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Poszukiwanie inspiracji w literaturze 
 
 

Trener nie przegrywa nigdy, tylko czasami 
brakuje mu czasu, aby zwyciężyć 

 
    Sir Alex Ferguson 

 
 

W pracy trenerskiej, jak w każdej innej, przeżywamy wzloty i upadki. Kiedy pojawia 
się pasmo sukcesów nie zastanawiamy się nad tym, co nas pobudza do działania, gdyż 
samo zwycięstwo staje się motorem napędowym naszej pracy. Mamy wówczas ogromny 
potencjał motywacyjny. Gorzej jest, kiedy blask sukcesów gaśnie, a wyniki z roku na rok 
układają się w kierunku spadkowym. Wtedy dopiero zastanawiamy się nad przyczyną.  

Wiemy, co boli każdego trenera. U niektórych motywacja słabnie, ponieważ zdobyli 
wszystkie medale w kraju i domagają się sukcesów na arenie międzynarodowej. Są też 
tacy, którzy wypalają się, bo przepracowali kilkanaście lat w sporcie i biegu historii już nie 
zmienią, bo metody i formy pracy z zawodnikiem już wyczerpali, a chęć rozwoju 
osobistego blokuje np. pensja. Sądzę jednak, że takie okresy stagnacji są krótkie, gdyż 
zawód trenera jest bardzo kreatywny. Większość z nich to byli sportowcy, a ci nie lubią 
stać w miejscu. Gdzie zatem szukać inspiracji w tych trudnych sytuacjach, kiedy sami 
dostrzegamy, że spada nam poziom zaangażowania?  

Człowiek najwięcej uczy się od drugiego człowieka, dlatego szukając wciąż nowych 
pomysłów na sukces warto sięgnąć do literatury, prezentującej doświadczenia tych 
trenerów, którzy odnieśli ze swoimi zawodnikami najbardziej spektakularne zwycięstwa. 
Na naszym rynku wydawniczym od czasu do czasu pojawiają się książki, w których 
najlepsi z najlepszych ujawniają jaką drogą podążali. 

 
MIKA KOJONKOWSKI – tajemnica sukcesu Jona Gangdala to jedna z ważniejszych 

pozycji, jaka powinna znaleźć się w bibliotece trenera każdej dyscypliny sportowej. 
W ciągu piętnastu lat pracy ze skoczkami narciarskimi 

prowadził cztery różne kadry narodowe – wszystkie odniosły 
sukces. Ostatnie lata pracy sprawiły, że kadra norweska 
została najlepszym zespołem na świecie.  

Książka przedstawia kulisy tych zmian. Opowiada o tym, 
jak sfrustrowani zawodnicy odzyskują pewność siebie 
i zdolność do wielkich osiągnieć – razem z autorem 
przyglądamy się takim zagadnieniom jak: klasyfikacja celów, 
planowanie, postawa trenera, proces poznawania 
zawodnika, sztuka negocjacji. To książka  o silnych 
indywidualistach, którzy potrafili stworzyć zgrany zespół, 
o tym, jak wprowadzenie wielu drobnych poprawek 
i skupienie się na właściwym wykonywaniu codziennej pracy 
w „cudowny” sposób przemieniają się w sukces. 

Autor wskazuje wiele elementów, bez których nie byłoby 
sukcesu. Istotny wpływ na skuteczność działań trenera 

według mnie ma pięć spośród nich. 
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Dawaj, a będzie ci dane 
To prosta zasada, która sprawdza się we wszystkich kontaktach z ludźmi. Jeśli chcesz 

kogoś do czegoś nakłonić, najpierw sam coś mu ofiaruj. Im więcej dajemy z siebie, tym 
silniej motywujemy do pracy zawodnika, który w naturalny sposób chciałby odwdzięczyć 
się wysokimi wynikami. Dając z siebie „wszystko” nie stawiajmy jednak żądań, bo te 
oddziaływują destrukcyjnie. 

 
Przełamuj standardy 

Jeśli przez kilka lat próbujemy osiągnąć sukces za pomocą tych samych technik, 
możemy nigdy nie doczekać się tych najwyższych wyników. Zwłaszcza, że eliminowanie 
starych, niekoniecznie złych, technik i nawyków i wpajanie nowych trwa bardzo długo  
(2-4 lata).  

Mika Kojonkowski  po ośmiu latach doświadczeń w roli trenera kadry narodowej trzech 
najlepszych w skokach krajów widzi, która z drużyn przykłada się do nauki i dzięki temu 
się rozwija, a która się męczy, usiłując wyciągnąć coś jeszcze z technik, których termin 
przydatności upłynął w poprzednim sezonie. 
 
Najważniejsza jest jakość codziennej pracy  

Jako trenerzy starajmy się pracować nad wszystkimi szczegółami, ale jednocześnie 
nie traćmy z pola widzenia całości. Sprawdzajmy nowe metody i dokumentujmy wyniki. 
Pielęgnujmy w sobie świadomość, że zawsze można być lepszym, a wyprzedzanie 
innych przynosi ogromne zasoby pozytywnej energii.  

 
Musimy być szczerzy i bezpośredni 

Kolejna zasada, którą stosuje w swojej pracy Mika Kojonkowski, wydaje się 
banalna. Mimo wszystko warto o niej przypomnieć. Pozytywne nastawienie jest sprawą 
kluczową, ale zasady muszą być proste i czytelne. Bezpośrednio i szczerze 
przekazujemy zawodnikom zarówno dobre jak i złe wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi 
o selekcję. Kojonkowski pisze: Wybieranie do zawodów to rzecz jasna delikatny temat, 
lecz jeśli zawsze odbywa się konsekwentnie i według jasnych kryteriów, proces ten ma 
przewidywalny i sprawiedliwy wynik, który rzadko bywa niespodzianką i dlatego łatwo się 
do niego odnieść. Ten, kto osiągnie najwięcej, ma największą szansę na wygraną. 

 
Nowy plan 

W swojej pracy Kojonkowski wprowadził kilka nowych rozwiązań, które możemy 
przełożyć na inne dyscypliny sportu. Oprócz celów głównych i pośrednich ustalił zasady, 
które wspierają wszechstronny rozwój zawodnika. Chodzi tu przede wszystkim 
o kształtowanie postawy zaangażowanej, skupionej na własnej pracy. Sformułował motto 
przygotowań, a sentencje towarzyszyły wszystkim okresom przygotowawczym, 
startowym i przejściowym.  
 

Oczywiste jest że wybrane tutaj przykłady nie są złotym środkiem, który decyduje 
o efektach, ale pośrednio odgrywają znaczącą rolę w procesie szkoleniowym.  
 

Rasmus Ankersen całkiem niedawno opublikował książkę KOPALNIE TALENTÓW – 
Jak odkryć i rozwinąć talent – u siebie i u innych. 

To inspirujący i unikalny przewodnik przede wszystkim dla tych, którzy chcą rozwijać 
wielki talent u siebie albo swojego dziecka. 

Autor zdecydował rzucić pracę, a ostatnie pieniądze wydał na sześć biletów 
lotniczych. W ciągu kolejnych siedmiu miesięcy trenował w sześciu Kopalniach Talentów 
– geograficznie wytyczonych miejscach, które „produkują” mistrzów na pęczki. 
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Odwiedził stolicę Jamajki Kingston. Istniejący tam klub 
lekkoatletyczny znany jest ze światowego szkolenia 
sprinterów. 

Nietrudno jest odkryć talent pokroju Usaina Bolta. Gdy był 
16-latkiem, wszyscy widzieli, że ma ogromny potencjał. 
Prawdziwym wyzwaniem jest to, aby dostrzec przebłysk 
geniuszu w kimś, kto jeszcze nie rozkwitł. Stephen Francis, 
trener lekkoatletyki w jamajskim klubie MVP (Maximising 
Velocity and Power – maksymalizacja szybkości i mocy) 

Z tej lektury dowiadujemy się, że fundamenty pod przyszłą 
dominację jamajskich sprinterów zostały wylane niemal 
dziesięć lat przed przełomowymi igrzyskami w Pekinie. W 1999 
roku Stephen Francis i Bruce James, podjęli decyzję, której 
skutki miały wkrótce odmienić lekkoatletyczny układ sił. 

Obu dręczyło to samo pytanie: dlaczego jamajscy 
lekkoatleci, którzy chcą osiągnąć sukces, muszą wyjeżdżać 
do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego nie można ich szkolić 
na miejscu? 

Problemem był fakt, że trenerzy na wyspie byli nieporównywalnie słabsi od swoich 
amerykańskich kolegów. Jamajscy emigranci sportowi, ciesząc się wysokimi stypendiami 
uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, wciąż zdobywali medale dla swojej 
wyspiarskiej ojczyzny, ale zdaniem trenerów nie osiągali maksimum swoich możliwości. 
Mało który wzbijał się na poziom olimpijski. Postanowili zatem stworzyć na wyspie własną 
bazę treningową. 

Na początku mieli ogromne problemy: treningi odbywały się na polu wypłowiałej trawy, 
nie było ich stać nawet na kupno butów dla zawodników, nie mówiąc już o pozyskiwaniu 
najlepszych sprinterów. Musieli przyjąć inną strategię - zamiast rekrutować największe 
gwiazdy jamajskie, klub przyjmował pod swoje skrzydła tych sprinterów, których 
Amerykanie uznali za niewystarczająco dobrych.  

Pierwszą zawodniczką była 25-letnia Jamajka Brigit Foster-Hylton. Rok pracy 
wystarczył, aby zakwalifikowała się do biegu na 100 metrów przez płotki na olimpiadzie 
w Sydney. Finiszowała ósma. Pod koniec 2000 roku Stephen Francis usłyszał od kolegi 
o 19-letnim Asafie Powellu. Jego wyniki nie „powalały na kolana” - w liceum biegał na 100 
metrów w 10,8 sekundy. Ukończył też nieznaną jamajską szkołę, która nie miała dobrze 
rozwiniętego programu szkolenia lekkoatletów. Mimo to trener dostrzegł w nim potencjał. 
W 2005 w Atenach na Stadionie Olimpijskim Asafa Powell pokonał 100 metrów w 9,77 
sekund i został najszybszym człowiekiem świata. 

Jakim cudem wszyscy, łącznie z Amerykanami, mogli przeoczyć jego potencjał? 
Gdzie tkwi sekret? Chodzi tu o wyjątkową zdolność dostrzegania talentu tam, gdzie nie 
widzą go inni. Kwestionując wszystkie dotychczasowe metody i założenia Trenerzy MVP 
wytyczyli nową drogę. 

Po pierwsze unikaj wielkich talentów! Stephen Francis „Uwielbia pracować z tymi, 
którzy chcą za wszelką cenę dostać drugą szansę i udowodnić, że wcześniej ktoś się 
pomylił. Cała reszta go nudzi”. Mówi „Z założenia unikam zawodników, o których mówi 
się, że są pewniakami. Natomiast szukam tych, którzy mogą się najbardziej rozwinąć”.  

Zwróć uwagę na ciche talenty! Trenerzy MVP bardzo uważnie studiują treningową 
przeszłość zawodników. Im lepsi są bez profesjonalnej opieki, tym większy drzemie w 
nich potencjał. Aby odnaleźć w kimś potencjał, nie należy pytać „co?”, ale „jak?” 
i „dlaczego”. Trener Francis uwielbia wady – dostrzega w nich przebłyski talentu, który 
uchodzi uwadze innych. Z niezwykła dokładnością rozpoznaje przeszkody, których 
pozbycie się uwolni potencjał. Szukamy właśnie takich ludzi – mających słabości 
w kluczowych aspektach, których wyeliminowanie może okazać się drogą do sukcesu. 
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Rasmus Ankersen odwiedził też Iten, wioskę w Kenii, z której wywodzą się najlepsi 
długodystansowi biegacze. Kenijczycy mówią: „Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, 
przekonani, że uda im się rozpracować naszą tajemnice, człapiąc po tutejszych górach 
z pulsometrami na rękach i nocując w czterogwiazdkowych hotelach. Szukają zupełnie 
nie tam, gdzie trzeba”. W odpowiedzi zawodnik wskazuje wzrokiem na czerwoną ziemię 
pod stopami i mówi: „To jedyna droga do zrozumienia naszego sekretu. Bądź 
Kenijczykiem i żyj jak Kenijczyk”. 

Trasa położona 2800 metrów nad poziomem morza – ze wszystkich sił autor próbuje 
wyobrazić sobie, co to właściwie znaczy być Kenijczykiem. Szybkie tempo biegu 
w wysokich górach, gdzie powietrze jest rzadsze, sprawiło, że niemal się udusił. Po 35 
minutach biegu miał dość. Stał zgięty wpół, pluł na pobocze, czując w ustach krew 
i przypomniał sobie słowa zawodnika. 

Wszyscy ci biegacze urodzili się i wychowali w rejonie kenijskiej prowincji Wielkiego 
Rowu i są członkami plemienia Kalenjin. Muszą być zapaleńcami, bo w przeciwnym razie 
osiąganie celów byłoby bardzo trudne. Jak mówi sam Bengt Saltin (badacz porównał 
biegaczy kenijskich i szwedzkich): „Nie mam pojęcia, czy istnieje coś jak *geny biegacza*, 
ale jesteśmy pewni co do tego, że najlepsi sportowcy mają przewagę genetyczną nad 
resztą, a trening odgrywa absolutnie kluczową rolę. Wiemy też, że udogodnienia 
biologiczne nie mogą być przypisane tylko niektórym grupom etnicznym”. To czynniki 
takie jak motywacja, profesjonalizm trenerów i szkolenia może decydować,  czy dany 
talent wypłynie czy przepadnie. Wrodzony talent pomaga w przedwstępnej selekcji 
i często jest biletem wstępu do rywalizacji o najwyższe laury. 

W rzeczywistości chodzi o wiarę. Wiarę w to, czego możesz dokonać. Ludzie w Kenii 
i Wielkiej Brytanii maja dokładnie tyle samo talentu do biegania, ale jeśli uwierzysz, że 
ogranicza cię biologia, prawdopodobnie nigdy nie włożysz tyle wysiłku, ile wymaga 
wejście na szczyt. Tutaj w Kenii nikt nie wątpi w siebie, BO WIARA nic nie kosztuje. Po 
za teoriami i nauką –całe dnie zajmują im trzy czynności: bieganie, jedzenie i sen. Gdzie 
indziej na świecie moglibyście znaleźć podobne warunki.  

Kolejny przystanek Ankersena to Brazylia, z której pochodzi niezwykła liczba 
najlepszych piłkarzy świata. Aby wyjaśnić fenomen brazylijskich piłkarzy odwołuje się do 
badań Ericssona dotyczących grupy berlińskich muzyków.  

Ericsson i jego współpracownicy podzielili skrzypków na trzy grupy: 
1. Muzycy, którym wróżono międzynarodowe kariery solowe. 
2. Pierwszorzędni muzycy, którzy jednak nie dorównywali umiejętnościami swoim 

kolegom. 
3. Skrzypkowie, którzy prawdopodobnie nie dołączą do światowej elity, ale raczej uda 

im się utrzymać z muzyki, na przykład w zawodzie nauczyciela. 
Ericsson chciał wyjaśnić, skąd wynikają te dysproporcje w uzdolnieniu i dlaczego jedni 

osiągają wyższy poziom niż inni. Okazało się, że skrzypkowie z wszystkich trzech grup 
zaczęli grać na instrumencie w podobnym wieku, przypadało to na ósmy rok życia, 
w wieku 15 lat, decydowali się związać swą przyszłość ze skrzypcami. Mieli tych samych 
nauczycieli i taką samą liczbę zajęć w tygodniu, prawdopodobnie więc o poziomie 
w grupach uzdolnienia musi decydować talent. Wtedy zapytano uczniów o to, która 
z czynności była najważniejsza w kontekście ich muzycznego rozwoju. Odpowiedzieli 
zgodnie: nauka poza szkołą, przyznali, że jest to najskuteczniejsza, ale i najtrudniejsza 
z psychologicznego punktu widzenia forma treningu.  

Muzycy z pierwszej i drugiej grupy ćwiczyli w domu blisko 24 godziny tygodniowo, 
podczas gdy członkowie grupy trzeciej tylko dziewięć – w skali roku to różnica 780 godzin.  

To wprawdzie wyjaśnia, dlaczego dwie pierwsze grupy były znacznie lepsze od 
trzeciej, ale aby zrozumieć, skąd wynika przewaga pierwszej nad drugą – sięgnięto po 
jeszcze inne statystyki. Ericsson poprosił muzyków, aby określili tygodniową liczbę 
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godzin spędzonych na ćwiczeniach od momentu rozpoczęcia gry na instrumencie. Kiedy 
porównano te dane, wszystko stało się jasne. Jako 18-latkowie muzycy:  

 pierwszej grupy mieli na swoim koncie średnio 7410 godzin pracy 
 drugiej 5302 godziny 
 trzeciej zaledwie 3420 godzin. 

W świetle tych badań osiąganie wspaniałych rezultatów wydaje się przede wszystkim 
wyborem, który podejmujemy samodzielnie, decydując, ile czasu możemy poświęcić na 
realizację danego celu. 

Kolejne analizy udowodniły, że droga do sukcesu przypomina maraton. Ustalono 
nawet, że do osiągnięcia klasy światowej w jakiejkolwiek dyscyplinie potrzeba co najmniej 
10 tysięcy godzin na treningu. Aby osiągnąć tę liczbę, należy trenować średnio przez 
dziesięć lat po dwie godziny i 44 minuty dziennie. 

I podobnie w naturalny niemal sposób dzieje się w Brazylii. Jak mówi Eurico Miranda, 
były prezes Vasco da Gama „Nasze największe piłkarskie talenty nie wykluwają się na 
Copacabanie czy w Ipanemie. 95% z nich wychowuje się w ciemnych zaułkach faweli. Ile 
razy – grając po ulicach kilka godzin dziennie – brazylijscy chłopcy dotykają piłki? Tak 
szybko wypracowanej przewagi nie da się nadgonić w przyszłości. Akademie młodzieżowe 
musza tylko zadbać o to, aby nie zepsuć materiału, który dostarczają im ulice”.  

Thiago Mendes dyrektor akademii piłkarskiej pokazuje różnice między Brazylią 
a Europą. „15-letni Europejczyk wie, że jeśli nie powiedzie mu się w futbolu, zaopiekuje 
się nim państwo. Tutaj ta reguła nie obowiązuje i albo zarobisz miliony, grając w piłkę, 
albo zostaniesz z niczym. Większość naszych zawodników pochodzi z faweli i ma na 
utrzymaniu jeszcze czworo lub pięcioro rodzeństwa – futbol jest ich jedyną szansą”. 

Żaden brazylijski zespół nie musi się martwić tym, co piłkarze robią do 13 roku życia, 
ani tym, czy trenowali przez odpowiednią liczbę godzin. Te warunki sprawiają, że 
podobnej bazy talentów nie da się znaleźć nigdzie indziej. Nawet ci brazylijscy piłkarze, 
których nie określa się mianem, pierwszorzędnych talentów, są świetnie wyszkoleni. Sam 
klub Cruzerio do swoich drużyn U-15 przyjmuje zaledwie jednego na cztery tysiące 
chętnych, a w starszych rocznikach, gdzie rywalizacja jest jeszcze ostrzejsza, tylko 
jednego na 126 tysięcy. 

W ciągu tygodnia chłopcy – wliczając to zajęcia w szkole i osiedlową „kopaninę” – 
grają przez 22 godziny. Okazuje się, że przeciętny Brazylijczyk rozpocznie treningi z taką 
częstotliwością w wieku pięciu lat, magiczne dziesięć tysięcy godzin pracy będzie miał 
na koncie przed ukończeniem 13 roku życia. 

Samokształcenie okazuje się kluczowe, wielu skłania do ponownej refleksji nad 
rzeczywistą rolą nauczyciela, trenera lub menedżera. Czy powinni oni dbać o to, jak ich 
podopieczni spisują się pod ich okiem, czy może raczej inspirować do wytrwałej pracy po 
treningu? 

Dzięki książce Ankersena możemy przyjrzeć się jeszcze innym miejscom na świecie, 
gdzie rodzą się talenty światowej rangi: 

 Rosji, która mimo, że przez wiele lat nie istniała na mapie kobiecego tenisa, dziś 
ma aż 25% zawodniczek w czołowej czterdziestce rankingu pań, 

 Bekoji, wioska w Etopii, w której wychowują się najlepsi średniodystansowi 
biegacze, 

 Korei Południowej, z której pochodzi aż 35% czołowych golfistek świata. 
 

Takich dobrych lektur, opisujących pracę trenerów i sposoby dochodzenia 
z zawodnikami do sukcesu, w których autorzy piszą jak motywować podopiecznych do 
profesjonalnej pracy sportowej, jest wiele. Warto zajrzeć jeszcze do kilku. 

Jon Gordon „Obóz treningowy” – Co najlepsi robią lepiej niż ktokolwiek inny – 
opowieść o doskonałości. Książka łączy w sobie różne poradniki w dziedzinie sportu, 
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psychologii i zarządzania wplecione w historię zawodnika, który realizuje swoje marzenia. 
Autor sprawia, że utożsamiając się z bohaterem przechodzimy przez własny obóz 
treningowy, przełamujemy lęki i nabieramy wiary we własne możliwości. Obowiązkowa 
lektura wszystkich zawodników!  

Richard Denny „Motywowanie do zwycięstwa” jak działać efektywniej – 
sprawdzone techniki. Książka kształtująca umiejętność obierania celów i dążenia do ich 
realizacji. Motywuje i pomaga przełamać frustrację. 

Andrzej Jucewicz  „Wielcy selekcjonerzy”. Opisuje wszystkich polskich selekcjonerów 
piłki nożnej, którzy pracowali z reprezentacją narodową. Pokazuje, jak rozwiązywali 
problemy – te na boisku i w szatni. Sporo miejsca poświęca budowaniu pozytywnych 
relacji z działaczami. 

Andrzej Jucewicz „Trenerski chleb”. Jedna z najlepszych książek o pracy trenerskiej 
przedstawia dwunastu najwybitniejszych trenerów w tamtym czasie. Polecam 
szczególnie historię Papy Stamma oraz Huberta Wagnera. 

Władysław Jerzy Engel  „Nikt nie rodzi się mistrzem”.  Opowieść o piłce nożnej. 
Dobrze opisana praca selekcjonera i trenera piłki nożnej. Możemy dowiedzieć się, jak 
umiejętnie pracować z zawodnikami i dla zawodników. 
 

Ostatnia polecana przeze mnie pozycja to książka Artura Króla o intrygującym tytule 
„Talent nie istnieje” – Droga do praktycznego osiągania mistrzowskich 
umiejętności. Tę zamierzam dopiero dokładnie przestudiować, chociaż po lekturze 
poprzednich wiem, że tak naprawdę w sporcie nie ma tajemnic. Najważniejszą cechą 
stanowiącą o talencie trenerskim jest zdolność do refleksji, gotowość do nieustannych 
poszukiwań wciąż nowych – lepszych rozwiązań, także w literaturze i doświadczeniach 
kolegów różnych dyscyplin sportowych. 
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