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Dobra komunikacja – czyli komu potrzebny jest coaching?  
 
 

Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że dobra komunikacja jest bardzo 
ważna w każdej sferze naszego życia. Komunikujemy się z innymi ludźmi codziennie: w 
pracy, w szkole, na urlopie, i… uprawiając sport. Co to jest właściwie ta komunikacja? 
Wszyscy o niej mówią, że jest ważna, ale czy na pewno wiemy, na czym polega dobra 
komunikacja? 

Słowo komunikacja pochodzi z języka łacińskiego „communicatio” i oznacza 
porozumiewanie się: „Przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie 
z drugą osobą, za pomocą słów, gestów, wzroku itp”. Jest to tylko jedna z definicji tego 
pojęcia, którą podano w Wielkim Słowniku Wyrazów Obcych pod redakcją naukową 
Mirosława Bańko, (2008).  

Komunikowanie się z innymi ludźmi wydaje się nam takie oczywiste. Ale czy 
rzeczywiście rozumiemy się wzajemnie? Czy komunikacja jest łatwym procesem? 
Przecież mówimy wszyscy po polsku, teoretycznie w tym samym języku. A jednak…. nie 
zawsze komunikat jest odebrany przez rozmówcę – czyli odbiorcę naszego przekazu 
słownego zgodnie z naszą intencją.  

Z reguły codzienne sprawy, procesy czy działania powtarzane każdego dnia wiele 
razy są pozornie oczywiste i proste. Takim procesem też wydaje się być codzienna 
komunikacja z innymi ludźmi. Przenieśmy te rozważania na sferę wzajemnej relacji 
i komunikacji TRENER – ZAWODNIK.  

Tworzenie dobrej relacji pomiędzy trenerem a zawodnikiem trwa miesiącami, a często 
latami. Najpierw trzeba zbudować zaufanie, wzajemne zrozumienie i szacunek. Dobra 
komunikacja będzie już tylko faktem dokonanym. Zawodnicy mówią często na przykład 
„Nadaję z moim trenerem na jednej fali”, „Rozumiemy się bez słów”, „Jesteśmy 
zgrani z trenerem”, „Jest między nami chemia”.  Drogi Trenerze! Czy zastanawiałeś 
się kiedyś, jak z Twojej perspektywy wygląda to „zgranie” z zawodnikiem? Jak 
postrzegasz swojego zawodnika? Jeżeli nie przyszło Ci to do głowy, to pomyśl, zastanów 
się, przywołaj refleksję, zadaj sobie pytanie, czy Twój przekaz słowny skierowany do 
zawodnika został dokładnie zrozumiany przez niego i odebrany zgodnie z Twoją intencją. 
Można przecież to sprawdzić, wystarczy tylko zapytać zawodnika….. Nie bawić się 
w literackie analizy typu „Co autor chciał przez to powiedzieć?”. Chyba wszyscy 
pamiętamy jeszcze czas spędzony w ławie szkolnej, kiedy to polonista „katował” nas 
takimi analizami, a my naprawdę nie mieliśmy zielonego pojęcia, co „autor miał na myśli”.   

Przywołaliśmy na chwilę wspomnienie z ławy szkolnej, to teraz zaproponuję krótką 
podróż do dzieciństwa. Z pewnością większość z Was bawiła się kiedyś w zabawę, która 
nazywała się „Głuchy telefon”. Jeśli nie bawiliście się lub nie pamiętacie tej zabawy, 
przypomnę krótko jej zasady. Kilka osób (np. 6 osób) siada na ławce obok siebie. Osoba 
wyznaczona do prowadzenia zabawy wymyśla jakieś zdanie, powiedzenie, przysłowie, 
ale nie wypowiada tego zdania na głos. Proponuję zdanie, które będzie naszym mottem 
„Sukces rodzi się w głowie, ale realizuje się go wytrwałą pracą i sercem” 
(Bennewicz M. 2011) Osoba prowadząca zabawę mówi to zdanie pierwszemu 
uczestnikowi na ucho, ten mówi również na ucho kolejnej osobie siedzącej obok, itd. do 
momentu, aż „komunikat” dotrze do ostatniej osoby, która mówi na głos to, co usłyszała. 
Kochani, możemy się świetnie ubawić i pośmiać. Wiele razy bawiłam się w dzieciństwie 
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w tę zabawę i nigdy nie zdarzyło się, aby ostatnia osoba powtórzyła zdanie w jego 
pierwotnym brzmieniu.  
 

Przytoczyłam ten przykład, aby zobrazować, w jaki sposób często komunikujemy się 
z naszymi rozmówcami. Często jest to właśnie zabawa w „głuchy telefon”. 
 

Drogi Trenerze, irytujesz się często, że zawodnik nie wykonuje dokładnie Twoich 
zaleceń i nie uwzględnia uwag czy wskazówek, jakie mu dajesz podczas treningu. Ale 
czy na pewno zawodnik dokładnie zrozumiał to, co chciałeś mu powiedzieć? A może 
zrozumiał, ale nie zgadza się z Twoim zdaniem? Spróbujcie omówić to wspólnie, 
wymienić się argumentami i przedłożyć swoje racje.  

Jedna z definicji komunikacji mówi o tym, że  „proces komunikacji to stałe 
udzielanie sobie feedbacku czyli informacji zwrotnej celem usunięcia błędów 
i nieporozumień oraz nadinterpretacji” 2). 

Współpraca trenera z zawodnikiem polega właśnie na ciągłym i nieustannym 
przekazywaniu sobie informacji zwrotnej o pracy podczas treningu. Zatem w jaki sposób 
trener powinien skutecznie rozmawiać z zawodnikiem o postępach w treningu, 
a właściwie o braku postępów? Szczególnie jeśli trzeba omówić błędy zawodnika w taki 
sposób, aby dokładnie zrozumiał on intencje trenera i precyzyjnie wdrożył wskazówki, 
a nie pomyślał np. „.. trener znowu się czepia”. Dlatego ważne jest, aby przekazując 
zawodnikowi informację z negatywną treścią emocjonalną (czyli wskazanie na błędy, 
dekoncentrację), sformułować ją w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt i wzmocnić 
motywację. Każdy trener przecież zna swojego zawodnika na tyle, iż wie, jakimi słowami 
czy gestami może to zakomunikować.  

Czasem wystarczy, że trener, chcąc dać wskazówki zawodnikowi  o konieczności 
zmiany postawy, sformułuje zupełnie nieświadomie komunikat z elementami manipulacji 
np.: „Zobacz, co ty robisz, nooo, wiesz, co mam na myśli….”. A zawodnik wcale nie 
musi wiedzieć, co trener ma na myśli.   
 

Inny przykład z moich obserwacji. Zawodnik mówi do innego zawodnika, kolegi 
z klubu „Ale trener jest na mnie zły, widziałeś, jak spojrzał na mnie”. A tak naprawdę 
trener nie był wcale zły, tylko zatroskany o stan zdrowia przeziębionego zawodnika. 
Zatem widać tu wyraźnie, że komunikacja to nie tylko przekaz słowny na poziomie 
werbalnym, to też mowa ciała, mimika, gesty, spojrzenie.  
 

Drogi Trenerze! Drogi Zawodniku! Stanowicie nierozerwalną całość w procesie 
szkolenia sportowego. Budujecie swoją relację przez wiele godzin treningów.  
 

A czy znasz, drogi Trenerze, swojego zawodnika, tak po prostu jako człowieka? Jakie 
ma zainteresowania? Do jakiej szkoły uczęszcza? Na jakiej uczelni studiuje? Co lubi 
jeść? Czy lubi zwiedzać np. miasto, w którym jesteście akurat na zawodach za granicą?  
 

Bardzo zachęcam do zadawania pytań swojemu zawodnikowi na inne tematy 
niezwiązane ze strzelectwem, bo to pozwoli Wam obu zbudować świetną relację opartą 
na zaufaniu, a pochodną tego będzie DOBRA KOMUNIKACJA. 
 

Jednakże sprawny przepływ informacji jest niezbędny również na innych poziomach. 
Komunikacja pozioma TRENER – ZAWODNIK – INNI ZAWODNICY W DRUŻYNIE jest 
nieodłącznie powiązana z komunikacją pionową tzn. KIEROWNICTWO SPORTOWE – 
TRENER KADRY NARODOWEJ – ZAWODNIK KADRY NARODOWEJ – TRENER 
KLUBOWY. Jeżeli kanały przepływu informacji będą „drożne”, to współpraca pomiędzy 
poszczególnymi osobami będzie się układać wzorowo, co z pewnością wpłynie na 



 Dobra komunikacja – czyli komu potrzebny jest coaching? 51 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015 

atmosferę we wszystkich jednostkach struktury organizacyjnej w Polskim Związku 
Strzelectwa Sportowego. Dobroczynne efekty dobrej komunikacji odczują wszyscy 
i z pewnością poczują się z tym dużo lepiej.  
 

Doskonałą metodą pracy, która między innymi poprawia jakość procesu komunikacji 
pomiędzy trenerem a zawodnikiem, jest coaching sportowy.  

Coaching polega właśnie na zadawaniu pytań osobie, która chce w ten sposób 
pracować nad swoim rozwojem i wzmocnić motywację w dążeniu do wyznaczonego celu. 

Generalnym celem coachingu jest zwiększenie dobrostanu i satysfakcji, poczucie 
radości i odprężenia. A przecież takich pozytywnych emocji potrzebuje każdy zawodnik 
na stanowisku, żeby oddać dobry strzał. Szczególnie na prestiżowych zawodach, gdzie 
strzelec poddany jest dużej presji psychicznej. To, o czym i w jaki sposób myśli zawodnik, 
wpływa na to, jakie emocje i z jakim natężeniem odczuwa, a to z kolei wpływa na 
określony stan fizyczny jego organizmu. Dobre przygotowanie szkoleniowe zawodnika, 
doskonała technika, dobry sprzęt i stan psychiczny, niestety bardzo często 
marginalizowany, stanowią nierozerwalną  całość decydującą o wysokiej formie 
zawodnika podczas zawodów.  

Każdy zawodnik oczekuje od swojego trenera przede wszystkim wysokich 
kompetencji i profesjonalizmu. A co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc 
o profesjonalizmie trenera? Jest to bardzo pojemne pojęcie. W rozmowach 
z zawodnikami podczas sesji coachingowych  często słyszałam „Chciałbym/-abym, aby 
trener zawsze mówił mi, jakie błędy popełniam, nawet niech się wkurza, ale mówi, 
co mogę poprawić, dlaczego nie zostałem/-am zakwalifikowany/-a na zawody. 
Wtedy nie czuję „niesprawiedliwości społecznej”. Jak tak sobie pogadamy, to się 
wtedy lepiej czuje, nie jestem sfrustrowany /-a, jestem spokojniejszy /-a na 
stanowisku, nie ma konfliktów w moim otoczeniu, wtedy osiągam lepsze wyniki”.  
 

Kochani Trenerzy! Gramy do jednej bramki! Zawodnik chce wygrać zawody, 
a trener…. też chce, żeby jego zawodnik wygrał zawody. Taka zgodność!!! Tylko trzeba 
się trochę postarać. Dobra komunikacja  opiera się na wzajemnej relacji. Dlatego jeśli 
trener daje zalecenia, sugestie, a zawodnik nie zgadza się z jakąś wskazówką, powinien 
o tym otwarcie porozmawiać z trenerem. Jest to możliwe, jeśli relacja TRENER – 
ZAWODNIK jest oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wtedy przepływ informacji 
następuje w obu kierunkach.   
 

Pragnę odwołać się do uznanego autorytetu w dziedzinie strzelectwa Heinza 
Reinkemeiera –  psychologa sportu, trenera strzelectwa, coacha, który w swojej książce 
„Olimpijskie konkurencje pistoletowe” (określanej jako „Biblia strzelców”) poświęca wiele 
uwagi sferze relacji TRENER – ZAWODNIK. W rozdziale „Taktyka – Psychika” autor 
podkreśla istotną rolę dobrej komunikacji pomiędzy trenerem a zawodnikiem. A dobra 
komunikacja może być zbudowana tylko na solidnym fundamencie wzajemnego 
zaufania, szacunku i poczucia komfortu psychicznego.    

Zachęcam do zapoznania się z wykresem zamieszczonym w książce Heinza 
Reinkemeiera „Olimpijskie konkurencje pistoletowe” na stronie 121. Wykres z czterema 
krzywymi - KONDYCJA, TECHNIKA, SPRZĘT, PSYCHIKA – pokazuje, jak ważna jest 
psychika, emocje, nastawienie zawodnika.    

Warto wspomnieć również o komunikacji ze światem mediów. W środowisku panuje 
przekonanie, że strzelectwo jest sportem „niemedialnym”. W porównaniu np. z piłką 
nożną czy innymi grami zespołowym, to pewnie tak jest. Dlatego warto zadbać 
o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z przedstawicielami mediów 
(szczególnie dotyczy to mediów lokalnych), która byłaby merytorycznie przygotowania do 
udzielania dziennikarzom informacji w sposób interesujący i reprezentowała PZSS 
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nadając mu wizerunek ciekawego środowiska ludzi z wielką pasją, entuzjazmem i wysoką 
kulturą osobistą. Dotyczy to szczególnie kontaktów klubów z mediami lokalnymi.  
 

 
 

Drodzy Trenerzy i Zawodnicy, mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu 
pozwolicie sobie na chwilę refleksji i zadumy na temat swoich relacji z zawodnikami. Do 
pracy nad własnym rozwojem zachęcam gorąco nie tylko zawodników i trenerów, ale 
również inne osoby związane z organizacją pracy kadry trenerskiej, kierownictwo 
sportowe, działaczy sportowych różnych pionów. 
 

Trenerom życzę owocnej wędrówki po ścieżkach wiodących do sukcesu 
zawodników! Sukces zawodnika jest przecież sukcesem Trenera! 
 
 

„Rozumiem furię w twoich słowach, ale nie rozumiem słów”.  
 

(William Szekspir) 
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