również zawierać od samego początku 
gotowe pakiety sponsorskie, dzięki którym potencjalny spon-
sor będzie mógł spokojnie zapoznać się z możliwościami ja-
kie mu oferujemy. Nie warto oczywiście przesadzać z liczbą 
potencjalnych pakietów sponsorskich, ale koniecznie należy 
dokładnie opisać, co dany pakiet i cena w sobie zawierają. Czy  
będzie to logo sponsora widoczne na koszulkach zawodników, 
czy logo prezentowane we wszystkich materiałach promocyj-
nych, czy też dostęp do zaproszeń VIP na samo wydarzenie. 

Wszystko to powinno być klarownie przedstawione i wyszcze-
gólnione w każdym z pakietów.  

Podsumowanie 

Pamiętajmy o tym że oferta sponsorska nie jest przygo-
towywana tylko dla potencjalnych partnerów. Kluczowe w jej 
opracowaniu jest to, że dzięki „przerobieniu” wszystkich jej 
punktów sami zyskamy sporą wiedzę w zakresie tego, co 
i komu oraz za ile możemy zaoferować, a dzięki temu łatwiej 
będzie nam prowadzić kolejne rozmowy biznesowe i wybierać 
kolejne firmy, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę. 
Warto więc poświęcić nieco czasu na opracowanie dokładnej 
oferty sponsorskiej, która przyda nam się również na przy-
szłości, bowiem zapewne nie planujemy poprzestać na jed-
nym wydarzeniu. Pamiętajmy również o tym aby całość była 
dobrze opracowana graficznie. Nie ważne bowiem jak dobra 
będzie jej merytoryczna zawartość, jeśli wizualnie opracuje-
my całość słabo wówczas może się okazać, że nikt nawet nie 
będzie miał ochoty przeczytać tego, co w środku zawarliśmy, 
uzna bowiem że nieprofesjonalne podejście do tematu już na 
samym początku źle wróży również dalszej współpracy.
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Przemek Szczypczyk

KARIERA SPORTOWA 
JAKO DŹWIGNIA 
DO SPOKOJNEJ 
STAROŚCI 
ZAWODNIKA 
czyli sportowej emerytury

Statystyczny kibic oglądając i śledząc swoją ulubioną drużynę, czy zawodnika 
nie zastanawia się co oni będą robić po zakończeniu kariery. Kibicowanie 
danemu klubowi na pierwszy plan kładzie oczekiwania sukcesu klubu, a nie 
poszczególnych zawodników. W sportach indywidualnych my kibice ściskamy 
kciuki za powodzenie sportowca, cieszymy się z jego osiągnięć, rozpiera nas 
duma jeśli do tego jest to zawodnik z naszego kraju albo jeszcze lepiej - miasta 
czy osiedla. Po zakończeniu kariery zwykle szybko przestajemy śledzić losy 
takiego zawodnika. Niestety mimo, że na logikę powinno być inaczej, sami 
sportowcy też nie zastanawiają się co będą robić po zakończeniu kariery. 

Od 10. lat związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową. W szczególności w zabezpieczaniu 
przyszłości emerytalnej. Specjalizuję się w produktach gwarantowanych regularnego 
oszczędzania, a także w funduszach inwestycyjnych

 przemekszczypczyk@gmail.com 

DGSM Sp. z o.o.
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Tak zwana kariera sportowa w rozumieniu uprawiania 
sportu w celach nie tylko ambicjonalnych, ale i za-
wodowych trwa zwykle do 35., góra 40. roku życia. 
Dotyczy to zwłaszcza dyscyplin zespołowych, ale 

i większości indywidualnych. Są oczywiście wyjątki jak np. golf 
czy niektóre sporty motorowe, ale one w większości są dość 
niszowe i często wymagają dużych nakładów finansowych, aby 
w ogóle je uprawiać. Skupmy się na tych sportowcach którzy 
stanowią większość. Zwykle nie są zamożni i po pewnym czasie 
uprawiania sportu oraz osiągnięciu sukcesów decydują, że to 
sport będzie ich głównym źródłem dochodu, utrzymania rodzi-
ny i … o czym już zdecydowanie rzadziej myślą - dźwignią do 
w miarę dostatniego życia po zakończeniu kariery sportowej. 

 I to właśnie jest swego rodzaju praprzyczyna problemów 
byłych sportowców z godnym życiem po zakończeniu kariery. 
Większość z nich po prostu o tym zawczasu nie myśli, a jak już 
ten czas nieuchronnie się zbliża często już jest za późno, aby 
podjąć wystarczające działania. Przyczyna jest prosta: mało 
czasu i często mniejsze pobory pod koniec kariery. 

Chlubnymi wyjątkami z obecnie aktywnych sportowców są 
np. Robert Lewandowski, który ma między innymi własny dom 
mediowy RL Media, Piotr Żyła mający firmę sprzedającą mię-
dzy innymi czapki, Artur Szpilka firmę cateringową czy Karol 
Bielecki prowadzący restaurację. Można by tak jeszcze długo 
wymieniać, ale niestety są to właśnie chlubne wyjątki. Oni jako 
sportowcy niejako stworzeni do rywalizacji i osiągania nowych 
celów i wyzwań przekładają te cechy także na świat biznesu. 

Niezbędna jest praca 
u podstaw czyli 
praca z młodymi 

sportowcami 
w klubach, związkach 

sportowych, tak 
aby uczulać ich na 
temat oszczędzania 

pieniędzy, które 
w sporcie mogą 

zarobić
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Przecież tak na prawdę każdy sportowiec to mikro-firma, która 
świadczy usługi na rzecz klubu lub związku sportowego. Widać 
jednak, że rozumieją to tylko nieliczni. 

Ale co z tymi przeciętnymi? Co powinni lub co mogą 
robić? Wobec powyższego można  byłoby im doradzić aby 
zakładali własne frimy. Obawiam się jednak, że niewiele 
by to dało ponieważ do biznesu trzeba po prostu mieć 
smykałkę, a nie tylko kapitał. Mogłoby to się źle skończyć, 
więc pozostają inne możliwości wymagające mniej własnego 
zaangażowania czasu, wiedzy i zdolności. Tutaj pewnie 
większość pomyśli o inwestowaniu w nieruchomości, rynek 
kapitałowy czy inwestycje alternatywne. Ale czy na pewno 
te możliwości są tak dużo prostsze od własnego biznesu? 
Śmiem wątpić, co pokazują liczne bankructwa i straty środków 
na produktach finansowych/ inwestycyjnych. A rozwiazanie 
jest dziecinnie proste: zacząć oszczędzać! Przykładowo 
10-20% zarabianych pieniędzy można włożyć do świnki 
skarbonki, założyć konto oszczędnościowe, gwarantowaną 
polisę czy bezpieczne fundusze. Oszczędzanie przykładowo 
250 zł miesięcznie przez 15 lat kariery daje 45 000 zł 
samego zaoszczędzonego kapitału, a jeśli jest średni zysk 
3-4% to zrobi się z tej kwoty około 65 000-75 000 zł. Bez 
specjalistycznej wiedzy i zaangażowania dodatkowego czasu. 
Mało? Jasne ale zdecydowanie więcej niż nic. Te pieniądze 
przydadzą się na cokolwiek i zawsze lepiej mieć problem co 
zrobić z pieniędzmi, nawet małymi niż myśleć skąd w ogóle je 
wziąć po zakończeniu kariery. Z drugiej strony 250 zł to dużo? 
Kwotę należy indywidualnie dopasować. Idealnie byłoby po 
rozwinięciu kariery do takiego oszczędzania dołożyć coś więcej 
czyli właśnie własny biznes, inwestycje np. w nieruchomości 
lub w rynek kapitałowy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, do 
tego potrzebna jest wiedza albo zaufany i fachowy doradca. 

Podsumowując – niezbędna jest praca u podstaw czyli pra-
ca z młodymi sportowcami w klubach, związkach sportowych, 

tak aby uczulać ich na temat oszczędzania pieniędzy, które 
w sporcie mogą zarobić. Młodzi sportowcy nie tylko powin-
ni wiedzieć, że ich kariera potrwa maksymalnie 15-20 lat ,ale 
również że gdy się skończy to oni sami dalej będą w kwie-
cie wieku. To oznacza konieczność posiadania nowego źródła 
dochodu. Mamy przykłady znanych i osiągających sukcesy 
sportowców, którzy po zakończeniu kariery musieli wyjechać 
na przysłowiowy zmywak, zostali kierowcami ciężarówek, czy 
też podjęli pracę w jakimś magazynie. Pytanie czy tak właśnie 
wyobrażali sobie swój los kilka lat wcześniej, gdy występo-
wali podczas olimpiady, albo grali w reprezentacji narodowej 
o awans na mistrzostwa świata? 

Oczywiście można byłoby spróbować ten problem ure-
gulować bardziej instytucjonalnie. Przykładowo w Holandii 
istnieje dedykowany system emerytalny. Każdy zawodnik jest 
zobligowany do odkładania pieniędzy na poczet specjalnego 
funduszu emerytalnego. Objęci tym programem są wszyscy 
holenderscy piłkarze i część z zagranicy grających w tamtej-
szych klubach. Dla większości z nich jest to świetna sprawa, 
gdyż mając trzydzieści kilka lat spokojnie mogą powiedzieć 
sobie „stop” i nie martwić się o pieniądze. Ciągle niedoścignio-
nym wzorem organizacji sportu nie tylko dla Polski, ale i reszty 
świata są Stany Zjednoczone. Tam w każdej lidze (NBA, NFL, 
NHL, MLB czy PGA) funkcjonuje osobny, ustalony z zawod-
nikami i dostosowany do realiów danej dysczypliny system 
zarówno zabezpieczenia emerytalnego, jak i ochronnego dla 
zawodników. Przykładowo w lidze futbolu amerykańskiego 
aby otrzymać świadczenie emerytalne trzeba rozegrać mini-
mum trzy sezony. Im kariera trwa dłużej tym emerytura będzie 
wyższa.  

W Polsce wprowadzenie jakiegokolwiek systemu jest mało 
prawdopodobne, żeby nie napisać wręcz niemożliwe. Może 
nawet lepiej jeśli decyzja o oszczędzaniu części swoich pie-
niędzy jest autonomiczna, a nie przymusowa. Niemniej jed-
nak problem polega na tym, że z braku edukacji finansowej 
dobrowolne oszczędzanie na przyszłość emerytalną wciąż 
jest w Polsce traktowane jako niepotrzebna ekstrawagancja 
lub wręcz głupota. Bo przecież znane są piramidy finansowe 
np. Amber Gold i temu podobne gdzie „na pewno” straci się 
pieniądze. Jednocześnie ta sama niewiedza powoduje że ludzie 
wierzą w dostawanie emerytury z ZUS-u. Brak edukacji finan-
sowej dotyczy oczywiście całego społeczeństwa, ale wśród 
sportowców generuje często większe konsekwencje właśnie 
dlatego, że sportowiec przechodzi na emeryturę dwa razy, naj-
pierw „sportową”, a później „normalną”. Co ważne dotyczy to 
także sportowców z „wyższej półki”, zarabiających bardzo duże 
pieniądze, ale nie myślących o przyszłości, nie orientujących 
się w świecie finansów. Pewnie, podobnie jak można stworzyć 
długą listę sportowców umiejętnie inwestujących swoje pienią-
dze podczas kariery, dałoby się długo wymieniać takich, którzy 
zbankrutowali i zostali z niczym…

Niezbędna jest praca u podstaw 
czyli praca z młodymi 

sportowcami w klubach, 
związkach sportowych, tak 
aby uczulać ich na temat 

oszczędzania pieniędzy, które 
w sporcie mogą zarobić
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SPONSORZY 
RÓWNIEŻ 
NIE 
WYBACZAJĄ 
FALSTARTU 
Paweł Żyliński Sponsoring w sporcie jest naturalny, nie jest 

negowany przez kibiców, a jego odbiór powoduje 
pozytywne skojarzenia widzów z marką. Wydawać 
by się mogło, że każda firma, która może pozwolić 
sobie na działania reklamowe na poziomie kilku 
tysięcy złotych rocznie będzie, zainteresowana będzie 
sponsoringiem sportu, choćby w małym wymiarze. 
Każda osoba pozyskująca sponsorów wie, że nie 
jest to łatwe, a efekty są trudne do osiągnięcia. 
Jeśli również Ty nie jesteś zadowolony z efektów 
pozyskiwania sponsorów może warto zastanowić się, 
czy wszystko robisz dobrze.

Absolwent poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego, specjaliza-
cji Organizacja i Zarządzanie Sportem 
a także studiów podyplomowych Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, spe-
cjalizacji Marketing Sportu. 

W przeszłości  pracownik k lu-
bów sportowych oraz agencji mar-
ket ingu spor towego.  Z a łoż yc ie l 
platformy łączącej biznes ze sportem –  
SponsoringSport.pl, Redaktor Naczelny 
portalu. Pasjonat sportu oraz marketin-
gu sportowego. 



FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM 11

W każdym sporcie początek rywalizacji jest bardzo 
ważny, trzeba jednak uważać, żeby już na star-
cie „nie spalić”. Jeśli wystartujesz przed innymi 
rywalami i popełnisz falstart może się okazać, że 

Twoja rywalizacja zakończy się już na początku. Będziesz czuł 
ogromny żal, że tak naprawdę nie dostałeś szansy na pokazanie 
swoich możliwości. Podobnie sytuacja wygląda w kontaktach ze 
sponsorami. Jeśli nie przygotujesz się do poszukiwania spon-
sorów, to mimo, że będziesz działał szybko i zdecydowanie to 
szansa na rozwój Twoich relacji i poszukanie sponsora może 
zakończyć się już na starcie. Pamiętaj że pewne zachowania 
mogą Cię wyeliminować z biegu o sponsora już chwilę po prze-
kroczeniu linii startu.

SPRAWDŹ, W JAKICH ZAWODACH CHCESZ 
WZIĄĆ UDZIAŁ

Biorąc udział w zawodach sportowych i chcąc osiągnąć 
efekt każdy sportowiec zapoznaje się najpierw z imprezą. Dla 
sportowca ważna jest trasa rywalizacji, obiekt sportowy, ry-
wale, atmosfera, której może się spodziewać. Podejmując się 
poszukiwania sponsora uważasz, że nie musisz go znać a osią-
gniesz efekt? Zawsze należy podczas swoich przygotować 
zorientować się, z jaką firmą planuje się kontaktować. Ważne 
są szczegóły, które już od początku mogą wskazać Ci drogę 
Twoich działań. Jeśli reprezentujesz sporty walki, które mogą 
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NA POCZĄTKU POSZUKIWANIA 
SPONSORÓW PAMIĘTAJ: 

� Kontaktuj się z wybranymi firmami, 
spójnymi wizerunkowo z Twoim 
wizerunkiem. 

� Stwórz ofertę sponsoringową, jako 
najlepszą prezentacje współpracy 
z Tobą. 

� Nie patrz tylko przez pryzmat 
swoich sukcesów, pokaż również 
marketingowe korzyści współpracy. 

� Zmień swoje podejście do 
sponsoringu, nie zastanawiaj się, co 
Ty możesz zyskać a co potencjalny 
sponsor.

kojarzyć się z brutalnością mało prawdopodobne jest, że Twoim 
sponsorem będzie firma sprzedająca produkty, których odbior-
cami są kobiety. Jesteś łyżwiarką figurową, to trudno będzie Ci 
przekonać do współpracy producenta dźwigów. Kontaktowanie 
się z każdą firmą, która przyjdzie Ci na myśl przyniesie bardzo 
mały efekt. Warto zastanowić się przed kontaktem z poten-
cjalnym sponsorem, kto jest klientem danej firmy, do kogo chce 
ona dotrzeć, jak się promuje, i czy współpraca z nami będzie dla 
niej atrakcyjna wizerunkowo?

BEZ TRENINGU NIE PODEJMUJ RYWALIZACJI

Dla każdego sportowca oczywistą kwestią jest przygoto-
wanie przed startem w zawodach. Należy poświęcić setki, albo 
i tysiące godzin zanim podejmiemy się rywalizacji i jak równy 
z równym będziemy walczyć o najwyższe cele w naszej dys-
cyplinie. Taka zasada dotyczy wszystkich sportów. Bez przy-
gotowań i treningów Twój sukces może być jedynie jednora-
zowy i niemożliwy do powtórzenia. Również w biznesie bez 
przygotowań nie masz szans na sukces i znalezienie partnera. 
Jeśli chcesz szukać sponsora Twoje przygotowanie jest bardzo 
ważne. Podstawową kwestią na początku działań sponsorin-
gowych jest stworzenie oferty handlowej – sponsoringowej. 

Sport niesie ze sobą całą paletę wartości, które są nam bliskie. 
Rywalizacja na uczciwych zasadach, dążenie do coraz lepszych 

wyników, a także przemyślana strategia działania i praca 
zespołowa towarzyszą nam w codziennej pracy. Zdecydowanie 

uważamy także, że sport jest po prostu inspirujący. Drugim 
aspektem tego rodzaju działalności jest dotarcie z informacją 

o marce do naszych aktualnych i potencjalnych klientów. 
Widowiska sportowe to dobra platforma do działań 

marketingowych 
– Piotr Kiciński, Wiceprezes Cinkciarz.pl 

Wypowiedź Piotra Kicińskiego na temat sponsoringu sportowego udzielona portalowi Sponsoring 
Sport.pl. Cinkciarz.pl to obecnie jedna z największych polskich, prywatnych spółek sponsorujących 
sport, to m.in.: sponsor piłkarskich reprezentacji narodowych Czech, Wali, Polski, drużyny Chicago 
Bulls czy kilku klubów Lotto Ekstraklasy.
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NAJBARDZIEJ AKTYWNE 
SPONSORINGOWO POLSKIE 
ZWIĄZKI SPORTOWE 

Partnerami Kadry
Skoczków Narciarskich są m.in:

Milka, Fortuna, Lotos, Renault, Grupa 
Azoty. 

Partnerami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej są m.in:

Lotos, STS, Coca-Cola, Biedronka, 
Oshee, Leroy Merlin.  

Twoja oferta jest prezentacją Twojego przygotowania, musisz 
w niej pokazać jak bardzo przygotowałeś się do tej rozmowy 
i przekonać przedsiębiorstwo, że środki które zainwestuje 
nie będą dla nich wydatkiem, a inwestycją, która się zwróci. 
Pamiętaj im więcej włożysz pracy w tworzenie oferty tym le-
piej zaprezentujesz się w trakcie rywalizacji i finalnych rozmów 
z potencjalnymi partnerami. 

NIE PYTAJ, CO DRUŻYNA MOŻE, CO DRUŻYNA CI 
DA, ALE CO TY MOŻESZ JEJ ZAPROPONOWAĆ?

Nowy zawodnik wkraczając do nowej drużyny ma duże 
oczekiwania w stosunku do klubu, innych zawodników, środo-
wiska. Klub i drużyna podobnie, ma oczekiwania w stosunku do 
nowego gracza. Wszyscy chcą, żeby współpraca układała się 
jak najlepiej, a obydwie strony czerpały z niej zysk. Jeśli nowy 
zawodnik po przyjściu do klubu albo już na etapie negocjacji 
będzie jedynie zastanawiał się w kategoriach „oczekuję”, „po-
trzebuję”, czy po prostu „dajcie mi” relacja skończy się szybko, 
albo wcale się nie zacznie. Również przedstawiciele sportu 
popełniają podobnie błędy w kontaktach z biznesem. Sam 
- jako przedsiębiorca zajmujący się sponsoringiem wielokrot-
nie otrzymywałem „maile z prośbą o sponsoring”. Sportowcy, 
kluby, organizacje sportowe wielokrotnie kontaktowały się ze 

mną, a wysłana wiadomość zaczynała się od słów „potrzebuję”, 
„proszę o wsparcie”, „zostańcie naszym sponsorem” itp. Chcąc 
budować swoją drużynę partnerów przedstaw im najpierw 
korzyści, wskaż, jakie możliwości mogą zyskać, a później za-
prezentuj, jakie są Twoje oczekiwania. Najważniejszą kwestią 
w Twojej prezentacji musi być Twój potencjał, możliwości i atuty 
współpracy z Tobą, a nie to czego Ty oczekujesz. 

NA RINGU TWOJE SUKCESY NIE MAJĄ ZNACZENIA

Zawodnik sportów walki wkraczając na ring czy matę wie, 
że musiał włożyć wiele trudu w swoje przygotowania, a pra-
wo startu w kolejnej walce dostał ze względu na poprzednie 
wyniki. Sportowiec wie jednak, że jego poprzednie dokonania 
sukcesy, statystyki, nie mają znaczenia, ponieważ one nie są 
gwarantem sukcesu w tym momencie. Jeśli w tej walce bę-
dzie miał gorszy dzień, brak dyspozycji - to nawet gdyby był 
Mistrzem Świata, a do walki stawał z amatorem nie zwycięży. 
Taką samą zasadą musisz się kierować przy Twoim kontakcie ze 
sponsorem – każdy Twój tytuł, puchar i sukces ma znaczenie, 
ale jeśli przy poszukiwaniu sponsora skupisz się tylko na tym 
aspekcie to już przegrałeś. Firmy oczekują Twojego sukcesu, 
ale też czegoś więcej. Osoba, która nie będzie znawcą danego 
sportu może nawet nie dostrzec, czym różni się tytuł Mistrza 
Świata Europy od Pucharu Świata, czy pasu danej organizacji. 
Dla każdego przedsiębiorcy Twoje zwycięstwa zostaną zebrane 
w jedno miejsce o nazwie „sukces”. Przedsiębiorca zapamięta 
tą część Twojej prezentacji mianem „ten sportowiec osiągnął 
sukces”, „jest dobry w tym, co robi”. Zaraz jednak zada sobie 
pytanie, „ale co ja z jego sukcesu będę miał?”. Na pewno przed-
siębiorca zyska wizerunkowo chwaląc się współpracą, jednak 
to może nie wystarczyć. Nie buduj swojej oferty, opisując tylko 
Twój sukces. W ofercie zamieść informacje na temat plano-
wanych startów – miejsca, daty, rangi, czy też tytułów, jakie 
chcesz zdobyć już z logotypem nowego partnera na koszulce. 
Pamiętaj jednak, żeby największą uwagę zwrócić na kwestie 
marketingowe w ofercie.

Podobnie jak różnego rodzaju przedsiębiorstwa często swój 
przekaz marketingowy opierają na porównaniach do sportu, 
również ja starałem się w swoim artykule porównać poszukiwa-
nia sponsora do rywalizacji sportowej. W materiale wyróżniłem 
kilka najczęstszych błędów, które już na starcie poszukiwania 
sponsora mogą spowodować, że Twoje działania nie przyniosą 
efektu. Najważniejszym elementem w poszukiwaniu sponsora 
jest zmiana naszego myślenia na temat potencjalnych sponso-
rów. Musimy w kwestii sponsoringu wczuć się w role sponsora, 
myśleć jego kategoriami i spełnić jego, a nie nasze oczekiwania 
i potrzeby. Tylko współpraca dająca obustronne korzyści ma 
sens i prawo trwać bardzo długo, a właśnie na takich relacjach 
nam zależy. 


