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Mając do czynienia z ludźmi, pamiętajmy, że mamy do czynienia 
nie z istotami logicznymi, lecz emocjonalnymi.  

Dale Karnegie 
 

Wspieranie rozwoju sportowców 
 
 

Trening to zorientowane na proces, interaktywne i poufne doradztwo oraz asysta 
w zawodowych sytuacjach dotycząca rozwoju, zmian, rozwiązania problemów lub 
podejmowania decyzji. Trening ma na celu uświadomienie i integrację kompetencji 
osobistych, sportowych i zawodowych. Indywidualna, specyficzna nauka, trening na 
podstawie konkretnych celów i sytuacji sportowych. 

Trening to proces zachodzący w różnych obszarach napięć między osobą trenera, 
jego rolą, kadrą kierowniczą, doradcami, specjalistami, organizacją a otoczeniem 
istotnym z punktu widzenia sportowca. 

„Trening sportowy to kierowany proces pedagogiczny, którego istota polega na 
dążeniu do mistrzostwa przez wywoływanie zmian w obrębie cech osobowych 
sportowca. Trening ten jest racjonalny tylko wtedy, gdy stosowane obciążenia, nie 
naruszając stanu zdrowia sportowca, rozwijają jego osobowość i uzdolnienia.  

Trener to ktoś, kto wywiera wpływ, kierując lub wspierając. Trening sportowy jest 
procesem kierowanym, zróżnicowanym i zmierzającym do wywołania takich zmian cech 
osobowościowych sportowca, dzięki którym planowany wynik sportowy jest możliwy do 
osiągnięcia. Jeżeli sportowiec ma skutecznie działać w niezwykłych dla siebie warunkach, 
to i przygotowanie do takiego działania musi być niezwykłe” (Naglak 1999 s. 55). 

Trener pomaga zachować kontrolę oraz właściwie dba o energię swojego 
zawodnika, dba o zapewnienie odpowiednich warunków, wybór odpowiedniej metody, 
zaplanowanie czasu na przygotowanie, dba o jakość, musi znać cele jakie ma jego 
zawodnik. Cele treningu to wzmocnienie autorefleksji, zwiększanie pewność siebie 
i wiara w swoje możliwości dzięki poznaniu wzorów działania i zachowania oraz 
wybiórczej zmianie przyzwyczajeń. Prowadząc szkolenie należy wciąż uświadamiać 
sobie, kiedy ogrywa się rolę trenera, a kiedy rolę menedżera lub organizatora. 

Nie wszyscy ludzie związani ze strzelectwem przywykli do obracania się 
w środowisku, które wymaga doskonałości. Współzawodnictwo sportowe prowokuje 
zawsze do poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów osiągania wyniku, przez 
wykorzystanie odpowiednie sprzętu, ubioru i bielizny o najlepszych parametrach, 
potrzebnych w danych warunkach organizacyjnych i atmosferycznych. 

„Zawodnik, który pragnie odnieść sukces, musi więc należeć do typu ludzi, którzy 
wierzą w swoje powodzenie” (Naglak 1999 s. 52). 

Trening pomaga sportowcom zrozumieć, że jako świadome istoty ludzkie mogą 
odpowiadać zamiast reagować na sytuacje, które im się przytrafiają w życiu prywatnym 
i zawodowym jest to osobista odpowiedzialność. 

Sportowcy pracują lepiej, gdy czują się dobrze, dobre samopoczucie zaś wymaga 
właściwego zarządzania emocjami. Inteligentna organizacja jest wówczas, gdy wszyscy 
komunikują się z wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem, ustalają wspólne cele 
pomagają sobie nawzajem w ich osiągnięciu.  
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Cierpliwość, wiara i zaangażowanie są tym, czego potrzebuje sportowiec i trener, 
aby odnieść sukces. Reszta przyjdzie z czasem. Należy nauczyć się wykorzystywać 
własne mocne strony tak, aby najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę. 

„Czynności związane z nauką sportowca skierowane są na zdobywanie wiedzy, 
nawyków i umiejętności celem rozwinięcia zdolności sportowych” (Naglak 1999 s. 41). 

Emocje mają wpływ na wszystko, co robimy, na każde działanie, decyzje i ocenę. 
Sportowcy inteligentni emocjonalnie zdają sobie z tego sprawę i wykorzystują swoje 
myślenie do kierowania emocjami zamiast pozwalać swoim emocjom na kierowanie ich 
zachowaniem na strzelnicy. 

Aby osiągnąć prawdziwe i trwałe zmiany, zazwyczaj zmianie muszą ulec 
nastawienia, nawyki i zachowania związane z tymi nastawieniami. Aby udoskonalić 
swoje mistrzostwo należy wykorzystywać wszystkie elementy, czyli wiedzę, nastawienia, 
umiejętności oraz nawyki. 

Celem pracy trenera jest rozwój i pomaganie sportowcom w zwiększaniu ich 
potencjału możliwości sportowych. Trener posiada umiejętności zadawania pytania 
dotyczące upragnionego przez sportowca rezultatu końcowego, przeanalizuje wątpliwości, 
oceni sytuację, przedstawi propozycje, zademonstruje, zapewni niezbędny sprzęt 
i wyposażenie oraz będzie obserwował sportowca, udzielając rad, kiedy to będzie 
potrzebne, wykorzystując wszystkie najnowsze urządzenia pomiarowe i multimedialne. 

Najlepszymi trenerami są ci, którzy udzielają indywidualnej pomocy i są 
zainteresowani rozwojem swoich zawodników, uczą zawodników umiejętności 
niezbędnych do zwyciężania (Martens 2009). 

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie świadomości, zachęcenie do przejęcia 
odpowiedzialności i ułatwienie zmian. W szkoleniu wykorzystuje się uważne słuchanie, 
zadawanie ważnych pytań i poszukiwanie wyjaśnień. 

Gotowość bycia prawdziwym szkoleniowcem to: szanowanie innych ludzi duży 
szacunek do samego siebie, powstrzymywanie się od osądów, poświęcenie się 
nieustannemu kształceniu i rozwojowi. Poprawnie prowadzone szkolenie przynosi 
również korzystne efekty między innymi w zmianie zachowań, pewności siebie 
i motywacji. Szkolenie nie zadziała, jeżeli trener nie ma wystarczających umiejętności, 
odpowiedniego nastawienia do sportowca oraz do siebie samego. Trening nie będzie 
skuteczny, jeżeli sportowiec nie ma zamiaru się zmieniać lub emocjonalnie jest 
nieprzygotowany. Szkolenie nie zadziała wówczas, gdy trenerowi nie zależy, jeżeli 
sportowiec za bardzo w siebie wątpi, nie współpracują ze sobą. 

Wykwalifikowany trener nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności zarówno 
w dziedzinie treningu, jak i w wielu innych, prowadzi pełną dokumentację swoich 
działań, jest idealnym przykładem wspaniałego, emocjonalnie inteligentnego człowieka. 
Wspaniały trener, to osoba uczciwa i etyczna, zna własne granice, umie nawiązywać 
współpracę, słuchać uważnie.  

Każdy trener mógł być bardziej wrażliwy na uczucia sportowców i kierować nimi tak, 
aby zarządzali swoimi emocjami i nastawieniami najlepiej, jak umieją. Zawodnicy ci 
mogli przejąć odpowiedzialność z swoje działania, opanować swoje emocje i nauczyć 
się nimi zarządzać. Sposobem na zwiększenie poziomu sportowego jest rozwój 
i doskonalenie oraz redukcja lub eliminacja zakłóceń wewnętrznych (wiedza, 
nastawienia i wartości, umiejętności, nawyki) i zewnętrznych.  

Nastawienia są jedynie nawykami myślowymi, a nawyki mogą być nabywane. 
Powtarzanie staje się rzeczywistymi nastawieniami. Szkolenie polega też na 
komunikacji – z samym sobą oraz innymi. Umiejętność dobrej komunikacji zaczyna się 
od wysokiego poziomu szacunku dla siebie. Jakość uwagi, którą trener poświęca innym 
ludziom, decyduje o tym, co myślą. Słuchanie siebie, naszych sportowców i wszystkich 
ludzi, z którymi mamy kontakt, daje czas na zastanowienie się, przemyślenie pewnych 
kwestii i pozwolenie, aby myślenie włączyć się do treningu i startu w zawodach.  
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Cel staje się tym, co uważamy, powinniśmy lub musimy osiągnąć, nie tym, co 
chcemy osiągnąć. Jeśli wyznaczymy cel, który nie jest motywujący i budzi ekscytacji, 
ciężko będzie go osiągnąć. Skuteczność osobista oznacza to, do jakiego stopnia 
wierzymy w siebie i swoje zdolności, może to być zdolność osiągania celów lub 
zdolność bycia świetnym sportowcem lub trenerem. Skuteczność osobista oznacza 
wiarę we własne możliwości bycia jak najlepszym. 

Musimy wykorzystać swoje pozytywne nastawienie lub zmienić negatywne, aby 
osiągnięcie celu było w ogóle możliwe. Niezależnie od układu i liczby sportowców, 
trener powinien traktować swoich podopiecznych w sposób podmiotowy. Wydaje się, że 
podstawowym warunkiem dobrej współpracy trenera z sportowcem jest zaufanie 
wzajemne. Sportowiec ufa trenerowi, że ten pragnie i umie prowadzić go do sukcesów, 
a trener jest przekonany o możliwościach sportowca i wierzy w jego chęci. Zaufanie to 
podstawowy czynnik dobrej współpracy. 

Brak postępu wyników, niepowodzenia i porażki stanowią dotkliwy cios dla trenera 
i sportowca. To są typowe, choć nie jedyne sytuacje trudne, jakie występują w sporcie. 
Niepowodzenia mogą być taktowane jako coś chwilowego, przemijającego. 
Pesymistyczny styl wyjaśniania przyczyn porażek i sukcesów jest bardzo szkodliwy dla 
trenera i sportowca, gdyż nie pozwala osiągnąć sukcesów. 

Zaufanie to podstawowy czynnik dobrej współpracy. 
„Trenerzy nie tylko prowadzą swoich podopiecznych przez proces uczenia się 

technicznych, taktycznych i życiowych umiejętności, ale także pomagają swoim 
zawodnikom demonstrować te umiejętności” (Martens 2009 s. 9). 

Psychika, obok zdolności fizycznych, decydująca w zasadniczym stopniu 
o osiągnięciach zawodnika, poddaje się treningowi.  

Strzelec powinien pamiętać, że od wszelkiej pracy jaka dokonuje się na zewnątrz, 
jakkolwiek byłaby atrakcyjna, ważniejsza jest praca wewnętrzna, którą musi wykonać. 
(Herrigel 2007). 

Przy pomocy technik wyobrażeniowych zawodnik jest w stanie stworzyć obraz samego 
siebie , taki, jakim chciałby, aby go widziano i dążyć do integracji z nim w rzeczywistości. 
Doświadczenie uczy, że sukces w większym stopniu zależy od zapału, zaangażowania niż 
od zdolności. Zwyciężają ci, którzy potrafią oddać się swojemu treningowi. 

Trener powinien upraszczać, wytłumaczenie strzelcowi, co ma osiągnąć, powinno 
zajmować dosłownie dwie minuty. „Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to 
znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz” (Albert Einstein). 

Uważam, że trener ma pracować aby jego sportowiec uzyskał maksymalny wynik, 
tymczasem rolą wielu trenerów, wydaje się, jest bycie miłym. A bycie miłym to nie jest 
zawód. Zawodnicy lubią trenować to, co umieją, a nie to, co powinni.  

Osiągnięcie przez zawodnika sukcesu w rywalizacji międzynarodowej praktycznie 
uniemożliwia podejmowanie jakiejkolwiek innej aktywności zawodowej ze względu na 
żmudny i czasochłonny proces treningu, zdobywania formy.  

Sport daje smak zwycięstwa, uczy pokory, systematyczności, wytrwałości, 
konsekwencji, buduje upór, jest kuźnią charakteru. Sport wymaga poświęcenia. 
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By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko działać, 
ale również marzyć, nie tylko planować, ale wierzyć. 

Anatole France 
 


