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SZANOWNI PAŃSTWO
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy tegoroczny numer 

„Forum Trenera”. Za nami zakończony sezon poolimpijski 
w sportach zimowych, który stanowi główny motyw tego 
wydania. Nie mogło zabraknąć analizy występu polskich 
skoczków, którzy od lat regularnie zdobywają medale 
mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. O najlepszym 
sezonie w swojej dotychczasowej karierze opowiada „FT” 
mistrz świata w skokach narciarskich Dawid Kubacki. O pracy 
na stanowisku trenera kadry mówi nowy szkoleniowiec 
kadry narodowej skoczków narciarskich Michal Doleżal.

Niezwykle ciekawy jest wywiad Kamila Wolnickiego 
z Justyną Kowalczyk. Nasza multimedalistka olimpijska łą-
czy kontynuowaną w niewielkim zakresie karierę zawod-
niczki z rozpoczętą właśnie pracą trenerki kadry narodowej 
biegaczek u boku Aleksandra Wieretelnego. Osiągnęła już 
w tej roli obiecujące wyniki. W rozmowie dla „FT” dzieli się 
głęboką refleksją na temat kulis swojej pracy, opowiada 
o nowych wyzwaniach, zagrożeniach, niepokojach. Justyna 
Kowalczyk to znakomity przykład kariery dwutorowej. 
W podejściu polskiej mistrzyni nic się nie zmienia. – Trzeba 
ciężko harować – mówi w wywiadzie. 

Objawieniem zakończonego sezonu zimowego była 
Natalia Maliszewska, mistrzyni Europy w short-tracku, zdo-
bywczyni Pucharu Świata na dystansie 500 m. Jej sukcesy, 
to konsekwencja wytrwałej pracy trenerki kadry narodo-
wej Urszuli Kamińskiej. Mimo trudnych warunków, niepo-
wodzeń w przeszłości, trenerka i zawodniczka nie zeszły 
z obranej przez siebie drogi. Tym szlakiem zamierzają podą-
żać aż do igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r. Komisja 
Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznała Urszuli 
Kamińskiej tytuł „Trenerki Roku 2018”. Jest nam niezwykle 
miło, że trenerka mistrzyni Europy opisała kulisy pracy szko-
leniowej specjalnie dla „FT”. Zachęcamy innych  trenerów do 
podzielenia się takimi osobistymi spostrzeżeniami. Stanowią 
one bezcenną wskazówkę dla trenerów wszystkich dyscyplin 
olimpijskich.

Życzymy Państwu miłej lektury

Olgierd Kwiatkowski
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI
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Witold Bańka 
szefem WADA

Głosowanie odbyło s ię 14 
maja 2019 r. w Montrealu, 
podczas specjalnego posie-
dzenia reprezentantów władz 

publicznych WADA. Kontrkandydatem 
Witolda Bańki był Marcos Diaz – wi-
ceminister ds. sportu Dominikany, były 
członek Zarządu i Komitetu Wykonaw-
czego WADA. 

Oficjalnie kandydatura Ministra 
Wito lda Bańk i  zos t an ie zat wier-
d z o n a  p r z e z  Z a r z ą d  o r g a n i z a -
cji podczas Światowej Konferencji 

Antydopingowej, która odbędzie się 
w listopadzie 2019 r. w Katowicach. 
Polski Minister Sportu i Turystyki za-
s t ąpi  na s t anowisku szefa WADA 
Brytyjczyka Sir Craiga Reedie.

–  To był wielki dzień. Kampania była 
trudna i wymagająca, ale oparta o za-
sady fair play. Chciałbym podziękować 
mojemu całemu zespołowi MSiT na 
czele z dyrektorem Rafałem Piechotą, 
który prowadził tę kampanię. Dziękuję 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych, am-
basadorom w wielu krajach, urzędnikom 

i pracownikom, a także dyplomacji unij-
nej i Radzie Europy - powiedział.  

Witold Bańka pełni funkcję Ministra 
Sportu i Turystyki od 16 listopada 
2015 r. W maju 2017 r. został wybrany 
przedstawicielem Europy w Komitecie 
Wykonawczym WADA. 30 stycznia br. 
w Strasburgu państwa członkowskie 
Rady Europy wybrały go jako swojego 
kandydata na szefa Światowej Agencji 
Antydopingowej. Polski minister pokonał 
w głosowaniu Norweżkę Lindę Helleland 
i Belga Philippè a Muytersa.

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka został wybrany na 
stanowisko prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej.  
Stery WADA obejmie 1 stycznia 2020 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

FO
T. M

SIT
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El Pais

Reuters
Gratulacje w oświadczeniu złożył Witoldowi Bańce Travis 
Tygar t , szef amerykańskiej Agencji Antydopingowej 
(USADA), który był krytyczny wobec postępowania Reedie 
i WADA dodając, że ma nadzieję, że obaj będą współpra-
cować. „Jesteśmy podekscytowani i gotowi do współpracy 
z osobami zaangażowanymi w ochronę czystego sportu, aby 
osiągnąć wspólne cele, przywrócić zaufanie do antydopin-
gowej organizacji i co najważniejsze oddać głos sportowcom 
w walce z dopingiem” - powiedział prezydent USADA.

Światowe media o wyborach na szefa WADA

L’Equipe”
„To jest jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze” 
– przyznał 34-letni były lekkoatleta, aktualnie Minister Sportu 
i Turystyki po nominacji na stanowisko szefa WADA we wtorek 
w Montrealu. (…) Witold Bańka przedstawił główne założenia 
programu na trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w stycz-
niu 2020 r. „Zmiana polityki WADA, ulepszenie systemu, zwięk-
szenie liczby akredytowanych laboratoriów. Przed nami dużo 
pracy, ale jestem optymistycznie nastawiony” – powiedział 
przyszły szef WADA, czwarty w historii tej założonej w 1999 r. 
organizacji po Dicku Poundzie, Johnie Fahey i Craigu Reedie.

Podstawowe punkty programu Ministra Witolda 
Bańki:

• budowa silnej sieci NADO (Narodowych Organizacji 
Antydopingowych) finansowanych m.in. ze środków 
Funduszu Solidarności Antydopingowej,

• zwiększenie zaangażowania zawodników w walkę 
z dopingiem w sporcie,

• zmiana podejścia do kwestii akredytowanych labora-
toriów antydopingowych, poprzez m.in. sukcesywne 
zwiększanie ich liczby,

• zapewnienie ścisłej współpracy między rządami, ru-
chem sportowym, NADO i wszystkimi interesariuszami,

• wprowadzenie zasad dobrego zarządzania w WADA,
• zwiększenie roli edukacji antydopingowej.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)

To najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem 
dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych 

całego świata, które podpisały w tej sprawie specjalną deklarację. 
Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopin-
giem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest 
Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu 
– międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji 
działań w zakresie walki z dopingiem.

Światowa Konferencja Antydopingowa 
w Katowicach

Nominacja Witolda Bańki na szefa WADA zostanie za-
twierdzona podczas Światowej Konferencji Antydopingowej, 
k tóra odbędzie s ię w dniach 5-7 l is topada 2019 r. 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
Zakłada się, że podczas tego wydarzenia stolicę Górnego 
Śląska odwiedzi około 2 tys. przedstawicieli wszystkich śro-
dowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie. 
Podczas konferencji zostaną także zatwierdzone zmiany 
w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Wydarzenie or-
ganizowane w Polsce będzie piątą edycją cyklicznej imprezy. 
Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie 
i Johannesburgu.

Polski Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka zo-
stał wybrany przewodniczącym Światowej Agencji 
Antydopingowej (WADA). Wyboru dokonano pod-
czas spotkania przedstawicieli 21 rządów w siedzibie 

tej organizacji w Montrealu. (…). Oczekuje się, że Bańka 
przedstawi więcej szczegółów na temat zmian, które 
chce zaprowadzić, gdy zostanie oficjalnie zatwierdzony 
na stanowisko szefa WADA w listopadzie w Katowicach.
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Tomasz Majewski, Arkadiusz Malarz, 
Arkadiusz Moryto, Monika Pyrek , 
Wojciech Włodarczyk, Andrzej Wrona, 
Luiza Złotkowska.

- Jestem łyżwiarką szybką. To jest 
dyscyplina, w której było wiele przypad-
ków dopingu. Najdotkliwiej zetknęłam 
się z tym problemem podczas igrzysk 
olimpijskich w Soczi, gdzie tuż obok mnie 
rozgrywała się największa afera dopingo-
wa we współczesnym sporcie. Działo się 
to niemal na moich oczach. To zdarzenie 

ANTYDOPING

Nie dla dopingu
W       kwietniu Polska Agen-

cja Antydopingowa (PO-
LADA) rozpoczęła akcję 
społeczną „GRAMY FAIR”. 

Ambasadorami kampanii zostali znani 
sportowcy, medaliści igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata i Europy. Patronat ho-
norowy nad akcją sprawuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

- Zależy nam na tym, aby sportow-
cy wyczynowi i amatorzy w Polsce byli 
uzbrojeni w odpowiednią wiedzę na te-
mat polityki antydopingowej – powiedział 
podczas inauguracji kampanii na PGE 
Narodowym dyrektor POLADA Michał 
Rynkowski.

- Przemysł dopingu jest niestety nie-
zwykle innowacyjny. Trzeba robić wszyst-
ko, by intensyfikować z nim walkę. Takie 
kampanie, jak #GramyFair są bardzo po-
trzebne, bo służą pogłębieniu wiedzy i 
świadomości. „Uzbrajają” sportowców w 
odpowiednie narzędzia do walki o czysty 
sport – podkreślił minister Witold Bańka.

Integralnymi elementami przedsię-
wzięcia będą materiały e-learningowe 
oraz poradnik edukacyjny, poświęcony 
zagadnieniom walki z dopingiem i idei czy-
stości w sporcie, zamieszczone na stronie 
niedladopingu.pl. Poradnik obejmie m.in.: 
zalecenia ekspertów, specjalistów medy-
cyny sportowej i suplementacji specja-
listycznej, mającej na celu optymalizację 
kondycji psychofizycznej.

W ramach kampanii Polska Agencja 
Antydopingowa – POLADA, przeprowa-
dziła w maju szkolenia dla blisko 320 za-
wodników z 14 klubów PGNiG Superligi 
– najwyższej klasy rozgrywkowej piłki 
ręcznej mężczyzn w Polsce. Kampania 
obejmie również 16 000 dzieci, które 
będą rywalizować w 320 turniejach piłki 
ręcznej organizowanych w ramach projek-
tu „Kocham ręczną” przez Fundację Orły 
Sportu na 160 wielofunkcyjnych obiek-
tach sportowych „Orlik” w całej Polsce. 

Ambasadorami kampanii zostali 
m.in.: Angelika Cichocka, Michał Daszek, 
Joanna Jędrzejczyk, Marcin Lewandowski, 

0,9%
średni udział liczby 
naruszeń przepisów 
antydopingowych 
w ogólnej liczbie 

próbek pobranych 
w 2018 r.
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Najdotkliwiej zetknęłam się 
z problemem podczas igrzysk 

olimpijskich w Soczi, gdzie 
tuż obok mnie rozgrywała się 

największa afera dopingowa we 
współczesnym sporcie. Działo 
się to niemal na moich oczach. 

To zdarzenie uświadomiło mi, że 
doping jest wszechobecny. Stąd 

mój udział w tej akcji.  
– Luiza Złotkowska

uświadomiło mi, że doping jest wszechobecny. Stąd mój udział 
w tej akcji. Chcę zaświadczyć, że jest możliwe zdobywanie 
medali bez stosowania dopingu. My mamy spokój po zdoby-
ciu naszego medalu w Soczi. Nikt nie odbierze nam żadnego 
z naszych medali. Jesteśmy pewni, że zostaną z nami na zawsze 
–  powiedziała podczas konferencji Luiza Złotkowska, medalist-
ka olimpijska z Vancouver i Soczi.

- Chcę zaświadczyć o tym, że czysty sport jest piękny. 
Można przekraczać granice swojego organizmu w prawidło-
wy sposób, bez dopingu. Dlatego mówię zdecydowanie - nie 
dla dopingu – deklarował piłkarz Arkadiusz Malarz, trzykrotny 
mistrz Polski.

W wymiarze edukacyjnym kampania będzie realizowana co 
najmniej do końca 2019 r.

Cele akcji „GRAMY FAIR”:

• dążenie do sportu wolnego od dopingu,
• podnoszenie świadomości o zagadnieniach związanych 

z dopingiem,
• promowanie idei uczciwej rywalizacji sportowej opartej 

o ideę Fair Play,
• promowanie zdrowej aktywności fizycznej.

3742
Liczba przeprowadzonych 

pobrań

2125/1617
Pobrania poza/ na 

zawodach

3160
Próbek moczu

177
Program Paszportu 

Biologicznego

420
Analizy na wykrycie 
hormonu wzrostu

700
Analizy na wykrycie EPO

420
Analizy GHRP

34
Liczba naruszeń przepisów 

antydopingowych

Kontrole antydopingowe w 2018 r.
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PODSUMOWANIE SEZONU ZIMOWEGO 2018/2019

Dobra prognoza 
na przyszłość

Dwa medale mistrzostw świata 
zdobyli reprezentanci Polski 
w sportach zimowych. Były 
też obiecujące wyniki Natalii 

Maliszewskiej na mistrzostwach Europy 
i w Pucharze Świata w short-tracku oraz 
juniorek w biegach narciarskich i łyżwiar-
stwie szybkim na torze długim.

20. miejsce w klasyfikacji 
medalowej MŚ 

W zimowych konkurencjach olim-
pijskich polscy zawodnicy wywalczyli 
dwa medale na mistrzostwach świata. 
Po złoto na skoczni normalnej na MŚ 
w Seefeld/ Innsbrucku sięgnął Dawid 
Kubacki, po srebro – na tym samym 
obiekcie – Kamil Stoch. To podobny doro-
bek jak w sezonie przedolimpijskim 2017 
i olimpijskim 2018. W klasyfikacji me-
dalowej mistrzostw świata Polska zajęła  
20. miejsce ex aequo z Łotwą, Wielką 
Brytanią i Kazachstanem, co świad-
czy o coraz bardziej wyrównanym 
poziomie r ywalizacji zawodników. 
Najlepiej w minionym sezonie wypadli 
Norwegowie (13-11-3), choć zdobyli 
o dwa medale mniej niż Niemcy (13-9-7).

W klasyfikacji punktowej (miejsca 
1-8) zimowych konkurencji olimpijskich 

Polska miała identyczny dorobek jak przed 
rokiem – 34 punkty i dziewięć miejsc 
punktowanych. Reprezentacja Polski 
awansowała o dwie pozycje i jest obecnie 
na 19. miejscu ex aequo z Ukrainą. Miejsca 
punktowane wywalczyli zawodnicy nar-
ciarstwa klasycznego, łyżwiarstwa szyb-
kiego, biathlonu i sportów saneczkowych. 
Najlepszy wynik w klasyfikacji punktowej 
uzyskała Rosja – 330,5 pkt.

W klasyfikacji medalowej uwzględ-
niającej mistrzostwa Europy, Polska – ze 
złotym krążkiem Natalii Maliszewskiej (je-
dyny medal) – była na 11. pozycji. 

Sezon skoczków, Maliszewskiej, 
obiecujący początek Hojnisz

Z wyników uzyskiwanych przez pol-
skich sportowców w konkurencjach olim-
pijskich na wyróżnienie zasługują ponow-
nie skoczkowie narciarscy. Medale na MŚ 
zdobyli Dawid Kubacki i Kamil Stoch, na 
czwartym miejscu konkurs drużynowy 
zakończyła kadra w składzie – Kubacki, 
Stoch, Stefan Hula, Piotr Żyła. Założenia 
startowe wypełniła także drużyna mie-
szana (Kubacki, Stoch, Kinga Rajda, Kamila 
Karpiel), która uplasowała się w Seefeld 
na szóstej pozycji.

W niezwykle istotnych dla sportów 
zimowych zawodach Pucharu Świata 
polscy skoczkowie zajmowali 22 razy 
miejsca na podium w konkursach indy-
widualnych, trzy razy je wygrywając. 
W konkursach drużynowych wygrali trzy 
z sześciu zawodów. W klasyfikacji gene-
ralnej PŚ Kamil Stoch był trzeci, Piotr 
Żyła – czwarty, Dawid Kubacki – piąty.

Zwycięstwo w Pucharze Świata na 
dystansie 500 m w łyżwiarstwie szyb-
kim na torze krótkim odniosła Natalia 
Maliszewska. To historyczny wyczyn 
polskiej zawodniczki. Do tej pory żadna 
reprezentantka biało-czerwonych nie 
wygrała PŚ w short-tracku. Łyżwiarka 
Juvenii Białystok zwyciężyła w zawo-
dach w Salt Lake City, była też dwa razy 
trzecia i raz druga. Największym sukce-
sem Maliszewskiej był jednak złoty medal 
na mistrzostwach Europy w Dordrechcie. 
Na mistrzostwach świata – rozegranych 
już na koniec wyczerpującego sezonu – 
była 11.

W konkurencjach indywidualnych 
wyróżniała się również, zwłaszcza 
w pierwszej fazie sezonu, biathlonistka 
Monika Hojnisz. Reprezentantka kraju 
zajęła 2. miejsce w zawodach otwar-
cia Pucharu Świata w Pokljuce. Łącznie 

W sezonie 2018/19 odbyły się mistrzostwa świata w 16 sportach, w tym 
w pięciu sportach zespołowych oraz mistrzostwa Europy w siedmiu sportach.
ANALIZĘ PRZYGOTOWALI:  
DR MARCIN NOWAK, DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO MSIT 
DR TOMASZ GRZYWACZ, ZESPÓŁ METODYCZNY IS-PIB 
MATERIAŁ OPRACOWAŁ OLGIERD KWIATKOWSKI
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sześć razy była na podium w imprezach rangi PŚ. Niestety, 
Hojnisz nie potwierdziła wysokiej formy w marcowych mistrzo-
stwach świata w Oestersund.

W drużynie siła

Siłę naszej reprezentacji w sportach zimowych stanowią 
zdecydowanie drużyny i sztafety. Jedynie w skokach narciar-
skich były one „uzupełnieniem” indywidualnych sukcesów. 
W innych dyscyplinach to występy zespołów zapewniały 
punkty w MŚ.

Miejsca w najlepszej ósemce MŚ (poza skoczkami):

• 7. miejsce – biathlon, sztafeta 4x6 km kobiet w skła-
dzie: Kinga Zbylut, Magdalena Gwizdoń, Monika 
Hojnisz, Kamila Żuk,

• 6. miejsce – łyżwiarstwo szybkie tor długi, dru-
żyna kobiet: Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka, 
Magdalena Czyszczoń,

• 8. miejsce – kombinacja norweska, drużyna męż-
czyzn: Adam Cieślar, Stefan Kupczak, Paweł Słowiok, 
Paweł Twardosz,

• 6. miejsce – saneczkarstwo, sztafeta mieszana: 
Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, Ewa Kuls-
Kusyk, Mateusz Sochowicz,

• 8. miejsce – saneczkarstwo, dwójka: Wojciech 
Chmielewski, Jakub Kowalewski.

Założenia startowe

Cenne wyniki, choć niepunktowane, uzyskało kilku in-
nych sportowców. Docenić należy progres pary tanecznej 
Natalia Kaliszek/ Maksym Spodyriew. Duet z Torunia był 
11. na mistrzostwach świata w Saitamie i to ich najlepszy 
wynik na imprezie tej rangi (do tej pory była nim 14. loka-
ta w Helsinkach w 2017 r.). Na mistrzostwach Europy piąta 
pozycja to także najlepszy rezultat tej pary w rywalizacji na 
Starym Kontynencie.

Bobsleiści Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski na mistrzo-
stwach świata w Whistler pojechali zgodnie z założeniem star-
towym PZBiS – ukończyli zawody na 14. pozycji. Na mistrzo-
stwach Europy byli na 6. miejscu.

W Inzell na MŚ na dystansach w łyżwiarstwie szybkim na 
torze długim o krok od punktowanego miejsca w wyścigu ze 
startu wspólnego była Magdalena Czyszczoń (9. miejsce). Na 5 
tys. m była 12. Zgodnie z oczekiwaniami pojechali: Kaja Ziomek 
(11. na 500 m), Natalia Czerwonka (12. na 1500 m), Artur Waś 
(12. na 500 m), Artur Nogal (14. na 500 m) i Karolina Bosiek 
(17. na 3000 m).

Lp. Państwo Z S B Razem

1 Norwegia 13 11 3 27
2 Niemcy 13 9 7 29
3 USA 9 11 20
4 Holandia 7 5 3 15

5 Korea 
Południowa 6 3 3 12

6 Rosja 4 10 14 28
7 Szwajcaria 4 2 6 12
8 Francja 3 3 7 13
9 Włochy 3 2 4 9
10 Czechy 3 3
11 Kanada 2 8 6 16
12 Szwecja 2 3 5
13 Słowacja 2 1 1 4
14 Austria 1 9 10 20
15 Chiny 1 4 2 7
16 Japonia 1 3 4 8
17 Słowenia 1 2 3

Australia 1 2 3

19 Ukraina 1 1 1 3

20 Łotwa 1 1 2
Polska 1 1 2
Wielka Brytania 1 1 2
Kazachstan 1 1 2

24 Nowa Zelandia 1 1
Białoruś 1 1
Estonia 1 1

27 Bułgaria 1 1
Grecja 1 1

29 Węgry 1 1
Korea Północna 1 1

Razem 84 84 84 252

TABELA 1
KLASYFIKACJA MEDALOWA PAŃSTW 

W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
W SEZONIE 2018/2019 

ZIMOWE KONKURENCJE OLIMPIJSKIE 
– SENIORZY
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PORÓWNANIE DOROBKU MEDALOWO-PUNKTOWEGO 
REPREZENTACJI POLSKI W MISTRZOSTWACH ŚWIATA I IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH W LATACH 2005-2019

Ponadto na mistrzostwach świata odległe miejsca, ale zgodnie 
z założeniami startowymi związków zajęli: 

• Biathloniści 
sztafeta mieszana – 9. miejsce,  
drużyna męska – 16. miejsce,

• Biegaczki narciarskie  
Justyna Kowalczyk i Monika Skinder – 10. miejsce 
w sprincie drużynowym,  
Izabela Marcisz – 27. w biegu łączonym na 15 km,

• Zawodnicy kombinacji norweskiej  
Szczepan Kupczak – 18. i 25., Adam Cieślar 22.,  
Paweł Słowiok – 29., 30.,

• Saneczkarze  
Mateusz Sochowicz – 19., Maciej Kurowski – 24.,  
Ewa Kulys-Kusyk – 25., Klaudia Domaradzka – 27.,

• Łyżwiarze szybcy na torze krótkim  
Nicole Mazur – 23.,  
Mateusz Krzemiński – 25.,

• Narciarka alpejka  
Maryna Gąsienica-Daniel – 21.

Warto zaznaczyć, że nie sprawdziły się przewidywania wystę-
pów polskich sportowców na MŚ w takich sportach jak: biathlon 
(aż 85 proc. wyników poniżej oczekiwań), łyżwiarstwie szybkim 
na torze krótkim, snowboardzie, narciarstwie klasycznym – biegi.

Medale juniorów i beneficjentów programu Team100

W mistrzostwach świata juniorów reprezentanci Polski zdo-
byli pięć medali (trzy srebrne, dwa brązowe), co plasowało nas 
na 21. pozycji. W klasyfikacji punktowej MŚJ Polska uzyskała 
56 pkt. i zajęła 15. miejsce na świecie.

Medale na MŚ juniorów wywalczyły:
• Monika Skinder (biegi narciarskie) – srebro w sprincie 

techniką klasyczną;
• Karolina Bosiek (łyżwiarstwo szybkie na torze długim) 

– srebrny w biegu na 1500 m oraz dwa brązowe – na 
1000 m i 3000 m;

• Kamila Żuk (biathlon) – srebro na 7,5 km.

Wszystkie trzy zawodniczki należą do programu team100. 
Monika Skinder znalazła się w nim na początku 2019 r. W pro-
gramie na 250 zawodników znajduje się 18 przedstawicieli 
sportów zimowych. Czołowymi sportowcami są oprócz Bosiek, 
Skinder i Żuk, łyżwiarka Natalia Maliszewska, łyżwiarka figuro-
wa Natalia Kaliszek, skoczek narciarski Jakub Wolny, duet sa-
neczkarzy – Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski.

Wnioski po sezonie

Sezon 2019 w sportach zimowych nie różnił się pod wzglę-
dem osiągniętych rezultatów od sezonu przedolimpijskiego 
2017 i sezonu olimpijskiego 2018. Mając na uwadze znaczącą 
przebudowę kadr narodowych oraz zmianę pokoleniową, utrzy-
manie dorobku medalowego i punktowego oraz miejsc Polski 
w klasyfikacji medalowej i punktowej należy uznać za dobrą 
prognozę na przyszłość.

Szczególną uwagę w najbliższym czasie należy zwrócić na 
rozwój zawodników młodego pokolenia – beneficjentów progra-
mu team100. Niezbędne jest obdarzenie ich szczególną atencją 
oraz wzmożonym monitoringiem efektywności i skuteczności 
treningu. Sezon 2019 pokazał, że znaczące wspomaganie repre-
zentacji seniorów (zarówno w procesie treningowym jak i kumu-
lacji startów) generuje większe koszty fizjologiczne i odbija się na 
stanie zdrowia zawodników i ich potencjale sportowym.
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Lp. Państwo PKT Z S B Razem 4 5 6 7 8 Łącznie

1 Rosja 330,5 4 10 14 28 12 9 7 9 6 71
2 Niemcy 321,5 13 9 7 29 8 3 7 8 11 66
3 Norwegia 284,5 13 11 3 27 5 6 2 7 5 52
4 USA 219 9 11 20 2 8 4 6 6 46
5 Kanada 212 2 8 6 16 6 7 9 6 5 49
6 Austria 211 1 9 10 20 7 3 5 6 5 46
7 Holandia 171 7 5 3 15 3 6 4 1 2 31
8 Francja 167,5 3 3 7 13 1 9 8 4 6 41
9 Japonia 162,5 1 3 4 8 12 6 5 4 2 37
10 Włochy 156 3 2 4 9 7 4 5 9 7 41
11 Szwajcaria 134,5 4 2 6 12 4 2 3 3 6 30

Korea Południowa 111 6 3 3 12 2 4 18
13 Szwecja 98,5 2 3 5 3 8 2 4 22
14 Chiny 94 1 4 2 7 1 4 6 1 4 23
15 Czechy 46 3 3 2 1 2 2 10
16 Słowacja 45,5 2 1 1 4 2 2 1 9
17 Słowenia 42 1 2 3 2 2 1 3 11

Łotwa 38 1 1 2 1 2 3 8
19 Ukraina 34 1 1 1 3 1 1 2 7
20 Polska 34 1 1 2 1 1 1 2 2 9

Australia 32 1 2 3 1 1 5
Finlandia 24 2 2 1 1 1 7
Wielka Brytania 24 1 1 2 1 2 5

24 Kazachstan 23 1 1 2 1 1 2 6
Nowa Zelandia 12 1 1 1 2
Węgry 11 1 1 1 2

27 Białoruś 10 1 1 1 2
Hiszpania 10 2 2

29 Estonia 9 1 1 1
Bułgaria 9 1 1 1 2

31 Grecja 7 1 1 1
32 Belgia 6 1 2 3

Korea Północna 6 1 1 1
34 Walia 3 1 1

Szkocja 3 1 1
Dania 3 1 1

37 Rumunia 1 1 1
Razem 3106,0 84 84 84 252 84 87 83 85 79 670

TABELA 2
KLASYFIKACJA PUNKTOWA PAŃSTW W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 

SENIORÓW W SEZONIE 2018/2019 
ZIMOWE KONKURENCJE OLIMPIJSKIE
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Forum Trenera: Dobrze jest zakończyć sezon jako 
mistrz świata?
DAWID KUBACKI, MISTRZ ŚWIATA W SKOKACH 
NARCIARSKICH NA SKOCZNI NORMALNEJ: W ży-
ciu sportowca każdy sukces jest potrzebny. Po to się przez 
wiele lat pracuje. To jest spełnienie marzeń, osiągnięcie celu. 
Zwycięstwo podnosi na duchu. Po mistrzostwie, jeszcze 
w trakcie sezonu,  nie miałem czasu, żeby rozpamiętywać ten 
sukces. Zaraz potem miałem kolejne zawody i głowa automa-
tycznie przerzucała się na nowe wyzwania. Po sezonie we-
szliśmy w kolejny etap treningowy. Znów nie miałem czasu 
na przemyślenia, ale po drodze były wolne chwile i dotarło 
do mnie czego dokonałem. Może nie za bardzo się z tym uze-
wnętrzniam, ale cieszę się ogromnie i jest to teraz coś, co daje 
mi bardzo dużo energii do dalszej pracy.

ROZMAWIAŁ: OLGIERD KWIATKOWSKI

Kolejnym naturalnym krokiem 
w moim procesie treningowym jest 
poprawa detali. Tylko w ten sposób 
zrobię krok do przodu, również 
w kierunku igrzysk w Pekinie - 
mówi mistrz świata na skoczni 
normalnej Dawid Kubacki.

FT: Czy to był dla pana najlepszy sezon w karie-
rze? Tytuł mistrzowski, zwycięstwo w zawodach 
Pucharu Świata w Predazzo.
DK: Najlepszy, ale najlepszy – podkreślam – jak do tej pory. 
Zarówno pod względem wyników jak i samopoczucia. Wciąż 
wiem, że można było wiele rzeczy zrobić lepiej. To jest jednak 
kolejny powód do zadowolenia, bo przecież nie wykonałem 
wszystkiego tak jakbym tego chciał, czyli wyniki mogą być 
jeszcze lepsze. Jeśli jeszcze się poprawię, to mogę wspiąć się 
na szczyt.

FT: Gdzie tkwią u pana rezerwy?
DK: W skokach rezerwę można znaleźć w każdym elemencie. 
Na bardzo dobry skok składa się wiele czynników, tak więc 
każdy składnik skoku jest brany pod uwagę i każdy można 
jeszcze poprawić, zaczynając od pierwszej kwestii – prędko-
ści najazdowej. To jest pierwsza rzecz z jaką się spotykamy. 
Jeżdżę dobrze, ale można lepiej. Noty dostaję dobre, ale mogą 
być wyższe. Nie da się wymienić jednej rzeczy nad którą mu-
szę pracować i która zrobi różnicę. Na tym poziomie rywa-
lizacji sprawa rozbija się o detale i nad tymi detalami trzeba 
systematycznie pracować.

FT: Wie pan już co takiego pan zrobił przed ro-
kiem, że ten sezon był tak udany?
DK: Szczegółowej analizy nie robiłem, ale uważam że do se-
zonu nie można się przygotować w rok, od marca do marca, 
wyłącznie przez okres przygotowawczy. To jest moim zdaniem 
niemożliwe. U mnie największe zmiany zaszły wtedy, kiedy 
zostałem cofnięty do kadry B i rozpocząłem pracę z Maćkiem 
Maciusiakiem. Ustaliliśmy sobie wspólny cel, co chcemy zro-
bić i to zapoczątkowało serię zmian. Ostatecznie dzięki temu 
z przeciętnego zawodnika zostałem skoczkiem aspirującym do 
czołówki. Później, kiedy do polskiej kadry przyszedł Stefan 
Horngacher, kontynuowaliśmy tę pracę. Trochę to trwało, ale 
w życiu skoczka, w życiu sportowca, droga do sukcesu jest 
wieloletnią pracą.

Latanie ciągnęło mnie od 
dziecka. Stąd z czasem 

pojawiło się modelarstwo, 
teraz szybownictwo. Póki 
co traktuję to jako pasję, 

miłą formę spędzania 
wolnego czasu, sposób na 
oderwanie się od treningu.
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FT: Przed panem okres przy-
gotowawczy przed sezonem 
2019/2020. Lubi pan ten czas?
DK: Treningi wiosenne i letnie są dużo 
cięższe. Są większe obciążenia, większa 
objętość treningów, fizycznie to jest bar-
dziej wyczerpujące. Druga strona medalu 
– nie mamy zawodów co weekend, nie 
mamy obozu w każdym tygodniu. Kiedy 
jest się w domu, można się zregenero-
wać. Mamy właściwy balans. Nie dzielę 
okresów na gorsze i lepsze. Chcąc punk-
tować w zawodach PŚ, cieszyć się ze 
zwycięstw to teraz muszę się przygoto-
wać i przelewać pot na treningach.

FT: Jak pan podchodzi do 
regeneracji?
DK: Najlepszą formą byłoby położyć się 
i nic nie robić… Zdaję sobie jednak sprawę, 
że nie na tym to polega. Wiele czynników 
okołosportowych ma wpływ na nasz od-
poczynek. Przywiązujemy do tego zagad-
nienia ogromną wagę. Szczegółów nie będę 
zdradzał, bo to nasza wewnętrzna sprawa. 
Ale powiem ogólnie – dobry posiłek, do-
bry odpoczynek, dobry sen jest receptą na 
właściwą regenerację. Dla nas szczególnie 
ważne jest wyżywienie, bo musimy czerpać 
energię do ciężkiego treningu przy jedno-
czesnym zachowaniu wagi. 

FT: W marcu nastąpiła zmia-
na trenera polskiej kadry w 
skokach narciarskich. Stefana 
Horngachera zastąpił Michal 
Doleżal. Jakich zmian spodzie-
wa się pan w związku z tym 
wydarzeniem?
DK: Z Michalem znamy się od trzech 
lat. Pracuje z nami od momentu, kiedy 

przyszedł do kadry Stefan Horngacher. 
Współpracował ściśle z obecną repre-
zentacją. Michal zna bardzo dobrze 
wszystkie elementy, na które kładli-
śmy nacisk i będzie je wykorzystywał. 
Wiadomo, że jakieś drobne korekty 
się pojawią, ale to nie będą drastyczne 
zmiany. Nie będzie więc tak jak to było 
trzy lata temu, kiedy przyszedł Stefan 

U mnie największe zmiany zaszły 
wtedy, kiedy zostałem cofnięty 
do kadry B i rozpocząłem pracę 

z Maćkiem Maciusiakiem. 
Ustaliliśmy sobie wspólny 
cel, co chcemy zrobić i to 

zapoczątkowało serię zmian.
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i powiedział: „robiliście dotychczas 
pewne rzeczy tak, a teraz będziecie ro-
bić tak”. Wtedy była u nas duża zmiana, 
trzeba było się przystosować, nauczyć 
nowych ćwiczeń i potem je wykorzy-
stać na zawodach. 

FT: Jak skoczkowie podchodzą 
do zmian trenera? One nie są 
tak częste jak w klubach piłkar-
skich, ale są i trzeba zawsze się 
przyzwyczaić do nowego czło-
wieka, przystosować do nowych 
metod.
DK: Zmiana trenera jest zawsze ryzy-
kiem, ale też jest zawsze pewną szansą. 
Tego nie da się wcześniej przewidzieć. 
Może być tak, że przez rok nic nie wy-
chodzi, ale potem nagle zaczyna dzia-
łać. Tak było ze Stefanem. Stefan nam 
niczego nie gwarantował, powiedział, że 
w pierwszym roku nowe metody, inne 
zestawy ćwiczeń i zmiany w technice 
może nie zadziałają, ale my mu uwierzy-
liśmy. Warto było.

FT: Da się wyczuć w pana głosie, 
że ze względu na to doświad-
czenie wierzycie nowemu 
szkoleniowcowi? 
DK: Nie przychodzi do nas ktoś nowy, 
ktoś kto musi od nowa zbudować za-
ufanie. Mamy na tyle komfortową sy-
tuację, że znamy się i lubimy. Nie mu-
simy się poznawać, nie musimy ustalać 
nowych reguł, ten etap mamy za sobą.  

Możemy skupić się na pracy i wykorzy-
staniu tego czasu na przygotowanie się 
do sezonu, a nie na docieranie się.

FT: Pierwszym sprawdzianem 
będą zawody Letniego Grand 
Prix. Jak je pan traktuje?
DK: W tych konkursach najcenniej-
sze jest to, że nie wypada się z rytmu 
startowego. Pod tym względem jest to 

bardzo potrzebne. Starty dają nam tro-
chę adrenaliny – to pozytywny bodziec. 
Druga sprawa to możliwość sprawdze-
nia się z innymi zawodnikami w realnej 
rzeczywistości. Treningi nie dadzą nigdy 
tyle samo, co zawody. Nie ma co nato-
miast przywiązywać wagi do wyników 
w samych letnich GP. Do zawodów za-
wodnicy przystępują na różnym pozio-
mie zmęczenia. Jedni akurat wracają 

Zmiana trenera jest zawsze 
ryzykiem, ale jest też zawsze 

pewną szansą. Może być tak, że 
przez rok nic nie wychodzi, ale 

potem nagle zaczyna działać. Tak 
było ze Stefanem. Stefan nam 

powiedział, że nie daje gwarancji, 
że w pierwszym roku to będzie 

działało.
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z wakacji, inni skaczą po okresie ciężkich 
trzytygodniowych treningów. Wyniki 
w letnich GP nie są miarodajne i trzeba 
to brać pod uwagę. 

FT: Potem czeka was drugi sezon 
poolimpijski. Wiadomo, że igrzy-
ska są dla sportowców najważ-
niejsze. Myślicie już o starcie 
w Pekinie w 2022 roku?
DK: Przygotowuję się do każdego kolej-
nego sezonu. Nigdy nie robiłem założeń, 
że ten sezon sobie odpuszczę, a później 
to dowalę sobie trening i wszystko nad-
robię. Skoki narciarskie są sportem tech-
nicznym. Oprócz siły właśnie technika 
ma ogromne znaczenie i nad nią trzeba 
nieustannie pracować. Nie można robić 
przerw. Dla mnie kolejnym naturalnym 
krokiem w procesie treningowym jest 
poprawa detali. Tylko w ten sposób zro-
bię krok do przodu, również w kierunku 
igrzysk w Pekinie.

FT: Od kilku lat prowadzi-
cie badania, które z inicja-
tywy Instytutu Sportu są 

przeprowadzane w Instytucie 
Lotnictwa w Warszawie. Co 
panu dają?
DK:  Mie l i śmy k i l k ak rotn ie  ses je 
w Instytucie Lotnictwa. Każda daje 
nowe perspektywy, nowe wiadomości 
o zawodnikach, wskazuje pewne ten-
dencje. Analizy informują nas czego 
pilnować, na co zwracać uwagę, cze-
go unikać. Przy tym poziomie skoków 
każde pół metra gra rolę i to sporą. Te 
pół metra zyskujemy również właśnie 
dzięki takim badaniom.

FT: Pan jest blisko lotnictwa, 
lubi pan modelarstwo i szybow-
nictwo. Czy da się wykorzystać 
wiedzę z tych dziedzin w skokach 
narciarskich?
DK: Szybownictwo jest inną formą 
latania. W szybowcu siedzę, czas lotu 
jest zupełnie inny. Jest trochę ele-
mentów wspólnych, z których można 
czerpać wiedzę. W procesie szkole-
nia szybowcowego jest dużo wiedzy 
o aerodynamice, którą można prze-
nieść do skoków narciarskich. Czasami 

zastanawiam się nad tym, czy jako za-
wodnik mogę ją wykorzystać.

FT: A po zakończeniu kariery 
myśli pan o tym, żeby zostać lot-
nikiem czy trenerem? 
DK: Kurs trenerski zacząłem robić 
dużo wcześniej niż kurs szybowcowy. 
Chciałbym jak najdłużej kontynuować 
karierę sportowca i życzę sobie, żeby 
zdrowie mi pozwoliło, by trwała jak 
najdłużej, ale nigdy nie wiadomo jak 
życie się potoczy. Zacząłem się przy-
gotowywać do zawodu trenera. Co 
będzie potem? Zobaczymy. Latanie 
ciągnęło mnie od dziecka. Stąd z cza-
sem pojawiło się modelarstwo, teraz 
szybownictwo. Póki co traktuję to jako 
pasję, miłą formę spędzania wolnego 
czasu, sposób oderwania się od trenin-
gu. Mogę wsiąść do szybowca i tam 
nikt nie będzie mi gitary zawracał. Ale 
w karierę pilota musiałbym zainwe-
stować dużo więcej czasu. Nie mam 
go, bo skupiam się na treningach. Po 
zakończeniu kariery chciałbym zostać 
przy tym sporcie. Kocham to, co robię.
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Zmiany będą 
niewielkie

Czeski szkoleniowiec zastąpił po sezonie Austriaka Stefana 
Horngachera. Wcześniej Doleżal pracował z reprezentacją B 
Czech, a potem - przez trzy lata – w kadrze Polski w skokach nar-
ciarskich, był odpowiedzialny za sprzęt i fazę lotu u Horngachera. 

Forum Trenera: Rozpoczął pan pracę z kadrą pol-
skich skoczków. Jakie ma pan odczucia po pierw-
szych tygodniach pracy?
MICHAL DOLEŻAL: Po polsku to się mówi, że wszedłem 
trochę w stare buty. Chcę to podkreślić. Nie jestem nowym 
człowiekiem w polskich skokach. Przez trzy lata pracowałem 
ze Stefanem Horngacherem. Stefan prowadził tę grupę za-
wodników i kierował sztabem trenerskim. Kontynuujemy teraz 
jego pracę, na przykład w obszarze przygotowania motorycz-
nego. Robimy to, co przedtem. Zmieniamy niewiele. Na przy-
kład inaczej wygląda obecnie system funkcjonowania kadry 
A i kadry B. Rozszerzamy współpracę między tymi grupami. 
Trochę pozmieniamy też trening niektórych elementów tech-
niki, musimy też cały czas być czujni w sprawie sprzętu.

FT: Czy nadal będzie pan współpracował z dokto-
rem Haraldem Pernitschem, który dbał o przygo-
towanie motoryczne w czasie, gdy szkoleniowcem 
był Stefan Horngacher?
MD: Działamy wspólnie dalej, kontynuujemy pracę. Dlatego 
nie zmieniamy nic w przygotowaniu motorycznym. Doktor 
Pernitsch wszystko wcześniej opracował.

FT: Skoki narciarskie w ostatnich latach to nie tyl-
ko trening, ale też wprowadzanie nowych techno-
logii zwłaszcza w sprzęcie. Jak pan o to zadba?
MD: Z każdym sezonem pod względem zawansowania tech-
nologicznego skoki narciarskie mocno się rozwijają. Będziemy 

WYWIAD

testować nie tylko kombinezony, ale też buty, narty. Musimy iść 
do przodu. Nie mogę zdradzić szczegółów planowanych zmian.

FT: Kilku lat temu Polski Związek Narciarski dzięki 
współpracy z Instytutem Sportu w Warszawie na-
wiązał kontakt z Instytutem Lotnictwa. Czy nadal 
będziecie prowadzić badania w tej placówce?
MD: Planujemy je kontynuować. Przeprowadzamy tam testy 
sprzętu, a zawodnicy pracują nad czuciem. Przynosi to nam 
kolosalne korzyści. Skoczek dzięki tym sprawdzianom może 
bardziej koncentrować się na tym, co później robi na skoczni. 
Badania są bardziej wydajne i mniej niebezpieczne. Na skoczni 
skok trwa pięć sekund, a w Instytucie Lotnictwa każdy zawod-
nik może nalatać się przez 20 minut. Gdybyśmy to przeliczyli 
na liczbę oddanych skoków, to daje nam ponad 200 skoków. 
Znacznie ułatwia to naszą pracę.

FT: Jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy?
MD: Moje stanowisko objął Andrzej Zapotoczny, który rok 
wcześniej współpracował z kadrą juniorów. Będzie odpo-
wiedzialny za fazę lotu i za sprzęt tak jak ja w czasie pracy 
u Stefana Horngachera. Ja będę się bardziej koncentrował na 
zawodach, na programie treningowym i startowym. Nie miał-
bym czasu na wszystko.

FT: Jakie cele pan sobie stawia na ten sezon, naj-
pierw w najbliższej części sezonu, czyli w letnich 
Grand Prix?
MD: Nie pojedziemy na wszystkie zawody, bo letnie kon-
kursy są zawsze tylko przygotowaniem do zimy. Tam, gdzie 
wystartujemy chcemy wypaść jak najlepiej, ale nie zwraca-
my tyle uwagi na letni sezon, co na zimowy. Najważniejsze 
zawody zimą to Turniej Czterech Skoczni i mistrzostwa 
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ROZMAWIAŁ:  OLGIERD KWIATKOWSKI

Filozofię pracy z kadrą skoczków 
narciarskich przedstawia „Forum Trenera” 
jej nowy trener Michal Doleżal.
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świata w lotach w Planicy. Ale ja mam za zadanie dobrze 
przygotować kadrę do sezonu. Koncentrujemy się na tym 
co robimy od zawodów do zawodów. 

FT: Ma pan jakiś konkretny cel dotyczący kon-
kretnego zawodnika? Widzi pan kogoś, kto ma 
niewykorzystane rezerwy i można go wprowadzić 
jeszcze wyżej?
MD: Nie mogę mówić o indywidualnym przygotowaniu. Muszę 
zwracać uwagę na wszystkich skoczków, na wszystkie kadry, 
bo jestem trenerem kadry narodowej w skokach narciarskich. 
Nie dzielę zawodników. Każdy jest dla mnie tak samo ważny. 
Staram się wszystkim udzielać najlepszych rad. Chcę, żeby 
wszyscy skakali na swoim najwyższym poziomie.

FT: Widzi pan szansę dla juniorów? Czy któryś 
z młodych zawodników mógłby na stałe wejść do 
kadry A?
MD: Sprawdzianem będą letnie zawody, zobaczę wówczas jak 
się rozwijają młodzi skoczkowie. Podkreśliłem już, że istotną 
zmianą dla mnie jest współpraca kadry A i B. Ma ona służyć 
płynnemu przejściu najlepszych juniorów do czołowej grupy. 
Chciałbym zabierać na obozy jednego, dwóch zawodników 
z zaplecza. 

FT: Jak bardzo skorzystał pan z pracy u boku 
Stefana Horngachera?
MD: Trzy lata spędzone w sztabie trenerskim Stefana dały 
mi ogromnie dużo. Bardzo też doceniam doświadczenie, 
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Na skoczni skok 
trwa pięć sekund, 

a w Instytucie 
Lotnictwa każdy 
zawodnik może 

nalatać się przez 20 
minut. Gdybyśmy to 
przeliczyli na liczbę 

oddanych skoków, to 
daje nam 200 skoków. 

Znacznie ułatwia to 
naszą pracę.
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Zdaję sobie sprawę jak 
odpowiedzialnego zadania się 

podjąłem. To jest wielkie wyzwanie. 
Każde wyzwanie niesie ze sobą 
ryzyko, ale wszystko dokładnie 
przemyślałem. Gdybym się bał, 

odmówiłbym tej pracy.
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które zebrałem jako zawodnik, miało 
to ogromne znaczenie. W takiej dyscy-
plinie jak skoki ten element życiorysu 
odgrywa ogromną rolę. Nie wyobra-
żam sobie bycia na tym stanowisku, 
nie będąc wcześniej zawodnikiem.

FT: Skakał pan w czasach, 
gdy w Polsce idolem był Adam 
Małysz. Teraz Małysz został 
pana szefem jako dyrektor 
sportowy. Jak widzi pan tę 
współpracę?
MD: Zdaję sobie sprawę jak ważna to 
postać dla polskich skoków. Adam jest 
legendą, od niego zaczął się boom na 
tę dyscyplinę. Nie można było wybrać 
bardziej odpowiedniej osoby na to sta-
nowisko. Darzymy się ogromnym sza-
cunkiem, przed Adamem czuję wielki 
respekt i wiem, że w każdej chwili mogę 
na niego liczyć.

FT: Zamieszka pan w Polsce?
MD: Mieszkam dalej w Czechach. 
Dojeżdżam na obozy i na treningi. 
Pracujemy teraz tak, że mamy obóz przy-
gotowawczy co drugi tydzień, a przerwy 
spędzamy w domu. Tak było też przed-
tem za czasów Stefana Horngachera.

FT: Zawarł pan kontrakt do 
igrzysk olimpijskich w Pekinie, 

czy to oznacza, że już teraz sta-
wia pan sobie za cel przygotowa-
nie do igrzysk?
MD: To jest bardzo daleka perspektywa. 
Igrzyska są najważniejszą imprezą w na-
szej dyscyplinie i są finałem czteroletniej 
pracy, ale medale zapewnia konsekwent-
na praca w czteroleciu. Zrobię wszyst-
ko, by te medale polscy skoczkowie 
w Pekinie zdobyli.

FT: Podjął się pan pracy w Polsce, 
gdzie skoki narciarskie są 
drugą najbardziej popularną 

dyscypliną po piłce nożnej. Czy 
zdaje sobie pan sprawę jaki cię-
żar wziął pan na swoje barki?
MD: Pracuję z polskimi skoczkami trzy 
lata i widzę to, co się w waszym kraju 
dzieje. Zdaję sobie sprawę jak odpo-
wiedzialnego zadania się podjąłem. To 
jest wielkie wyzwanie. Każde wyzwa-
nie niesie ze sobą ryzyko, ale wszystko 
dokładnie przemyślałem. Gdybym się 
bał, odmówiłbym tej pracy. Skoro przy-
jąłem tę ofertę, to znaczy, że się nie boję 
i chcę osiągnąć cele, które przede mną 
się stawia.
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Mamy naprawdę dobry 
moment dla sportu 

w naszym kraju.
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Justyna Kowalczyk: 
Wciąż trzeba 
harować

Pięć razy 
w c h o -
dziła na 

o l i m p i j s k i e 
podium. Dwa 

razy sięgała po 
złote medale naj-

ważniejszej imprezy 
czterolecia. Zdobyła też 

dwa mistrzostwa świata, cztery Krysz-
tałowe Kule i... można tak jeszcze długo wy-

mieniać sukcesy jednej z najbardziej utytułowanych polskich 
sportsmenek w historii.

Justyna Kowalczyk przez ponad dekadę stanowiła jednooso-
bowo o sile polskich biegów narciarskich. A za nią przez całą 
karierę stał trener Aleksander Wierietielny. Stworzyli duet, 
który napędzał się do pracy i dawało to niesamowite efekty. 
Oboje wyjątkowo ambitni i jeszcze bardziej pracowici, a przy 
tym nigdy nie bali się mówić wprost o tym, co ich boli i umieli 
walczyć o swoje na każdym polu.

WYWIAD

Ponad rok temu postanowili spróbować zacząć od nowa. 
Podczas ostatnich zimowych igrzysk w Pjongczangu powstał po-
mysł, aby powoli kończąca ze sportem wyczynowym Justyna zo-
stała asystentką trenera Wierietielnego. Wspólnie objęli bardzo 
młodą kobiecą kadrę. Szkolą głównie nastolatki, które w przy-
szłości mogą stać się silnymi zawodniczkami. „Forum Trenera” 
Justyna Kowalczyk opowiedziała o płynnym przejściu z wyczy-
nowego uprawiania sportu do pracy trenerskiej, wyzwaniach 
i zagrożeniach.

„Forum Trenera”: Łatwiej być zawodnikiem czy 
trenerem? Pytam gdyż ma pani porównanie jako 
trenerka, która jeszcze niedawno startowała 
wyczynowo.
JUSTYNA KOWALCZYK: Nie porównywałabym tych dwóch 
zajęć, bo to zupełnie różne światy. Jedno i drugie zadanie wią-
że się jednak z wielkimi wyzwaniami i wykonywaniem jeszcze 
większej pracy. Oczywiście pod warunkiem, że chce się być 
dobrym w swojej pracy. Jedno i drugie zajęcie jest emocjonu-
jące, choć przynajmniej na razie – jako trener na pół gwizdka – 
mam takie odczucie, że wolę sama odpowiadać za swoją robotę. 
W życiu trenera jest jednak inaczej, bo pracę weryfikują wyniki 
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Z JUSTYNĄ KOWALCZYK ROZMAWIA KAMIL WOLNICKI („PRZEGLĄD SPORTOWY”).

Biorąc się za pracę szkoleniową usłyszałam 
od trenera, żebym robiła dokładnie to 
samo co robiłam jako zawodniczka, a więc 
oddała wszystko co mogę, wykonała swoje 
obowiązki, później dołożyła to, co wychodzi 
z pasji.
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prowadzonych zawodników. Wyzwanie 
jest ogromne, a tak naprawdę wiele zależy 
od tego, z kim się pracuje.

FT: Jak dawno temu postanowiła 
pani, że będzie chciała się rozwi-
jać w kierunku pracy trenera?
JK: Zdobyłam odpowiednie wykształ-
cenie, ale nie robiłam tego specjalnie 
po to, aby zostać w przyszłości tre-
nerką. Uczyłam się żeby wiedzieć co 
robić i jak być lepszą zawodniczką. 
Nie miałam wielkich planów na przy-
szłość, nie zakładałam, że w tym czy 
tamtym roku skończę z wyczynem 
i zostanę trenerką. To tak nie dzia-
ł a ło.  Pr zed z imow ymi igr z yskami 
w Pjongczangu zaczęła jednak kiełko-
wać mi myśl o tym, a już w samej Korei 
Południowej bardziej się sprecyzował 
pomysł, że można pomóc biegom nar-
ciarskim w Polsce i mogę spróbować 
to zrobić. Najtrudniej było przekonać 
trenera Aleksandra Wierietielnego, 
żeby podjął się ze mną tego wyzwa-
nia i wszystko firmował swoim nazwi-
skiem, na które przecież bardzo długo 
i ciężko pracował. Nie był pewien, czy 
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W przypadku podstaw 
teoretycznych mam za sobą 

szkołę sportową, liceum sportowe, 
studia na Akademii Wychowania 

Fizycznego, napisałam też 
rozprawę doktorską. Teoretycznie 

można się więc wykształcić 
bardzo dobrze, ale dalej i tak 

potrzeba praktyki.

to dobra „inwestycja”. Ostatecznie 
się zdecydował, a później zaczęli-
śmy pracować. To tyle, cała historia.

FT: Można powiedzieć, że Justyna 
K o w a l c z yk –  b i e g a c z k a j e s t 

„autorskim projektem” trenera 
Aleksandra Wierietielnego?
JK: Można tak powiedzieć. Chociaż 
chyba lepiej troszkę inaczej, bo dołoży-
łam do tego wszystkiego wiele od sie-
bie. Myślę, że od około 23. roku życia 
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w tym wszystkim, co robiłam, był też 
mój wkład. Trener jest bardzo mądrym 
człowiekiem, a jego mądrość polega 
między innymi na tym, że mnie słuchał. 
No i oczywiście ja jego. Podsumowując, 
jestem jego projektem, choć trener za-
wsze miał otwarty umysł na to, aby do-
kładać do tego moje pomysły.

FT: Kiedy pani startowała, 
zawsze była typem wojownika. 
Kimś, kto w razie potrzeby daje 
z siebie więcej niż sto procent 
i tak się zastanawiam...
JK: Teraz to mi trochę przeszkadza.

FT: Właśnie do tego zmierzam.
JK: Właśnie o tym mówię, że ta cecha 
teraz trochę przeszkadza. Gdybym trafi-
ła na zawodnika czy zawodniczkę trochę 
bardziej ukształtowaną... Jeszcze inaczej: 
dziewczyny, które teraz prowadzimy są 
bardzo młode i dopiero się kształtują. 
A nie ma w pełni profesjonalnych 17-la-
tek. No po prostu nie ma takich cudów, 
ale to dobrze! 17-latka ma się uczyć, 
od tego jest czas młodości. Gdybym 

w przyszłości trafiła na kogoś, kto był-
by tak ukształtowany jak ja, czyli peł-
nego profesjonalistę, który przy tym 
charakteryzuje się wielką walecznością, 
to te moje cechy by pomogły. Uważam, 
że kiedy dwie osoby potrafią iść przed 
siebie po trupach, wówczas przychodzą 
efekty pracy. A ja tak właśnie szłam, po 
trupach. Mój trener jest bardzo spokoj-
nym człowiekiem, ale poziomem am-
bicji mi nie ustępuje. Myślę zresztą, że 
częściej ja potrafiłam odpuścić niż mój 
trener. To wszystko pozwoliło osiągać 
naprawdę dobre wyniki.

FT: Czy trener w Polsce ma odpo-
wiednie warunki, żeby się rozwi-
jać i spokojnie pracować? Pytam 
ogólnie o środowisko trenerskie.
JK: Tylko ja nie jestem odpowiednią 
osobą, żeby się wypowiadać i to ko-
mentować. Pytanie trzeba lepiej za-
dać innym. Latami byłam zawodnicz-
ką i mam dzisiaj mnóstwo kontaktów 
w mojej dyscyplinie na całym świecie. 
Jeśli potrzebuję dokształcenia, jakiejś 
wiadomości czy po prostu mam jakieś 

pytanie, to siadam przy komputerze 
i piszę maila, a później czytam odpo-
wiedź. Jeśli trzeba do czegoś dorzucić 
kilka tysięcy złotych, robię to i nie ma 
żadnego problemu. Zawsze zresztą in-
westowałam w siebie i dzisiaj nadal to 
robię. Mogę więc powiedzieć, że mam 
nieco łatwiejszy start niż inni. A do tego 
obok mnie jest autorytet, a to bardzo, 
bardzo ważne. W przypadku podstaw 
teoretycznych mam za sobą szkołę 
sportową, liceum sportowe, studia na 
Akademii Wychowania Fizycznego, 
napisałam też rozprawę doktorską. 
Teoretycznie można się więc wykształ-
cić bardzo dobrze, ale dalej i tak potrze-
ba praktyki. Natomiast nie mam obecnie 
czasu, aby wykorzystać możliwości jakie 
daje państwo polskie, żeby jechać na 
tygodniowe szkolenie, które proponu-
je Ministerstwo Sportu i Turystyki czy 
Instytut Sportu. Ale jestem odpowied-
nio przygotowana, mogę korzystać z 
własnego portfela i wielkiego doświad-
czenia człowieka, który jest obok mnie 
- Aleksandra Wierietielnego. To napraw-
dę coś!
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FT: A jest z kim pracować w pol-
skim sporcie?
JK: Mówimy o całym sporcie czy o bie-
gach narciarskich?

FT: Pytam czy jest z kogo wybie-
rać kandydatów na przyszłych 
zawodowców.
JK: Trzeba dobrze się przyglądać i szu-
kać, uważam, że zawsze potrzeba ludzi 
z pasją. Wielokrotnie podczas mojej 
przygody ze sportem spotykałam ludzi, 
którzy potrafili rewelacyjnie mówić, 
ale kiedy przychodziło się sprawdzić 
w trudnych warunkach, na przykład 
ciągłych wyjazdów, czy startów w tak 
stresujących imprezach, jak igrzyska 
olimpijskie lub Tour de Ski, okazywa-
ło się, że świetne mowy nie działają 
w praktyce. Tym niemniej na pewno 
w ostatnich latach, powiedzmy dzie-
sięciu czy piętnastu, wszystko zaczyna 
mieć ręce i nogi. Pojawiają się otwarci 
ludzie, którzy chcą być tacy, jak najlep-
si. Wciąż jednak problemem bywa to, 
że zawodnicy i trenerzy, a z nimi tak-
że ludzie współpracujący, ustawiają się 
od razu na pozycji przegranej. „Bo ja 
jestem z Polski i na pewno przegram” 
– ja naprawdę spotykałam się z takim 
podejściem, ale na szczęście widzę już 

zmianę. Nie można się stawiać na prze-
granej pozycji, bo to oznacza brak pro-
fesjonalizmu. Paszport ani narodowość 
nie mają znaczenia, bo da się być zawo-
dowcem i walczyć o zwycięstwa, będąc 
z Białorusi, Polski, USA czy skądkolwiek 
na świecie. I właśnie takich pracusiów 
trzeba szukać, aby odpowiednio budo-
wać drużynę. Mój trener to człowiek, 

którego znalazłam w naszym kraju, pań-
stwo polskie mi go dało i opłacało. To 
największe dobro, jakie mnie spotkało 
w moim życiu. Drugim zawodowcem, 
z którym przez lata miałam do czynienia, 
był doktor Robert Śmigielski. I to też typ 
profesjonalisty absolutnego w sporcie. 
Doskonale się sprawdził przy moich kon-
tuzjach. Wszystko potrafił ogarnąć. 

Wciąż problemem bywa to, że 
zawodnicy i trenerzy, a z nimi także 

ludzie współpracujący ustawiają 
się od razu na pozycji przegranej. 
„Bo ja jestem z Polski i na pewno 
przegram”. Nie można się stawiać 

na przegranej pozycji, bo to 
oznacza brak profesjonalizmu.
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FT: Często się mówi że dzisiaj 
młodzieży się nie chce, że wolą 
spędzać czas przed komputerem 
albo z padem do konsoli w ręku. 
Z drugiej strony rozmawiałem 
ostatnio z trenerem kajakarek 
Tomaszem Krykiem, który od 
lat osiąga sukcesy z kolejny-
mi pokoleniami sportowców. 
Usłyszałem od niego, że tak 
dobrze sportowcy i trenerzy nie 
mieli od lat. Wszystko dlatego, że 
pojawiło się sporo pieniędzy.
JK: Tak, mamy naprawdę dobry mo-
ment dla spor tu w naszym kraju. 
„Fejsbuki”, social media i tak dalej dały 
sportowcom możliwość otwarcia się na 
świat, a za tym idą sponsorzy. Mieć na-
wet niedużego mecenasa i stypendium, 
to dzisiaj naprawdę bardzo osiągalne. 
Stypendium daje miejsce w ósemce 
podczas mistrzostw świata, tak? Moim 
zdaniem wymagania więc wcale nie są 
duże. Jeśli ktoś chce być naprawdę do-
bry i zdobywać medale, to nie zastana-
wia się, czy osiągnie takie minimum, bo 
to się dzieje jakby samo. Pieniądze dla 
trenerów? Cóż fajnie być szkoleniowcem 
z zagranicy, bo wtedy w Polsce zarabia 
się więcej już na starcie, ale ci krajowi, 

którzy są utytułowani, też nie mają na co 
narzekać. Wypłaty są na dobrym i solid-
nym poziomie. Przy czym warto jednak 
pamiętać przede wszystkim o tym, że 
sport wyczynowy to wciąż... sport wy-
czynowy. Media społecznościowe ani 
żadne pieniądze nie zmienią tego, że aby 
osiągać dobre wyniki trzeba zasuwać 
i naprawdę bardzo mocno się poświęcić. 
Na najwyższym poziomie nie ma innej 
drogi. Myślę sobie, że kiedy młodzież 
widzi dzisiaj zdjęcia sportowca z szero-
kim uśmiechem na Instagramie to myśli, 
że tak to wygląda cały czas. Cóż prawda 
jest taka, że tam wrzuca się ładne rzeczy, 
a nie moment gdy człowiek wymiotuje 
po treningu. A to też się dzieje, bo taki 
jest zawodowy sport. Efekt jest taki, że 
wielu widzi świat za bardzo wyidealizo-
wany. Trener mi opowiadał, że kiedyś nie 
miał butów czy ubrań. Pod tym wzglę-
dem wiele się zmieniło, bo cały świat się 
zmienił, ale jedno jest stałe w sporcie: 
wciąż trzeba wykonać ogromną i bardzo 
trudną pracę, aby osiągnąć dobre wyniki. 
I kiedy młody człowiek zaczyna się zde-
rzać z rutyną, codziennością, która czę-
sto boli, czasem się zniechęca, bo dzisiaj 
życie może być dość proste. Przecież nie 
trzeba nawet wychodzić z domu, żeby 

zrobić zakupy. A w sporcie łatwiej nie 
jest, trzeba zasuwać, tak jak zawsze.

FT: Ma pani trenerskie marzenie, 
żeby znaleźć sportowy diament, 
który doprowadzi pani na szczyt 
tak, jak kiedyś zrobił to z panią 
trener Wierietielny?
JK: Jakby to powiedzieć... Kiedy sama 
byłam sportowcem, na początku dłu-
giej drogi, nie miałam w głowie myśli, że 
muszę sięgnąć po olimpijskie złoto, bo 
inaczej zostanę niespełniona. Inaczej – 
miałam taki cel, żeby każdego dnia zro-
bić to, co do mnie należy. I teraz biorąc 
się za pracę szkoleniową, usłyszałam od 
trenera, żebym robiła dokładnie to samo, 
a więc oddała wszystko, co mogę, wyko-
nała swoje obowiązki, później dołożyła 
to, co wychodzi z pasji. Powiedział mi, 
że jeśli to zrealizuję i wytrwam w tym 
zawodzie – co swoją drogą wcale nie 
jest powiedziane i nie dawałabym sobie 
wielkich szans – to wcześniej, czy później 
jakaś młoda i wesoła osóbka zrozumie, 
jak wiele się dla niej poświęca. A kiedy 
zejdą się dwie osoby, które są gotowe ru-
szyć z motyką na słońce, to tylko kwestią 
czasu będzie, kiedy za tym pojawią się  
naprawdę dobre wyniki.
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Teraz mam 
pełen spokój

WYWIAD

PODSUMOWANIE SEZONU ZIMOWEGO 2018/2019

NATALIA MALISZEWSKA MISTRZYNI 
EUROPY W SHORT-TRACKU 
W ROZMOWIE Z EDYTĄ KOWALCZYK 
„PRZEGLĄD SPORTOWY”

Nie potrzebujemy lidera bo 
mamy dwóch wspaniałych 
trenerów i jeden cel

Natalia Maliszewska to pierwsza polska 
zdobywczyni Pucharu Świata w short-tracku. 
Trofeum zdobyła na dystansie 500 m. Miniony 
sezon był najlepszym w karierze niespełna 
24-letniej łyżwiarki. W sumie sześć razy stała 
na podium m.in. wygrywając pierwszy dla 
Polski złoty medal ME, czy zawody Pucharu Świata 
w Calgary i Salt Lake City. Debiut olimpijski ma już 
za sobą, ale w Pekinie jej oczekiwania będą dużo 
wyższe niż przed rokiem w Pjongczangu.
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„Forum Trenera”: Jakie cechy 
składają się na postać wzorowe-
go trenera?
NATALIA MALISZEWSKA: Spokój 
i pewność siebie. Jeśli trener je posiada, 
to wpływają na zawodnika. Jeśli nie – za-
wodnik od razu to wyczuje. Spotykałam 
na swojej drodze szkoleniowców, którzy 
okazywali brak pewności siebie. Nagle 
zmienili wcześniej ustalony plan, skra-
cali bądź wydłużali serie treningowe, 
a my jako zawodnicy czuliśmy się w tym 
wszystkim pogubieni. Tak nie powinno 
być. Sebastien Kross był trenerem, któ-
ry pokazał mi jak trenować i traktować 
tę pracę jako przyjemność, choć wy-
dawałoby się, że to ogromnie trudne. 
Z moją obecną trenerką kadry – Urszulą 
Kamińską, tworzyli świetny duet szko-
leniowy i wiele się od siebie nawzajem 
nauczyli. Teraz w kadrze współpracuję 
z trenerką Ulą i z Gregorym Durandem. 
Konsekwentnie realizujemy nasze zało-
żenia. Oni wiedzą co robią, dlatego jeśli 
o coś zapytam, to uzyskam konkretną 
odpowiedź. Oboje mają do nas „ludzkie” 
podejście. Możemy razem pożartować, 
pośmiać się. Darzymy się szacunkiem bo 

wiem, ile pracy wkładają w nasze przygo-
towania. To bardzo zdrowa relacja. Pomaga 
w sporcie i w normalnym życiu. Kiedy trze-
ba też nas dyscyplinują.

FT: O niektórych zawodnikach 
mówi się „mistrzowie treningu”. 
To prawda, że u pani jest od-
wrotnie i lepiej niż na treningach 
radzi sobie pani na zawodach?

NM: Nie powiem o sobie „mistrzyni tre-
ningu”, bo są momenty, w których nie 
daję rady przejechać wszystkich okrążeń 
do końca. Po prostu staram się przesu-
wać swoje granice. Teoretycznie zawody 
są dla mnie łatwiejsze, bo tam mój bieg 
trwa maksymalnie 45 sekund, a podczas 
treningu muszę wytrzymać dwie i pół 
godziny. Poprzedni sezon pokazał, że 
wprowadzenie wielu nowych elementów 

Poprzedni sezon pokazał, że 
wprowadzenie wielu nowych 

elementów w przygotowaniach 
przyniosło efekty.
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w przygotowaniach przyniosło efekty. 
Zresztą trenerka Ula zna mnie bardzo do-
brze, gdyż pracujemy razem od kilku lat. 
Popełniłyśmy w tym czasie parę błędów, 
ale cóż – takie jest życie. Jej i Gregoremu 
bezgranicznie ufam, bo wiem, że chcą 
aby cała nasza kadra się rozwijała, więc 
wspólnie dążymy do wyznaczonego celu. 
W takim czteroletnim przygotowaniu do 
igrzysk nie zawsze jest kolorowo i trafiają 
się gorsze chwile, ale trzeba je przetrwać 
i nie poddawać się. 

FT: Trenerka Kamińska zawsze 
podkreśla, że niezależnie od bie-
żących sukcesów celem są igrzy-
ska olimpijskie w Pekinie. Czy 
aby na pewno rezultaty, takie 
jak podium Pucharu Świata, nie 
zmieniają niczego we wcześniej 
założonym planie treningowym?
NM: Ja i nasza grupa nie znamy szcze-
gółowego planu na trwający cykl olim-
pijski. Z reguły dostajemy wytyczne 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
W poprzednim sezonie skupiliśmy 
się mocno na pracy nad dystansem 
1000 m. W grupie wypracowaliśmy 
czas rundy maksymalnej i staraliśmy 

się go przedłużyć, to znaczy móc dłu-
żej utrzymywać wysokie tempo i jechać 
szybciej. Dlatego końcówka sezonu 
również na tym dwukrotnie dłuższym 
dystansie niż mój koronny była dosyć 
emocjonująca. Mimo to, że jestem czy-
stym sprinterem, to nawet ten tysiąc 
podoba mi się, jeśli tylko noga „poda-
je”. Kiedyś zarzekałam się, że nie będę 

startować na tym dystansie, bo jest 
najgorszy, ale okazuje się, że na nim też 
mogę uzyskiwać dobre rezultaty.

FT: Jak dużą rolę w treningach 
pod kątem startu na 1000 m od-
grywa silna grupa?
NM: Sama nie dałabym rady przejechać 
wszystkich odcinków na odpowiedniej 

Nie pochwalam nierozłącznej 
relacji zawodnik-trener. Gdy 

szkoleniowca zabraknie, pojawia 
się wówczas panika. A przecież 
chociażby podczas igrzysk jest 

taka wrzawa na trybunach, że nie 
potrafi się usłyszeć swoich myśli, 

a co dopiero słów trenera.
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rundzie, więc grupa ogromnie mi po-
maga. W naszej dyscyplinie samemu 
trudno jest coś wytrenować. Na torze 
długim zawodnik walczy głównie sam ze 
sobą i tylko z jednym rywalem podczas 
startu. Ja mam obok siebie cztery inne 
dziewczyny, które chcą ze mną wygrać. 
Dlatego im więcej na treningach two-
rzymy sytuacji podobnych do tych na 
zawodach – np. wyprzedzanie czy zmia-
na tempa – tym lepiej potrafimy na nie 
reagować podczas samego startu. 

FT: Wasza trenerka podkreśla, że 
sukcesy indywidualne odnoszą 
zawodnicy krajów, które mają 
silne sztafety. Dlatego chciałaby, 
aby do igrzysk w Pekinie zakwa-
lifikowała się polska sztafeta 
męska i żeńska. 
NM: Widać to bardzo dobrze podczas 
zawodów – gdy drużyna odpowiednio 
pracuje razem i ma sukcesy w sztafecie, 
wówczas przekłada się to na indywidu-
alne rezultaty. Dziewczyny z mocnych 
sztafet także bardzo dobrze potrafią 
rozgrywać biegi na 1000 m i tasować 
się z rywalkami. Nasza dyscyplina jest 
bardzo trudna. Czasem aż zastanawiam 
się co mnie do niej przyciągnęło? 

FT: Dlaczego nie lubi pani na-
zywania się liderką polskiej 
reprezentacji?

NM: Nie potrzebujemy lidera, bo mamy 
dwóch wspaniałych trenerów i jeden 
cel. Ja też mam swoje słabości i nie 
jest tak, że podczas treningów brylu-
ję od pierwszego do ostatniego kółka. 
Czasami po zajęciach któryś z kolegów 
powie mi z uśmiechem: „Oj Natalka, 
widziałem, że nie dawałaś rady na tych 
ostatnich kółkach, dublowaliśmy cię już”.

W naszej grupie najważniejsze jest to, że 
każdy może być kim chce. Taki wniosek 
wyciągnęliśmy z rozmów z naszą panią 
psycholog, gdy mieliśmy wskazać to, co 
nam się podobało, nie podobało, a co 
chcielibyśmy zmienić w porównaniu do 
poprzedniego sezonu. Jeśli ktoś chce 
być wariatem na treningu to nim jest. 
A gdy inny woli milczeć to też ma do 
tego pełne prawo. Każdy z nas jest inny 
i dobrze się z tym czuje. 

Często słyszę pytanie o to, czy czu-
ję się liderem grupy. Wtedy zawsze 
odpowiadam, że jestem tym samym 
„Kurczakiem” - na treningu biegam 
i rozgrzewam się razem z dziewczyna-
mi, a po zajęciach wychodzę z nimi na 
zakupy czy na kawę. Moje wyniki nie 
dość, że podbudowują mnie, to także 
pokazują reszcie grupy, że wygrywa-
nie jest możliwe. Nie chciałabym, żeby 
nazywanie mnie liderem zaburzyło coś 
w naszej grupie, bo komuś mogłoby się 
to nie spodobać. Zresztą trenerzy pilnu-
ją, by tak się nie stało. 

FT: W minionym sezonie prze-
jechała pani 79 biegów w za-
wodach międzynarodowych, 
a na swoim koronnym dystansie 
500 m wzięła udział w 36 star-
tach. Średnio podczas każdych 
zawodów trwających po trzy dni 
brała pani udział w 15 biegach. 
To dwa razy więcej niż w po-
przednich sezonach. Dało się 
odczuć większe zmęczenie?
NM: Zdarzało się, że poza moim sprin-
tem startowałam na 1000 m, a później 
brałam udział jeszcze w sztafecie kobiet 
i mieszanej. Trening to trening, ale zmę-
czenie zawodami to coś zupełnie inne-
go. Często podczas zawodów spędzamy 
na lodowisku nawet 12 godzin dziennie. 
Później, wieczorem w hotelu, czułam się 
całkowicie pozbawiona energii. Zjadłam 
coś, szłam spać i wstawałam rano, by 
znów pojawić się na lodowisku. To mnie 
jednak zahartowało, bo po prostu te-
raz wiem, że mogę to wszystko prze-
trwać, a trenerzy gdyby nie wiedzieli, 
że daję radę to by mnie nie wystawiali 
w sztafecie. 

FT: Dla waszej trenerki istotne 
jest, aby zawodnik był samo-
dzielny podczas samego startu. 
Tuż przed wyjściem na lód udzie-
la pani wielu wskazówek?
NM: Bardziej wskazuje k ierunek , 
a o wszystkim muszę zadecydować 
sama. Nawet jeśli tuż przed startem 
nie zdążymy porozmawiać, to wiem co 
mam robić. Wychodzę na lód i wiem, 
że czeka mnie cholernie trudny bieg, 
ale wiem też, że dam radę. Patrzę na 
moją trenerkę, która stoi w wyznaczo-
nym miejscu i po prostu się uśmiecha. 
Na mojej twarzy również pojawia się 
wtedy uśmiech. Ona daje mi takie po-
czucie: „Ty stoisz na lodzie, więc ty de-
cydujesz. Pokaż na co cię stać”.

Sama n ie  pochwalam t ak ie j  n ie -
rozłącznej relacji zawodnik-trener.  
Gdy szkoleniowca zabraknie wówczas 
pojawia się panika. A przecież chociaż-
by podczas igrzysk jest taka wrzawa na 
trybunach, że nie potrafi się usłyszeć 

Ja i nasza grupa nie znamy 
szczegółowego planu na trwający 
cykl olimpijski. Z reguł dostajemy 

wytyczne z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem.
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swoich myśli, a co dopiero słów trene-
ra. Czuje się tylko oddech rywalek na 
plecach. Trenerzy pozwalają nam po-
pełniać błędy. Nie wyszło? Ok, zdarzy-
ła się pomyłka, ale następnym razem 
mam spróbować ją naprawić. Ja to so-
bie koduję i wykorzystuję przy następ-
nej takiej okazji. Najgorsze to schodzić 
z lodu podłamanym i uważać, że ma 
się za sobą najgorszy bieg w życiu. 
Szkoleniowcy dają nam wskazówki, ale 
już ostateczną decyzję podczas biegu 
musimy podjąć sami. 

FT: Przed sezonem, w którym zdo-
była pani Puchar Świata na 500 
m, poprawiła pani kilka detali, 
zadbała bardziej o dietę, reduku-
jąc tkankę tłuszczową. Podczas 
biegu zwróciła pani uwagę na 
skierowanie barków bardziej do 
środka, by uzyskać lepszą techni-
kę. Pomogło?

NM: Aż trudno mi to przechodzi przez 
gardło, ale jestem już silną zawodniczką 
na takim poziomie, że o wynikach decy-
dują właśnie takie detale. Umiem jechać 
szybko, mam dobrą pozycję, dobrze „kła-
dę się” na lodzie. Zatem zostały już tylko 
takie małe rzeczy, które trzeba wypraco-
wać. Nawet teraz, w trakcie przygotowań 
do kolejnego sezonu, moja trenerka po-
wiedziała, że mam lepszą pozycję. To już 
jest postęp.

FT: Co jeszcze sprawia pani trud-
ności w treningu?
NM: Długie odcinki. Lubię jeździć 
szybko, bo wiem, że muszę to zrobić 
raz, a dobrze i na krótkim dystansie. 
A kiedy widzę, że przede mną osiem 
czy dwanaście okrążeń, to już towa-
rzyszy mi świadomość, że łatwo nie 
będzie. Czasami muszę rękoma „do-
pychać” nogi, aby dojechać do końca. 

Zwłaszcza podczas przygotowań ta 
praca jest bardzo żmudna. Trzeba zro-
bić trening objętościowy, by wystar-
czyło na sezon startowy, gdy czasu na 
to jest zdecydowanie mniej. 

FT: Z jakim nastawieniem szy-
kuje się pani do kolejnego se-
zonu po ostatnim – najlepszym 
w karierze?
NM: Przed poprzednim trochę się 
stresowałam jak będą wyglądać przy-
gotowania w tak dużej grupie z dwo-
ma trenerami. Ulę znałam, z Gregorym 
spotkałam się po raz pierwszy i nie 
wiedziałam czego wymaga, jaki jest 
plan. Było dużo niewiadomych. Teraz 
mam pełen spokój. Wiem, że ta dwójka 
wie co robi i mocno im ufam. Ten se-
zon będzie pewnie ostatnim jeśli chodzi 
o eksperymenty treningowe. Później, 
na dwa lata przed igrzyskami w Pekinie, 
nie może nas nic zaskoczyć. 
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KĄCIK TRENERA

Siła spokoju, 
życiowe credo, 
miłość do sportu 
i inne aspekty 
w pracy trenera

Nie zamierzam pisać o nowa-
torskich metodach treningo-
wych, gdyż uważam, że wiele 
jest dróg prowadzących do 

sukcesu, a dobór bodźców treningo-
wych jest indywidualizowany według 
potrzeb. Nie istnieje standardowe po-
dejście do wszystkich zawodników, 
a poza tym mamy w kraju wielu utalen-
towanych, świetnych trenerów, którym 
arkana treningowe są już doskonale 
znane i od których to ja mogłabym się 
wiele nauczyć.

Postanowiłam więc napisać coś 
o czym nie udało mi się ostatnio prze-
czytać zbyt wielu artykułów, coś o czym 

URSZULA KAMIŃSKA 
Trenerka kadry 
narodowej w short-tracku

rzadko mówimy w mediach, a jednocze-
śnie coś, co uważam że w sporcie jest 
bardzo ważne, a mianowicie o tym, w jaki 
sposób osoba trenera i sport wpływają 
na życie zawodnika, jakie wartości wno-
szą szkoleniowcy do życia codzienne-
go podopiecznych, ale również co nam 
 - trenerom daje sport, a co odbiera - 
czyli szeroko rozumiane wychowanie 
poprzez sport.

Wierność wartościom

Po wyróżnieniu tytułem Trenerki 
Roku 2018, w konkursie organizo-
wanym przez Komisję Kobiet PKOl, 

nadszedł czas na refleksję, małą analizę 
i odpowiedzi na pytania, które tak często 
padały ze strony dziennikarzy, konferan-
sjerów, bliskich, koleżanek i kolegów po 
fachu. Pytania, które skłoniły mnie do 
zastanowienia się nad sobą i dały mi od-
powiedź na elementarne pytania o to kim 
jestem, jaka jestem i kto mi to wszystko 
dał, a przede wszystkim, czego chciała-
bym nauczyć swoich zawodników i jakie 
wartości chciałabym im przekazać. Jakie 
możliwości otworzył przede mną sport, 
a co odebrał?

Jednym z tych stale pojawiających 
się pytań, niezwykle miłych, było „Pani 
Ulu, ale jak pani myśli, co takiego ma pani 

W pracy trenera tak wiele jest ważnych tematów, że trudno 
jest wybrać jeden, dlatego wybrałam kilka najbardziej 
istotnych moim zdaniem aspektów, o których rzadko się 
mówi w mediach.



3333FORUMTRENERA   |   NUMER 1 (29) 2019

w sobie, że pani zawodniczka osiąga ta-
kie sukcesy? Co panią wyróżnia?”

Nie ukrywam, że to pytanie zadane 
podczas gali wręczenia nagród w siedzi-
bie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
skłoniło mnie do szybkiej refleksji nad 
sobą. Siedząc na gorącym krześle, prze-
słuchiwana przez błyskotliwego pana 
prowadzącego, przed liczną publiczno-
ścią i zacną Komisją do Spraw Sportu 
Kobiet, która wybrała mnie i wyróżni-
ła nagrodą główną, odpowiedziałam 
uśmiechając się, że o to należałoby za-
pytać moich zawodników. Po czym do-
dałam: „jednak wydaje mi się, że moją 
siłą jest SPOKÓJ, ale również MIŁOŚĆ 
DO SPORTU I LUDZI oraz wierność 
WARTOŚCIOM”.

Zawodnik to nie maszyna, 
a trener to też człowiek

Zdarzało mi się nieraz słyszeć, że je-
stem spokojna i wyrozumiała, że nie krzy-
czę, a staram się tłumaczyć, nie skreślam, 
a daję szansę, że mam cierpliwość i sta-
ram się zrozumieć zawodnika. Myślę, że 
moja wrażliwość i wartości jakich zosta-
łam nauczona w życiu przez osoby, któ-
re mnie wychowywały, w dużej mierze 
zdeterminowały mnie i moje zachowania 
jako człowieka i trenera w stosunku do 
drugiego człowieka jakim jest zawodnik.

Dzięki bardzo wartościowym ludziom 
jakich spotkałam w swoim życiu, prawdo-
podobnie dziś jestem tym kim jestem i ro-
bię to, co kocham. Bo zawsze mi mówiono:

• Rób to co kochasz, a nie prze-
pracujesz ani dnia.

• Traktuj bliźniego jak siebie 
samego, a jest szansa abyś 
w życiu doświadczyła 
życzliwości. 

• Walcz o swoje, ale nie po tru-
pach do celu, bo przecież stać 
cię na to, by wygrać wyrówna-
ną walkę zgodnie z zasadami 
FAIR PLAY.

• Bo diabeł tkwi w szczegółach, 
a podstawę stanowią solidne 
fundamenty.

• Pamiętaj, że w drodze na szczyt 
spotykasz ludzi, którzy ci po-
magają i traktuj ich dobrze, bo 
przecież ze szczytu trzeba zejść 
i często tą samą drogą.

• Okazuj szacunek innym, ale też 
szanuj siebie.

• Bądź cierpliwy i decyzyjny, za-
wsze zmierzaj do swojego celu.

• Nie bój się wyzwań, bo to one 
sprawiają, że osiągasz w życiu 
coś, czego nie udało się osią-
gnąć nikomu przed tobą.

• Nie ma rzeczy niemożliwych, 
a jedynie trudne do wykonania.

• Porażki zapominaj szybko, ale 
zwycięstwa jeszcze szybciej.

• Ten kto się nie rozwija 
i traci czujność, ten stoi 
w miejscu.

• I najważniejsze:  
„ZAWODNIK TO NIE 
MASZYNA, A TRENER TO TEŻ 
CZŁOWIEK, AŻ CZŁOWIEK 
I TYLKO CZŁOWIEK”. 

Oczywiście do tej listy można by-
łoby jeszcze dopisać wiele innych pod-
punktów i każdy z nich będzie równie 
ważny, jak te przeze mnie wymienione, 
ale najważniejsze jest, aby nie próbować 
stosować wszystkich, a tylko te, do któ-
rych jesteśmy faktycznie przekonani i te, 
w których siłę wierzymy.

W zawodzie trenera bardzo często 
stykamy się ze stresem na najwyż-
szym poziomie, ale tak jak w wielu 
przypadkach do poziomu tego stresu 
można się dostosować, nauczyć się 
go zwalczać, złagodzić lub też zrozu-
mieć działanie pewnych mechanizmów 
i starać się nie przyjmować ewentual-
nej porażki dosłownie, a traktować ją 
w kategorii lekcji i pracy domowej do 
odrobienia. I ponownie wdzierają się 
szlagierowe hasła.

URSZULA KAMIŃSKA została wyróżnio-
na nagrodą „Trenerka roku 2018”. Organiza-
torem konkursu jest Komisja Sportu Kobiet 
działająca przy PKOl. Kapituła uzasadniła 
wybór sukcesami zawodniczki trenerki kadry 
w short-tracku Natalii Maliszewskiej, która 
w 2018 roku zdobyła wicemistrzostwo 
świata na dystansie 500 m oraz objęła 
prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata. 
W kategorii „Trener pracujący z kobietami” 
kapituła przyznała główną nagrodę Aleksan-
drowi Matusińskiemu, głównemu trenerowi 
kadry narodowej seniorek na 400 m i 400 
m ppł. Nagroda „Dla trenera za całokształt 
pracy z kobietami” przypadła Robertowi Pio-
trowi Radwańskiemu – trenerowi tenisistek 
Agnieszki i Urszuli Radwańskich.
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Zawsze wierzę w swoich 
zawodników, a przede wszystkim 

w pracę jaką wykonali. Nie 
koncentruję się na tym jak szybko 
jeździ konkurencja i zazwyczaj nie 
oczekuję cudów, a jedynie tego, 
aby zawodnik pokazał to, nad 

czym pracowaliśmy wcześniej na 
treningach.

• „Nie mam nic do stracenia, 
a wiele do wygrania”.

• „Jestem tu i teraz z tym co 
posiadam i wycisnę maxi-
mum, by sprawdzić na którym 
miejscu mogę dziś zakończyć 
rywalizację, bo przecież tak jak 
inni przyjechałem po to, aby 
zwyciężyć.”

• I nie będzie lekko, ale „ból może 
zostać chwilowo zapomniany 
bądź przytłoczony euforią 
i radością z wygrywania.”

Zawsze przypominam zawodnikom, 
że sport jest piękną przygodą, a ludzie, 
którzy wybrali taki sposób na życie są 
wybrańcami, w szczególności reprezen-
tanci Polski, którzy mają zaszczyt i przy-
wilej być ambasadorami naszego kraju.

W szatni w Montrealu

Pamiętam doskonale krótką rozmo-
wę w szatni z zawodniczką tuż przed 
bardzo ważną walką finałową pod-
czas mistrzostw świata w Montrealu. 
Widziałam, że sytuacja jest wyjątko-
wa. Nigdy wcześniej zawodniczka nie 
miała okazji wystartować w finale tak 
ważnej imprezy, a pojawiła się szansa 
walki o medal.

Podeszłam do zawodniczki i chwy-
ciłam ją za barki. Mówiłam jej: „Pamiętaj 
że osiągnęłaś już coś, czego nie udało się 
wcześniej osiągnąć nikomu z Polski. Już 
stworzyłaś historię. Jestem z Ciebie dum-
na. Zrób najlepiej to co potrafisz. I bądź tu 
i teraz. Zrób to dla siebie. Nie dla PZŁS, 
nie dla mnie, bo to nie są nasze medale, 
a to będzie twój i tylko twój, wygrany 
ciężką pracą medal.”

Zauważyłam, że Natalia się uspo-
koiła i wyszła z szatni skoncentrowana. 
Zrobiła piękny start i z każdym krokiem 
pewniej dążyła do realizacji celu.

Zakończyła rywalizację na drugim 
miejscu, zdobywając srebrny medal mi-
strzostw świata na dystansie 500 m. 
W trakcie biegu podejmowała bardzo 
świadome decyzje i była nastawiona na 
mądrą walkę do ostatnich metrów. Na 
ostatnim wirażu pięknie broniła swojej 
pozycji, stosując przy dużym zmęczeniu 
taktykę obronną, uniemożliwiając innym 
zawodniczkom odebranie sobie pozycji 
medalowej.

Szczerze mówiąc, tak bardzo by-
łam skupiona w tym dniu na tym, aby 
być tu i teraz i tego wymagałam od 
zawodniczki, że w momencie kiedy 
przekroczyła linię mety bardzo się cie-
szyłam, ale potraktowałam ten bieg, 
jak inne wcześniejsze biegi i jako etap 
w rozwoju zawodnika. Dopiero widząc 
radość koreańskiego trenera, zdałam 
sobie ponownie sprawę, że to był już 
finał i że Natalia wygrała upragniony 
medal.

Byłam z niej dumna, a przede 
wszystkim wzruszona jej szczęściem. 
Do głowy wróciły wspomnienia z tre-
ningów, na których byłyśmy tylko dwie 
- ja i ona. Przypominałam sobie trud 
wyrzucania materacy za bandę po za-
kończonym treningu. Radość zawodni-
ka, jego szczęście, olbrzymie zmęczenie 
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Sport wymaga całkowitego 
oddania

Pracując również z mężczyznami, 
którzy dopiero zaczynają swoją przy-
godę z łyżwiarstwem na najwyższym 
poziomie, mam zadanie nauczyć ich 
cierpliwości, gdyż poziom światowe-
go short-tracku jest niezwykle wyso-
ki, a sport niezwykle złożony i bardzo 
ciężko jest zakwalifikować się do rundy 
właściwej Pucharu Świata. Często ich 
rywalizacja kończy się w rundach kwa-
lifikacyjnych i repasażach. Po takim za-
kończonym biegu, z którego zawodnik 
nie jest zadowolony podchodzę i pytam: 
„Co chciałeś w tym biegu zrobić? Jaki był 
plan, bo w short-tracku sytuacja zmienia 
się tak dynamicznie, że jedynym planem 
jest wykorzystanie błędów przeciwnika 
i popełnienie ich jak najmniej, aby uzy-
skać nad nim przewagę”.

W oparciu o informacje, jakich udzie-
lił mi zawodnik, zawsze staram się uświa-

domić go kiedy popełniał błąd 
i co trzeba kolejnym 

razem zrobić 
lep ie j , 

co byłoby 
bardziej efektyw-
ne. Zawsze cieszę się 
widząc zawodnika do-
skonalącego się 
i nabywające-
go nowe do-
świadczenia, 
zadowolo-
n e g o  z e 
swojego 

progresu czy złego na siebie za po-
pełniane błędy. Nieustannie przypo-
minam, że ludzką rzeczą jest się mylić, 
czy upadać. Najważniejsze by wyciągać 
wnioski, naprawiać błędy i wstawać 
z kolan, bo bardzo ważnymi wartościa-
mi w życiu są: cierpliwość, pokora, wal-
ka do ostatniego metra, koncentracja 
na założonym celu, a przede wszystkim 
szacunek do wszystkiego, wszystkich 
i własnej pracy.

Sport wymaga całkowitego od-
dania, kontroli własnych zachowań. 
Często są to setki dni spędzanych 
poza domem, a w skali długofalowego 
treningu śmiało musimy mówić o ty-
siącach dni spędzonych poza domem. 
To nie jest czasem łatwe. Często po-
noszonym kosztem jest brak życia 
prywatnego. Jednak warto pamiętać, 
że sport jest piękny i wnosi w nasze 
życie wiele wartości, uczy zaradności, 
samodzielnego podejmowania decy-
zji, punktualności, a przede wszyst-
kim cierpliwości i dobrej organizacji. 
W chwilach triumfu doświadczamy 
radości, szczęścia i uczucia spełnie-
nia. Dla takich chwil warto żyć i za te  
chwile i doświadczenia dziękuję swoim 
zawodnikom i współpracownikom. 

Wydaje mi się, 
że moją siłą jest 

SPOKÓJ, ale również 
MIŁOŚĆ DO 

SPORTU I LUDZI 
oraz wierność 

WARTOŚCIOM.

niełatwym sezonem, zostały zakończo-
ne piękną walką i srebrnym medalem.

Uświadomiłam sobie, że kilka ty-
godni wcześniej na igrzyskach olimpij-
skich w Pjongczangu zabrakło Natalce 
tego właśnie spokoju, który miała 
w Montrealu, tego stanu koncentracji 
na zadaniu, na tym aby zrobić najlepiej 
to, co potrafi.  Wtedy wróciła również 
z historycznym wyczynem - 11. miej-
scem na dystansie 500 m, ale wiedzia-
łam, że popełniła błędy i przed wyjaz-
dem na mistrzostwa świata trzeba było 
odrobić lekcje. 

Zawsze wierzę w swoich zawod-
ników, a przede wszystkim w pracę 
jaką wykonali. Nie koncentruję się 
na tym jak szybko jeździ konkurencja 
i zazwyczaj nie oczekuję cudów, a je-
dynie tego, aby zawodnik pokazał to, 
nad czym pracowaliśmy wcześniej na 
treningach, aby użył kluczy do otwie-
rania kolejnych drzwi w swojej dro-
dze do sukcesu.
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KĄCIK TRENERA

Teoria chaosu 
a nowoczesne 
pojmowanie sportu

Wprowadzenie

Do „świata si ł y” już  ponad 25 
lat temu wprowadził mnie mój tata, 
Zbigniew Trzaskoma. Przez wiele lat 
wspólnej działalności, pełnej żarliwych 
dyskusji, zawsze dochodziliśmy do tego 
samego wniosku: w „świecie siły spor-
towca” niepokoi nadal dość powszechnie 
stosowanie techniki ćwiczeń sprzed kil-
kudziesięciu lat, gdzie zarówno dbałość 
o zdrowie sportowca jak i dobór sku-
tecznych metod/ środków treningowych 
były nie zawsze optymalne, a właściwie 
zgodnie z aktualną terminologią „nie-
funkcjonalne”. Ale do tego jeszcze wrócę 
w dalszej części artykułu…

Czy jednak aktualny stan wiedzy 
sprawił, że „demony przeszłości” ode-
szły w zapomnienie? Niestety nie, i na 
tym polu byliśmy z Tatą zawsze zgodni: 
„demony przeszłości” zastąpiły „demony 
teraźniejszości”. O nich właśnie będzie 
ten artykuł. Należy z nimi walczyć: na-
uką, doświadczeniem, racjonalnym my-
śleniem. Skorzystają na tym ci, którzy 
są w tym procesie najważniejsi – nasi 
sportowcy.

Dla większości z nas chaos oznacza 
coś niedobrego. To pustka, bezkształt-
na masa, nieporządek, nieregularność. 
W „świecie siły” to bałagan spowodo-
wany ogromną liczbą: nowych metod, 

DR ŁUKASZ TRZASKOMA 
Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Budapeszcie

środków, ćwiczeń, przyrządów, a nawet 
„filozofii” treningowych. Niezliczona licz-
ba trenerów personalnych, „funkcjonal-
nych”, motorycznych itd. odpowiada za 
ten potoczny chaos. Zdjęcia z Facebooka, 
Twittera, Instagrama, selfie z gwiazdami 
sportu mają ich uwiarygodnić, sprawić 
że uwierzymy w ich rewolucyjne metody. 
Poniekąd świat nauki im w tym pomaga 
–  co z tego, że badania różnych zagad-
nień związanych z procesem treningo-
wym prowadzone są nieprzerwanie, 
skoro rzadko dotyczą zaawansowanych 
sportowców, a jeżeli już, to zwykle przed-
stawicieli dyscyplin i konkurencji wy-
trzymałościowych lub wręcz studentów! 
W naszych czasach selfie z gwiazdą spor-
tu znaczy więcej niż publikacja naukowa 
przeczytana w „Journal of Strength and 
Conditioning Research”, a „spontaniczne” 
i „funkcjonalne” podejście do treningu 
stało się ważniejsze od planowania, pe-
riodyzacji opartej na wiedzy, doświad-
czeniu i obiektywnych pomiarach np. 
biomechanicznych.

Ewolucja, a może nawet rewolucja na-
uki w XX w. sprawiła, że możemy mówić 
o „chaosie na gruncie nauk ścisłych”. Ten 
atrakcyjny zwrot zawdzięczamy Teorii 
Chaosu, przedstawionej przez Edwarda 
Nortona Lorenza. Co to oznacza w „świe-
cie siły”? Niewielkie zaburzenie warunków 
początkowych powoduje z czasem ro-
snące wykładniczo zmiany w zachowaniu 

układu. Popularnie nazywane jest to 
efektem motyla - znikoma różnica na 
jakimś etapie może po dłuższym czasie 
urosnąć do dowolnie dużych rozmiarów. 
Czyli nawet niewielkie zmiany, a może 
raczej dbałość o szczegóły, po dłuższym 
czasie może mieć kolosalny wpływ na 
rozwój sportowca czy osiągane przez 
niego wyniki.

Na przykład prawidłowe nauczenie 
dziecka techniki przysiadu (co w ska-
li roku u 14-letniego koszykarza może 
oznaczać w sumie 20 godzin treningo-
wych), może decydować o skutecznym 
zwiększaniu siły mięśniowej, warunkują-
cej osiąganie wysokiego poziomu mocy 
maksymalnej, dającej przewagę w ruchu 
specjalistycznym podczas zawodów. 
Albo nauka prawidłowej techniki lądowa-
nia (odważnie nazwijmy to „zeskokiem” 
w głąb) U 13-letniej przyszłej siatkarki 
(okres przygotowawczy: cztery tygodnie, 
jedna jednostka treningowa w tygodniu, 
trzy serie po cztery powtórzenia) sprawi, 
że unikniemy urazów zarówno w obrębie 
kończyn dolnych (np. uszkodzenia łąkotki 
czy „kolano skoczka”) jak i tułowia (tzw. 
„low back pain”).

Czy wreszcie przykład odwrotny:  za-
burzenie wykształconej techniki ruchu 
specjalistycznego (koordynacja nerwo-
wo-mięśniowa) ćwiczeniami „funkcjonal-
nymi” u światowej klasy pływaka. Jest to 
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przykład wzięty z mojej praktyki treningowej. Polegał na wpro-
wadzeniu nowych, ale nieprawidłowych ćwiczeń korekcyjnych 
(pierwotny problem: bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa spo-
wodowane nieprawidłowo wykonywanym treningiem siłowym 
„na lądzie”; terapia: „spontaniczny” trening „funkcjonalny”). Brak 
obiektywnych pomiarów, ćwiczenia i metody dobierane subiek-
tywnie nie dość, że nie „wyleczyły” bolących pleców to dodatko-
wo spowodowały uszkodzenie stawu ramiennego. Efekt: zamiast 
jednej kontuzji dwie, praktycznie brak możliwości progresji w tre-
ningu specjalistycznym – właściwie koniec kariery.

Czy to oznacza, że powinniśmy odrzucić chaos? Nie, powin-
niśmy umieć nad nim panować. Nowe ćwiczenia, metody, przy-
rządy, środki treningowe mogą być dla nas niezwykle pomocne, 
jeżeli nauczymy się z nich prawidłowo korzystać. 

Planowanie rozwoju młodego sportowca – podejście 
systemowe

Jednym z najlepszych przykładów odzwierciedlających 
„efekt motyla”, czyli planowanie – długofalową periodyza-
cję treningu sportowca, są dokonania Istvana Balyi, Węgra 
na co dzień pracującego w National Coaching Institute 
w Kanadzie. Jego praca zatytułowana „Long-Term Athelete 

Development”(1) jest zbiorem wiedzy, doświadczenia i długo-
falowego planowania rozwoju młodych ludzi, którzy nie tylko 
mają szanse zostać mistrzami w swoich dyscyplinach, może 
przede wszystkim mają szanse na prawidłowy rozwój przez 
sport bez urazów i kontuzji. 

Materiał Istvana Balyi jest bardzo rozbudowany, przygoto-
wywany dla różnych dyscyplin sportu. Jego skondensowaną 
wersję/ interpretację przedstawili Rhodi S. Lloyd i John L. Oliver 
w pracy „The Youth Physical Development: A new approach to 
Long-Term Athlete Development” w 2012 roku (2).

Model przedstawia niezwykle kompleksowe podejście do 
wszechstronnego rozwoju już kilkuletnich dzieci, zapewniając 
im ściśle zaplanowany program na kolejne 20 lat. Trenerzy, ro-
dzice, a przede wszystkim zawodnicy doskonale wiedzą, na ja-
kim etapie się znajdują, nad czym pracowali dotychczas i co cze-
ka ich na kolejnych etapach treningu. Tak opracowany system 
odrzuca bardzo częsty i – moim zdaniem błędny - tok myślenia 
części trenerów, ale przede wszystkim „działaczy” sportowych 
– wyniki osiągane na poziomie „juniorskim” jako ocena skutecz-
ności pracy trenera i jego sztabu. Jest to oczywiście bardzo 
ważny czynnik motywujący zarówno szkoleniowców jak i ich 
podopiecznych – ale nie najważniejszy!

W „świecie siły” ten model ma ogromną wartość. Bez 
względu na nacisk „z góry” zawsze priorytetem jest prawidło-
wy rozwój dziecka – sportowca. Nie przeskakujemy etapów.  

Oczywiście siła i moc 
maksymalna to fundamenty, 

dzięki którym możemy 
stworzyć dynamicznego, 

szybkiego, eksplozywnego, 
zwinnego zawodnika o bardzo 
wysokim poziomie koordynacji 

nerwowo-mięśniowej, 
odpornego na urazy 

i kontuzje. Dlatego też w wielu 
systemach treningowych na 

równi z siłą i mocą występuje 
szybkość i zwinność.
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Tylko w ten sposób możemy przygotować sportowca do se-
niorskiej rywalizacji, zapewniając mu minimalne ryzyko urazu/ 
kontuzji, która może zniszczyć 10 i więcej lat pracy, treningów 
i wyrzeczeń. 

Praca systemowa to podstawa osiągania sukcesów 
w sporcie, o czym możemy przekonać się obserwując wyniki 
osiągane przez sportowców reprezentujących te same 
założenia programowe od lat. Oczywiście skopiowanie 
systemu stworzonego w jednym państwie, związku 
sportowym, klubie nie oznacza automatycznie sukcesu, 
najczęściej przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. 
Ale już analiza skutecznego systemu, jego struktury 
merytorycznej, czynników na podstawie jakich jest stworzony 
i próba dostosowania go do własnych warunków, może 
okazać się strzałem w „dziesiątkę”. 

W „świecie siły” przykładów na skuteczność działania róż-
norodnych rozwiązań systemowych jest bardzo wiele, musimy 
się tylko nauczyć z nich korzystać. 

Pracując z trenerami piłki ręcznej zawsze staram się ich 
przekonywać do wypracowania programów treningowych 
opartych na sile maksymalnej i mocy mięśniowej, zdecy-
dowanie dominujących np. nad wytrzymałością tlenową. 
Sugestie te oparte są zarówno na badaniach naukowych, 
jak i doświadczeniach własnych w pracy z zawodnikami tej 
dyscypliny, wywodzących się z różnych państw i systemów 
treningowych.

Dominujące w światowym szczypiorniaku Dania czy 
Norwegia już dawno udostępniły źródła swoich sukcesów. Aż 
dziw bierze, że wielu trenerów nadal ciężko przekonać do za-
poznania się z nimi (mówię to z perspektywy Węgier, gdzie 
piłka ręczna jest drugą lub trzecią najważniejszą dyscypliną 
zespołową). Kiedy 13 lat temu Thue Kvorning, duński nauko-
wiec z University of South Denmark, przedstawiał podczas 

V Międzynarodowej Konferencji Treningu Siłowego (5th 
International Conference on Strength Training) założenia tre-
ningu siłowego, w jednoznaczny sposób określił profil piłkarki 
i piłkarza ręcznego – przyszłego mistrza (3):

• budowa anatomiczna – 165-180 cm wysokości ciała 
kobiet i 180-195 cm mężczyzn,

• 60-80 kg masy ciała u kobiet i 85-105 kg u mężczyzn,

• siła mięśniowa i moc – 1RM przysiad ze sztangą 
na barkach 100-145 kg dla kobiet i 160-200 kg dla 
mężczyzn,

• wysokość wyskoku pionowego (CMJ) 30-45 cm dla 
kobiet i 40-55 cm dla mężczyzn.

Z mistrzami olimpijskimi i świata ciężko dyskutować. 
Zresztą patrząc na wyniki pomiarów ich finałowych prze-
ciwników Norwegów, nie da się nie zauważyć, że pomimo 
nowych „funkcjonalnych” trendów, klasycznego podejścia 
do rozwijania siły i mocy nie da się zastąpić. W opracowaniu 
przedstawionym w 2018 r. przez pracownika Norweskiego 
Uniwersytetu Nauk o Sporcie znów znajdziemy jasno spre-
cyzowane założenia skutecznego systemu zwiększania cech 
fizycznych piłkarzy ręcznych: już 16-17 letnie dziewczęta 

i chłopcy wyciskają w leżeniu na ławce płaskiej odpowiednio 
50 i 80 kg, wykonują przysiad ze sztangą na barkach z obcią-
żeniem odpowiednio 80 i 110 kg! (4) 

„Funkcjonalne” postrzeganie treningu sportowego

Pracując na co dzień jako wykładowca sportowej uczelni 
wyższej, trener, fizjoterapeuta z kolegami i zawodnikami róż-
nych dyscyplin i będących na różnym poziomie sportowym do-
chodzę do wniosku, że wszystko to, co dotychczas robiliśmy 
było… „niefunkcjonalne”.

Oczywiście naciski 
firm produkujących 

i sprzedających urządzenia 
treningowe są ogromne, stąd 

też i naukowcy starają się 
w delikatny sposób reagować 

na nowoczesne trendy.

Bez względu na 
nacisk „z góry” zawsze 

priorytetem jest 
prawidłowy rozwój 

dziecka - sportowca. Nie 
przeskakujmy etapów.
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Zacznijmy jednak od początku

Wiedza o procesie treningowym rozwija się nieprzerwanie. 
Niestety ma to swoje złe strony – od momentu kiedy dostęp do 
Internetu stał się powszechny, jak grzyby po deszczu wyrosły 
całe sztaby „ekspertów”, dostarczające coraz to nowsze, bar-
dziej urozmaicone, a co najważniejsze „funkcjonalne” metody 
i środki treningowe. „Trenerzy YouTuba” bo tak mam w zwycza-
ju ich nazywać, dążąc do popularności zmieniają świat sportu, 
niestety przede wszystkim na gorsze. Najważniejsze żeby było 
modnie, „funkcjonalnie” i „hitowo”. Jak się uda mamy nowych 
„celebrytów”, jeżeli zdarzy się mniej lub bardziej spektakularna 
porażka winą można obarczyć zawodników, warunki atmosfe-
ryczne, miejsca zgrupowań i inne czynniki, na które nie mamy 
wpływu. Ale to tylko pozory, bo w obecnych czasach, przy 
maksymalnie rozwiniętej technologii i dostępie do środków fi-
nansowych wpływ mamy praktycznie na wszystko. Tylko do 
osiągnięcia sukcesu potrzebujemy ekspertów, trenerów przez „T”, 
którzy poza doświadczeniem stale pogłębiają wiedzę, nie 
szukają rozgłosu, popularności i mody, tylko mozolnie dążą 
do celu, chociażby w mocno „wysłużonych” salach stadionu 
warszawskiej „Skry”.

Oczywiście z zalewu internetowego materiału możemy 
wyłowić „treningowe perełki”, które mogą sprawić, że będzie-
my się rozwijać i pomagać naszym zawodnikom osiągać coraz 
lepsze rezultaty lub utrzymywać ich skutecznie (bez kontuzji) 
na najwyższym poziomie. Trzeba wybierać wiarygodne źródła 
informacji i – co niezwykle ważne – sprawdzać zasadność poda-
wanych przez nie propozycji w świetle wiedzy (nauka o sporcie 
oparta na dowodach naukowych), a niekiedy również i szkole-
niowego doświadczenia. Ważna jest też umiejętność wyciągania 
wniosków praktycznych nawet z najtrudniejszych interpretacji 
teoretycznych. Takie postępowanie umożliwia racjonalne wy-
branie tych z proponowanych nowości, których mechanizmy 
są przekonujące, a rezygnacji z wątpliwych propozycji-hitów. (5)

Wracając do meritum nie sądzę, aby Gray Cook (6) czy 
Michael Boyle (7) mieli na celu wprowadzenie aktualnie panu-
jącego zamętu, myślę że po prostu aby zrozumieć ich system 
czy wręcz filozofię, należy być do tego odpowiednio przygo-
towanym – merytoryczna wiedza, doświadczenie zawodnicze 
czy trenerskie, wykształcenie kierunkowe, nie mogą być zdo-
byte podczas kilkudniowego kursu. Ale to komercyjna stro-
na naszych czasów, niestety nie do końca dająca pozytywne 
efekty. 

Czym więc jest trening funkcjonalny?

Skoro mówimy o trenerach „funkcjonalnych”, to oznacza, że 
inni trenerzy nie hołdujący nowościom są „niefunkcjonalni”, bo 
stosują klasyczne ćwiczenia siłowe zamiast oporu elastycznego, 
niestabilnego podłoża, platform wibracyjnych czy innych „no-
woczesnych” urządzeń?

 Niestety większość z hołdujących nowoczesnemu trenin-
gowi „funkcjonalnemu” nie zrozumiała (lub wręcz nie przeczyta-
ła) tego co przygotowali dla nas Cook i Boyle. Jeżeli zrozumiemy 
ich poglądy i systemy to dojdziemy do wniosku, że:

• trening funkcjonalny powinien przygotowywać zawod-
niczkę/ zawodnika do wymogów własnej dyscypliny 
sportowej, ze szczególnym nastawieniem na prawidło-
we kształtowanie/ nauczanie wzorców ruchowych, 
a nie funkcji wybranych mięśni.

Czyli naszym celem jest kształtowanie czynności ru-
chowych sportowca tak, aby je zoptymalizować, a nie 
skupianie się na izolowanej pracy poszczególnych mię-
śni (kiedyś wykonywaliśmy unoszenia tułowia w leżeniu 
na ławce skośnej i do tego z dodatkowym obciążeniem, 
teraz „spinamy” mięśnie brzucha i mamy problemy 
z urazami nie tylko tułowia, ale i mięśni i stawów obrę-
czy kończyny dolnej!).

• ćwiczenie, które w jednym przypadku może być „funk-
cjonalne” w innym może być wręcz niebezpieczne 
(a zatem „niefunkcjonalne”).

Czyli np. martwy ciąg u jednego zawodnika, który jest 
do tego ćwiczenia kompleksowo przygotowany, może 
być doskonałym ćwiczeniem ograniczającym ryzyko 
zerwania więzadła krzyżowego przedniego. U inne-
go zawodnika z tej samej dyscypliny, grupy wiekowej 
i nawet w tym samym okresie treningowym, może być 
„zabójcze” (np. przeciążenie odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa), gdyż zawodnik ten nie jest do tego ćwiczenia 
prawidłowo przygotowany. 

Na czym więc polega „funkcjonalne” rozumienie tre-
ningu? Polega na indywidualnym podejściu do każdego 
zawodnika!

• trening „funkcjonalny” nie polega na wykonywaniu 
ruchów swoistych dla danej dyscypliny sportu z do-
datkowym przyrządem; czy obciążeniem zewnętrznym 
(np. opór elastyczny, niestabilne podłoże, dodatkowy 
ciężarek). Polega na przystosowaniu zawodnika do 
maksymalnych obciążeń poprzez prawidłowo dobrane 
obciążenia, metody treningowe i ćwiczenia.

Czy biegając z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym 
zwiększamy: siłę, moc, prędkość potrzebną w ruchu 
specjalistycznym? Wielu trenerów uważa, że tak, ale 
jest to opinia oparta głównie na subiektywnych odczu-
ciach i to raczej trenera niż zawodnika. Zdaniem Megan 
A. Wong i współautorów badających wpływ ćwiczeń 
biegowych z dodatkowym oporem (tzw. „sled” czyli 
potocznie sanki) bezpośrednio po wykonaniu ćwicze-
nia przyśpieszenie i czas sprintu na odcinku 5 m zna-
miennie spada (przyśpieszenie) i rośnie (czas sprintu)! 
Czyli wykonując je np. w okresie startowym i mając na 
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celu zwiększanie mocy i prędkości w biegu na krótkich 
dystansach (tak jak robi to wielu trenerów „funkcjonal-
nych”) osiągamy cel dokładnie odmienny od założone-
go! Czy należy odrzucić więc tę metodę treningową? 
Nie, należy natomiast indywidualnie dostosować ją do 
potrzeb każdego zawodnika, dobierając odpowiednie 
obciążenie względem masy ciała i rozwijanej np. pod-
czas wyskoku pionowego mocy maksymalnej objętość 
treningu czy chociażby długość przerwy wypoczyn-
kowej (9). Wtedy ćwiczenie to będzie spełniało swoją 
funkcję!

Stabilnie podczas zawodów, niestabilnie podczas 
treningu?

Jednym z integralnych elementów modnego treningu 
„funkcjonalnego” jest trening tzw. propriocepcji (możemy się 
też spotkać z określeniem „sensomotoryki”), czyli wykonywania 
różnych ćwiczeń na niestabilnym podłożu.

Przed początkiem lat 90-tych minionego wieku trening na 
niestabilnym podłożu był przede wszystkim wykorzystywany 
przez fizjoterapeutów, rzadko przez trenerów, głównie specja-
lizujących się w przygotowaniu motorycznym/ fizycznym za-
wodników. Obozy przygotowawcze nad morzem nie tylko miały 
na celu poprawę ogólnej wydolności organizmu sportowca, ale 
też pozwalały (pytanie tylko czy świadomie czy raczej „przy 
okazji”) na zarówno poprawę propriocepcji – stabilizacji, jak 
i ochronę przed urazami zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych, 
poprzez treningi prowadzone na piasku czy w wodzie, czyli do-
kładnie na niestabilnym podłożu! Ale wtedy nie nazywano tego 
„treningiem funkcjonalnym” i nie budowano wokół tej metody 
odrębnej filozofii. A urazów było mniej niż teraz.

Wracając do aktualnych trendów i problemów związanych 
z treningiem na niestabilnym podłożu pojawia się bardzo wiele 
pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć:

• Dlaczego właściwie uznano tę metodę za niezbędną 
w treningu sportowców wyczynowych? 

• Skoro pojawiła się ona jako uzasadniony element pro-
cesu usprawniana po urazach i zabiegach medycznych, 
czemu bezkrytycznie stosujemy ją również w treningu 
osób zdrowych? 

• Skoro przyjęliśmy, że poprawia np. stabilizację stawu 
kolanowego po przebytym zabiegu rekonstrukcji wię-
zadła krzyżowego przedniego, czyli że ze ścięgna mię-
śnia np. półścięgnistego o dużej wytrzymałości może-
my „stworzyć” więzadło o dużej czułości (czas napięcia 
więzadła poniżej czasu napięcia najszybszego mięśnia!), 
to czy po tym etapie dalszy trening na niestabilnym 
podłożu nie zaburzy tego efektu? 

• Które z przyrządów treningowych są najbardziej efek-
tywne z punktu widzenia konkretnej dyscypliny spor-
towej? Podłoże gumowe (np. Bosu czy Togu) a może 
sztywne (np. core board)? Jaka powinna być twardość 
tego podłoża (do jakiego poziomu należy napompować 
piłkę szwajcarską), czy jego powierzchnia? 

• I wreszcie dlaczego ćwiczymy na podłożu niestabilnym 
skoro trenujemy i rywalizujemy na twardym, stabilnym 
podłożu?

W naszych czasach selfie 
z gwiazdą sportu znaczy 

więcej niż publikacja naukowa 
przeczytana w „Journal of 
Strength and Conditioning 
Research”, a „spontaniczne” 
i „funkcjonalne” podejście 

do treningu stało się 
ważniejsze od planowania/ 

periodyzacji opartej na 
wiedzy, doświadczeniu 

i obiektywnych pomiarach np. 
biomechanicznych.
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Bez odpowiedzi na te pytania nie mogę sobie wyobrazić 
rozsądnie i merytorycznie zaplanowanego programu tre-
ningowego, no bo jak planować skoro nawet nie wiemy co 
się dzieje z naszym ciałem podczas tych ekstremalnych 
ćwiczeń?

Na szczęście świat nauki i praktyki próbuje odpowiedzieć 
na te pytania, szkoda tylko, że wielu sportowców udało się już 
„zepsuć” tymi metodami. 

Oczywiście naciski firm produkujących i sprzedających 
urządzenia treningowe są ogromne, stąd też i naukowcy starają 
się w delikatny sposób reagować na nowoczesne trendy. Nie da 
się jednak nie zauważyć, że w przypadku szczegółowych po-
miarów biomechanicznych szybko możemy dojść do podobnych 
wniosków, do jakich doszedł już w 2013 r. Li i współautorzy: 
podobne wartości pobudzenia mięśni (badanie elektromiogra-
ficzne) uzyskujemy podczas wykonywania klasycznych przysia-
dów na twardym podłożu oraz na Core Board! (10)

Do podobnych wniosków doszedł też Monajati i współau-
torzy (11) porównujący przysiady wykonywane na twardym 
podłożu i na piłce Bosu. Nie znalazł różnic w aktywności elek-
tromiograficznej zarówno zginaczy, jak i prostowników stawu 
kolanowego! Żeby nie popadać w skrajności i skupiać się jedynie 
na stronie naukowej warto też posłuchać praktyków, trenerów 
na co dzień funkcjonujących w sporcie i fizjoterapii:

Dean Somerset, autor moim zdaniem najbardziej trafnego 
określenia trenerów opierających się na klasycznej wiedzy 
i doświadczeniu, ale otwartych na nowoczesne dokonania 
nauki i praktyki: „Old School Strength with a New Age 
Twist” podsumowuje: trening na niestabilnym podłożu 
wydaje się być ogromnie pomocny w przypadku urazów 
kończyn dolnych (stawy skokowe, stopa), ale poza tym nie 
daje większych korzyści w przypadku obręczy kończyny 
dolnej.

Tony Gentlicore wyraźnie podkreśla, że ta forma treningu 
jest doskonałym czynnikiem usprawniającym zawodników 
po urazach, na etapie zarówno początkowym jak bezpo-
średnio poprzedzającym powrót do pełnej aktywności, 
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nie powinna być natomiast stosowana w takim samym 
wymiarze u zawodników zdrowych.

Podsumowanie 

Dążąc do osiągania założonych sobie celów często zapo-
minamy, że najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Sami 
komplikujemy sobie życie zapominając, że jedynie zaplanowane 
działania mogą pozwolić nam osiągnąć sukces. Twórzmy system, 
budujmy podstawy, działajmy planowo, analizujmy i wyciągajmy 
wnioski, a wtedy nawet najmodniejsze i nowatorskie „wynalazki” 
nie będą mogły zaburzyć naszej pracy.

W tych działaniach powinno nam pomagać stwierdzenie 
Arystotelesa: „Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony 
cel (ideał, zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby, by do 
niego dojść; wiedzę, pieniądze, materiały, metody. Po trzecie, 
skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu”.



4242 FORUMTRENERA   |   NUMER 1 (29) 2019

KĄCIK TRENERA

Zastosowanie pomiarów 
utlenowania mięśni 
do monitorowania 
obciążeń treningowych 
zawodników

Tradycyjne metody monitorowania 
obciążeń treningowych

Wskaźnikiem najczęściej stosowanym 
do oceny ogólnej wydolności fizycznej 
oraz stanu wytrenowania zawodników 
jest maksymalny pobór tlenu (VO2max). 
Obecnie bardzo dobrze udokumento-
wano zależny od stosowanego treningu 
wzrost VO2max przede wszystkim w dys-
cyplinach o profilu wytrzymałościowym, 
jak również jego obniżenie przy braku 
systematycznej aktywności fizycznej 
lub przerwie w treningach. Podkreślić 
należy, że u wysoko wytrenowanych 
zawodników z wieloletnim stażem tre-
ningowym wskaźnik ten nie ulega dalszej 
poprawie. Współczesna mobilna tech-
nologia umożliwia pomiary poboru tlenu 
także w warunkach terenowych, jednak-
że metody bezpośredniego określenia 
wielkości pułapu tlenowego związane 
są z kosztownym sprzętem pomiarowym 
oraz udziałem wykwalifikowanego perso-
nelu przeprowadzającego test wysiłkowy. 
Ponadto wymagają one najczęściej wyso-
kiej motywacji badanego do wykonania 
wysiłku maksymalnego.

PROF. ANDRZEJ KLUSIEWICZ 
Zakład Fizjologii Instytutu Sportu - PIB

Kolejnymi wskaźnikami wykorzysty-
wanymi do oceny wydolności fizycznej 
i monitorowania treningu są pomiary stę-
żenia mleczanu we krwi oraz rejestracja 
częstości skurczów serca. Oznaczenia 
stężenia mleczanu we krwi wymagają 
pobrania materiału biologicznego przez 
uprawnioną osobę, co wiąże się z ograni-
czoną częstotliwością pobrań z uwagi na 
komfort zawodników. Nie bez znaczenia 
jest także fakt związany z kosztami od-
czynników. Od kilkudziesięciu już lat re-
jestracja częstości skurczów serca (HR) 
podczas treningów i zawodów dostarcza 
materiału do analizy trenerskiej, odpo-
wiedzi organizmu zawodnika na wysiłek. 
Jakkolwiek jest to najpowszechniejsza 
metoda monitorowania obciążeń trenin-
gowych to trzeba podkreślić, że oprócz 
niekwestionowanej przydatności przede 
wszystkim w dyscyplinach wytrzymało-
ściowych, nie rozwiązuje ona wszystkich 
kwestii. Trenerzy podkreślają jej stosun-
kowo niską użyteczność w treningu siły 
mięśniowej, treningu interwałowym, czy 
też w trakcie pomiarów w różnie ukształ-
towanym terenie naturalnym (podbieg 
i zbieg). Dodatkowo HR jest zależne od 
wielu czynników związanych z osobą 

badaną (np. stan emocjonalny, stopień 
wypoczynku, stopień nawodnienia), czy 
też natury zewnętrznej (temperatura 
i wilgotność otoczenia, pora dnia, wyso-
kość nad poziomem morza i inne).

Nowa koncepcja wykorzystania 
tzw. „Mięśniowych Monitorów 
Tlenu”

W ostatnich kilku latach do praktyki 
treningowej zostały wprowadzone nowe, 
mobilne urządzenia pomiarowe (potocz-
nie zwane „Mięśniowymi Monitorami 
Tlenu”), umożliwiające wykorzystanie 
światła podczerwieni (near-infrared 
spectroscopy - NIRS) do oceny stopnia 
utlenowania hemoglobiny i mioglobi-
ny w naczyniach włosowatych mięśni 
(SmO2). Za początek teorii zastosowania 
NIRS należy uznać artykuł Fransa Jöbsisa 
w czasopiśmie naukowym z 1977 r., zaś 
od końca lat 80-tych XX w. NIRS jest 
wykorzystywany do badania lokalne-
go metabolizmu oksydacyjnego mięśni 
w spoczynku i podczas różnych ćwi-
czeń fizycznych. Pierwsze opracowania 
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naukowe NIRS u sportowców (wytrenowani wioślarze) opu-
blikowano w 1992 r. Szybki rozwój metod pomiarowych NIRS 
spowodował wdrożenie przenośnych, bezprzewodowych 
mięśniowych oksymetrów wykorzystujących pomiar NIRS 
już 2006 r. Zdaniem producentów rejestratorów utlenowania 
mięśni, wprowadzone pomiary NIRS są prostym, bezpiecznym 
i szybkim sposobem umożliwiającym zarówno ocenę maksy-
malnych możliwości wysiłkowych, jak i wyznaczenie tzw. stref 
intensywności treningowej. Urządzenia są niewielkich rozmia-
rów (np. 5,4 cm x 3,9 cm x 1,8 cm o wadze zaledwie 40 g). 
Wyposażone są one w diody emitujące światło oraz fotodetek-
tor, co w sumie daje spektrometr umożliwiający pomiar tlenu 
w mięśniach.

Baterie wystarczają na 3 godziny pracy, a urządzenia posia-
dają wbudowaną pamięć, która umożliwia zapisanie treningu 
trwającego 5 godzin. Takie cechy jak przede wszystkim: niein-
wazyjny pomiar, kompatybilność (np. z rejestratorami Garmin 
czy też smartfonami), łączność bezprzewodowa, niewielkie 
rozmiary, wodoszczelność, duża częstotliwość próbkowania (co 
2 s) oraz stosunkowo przystępna cena zestawu (około 1000  $) 
zachęcają do próby ich wdrożenia do praktyki treningowej.

Monitoring tlenu w mięśniach dostarcza w czasie rzeczy-
wistym informacji na temat związku pomiędzy zużyciem tlenu 
w mięśniach a podażą tlenu do mięśni. Jest to pomiar lokalny, 
który zależy od intensywności wysiłku, przepływu krwi i zmian 
krzywej dysocjacji hemoglobiny. Mięśniowe Monitory Tlenu 
mogą być stosowane do określania intensywności wysiłku 
w monitorowanych partiach mięśni, czasu trwania treningu 
i tempa wypoczynku. Podsumowując, współczesne mięśnio-
we monitory tlenu są:

• dokładne: czujnik wykorzystuje najnowocześniejszą tech-
nologię urządzeń medycznych do dokładnego i spójnego 
pomiaru poziomu tlenu (saturacji) w mięśniach (SmO2),

• łatwe w użyciu: mały czujnik i pasek mogą być łatwo dopa-
sowane do pomiaru praktycznie każdej grupy mięśni,

• trwałe: ich wodoodporna, lekka konstrukcja jest zbudo-
wana tak, aby wytrzymać wymagania elitarnego treningu,

• w pełni mobilne: dane z czujnika są wyświetlane na zegar-
ku, dzięki czemu sportowcy mogą monitorować utleno-
wanie badanych partii mięśni podczas każdego treningu,

• przystępne cenowo: z ceną zbliżoną do czujnika tętna 
GPS, który jest dostępny dla profesjonalistów.

W ostatnich publikacjach znanych zagranicznych ośrodków 
badawczych, jak i ze strony praktyki treningowej (na forach 
internetowych) potwierdzono wysoką przydatność tego typu 
pomiarów u wysoko wytrenowanych zawodników w monitoro-
waniu obciążeń treningowych, a nawet w określaniu zdolności 
startowych. Szczególnie duża przydatność cechuje wykorzysta-
nie pomiarów utlenowania mięśni w treningu siły i treningu in-
terwałowym, gdzie zastosowanie innych pomiarów (np. HR czy 
nawet stężenia mleczanu we krwi) ma ograniczoną wartość dia-
gnostyczną. W wymienionym obszarze środków treningowych 
pomiary NIRS umożliwiają właściwy dobór obciążeń treningo-
wych poprzez precyzyjne określanie wartości obciążenia, czasu 
trwania wysiłku i przerwy wypoczynkowej, a także liczby serii.

Doniesienia naukowe ostatnich lat

Według doniesień naukowych (Snyder i Parmenter, 2009) 
spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS) może być wyko-
rzystana do określenia stanu równowagi czynnościowej mięśni 
przy maksymalnej intensywności treningu. NIRS jest techniką 
nieinwazyjną, porównywalną ze stężeniem mleczanu we krwi 
przy określaniu stanu równowagi czynnościowej przy maksy-
malnej intensywności wysiłku i dlatego jest odpowiednia do 
oceny intensywności treningu. Borges i wsp. (2016) podkreślają, 
że monitory utlenowania mięśni są przydatnym i wiarygodnym 
narzędziem dla wyznaczania obciążeń progu mleczanowego 
dla biegaczy. Potwierdzono akceptowalny poziom zgodności 

Ryc. 1. Światło jest emitowane do tkanki w jednym miejscu, a wykrywane 
w dwóch miejscach. Schemat ilustruje emiter i jeden detektor.

Fot. 1. Często stosowana lokalizacja rejestratora utlenowania mięśni na 
mięśniu obszernym bocznym.
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między NIRS a tradycyjnymi progami mleczanowymi oraz uzy-
skano wysoką powtarzalność wyników w badaniu tym samym 
urządzeniem w dwóch terminach lub dwoma urządzeniami 
w tym samym teście. Zdaniem cytowanych autorów omawia-
ne rejestratory powinny zostać wdrożone przez trenerów i za-
wodników jako przenośne i nieinwazyjne urządzenie do moni-
torowania zmian obciążeń na poziomie progu mleczanowego 
u biegaczy. W badaniach kolarzy Driller i wsp. (2016) wskazy-
wali akceptowalny poziom zgodności między NIRS a tradycyj-
nymi progami mleczanowymi. Autorzy ci podkreślają, że NIRS 
powinno zostać wdrożone przez trenerów i zawodników jako 
przenośne i nieinwazyjne urządzenie do monitorowania zmian 
obciążeń na poziomie progu mleczanowego u kolarzy na róż-
nym poziomie zaawansowania. 

Inni badacze (Crum i wsp. 2017) wnioskowali, że w sytu-
acjach terenowych, które często obejmują wiele czynników 
wpływających na HR, SmO2 jest bardziej precyzyjnym wskaź-
nikiem potrzeb metabolicznych niż HR. Daje to wsparcie dla 
wykorzystania stref treningowych podczas ćwiczeń w terenie 
opartych na dotlenieniu mięśni, a nie na tradycyjnie stosowa-
nym HR. 

Zwracano również uwagę na stale zmieniające się natę-
żenie ćwiczeń związane z ukształtowaniem terenu (podbieg 
i zbieg), co nie miało wpływu na wartości HR, podczas gdy 
Index Saturacji Tkanek odzwierciedlał zmiany w poborze tle-
nu. Ostatnio używany wskaźnik SmO2 oparty na NIRS może 
zapewnić większą dokładność w stosunku do HR w celu 

monitorowania intensywności wysiłku fizycznego, w szcze-
gólności dla szkolenia i zawodów w pagórkowatym terenie. 
Podczas gdy odpowiedź HR i poboru tlenu charakteryzuje się 
pewnym opóźnieniem Index Saturacji Tkanek charakteryzuje 
się szybszym „feedbeckiem” (Born i wsp. 2017). 

W kolejnym ciekawym doniesieniu naukowym (Bellotti 
i wsp. 2013) przetestowano hipotezę, że stan maksymalnej 
równowagi mleczanowej (MLSS) można dokładnie określić 
u zdrowych osób na podstawie pomiaru hemoglobiny odtle-
nowanej - wskaźnika mierzonego metodą NIRS. Wykazano, że 
za pomocą odtlenowanej hemoglobiny można dokładnie osza-
cować MLSS. Głównymi zaletami NIRSMLSS w porównaniu 
z technikami opartymi na stężeniu mleczanu we krwi są niein-
wazyjność i oszczędność czasu/ kosztów. Szczególnie ciekawe 
są ostatnie wyniki badań (Paquette i wsp. 2018) sugerujące, że 
u kanadyjkarzy i kajakarzy monitorowanie utlenowania mięśni 
może być bardziej istotne niż pomiary VO2max.

W podsumowaniu danych literatury (Perrey i Ferrari, 2018) 
można sformułować następujące wnioski:

• Do 2017 r. oceniono przydatność pomiarów mięśnio-
wego utlenowania w 16 dyscyplinach sportowych, 
a tylko 6 spośród 57 publikacji ukazało się przed 
2010 r., co świadczy o szybkim rozwoju opisywanych 
badań.

• Monitory utlenowania mięśni są wiarygodnym i przy-
datnym narzędziem dla wyznaczania intensywności 
treningowej, a szczególnie obciążeń na poziomie Stanu 
Maksymalnej Równowagi Mleczanowej (MLSS).

• SmO2 zwłaszcza w terenie naturalnym jest bardziej 
precyzyjnym wskaźnikiem potrzeb metabolicznych niż 
HR, a lekka i nawet wodoodporna technologia NIRS 
pozwala na szybkie, nieinwazyjne oraz ciągłe pomiary 
szczególnie przydatne w warunkach terenowych.

• Indeks Saturacji Tkanek charakteryzuje się szybszą 
odpowiedzią (feedbeck), tak jak w przypadku HR, VO2 
oraz nie podlega tak jak w przypadku HR wpływowi 
wielu czynników natury zewnętrznej (temperatura, na-
wodnienie itp.) i natury psychologicznej.

• W niektórych zastosowaniach wskaźniki NIRS mogą 
być także przydatne w ocenie symetrii ruchu między 
innymi kończyn dolnych (np. w łyżwiarstwie szybkim 
podczas pokonywania „ostrych” łuków).

• Po 37 latach od pierwszych badań wioślarzy wykorzy-
stujących technologię NIRS zachodzi dalsza potrzeba 
rozwoju aparatury oksymetrycznej i prowadzenia po-
miarów w wielu dyscyplinach olimpijskich.

Monitory utlenowania 
mięśni są wiarygodnym 

i przydatnym narzędziem 
dla wyznaczania 

intensywności treningowej, 
a szczególnie obciążeń 

na poziomie Stanu 
Maksymalnej Równowagi 

Mleczanowej (MLSS)
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Oczekiwane rezultaty wykorzystania Mięśniowych 
Monitorów Tlenu

W warunkach polskich według wiedzy autora braku-
je zarówno doświadczeń badawczych, jak i praktycznego 
stosowania przez trenerów tzw. „Mięśniowych Monitorów 
Tlenu” u sportowców. Zachodzi zatem potrzeba oceny 
przydatności pomiarów utlenowania mięśni do monitoro-
wania obciążeń treningowych w wybranych dyscyplinach 
sportu. Za szczególnie istotne należy uznać realizację po-
niższych celów:

• analizę zakresów treningowych wyznaczonych w opar-
ciu o pomiary stężenia mleczanu we krwi oraz utleno-
wanie mięśni szkieletowych (SmO2),

• dokonanie rejestracji SmO2 i wartości całkowitej he-
moglobiny (tHb) podczas wybranych obciążeń trenin-
gowych w warunkach naturalnych,

• ocenę przydatności pomiarów SmO2 do planowania 
obciążeń w treningu interwałowym i treningu siły pod 
kątem doboru czasu trwania wysiłku, liczby serii i cza-
su trwania przerwy wypoczynkowej.

Szczególnie duża wartość diagnostyczna monitorów utle-
nowania mięśni wiąże się z oceną skuteczności treningu siły 
mięśniowej i treningu interwałowego. Dodać należy, że istnie-
je w tym zakresie niewielki zasób metod pomiarowych moż-
liwych do zastosowania przez fizjologa sportu. Pomiary stę-
żenia mleczanu i HR podczas treningu siły mięśniowej mają 
znikomą wartość diagnostyczną. Dodatkowo odpowiedź HR 
charakteryzuje się pewnym opóźnieniem, natomiast Index 
Saturacji Tkanek (SmO2) cechuje się szybszym „feedbeckiem”. 
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Ryc. 2. Zapis utlenowania mięśni (SmO2) i całkowitej masy hemoglobiny 
(tHb) u wioślarza podczas testu o stopniowanej intensywności (30 s przerwy 

między wysiłkami) na ergometrze wioślarskim wraz z wartościami stężenia 
mleczanu we krwi (LA).

Ocena wartości SmO2 (zapis w interwałach kilkusekundowych) 
daje możliwość bieżącej modyfikacji stosowanych obciążeń 
treningowych i realizację zakładanych celów treningowych. 
Podobnie trening interwałowy jest wtedy skuteczny, gdy ist-
nieje możliwość stałego wglądu w dynamicznie zmieniającą się 
odpowiedź organizmu zawodnika. Ocena stopnia utlenowania 
mięśni z wykorzystaniem podglądu na rejestratorze częstości 
skurczów serca firmy Garmin daje możliwość bieżącej korekty 
stosowanych obciążeń wysiłkowych.

Czy Monitory Utlenowania Mięśni spełnią oczekiwania na-
ukowców i trenerów? Zdaniem autora artykułu rozwój techno-
logii pomiarowych w najbliższej przyszłości pozwoli rozwiązać 
jeszcze wiele ograniczeń tej metody.
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Łukasz Kruczek odnosił sukcesy z męską 
kadrą polskich skoczków narciarskich, 
teraz ma za zadanie zbudować zespół 
kobiecy. Jak chce to zrobić? Opowiada o tym 
„Forum Trenera”.

FORUM TRENERA: Wraca pan do Polski i obej-
muje stanowisko trenera kadry kobiet w skokach 
narciarskich. Z jakimi nadziejami rozpoczyna pan 
tę pracę?
ŁUKASZ KRUCZEK: Wolałbym mówić nie o nadziejach, 
ale o zadaniach i oczekiwaniach. Konkurs drużyn mieszanych 
w skokach stał się dyscypliną olimpijską. Nie ma co się ase-
kurować, dzięki temu otrzymujemy jedną szansę więcej na 
medal olimpijski. Dla nas to jest istotna wiadomość, bo mamy 
drużynę męską na najwyższym światowym poziomie, a na 
ostatnich mistrzostwach świata z dobrej strony pokazały się 
też nasze dziewczyny. W mikście wystartowały pierwszy raz 
i polska drużyna zajęła szóste miejsce. Obiecujący wynik. Na 
razie to mój główny cel – stworzyć drużynę. Tak jak kiedyś 
w męskich skokach mieliśmy zbudować silny zespół i to się 
udało, tak teraz przede mną stoi zadanie, aby skonstruować 
drużynę kobiecą.

FT: Stać nas na silną drużynę kobiecą?
ŁK: Tak, ale potrzeba nam na to trochę czasu; nie możemy 
przeskoczyć pewnych etapów. Mamy obecnie wąską grupkę 
dziewczyn, które są juniorkami i pokazują się już w zawodach 
międzynarodowych. One będą tworzyć trzon grupy. Niemniej 
sięgamy niżej, do zawodniczek, które nie są jeszcze nawet 

WYWIAD

juniorkami, a to jest już szeroka grupa. Chcemy mieć stały 
kontakt z tymi młodszymi zawodniczkami, które już są w szkole 
mistrzostwa sportowego, tak by korzystały – może nie w pełni 
dokładnie – ale z najważniejszych zasad szkolenia dorosłych. 

FT: Ile zawodniczek trenuje w Polsce skoki 
narciarskie?
ŁK: 39. W tej chwili tyle zawodniczek figuruje w systemie licen-
cyjnym i można je uznać za uprawiające skoki narciarskie na po-
ziomie wyczynowym. To jest właściwa liczba, ani za mało, ani za 
dużo. Większość tych dziewczynek jest w wieku 12-14 lat. Nie 
możemy ich jeszcze brać pod uwagę w tej chwili, ale dopiero 
myśląc o najbliższych dwóch sezonach. W skokach narciarskich 
kobiet, na przykład w zawodach Pucharu Świata, zawodnicz-
ki pojawiają się w czołówce już w wieku 17-18 lat, szybciej niż 
w skokach męskich.

FT: Powiedział pan o drużynie, ale jakie są szan-
se, by polskie skoczkinie zaistniały w konkursach 
indywidualnych?
ŁK: Skoki kobiet to młoda dyscyplina olimpijska i w tej chwili 
światowa czołówka wykrystalizowała się na poziomie 10-12 za-
wodniczek. Reszta skoczkiń znajduje się w tle, a to oznacza, że 
w krótkim odstępie czasu można doszusować do najlepszych.

KĄCIK TRENERA

ROZMAWIAŁ: OLGIERD KWIATKOWSKI

W krótkim czasie 
można dołączyć 
do najlepszych
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FT: Ale czy nie jest tak, że mamy 
obecnie tylko dwie zawodniczki, 
które mogą nas reprezentować 
w Pucharze Świata i na mistrzo-
stwach świata – Kingę Rajdę 
i Kamilę Karpiel?
ŁK: Nie ma co odnosić się do nazwisk, 
mówić że to są dwie, czy trzy skocz-
kinie. Skoro mamy cel, żeby startować 
w konkursach drużynowych, to musimy 
mieć ich więcej. W drugiej części sezonu 
będą zawody Pucharu Świata w Japonii 
i w Słowenii i wtedy chciałbym wysta-
wić czwórkę zawodniczek w konkursie 
drużynowym.

FT: Praca z kadrą kobiet to dla 
pana zupełnie nowe doświad-
czenie. Sądzi pan, że możliwe 
będzie skopiować system trenin-
gów z męskich skoków?
ŁK: Sam system z grubsza niewiele się 
różni. Jeśli chodzi o zawodniczki ze świa-
towej czołówki to one nawet często tre-
nują z grupami męskimi. Tak jest w przy-
padku zwyciężczyni ostatniej edycji cyklu 
Pucharu Świata Norweżki Maren Lundby. 
Ona od kilku lat trenuje z mężczyznami. 
W założeniach technicznych wielkich 

różnic w treningu mężczyzn i kobiet nie 
ma. Ale musimy wziąć pod uwagę, że ko-
biety mają inną budową ciała, są słabsze 
fizycznie, co daje nam mniejsze parametry 
mocy. Stąd rozbiegi są dłuższe i prędkości 
najazdowe są zdecydowanie wyższe. To 
wiele zmienia w podejściu do treningu. 
Zaznaczę jednak, że tę grupę, którą mamy 
w Polsce, wciąż traktujemy jako grupę ju-
niorską. To grupa, która ma bowiem nie-
wielki staż treningowy. Trzeba być bardzo 
ostrożnym w dozowaniu obciążeń, żeby 
gdzieś nie przedobrzyć. Lepiej za mało niż 
minimalnie za dużo.

FT: Wynika z tego, że czeka pana 
trudne zadanie z kadrą kobiet.
ŁK: Bardzo duże wyzwanie. Jesteśmy po 
pierwszym trzydniowym zgrupowaniu. 
Robiliśmy pierwsze testy motoryczne, mieli-
śmy okazję wyjść razem na trening. W grupie 
panuje dobra atmosfera. Nie ma problemów 
w komunikowaniu się. Zmiana w sztabie tre-
nerskim odbyła się w miarę płynnie.

FT: A czy zmiana w pana biogra-
fii trenerskiej odbyła się płyn-
nie. Jak się pan rozstał z kadrą 
Włoch?

We Włoszech 
zostawiłem nie 
zawodników, 
ale trenerów. 
To był jeden 

z moich celów, 
żeby przekazać 
trochę wiedzy 

młodym 
trenerom.
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ŁK: Serdecznie pożegnałem się z za-
wodnikami. Do końca kontraktu czyli do 
końca kwietnia prowadziłem treningi, 
również wtedy kiedy byłem w Polsce. 
We Włoszech zostawiłem nie zawodni-
ków, ale trenerów. To był jeden z moich 
celów, żeby przekazać trochę wiedzy mło-
dym trenerom. Stopniowo przesuwaliśmy 
zawodników do szkolenia trenerskiego. 
Zostawiłem we Włoszech czterech faj-
nych chłopaków, którzy mogą zająć się 
teraz młodzieżą.

FT: A jak pan ocenia pracę 
z włoskimi zawodnikami, wyniki 
sportowe, jakie osiągnęliście?
ŁK: Wynik nie jest w żadnym stopniu dla 
mnie satysfakcjonujący. Pierwsze dwa 
lata były udane. Zawodnicy punktowa-
li w Pucharze Świata, Alex Insam zdobył 
w Park City wicemistrzostwo świata ju-
niorów. Mieliśmy też dobry sezon letni 
w Grand Prix, w którym każdy zawodnik 
wskoczył do dziesiątki. Naraz ta tenden-
cja wznosząca się załamała. Było wiele 
przyczyń tego kryzysu, przede wszystkim 
trafiliśmy na trudny moment reorganizacji 
związku narciarskiego.

FT: Czyli we Włoszech również są 
źle działające związki sportowe?

ŁK: Szczególnie ten organizacyjny roz-
gardiasz odczułem w ubiegłym roku. Nie 
wiedzieliśmy co mamy robić, czy będą 
pieniądze, nie było dyrektora sportowe-
go. To mocno komplikowało sprawę, po-
nieważ większość zawodników należy do 
klubów wojskowych i żeby wyjechać na 
zgrupowanie musieli dostać zwolnienie ze 
związku, a zwolnienie otrzymuje tylko za-
wodnik kadry narodowej. Kadry nie były 
powoływane, bo dokonuje tego dyrek-
tor sportowy, którego nie było. Pierwsze 
zgrupowanie musiałem przekładać kilka 
razy, wyłącznie z przyczyn formalnych.

FT: Patrząc przez pryzmat wło-
ski, z dystansu, chyba nabiera 
pan szacunku do tego jak działa 
Polski Związek Narciarski i pol-
ski system szkolenia w skokach?
ŁK: Teraz kiedy jestem w Polsce cie-
szę się, że byłem we Włoszech, bo to 
było cenne doświadczenie. Zobaczyłem 
w jaki sposób funkcjonuje inny system. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Polska 
i Włochy w skokach narciarskich to zu-
pełnie inna skala. U nas to niemal sport 
narodowy, a we Włoszech nie wzbudza 
zainteresowania, skoczkowie nie są na 

Tak jak kiedyś w męskich 
skokach mieliśmy zbudować 
silny zespół i to się udało, tak 

teraz przede mną stoi zadanie, 
aby skonstruować drużynę 

kobiecą.
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świeczniku. Mimo wszystko jednak nie 
tylko kibice, ale polscy trenerzy mają 
tendencje do narzekania jak to u nas jest 
źle, a gdzie indziej lepiej. Pracowałem za 
granicą i widzę, że tam wcale nie musi być 
lepiej. Nasz system cały czas wymaga do-
pracowania, ale on funkcjonuje i to jest 
wielka wartość, którą posiadamy.

FT: Jak pan się dokształca jako 
trener?
ŁK: Każdy dzień uczy czegoś nowego. 
Korzystam z najnowszych publikacji, śle-
dzę je na bieżąco. Staram się stale roz-
mawiać z trenerami. Dzięki temu zbieram 
wiadomości w drodze nieformalnej. To 
działa w obie strony, bo ja też przekazuję 
jakąś wiedzę. 

FT: Trenerzy w skokach są tak 
otwarci, że dzielą się wiedzą?
ŁK: To zależy od kontaktu z danym trene-
rem. Jeżeli jesteśmy na dobrej stopie przy-
jacielskiej to nie ma specjalnych tajemnic.

FT: A w sprawach technologii?
ŁK: W tej dziedzinie nikt nie ujawni żad-
nej wewnętrznej tajemnicy. Im dłużej ze-
spół ma przewagę technologiczną, tym 
bardziej trzyma się ją w tajemnicy.

FT: Czy w tej rywalizacji techno-
logicznej – tak istotnej w ostat-
nich latach w skokach - da się 
jeszcze uzyskać przewagę nad 
rywalami?
ŁK: Coś się zawsze wymyśli. Zmienia się 
punkt koncentracji. Kiedyś to były kombi-
nezony, narty, potem buty, a jak nie to, to 
jakiś element techniczny np. prowadzenie 
nart. Jak każda dyscyplina sportowa skoki 
narciarskie podążają za postępem cywili-
zacyjnym i każdą nowinką techniczną.

FT: Czy w skokach narciarskich 
kobiet można w tej dziedzinie 
zrobić więcej? 
ŁK: Większe rezerwy tkwią w przygo-
towaniu fizycznym i metodach treningo-
wych. Ale jeśli można, stosuje się również 
nowości technologiczne.

FT: Czy jako trener kadry kobiet 
będzie pan współpracował z pol-
skimi placówkami badawczymi 
chociażby z Instytutem Sportu?
ŁK: Dysponujemy mniejszym budżetem. 

U nas będzie trochę inaczej niż w kadrze 
mężczyzn, ale rozmawiałem z Michalem 
Doleżalem i w miarę możliwości chcemy 
korzystać z podobnych rozwiązań.

FT: Widzi pan możliwość 
wspólnych treningów z kadrą 
mężczyzn?
ŁK: Nie ma takiej możliwości. Treningi 
wyglądają niby podobne, ale różnica mię-
dzy treningiem chłopców i dziewczyn jest 
kolosalna. Chcemy natomiast trenować 
z młodszymi grupami. 

FT: Na koniec pytanie o pana 
inne doświadczenie trenerskie. 
Pana córka uprawia jeździec-
two. Czy wykorzystuje pan swoją 
wiedzę trenerską ze skoków 
narciarskich w tym sporcie. Czy 
to jest możliwe?
ŁK: Córka trenuje w Żywcu. Ja jej za-
jęcia, występy, przeżywam podobnie 
jak każdy trening, każdy start moich za-
wodników. Jeździectwo to sport, który 
wcześniej uważałem za ekstremalnie 
nudny, teraz wydaje mi się bardzo cie-
kawy. Znajduję też pewne elementy 
wspólne między skokami i jeździectwem, 
chociażby kwestia odbicia – za wcześnie, 
czy za późno. Tu i tam występuje kwestia 
timingu, właściwego wymierzenia dy-
stansu. Oczywiście w jeździectwie mamy 
dwóch zawodników, bo konia traktuje 
się jak drugiego zawodnika. Dla każdego 

szkoleniowca możliwość zobaczenia jak 
funkcjonuje inny sport jest cennym do-
świadczeniem. Podczas zajęć Akademii 
Trenerskiej prowadzimy sporo rozmów 
dzieląc się spostrzeżeniami dotyczący-
mi różnych dyscyplin sportowych. Takie 
multidyscyplinarne spotkania poszerzają 
każdy trenerski warsztat.

Nie tylko kibice, ale polscy 
trenerzy mają tendencje do 

narzekania jak to u nas jest źle, 
a gdzie indziej lepiej. Pracowałem 
za granicą i widzę, że wcale tam 

nie musi być lepiej.
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Trzeba mieć 
system i idoli

„Forum Trenera”: Podczas wykładu na Konferencji 
Trenerów w Zakopanem mówił pan o przygoto-
waniu mentalnym zawodnika. Napisał pan wiele 
książek na ten temat, pracował z kilkoma znanymi 
sportowcami, ale to nie jest jedyne pana zajęcie?
THOMAS WÖRZ: Na co dzień pracuję w szkole sportowej 
w Salzburgu (Young Talent Competency Center Salzburg). 
Jestem odpowiedzialny za budowanie struktur szkolenio-
wych i za proces przechodzenia zawodników ze sportu mło-
dzieżowego do wysokiego wyczynu. Specjalizuję się jednak 
w przygotowaniu mentalnym zawodników wysokiego wyczynu. 
Pracowałem z kadrę narodową Austrii w narciarstwie alpejskim 
podczas trzech igrzysk olimpijskich. Byłem odpowiedzialny za 
stronę mentalną przygotowań. Opiekowałem się Marlies Schild 
od dzieciństwa aż do końca kariery. To ikona austriackiego spor-
tu, multimedalistka olimpijska, mistrzyni świata w slalomie, czte-
rokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w slalomie. Zajmowałem 
się także przez wiele lat Fritzem Stroblem, złotym medalistą 
olimpijskim w zjeździe z Salt Lake City. Współpracowałem rów-
nież z trzema zwycięzcami słynnych zawodów w Kitzbühel. 

FT: Zacznijmy od pana codziennego zajęcia, czyli 
pracy z młodzieżą. W jaki sposób działa austriacki 
system szkolenia w narciarstwie alpejskim?
TW: Wszystko zależy od bazy, pracy u podstaw. Jeżeli jest 
baza i mamy zawodników, to wówczas trzeba ich umiejętnie 
prowadzić. Należy rozpisać program szkolenia i finansowania 
takich młodych talentów. Liczy się piramida szkoleniowa, ale 
również inne ważne szczegóły w kształtowaniu się zawodni-
ka – odpowiednie odżywianie się, opieka medyczna i fizjote-
rapeuci, przygotowanie mentalne zawodnika do uprawiania 
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O przygotowaniu 
mentalnym najlepszych 
narciarzy alpejskich 
opowiada Thomas Wörz 
z Young Talent Competency 
Center Salzburg.

sportu wyczynowego. Najtrudniejszy dla sportowca jest wiek 
między 14 a 18 rokiem życia. Wtedy najtrudniej utrzymać przy 
sporcie czasami nawet najbardziej zdolnego młodzieżowca. 
Rodzą się największe problemy. W tej fazie szkolenia trzeba 
mieć ogromną cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie dla tych 
młodych ludzi. Dużo zawodników zostaje mistrzami świata ju-
niorów, ale później nie potrafią dojrzeć na tyle, by podobny 
wynik osiągnąć w kategorii seniorów. My musimy im w tym 
pomóc. Uważam, że system mamy bardzo dobry. Na wszyst-
kich szczeblach nauczania działają szkoły gwarantujące spor-
towcom edukację. Są to również szkoły sprofilowane zawodo-
wo. Nasza struktura sportowo-edukacyjna pracuje na sukces. 
Ona działa bardzo dobrze. 

Dziś nie wszystko da się rozwiązać sprawnym systemem 
stworzonym przez państwo. W sporcie zawodowym liczą się 
tylko zwycięzcy albo medaliści, czwarte miejsce jest porażką. 
Wyścig po sukces jest bezwzględny, każdy szuka nowych roz-
wiązań, żeby być lepszym od rywala i zdobyć medal. Wielu 
sportowców próbuje czegoś nowego w zakresie przygoto-
wania: psychologicznego, ogólnorozwojowego, technicznego. 
To jest praca indywidulna, poza systemem. Każdy sportowiec 
innymi drogami dąży do tego, żeby zoptymalizować swój cel.

FT: Na najwyższym poziomie sportu wyczynowego 
pracował pan z mistrzami świata i medalistami 
olimpijskimi. Jakie detale – od bliskiej panu strony 
mentalnej - decydowały, że pana zawodnicy osią-
gali takie sukcesy?
TW: Długie lata prowadziłem Marlies Schild. To było dla 
mnie bardzo trudne zadanie. Marlies należy do perfekcjoni-
stek wszystko musiała mieć idealnie przygotowane i załatwio-
ne. Jeżeli jej coś nie pasowało, wchodziła w mentalny stres. 
Przekładało się to również na zawody. Chciała być najlepsza 
od początku do końca. Cały przejazd miał być w jej wykona-
niu perfekcyjny. Tłumaczyłem jej, żeby pierwsze 20 bramek 
jeździła na 80 procent, a dopiero później złapała rytm, stała 
się swobodna i robiła wynik. Trzeba było hamować Marlies, 
żeby otworzyła się na te uwagi i zaczęła normalnie zjeżdżać. 
Pod koniec kariery wygrywa niemal wszystko, bo zmieniła się 
mentalnie. Wspólnie wykonaliśmy ogrom pracy.

Z każdym zawodnikiem pracowałem inaczej, podchodziłem 
do niego indywidualnie, tak było też z Fritzem Stroblem, co 
po części wynikało ze sportu, który uprawiał – narciarstwa 
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zjazdowego. W tej dyscyplinie naj-
ważniejszą rzeczą jest wizualizacja. 
Sportowiec musi wyobrazić sobie, co 
może się stać na trasie. Jakie będą kon-
sekwencje, jeśli wpadnie przy dużej pręd-
kości, zbyt dużym nachyleniu, ogromne 
ryzyko trzeba oswoić z zagrożeniem, 
żeby nie doszło do tragedii. Właśnie 
w ten sposób pracowaliśmy.

FT: Czy można jednak zawod-
nika przygotować do startu 
w Pucharze Świata w Kitzbühel. 
Podobno każdy, nawet najlep-
szy narciarz zjazdowy, odczuwa 
strach przed tą górą.
TW: Najpierw zawodnik musi wybrać 
parę elementów tej trasy, które mu się 
podobają. Konieczne, aby zapytał sam 
siebie, co jest takiego w tej trasie, że 
tu przyjechał, dlaczego tutaj jest, skąd 
czerpie przyjemność, by pokonać tak 
niebezpieczną trasę. Musi przy tym roz-
łożyć tę trasę na czynniki pierwsze, znać 
ją od podszewki. Bo na „Koguciej Górze” 
trzeba myśleć szybciej niż normalnie. Ta 
trasa jest brutalna, nie wybaczy nicze-
go. Rzeczywistość działa szybciej niż 
wyobraźnia i twoje myśli. Trzeba działać 
automatycznie, będąc na to jednak przy-
gotowanym.  Ważne jest nastawienie 
mentalne, by wyobraźnia dostosowała 
się do trudnych okoliczności tego zjazdu. 

FT: Wielu zawodników przed 
zjazdem na „Koguciej Górze” 
odczuwa paraliżujący strach, ob-
jawiający się wymiotami, omdle-
niami, drżeniem całego ciała.
TW: Zdarzają się takie przypadki, ale 
to oznacza, że każdy człowiek ina-
czej reaguje na strach. Niektórzy chcą 
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wymiotować, inni zamykają się w sobie, 
autentycznie się boją. Nieważne jak re-
agujesz, ważne że bierzesz kijki w ręce, 
odpychasz się i startujesz. Oczywiście 
ważne jest by ciało nie wpadło w paraliż, 
by mięśnie już na starcie pracowały wła-
ściwie. Sportowcy wysokiego wyczynu 
na ogół posiadają taką umiejętność.

FT: Czy z perspektywy trene-
ra odpowiedzialnego za stronę 
mentalną trudniej jest przy-
gotować zawodnika do zjazdu 
w Kitzbühel, czy do walki o złoto 
olimpijskie na igrzyskach. Co jest 
trudniejsze, opanowanie strachu 
czy presji? 
TW: W historii zjazdu w Kitzbühel do-
szło do wielu wypadków. Istotne jest 
oswojenie się z tą górą. Latem chodzi-
łem z zawodnikami po trasie tego zjaz-
du, przechodziliśmy wszystkie pasaże, 
analizowaliśmy i próbowaliśmy za po-
mocą tej pewnego rodzaju wizji lokalnej 
wyeliminować strach. Andreas Schifferer 
miał ciężki wypadek na ostatnim pa-
górku przed metą. Latem w stroju nar-
ciarskim, w kasku, z nartami stanęliśmy 
w tym miejscu i wykonywaliśmy takie 
ruchy jakbyśmy pokonywali tę przeszko-
dę. Potem już przed zawodami Pucharu 
Świata Andreas zadzwonił do mnie i po-
wiedział, że sobie wszystko wizualizuje, 
ale przed ostatnim najazdem zaczyna się 
otwierać. Posiadał jakieś wewnętrzne 
lęki. Zapytałem się go, z jaką prędkością 
najedzie na to wzniesienie, jeśli będzie 
miał pozycję otwartą, odpowiedział, że 
z prędkością 120 km, a jeśli będzie pozy-
cja zjazdowa, odpowiedział, że 123 km. 
W takim razie pytałem dalej, „co jest bez-
pieczniejsze, pojechać stabilnie w pozycji 

zjazdowej czy asekuracyjnie w pozycji 
otwartej?”. Na treningu przejechał ten 
dolny odcinek najszybciej ze wszystkich 
zawodników. Nie wygrał, ale pokonał 
lęki. Najwięcej wypadków w narciarstwie 
zjazdowym wynika z tego, że zawodnik 
jedzie na połowę swoich możliwości.

W przypadku igrzysk olimpijskich należy 
podkreślić, że są to zawody, w których 
jeśli sportowiec wygrywa staje się sław-
ny i rozpoznawalny na całym świecie, 
triumfuje medialnie. Bardzo trudno jest 
przygotować zawodnika do igrzysk olim-
pijskich, bo ekipie olimpijskiej towarzyszy 
ogromne zainteresowanie i trzeba się od 
tego odciąć. Od strony mentalnej to są 
zupełnie inne zadania dla opiekunów 
sportowców. Trzeba przede wszystkim 
nauczyć się postępować z bardzo natręt-
nym otoczeniem.

FT: Narciarstwo alpejskie jest 
bardzo popularne w Polsce, ale 
rekreacyjnie. Nie mamy suk-
cesów w zawodach Pucharu 
Świata, na igrzyskach olimpij-
skich. Czy sądzi pan, że możliwe 
jest wykorzystanie potencjału 
masowości tej dyscypliny, by 
polscy narciarze wreszcie zaczęli 
zdobywać medale?
TW: Po pierwsze trzeba mieć idoli. To 
jest pierwszy krok, w ten sposób zachę-
camy młodzież do uprawiania tego spor-
tu. Ale ważne są też struktury, system. 
W Polsce brakuje kontaktów z zagrani-
cą, treningów z zawodnikami z innych 
krajów, rywalizacji na poziomie trenin-
gowym. Warto by było, żeby polscy 
trenerzy uważniej przyjrzeli się działaniu 
szkół sportowych o profilu narciarskim 
np. w Austrii. Podczas obecnej wizyty 
w Zakopanem odwiedziłem szkołę mi-
strzostwa sportowego. Jestem zainte-
resowany realizacją projektu, by młodzi 
Polacy uprawiający narciarstwo alpej-
skie przyjeżdżali na pół roku trenować 
do naszych szkół pod okiem wybitych 
trenerów, a w zamian austriaccy młodzi 
lekkoatleci przyjeżdżali trenować na pół 
roku do Polski. Macie świetną szkołę 
lekkoatletyczną i coraz większe sukcesy, 
my o tym wiemy. Gdyby doszło do reali-
zacji tego pomysłu, jedna i druga strona 
byłaby zadowolona, a korzyść odnio-
słoby polskie narciarstwo i austriacka 
lekkoatletyka.

Thomas Worz (drugi z lewej) 
na Konferencji Trenerów 
Szkolenia Olimpijskiego 
w Zakopanem w towarzystwie 
Justyny Kowalczyk i Ministra 
Witolda Bańki
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IGRZYSKA EUROPEJSKIE

II Igrzyska 
Europejskie 
za nami

Stefan Tuszyński 
Foto: Szymon Sikora/PKOl

W Mińsku po raz drugi w historii odbyły się igrzyska europejskie. 
Polacy zdobyli 14 medali, w tym trzy złote. Reprezentacja Polski 
liczyła 151 osób. Organizatorem kolejnych igrzysk, w 2023 roku, 
będzie Kraków wraz z Małopolską.
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W randze mistrzostw Europy 
i o kwalifikacje olimpijskie

Na Białorusi wystartowało 4 tys. 
sportowców z 50 krajów. W progra-
mie znalazły się następujące sporty: 
badminton, boks, gimnastyka, judo, 
kajakarstwo-sprint, karate, kolarstwo, 
koszykówka 3x3, łucznictwo, lekko-
atletyka, tenis stołowy, strzelectwo, 
zapasy oraz dwa sporty nieolimpijskie 
– sambo i piłka nożna plażowa. W nie-
których sportach – na przykład w gim-
nastyce - rozegrane zostały konkuren-
cje nieolimpijskie.

– To największa multidyscyplinarna im-
preza sportowa na kontynencie. O jej ran-
dze świadczy fakt, że biorą w niej udział 
wszystkie narodowe komitety olimpij-
skie – mówi prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W 8 sportach udział w igrzyskach 
zapewniał punkty do rankingu olimpij-
skiego, a niekiedy kwalifikację do Tokio: 

• badminton
• judo
• kolarstwo
• karate

• lekkoatletyka
• łucznictwo
• tenis stołowy
• strzelectwo

W porównaniu z  I  Ig r z yskami 
Europejskimi, które odbyły się w Baku 
zabrakło niektórych sportów bądź dys-
cyplin sportowych. Z programu wypa-
dły: pływanie (w tym skoki do wody, 
pływanie synchroniczne), piłka wodna, 
siatkówka (halowa i plażowa), szermier-
ka, triathlon, taekwondo. Nie rozegrano 
również zawodów w kolarstwie gór-
skim MTB i w BMX.
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- Było mniej dyscyplin, więcej zawodników i więcej moż-
liwości zdobycia kwalifikacji olimpijskiej do Tokio. Poziom 
igrzysk był zdecydowanie wyższy niż cztery lata temu 
w Baku – podsumował sportowy wymiar igrzysk prezes 
PKOl.

Złoci reprezentanci

Reprezentacja Polski liczyła 151 osób. W Mińsku wy-
startował mocny skład w takich sportach jak: boks, judo, 
kajakarstwo-sprint, kolarstwo torowe, zapasy, strzelectwo 
sportowe, tenis stołowy. W zawodach w karate olimpijskim 
wzięła udział mistrzyni świata z Madrytu (2018) Dorota 
Banaszczyk. 

Polacy zdobyli na Białorusi 14 medali – trzy złote, jeden 
srebrny i 10 brązowych. Po złoto sięgnęli: Artur Zakrzewski 
i Łukasz Jaworski w skokach synchronicznych na trampoli-
nie, Tomasz Kaczor w kajakarstwie C1 na 1000 m i Karolina 
Koszewska w boksie w kategorii 69 kg. 

Zakrzewski i Jaworski odnieśli duży sukces, mimo że 
wygrali w konkurencji nieolimpijskiej. Polscy gimnastycy nie 
mają ostatnio dużych osiągnięć.

Bardzo cenny jest rezultat Tomasza Kaczora. 
Kanadyjkarz Warty Poznań myślał o zakończeniu kariery, 
ale dobre występy w zawodach Pucharu Świata i w igrzy-
skach europejskich zmotywowały go do dalszych trenin-
gów. W Mińsku w finale wyścigu na 1000 m kanadyjek 

Igrzyska 2023 w Krakowie!

W czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego Europejskich 
Komitetów Olimpijskich (EOC), które odbyły się 22 
czerwca w Mińsku, jednogłośnie została zatwierdzo-
na kandydatura miasta Krakowa i Regionu Małopolski 
na organizatorów III Igrzysk Europejskich. Zawody 
odbędą się w 2023 roku.

Kandydaturę Polski Komitet Olimpijski zgłosił ofi-
cjalnie 31 maja. Listy intencyjne podpisali przed-
tem Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz 
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold 
Kozłowski. Impreza uzyskała poparcie polskiego 
rządu.

Program III Igrzysk Europejskich zostanie ustalony 
po spotkaniach z europejskimi komitetami olimpijski-
mi oraz w wyniku konsultacji PKOl z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki. Przygotowania do imprezy bę-
dzie nadzorować powołana przez EOC Komisja 
Koordynacyjna.

Wiadomo, że wybór dyscyplin będzie uzależniony od 
infrastruktury sportowej. Zawody mają się odbyć na 
dotychczas istniejących lub nieznacznie zmodernizo-
wanych arenach sportowych.

Tomasz Kaczor chwilę 
po zwycięstwie 
w finale C1-1000 m
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Bardzo cenny jest rezultat 
Tomasza Kaczora. 

Kanadyjkarz Warty Poznań 
myślał o zakończeniu 

kariery, ale dobre występy 
w zawodach Pucharu Świata 
i w igrzyskach europejskich 

zmotywowały go do 
dalszych treningów.

POLSCY MEDALIŚCI IGRZYSK 
EUROPEJSKICH W MIŃSKU

ZŁOTO
Artur Zakrzewski, Łukasz Jaworski – skoki syn-
chroniczne na trampolinie
Tomasz Kaczor – kajakarstwo-sprint, C1 1000 m
Karolina Koszewska – boks, kat. 69 kg

SREBRO
Filip Prokopyszyn - kolarstwo torowe, scratch

BRĄZ
Marta Walczykiewicz – kajakarstwo-sprint,  
K1 200 m
Dorota Borowska – kajakarstwo-sprint, C1 200 m
Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna 
Puławska, Helena Wiśniewska – kajakarstwo,  
K4 500 m
Katarzyna Pawłowska, Justyna Kaczkowska, 
Karolina Karasiewicz, Nikol Płosaj – kolarstwo 
torowe, wyścig drużynowy
Krzysztof Maksel – kolarstwo torowe, 1 km
Daniel Staniszewski – kolarstwo torowe, omnium
Sandra Drabik – boks, kat. 51 kg
Elżbieta Wójcik – boks, kat. 75 kg
Natalia Partyka, Natalia Bajor, Li Qian – tenis 
stołowy, turniej drużynowy
Arkadiusz Kułynycz – zapasy, styl klasyczny 
 – kat. 87 kg

wyprzedził Rosjanina Kiriłła Szamszurina o zaledwie 0,75 se-
kundy. 37-letnia Koszewska wróciła do pięściarstwa olimpij-
skiego po startach na zawodowym ringu. W Mińsku wygrała 
cztery walki. Jej celem jest zakwalifikowanie się do igrzysk 
olimpijskich w Tokio.

Dobre występy na torze regatowym i welodromie 
oraz na ringu

Najwięcej medali dla Polski – po cztery - zdobyli kajakarze 
i kolarze. Na torze regatowym Zasław kajakarze sięgnęli po jeden 
więcej krążek niż na poprzednich igrzyskach europejskich w Baku.

Oprócz złotego medalu Kaczora, trzy brązowe medale 
zdobyły panie: Marta Walczykiewicz w K-1 200 m, benefi-
cjentka programu team 100 Dorota Borowska w C-1 200 m 
oraz Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska 
i Helena Wiśniewska w K-4 500 m. Z brązowej czwórki aż trzy 
zawodniczki to beneficjentki programu team 100.

Blisko podium były: Karolina Naja z Heleną Wiśniewską 
w K-2 200 m (konkurencja nieolimpijska) – 4. miejsce i Justyna 
Iskrzycka z Katarzyną Kołodziejczyk w K-2 na 500 m  
– 5. miejsce, a u mężczyzn Mateusz Kamiński z Michałem 
Kudłą w K-2 na 1000 m – 5. miejsce. W konkurencjach 
olimpijskich punktowane (1-8) miejsca zajęły jeszcze: Anna 
Puławska w K-1 na 500 m oraz Sylwia Szczerbińska z Magdą 
Stanny w C-2 500 m.

Szczególnie w przypadku kajakarzy należy wziąć pod 
uwagę, że główną imprezą sezonu są mistrzostwa świa-
ta w Szegedzie, które odbędą się pod koniec sierpnia. Na 
Węgrzech oprócz medali polscy zawodnicy będą walczyć 
o kwalifikacje olimpijskie i szkoleniowcy kadr narodowych na 
ten czas szykują szczyt formy, aby zapewnić spokojny prze-
bieg przygotowań do IO w Tokio.

Karolina Koszewska 
podczas zwycięskiej 
finałowej walki 
w kat. 69 kg
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W kolarstwie na podium w Mińsku stawali torowcy. 
Wielką niespodzianką jest srebrny medal zdobyty przez 
beneficjenta team 100 Filipa Prokopyszyna (team 100) 
w scratchu (konkurencja nieolimpijska). Brązowe me-
dale wywalczyli: drużyna kobiet w składzie: Katarzyna 
Pawłowska, Nikol Płosaj (team 100), Justyna Kaczkowska 
(team 100), Karolina Karasiewicz; Krzysztof Maksel na 1 km 
i Daniel Staniszewski (team 100) w omnium. Czwarte miej-
sce w sprincie zajęli: brązowy medalista mistrzostw świata 
Mateusz Rudyk (team 100), Marlena Karwacka (team 100) 
i Urszula Łoś w sprincie drużynowym, Justyna Kaczkowska 
w scratchu, Krzysztof Maksel w keirinie, Szymon Krawczyk 
(team 100) w 4 km na dochodzenie.

W niektórych konkurencjach rozgrywanych na mińskim 
welodromie – zwłaszcza w sprincie – konkurencja była bar-
dzo mocna. Mateusz Rudyk rywalizował z tymi samymi za-
wodnikami z Holandii i Rosji, z którymi walczył o medal pod-
czas lutowych mistrzostw świata w Pruszkowie. W Mińsku 
nie wystartował mistrz świata w omnium z ubiegłego roku 
Szymon Sajnok, ale udanie zastąpił go Daniel Staniszewski. 
Występ kolarzy należy ocenić pozytywnie. Zaznaczyć trze-
ba, że w tym roku torowcy będą mieli jeszcze mistrzostwa 
Europy – w październiku w Apeldoorn.

Dobrze wypadły na igrzyskach w Mińsku reprezen-
tantki Polski w boksie. Na cztery startujące pięściarki, trzy 
zdobyły medale – Koszewska (złoto) oraz Sandra Drabik 
i beneficjentka programu team 100 Elżbieta Wójcik (brąz).

W tenisie stołowym plan zrealizowały – trzecie w tur-
nieju drużynowym – Natalia Partyka, Qian Li i Natalia 

Bajor. Bez medalu, ale z bardzo dobrym wynikiem wrócili 
z Mińska koszykarze 3x3. Zajęli czwarte miejsce w turnie-
ju. W tym samym czasie w Amsterdamie pierwsza drużyna 
zdobyła brązowy medal mistrzostw świata, pokonując obroń-
ców tytułu Serbię. Udany występ na igrzyskach europejskich 
świadczy o tym, że selekcjoner kadry narodowej Piotr Renkiel 
dysponuje solidnym zapleczem.

Najlepiej ze 
strzelców wypadła 

Klaudia Breś, szósta 
w strzelaniu z pistoletu 

pneumatycznego z 10 m. 
Ten rezultat zapewnił 
zawodniczce Zawiszy 
Bydgoszcz, mistrzyni 
Europy z tego roku, 

kwalifikację olimpijską.

Klaudia Breś 
wywalczyła w Mińsku 
kwalifikację olimpijską
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LP Państwo Z S B Razem

1 Rosja 44 23 42 109
2 Białoruś 24 16 29 69
3 Ukraina 16 17 18 51
4 Włochy 13 15 13 41
5 Holandia 9 13 7 29
6 Niemcy 7 6 13 26
7 Gruzja 6 10 14 30
8 Francja 6 9 13 28
9 Wielka Brytania 6 9 8 23
10  Azerbejdżan 5 10 13 28
11  Armenia 5 3 3 11
11  Hiszpania 5 2 6 13
13  Węgry 4 6 9 19
14  Belgia 4 1 1 6
15  Słowenia 4 1 1 6
16  Bułgaria 3 7 8 18
17  Portugalia 3 6 6 15
18  Szwajcaria 3 3 4 10
19  Izrael 3 3 1 7
20  Grecja 3 2 4 9
21  Dania 3 2 3 8
22  Polska 3 1 10 14
23  Szwecja 3 1 4 8
24  Turcja 2 6 7 15
25  Czechy 2 5 6 13

KLASYFIKACJA MEDALOWA 
IGRZYSK EUROPEJSKICH 

W MIŃSKU

Słabo w sportach walki, kwalifikacja olimpijska 
w strzelectwie

W wielu sportach Polacy nie odnieśli rezultatów na miarę 
oczekiwań, szczególnie w sportach walki.

W zapasach biało-czerwoni wrócili tylko z brązem 
Arkadiusza Kułynycza a reprezentacja liczyła 15 zawod-
ników. Dla judoków igrzyska miały rangę mistrzostw 
Europy. Najlepsze wyniki – 5. miejsca – osiągnęły panie: 
Agata Perenc, Karolina Tałach, Daria Pogorzelec. Bokserzy, 
w przeciwieństwie do pań, zakończyli zawody z fatalnym 
bilansem – dwóch walk wygranych i dziewięciu przegra-
nych. W boksie mężczyzn – podobnie jak w judo - była 
to impreza rangi mistrzostw Europy. W karate olimpijskim 
zawiodła Dorota Banaszczyk. Mistrzyni świata z ubiegłego 
roku odpadła w eliminacjach.

Dalekie pozycje zajmowali strzelcy sportowi. Najlepiej 
ze strzelców wypadła Klaudia Breś, szósta w strzelaniu 
z pistoletu pneumatycznego z 10 m. Ten rezultat zapewnił 
zawodniczce Zawiszy Bydgoszcz, mistrzyni Europy z tego 
roku, kwalifikację olimpijską (dla kraju). Siódmy w strzelaniu 
z karabinu w trzech postawach z 50 m był mistrz świata 
z 2018 roku z Changwon Tomasz Bartnik. Strzelec Legii 
Warszawa kwalifikację olimpijską dla Polski zdobył już 
w ubiegłym roku.

Porównanie z Baku

W poprzednich igrzyskach europejskich, które odbyły 
się w Baku cztery lata temu, polscy sportowcy zdobyli 20 
medali (2 złote, 8 srebrnych, 10 brązowych). W podzia-
le na sporty dorobek medalowy z 2015 roku wyglądał 
następująco:

• 5 medali – zapasy
• 4 medale - boks
• po 3 medale – kajakarstwo, pływanie*
• po 2 medale – kolarstwo**
• po 1 medal – szermierka, taekwondo*, siatkówka

* tych dyscyplin zabrakło w programie IE w Mińsku

** w tym kolarstwo górskie, którego zabrakło w programie IE w Mińsku.

Swoje konkurencje wygrały wtedy kajakarka Marta 
Walczykiewicz i szablistka Angelika Wątor. Walczykiewicz kil-
ka tygodni później popłynęła po srebrny medal olimpijski na 
igrzyskach w Rio de Janeiro. Zawodniczka z Kalisza potrafiła 
więc zachować formę na obie imprezy. W oficjalnej broszurze 
wydanej przez Europejski Komitet Olimpijski, czytamy, że 

medaliści igrzysk europejskich w Baku podczas igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro zdobyli po 50 medali złotych i srebrnych 
oraz ponad 100 brązowych.

Pomysłodawcy kontynentalnych igrzysk uważają, że ta 
forma zawodów sportowych – odbywająca się na rok przed 
właściwymi igrzyskami - jest dobrym sprawdzianem i równo-
cześnie sposobem na obycie się z atmosferą wielkiej imprezy 
szczególnie dla młodych sportowców, którzy czekają na olim-
pijski debiut. Prestiż IE podnoszą kwalifikacje olimpijskie i ranga 
mistrzostw Europy w niektórych sportach.

Dla Polaków start w Mińsku był ważnym testem. – Wynik, 
który tam osiągnęli mogę uznać za satysfakcjonujący – powie-
dział Andrzej Kraśnicki.
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Ponownie 
w Europie
Mediolan i Cortina d’Ampezzo będą gospodarzami  
XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Wyboru, 
stosunkiem głosów 47 do 34, dokonano w Lozannie podczas 
134. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W JAKICH MIASTACH, JAKIE 
KONKURENCJE

Mediolan
• Hokej na lodzie
• Łyżwiarstwo 

figurowe 
• Short-track 
• Ceremonia otwarcia 

(stadion San Siro)

Alta Valtellina (Livigno 
Bormio)
• Narciarstwo 

alpejskie 
- mężczyźni 

• Snowboard 
• Narciarstwo 

dowolne

Cortina d’Ampezzo
• Narciarstwo 

alpejskie – kobiety 
• Bobsleje 
• Saneczkarstwo 
• Skeleton 
• Curling

Anterselva
• Biathlon

Val di Fiemme 
(Predazzo)
• Biegi narciarskie
• Skoki narciarskie 
• Kombinacja 

norweska 
• Łyżwiarstwo 

szybkie

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026

W wyścigu olimpijskim początkowo brało udział 
siedem miast – Sion (Szwajcaria), Graz (Au-
stria), Calgary (Kanada), Sapporo (Japonia), 
Erzurum (Turcja), Sztokholm (Szwecja) i Me-

diolan (Włochy). Z różnych względów wycofało się, bądź 
ich kandydatury odrzucił MKOl, pięć miejscowości. W ry-
walizacji o miano organizatora igrzysk pozostały ostatecznie 
Sztokholm i Mediolan.

Obie kandydatury reprezentowały regiony. Zgodnie 
z nowymi zaleceniami MKOl igrzyska mają być tanie 
i w związku z tym opierać się na istniejącej infrastrukturze, 
najlepiej w bliskim kulturowo rejonie.

Sztokholm zaproponował więc organizację największej 
sportowej imprezy czterolecia nie tylko w stolicy Szwecji, 
ale także w Are, gdzie miały się odbyć konkurencje alpej-
skie i w łotewskiej Siguldzie, gdzie rozegrane byłyby zawody 
w bobslejach, saneczkarstwie i skeletonie. Włosi zapropo-
nowali oprócz Mediolanu, Cortinę d’Ampezzo oraz Val di 
Flemme, Anterselvę, dolinę Valtellina z ośrodkami w Livigno 
i Bormio. Wszystkie - i włoskie i szwedzkie miejscowości - to 
dobrze znane ośrodki sportów zimowych. Odległość między 
najbardziej oddalonymi miejscowościami włoskiej kandyda-
tury wynosiła 416 km, a szwedzkiej – 540 km.

Włosi byli bardzo aktywni w ostatniej fazie walki 
o przyznanie organizacji igrzysk. W Lozannie, kandydatu-
rę Mediolanu – Cortina wspierali premier Giuseppe Conte, 
znakomity przed laty alpejczyk Alberto Tomba oraz były tre-
ner piłkarskiej reprezentacji Italii Marcello Lippi. Większość 
mieszkańców Półwyspu Apenińskiego (83 proc.) również 
wyraziła poparcie dla organizacji ZIO. Szwedzi mieli proble-
my z akceptacją kandydatury wśród mieszkańców kraju (55 
proc. poparcia) oraz państwowymi gwarancjami finansowymi 

na budowę wioski olimpijskiej i niektórych aren. Zaproponowali 
jednak nowoczesną formułę igrzysk, w których wielką rolę ode-
grałaby ekologia i filozofia zrównoważonego rozwoju.

- Uważnie przyglądaliśmy się obu kandydaturom. Do ostat-
niej minuty zadawaliśmy pytania. Otrzymaliśmy gwarancję fi-
nansowe z sektora prywatnego od Sztokholmu, ale Mediolan 
zapewnił nas o gwarancjach z trzech obszarów państwowych – 
miasta, regionu i państwa – powiedział przewodniczący Komisji 
Ewaluacyjnej MKOl Octavian Morariu.



5959FORUMTRENERA   |   NUMER 1 (29) 2019

Dużą rolę odegrała również atrakcyjność włoskiej oferty. 
Inauguracja igrzysk będzie miała miejsce na stadionie San Siro, 
gdzie na co dzień występują mediolańskie kluby piłkarskie AC 
Milan i Inter. Ceremonia zakończenia igrzysk 2026 ma odbyć się 
w Weronie. Wioska olimpijska po zakończeniu igrzysk stanie się 
akademikiem. Część wioski znajdzie się w istniejących hotelach. 
Wybudowany zostanie tylko jeden nowy obiekt – hala do ho-
keja na lodzie. MKOl zaleca jednak, by konkurencje narciarstwa 
alpejskiego kobiet i mężczyzn odbyły się w jednym ośrodku, na 
razie są rozbite na dwie stacje narciarskie – Bormio i Livigno.

Z polskiego punktu widzenia gospodarz igrzysk w 2026 roku 
jest również atrakcyjny. Polscy sportowcy dobrze wspominają 
olimpijskie ośrodki Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo. W 1956 roku 
brązowy medal w kombinacji norweskiej na igrzyskach w Cortinie 
zdobył Franciszek Gąsienica-Groń. Był to pierwszy medal pol-
skiego sportowca w sportach zimowych. W 2006 roku, podczas 
igrzysk organizowanych w Turynie, Justyna Kowalczyk była trze-
cia w biegu na 30 km techniką dowolną a Tomasz Sikora drugi 
w biegu masowym na 15 km w biathlonie.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie odbędą się w dniach 6-22 
lutego 2026 roku. Igrzyska paraolimpijskie rozgrywane będą od 6 
do 15 marca 2026 roku. Po dwóch edycjach igrzysk rozegranych 
w Azji, w Pjongczangu w 2018 roku i Pekinie w 2022 roku, najlepsi 
zawodnicy w sportach zimowych ponownie pojawią się w Europie. 
Dla szkoleniowców i polskich związków sportowych to dobra wia-
domość zarówno ze względów sportowych jak i ekonomicznych.

Uważnie przyglądaliśmy 
się obu kandydaturom. 

Do ostatniej minuty 
zadawaliśmy pytania. 

Otrzymaliśmy 
gwarancję finansowe 
z sektora prywatnego 
od Sztokholmu, ale 

Mediolan zapewnił nas 
o gwarancjach z trzech 
obszarów państwowych 

– miasta, regionu 
i państwa – powiedział 
przewodniczący Komisji 

Ewaluacyjnej MKOl 
Octavian Morariu.

Ostatnie igrzyska olimpijskie we Włoszech 
odbyły się w 2006 roku. Polscy sportowcy 
zdobyli dwa medale. Tomasz Sikora 
(na zdjęciu, pierwszy z lewej) został 
wicemistrzem olimpijskim w bieg na 15 km 
ze startu wspólnego w biathlonie.
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Fair Play 
najważniejsza dewiza 
współczesnego sportu

W Centrum Olimpijskim w Warszawie wręczono 
nagrody Fair Play PKOl. Główne trofeum za czyn 
„czystej gry” otrzymali polscy himalaiści za brawu-

rową akcję ratowniczą i sprowadzenie z Nanga Parbat Fran-
cuzki Elizabeth Revol.

 – Jeżeli moje dzieci spytają mnie kiedyś co to jest odwaga, to 
wskażę na tych laureatów – powiedział o polskich alpinistach, 
członkach narodowej wyprawy na K2, Jakub Błaszczykowski, 
piłkarz, który 106 razy reprezentował Polskę.

25 stycznia 2018 r. Tomasz Mackiewicz wraz z Francuzką 
Elisabeth Revol zdobyli położony w zachodniej części 
Himalajów szczyt Nanga Parbat (8126 m n.p.m., dziewiąty 

OLIMPIZM

na świecie pod względem wysokości). Dotarli tam od północ-
no–zachodniej strony góry. U polskiego himalaisty pojawiły się 
objawy choroby wysokościowej, która uniemożliwiła mu samo-
dzielne zejście z góry. Jego partnerka pozostawiła go w lodowej 
szczelinie i usiłowała wezwać pomoc. Z tą niezwłocznie pośpie-
szyli uczestnicy polskiej wyprawy.

Przerywając własną próbę pierwszego zimowego wejścia na 
K2, spod tego szczytu śmigłowcem dotarli do Nanga Parbat. 
Adam Bielecki i Denis Urubko podjęli próbę uratowania oboj-
ga himalaistów. Jarosław Botor i Piotr Tomala ubezpieczali 
akcję kolegów. Francuzkę udało się sprowadzić z wysokości 
ok. 6000 m do bazy, jednak ekstremalnie pogarszające się 
warunki pogodowe oraz ogromne zmęczenie ratowników nie 
dały im szans na dotarcie do Mackiewicza, który pozostał  
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Członkowie narodowej 
wyprawy na K2, przemawia 
Krzysztof Wielicki.
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Nagrody Fair Play 2018

KATEGORIA I 
Trofeum Fair Play 2018 za „czyn czystej gry”

Zespół narodowej wyprawy na K2: Krzysztof Wielicki 
(kierownik), Janusz Gołąb (kierownik sportowy), Maciej 

Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor, Marek 
Chmielarski, Rafał Fronia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr 

Snopczyński, Piotr Tomala, Dariusz Załuski, Denis Urubko

Dyplom okolicznościowy za „czyn czystej gry”

Marcin Kamiński (żeglarstwo)

KATEGORIA II 
Wyróżnienie Fair Play za „całokształt kariery 
sportowej i godne życie po jej zakończeniu”

Henryk Rozmiarek (piłka ręczna), Andrzej Zabawa (hokej na 
lodzie), Wojciech Zabłocki (szermierka)

KATEGORIA III 
Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej za 

„promocję wartości Fair Play”

Jarosław Andziak (kajakarstwo), Witold Bańka (Minister 
Sportu i Turystyki), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna)

KATEGORIA IV 
Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych

Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor, Piotr Tomala 
(alpinizm)

Honorowa statuetka PKOl za hołdowanie 
wartościom fair play

red. Włodzimierz Szaranowicz

Wyróżnienie za determinację w walce 
 o powrót do sportu

Tomasz Gollob (żuzel)

na wysokości ok. 7200 m. Akcję ratowniczą w wykonaniu 
Polaków w całym świecie oceniono jako brawurową i prze-
prowadzoną perfekcyjnie. Kapituła PKOl również nie miała 
wątpliwości komu przyznać nagrodę fair play za ubiegły rok.

W 52. edycji doceniono również innych sportowców, byłych 
i obecnych, trenerów, dziennikarzy. Wśród wyróżnionych zna-
lazł się Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Otrzymał 
on nagrodę za promocję wartości Fair Play. „Jako szef resortu 
sportu zainicjował wiele istotnych programów zmierzających 
do umasowienia sportu wśród dzieci i młodzieży, dofinanso-
wujących przygotowania wybitnie uzdolnionych zawodników 
do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy” – napisała 
w uzasadnieniu kapituła PKOl.

Podczas uroczystości wręczenia nagród wiele braw za swoją 
postawę otrzymał reprezentant  kraju w piłce nożnej Jakub 
Błaszczykowski. – We wcześniejszych latach fair play było 
czymś normalnym, dziś jest czymś za co dostajemy nagrody 
– powiedział kapitan Wisły Kraków.

Za całokształt pracy i propagowanie idei fair play wyróżnienie 
odebrał Włodzimierz Szaranowicz. – Świat uważał zasadę  fair 
play jako naczelną, teraz pojawiły się potwory. Trzeba ocalić 
tę zasadę za dobro nadrzędne. To najważniejsza dewiza olim-
pizmu i całego sportu – mówił Szaranowicz.

Jeżeli moje dzieci spytają 
mnie kiedyś co to jest 

odwaga, to wskażę 
na tych laureatów –
powiedział o polskich 
alpinistach, członkach 
narodowej wyprawy na 

K2, Jakub Błaszczykowski, 
piłkarz, który 106 razy 
reprezentował Polskę.
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Wyróżnieni nagrodą 
„promowanie wartości fair 
play”: Jarosław Andziak, Witold 
Bańka, Jakub Błaszczykowski.

Laureaci nagrody Fair Play 
2018 i młodzi floreciści 
z „Akademii Szermierczej”.
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Gala 
paraolimpijska
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Panią Agatą 
Kornhauser–Dudą uczestniczyli w Gali Paraolimpijskiej, podczas 
której zostały wręczone nagrody najbardziej zasłużonym 
sportowcom, trenerom i działaczom Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego. W uroczystościach wziął także udział Minister 
Sportu i Turystyki Witold Bańka.

SPORTY PARAOLIMPIJSKIE
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Prezydent Andrzej Duda 
oraz odznaczeni podczas 
gali: Zenon Jaszczur, 
Grażyna Andrzejewska-
Sroczyńska, Oliwia 
Jabłońska, Kamil Rząsa
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Inicjatorami powstania PKPar były trzy organizacje: Polski 
Związek Niepełnosprawnych „Start”, któremu przewodził 
Witold Dłużniak, Polskie Towarzystwo Społeczno–Spor-
towe „Sprawni razem” zarządzane przez Zenona Jaszczura 

oraz Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów działająca pod kie-
rownictwem Grażyny Andrzejewskiej–Sroczyńskiej.

– Historia tworzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 
pokazuje nam jak wiele można zdziałać jeżeli się chce oraz jak 
wiele można jeśli jest się twardym. Na tym właśnie polega sport 
osób z niepełnosprawnościami. Trzeba być twardym! – mówił 
do uczestników Gali Prezydent Andrzej Duda.

– Spełniacie Państwo ważną rolę. Nie tylko przynosicie 
Państwo Rzeczpospolitej Polskiej medale, sławę wspaniały-
mi, sportowymi występami, ale przede wszystkim są Państwo 
przykładem dla ludzi, którzy bardzo często złamani, rozżaleni 
wobec życia i losu nie wychodzą z domu. Państwo pokazują że 
można, a to jest niezwykle propaństwowa rola jaką Państwo 
swoją działalnością realizujecie. To proludzka działalność, za 
którą w imieniu własnym i całej Rzeczpospolitej Polskiej skła-
dam głębokie wyrazy podziękowania i szacunku. Dziękuję 
sportowcom, a także wszystkim tym, którzy uczestniczą w or-
ganizacji sportu dla osób z niepełnosprawnościami – dodał 
Prezydent RP.

Podczas uroczystości z rąk głowy państwa odznaczenia otrzy-
mali założyciele Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego – Zenon 
Jaszczur i Grażyna Andrzejewska–Sroczyńska. 

– Ten wyjątkowy jubileusz jest dobrym momentem na słowa 
podziękowania i gratulacji dla wszystkich tych, którzy angażują 
się w realizację celów oraz misji ruchu paraolimpijskiego – prze-
mawiał minister Witold Bańka. – W ostatnich latach sukcesyw-
nie zwiększamy środki przeznaczane na sport wyczynowy osób 
z niepełnosprawnościami. Wzrosła także liczba stypendystów 
oraz wysokość samych świadczeń. Wprowadziliśmy także wiele 
zmian ukierunkowanych na rozwój utalentowanych zawodni-
ków. Wszystko po to, by pokazać sportowcom, ile znaczą dla 
rodaków ich sukcesy, trud i poświęcenie. Na szczycie spójnej 
piramidy szkoleniowej, którą konsekwentnie tworzymy, znaj-
duje się indywidualne, bezpośrednie wsparcie zawodników. 
Jesteśmy dumni, że do elitarnego grona team100 należą spor-
towcy z niepełnosprawnościami. Wiemy, że dodatkowe środki 
dla perspektywicznych zawodników to niezwykle istotny ele-
ment budowania długofalowej strategii polskiego sportu – kon-
tynuował szef resortu sportu i turystyki.

Minister Sportu i Turystyki przyznał dziesięciu osobom od-
znaki „Za Zasługi dla Sportu”, natomiast Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz na ręce 
prezesa PKPar Łukasza Szeligi złożył odznakę Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Primus in Agendo 
(Pierwszy w działaniu).

Ordery i odznaczenia Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy

• Zenon Jaszczur – Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski

• Grażyna Andrzejewska–Sroczyńska – Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

• Oliwia Jabłońska – Srebrny Krzyż Zasługi

• Kamil Rząsa – Brązowy Krzyż Zasługi

Odznaki Ministra Sportu 
i Turystyki Witolda Bańki  
„Za Zasługi dla Sportu”

Krzysztof Głombowicz, Krystyna Grabowska, 
Jerzy Jankowski, Jerzy Lamparski, Jerzy Linka, 
Piotr Łożyński, Jerzy Mysłakowski, Henryk Pięta, 
Aleksander Popławski, Danuta Tarnawska.
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Wojciech Kikowski 
- najwybitniejszy 
trener 20-lecia

Ordery i odznaczenia
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Nagrody 20–lecia Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego
Justyna Kozdryk (podnoszenie ciężarów), Maciej 
Lepiato (lekkoatletyka), Joanna Mendak (pływanie), 
Milena Olszewska (łucznictwo), Natalia Partyka 
(tenis stołowy), Dariusz Pender (szermierka), 
Katarzyna Rogowiec (narciarstwo biegowe), Igor 
Sikorski (narciarstwo alpejskie), Jakub Tokarz 
(kajakarstwo) oraz Rafał Wilk (kolarstwo).

Nagroda dla najwybitniejszego 
trenera 20–lecia

Wojciech Kikowski (lekkoatletyka)

Nagroda dla najwybitniejszej 
trenerki 20–lecia

Elżbieta Madejska (tenis stołowy)

Medale Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego

śp. Longin Komołowski, śp. Witold Dłużniak,  śp. 
Adam Borczuch, Jerzy Bocheński, Zygmunt Kawecki, 
Agnieszka Łęgowska, Maciej Skupniewski, Jan 
Włostowski.



6565FORUMTRENERA   |   NUMER 1 (29) 2019

Prezes PKPar Łukasz Szeliga 
otrzymał, z rąk Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
Krzysztofa Michałkiewicza, odznakę 
Primus in Agendo.

Prezes Polskiego 
Komitetu 
Paraolimpijskiego 
Łukasz Szeliga.

Nagrodzeni (od lewej): pływaczka 
Joanna Mendak, tenisistka stołowa 
Natalia Partyka, Anna Ziobroń (PKN 
Orlen), lekkoatleta Maciej Lepiato, 
najlepszy trener 20-lecia Wojciech 
Kikowski.

Klasyfikacja Plebiscytu PZSN 
Start „Sportowiec 2018 roku”

• Natalia Partyka (tenis stołowy)

• Michał Kotkowski (lekkoatletyka)

• Krzysztof Ciuksza (lekkoatletyka)

• Patryk Chojnowski (tenis stołowy)

• Igor Sikorski (narciarstwo alpejskie)

• Alicja Jeromin (lekkoatletyka)

• Bartłomiej Mróz (badminton)

• Lucyna Kornobys (lekkoatletyka)

• Barbara Bieganowska (lekkoatletyka)

• Michał Derus (lekkoatletyka)

Na majową Galę Paraolimpijską zaproszeni zostali wszyscy 
medaliści od igrzysk paraolimpijskich w Sydney w 2000 r. 
Ponad 80 spośród 133 żyjących paraolimpijczyków pojawiło 
się na uroczystości. Najbardziej zasłużeni zawodnicy, decyzją 
zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zostali uho-
norowani nagrodami dwudziestolecia. Za najwybitniejszego 
trenera 20–lecia został uznany trener lekkoatletyki Wojciech 
Kikowski, a za najwybitniejszą trenerkę – trenerka tenisa sto-
łowego Elżbieta Madejska. Przyznano także nagrodę w kate-
gorii organizacja sportowa 20–lecia, którą otrzymał Gorzowski 
Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Za najlepszą 
imprezę 20–lecia uznano Zawody Pucharu Świata „Szabla 
Kilińskiego” organizowane przez IKS AWF Warszawa.
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SZANOWNI PAŃSTWO

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tegoroczny nu-
mer „Forum Trenera” Zarządzanie sportem. Czytając 
już pierwszy tekst można dojść do bardzo cieka-
wych wniosków, podobnie jak uczestnicy konferen-

cji zorganizowanej w ramach Akademii Zarządzania Sportem. 
Głównym motywem konferencji były „Innowacyjne mechanizmy 
finansowania sportu wyczynowego”. Już w pierwszym panelu 
dyskusyjnym Jan Widera, Olgierd Cieślik, Natalia Czerwonka, 
Andrzej Witkowski, Özkan Mutlugil oraz Clemens Trimmel po-
dzielili się z nami swoimi cennymi doświadczeniami oraz spo-
strzeżeniami. W relacji z konferencji można się z nimi zapoznać 
oraz dowiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowo funkcjo-
nująca organizacja, a także jakimi kategoriami myślą potencjalni 
sponsorzy. 

„Forum Trenera” Zarządzanie Sportem zostało również 
urozmaicone poprzez dodanie aktualności, w których zostały 

wyróżnione najważniejsze wydarzenia związane z polskimi 
związkami sportowymi. Natomiast z czytelnej infografiki będą 
mogli Państwo dowiedzieć się więcej o świeżo rozstrzygniętej 
czwartej edycji rządowego programu „KLUB”. Infografika zawie-
ra zestawienia przedstawiające rozwój programu rok po roku 
oraz liczby będące podsumowaniem 4 lat trwania programu.   

Na koniec serdecznie zachęcam do zapoznania się z artyku-
łem Tomasza Stanka „System finansowania sportu wyczynowe-
go w Niemczech”. Artykuł zawiera wiele przydatnych informacji 
z zakresu funkcjonowania sportu w Niemczech. Tekst zawie-
ra najważniejsze tezy wykładu wygłoszonego w Zakopanem 
26 kwietnia 2019 r. podczas „Konferencji Trenerów Szkolenia 
Olimpijskiego i Paraolimpijskiego - Beijing 2022”.

Gorąco pozdrawiam i życzę miłej lektury

Jan Ciepiela
Redaktor naczelny

OD REDAKCJI



FORUMTRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM4

FIBA wraz z PZKosz stali się częścią 
największego w Europie cyklu imprez 
sportowych dla dzieci w wieku 5-6 lat pod 
nazwą ORLEN Przedszkoliada Tour 2019, 

którą honorowym patronatem objął Prezydent RP - Andrzej Duda

W okresie od stycznia do marca 2019 r. odbędzie się 70 eventów w ponad 
40 lokalizacjach na terenie całego kraju. We wszystkich eventach udział 
weźmie ponad 15 000 tysięcy młodych sportowców. – „Zaangażowanie 
w taki projekt, obejmujący zasięgiem całą Polskę pokrywa się z naszym 
celem, jakim jest przede wszystkim promocja koszykówki, także wśród 
najmłodszych. To, że przedszkolaki już w tak młodym wieku będą mieć 
kontakt z piłką do kosza, być może pozwoli im podjąć decyzję w pod-
stawówce o uprawianiu właśnie basketu – mówi Radosław Piesiewicz, 
Prezes PZKosz. – Dodatkowo realizacja takiego projektu wzmacnia naszą 
pozycję w Europejskiej Federacji, jako związku angażującego się w rozwój 
i promocję dyscypliny” – dodaje Piesiewicz.

AKTUALNOŚCI

Polska Spółka Gazownictwa 
sponsorem Kadry Narodowej 
Juniorów PZŻ
W grudniu 2018 r. Polski Związek 
Żeglarski zawarł umowę o współ-
pracy z Polską Spółką Gazownictwa 
S p .  z  o . o .  N a  m o c y  u m o w y 
Spółka została sponsorem Kadry 
Narodowej Juniorów PZŻ w kla-
sie 470. Umowa obowiązuje do 30 
grudnia 2020 r.

Mistrzostwa Europy 
w Short Tracku w 2021 roku 
w Tomaszowie Mazowieckim

Przyznanie imprezy jest wyni-
kiem starań Polskiego Związku 
Łyżwiarstwa Szybkiego. Władzom 
Związku szczególnie zależało na 
organizacji ważnej imprezy w roku 
2021, k iedy to Polski Związek 
Łyżwiarstwa Szybkiego będzie ob-
chodził stulecie działalności.

Marka Duolife, 
producent 
suplementów diety, 
został partnerem 
Polskiego Związku 

Narciarskiego, współpraca 
obejmie kadry seniorskie 
i juniorskie
W ramach współpracy Duolife za-
opatruje w suplementy diety Kadrę 
Narodową w skokach narciarskich – 
A, B oraz juniorów i kadry w kom-
binacji norweskiej i narciarstwie 
alpejskim.

Krzysztof Golwiej 
nowym Prezesem 
Polskiego Związku 
Kolarskiego

W dniu 27 maja 2019 r. pod-
czas Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZKOL, 
dotychczasowy przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Krzysztof 
Golwiej został wybrany nowym 
prezesem PZKol. Zastąpił na tym 
stanowisku Janusza Pożaka, który 
zrezygnował z dalszego pełnienia 
funkcji prezesa.

Spółka energetyczna 
Enea oraz Polski 
Związek Towarzystw 
Wioślarskich podpisały 
umowę przedłużającą 
współpracę o kolejne 
dwa lata
Współpraca obejmuje 
cały cykl przygotowaw-
czy i występy na naj-

ważniejszej imprezie sportowej – Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich Tokio 2020. Wsparcie Enei zapewni po-
trzebną stabilizację i pozwoli skupić się zawodnicz-
kom i zawodnikom na budowaniu formy i zdobywa-
niu szans medalowych, czyli olimpijskich kwalifikacji 
w sezonie 2019.

Grupa LOTOS została 
strategicznym sponsorem 
Polskiego Związku 
Tenisowego

Umowę podpisano w środę 
6 lutego 2019 r. w Zielonej 
Górze, gdzie odbywają się 
Druż ynowe Mis t r zos t wa 
Świat a  Kob ie t  w Ten is ie 

(Puchar Federacji). Kontrakt obejmuje m.in. wsparcie 
kobiecej i męskiej Reprezentacji Polski oraz wsparcie 
najmłodszych tenisistów w ramach programu „Dzieciaki 
do Rakiet by LOTOS”. Grupa LOTOS zdecydowa-
ła się na podjęcie współpracy z Polskim Związkiem 
Tenisowym. Wpływ na decyzję koncernu bez wątpienia 
miały ostatnie sukcesy polskich tenisistów.
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PZPN przeznaczy 31 mln dla piłki regionalnej
Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej zaakceptowano projekt uchwały 
określającej ryczałtowe opłaty dla klubów III ligi 
oraz niższych klas rozgrywkowych. 

Reforma standaryzacji opłat ograniczy koszty administracyjne. Wiele opłat 
zastąpionych zostanie jedną roczną składką (ryczałtem), co ograniczy kosz-
ty administracyjne po stronie zarówno wojewódzkich związków piłki noż-
nej, jak i samych klubów piłkarskich. 

Do Grupy Sportowej ORLEN 
dołączyli kolarze torowi
Poszerzenie Grupy Spor towej 
ORLEN to kolejna odsłona inicjaty-
wy zrodzonej w wyniku współpra-
cy Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i Spółek Skarbu Państwa. W elitar-
nym gronie około 330 sportow-
ców, którzy otrzymują dodatkowe 
indywidualne wsparcie, znajdują 
się członkowie programu team100 

oraz zawodnicy, k tórzy podpi-
sali umowy ze Spółkami Skarbu 
Państwa. To najwyższy stopień 
spójnej piramidy szkoleniowej, 
której fundamentem jest sport po-
wszechny, w tym takie programy 
realizowane przez resort jak m.in. 
Rządowy Program „KLUB”, czy 
Program SKS.

Grupa LOTOS podjęła współpracę 
z ośmiorgiem uzdolnionych 
sportowców, reprezentujących 
szeroką gamę dyscyplin 
olimpijskich
Zawodnicy zostali wybrani na pod-
stawie rekomendacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach pro-
gramu dla najzdolniejszych spor-
towców – „Nadzieje Olimpijskie”.

Energa Sponsorem Strategicznym 
polskiej koszykówki
Umowa zostanie podpisana na 
dwa lata i będzie obejmować ka-
dry seniorek i seniorów, w tym ka-
drę 3×3 i koszykówkę na wózkach 
oraz Energa Basket Ligę Kobiet 
i Mężczyzn. Dodatkowo umowa 
obejmuje Galę zakończenia sezo-
nu oraz turnieje finałowe Pucharu 
Polski kobiet i mężczyzn oraz mecz 
o Superpuchar Polski mężczyzn.

W ogólnopolskich zawodach wzię-
ło udział 400 tys. dzieci. Uczestnicy 
finału zostali wyłonieni w elimi-
nacjach regionalnych, które były 
rozgrywane we wszystkich wo-
jewództwach. Podczas finału po-
jawili się znani byli i obecni spor-
towcy, m.in: Paweł Wojciechowski, 
Paweł Fajdek, Szymon Ziółkowski, 
Sebastian Chmara. Rozegrano kilka 
konkurencji – biegi na dystansach, 
rzut piłką palantową i lekarską, bie-
gi przez płotki.

Lekkoatletyka dla każdego

KGHM Polska 
Miedź S.A. we 
współpracy 
z MSiT objął 
wsparciem 15 

zawodników indywidualnych, którzy reprezentują 
różne dyscypliny sportowe
27 marca 2019 r. KGHM Polska Miedź S.A w obec-
ności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra 

Spor tu i Turystyki Witolda Bańki oraz Prezesa 
Z ar ządu  KGHM Po lska  Miedź  S . A .  Marc ina 
Chludzińskiego zainaugurował program stypendial-
ny „Miedziane Rywalizacje”. Stypendia skierowane 
są do utalentowanych polskich sportowców. Każdy 
z piętnastu beneficjentów wybranych we współpra-
cy z MSiT otrzyma indywidualne wsparcie finanso-
we. Program wpisuje się w długofalowy proces roz-
woju polskiego sportu i jest prowadzony w dialogu 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
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KONFERENCJA AKADEMII 
ZARZĄDZANIA SPORTEM
Innowacyjne mechanizmy finansowania 
sportu wyczynowego

5 czerwca 2019 r. na stadionie PGE Narodowym odbyła 
się konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego 
poruszająca temat innowacyjnych mechanizmów 

finansowania sportu wyczynowego. W konferencji wzięli udział 
eksperci z kraju i zagranicy, którzy podzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Otwarcia panelu dyskusyjnego dokonał 
Michał Pol, który pełnił rolę moderatora. 

Głównym tematem rozmowy było przedstawienie źródeł fi-
nansowania poszczególnych projektów mających na celu wspar-
cie polskiego sportu oraz omówienie symptomów świadczących 
o skuteczności pomocy rządowej. Pozostałe bloki tematyczne to:

• „Finansowanie w sporcie wyczynowym. Wyniki ba-
dania SPLISS”, omówione przez Veerle De Bosscher, 
profesor Vrije Universiteit w Brukseli, Departament 
Polityki Sportowej i Zarządzania (wydział Wychowania 
Fizycznego) (Belgia),

• „Prezentacja przykładu udanej reformy – analiza 
kosztów i korzyści z punktu widzenia organizacji pa-
rasolowej (Holandia)”, Huibert Brands, NOC*NSF 
Holenderski Komitet Olimpijski (Holandia)

• „Finansowanie sportu wyczynowego oraz organizacji 
sportowych ze środków publicznych za pośrednic-
twem organizacji parasolowej”, Raido Mitt, manager 
ds. sportu wyczynowego, Estoński Komitet Olimpijski 
(Estonia)

• „Finansowanie i dystrybucja funduszy na sport wy-
czynowy w Austrii”, Clemens Trimmel, Austrian Sports 
Ltd., Bundes-Sport GmbH (Austria)

• „Team100 – Wnioski po dwóch latach działania pro-
gramu” Radosław Sarnecki, Kierownik Zespołu 
Projektów, Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy.
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Jan Widera Olgierd CIEŚLIK Natalia 
CZERWONKA

Andrzej 
WITKOWSKI

Özkan 
MUTLUGIL

Clemens 
TRIMMELPodsekretarz Stanu 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

Prezes Zarządu 
Totalizator Sportowy Łyżwiarka szybka Skarbnik Zarządu 

Polski Komitet 
Olimpijski

Wiceprzewodniczący 
Europejska Konfederacja 
Piłki Siatkowej – CEV 
(Turcja)

Austrian Sports Ltd. 
(Bundes-Sport GmbH) 
(Austria)

Panel dyskusyjny

INNOWACYJNE MECHANIZMY FINANSOWANIA SPORTU WYCZYNOWEGO

 Stworzyliśmy 
narzędzia, które 
mają pomóc związ-
kom sportowym 
wydajniej, efek-
tywniej i transpa-
rentniej wydawać 
środki ministerialne. 
Właśnie po to 
powstała Akademia 
Zarządzania 
Sportem czy 
Kodeks Dobrego 
Zarządzania dla 
Polskich Związków 
Sportowych. 

 W Ministerstwie 
Sportu i Turystyki 
myślimy o sporcie 
w perspektywie 
długoterminowej. 
Konsekwentnie 
budujemy spójną pi-
ramidę szkoleniową, 
zaczynając od fun-
damentów. Są nimi 
ogólnopolskie progra-
my upowszechniające 
sport - Rządowy 
Program „KLUB”, 
reaktywowany 
Program Szkolny Klub 
Sportowy, Narodowa 
Baza Talentów czy 
Program SKAUT, z 
którym ruszymy w 
2019 roku. Wszystko 
po to, by stworzyć 
podwaliny sprawnie 
funkcjonującego 
systemu. 

 Totalizator 
Sportowy jest 
największym 
mecenasem 
polskiego spor-
tu. Od 60 lat 
wspieramy sport 
i kulturę. Na 
fundusz rozwoju 
kultury fizycz-
nej od samego 
początku, czyli 
od 1994 r. prze-
kazaliśmy ponad 
12 miliardów zł.

 Polskie kluby 
sportowe z roku 
na rok dojrzewa-
ją do podejścia 
partnerskiego. 
W takiej współ-
pracy najważ-
niejsze jest, aby 
ta druga strona 
była aktywna 
w oferowaniu 
usług, jak i moż-
liwości pozy-
skiwania ekwi-
walentu, który 
chcemy wyko-
rzystać oraz za 
który możemy 
zapłacić.

 Wsparcie 
programu 
team100 jest 
niesamowite. 
Sportowcom 
pozwala przede 
wszystkim 
studiować 
i trenować. Nie 
ma momen-
tu, w którym 
sportowiec musi 
wybierać po-
między sportem 
a studiami. To są 
ogromne środki, 
które można 
przeznaczyć na 
rzeczy, których 
nie refunduje 
związek sporto-
wy. Są to przede 
wszystkim: stu-
dia, dojazdy na 
obozy, dojazdy 
na studia, kore-
petycje i wiele 
innych rzeczy 
związanych 
z codziennym 
życiem.

 Działalność 
gospodarcza 
Polskiego 
Komitetu 
Olimpijskiego 
jest ewene-
mentem w skali 
światowej. 
Prowadzimy ją 
poprzez wy-
najmowanie 
powierzchni na 
muzeum spor-
tu i turystyki, 
ale również na 
stacje benzyno-
wą, fitness oraz 
gastronomię. 

 Najważniejsze 
jest zapewnie-
nie finansowej 
przejrzystości 
oraz nowe 
procedury 
wdrażane przez 
zarządy federa-
cji. Profesjonalne 
zarządzanie 
zachęca firmy 
prywatne do 
zainteresowa-
nia się naszym 
sportem, po-
zwala to na 
przyciągniecie 
nowych źródeł 
dochodu oraz 
inwestorów.

 System finan-
sowania sportu 
w Austrii jest 
bardzo podobny 
do polskiego. 
Bundesministerium 
für öffentlichen 
Dienst und 
Sport (BMöDS) 
wspiera po-
szczególne fe-
deracje krajowe 
oraz wymaga 
transparentności 
wydatkowania 
środków. 

 Mamy system 
obliczania kwoty 
dofinansowania. 
Jest to algorytm 
uwzględniający 
historię naj-
ważniejszych 
sportów. Dzięki 
takim analizom 
staramy się 
określić, jakie 
dofinansowanie 
będzie najlepsze 
dla konkret-
nej federacji 
krajowej. Do 
kryteriów 
takiej oceny 
poza wynikami 
sportowymi za-
licza się również 
przejrzystość 
finansowania.

 Jeśli bę-
dziemy mieli 
produkt i do-
bre procedury 
funkcjonowania 
zarządu, wsparte 
także zasadami 
przejrzystości 
instytucji, to 
znalezienie od-
powiednich źró-
deł finansowania 
będzie łatwiej-
sze. W pewnym 
sensie musimy 
działać jak spół-
dzielnia, a nie 
jak organizacja 
non-profit.
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Jan Ciepiela

RZĄDOWY 
PROGRAM „KLUB”
Edycja 2019 rozstrzygnięta

R ządowy Program „KLUB” został rozstrzygnięty. 
W 2019 roku 3732 małych i średnich klubów spor-
towych otrzyma dofinasowanie ministerialne. Tego-
roczny budżet wynosi ponad 41 mln zł. Ten innowa-

cyjny model bezpośredniego wsparcia cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony klubów. MSiT co roku zwiększa 
nakłady, w tym budżet jest większy o około 17 mln zł niż 
w pierwszej edycji. Podczas trwania projektu, tj. w latach 
2016-2019, łączna wartość wsparcia klubów sportowych 
wyniosła ponad 142 mln zł. 

ponad 

142 mln zł
kwota jaką Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przeznaczyło w latach 

2016-2019 na realizację Rządowego 
Programu „KLUB”. 
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Rządowy Program „KLUB”  w liczbach

Celem Rządowego Programu „KLUB” jest bezpośred-
nie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. 
Beneficjentami programu jest młodzież do 18. roku ży-
cia. Tegoroczna edycja obejmie aż blisko 155 tys. dzieci 
i młodzieży oraz 7,2 tys. trenerów. Kluby otrzymane 
dofinansowanie mogą przeznaczać na organizację obo-
zów sportowych, wynagrodzenie dla szkoleniowców 
oraz zakup sprzętu. 

O skuteczności programu świadczy coroczny wzrost 
zainteresowanych klubów. W ciągu czterech lat funk-
cjonowania programu zostanie podpisanych łącznie 
blisko 13 000 umów dotacyjnych z klubami z całej 
Polski. Wartość dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla 
klubów jednosekcyjnych oraz 15 tys. zł dla klubów 
wielosekcyjnych.

Sport powszechny to fundament 
spójnej piramidy szkoleniowej, 

dlatego tak ważne są inicjatywy 
ukierunkowane na aktywizację 

dzieci i młodzieży, takie jak 
Rządowy Program „KLUB”, 

dzięki któremu tysiące 
podmiotów w Polsce otrzymuje 

bezpośrednie wsparcie finansowe. 
Rozstrzygnęliśmy czwartą edycję 
tego projektu, w ramach którego 

w latach 2016-2019 podpiszemy 
łącznie blisko 13 000 umów 

dotacyjnych z klubami z terenu 
całego kraju. Cieszę się, że 

z ministerialnych przedsięwzięć 
korzysta coraz więcej młodych 
Polaków – powiedział minister 

Witold Bańka.

2016

2016

2 151 
klubów

ponad 
24 mln zł

3 352 
kluby

ponad 
37 mln zł 

3 616 
klubów

ponad 
40 mln zł

3 732 
kluby

ponad  
41 mln zł

2018

2018

2017

2017

2019

2019

Liczba klubów sportowych zakwalifikowanych do 
Rządowego Programu „KLUB” w latach 2016-2019

Nakłady przeznaczone na Rządowy Program „KLUB” 
w latach 2016-2019

10 tys. zł
Kwota dofinansowania dla 
klubów jednosekcyjnych

blisko 
155 tys.

Dzieci i młodzieży o objętych 
wsparciem w ramach 

Rządowego Programu „KLUB” 
– edycja 2019

15 tys. zł
Kwota dofinansowania dla 
klubów wielosekcyjnych

7,2 tys.
Trenerów objętych wsparciem 

w ramach Rządowego 
Programu „KLUB” – edycja 

2019

blisko 
13 000 umów

Liczba umów dotacyjnych podpisanych z klubami z terenu 
całego kraju w latach 2016-2019 w ramach projektu
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Tomasz Stanek
Trener narciarstwa zjazdowego Deutscher Schiverband 
(Niemiecki Związek Narciarski)

SYSTEM FINANSOWANIA 
SPORTU WYCZYNOWEGO 
W NIEMCZECH
Najważniejsze tezy wykładu wygłoszonego w Zakopanem 
26 kwietnia 2019 r. podczas „Konferencji Trenerów 
Szkolenia Olimpijskiego i Paraolimpijskiego - Beijing 2022”.

Sportem rządzą media i wynik

Podstawowe zasady funkcjonowania sportu wyczyno-
wego w Niemczech opierają się na trzech filarach. Są nimi: 
ścisła profesjonalizacja szkolenia, obecność w mediach, za-
pewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Punktem wyjścia do 
tych rozważań niech będzie stwierdzenie, że sportem wy-
czynowym rządzą media. Sponsorów interesują tylko pierw-
sze trzy miejsca na świecie. Czwarte miejsce na igrzyskach 
olimpijskich uznawane jest za porażkę.

System niemiecki jest więc tak zbudowany, żeby każdy 
sportowiec i każdy członek jego sztabu szkoleniowego miał 
stworzone najlepsze warunki do pracy. W sporcie wyczyno-
wym nie ma przypadku. O drugim albo czwartym miejscu 
w zawodach decydują ułamki sekund. Trzeba być idealnie 
przygotowanym do zawodów. Tylko w ten sposób można 
osiągnąć cel, którym jest miejsce na podium na igrzyskach 
olimpijskich.

Kariera sportowca jest krótka. Przyjęto, że trwa od 19 
do 34 roku życia. Bezpieczeństwo socjalne również gwaran-
tuje spokój w przygotowaniach i większe prawdopodobień-
stwo dobrego wyniku.

Źródła finansowania niemieckiego sportu

Finansowanie sportu wyczynowego w Niemczech nale-
ży do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Patrząc jednak 
szerzej w Niemczech istnieją trzy źródła finansowania spor-
tu – gospodarka, media, rząd. Sport masowy jest finanso-
wany przez samorząd, czyli landy i rząd.

Poprzez finansowanie sportu wyczynowego Niemcy 
chcą stworzyć optymalne warunki do rywalizacji po to, żeby 
Niemcy miały najlepsze reprezentacje na igrzyskach olim-
pijskich i paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. 
W związku z tym, że media wymagają medali, selekcja za-
wodników na najważniejsze imprezy jest surowa. 

 Kogo finansuje ministerstwo?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansuje:

• 33 związki sportowe z dyscyplin olimpijskich 
(26 letnich dyscyplin i 7 zimowych),

• 22 związki z dyscyplinami nieolimpijskimi,

• 4 związki sportów wyczynowych dla sportowców 
niepełnosprawnych,

• 19 ośrodków przygotowań olimpijskich,

• 4 państwowe centra treningowe sportów 
wyczynowych.

Ciekawy jest sposób f inansowania infrastruktury 
sportowej. Niemieckie MSW wydaje pieniądze na bu-
dowę aren spor towych, ale potem niemieckie spółki 
państwowe mają za zadanie utrzymać takie ośrodki. 
Pojawiają się reklamy znanych firm na wirażach torów 
bobslejowo-saneczkow ych, jes t rek lama, następuje 
zwrot reklamowy.
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Zabezpieczenie socjalne dla sportowców i trenerów

Niemcy gwarantują swoim najlepszym sportowcom 
i trenerom miejsca pracy. Wojsko (Bundeswehra) jest naj-
większym sponsorem sportu wyczynowego w Niemczech. 
Oferuje 744 miejsc pracy dla sportowców, trenerów. 
Straż graniczna (jako Bundespolizei) zapewnia 85 miejsc, 
a Urząd Celny (Zoll) – 60.

Jeżeli związek sportowy potwierdzi, że sportowiec jest uta-
lentowany, rokuje nadzieje na medal olimpijski, to przechodzi on 
testy i trafia do którejś ze służb. Zawodnik sam decyduje, czy 
idzie do wojska, policji czy straży granicznej. W służbach ma 
zapewnioną opiekę lekarską na najwyższym poziomie. 

Po zakończeniu kariery zawodniczej każda z tych służb 
gwarantuje możliwość zatrudnienia. Jeżeli jednak sporto-
wiec nie chce pracować w wojsku albo straży granicznej 
dostaje odprawę na następne sześć lat, środki na zmianę 
zawodu (40 tys. euro) i dostosowania się do życia w cy-
wilu. Nie ma prawa do wojskowej emerytury. 

Reprywatyzacja Niemieckiego Związku 
Narciarskiego

Ciekawy jest przykład działania Niemieckiego Związku 
Narciarskiego. Zrzeszone są w nim następujące dyscypli-
ny: narciarstwo alpejskie, biathlon, narciarstwo klasycz-
ne, skicross, narciarstwo dowolne. Związek zrzesza 950 
tys. – płacących składki - członków, podzielony jest na 20 
okręgów, w jego ramach działa 4 tys. klubów.

Związek jest prywatny. Działa przez cztery spółki:

• DSV Leitsungssport GmbH (kadry narodowe, 
ośrodki przygotowań, szkoły trenerskie, obiekty 
sportowe),

• DSV Verwaltuns GmbH (księgowość, organizacja 
wyjazdów, zarządzanie),

• DSV Marketing GmbH (imprezy sportowe, ski-po-
ol, franczyza),

• DSV Technologie GmbH (naśnieżanie, sprzęt, 
ratraki, ski-serwis).

Budżet roczny spółki odpowiedzialnej za sport wy-
czynowy wynosi 30 milionów euro z czego 98 procent 
środków pochodzi z działalności własnej, a tylko 1,5-2 mln 
euro ze środków ministerialnych i wewnętrznych.

Warto zwrócić uwagę na partnerów związku. Są nimi 
największe firmy niemieckie – Audi, Atomic, Head, Adidas, 
Bodner, DKB, Viessmann, Infront. 

Niemcom op łaca ło s ię spr y watyzować związek . 
Dlaczego to zrobili? Bo wiedzieli, że będą mieli więcej pie-
niędzy, a co za tym idzie stworzą więcej szans na medale 
olimpijskie, na lepsze przygotowania do najważniejszych 
imprez, na skuteczniejszą selekcję zawodników. Spółki in-
nowacyjne zwiększają przewagę konkurencyjną. Własna 
produkcja smarów do nart jest mniej ryzykowna niż kup-
no tego asortymentu od Norwegów. Bo, czy Norwegowie, 
którzy rywalizują z Niemcami w klasyfikacji medalowej 
igrzysk olimpijskich, rzeczywiście sprzedadzą lepszy pro-
dukt przeciwnikom?

Ważna jest inwestycja w sport masowy. Niemcy mimo 
sukcesów w skokach narciarskich cały czas stawiali na nar-
ciarstwo alpejskie, bo to jest sport masowy, który nakręca 
gospodarkę. 

Wspieranie sportowców dyscyplin olimpijskich

Ważną rolę w niemieckim sporcie odgrywa Deutsche 
Sporthilfe – prywatna fundacja wspierająca sportowców 
z dyscyplin olimpijskich, istniejąca od 1957 r.

Organizacja pomaga tym, których na to nie stać. 
Narciarstwo alpejskie jest bardzo drogim sportem. Jeżeli 
trenerzy znajdą talent, wówczas zrobią wszystko, by mło-
dy sportowiec trafił do jednej z trzech szkół sportowych 
o specjalizacji narciarskiej w Niemczech. Środki na pokrycie 
jego szkolenia i nauki zapewnia Deutsche Sporthilfe. 

Roczny budżet fundacji wynosi 18 milionów euro rocz-
nie. Przez 52 lata wsparła 51 tys. sportowców. Efekt dzia-
łania Sporthilfe mówi sam za siebie. Sportowcy, którym 
pomagała fundacja zdobyli 261 złotych medali olimpijskich. 
Głównymi sponsorami organizacji są niemieckie firmy: 
Mercedes-Benz, Deutsche Bank, T-Mobile, Deutsche Post, 
Allianz.

Wnioski dla polskiego sportu

Nie uważam, żeby niemiecki model był idealny. Wcale 
nie musi być wszędzie naśladowany. Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Polsce jest bardzo dobrą organizacją, ma duży 
budżet, wie w jaki sposób dzielić pieniądze dla sportowców. 

Często problem tkwi w związkach. W większości pol-
skich związków sportowych brakuje fachowców, specjali-
stów od zarządzania pieniędzmi, wybitnych marketingow-
ców, sprawnych menadżerów. 

Sport jest wspaniały. W życiu codziennym jednego dnia 
spieramy się, ale po sukcesie naszego sportowca przytu-
lamy się do siebie. Sport wszystkich łączy. Warto o tym 
pamiętać, myśląc o inwestycjach w tę dziedzinę życia.
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CHCEMY BY POLSKI SPORT 
STALE SIĘ PROFESJONALIZOWAŁ
Mamy wiele pomysłów w jaki sposób jeszcze bardziej 
wspomóc działalność polskich związków sportowych  
– mówi Grzegorz Botwina z Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego, kierownik projektu Akademia 
Zarządzania Sportem. 

Forum Trenera: Jakby podsumował pan rok działal-
ności Akademii Zarządzania Sportem?
GRZEGORZ BOTWINA - KIEROWNIK PROJEKTU 
AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPORTEM: Projekt jest bar-
dzo potrzebny polskim związkom sportowych. Widać to po tym, 
że przedstawiciele związków wykazują duże zainteresowanie 
naszymi działaniami, konferencjami i szkoleniami. Liczne prośby 
oraz wysłuchane argumenty skłoniły nas do tego, aby podczas II 
edycji w 2019 r. zwiększyć liczbę uczestników z danego związku. 
Dodatkowo umożliwiamy zdobywanie wiedzy również polskim 
związkom sportowym w sportach nieolimpijskich. Taka postawa 
nas bardzo cieszy, widać zapał do poszerzania horyzontów oraz 
głód wiedzy. Warto jednak wspomnieć, że nie wszystkie związki 
biorą aktywny udział w organizowanych szkoleniach.

W konferencjach Akademii wzięło udział ponad 50 prelegentów 
z Polski i zagranicy. Jest wśród nich wielu profesorów specjalizu-
jących się w zarządzaniu sportem, bądź marketingu sportowym. 
Niektóre polskie związki sportowe wykorzystują wiedzę prze-
kazywaną przez naszych wykładowców. Uczą się, wprowadzają 
pewne - niestosowane wcześniej - rozwiązania, budują part-
nerstwo w oparciu o podmioty, które współpracowały z innymi 
związkami i osiągały z nimi sukcesy.

Szczególnie ważną funkcją Akademii Zarządzania Sportem, 
z której nie wszyscy zdają sobie sprawę, jest stworzenie swe-
go rodzaju platformy wymiany doświadczeń między polskimi 
związkami sportowymi. Wiele z nich działa dobrze, ma dobre 

ROZMAWIAŁ: OLGIERD KWIATKOWSKI

Organizator Tour de Pologne 
Czesław Lang i Grzegorz Botwina 
podczas jednej z konferencji 
zorganizowanej przez Akademię 
Zarządzania Sportem
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rozwiązania, brakuje jednak nici porozumienia między po-
szczególnymi organizacjami. Tutaj ważną rolę odgrywa 
Akademia. Podczas warsztatów, a także w czasie przerw i dys-
kusji kuluarowych jest czas, aby podzielić się refleksją, wy-
mienić się doświadczeniami w sprawach organizacyjnych, czy 
zastosowania pewnych recept. To widać po projektach, które 
powstają w wyniku takiej wymiany myśli. Mamy nadzieję, że 
w dalszych latach działalności Akademii będziemy mogli ten 
trend kontynuować, wręcz że zostaną wprowadzone partner-
stwa strategiczne między polskimi związkami sportowymi. Na 
przykładzie różnych krajów Europy widzimy, że takie partner-
stwa są i przynoszą wymierne korzyści.

FT: Może pan podać przykłady takich działań ze 
świata?
GB: W Holandii istnieje porozumienie między związkiem 
triathlonu i golfa. Grupa docelowa obu federacji jest podob-
na. Dyscypliny uprawiają i interesują się nimi osoby zamoż-
ne, klasa średnia wyższa. W związku z tym działania mar-
ketingowe, potencjalna pula sponsorów, mogą być zbieżne. 
Budowanie takiej wspólnej wartości może być ciekawym 
sposobem rozwoju działalności polskich związków sporto-
wych. Zachęcamy do tego, pokazujemy podobne przykłady 
jak ten z Holandii. W 2018 r. mieliśmy prelegentów z: Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemiec, 
Szwajcarii, Norwegii, Węgier. Pokazaliśmy sposób funkcjono-
wania sportu w różnych regionach. Z każdego kraju można 
wybrać ciekawą metodę działania, dostosować i przenieść 
ją na polski grunt. 

FT: Zarządzenie, finanse, marketing – w którym 
z tych obszarów polskie związki sportowe mają 
najwięcej do zrobienia?
GB: Największy potencjał ma dziedzina marketingu i zaanga-
żowania fanów. Część związków, mimo bogatej historii spor-
towej, sukcesów i rozpoznawalności na rynku sportowym nie 
potrafi zaciekawić ofertą przyszłych sponsorów. I to jest istot-
ny problem. Polskie związki są przyzwyczajone do pobierania 
pieniędzy z budżetu państwa. To pokłosie dawnego systemu. 
Wtedy związki nie musiały pozyskiwać sponsorów, funduszy 
zewnętrznych i nie było na rynku podmiotów komercyjnych. 

Teraz pojawia się coraz więcej podmiotów prywatnych, któ-
re organizują wydarzenia sportowe lepiej niż związki. Polskie 
związki traktują je często jako rywala. To błąd. Traktowanie 
innych podmiotów, które działają w obszarze ich sportu jako 
szkodliwej konkurencji prowadzi donikąd. Trzeba poszukać 
synergii, możliwości współpracy i wzajemnego sposobu na 
budowanie siły danego sportu. Sport coraz bardziej się ko-
mercjalizuje. Nie uciekniemy od tego. Jeśli polskie związki 
sportowe nie dostosują się do tej nowej rzeczywistości będzie 
im coraz ciężej i w pewnym momencie staną się organizacjami 
archaicznymi. Warto przeprowadzić reformy, wprowadzić do 

struktur młodych, kompetentnych ludzi. Mamy wielu fachow-
ców z dziedziny marketingu i zarządzania sportem, którzy osią-
gają sukces zawodowy za granicą, ale w Polsce nie potrafią się 
przebić. Trzeba skorzystać z doświadczeń tych osób, dopuścić 
ich do działania w związkach. Skoro sprawdzają się w innych 
krajach to znaczy, że znają się na tym, co robią. 

FT: Czy dzięki Akademii finanse w polskich związ-
kach są bardziej przejrzyste? 
GB: Nie prowadzimy takich badań, więc nie mogę jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to pytanie. Ale niektóre związki wpro-
wadzają działania rekomendowane przez Kodeks Dobrego 
Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Budowa 
transparentności, budowa kultury organizacji opartej na przej-
rzystości i uczciwości jest procesem długotrwałym. Akademia 
Zarządzania Sportem wspomaga ten proces, pokazuje w jakim 
kierunku podążać. W federacjach musi istnieć ogólna chęć 
profesjonalizacji. Tej profesjonalizacji w polskim sporcie czasem 
brakuje.

FT: Z czego to wynika?
GB: Przez wiele lat sport był w Polsce postrzegany jako dzie-
dzina w której nie potrzeba wysokich kompetencji. Sport nie 
przyciągał dobrze wykształconych ludzi. Istniał również pro-
blem kadr. 

FT: Niedawno największy polski bank PKO BP prze-
gonił niemiecki Deutsche Bank pod względem war-
tości giełdowej. Czy to możliwe, że za parę lat polskie 
organizacje sportowe będą sprawniej działały niż na 
przykład te z Niemiec?
GB: Poziomem sportowym możemy za jakiś czas dorównać 
Niemcom, ale czy poziomem biznesu sportowego? O to będzie 
bardzo trudno. Gospodarka niemiecka jest kilka razy silniejsza 
niż polska, populacja przewyższa naszą dwukrotnie. Niemcy 
są na innym poziomie gospodarczym. W sporcie mają wiele 
znakomicie zorganizowanych związków sportowych i lig zawo-
dowych. U nas lig zawodowych jest niewiele, te przyciągają-
ce tłumy to piłkarska Ekstraklasa S.A., PGE Ekstraliga w żużlu 
i siatkarska Plusliga. Ciekawie rozwija się PGNiG Superliga w pił-
ce ręcznej. Mieliśmy niedawno ligę zapaśniczą, ale już jej nie ma. 
Warto brać przykład z Niemiec z działalności ich lig krajowych. 
Zawodnicy mają wtedy zapewniony rozwój sportowy i oparcie 
socjalne. Cały sport idzie wtedy naprzód. 

FT: Jakie są najbliższe plany Akademii  Zarządzania  
Sportem?
GB: Przewidujemy dalsze szkolenia. W ubiegłym roku w na-
szych konferencjach wzięło udział 12 prelegentów z zagranicy, 
w tym roku będzie ich 30. Stawiamy na ten rodzaj dzielenia 
się wiedzą. Mamy wiele pomysłów, jak jeszcze bardziej ułatwić 
działalność polskich związków sportowych tak, żeby w konse-
kwencji polski sport rósł w siłę. 
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ROK AKADEMII ZARZĄDZANIA 
SPORTEM

Powstała z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki Witolda 
Bańki. Jej działalność została zainaugurowana 12 kwiet-
nia 2018 roku na PGE Narodowym. Celem Akademii 
jest kompleksowe podnoszenie kwalifikacji w obszarach: 

organizacji, zarządzania i marketingu w polskich związkach spor-
towych. W konsekwencji ma to zwiększyć poziom profesjo-
nalizmu polskiego sportu. Jakość zarządzania oraz rzetelność 
i gospodarność wydatkowania środków publicznych stanowią 
bowiem kluczowe kwestie w kontekście sukcesywnego pod-
noszenia poziomu sportu wyczynowego w Polsce. Planowanie, 
uczciwość i efektywność to fundamenty niezbędne w skutecz-
nym kierowaniu polskimi związkami sportowymi.

Tylko w 2018 r. w ramach projektu Akademia Zarządzania 
Sportem odbyło się 100 godzin szkoleń, w trakcie których zre-
alizowanych zostało siedem bloków tematycznych:

I. Organizacja i zarządzanie w polskim związku 
sportowym.

II. Zarządzanie strategiczne w polskich związkach 
sportowych.

III. Marketing związku sportowego. Social media 
w sporcie.

IV. PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.
V. Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym.
VI. Warsztaty menedżerskie.
VII. Zarządzanie projektami w związku sportowym.

Dodatkowo w ramach Akademii Zarządzania Sportem od-
były się w ubiegłym roku dwie konferencje, których tematami 
były: „Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych” 
oraz „Kształcenie kadr w sporcie”. Oba sympozja zgromadziły 
około 300 uczestników. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się 
tegoroczna konferencja „Innowacyjne mechanizmy finansowa-
nia sportu wyczynowego”.

Szkolenia były przeprowadzone przez zewnętrznych eks-
pertów, specjalistów w wybranych dziedzinach. Na uczestni-
ków Akademii Zarządzania Sportem czekały liczne warsztaty, 
których tematyka skupiona była przede wszystkim wokół za-
rządzania i marketingu. Wiedzą i doświadczeniem z kadrami za-
rządzającymi polskim sportem podzieliło się wielu znakomitych 
ekspertów z kraju i zagranicy. 

Blisko 50 prelegentów, kilkanaście szkoleń 
i konferencji, kilkuset uczestników to 
dotychczasowy efekt działalności Akademii 
Zarządzania Sportem.
Piotr Popławski
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
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Podczas wydarzeń w ramach Akademii Zarządzania Sportem wystąpili:

Operatorem projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy. Wspiera on nie tylko zawodników i trenerów w osiąganiu 
mistrzostwa sportowego, ale również dzięki Akademii Zarządzania 
Sportem pomaga polskim związkom sportowym w profesjonalizowaniu 
ich działalności.

Program jest przełomowym wydarzeniem, które odmienia zarządzanie 
i funkcjonowanie czterdziestu polskich związków sportowych 
w sportach olimpijskich. Bazą dobrych praktyk w sporcie jest 
strona internetowa: www.zarzadzaniesportem.org. Zakładka dobre 
praktyki w sporcie zawiera do pobrania materiały m.in. Kodeks 
Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, strategie 
zagranicznych federacji sportowych oraz materiały udostępnione 
przez prelegentów. 

Podczas wydarzeń związanych z Akademią Zarządzania Sportem 
szczegółowo był prezentowany Kodeks Dobrego Zarządzania dla 
Polskich Związków Sportowych. Jest to nowatorski, nie tylko w skali 
naszego kraju dokument, który został przygotowany w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. 

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych 
zawiera sześć głównych zasad: efektywność, profesjonalizm, 
planowanie, uczciwość, otwartość oraz odpowiedzialność. Zawiera 
także 180 wytycznych m.in. z zakresu: strategii rozwoju sportu, 
transparentności, podnoszenia kompetencji,  zarządzania ryzykiem 
i prowadzenia ewidencji.

Projekt Akademii Zarządzania Sportem w związku z ogromnym 
sukcesem rozszerza pole działalności. Do udziału w drugiej edycji 
zostały zaproszone również kadry zarządzające polskimi związkami 
sportowymi w sportach nieolimpijskich. Akademia umożliwia wymianę 
doświadczeń pomiędzy polskimi związkami sportowymi oraz innymi 
organizacjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

• Witold Bańka – Minister 
Sportu i Turystyki,

• ŚP. Irena Szewińska (zmarła 
w czerwcu 2018 r.) – Polski 
Komitet Olimpijski – członek 
MKOl – dama Orderu Orła 
Białego,

• Jan Widera – Podsekretarz 
Stanu – Ministerstwo Sportu 
i Turystyki,

• Marcin Nowak – dyrektor 
Departamentu Sportu 
Wyczynowego 
w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki,

• Snežana Samardžić-Marković 
– dyrektor generalny ds. 
demokracji w Radzie Europy 
– była minister sportu 
w Serbii,

• ŚP. Patrick Baumann (zmarły 
w październiku 2018r.) 
– członek MKOl – były 
sekretarz generalny FIBA,

• Andrzej Kraśnicki – prezes 
Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego – prezes 
Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce,

• Olgierd Cieślik – prezes 
Zarządu Totalizatora 
Sportowego,

• prof. Christos 
Anagnostopoulos – członek 
zarządu Europejskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania 
Sportem – profesor 
Uniwersytetu Molde 
(Norwegia) oraz profesor 
Uniwersytetu Central 
Lancashier (Cypr),

• prof. Jolanta Żyśko – rektor 
Szkoły Głównej Turystyki 

i Rekreacji w Warszawie 
– ekspert Komisji 
Europejskiej ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi w sporcie,

• prof. Miklos Stocker 
– kierownik Wydziału 
Sportu w Ministerstwie 
Zasobów Ludzkich Węgier. 
Profesor Uniwersytetu 
Corvinus – specjalista 
w zarządzaniu strategicznym. 
Były Sekretarz Generalny 
Węgierskiej Federacji 
Tenisa Stołowego. Dyrektor 
wykonawczy Komitetu 
Organizacyjnego Mistrzostw 
Europy w Tenisie Stołowym 
w 2016 r.,

• prof. Michael Troilo 
– profesor Uniwersytetu 
w Tulsa – USA. 
Specjalista w zarządzaniu 
strategicznym oraz 
narzędziach analitycznych 
wspomagających 
zarządzanie,

• Zuzanna Gąsiewska 
– właścicielka agencji 
komunikacji Manuka 
Communication. Specjalistka 
w zakresie PR – komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej,

• Aida Bella – dyrektor Biura 
Rzecznika Prasowego 
Totalizatora Sportowego - 
właściciela marki LOTTO,

• Aleksandra Marciniak 
– General Manager – Havas 
Sports & Entertainment. 
Ekspert z obszaru 
sponsoringu sportowego,

• Renata Kozłowska – trener 
biznesu,

• Jens Sejer Andersen 
– międzynarodowy dyrektor 
i założyciel organizacji Play 
the Game,

• Jarosław Bieniecki – prezes 
Extreme Events Sp. z o.o. 
– twórca Runmageddonu,

• dr Bartosz Grucza – doktor 
nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu,

• prof. Richard Southall 
– Uniwersytet Karoliny 
Południowej – profesor 
specjalizujący się 
w zarządzaniu sportem,

• prof. dr hab. Adam 
Zając – rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego 
w Katowicach,

• Maciej Tauber – Instytut 
Badań Edukacyjnych,

• dr hab. Marcin Krawczyński 
– prof. nadzw. – Ateneum - 
Szkoła Wyższa w Gdańsku,

• Michał Pol – dziennikarz 
sportowy – moderator 
paneli dyskusyjnych podczas 
konferencji Akademii 
Zarządzania Sportem,

• Michał Rynkowski 
– dyrektor Polskiej Agencji 
Antydopingowej (POLADA),

• dr Stefan Walzel – European 
Association for Sport 
Managment (Niemcy),

• Tadeusz Wojciechowski 
– Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji,

• Czesław Lang – dyrektor 
LangTeam – organizator Tour 
de Pologne,

• Spartaco Grieco – MSV 

Sport Club (Włochy) 
– członek Zarządu Włoskiej 
Federacji Koszykówki,

• Özkan Mutlugil 
– wiceprzewodniczący 
Europejskiej Konfederacji 
Siatkówki (CEV),

• Clemens Trimmel – dyrektor 
zarządzający Austrian Sports 
Ltd,

• Andrzej Witkowski 
– skarbnik PKOl,

• Huilbert Brands 
– Holenderski Komitet 
Olimpijski,

• Prof. Veerle De Bossher 
– Vrije Universitet w Brukseli 
– Departament Polityki 
Sportowej i Zarządzania 
(wydział Wychowania 
Fizycznego),

• Radosław Sarnecki 
– kierownik Zespołu 
Projektów w Instytucie 
Sportu – Państwowym 
Instytucie Badawczym,

• Alica Fisterová – główny 
audytor sportowy 
– Ministerstwo Edukacji, 
Nauki, Badań i Sportu 
Słowacji,

• Natalia Czerwonka 
– srebrna medalistka 
igrzysk olimpijskich w Soczi 
– dwukrotna medalistka 
mistrzostw świata,

• Istvan Szeles – doradca 
ds. Sportu w Ministerstwie 
Zasobów Ludzkich Węgier,

• Raido Mitt – menedżer 
ds. sportu wyczynowego 
– Estoński Komitet 
Olimpijski.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.zarzadzaniesportem.org
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