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„Traktuj ludzi tak, jakby byli tym, czym powinni być,  

a pomożesz im stać się tym, czym mogą być”.  
 

Johann Wolfgang von Goethe  
 
 

Trener(ka) z krwi i kości 
 
 

Na przestrzeni czasu świadome i silne dowodzenie sportowcami miało decydujący 
wpływ na rozwój sportu. Przytomni i trzeźwo myślący trenerzy i trenerki są bardzo 
potrzebni. Przywództwo trenera to nie praca, zadanie, rola czy poziom, jaki osiągniemy 
na szczeblach sportowej drabiny. Przywództwo trenera jest powołaniem powodującym 
pozytywne zmiany w sporcie.  

Całkowity brak zaufania, zamykanie się we własnej twierdzy i źle pojmowane 
współzawodnictwo – wszystko to są skutki uboczne braku ukierunkowania na czynniki, 
które mogłyby podtrzymywać sukces. Nastawienie musi zostać rozszerzone 
i sformułowane w sposób: sportowcy + trenerzy + sprzęt + otoczenie + wyniki = trwały 
sukces. Świadomi szkoleniowcy i ukierunkowane zespoły mają wielka wartość. Dobrzy 
trenerzy są nastawieni na rezultaty, ale świetni trenerzy są ukierunkowani zarówno na 
sportowców, jak i na wyniki sportowe. Trenerzy wiedzą, że jeśli ciężko pracują, 
zdobywają szacunek tych, którzy współpracują z nimi. Trenerzy zachowują dużą 
czujność, wobec samych siebie i motywów napędzających ich działania, wobec 
sportowców, których prowadzą, i wobec organizacji w której pracują, wobec środowiska, 
w którym działa ta organizacja. 

 Cele sportowe są ważne, ale to docieranie do nich powinno być głównym 
źródłem radości. Cały sens zawiera się w szkoleniu. Osiągnięcie celu jest tylko 
niewielką częścią trenerskiego zwycięstwa. Trzeba sprawić, żeby każdy dzień treningu 
był wartościowy, ponieważ większość czasu spędzamy, właśnie na treningu. Trener ma 
tyle lat, na ile się czuje. Nigdy nie jest zbyt stary, by zacząć coś nowego. Już samo 
podjęcie nowych wyzwań może sprawić, dłużej zachowa zdrowie i zapobiegnie 
fizycznemu, duchowemu, umysłowemu i psychicznemu osłabieniu. Trener powinien 
robić to, co musi, nawet jeśli w danym momencie nie jest to najbardziej upragnione 
działanie. Należy zawsze mieć świadomość tego, na czym należy się skupić – pozwoli 
to z łatwością określić cele szkoleniowe, o ile wie dokąd zmierza i wtedy nie zgubi się 
w przeciętności. 

 Skuteczni trenerzy zyskują szacunek i zaufanie swoich sportowców każdego dnia. 
Rozumieją, że przygotowanie właściwej mieszanki pracowitości, uczciwości, 
partnerstwa i afirmacji wymaga czasu, w długim przedziale czasowym jest czymś 
zapewniającym skuteczny sukces. Uczciwość w szkoleniu oznacza zachowanie się w 
sposób, którego wymaga się od innych. Sportowcy są bardziej skłonni okazywać 
trenerom zaufanie i szacunek, kiedy oni zachowują się zgodnie z tym co mówią. 
Pochwała jest najlepszym sposobem pokazania sportowcom, że ich praca jest 
doceniana. Sportowcy zaczynają myśleć samodzielnie, kiedy przestaje się ich w tym 
zastępować.  

Trenerzy strzelectwa sportowego powinni posiadać takie cechy, jak: profesjonalizm, 
wysokie morale, umiejętność strategicznego myślenia, gromadzenia, przetwarzania 



54 Kazimierz Kurzawski  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014 

i wykorzystywania informacji, przekonywania sportowców w sprawach ważnych dla 
sukcesu, intuicja. Bardzo dobry trener strzelectwa sportowego jest pracowity, 
punktualny, taktowny, stanowczy, przedsiębiorczy, wytrwały, dokładny, uczciwy. 
Intuicyjne trenowanie już nie wystarcza, każdy trener przyjmuje pewne teoretyczne 
założenia, które powinien zweryfikować, rosnąca złożoność szkolenia sportowego 
wymaga bliższego zrozumienia czynników wyznaczających postępowanie 
szkoleniowców. 

Duże znaczenie dla trenera mają: dociekliwość, rzetelność i wyobraźnia. Bycie 
trenerem oznacza posiadanie rozwiniętych cech moralnych, bycie zdyscyplinowanym 
i zdecydowanym, posiadanie silnych przekonań, a także uczciwość oraz odwagę do 
stawiania czoła przeciwnością. Prawdziwa wiedza trenerska, to znajomość przyczyn 
sukcesów czy porażek. 

W sporcie ważna jest nie tylko kondycja fizyczna, ale też, a może przede wszystkim 
silna psychika, spokój wewnętrzny, kontrolowanie emocji. Praca trenera jest 
w przeważającej części umysłowa i nieszablonowa. Wymaga ona kierowania się 
własnym myśleniem i własnym sądem oraz umiejętnościami nadzorowania 
szkoleniowej i administracyjnej pracy innych. 

Wielcy trenerzy, prawdziwi twórcy współczesnej myśli sportowej powinni być 
również humanistami rozumiejącymi skutki swojej działalności. Ich trenerski 
pragmatyzm łączy się z niesłychanie ważną cechą, jaką jest wyobraźnia, fantazja. Bo 
przecież, żeby coś stworzyć, musimy sobie to wpierw wyobrazić – szkolenie sportowe 
nie jest bezdusznym procesem,. Bez wyobraźni trudno być dobrym trenerem. 

Trenerzy, muszą jednak posiadać wiele predyspozycji, jak wyśmienity zmysł 
obserwacji, zdolności organizacyjne, instynkt wodzowski oraz łatwość nawiązywania 
kontaktów to podstawa. Trener pozbawiony tych cech nigdy nie zapanuje nad 
sportowcami i w konsekwencji nie będzie sukcesu. Aby osiągnąć sukces, należy też 
wykazać się wyjątkowo silną wolą i hartem ducha. Dobry trener to osoba, którą 
szczególnie cechuje oryginalność, mająca doświadczenie w tworzeniu określonego 
stylu. Zawód trenera to także, wiele wyrzeczeń i poświęceń. Dobry trener powinien 
posiadać podstawowe cech: dobra pamięć, umiejętność samodzielnego podejmowania 
decyzji, dobra koncentracja. Trener musi umiejętnie wyciągać wnioski z przeszłości 
i porównać z wiedzą prawdziwie nowoczesną, jednocześnie posiadać znajomość tego, 
co dzieje się w świecie oraz mieć wyobrażenie, jak będzie wyglądała jego dyscyplina za 
kilka lat, gdy dorośnie jego wychowanek. 

Kierowanie treningiem sportowca jest to działanie polegające zarówno na wywołaniu 
korzystnych zmian jego cech osobowych, jak i przeciwstawianie się powstawaniu zmian 
niepożądanych (Naglak 1999). 

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. 
(Kurzawski 2013). 

„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). 

„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). 

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 
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pokonać niebezpieczeństwa i trudności czyhające na drodze do realizacji celów 
sportowych (Kurzawski 2013). 

„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). 

Wymagania, jakie niesie ze sobą współczesny sport, powodują, że rola trenera 
systematycznie zmienia się w kierunku umocnienia jego pozycji jako kierownika 
procesu szkoleniowego. Cechy, jakimi powinien charakteryzować się trener: 
cierpliwość, pracowitość, dokładność, wytrwałość, otwartość, zdolność adaptacji, 
uczciwość. 

Wzajemne stosunki na linii trener, sportowiec, to zrozumienie istoty współpracy, 
wzajemny szacunek do pracy drugiej osoby. Podobne spojrzenie i stosunek do sportu 
trenera i zawodnika, wspólne przyjęcie założeń treningowych i ich realizacja. Pomimo 
pracy w zespole należy pamiętać, że każdy pracuje na własny rachunek, mieć 
świadomość różnicy kariery zawodniczej i trenerskiej. 

Trening to pełna i świadoma akceptacja wymogów treningowych, konsekwentna 
realizacja treningu nawet przy braku chwilowych rezultatów treningowych przez 
zawodnika, elastyczność trenera w reagowaniu na trudności treningowe zawodnika, 
pełna świadomość dobrej lub złej realizacji procesu treningowego. 

Monitoring procesu szkoleniowego poprzez kontrolę stanu zdrowia, wyżywienia 
i suplementacji, kontrola umiejętności technicznych, kontrola treningu kształtującego 
zdolności motoryczne, monitoring treningu i podstawowych parametrów psychologicznych.  

Największym osiągnięciem trenera jest zdobycie szacunku i zaufania swoich 
sportowców. Szkolenie nie jest tym, co się zdarza, gdy jest się obecnym, ale tym, co się 
dzieje pod twoja nieobecność. 
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Ponieważ ciekawość stanowi początek każdego prawdziwego uczenia się, 
 trener musi wykorzystywać swoją ciekawość jako środek  

 samomotywacyjny w poszukiwaniu wiedzy. 
 

James Counsilman 


