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Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, 

by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy  
dawać z siebie wszystko.  

Vince Lombardi 
  

Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy. 
Paulo Coelho 

 
 

Dobry trener zły trener 
 
 

Sukces lub porażka każdego trenera całkowicie zależy od tego, na ile dobrze albo 
źle steruje drażliwymi i aż nazbyt międzyludzkimi relacjami. 

Sport to sfera, w której trenerzy działają ramię w ramię z sportowcami, nic więc 
dziwnego, że umiejętności zarządzania i trenowania znajdują odzwierciedlenie 
w wynikach. Najlepsi trenerzy stale zachęcają swoich sportowców do udziału 
w zawodach na poziomie przewyższającym ich średnie możliwości sportowe, natomiast 
inni trenerzy tak wpływają na rozwój swoich zawodników, że osiągają rezultaty poniżej 
swoich przeciętnych możliwości. Trenerzy odnoszący sukcesy w pozytywny sposób 
oddziałują na osiąganie wyniki. Trenerzy mogą bezpośrednio i w porę wpływać na 
podopiecznych, mogą na bieżąco kierować treningiem oraz przekazywać sportowcom 
określone emocje, znajdując się w odległości zaledwie kilku metrów od centrum 
wydarzeń. Bezpośredni trenerzy mają dużo większy wpływ na zaangażowanie 
i osiągnięcia sportowców niż fakt, czy klub jest postrzegany jako świetny lub 
beznadziejny. Sportowcy nie odchodzą z klubu (nagle kończą karierę), tylko od złych 
trenerów. 

Sposoby, w jakie kadra trenerska traktuje bezpośrednich sportowców, wywołuje liczne 
konsekwencje, które odbijają się na wszystkich poziomach szkolenia, kształtując jej kulturę 
i wpływając na osiągane wyniki. Trenerzy mają wielką moc oddziaływania, zwłaszcza na 
podległych im sportowców. To kierownictwo nadaje kształt temu, w jaki sposób trenerzy 
i sportowcy spędzają dzień i czy doświadczają w tym dniu radości czy zwątpienia, trenują 
dobrze czy źle, są zdrowi czy chorują. Jeżeli jesteś trenerem, to twoje założenia 
i przekonania dotyczące ciebie, pracy i sportowców wpływają na codzienne obowiązki oraz 
na twój osąd, czy sprawy szkoleniowe i organizacyjne toczą się dobrze czy źle. Zbyt 
asertywni trenerzy psują relacje z przełożonymi, kolegami i sportowcami, jednak trenerzy 
nie dość asertywni nie będą potrafili naciskać na zawodników oraz otoczenie, aby 
realizować dostatecznie trudne cele.  

Skuteczni trenerzy wiedzą, że czasami lepiej zostawić sportowcom więcej 
samodzielności. Rozumieją, że stała kontrola często nie poprawia skuteczności 
szkolenia lub ją obniża. A sportowcy, których  się ściśle kontroluje, przejawiają mniejszą 
kreatywność, ponieważ, obawiają się popełnienia błędu w obecności trenera, lub na 
zawodach, trzymają się sprawdzonych rozwiązań, ale mało skutecznych w danej 
sytuacji walki sportowej. Dobrzy trenerzy nie poprzestają na daniu swobody swoim 
sportowcom i okazywaniu im bezwarunkowej serdeczności i ciepła. Zdarza się, że 
trenerzy muszą poinstruować sportowców, zdyscyplinować ich, wskazać kierunek 
działania i wtrącać się na setki innych sposobów. Rolą trenera przez większość czasu 
jest niewyrządzanie szkód. Jednak kiedy sytuacja przybiera zły obrót, to uświadomienie 
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innym, że coś idzie nie tak, interwencja służąca temu, by naprawić błąd jest konieczna. 
Sensowni trenerzy spędzają sporo czasu na poszukiwaniu idealnych proporcji między 
nadmiarem a niedostatkiem. Uważnie obserwują, kiedy potrzeba więcej, a kiedy mniej 
presji, ponaglania i zastraszania, aby wydobyć z sportowców to, co najlepsze. 

Najlepsi trenerzy myślą i działają tak, jakby widzieli sukces, charakteryzuje ich zacięcie 
i determinacja, wytrwałość i pasja w dążeniu do długoterminowych celów. Determinacja 
oznacza niestrudzone podejmowanie wyzwań, stały wysiłek i wykazywanie 
zainteresowania mimo chwilowych porażek, przeciwności oraz braku postępu. Wspaniali 
trenerzy wpajają determinację sportowcom, są zacięci i cierpliwi, wymagają od siebie 
i innych, aby zawsze podążać naprzód. Dobrymi trenerami kieruje głębokie 
przeświadczenie, że wszystko co robią ich sportowcy i oni sami mogłoby być jeszcze 
lepsze, gdyby włożyli w to odrobinę więcej wysiłku albo wykazali się trochę większą 
kreatywnością. Dręczące przekonanie, że nic nie będzie nigdy dostatecznie dobrze, że 
nigdy nie można przestać się uczyć i spocząć na laurach, to cecha charakterystyczna 
utalentowanych trenerów. Długoterminowe cele i uparte dążenie do nich to oznaka 
trenerów z charakterem. Wspaniałe, wielkie cele wyznaczają działaniom kierunek 
i mobilizują ludzi, ale jeżeli poza nimi nie masz żadnych innych, to jesteś zgubiony. Droga 
do sukcesu wiedzie szlakiem małych kolejnych zwycięstw. Trener, który porządkuje pracę 
szkoleniową swoją i sportowców w formie łańcucha wykonalnych etapów, skłania do 
podejmowania lepszych decyzji, podtrzymuje w zawodnikach motywację, a także 
oszczędza im zmartwień i kłopotów. Najlepsi trenerzy zdają sobie sprawę, że gdy 
koncentrują się na małych rzeczach, to duże sprawy toczą się same. 

Każdy trener kadry powinien zdać sobie sprawę, że jego życie już nigdy nie będzie 
takie same, że ludzie (zawodnicy, sędziowie, itp.) obserwują wszystko, co on robi. Przy 
czym nie chodzi tylko o sprawy szkoleniowe, chodzi o styl ubierania, o zachowanie, 
przykład jaki daję, ton jaki nadaję, sposób w jaki się nosi, na ile jest pewny siebie i tego 
rodzaju rzeczy. Niestety zbyt wielu trenerów przyzwyczaja się do badawczego 
spojrzenia sportowców i zaczyna postępować tak, jakby byli tego nieświadomi. Właśnie 
na tym z pewnością polega problem wielu trenerów,  którzy nie zdają sobie sprawy ze 
swojego zachowania i z tego, jak uważnie sportowcy go obserwują. Trener powinien 
zwracać uwagę na swój uśmiech, ton głosu, sposób patrzenia na ludzi, witania się 
z nimi, używania przezwisk, zapamiętać daty i nazwiska. Te wszystkie drobiazgi 
udoskonalą umiejętność pozostawania w dobrych stosunkach z innymi. Sportowcy 
przyglądają się nawet najbardziej błahym i niewinnym zachowaniom trenera, a ich 
reakcje decydują o tym, jak wiele z siebie dadzą na treningu i zawodach. 

Cechy prawdziwego trenera to między innymi: dawanie przykładu, inspirowanie 
sportowców do efektywnego trenowania i osiągania wyników, podejmowanie ryzyka, 
tworzenie etyki treningu na najwyższym poziomie, dotrzymywanie obietnic itd. 

„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” (Migasiewicz 
i in. 2013 s. 162). 

Mimo że droga do sukcesu nigdy nie jest łatwa, to wspaniali trenerzy wiedzą, o jakie 
cele należy zabiegać i jak powinno się w czasie procesu szkoleniowego postępować, 
czego kiepscy trenerzy zdają się w ogóle nie rozumieć. Trenerzy powinni być oceniani pod 
katem tego czego dokonali sami i ich sportowcy oraz pod kątem tego, jak przy tym ich 
zawodnicy się czuli. Najlepsi trenerzy równoważą dbałość o wyniki sportowe i koleżeńskie 
podejście, realizując cele sportowe w sposób, który raczej umacnia i napawa dumą, niż 
niszczy poczucie godności. Skuteczni trenerzy są zarówno kompetentni, jak i życzliwi. 
Trenerzy, tak samo, jak inni ludzie, niewłaściwie oceniają własne postępowanie 
i dokonania.  Jeżeli trener chce z powodzeniem przewodzić innym, musi przekonać ludzi, 
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że jego słowa i czyny mają wielką siłę przebicia. Jeśli nie uwierzą, że to trener rządzi, nie 
będzie mógł wykonywać swojej pracy szkoleniowej, a jego życie trenerskie zamieni się 
w koszmar. Trener odgrywa ważną rolę, zwłaszcza dla bezpośrednio szkolonych 
zawodników, zarówno w małych sekcjach, jak i dużych klubach, nie jest jednak 
wszechmocny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trenerzy mają ograniczone możliwości, to 
nie potrafimy przestać doszukiwać się w ich słowach i czynach głównych przyczyn sukcesu 
sportowego. Pewność siebie jest również ważna z tego względu, że tak jak wszystkie stany 
emocjonalne jest zaraźliwa i udziela się sportowcom.  Większość trenerów nie rodzi się 
z umiejętnością wzbudzania w innych wiary w siebie; uczą się tego drogą treningu i dzięki 
doświadczeniu. Mądrzy trenerzy wykorzystują pewność siebie i inne środki, aby zachować 
kontrolę, ale nie istnieją żadne niezawodne metody na osiągnięcie sukcesu. 

„Najważniejszym obowiązkiem trenera jest rozbudzanie u sportowców entuzjazmu, 
niestety, dynamiczni trenerzy należą do rzadkości. Zbyt wielu trenerów potrafi tylko 
gasić, a nie rozniecać zapał. Jeżeli trenerzy nie są gotowi na przyjęcie odpowiedzialności 
za to co robią, to prawdopodobnie niewiele osiągną” (Migasiewicz i in. 2013 s. 163). 

Cudowną stroną bycia szkoleniowcem jest fakt, że gdy sportowcy wykonują dobrą 
robotę i odnoszą sukces sportowy, to zwykle trener zbiera więcej pochwał, niż na to 
zasługuje. Inteligentni trenerzy wspomagają ten proces. Oczywiście niektórzy z nich 
przypisują sobie nadmierne zasługi. Jednak umiejętni trenerzy podtrzymują ten stan, 
ponieważ chcą, aby postrzegano ich jako osoby kompetentne. W związku z tym 
sportowcy, którym trenerzy zawdzięczają wiele zasług, muszą wierzyć, że istnieje silny 
związek między działaniami szkoleniowców a wynikami sportowymi. Ludzie chcą 
doglądać zwycięzców, pracować dla nich i udzielać im wsparcia, a świadomość, że 
trener sprawuje kontrolę poprawia im nastrój i ich uspokaja. Bez względu na to, ile 
zasług przypisujemy sportowcom, to magia trenerstwa sprawia, że trener spotyka się 
z większymi pochwałami niż by należało. 

„Trener powinien także umieć radzić sobie ze stresem. Ważne jest, żeby jego życie 
było na jak najwyższym poziomie, czyli musi być osobą zdrową, szczęśliwą i spełnioną. 
Trener, który umie stanowić i egzekwować swoje prawa, akceptuje siebie, lubi i szanuje 
inne osoby oraz ich prawa, umie wyrażać osobiste opinie i przekonania będzie umiał 
skutecznie realizować swoje cele” (Migasiewicz i in. 2013, s. 166).   

Skuteczni trenerzy są przekonani o swojej zdolności do wpływania na wydarzenia, 
w których biorą udział i potrafią nakłonić innych, aby uwierzyli w te umiejętności i działali 
w takim samym przeświadczeniu. Najlepsi i najgorsi trenerzy są podobni ponieważ 
wszyscy mają ukryte wady. Różnica polega natomiast na tym, że najlepsi szkoleniowcy 
są na tyle mądrzy i świadomi siebie, że umieją zapobiegać szkodom powodowanym 
przez ich słabe strony. 

„Skuteczni trenerzy to tacy, którzy nie tylko wygrywają zawody, ale także pomagają 
swoim zawodnikom nabywać i doskonalić nowe umiejętności, czerpać radość ze sportowej 
rywalizacji i kształtować ich poczucie własnej wartości” (Martens 2009, s.9). 

Najlepsi szkoleniowcy przeważnie znajdują się o krok od zbytniej pewności siebie, 
jednak zdrowa dawka powątpienia w swoje siły oraz pokory ratuje ich przed arogancją 
i uporem. Ci, którym nie udaje się osiągnąć psychicznego kompromisu, są 
niekompetentni, niebezpieczni do naśladowania lub po prostu wyżywają się na innych. 
Zbyt wielu trenerów zapomina o mocy kryjącej się w ludzkim traktowaniu, które wiąże 
się także z budzeniem w sportowcach pewności siebie. Skuteczność wiary w to, że 
zawodników czekają dobre rzeczy i mówienie im o tym, czyli uruchamianie 
samospełniającej się przepowiedni. Zdobywanie osób obdarzonych talentem 
i wychwalania najlepszych, które pomagają sportowcom odnieść sukces, to skuteczne 
metody realizowania zadań opierających się na współzależności. Jednak nawet jeśli 
zbierze się najlepszych zawodników i wprowadzi najlepszy system szkoleniowy, to 
wymaga czasu.  
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Nawet najlepszym trenerom czasami nie udaje się zrealizować dobrych pomysłów, 
przepaść między wiedzieć a zrobić to niezaprzeczalny fakt sportowego życia. Najgorsi 
trenerzy nawet nie zdają sobie sprawy, że stale hamują i źle ukierunkowują działania. 

„Dynamiczny rozwój sportu rodzi potrzebę coraz dokładniejszego jego poznania, 
które czynniki 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. Wielu trenerów poprzez działanie dochodzi 
do nowych sposobów myślenia, zamiast poprzez myślenia dojść do nowych sposobów 
działania. Jednym z dylematów, jakich wielu trenerów wciąż nie potrafi rozstrzygnąć, 
jest pogodzenie wiedzy, jak najlepiej stać się częścią grupy, ze zrozumieniem, jak nią 
dowodzić, wywierając przy tym optymalny wpływ” (Migasiewicz i in. 2013 s. 162). 

Bezmyślne naśladowania należy do najbardziej niebezpiecznych i nagminnych form 
idiotycznego treningu. Jedno z najgłupszych usprawiedliwień dla popełnianych błędów 
brzmi: wszyscy tak robią, to norma w sporcie. Głównym miernikiem jakości trenera jest 
fakt, czy jego zawodnicy wierzą bądź nie wierzą, że jego metody szkoleniowe są dobre. 
Trenerzy szanują sportowców, chroniąc ich także przed irytującymi i zbyt uciążliwymi 
procedurami organizacyjnymi. Jeśli coś warto robić, to należy zrobić to dobrze. Ale 
zdarzają się sytuacje, kiedy inteligentni trenerzy specjalnie wykonują pracę byle jak albo 
całkowicie źle. Działania świadczące o niekompetencji to: gubienie dokumentów, nie 
pełna dokumentacja szkoleniowa, mylenie terminów, noszenie trochę sfatygowanych 
ubrań. Niekompetencja bywa niebezpieczna, gdyż może stać się formą sabotażu 
i zaszkodzić sportowcom i całemu wizerunkowi sportu. Rzeczowi trenerzy pobudzają 
sportowców do lepszych osiągnięć, ponieważ słowami i czynami jasno dają do 
zrozumienia, że nie będą tolerować byle jakiej pracy treningowej. Kiepscy trenerzy żyją 
w świecie negacji i złudzeń, są niezwykle biegli w wymyślaniu wymówek. Wszyscy 
trenerzy działają skuteczniej, jeżeli wykorzystują wzajemną kulturę bycia, a nie 
sprzeciwiają się jej. Trenerzy postrzegani jako uczciwi i konsekwentni więcej zyskają 
dzięki takiej kulturze. Trener nigdy do końca nie wie, jakie wzbudza reakcje, nie mówiąc 
już o kontrolowaniu tych reakcji. Zawodnicy często się boją i czasami czują respekt 
przed trenerami. Czyny trenera z przeszłości rzutują na to, jak zawodnicy reagują na 
podejmowane prze niego działania. Chociaż wszystkim trenerom grozi ryzyko, że 
zaczną zbytnio skupiać się na wynikach kosztem ludzkiego podejścia do procesu 
szkoleniowego, to ta równowaga zostaje naruszona, zwłaszcza wtedy, gdy presja 
związana z wynikami sportowymi staje się ogromna. Kiedy trener umie zachować 
spokój i postępować kulturalnie, nawet jeżeli rośnie poziom stresu i sytuacja staje się 
gorąca, to taka postawa wpływa na sportowców.  

Działania podejmowane przez wspaniałych trenerów są zbyt złożone, różnorodne, 
nieuporządkowane i nieprzewidywalne, aby ująć je w jednej myśli lub zbiorze 
wskazówek. Mimo to pewne umiejętności i aspiracje są ważniejsze niż inne. 
Najważniejsze dla każdego trenera powinno być rozwijanie i pogłębianie świadomości 
samego siebie. Cechą wyróżniającą kiepskich trenerów jest brak świadomości: 
przeceniają oni swoje zdolności przy okazji niemal każdej sytuacji, która wymaga 
umiejętności intelektualnych, poczucia humoru. Świadomość własnej wartości należy do 
cech najlepszych trenerów, którzy są wyjątkowo świadomi swoich mocnych i słabych 
stron i martwią się tym, czy uda im się pokonać niebezpieczeństwa i trudności 
czyhające na drodze do realizacji celów sportowych. Każdy trener czasami nie zdaje 
sobie z tego sprawy lub zapomina o tym, że sportowcy bacznie obserwują każdy 
najdrobniejszy jego ruch. Najlepsi trenerzy zmniejszają ryzyko oszukiwania samego 
siebie, szukając wskazówek i reagując na niezaprzeczalne fakty mówiące o tym, jak inni 
odczytują ich nastroje i postepowanie. Większość trenerów ma zadziwiającą obsesję na 
swoim punkcie. Najgorsi trenerzy są egoistyczni, nie zważają na sportowców i trzymają 
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się kurczowo niebezpiecznych złudzeń co do swoich wspaniałych zdolności 
szkoleniowych. Najlepsi trenerzy maja podobna obsesję, kierują nimi inne motywy, 
koncentrują się na kontrolowaniu swoich humorów i podejmowanych działań, starają się 
prawidłowo interpretować wpływ wywierany na innych i błyskawicznie wprowadzać 
poprawki. Wspaniali trenerzy pragną, aby ich sportowcy wykonywali pracę szkoleniową 
wzbudzająca podziw i uzyskiwali rekordowe rezultaty sportowe, a przy tym czuli się 
szanowani i godnie traktowani.  Najlepsi trenerzy dobrze rozumieją sportowców, którym 
kierują i korzystają z tej świadomości, aby sprawować kontrolę, stawać się coraz 
mądrzejszymi, radzić sobie z gwiazdami, łączyć słowa z działaniem. Trenerzy często 
nie dostrzegają swoich słabości a dawanie im władzy nasila tę skłonność. Bardziej 
skupiają się wówczas na własnych pragnieniach i potrzebach, a mniej na zawodnikach 
i zachowuj się tak, jakby zasady obowiązywały tylko innych.  

„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” (Kurzawski 2008, s. 96). 

Sprawowanie władzy nad innymi osłabia zdolność do rozumienia potrzeb, uczuć 
i działań sportowców oraz do postawienia się w ich sytuacji. Bezmyślni i skażeni władzą 
trenerzy wyrządzają dużo szkód, sprawowanie władzy może wywołać samolubność, 
brak zahamowania oraz utratę kontroli odruchów. Trener jest szczególnie narażony na 
ryzyko życia złudzeniami, gdy spotyka się z coraz większą uwagą i częstszymi 
pochwałami albo wtedy, gdy jego sportowcy spisują się akurat wyjątkowo dobrze. 
Wiedza specjalistyczna nie zajmuje czołowego miejsca na liście wyznaczników 
skuteczności trenera, sportowcy cienią zrównoważonych szkoleniowców, którzy 
znajdują czas na indywidualny trening, pomagają rozwiązywać problemy, zadają 
pytania, a nie dyktują odpowiedzi, traktowanie zawodnika z szacunkiem, zachęcanie do 
uczestnictwa i przedstawiania propozycji. Umiejętność poświęcania uwagi zarówno 
drobiazgom, jak i sytuacji ogólnej jest wyraźnie widoczna u dobrych trenerów, których 
należy podziwiać. Zawodnicy niekiedy tak bardzo przepadają za marnym trenerem, że 
nieustannie go usprawiedliwiają lub nawet nie dostrzegają wyraźnych oznak jego 
niekompetencji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że gdy trener spotyka się 
z uwielbieniem zawodników (a także kolegów i zwierzchników), to nikt nie potrafi się 
zmusić do obmawiania sympatycznego szkoleniowca. Trenerzy muszą być 
przygotowani, by radzić sobie w każdych okolicznościach. Muszą poszukiwać jasnych 
rozwiązań szkoleniowych i upraszczać rzeczy, gdy tylko jest to możliwe. Jednak 
żadnego trenera nie ominą chwile, kiedy zarówno on, jak i jego sportowcy będą 
przytłoczeni złożonością i niepewnością sytuacji. Wspaniali trenerzy rozumieją, czego 
trzeba ich sportowcom, aby mogli bardzo dobrze reprezentować się na zawodach, 
a przy okazji czuć się szanowanymi i dumnymi.  

„Zawód trenera związany jest zarówno z wysiłkiem fizycznym, jak też umysłowym. 
Charakter pracy na pewno jest bardzo urozmaicony, często wymaga pokory 
i hamowania własnych zapędów do szybkich sukcesów” (Perkowski 2009). 

„Trener jeżeli chce osiągnąć wyniki inne niż dotychczas, musi się nauczyć myśleć 
i odczuwać inaczej jak dotychczas. Profesjonalni  i skuteczni trenerzy nie twierdzą, że 
znaleźli optymalne rozwiązania wszystkich problemów szkoleniowych, natomiast 
rozumieją zasady sportu polegające na przeobrażeniach i przemianach” (Migasiewicz 
i in. 2013, s. 172). 
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Najlepsi trenerzy są dostatecznie cierpliwi, wielkoduszni oraz kiedy zajdzie taka 
potrzeba, wystarczająco odważni, by stawiać dobro sportowców i dyscypliny sportowej 
ponad wszystko. 
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Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość? 
A co ważniejsze w rowerze, przednie czy tylne koło? 

 George Bernard Shaw 
 

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to,  
czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się 

 za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć. 
Albert Einstein 


