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Elegancja w ubiorze zdradza elegancję intelektualną.  
Salvador de Madariaga 

 
Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, resztę zadziwi. 

Mark Twain 
 

Trener z klasą 
 

Trener z klasą to człowiek posiadający pewien bagaż doświadczeń szkoleniowych, 
a także charakter, który nie pozwala porzucać wyznaczonych wartości dla szybkich 
korzyści, oraz siłę psychiczną i fizyczną, wytrwałość, jak również pewność siebie dającą 
sportowcom oparcie. To także osoba, którą cechuje spokój i opanowanie podczas 
radzenia sobie z różnymi przeciwnościami. Trenerzy doskonale wiedzą, czym jest ciężki 
trening czy starty w zawodach, ale i rozrywka, przygoda i emocje. Nie są też obce wyższe 
wartości, zasady moralne, dystans wobec własnego egoizmu czy mylnie pojmowanego 
indywidualizmu. Wysoka jakość treningu sportowego zawsze należała do rzadkości i była 
trudna do osiągnięcia, a przez to elitarna. Opłaca się być prawdziwym trenerem – z klasą 
i charakterem. Choć poprzeczka jest ustawiona wysoko, warto się wysilić. Takie 
podejście przynosi wiele satysfakcji, sprawia, że cel jest jasny, i pozwala radzić sobie w 
trudnych sytuacjach. To charakter tworzy trenera. Bycie trenerem z klasą wymaga 
mocnego kręgosłupa moralnego, hołdowania wyższym wartościom i nieporzucania ich w 
obliczu okazji osiągnięcia szybkiego sukcesu. Trener z klasą trzyma się swoich zasad, 
wytrwale dąży do celu i ma zainteresowania, które czynią z niego ciekawego 
szkoleniowca i atrakcyjnego rozmówcę. Posiadanie powyższych cech oraz znajomość 
ogólnych zasad postępowania pozwalają odnaleźć się w przeróżnych sytuacjach, dzięki 
czemu nie czuje się niepewnie na gruncie sportowym, towarzyskim czy biznesowym. 
Praca nad charakterem jest niezwykle ważna, ale jednocześnie trudna, ponieważ 
wymaga sporego wysiłku. Jest też o tyle niewdzięczna, że na początku efekty 
dostrzegamy tylko sami. Dzięki niej stanie się jasne, dlaczego strój jest ważny, ale nie 
najważniejszy, dlaczego zawsze warto być poprawnym w każdej sytuacji. 

Trenera powinna cechować stałość w podejściu do wartości. Trener z klasą nie może 
być chorągiewką na wietrze, nie może w pogoni za okazją i szybkim zyskiem deptać 
wszystkiego, w co wierzył. Trzymanie się swoich przekonań jest świadectwem silnego 
charakteru, stałości gwarantującej sportowcom oparcie. Stałość nie oznacza jednak, że 
przekonania nie mogą ewoluować. Zwykle hierarchia wartości zmienia się adekwatnie do 
tego, jak zmienia się życie, grupa szkoleniowa, poziom sportowy itp. Trener z klasą 
przestrzega własnych zasad i potrafi dbać o rzeczy, które mają dla niego największą 
wartość. 

Autorytet to nie ideał. Największym błędem jest przekonanie, że autorytet musi być 
nieskazitelny. Autorytet to nie święty ani chodząca encyklopedia, lecz po prostu trener, 
który z jakieś powodu zasługuje na zaufanie, w którego profesjonalizm, wiedzę, 
umiejętności, kompetencje społeczne, bezstronność, prawdomówność czy inne cechy 
wierzymy. Dojrzałość, doświadczenie, spójność zachowań, fachowość i odpowiedni styl 
prowadzenia sportowców są bardzo ważnymi składowymi trenera z klasą. Trener, który 
nie spoczywa na laurach, lecz cały czas dba o swój rozwój, ma duże szanse na zdobycie 
i utrzymanie autorytetu wśród swoich sportowców. Autorytet może być oparty na wiedzy, 
doświadczeniu, kompetencjach czy na sukcesach sportowych swoich podopiecznych, jak 
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również może być oparty na nieformalnych umowach oraz wypływać z władzy. 
Posiadanie autorytetu zobowiązuje, ponieważ taki trener jest przykładem dla innych, 
oczekuje się od niego wiele. 

Przeszkodą w budowania autorytetu jest charakter trenera. Trenerzy, którzy plotkują 
lub manipulują, odbierają sobie szansę na zostanie przywódcą. Jeśli w swoim 
zachowaniu są niespójni i nieautentyczni, nie są w stanie pociągnąć za sobą sportowców, 
ponieważ nie budują z nimi wartościowych relacji. Zawodnicy rozpoznają fałsz i nie czują 
się bezpiecznie w kontakcie z taką osobą. Trener powinien zapracować sobie na 
szacunek. Sportowcy muszą widzieć, że szkoleniowiec wielokrotnie robi coś, co ma dla 
nich sens i znaczenie. Zawodnicy muszą wyrobić sobie przekonanie, że trenera motywuje 
do działania pragnienie wydobywania z nich tego, co najlepsze. Nie musi im się podobać 
to, co trener robi. 

Trener powinien chcieć, żeby sportowcy szanowali go za to, iż dokłada wszelkich 
starań, aby oni startowali najlepiej, jak potrafią. Natomiast szacunek trenera do 
sportowców wypływa ze świadomości, że oni chcą dać z siebie wszystko, by możliwie 
najlepiej przygotować się do startu w zawodach. Jeżeli dba się o takie zaangażowanie, 
nie można przejmować się kwestią sympatii. Kiedy trener przekazuje pewne informacje, 
oczekuje on, że sportowcy słuchają go z uwagą i respektem. Na szacunek zapracowuje 
się między innymi przyznając się do własnych pomyłek. Trener często podejmuje trudne 
decyzje. Nic zatem dziwnego, że zdarza mu się popełniać błędy. 

Trenowanie zasadniczo polega na uwalnianiu i rozwijaniu potencjału sportowca 
w celu zmaksymalizowania rozwoju i wyników sportowych, kształtowaniu świadomości 
i odpowiedzialności wewnętrznej oraz poczucia obowiązku i odpowiedzialności za wynik. 

Sportowcy posiadają swoje talenty i umiejętności. Zadaniem trenera jest tak ich 
wyszkolić, narzucić określoną dyscyplinę i zmotywować do działania, by zaczęli osiągać 
wyniki, jakich sami się po sobie nie spodziewali. 

Trener z klasą musi również być przedsiębiorczy, wytrwały, komunikatywny, uczciwy, 
dokładny, punktualny, pracowity, skromny, taktowny i stanowczy. Powinien łączyć 
zdobyte wiadomości z posiadaną wiedzą i praktyką, sprawnie kierować pracą 
i organizować ją, być energicznym. Trener posiada umiejętność motywowania 
sportowców, inspirowania ich, by przekraczali fizyczne i psychiczne ograniczenia oraz 
posiadali ogromną wolę zwycięstwa. Trener powinien zawsze pamiętać, że jego zasady 
liczą się tylko wtedy, gdy kieruje się nimi i na treningu i poza nim. Dobry trener różni się 
od przeciętnego tym, że wie, czego chce i dokąd zmierza. Najważniejszą cechą 
charakteru trenera osiągającego sukcesy jest odporność psychiczna. Trener z klasą ma 
świadomość swego dużego wpływu na sportowca, dlatego powinien szczególnie dbać o 
swój wygląd oraz własną kondycję fizyczną i psychiczną. Elegancki ubiór jest 
świadectwem profesjonalizmu. 

Od trenera powinno się wymagać stałego podnoszenia kwalifikacji, umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technik wspomagających proces treningu oraz cech 
osobowości sprzyjających wykonywaniu zawodu. Jeśli trener chce osiągnąć 
doskonałość, musi dopilnować szczegółów. Perfekcjonizm nie jest czymś wyjątkowym, 
to postawa wszystkich, którzy osiągają sukces. 

Trenerzy z klasą kojarzą się ze szkoleniowcami, na których można liczyć, którzy 
w razie potrzeby poświęcą swój czas i pomogą, przy których można czuć się komfortowo, 
którzy na pewno nikogo nie zranią. Im większą mają pewność siebie, tym mniej zależy 
im na tym, by wyróżniać się na siłę. Dlatego tak ważne jest kształtowanie i szlifowanie 
swojego charakteru, bo tylko to pozwala dobrze poznać samych siebie i przekonać się 
o swoich zaletach. Praca trenera to nieustanny trening osobowości, ale jak każdy trening 
powinna być dobrana do możliwości, aby można było się doskonalić. Podnoszenie 
poprzeczki jest bardzo istotne. Właściwa ocena otoczenia może pomóc pójść dalej, 
osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Otwartość na krytykę jest jednym z integralnych 
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elementów rzetelnego stosunku do pracy szkoleniowej. Jeśli bowiem trener podchodzi 
do niej poważnie, stara się, daje z siebie wszystko i poszukuje wyzwań, na krytycznej 
ocenie można jedynie zyskać. Wymaga to oczywiście dozy pewności siebie, która w tym 
wypadku powinna wynikać z włożonej w pracę energii. 

Strój świetnie uzupełnia i wyraża charakter, ale go nie zastępuje. Ubiór jest środkiem 
wyrazu i wiele mówi między innymi o nastawieniu trenera do swojego wizerunku oraz 
o jego wizji elegancji.  Odpowiednio dobrany do sytuacji strój pozwala trenerowi zjednać 
sobie ludzi i nie popełnić niepotrzebnych gaf. Wygląd zewnętrzny pomaga budować więzi 
i poczucie wspólnoty oraz szacunek i reprezentowanie dyscypliny sportu. Mówi także 
wiele o zainteresowaniach oraz świadczy o profesjonalnym podejściu do treningu 
i udziału w widowisku sportowym.  Ubiór ma jedynie dopełniać wizerunek trenera 
i podkreślać jego starania, żeby od samego początku był dobrze odebrany. Trener z klasą 
wyróżnia się tym, że dba o swój wygląd, zarówno o higienę i fryzurę, jak i o strój. Niektórzy 
trenerzy nadal uważają, że dbanie o swoje ciało, włosy, zarost czy zapach jest niemęskie. 
To dość popularne przekonanie jest bardzo szkodliwe. 

Szacunek dla sportowców to uczciwość i sprawiedliwość, dotrzymywanie 
zobowiązań, przyznawanie innym prawa do błędu, tolerancja oraz otwartość na 
odmienny niż własny punkt widzenia. To także umiejętność prawidłowego 
komunikowania się ze sportowcem, aktywne słuchanie, koncentracja uwagi, kontakt 
wzrokowy i powściągliwość w wyrażaniu własnego zdania. Podczas słuchania należy 
zwrócić uwagę na okazywanie sportowcowi szacunku, akceptacji. Ważna jest również 
elastyczność w dostosowaniu stylu kierowania sportowcem do jego wieku i poziomu 
sportowego. Pojawiające się w procesie kształcenia okoliczności sprzyjające współpracy 
ułatwiają wywołanie u sportowca odpowiednich postaw i nastawienia do 
specjalistycznego trenowania oraz dbania o higieniczny tryb życia. Współpraca nie 
polega na podporządkowaniu sobie sportowców, ale na wspieraniu ich zamierzeń 
sportowych, uczeniu ich samodzielności i życzliwości. Głównym zadaniem trenera jest 
kształcenie samodzielnych, dobrych sportowców w taki sposób, aby w przyszłości 
widzieli siebie w roli zwycięzców. Muszą być przekonani, że są w stanie dokonać o wiele 
więcej, niż sami podejrzewają. 

Profesjonalizm dyktuje trenerom i sportowcom odpowiednią postawę w stosunku do 
przedstawicieli mediów oraz odpowiedzialność za każdy gest i słowo w danej sytuacji. 
Trenerzy, menedżerowie i sportowcy powinni uwzględnić w swojej edukacji 
przygotowanie do kontaktów z mediami. Jest to sztuka i zarazem konieczność, której nie 
należy unikać. 

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

Trener z klasą, chętnie zdobywa wiedzę, uczy się rozumieć swoich sportowców 
i swoich przełożonych, godnie ich reprezentuje. Musi także znać i umieć posługiwać się 
technikami, które wspomagają proces podejmowania decyzji szkoleniowych i umożliwiają 
ich analizę. 

Jednym z jego najważniejszych zadań jest to, aby po starcie w zawodach sportowcy 
byli odrobinę mądrzejsi niż przed ich rozpoczęciem, a po zejściu do szatni byli nieco lepiej 
psychicznie, technicznie i fizycznie przygotowani niż przed rozpoczęciem treningu 
i zawodów. 

Trener z klasą to człowiek: szerokich horyzontów, niosący posłannictwo mistrza, 
przyjaźnie pod porządkujący sobie podopiecznych, bardzo dobrze znający młodzież, 
wiodący prym w swojej specjalności, starannie planujący działania na podstawie 
naukowej wiedzy, posiadający bogatą i pełnowymiarową osobowość, dający całym swym 
życiem  przykład wychowawczych cnót. Trener ma: skutecznie nauczać, nie stresować, 
wymagać, ale nie narzucać, utrzymywać dyscyplinę, być sprawiedliwy, nie zaniedbywać 
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zdolnych, poświęcać się pracy, dokształcać się i doskonalić zawodowo, działać na rzecz 
lokalnego środowiska. 

O powodzeniu w tym zawodzie decydują zdolności pedagogiczne, a także 
umiejętność poznania ludzi i przekazania im własnej wiedzy. Trener musi wymagać od 
zawodnika pełnego zaangażowania, ale jednocześnie powinien dawać przykład 
i w całości poświęcać się temu, co robi. Nie można wychowywać słowami, deklaracjami, 
a jedynie praktyką, własną postawą. Trener zdobywa autorytet i zaufanie wtedy, gdy 
zajmuje się zawodnikiem nie tylko na treningach i zawodach, ale i poza nimi, gdy służy 
mu radą nie tylko na strzelnicy. 

Systematyczna aktywność fizyczna, podejmowana przez szkoleniowców w każdym 
wieku, jest głównym czynnikiem sprzyjającym zachowaniu zdrowia fizycznego 
i psychicznego. Wpływa ona bowiem korzystnie na organizm i poprawia kondycję. 

Wygląd to 80% sukcesu w biznesie, a w sporcie jest równie ważny. Jak duże 
znaczenie ma dobra aparycja, wiedzą prawie wszyscy i większości z nas na niej zależy. 
Niestety, swoje naturalne atuty potrafią wykorzystać tylko nieliczni, dziwnym zaś trafem 
większość potrafi wyeksponować swoje niedoskonałości, a nie trzeba dodawać, że 
kiepski wizerunek jest deprymujący. Trenera nie usprawiedliwia strój sportowy, w czasie 
zawodów sportowych występują różne sytuacje do których należy dostosować swój 
wygląd i zachowanie. Wygląd trenera / sportowca wyraża zarówno jego samoocenę, jak 
i stosunek do innych. Poprzez dbałość o właściwy strój okazujemy szacunek, natomiast 
niestaranny wygląd i ubiór niedostosowany do okazji może być wyrazem lekceważenia. 
Tworzenie wizerunku jest prawdziwą sztuką, ale można się jej nauczyć. Z ubiorem wiążą 
się następujące zagadnienia: strój sportowy, zasady obowiązujące w stroju służbowym, 
strój dostosowany do okazji oraz wizerunek zgodny z własną osobowością, naturalnym 
wyglądem i występującą sytuacją. Strój sportowy nie zawsze pasuje do szkoleniowca, 
który odznacza się nadwagą czy dojrzałym wiekiem. 

Strój służbowy charakteryzuje się konserwatyzmem, elegancją i skromnością. 
Wszelka ekstrawagancja jest zaprzeczeniem szyku. Odpowiedniej marynarki, koszuli, 
krawatu, butów itd. nigdy nie zastąpi ubiór sportowy. 

 „We współczesnym sporcie ważne staje się, aby trenerem była osoba odpowiednio 
do tego przygotowana i posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie oraz 
umiejąca współpracować ze świadomym i twórczym sportowcem” (Kurzawski 2006). 

Skuteczny trener strzelectwa sportowego opiera swe decyzje szkoleniowe na 
najlepsze dostępnej wiedzy. Trener musi umieć odpowiedzieć na pytania: „Dlaczego 
robisz to, co robisz?”, „Skąd wiesz, że twoje działania okażą się skuteczne?”, „Dlatego 
potrzebna jest pełna dokumentacja szkoleniowa prowadzona przez trenera i osobna 
prowadzona przez sportowca?”. 

Współczesny trener strzelectwa sportowego to osoba kreatywna, konsekwentna 
w postepowaniu, posiadająca charyzmę, a przede wszystkim duży zasób wiedzy, 
motywujący sportowca do działania. Trener musi być opanowany i umieć zachować się 
każdej sytuacji. 

Obecnie powinno się wymagać od trenera, aby nie tylko rozwijał, ale wręcz tworzył 
inteligencję organizacji, do której należy. Podstawę jego sukcesu stanowią: pracowitość 
lojalność współpraca, entuzjazm, samokontrola, inicjatywa, determinacja, opanowanie, 
pewność siebie, kondycja fizyczna i psychiczna. Trenerzy z klasą nie tylko nauczają 
umiejętności strzeleckich, ale także kształcą i pokazują na własnym przykładzie cechy 
i kompetencje, które sportowcom będą potrzebne do funkcjonowania w życiu 
społecznym, po zakończeniu kariery sportowej. Trenowanie innych to wymagający 
zawód; im lepiej dba się o swoją kondycję fizyczna, psychiczną oraz swój wizerunek, tym 
skuteczniej będzie można pomagać swoim zawodnikom. 

„Skuteczni trenerzy to tacy, którzy są w stanie uczyć się nowych umiejętności, są 
wystarczająco elastyczni by korygować stare sposoby, jeśli potrzebna jest zmiana, którzy 
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potrafią zaakceptować konstruktywna krytykę i rzetelnie oceniać samych siebie” (Martens 
2009). 

Każdy trener powinien również kłaść nacisk na nauczanie umiejętności, które 
przydadzą się młodym zawodnikom w życiu prywatnym. Trenerzy z klasą dają 
sportowcom wizję oraz wiedzą, w jaki sposób przełożyć ją na realia, kształtują 
środowisko, w którym zawodnik ma szanse na osiągnięcie sukcesu. Trenerzy mają za 
zadanie wydobywać ze sportowców to, co najlepsze. Większość zawodników nie 
osiągnie swoich celów, jeśli nie zachęci się ich do podjęcia ryzyka. Jeśli nie wymaga się 
wiele od swoich podopiecznych i od samego siebie, nigdy nie wydobędzie się tkwiącego 
w nich potencjału. Czasami trenerzy mają motywację, by stać się skutecznymi 
szkoleniowcami, lecz nie mają na to czasu lub raczej nie mają dość motywacji, by znaleźć 
czas na to, co musi zostać zrobione, by stać się bardzo dobrym trenerem. Rozwijanie 
talentu sportowego w dużym stopniu zależy od opieki trenerskiej, a ona z kolei ma 
przełożenie na kształtowanie charakteru. Stawanie się dobrym sportowcem wymaga 
wiedzy, pragnienia, wysiłku i praktyki. Za przygotowanie zawodnika nie odpowiada nikt, 
żaden trener czy psycholog, tylko sam sportowiec. Trener inspiruje swoich zawodników, 
by starali się być możliwie najlepsi, zarówno na strzelnicy, jak i poza nią. 

Dyplomacja w sporcie to zjawisko, z którym spotykamy się na co dzień. Jest to sztuka 
wykorzystania osobistego wdzięku trenera, by skłonić sportowców do robienia tego, 
czego się od nich oczekuje, sprawiania, by każde zadanie na treningu i na zawodach 
zostało wykonane i to wykonane bardzo dobrze. To również sprawowanie pieczy nad 
tym, by przełożeni, sponsorzy i media dostrzegli wyniki.  

Współczesny trener musi spoglądać w przyszłość, lecz jednocześnie nie powinien 
pozwolić na to, by przeszłość zniknęła w mrokach niepamięci. Przeszłość jest ważna 
z wielu praktycznych względów, jest źródłem poczucia tożsamości dyscypliny, bywa 
źródłem reputacji, opartej na wieloletnich sukcesach i odwoływaniu się do autorytetów 
mistrzów. 

Coraz częściej wymóg właściwego i starannego ubrania determinuje współcześnie 
środowisko pracy, a sport nie zawsze zwraca na to uwagę. Wprawdzie stare przysłowie 
głosi, że „nie szata zdobi człowieka”, ale nie zawsze potwierdza się to w życiu. Można 
nawet napotkać przesadną opinię, że dobre ubranie stanowi o sukcesie osiąganym 
w prowadzonych interesach. A jak jest w przypadku trenerów? 

Ubranie staje się wizytówką grupy sportowej (na przykład: reprezentacje na 
igrzyskach olimpijskich), powagi i szacunku. W ubiorze trenerów powinien nastąpić 
większy zwrot ku elegancji. Łatwo wskazać mankamenty, trudno o prostą radę, ale 
czerpać dobre wzory można już z wielu dyscyplin sportowych. Nastał też już czas, by 
staranność stroju nie ograniczała się do okazji świątecznych. Pierwszym warunkiem 
elegancji jest umiar i prostota, następnie staranność i szykowność w ubiorze, oraz 
dostosowanie go do okoliczności. 

Dobrze, kiedy trener ma pogodne usposobienie, dzięki któremu stwarza pozytywną 
atmosferę podczas treningów, a jego gotowość do służenia radą i pomocą powinna być 
wpisana w jego zawód. Wyposażenie zawodników w zasób wiedzy niezbędnej do 
podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi 
organizmu i aktywności ruchowej oraz rozbudzenie potrzeb do czynnego uczestnictwa 
w różnych formach kultury przez całe życie należy do najważniejszych powinności 
trenera. 
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Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało.  
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