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„Tak naprawdę, to możemy się nauczyć tylko od tych, 
których kochamy”  

 
Johan W. Goethe 

 
 

Profesjonalny trener 
 
 
Strzelectwo to jedną z tych dziedzin aktywności sportowej, w których skuteczność 

działania ma znaczenie szczególne. Profesjonalni trenerzy nie tylko nauczają 
umiejętności sportowych związanych ze strzelaniem, lecz także nauczają i modelują 
umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie. 

Trening strzelecki wymaga samozaparcia, wielkiej aktywności umysłowej 
i psychicznej tak od sportowca, jak i trenera. 

„Trener jest osobą, która na podstawie swej wiedzy fachowej odpowiada za 
udoskonalenie sportowej sprawności powierzonych mu zawodników, przygotowania ich 
do zawodów i doradzanie im podczas trwania konkurencji” (Heinemann 1990 s. 118). 

Dobrzy szkoleniowcy, to osoby posiadające odpowiednie predyspozycje 
i uzdolnienia oraz wiedzę i umiejętności. Wymagania rosną również w zakresie techniki 
i nowoczesnych technologii otwierając nowe możliwości. 

Trwałe przyswojenie wiedzy specjalistycznej i korzystanie z osiągnięć współczesnej 
nauki i techniki. Skuteczna działalność szkoleniowa na różnych poziomach szkolenia 
i wykorzystanie zasad, warunków i środków skutecznego treningu. 

Dynamiczny rozwój strzelectwa rodzi potrzebę coraz dokładniejszego poznania, 
które rządzą prawidłowym procesem treningowym i prowadzą do efektywnego 
przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie centralną postacią w całym procesie szkolenia 
sportowego jest trener, który powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, 
a także wiele pozytywnych cech charakteru. 

Wybitne sukcesy sportowe mogą odnieść tylko ludzie bardzo zdolni, rozumni 
i wrażliwi, którzy nie decydują się na współpracę z trenerem preferującym bezmyślny 
wysiłek fizyczny. We współczesnym strzelectwie coraz bardziej ważne staje się, aby 
funkcje kierownika i organizatora obejmowały osoby odpowiednio do tego 
przygotowane, mające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. 

„Trenera ocenia się nie wedle nakładów, lecz wedle wyników, które osiągają 
sportowcy. Obciążony zostaje odpowiedzialnością za wygraną, przede wszystkim 
jednak za niepowodzenie jego sportowców. Sukces, przede wszystkim zaś 
niepowodzenie, zostają jednoznacznie przypisane kompetencji lub niekompetencji 
trenera. Jeżeli sportowiec przegra, to trener również zawiódł. Wszystkie inne możliwe 
zadania trenera, a więc jego odpowiedzialność za duchowy, psychiczny, społeczny, 
lecz także i cielesny rozwój sportowców, za jego przyszłe szanse zawodowe, także 
i akcentowanie elementów ekspresji w sporcie, podporządkowane są temu głównemu 
celowi” (Heinemann 1990 s 119). 

Trener jest odpowiedzialny za sensowny rozwój możliwości zawodowych sportowca 
po zakończenie kariery sportowej, nie tylko ma zobowiązania sportowe, lecz także 
pedagogiczne, moralne wobec sportowca. 

Trener powinien mieć wszechstronne przygotowanie ogólne, oraz specjalne, czyli 
umiejętności organizacyjne i odpowiedni warsztat, a także przygotowanie pedagogiczne, 
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postawę moralną, typ osobowości i styl bycia, który stanowi wzór do naśladowania 
(Żukowski 1993).  

Trener gruntownie wykształcony, z praktyką zawodową, potrafi pracować 
indywidualnie i zespołowo. To fachowiec umiejący wyszukać talent i doprowadzić 
sportowca do sukcesu, ale równocześnie dbający o poszerzenie własnej wiedzy 
i wykorzystanie w treningu najnowszych rozwiązań. Jego praca ma mieć charakter 
twórczy – a to umożliwia mu jedynie szeroki pogląd na całość problemów 
szkoleniowych (Kurzawski i Miszkiewicz 1997). 

Rola trenera ukształtowana jest przede wszystkim przez jego relację do sportowca, 
za którego jest odpowiedzialny. Należy uwzględnić, że rola trenera, a więc stosunek 
trener - sportowiec są również, współkształtowane przez stosunki z każdorazowym 
pracodawca trenera (Heinemann 1990). 

W wielu przypadkach u trenerów występuje nieskuteczność. Problem nie polega na 
tym, żeby wiedzieć, co robić. Chodzi raczej o to, aby znaleźć odwagę oraz wytrwałość 
do robienia tego, o czym wiemy, że jest słuszne. 

Prawdziwy profesjonalizm to dążenie do doskonałości, a nie tylko zdobywanie 
kompetencji. Wielu trenerów nie wykorzystuje całego swego potencjału, tylko nie liczni 
z pasją poświęcają się wykonywanej pracy. Wielu trenerów nie znajduje przyjemności 
w pracy, występuje u nich brak entuzjazmu. 

Należy włożyć pasję w to, co się robi i nie należy dopuszczać do kompromisów 
w sprawach wartości i zasad. 

Świetny trener jest ze swej pracy dumny i osobiście zależy mu na tym, aby ją 
najlepiej wykonać. Wykracza poza zakres obowiązków, nie czeka, aż mu się powie, co 
ma robić, wykazuje inicjatywę, robi, co należy do profesjonalnego szkoleniowca, 
przejmuje się pracą i nie ogranicza się tylko do wyznaczonych zadań. Chętnie zdobywa 
wiedzę, uczy się zrozumieć swoich sportowców i swoich przełożonych, godnie ich 
reprezentuje. Trener potrafi pracować w zespole, jest uczciwy i godny zaufania. 
Profesjonalizm trenera wynika z nastawienia, a nie kompetencji. Nastawienie i chęć 
zdobywania nowych umiejętności, bo wszystkiego się można nauczyć, tylko 
nastawienie i charakter wynika od danego człowieka.  

Wiele można zwalić na zarządzanie i stosunki w sporcie, ale czekanie na zmiany 
bez wprowadzenia ich we własnym życiu to tylko oszukiwanie samego siebie. Być 
dobrym i rozwijać się zawodowo to szczerze interesować się sportowcami i ich 
problemami, a także chętnie poświęcać czas na niesienie im pomocy. Trenerzy często 
przegapiają najważniejszy element swego życia zawodowego, mają wyniki, ale brakuje 
im tylko radości. Sukces przychodzi wtedy, gdy trener robi to, co lubi, bo jeśli nie, to, 
z jakiej racji miałby odnieś sukces. O jakości życia zawodowego w większym stopniu niż 
jakikolwiek inny czynnik decyduje to, z jakimi ludźmi współpracujemy. Należy pamiętać, 
że planowanie własnej kariery zależy od trenera, a nie do instytucji, gdy się nie 
powiedzie, konsekwencje ponosi osobiście tylko trener. 

Na profesjonalizm trenera składa się umiejętność planowania zadań i ich realizacji, 
skuteczność własnych decyzji, postępowanie etyczne, uczciwe i wiarygodne oraz 
zdolność utrzymania prawidłowej komunikacji ze sportowcem. Profesjonalizm dyktuje 
trenerom i sportowcom odpowiednią postawę w stosunku do przedstawicieli mediów 
oraz odpowiedzialność za każdy gest i słowo w każdej sytuacji. Trenerzy, 
menedżerowie i sportowcy powinni uwzględnić w swojej edukacji przygotowanie do 
kontaktów z mediami. Jest to sztuka i zarazem konieczność, której nie należy unikać 
(Kurzawski 2006). 

Najważniejszym obowiązkiem trenera jest rozbudzanie u sportowców entuzjazmu, 
niestety, dynamiczni trenerzy należą, do rzadkości. Zbyt wielu trenerów potrafi tylko 
gasić, a nie rozniecać zapał. 
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Jeżeli trenerzy nie są gotowi na przyjęcie odpowiedzialności za to, co robią, to 
najprawdopodobniej niewiele osiągną.  

Trener powinien starać się o pracę w klubie, w którym obowiązują wysokie normy 
i panuje presja na doskonalenie się, a niezależność istnieje tylko w granicach 
narzucanych przez bardzo wysoki poziom. A zatem każdy profesjonalny trener musi 
dokonać wyboru, w jakim klubie chce się znaleźć – takim, który pozwala się cieszyć 
dużą niezależnością, czy też takim, którzy narzuca obowiązki w zasadniczych 
kwestiach. Chyba lepiej pracować w grupie kierującej się wysokimi normami 
i wspólnymi wartościami bezdyskusyjnie przestrzeganymi.  

Najbardziej istotne cechy trenera to między innymi: 
 zorientowanie na sukces; 
 wysokie kompetencje; 
 wzbudzanie zaufania; 
 wykazywanie się inicjatywą; 
 zdolność inspirowania innych; 
 determinacja; 
 dążenie do celu; 
 zdolność obiektywnej oceny; 
 odpowiedzialność; 
 pewność siebie; 
 inteligencja; 
 zdolność wybiegania w przyszłość. 
Profesjonalny trener musi również być: przedsiębiorczy, wytrwały, 
 komunikatywny, uczciwy, dokładny, punktualny, pracowity, skromny, taktowny, 

stanowczy. Powinien łączyć zdobyte wiadomości z posiadaną wiedzą i praktyką, 
sprawnie kierować pracą i organizować ją, być energicznym. Nigdy jednak nie 
powinniśmy tracić z oczu prostego faktu, że trenerzy nie kierują swoimi sportowcami za 
pomocą rąk – kierują nimi swoimi głowami. 

Profesjonalny trener musi przejawiać zdolność do abstrakcyjnego myślenia  
i rozumowania oraz krytycznego myślenia polegająca na wykorzystywaniu 

dostępnych informacji w myśleniu i działaniu. Profesjonalny trener posiada odrębny 
zestaw zdolności, które determinują sukces w trzech najważniejszych kontekstach 
pracy: wykonywaniu zadań, pracy z innymi ludźmi i dzięki nim oraz ocenie 
i przystosowaniu samego siebie. Nadzwyczajne procesy myślowe umożliwiają trenerom 
lepszą ocenę złożonego środowiska sportowego i dają zdolność błyskawicznej reakcji 
na pojawiające się problemy. Potrafią oni nie tylko trafnie rozpoznać przyczyny tych 
problemów, ale szybko podjąć działania korygujące, a następnie skutecznie wdrażać 
wybrany tryb działania. Wprawna, aktywna interpretacja i ocena spostrzeżeń, 
komunikatów, informacji i argumentacji jako kierunku w myśleniu i działaniu powinna 
cechować trenerów. Krytyczne myślenie determinuje to, jak umiejętnie trener gromadzi, 
przetwarza i stosuje informacje w celu znalezienia najlepszego sposobu realizacji celu 
albo poruszania się w trudnej sytuacji na treningu czy zawodach. Posiadanie 
„właściwych” trenerów podejmujących trafne decyzje ma znaczący wpływ na wyniki 
uzyskiwane w strzelectwie. Ci trenerzy posiadają niepowtarzalne zdolności do 
angażowania się w zdyscyplinowane myślenie i zdyscyplinowane działanie. 
Utalentowani trenerzy, jeśli mogą pracować razem to uzyskają o wiele więcej, niż gdyby 
robili to indywidualnie. Kultura dyscypliny to coś więcej niż tylko wymagania od 
trenerów, by zaczęli działać, musi wiązać się to z nakłonieniem ich, by najpierw 
zaangażowali się w zdyscyplinowane myślenie, a potem je podejmowali. 

Trener na autorytet musi sobie zapracować. Autorytet może być oparty na wiedzy, 
doświadczeniu, kompetencjach czy na sukcesach sportowych swoich podopiecznych, 
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jak również może być oparty na nieformalnych umowach oraz wypływający z władzy. 
Posiadanie autorytetu zobowiązuje, ponieważ taki trener jest przykładem dla innych, 
oczekuje się od niej wiele. Posiadanie autorytetu daje dużą przewagę, ułatwia 
wpływanie na innych. Istnieje niestety niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do 
autorytetów grozi skostnieniem poglądów, czasem nawet ich wypaczeniem. Natomiast 
brak autorytetów grozi brakiem rozwoju a nawet rozpadem. Przeszkodą do zbudowania 
autorytetu jest charakter trenera. Trenerzy, którzy plotkują lub manipulują, odbierają 
sobie szansę na zostanie przywódcą. W swoim zachowaniu są niespójni 
i nieautentyczni, nie są w stanie pociągnąć za sobą sportowców, ponieważ nie budują 
z nimi wartościowych relacji. Sportowcy odgadują fałsz i nie czują się bezpiecznie 
w kontakcie z trenerem. 

Osiągać najwyższe wyniki sportowe przy zachowaniu wzorowych standardów 
etycznych. Zmienić kulturę organizacji to w dużym stopniu zmienić panujące w niej 
wartości.  

Profesjonalny trener posiada umiejętność motywowania sportowców, inspirowania 
ich, by przekraczali fizyczne i psychiczne ograniczenia oraz posiadali niewiarogodną 
wolę zwycięstwa. Trener powinien zawsze pamiętać, że jego zasady liczą się tylko 
wtedy, gdy nimi kieruje się na strzelnicy i poza nią. Odpowiedzialność za doskonalenie 
charakteru spoczywa na samych trenerach. Tylko oni sami mogą zwalczyć własne złe 
nawyki. Uczciwość odgrywa ważną rolę również we wzajemnych relacjach między 
trenerem a kierowanym sportowcem. Dobry trener różni się od przeciętnego tym, że 
wie, czego chce i dokąd zmierza. Najważniejszą cechą charakteru trenera sukcesu jest 
odporność psychiczna. Jeśli trener (również sportowiec) szybciej niż inni odnosi sukces, 
to znaczy, że wcześniej określił swój życiowy cel i ze wszystkich sił zmierza do jego 
osiągnięcia. Trener oceniany jest na podstawie tego, co zrobią sportowcy dla 
osiągnięcia celu, który on wytyczył. Trener musi pamiętać o jednym, jeżeli chce, by 
sportowcy go szanowali, powinien też okazywać szacunek przełożonym. Gdy trener 
zdecyduje się dać z siebie wszystko, będzie zdumiony, jak wiele w życiu osiągnie. Jeśli 
trener chce osiągnąć doskonałość musi dopilnować szczegółów, perfekcjonizm nie jest 
czymś wyjątkowym, to postawa wszystkich, którzy osiągają sukces. Chęć i zdolność 
trenera do czerpania wiedzy z wszelkich możliwych źródeł i natychmiastowe 
zastosowanie jej w praktyce daje największą przewagę nad konkurencją. Dodawanie 
sportowcom pewności siebie to najważniejsza rzecz, jaką trenerzy mogą zrobić. 

Dyscyplina sportowa aspirująca do prawdziwej wielkości stawia przed swoimi 
trenerami, sportowcami, menedżerami trudne wyzwania, jeśli im sprostają, nabierają 
pewności siebie, która zawsze wypływa z wnętrza i która zapewnia tylko zwycięstwa. 
Trenerzy pewni siebie wiedzą, że liczy się głównie dążenie do osiągania rzeczy 
niemożliwych.  

Trener, który ciągle musi zajmować się rzeczami pilnymi, nie ma czasu na to, żeby 
zająć się rzeczami naprawdę ważnymi. Im bardziej pochłaniają trenerów rzeczy pilne 
(np. organizacja zawodów, sędziowanie), tym mniej zajmują się rzeczami ważnymi. 

Profesjonalny trener, ma świadomość swego dużego wpływu na sportowca, dlatego 
powinien szczególnie dbać o swój wygląd i własna kondycje fizyczna i psychiczną. 
Elegancki ubiór jest jak świadectwo profesjonalizmu, to samo dotyczy oprawy dekoracji 
medalistów, tablic wyników i komunikatów informacyjnych, list startowych itd. 

Od profesjonalnego trenera powinno się wymagać stałego podnoszenia kwalifikacji, 
umiejętności korzystania z nowoczesnych technik wspomagających proces treningu 
oraz cech osobowości sprzyjających wykonywaniu zawodu trenera strzelectwa 
sportowego. 
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„Wielki sport zaczyna się tam, gdzie kończy się jego 
dobry wpływ na zdrowie”  

 
Berthold Brecht 

 
 
 


