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Ile medali w Tokio? W ostatnim czasie to pytanie pada coraz częściej. 
Trudno się dziwić. Do inauguracji igrzysk olimpijskich zostało zaled-
wie kilka miesięcy i właśnie zakończył się sezon przedolimpijski. Naj-
lepszym probierzem medalowych szans na igrzyskach są wyniki MŚ. 
Każda poważna instytucja sportowa, każdy portal statystyczny opiera 
swoje rokowania na podstawie wyników reprezentantów kraju na MŚ 
w sezonach poprzedzających igrzyska.

W 2019 roku na mistrzostwach świata reprezentanci Polski 17 
razy stawali na podium. Nie zawiedli przedstawiciele najbardziej 
„medalodajnych” dyscyplin sportowych – lekkiej atletyki, kajakarstwa, 
wioślarstwa. Kolejne medale zdobyli: dżudoczka Julia Kowalczyk, 
kolarz torowy Mateusz Rudyk i ci niesamowici koszykarze 3x3. 
Nie zapominajmy, że MŚ nie mieli w tym roku siatkarze, którzy 
mimo to z każdych zawodów, w których brali udział (Liga Narodów, 
mistrzostwa Europy, Puchar Świata), wracali z medalem i – co 
najważniejsze – wywalczyli kwalifikację olimpijską. W lipcowych 
zawodach testowych w Tokio bardzo dobrze spisali się żeglarze.

O tym, czy lekkoatleci, kajakarze, wioślarze są w stanie posta-
wić kropkę nad i, i powalczą w Tokio o medale – mówią w „Forum  
Trenera” szkoleniowcy kadr narodowych, dyrektorzy sportowi tych 
dyscyplin. Czy jest realne, by po medal sięgnęli zapaśnicy, a może 
drużyna szpadzistek? Ich szanse i możliwości oceniają trenerzy Jusup 
Abdusalamow i Bartłomiej Język. Wszyscy bez wyjątku uwypuklają 
specyfikę tych igrzysk – daleki wyjazd, ekstremalne warunki pogodo-
we, odmienną kulturę. To ważny aspekt przygotowań, którego wagę 
szczególnie podkreśla szef misji olimpijskiej i dyrektor Departamentu 
Sportu Wyczynowego Marcin Nowak.

W tym numerze „FT” o występie na mistrzostwach świata w Chinach  
i o filozofii swojej pracy opowiada trener kadry koszykarzy Mike  
Taylor. Prowadzona przez niego drużyna zajęła ósme miejsce. Taylor 
pokazał na turnieju w Chinach, jak ważna jest rola trenera na wielkich 
imprezach sportowych. Nie ma wątpliwości, że tak też będzie już nie-
bawem podczas igrzysk olimpijskich.

Zachęcam do lektury.
 

Szanowni
Państwo!



4 FORUM TRENERA

Tokio 2020 – przygotowania

Forum Trenera, Grzegorz Botwina: Na rok przed igrzyskami odwie-
dził pan, w ramach rekonesansu olimpijskiego, Tokio. Co było celem 
tej wizyty?
Marcin Nowak: Uczestniczyłem w seminarium, podczas którego sze-
fowie misji i przedstawiciele komitetów olimpijskich z całego świata 
obradowali na temat zbliżających się igrzysk olimpijskich. Poruszono 
najważniejsze zagadnienia: bezpieczeństwa, logistyki, infrastruktury, 
warunków klimatycznych.

Jakie wnioski nasuwają się panu po tym seminarium i po tym, co 
zobaczył pan w stolicy Japonii?
M.N.: Moje odczucia są zbieżne z odczuciami przedstawicieli więk-
szości komitetów olimpijskich. Będą to bardzo dobrze przygotowane 
igrzyska, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i bezpieczeń-
stwa. Wielkie wrażenie robią obiekty. Wszystkie będą spełniały naj-
wyższe standardy międzynarodowe. Myślę, że igrzyska w Tokio zosta-
ną zapamiętane jako jedne z lepiej zorganizowanych w historii. 

Japończycy znani są z dyscypliny, dobrej organizacji, pracowitości. 
Czy w związku z tym można się spodziewać, że nie dojdzie do pro-
blemów z terminowym oddaniem obiektów sportowych do użytku, 
takich jakie miały miejsce w Atenach czy w Rio de Janeiro?
M.N.: Co do rzeczy nieprzewidywalnych, to nigdy nie możemy być 
do końca pewni, że się nie wydarzą. Jednak tutaj ryzyko jakiegokol-
wiek opóźnienia, jakichkolwiek niedoróbek czy luk w harmonogramie 
budowy obiektów jest ograniczone do minimum. Japończycy niczego 
nie zostawiają na ostatnią chwilę. Wszystko mają doskonale przy-
gotowane znacznie wcześniej. Postępują według ściśle określonego 
harmonogramu, mając przy tym opracowane i wielokrotnie przećwi-
czone różne scenariusze. Dla nas, Europejczyków, są może nawet 
nadmiernie skrupulatni, ale już teraz widać, że wszystko jest dopięte 
prawie na ostatni guzik, a mamy jeszcze trochę czasu do igrzysk. Do-
świadczenia czy to z Aten, czy z Rio de Janeiro, w Tokio się nie powtó-

z MARCINEM NOWAKIEM rozmawiał
Grzegorz Botwina

To będą piękne 

igrzyska
Myślę, że igrzyska w Tokio zostaną zapamiętane jako jedne z lepiej zorganizowanych w hi-
storii – mówi po wizycie w stolicy Japonii Marcin Nowak, szef Misji Olimpijskiej i dyrektor 
Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W Japonii Budowa obiektów 
zostaŁa dokŁadnie zaplanowana 
i przemyślana. Japończycy kŁadą 
nacisk na to, aby sŁużyŁy one 
sportowi lub mieszkańcom miasta 
także po zakończeniu igrzysk.



li na uwadze, że wydawali środki publiczne, przekazane przez rząd. 
Natomiast jedno, co można powiedzieć – będą to obiekty bardzo 
nowoczesne i bezpieczne. Zainstalowano systemy bezpieczeństwa 
oraz wprowadzono rozwiązania infrastruktury sportowej oparte na 
innowacyjnych technologiach.

Startował pan na igrzyskach w Pekinie. Czym igrzyska w Tokio będą 
różniły się od tych w Pekinie z 2008 roku?
M.N.: Charakterystyka obiektów jest troszeczkę inna. Nie są wyko-
nane z takim rozmachem. W Chinach nacisk położony był na to, aby 
zewnętrzny odbiór imprezy był dobry, czyli – mówiąc wprost – Chiń-
czycy chcieli zrobić bardzo dobre wrażenie na innych. Te obiekty były 
konstruowane, budowane z przepychem, z rozmachem. Często nie kal-
kulowano kosztów, po prostu budowano stadiony, nie myśląc o przy-
szłości. W Japonii trend jest inny. Budowa obiektów została dokładnie 
zaplanowana i przemyślana. Japończycy kładą nacisk na to, aby służyły 
one sportowi lub mieszkańcom miasta także po zakończeniu igrzysk.

W kontekście igrzysk olimpijskich w Tokio często przewija się te-
mat klimatu. W tym roku, między 24 lipca a 9 sierpnia, czyli w cza-
sie, w którym będą rozgrywane igrzyska,  temperatura nocą wyno-
siła 25 stopni, a w południe regularnie dochodziła do 35. Najniższa 
wilgotność to 60%, a w większości  97%. Jak pan ocenia kwestię 
startu Polaków w tak ekstremalnych warunkach pogodowych?
M.N.: Byłem w Tokio w drugiej części sierpnia, czyli miesiąc póź-
niej niż będą rozgrywane igrzyska. Pogoda, klimat są największym 
wyzwaniem dla wielu reprezentacji, nie tylko dla naszej. Jest gorą-
co, duża wilgotność, spore problemy z aklimatyzacją w pierwszych 
dniach pobytu. Myślę, że nasi sportowcy są na tyle doświadczeni, 
że sobie z tym problemem poradzą. Wielkim testem były dla nas 
na przykład mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, które odbyły się 

rzą i jestem przekonany, że późną wiosną wszystko będzie gotowe na 
przyjęcie sportowców.

Widział pan, jak przebiegają prace?
M.N.: Część obiektów jeszcze podlega pracom wykończeniowym. 
W obiektach, w których będą rozgrywane gry zespołowe, trwają 
ostatnie, wewnętrzne prace wykończeniowe lub modernizacyjne.

Wnętrze Narodowego Stadionu Olimpijskiego znajduje się na ostat-
nim etapie prac wykończeniowych. W większości obiektów byliśmy. 
Mieliśmy okazję wejść i zobaczyć, jak prowadzone są prace, jak wy-
gląda sam obiekt, w którym miejscu będą rozgrywane zawody. 

Które obiekty wywarły na panu największe wrażenie?
M.N.: Japończycy część aren zmodernizowali, część zbudowali od 
początku, ale we wszystkim zachowali umiar i zdrowy rozsądek. Mie-
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W Tokio powszechne są namioty 
z umieszczonymi w środku 
natryskami, z których wylatuje 
coś w rodzaju mgieŁki wodnej. 
MgieŁka jest w temperaturze 
niższej niż temperatura naszego 
ciaŁa i ten chŁód zapewnia – 
przynajmniej chwilową – ulgę. Nie 
wiem, jaki to będzie miaŁo efekt 
na samych zawodach, natomiast 
Japończycy stosują tę metodę już 
od lat i podobno się sprawdza.



w Dosze. W Katarze panowała pogoda zbliżona do tej w Japonii, czy-
li były bardzo wysokie temperatury, dokuczała równie wysoka wil-
gotność. Jak pokazują wyniki naszych reprezentantów i pozostałych 
reprezentacji, takie warunki nie przeszkodziły w osiąganiu dobrych 
rezultatów – w biciu rekordów życiowych, rekordów kraju. Oczywi-
ście, w Katarze było to inaczej rozwiązane – stadion miał klimatyzację 
i temperatura na samej płycie była dużo niższa. W Japonii takiego 

rozwiązania nie będzie. Natomiast Japończycy pracują 
nad wieloma udogodnieniami. Zaproponowali kilka inte-
resujących rozwiązań dla sportowców i kibiców. W To-
kio powszechne są namioty z umieszczonymi w środku 
natryskami, z których wylatuje coś w rodzaju mgiełki 
wodnej. Mgiełka jest w temperaturze niższej niż tempe-
ratura naszego ciała i ten chłód zapewnia – przynajmniej 
chwilową – ulgę. Nie wiem, jaki to będzie miało efekt 
na samych zawodach, natomiast Japończycy stosują 
tę metodę już od lat i podobno się sprawdza. Dlatego 
ja wierzę, że i w tym aspekcie przyszłoroczne igrzyska 
będą zabezpieczone i nie spodziewam się sensacji. Pod-
kreślam jednak, że pogoda będzie jednym z większych 
wyzwań dla naszych sportowców.

Kiedy polscy sportowcy powinni przyjeżdżać do Tokio 
i czy uważa pan, że dobrym pomysłem jest to, co robią 
teraz lekkoatleci, czyli przebywanie najpierw kilka 
dni w ośrodku o zbliżonym klimacie i dopiero później 
przeprowadzka do wioski olimpijskiej?
M.N.: Spotykamy się z kilkoma rozwiązaniami. Ja uwa-
żam, że taka aklimatyzacja jest konieczna, chociażby 
przez samą różnicę czasu. Wynosi ona siedem godzin, 
więc już pierwsza rzecz zdaje się nieunikniona, czyli 
zwalczenie zmiany czasowej, a to wymaga przynajmniej 

tygodnia aklimatyzacji. Do tego dochodzi temperatura, więc wydaje 
się, że pomysł niektórych związków sportowych, a wiemy, że te naj-
większe na pewno na takie zgrupowania pojadą, jest dobry. Terminy 
i lokalizacje obozów są już w większości przypadków ustalone i są to 
sprawdzone rozwiązania. System jest dokładnie obliczony na to, aby 
w dniu startów naszych zawodników forma była optymalna, a spra-
wy związane z aklimatyzacją nie przyczyniły się do jej obniżenia.  
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W apartamentach wioski olimpijskiej sportowcy 
będą spać w wykonanych z ekologicznych 
materiałów łóżkach. Wymiary: 210 cm x 90 cm 
x 40 cm. Istnieje możliwość przedłużenia łóżka 
o 10 cm.

Medale z duchem czasu

Organizatorzy igrzysk olimpijskich za-
prezentowali medale. Są wyjątkowe. 
Wszystkie 339 kompletów medali 
zostało wykonanych z materiałów po-
zyskanych w wyniku recyclingu, m.in. 
ze zużytych telefonów komórkowych, 
komputerów, telewizorów.

Brązowe krążki wykonano ze spiżu, 
składającego się w 95 proc. z miedzi 
i w 5 proc. z cynku. Srebrne wykonano 
z czystego srebra, zaś złote z pozła-
canego srebra. Autorem projektu jest 
Junichi Kawanishi, zaś elektrośmieci 
niezbędnych do jego realizacji dostar-
czyli mieszkańcy Japonii. 



Tokio to jedno z najbardziej zatłoczonych miast świata. Kwestia do-
jazdów na zawody i treningi to zawsze istotny aspekt igrzysk olim-
pijskich. Jak organizatorzy zamierzają pomóc sportowcom poradzić 
sobie z korkami, wzmożonym ruchem ulicznym? Czy będzie pan 
szczególnie uczulał nasze sztaby trenerskie na ten problem?
M.N.: To jest kolejny ważny aspekt. W aglomeracji tokijskiej mieszka 
38 milionów ludzi, czyli tyle, ile w całej Polsce. W szczycie miasto 
jest zakorkowane do granic możliwości, trudno przedrzeć się wła-
snym samochodem. Organizatorzy zapewnią transport startującym 
zawodnikom i ich trenerom. Prawdopodobnie, a to nie zdarzało się 
podczas poprzednich igrzysk, nie będzie w Tokio na drogach specjal-
nego pasa ruchu, tzw. olimpic line. Jest to tłumaczone tym, że w Tokio 
natężenie ruchu jest tak duże, a drogi nie są aż tak szerokie, żeby 
była możliwość wydzielenia jednego pasa, po którym poruszałyby 
się  pojazdy z identyfikatorami uczestników igrzysk. Organizatorzy 
sugerują zawodnikom, a także członkom ekipy, którzy wybierają się 
na poszczególne areny, korzystanie z komunikacji zbiorowej, która dla 
członków reprezentacji olimpijskich będzie bezpłatna. Biletem będzie 
akredytacja. Przy działających w Tokio rozwiązaniach komunikacyjnych, 
przy takiej liczbie nitek metra, mnogości linii kolei miejskiej, dojechanie 
nawet w odległe części Tokio nie będzie problemem. Pamiętajmy rów-
nież o tym, że w Japonii obowiązuje ruch lewostronny, co przy braku 
doświadczenia stwarza pewne zagrożenie. Sportowców i wszystkich 
członków ekipy oraz kibiców należy uczulać, że wychodząc na jezdnię, 
najpierw patrzymy w prawą stronę. Nasi sportowcy w zdecydowanej 
większości mają wielkie doświadczenie startów w różnych częściach 
świata i pewnie o tym wszystkim wiedzą, ale igrzyska zobowiązują 
nas, żeby przypominać o wszystkich szczegółach. Podsumowując 
całe to zagadnienie, kwestii transportu nie uznawałbym jednak za 
potencjalny problem igrzysk.

Jak pan ocenia rozmieszczenie obiektów, wioskę olimpijską? Czy 
odpowiada ona potrzebom sportowców?
M.N.: Wioska w Tokio będzie jedną z piękniejszych w historii letnich 
czy zimowych igrzysk. Może mogłaby z nią rywalizować Barcelona 
z wioską, do której należała prywatna plaża. Tokijskie osiedle dla 
uczestników igrzysk ma malownicze położenie, nad samą wodą, 

nad Zatoką Tokijską. Będzie tam 21 całkowicie nowych budynków, 
głównie 18-piętrowych, w pełni wyposażonych. W blokach będą 
niezbyt duże, ale spełniające oczekiwania sportowców, apartamenty. 
Ze względu na wysokość budynków wioska nie będzie duża, uzyska 
kameralny charakter, poruszanie się będzie łatwe. Na miejscu dwu-
piętrowa stołówka powinna rozwiązać problem kolejek. Wydaje się 
to dobrze przemyślane.

Wioska znajduje się w odległości 20–30 minut od większości obiek-
tów sportowych, zakładając poruszanie się wyznaczonymi liniami czy 
ogólnodostępną kolejką. Dłuższa droga do obiektów czeka kolarzy, 
żeglarzy, wioślarzy czy kajakarzy. Miejsca zawodów dla tych dyscyplin 
znajdują się jednak przy obwodnicy, co znacząco skraca czas dojazdu. 

Czy przewiduje pan kolejną wizytę w Tokio, jeszcze przed igrzyska-
mi olimpijskimi?
M.N.: Organizatorzy planują, że do końca marca oddadzą do użytku 
wioskę olimpijską. Od marca do rozpoczęcia igrzysk prowadzone będą 
prace upiększające tereny zewnętrzne. Tylko do końca marca delega-
cje zagraniczne będą mogły wizytować ten obiekt. Chcemy skorzystać 
z tego okienka i jeszcze raz udać się do Tokio, zobaczyć, jak wyglądają 
w pełni gotowe obiekty. Planujemy  również sprawdzić warunki, w jakich 
zawodnicy będą się przygotowywać bezpośrednio przed igrzyskami. 

Pełni pan funkcję szefa misji olimpijskiej, ale również dyrektora De-
partamentu Sportu Wyczynowego w MSiT. Jak ocenia pan szanse 
medalowe polskich sportowców na kilka miesięcy przed igrzyska-
mi?
M.N.: To jest pytanie, które przewija się w zasadzie przy każdej rozmo-
wie. Myślę, że stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego i MSiT 
jest tutaj jasne: chcielibyśmy tych medali jak najwięcej, więcej niż na 
ostatnich letnich igrzyskach. Jeśli miałbym się pokusić o prognozę, 
która nie jest tajemnicą, i o której mówił pan minister Witold Bańka 
i pozostali członkowie kierownictwa MSiT, cieszylibyśmy się, gdyby 
nasi sportowcy zdobyli 15 medali. Uważamy, że jest to bardzo realne. 
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Organizatorzy sugerują 
zawodnikom, a także czŁonkom 
ekipy, którzy wybierają się 
na poszczególne areny, żeby 
korzystać z komunikacji 
zbiorowej, która dla czŁonków 
reprezentacji olimpijskich 
będzie bezpŁatna. Biletem będzie 
akredytacja.

To specjalny pojazd służący do poruszania się po 
wiosce olimpijskiej.
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Tokio 2020 – przygotowania

Forum Trenera: Był pan z kadrą kajakarek w Tokio na zawodach 
przedolimpijskich. Jakie wnioski nasuwają się panu po tej wizycie?
Tomasz Kryk, trener kadry narodowej kajakarek: Wylądowaliśmy 
w Tokio 11 września. Pierwsze wrażenie? Gdy przechodziliśmy 
z rękawa do samochodu, uderzył nas podmuch nieprawdopodobnego 
gorąca. To był podmuch jak z otwartego piekarnika. Sprawdziliśmy 
temperaturę. Było 35 stopni. Wilgotność – 85 procent. Ten pierwszy 
dzień był najgorszy i dał nam wiele do myślenia. Spotkaliśmy się też 
z innymi zjawiskami charakterystycznymi dla Japonii. Wylądowaliśmy 
dwa dni po przejściu tajfunu, jednak w porze igrzysk organizatorzy się 
ich nie spodziewają. Dotknęły nas też dwa lekkie wstrząsy sejsmiczne. 
To jest tam naturalne. Japończycy są przygotowani na to, by radzić 
sobie z tymi zagrożeniami.

Zakładam, że nie pojechaliście tam nieświadomi tego, co was 
spotka na miejscu?
T.K.: Wiedzieliśmy o wszystkim, ale jednak na miejscu przekonaliśmy 
się, że trzeba idealnie przygotować się do tego, co nas spotka za rok. 
Ważna jest ta świadomość. Doktor Dariusz Sitkowski z Instytutu 
Sportu stale nam powtarza, że istotną rzeczą jest właściwe 
nastawienie zawodników i trenerów do tych warunków. W Tokio, 
z polskiego punktu widzenia, najbardziej istotną kwestią jest zmiana 
strefy czasowej i dostosowanie się do subtropikalnego – wilgotnego 
– klimatu.

Zacznijmy od strefy czasowej. Ma pan doświadczenie ze zmianą 
stref czasowych. Poprzednie igrzyska odbyły się w Rio de Janeiro. 
T.K.: Teraz pierwszy raz byłem na zawodach na Dalekim Wschodzie. 
Do tej pory zawsze zmieniałem strefy czasowe na zachód od Polski 
i w Brazylii czy w Kanadzie było nam dużo łatwiej. Wtedy zmiany 
wprowadzaliśmy już w Polsce. Przed igrzyskami w Rio w końcowej 
fazie zgrupowania wstawaliśmy godzinę później. Zyskaliśmy na 
czasie. Wyjechaliśmy na zgrupowanie do Portugalii i zaoszczędziliśmy 
kolejną godzinę. Z Portugalii do Brazylii mieliśmy krótki lot. Zostało 
nam 4–5 godzin do wyrównania. W Rio de Janeiro ominął nas problem 
aklimatyzacji w strefie czasowej. W czwartek wylądowaliśmy, od 
poniedziałku mieliśmy wyścigi. Już w pierwszym bloku finałowym 
nasze zawodniczki zdobyły dwa medale.

Ale wyjazd na Daleki Wschód rodzi inne problemy. Tam proces 
aklimatyzacji czasowej znacznie się wydłuża. Posłużę się przykładem, 
by ukazać, jak to wygląda. Kiedy w Polsce zabawimy się trochę dłużej 
i położymy się spać o trzeciej w nocy, to zaśniemy od razu. I tak jest 
na zachodzie. A jeżeli położymy się spać o 15, to trudniej będzie nam 
się do tego przyzwyczaić, a tak jest na Dalekim Wschodzie.

Czyli tak jak przed wyjazdem do Brazylii będziecie się dostosowywać 
do strefy czasowej już w Polsce?
T.K.: Tak. Będziemy starali się zniwelować jedną godzinę w kraju. 
Znajdę taki ośrodek, w którym pobudkę będziemy mieć o 5.30, 

z TOMASZEM KRYKIEM rozmawiał
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Tomasz Kryk, trener kadry narodowej kajakarek, opowiada „Forum Trenera” 
o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Tokio. – Zacząłem je tydzień po za-
kończeniu igrzysk w Rio de Janeiro – mówi.
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konkurencjach jak rzuty, skoki, sprinty, takie warunki sprzyjają 
dobrym rezultatom. Przy rozgrzanych mięśniach zawodnik generuje 
większą moc. Zmniejsza się też podatność na urazy.

Może być z tym różnie. Widzieliśmy, co działo się w Dosze u lekko-
atletów. Poziom pchnięcia kuli był bardzo wysoki, ale  oszczepnicy 
mieli problem i ich wyniki nie były zadowalające. Na stadionie w Ka-
tarze z powodu dmuchaw klimatyzacyjnych pojawiły się jakieś zawi-
rowania powietrza.

Po naszych wrześniowych zawodach trudno nam ocenić możliwości 
zawodników na podstawie czasów. Przeważnie zawodniczki pływały 
pod wiatr. Nie zapominajmy o tym, że startowały we wrześniu, było 
trochę chłodniej. Wszyscy zdają sobie sprawę ze specyfiki igrzysk 
w Tokio. Na zawody przyjechała cała światowa czołówka. Chcieli 
zapoznać się z torem i warunkami. Wynik nie był istotny, choć każdy 
się starał. 

Czy jesteście zabezpieczeni przed upałami?
T.K.: Od paru lat kajakarki kadry narodowej korzystają z kamizelek 
chłodzących. Już dawno je zamówiliśmy, kupił je Polski Związek 
Kajakowy. Niektóre zawodniczki mają w zestawie po dwie kamizelki. 
Zamówiliśmy basen do chłodzenia z zewnętrznym agregatem. 
W basenie woda schładza się do 9 stopni i pozwala przyspieszyć 
restytucję. W Tokio przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim 
obiektom sportowym, hotelom, transportowi. Wszystkie hotele są 

a śniadanie o 6 rano. Może to będzie ośrodek na poznańskiej Malcie. 
W takim rytmie chcemy pobyć dwa dni i potem polecieć do Japonii. 
Do wyrównania zostanie nam około pięciu godzin.

A jak to wyglądało przed tegorocznym wrześniowym wyjazdem? 
T.K.: Pominęliśmy na razie proces wczesnego wstawania w Polsce. 
Kazaliśmy dziewczynom drzemać w samolocie, ale zabroniliśmy im 
spać później. Wylądowaliśmy o godzinie 8 rano czasu japońskiego, 
czyli o 1 w nocy czasu polskiego. Później zważyliśmy kajaki, 
zawodniczki ustawiały siedzenia, zadbały o szczegóły. Nie poszliśmy 
na trening, tylko na wspólny obiad, i zasnęliśmy w porze japońskiej, 
czyli o godzinie 22. U nas była 14. Większości osób trudno było zasnąć, 
z budzeniem nie było problemu. Ta pierwsza noc nie jest najgorsza, 
ale dwie kolejne sprawiają kłopoty. Byliśmy tam przez siedem dni 
i przyzwyczailiśmy się, zaczęliśmy wchodzić w japoński rytm dobowy. 
Gdy wróciliśmy do Polski, znów trzeba było się przestawiać.

Sprawa dostosowania się do klimatu jest bardziej istotna. Widać to 
było zresztą podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze, 
ale także podczas zawodów przedolimpijskich w Tokio. Wiele tzw. 
test-eventów rozgrywanych na przełomie lipca i sierpnia pokazało, 
że zawodnicy mogą nie wytrzymać upału i wilgotności.
T.K.: To będą igrzyska, które postawią wyjątkowo wysokie wymagania 
w konkurencjach wytrzymałościowych. Wzrost temperatury 
wewnętrznej, spowodowany dużym obciążeniem termicznym, 
limituje zdolność do wykonywania wysiłku. Ale na przykład w takich 
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klimatyzowane, w autokarach też jest klimatyzacja. I to też może być 
niebezpieczne z innego punktu widzenia, bo jak się wchodzi z upału 
do autobusu, w którym jest 15 stopni, to można się przeziębić. 
Zawodniczki miały czapki, kaptury, żeby się zabezpieczyć przed 
gwałtowną różnicą temperatur. Dla nas – trenerów – najważniejsze 
będzie utrzymanie dyscypliny w grupie. Warunki klimatyczne, znaczne 
odległości nie pozwalają na wyjścia z hotelu. Muszą panować surowe 
reguły. To będzie zakon. Zawodniczki będą miały czas na zwiedzanie 
Tokio po starcie. Innej możliwości nie ma.

Miał pan pomysł, żeby w ramach aklimatyzacji do strefy czasowej 
i warunków klimatycznych przygotowywać kadrę olimpijską 
w Korei Południowej.
T.K.: W Tokio nie możemy trenować, bo nie ma odpowiednich 
akwenów, a na torze olimpijskim w pierwszym tygodniu igrzysk 
startują wioślarze. Byłoby to zresztą bez sensu, bo wysoka wilgotność 
i temperatura są wrogami długiego treningu na wodzie. Chciałem, aby 
moje zawodniczki trenowały przed Tokio na torze olimpijskim w Seulu. 
Sprawdzaliśmy – od końca maja do jesieni tor jest nieużyteczny dla 
wyczynowych sportowców, bo zarasta. Od czasu igrzysk w 1988 roku 
nigdy go nie pogłębiali. Odbywają się tam wyścigi łodzi motorowych. 
Znaleźliśmy alternatywne miejsce w Andong. Dobry tor, dobre 
warunki hotelowe i bardzo gościnni gospodarze, ale ostatecznie kilka 
miesięcy temu zrezygnowaliśmy i zdecydowaliśmy się, by jako miejsce 
przygotowań wybrać japońską miejscowość Ena.

Skąd taka zmiana decyzji?
T.K.: Po pierwsze, zdecydowała długość podróży do Tokio. Z Eny do 
Tokio kursuje pociąg, dojeżdża się w półtorej godziny. Czyli będzie tak, 
że w sobotę rano przeprowadzimy jeszcze trening, popołudnie i wieczór 
poświęcimy na podróż i akredytację w wiosce olimpijskiej, w niedzielę 
będziemy mieć trening na torze olimpijskim, a w poniedziałek start. 
Gdybyśmy byli w Korei, stracilibyśmy całą sobotę na podróż. Bylibyśmy 
pozbawieni możliwości treningu. W Japonii znacznym ułatwieniem 
będzie transport sprzętu. My nie transportujemy kąpielówek, ale 
ciężkie łodzie i osprzęt. Niemiecka firma, która przewozi nam kajaki 
z Polski do Tokio, przetransportuje je również z Eny na tor olimpijski, 
co jest znacznym ułatwieniem. Ponadto Ena to dobre miejsce do 
adaptacji, klimat jest łagodniejszy niż w Tokio, teren pagórkowaty, dużo 
zieleni. Zawodniczki będą miały też czas, by się zregenerować.

Jak pan ocenia tor olimpijski w Tokio?
T.K.: Na mocną czwórkę, lepszy niż w Rio de Janeiro. Tor jest 
oddzielony śluzą od morza, położony dwa metry wyżej – w kanale 
portowym. Jest bardzo szczelny. Japończycy wpadli na doskonały 
pomysł, by wytłumić fale. Makarony do nauki pływania poowijali 
siatką ogrodzeniową i umieścili je na zewnątrz toru. Dzięki temu 
patentowi fale są wygłuszone, odbijają się i nie wracają. Warto ten 
pomysł zastosować i u nas w Wałczu.  Jak na każdym takim akwenie 
będą wiały wiatry. Przez cztery dni wrześniowych zawodów raz wiało 
nam z boku od strony morza, dwa razy z przodu i raz od strony trybun. 
Rozmawiałem na miejscu z trenerami z zagranicy. Każdy będzie się 
modlił o to, by warunki do startu były sprawiedliwe dla wszystkich. 
Przyroda może spłatać figle na każdym torze na świecie.

Od kiedy zaczął pan myśleć o przygotowaniach do igrzysk w Tokio?
T.K.: Tydzień po zakończeniu igrzysk w Rio de Janeiro. Pomagał mi 
syn. Korzystał z zagranicznych portali wioślarskich, które wskazywały 
potencjalne miejsca pobytu przed igrzyskami. Stąd pojawił się pomysł 
na Koreę Południową i tor w Andong. Byliśmy tam na rekonesansie. Od 
czterech lat zapoznaję się z problematyką dostosowania organizmów 
sportowców do stref czasowych i klimatycznych.

Korzysta pan z pomocy zewnętrznej?
T.K.: Cały czas radzimy się doktora Dariusza Sitkowskiego z Instytutu 
Sportu. Ma ogromną wiedzę oraz doświadczenie z igrzysk w Pekinie. 
Korzystamy również z porad lekarzy z Centralnego Ośrodka 
Medycyny Sportowej. Cały czas próbowaliśmy też różnych rozwiązań, 
które pozwoliłyby nam na dobre przygotowania do igrzysk i osiąganie 
lepszych wyników. 

Jakie to są rozwiązania?
T.K.: Wraz z Instytutem Sportu nasze zawodniczki uczestniczą 
w programie Kaatsu prowadzonym przez Michała Górskiego. Projekt 
jest realizowany z dotacji MSiT. To jest niezwykle skuteczna metoda, 
bardzo nam pomogła. Kadrowiczki dostrzegły w niej nowy bodziec 
treningowy, dopytywały się w końcówce BPS-u, jak jeszcze ją 
udoskonalić. Kaatsu przeformatowuje organizm w stronę wysiłków 
tlenowych. W sporcie kwalifikowanym obciążenia z rehabilitacji 
są za małe. Zawodnik jest bowiem tak zahartowany, że można mu 
aplikować większe obciążenia i tu widzimy pole do zmian. Chodzi 
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o to, by sportowiec nie pracował długo z małym ciężarem, ale 
z normalnym ciężarem, a wydłużalibyśmy przerwę wypoczynkową. 
Cały czas jesteśmy w kontakcie z Instytutem Sportu, bo chcemy dalej 
wykorzystywać Kaatsu.

Wprowadziliśmy też test kinezjologiczny. Na jego podstawie lekarze 
wprowadzają suplementy diety, wskazują na nietolerancję pokarmów. 
W tym sezonie po raz pierwszy żadna zawodniczka nie miała 
problemów z wagą, myślę, że właśnie dzięki kinezjologii. Zwrócił nam 
na to uwagę tenisista Łukasz Kubot. Większość czołowych tenisistów 
na świecie w swoich sztabach również korzysta z usług kinezjologów. 
W przyszłym sezonie chcemy również zrobić badania genetyczne, co 
pozwoli nam na przykład odpowiedzieć na pytanie, jakie pokarmy 
stosować, by przyspieszyć regenerację organizmu.

Bardzo dbamy o trening ogólnorozwojowy. Od października do marca 
bazujemy na przygotowaniu ogólnym. Zawodniczkom wprowadzamy 
do programu treningowego na przykład ćwiczenia z płotkami. Czuwa 
nad tym Bogusław Goszkowski. 

Staram się rozmawiać z ludźmi, konsultować i wykorzystać wiedzę 
dla naszych zawodniczek. Na zgrupowaniu w Livigno spotkałem 
Rafała Majkę. Pytałem go, jak on to robi, że jedzie na sześciogodzinny 
trening i bierze ze sobą tylko jeden, najwyżej dwa bidony z płynem 
izotonicznym. Polecił mi produkt jednej z firm. Sprawdziliśmy 
ten preparat i sprowadziliśmy go. Zawodniczki bardzo go chwalą, 
w przyszłym sezonie chcemy go stosować. 

Czy ta pomoc „z zewnątrz” jest niezbędna, by trener mógł się 
rozwijać?
T.K.: Każdy trener dochodzi w pewnym momencie do ściany. 
Potrzeba nowych bodźców, stałego rozwoju. W czasie transmisji 
lekkoatletycznych mistrzostw świata Monika Pyrek powiedziała 
mądrą rzecz, że sukcesy naszych lekkoatletów to zasługa wielu 
młodych trenerów, którzy cały czas się uczą. Nie wyobrażam 
sobie swojej pracy bez poszerzania wiedzy i słuchania innych. 
To pomaga w każdym aspekcie. Dwa razy do roku jeździmy na 
zgrupowania w średnie góry. Ja wybieram ostatnio Livigno. Jeżdżąc 

tam, utwierdzam się w przekonaniu, że robię dobrze, widząc, że 
przebywają tam zgrupowaniach liczących się sportowców z całego 
świata. Tam spotkaliśmy Rafała Majkę, tam ma wykupione miejsca 
w apartamentach – położonych na wysokości 2 tys. m n.p.m. – kadra 
narodowa Duńczyków w kolarstwie, z aktualnym mistrzem świata 
Madsem Pedersenem.

Jaki ma pan cel medalowy na Tokio? Uda się wreszcie zdobyć złoty 
medal?
T.K.: Mówię oczywiście o kadrze kobiet. Może się uda poprawić 
wynik z Rio de Janeiro i zdobyć trzy medale? Na mistrzostwach świata 
w trzech konkurencjach olimpijskich były trzy medale, we wszystkich 
konkurencjach były finały. W punktacji olimpijskiej po raz kolejny 
byliśmy w pierwszej trójce, na drugim miejscu. To kolejny taki sezon. 
Strata do najlepszych jest niewielka, coraz mniejsza. Oczekiwania 
mamy więc wysokie. Chcemy pojechać dobrze przygotowani, na 
miarę naszych możliwości i potencjału. Nie wywieramy na sobie 
presji. 
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PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO

To był kluczowy sezon w czteroleciu, które zamyka impreza główna, 
jaką są igrzyska olimpijskie. Co prawda kwalifikacje do Tokio rozpo-
częły się w ubiegłym roku, ale w tym nastąpiła kumulacja zawodów 
rangi mistrzowskiej i czasami kwalifikacyjnych (siatkówka, jeździec-
two) zapewniających przepustkę na igrzyska. Mistrzostwa świata 
miały również prestiżowy wymiar sportowy ze względu na walkę 
z tymi samymi rywalami, z którymi przyjdzie zmierzyć się za rok.

Więcej medali, mniej punktów

Do końca października 2019 roku odbyły się mistrzostwa świata 
w większości sportów olimpijskich (2). Nie rozegrano MŚ w siatkówce 
czy w kilku konkurencjach strzelectwa sportowego.

Polscy sportowcy zdobyli 17 medali, w tym dwa złote. Na najwyż-
szym stopniu podium stanął lekkoatleta Paweł Fajdek (rzut młotem) 
i wioślarska czwórka bez sternika (Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, 
Michał Szpakowski, Mateusz Wilangowski). Poza tym Polacy zajęli 33 
miejsca punktowane (4–8). 

W klasyfikacji punktowej mistrzostw świata za 2019 rok Polacy zajęli 
14. miejsce (197,5 pkt) z niewielką stratą do Brazylii i Węgier, ale już 
sporą do 11. Kanady (tabela nr 1). W klasyfikacji medalowej biało-
-czerwoni byli na 19. pozycji. 

Porównując dorobek z tego roku i sezonów przedolimpijskich: 2007, 
2011, 2015, okazuje się, że Polacy zdobyli mniej punktów. Wywal-
czyli jednak więcej medali niż przed czterema i ośmioma laty i mniej 
niż przed igrzyskami w Pekinie w 2008 roku. (wykres nr 2)

Wypada dodać, że w tym roku w lekkoatletycznych MŚ w Dosze nie 
wystartowała z powodu rehabilitacji po kontuzji czterokrotna złota 
medalistka tej imprezy Anita Włodarczyk. Mistrzostw świata nie mie-
li siatkarze, którzy cel na ten sezon zrealizowali, wygrywając turniej 
kwalifikacyjny do igrzysk w sopockiej Ergo Arenie.

14 medali w trzech dyscyplinach

Optymistycznie należy potraktować występy naszych sportowców 
w tak ważnych na igrzyskach – zapewniających dużo medali – dyscy-
plinach, jak: lekkoatletyka, wioślarstwo i kajakarstwo. Przedstawiciele 
tych sportów wywalczyli w tym roku aż 14 z wszystkich 17 medali 
Polaków na MŚ.

Lekkoatletyczne mistrzostwa odbyły się o nietypowej porze – na 
przełomie września i października – w Katarze. Warunki startu były 
trudne z powodu upału. To było wielkie wyzwanie dla sztabów szko-
leniowych, ale podobna aura będzie panować za rok w Japonii. Lek-
koatleci zdobyli w Dosze sześć medali. To duży sukces tej dyscypliny, 
mimo że cztery lata temu Polacy przywieźli z Pekinu dwa medale wię-
cej i częściej startowali w finałach (20 razy, w Dosze – 12). Na pod-
stawie takiego wyniku można rokować, że w Tokio nasi reprezentanci 
mogą zdobyć od czterech do sześciu medali. 

Na MŚ w wioślarstwie w Linzu-Ottensheim wystartowało 11 polskich 
osad. Wywalczyły, cztery medale i sześć kwalifikacji olimpijskich. To 
najlepszy wynik biało-czerwonych od MŚ w Poznaniu przed 10 laty. 
Na uwagę zasługuje przede wszystkim złoty medal czwórki bez ster-
nika, załogi utworzonej w ubiegłym roku z nieprzynoszącej satysfak-
cjonujących rezultatów ósemki.

Cztery medale w kajakarstwie-sprincie to wynik równie dobry jak 
osiem lat temu, lepszy niż przed czterema laty, ale o jeden krążek 
gorszy niż przed Pekinem. Można mówić o sukcesie. Kwalifikacje 
olimpijskie zdobyło jak na razie siedem osad. W przyszłym roku o ko-
lejne kwalifikacje kajakarze będą ubiegać się na zawodach kontynen-
talnych w Racicach i w Pucharze Świata w Duisburgu. W kajakarstwie 
zawiedli slalomiści. Zdobyli jedynie dwie kwalifikacje dla kraju – w K-1 
kobiet i C-1 mężczyzn. Za rozczarowujący należy uznać brak awansu 
na igrzyska w K-1 mężczyzn.

W 2019 roku reprezentanci Polski zdobyli 17 medali mistrzostw świata 
w konkurencjach olimpijskich i wywalczyli już 36 kwalifikacji na igrzyska 
w Tokio (1).

Podsumowanie
sezonu letniego 2019

Zespół Metodyczny – IS-PIB



W obu dyscyplinach były to jednak pojedyncze sukcesy. Niepo-
kojący jest fakt, że w judo – oprócz medalu Kowalczyk – żadnemu 
z zawodników nie udało się wywalczyć miejsca w pierwszej ósem-
ce. W kolarstwie problem stanowi trwający od dwóch lat niedowład 
organizacyjny. Odbija się to na procesie szkoleniowym, zwłaszcza 
w kolarstwie torowym, i na wynikach. Zawodzą jednak także kolarze 
szosowi. W wyścigu ze startu wspólnego MŚ w Yorkshire żaden z nich 
nie dojechał do mety. W rankingu UCI Polska na koniec październi-
ka zajmowała 17. pozycję, co daje prawo do wystawienia zaledwie 
trzech zawodników na IO w Tokio. W MTB wciąż zawodniczką nr 1 
jest Maja Włoszczowska. Medalistka olimpijska z igrzysk w Pekinie 
i Rio de Janeiro przez dużą część sezonu była jednak kontuzjowana. 

W żeglarstwie na uwagę zasługuje 
postawa reprezentantów na test-
-evencie w Tokio. Polskie załogi 
zdobyły tam trzy brązowe medale 
– Piotr Myszka w klasie RS:X, Łu-
kasz Przybytek i Paweł Kołodziński 
w klasie 49er i Agnieszka Skrzypu-
lec z Jolantą Ogar w klasie 470. Że-
glarze mają już cztery kwalifikacje 
olimpijskie, trzy wywalczone jesz-
cze w 2018 roku.

W nowej dyscyplinie olimpijskiej – 
wspinaczce sportowej, obiecująco 
zaprezentowała się Aleksandra Mi-
rosław (Rudzińska). Była czwarta 
na MŚ w trójboju olimpijskim i zdo-
była kwalifikację na igrzyska.

Obiecujące starty

W sportach indywidualnych po medale sięgnęli jeszcze dżudoczka 
Julia Kowalczyk i kolarz torowy Mateusz Rudyk (sprint). Interesujący 
jest progres 22-letniej Kowalczyk, która konsekwentnie zdobywała 
medale na imprezach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Teraz po raz pierwszy doczekała się złota na MŚ senio-
rek. Zawodniczka z Rybnika jest beneficjentką programu Team100. 
Rudyk, oprócz brązowego medalu MŚ w Pruszkowie, zdobył także 
brąz na mistrzostwach Europy w Apeldoorn, w końcowej fazie zawo-
dów walcząc z tymi samymi zawodnikami.
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Lp. Państwo Pkt.
Medale Miejsca 4-8

4-8
zł. sr. br. razem 4 5 6 7 8

1 USA 985,8 42 26 19 87 20 29 17 19 19 104
2 Chiny 790,5 37 24 18 79 10 23 9 12 6 60
3 Rosja 602 21 22 17 60 8 16 10 13 11 58
4 Japonia 510,5 14 21 13 48 6 21 14 6 9 56
5 Wielka Brytania 481,5 11 11 18 40 10 19 9 19 10 67
6 Australia 471,5 13 16 13 42 15 9 12 7 4 47
7 Francja 399,5 8 8 16 32 7 20 16 7 6 56
8 Włochy 397,5 5 10 14 29 13 19 11 11 11 65
9 Niemcy 352 10 2 14 26 16 9 8 7 16 56

10 Holandia 315,5 11 11 7 29 5 6 5 17 4 37
11 Kanada 272 4 2 15 21 10 7 10 7 12 46
12 Węgry 209 8 5 3 16 5 7 6 6 3 27
13 Brazylia 206,5 5 3 7 15 5 10 8 7 6 36
14 Polska 197,5 2 7 8 17 3 8 5 9 8 33
15 Ukraina 195,5 3 4 5 12 4 14 5 8 7 38
16 Korea Południowa 183,5 4 4 9 17 2 6 7 6 8 29
17 Hiszpania 176,5 1 8 6 15 1 10 5 5 10 31
18 Nowa Zelandia 157,5 8 2 6 16 3 2 2 2 4 13
19 Kenia 127 5 2 4 11 3 3 3 3 2 14
20 Szwecja 120,5 1 6 6 13 0 3 5 3 2 13
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Tabela nr 1



Zwraca uwagę postawa tenisistów. W rankingu ATP do pierwszej 100 
awansowali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Na wysokim pozio-
mie wciąż gra deblista Łukasz Kubot. Drużyna zagra o awans do grupy 
II Pucharu Davisa. W WTA w top 100 są Magda Linette i Iga Świątek. 
Hurkacz i Linette wygrali w tym roku turnieje zawodowe. W golfie 
coraz lepiej spisuje się Adrian Meronk i ma szansę na występ w Tokio.

Rozczarowania

Rok 2019 nie był udany dla wielu polskich dyscyplin. W pływaniu 
na MŚ tylko dwóch reprezentantów uplasowało się na pozycjach 
punktowanych – Radosław Kawęcki, który był czwarty na 200 m st. 
grzbietowym i Paweł Juraszek siódmy na 50 m st. dowolnym. Suk-
cesem był jedynie awans sztafet do igrzysk olimpijskich. W sportach 
walki zawiedli zapaśnicy. Na MŚ wywalczyli 15,5 pkt i wrócili do kra-
ju bez medalu. Ale ta dyscyplina powoli wychodzi z kryzysu. Doszło 
do obiecujących zmian w pionie szkoleniowym. Nadzieją na miejsce 
na podium w Tokio jest Magomedmurad Gadżijew. W taekwondo na 
MŚ Polacy zajęli dwa punktowane miejsca. Po dobrych występach 
w 2017 i 2018 roku Patrycji Adamkiewicz i Aleksandry Kowalczuk 
ten sezon był rozczarowujący. W głębokim kryzysie pogrążony jest 
boks, w którym liczą się jedynie kobiety. Tylko jeden punkt na MŚ, 
rozgrywanych w nowej formule, tzn. z nowym podziałem na katego-
rie wagowe, wywalczyli ciężarowcy. W szermierce złoto na mistrzo-
stwach Europy zdobyła drużyna szpadzistek oraz brąz Ewa Trzebińska 
(Nelip). Drużyna zawiodła jednak – głównie z powodów zdrowotnych 
– na MŚ. Reprezentanci Polski w szermierce na MŚ zajęli tylko trzy 
punktowane miejsca. 

W kilku dyscyplinach polscy sportowcy nie tylko nie zdobyli meda-
lu, ale nie zajęli miejsc punktowanych. Tak działo się w: badmintonie, 
gimnastyce, łucznictwie, pięcioboju nowoczesnym, triathlonie, teni-
sie stołowym i jeździe na deskorolce. W strzelectwie sportowym MŚ 
rozegrane zostały jedynie w strzelaniu gładkolufowym.

Siatkarze jak zwykle, zaskakująca
postawa koszykarzy

W sportach drużynowych najlepiej prezentują się siatkarze, którzy 
wygrali turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Oprócz tego zajęli trzecie 
miejsce w mistrzostwach Europy oraz Lidze Narodów, a także drugie 
w Pucharze Świata. Siatkarki były czwarte na mistrzostwach Europy. 
Tak dobrego sezonu reprezentacja kobiet nie miała od 10 lat.

Ogromnym i niespodziewanym sukcesem był brą-
zowy medal koszykarzy 3x3. Jest to nowa dyscy-
plina olimpijska. Biało-czerwoni radzą sobie w niej 
coraz lepiej. W Amsterdamie w meczu o trzecie 
miejsce prowadzony przez Piotra Renkiela zespół 
ograł broniących tytułów Serbów. Koszykarze 5x5 
w swoim pierwszym występie od 1967 roku na MŚ 
awansowali do ćwierćfinału, zajmując ostatecznie 
8. miejsce. W polskiej koszykówce wyraźnie coś 
drgnęło.  Szansę na grę na igrzyskach mają: koszy-
karze 3x3 i 5x5, siatkarki, siatkarze plażowi i siat-
karki plażowe. Turnieje odbędą się w przyszłym 
roku. Kwalifikację w pozostałych dyscyplinach 
zespołowych zostały już dla Polski zakończone. 
W sportach indywidualnych ostateczny termin 
zgłaszania zawodników na zawody sportowe to 6 
lipca 2020 roku. Podsumowując, wyniki osiągnięte 

przez polskich sportowców w 2019 roku dają duże nadzieje, że repre-
zentacja może uzyskać najlepszy w XXI wynik medalowy.

(1) Stan na 30 października 2019 r.
(2) Pod koniec roku odbyły się mistrzostwa świata w piłce ręcznej 

kobiet, w żeglarstwie (klasa finn, 49er, Nacra17), tenisowy turniej 
Masters.

MEDALE MŚ 2019

Złoto
Paweł Fajdek – lekkoatletyka (rzut młotem)
Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski, 

Mateusz Wilangowski – wioślarstwo (czwórka bez 
sternika)

Srebro
Joanna Fiodorow – lekkoatletyka (rzut młotem)
Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Patrycja 

Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna 
Kiełbasińska – lekkoatletyka (sztafeta 4x400 m)

Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta 
Wieliczko, Katarzyna Zilmann – wioślarstwo (czwórka 
podwójna kobiet)

Fabian Barański, Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Wiktor 
Chabel – wioślarstwo (czwórka podwójna mężczyzn)

Marta Walczykiewicz – kajakarstwo (K-1 200 m)
Tomasz Kaczor – kajakarstwo (C-1 1000 m)
Karolina Naja, Anna Puławska – kajakarstwo (K-2 500 m)

Brąz
Piotr Lisek – lekkoatletyka (skok o tyczce)
Marcin Lewandowski – lekkoatletyka (1500 m)
Wojciech Nowicki – lekkoatletyka (rzut młotem)
Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski – wioślarstwo (dwójka 

podwójna mężczyzn)
Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska, 

Helena Wiśniewska – kajakarstwo (K-4 500 m)
Mateusz Rudyk – kolarstwo torowe (sprint)
Julia Kowalczyk – judo (57 kg)
Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 (Michael Hicks, 

Paweł Pawłowski, Marcin Sroka, Przemysław Zamojski)
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Sport/Dyscyplina Liczba
Rodzaj kwalifikacji 

(kraj/imienna)
Konkurencja

Jeździectwo WKKW 1 kraj drużynowo
Gimnastyka sportowa 1 imienna wielobój
Kajakarstwo - slalom 2 kraj C-1, K-1

Kajakarstwo - sprint 6 kraj
C-1 1000 M, K-1 200 M, K-2 500 M, K-4 500 M, C-2 1000 M, 
C-1 200 M * - zgodnie z regulaminem

Lekkoatletyka 2 kraj sztafeta 4 x 400 m K, sztafeta mikst

Pięciobój nowoczesny 1 imienna indywidualnie

Piłka siatkowa 1 kraj drużyna M

Pływanie 5 kraj
sztafeta 4x100 dow. M, sztafeta 4x100 dow. K, 4x200 dow. K, 4x200 dow. M, 
4x100 mix. dowolny

Strzelectwo sportowe 3 kraj 10 m Ppn 60, Skeet 125, Skeet 125

Wioślarstwo 6 kraj
czwórka bez sternika M, czwórka podwójna K, czwórka podwójna M, dwójka podwójna 
M, czwórka bez sterniczki K, dwójka podwójna wagi lekkiej M

Wspinaczka sportowa 1 imienna wielobój

Zapasy 3 kraj st. klasyczny   -  97 kg, st. wolny   -  53 kg, st. wolny   -  57 kg

Żeglarstwo 4 kraj RS:X, RS:X, Laser radial, 470

 Razem 36   
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Reprezentacja Polski w tenisie i sztab szkoleniowy 
podczas turnieju w Pucharze Davisa w Atenach.

Kwalifikacje olimpijskie (stan na 30 X 2019 r.)
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Po powrocie z urlopu macierzyńskiego Kamila 
Lićwinko zajęła 5. miejsce w konkursie skoku wzwyż.



17PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO

Na najważniejszej tegorocznej imprezie lekkoatletycznej – mistrzostwach 
świata w Dosze – reprezentanci Polski zdobyli sześć medali, zajmując 11. 
miejsce w klasyfikacji medalowej. Jedyne złoto wywalczył Paweł Fajdek 
w rzucie młotem.

Jakub Wojewódka

To nie były typowe mistrzostwa świata. Rozegrane zostały na przełomie września i października, 
w wymagającym, szczególnie dla sportowców konkurencji wytrzymałościowych, klimacie i – nie-
stety – przy pustych trybunach. Wiele do życzenia pozostawiał transport oraz zakwaterowanie 
zawodników. 

Jeden rekord świata

Jak przystało na rok przedolimpijski, lekkoatleci pokazali wysoką formę. W większości konkurencji 
osiągano lepsze rezultaty niż przed dwoma laty w Londynie. Padł jeden rekord świata. W biegu na 
400 m przez płotki Dalilah Muhammad wynikiem 52,16 s pobiła 16-letni rekord Juliji Pieczonkiny. 
Lepiej od Rosjanki pobiegła również druga na mecie Sydney McLaughin.

Znakomity poziom zaprezentowali kulomioci. Zwycięzca Joe Kovacs rezultatem 22,91 m pobił re-
kord mistrzostw świata. Amerykanin dokonał tego w ostatniej kolejce konkursu, pokonując swojego 
rodaka Ryana Crousera i Tomasa Walsha z Nowej Zelandii o centymetr. Czwarty Brazylijczyk Darlan 
Romani również przekroczył rekord mistrzostw świata.

W tej konkurencji Polska miała szanse medalowe. Ale wicemistrz Europy Konrad Bukowiecki zajął 
6. miejsce i był najlepszym Europejczykiem, a mistrz Starego Kontynentu Michał Haratyk nie dostał 
się do finału.

Znakomitą formę zademonstrowała Holenderka etiopskiego pochodzenia Sifan Hassan. Zawod-
niczka zdobyła złote medale zarówno na 1500, jak i 10 000 m, co jest nietypowym połączeniem. 
Oba biegi wymuszają inny rodzaj treningu i taktyki. Na 1500 m Hassan pobiła rekord mistrzostw 
świata (3:51,95), prowadząc od startu do mety.

Najbardziej oczekiwane finały – na 100 m – wygrał Amerykanin Christian Coleman (9,76) i Jamajka 
Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,71). Dla Fraser-Pryce był to czwarty złoty medal mistrzostw świata 
w tej konkurencji.
 

Sześć medali 
lekkoatletów



Nowa sztafeta

Na mistrzostwach świata pojawiła się nowa konkurencja – sztafeta 
mieszana na 400 m. IAAF tym samym włączył się w obserwowany od 
kilku lat trend w innych dyscyplinach sportowych.

Wystartowali Polacy. Trener Aleksander Matusiński zastosował niety-
pową taktykę, polegającą na tym, że na dwóch pierwszych zmianach 
pobiegli mężczyźni, a potem kobiety. Pozostałe sztafety startowały 
w układzie mężczyzna na pierwszej i czwartej zmianie, kobiety na 
zmianach drugiej i trzeciej. Celem takiego ułożenia była chęć zapew-
nienia wygody przy zmianach dla naszych reprezentantek, co miało 
dać szansę na medal w tej konkurencji.

Cel nie został jednak osiągnięty. Polska drużyna zajęła piąte miej-
sce z rekordem Polski, jednak obrazek biegnącego samotnie Rafała 
Omelki i wyprzedzanej przez kolejnych zawodników Justyny Święty- 
-Ersetić obiegł światowe media. 

Medalowe rekordy Polski

W Dosze Polacy zdobyli o dwa medale mniej niż w Pekinie i Londynie. 
Z powodu operacji kolana i prowadzonej rehabilitacji w Katarze nie 
wystartowała Anita Włodarczyk. Jednak stanęła na podium, odbiera-
jąc złoty medal za zwycięstwo na mistrzostwach świata w Moskwie 
w 2013 roku. Wcześniej IAAF odebrał tytuł zdyskwalifikowanej za 
doping Tatianie Łysenko. 

To młociarze jednak zapewnili Polsce połowę dorobku medalowego. 
Joanna Fiodorow była druga, bijąc rekord życiowy (76,35 m). W kon-
kursie mężczyzn czwarte z rzędu mistrzostwo świata zdobył Paweł 

Fajdek. Brązowy medal dorzucił Wojciech Nowicki, choć dopiero po 
proteście polskiej ekipy, która zauważyła, że najdalszy rzut Węgra 
Bence Halásza był minimalnie spalony. 

Nie zawiódł najlepszy polski tyczkarz Piotr Lisek, zdobywając swój 
trzeci z rzędu medal mistrzostw świata (5,87 m). Przegrał z obrońcą 
tytułu Amerykaninem Samem Kendricksem oraz z rewelacyjnym mi-
strzem Europy z zeszłego roku Armandem Duplantisem ze Szwecji.

Dwa medale Polacy zdobyli w ostatnim dniu mistrzostw. Marcin Le-
wandowski w biegu na 1500 m zajął 3. miejsce, bijąc rekord Polski 
wynikiem 3:31,46. Kariera Lewandowskiego, po przejściu na dłuż-
szy dystans, nabrała wyraźnego rozpędu. Wspaniały rekord Polski 
(3:21.89), prawie 3 s lepiej niż poprzedni, pobiła również sztafeta 
kobieca 4x400 m.

Kilku reprezentantów Polski zawiodło. Do finału nie awansowali 
m.in.: Adam Kszczot (800 m), Michał Haratyk (pchnięcie kulą), Malwi-
na Kopron (rzut młotem), Paweł Wojciechowski (skok o tyczce), Piotr 
Małachowski (rzut dyskiem). Mieliśmy mniej miejsc finałowych niż 
ostatnio w Londynie. Mistrzostwa pozostawiły więc lekki niedosyt. 
Najważniejsze są jednak igrzyska w Tokio. Tam nastąpi prawdziwa 
weryfikacja siły polskiej lekkoatletyki.
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Nie zawiódł najlepszy polski 
tyczkarz Piotr Lisek, zdobywając 
swój trzeci z rzędu medal 
mistrzostw świata wynikiem 5,87. ©
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Klasyfikacja medalowa

Polscy medaliści

NR Reprezentacja Złoto Srebro Brąz Suma

1. Stany Zjednoczone 14 11 4 29

2. Kenia 5 2 4 11

3. Jamajka 3 5 4 12

4. Chiny 3 3 3 9

5. Etiopia 2 5 1 8

– Lekkoatleci Neutralni 2 3 1 8

6. Wielka Brytania 2 3 0 5

7. Niemcy 2 0 4 6

8. Japonia 2 0 1 3

9. Holandia 2 0 0 2

Uganda 2 0 0 2

11 Polska 1 2 3 6

Medal Zawodnik Konkurencja

Złoto Paweł Fajdek rzut młotem

Srebro Joanna Fiodorow rzut młotem

Srebro Iga Baumgart-Witan sztafeta 4x400 m

Srebro Małgorzata Hołub sztafeta 4x400 m

Srebro Anna Kiełbasińska sztafeta 4x400 m

Srebro Justyna Święty-Ersetić sztafeta 4x400 m

Srebro Patrycja Wyciszkiewicz sztafeta 4x400 m

Brązowy Marcin Lewandowski 1500 m

Brązowy Piotr Lisek skok o tyczce

Brązowy Wojciech Nowicki rzut młotem
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Forum Trenera: Przed rozpoczęciem tego sezonu Paweł Fajdek 
leczył się przez wiele miesięcy. Już po zdobyciu złotego medalu 
w Dosze podkreślał, że bardzo obawiał się, jak będzie wyglądał jego 
sezon.
Jolanta Kumor, trenerka Pawła Fajdka, złotego medalisty mi-
strzostw świata w rzucie młotem w Dosze: Kontuzja była poważna. 
W październiku ubiegłego roku Paweł zerwał łydkę. W grudniu wzno-
wił treningi, ale okazało się, że za wcześnie. Doszło do rozwarstwie-
nia mięśnia brzuchatego i płaszczkowatego. Między tymi dwoma 
mięśniami, na całej długości, zrobiła się torbiel. Trzeba było ją usu-
nąć. Lekarz zastanawiał się nad tym, jak to zrobić: czy poprzez zabieg 
operacyjny czy laparoskopię. Po konsultacjach doktor Krochmalski 
wykonał laparoskopię. Zrobił to bardzo dobrze. Trzeba było trochę 
cierpliwości, bo Pawłowi nie było łatwo pogodzić się z tym, że nie 
mógł trenować. Kiedy dostaliśmy zielone światło, bardzo spokojnie 
wrócił do zajęć. Na początku bez obciążenia łydki, często wykonywał 
ćwiczenia na leżąco. W połowie marca zaczęliśmy trening przygoto-
wawczy i wyjechaliśmy do USA. Tam Paweł zaczął rzucać. 

Czy rzeczywiście zakładała pani, że Paweł może nie wystartować 
na głównej imprezie sezonu – mistrzostwach świata?
J.K.: Nigdy nie braliśmy tego pod uwagę. Wierzyliśmy w to, że zdąży się 
przygotować. To był jednak trudny czas. Każdy z naszego sztabu chciałby, 
żeby on zaczął trening jak najszybciej. Trzeba było jednak uważać. Paweł 
musiał słuchać własnego ciała i lekarza. A lekarz powtarzał, że przez 8 
tygodni nie powinien nic robić. W tym czasie, ale i później bardzo poma-
gali mu fizjoterapeuta Rafał Stach i doktor Jarosław Krzywański. Pawła 
wspierał również – co też było ważne – jego klub Agros Zamość.

Niezwykłą wagę trzeba było przywiązywać do diety.
J.K.: Paweł jest pod tym względem niesamowity. Dla niego nie było 
żadnego problemu, żeby podporządkować się reżymowi diety. Do tej 
pory było tak, że zawsze po sezonie chudł, zbijał wagę. Wtedy rów-
nież przez okres 7 miesięcy znacząco spadła mu masa mięśniowa oraz 
masa tkanki tłuszczowej przez co, zszedł do 113 kg. W czasie rehabi-
litacji, kiedy wiedzieliśmy, że za jakiś czas zaczną się treningi, musiał 
przybrać na wadze. Trzeba to było robić w mądry sposób, odbudo-
wując masę mięśniową. Czuwała nad tym dietetyk Urszula Somow. 
Wymagało to dużo pracy i bardzo mądrego podejścia. Mierzyliśmy, 
ile dokładnie powinien przyjąć kalorii w ciągu dnia. Trudność polegała 
na tym, że musiał organizmowi dostarczyć od 3,5 tys. do 4,5 tys. kcal, 
ale ostatni posiłek miał mieć dużą gęstość energetyczną i nie być ob-
ciążający dla żołądka. Stale liczyliśmy, jak spożywanie pokarmów ma 
się do treningu. Analizowaliśmy, co zrobić, żeby jadł, ale nie czuł się 
ociężały, by móc wykonywać normalny trening. Paweł potraktował 
to naturalnie, słuchał wskazówek i osiągnął zakładany efekt. Przytył 
około 10 kg.

Początek sezonu był niezwykle udany. Na mityngu w Forbach we 
Francji rzucił 80.03. Sam był tym zaskoczony, że po kontuzji osią-
gnął od razu taki dobry wynik. Czy pani też nie spodziewała się ta-
kiej inauguracji?
J.K.: Mam na ten temat pewną teorię. Paweł jest człowiekiem, który 
posiada niezwykłe czucie mięśniowe. Podczas treningu nie czeka na 
to, aż trener powie mu, co zrobił źle, jak ma wykonać ćwiczenie. Jest 
samodzielny, sam doskonale wie, co zrobić. Kapitalnie sprawdzało 
się to u trenera Czesława Cybulskiego, który stale kładł nacisk na to, 

z JOLANTĄ KUMOR rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski

PaweŁ jest innym 
zawodnikiem

Starałam się słuchać, uczyć, rozmawiać. Myślałam nad tym, co dostaję od innych. 
Nigdy nie udawałam, że jestem najmądrzejsza. Często jeździłam na szkolenia, bo 
czasami jedno zdanie potrafi wiele zmienić w podejściu do treningu – o swojej 
pracy trenerskiej opowiada Jolanta Kumor, szkoleniowiec czterokrotnego mistrza 
świata w rzucie młotem Pawła Fajdka.
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Nasz trening był różnorodny, 
wszechstronny. Zimą, kiedy nie 
mogliśmy rzucać, kręciliśmy obroty, 
trzymając różne rzeczy w dŁoniach 
– kije od miotŁy, drążki, pŁotki. Po 
każdym treningu kręciliśmy okoŁo 
100 takich obrotów.
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żeby zawodnik myślał, co robi. Paweł „wytrenował” tę umiejętność. 
Dąży do tego, żeby czuć każdy rzut. Trener Cybulski podkreślał, że 
zawodnik czuje, a trener widzi. Tak to działało i tak to działa. Myślę, 
że z tego powodu Paweł zaczął sezon od dalekiego rzutu. Nie był 
jednak zadowolony, nie rzucał tak, jak tego chciał. Musiał dostosować 
technikę do możliwości organizmu, a przypomnijmy, był kontuzjowa-
ny przez wiele miesięcy. Czuł, co może zrobić. Zapytałam go kiedyś, 
skąd się wzięło u niego to czucie. Odpowiedział, że gdy był młody, nie 
poszliśmy od razu w siłę i to było decydujące. 

Czy to dlatego, że w pierwszych latach treningu przywiązywała pani 
dużą wagę do techniki?
J.K.: Miałam w swoim życiu wiele szczęścia. Na swojej sportowej 
drodze spotkałam wielu wspaniałych ludzi. W naszej szkole, w której 
byłam nauczycielką wychowania fizycznego, mój przyjaciel Zygmunt 
Wors założył klub lekkoatletyczny Zielony Dąb Żarów. Kiedyś zapro-
sił do nas na spotkanie mistrza olimpijskiego i mistrza świata Szymo-
na Ziółkowskiego oraz jego trenera Czesława Cybulskiego. Wtedy 
powiedziałam, że zajmę się rzutem młotem. Uczyłam się zagadnień 
treningu w tej konkurencji od trenera Cybulskiego i Bolesława Lu-
bikowskiego. Pana Lubikowskiego poznałam na obozie sportowym. 
Wspaniały człowiek, znakomity fachowiec, który pracował na Ukra-
inie i wychował wielu znakomitych zawodników. Z pierwszymi swo-
imi zawodnikami jeździłam do niego na konsultacje do Zgorzelca. Od 
nich się uczyłam.

Podstawową zasadą było dla mnie to, żeby nigdy nie zaszkodzić za-
wodnikom. Najważniejsze w treningu z młodymi młociarzami był 
więc zakres ruchomości w stawach i kształtowanie cech motorycz-
nych. Wiedziałam, że jeżeli tego nie będzie, to w żaden sposób nie 
będziemy mogli pracować nad techniką. Nasz trening był różnorodny, 
wszechstronny. Zimą, kiedy nie mogliśmy rzucać, kręciliśmy obroty, 

trzymając różne rzeczy w dłoniach – kije od miotły, drążki, płotki. Po 
każdym treningu kręciliśmy około 100 takich obrotów. Chodziliśmy 
na siłownię. Specjalnie jeździłam w tym celu do Strzegomia, do chło-
paków ćwiczących podnoszenie ciężarów, bo zdawałam sobie spra-
wę, jak ważna jest poprawność ruchu. Czego byśmy jednak nie robili, 
na każdym treningu przerabialiśmy element techniki rzutu młotem.

Czy Paweł od razu zdecydował się na rzut młotem?
J.K.: Trochę czasu mi to zajęło. Dwa lata za nim chodziłam. Pierwszy 
raz go zobaczyłam, jak grał w piłkę nożną. Był silny, szybki, ale wy-
różniała go waleczność. Nie lubił przegrywać. Gdy tracił piłkę, biegł 
dotąd, aż ją odzyskał. Uznałam, że warto za nim pochodzić, bo ma 
cechy sportowca.

Jakie elementy zdecydowały o tym, że Paweł zdobył czwarty z rzę-
du tytuł mistrza świata? I co zrobić, żeby powtórzyć wynik z Kataru 
podczas konkursu olimpijskiego w Tokio?
J.K.: Paweł jest innym zawodnikiem niż kilka lat temu. To było wi-
dać. Wiele osób dzwoniło do mnie i pytało: „Co się z nim stało?”. Był  
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Jeśli zawodnik za bardzo 
koncentruje się na warunkach 
zewnętrznych i coś mu 
przeszkadza, to nigdy nie wygra. 
Trener Cybulski powtarzaŁ 
mi: „Pamiętaj, naucz swoich 
zawodników tego, że wszystko, co 
się dzieje wokóŁ, dzieje się dla nich”. 
Stosujemy tę zasadę.
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skoncentrowany, spokojny, pewny siebie i tego, co robi. Czas mię-
dzy jednymi a drugimi igrzyskami to jest proces. Z zawodnikiem nic 
nie dzieje się ot tak, włącza się pstryczek i zapala się światło. Paweł 
uczestniczy w tym procesie. Wiele rzeczy pozmieniał, wiele ustabi-
lizował. Dojrzał. Będziemy teraz pracowali, żeby organizm przygo-
tować do dalszego rzucania. Nie był gotowy w tym roku na lepsze 
wyniki. Wierzę, że się poprawi właśnie dlatego, że jest inny. 

Ta równa forma z tego roku jest powodem do zadowolenia. Czy nie 
bała się pani, że w pewnym momencie nastąpi nagła obniżka for-
my?
J.K.: Nie bałam się, sądziłam, że będzie lepiej. Ważna była stabilizacja, 
poziom zbliżony do rzutów w okolicy i ponad 80 m. Istotne, że pierw-
sze rzuty były dobre i zaliczone. U Pawła nawet w poprzednich sezo-
nach było tak, że nie miał pojedynczych wystrzałów, a potem spadała 
forma. Różnica w rzutach wynosiła dwa–trzy metry. Stale utrzymuje 
swój poziom, nie ma wahań formy. 

Ile trzeba rzucić w Tokio, żeby zdobyć medal?
J.K.: Na pewno powyżej 80 m. Świat nie śpi. Nick Miller rzucił powy-
żej 80 m, ale miał próbę spaloną. Świetnie prezentują się młodzi za-
wodnicy, szczególnie ten 18-letni Ukrainiec Michaiło Kokhan. Wojtek 
Nowicki na pewno będzie rzucał daleko. 

Żeby mieć lepsze wyniki, trzeba zmienić technikę, czy jest na to za 
późno?
J.K.: Paweł jest elastycznym zawodnikiem, który potrafi się 
dostosować do warunków. Proszę zwrócić uwagę na mało znany 
aspekt rzutu młotem. W naszej konkurencji nie mamy tartanu Mondo, 
standardowego na wszystkich wielkich imprezach. Koło do rzutu 
młotem jest wszędzie inne, na każdym stadionie wylewany jest inny 
beton. W jednym miejscu koło może być szybkie, w innym tępe, 
szorstkie. W jednym zawodnik trzyma się stabilnie na nogach, w drugim 
się chwieje. Nie ma standardów. Jeżeli koło jest wolniejsze, inaczej 
wygląda rzucanie. Paweł potrafi dopasować swój sposób rzucania do 
warunków, jakie są w kole. I to jest związane z czuciem mięśniowym. 
Kolega powiedział mi kiedyś, że Paweł czuje głowicą młota. Gdy 
wchodzi do koła, to pierwszy rzut jest rozgrzewkowy, spokojny, po 
to, żeby wyczuć koło. Stąd bierze się siła i przewaga. On czuje rzut 
niezależnie od warunków. Dostosowuje do nich swoją technikę.

Jakie będzie koło w Tokio?
J.K.: Tego nikt nie wie. Bywa tak, że przyjeżdżamy na zawody i ktoś 
wylewa koło tuż przed startem. Na igrzyskach tak nie będzie, ale nie 
wiemy, czego się spodziewać.

Nie obawiacie się klimatu?
J.K.: Warunki są dla wszystkich takie same. Jeżeli zawodnik za bardzo 
koncentruje się na zewnętrznych warunkach i coś mu przeszkadza, 
to nigdy nie wygra. Trener Cybulski powtarzał mi: „Pamiętaj, naucz 
swoich zawodników tego, że wszystko, co się dzieje wokół, dzieje 
się dla nich”. Stosujemy tę zasadę. Oni startowali w Azji wiele razy, 
są doświadczeni. Warunki w Tokio nie będą dla nich zaskoczeniem 
i utrudnieniem.

Z wielkim szacunkiem wypowiada się pani o trenerze Cybulskim. 
Czy to jest pani mentor?
J.K.: Mam dwóch takich ludzi, którym bardzo dużo zawdzięczam. To 
jest Bolesław Lubikowski i trener Cybulski. Bazuję na ich myśli szko-
leniowej.

Przez wiele lat była pani nauczycielką wychowania fizycznego, dziś 
jest trenerką czterokrotnego mistrza świata. To ciekawa ścieżka 
rozwoju dla trenera. Co zdecydowało o tym, że odnosi pani sukces 
w tak trudnym i konkurencyjnym zawodzie?
J.K.: Dużo się uczyłam i nadal się uczę. Wcześniej raz w miesiącu jeź-
dziłam 150 km na konsultację do Zgorzelca, do trenera Bolka Lubi-
kowskiego. Potem pojawił się trener Cybulski. Zawsze mi pomagał, 
zawsze służył cenną radą. Starałam się słuchać, uczyć, rozmawiać. 
Myślałam nad tym, co dostaję od innych. Nigdy nie udawałam, że 
jestem najmądrzejsza. Często jeździłam na szkolenia, bo czasami jed-
no zdanie potrafi wiele zmienić w podejściu do treningu. Bardzo się 
cieszę, że mogę uczestniczyć w szkoleniach Akademii Trenerskiej. Ja 
i Paweł korzystamy ze współpracy z psychologami – profesorem Ja-
nem Blecharzem i Dariuszem Nowickim. Wiele pomogli mi moi bliscy 
– mąż, cała rodzina. Zawsze mnie wspierali, dodawali otuchy, bo tre-
ner ma zawsze wiele wątpliwości. Mam szczęście do ludzi.

Teraz pewnie marzy pani o medalu olimpijskim?
J.K.: Na początku, gdy Paweł zaczął rzucać, marzyliśmy, jakby to było 
fajnie, gdyby zdobył medal na mistrzostwach Dolnego Śląska. Zdo-
byliśmy go i pracowaliśmy. Marzyliśmy dalej, żeby zdobyć medal mi-
strzowski w makroregionie. Udało się ten cel zrealizować, więc jesz-
cze więcej pracowaliśmy i udoskonalaliśmy, co tylko możliwe. Potem 
był medal mistrzostw Polski, medale mistrzostw świata i Europy… Te-
raz chcemy zrobić wszystko, żeby zdobyć medal olimpijski. Jesteśmy 
na dobrej drodze.
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Czas między jedynymi a drugimi 
igrzyskami to jest proces. 
Z zawodnikiem nic nie dzieje się ot 
tak, wŁącza się pstryczek i zapala 
się światŁo. PaweŁ uczestniczy 
w tym procesie. Wiele rzeczy 
pozmieniaŁ, wiele ustabilizowaŁ. 
DojrzaŁ.
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Bieg bliski
perfekcji
O pracy ze sztafetą kobiet, nowej konkurencji olimpijskiej – sztafecie miesza-
nej oraz o swoim warsztacie i metodach pracy opowiada „Forum Trenera” trener  
Aleksander Matusiński.

z ALEKSANDREM MATUSIŃSKIM rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski
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zawodniczek ma jeszcze spore rezerwy.

Jakie czynniki wypłynęły na to, że prowadzona przez pana sztafeta 
pobiegła tak rewelacyjnie?
A.M.: Dobre przygotowania, realizacja wszystkich zadań taktycznych, 
dobre ułożenie sztafety pod względem taktycznym i zmiany. Mieliśmy 
w tym roku bardzo dużo imprez: od mistrzostw Europy w hali, które 
wygraliśmy, poprzez mistrzostwa sztafet w Japonii, gdzie były też czte-
ry biegi, do drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Dziewczy-
ny biegały sztafetę siedem razy. Dzięki temu mogliśmy przetestować 
wszystkie warianty. Iga Baumgart w Bydgoszczy w DME biegała na 
pierwszej zmianie. Narzekała, protestowała, nie chciała tego, ale do-
brze się spisała. Tak sobie wymyśliłem, że w finale pobiegnie również 
na pierwszej zmianie, ponieważ w tym roku jest numerem 2 w Polsce, 
ósmą zawodniczką na świecie. Przekonałem ją. Nie zawiodła. 

Jaki jest przepis na to, by stworzyć idealną sztafetę?
A.M.: Ta grupa to jest zlepek różnych osobowości, charakterów. Każ-
da z zawodniczek ma swoich trenerów klubowych. Sekret sukcesu 
polega na tym, że trzeba znaleźć nić porozumienia z zawodniczkami 
i trenerami. Już dawno znaleźliśmy wspólną płaszczyznę współpra-
cy. Wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Nie ma celów indywi-
dualnych, są starty indywidualne. One są bardzo ważne dla trenerów 
i zawodniczek, natomiast summa summarum wszystko podporządko-
wujemy sztafecie. Na tych mistrzostwach dziewczyny wystartowały 
również w mikście. Iga i Justyna osłabiły się tym występem przed in-
dywidualnym biegiem. Justyna miała bardzo mocny bieg w sztafecie 
mieszanej, a na drugi dzień biegła bieg indywidualny. Nie było narze-
kania, wątpliwości, ale realizacja wspólnego zadania. 

Czy to dobry pomysł IAAF-u, by sztafeta mieszana znalazła się 
w programie mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich?
A.M.: Znakomity. Tę rywalizację bardzo dobrze się ogląda. W wielu 
dyscyplinach wprowadza się miksty – w biathlonie, biegach narciar-
skich – to dlaczego nie w lekkiej atletyce? Bieg sztafetowy, w któ-
rym w jednej drużynie są kobiety i mężczyźni, stwarza niesamowite 
emocje. Gdy kobieta ma 50 m przewagi nad mężczyzną, gdy goni ją 
grupa mężczyzn i każdy jej kibicuje. Tak było trochę z Justyną Święty-
-Ersetic, którą przegonił Amerykanin. Miksty przypominają w pewnej 
mierze kolarstwo na płaskich etapach, gdy peleton goni uciekiniera 
skazanego z góry na porażkę. Siła peletonu jest ogromna i nie daje 
szans gonionemu, ale jednak zawsze ktoś ucieka. Na bieżni czasami 
tak bywa, że dziewczyna może jednak nie dać się wyprzedzić, jeśli ja-
kiś zawodnik za mocno poszarżuje. Przynajmniej dla mnie te zawody 
są bardzo ciekawe, nie tylko dlatego, że jestem trenerem tej sztafety. 
Wiele się dzieje. Obowiązuje zasada: „jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”. W takich sytuacjach, gdy nie biega się dla siebie, ale dla 
zespołu, można wykrzesać dużo więcej sił i energii. 

Czy gdyby pan jeszcze raz miał wystawić zespół na finał, też posta-
wiłby pan na ten układ – najpierw biegną dwaj panowie, Wiktor Su-
wara i Rafał Omelko,  potem dwie dziewczyny, Iga Baumgart-Witan 
i Justyna Święty-Ersetic?
A.M.: Nic bym nie zmienił. Może jakbym miał silniejszą męską druży-
nę, postąpiłbym inaczej. Nie twierdzę, że ci chłopcy są słabi, w tym 
momencie są najlepsi w kraju, ale – niestety – odstajemy poziomem 
od światowej czołówki. Męskiego finału mistrzostw świata nie mie-
liśmy od mistrzostw świata w Edmonton w 2001 roku (Robert Mać-
kowiak – przyp. red.). Z kobiet pobiegły dwie zawodniczki – Iga i Ju-
styna, które są wysoko w rankingu, rezerwowa – Anna Kiełbasińska 

Forum Trenera: Ile razy oglądał pan finał mistrzostw świata w szta-
fecie 4x400 m?
Aleksander Matusiński, trener sztafet 4x400 m kobiet i w mikście, 
klubowy trener Justyny Święty-Ersetić: Nie za dużo. Może pięć, sie-
dem razy. Częściej odtwarzałem finał mistrzostw Europy z Berlina na 
400 m, który wygrała Justyna.

Ale czy nie ma pan wrażenia, oglądając finał sztafety, że był to per-
fekcyjny bieg? Rzadko się zdarza, żeby na tym poziomie pobić re-
kord kraju o prawie trzy sekundy.
A.M.: Ten bieg był bliski perfekcji. Każda zawodniczka spisała się do-
skonale. Wszystkie dały dobre zmiany. Taktycznie wyglądało to re-
welacyjnie. Wynikało to z tego, że od startu dziewczyny zmieniały 
się wysoko. A jeśli jest się na trzecim, czwartym miejscu, to wtedy 
zawsze bieg będzie płynny. Znakomicie pobiegła Patrycja Wyciszkie-
wicz, która „zamknęła” Brytyjkę, schodząc po 120 m do bandy. Zro-
biła tak, jak jej powiedziałem. Biegła potem jak po sznurku i reszta 
zawodniczek również. 

Czy ta sztafeta jest jeszcze stanie poprawić taki wynik – 3:21,89?
A.M.: Dla Justyny był to szósty bieg, dla Igi – piąty. Chociażby z tego 
względu można uzyskać lepszy rezultat. Warunki na stadionie w Do-
sze były ciężkie. Późny termin tych zawodów też nie pomagał. Mi-
strzostwa odbywały się w październiku, a dziewczyny są przyzwy-
czajone, że maksymalną formę osiągają w lipcu, sierpniu. Ten zespół 
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– też jest wysoko. Z mężczyzn żaden zawodnik nie zrobił minimum 
indywidualnego. Ranking właściwie oddaje ich poziom, trzeba jeszcze 
poczekać na poprawę.

Czy w takim razie można liczyć na finał olimpijski? 
A.M.: Myślę, że nie ma obaw. Chłopcy będą biegać lepiej. Sztafeta 
żeńska też kiedyś była przeciętna i ledwie się łapała z rankingu na 
igrzyska. Są lata tłuste i lata chude. Trzeba też być zadowolonym 
z tego, co osiągnęliśmy – 5. miejsce, poprawiony rekord Polski, bli-
sko rekordu Europy. To świadczy najlepiej o tym, jak dobrze pobiegły 
dziewczyny. Nie mamy rekordu Europy, bo strasznie zawziął się Bry-
tyjczyk Martyn Rooney i rzucił się „na kratach”, byleby tylko wyprze-
dzić Justynę. Rozmawiałem z nim po biegu. Powiedział, że nikt by mu 
nie darował tego, że przegrał z kobietą na finiszu.

Sztafeta kobiet przegrała tylko z Amerykankami. Czy Polki są z góry 
skazane na porażkę z tym zespołem? Różnica była spora. Zawod-
niczki z USA pokonały polską sztafetę o ponad dwie sekundy.
A.M.: U Amerykanek biegała rekordzistka świata w biegu 400 m 
przez płotki – Dalilah Muhammad i druga zawodniczka w tej kon-

kurencji, Sydney McLaughlin. To są dwie najszybsze zawodniczki 
w historii biegu przez płotki. Wspomagają się innymi bardzo dobry-
mi dziewczynami. Ciężko jest z nimi wygrać. Amerykanie mają dużo 
utalentowanych zawodniczek, w statystykach są wysoko. W biegu 
indywidualnym były zgłoszone cztery Amerykanki. Ten regulamin 
mnie trochę denerwował, ale postawiliśmy się. Iga i Justyna wygrały 
z dwiema i znalazły się w finale. W sztafecie jest ciężko, ale podejmu-
jemy walkę. W Jokohamie na mistrzostwach świata w sztafetach uda-
ło się z nimi wygrać. I proszę zauważyć, że z Jamajkami wygrywamy 
cały czas od igrzysk w Rio de Janeiro. To jest coś niesamowitego, bo 
one miały dwie zawodniczki w finale biegu indywidualnego. Shericka 
Jackson była trzecia – biegła półtorej sekundy szybciej od naszych 
zawodniczek, a Justyna wygrała z nią na finiszu sztafety. Takie rzeczy 
bardzo mnie cieszą. Przechytrzyliśmy Jamajki ustawieniem sztafety, 
wolą walki, determinacją.

Na ile ważną rolę w sztafecie odgrywa taktyka?
A.M.: W ostatnich latach dziewczyny wychodziły obronną ręką z sy-
tuacji, kiedy nie miały prawa zdobyć medalu. Wynikało to głównie 
z właściwych założeń taktycznych, zmotywowania zawodniczek, do-
kładnej analizy sytuacji, co może się wydarzyć w czasie biegu. Nie 
wiem, czy inni trenerzy tak dokładnie analizują bieg. Sądzę, że nie 
przejmują się Polkami, nie analizują ich wyników. 

Rozpracowuje pan rywalki?
A.M.: My wiemy, kto jak biegał w sezonie, czy jedna zawodniczka to 
typ sprinterski, czy kolejna to wytrzymałościowiec. Wiemy dokładnie, 
jak wyglądały ostatnie starty rywalek. Każda zawodniczka jest przy-
gotowana na rywalizację z przeciwniczkami. To jedno z moich zadań 
trenera kadry. 

Powiedział pan, że dobrze układa się panu współpraca z trenera-
mi klubowymi. Czy w takim razie często odbywacie konsultacje 
i wspólne zgrupowania?
A.M.: Patrycja Wyciszkiewicz jeździ od tego roku na swoje zgrupo-

26 FORUM TRENERA

W ostatnich latach dziewczyny 
wychodziły obronną ręką 
z sytuacji, kiedy nie miały prawa 
zdobyć medalu. WynikaŁo to 
gŁównie z wŁaściwych zaŁożeń 
taktycznych, zmotywowania 
zawodniczek, dokŁadnej analizy 
sytuacji, co może się wydarzyć 
w czasie biegu.

©
 Adam

 N
urkiew

icz



wania, bo trenuje z Tomkiem Lewandowskim. Była z nami trzy tygo-
dnie przed mistrzostwami w Jokohamie, trenowała wspólnie po mi-
strzostwach Polski. Anna Kiełbasińska idzie swoją drogą. Była jednak 
w marcu w Jokohamie, w RPA. Miała minimum indywidualne i przygo-
towała się do startu indywidualnego. Jeżeli któraś pracuje ze swoim 
trenerem, ale rzucam hasło „zmieniamy”, to zawodniczki są zawsze 
do dyspozycji. Nie ma chowania się, wiedzą, że to jest obowiązek. To 
inna forma treningu i pomaga się czasami odprężyć, rozluźnić podczas 
treningu.

Czy zespół: Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Anna 
Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik i Patrycja Wyciszkiewicz 
to jest grupa zamknięta?
A.M.: Funkcjonuje rotacyjnie. Świetnie się wkomponowała do tego 
zespołu Ania Kiełbasińska. Kiedyś ktoś powiedział o tych dziewczy-
nach – Patrycji Wyciszkiewicz, Gosi Hołub, Justynie Święty, Idze 
Baumgart – że to jest żelazna czwórka. Dołączyła teraz Ania Kiełba-
sińska i ja bym powiedział, że to jest żelazna piątka, bo zmiana, którą 
Ania dała w biegu eliminacyjnym, była niezwykle istotna.

W takim razie żelazna piątka, ale jak pan ocenia zaplecze?
A.M.: Są: Aleksandra Gaworska, Natalia Kaczmarek, Martyna Dą-
browska. Są to zawodniczki, które mogę wymienić jednym tchem. 
Zawsze któraś z nich jest w stanie zastąpić tę bardziej doświadczoną. 
One nie reprezentują teraz poziomu tej piątki, ale na eliminacje moż-
na je powoli wpuszczać. Czekam na to, że będą lepiej biegać, bo wte-
dy będą miał kolejne bardziej świeże zawodniczki na finał.

Jak sobie poradziliście z upałem, wilgotnością, ekstremalnymi wa-
runkami klimatycznymi panującymi w Katarze?
A.M.: Polski Związek Lekkiej Atletyki stwarza nam świetne warunki 
przygotowań. Przed mistrzostwami mieliśmy zgrupowanie w Turcji. 
Byliśmy trochę przyzwyczajeni do wysokiej temperatury, ale gdy 
wysiedliśmy w Dosze, to jednak stwierdziłem, że jest źle. Dlatego 
unikaliśmy pobytu na zewnątrz. Przebywaliśmy tylko w hotelu – 
żadnych wycieczek, spacerów, wyjść na kawę. Dziewczyny nic nie 
widziały, nigdzie nie były, były skoszarowane. Rozgrzewki robiliśmy 
na klimatyzowanej hali. Cały czas dbaliśmy o to, by dziewczyny miały 
zapewnione komfortowe warunki. Jedyny trudny moment to było 
przejście z hali rozgrzewkowej na główny stadion.

Jaki jest plan na przyszły rok?
A.M.: Sezon będzie ciężki. W październiku dziewczyny startowały 
jeszcze na zawodach wojskowych. Od września powinny odpoczy-
wać. Wolne będą miały dopiero w listopadzie. Rozważam, czy nie od-
puścić sezonu halowego.

Jest pan trenerem Justyny Święty-Ersetic, pracuje pan ze sztafe-
tą i także na uczelni – AWF-ie w Katowicach. Jak dużo daje panu 
w pracy trenera warsztat naukowy?
A.M.: Mam znakomite zaplecze. Pomaga mi w tym rektor profesor 
Adam Zając. Jest wybitnym specjalistą z zakresu fizjologii, grał kiedyś 
w koszykówkę, był lekkoatletą, studiował w USA. Doskonale zdaje so-
bie sprawę, że nie ma sportu bez nauki. Na uczelni przeprowadzamy 
mnóstwo badań. Ja sam korzystam z pracowni wydolnościowej. Te-
raz będziemy robić badania na urządzeniu 1080 sprint. Mamy je na 
AWF-ie w Katowicach, chyba jako jedyni w Polsce. Liczymy na cenne 
analizy, które poprawią nam wyniki w biegu na 400 m. W ubiegłym 
roku badaliśmy na EMG aktywność mięśni. Dzięki temu wiedzieliśmy, 
jak przebiega bieg na hali na pierwszym torze, jak na czwartym, które 
mięśnie w takich układach najpierw się męczą. Oczywiście stale prze-
prowadzamy wszystkie badania dotyczące na przykład zakwaszenia 
mięśni. Ale głównie polegam na czuciu treningu. Trzeba łączyć teorię 
z praktyką. Nie można działać tylko według książki. Odkąd pracuje ze 
mną Justyna, miała tylko jedną kontuzję. Była na wszystkich letnich 
i zimowych wielkich imprezach. Na tym polega to czucie treningu. Tre-
ner wie, kiedy odpuścić, kiedy przycisnąć. Łączę naukę z instynktem.

Nie zamierza pan poświęcić się pracy naukowej?
A.M.: Prowadzę zajęcia ze studentami. Pracuję w zakładzie lekkiej 
atletyki. Jestem dumny z tego. Marzyła mi się ta uczelnia. Widzę, 
jakie jest podejście rektora, władz. Tu nie ma rzeczy niemożliwych. 
Pracownicy mają milion pomysłów i je realizują. Wystarczy spojrzeć, 
ilu doskonałych zawodników u nas studiuje i reprezentuje AZS AWF 
Katowice. Mamy wspaniałe warunki do treningu i warsztat naukowy. 
Ale uwielbiam pracę trenera. Dzięki niej odnoszę sukcesy, mam wy-
mierne wyniki. Jestem bardziej praktykiem. Jako naukowiec dopiero 
zaczynam swoją przygodę. Chcę podążać tą drogą, ale nie zamierzam 
rezygnować z praktyki na rzecz teorii.

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO 27

Trzeba łączyć teorię z praktyką. 
Nie można działać tylko według 
książki. Odkąd pracuje ze mną 
Justyna, miaŁa tylko jedną 
kontuzję. ByŁa na wszystkich 
letnich i zimowych wielkich 
imprezach. Na tym polega to czucie 
treningu. Trener wie, kiedy odpuścić, 
kiedy przycisnąć. Łączę naukę 
z instynktem.

©
 Adam

 N
urkiew

icz



28 FORUM TRENERA

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO

z BOGUSŁAWEM GRYCZUKIEM rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski

W sporcie trzeba być 

elastycznym

Złota czwórka bez sternika (od lewej):  
Michał Szpakowski, Mikołaj Burda,  
Marcin Brzeziński, Mateusz Wilangowski.



oraz brązowym – męskiej dwójki podwójnej. W Linzu polskie osady  
wywalczyły łącznie sześć kwalifikacji olimpijskich. To bardzo dobry 
wynik. Możemy spokojnie przygotowywać się do igrzysk.

Patrząc historycznie, można powiedzieć, że polscy wioślarze są na-
dal na fali.
B.G.: Mieliśmy już takie mistrzostwa, w których zdobyliśmy cztery 
medale – w 2009 roku w Poznaniu. Wówczas były nawet dwa złota. 
Ale zasadnicza różnica polega na tym, że były to mistrzostwa w roku 

Forum Trenera: Jak pan ocenia główną imprezę sezonu, mistrzo-
stwa świata rozegrane na torze w Linzu-Ottensheim, które były 
jednocześnie kwalifikacjami na igrzyska olimpijskie w Tokio?
Bogusław Gryczuk, dyrektor sportowy PZTW: Mistrzostwa pokaza-
ły, że mamy reprezentację na wysokim poziomie. Wszystkie sześć za-
łóg, które weszły do finałów, mogły zdobyć medal. Nigdy jednak nie 
udaje się wykorzystać wszystkich medalowych szans. Nasi reprezen-
tanci wrócili do kraju z czterema krążkami: złotym – męskiej czwór-
ki bez sternika, srebrnymi – kobiecej i męskiej czwórki podwójnej 
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Nasi reprezentanci wrócili do kraju z czterema krążkami. W Linzu polskie osady wywal-
czyły łącznie sześć kwalifikacji olimpijskich. To bardzo dobry wynik. Możemy spokojnie 
przygotowywać się do igrzysk – mówi „Forum Trenera” Bogusław Gryczuk, dyrektor 
sportowy w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich.
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poolimpijskim, a tegoroczne odbywały się na rok przed igrzyskami 
w Tokio. Nie deprecjonując zawodów sprzed 10 lat, to jednak mi-
strzostwa rok przed igrzyskami mają ogromną wagę sportową i co za 
tym idzie – prestiż. Cały świat walczy wtedy o kwalifikacje olimpijskie.

Paradoksalnie Polacy wypadli lepiej podczas trudniejszych 
tegorocznych mistrzostw niż przed rokiem w Płowdiwie, gdzie 
wywalczyli jeden medal. Jak to wytłumaczyć?
B.G.: W zeszłym roku nasze osady wystartowały w mistrzostwach 
Europy w Glasgow, rozegranych o nietypowej dla nas porze, czyli na 
początku sierpnia. Nosiliśmy się nawet z zamiarem, żeby nie pływać 
w Szkocji, ale ostatecznie zapadła decyzja, żeby startować. Na miej-
scu w naszej ekipie zdarzył się jeszcze przypadek zatrucia pokarmo-
wego. Te wszystkie czynniki naruszyły nasz tradycyjny system przy-
gotowań. W tym roku działaliśmy tak jak zwykle i rezultat tego był 
bardzo dobry.

Na czym polega polski system przygotowań do najważniejszych 
wioślarskich imprez w sezonie?
B.G.: To jest dokładnie opracowany plan, o którym wiedzą na świecie, 
bo na jednej z konferencji międzynarodowych przedstawiał go trener 
Aleksander Wojciechowski. Wciąż jednak nasi koledzy z zagranicy 
dopytują o to, co my robimy, że nam to wychodzi. Nie ma żadnych 
tajemnic. W światowym kalendarzu najpierw jest Puchar Świata i mi-
strzostwa Europy, cztery zawody, które odbywają się co trzy tygo-
dnie. Czas między tymi zawodami nasi trenerzy zawsze wykorzystują 
na to, by dokonać poprawy elementów technicznych albo niektórych 
programów przygotowań. Po ostatnim Pucharze Świata, który kończy 
się na osiem tygodni przed najważniejszą imprezą sezonu, zawodnicy 
jadą w góry. Nie wiosłują na wodzie, mają do dyspozycji ergometry. 
Chcemy im wtedy dać chwilę oddechu, bo widzimy, że po trzecim 

Pucharze Świata są wykończeni. Z gór schodzą na okres BPS-u i przy-
jeżdżają do Wałcza. To są wtedy inni ludzie, ze świeżymi siłami, zmo-
tywowani, głodni startów.

Wróćmy do MŚ w Linzu. Spodziewał się pan złotego medalu czwór-
ki bez sternika?
B.G.: Złotego medalu na pewno nie, ale medalu tak. Przypomnę hi-
storię tej załogi, bo jest niezwykle ciekawa. Wiele lat mieliśmy dobrą, 
bardzo solidną ósemkę, ale kiedy w ubiegłym roku na mistrzostwach 
Europy w Glasgow zajęła ostatnie miejsce w biegu eliminacyjnym, za-
proponowałem, żeby nie kontynuować pracy z tą osadą. Od pewnego 
czasu działo się w niej bardzo źle, pojawiały się różne sprzeczne inte-
resy – ten chciał pływać w dwójce, ten w czwórce, brakowało porozu-
mienia. Żałowaliśmy tego, bo w 2014 roku nasza ósemka zdobyła brą-
zowy medal na mistrzostwach świata seniorów w Amsterdamie. Był 
to pierwszy medal w tej prestiżowej konkurencji w historii polskiego 
wioślarstwa. Później prowadzili ją różni trenerzy, także z zagranicy, 
drużyna wywalczyła jeszcze piąte miejsce na igrzyskach olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Ale potem było gorzej. Po Glasgow z ósemki zrobi-
liśmy czwórkę, która pojechała na mistrzostwa świata do Płowdiwu. 
I ta osada szybko się sprawdziła. Na mistrzostwach świata w biegu 
półfinałowym byli na drugim miejscu jeszcze 200 m przed metą. Nie 
wytrzymali, ale wygrali finał B.

W jesienią ubiegłego roku ze startów zrezygnował jeden z zawod-
ników. Ze względu na sytuację rodzinną – brakowało mu pieniędzy. 
Wzięliśmy kolejnego wioślarza z dawnej ósemki. Od początku sezonu 
czwórka bez sternika kończyła regaty w czołówce najważniejszych 
zawodów. Stojąc na starcie finału mistrzostw świata, powiedziałem 
do kolegi: „Niech walczą o srebro, bo z Australijczykami nie mają 
szans”. Okazało się jednak, co dla mnie jest niepojęte, że dwukrot-
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Wojciechem Jankowskim.



ni mistrzowie świata, Australijczycy, którzy wygrali wszystkie biegi 
i płynęli na uprzywilejowanym torze (ze względu na warunki pogo-
dowe doszło do alokacji torów), przypłynęli na końcu, a nasza osada 
– stworzona niecały rok temu – była pierwsza. Przykład tej czwórki 
pokazuje, że w sporcie trzeba być bardzo elastycznym.

Jakie są pana przewidywania? Czy czwórkę bez sternika stać na me-
dal olimpijski?
B.G.: Zawodnicy są zaawansowani wiekowo. Ze wszystkich czwórek 
nasza jest najstarsza, a 37-letni Mikołaj Burda to najstarszy zawod-
nik w tej konkurencji. Oni nigdy nie mieli medalu na igrzyskach olim-
pijskich, choć zdobywali medale mistrzostw świata i Europy. Bardzo 
pomaga im doświadczenie z ósemki, bo mają szybkość. Jak się płynie 
w ósemce, to trzeba się uwijać, i gdy przeskakuje się do wolniejszej 
łódki, to ta szybkość się ogromnie przydaje. Tak się dziś zastanawiam, 
czy nie trzeba było tej operacji – stworzenia czwórki z ósemki – prze-
prowadzić wcześniej. 

Jak potraktować występ kobiecej czwórki podwójnej? W ubiegłym 
roku panie wygrały mistrzostwo Europy i mistrzostwo świata. 
W tym roku nie było nawet medalu na mistrzostwach Europy, 
a w Linzu popłynęły po srebro.
B.G.: W tegorocznym Pucharze Świata najpierw w Poznaniu przegra-
ły z Chinkami, a w Rotterdamie – z Niemkami. W Lucernie na mi-
strzostwach Europy nie było medalu. To był ogromny zawód. Zimny 
prysznic. Uważam, że te wyniki były efektem rozproszenia się, braku 
skupienia, również tego, że w sporcie nie wolno zapominać o tym, że 
przeciwnik nie zasypia, że chce nas za wszelką cenę pokonać. Dobrze 
się stało, że dzwonek alarmowy zabrzmiał na rok przed igrzyskami. 
Trzeba jednak docenić też srebro mistrzostw świata. Od czasu igrzysk 
w Rio de Janeiro czwórka podwójna kobiet zawsze przywozi medale 

z mistrzostw świata. A po Rio doszło do wymiany dwóch zawodni-
czek, zmienił się trener i nadal jest to załoga na najwyższym świato-
wym poziomie. Tym bardziej trzeba docenić te wyniki, ale być czuj-
nym, bo bardzo mocne są Chinki, naciskają nas Holenderki, a Niemki 
w każdej chwili mogą się przebudzić.

Dwa pozostałe medale zdobyły męskie osady – dwójki i czwórki 
podwójnej. Szczególnie ciekawy wydaje się progres tej drugiej za-
łogi.
B.G.: Zacznę od dwójki – Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski. Potrak-
towali finał bardzo ambitnie, za ambitnie. Rzucili się do walki z Chiń-
czykami, którzy chyba byli na tych mistrzostwach poza zasięgiem 
wszystkich. Przez to stracili tyle sił, że oddali jeszcze drugie miejsce 
Irlandczykom. Ale jest medal, utrzymali się na podium. Nie wiem, skąd 
wzięli się ci Chińczycy. Nie mieli przedtem dobrych rezultatów, a na 
mistrzostwach byli nie do pobicia.

Czwórkę podwójną prowadzi znakomity szkoleniowiec Aleksander 
Wojciechowski. On zapewnia naszej kadrze stabilność i wyniki. Od 
igrzysk w Sydney mamy osadę w tej konkurencji na igrzyskach, bę-
dziemy mieli i w Tokio. W Linzu przegrali tylko z Holendrami, bardzo 
mocnymi, którzy wygrali w tym sezonie wszystkie swoje starty. W tej 
konkurencji jest bardzo wyrównany poziom i miejsce w finale olimpij-
skim też będzie sukcesem. 

Wioślarze mają sześć kwalifikacji olimpijskich, ci, którzy się nie za-
kwalifikowali, o przepustki na igrzyska powalczą w przyszłym roku. 
Każdy trener boi się jak ognia przyszłorocznych kwalifikacji. Dla-
czego?
B.G.: W wioślarstwie dodatkowe kwalifikacje są bardzo wąskie, a kon-
kurencja mocna. Odbywają się na dziewięć tygodni przed igrzyskami 
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na torze w Lucernie. Tor jest bardzo dobry, uważam go za najbardziej 
sprawiedliwy tor wioślarski na świecie, na którym wyników nie wypa-
czają boczne wiatry, ale największym problemem są przygotowania. 
Z punktu widzenia szkoleniowego bardzo trudno jest zagwarantować 
dwa szczyty formy w tak krótkim czasie. Ktoś powie, że dokonała 
tego nasza wspaniała dwójka Robert Sycz/Tomasz Kucharski przed 
igrzyskami w Sydney w 2000 roku, ale oni zrobili to, startując z wy-
jątkowej pozycji – byli już dwukrotnymi mistrzami świata. Rok przed 
igrzyskami nie popłynęli w mistrzostwach, bo mieli kłopoty z wagą 
i dlatego musieli dodatkowo walczyć o igrzyska. Do Lucerny w 2000 
roku pojechali po ciężkich treningach, zakwalifikowali się, ale rzutem 
na taśmę. To była wyjątkowa dwójka, dwukrotni złoci medaliści olim-
pijscy.  Dziś kwalifikanci z roku olimpijskiego na ogół są statystami. 

Na ile kwalifikacji liczy PZTW?
B.G.: Są bardzo trudne. W 2008 roku, kiedy wyjątkowo kwalifikacje 
odbywały się w Poznaniu, też mieliśmy zagwarantowanych sześć 
miejsc na igrzyskach, a o kolejnych sześć miejsc walczyliśmy. Nie 
wywalczyliśmy żadnego. Staram się patrzeć realnie. Wielkie szanse 
ma skifista Natan Węgrzycki-Szymczyk, który w Linzu był czwarty 
w finale B. Musi jednak zmienić system treningu, całkowicie poświęcić 
się przygotowaniom do startu w Lucernie. W kwalifikacjach liczyć się 
może również dwójka podwójna kobiet. Wystawimy pięć osad, ale 
tylko w tym wypadku, jeśli wszyscy skupią się na realizacji celu, jakim 
jest awans na igrzyska. W innym szkoda pieniędzy na przygotowania. 

Czy związek ostatecznie zrezygnował z budowy męskiej ósemki? To 
bardzo prestiżowa osada.
B.G.: Ciężko jest zebrać aż tylu zawodników „długowiosłowych”. 
Bardzo trudno jest też wywalczyć kwalifikację. Wiele krajów 
z ogromnymi wioślarskimi tradycjami oraz wielkim potencjałem 
ludzkim rezygnuje z tej konkurencji. Trudno się jest w niej przebić 
i jest kosztowna. Łódka kosztuje około 300 tys. zł. Przygotowania 
trzeba zapewnić 12 zawodnikom, bo należy zagwarantować rezerwę 
na wypadek zdarzeń losowych i kontuzji. A przygotowania trzeba 
organizować za granicą, tam gdzie jest ciepło w lutym i marcu. Wolimy 
więc te pieniądze wydać na kadrę olimpijską i szkolenie młodzieży. 

Czym by pan wytłumaczył sukcesy polskich wioślarzy? Mówiliśmy 
już o pewnym systemie przygotowań, ale czy to wyjaśnia medale 

zdobywane medale na kolejnych igrzyskach, mistrzostwach świata 
i Europy?
B.G.: Mamy cierpliwość, nie wykonujemy gwałtownych ruchów. 
Dajemy szansę naszym trenerom nawet wówczas, gdy ponoszą po-
rażki. Ufamy im, wierzymy w ich umiejętności. Dochowaliśmy się 
doświadczonych szkoleniowców, którzy odnoszą sukcesy z kolejnymi 
pokoleniami wioślarzy. Aleksander Wojciechowski, który wcześniej 
doprowadził naszą czwórkę podwójną „terminatorów” do złotego 
medalu igrzysk w Pekinie i czterech mistrzostw świata, teraz prowa-
dzi zawodników, którzy popłynęli srebro na mistrzostwach świata 
w Linzu. Wojciech Jankowski, trener naszych mistrzów świata z Linzu 
w czwórce bez sternika, pracuje w związku od ponad 20 lat, zdobył 
z ósemką złoto MŚ juniorów w 1999 roku. Doświadczeni szkoleniow-
cy uczą młodszych. Marcin Witkowski, pracujący wcześniej z kadrą 
kobiet, dziś trener w reprezentacji Niemiec, przez długie lata miał pod 
swoją opieką grupę młodych wioślarek i przeznaczonego im trenera. 
Dzięki temu systemowi u jego boku uczył się swojego fachu Jakub 
Urban, prowadzący dziś czwórkę podwójną. Wcześniej Urban zdoby-
wał z tą osadą medale młodzieżowych mistrzostw świata, w tym dwa 
złote. Podkreślam, kadra szkoleniowa PZTW jest bardzo stabilna. To 
ważny czynnik naszych sukcesów.

Jakie pan ma oczekiwania medalowe na igrzyskach w Tokio?
B.G.: Każda z dotychczas zakwalifikowanych osad ma szansę meda-
lową. Nie liczymy na 100 procent medali, bo to nigdy się nie zdarza. 
Teraz wszystko w rękach zawodników i trenerów.

Na ile start polskiej reprezentacji w Tokio może zakłócić pogoda? 
B.G.: Warunki będą bardzo trudne – gorąco, duża wilgotność. Tor 
wioślarski znajduje się praktycznie na morzu, od którego dzieli go 
tylko tama. Będzie wiał morski wiatr. Na torze nie ma żadnej ziele-
ni, to otwarta przestrzeń. Byłem w tym roku w Tokio dwukrotnie, 
na rekonesansie i na zawodach juniorów odbywających się w porze 
przyszłorocznych igrzysk. Widziałem, jak niektórych młodych za-
wodników odwożono do centrum medycznego. Nie wytrzymywali 
gorąca. Widziałem też, jak niektórzy po prostu „stawali” w połowie 
dystansu. Nie mieli sił. Przegrywali z upałem. Mowa tu jednak o ju-
niorach, zawodnikach mniej wytrenowanych, nieprzygotowanych na 
takie warunki. Dlatego wszystko dokładnie zaplanowaliśmy. Do Tokio 
wylatujemy 9 lipca. Do 20 lipca będziemy przebywać w miejscowo-
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Polska kobieca czwórka podwójna 
zdobyła w Austrii srebrny medal. Od 
lewej: Agnieszka Kobus-Zawojska, 
Marta Wieliczko, Maria Springwald, 
Katarzyma Zilmann.



ści Tome. To mała miejscowość, położona 360 km od Tokio w okręgu 
rolniczym. Będzie więc spokojnie. Chcieliśmy zapewnić zawodnikom 
spokój, bo na torze olimpijskim w tym czasie treningi nie mają sen-
su. Jest tłok, obok trenują rywale, co często deprymuje zawodników. 
W Tome będziemy mieć do dyspozycji tor ze wszelką potrzebną nam 
infrastrukturą. Wynegocjowaliśmy bardzo dobre ceny pobytu. Ja-
pończykom zależało na naszej obecności. 20 lipca, w poniedziałek 
będziemy już w wiosce olimpijskiej, a w piątek naszych zawodników 
czekają pierwsze regaty. 

Dziś najważniejsze są igrzyska w Tokio, ale już teraz dużo mówi 
się o igrzyskach w Paryżu ze względu na wiele zmian, jakie planuje 
MKOl. Kilka z nich dotyczy wioślarstwa.
B.G.: Prawdopodobnie MKOl zrezygnuje z wagi lekkiej. Wprowadzo-
na została przed igrzyskami w Atlancie, kiedy pojawiły się też kwa-
lifikacje olimpijskie. Chodziło o to, by dać szansę głównie krajom 
azjatyckim, w których nie rodzą się tak silni i wysocy zawodnicy jak 
w Europie. Ja się z tym nie zgadzam, bo widzę potężnie zbudowa-
nych Chińczyków, rywalizujących z nami jak równy z równym, ale ten 
problem dotyczył części krajów. Wprowadzenie wagi lekkiej nic nie 
zmieniło. Medale zdobywały kraje z wielkimi tradycjami wioślarskimi. 
Zmiana nie miała więc sensu, a zbijanie wagi rodzi wiele problemów 
zdrowotnych u zawodników. Bo jeśli mierzący 192 cm wioślarz waży 
70 kg, może to spowodować perturbacje zdrowotne. Mamy przykład 
jednej zawodniczki, która na skutek utraty wagi straciła koordynację 
i znacznie pogorszyła technikę. Jest wiele takich przykładów za gra-
nicą. Władze olimpijskie kategorie wagowe chcą zachować jedynie 
dla sportów walki.

MKOl nieustannie pragnie ograniczać liczbę startujących wioślarzy. 
Było 550, teraz będzie 526. Jesteśmy nadal trzecią dyscypliną pod 
względem startujących, po lekkiej atletyce i pływaniu. Jest pomysł, 
bardzo bliski realizacji, żeby do programu igrzysk dołączyć wioślar-
stwo morskie, tzw. coastal rowing. Trwają dyskusje, na każdych zawo-
dach FISA przedstawiany jest jakiś projekt wprowadzenia tej konku-
rencji do programu igrzysk. Może to będą jedynki, może miksty? Nie 
jesteśmy na to przygotowani. Konkurencja jest popularna we Francji, 
Włoszech czy innych krajach „morskich”. Od lat odbywają się w niej 
mistrzostwa świata. Łódki są zupełnie inne, inaczej się trenuje. Muszę 
przyznać, że coastal rowing jest bardzo widowiskowy. Dla federacji 
i MKOl wprowadzenie tej konkurencji jest korzystne również z tego 
powodu, że nie trzeba budować wioślarskiego toru. Sądzę, że na 95 
procent w Paryżu będziemy mieć ten sport w programie.

PUNKTACJA DRUŻYNOWA MŚ’19 
KONKURENCJE OLIMPIJSKIE OGÓŁEM

Lp. Kraj liczba punktów

1 Nowa Zelandia 60

2 Holandia 51

3 Australia 43

4 Wielka Brytania 38

5 Polska 37

6 USA 34

7–8 Niemcy, Rumunia 33

9 Włochy 31

10 Irlandia 26

11 Chiny 25

12 Kanada 23

13–14 Dania, Norwegia 13

15 Hiszpania 12

16–17 Chorwacja, Francja 10

18 Szwajcaria 9

19 Litwa 5

20 Czechy 4

21 Białoruś 3

22–23 Belgia, Serbia 2

24 Rosja 1

KLASYFIKACJA MEDALOWA MŚ’19
KONKURENCJE OLIMPIJSKIE OGÓŁEM

Lp. Kraj Złote-srebrne-brązowe

1 Nowa Zelandia 4 – 2 – 0

2 Irlandia 2 – 1 – 0

3 Niemcy 2 – 0 – 1

4 Chiny 2 – 0 – 0

5 Holandia 1 – 3 – 2

6–7
Australia

1 – 2 – 1
Polska

8 Chorwacja 1 – 0 – 0

9 Rumunia 0 – 2 – 0

10–11
Dania

0 – 1 – 1
Włochy

12 Wielka Brytania 0 – 0 – 3

13 USA 0 – 0 – 2

14–15
Kanada

0 – 0 – 1
Norwegia

KOLEJNOŚĆ PAŃSTW POD WZGLĘDEM LICZBY
ZDOBYTYCH MEDALI

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE OGÓŁEM

Lp. Kraj liczba medali

1–2 Holandia, Nowa Zelandia 6

3–4 Australia, Polska 4

5–7 Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania 3

8–12 Chiny, Dania, Rumunia, USA, Włochy 2

13–15 Chorwacja, Kanada, Norwegia 1
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Forum Trenera: Słyszał pan to pytanie dziesiątki, jeśli nie setki 
razy, ale czy spodziewał się pan tak dobrego wyniku reprezentacji 
na mistrzostwach świata? Polska reprezentacja wystąpiła po raz 
pierwszy od 52 lat i awansowała do ćwierćfinału.
Mike Taylor, trener kadry Polski w koszykówce mężczyzn: Naszym 
celem było wykorzystać nasz potencjał. Nie mówiłbym więc tutaj 
o wysokich oczekiwaniach wewnątrz drużyny, ale o wspólnym 
pragnieniu, byśmy byli tak dobrzy, jak tylko możemy. Staraliśmy się 
patrzeć na czekające nas wyzwanie z otwartą głową. Wiedzieliśmy, 
że z losowania trafiliśmy do wyrównanej, konkurencyjnej grupy. 
Wcześniej wyszliśmy z europejskich kwalifikacji, co dało nam 
przekonanie, że możemy walczyć z każdym, jeśli tylko skoncentrujemy 

z Mikiem taylorEM rozmawiał
Marek Cegliński

Opieram się na pogłębionych relacjach z zawodnika-
mi. Uważam, że trener powinien wskazać cel indywi-
dualnej motywacji, sprawić, by jego realizacja dawała 
radość i satysfakcję. Dla mnie to klucz – mówi Mike 
Taylor, trener reprezentacji Polski w koszykówce męż-
czyzn.

To byŁ prawdziwy 
wysiłek zespołowy

Dla mnie, trenera pracującego 
z europejskimi reprezentacjami 
od blisko 10 lat, zawsze 
olbrzymie znaczenie miał moment 
odgrywania hymnu narodowego. 
Stoję w świetle reflektorów, 
oddaję szacunek krajowi, dla 
którego pracuję, a zawodnicy 
czują, że grają dla ojczyzny. 



Dlatego teraz kontrolowaliśmy proces dochodzenia do formy. Plano-
waliśmy wszystko tak, by jak najwyższy poziom gry osiągnąć w Chi-
nach, żeby drużyna była gotowa na mecze, które liczą się naprawdę. 
Tym razem sparingi posłużyły nam do dodatkowych zajęć taktycz-
nych, sprawdzenia zawodników rezerwowych, od których oczekiwa-
liśmy wsparcia podczas mistrzostw. Mieliśmy w kadrze 18-letniego 
Olka Balcerowskiego, jak się potem okazało, najmłodszego zawod-
nika na mistrzostwach świata. Był czas, że w sparingach graliśmy dla 
niego, żeby zdobywał doświadczenie. Moje decyzje w trakcie tych 
spotkań nie polegały na tym, żeby wygrać konkretny mecz. Ale gdyby 
to były spotkania o punkty, prowadziłbym je inaczej. Przygotowania 
były dla nas przygotowaniami w ścisłym sensie tego słowa. 

się maksymalnie na całym meczu, jeśli tylko skupimy się na sobie, na 
własnych założeniach. Szalenie istotne było też trafić z odpowiednią 
formą na czas mistrzostw. To nam się udało.
 
Przed mistrzostwami Europy w 2017 roku to się nie powiodło. Gra-
liście dobrze przed  turniejem, ale potem zabrakło formy. Czy wy-
ciągnął pan właściwe wnioski?
M.T.: Na turnieju kontrolnym w Hamburgu przed ME 2017 pokona-
liśmy Rosję, Niemcy, graliśmy bardzo dobrze przeciwko Serbii. Czuli-
śmy się dobrze przygotowani. Ale z perspektywy czasu wiem, że ten 
szczyt formy przyszedł zbyt wcześnie i w Finlandii, podczas ME, za-
wiedliśmy. Ale EuroBasket 2017 wiele nas nauczył.
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Co było dla was – debiutantów na światowej scenie – największym 
wyzwaniem w tym turnieju: na boisku lub poza nim? Do czego mu-
siał pan dostosować swoich zawodników, żeby grali dobrą koszy-
kówkę?
M.T.: Sporo wiedzieliśmy o Chinach, ale niewielu z nas zdawało sobie 
sprawę z dystansów pokonywanych w tym kraju. Byliśmy w sześciu 
miastach, w różnych regionach; w dużych i małych ośrodkach. Aspekt 
podróży był ważnym czynnikiem, z którym musieliśmy sobie poradzić. 
Jeśli chodzi o koszykówkę, ważną rzeczą dla nas była koncentracja na 
naszej grze. Skupienie się na tym, co my możemy zrobić jak najlepiej. 
Takie mentalne odcięcie się od ocen, przewidywań, oczekiwań. Jeste-
śmy nowi, nikt specjalnie na nas nie stawia, ale to nieważne – zagrajmy 
tak, jak to sobie założyliśmy. Wyzwaniem było także przygotowanie 
się do gry z rywalami z poszczególnych kontynentów. Każdy przecież 
prezentuje trochę inny styl, zawodnicy grają w różnych ligach. 

Biorąc pod uwagę przebieg turnieju i to, jak drużyna rosła podczas 
mistrzostw świata – który mecz był najważniejszy? Otwarcie z We-
nezuelą, wyrwane w końcówce spotkanie z chińskimi gospodarza-
mi, bitwa o ćwierćfinał z Rosją?
M.T.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to był dla nas proces. 
Szliśmy krok po kroku. Jadąc na nasze pierwsze mistrzostwa świata, 
byliśmy otwarci na wszystko, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. 
Mieliśmy grać najlepiej jak potrafimy, od początku, więc ważny był 
pierwszy mecz z Wenezuelą. Jego przebieg nas umocnił, bo rywal za-

czął od serii rzutów za trzy, zbudował prowadzenie, ale potrafiliśmy 
je odzyskać i wygrać. Po tym meczu zespół nabrał wiary we własne 
możliwości. Moim ulubionym meczem jest ten z Chinami ze względu 
na wszystkie przeciwności, którym zespół musiał stawić czoło. Za-
wodnicy odpowiedzieli na nie, podjęli wyzwanie. Ostatecznie wygra-
liśmy. Wiele w tym meczu się wydarzyło, a zawodnicy znaleźli drogę 
do zwycięstwa. Tak więc pierwszy mecz z Wenezuelą dał drużynie 
wiarę, ale to pamiętna wielka, wielka wygrana z Chinami po dogryw-
ce była wyjątkowa, ona najmocniej podziałała na zespół. W meczu 
z Wybrzeżem Kości Słoniowej dobrze wszystkiego przypilnowaliśmy. 
Rosji, też potrafiliśmy odpowiedzieć w końcówce i dopilnowaliśmy 
swojej szansy. Te cztery mecze były dla mnie czymś naprawdę wy-
jątkowym i ustawiły nas w znakomitej sytuacji. Ale myślę też, że po 
meczu z Rosją dotarliśmy do swoich granic, poczuliśmy nas sobą sufit.

Czy z dzisiejszej perspektywy, wiedząc, jak potoczyły się spotkania 
z każdym z kolejnych rywali, zmieniłby pan coś w przygotowaniach 
do kolejnych meczów? Może trzeba było inaczej zmotywować dru-
żynę, zastosować inną taktykę przed spotkaniami z Argentyną czy 
Hiszpanią? A może to już był ten sufit i nie można było zrobić nic 
więcej, by wygrać z takimi firmami?
M.T.: Robiliśmy, co mogliśmy. W meczu z Argentyną fizycznie zde-
rzyliśmy się ze ścianą. Mieliśmy problemy z egzekucją w ataku, by-
liśmy po prostu zmęczeni, także emocjonalnie. A Argentynie trzeba 
oddać wielki szacunek – byli świetnie przygotowani, grali znakomicie 
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w ataku. Mówimy o zespole, który awansował do finału. Z pewnością 
mogliśmy walczyć w tym meczu z nieco większą zaciętością, ale cóż 
– takie mecze, w którym brakuje ci sił, zdarzają się w turnieju. Gra się 
wiele spotkań, dużo podróżuje, wokół dzieje się tyle rzeczy.

Przeciwko Hiszpanii chłopcy byli naprawdę zmotywowani, włożyli-
śmy w ten mecz wiele wysiłku. W meczach z takim rywalem nie do-
pilnujesz wszystkiego, musisz przyjąć pewne założenia – skupić się na 
jednym atucie rywala, ale odpuścić inny. My uznaliśmy, że odpuścimy 
Ricky’ego Rubio na dystansie, że jeśli chce, to niech rzuca. A on trafiał, 
szczególnie te rzuty w najważniejszych momentach. 

W koszykarskim języku mówi się „pick your poison”, czyli „wybierz 
swoją truciznę”. Rywal może otruć cię na różne sposoby, ty ryzyku-
jesz. Pozwalanie Rubio na rzuty było tym ryzykiem.
M.T.: Dokładnie tak. Wiedzieliśmy, że Ricky’emu zdarza się rzucać 
nierówno, ale z drugiej strony – to przecież gracz NBA, który rzuca 
w tej lidze po kilkanaście punktów. To gwiazda europejskiej koszy-
kówki. Zaryzykowaliśmy, włożyliśmy w ten mecz wiele sił, ale trochę 
nam zabrakło.

Mecz z Czechami też był dobry. Różnicę zrobił Tomas Satoransky, 
czeska gwiazda z NBA. Jego gra sprawiała, że partnerzy stawali się 
lepszymi koszykarzami. Mieliśmy dobrą trzecią kwartę, objęliśmy 
prowadzenie. W kluczowych momentach to rywale znaleźli dla sie-

bie lepsze pozycje do rzutu, to rywale zdobywali punkty w najważ-
niejszych momentach. Tak wygląda koszykówka, szczególnie w takim 
turnieju.

Ostatni mecz z USA był dla pana wyjątkowy z wielu względów. 
Emocjonalnie, na poziomie sportowym, ale także z powodów pry-
watnych. Jest pan Amerykaninem, ojciec był trenerem. Co pan 
może powiedzieć o tych różnych aspektach?
M.T.: Zawsze marzyłem, żeby prowadzić zespół przeciwko reprezen-
tacji USA. Historia sięga 2015 roku, gdy odwiedziłem „Coacha K”, 
czyli Mike’a Krzyzewskiego, na uniwersytecie Duke’a. Miałem na so-
bie bluzę reprezentacji Polski. Powiedziałem mu wtedy, że marzę, by 
poprowadzić moją drużynę w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. On 
zaśmiał się i powiedział: „Musicie więc grać bardzo dobrze”.

Przed losowaniem grup MŚ była możliwość, że trafimy na amerykań-
ski zespół w pierwszej fazie. Znaleźliśmy się jednak w różnych gru-
pach. Ucieszyliśmy się z tego losowania i już nie spodziewaliśmy się, 
że przyjdzie nam zagrać w Chinach z USA, bo każdy oczekiwał, że 
Amerykanie znajdą się w finale. Gdy wyszliśmy z grupy, przyszła myśl, 
że może przyjdzie nam się zmierzyć z którąś z drużyn ze światowego 
topu. Potem stało się to realne i w walce o miejsca 5.–8. mieliśmy 
nadzieję, że pokonamy Czechów i zagramy z Amerykanami o 5. miej-
sce. Nasza i ich porażka postawiły nas przeciwko sobie w meczu  
o 7. lokatę.

Dla nas było to jak perfekcyjne, idealne zakończenie wspaniałej przy-
gody na mistrzostwach świata.  Dla mnie, trenera pracującego z eu-
ropejskimi reprezentacjami od blisko 10 lat, zawsze olbrzymie zna-
czenie miał moment odgrywania hymnu narodowego przed meczem. 
Stoisz w świetle reflektorów, oddajesz szacunek krajowi, zawodnicy 
grają dla niego. Wiele razy słyszałem hymn polski, wcześniej czeski 
(Mike Taylor pracował przez cztery lata z reprezentacją Czech – przyp. 
M.C.), a także wiele hymnów krajów, z którymi się spotykaliśmy, ale 
nigdy nie wierzyłem, że znajdę się w sytuacji, gdy usłyszę przy takiej 
okazji „The Star-Spangled Banner”, hymn Stanów Zjednoczonych. To 
był dla mnie osobiście wspaniały, niezapomniany moment. Dziękuję 
za to Bogu. 

A potem przyszedł mecz, też niesamowity. Prowadzisz drużynę prze-
ciwko Greggowi Popovichowi, człowiekowi pierwszej klasy wśród 
wszystkich trenerów. Czujesz, że to wyjątkowy moment dla całego 
kraju, dla całej Polski. Bardzo szanuję waszych zawodników, trene-
rów, kibiców. Wszyscy kochają koszykówkę, zawodnicy rozwijają 
swoje kariery w Polsce, niektórzy w Europie. Ale generalnie – poza 
głównym nurtem światowej koszykówki. Dlatego dla naszego zespo-
łu – będącego razem przez te kilka lat, cały czas ciężko pracującego – 
dostać się do takiego meczu, na głównej scenie, gdy cały koszykarski 
świat ogląda reprezentację USA, to była szczególna sytuacja. 

Przed meczem powiedzieliśmy sobie – idziemy pokazać swoją najlep-
szą grę, kilka efektownych zagrań, idziemy powalczyć. I tak się stało, 
jestem dumny z tego, jak chłopcy to pokazali.

O marzeniu, by być trenerem koszykówki, napisał pan już w szkol-
nym wypracowaniu. Co było interesującego w tym zawodzie dla 
nastolatka?
M.T.: Przede wszystkim był to wpływ mojego ojca, który też był tre-
nerem. Koszykówki, ale nie tylko. Ja lubiłem sport, rywalizację, grałem 
w futbol, koszykówkę, baseball. Mój ojciec prowadził naszą drużynę 
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baseballową. Gdy grałem na pozycji quarterbacka w szkolnej drużynie 
futbolu amerykańskiego, zawiesił mi przy domu oponę, żebym mógł 
rzucać do celu. Zawsze nas wspierał, dodawał motywacji. Ojciec był 
dobrym przykładem miłości do sportu i stałego zaangażowania. Ja 
też lubiłem w tym uczestniczyć, podzielałem tę pasję. Stąd wywodzi 
się moja obecna pozycja. Uprawiałem sport tak długo, jak mogłem, 
potem postanowiłem poświęcić czas trenowaniu innych. I później to 
stało się moją pasją. 

Może pan wymienić jedną radę, jaką dał panu ojciec albo jakie wni-
ski pan wyciągnął, obserwując jego pracę? Jakieś motto?
M.T.: Tata dał mi wiele porad. Trudno wskazać jedną. Ale obserwując 
jego pracę, widziałem, że chodzi w niej o coś więcej niż tylko koszy-
kówkę. Nieważne, czy jechał na mecz z drużyną, czy na obserwa-
cje przeciwnika z innymi trenerami – nawiązywał relacje, prowadził 
rozmowy w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, że są 
w tym miejscu, w tym towarzystwie. Miły obiad, wspólne zwiedzanie 
nowego miasta, szczera rozmowa – koszykówka to część życia i nie 
może się ograniczać tylko do sportu, tylko do tego, co w hali. Ciesz się 
tym, co robisz, miej pozytywne nastawienie. Takie podejście zaobser-
wowałem u taty, myślę, że jestem właśnie takim trenerem.

Zaczął pan pracę w Polsce na początku 2014 roku. Jak pan się zmie-
nił w trakcie tych sześciu lat pracy z reprezentacją Polski?
M.T.: Zmieniłem się pod wieloma względami. Przyjeżdżałem do Pol-
ski, zaraz po pracy w D-League, z wielkimi nadziejami i marzeniami. 
Moim pierwszym celem było zbudowanie pozytywnej atmosfery, to 
jest podstawa do ciężkiej pracy. Potem tworzyliśmy trzon zespołu, 
nawiązywaliśmy głębsze relacje. Następnie doszła taktyka, którą 
ulepszałem właśnie dzięki nauce płynącej z prowadzenia reprezen-
tacji Polski. Dopracowywanie detali, wybór graczy do koncepcji, 
zarządzanie zespołem, przyznawanie ról konkretnym koszykarzom 
– musiałem poznać polskie realia, by dopracować detale, wybrać za-
wodników pasujących do mojej koncepcji, wyznaczyć im konkretne 
role. Zawsze starałem się pozostać nastawiony pozytywnie wobec 
wszystkich przeciwności. Poradziłem sobie w sytuacjach kryzyso-
wych, gdy presja była naprawdę duża. Rozwinąłem się i jako trener, 
i jako człowiek.

Jeśli mówimy o filarach zespołu, to postawił je pan bardzo szybko. 
Już w 2014 roku wskazał pan na Adama Waczyńskiego i Mateusza 
Ponitkę, graczy podobnych, jeśli chodzi o wiek, parametry fizyczne 
czy pozycję na boisku, ale równocześnie bardzo różnych pod wzglę-
dem charakteru czy stylu gry.
M.T.: Kluczowe było najważniejsze podobieństwo między nimi – po-
ważnie traktują koszykówkę, poważnie traktują sport. Poświęcają 
się dla drużyny, dla Polski. W 2014 roku nadchodził ich czas. Gdy 
przyszedłem do drużyny, ze swoim pozytywnym przekazem, z – po-
wiedzmy – amerykańskim stylem prowadzenia drużyny, szybko się 
z nimi porozumiałem. Moim zdaniem głównym zadaniem trenerów 
jest przekazać zawodnikom swoje zaufanie do nich i pozyskać ich 
zaufanie do siebie. Ja tak zrobiłem, oni się odwzajemnili, myślę, że 
wszyscy na tym skorzystaliśmy.

Adam i Mateusz praktycznie w tym samym czasie ruszyli podbijać Eu-
ropę. Mateusz trafił do Belgii, potem z powrotem do Polski, następ-
nie były Turcja, Hiszpania, Rosja. To samo Adam, który z Trefla Sopot 
przez Santiago de Compostela doszedł do silnej Unicaji Malaga. Obaj 
wyrobili sobie pozycje w Europie. Okazało się to dla nich perfekcyjną 
kombinacją z drużyną narodową. Rozwinęli swoje kariery.

Ważna rzecz dotycząca tych dwóch graczy – świetnie się uzupełniają. 
W Adamie mamy wielkiego strzelca i naprawdę inteligentnego gracza. 
On może robić wiele różnych rzeczy. Zaskakująco dobrze gra tyłem 
do kosza, na wysokim poziomie stał się lepszym obrońcą i zbierają-
cym – rozwija się w każdym aspekcie gry.

Mateusz wywiera wielki wpływ na zespół, na przebieg meczu, na 
wiele innych sposobów. Wchodząc pod kosz, dobijając piłkę z góry, 
ścinając pod obręcz po linii końcowej. Do tego coraz lepiej rzuca 
z dystansu, poprawia też rozgrywanie. W osobach Adama i Mateusza 
mamy znakomitych skrzydłowych. I można powiedzieć, że inni uta-
lentowani polscy gracze na tych pozycjach mają pecha – bo pozycje 
Waczyńskiego i Ponitki są bardzo mocne.

Pytanie o koszykarską filozofię. Przy budowaniu taktyki, przy 
określaniu tożsamości zespołu zaczyna pan od obrony czy od 
ataku? Co jest w nowoczesnej koszykówce ważniejsze?
M.T.: Wiadomo, że każdy zespół chce grać dobrze po obu stronach 
boiska, a każdy trener właśnie w ten sposób buduje system gry. Ja 
w ostatnich latach rozwinąłem się w strefie obrony. Gdy wcześniej 
pracowałem w Niemczech, w Bundeslidze, byłem znany jako bardzo 
kreatywny trener ofensywny z dobrymi relacjami z zawodnikami. Za-
cząłem jednak pracować nad defensywą, wiele się nauczyłem, pracu-
jąc w D-League, będąc w filialnej drużynie Boston Celtics. Mogłem 
podpatrywać Doca Riversa, znanego specjalistę od obrony. Potem, 
już w reprezentacji, spędziłem wiele czasu z członkami sztabu nad 
wypracowaniem systemu defensywnego. 
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Generalnie atak w koszykówce polega na wykorzystaniu talentu gra-
czy. Natomiast w obronie więcej zależy do trenera, od przyjętych 
założeń, od pracy zespołowej. Niektórzy mawiają, że bycie trenerem 
polega na ciągłym nakłanianiu zawodników do obrony. Wydaje mi się, 
że reprezentacja Polski potrafi tę chęć gry w defensywie pokazać na 
boisku. Jesteśmy solidną grupą, takimi robotnikami, którzy nie boją 
się ciężkiej pracy. 

Jednym z najważniejszych zadań trenera jest zarządzanie zawodni-
kami. Ma pan w zespole różnych graczy – spokojnego A.J. Slaughte-
ra, wojownika Ponitkę, kapitana Waczyńskiego, weterana Łukasza 
Koszarka, twardego Adama „Bestię” Hrycaniuka... To różne charak-
tery, to gracze o różnych rolach w drużynie. Co jest najważniejsze 
w takim zarządzaniu – także ludźmi, nie tylko zawodnikami?
M.T.: Przede wszystkim – musisz ich poznać. Musisz wiedzieć, jak 
każdy z zawodników reaguje w różnych okolicznościach. Musisz 
mieć zdolność dobrej komunikacji, by zbudować właściwe relacje. 
Uwzględniać charakter ludzi, potrafić łączyć poszczególne osoby. 
Musisz też potrafić „czytać” zespół, czyli wiedzieć, co w danym mo-
mencie jest najważniejsze dla całej grupy ludzi. Ale znów – z uwzględ-
nieniem każdego pojedynczego gracza. Wiadomo – w identycznej 
sytuacji –  jeden potrzebuje mocnego pobudzenia krzykiem, nawet 
krytycznym, a inny woli, by zbudować go pochwałą.

Ale klucz jest prosty i w tej rozmowie już o tym mówiliśmy – poznaj 
swoich graczy, zbuduj dobre relacje, takie pozasportowe. Wówczas, 
w krytycznym momencie, łatwiej wyczuć, jaka reakcja, jakie zachowa-
nie będzie odpowiednie. Czasem trzeba wprowadzić dyscyplinę, cza-
sem odwrotnie – trzeba wszystko poluzować, by zmniejszyć ciśnienie.

Są różne szkoły trenerskie. W Polsce dobrze znamy szkołę bałkań-
ską – pracowało u nas wielu trenerów z Chorwacji, Serbii czy Słowe-
nii. U wielu z nich podejście do drużyny przypomina wojskowy dryl.
M.T.: Najważniejsze w prowadzeniu zespołu jest to, żeby trener był 
tym, kim jest. Żeby był sobą. Jeśli mówimy o przywództwie, o kon-
trolowaniu grupy, to tak – wielu trenerów chce kontrolować drużynę, 
chce dowodzić zespołem. Czują się, jakby byli zobowiązani do nad-
zwyczajnego wywierania presji.

Przychodzę z innej szkoły. Takiej, gdzie wzajemne relacje, komunika-
cja, porozumienie działają na osiągnięcie wewnętrznej motywacji gra-
czy. Żeby zawodnicy naprawdę chcieli być lepsi. Motywacja może być 
wewnętrzna lub zewnętrzna. Dla wielu ważniejsza jest ta pierwsza, 
gdy człowiek sam z siebie chce coś zrobić dla siebie. Ale niełatwo jest 
taką motywację osiągnąć. Często się zdarza, że trenerzy nie są zado-
woleni z kontaktu z zawodnikami, kontrolowaniu i czytaniu zespołu. 
Wtedy zdarza się, że sięgają po „wojskowe” metody.

Opieram się na pogłębionych relacjach z zawodnikami. Uważam, że 
trener powinien wskazać cel indywidualnej motywacji, sprawić, by 
jego realizacja dawała radość i satysfakcję. Dla mnie to klucz. Ale nie 
będę tego zalecał każdemu. Każdy trener ma swoją drogę i bardzo 
ważne jest, by być prawdziwym, by nie udawać kogoś innego. 

Pana motywacyjne przemowy przed kolejnymi meczami mistrzostw 
świata w Chinach podbiły Internet. Dla kibiców piłki nożnej i innych 
sportów stał się pan kimś wyjątkowym. Skąd czerpie pan inspirację 
do takich przemów?
M.T.: Jako trener ciężko pracujesz, by przygotować zespół, by zbudo-
wać go w oparciu o system taktyczny, który wprowadzasz. Ale pra-

ca trenera to także emocjonalne przygotowanie do meczu. W tych 
ostatnich minutach nie da się już wiele poprawić, zmienić. Taktyka 
jest omówiona, przeciwnik rozpracowany. Ja zwykłem ostatnie minu-
ty w szatni wykorzystywać do mobilizacji zawodników. Próbuję zna-
leźć słowa, by dotrzeć do chłopców, żeby emocjonalnie, mentalnie 
byli gotowi do gry.

Przed tym wspomnianym meczem z Chinami najważniejszą rzeczą 
dla mnie było znaleźć sposób, by pomóc zawodnikom uwierzyć, że 
są w stanie wygrać mecz, stawiając czoło nowy przeciwnościom, któ-
re nadchodzą. Cieszę się, że kibicom się to podobało, że zapamiętali 
moje słowa.

Ale tu chodziło o coś więcej. Podstawą były właśnie te budowane 
przez lata relacje, o których już mówiliśmy. Wspólna praca, wspólne 
wzloty i upadki, więzi i zaufanie z zawodnikami, które stworzyliśmy, 
sprawiły, że te słowa nie tylko zostały wypowiedziane – one przede 
wszystkim trafiły do zawodników.

Widziałem takie przemowy, takie emocjonalne pobudzanie u wielu 
trenerów, także swoich. Grałem w futbol, uprawiałem inne dyscypliny 
i zapamiętałem, że właśnie tak postępowali szkoleniowcy, właśnie tak 
szukali drogi do głów zawodników. To bardzo ważna rzecz w prowa-
dzeniu drużyny.

Mike Taylor i Witold Zagórski. Trenerzy z najdłuższymi kadencjami 
w roli koszykarskich selekcjonerów, trenerzy, którzy osiągali świet-
ne wyniki na mistrzostwach świata. Jak pan komentuje te histo-
ryczne porównania?
M.T.: To dla mnie zaszczyt. Miałem okazję spotkać się z Witoldem Za-
górskim w Wiedniu w 2014 roku. Był wspaniałym człowiekiem. Mam 
olbrzymi szacunek dla jego osiągnięć. Lata 60. były złotą erą polskiej 
koszykówki, a to była jego zasługa. Gdy zaczynałem pracę w Polsce, 
też chciałem zrobić coś wyjątkowego, osiągnąć z reprezentacją coś 
wielkiego, odcisnąć swoje piętno. 

Jestem zaszczycony, że po naszym występie w mistrzostwach świata 
porównuje się nas do tamtej drużyny, tamtych osobowości. Wytrwa-
łość, twardość, wiele ciężkiej pracy sprawiły, że mieliśmy tak udany 
turniej. To był prawdziwy zespołowy wysiłek.
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Forum Trenera: Jak wygląda obecnie kadra szpadzistek, ile liczy za-
wodniczek?
Bartłomiej Język: Szeroka grupa to 10–12 dziewczyn. Czołówkę 
stanowi piątka – Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra 
Zamachowska, Magdalena Piekarska i Barbara Rutz. To medalistki 
z mistrzostw Europy i świata zarówno drużynowo, jak i indywidual-
nie. Zaplecze stanowią brązowe medalistki tegorocznej uniwersjady – 
Jagoda Zagała, Kamila Pytka, Martyna Swatowska, Anna Mroszczak. 
W kolejnej grupie są juniorki – Barbara Brych i Zofia Janelli, która 
jest medalistką mistrzostw świata kadetek z Torunia, a szeroki skład 
uzupełnia jeszcze Blanka Błach.

Jest pan trenerem reprezentacji od 1 maja 2016 roku. Dużo zawod-
niczek przewinęło się w tym czasie przez kadrę?
B.J.: Nie, to cały czas jest ta sama grupa. Jedynie Danka Dmowska-
-Andrzejuk zrezygnowała z szermierki, właśnie urodziła drugie dziec-
ko. Oczywiście przed nikim nie zamykam drogi do kadry. Zresztą nie 
mogę, bo według regulaminu przy powołaniach opieram się na listach 
klasyfikacyjnych – Pucharu Świata i krajowej. Jeśli więc ktoś wysko-

czy z formą, nie ma problemu, żeby dołączył do tej grupy. Poza tym 
bardzo chętnie zabierałbym na konsultacje i zawody jak najszerszą 
grupę, ale są ograniczenia finansowe. Na europejskie Puchary Świata 
zaczynam jednak powoływać juniorki i kadetki, żeby dziewczyny zdo-
bywały doświadczenie, a rywalizacja w kadrze rosła.

Jak wygląda poziom zaplecza w Polsce?
B.J.: W kobiecej szpadzie sytuacja jest niezła. Młodzież naciska star-
sze koleżanki. W niedawnym Pucharze Polski w Szczecinie niespełna 
17-letnia Zosia Janeli zajęła 3. miejsce, czyli potrafi już rywalizować 
z dorosłymi. Z kolei Basia Brych jest zeszłoroczną finalistką mi-
strzostw Polski seniorek.

Jak odbywa się selekcja do składu?
B.J.: Jak wspomniałem, opieram się na liście klasyfikacyjnej. Jestem 
też uzależniony od poziomu finansowania przez PZSzerm. Prawo 
startu w zawodach Pucharu Świata każdorazowo ma 12 zawodni-
czek, jednak zazwyczaj mogę liczyć na mniej. Na zawody do Tallinna 
powołałem 10 szpadzistek według rankingu oraz juniorkę i kadetkę, 

SZANUJĄ
NAS NA ŚWIECIE

Ten sport rozwinął się w kierunku fizycznym. Czołówka jest podobna pod wzglę-
dem technicznym. Decydują siła, szybkość, zwinność, spryt, no i oczywiście psy-
chika. Nasze wyniki pokazują, że obraliśmy słuszną drogę – mówi trener kadry 
narodowej szpadzistek Bartłomiej Język.

Kadra szpadzistek stanowi obecnie elitę polskiej szermierki. Prowadzona od 
2016 roku przez trenera Bartłomieja Języka grupa zdobyła w tym czasie sześć 
medali mistrzostw Europy i świata. Jest też bardzo blisko awansu do igrzysk 
w Tokio. Występ w Japonii w turnieju drużynowym daje także prawo startu 
trzem szpadzistkom w zawodach indywidualnych.

z Bartłomiejem Językiem rozmawiał
Wojciech Osiński – Przegląd Sportowy



które sam wskazałem. Z tego grona związek opłaca start siedmiu 
dziewczyn, trzy kolejne jadą na koszt własny, a młode są objęte pro-
gramami ACSS. Z przedstartowymi zgrupowaniami sytuacja wygląda 
podobnie. W sumie na konsultacjach mam zwykle około 10 naszych 
szpadzistek. Mówię „naszych”, bo chętnie widzę zawodniczki z innych 
krajów, które nie tylko podnoszą poziom, ale też wprowadzają efekt 
nowości do treningów. Współpracujemy m.in. z Rosją, Ukrainą, Esto-
nią, Szwajcarią, Japonią. My jeździmy do nich, a oni do nas.

Nie ma problemu ze współpracą z trenerami klubowymi?
B.J.: Ze względu na system finansowania szermierka opiera się na 
pracy w klubach. Nie jesteśmy w stanie ćwiczyć jak Rosjanki czy 
Chinki, które trzy czwarte roku spędzają na obozach kadry, będąc pod 
opieką ogromnego sztabu trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków, le-
karzy itd. Podczas konsultacji kadry dostrzegam, nad czym dziewczy-
ny powinny popracować w klubach, i daję im odpowiednie zalecenia. 
Na kontakt z trenerami klubowymi nie narzekam, nigdy nie było żad-
nych konfliktów. Rozmawiamy, dzielimy się spostrzeżeniami. Wszyscy 
chcemy tego samego – żeby polskie szpadzistki były jak najlepsze. 

Współpraca na linii kadra–kluby jest szalenie istotna, bo na obozach 
reprezentacji jest dwóch trenerów, tuzin zawodniczek i nie zawsze 
jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Ewentualne braki dziewczyny mu-
szą uzupełniać codzienną pracą w klubie.

Ile czasu w skali roku zawodniczki trenują w kadrze, a ile w klubie?
B.J.: Od września do końca grudnia tego roku mam zaplanowane 50 
dni kadrowych. Od stycznia do sierpnia przyszłego roku planuję 150 
dni. Oczywiście wliczamy w to nie tylko treningi, lecz także zawody, 
podróże itp.

Na co kładzie pan szczególny nacisk podczas zgrupowań?
B.J.: Od początku mojej pracy z kadrą zależało mi na kooperacji z in-
nymi reprezentacjami, żeby jak najbardziej uatrakcyjnić grono trenu-
jących szpadzistek przy zachowaniu wysokiego poziomu. To konty-
nuacja pomysłu trenera Michała Morysa. Dzięki wysokim miejscom 
dziewczyn na liście rankingowej nie ma problemu z mocnymi spa-
ringpartnerkami. Przed międzynarodowym startem przeprowadza-
my kilkudniową konsultację nastawioną na taktykę i sparingi. Potem 
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Magdalena Piekarska, Renata Knapik-Miazga i Ewa 
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jest chwila odpoczynku i zawody. Ważne, że w zespole panuje dobra 
atmosfera, dziewczyny są pracowite, oby tylko zdrowie dopisywało. 
Na finansowanie też nie możemy narzekać, bo ze względu na wyniki 
szpada kobiet jest traktowana priorytetowo. Mamy sprzęt, na zgru-
powaniach i zawodach towarzyszy nam fizjoterapeuta.

Czy przez te 3,5 roku dużo pan zmienił, jeśli chodzi o metody szko-
leniowe?
B.J.: Przez pierwsze dwa lata zwróciliśmy uwagę na konieczność 
poprawy siły, wytrzymałości, dynamiki. Więcej czasu poświęciliśmy 
kondycji, pracy w siłowni. Wcześniej zdarzały się turnieje, w których 
zawodniczki technicznie nie odbiegały od rywalek, ale przegrywały 
przez problemy związane z przygotowaniem ogólnym. Teraz o czymś 
takim nie ma mowy, jeśli któraś przegrywa, to dlatego, że była słabsza 
pod względem umiejętności, a nie fizycznie. Oczywiście to tylko uzu-
pełnienie treningu, bo cały czas najważniejsze pozostają kwestie ty-
powo szermiercze. Zresztą światowa szermierka idzie właśnie w tym 
kierunku. Wszyscy najlepsi trenują podobnie jak my. Ten sport rozwi-
nął się w kierunku fizycznym. Czołówka jest podobna pod względem 
technicznym. Decydują siła, szybkość, zwinność, spryt, no i oczywi-
ście psychika. Nasze wyniki pokazują, że obraliśmy słuszną drogę. Na 
świecie każdy wie, że drużynowy mecz z Polską będzie trudny. Doce-
niają nas i szanują za granicą.

W tym roku w krótkim odstępie czasu zajęliście pierwsze miejsce 
w mistrzostwach Europy i dopiero ósme w mistrzostwach świata. 
Skąd taki rozstrzał? Czy przygotowania do obu imprez były podobne?
B.J.: W mistrzostwach Europy aż do finału wygrywaliśmy raczej zde-
cydowanie, dopiero w walce o złoto z Rosją pojawiły się emocje. Do 
tego brązowy medal indywidualnie zdobyła Ewa Trzebińska. Byliśmy 
zatem dobrze przygotowani. W mistrzostwach świata było podobnie, 
ale mieliśmy ogromnego pecha. W MŚ turniej drużynowy trwa już 
nie jeden, jak w ME, lecz dwa dni. W pierwszym wygraliśmy z Kubą 

i Szwajcarią. W tym drugim spotkaniu, w ostatniej 
walce, Ola Zamachowska doznała kontuzji barku, któ-
ra uniemożliwiła jej dalsze występy. Na domiar złego 
w nocy źle poczuła się Ewa Trzebińska i musiałem 
wstawić do składu Magdę Piekarską, która miała być 
rezerwową, bo nie pasują jej rywalki z Ukrainy. Trze-
bińska po zatruciu była cieniem samej siebie. Nie mia-
łem już pola manewru, byliśmy bezradni, skończyliśmy 
na ósmym miejscu, a z Ukrainą przegraliśmy pierwszy 
raz od dwóch lat.

Przygotowania do obu imprez były podobne?
B.J.: Tak, skoro coś się sprawdziło przed mistrzostwa-
mi Europy, po co to zmieniać? Przyjąłem taki plan, że 
pierwsze zgrupowanie jest mieszane – składa się z tre-
ningów siłowo-wytrzymałościowych oraz z szermier-
czych, ale z akcentem na te pierwsze. Trwa sześć, sie-
dem dni. Często jeździmy do Zakopanego lub Szczyrku 
do COS-ów. Potem były cztery dni przerwy i następnie 
siedmiodniowy drugi obóz nastawiony już zdecydo-
wanie na walki na planszy. Znów kilka dni odpoczynku 
i wyjazd na zawody.

Jak wygląda system kwalifikacji do igrzysk olimpij-
skich w Tokio?
B.J.: Trudniej się tam dostać niż zdobyć medal! Prawo 
startu ma osiem drużyn. Pierwsza czwórka z rankingu 

światowego na 1 kwietnia, do tego kolejne cztery kraje, ale tu już 
z uwzględnieniem podziału na kontynenty. Przy czym jeśli w szesnastce 
nie będzie państwa z Afryki, jego miejsce zajmie ktoś z Europy. 
Kwalifikacje zaczęły się w maju turniejem Pucharu Świata w Dubaju. 
Do klasyfikacji liczą się też tegoroczne mistrzostwa Europy i świata 
oraz w kolejnych miesiącach Puchary Świata w Tallinnie, Hawanie, 
Barcelonie i chińskim Chengdu. Z pięciu PŚ liczą się cztery najlepsze.

A kwalifikacje indywidualne?
B.J.: Mam nadzieję, że nie będą nas dotyczyć, bo wszystkie kraje 
z turnieju drużynowego mogą wystawić po trzy szpadzistki w turnieju 
indywidualnym, co już daje 24 zajęte miejsca. Reszta – czyli 12 za-
wodniczek – jest z rankingu światowego oraz z turnieju kwalifikacyj-
nego, z którego do Tokio awansuje tylko zwyciężczyni.

Ma pan już plan przygotowań do Tokio?
B.J.: Tak. Przede wszystkim zauważyłem, że do igrzysk trzeba się 
przygotowywać wspólnie z reprezentacjami innych uczestników. Ta-
kie szpadzistki mają zupełnie odmienny poziom motywacji treningo-
wej niż te, które do igrzysk się nie załapały. Mam już zapewnienie ze 
strony związku co do finansowania takiej współpracy. Mamy szansę 
trenować z Rosją i Włochami. W kwietniu planuję pierwsze zgrupo-
wanie w Polsce z naciskiem na przygotowanie ogólne: bieganie po 
górach, siłownia. Na początku maja wystartujemy w indywidualnym 
turnieju Grand Prix w Cali, w maju będzie zgrupowanie techniczne, 
w czerwcu występ w mistrzostwach Europy w Mińsku. Tam powal-
czymy w najsilniejszym składzie, bo wynik będzie ważny dla rozsta-
wienia w turnieju olimpijskim. Poza tym to już będzie element rywa-
lizacji o miejsce w składzie na igrzyska. Bo drużynowa kwalifikacja 
olimpijska jest dla kraju, ale kto wystąpi, to już wewnętrzna sprawa 
każdej federacji. Ostatnim startem zaliczanym do krajowego rankin-
gu indywidualnego na igrzyska będzie impreza w Cali w pierwszych 
dniach maja. Wprawdzie potem jest jeszcze indywidualny i drużyno-
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wy turniej PŚ w Dubaju, ale na moją prośbę te zawody już nie będą się 
liczyć do listy klasyfikacyjnej, bo tam chcę wystawić skład olimpijski. 
Ostatnim oficjalnym przedolimpijskim startem będą ME w Mińsku. 
W tych dwóch imprezach będzie czas na doszlifowanie różnych kwe-
stii, w tym taktycznych i dotyczących ustawienia. Między czerwco-
wymi mistrzostwami Europy a igrzyskami planuję jeszcze minimum 
dwa zgrupowania typowo szermiercze w obsadzie międzynarodowej.

Do Cali chce pan zabrać szerszą grupę, żeby jeszcze zwiększyć ry-
walizację?
B.J.: Wszystko zależy od możliwości finansowych. Zawsze walczę 
o możliwość zabrania jak największej liczby zawodniczek. Jednak wy-
jazd do Kolumbii jest drogi. Powiem tak – mogę zabrać 12 zawodni-
czek i chciałbym, żeby tyle tam poleciało.

Kiedy podejmie pan ostateczną decyzję co do składu na Tokio?
B.J.: Po zawodach w Cali zostanie ogłoszona lista klasyfikacyjna 
i wszystko będzie jasne.

Jak pan planuje przeprowadzić aklimatyzację zawodniczek w Japo-
nii? To w końcu zupełnie inna strefa czasowa.
B.J.: Musieliśmy już podać do PKOl datę wylotu. Dziewczyny startu-
ją 25 lipca indywidualnie, a dwa dni później drużynowo. Zgłosiliśmy 
wylot na 17 lipca. Z doświadczenia wiem, że tydzień powinien nam 
wystarczyć, żeby się przestawić na japoński czas. Mamy już praktykę 
z turniejów w Azji. Takie terminy ustaliłem po rozmowach z dziewczy-
nami. One mają swoje spostrzeżenia, znają swoje organizmy, wiedzą, 
ile czasu potrzebują na przestawienie się. Trzeba jednak pamiętać, 
że oprócz Magdy Piekarskiej, która była w Londynie, dla wszystkich 
będą to pierwsze igrzyska.

Czy w związku z tym planuje pan jakieś przygotowanie mentalne?
B.J.: Najlepszym psychologiem jest zwycięstwo. PZSzerm gwarantuje 
nam jednak możliwość skorzystania z fachowej pomocy.

A pan jest zwolennikiem zatrudnienia takiej osoby w sztabie kadry?
B.J.: Przed imprezą o takim ciężarze gatunkowym taka pomoc się 
przyda. Pod względem trudności walk igrzyska są łatwiejsze od ME 
czy MŚ, ale wszyscy wiemy, że wielu znakomitych zawodników w róż-
nych dyscyplinach nie radziło sobie z olimpijską presją.

Będzie to też w pewnym sensie zdjęcie części odpowiedzialności 
z pańskich barków.
B.J.: Ja nigdy nie uciekałem od odpowiedzialności. Wyznaję zasa-
dę, że sztab szkoleniowy i zawodniczki stanowią jeden team. Razem 
wygrywamy i razem przegrywamy. Nie uważam się za nieomylnego, 
wciąż nabieram doświadczenia, zwłaszcza że w trenerskim środowi-
sku jestem jedną z młodszych osób.

SUKCESY KADRY SZPADZISTEK
ZA KADENCJI BARTŁOMIEJA JĘZYKA

Drużynowo
 Złoto ME 2019 w Düsseldorfie
 Srebro ME 2018 w Nowym Sadzie
 Brąz MŚ 2017 w Lipsku

Indywidualnie
 Ewa Trzebińska
  srebro MŚ 2017 w Lipsku
  brąz ME 2019 w Düsseldorfie
 Renata Knapik-Miazga
  brąz ME 2016 w Toruniu

PODSTAWOWY SKŁAD KADRY
Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa)
   trener klubowy Mariusz Kosman
Aleksandra Zamachowska (AZS AWF Kraków)
   trener klubowy Radosław Zawrotniak
Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków)
   trener klubowy Piotr Hammer
Ewa Trzebińska (AZS AWF Katowice)
   trener klubowy Robert Andrzejuk
Barbara Rutz (Szpada Wrocław)
   trener klubowy Anna Medyńska-Tercjak

WAŻNE DATY

10–12 stycznia  Puchar Świata w Hawanie (ind. i druż.)
7–9 lutego Puchar Świata w Barcelonie (ind. i druż.)
6–8 marca  Grand Prix w Budapeszcie (ind.)
20–22 marca  Puchar Świata w Chengdu (ind. i druż.)
1–3 maja  Grand Prix w Cali (ind.)
15–17 maja  Puchar Świata w Dubaju (ind. i druż.)
16–21 czerwca  mistrzostwa Europy w Mińsku (ind. i druż.)

CZOŁÓWKA RANKINGU DRUŻYNOWEGO  
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZERMIERKI

1. Rosja – 344 pkt 5. Estonia – 262

2. Chiny – 328 6. Włochy – 260

3. POLSKA – 326 7. Korea Płd. – 239

4. USA – 280 8. Francja – 225

Stan na 31 października 2019 r.
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BARTŁOMIEJ JĘZYK   ur. 31 sierpnia 1978 w Krakowie

Kariera zawodnicza: Krakowski Klub Szermierzy; sukcesy: złoto MP do 15 lat (Kraków 1993), srebro 
MP do 17 lat (Jarosław 1994), brąz drużynowych MP do 15 lat (Tarnów 1992, Kraków 1993), srebro 
drużynowych MP do 20 lat (Katowice 1996), srebro drużynowych MP seniorów (Wrocław 2011).

Kariera trenerska: 2003–2016 Krakowski Klub Szermierzy, od 2016 TS Wisła Kraków; od 1 maja 
2016 trener kadry Polski szpadzistek.
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Forum Trenera: Jak ocenia pan olimpijskie szanse prowadzonej przez 
siebie reprezentacji na niespełna rok przed igrzyskami w Tokio?
Jusuf Abdusałamow, trener reprezentacji Polski w zapasach w stylu 
wolnym: Moim marzeniem jest pięć kwalifikacji. Wiem, że nie będzie 
to łatwe do realizacji, ale bez wiary w sukces nie ma wyników. Wiara 
jest najważniejsza. I praca. A reszta to ręka Boga. Trzeba bardzo cięż-
ko pracować i twardo walczyć o swoje na macie. Ja nigdy nie liczyłem 
na układy, na sędziów czy na dobre losowanie. 

Na razie nie mamy jednak  żadnej kwalifikacji…
J.S.: Zgadza się, ale Białoruś też nie ma, Ukraina ma tylko jedną, po-
dobnie Azerbejdżan i Gruzja. Przed nami jeszcze dwa turnieje kwali-
fikacyjne: europejski na Węgrzech i światowy w Bułgarii. Wszystko 
jest możliwe. Dziś polskie zapasy w stylu wolnym są w zupełnie in-
nym miejscu niż przed laty, gdy zaczynałem tu pracę. Liczą się już 
z nami. Mamy talenty nie mniejsze niż wielkie potęgi. Kamil Kościółek 
ma lepsze warunki fizyczne od Amerykanina  Kyle’a Snydera, mistrza 
olimpijskiego z Rio de Janeiro. Wygrywał z seniorami, mając 18 lat. 
Pamiętam, jak w Turcji po jego wygranej mówili, że to polski Snyder. 
Nigdy nie było też  tak, że ci najlepsi przyjeżdżali do nas  na zgrupo-
wania, a teraz tak się dzieje. Tylko wciąż brakuje olimpijskich medali. 
Dlatego tak ważne są igrzyska w Tokio.

Wrześniowe mistrzostwa świata w Kazachstanie nie przyniosły 
sukcesów. Co się stało?
J.S.: Sam po stokroć zadawałem sobie to pytanie. Może waga poszła 
nie tak, może zabrakło charakteru w najważniejszym momencie? 
Sam siebie pytałem, dlaczego nie pokazali zęba wtedy, kiedy to było 
najbardziej potrzebne? Trzech przecież walczyło o medale. Było mi 
ciężko, nie rozmawiałem z nimi, przepłakałem kilka bezsennych nocy. 

Długo pan już mieszka w Polsce?
J.S.: Na stałe od 2013 roku. Wcześniej bywałem w Polsce jako spa-
ringpartner polskich zapaśników. Dziś to już mój drugi dom. Miesz-
kam tu z żoną i czwórką dzieci, wynajmujemy mieszkanie na Mokoto-
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Janusz Pindera

Moi zawodnicy  
są w stanie  
wygrać z każdym

Magomedmurad Gadżijew



wie. Ale o rodzinnych stronach nie zapominam. Raz, czasami dwa razy 
w roku odwiedzam najbliższych. Mama, która ma już 84 lata, i siostry 
mieszkają w odległej o 160 km od Machaczkały, stolicy Dagestanu, 
liczącej około pięć tysięcy mieszkańców Ansałcie. Tam się urodziłem 
i wychowałem. I gdy tam jestem, to widzę, jak wiele się przez te lata, 
odkąd stamtąd wyjechałem, zmieniło.

I z pewnością tęskni pan za tamtym światem, który znacząco różni 
się przecież od tego, w którym żyje pan teraz.
J.S.: Kiedy jestem w Warszawie, to tęsknię za Dagestanem, a gdy 
dłużej przebywam w Dagestanie, myślę o Polsce. Zresztą my, spor-
towcy z byłego Związku Radzieckiego, tęsknimy chyba trochę inaczej. 
A przy tym w trakcie wieloletniej kariery przyzwyczajamy się do tego 
uczucia, podróżując po całym świecie. Na igrzyskach w Atenach 
2004, Pekinie 2008 i Londynie  2012, ja, obywatel Federacji Rosyj-
skiej,  reprezentowałem Tadżykistan, w Sydney 2000 z kolei, gdybym 
wywalczył kwalifikację olimpijską, biłbym się dla Azerbejdżanu. Jako 
zawodnik walczyłem w kilkunastu mistrzostwach Europy i MŚ, niezli-
czonej ilości innych prestiżowych zawodów rozsianych po całej kuli 
ziemskiej. Teraz dalej wędruję po świecie, już jako trener, i potwier-
dzam tylko to, o czym mówiłem już wielokrotnie, że tak naprawdę 
tęsknię za najbliższą rodziną. 

Jak pana dzieci czują się w Polsce?
J.S.: Nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej. Myślę, że 13-letni syn 
Habib, który od czterech lat trenuje piłkę nożną w Polonii Warszawa, 
czy starsze córki, Hadiża (14 lat) i Sumaja (11 lat), skoncentrowane 
przede wszystkim na nauce, tak właśnie by odpowiedzieli. Z najmłod-
szą, 3-letnią Maryam  jeszcze o tym  nie rozmawiam.

Syna nie namawiał Pan, by trenował zapasy?
J.S.: Chodził na zapasy, lecz wybrał piłkę. Myślę jednak, że nie będzie 
grał w nią zawodowo, nie jest aż tak wielkim sportowym talentem. Co 
innego syn mojego brata mieszkającego w Moskwie, też Habib. Ma 
dopiero 16 lat i już gra w drugiej lidze rosyjskiej. Kto wie, może kiedyś 
będzie tak sławny i tak dobry jak Robert Lewandowski? 

Córki nie są zainteresowane sportem?
J.S.: Nauka pochłania cały ich wolny czas. Zaczynają o 5 rano. Jestem 
z nich dumny, bo radzą sobie doskonale.

Jest pan wicemistrzem olimpijskim i wicemistrzem świata, mi-
strzem Azji, zapaśnikiem słynnej dagestańskiej szkoły, absolwen-
tem tamtejszej uczelni, a dziś trenerem z niemałymi już sukcesami. 
Z pewnością kuszą Pana, by przeniósł się do innego kraju…
J.S.: Mógłbym zaprzeczyć, ale szczerze powiem, że takie propozycje 
wciąż się pojawiają. Ale ja chcę dotrwać do igrzysk w Tokio jako trener 
polskiej kadry i odnieść sukces.

Jak pamiętam, to w Rio de Janeiro się nie udało. Magomiedmurad 
Gadżijew, pana krajan z Dagestanu, który leciał do Brazylii w roli 
jednego z faworytów, był przecież wtedy aktualnym mistrzem Eu-
ropy, medalu jednak dla Polski nie zdobył.
J.S.: Nie chciałbym już do tego wracać. Wszyscy pamiętamy, jak to 
było.  Najpierw wywalczył olimpijską kwalifikację, następnie ją stracił, 
by w końcu odzyskać. Ale ta huśtawka nastrojów sprawiła, że w Rio to 
nie był  ten Gadżijew. Mam nadzieję, że w Tokio będzie inaczej. Dziś 
jest zawodnikiem znacznie lepszym taktycznie, technicznie, mocniej-
szym psychicznie. Jest też szybszy, bardziej dynamiczny; ważne tylko, 
by miał spokój w głowie.

Ale na ostatnich MŚ mu nie poszło. Dlaczego?
J.S.: Miał anginę, brał antybiotyki. Walczył w wyższej wadze. Był go-
tów na dwa–trzy pojedynki. Na cztery, niestety, już nie.

Może dobrym pomysłem byłoby to, gdyby został w tej wyższej ka-
tegorii i nie dusił już wagi. Co pan o tym sądzi?
J.S.: Jest na to za mały, za krótki – jak my to mówimy, zresztą znala-
złem odpowiedniego dietetyka i jestem przekonany, że w jego przy-
padku waga nie będzie problemem. Dla mnie jest najważniejsze, że 
Gadżijew nie jest w tej reprezentacji osamotniony. Są inni polscy za-
paśnicy, którzy mogą stanąć w przyszłym roku na olimpijskim podium. 
Jestem o tym przekonany. Bardzo na nich liczę.

Ile prawdy jest w tym, że choć obaj z Gadżijewem jesteście z Da-
gestanu, to nie porozumiewacie się w lokalnym dialekcie, tylko po 
rosyjsku?
J.S.:  Tak, to prawda. Ja jestem Awarem, on Dargijczykiem. Proszę pa-
miętać, że Dagestan zamieszkują 33 narodowości, każda z nich ma 
swój język. A ta największa, awarska, skąd ja się wywodzę, dodatko-
wo ma 23 różne narzecza. W wioskach czy miasteczkach położonych 
blisko siebie, w odległości nie większej niż 3–5 kilometrów, ludzie 
mówią innymi językami i nie są się w stanie porozumieć.

Pan, o ile wiem, pochodzi z wielodzietnej rodziny.
J.S.: Jestem najmłodszy z jedenaściorga dzieci. Mam sześć sióstr 
i czterech braci, którzy tak jak ja uprawiali zapasy. Ojciec też walczył. 
Niestety zmarł, gdy miałem 11 lat, i nie doczekał moich największych 
sukcesów. A dziś rozgrywany jest turniej im. Jusupa Abdusałamowa. 
Myślę, że byłby z tego dumny. 

Rozumiem, że siostry zapasów nie uprawiały, bo to męski sport.  
Czy tam, gdzie się pan urodził, dziś byłoby to możliwe?
J.S.: W Machaczkale tak, ale tam, gdzie się urodziłem, nadal nie ma 
takiej możliwości.

Gdy ponad rok temu długo rozmawialiśmy o pańskim życiu i za-
pasach, mówił pan, że w Dagestanie, liczącym niecałe trzy miliony 
mieszkańców, sport ten uprawia ponad 30 tysięcy młodych ludzi. 
Wciąż jest tak popularny?
J.S.: MMA staje się poważną konkurencją. Wielką gwiazdą jest teraz 
Chabib Nurmagomiedow, mistrz UFC, ale on wywodzi się przecież 
zapasów. Był świetnym zapaśnikiem i w dużej mierze dzięki tym właśnie 
umiejętnościom wygrywa w oktagonie. Jego wygrana z Conorem 
McGregorem odbiła się szerokim echem nie tylko w Dagestanie. 

Panu się podoba MMA?
J.S.: Nie lubię tego, co wokół. W MMA liczy się biznes, sport jest na 
drugim planie. A moje życie to zapasy w stylu wolnym. Na szczęście 
w Dagestanie są one wciąż najważniejsze. W samej Machaczkale jest 
11 dużych klubów działających od 8 rano do 8 wieczorem. W każdym, 
na dwóch–trzech matach, ćwiczą dziesiątki młodych ludzi pod opie-
ką znakomitych fachowców. A przecież są jeszcze mniejsze ośrodki, 
nawet nie jestem w stanie podać, ile ich jest. Nic dziwnego, że nasz 
słynny dagestański poeta, Rasuł Gamzatow, pisał, że Dagestan bez 
zapaśników byłby jak kobieta bez pierścionka.

Ale w Polsce zapasy nie są i nie będą sportem narodowym, choć też 
mają piękną historię…
J.S.: Tu jest inny problem. Brak systemu, ale nie tylko. Zawodnicy 
najczęściej  nie szukają przyczyn niepowodzeń w sobie, tylko gdzieś 
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obok. Jak słyszę: tu nie Dagestan – to się burzę. Tu 
i tam są tacy sami ludzie, tu i tam mają dwie ręce 
i dwie nogi. Jak nie będziesz ciężko pracował, to 
nic nie osiągniesz. Powiem więcej, tam jest selek-
cja naturalna. W ogniu walki przebiją się najlepsi, tu 
trzeba od początku stawiać na jakość. Dlatego tak 
ważny jest system: młodych powinni szkolić bardzo 
dobrzy fachowcy, bo dom budowany na kiepskim 
fundamencie w pewnym momencie runie. Kilkana-
ście miesięcy temu widziałem na zawodach juniorów 
bardzo utalentowanego chłopaka, z olimpijskim po-
tencjałem. Minął rok i go nie poznałem. Nie rozwinął 
się. Był już znacznie słabszym zawodnikiem.

Chciał pan, by polską zapaśniczą młodzież treno-
wali najlepsi fachowcy, bo nie można odbierać im 
marzeń. Nie wszystko chyba udało się zrealizować?
J.S.: Tak, miałem taki pomysł, by kadetów popro-
wadził taki właśnie szkoleniowiec. Styl wolny, je-
śli chodzi o jego stronę techniczną, w porównaniu 
z klasycznym, to ocean możliwości. Dlatego tak 
ważne, by już na początku nie zaniedbać niczego 
pod względem technicznym. Chciałem też, wzorem 
reprezentacji Rosji czy Iranu, by juniorzy trenowali  
z seniorami pod moim okiem. Ale powiedziałem od 
razu, że dogadam się też z polskimi trenerami, po-
mogę, jak trzeba, doradzę, bo dla mnie najważniejsi 
są zawodnicy. Gdy sam walczyłem, nigdy nie uroni-
łem nawet jednej łzy, teraz płaczę, gdy moi zawod-
nicy wygrywają, płaczę, gdy przegrywają. Tak jestem 
z nimi zżyty, tak mi na nich zależy, jakby to były moje 
dzieci. Dlatego tak ważne jest, byśmy my – trenerzy  
– dogadywali się we własnym gronie. I wspólnie 
pchali ten wózek z zapasami.

Do kiedy ma pan ważny kontrakt?
J.S.: Termin jest nieokreślony, zobaczymy, co przy-
niosą najbliższe miesiące, jak poradzimy sobie w tur-
niejach kwalifikacyjnych, kto pojedzie na igrzyska 
i czy Tokio będzie dla nas szczęśliwe. Pytań jest wie-
le, na odpowiedzi musimy poczekać.

Przyjmijmy, że w najbliższych dniach odbiera pan 
telefon od bogatej federacji. Dają dwa–trzy razy 
więcej pieniędzy niż w Polsce, szansa na olimpij-
skie medale też jest tam spora. Jaką podejmuje pan 
decyzję?
J.S.: Już był taki telefon. Z bardzo konkretną propo-
zycją. Ale przede wszystkim takie medale nie byłyby 
moje. A ja chcę mieć swoje, zdobyte z tymi, z którymi 
ciężko pracuję od lat. Tym bardziej, że moi zapaśni-
cy są w stanie wygrywać z każdym. Czyli odpowiedź 
jest prosta.
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Dlatego tak ważny jest system: 
młodych powinni szkolić bardzo dobrzy 
fachowcy, bo dom budowany na kiepskim 
fundamencie w pewnym momencie runie. 
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Niebywały rozwój technologiczny, nieograniczone możliwości pomia-
rów, obserwacji i analiz sportowców – zarówno podczas treningu, jak 
i zawodów – pozwalałyby przypuszczać, że trenerzy mają dziś wystar-
czające środki do idealnego przygotowania zawodników. Osiągnięcie 
optymalnej formy nie powinno być problemem, a dzięki bezbłędne-
mu doborowi obciążeń treningowych możliwe jest wyeliminowanie 
urazów i kontuzji. Tak się wydaje. A jednak nie zawsze taka sytuacja 
ma miejsce, a debata nad objętością i jakością treningu wciąż jest, 
mimo wieloletnich doświadczeń, aktualna.

Przykład z pływania

Doskonałym przykładem jest opublikowana w 2017 roku w „Jour-
nal of Human Kinetics” praca autorstwa naukowców z irlandzkiego 
Uniwersytetu w Limerick: Franka J. Nugenta, Thomasa M. Comynsa 
i Gilesa D. Warringtona Quality Versus Quantity Debate in Swimming: 
Perception and Training Practices of Experts Swimming Coaches1.

Autorzy wybrali bardzo skuteczną metodę naukową – przeprowadzili 
wywiady i ankiety wśród 11 trenerów, ekspertów pływania. Tematyka 
była ściśle określona i dotyczyła pięciu niezwykle ważnych zagadnień:

Motto: 

Jakość czy ilość – trenuj tyle, ile to konieczne, nie tyle, ile to możliwe.
Henk Kraaijenhof

1. Programów ukierunkowanych na jakość – prowadzą do 
osiągania krótkotrwałych postępów.

2. Programów ukierunkowanych na jakość – służą dorosłym 
zawodnikom.

3. Budowania wytrzymałości tlenowej.
4. Znaczenia „powolnego” (technicznego) pływania.
5. „Break Point Volume”, teorii opracowanej przez Billa 

Sweetenhama.
Zwłaszcza dwa pierwsze zagadnienia potwierdzają, jak istotne jest 
zaplanowanie właściwych proporcji pomiędzy objętością a jakością 
(intensywnością) treningu. Z zawartych w publikacji odpowiedzi tre-
nerów pływania wyłaniają się regularnie następujące sformułowania:

1. W przypadku młodych zawodników najważniejszy jest dłu-
gotrwały rozwój, a nie szukanie szybkich, spektakularnych, 
lecz niegwarantujących długotrwałych sukcesów rozwią-
zań. Dlatego też powinien dominować trening o charakte-
rze wytrzymałości tlenowej, dodatkowo dający możliwość 
prawidłowego kształtowania techniki. Nie należy jednak za-
pominać, że zdaniem Sweetenhama i Atkinsona2 drugim naj-
ważniejszym źródłem energii u młodych pływaków w wieku 
9–12 lat (chłopcy) i 8–11 lat (dziewczynki) jest system AT-
P-CP – tak więc i ten rodzaj wysiłku powinien występować 
w treningu młodych pływaków, przygotowując ich do trenin-
gu na późniejszych etapach kariery.

2. W przypadku seniorów głos ekspertów nie daje złudzeń – nie 
w objętości, a raczej w jakości i intesywności treningu powin-
niśmy szukać drogi do osiągania sukcesów. David Salo3, jeden 
z głównych propagatorów quality based training programm 
jednoznacznie mówi: „przez lata poznałem trenerów wierzą-
cych, że przepłynięte kilkometry uczynią pływaków lepszymi. 
Ja w to nie wierzę, ponieważ objętość sprawi, że będziesz 
sprawniejszy, ale nie sprawi, że będziesz szybszy”.

Jakość
czy ilość?

Dr Łukasz Trzaskoma, Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Budapeszcie

Trening przemyślany
(delibarate practice),
czyli psycholog
o periodyzacji treningu



ta elastyczność maleje praktycznie do zera. Nie należy bać się jednak 
treningu „siłowego”, należy go tylko prawidłowo zaplanować i dosto-
sować do potrzeb indywidualnego zawodnika. 

Trenować w odpowiedni sposób

Takie właśnie indywidualne i „jakościowe”, a nie „ilościowe” podejście 
do treningu siłowego, obecnie nazywane „treningiem funkcjonalnym”, 
szerzej opisałem w numerze 1/2019 „Forum Trenera”. Ale skuteczność 
i celowość treningu możemy również rozpatrywać z nieco odmiennej, 
psychologicznej perspektywy.

W 1993 roku szwedzki psycholog K. Anders Ericsson4 zaproponował 
następującą tezę: na osiągnięcia składają się talent i przygotowania. 
Ludzie mają potężne możliowości rozwoju swojej sprawności tak dłu-
go, jak trenują w odpowiedni sposób. Takie podejście nazwał delibera-
te practice, czyli trening przemyślany, oparty na analizie.

Według definicji Ericssona chodzi o wysoce złożone działanie, które-
go wyraźnym celem jest poprawa wydajności, jakości. Zatem jakość 
wydaje się tym czynnikiem, który może mieć decydujący wpływ na 
rozwój sportowca. Dokładnie o tym wspomina Ericsson w rozmowie 
z Danem Petersonem5: „Gdy oglądałem wiele treningów, odwiedza-
jąc różnego typu zespoły, zauważyłem, że niewiele z nich opiera się 
na idei indywidualnego treningu przemyślanego (deliberate practice), 
w którym robi się coś, co jest odpowiednie dla poprawy niektórych 
aspektów wydajności w bardziej zindywidualizowanym kontekście”.

Jakość treningu, a nie jego objętość, i pozytywne efekty na przykła-
dzie drużyny koszykówki kobiet
Jako przykład takiego podejścia do planowania i realizacji treningu 
mogą posłużyć mojej własne doświadczenia z pracy w klubie koszy-
kówki kobiet. 

Podczas dwóch sezonów miałem przyjemność współpracować z tre-
nerem, dla którego priorytetem były odpowiednie proporcje pomię-
dzy objętością i intensywnością treningu a indywidualizacją – bądź co 
bądź w pracy z zespołem. 

Jeszcze na etapie planowania okresu przygotowawczego należało 
dokonać niemałej rewolucji: klasyczny wzorzec periodyzacji (linear 
periodization), opracowany już w latach sześćdziesiątych XX wieku 
przez Matveyeva6, został zastąpiony „falowaniem” (undulated period-
ization), zaproponowanym przez Flecka7. 

Efekty pracy i propagowania takiego podejścia do treningu są wyraź-
nie widoczne...

Kompromis między trenerem głównym 
a trenerem przygotownia fizycznego

Dla trenera przygotowania fizycznego takie nastawienie jest niezwy-
kle istotne, gdyż umożliwia wszechstronny rozwój fizyczny sportowca 
na każdym etapie jego kariery. Proporcje pomiędzy objętością a in-
tensywnością treningu w przypadku treningu „siłowego” mogą być 
bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym skuteczność realizowa-
nych zadań – pod warunkiem, że trening ten jest prawidłowo łączony 
z treningiem specjalistycznym.

Planowanie powinno więc być kompromisem pomiędzy trenerem 
głównym a trenerem odpowiadającym za przygotowanie fizyczne. 
Wspólne określenie głównych celów stawianych przed zawodnikiem, 
zdefiniowanie jego słabych i mocnych stron oraz maksymalne wyko-
rzystanie metod i środków treningowych, może być gwarantem suk-
cesu.

Szczególnie ważne wydaje się znalezienie takich bodźców 
treningowych, które wpłyną na poprawę tych cech, które są na 
niskim lub średnim poziomie, nie osłabiając tych, które są na poziomie 
optymalnym. Na przykład: u znakomitej większości pływaków, 
u których ogólna wytrzymałość tlenowa i lokalna wytrzymałość 
siłowa są na bardzo wysokim poziomie, poprawa siły i mocy nie 
może odbywać się podczas 120-minutowego treningu siłowego, 
podczas którego zawodnik wykonuje dużą liczbę ćwiczeń, serii 
i przede wszystkim powtórzeń. Takie „wytrzymałościowe” podejście 
do treningu, często niestety celowo zbliżone do charakteru treningu 
specjalistycznego, nie tylko jest nie wystarczającym bodźcem do 
rozwoju siły i mocy, ale może być również niebezpieczne. Duża liczba 
powtórzeń, często ze zbyt dużym obciążeniem (w końcu celem jest 
zwiększanie siły, zawodnik więc dąży do zwiększania obciążenia 
w ćwiczeniu), wykonywanych za szybko, niedokładnie, może 
w krótkim czasie doprowadzić do poważnych urazów.

Taki trening nie spełnia swojej roli, jest wręcz niebezpieczny dla spor-
towca. Często jest więc pomijany przez trenerów, którzy obawiają się 
jego negatywnego wpływu na zawodnika. O ile w okresie przygoto-
wawczym trenerzy są bardziej elastyczni, o tyle w okresie startowym 
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Dogłębna analiza dostępnego piśmiennictwa określającego aktualne 
wymagania dyscypliny pozwoliła na przyjęcie następujących założeń:

1. Koszykówka to dyscyplina oparta głównie na wysiłkach an-
aerobowych (zdecydowanie w oparciu o system ATP-CP)8.

2. Podczas meczu zawodnicy wykonują około tysiąca zmian po-
łożenia ciała (ruszanie, zatrzymania, zmiany kierunków, skoki, 
rzuty, zbiórki itp.), średnio co 2 s9.

3. Zawodnicy muszą pokonywać duże wartości siły i bezwład-
ności podczas ruszania i zatrzymywania się9.

4. Analiza gry z zastosowaniem najnowszej technologii 
pomiarowej (Real Track Positioning System) w koszkówce 
kobiet na najwyższym poziomie sportowym pozwala na 
uzsyskanie poniższych średnich wartości10: 
• 44 sprinty o maksymalnym czasie trwania 2 s, co sta-

nowi 5,2% wszystkich czynności ruchowych podczas 
meczu,

• ponad 50% wszystkich czynności ruchowych zawod-
niczki wykonują bez piłki,

• 86,7% biegów odbywa się na dystansie krótszym niż  
10 m, w tym 50% na dystansie krótszym niż 5 m,

• 55,2% biegów odbywa się na wprost,
• 25,2% biegów odbywa się po łuku,
• 19,6% biegów zawiera zmianę kierunku.

5. Podczas meczu zawodniczki wykonują średnio 35 ±11 wys-
koków11.

6. Wysiłki podczas meczu mają charakter przede wszystkim 
beztlenowy (ATP-CP), średnia częstotliwość skurczów ser-
ca to 162 ±3,0, średnie stężenie kwasu mlekowego we krwi 
kształtuje się na poziomie 3,7 ±1,4 mmol/l, a stosunek czasu 
trwania wysiłku do przerwy jest na poziomie 1,43 ±1,1211.

Przytoczone wartości jednoznacznie wskazują, że w treningu 
koszykarek jakość zdecydowanie dominuje nad objętością, a badania 
laboratoryjne oraz testy sprawnościowe zdecydowanie tę tezę 
potwierdzają. U wszystkich zawodniczek wartości VO2max były 
na bardzo wysokim poziomie, natomiast najlepsze koszykarki 
dominowały w testach Wingate, agility T-Test oraz testach siły i mocy 
maksymalnej.

Kierując się dogłębną analizą zebranych informacji, wyników testów 
laboratoryjnych oraz trenerskich, a także świadomi celów określonych 
przez Ericssona – deliberate training – przyjęliśmy następujące cele 
i zadania rocznego programu treningowego:

1. Jakość treningu, zarówno specjalistycznego, jak i siłowego, 
powinna dominować nad jego objętością.

2. Odchodzimy od klasycznego schematu periodyzacji 
liniowej, przechodzimy na schemat periodyzacji typu 
„falowanie”. Jest to o tyle istotne, że przede wszystkim 
w okresie przygotowawczym zdecydowanie odchodzimy 
od klasycznych wysiłków wytrzymałości tlenowej (nadal są 
kluby, w których zawodnicy pokonują dziesiątki kilometrów, 
często na bieżniach lekkoatletycznych, pozornie tylko 
przygotowując się do sezonu!), zdecydowanie kładąc nacisk 
na wysiłki trwające do 25–30 s, ze stosunkiem 1 : 3 lub 1 : 
4 wysiłku do przerwy wypoczynkowej. Przerażonym nowym 
systemem doświadczonym zawodniczkom, które pierwszy 
raz w swojej karierze nie są „wykończone” treningiem, 
tłumaczymy, że patrząc całościowo na 90-minutową 
jednostkę treningową o charakterze interwałowym, i tak 
mamy wpływ na wytrzymałość tlenową – w końcu średnie 

tętno mierzone za pomocą systemu Polar Team System 
wynosi około 140 uderzeń na minutę – więc nie mają 
powodów do zmartwień.

3. Kładziemy duży nacisk na sprawność (agility), siłę maksy-
malną względną (czyli odniesioną do masy ciała) oraz moc 
(w strefie mocy szybkościowej lub maksymalnej).

4. Większość ćwiczeń sprawności i szybkości, ale również tak-
tyki wykonujemy z uwzględnieniem elementów technicznych 
oraz obciążeń metabolicznych.

5. Periodyzacja treningu siłowego uwzględnia indywidualne 
umiejętności zawodniczek, poziom zaawansowania i długo-
falowe cele, zwłaszcza w przypadku zawodniczek młodych.

6. Cel nadrzędny – ograniczenie do minimum lub wręcz 
wyeliminowanie urazów.

Całość wykonywanej przez zawodniczki pracy poddajemy stałej 
kontroli. W tym celu stosuje się Polar Team System do rejestracji 
tętna i parametrów kinetycznych oraz przeprowadza pomiary 
biomechaniczne w warunkach dynamicznych podczas wyskoków na 
platformie dynamometrycznej.

Pomiary wykonujemy praktycznie na każdym treningu oraz meczu 
(spotkania we własnej hali).

Makrocykl roczny obejmował okres pomiędzy sierpniem a początkiem 
maja. W tym czasie drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych, 
pucharze krajowym i międzynarodowych rozgrywkach Euroligi. 

Cele stawiane przez władze klubu zostały spełnione z nawiązką – 
drużyna zdobyła mistrzostwo i puchar kraju, w rozgrywkach Euroligi 
doszła do ćwierćfinału, mierząc się z drużynami o kilkukrotnie więk-
szym budżecie. 

Dzięki regularnie wykonywanym pomiarom sztab szkoleniowy miał 
informacje na temat aktualnej dyspozycji każdej z zawodniczek, dzię-
ki czemu nie tylko mógł skutecznie planować obciążenia treningowe, 
ale przede wszystkim przeciwdziałać zjawisku przetrenowania. 
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Wartości prędkości maksymalnej podczas wyskoku pionowego 
na platformie dynamometrycznej. Doświadczona 33-letnia 
zawodniczka (reprezentantka kraju). Pomiary zostały wykonane 
przed najważniejszymi meczami w sezonie. Na uwagę zasługują 
następujące fakty: dzięki pomiarom sztab szkoleniowy mógł 
skutecznie zareagować na znamienny spadek formy, unikając 
groźnego w skutkach przetrenowania; znamienna jest linia trendu 
świadcząca o skutecznym planowaniu i realizacji treningu – 
zawodniczka przed drugim, zwycięskim meczem finałów osiągnęła 
najwyższe wartości mierzonego parametru.



Pomiary zostały wykonane przed najważniejszymi meczami w sezo-
nie. 

Jednak największym sukcesem sztabu szkoleniowego, który nie tylko 
dał wymierny efekt w aktualnym sezonie, ale miał też ogromny wpływ 
na przyszłą karierę zawodniczek, był absolutny brak kontuzji! Żadna 
z zawodniczek nie opuściła z tego powodu ani jednego treningu.

Możemy stwierdzić, że mieliśmy niebywałe szczęście, ale patrząc 
obiektywnie na liczbę meczy (dwa razy w tygodniu), długie podró-
że, najwyższy poziom rywalizacji, śmiało możemy zaryzykować tezę, 
że stosunek intensywności (jakości) do objętości (ilości) ma ogromny 
wpływ na sukces w sporcie.
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Wartości prędkości maksymalnej, masy ciała oraz mocy maksy-
malnej względnej podczas wyskoku pionowego na platformie dy-
namometrycznej. Młoda 22-letnia zawodniczka, określana „talen-
tem” (reprezentantka kraju). W tym przypadku jednym z głównych 
celów makrocyklu było wprowadzenie zawodniczki do rywalizacji 
na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym i znamiennym roz-
wijaniu masy ciała, siły i mocy maksymalnej.
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Rok temu na łamach „Forum Trenera” ukazał się artykuł mojego au-
torstwa „Solidna podstawa chudziutkiej piramidy”, w którym pisałem 
o słabej kondycji polskiego pływania. Po głównych imprezach tego 
sezonu czuję się zmuszony ponownie zabrać głos w tej sprawie.

Dokonania naszych pływaków w ostatnich 12 miesiącach potwier-
dziły tylko moje słowa sprzed roku. Odbyły się mistrzostwa świata 
seniorów, juniorów oraz mistrzostwa Europy juniorów, w których 
nie zdobyliśmy ani jednego medalu. W kontekście przyszłorocznych 
igrzysk olimpijskich trzeba sobie jasno zdać sprawę, że w pływaniu 
szanse na jakikolwiek medal są iluzoryczne. Taki sezon powinien 
otworzyć oczy wszystkim, którym pływanie leży na sercu, a którzy 
ostatnio lekko przysnęli. To w zasadzie ostatni moment, żeby zacząć 
myśleć o odbudowie tego sportu przed igrzyskami w 2024 roku. Ina-
czej pływanie popadnie w Polsce w czarną otchłań.

Konkurencja odpływa

Środowisko, o dziwo, wydaje się być pogodzone ze stanem rzeczy, jaki 
istnieje w polskim pływaniu. Nie słychać nic o próbach poprawy sy-
tuacji, jakiejś radykalnej reformie. A przecież uzyskane w tym sezonie 
wyniki pokazują, że już nawet w porównaniu z Europą osuwamy się 
w klasyfikacjach coraz niżej. To sytuacja, w której trzeba bić na alarm!

Na tegoroczne mistrzostwa świata seniorów w Gwangju pojechała 
22-osobowa kadra oparta na zawodnikach doświadczonych, byłych 
medalistach wielu światowych i europejskich imprez. Dorobek Polski 

to dwa miejsca w fina-
łach. Najlepiej zaprezen-
tował się nasz najbardziej 
utytułowany aktualnie 
pływak Radosław Kawęc-
ki, który zajął 4. miejsce na 200 m st. grzbietowym. Siódmy na 50 m 
st. dowolnym był Paweł Juraszek. Co cieszy, oba te dystanse to kon-
kurencje olimpijskie. Ale trudno przejść obojętnie obok faktu, że były 
to pierwsze od 1998 roku mistrzostwa świata bez medalu dla Polski. 
Ostatnim medalistą był dwa lata temu Wojciech Wojdak, który w Chi-
nach, mimo zmiany klubu i trenera nie zdołał wejść nawet do finału.

O występach pozostałych zawodników nie można napisać nic opty-
mistycznego. Nie wdarły się do światowej czołówki najmłodsze 
w ekipie Aleksandra Knop i Zuzanna Herasimowicz. A było w Gwan-
gju kilka efektownych zmian pokoleniowych w wykonaniu m.in. Wę-
gra Kristofa Milaka, który wymazał z tabel rekord Michaela Phelpsa 
na 200 m motylkiem, 17-letniego Rosjanina Andrieja Minakowa czy 
Amerykanki Regan Smith, rówieśniczki naszej Zuzanny, która wygrała 
koronną konkurencję Polki – 200 m st. grzbietowym – bijąc przy tym 
rekord świata.

Za sukces odniesiony w MŚ 2019 uznano zakwalifikowanie na igrzy-
ska olimpijskie pięciu sztafet. Ja widzę to nieco inaczej. W żadnej 
z nich nie udało się Polakom nawet otrzeć o finał mistrzostw świata. 
Nie ma przesłanek, żeby w IO w Tokio miało być inaczej. Mamy już 
doświadczenie choćby z igrzysk w Londynie, w których polska sztafe-

Stefan Tuszyński
Trener pŁywania w UKS 48 Warszawa-Śródmieście

Sezon bez 
medalu

czas bić na alarm

Aby pływanie przetrwało w Polsce i zajmowało czołowe miejsce wśród 
dyscyplin, już teraz trzeba zadbać o dobry start w następnych igrzy-
skach w Paryżu w 2024 roku. To naprawdę ostatni moment.



ich rodziców. Budowanie strategii rozwoju zawodnika opartej na dą-
żeniu do medalu olimpijskiego to mrzonka w kraju, który wywalczył 
takich trofeów zaledwie sześć.

Blaknie wizja, brakuje wiary

Powrócę krótko do kilku spraw, o których pisałem rok temu, bo to 
kolejne problemy, które blokują rozwój tego sportu w Polsce. Przede 
wszystkim o archaicznym systemie na poziomie szkoły średniej opar-
tym na szkołach mistrzostwa sportowego. Te, po pierwsze, zniechęcają 
rodziców zawodników, bo poziom nauczania w liceach SMS nie dorów-
nuje temu z innych szkół. Dla zdolnych uczniów z ambicjami pozostaje 
wybór „zwykłego” liceum. A to przeważnie wiąże się z zakończeniem 
kariery pływackiej przez młodego człowieka, któremu nie udaje pogo-
dzić tak wymagającego sportu, jakim jest pływanie, z nauką. Poza tym 
SMS-y od lat nie wyszkoliły zawodnika na miarę medalu mistrzostw 
świata czy Europy. Tak więc zachęta sportowa też odpada.
Kolejna sprawa to trenerzy, którzy pracują ze świadomością braku 
możliwości dochowania się seniora. Co gorsza, najtrudniej jest tym 
z dużych miast. Z roku na rok blaknie ich wizja wychowania mistrza 
olimpijskiego. Godzą się z tym, że zawodnik, z którym wiążą nadzieje, 
w wieku 16 lat w ogóle przestanie pływać albo trafi do innego klubu. 

ta kobiet 4x200 m st. dowolnym była ostatnia z tak wielką stratą, że 
nie mieściła się w kadrze telewizyjnym. To była wizerunkowa porażka 
dyscypliny. Podobnie może być za rok. 

Po co w ogóle mam pływać?

Nie chcę szczegółowo omawiać zawodów juniorskich. W każdym ra-
zie fakt, że ani w MŚ, ani w ME żaden z biało-czerwonych nie staje 
na podium, to sytuacja bez precedensu. Ale co z tego? Przecież by-
wały takie lata, że Polska zdobywała kilkanaście medali juniorskich 
ME, a nie przekładało się to później na triumfy wśród seniorów. Kilku 
zdolnych młodych zawodników, którzy ostatnio takie medale wywal-
czyli, jak Kacper Stokowski czy Jakub Kraska, wyjechało na studia 
do USA i ich kariery przyhamowały. Taką sytuację już przerabialiśmy 
choćby z Janem Świtkowskim czy Marcinem Cieślakiem.

Tu dotykamy podstawowego problemu w polskim pływaniu: braku 
motywacji do trwania przez lata w morderczym treningu. Jedyną za-
chętą do uprawiania tego sportu po szkole podstawowej jest szansa 
na studiowanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polacy dość łatwo 
otrzymują stypendia. Nie ma praktycznie innej ciekawej oferty, która 
przemawiałaby do dzieci zajmujących się pływaniem, a zwłaszcza do 
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W związku z tym wyciskają z młodego, zdolnego pływaka wszystko, 
co się da, w wieku młodzika i juniora młodszego i zbierają medale 
w najmłodszych kategoriach wiekowych. Taki pływak, nawet gdyby 
wytrwał w sporcie, nie będzie nigdy dobrym seniorem.

Środowisko wydaje się być pogodzone z taką sytuacją. Nie słychać, 
aby były podejmowane próby jakiejkolwiek jej zmiany, poprawy. Nie 
ma żadnych propozycji ze strony trenerów, którzy opiekują się kadrą 
juniorów ani seniorów. A przecież w ich żywotnym interesie leży to, 
aby do tej kadry trafiali jak najlepsi zawodnicy. 

Takich to ja już widziałem

Co zrobić, żeby pływanie odbiło się od dna? Jak pozbyć się marazmu 
panującego w tym sporcie? W sporcie, w którym w jednych igrzyskach 
do rozdania jest ponad 100 medali! Już samo to powinno poruszyć 
każdego, kto liczy na wysoką lokatę naszego kraju w olimpijskiej tabeli 
medalowej. Zwłaszcza że pływanie nie jest w Polsce jakąś niszową 
dyscypliną, bo w najmłodszych kategoriach uprawiają ją dziesiątki 
tysięcy dzieci.

Od kilku lat trenuję pływaków, którzy mogą walczyć o medale w 2024 r.  
w Paryżu. Będą wtedy nadal bardzo młodzi, ale historia pływania 
pokazuje, że zdarzali się zawodnicy 17- i 18-letni, którzy zdobywali 
olimpijskie trofea i bili rekordy świata. Moi pływacy mają parametry, 
które dają mi prawo mówić o tym odważnie. 

To nie są jedyni wybitnie zdolni młodzi ludzie w tym wieku, którzy 

aktualnie trenują w Polsce. W rocznikach 2006 i 2007 naliczyłem ta-
kich 36. Z każdym rokiem ta liczba będzie malała, ale to nic nadzwy-
czajnego. Ważne, aby przed 2024 rokiem nie spadła do zera, jak to 
się nieraz zdarzało. Gdyby wybrać jeszcze zawodników z roczników 
2003–2005, uzbierałaby się całkiem pokaźna grupa potencjału me-
dalowego na igrzyska w Paryżu.

Z tym, że ta wspaniała młodzież nikogo w tej chwili nie interesuje! 
Uzyskując wyniki najlepsze w historii polskiego pływania w katego-
riach 12- czy 13-latków, zawodnicy słyszą najczęściej „takich mło-
dych rekordzistów to ja już wielu widziałem. Zobaczymy, co będzie, 
jak będzie miał 18 lat”. 

I słyszą to od ludzi, którym powinno zależeć, by właśnie taki wyjąt-
kowy zawodnik dotrwał w sporcie do pełnoletności. I żeby wtedy był 
już na przykład rekordzistą Europy. A tymczasem dowiadują się, że 
nie są warci nawet pochwały. Młodzicy są u nas lekceważeni. A to 
też zawodnicy, którzy bardzo ciężko pracują, wiele poświęcają. To od 
nich powinno się zacząć budować przyszłość dyscypliny, a nie czekać 
z założonymi rękoma, aż dorosną do wieku seniora.

Podmiotem musi być zawodnik

Aby ten sport przetrwał w Polsce i zajmował wśród dyscyplin czo-
łowe miejsce, już teraz trzeba zadbać o dobry start w Paryżu 2024. 
Właściwie to już rok temu powinien powstać specjalny sztab przy-
gotowań, ale sytuacja nie jest jeszcze stracona. Choć to naprawdę 
ostatni gwizdek. Trzeba zacząć od 12-latków i iść w górę, otaczając 
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należytą opieką pływaków, którzy są potencjalnymi 
medalistami. I tak co rok uważnie przyglądać się 
kolejnemu rocznikowi, aby była ciągłość, działanie 
strategiczne, a nie akcyjność.

Nie chodzi tu o wielkie pieniądze, o kosztowne wy-
jazdy, zagraniczne zgrupowania. Najmłodszym wy-
starczy na początek dobre słowo. Może dyplom po 
sezonie, pamiątkowa koszulka z logo macierzystego 
związku, list do szkoły. W ten sposób doceniony po-
czuje się też trener i znajdzie motywację do lepszej 
pracy. 

Najważniejszy jest oczywiście monitoring. Zapy-
tanie szkoleniowca, jakimi sposobami doszedł do 
wyników ze swoim pływakiem. Prośba o sprawoz-
dania, które mogliby przeanalizować fachowcy. 
Regularne zapraszanie młodych zawodników na 
badania do Instytutu Sportu, żeby naukowcy ocenili 
potencjalne możliwości zdolnego młodzika, a po-
tem kontrolowali przebieg jego kariery.

To, o czym piszę, wydaje się strasznie banalne. Tak, 
tyle, że pływanie w ten sposób nie działa. Do tego 
potrzeba odpowiedzialnych ludzi, którzy włożą w to 
sporo wysiłku. Nie kolejnych trenerów kadry, którzy 
będą czekali na gotowych zawodników, a po niepo-
wodzeniu zwalali winę na trenerów klubowych.

Przenoszenie takich obowiązków na okręgowe 
związki, kadry wojewódzkie itp. nie przynosi żad-
nych owoców. Podobnie jak czekanie na to, że 
w wieku 17 lat objawi się nowa Otylia Jędrzejczak. 
Może i zdarzy się, że doczekamy juniora, który bę-
dzie uzyskiwał dobre wyniki, ale nie znaczy to, że 
zostanie on równie dobrym seniorem. Bez obser-
wacji od młodzika nikt nie będzie wiedział poza 
jego trenerem, czy to pływak rozpoczynający marsz 
po światowe trofea, czy wyeksploatowany ponad 
miarę wrak.

No i rzecz najważniejsza. Trzeba stworzyć szansę 
klubom, które mają ambicję dochować się seniora. 
Które własnymi możliwościami tworzą pływakowi 
warunki, by mógł godzić naukę z ciężkim trenin-
giem. Gdzie pracują trenerzy z wizją, z pasją, którym 
będzie zależało na doprowadzeniu zdolnego ucznia 
do wieku, w którym będzie on mógł rywalizować na 
poziomie seniora. Pieniądze w pływaniu są, trzeba 
tylko przestać je trwonić. Podmiotem w pływaniu 
musi zacząć być zawodnik. Nie system, organizacja, 
posada czy zachowanie spokoju. Zawodnik jest naj-
ważniejszy. Jemu trzeba stwarzać warunki rozwoju. 
Bez względu na to, ile ma lat.
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O muzyce
nie tylko dla 
sportowców
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Wstęp 

Wraz z pojawieniem się odtwarzaczy muzycznych nowej generacji 
wszechobecne stało się słuchanie muzyki podczas wykonywania 
różnego rodzaju wysiłków fizycznych zarówno przez sportowców, 
jak i osoby ćwiczące rekreacyjnie. Dzięki niezwykłemu postępowi 
technologicznemu powstał odtwarzacz muzyczny, który automatycz-
nie synchronizuje tempo utworu z częstotliwością kroków chodu lub 
biegu, a nawet synchronizuje każdy rytm muzyki z odgłosem kroków.

Jest nim D-Jogger, odtwarzacz muzyki, który jest w stanie zwiększyć 
lub zmniejszyć prędkość słuchanej fazy utworu, tak aby dopasować 
ją do tempa chodzenia lub biegania. Gdy następuje istotna zmiana 
tempa – na przykład bieg przejdzie w chód – wówczas D-Jogger nie 
mogąc dostosować danego utworu, wybiera inny, bliższy nowemu 
tempu. Niewątpliwą zaletą mocnego, jednostronnego sprzężenia 
zwrotnego tego urządzenia jest to, że zawsze nastąpi wyrównanie 
synchronizacji, nawet jeśli użytkownik nie ma wyczucia rytmu lub 
całkowicie ignoruje bodźce muzyczne [Moens i wsp. 2014, Moens 
i Leman 2015]. 

Zdaniem Van Dycka i Lemana [2016] takie inteligentne multimodal-
ne interfejsy muzyczne, pozwalając na indywidualne dostosowywa-
nie parametrów muzycznych do ruchu w czasie rzeczywistym, mogą 
w pełni zoptymalizować efekt ergogeniczny muzyki dla konkretnego 
sportowca, tak że muzyka może się stać rodzajem „spersonalizowa-
nego, legalnego narkotyku". 

Poza opisanym wyżej adaptacyjnym odtwarzaczem muzyki, dostęp-
nych jest wiele komercyjnych aplikacji pozwalających dostosowywać 
muzykę do ruchu w realnym czasie, które bez trudu można znaleźć 
w Internecie, choć często są opracowane w oparciu o niekompletne 
wyniki badań.

Czy sportowcy chętnie słuchają muzyki?

Laukka i Quick [2013] zapytali 239 najlepszych szwedzkich sportow-
ców, jak ważna była/jest dla nich muzyka podczas uprawiania sportu. 
Z uzyskanych w 6-punktowej skali (1 = wcale nieważna, 6 = bardzo 
ważna) ocen średnia wyniosła 3,70, a rozkład odpowiedzi był na-
stępujący: 6 (13% badanych), 5 (20% badanych), 4 (26% badanych),  
3 (17% badanych), 2 (15% badanych) i 1 (10% badanych). Kobiety 
oceniły  muzykę (3,94) jako istotnie ważniejszą w uprawianiu sportu 

Czy sportowcy chętnie słuchają muzyki? Jakie są efekty słuchania muzyki dla zdol-
ności wysiłkowych? Kiedy trzeba unikać muzyki w treningu?

Dr Maria Ładyga
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy



niż mężczyźni (3,42). Co ciekawe, uzyskane 
wyniki pokazały, że sportowcy ceniący mu-
zykę w życiu codziennym również częściej 
uważają muzykę za ważną w sporcie.

Z doniesień prasowych wynika, że muzyka 
była/jest ważna dla wielu wybitnych spor-
towców. Nasza znakomita pływaczka Otylia 
Jędrzejczak na pytanie,  jak wygląda ostat-
nie 15 minut przed startem, odpowiedziała: 
"Staram się skoncentrować, więc słucham 
muzyki. Ostatnio są to składanki. Głównie 
polski hip-hop, Szymon Wydra i Kayah. Bar-
dzo mnie motywuje. Stres zamieniam w wolę 
walki. Jestem nabuzowana, co pomaga w do-
brym starcie".

Muzyka była równie istotna dla Michaela 
Phelpsa, jednego z najwybitniejszych olimpij-
czyków, 23-krotnego medalisty igrzysk. Na 
prawie każdym zdjęciu widać Amerykanina 
ze słuchawkami iPoda. W jednym z wywia-
dów powiedział: „Przez całą karierę ścigałem 
się ze słuchawkami i słuchałem muzyki do 
ostatniej możliwej chwili. Pomagało mi się 
to zrelaksować i wejść do mojego małego 
świata”.

Pomimo tego, że znani sportowcy słuchają 
muzyki przed startem, niewiele jest badań 
naukowych nad określeniem efektów i me-
chanizmów leżących u podstaw takiego dzia-
łania. 

Kiedy i dlaczego sportowcy
słuchają muzyki?

Z badań Laukki i Quicka [2013] nad emo-
cjonalnym i motywacyjnym wykorzystaniem 
muzyki w sporcie wynika, że szwedzcy spor-
towcy, którzy uprawiali różne sporty indy-
widualne na poziomie krajowym lub mię-
dzynarodowym, najczęściej słuchali muzyki 
podczas przygotowań do startu w zawodach, 
rozgrzewek i sesji treningowych, a rzadziej 
po zawodach i podczas zawodów. Wynika 
to faktu, że wiele organizacji zarządzających 
sportem zakazuje obecnie słuchania muzyki 
podczas zawodów. 

Najczęściej zgłaszanymi przez ankietowa-
nych sportowców powodami do słuchania 
muzyki było zwiększenie: gotowości przed-
startowej, ekspresji pozytywnych emocji, 
motywacji, poziomu zdolności wysiłkowych 
i stanu flow, czyli stanu, w którym zawod-
nik nie odczuwa zmęczenia, jest w pełni 
skoncentrowany, a jego działanie jest najko-
rzystniejsze. Sportowcy zgłaszali ponadto, 
że słuchając muzyki podczas ćwiczeń prze-
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żywali głównie pozytywne stany afektywne (np. czujny, szczęśliwy, 
spokojny/zrelaksowany, pewny siebie). Wszystkie te motywy można 
postrzegać jako sposoby uczynienia treningu bardziej przyjemnym 
i skutecznym.

Wyniki badań Laukki i Quicka [2013] potwierdziły wcześniejsze 
ustalenia Bishopa i wsp. [2007] oparte na wywiadach z 14 młodymi 
tenisistami, z których również wynikało, że zawodnicy ci świadomie 
wybierali muzykę, aby wywołać różne stany emocjonalne, poprawę 
nastroju i wzrost pobudzenia, zarówno podczas treningów, jak i przy-
gotowań do zawodów. 

W jaki sposób i jakiej muzyki
słuchają sportowcy?

W oparciu o wyniki przedstawione w pracach naukowych Terry 
i Karagerghis [2011] wyróżnili cztery sposoby wykorzystania muzyki 
przez sportowców:

• Słuchanie muzyki asynchronicznej. W tej praktyce muzyka 
jest tylko tłem do osiągnięcia przyjemności lub celowego 
rozproszenia. Nie ma natomiast świadomej synchronizacji 
pomiędzy wzorami ruchów i tempem muzycznym. 

• Słuchanie muzyki synchronicznej. Jest wybierana przez spor-
towców jako rodzaj metronomu, który reguluje ich wzorce 
ruchu.

• Wykorzystanie muzyki jako bodźca do rozbudzania, odpręże-
nia lub regulacji nastroju bezpośrednio przed treningiem bądź 
przed startem w zawodach.

• Czwarty rodzaj stosowania muzyki przez sportowców ma 
pomagać odzyskać siły po zawodach lub ciężkim treningu. 
Słuchana jest wtedy tzw. muzyka rekuperacyjna czyli krze-
piącą, przywracającą zdrowie. 

Sportowcy wykorzystują różne rodzaje muzyki do osiągnięcia sta-
nów emocjonalnych, które są istotne i potencjalnie korzystne dla ich 
aktywności sportowej, wybierając w tym celu utwory o określonej 
melodii, harmonii, rytmie, tempie i dynamice. Wyniki cytowanych 
wcześniej badań kwestionariuszowych4 pokazały, że przed zawodami 
i podczas treningów:

• 32% sportowców preferowało muzykę intensywną i bun-
towniczą (hard rock i rock)

• 28% muzykę energetyczną i rytmiczną (soul, rytm and blues, 
hip-hop, elektroniczna muzyka taneczna)

• 25% muzykę uptempo i muzykę konwencjonalną (muzyka 
pop, muzyka szwedzkich zespołów tanecznych)

• 1% wolał muzykę refleksyjną i złożoną (muzyka klasyczna, 
jazz i blues)

• 14% badanych wybierało muzykę „inną”.

Wyniki tych badań pokazują, jak różne style muzyczne mogą być 
wykorzystane do osiągnięcia tych samych skutków emocjonalnych 
i motywacyjnych

Teksty piosenek, których słuchają sportowcy przed startem w zawo-
dach, często są tak buntownicze, że nie zawsze nadają się do powtó-
rzenia. Tak o słowach piosenki „Hej suczki" Ascetoholix powiedziała 
Otylia Jędrzejczak, dodając równocześnie „ale ta muzyka bardzo mi 
pomogła”. Było to podczas IO w Atenach, przed startem na 100 me-
trów stylem motylkowym. Podobnie powiedział Michael Phelps o słu-
chanym przed startem na IO w Pekinie utworze „I’m Me” Lil Wayne'a. 

„Z tej piosenki tylko słowa: „Yes I am the best, and no I ain’t positive, 
I’m definite. I know the game like I’m reffing” („Tak, jestem najlepszy 
i nie, ja nie jestem pozytywny, jestem zdecydowany. Znam grę tak, jak 
ja to nazywam”) są jedynymi, który można zamieścić na rodzinnym 
blogu.”

Jakie są efekty słuchania muzyki
dla zdolności wysiłkowych?

Efekty słuchania muzyki przejawiają się wpływem na wiele wskaź-
ników wydolności fizycznej, takich jak: pobór tlenu, częstotliwość 
oddechów, stężenie kwasu mlekowego we krwi oraz częstotliwość 
skurczów serca. Zazwyczaj słuchanie muzyki skutkuje obniże-
niem tych wskaźników podczas wykonywania wysiłków fizycznych 
i w efekcie wyższymi od oczekiwanych poziomami wytrzymałości, 
mocy, pracy lub siły, czyli poprawą zdolności wysiłkowych [Simpson 
i Karageorghis 2006, Yamashita i wsp. 2006, Rendi i wsp. 2008, Bacon 
i wsp. 2012, Terry i wsp. 2012].

Większe zdolności wysiłkowe mogą być też efektem opóźnienia przez 
muzykę pojawienia się zmęczenia. W ten właśnie sposób przejawia 
się ergogeniczny wpływ muzyki na wysiłki fizyczne. Zdaniem Fritza 
i wsp. [2013] największy efekt ergogeniczny jest osiągany podczas 
wykonywania wysiłków wytrzymałościowych. Dzieje się tak dlatego, 
że przy tej intensywności zarówno sygnały muzyczne, jak i fizjolo-
giczne mogą być przetwarzane równolegle, natomiast przy wysokich 
obciążeniach dominują sygnały fizjologiczne i następuje przełącza-
nie uwagi z zewnętrznych sygnałów na wewnętrzne [Nethery 2002,  
Lima-Silva i wsp. 2012].

Zdaniem Karageorghisa i Terrego [1997] próg wentylacyjny najlepiej 
odzwierciedla ten krytyczny punkt przesunięcia uwagi z bodźców 
zewnętrznych (muzyki) na odczucia wewnętrzne. Wykazano też, że 
słuchanie muzyki preferowanej (wybranej w oparciu o osobiste prefe-
rencje, najlepiej przez samego badanego) daje korzystniejszy efekt er-
gogeniczny niż słuchanie muzyki niepreferowanej, która może nawet 
powodować odczuwanie większego dyskomfortu [Nakamura i wsp. 
2010, Ballmann i wsp. 2018]. 

Kiedy podczas treningu należy
unikać muzyki?

W odpowiedzi na powyższe pytanie również z pomocą przychodzą 
Terry i Karageorghis [2011]. W swoich rozważaniach nad rolą muzyki 
w sporcie jako ważną sytuację, w której należy zaniechać słuchania 
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muzyki, wymieniają wczesne etapy uczenia się technicznych umiejęt-
ności, gdy wymagana jest duża koncentracja na dokładnym wykona-
niu zamierzonego ruchu. Ważne jest wówczas również to, żeby osoba 
wykonująca ćwiczenie słyszała uwagi zwrotne trenera, aby nie były 
one zagłuszane przez muzykę. Terry i Karageorghis [2011] wskazują 
również w oparciu o przeprowadzone badania, że nie znajduje uza-
sadnienia słuchanie muzyki podczas bardzo intensywnych wysiłków, 
gdyż nie jest ona wtedy szczególnie skuteczna. Wydaje się zatem, że 
przyzwyczajenie do trenowania z muzyką podczas tego typu wysił-
ków, których intensywność jest często zbliżona do wysiłku startowe-
go, może później utrudniać start, bowiem podczas zawodów sporto-
wych słuchanie muzyki jest zabronione.

Z badań własnych nad wpływ preferowanej muzyki na odpowiedź wy-
siłkową u wysoko wytrenowanych sportowców wynika, że doświad-
czeni zawodnicy są świadomi powyższych ograniczeń. Podam dla przy-
kładu, zamieszczony w uwagach do ankiety na temat wykorzystywania 
muzyki w sporcie (udostępnionej do wykorzystania przez Laukkę i Qu-
ick [2011] ), komentarz jednego z wioślarzy kadry narodowej, dla któ-
rego słuchanie muzyki przed startem i po zawodach jest bardzo ważne 
(ocena 6 w skali 1–6): „Kiedy trafiam na muzykę, która nasiąknięta jest 
motywacją, czuję, jak coś mnie niesie, lecz można się tym uczuciem 
przemotywować i efekt może być odwrotny od efektu, jakiego ocze-
kujemy. Słucham więc muzyki przed treningiem, aby się odpowiednio 
nastroić, ale unikam jej na treningach z powodu chęci skupienia się na 
sobie, nie na muzyce”. 

Jakiej muzyki należy słuchać
podczas treningów?

W tej sprawie grupa ekspertów Brytyjskiego Stowarzyszenia Sportu 
i Nauki o Wysiłku (British Association of Sport and Exercise Sciences 
– BASES) wydała w 2012 roku specjalne oświadczenie, w którym re-
komenduje aby muzyka słuchana podczas wysiłków była:

• Zgodna z tłem społeczno-kulturowym i grupą wiekową 
słuchaczy (tj. odzwierciedlająca familiaryzację i preferencje 
muzyczne).

• Dostosowana do aktywności (np. rytm powinien zwykle 
zbliżać się do wzorców ruchowych).

• Wybrana z myślą o pożądanych efektach (np. głośna, szybka 
muzyka perkusyjna z akcentowanymi częstotliwościami ba-
sowymi jako interwencja zwiększająca pobudzenie).

• Wybrana za pomocą jakiejś obiektywnej metody oceny (np. 
inwentarz do oceny muzyki Brunel-2 [Karageorghis i wsp., 
2006]).

• O zakresie tempa 125–140 uderzeń na minutę dla większoś-
ci zdrowych ćwiczących zaangażowanych w powtarzające się 
ćwiczenia aerobowe (wolniejsza muzyka jest odpowiednia do 
rozgrzewki i restytucji po intensywnym treningu).

• Przesycona motywującymi skojarzeniami, uwarunkowanymi 
przez media lub osobiste doświadczenia słuchającego.

• Z tekstami o afirmacji ruchu (np. „Biegnij w rytmie”) lub ogól-
nymi stwierdzeniami motywującymi (np. „Jedyną drogą jest 
góra”). 

• Nacechowana wybitnymi walorami rytmicznymi i perkusyjnymi 
oraz przyjemnymi strukturami melodycznymi i harmonicznymi 
do powtarzalnych ćwiczeń aerobowych i beztlenowych. 
Harmonia jest ważna, bo nadaje muzyce jej emocjonalny 
„kolor” (np. szczęścia, smutku, zamyślenia).

Na zakończenie ważna uwaga – autorzy powyższego oświadczenia 
wskazują również, że słuchana muzyka powinna być używana w spo-
sób, który nie zagraża bezpieczeństwu, na przykład ćwiczący nie 
powinni używać muzyki podczas biegania lub jazdy na rowerze po 
drogach. 
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23 listopada 2019 roku zawodami Pucharu Świata w Wiśle rozpoczął 
się kolejny zimowy sezon w skokach narciarskich. Przygotowania 
naszych reprezentantów rozpalają nadzieję. W poprzednich dwóch 
latach ważnym elementem przygotowań polskich skoczków do se-
zonu były testy prowadzone w tunelu aerodynamicznym. Nie inaczej 
było i w tym roku. W sierpniu nasi kadrowicze, seniorzy i obiecują-
cy juniorzy pod czujnym okiem trenerów Michala Doležala, Macieja 
Maciusiaka, Piotra Fijasa i dyrektora koordynatora ds. skoków nar-
ciarskich i kombinacji norweskiej w PZN, konsultanta Zarządu PZN 
Adama Małysza testowali pozycję w locie i rozwiązania sprzętowe 
w przestrzeni jednego z największych tuneli aerodynamicznych w 
Europie.  Naukowe wsparcie procesu szkolenia i koordynację zadań 
badawczych zapewnił Zespół Projektów Instytutu Sportu – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 

Skoki narciarskie w ostatnich latach przechodzą dynamiczną przemia-
nę. O sukcesie w rywalizacji decydują detale, a przewagę coraz czę-
ściej osiąga się dzięki innowacjom i technologii. Przygotowanie fizycz-
ne, techniczne i osiąganie optymalnej dyspozycji psychicznej mają 
kluczowe znaczenie, podobnie jak w innych sportach. Ale w skokach 
narciarskich trwa też „wyścig zbrojeń”: to wyścig na rozwiązania tech-
niczne i nowoczesne metody analiz oraz treningu. Sztaby szkoleniowe 
walczą o maksymalizację prędkości dojazdowej i wypracowanie jak 
najlepszej pozycji lotnej.

Badania nad pozycją lotną są spektakularne – infrastruktura i laborato-
ria aerodynamiki, wcześniej zarezerwowane dla przemysłu lotniczego 
i wojska, służą teraz naszej kadrze narodowej. W naturalnych warunkach 
kształtowanie pozycji lotnej oraz zweryfikowanie faktycznych możliwo-
ści sprzętowych jest bardzo ograniczone. Lot po odbiciu z progu skoczni 
trwa zbyt krótko, aby odnotować interakcję zawodnik–sprzęt, korygować 
błędy i utrwalać poprawność techniki lotu. Stąd uzasadnione jest realizo-
wanie testów lotnych i ćwiczeń w przestrzeni tunelu aerodynamicznego. 
Takie postępowanie realizują najlepsze zespoły szkoleniowe na świecie. 
To rozwiązanie jest bezpieczne dla zawodników. Dlaczego? Bo łączny 
czas ćwiczeń wykonanych w tunelu aerodynamicznym jest równoważny 
wielotygodniowym ćwiczeniom na skoczni narciarskiej. Tu zawodnicy 
mogą do perfekcji wypracować technikę i sprawdzić, gdzie leżą granice 
ich możliwości, nawet gdy prędkość strumienia powietrza przekracza 
110 km/h. Ewentualny błąd, który ujawni się na granicy możliwości mo-
delowania sylwetki w locie, nie zakończy się bolesnym upadkiem, a jedy-
nie szarpnięciem lin specjalistycznego stanowiska alpinistycznego.

Piotr Maj, Piotr Żmijewski
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy FOT. PIOTR MAJ

BUDOWANIE

PRZEWAGI



Każdego roku do rywalizacji wdrażane są kolejne rozwiązania dotycze 
krojów i materiałów, z których powstają kombinezony, wiązania odpo-
wiedniej konstrukcji, owiewki, piętki, wkładki, w zasadzie każdy ele-
ment wyposażenia skoczków. Tak jak w samochodach wyścigowych 
inżynierowie podnoszą poziom technologiczny każdej części, tak naj-
drobniejsze elementy wyposażenia skoczków podlegają subtelnym, 
ale znaczącym ewolucjom. Sztab szkoleniowy polskiej kadry to do-
brze pracujący zespół, nie tylko doświadczony zawodowo, ale przede 
wszystkim pełen inspiracji i pomysłów. Imponujące jest także to, jak 
dobrze wokół siebie potrafi skoncentrować naukowców i innowato-
rów. Odejście trenera Horngachera ze sztabu nie zahamowało rozwo-
ju myśli szkoleniowej. Co ważne, widoczne jest zbliżenie i współpraca 
pomiędzy reprezentacjami seniorską i juniorską. Młodzież uczy się 
od swoich kolegów, utytułowanych zawodników, ale także korzysta 
z projektów i rezultatów prac badawczych, wypracowanych z elitą 
polskich skoków. Po pierwszej sesji testów pozycji lotnej w tunelu 
aerodynamicznym, kiedy turniej odbywał się trudnych warunkach 
pogodowych, to właśnie polska młodzież znakomicie poradziła sobie 
z tym wyzwaniem, osiągając wysokie lokaty. Głównym założeniem 
takich projektów jest wsparcie przygotowań kadry do udziału w naj-
ważniejszych imprezach sportowych poprzez kształtowanie przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o technologię. Rezultaty są trwałe, zgro-
madzone dane i wypracowane rozwiązania wzbogacają kompetencje 
i doświadczenie także kadry szkoleniowej Polskiego Związku Narciar-
skiego. Realizacja takich projektów nie byłaby możliwa bez dosto-
sowania specjalistycznej infrastruktury i zasobów finansowych. Ten 
projekt jest realizowany z dotacji celowej Ministra Sportu i Turystyki. 

– W tunelu zawodnik może dowolnie korygować ułożenie ręki czy 
nogi, a czasem nawet ułożenie małego palca u ręki ma znaczenie, bo 
ruch tym palcem powoduje, że zawodnik się skręca albo wyrównuje 
lot. Na skoczni często zawodnik powtarza ten sam błąd, bo w cza-
sie lotu jest za mało czasu na korekty – opisuje zalety testów w wa-
runkach „laboratoryjnych” Adam Małysz. – Na skoczni lot trwa 5–8 
sekund, na mamucich skoczniach do 11, ale to już przy tych najdłuż-
szych lotach. W tunelu jeden lot trwa od 40 sekund do minuty i trener 
na bieżąco pokazuje, co zawodnik ma zmienić, jakich korekt dokonać. 
Tutaj to jest możliwe. Na skoczni trener nie jest w stanie pokazać 
lecącemu zawodnikowi, co ma skorygować – dodaje Adam Małysz, 
dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej 
w PZN, konsultant Zarządu PZN. 

Na inne zalety lotów w tunelu zwrócił uwagę Maciej Kot, drużynowy 
brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich. – W tunelu może-
my pozwolić sobie na ekstremalne zachowania i poszukać złotego 
środka, czyli stabilnej pozycji, takiego ustawienia, w którym jest dobry 
opór na nartach. Możemy zbliżyć się do pewnego ekstremum i na-
wet jeżeli je przekroczymy, to błąd nic nie kosztuje. Na skoczni błąd 
na progu powoduje, że trudno wyciągnąć jakąś korzyść treningową 
z takiego skoku. W tunelu na błędy można sobie pozwolić. Nawet 
takie, które na skoczni skończyłyby się bardzo ciężkim upadkiem. – 
Zawodnik twierdzi, że próby w tunelu niemal natychmiast przekładają 
się na to, co dzieje się na skoczni. – Zaraz po testach w tunelu, kiedy 
jedziemy na skocznię, to pierwsze skoki są bardzo dobre. Jest ta pa-
mięć z tunelu i każdy wprowadza to, czego się nauczył. – Potwierdza 
to Małysz. – W poprzednich latach sami zawodnicy byli bardzo za-
skoczeni, kiedy na pierwszych treningach na skoczni okazywało się, 
jak wiele mogą zrobić w powietrzu po treningu w tunelu. Wcześniej 
nie zwracali uwagi na pewne ułożenia ciała, a po treningach w tunelu 
zdecydowanie łatwiej było znaleźć optymalną pozycję w powietrzu. 

W czasie skoku na skoczni zawodnicy muszą uważać na wiele czynni-
ków, a w tunelu mogą skoncentrować się tylko na jednym elemencie, 
i to w kontrolowanych warunkach. – Tutaj jest stała prędkość, taki 
sam wiatr i możemy porównać własne odczucia w różnych ustawie-
niach ciała czy nart. Ale przede wszystkim można sprawdzić pewne 
rozwiązania sprzętowe. Niektóre elementy są przygotowywane przez 
wiele miesięcy, żeby je przetestować w tym jednym dniu w tunelu. 
Za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego – stwierdził po 
zakończeniu badań Maciej Kot.
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Niedoszły dziesięcioboista

Ze sportem byłem związany od czasów szkoły podstawowej. Miałem 
dobrych nauczycieli, zaangażowanych, którzy uwielbiali lekką atle-
tykę. Byłem za mały i za chudy, żeby uprawiać konkurencję, którą 
najbardziej lubiłem – dziesięciobój. Próbowałem, ale dziś, z pozycji 
trenera, zdaję sobie sprawę, że to było bez sensu. Ale to doświadcze-
nie bardzo mi się przydało. Dzięki temu poznałem wszystkie najważ-
niejsze konkurencje lekkoatletyczne i potem mogłem swoim zawod-
nikom pokazywać i tłumaczyć, jak wygląda trening poszczególnych 
konkurencji.

Marzyłem o studiach na Akademii Wychowania Fizycznego. Pochwa-
liłem się tym swoim nauczycielom. Moja mama poszła do szkoły i do-
wiedziała się o tym. Nauczyciele odradzili jej ten kierunek, powie-
dzieli, że mam zdolności do kierunków ścisłych i żebym wybrał inne 
studia. Zdecydowałem się na fizykę na Uniwersytecie Łódzkim. Cały 
czas jednak myślałem o sporcie. W czasie studiów zrobiłem kurs in-
struktora lekkoatletycznego. Jako 19-latek podjąłem się pracy trener-
skiej. Szkoliłem zawodników niewiele młodszych do siebie. Sprawiało 
mi to ogromną satysfakcję, a moi szefowie mówili, że mam zdolności 
edukacyjne.

Studia z Kłobukowską, 
Królem, Engelem, Tajnerem

Później uzupełniałem sportową edukację. Skończyłem kurs trenerski 
II klasy przy AWF-ie w Poznaniu. Profesor Jackowski stworzył tam 
grupę, w której studiowali absolwenci różnych uczelni i – jeśli posia-
dali stopień instruktora – mogli skończyć kurs trenerski. Studiowałem 
m.in.: z naszą medalistką olimpijską Ewą Kłobukowską, Zbigniewem 
Królem, wieloletnim trenerem Adama Kszczota. Na zajęcia uczęszcza-
li ekonomiści, malarze, matematycy, fizycy. Każdy z nas skończył stu-
dia, a pasją była lekkoatletyka. To było ciekawe doświadczenie.

Potem dokształcałem się na stopień trenera I klasy. Na zajęcia inter-
dyscyplinarne chodziłem z późniejszym selekcjonerem piłkarskiej ka-
dry Polski Jerzym Engelem. Kurs na trenera klasy mistrzowskiej koń-
czyłem z Apoloniuszem Tajnerem. Później spotykałem go w Ośrodku 
Start w Wiśle, przeznaczonym głównie dla osób niepełnosprawnych. 
Wymienialiśmy się uwagami. 

Trener od juniorów

Moja praca trenerska trwa już 50 lat, z czego 30 lat łączyłem pracę 
szkoleniową z nauczaniem fizyki w szkole. Przez pięć lat prowadziłem 
zajęcia w klubie w Skierniewicach. Potem przeniosłem się do rodzinnej 
Zduńskiej Woli. Długie lata zajmowałem się młodzieżą sprawną. Jedną 
z moich wychowanek jest dyskobolka Marzena Zbrojewska. U mnie 
zaczynała. Wyjechała ze Zduńskiej Woli na studia. Później została mi-
strzynią Polski. Miałem niezłego dziesięcioboistę Michała Nadolskiego, 
który był w reprezentacji Polski i startował w Pucharze Europy.

Pod moją opieką znajdowało się sporo zdolnych zawodników, głów-
nie juniorów. Ich kariera kończyła się jednak w ten spośób, że gdy 
wyrośli z wieku juniora, wyjeżdżali ze Zduńskiej Woli na studia, a jeśli 
nie byli chętni do nauki, szli do innych klubów, żeby na przykład unik-
nąć wojska. Produkowaliśmy juniorów, seniorów nie mogliśmy się już 
doczekać.

Siłownia w stodole

Od dawna byłem namawiamy do pracy z osobami z niepełnospraw-
nościami. W Zduńskiej Woli znajdowało się wiele zakładów pracy, 
tzw. spółdzielnie inwalidzkie. Jeszcze przed igrzyskami w Seulu do-

Praca z tymi Zawodnikami
to wielkie szczęście

Olgierd Kwiatkowski

Podczas tegorocznej Gali Paraolimpijskiej Wojciech 
Kikowski został uznany trenerem 20-lecia. Nagrodę 
wręczył mu Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. 
71-letni szkoleniowiec był trenerem kadry paraolim-
pijskiej lekkoatletów na igrzyskach w Sydney, Ate-
nach, Pekinie, Londynie i w Rio de Janeiro.

Obchodzący w tym roku 50-lecie pracy szkoleniowej 
Kikowski opowiada „Forum Trenera” o swoim sporto-
wym życiu i dlaczego zdecydował się trenować spor-
towców z niepełnosprawnościami.



Największą wartością, której doświadczyłem w pracy ze sportow-
cami, była ich wdzięczność. Tak olbrzymia, że nieporównywalna z tą 
okazywaną przez zawodników sprawnych. Zawodnicy sprawni mają 
pewność siebie wynikającą z talentu. Sportowcy z niepełnosprawno-
ściami nie wierzą, że mają talent i możliwości, ale sukces, który odno-
szą, tak ich nakręca, że widać po nich czyste szczęście. Czasami czu-
łem, że dziękowali mi aż za mocno. Dla  mnie to była nieprzerwanie 
lekcja pokory. Świat nie zawsze musi być piękny, ale może być przy-
jemny. Nauczyłem się dystansu. Cały czas zadaję pytanie, dlaczego 
osoby sprawne nie doceniają tego, co mają. 

Mistrz świata mastersów

Ta praca mnie nakręcała. Wymyślałem różne konkursy, rywalizacje, 
nowe ćwiczenia. Dzięki moim sportowcom sam nadal jestem spor-
towcem, weteranem, choć dziś używa się określenia „masters” albo 
„oldboy”. Już w 1983 roku wymyśliłem z kolegami ze Zduńskiej Woli 
Ogólnopolski Mityng Weteranów. Odbywał się co roku przez 28 lat. 
Byłem założycielem Polskiego Związku Weteranów LA.

Teraz jestem mniej zaangażowany w sport niepełnosprawnych, 
wróciłem do mastersów. Lekkoatletykę uprawiam już 58 lat. 
Zacząłem w wieku 13 lat. I dopiero teraz zostałem mistrzem świata. 
Wygrałem konkurs w rzucie oszczepem w Toruniu wynikiem 42,26 
m. W ubiegłym roku byłem na czwartym miejscu na świecie. Jeżeli 
zdrowie pozwoli, pojadę w przyszłym roku do Toronto. 

O sportowcach niepełnosprawnych myślę cały czas, choć do Tokio 
nie pojadę. To będą pierwsze od 20 lat igrzyska paraolimpijskie beze 
mnie. Prowadzę jednak dwie zawodniczki, które może zakwalifikują 
się na igrzyska. 

Trenować razem

Cały czas jestem zwolennikiem przejścia paralekkoatletyki do PZLA. 
Nie wolno się bać sportowców z niepełnosprawnościami. Holendrzy 
i Anglicy mają jeden związek. Owszem, osobę niewidomą musi pro-
wadzić jeden trener lekkoatletyczny, ale już osoba niedowidząca nie 
różni się od sprawnego sportowca, tak samo jak zawodnik z protezą 
czy z lekkim porażeniem. 

Jeśli takie rozwiązanie zostałoby przyjęte, mielibyśmy nie 20, a 300 
klubów dla paralekkoatletów. Mamy w Polsce wiele pustych miejsc, 
bez klubów dla naszych sportowców. Odkąd zajmuję się tym spor-
tem, nie mieliśmy żadnego medalisty igrzysk paraolimpijskich w lek-
kiej atletyce z Trójmiasta, źle dzieje się też na Górnym Śląsku. Dla 
mnie to niepojęte, że tak duże regiony nie mają wartościowych re-
prezentantów. 

W swoim klubie nie robiłem różnicy. Trenowali u mnie wszyscy. Izolo-
wanie sprawnych od sportowców z niepełnosprawnościami jest nie-
właściwe. To przeszłość. W naszym sporcie musimy podążać tą samą 
drogą, którą wytyczyli sportowcy sprawni. Trzeba wykluczyć tylko te 
ćwiczenia, których nie można zrealizować z powodu dysfunkcji. In-
tensywność, objętość treningu – tu nie ma różnic. Paralekkoatleci też 
muszą jeździć na zgrupowania klimatyczne, stosować dietę, podpa-
trywać konkurencję. Powinni działać razem z trenerami i sportowca-
mi sprawnymi. 

stałem ciekawą propozycję, by założyć klub dla osób z niepełno-
sprawnościami. Koledzy, którzy byli w Stowarzyszeniu „Start”, chcieli, 
żebym zajął się młodzieżą. Tłumaczyłem, że nie znam się na tym, że 
się nie nadaję. W końcu późno, bo w 1996 roku, zdecydowałem się 
podjąć tego nowego dla mnie zadania.

Na początku musiałem się dużo uczyć, poznawać podział na klasy 
sportowe, podziały ze względu na dysfunkcję. Zauważyłem, że moi 
podopieczni dobrze wypadają na mistrzostwach Polski. Po igrzyskach 
w Atlancie zainteresowałem się możliwością kwalifikacji podopiecz-
nych na igrzyska. Jeździłem po całym województwie, rozglądałem się 
za zawodnikami. Przyglądałem się wojewódzkim zawodom spółdziel-
ni inwalidów. 

Najlepszych – moim zdaniem – dobrałem do swojej grupy. Nie była to 
łatwa praca. Jeden mieszkał w Wieluniu, drugi koło Pajęczna, następ-
ny w Łodzi. W obecnym województwie łódzkim istniały tylko dwa 
kluby. Te osoby nie miały możliwości, żeby być w klubie i trenować 
blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Zapowiedziałem, że przechodzimy na formułę treningu wyczynowe-
go. Będziemy trenować jak zawodnicy sprawni, czyli 5–6 jednostek 
treningowych w tygodniu. Podjęli się tego zadania. Ja jeździłem do 
nich albo oni do mnie. Gdy już połknęli haczyk, to jeden zawodnik 
zrobił w stodole siłownię, a za stodołą kazał wybetonować koło do 
dysku. Dwa lata później został złotym medalistą igrzysk olimpijskich 
w Sydney. Inny miał oszczepy w domu. Chodził z tymi oszczepami na 
łąkę i tam rzucał.

Wszystko robili dopiero wtedy, kiedy poznali tajniki treningu. Byli 
przeze mnie sterowani. Udzielałem im rad. W tygodniu spotykaliśmy 
się na dwóch treningach, a następne cztery musieli zrobić sami – we-
dług moich wskazówek.

Ośmiu paraolimpijczyków, sześć medali 

W 2000 roku trójka moich zawodników pojechała na igrzyska para-
olimpijskie do Sydney. Dwóch zdobyło medale. Robert Chyra w dys-
ku – ten, który miał koło za stodołą – i Jacek Przebierała z Wielunia 
w oszczepie. Nie udało się Zbyszkowi Sobczakowi ze Zduńskiej Woli. 
Mam wobec niego wyrzuty sumienia. Gdybym zajął się nim podczas 
igrzysk w Seulu, kiedy pierwszy raz miałem propozycję pracy z nie-
pełnosprawnymi, to wtedy pewnie doczekalibyśmy się medalu. Był 
piąty w Sydney.

Zaliczyłem pięć paraolimpiad, od Sydney w 2000 roku do Rio de Jane-
iro w 2016 roku. Wychowałem w klubie Resursa i IKS Start Zduńska 
Wola ośmiu paraolimpijczyków. Zdobyli sześć medali. Kiedy byłem 
trenerem kadry, opiekowałem się całą reprezentacją. Nie przypisuję 
sobie ich medali, bo większą pracę wykonali trenerzy klubowi.

Wdzięczni  za trening i sukces

Trenowanie sportowców z niepełnosprawnościami nie było dla mnie 
wielkim wyzwaniem. Szybko dostosowałem się do rzeczywistości. 
Trzeba było odrzucić pewne ćwiczenia, których nie może zrobić oso-
ba z określoną dysfunkcją. Jeżeli ktoś ma jedną nogę dużo krótszą, 
nie będzie wykonywał wieloskoku. Zawodnik wielostronnie porażony 
ma kłopot z zaangażowaniem jednej strony ciała. Jednakże, jeśli ją 
zaangażuje, to prowadzi rehabilitację. Zyskuje na zdrowiu.
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FOT. PIOTR POPŁAWSKI

Na dzień złożenia numeru do drukarni, urzędem 
obsługującym ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej było Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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Przekazujemy w Państwa ręce trzeci i ostatni w tym roku numer  
„Forum Trenera – Zarządzanie Sportem”. 

Tym razem poruszamy w nim m.in. bardzo ważny z punktu widzenia 
polskich związków sportowych temat praw do wizerunku reprezen-
tanta Polski. Obszar ten, który często może przynieść duże korzyści 
finansowe dla organizacji sportowych, nie dla wszystkich jest jasny 
z punktu widzenia prawa. 

Mówiąc o kwestiach wizerunku sportowca, coraz częściej mamy do 
czynienia z portalami społecznościowymi. Mogą one służyć również 
jako źródło pozyskiwania środków na różnego typu cele organizacji 
sportowych, łącznie z wykorzystaniem akcji crowdfundingowych, 
czyli finansowania społecznościowego. Ten niezwykle aktualny obec-
nie temat również poruszamy na łamach kwartalnika.

W numerze znajdziecie Państwo relację z konferencji podsumowu-
jącej działalność Akademii Zarządzania Sportem oraz dziesięciolecie 
Akademii Trenerskiej, skupiającej się na tematyce zarządzania wize-
runkiem w sporcie. 

Ponadto przybliżamy możliwości wsparcia organizacji sportowych za-
angażowanych w wolontariat ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

W aktualnościach „Forum Trenera – Zarządzanie Sportem” znajdzie-
cie Państwo nie tylko informacje o partnerstwie sponsoringowym, 
kluczowe raporty dotyczące organizacji sportowych w Polsce i na 
świecie, ale również wiadomości dotyczące zmian kadrowych czy 
ważnych terminów rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki dla 
polskich związków sportowych.

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnej lektury.

Szanowni
Państwo!

Grzegorz Botwina
Redaktor Naczelny
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ZARZĄDZANIE MARKĄ

Konferencja odbyła się 21 października br. na Stadionie PGE Naro-
dowym. W spotkaniu wzięło udział około 150 gości, przedstawicieli 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego, polskich związków sportowych, sportowców 
i dziennikarzy. Konferencja była organizowana przez Akademię Za-
rządzania Sportem oraz Akademię Trenerską.

To proces długofalowy

Tytułowa problematyka konferencji „Zarządzanie marką w sporcie” 
była tematem dyskusji, w której w roli prelegentów wystąpili: 
mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, były kolarz 
zawodowy, wicemistrz olimpijski, a obecnie dyrektor Tour de Pologne 
Czesław Lang, były sprinter, obecnie dyrektor Departamentu Sportu 
Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki Marcin Nowak 
oraz Zbigniew Leszczyński z zarządu PKN Orlen.

– Jako sportowcy swoją markę tworzymy na lata. Dzięki temu, że je-
stem osobą pozytywnie postrzeganą, wciąż pozostałam przy sporcie. 
Działam dalej, i to nie tylko w pływaniu. Mam fundację, prowadzę 
akcję „Mistrzyni w szkołach”. Musiałam jednak swój wizerunek bu-
dować na nowo. Wiele osób dziwiło się, gdy przychodziłam do szkół 
i prowadziłam zajęcia w sali gimnastycznej. Padały pytania: „Jak to 
w sali, a nie na pływalni?”. Dziś poprzez swoją działalność nie jestem 
kojarzona wyłącznie z pływaniem – mówiła najwybitniejsza w historii 
polska pływaczka.

– Tour de Pologne stworzyłem podczas zdobywania swojego do-
świadczenia jako zawodnik. Obserwowałem wszystkie największe 
wyścigi na świecie, przypatrywałem się, jak robią je Francuzi, Włosi 
i po zakończeniu kariery chciałem ten wzór przenieść do Polski. Od 

Nie tylko wynik,
      ale również     
  wizerunek

„Marka sportowca nie wynika tylko z jego poziomu 
sportowego, ale również z tego, jaka jest jego posta-
wa w trakcie kariery” – to jeden z wniosków wygło-
szonych przez prelegentów na konferencji „Zarządza-
nie marką w sporcie”.

Olgierd Kwiatkowski



Pawła Fajdka – Jolanta Kumor, czwarta zawodniczka igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro w rzucie oszczepem – Maria Andrejczyk, rektor 
Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie – profesor Jolanta 
Żyśko i Marcin Nowak z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wszyscy prelegenci podkreślili, że dziś trener jest najważniejszą oso-
bą, która kształtuje zawodnika. Jest jego wychowawcą, szkoleniow-
cem, doradcą. – Trener musi być ojcem, nauczycielem, ale przede 
wszystkim wzorem – powiedział Marcin Nowak.

O swoich doświadczeniach z pracy trenerskiej mówiła Jolanta Kumor 
(wywiad z trenerką Pawła Fajdka znajduje się na s. 20 FT). – Pierwsza 
rzecz: ja w zawodniku zawsze najpierw widzę człowieka, a dopiero 
potem zawodnika – powiedziała Kumor. 

Na ten ludzki aspekt pracy szkoleniowej zwróciła uwagę Maria An-
drejczyk. Oszczepniczka z Suwałk po udanym występie w Rio de 
Janeiro, przechodziła długi kryzys formy spowodowany głównie 
kontuzją łokcia. – Bardzo pomogły mi rozmowy z trenerem. Siadamy, 
analizujemy każdy element. Bez względu na wyniki. Bez rozmowy nie 
ma możliwości rozwoju. Trener musi wierzyć w zawodnika do końca.

– Rola trenera w kształtowaniu zawodnika jest nie do przecenienia. 
Często przebywa ze sportowcem 300 dni w roku – tłumaczyła profe-
sor Jolanta Żyśko. Mówiła o ewolucji roli trenera: kiedyś traktowany był 
jak woluntariusz, dziś jest profesjonalistą. Wynika to również ze zmiany 
postrzegania roli sportu w społeczeństwie. O ile w USA sport traktuje 
się od dawna jako biznes, o tyle w Europie dopiero w XXI wieku doce-
niono profesjonalny aspekt sportu. Z ogłoszonej w 2007 roku „Białej 
Księgi Sportu” wynika, że udział sportu w tworzeniu PKB wynosi 3%. 
Jest ważną dziedziną gospodarki. – Trener przestał być zawodem wy-
konywanym „po godzinach” – komentowała profesor Żyśko.

Szkoleniowiec to osoba odpowiedzialna również za wytyczanie za-
wodnikowi celów życiowych. Trener musi zwracać uwagę na to, co 
sportowiec będzie robił po zakończeniu kariery.  – W Polsce do pew-
nego momentu jest z tym dobrze. Można łączyć naukę ze sportem. Są 
szkoły sportowe, SMS-y, ale już na studiach zaczynają się problemy. 
A po zakończeniu studiów zawodnik pozostaje bez wsparcia. Dobrze, 
że pojawił się program Team100 i inne programy ministerialne, one 
zmieniają przyszłość polskich sportowców – zauważyła profesor 
Żyśko.

Ponad 100 godzin szkoleń w ramach 
Akademii Zarządzania Sportem

W ramach konferencji odbyła się również prelekcja poświęcona 
dziesięcioleciu działalności Akademii Trenerskiej. Kierujący nią Piotr 
Marek powiedział o dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na 
przyszłość. Akademia w ciągu roku organizuje kilkanaście szkoleń, 
które poszerzają kompetencje trenerów wszystkich dyscyplin.

Grzegorz Botwina przedstawił założenia działalności Akademii Zarzą-
dzania Sportem. W jej ramach odbyło się już ponad 100 godzin szko-
leń. „Jakość kwalifikacji: system edukacji i certyfikacji trenerów” to 
temat prezentacji dr Anny Szumielewicz z AWFiS w Gdańsku. O zarzą-
dzaniu produktem sportowym mówił Adam Pawlukiewicz z Pentagon 
Research, a dr hab. Marcin Krawczyński prof. nadzw. z Wyższej Szko-
ły Edukacji w Sporcie w Warszawie o „Ustawicznym kształceniu tre-
nerów z perspektywy szkoleniowca trenerów” (Coach Development).

26 lat organizuję Tour de Pologne. Cały czas budowałem markę wy-
ścigu po to, żeby być wiarygodnym wobec sponsorów, zapraszanych 
zawodników. Dziś wyścig należy do najważniejszych imprez kolar-
skich na świecie – opowiadał Czesław Lang.

Profesor Andrzej Sznajder zwrócił uwagę na specyfikę obecnych cza-
sów. – Dziś kibice obserwujący sportowców idą w kierunku nowych 
technologii. Obecny kibic to tzw. kibic hybrydowy. Z jednej strony 
ogląda zawody sportowe, z drugiej – natychmiast sięga po smartfona 
i szuka dodatkowych informacji. Nie patrzy tylko na to, co dzieje się 
na stadionie. Obserwujemy zjawisko tzw. wieloekranowości. Powinni 
je wykorzystywać współcześni sportowcy do promowania własnej 
marki. Większość to robi, korzystając z mediów społecznościowych. 
Najlepszym przykładem jest Robert Lewandowski, który kreuje się 
nie tylko przez wyniki, ale poprzez swój wizerunek w mediach – za-
znaczył profesor Sznajder.

Marcin Nowak zwrócił uwagę na trudność, jaką mają w wykreowaniu 
swojej marki sportowcy sportów mniej popularnych, takich, którymi 
kibic interesuje się raz na cztery lata – podczas igrzysk olimpijskich. – 
Tu rodzi się pytanie, w jaki sposób sportowiec z takich dyscyplin może 
dotrzeć do sponsorów i opinii publicznej. To wielkie wyzwanie. Trzeba 
mieć dokładnie zaplanowaną strategię, właściwie określić swoje cele 
sportowe, by przekonać do siebie. Często trzeba zatrudnić do tego 
specjalistów – mówił Nowak.

Przedstawiciel jednego z największych sponsorów polskiego sportu 
PKN Orlen, Zbigniew Leszczyński, podkreślał, że dla płockiej firmy 
ogromne znaczenie ma nie tylko popularność sportowca, ale i war-
tości, jakie reprezentuje. Dlatego PKN Orlen sponsoruje Roberta Ku-
bicę, dzięki któremu nastąpił wymierny wzrost sprzedaży produktów 
firmy, ale także zawodników, którzy swoją postawą tworzą bardzo 
pozytywny wizerunek. To lekkoatleci, siatkarze, piłkarze ręczni, ko-
larze torowi oraz beneficjenci ministerialnego programu Team100. 
– Na sportowców patrzymy przez pryzmat inwestycji, ale również 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. To dla nas bardzo ważne – 
przekonywał Leszczyński.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że kształtowanie marki sportow-
ca ma na celu zapewnienie mu zajęcia po zakończeniu kariery. Cze-
sław Lang mówił o zasadach panujących w włoskiej grupy kolarskiej 
Mapei. Sponsor tego zespołu gwarantował swoim byłym zawodni-
kom założenie przedstawicielstw handlowych. Przytoczono przykład 
Patrycji Wyciszkiewicz, która jest doktorantką na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu. Otylia Jędrzejczak pochwaliła się, że prowa-
dzi zajęcia na swojej rodzimej uczelni – AWF-ie w Warszawie. Takich 
przykładów jest więcej.

– Bardzo istotne jest to, żeby znaleźć wokół siebie właściwych ludzi, 
którzy będą nam doradzać. Robert Lewandowski trafił na menedżera 
Cezarego Kucharskiego, który pomógł mu w rozwoju kariery. Spor-
towcy muszą rozglądać się za firmami consultingowymi, godnymi 
zaufania menedżerami, aby zadbać o swoją markę – powiedział pro-
fesor Sznajder.

Trener to ojciec, nauczyciel, wzór

Druga część dyskusji podczas konferencji odbyła się pod hasłem 
„Rola trenera w kształtowaniu kariery i pozasportowej”. Uczestnikami 
panelu byli: trenerka czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem 
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WIZERUNEK SPORTOWCÓW

Wizerunek każdego człowieka podlega ochronie prawnej, do której 
uprawnieni są również sportowcy, w tym zawodnicy kadry narodo-
wej i reprezentacji olimpijskiej. Zasady ochrony, rozpowszechniania 
i wykorzystywania wizerunku sportowców zdecydowanie odbiega-
ją jednak od zasad ogólnych. Powstaje pytanie, czy dzieje się tak 
w przypadku ochrony wizerunku zawodnika kadry narodowej i re-
prezentacji olimpijskiej jako danych osobowych, w szczególności 
na podstawie RODO1, i jakie obowiązki może to rodzić po stronie 
polskich związków sportowych oraz PKOl.

Wizerunek jako dobro osobiste

Wizerunek to, najogólniej rzecz ujmując, fizyczny obraz człowie-
ka pozwalający go zidentyfikować wśród innych ludzi2. Wizerunek 
w Kodeksie cywilnym3 został uznany za dobro osobiste, a zgodnie 
z Prawem autorskim4 jego rozpowszechnianie wymaga zgody osoby 
na nim przedstawionej. W konsekwencji powyższego każdej osobie 
przysługują dwa podstawowe sposoby ochrony prawnej. Pierwszy 
w przypadku przypadku zagrożenia lub naruszenia wizerunku jako 
dobra osobistego, tj. możliwość żądania zaniechania określonego 
działania, usunięcia skutków naruszenia, złożenia oświadczenia od-
powiedniej treści i w odpowiedniej formie, zadośćuczynienia pienięż-
nego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel spo-
łeczny czy też żądania naprawienia szkody majątkowej na zasadach 
ogólnych. Drugi znajduje zastosowanie w przypadku rozpowszech-
niania wizerunku bez zezwolenia osoby na nim przedstawionej, tj. 
roszczenie o zaniechanie określonego działania, dopełnienie czyn-
ności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności 
złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, 
a jeżeli naruszenie było zawinione – roszczenie o zapłatę odpowied-
niej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
jak też zobowiązanie sprawcy naruszenia do uiszczenia odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2  Kryterium rozpoznawalności doskonale ilustruje wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 
z 17.07.2009 r. (XXIV C 1751/08, niepubl.), zapadły w następującym stanie faktycznym: 
wydawca płyty CD umieścił na okładce zdjęcie powoda obejmujące jego tors i niewiel-
ką dolną część twarzy. Powód był tancerzem należącym do popularnej męskiej grupy 
tanecznej specjalizującej się w występach na wieczorach panieńskich. Zdjęcie, którym 
posłużył się pozwany, zostało wcześniej opublikowane w kalendarzu przygotowanym 
przez grupę taneczną. Powód nigdy nie wyraził zgody na wykorzystanie w taki sposób 
jego zdjęcia przez wydawcę płyty. O umieszczeniu swojego zdjęcia na okładce spornej 
płyty powód dowiedział się przypadkowo w trakcie występu jego grupy tanecznej, kiedy 
to został poproszony o złożenie autografu na tej okładce. Sąd uznał, że w wyniku publika-
cji płyty doszło do naruszenia wizerunku powoda: zdjęcie umieszczone na okładce płyty 
pozwala na identyfikację powoda, natomiast fakt zakrycia części twarzy nie sprawia, że 
nie jest ono wizerunkiem powoda. (za: K. Bojańczyk [w:] Machała Wojciech [red.], Sar-
biński Rafał Marcin [red.], Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Komentowany 
artykuł: 81).

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U.2019.1145 t.j.
4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne, Dz.U.2019.1231 t.j.

Co istotne, od zasady konieczności wyrażenia zgody na rozpowszech-
nianie wizerunku Prawo autorskie przewiduje wyjątki: 

• w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wyma-
gane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za po-
zowanie;

• zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku 
osoby powszechnie znanej, jeżeli wykonano go w związku 
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 
politycznych, społecznych, zawodowych;

• zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby 
stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza.

Wykorzystanie wizerunku zawodnika kadry 
narodowej i reprezentacji olimpijskiej

Bardzo szczególne unormowanie w zakresie wizerunku przewiduje 
Ustawa o sporcie5 w art. 14: członek kadry narodowej udostępnia, 
na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju 
polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wyko-
rzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie 
wyznaczonym przez przepisy tego związku lub międzynarodowej or-
ganizacji sportowej działającej w danym sporcie. Z kolei członek re-
prezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwi-
lą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju 
reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który 
jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów 
gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub 
przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ustawa stano-
wi również, że zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodo-
wej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na rozpowszechnianie 
swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu Prawa 
autorskiego. Powyższe przepisy przez lata budziły wiele kontrowersji, 
w tym w szczególności co do charakteru i zakresu prawa do wykorzy-
stania wizerunku przez polski związek sportowy i PKOl czy sposobu 
wyrażenia zgody przez zawodnika. Na pewno każdy interesujący się 
tematem słyszał o sprawie z powództwa Macieja Żurawskiego, ów-
czesnego reprezentanta Polski w piłce nożnej przeciwko Telekomuni-
kacji Polskiej S.A., głównemu sponsorowi tej reprezentacji, w której 
ponadto Polski Związek Piłki Nożnej występował jako interwenient 
uboczny. Zasadniczym punktem sporu były wątpliwości co do możli-
wości przekazania prawa PZPN uzyskanego na podstawie ustawy na 
rzecz podmiotów trzecich, w tym przypadku Telekomunikacji Polskiej 
S.A., która z kolei zamieściła wizerunek zawodnika w stroju reprezen-
tacji w swojej reklamie. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego6, a naj-
ważniejsze wnioski płynące z jego wyroku to:

1. Uprawnienie polskiego związku sportowego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym (obecnie art. 
14 ust. 1 Ustawy o sporcie) jest dalej idące niż udzielenie 
zgody na wykorzystanie wizerunku na podstawie Prawa 

5 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j.
6  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r. (sygn. I CSK 160/09).

Wizerunek sportowców
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wszechnianie za ich przetwarzanie8. Dlatego też do rozpowszech-
niania wizerunku należy zastosować pełen zakres przepisów RODO 
dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, 
w tym w szczególności obowiązek posiadania podstawy prawnej 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 RODO9. 

Powstaje zatem zasadnicze pytanie, czy do wykorzystywania wize-
runku zawodników przez polskie związki sportowe i PKOl koniecz-
ne jest uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, na ich przetwa-
rzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO), czy też możliwe jest uznanie, że podmioty te dys-
ponują inną podstawą przetwarzania danych osobowych wskazaną 
w RODO. 
W mojej ocenie najistotniejszą podstawą, która mogłaby być brana 
pod uwagę, jest przetwarzanie niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administra-
tora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jak wskazano 
wyżej, ustawa o sporcie przewiduje powstanie prawa podmiotowego 
polskich związków sportowych i PKOl do wykorzystywania wizerun-
ku sportowca, co argumentowałoby istnienie prawnie uzasadnionego 
interesu w przetwarzaniu wizerunku przez polskie związki sportowe 
i PKOl. Logiczny jest również wniosek, że konieczność uzyskiwania 
zgody na przetwarzanie wizerunku sportowca jako danych osobo-
wych, niezbędnego przecież do jego wykorzystywania w zakresie 
wskazanym w ustawie i omówionym w wyroku Sądu Najwyższego, 
mogłaby praktycznie uniemożliwić korzystanie związkom i PKOl z ich 
ustawowego prawa. W konsekwencji uznać należy, że uzyskanie 
osobnej zgody na przetwarzanie wizerunku zawodnika przez polskie 
związki sportowe lub PKOl nie jest wymagane. Jednocześnie nie wol-
no zapominać, że brak obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w postaci wizerunku zawodnika kadry narodowej 
i członka reprezentacji olimpijskiej nie zwalnia polskich związków 
sportowych i PKOl z wynikających z RODO obowiązków admini-
stratora danych osobowych, w tym z konieczności wykonania obo-
wiązku informacyjnego. Warto podkreślić, że to właśnie niedopeł-
nienie obowiązku informacyjnego było przyczyną wymierzenia przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pierwszej kary admini-
stracyjnej za naruszenie RODO w wysokości jednego miliona złotych. 
Dlatego też każdemu z ww. zawodników musi zostać przedstawio-
na klauzula informacyjna, indywidualnie przygotowana dla każde-
go polskiego związku sportowego oraz PKOl, zawierająca m.in. in-
formacje dotyczące administratora danych, rodzaju przetwarzanych 
danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, prawa dostępu do 
danych osobowych czy też prawa wniesienia sprzeciwu i skargi. 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

8  Art. 4 pkt 2 RODO: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywa-
nych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzo-
wany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porząd-
kowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

9  Art. 6 ust. 1 RODO: 
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-

wych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ad-
ministratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane do-
tyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie pu-
blicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych intere-
sów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobo-
wych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

autorskiego, ponieważ ze spełnieniem hipotezy tego 
przepisu, tj. z zakwalifikowaniem zawodnika do kadry 
narodowej, ustawodawca powiązał powstanie na rzecz 
polskiego związku sportowego prawa do wykorzystania 
wizerunku kadrowicza w stroju reprezentacji kraju.

2. Treścią tego prawa jest możliwość samodzielnego wykorzy-
stywania przez polski związek sportowy wizerunku zawodni-
ka w stroju reprezentanta do własnych celów gospodarczych. 
Korelatem tego uprawnienia jest obowiązek znoszenia przez 
kadrowicza sytuacji, w której jego wizerunek w stroju reprez-
entanta kraju może być przedmiotem wykorzystania przez 
jego federację sportową na zasadach wyłączności.

3. Udostępnienie wizerunku jest czymś więcej niż wyraże-
niem zgody w rozumieniu Prawa autorskiego, zatem wola 
przynależności przez zawodnika do reprezentacji kraju jest 
równoznaczna z jego zgodą na wykorzystanie wizerunku 
w granicach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy o sporcie 
kwalifikowanym (obecnie art. 14 ust. 1 Ustawy o sporcie). 

4. Zakres wykorzystania wizerunku zawodnika ustawodawca 
pozostawił do określenia związkowi sportowemu 
w wewnętrznych aktach organizacyjnych. Oznacza to, że 
zawodnik nie może bez zgody polskiego związku sportowego 
upoważniać osób trzecich do wykorzystywania jego 
wizerunku w stroju reprezentacyjnym.

5. Wykorzystanie wizerunku do celów gospodarczych oznacza 
także cel zarobkowy, zgodny z funkcją danego polskiego 
związku sportowego, który nie może być sprzeczny 
z jego statutowymi zadaniami. Taka działalność obejmuje 
m.in. zawieranie umów wzajemnych, które mogą polegać 
na udostępnieniu kontrahentowi wizerunku członków 
kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju w zamian za 
świadczenie pieniężne wykorzystywane na realizację zadań 
statutowych, na przykład na szkolenie zawodników kadry.

6. Gdy zawodnik nie jest kadrowiczem, brak jego zgody wyłącza 
możliwość wykorzystania przez polski związek sportowy jego 
wizerunku także w stroju reprezentacyjnym, chyba że wcho-
dzą w rachubę wyjątki określone w tym przepisie.

Poza powyższymi wnioskami z omawianego wyroku płynie bardzo 
ważna zasada interpretacyjna: art. 33 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifi-
kowanym (obecnie art. 14 ust. 1 Ustawy o sporcie), w zakresie w nim 
unormowanym, wyłącza zastosowanie art. 81 Prawa autorskiego, co 
najlepiej podsumowuje specyfikę zasad korzystania i ochrony wize-
runku zawodnika kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej. 

Wizerunek a ochrona danych osobowych

O ile omówiona pokrótce wyżej kwestia ochrony, przetwarzania i wy-
korzystania wizerunku na podstawie Kodeksu cywilnego, Prawa au-
torskiego i Ustawy o sporcie została już bardzo obszernie skomento-
wana w piśmiennictwie i orzeczeniach sądów, o tyle względnie mało 
uwagi poświęca się wizerunkowi jako danej osobowej, w szczególno-
ści w zakresie dotyczącym sportowców. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą 
w RODO wizerunek należy uznać za dane osobowe7, a jego rozpo-

7  Art. 4 pkt 1 RODO: „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub moż-
liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zi-
dentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

7WIZERUNEK SPORTOWCÓW
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Zarządzanie
sytuacją kryzysową w sporcie

Sytuacje kryzysowe w sporcie bywają chlebem powszednim. Sam gorszy 
wynik sprawia, że każdy – nawet niewielki – problem może urosnąć do naj-
wyższej rangi. Czy można ograniczać występowanie takich przypadków lub 
też łatwiej sobie z nimi radzić? Odpowiedzią jest zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

KRYZYS – CZY WYBUCHA NAGLE?

Chcąc mówić o zarządzaniu kryzysami, należy najpierw odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czym jest kryzys? Posłużymy się definicją przyję-
tą przez Institute for Crisis Management (tłum. Instytut Zarządza-
nia Kryzysowego) – najbardziej trafną moim zdaniem w kontekście 
praktyki biznesowej, a zwłaszcza sportu – zgodnie z którą kryzysy 
to wszelkiego rodzaju problemy czy zakłócenia, które wywołują ne-
gatywne reakcje interesariuszy, a w rezultacie wpływają na prowa-
dzenie działalności i kondycję finansową organizacji. Według badań 
sytuacji kryzysowych, realizowanych corocznie przez ICM, kryzysy 
nagłe stanowią od lat zaledwie około 1/3 przypadków, 2/3 zaś to tlą-
ce się kryzysy. Gdybyśmy – zgodnie z niektórymi definicjami sytuacji 
kryzysowych – skupili się w naszych dyskusjach i działaniach w kon-
tekście zarządzania kryzysowego tylko na kryzysach wybuchających 
nagle, musielibyśmy pominąć zdecydowaną większość zdarzeń jakże 
istotnych w sporcie. Wiele organizacji sportowych to przez lata tyka-
jące bomby. W sporcie bowiem szczególnie widoczne jest zjawisko 

reakcji łańcuchowych, którym podlegają kryzysy – jeden pociąga za 
sobą drugi, a w rezultacie – przy nieumiejętnych działaniach – można 
trafić w błędne koło, z którego nie sposób się wyrwać. 

ZŁAPAĆ KRYZYS ZA ROGI 

Skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi jest możliwie, pod 
warunkiem, że dobrze zrozumiemy, na czym polega sam proces za-
rządzania. To nie radzenie sobie z problem w momencie, kiedy wy-
buchnie. Wtedy mamy bowiem już do czynienia wyłącznie z akcją 
ratunkową (i to zazwyczaj panicznym „ratuj się, kto może!”). By móc 
mówić o zarządzaniu kryzysowym, musimy zrealizować szereg dzia-
łań z czterech faz wprost wynikających z definicji zarządzania. Nasze 
prace muszą objąć więc obszary: planowania, organizowania, koor-
dynowania i kontrolowania. Oznacza to, że – by realnie zarządzać 
sytuacją kryzysową – musimy umiejętnie przeprowadzić działania 
przygotowawcze przed kryzysem, w trakcie kryzysu, jeśli wystąpi, 
oraz aktywności pokryzysowe.

…..odejścia 
zawodników

utrata licencji  
i spadek do 
niższej ligi

problemy 
finansowe

rezygnacja 
sponsorów

zarzuty 
o działania 
niezgodne 
z prawem 

(np. doping, 
korupcja i in.)

Reakcje łańcuchowe kryzysów

Kinga Szkutnik-Troć
PRACTUM CONSULTING



ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 9

czasowej, warto wcześniej przemyśleć i zaplanować działania na wy-
padek kryzysu. Temu właśnie służy faza przedkryzysowa. Wdrożone 
skutecznie w ramach niej działania pozwalają w części przypadków 
osiągnąć największy możliwy sukces w zarządzaniu sytuacją kryzyso-
wą, za który znawcy przedmiotu uważają zduszenie problemu w za-
rodku, by kryzys się nie wydarzył. 

#1 Typologia kryzysów

By mieć szansę na uniknięcie kryzysu, trzeba uświadomić sobie na 
początek, że kryzys może nas spotkać. W następnym kroku warto 
przejść do szczegółów i zastanowić się nad różnymi konkretnymi 
sytuacjami kryzysowymi – bardziej lub mniej prawdopodobnymi – 
które potencjalnie mogłyby wystąpić. Dobrze zrobić na ten temat 
burzę mózgów z osobami o różnych specjalizacjach: z zarządu, sztabu 
szkoleniowego, medykami, prawnikami, osobami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo, HR, finanse, sprzedaż, marketing i komunikację, 
relacje z kibicami itp. Każdy powinien zgłosić różne przykładowe sy-
tuacje kryzysowe, które przychodzą mu do głowy. Należy wszystkie 
spisać, nawet jeśli niektóre wydawałyby się absurdalne i nieprawdo-
podobne. Następnie trzeba je pogrupować w obszary podobnych do 
siebie zdarzeń. Tak właśnie powstaje typologia kryzysów, która jest 
wstępem do kolejnych działań przygotowawczych. 

#2 Scenariusze kryzysowe i plany działań

W odniesieniu do każdej grupy kryzysów dobrze jest zawczasu się za-
stanowić, jak mogą rozwijać się takie sytuacje i spisać w formie tekstu 
lub wykresu potencjalne scenariusze zdarzeń. Warto też od razu za-
planować działania na każdym z etapów. Wcześniejsze przemyślenie 
decyzji, które się pojawią w trakcie kryzysu, zwiększy szanse na to, 
że będą one trafne. Dzięki takim scenariuszom i planom otrzymamy 
przemyślany (nie wymyślony w panice) katalog działań, które trzeba 
wdrożyć w zależności od sytuacji. Będzie on cennym drogowskazem, 
co robić, kiedy wybuchnie kryzys i zazwyczaj związana z nim panika. 

CIEMNE STRONY KRYZYSÓW

Kryzys – kiedy się pojawia – wywołuje zazwyczaj duże emocje. 
Osoba lub organizacja sportowa staje w ogniu krytyki, natychmiast 
wywołana do odpowiedzi na pytania: co się stało?, dlaczego?, ja-
kie będą dalsze działania?, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje 
i wobec kogo? To tylko przykładowe pytania, które często się po-
jawiają w kryzysie. Towarzyszy im oczekiwanie konkretnych dzia-
łań, i to podejmowanych szybko. Już wiele lat temu mówiło się 
o 2–3 godzinach jako maksymalnym czasie reakcji na kryzys, w do-
bie Internetu i mediów społecznościowych ten czas uległ dalszemu 
skróceniu i raczej należy go już liczyć w minutach, nie godzinach. 
Podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysowej zazwyczaj nie jest łatwe 
– pod presją czasu i nacisków zewnętrznych trudno zająć właściwe 
stanowisko w ważnych sprawach. Czasem wiązać się to może z ko-
niecznością zwolnienia kogoś czy zadeklarowania publicznie trudnych 
do realizacji działań, które – o ile spodobają się jednym – mogą nie 
zadowolić innych. Tak czy inaczej narażamy się na kolejną falę krytyki. 
Co więcej, decyzje, które podejmiemy na szybko i w emocjach, mogą 
nie być trafne i pociągać za sobą dalsze negatywne konsekwencje. 

Szczególnie osoby i podmioty działające w sporcie muszą liczyć się 
z tym, że każda sytuacja kryzysowa spowoduje zainteresowanie 
mediów, a wszelkie pytania, odpowiedzi czy działania zostaną na-
tychmiast zrelacjonowane szerokiemu gronu odbiorców. Co również 
charakterystyczne w sporcie, należy spodziewać się, że niezwłocznie 
pojawią się różnego rodzaju „eksperci-komentatorzy”, którzy zechcą 
wykorzystać nasz kryzys, by błysnąć medialnie. Wszystko zatem, co 
powiemy i zrobimy w kryzysie (lub czego nie zrobimy), będzie mieć 
znaczenie i będziemy z tego rozliczeni w przyszłości. 

PRZYGOTOWANIA CZAS ZACZĄĆ

Chcąc zapewnić sobie większy komfort działań w sytuacji kryzyso-
wej oraz ułatwić podejmowanie decyzji w warunkach stresu i presji 

Etapy zarządzania sytuacjami kryzysowymi a teoria zarządzania
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#3 Materiały kryzysowe

Następnie, w odniesieniu do zaplanowanych działań, warto przy-
gotować choćby wstępne wersje materiałów, którymi będziemy 
mogli się posłużyć w kryzysie. Nawet teksty z lukami do uzupeł-
nienia, takie jak oświadczenia, listy informacyjne, listy pytań i od-
powiedzi (Q&As), wzory tekstów informacyjnych na drzwi obiektu 
sportowego czy stronę internetową (informujące o zmianach 
w funkcjonowaniu, zamknięciu czy opóźnieniach) lub też przy-
kłady kondolencji lub nekrologów (niestety, w niektórych kry-
zysach zdarzają się ofiary) przygotowane w czasach spokoju 
pozwolą zyskać cenny czas w newralgicznym momencie po wybuch-
nięciu kryzysu, kiedy wiele zadań należy zrealizować równolegle.  
Warto też w podręczniku kryzysowym zawrzeć informacje bazowe na 
temat obiektu, sportowców, organizacji itp., by móc bez dodatkowej 
pracy w razie potrzeby udostępnić takie informacje mediom lub służ-
bom publicznym – policji czy straży pożarnej. Należy też dysponować 
kontaktami do osób (także prywatnymi do użycia w sytuacji awaryj-
nej), które będą odpowiedzialne za prowadzenie działań w sytuacji 
kryzysowej (tzw. sztab kryzysowy) lub będą służyć jako konsultanci 
albo eksperci w poszczególnych typach kryzysów.

#4 Sztab kryzysowy

Jeszcze przed pojawieniem się kryzysu należy przemyśleć, jaki zespół 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań w sytuacji kryzysowej, 
w tym kto będzie podejmować decyzje w kryzysie i kto będzie wypo-
wiadać się dla mediów. Trzeba też wyznaczyć zastępców tych osób, 
gdyż kryzysy często zdarzają się w najbardziej niedogodnym momen-
cie, kiedy ktoś istotny dla prowadzonych działań nie jest dostępny.  
W sztabie kryzysowym powinna się znaleźć osoba odpowiedzialna 
za organizację sportową lub jednostkę (np. przedstawiciel zarządu), 
ale też eksperci z poszczególnych obszarów (sport, medycyna, finan-
se, HR, IT itp.), którzy będą wspierać sztab swoją wiedzą zależnie od 
rodzaju kryzysu. Warto rozważyć, by w podstawowym sztabie kry-

zysowym był prawnik (lub przynajmniej 
jako ekspert w wybranych kryzysach) 
oraz osoba odpowiedzialna za komuni-
kację (z mediami i innymi grupami doce-
lowymi) ze względu na wagę sprawnego 
przepływu odpowiednio profilowanych 
informacji w kryzysie. 

#5 Szkolenia

Sztab kryzysowy powinien zostać prze-
szkolony z obszaru zarządzania sytuacja-
mi kryzysowymi, osoby odpowiedzialne 
za kontakty z mediami zaś – także me-
dialnie z uwzględnieniem specyfiki ko-
munikacji w sytuacji kryzysowej. Warto 
zaplanować także symulacje kryzysów, 
by móc przećwiczyć współpracę w po-
wołanym zespole w warunkach stresu 
i pod presją czasu oraz zweryfikować, 
czy zaplanowane procedury mają szansę 
sprawdzić się w sytuacji zagrożenia. 

#6 Wykrywanie sygnałów kryzysów

W ramach działań przedkryzysowych niezwykle ważne jest dążenie 
do tego, by jak najszybciej identyfikować potencjalne zagrożenia 
i rozwiązywać problemy na jak najwcześniejszym etapie. Dzięki temu 
zyskujemy albo możliwość zapobiegnięcia kryzysowi, albo przynaj-
mniej czas, by jak najskuteczniej przeprowadzić działania w kryzysie. 
Służyć temu powinny wdrożone na stałe procedury monitoringu me-
diów i innych grup z otoczenia oraz kultura zgłaszania kwestii proble-
mowych i rozwiązywania ich w atmosferze współpracy (a nie zabija-
nia posłańców przynoszących złe wiadomości). 

GDY WYBUCHA KRYZYS

Gdy wybucha kryzys, szereg działań musi zostać podjętych równo-
legle, pod presją czasu i w warunkach stresu wynikających ze sta-
wianych często w kryzysie zarzutów. Dlatego tak ważne okazują się 
wówczas wszelkie wykonane wcześniej działania przygotowawcze, 
które ułatwiają podjęcie decyzji i pozwalają zaoszczędzić jakże cenny 
wtedy czas.

Jeśli kryzysy wiążą się z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, 
działania ukierunkowane na ich ochronę muszą zostać potraktowa-
ne jako priorytetowe. Trzeba jednocześnie w trybie pilnym prowadzić 
aktywności ukierunkowane na usunięcie przyczyny kryzysu (o ile jest 
to zasadne), a także przygotowanie i rozpoczęcie komunikacji kryzy-
sowej. W pierwszej fazie kryzysu jej celem jest przede wszystkim za-
pobiegnięcie rozprzestrzenianiu negatywnych opinii. Zazwyczaj do-
piero w kolejnym kroku, kiedy znamy więcej faktów, przychodzi czas 
na szersze wyjaśnienie sytuacji i pokazanie jej kontekstu.

By komunikacja kryzysowa mogła być skuteczna, kluczowy jest do-
bór odpowiedniej strategii reakcji na kryzys – w zakresie merytoryki 
wypowiedzi i czasu ujawnienia informacji. Pierwszym odruchem nie-
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także o inne grupy docelowe. Konieczna jest indywidualna współpra-
ca z osobami dotkniętymi przez kryzys, a także współpraca z osoba-
mi i środowiskami zaangażowanymi w zdarzenie (kibice, pracownicy,  
liderzy opinii, władze oraz społeczność lokalna i in.), a także kierowa-
nie do nich bezpośredniej komunikacji w kryzysie. 

ŻYCIE PO KRYZYSIE

Kiedy kryzys się kończy, chciałoby się odetchnąć z ulgą i przejść 
do bieżących spraw. Nie można jednak zapominać o ostatniej fazie 
zarządzania kryzysowego. Należy przeprowadzić działania fazy 
pokryzysowej, by mieć szansę lepiej przygotować się na wypadek 
kolejnego kryzysu. 

To czas na wyciąganie wniosków z tego, co się zdarzyło, i przemyślenie 
zmian, które trzeba wprowadzić, by uniknąć podobnego zdarzenia 
w przyszłości. Należy ocenić, czy procedury zadziałały, w jakim 
stopniu, gdzie pojawiły się braki, czy poszczególne osoby wiedziały, 
co mają robić, czy ktoś nie potrzebuje dodatkowych szkoleń lub może 
konieczna jest zmiana osobowa na niektórych pozycjach, by mieć 
szansę następnym razem przeprowadzić działania skuteczniej (bo np. 
ktoś stracił głowę w warunkach silnego stresu). 

Faza pokryzysowa to także moment na zaplanowanie dalszej 
pozytywnej komunikacji – wokół wprowadzanych po kryzysie zmian 
oraz ważnych strategicznie i bieżących tematów, odbudowujących 
pozytywny wizerunek sportowca i organizacji sportowej. 

doświadczonych osób bywa „strategia strusia”, czyli chowania głowy 
w piasek i próba przeczekania problemu. Niestety, zazwyczaj niesku-
teczna, co więcej – sprawiająca, że kryzys uderza ze zdwojoną siłą. 
Jej wybór wynika zazwyczaj z niedoświadczenia i braku umiejętności 
obrania innej strategii. 

Tymczasem badania prowadzone przez specjalistów z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego (W.T. Coombs i jego zespół) dostarczają klarownej 
podpowiedzi, kiedy jaką strategię reakcji na kryzysy wybrać, by mini-
malizować negatywny wpływ kryzysu na wizerunek. Mianowicie dobór 
strategii reakcji na kryzys powinien być uzależniony od stopnia winy. 
W przypadku kryzysów niezawinionych lub kryzysów pojawiających się 
wyłącznie na poziomie komunikacyjnym wynikających z plotki warto 
postawić na strategię zaprzeczenia (że kryzys się nie zdarzył) lub zrzuce-
nia odpowiedzialności (ktoś inny jest odpowiedzialny za kryzys), a cza-
sem nawet ataku na oskarżyciela (konfrontacji z osobą lub grupą osób). 

Strategie te będą jednak całkowicie nietrafione, kiedy wina za kry-
zys leży po naszej stronie. W takiej sytuacji znacznie lepiej zostaną 
odebrane strategie związanie z przyznaniem się i przeproszeniem, 
wypłatą odszkodowań itp. Ludzie lubią wybaczać: im szybciej ich o to 
poprosimy, tym szybciej mamy szansę zakończyć kryzys, jeśli zawini-
liśmy. Jednak przyjmując strategię zaprzeczenia czy kozła ofiarnego 
w takiej sytuacji, nasz kryzys może ciągnąć się tygodniami, a nawet 
miesiącami, kiedy otoczenie będzie próbować wymusić nasze przy-
znanie się do winy. Straty wizerunkowe wynikające z kryzysu i ich 
konsekwencje (choćby wpływ na sponsorów) mogą być wówczas 
wielokrotnie większe.

W przypadku kryzysów przypadkowych lub gdy ponosimy umiarko-
waną winę za kryzys, najlepiej sięgnąć po strategie pokazujące naszą 
ograniczoną odpowiedzialność za kryzys (brak kontroli nad zdarze-
niem lub działanie nieintencjonalne) lub bazujące na umniejszaniu 
percepcji szkody wyrządzonej przez kryzys (miało miejsce zdarzenie, 
ale nie wywarło takich negatywnych skutków).

Rozważając czas reakcji na kryzys, należy podjąć decyzję, czy będzie-
my tylko odpowiadać w przypadku zapytań (tzw. stratega reaktywna), 
czy jednak zdecydujemy się wyjść sami z informacją o zdarzeniu (stra-
tegia proaktywna), by mieć wpływ na to, co się mówi o kryzysie od 
samego początku. Niestety, nie zawsze taka strategia jest możliwa, bo 
– zwłaszcza w sporcie – często się zdarza, że media wiedzą pierwsze 
o kryzysie i od razu jesteśmy postawieni w pozycji tłumaczenia się 
i odpowiadania na ewentualne zarzuty.

Prowadząc komunikację kryzysową, warto stosować złote zasady, 
które sprawdzają się niezależnie od typu kryzysu. Szybka reakcja 
i zapewnienie przepływu informacji, dostępność dla dziennikarzy i in-
nych grup docelowych, kontrolowanie komunikacji wychodzącej na 
bazie dobrze przygotowanego oświadczenia kryzysowego to podło-
ża, od których nie sposób odstąpić. 

Jednym z największych błędów popełnianych przez osoby decyzyjne 
w kryzysie jest oczekiwanie od służb komunikacyjnych zatuszowania 
sytuacji. Tymczasem nie można skutecznie prowadzić komunikacji 
kryzysowej, nie rozwiązując samego problemu, który leży u podstaw 
kryzysu.

Należy też pamiętać, że w trakcie kryzysu nie tylko ważna jest komu-
nikacja z mediami, które przypierają nas do muru, ale musimy zadbać 
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Złote zasady komunikacji kryzysowej

1. Rozpocznij komunikację natychmiast.

2. Demonstruj otwartość.

3. Kontroluj przepływ informacji.

4. Przygotuj oświadczenie i się go trzymaj.

5. Nie daj się wpędzić w szczegóły.

6. Nie spekuluj, nie odpowiadaj na 
hipotetyczne pytania.

7. Udzielaj oficjalnych komentarzy.

8. Nie żartuj.

9. Nie kłam.

10. Nie powtarzaj zarzutów.

11. Akcentuj pozytywy.

12. Bądź dostępny dla dziennikarzy.

13. Pamiętaj , że komunikacja kryzysowa to 
nie tylko komunikacja z mediami.

14. Zapewnij sobie dystans.
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CROWDFUNDING W SPORCIE

Fans4Club to pierwsza polska platforma poświęcona crowdfundin-
gowi sportowemu, współpracująca z klubami, ale także z organizato-
rami turniejów. W ciągu 3 lat fani współfinansowali projekty klubów 
i związków sportowych na łączną kwotę ponad 5,2 mln złotych w 54 
akcjach, skupiając wokół nich ponad 42 tysięce kibiców i sprzedając 
prawie 70 tys. nagród. 

Skąd pomysł na Fans4Club?
Z irytacji biernością klubu!

Sam pomysł był efektem rozterki, którą inicjatorzy mieli jako kibice. 
Nie jednej drużyny, ale kilku, bo założyciele spółki to kibice kilku pol-
skich i zagranicznych klubów piłkarskich, reprezentacji siatkarskiej 
kobiet czy żużlowców z Gorzowa. Zalążkiem był żal, że jeden z klu-
bów nie może zatrzymać swojego najlepszego piłkarza, choć prze-
cież do zrealizowania tego celu i zaspokojenia potrzeb finansowych 
piłkarza mogliby się włączyć również kibice. Tylko ktoś musi im to 
zaproponować i wskazać odpowiednie narzędzia. Kilka lat później 
postanowili, że sami stworzą platformę ułatwiającą obu stronom – 
klubom i kibicom – wspólne działania. To same korzyści dla obu stron 
– fani jednoczą się wokół konkretnego pomysłu, mają wpływ na jego 
realizację, a kluby po prostu zarabiają. 

Pierwszą akcją był projekt związany z siatkówką. Po niej przyszły ko-
lejne, związane z żużlem, piłką ręczną, hokejem na lodzie, futbolem 
amerykańskim, koszykówką, siatkówką czy – przede wszystkim – pił-
ką nożną. Dziś to w futbolu są największe pieniądze, a już połowa 
klubów ekstraklasy zdecydowała się na akcje dla kibiców za pomocą 
platformy internetowej. Łącznie te kluby zdobyły 50 tytułów mistrza 
Polski. Zainteresowanie było ogromne, a niektóre pomysły bardzo 
oryginalne. 

Dlaczego crowdfunding, a nie zwykła
zbiórka? Bo bardziej łączy!

Zbiórka publiczna to po prostu zbieranie środków czy sprzedaż „ce-
giełek” na określony cel – człowiek wpłaca pieniądze, często zapomi-
na o tym fakcie, ewentualnie później ma satysfakcję, że coś udało się 
zrealizować. Oczywiście jeśli sobie o tym przypomni. Crowdfunding 
nie jest zbiórką publiczną, bo w jego wypadku w zamian za finanso-
wanie druga strona otrzymuje świadczenia, na przykład w postaci 
biletu, gadżetu czy udziału w wydarzeniu związanym z ulubionym 
zespołem. To forma finansowania różnego rodzaju projektów przez 
grupy ludzi, którzy są wokół nich zorganizowani. Przykład sprzed 
dwóch lat: kibiców jednego z klubów piłkarskich denerwowały szare, 

Crowdfunding
w sporcie

W Polsce crowdfunding w sporcie jest kojarzony z platformami Fans4Club i Beesfund. Pomysł na 
założenie tej pierwszej był efektem tego, że jako kibice niewiele mogliśmy zrobić. Dzięki akcjom 
crowdfundingowym już kilkadziesiąt tysięcy kibiców aktywnie współuczestniczyło w życiu klubu. 
A kluby zebrały znaczące pieniądze na realizację ważnych dla nich celów.

czyli jak pogłębić więź z kibicami i zrealizować cele
przyczyniające się do rozwoju klubu

MAREK BOGACKI
SHOCK



Dlaczego takie akcje są dla każdego?
Bo ich wielkość może być różna!

Najważniejsze jest to, czy klubom uda się dotrzeć do kibiców. Róż-
ne są cele, różna jest wielkość, ale kluczowy jest sposób komunikacji 
klubu z fanami. To ten element w głównej mierze decyduje o powo-
dzeniu akcji lub jego braku. Bardzo istotne i zarazem najbardziej cza-
sochłonne jest przygotowanie projektu przed jego zamieszczeniem 
na platformie: zaczynając od wyboru celu projektu przez stworzenie 
profesjonalnego scenariusza filmu promocyjnego, strategii promo-
cji w mediach społecznościowych, przygotowanie grafik poświęco-
nych akcji aż po przygotowanie listy nagród. Cała zorganizowana 
kampania prowadzona jest od momentu rozpoczęcia projektu do 
jego podsumowania i podziękowania kibicowskiej społeczności. Klu-
czowy jest jednak sam pomysł na akcję, a korzyści mogą być dla klubu 
ogromne. Każdy przecież szuka środków na działania, które nie za-
wsze należą do tych z gatunku „pierwszej potrzeby”, a to zapewnia 
crowdfunding sportowy. Wreszcie – to coś fajnego dla klubów w każ-
dym wieku, tak tych dużych, jak i małych. Nie wszyscy muszą bowiem 
zbierać po kilka milionów, kilkaset tysięcy złotych na określony cel 
– czasem wystarczy dużo, dużo mniej. 

betonowe i smutne ściany na ich stadionie. Klub zorganizował akcję, 
w rezultacie której na tych ścianach miały pojawić się olbrzymie grafi-
ki nawiązujące do wielkich wydarzeń i bohaterów w historii klubu. Ich 
liczba zależała od zainteresowania akcją sympatyków. To dotyczyło 
praktycznie każdego, kto pojawia się na stadionie, a średnia frekwen-
cja na meczu to blisko 20 tys. osób. Akcja przyciągnęła ponad półtora 
tysiąca fanów, którzy zakupili nagrody za ponad 212 tys. zł. Dzięki 
temu na ścianach pojawiło się 26 grafik, a kibice otrzymali w zamian 
trzy tysiące nagród: biletów na mecz, pamiątkowych koszulek czy 
możliwości imiennego oznaczenia krzesełka na obiekcie.

Cele projektów są różne. Kibice kilku klubów zaaranżowali remont 
i branding szatni lub pomieszczeń klubowych, inni wybrali m.in. 
renowację klubowego sztandaru oraz zakup kamizelek odblaskowych 
dla dzieci z przedszkoli. W sytuacji, gdy klubu nie stać było na wykup 
licencji na występy w zawodowej lidze, zrobili to fani. To właśnie zaleta 
crowdfudningu dla klubów sportowych - paleta celów, które można 
osiągnąć razem z fanami jest bardzo szeroka. Można dzięki takiej akcji 
stworzyć klubowe muzeum albo salę chwały, sfinansować oprawę 
meczową bądź dofinansować szkolenie młodzieży. Kibice jednego 
z klubów dołożyli się również poprzez zbiórkę do sfinansowania 
projektu nowego stadionu. Zbiórkę prowadzili kilka lat.
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WOLONTARIAT W SPORCIE

Wolontariat sportowy jest jedną z najbardziej popularnych i najszyb-
ciej rozwijających się  form wolontariatu. Dzieje się tak najprawdo-
podobniej dlatego, że sport jest językiem uniwersalnym, łączącym 
osoby w różnym wieku, o odmiennych poglądach czy pochodzeniu. 
Wolontariusze są oparciem udanej imprezy sportowej, a organizacje, 
stowarzyszenia i kluby sportowe coraz chętniej szukają osób, które 
mogą wesprzeć ich działalność oraz włączyć się w rozwój organizacji. 
Z danych GUS1 wynika, że 35% Polaków wieku 15 i więcej lat angażu-
je się w jakąś formę wolontariatu, a z tej grupy 25,3% osób uczestni-
czyło w organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych. Wsparcie 
wolontariuszy przy organizacji międzynarodowych i krajowych wyda-
rzeń sportowych to już standardy obowiązujące od wielu lat. Należy 
przypomnieć udział ochotników podczas Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej organizowanych przez Polskę i Ukrainę w 2012 roku, wspar-
cie wolontariuszy w trakcie Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce 
organizowanych w Bydgoszczy, ale i regularną pomoc w działaniach 
instytucji, na przykład programu wolontariatu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej czy programów wolontariatu przy okazji sportowych imprez 
biegowych.

Komisja Europejska również uznaje wartość wolontariatu jako istot-
nego narzędzia o charakterze społecznym i edukacyjnym, wspierają-
cym budowanie zaangażowania społecznego i solidarności. Przejawia 
się to w powołaniu dwóch programów: Erasmus+ Sport i Europejskie-
go Korpusu Solidarności, które umożliwiają uzyskanie dofinasowania 
na projekty wolontariatu wspierającego funkcjonowanie organizacji 
oraz przygotowywanych przez nie imprez.

Ze wsparcia wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności od 
kilku lat korzysta klub sportowy Beniaminek 03 ze Starogardu Gdań-

1   Wolontariat w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.

skiego, który realizuje projekty angażujące międzynarodowych wo-
lontariuszy w regularnych, codziennych działaniach organizacji oraz 
przy okazji imprez sportowych. W sierpniu br. klub organizował VII 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2019. W ra-
mach projektu „Piłka łączy dzieci i młodzież”, otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 30 tys. euro na goszczenie grupy 20 wolontariuszy 
z Turcji, Hiszpanii i Polski, którzy wspierali organizację przed turnie-
jem, w trakcie oraz po jego zakończeniu. Wolontariusze zajmowali się 
przygotowaniem materiałów informacyjnych dla drużyn i uczestni-
ków, prowadzeniem kampanii w mediach społecznościowych, komu-
nikacją z międzynarodowymi zespołami biorącymi udział w turnieju, 
przygotowaniem strefy wolontariusza podczas turnieju, a w jego 
trakcie animacją kibiców, prowadzeniem warsztatów na temat zdro-
wego odżywiania oraz opieką nad zespołami uczestniczącymi w im-
prezie. Klub korzysta również z długofalowego wsparcia wolontariu-
szy zagranicznych, którzy wspomagają go w regularnych działaniach 
związanych z organizowaniem treningów sportowych dla ponad 400 
wychowanków. Dotychczas gościł kilku wolontariuszy zagranicznych 
– z Turcji, Hiszpanii i Francji – byłych reprezentantów kadry narodo-
wej piłki nożnej, którzy aktywnie włączyli się w pracę organizacji. Wo-
lontariusze przebywali w Starogardzie Gdańskim od 6 do 12 miesięcy.

Organizacje sportowe mogą w ramach Europejskiego Korpusu Soli-
darności korzystać z dwóch form wolontariatu, dostosowanych do 
potrzeb organizacji: 

• Wolontariat grupowy – krótkoterminowe zaangażowanie 
10–40 wolontariuszy w okresie od 2 tygodni do 2 miesięcy; 
taka forma wolontariatu jest najczęściej wybierana, 
pozwala bowiem na wsparcie imprez sportowych. Ponadto 
wolontariusze mogą przyjechać wcześniej, tak aby otrzymać 
odpowiednie wsparcie i przygotować się do imprezy. 

EUROPEJSKI
KORPUS SOLIDARNOŚCI

wolontariat międzynarodowy w organizacjach sportowych

Agnieszka Bielska
Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji



przedsięwzięcia dotyczą nie tylko tematyki sportowej. Europejski 
Korpus Solidarności to nadal program, którego głównym celem jest 
promowanie działań o charakterze solidarnościowym. Sport wpisuje 
się w szerokie ramy programu, więc tym bardziej organizacje działają-
ce w tym obszarze powinny włączyć do swoich działań wolontariuszy 
w ramach programu.

Podsumowując, Europejski Korpus Solidarności umożliwia zdobycie 
dofinasowania na projekty angażujące wolontariuszy tak w wymiarze 
krótko-, jak i długoterminowym. Pozwala to na strategiczne plano-
wanie działań organizacji – z udziałem wolontariuszy – opartych na 
stabilnym finansowaniu projektów przez Komisję Europejską. Możli-
wość angażowania polskich i zagranicznych wolontariuszy pozwala 
też na zapewnienie odpowiedniej obsługi imprez o charakterze kra-
jowym i zagranicznym. Dzięki możliwości realizacji projektów indywi-
dualnych, organizacje mogą również planować długofalowe wspar-
cie w regularnej, codziennej działalności, na przykład zapraszając do 
współpracy byłych zawodników.

Programem zarządza w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europej-
skiego Korpusu Solidarności.

Szczegółowe informacje na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności: 
www.eks.org.pl.

• Wolontariat długoterminowy – opiera się na długofalowej 
współpracy organizacji z wolontariuszami, która wykracza 
poza asystę przy wydarzeniach sportowych przygotowy-
wanych przez instytucję. Taka forma wolontariatu zakłada an-
gażowanie wolontariuszy również w stałą, statutową działal-
ność organizacji i umożliwia im wniesienie wkładu w rozwój 
strategiczny instytucji przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Organizacja otrzymuje dofinansowanie na pokrycie wszystkich kosz-
tów związanych z pobytem wolontariuszy, tj. koszty organizacyjne, 
koszty działań wolontariuszy. Pokrywane są wydatki na podróże 
wolontariuszy z miejsca zamieszkania do organizacji i z powrotem, 
kieszonkowe. Wolontariusze mają również zapewnione pełne ubez-
pieczenie na czas realizacji projektu.
 
W przypadku projektów wolontariatu długoterminowego dodatkowo 
istnieje możliwość korzystania ze szkoleń. Maksymalny czas realizo-
wanych projektów może obejmować 2 lata, z pobytami ochotników 
od 2 tygodni do 12 miesięcy. I najważniejsze – organizacja może 
współpracować w ramach projektów z wolontariuszami z zagranicy, 
co pozwala rozszerzyć ofertę organizacji oraz dopasować ją do po-
trzeb związanych z udziałem zagranicznych sportowców, ale i kibiców 
licznie przybywających na wydarzenia sportowe. Dotychczas finan-
sowane przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarno-
ści projekty opiewają na sumy od kilku do kilkuset tysięcy euro, choć 
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AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Ruszył projekt kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji 
Akademickiej. Inicjatywa ma na celu umożliwienie łączenia kariery sportowej oraz równoległej 
nauki akademickiej. Projekt obejmuje dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć 
dydaktycznych przeznaczonych dla studentów-sportowców. Program zajęć będzie prowadzony 
w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PKN ORLEN został Sponsorem Strategicznym Polskiego Związku Badmintona. Przez trzy lata 
spółka będzie wspierała kadrę narodową. W ramach współpracy koncern paliwowy uzyskał 
prawo do posługiwania się tytułem Sponsora Strategicznego Polskiego Związku Badmintona. 
Ponadto logo koncernu pojawi się na oficjalnych strojach reprezentacji oraz będzie dodatko-
wo eksponowane w trakcie krajowych turniejów rozgrywanych pod egidą Polskiego Związku 
Badmintona. 

Program Szkolny Klub Sportowy ma już trzy lata. 30 września 2019 roku w Orlen Arenie 
w Płocku odbyła się konferencja prasowa Programu SKS. W wydarzeniu aktywny udziały brały 
dzieci, młodzież i sportowcy.

Podstawowym celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu 
i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Pro-
gramu SKS są prowadzone w  różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa 
razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.

Rolę operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Program 
wspiera PKN Orlen.

Prezes Polskiego Związku Muaythai Rafał Szlachta został wybrany Wiceprezydentem Świa-
towej Organizacji Muaythai IFMA (International Federation of Muaythai Amateur) na drugą 
kadencję. Reelekcja to olbrzymi sukces Polaka we władzach sportów walki.



Duńska organizacja Play the Game opublikowała raport dotyczący dobrego zarządzania w sze-
ściu międzynarodowych federacjach sportowych: 

FIS – Międzynarodowa Federacja Narciarska
FIVB – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej
FEI – Międzynarodowa Federacja Jeździecka
FIG – Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna
IIHF – Międzynarodowa Organizacja Hokeja na Lodzie
IBU – Międzynarodowa Federacja Biathlonu

Raport dostępny jest na stronie internetowej: www.playthegame.org

15 grudnia 2019 r. – Termin złożenia przez zleceniobiorcę ostatecznego planu po zmianach w programach:

• Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry 
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy 
w sportach olimpijskich w 2019 roku.

• Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w ig-
rzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

31 grudnia 2019 r. – Ostateczny termin rozliczenia realizacji projektów naukowych w ramach programu: 

• Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry 
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy 
w sportach olimpijskich w 2019 roku.

Polski Związek Bokserski zatrudnił na stanowisko Sekretarza Generalnego pana Cezarego Je-
dlińskiego. Główne obowiązki Sekretarza Generalnego to m.in.: współpraca z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, Centralnym Ośrodkiem Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz innymi 
organizacjami, kierowanie biurem i koordynowanie współpracy międzynarodowej PZB.

Deloitte opublikował raport „1 Liga finansowa. Finansowe zaplecze Ekstraklasy”. Raport przed-
stawia przychody analizowanych klubów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach Fortuna 
1 Ligi w sezonie 2018/2019 za rok kalendarzowy 2018.

ASOF (the Association of Summer Olympic International Federations) – Stowarzyszenie Let-
nich Międzynarodowych Federacji Olimpijskich opublikowało raport „Przyszłość globalnego 
sportu”. Ukazuje on wpływy polityczne, społeczne, technologiczne, prawne i ekonomiczne, 
które są istotne przy procesach decyzyjnych międzynarodowej federacji. 
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