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Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem 
 

„Odporność psychiczna to pojęcie złożone i trudne do 
zdefiniowania. Obejmuje poświęcenie i samozaparcie, ale 

co najważniejsze, nie może istnieć bez silnej woli, która 
pozwala wytrwać. To stan umysłu – można go nazwać 

charakterem w działaniu”. 
 

      Vince Lombardi 
 

Oryginalność i twórczy charakter pracy to niemalże dwa główne wyznaczniki zawodu 
trenera. Próba powielenia metod, które kiedyś, lecz nie koniecznie dzisiaj były 
skuteczne może tylko prowadzić do zguby. Współczesny sport stawia przed trenerem 
wciąż nowe zadania. „Trener powinien śledzić postępy w swojej dyscyplinie, brać udział 
w konferencjach i szkoleniach oraz korzystać z najnowszej literatury krajowej 
i zagranicznej. Tylko stałe uzupełnianie swojej wiedzy, nabywanie nowych nawyków 
i umiejętności, będzie warunkowało sprawność i skuteczność jego pracy” (Kurzawski, 
Miszkiewicz 1997).  

„Wymagania wobec kwalifikacji zawodowych trenera są bardzo duże, gdyż dotyczą 
zrozumienia i posługiwania się w pracy metodami stosowanymi w naukach 
przyrodniczych, humanistycznych i technicznych. We współczesnym sporcie 
wyczynowym sukcesy zawodowe odnosić mogą jedynie szkoleniowcy, którzy nie tylko 
chętnie zdobywają wiedzę, ale przede wszystkim ci spośród nich, którzy pod wpływem 
tej wiedzy proces treningowy usprawniają” (Naglak 1987). 

„Głównym celem pracy trenera jest pomnażanie potencjału sił fizycznych 
i psychicznych i wykształcenie w nich umiejętności uwalniania w odpowiednich 
momentach tych zasobów, a także dotarcie do jego serca i rozumu i skłanianie 
zawodnika , aby był on maksymalnie zaangażowany w proces treningu i pragnął zostać 
mistrzem” (Herzig 2002). Dlatego też nie bez znaczenia mówi się o nieodzowności 
wiedzy psychologicznej w działalności trenera. „Powinien on odwoływać się przede 
wszystkim do osobistych motywacji i oczekiwań swoich podopiecznych” (Rutkowski 
2003), a bez wgłębiania się w tą dziedzinę będzie to niemożliwe do wykonania. 

Zawodnik musi wykazać się ogromną odpornością psychiczną, by móc osiągnąć 
sukces. Bywają sytuacje, że na zawodach sytuacja przeistacza się w grę emocji, gdzie 
główne miejsce zajmuje żelazna wola, odwaga, wiara we własne siły i umiejętności. 
I właśnie w takich to momentach trener może odgrywać kluczowe znaczenie. Lecz 
najpierw musi doskonale poznać swojego podopiecznego. Jego oddziaływanie 
wychowawcze może doprowadzić bądź to do zwycięstwa bądź do porażki. W tych 
ważnych chwilach startu, kiedy to pojawia się u strzelca lęk, spowodowany obawą 
przed złym wynikiem, spowodowana brakiem wiary we własne możliwości 
i umiejętności trener powinien umiejętnie zmotywować zawodnika do wysiłku, obniżyć 
jego obawy przed niepowodzeniem, dodać odwagi, otuchy itp.  

„Trener w czasie zawodów powinien zachować spokój, służyć zawodnikom pomocą 
i informacjami, wskazując na znaczenie psychologicznego oddziaływania trenera nie 
tylko w czasie zawodów, ale i bezpośrednio po ich zakończeniu, przy wspólnym 
podsumowaniu wyników” (Hoffman 1973 za Żukowski 1989). 
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Niezwykle istotny staje się, zatem fakt, iż zawód trenera to niesłychanie 
odpowiedzialna i trudna rola, która objąć może odpowiednio do tego przygotowana, 
mająca specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie osoba. Młody człowiek 
podejmując się, bowiem wyzwania - jakim jest niewątpliwie współczesny sport 
wyczynowy, oddaje się w ręce swojego trenera, mając do niego bezgraniczne zaufanie.  

„Pozytywne interakcje między trenerem a zawodnikiem zwiększają efektywność 
procesu treningowego” (Ważny 1989). 

„Z punktu widzenia podmiotu tego procesu (sportowca) działalność w sporcie 
powinna w poczuciu radości i przyjemności doprowadzać go do realizacji 
wyznaczonego celu” (Naglak 1999). 

Zawodnik będąc w działaniu społecznym podmiotem działania, poddawany jest 
procesom, których cele są świadomie stosowane przez nauczyciela- trenera. Czynności 
mające związek z nauką sportowca nastawione są na zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy, nawyków, równocześnie rozwijają w nim zdolności sportowe 
(Naglak 1999). 

„Trener to specjalista, który oprócz wiedzy posiada wiarę w wartość swej 
działalności pedagogicznej. Oddziaływując na sportowca, odwołuje się do sfery 
uczuciowej w celu pozyskania jego przychylności dla uprawianej dyscypliny sportu 
i pozytywnego stosunku do wysiłku, który jest niezbędny do uzyskiwania sukcesów 
społecznie aprobowanych” (Naglak 1999). 

Pojmując proces treningowy jako działalność wychowawczą, której celem jest 
zmiana postaw, stanu umysłu oraz wpajanie nawyków pielęgnowania ciała, cenimy 
sportowca w społeczeństwie nie tylko za osiągnięte wyniki (Naglak 1999). 

Proces treningowy obejmuje w swoim zakresie następujące składowe: ścisła 
współpraca trenera z zawodnikiem, oddziaływanie wychowawcze w tym nauczanie oraz 
kształtowanie odpowiednich postaw i motywacji. Współpraca trenera i jego 
podopiecznego stanowi, więc zarówno ogromną różnorodność, wszechstronność zadań 
i celów, jak i mnóstwo aspektów czy niuansów. By zrozumieć to wszystko należy 
zastanowić się nad budową treningu, jego zadaniach, tak dla trenera jak i samego 
uczestnika tych zajęć (Czajkowski 1994). 

 „Potrzebę uczestnictwa w układzie wychowawczym trener- zawodnik potwierdzają 
poglądy na temat czynników warunkujących autorytet trenera, które świadczą, że 
zawodnicy dojrzeli do roli jego partnerów w procesie treningu. Zawodnicy wymieniają tu 
kolejno: dużą wiedzę fachową, umiejętność nauczania swojej dyscypliny, poczucie 
sprawiedliwości, koleżeński stosunek do zawodników, konsekwentne stawianie 
i egzekwowanie wymagań, natomiast czynniki warunkujące skuteczność pracy trenera 
są według nich inne- atmosfera w zespole, stosunki trener- zawodnik, styl kierowania 
zespołem” (Dąbrowska, Żukowska 1995). 

Zrozumiałą sprawą jest fakt, iż dla udanej realizacji więzi interpersonalnej nie 
wystarczą same działania trenera na rzecz wychowanka. „Podstawą związków 
międzyludzkich jest interakcja, wymiana zachowań, dóbr, opinii, doświadczeń, 
obserwacji, emocji i uczuć. Wymaga to osobistego zaangażowania oraz obecności 
drugiej osoby. Zaobserwowane w badaniach przykłady zadaniowo ukierunkowanego 
współdziałania trenerów z zawodnikami to: wspólna dyskusja nad wyborem elementów 
technicznych do poszczególnych konkurencji, rozmowa na temat ostatnio obejrzanego 
filmu z zawodów, [...] wspólne spożywanie posiłku po zawodach, czy też dzielenie się 
uwagami na temat wykonania zadania treningowego” (Poczwardowski 2000). 

Wymiana zachowań bezpośrednio dotycząca zaistniałych relacji pomiędzy trenerem 
a zawodnikiem, jak i wymiana treści to główne wytyczne dla dobrze funkcjonujących 
relacji trener - zawodnik (Poczwardowski 2000). 

Niezwykle istotne jest, by potrafić i mieć możliwość wyrażania własnych emocji 
zarówno ze strony uczącego, jak i nauczanego. Trener powinien posiadać umiejętność 
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wypowiadania się na temat własnych przekonań bądź wątpliwości w kontakcie 
z zawodnikiem, ujawniając mu na przykład, sposób wzajemnego odnoszenia się do 
siebie. Jednocześnie powinien umożliwić sportowcowi wyrażanie jego odczuć, sądów, 
nawet tych negatywnych. Dzięki takiemu postępowaniu można uchylić się od wielu 
nieporozumień. Należy, zatem pamiętać, że jednym z najważniejszych zachowań 
interpersonalnych jest umiejętność słuchania. 

 „Naczelną zasadą w relacjach trener- zawodnik jest zasada sprzężenia zwrotnego: 
im częstsze działanie na rzecz zawodniczki, tym częstsza i intensywniejsza wzajemna 
wymiana pozytywnych treści oraz większa uważność (troska, zaufanie, szacunek). [...] 
Proces ten postępował aż do wypracowania optymalnego dla danej relacji wzoru 
zachowania interpersonalnego. Wynikiem końcowym tych procesów był pozytywny 
i silny układ interpersonalny” (Poczwardowski 2000). 

Kolejną bardzo ważną cechą dobrze funkcjonującej relacji trener- zawodnik jest 
zasada wzajemności, co oznacza, że związek z kontaktów międzyludzkich w sporcie 
budują obie strony, nie zaś jedna (Poczwardowski 2000). 

Prawidłowo funkcjonujący układ nauczyciel - wychowanek opiera się na 
następujących elementach: działanie- samodzielne działanie na rzecz drugiej osoby, 
podejmowane zarówno przez trenera jak i zawodnika w ramach realizacji celów 
treningowych i zaspokojenia potrzeb fizycznych; współdziałanie- aktywna współpraca 
oraz konstruktywna wymiana informacji, dotyczących zarówno działalności sportowej 
jak i życia osobistego; uważność – wyraźnie zaznaczający się poziom wzajemnego 
zaufania i szacunku, na bazie gruntownej znajomości potrzeb, uczuć i celów drugiej 
osoby; subiektywne znaczenie przypisywane relacji interpersonalnej na polu sportowym 
i osobistym (Poczwardowski 2000). 

„Korzystne dla współpracy trenera z zawodnikiem są: wspólność celów i zadań, 
wzajemna atrakcyjność, zgodność postaw i norm etycznych, rozmaitość i różnorodność 
osobowości. To ostatnie jest niezmiennie ważne, ponieważ wielu trenerów dąży do 
wtłoczenia zawodnika w pewien wzór czy model, podczas gdy naprawdę skuteczne jest 
rozwijanie osobowości ucznia poprzez pielęgnowanie jego odrębności, silnych stron, 
zalet, cech i właściwości” (Czajkowski 1994). 

Jeśli elementy ulegną zachwianiu a proces treningowy zostanie przepełniony 
wachlarzem różnych potrzeb, zadań, dążeń i przekonań sportowców, doprowadzi to do 
zniszczenia dobrej atmosfery w zespole (Herzig 2004). 

Przyczyn nieporozumień może być wiele, np.: „różnice w poglądach na temat 
sposobów osiągania wspólnych celów i realizowania zadań, egoizm jednej ze stron 
układu, różnice zdań na temat wkładu pracy i zasług w osiągniętym sukcesie” 
Czajkowskiego (1994). 

Istnieje dużo czynników decydujących o skutecznej współpracy. Zawodnicy jako 
najcenniejsze wymieniają kolejno: mistrzostwo w zawodzie, zaufanie do trenera, 
szczerość, życzliwość, wyrozumiałość, postawę moralną, inteligencję, natomiast biorąc 
pod uwagę aspekt pedagogiczny cenią sobie przede wszystkim umiejętności nauczania 
(Żukowski 1989). 

Warunki niezawodnej interakcji trener- zawodnik, biorąc pod uwagę rolę trenera, 
która niezależnie od sytuacji przybiera postać „doradcy i przyjaciela”, a także jest 
zdania, że równie istotne są stosowne wymogi pedagogiczne postawione trenerom 
w toku planowania i organizowania treningu, kontroli oraz oceny sportowca (Lachowicz 
1974 za Żukowski 1989). 

„Nieraz nieprawidłowe relacje pomiędzy trenerem a danym zawodnikiem mogą 
negatywnie rzutować nie tylko na jago zaangażowanie, ale także na atmosferę w grupie 
i jakość pracy pozostałych jej członków” (Herzig 2004). 

Tak, więc wszelkie nieporozumienia, konflikty prowadzą zarówno do osłabienia 
rezultatów i wyników, jak i są przyczyną rezygnacji wielu młodych, utalentowanych 
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sportowców z wyczynowego uprawiania sportu. Dlatego należy pamiętać, że „trener 
musi być dla zawodnika nie tylko reprezentującym wysoką wiedzę nauczycielem, ale 
równocześnie wzorem do naśladowania jako człowiek, a także przyjacielem i doradcą, 
do którego młody sportowiec ma pełne zaufanie. Tylko taki trener może ukształtować 
osobowość zawodnika w pełni świadomego celów, do których dąży i zdolnego do 
najwyższych wysiłków” (Żukowski 1989). 

Wiara trenera w to, co chce powiedzieć jest kluczowym warunkiem komunikowania 
się ze sportowcem. Jeśli trener szczerze wierzy w to, co mówi, przekaz niewerbalny 
płynie zgodnie z werbalnym. Trener powinien mówić z pasją i przekonaniem, nie 
powinien udawać entuzjazmu, jeśli nie chce stracić wiarygodności. Aby wyciągnąć 
z każdej rozmowy jak najwięcej korzyści, trener powinien skoncentrować na sportowcu 
wzrok i słuch oraz zadawać pytania i słuchać odpowiedzi. 

Głównym czynnikiem wpływającym na współpracę trenera i zawodnika według 
badanych trenerów jest osobowość trenera (84% badanych), osobowość zawodnika 
(62%), chęć współpracy (65%), wykształcenie trenera (45%) ( Kornacka 2006). 

Natomiast według badanych zawodników współczesny trener powinien 
charakteryzować się rozumieniem sportowca (93% badanych), umiejętność motywacji 
sportowca (77%), przygotowanie fachowe (67%), wyznaczanie celów i zadań (59%), 
poświęcenie w pracy (52%). Znaczna cześć badanych zawodników (60%) zgłosiło, że 
trener nie przestawił i nie omówił z nim rocznego planu szkoleniowego natomiast tylko 
21% badanych zawodników potwierdziło omawianie planów szkoleniowych ze swoimi 
trenerami (Kornacka 2006).  

Na wysoki poziom sportowy zawodnika zdaniem badanych trenerów wpływa 
profesjonalizm trenera (97%), praca na strzelnicy (97%), współpraca pomiędzy 
zawodnikiem a trenerem (81%), dobry sprzęt (65%), talent zawodnika (39%) (Kornacka 
2006). 

Zadziwiający jest fakt, że badani zawodnicy najczęściej poszukują informacji na 
temat strzelectwa u innych zawodników (52% badanych), w Internecie (45%) a tylko 
33% badanych zawodników u trenera (Kornacka 2006). 

Badani zawodnicy uprawiający strzelectwo sportowe w większości uważają swoich 
trenerów za niewymagających, zastanawiające jest, że aż 20% badanych zawodników 
uważa, że nie posiada trenera. Badanym trenerom satysfakcje w zawodzie sprawia przede 
wszystkim obcowanie z młodzieżą i wymierność osiąganych wyników (Kornacka 2006) 

Najważniejszymi cechami dobrego trenera są: ambicja, komunikatywność, 
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, motywacja, sumienność, 
punktualność, autorytet, bezkonfliktowość i wysoka kultura osobista. Trener powinien 
być otwarty i uczciwy, dać sportowcowi poczucie, że jest wysłuchany, ceniony 
i rozumiany. Pomagać swojemu sportowcowi czerpać z własnej inspiracji, wypytując go, 
słuchając czy po prostu zachowując milczenie, wspiera by mógł osiągnąć więcej niż 
w innej sytuacji. Od dawna twierdzi się, poziom sportowy, nauka i rozwój mogą być 
skuteczne tylko wtedy, gdy sportowiec przyjmuje osobistą odpowiedzialność za wynik. 
Rozwój polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowaniu 
tych, którymi się dysponuje. 
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„Gdy stawiasz na indywidualny rozwój jako czynnik 

motywujący, zmieniasz podejście podwładnych do pracy, 
pomagasz im pełniej wykorzystać zdolności i sprawiasz, że 

ich praca nabiera sensu”. 
 

     AnneBruce  


