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Najtrudniejsze w trenowaniu jest wybranie odpowiednich trenerów.   
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Wszystko należy upraszczać, jak tylko można. Ale nie bardziej. 
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Trener jako lider 
 

Czołowi trenerzy sportowi powinni być nie tylko ludźmi czynu, ale też ludźmi 
zdolnymi do myślenia – krytycznego myślenia. Nadzwyczajne procesy myślowe 
umożliwiają lepszą ocenę złożonego środowiska sportowego i dają zdolność 
błyskawicznej reakcji na pojawiające się problemy. Bez wątpienia dobrzy trenerzy 
stale wybiegają naprzód, przewidując i wyczuwając kierunki zmian, chodzi 
o wyczuwanie tego, co naprawdę się dzieje. Zadawanie właściwych pytań 
i przewidywanie trudności to ważny aspekt przywództwa. Trener musi to mieć. 

Trener strzelectwa powinien być specjalistą, który poprzez właściwie 
zaplanowany, modyfikowany i realizowany proces treningowy doprowadzi sportowca 
do pełnego rozwoju osobowości i najwyższych osiągnięć sportowych. 

Inteligencja trenerska jest to odrębny zestaw zdolności, które musi przejawiać 
dana osoba, nie jest zdolnością abstrakcyjnego myślenia i rozumowania, ale 
praktyczny typ krytycznego myślenia – polegający konkretnie na tym, jak dalece 
umiejętnie trener wykorzystuje dostępne informacje w myśleniu i działaniu.  

Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu prostego faktu, że trenerzy nie kierują swoimi 
zawodnikami za pomocą rąk – kierują nimi swoimi głowami. Zatem bez koniecznego 
poziomu zdolności poznawczych na strzelnicy trener ma małe szanse na sukces. 

Inteligencja trenerska jest odrębnym zestawem zdolności, które determinują 
sukces w trzech najważniejszych kontekstach szkolenia: wykonywaniu zadań, pracy 
ze sportowcami i ocenie i przystosowaniu samego siebie. 

Inteligencja trenerska składa się z zestawu spójnych, wzajemnie ze sobą 
powiązanych umiejętności, które stanowią podstawę racjonalnego zachowania 
szkoleniowego. W każdym aspekcie profesjonalnego podejmowania decyzji 
szkoleniowych wykorzystuje pewien zestaw czynności poznawczych. Wybitni 
trenerzy odznaczają się wysoką inteligencją przywódczą, która w dużej mierze 
determinuje ich sukcesy. 

Wprawna, aktywna interpretacja i ocena spostrzeżeń, komunikatów, informacji 
nadaje kierunek w myśleniu i działaniu. 

Zdolność krytycznego myślenia określa, na ile umiejętnie trener zbiera, 
przetwarza i stosuje informacje w celu rozpoznania najlepszego sposobu osiągnięcia 
celu albo poruszania się w trudnej przestrzeni sportowej. Tego typu myślenie – 
umiejętne wykorzystanie informacji prowadzące do właściwych wniosków – stanowi 
podstawę rozsądnego podejmowania decyzji w sporcie. Wielkim trenerom wspólny 
jest brak naiwności, w ich myśleniu panuje zdyscyplinowanie. Tajemnica sukcesu 
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trenera i sportowca kryje się bowiem w zdolności do wykreowania rozwiązania na 
miarę konkretnej sytuacji.  

W rzeczywistości krytyczne myślenie w sporcie jest pewną formą inteligencji – 
formą zmiennego, wciąż dostosowującego się do otoczenia zestawu czynności 
poznawczych. Krytyczne myślenie determinuje to, jak umiejętnie trener (sportowiec) 
gromadzi, przetwarza i stosuje informacje w celu znalezienia najlepszego sposobu 
realizacji celu sportowego albo poruszania się w trudnej sytuacji przygotowania się 
do zawodów. Posiadanie „właściwych” trenerów podejmujących trafne decyzje 
szkoleniowe ma znaczący wpływ na wyniki sportowe, te osoby posiadają 
niepowtarzalne zdolności do angażowania się w zdyscyplinowane myślenie 
i zdyscyplinowane działanie, są prawdziwymi liderami. 

Sukces sportowy zależy od jakości ludzi (trenerów, sportowców, menedżerów 
itd.), trenerzy o słabej ocenie sportowej mogą mieć natychmiastowy i głęboki, 
negatywny wpływ na wyniki sportowe. Każdy plan wymaga dostosowania 
i modyfikacji, żeby przezwyciężyć nieuchronnie pojawiające się niespodzianki. Żeby 
skutecznie realizować jakąś strategię, trener musi głęboko zaangażować się w treść, 
a nawet szczegóły szkolenia poszczególnych sportowców. Główną różnicą między 
trenerami doskonałymi a miernymi jest kultura dyscypliny. Dyscyplina to coś więcej 
niż tylko wymaganie od sportowców, by zaczęli działać (trenować, walczyć na 
zawodach), musi wiązać się z nakłonieniem ich, by najpierw zaangażowali się 
w zdyscyplinowane myślenie, a potem je podejmowali.  

Większość trenerów ma duże trudności z krytyczną oceną własnych pomysłów, 
czy to w wyniku naturalnej skłonności ludzkiej, temperamentu, czy uwarunkowań 
wynikających z pracy w danym środowisku. Świetne pomysły rzadko wyłaniają się w 
skończenie doskonałej formie. Trenerzy muszą umieć przyjmować i wykorzystywać 
krytykę, żeby je ulepszać. 

„Trenowanie to bycie przewodnikiem innych ludzi, jednocząc ich pomimo różnego 
pochodzenia, talentów, doświadczeń i interesów, zachęcając do przyjęcia 
odpowiedzialności i dążenia do osiągnięć, a także traktując ich jako pełnoprawnych 
partnerów i wspólników. Trenowanie to nie techniki uczenia się na pamięć ani nie 
opracowanie perfekcyjnego planu gry, to zwracanie uwagi na ludzi – pokładanie 
autentycznej wiary w nich, autentyczne dbanie o nich, autentyczne angażowanie ich” 
(Peters i Austin 1985 za Martens 2009). 

„Trenowanie to praca z ludźmi, a wybitni trenerzy stają się uczniami ludzi, których 
trenują. By być wybitnym przywódcą – wybitnym trenerem – musisz opanować 
umiejętności interpersonalne, by zachęcić ludzi do działania” (Martens 2009 s. 46). 

Trening to zorientowane na proces, doradztwo oraz asysta w sportowych 
sytuacjach dotyczących rozwoju, zmian, rozwiązywania problemów lub 
podejmowania decyzji. Indywidualna, specyficzna nauka na podstawie konkretnych 
celów i sytuacji sportowych. Trening ma na celu wyćwiczenie umiejętności 
specyficznych dla danej sytuacji sportowej (finał, start w igrzyskach olimpijskich, 
dekoracja na podium, udzielanie wywiadu itp.) 

Trening z wykorzystaniem medium, jakim jest nowoczesny telefon, trening za 
pośrednictwem Internetu itp. 

Trening wymaga zarówno określonej postawy, jak i zastosowania pomocnych 
działań wobec sportowca. 

„Trenowanie  wymaga opanowania umiejętności komunikacyjnych w takim 
stopniu, w jakim bieganie w maratonach wymaga kondycji” (Martens 2009 s. 46). 

Trening to forma wspierania rozwoju sportowca, udzielanie wskazówek do 
osiągnięcia jego celów oraz obustronna wymiana doświadczeń i opinii, której celem 
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jest wypracowanie wspólnych wniosków. Podstawą treningu jest obopólne 
porozumienie, z wyjątkiem sytuacji kiedy zawodnik nie wykazuje żadnych postępów 
i chęci współpracy. Trening może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu własnego 
potencjału sportowca, przezwyciężaniu przeszkód, zdobywaniu nowych umiejętności, 
przygotowaniu się do startu w danych zawodach, zwiększenia stopnia zadowolenia 
ze startu w zawodach i poprawie motywacji.  

Trener to ktoś, kto wywiera wpływ, kierując lub wspierając sportowca.  
Trener pomaga zachować kontrolę oraz właściwie dba o energie i siłę swoją oraz 

swojego sportowca, o jego motywację, dba o zapewnienie odpowiednich warunków 
szkoleniowych, zaplanowanie poszczególnych etapów rozwoju oraz dba o swoją 
jakość. 

Rozwój osobisty trenera powinien mieć takie samo znaczenie, jak realizacja 
zadań szkoleniowych. Jeśli trener czuje, że nie ma czasu na trening swoich 
sportowców, to prawdopodobnie już tkwi w błędnym kole (sędziowanie, organizacja, 
reprezentacja), nie wspiera swoich sportowców, nie ma czasu na ich rozwój. Trening 
działa tylko wtedy, gdy sportowiec jest zainteresowany dialogiem z trenerem. 
Zaufanie bazuje na wzajemnym szacunku i poważaniu oraz wierze we własne siły. 
Tylko osoba, która ufa sama sobie, może zaufać również innym. Jedynie wtedy, gdy 
trener będzie wierzył we własne kompetencje szkoleniowe, będzie również wierzył 
w umiejętności sportowca. Założeniem treningu jest obustronna wola i wiara 
w zdolności i potencjał do dalszego rozwoju. By zdobyć zaufanie sportowca, 
potrzebne są kompetencje społeczne trenera, jak: umiejętność aktywnego słuchania, 
bycie godnym zaufania, zainteresowanie sportowcami i ich problemami, umiejętność 
przekazywania informacji oraz umiejętność widzenia u innych mocnych stron, 
potencjału rozwoju i zdolności.  

Trener, jako członek kadry kierowniczej prowadzący trening musi wciąż 
uświadamiać sobie, kiedy odgrywa role trenera, a kiedy rolę menedżera lub 
organizatora.   

Trening nie jest odpowiedni również wtedy, gdy zawodnik go nie chce – nie ufa 
trenerowi lub nie ma wiary we własne umiejętności rozwoju. 

Trening jest skuteczny tylko wtedy, gdy trener i sportowiec doświadczyli kryzysu 
w trakcie procesu szkoleniowego. Trening to również sztuka konstruktywnego 
zakłócania, przygotowania do możliwych sytuacji występujących na dużych 
zawodach sportowych. 

Warto zwrócić uwagę na określone przypadki mogące zagrozić procesowi 
szkoleniowemu, to pokusy, niebezpieczeństwa i niepoprawne oceny trenera, 
samodzielnie stworzone bariery, niejasności w procesie treningowym oraz 
niehigieniczny tryb życia. Sukces szkoleniowy zależy od wielu czynników i nie można 
go automatycznie tłumaczyć zasługami trenera lub procesu treningowego. Zależy nie 
tylko od zdolności, metod i instrumentarium trenera, lecz w dużym stopniu także od 
pracowitości sportowca lub innych czynników, które wywierają na niego wpływ.  

Trener i jego osobowość to najważniejsze narzędzie treningu. Udział dobrego 
trenera polega przede wszystkim na jego obecności, umiejętność zaangażowania się 
w proces szkoleniowy i bycia na zajęciach. Poza tym liczy się doświadczenie 
życiowe, zdolność do autorefleksji, opanowanie, niezależność, tolerancja, szczere 
zachowanie, wiarygodność, postawa etyczna. Poza tym profesjonalny trener ciągle 
podnosi swoje kwalifikacje przez odpowiednie wykształcenie, które oprócz teorii 
obejmuje także elementy praktyczne, literaturę fachową i samokontrolę 
(dokumentację, obserwację, refleksja). Samokrytyczny trener wie, że wzajemna 
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harmonia lub aprobata sportowców nie mogą stanowić jedynych cech jakości, 
i systematycznie analizuje własne i sportowców wyniki. 

Wielu trenerom z trudnością przychodzi dyscyplina, samodzielne wprowadzanie 
w czyn zamierzeń zmiany. Poszerzanie własnych umiejętności, lepsze poznanie 
samego siebie, zwiększenie własnej skuteczności. Trener powinien się zastanowić, 
co chętnie robi, w czym jest dobry. Co w życiu daje mu siłę i energię. Dbanie o swoje 
mocne strony i ich dalsze rozwijanie jest o wiele efektywniejsze, niż samo 
zajmowanie się sprawami, które jeszcze się nie udają. Wiara we własną skuteczność 
jest kluczowym czynnikiem zapewniającym sukces, sportowcy i  trenerzy, którzy 
wątpią w siebie i obawiają się zawieść, wolniej wracają do równowagi po błędzie czy 
klęsce albo szybciej irytują się niespodziewanymi przeszkodami. Również w innych  
obszarach życia widać silny związek między wiarą w siebie a sukcesem oraz 
zadowoleniem. Ludzie, którzy wierzą w siebie, mają skłonność do postrzegania 
sytuacji obciążających w mniejszym stopniu jako stresu, a większym jako wyzwania. 
W sporcie stworzono trening mentalny, by zwiększyć skuteczność sportowców w 
osiąganiu celów, a dlaczego tak rzadko w tego korzystają trenerzy. Jeśli trener chce 
odkryć, jakie ma mocne strony, czego pragnie i jak oddziałuje na otoczenie, powinien 
chwalić sam siebie. Nie należy ukrywać swojej osoby, lecz  pracować nad urokiem 
osobistym i automarketingiem.  

Szkolenie sportowe zasadniczo polega na uwalnianiu i rozwijaniu potencjału 
sportowca w celu zmaksymalizowania rozwoju, pomaganiu ludziom, na uświadamianiu, 
że  różne rzeczy można robić inaczej i bardziej skutecznie. Trenowanie jest zatem 
kwestią dialogu i zaangażowania między trenerem a sportowcem. Jego podstawowy 
cel to pomoc w dojściu do odmiennego myślenia i działania. Aby trener był skuteczny 
i odnosił sukcesy, musi w dużym stopniu stać się liderem procesu trenowania. 
Efektywność treningu zależy od zachowań zarówno trenera, jak i sportowca – 
a zatem od nawiązującej się między nimi relacji. Kluczowe zachowania w trakcie 
procesu treningowego to poświęcanie sobie wzajemnie czas. Źle i pospiesznie 
przeprowadzony trening często jest niewiele lepszy niż jego brak. Celem struktury 
treningowej jest przede wszystkim budowanie świadomości i stymulowanie nad 
problemem dobrego strzału, krystalizowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności 
za wyniki. Trening powoduje zmianę punktu widzenia, odnowę myślenia, wzrost 
zaangażowania i chęci działania, wyzwala inicjatywy i stymuluje aktywność 
sportowców, zachęca do współdecydowania i odpowiedzialności dzięki umożliwieniu 
samodzielnego działania. 

Pasja i oddanie strzelectwu wznosi przeciętny trening na wyjątkowe poziomy 
sportowe, niezależnie od klubu. Wybitna praca trenera wpływa na wyniki 
sportowców, co prowadzi do efektu pomnożenia. W pewnym punkcie cyklu szkolenia 
praktycznie każdej grupy, jej zdolność do odnoszenia sukcesów nawet wbrew sobie 
wyczerpuje się. 

Aby skutecznie współzawodniczyć, trzeba mieć sportowców oddanych idei 
zwycięstwa – taką jaką tworzą prawdziwi olimpijczycy  (Welch 2003). 

Najlepsi trenerzy – liderzy charakteryzują się niespożytymi zasobami energii. 
„Błogosławieństwem ślepej uległości wobec autorytetu jest to, że na ogół bywa 

ona korzystna, a przy tym zwalnia nas z konieczności myślenia. Gdy zaś myśleć nie 
musimy, to nie myślimy. Takie podejście z reguły prowadzi do zachowań właściwych, 
ale czasem sprowadza nas na manowce, gdyż myślenie zastępujemy reagowaniem 
mechanicznym” ( Cialdini 2012 s. 232). 

Chciałbym, żeby w strzelectwie pracowali tylko trenerzy którzy budząc się rano 
z radością myślą o tym, że mogą się uczyć nowych rzeczy i zarażać swym 
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entuzjazmem innych, a przede wszystkim swoich sportowców.  Powinno poszukiwać 
się więc trenerów przepełnionych energią, poświęcających się bez reszty idei 
zwycięstwa i przestrzegających wartości obowiązujących w sporcie. Jedynie tacy 
trenerzy są, nie tylko osobiście oddani strzelectwu w jej drodze do sukcesu, lecz 
potrafią także zaprezentować własną wizję i sprawić, że sportowcy zaczną się z nią 
identyfikować. Trenerzy z odpowiednim zacięciem mają w sobie ducha 
konkurencyjności i znają znaczenie szybkiego działania i zmierzają z żelazną 
konsekwencją do skutecznej realizacji wytyczonych celów. Aby móc skutecznie 
dostarczać motywacji innym, trzeba dysponować niespożytą energią. Należy 
poszukiwać trenerów i sportowców nieustannie dążących do zwycięstwa. 

Dopóki klub zatrudnia doskonałych trenerów, dopóty nie ma dla niego rzeczy 
niemożliwych. Jeden dobry trener jest lepszy od pięciu złych.  

Za każdym razem, gdy przyjmujemy do pracy kogoś, kto nie jest lepszy od nas, 
marnujemy poważną szansę, bo gdybyśmy znali wszystkie tajniki szkolenia, to po co 
byliby nam potrzebni inni trenerzy. Zadaniem każdego trenera jest wpajanie 
pewności siebie w sportowców, ponieważ pomaga to im osiągać wyniki, które wydają 
się niemożliwe. 

Trener to ktoś z niespożytą energią, potrafiący rozbudzać entuzjazm w innych, 
ktoś kto potrafi określić swoją wizję szkolenia, kto cieszy się ze zmiany i nie boi się 
jej (dotyczy to zarówno widowiska sportowego, nowoczesności w treningu i kontroli). 
Sukcesy trener zawdzięcza oddaniu jednej podstawowej idei: pragnieniu zdobywania 
wiedzy i zdolności oraz do nieustannego jej pogłębiania za  pośrednictwem 
wszystkich możliwych źródeł oraz szybkiemu wykorzystywaniu tej wiedzy w praktyce. 
Natomiast sportowcy będą mieli taka atmosferę, która będzie sprzyjała temu, aby oni 
mieli odwagę próbować rzeczy nowych, by mogli mieć pewność, że nic nie będzie 
ograniczało ich kreatywności, możliwości rozwoju i dążenia do doskonałości.  

Należy zatrudniać i promować wyłącznie takich trenerów, którzy wierzą w to co 
robią, i są nastawieni na działanie. 
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Jesteśmy tym, co stale robimy. Doskonałość nie jest wówczas czynem, 
 lecz nawykiem. 

Arystoteles 


