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„Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym,  
czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.” 

Brian Tracy 

 

Być trenerem 
 

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. 

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. 

Nawet najlepszym trenerom czasami nie udaje się zrealizować dobrych pomysłów. Przepaść 
między „wiedzieć” a „zrobić” to niezaprzeczalny fakt sportowego życia. Najlepsi trenerzy dobrze 
rozumieją sportowców, którymi kierują, i korzystają z tej świadomości, aby sprawować kontrolę, 
stawać się coraz mądrzejszymi, radzić sobie z gwiazdami, przekładać słowa na działanie. 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 zachowują się tak, 
jakby zasady obowiązywały tylko innych. 

Bycie trenerem  wymaga mocnego kręgosłupa moralnego, hołdowania wyższym wartościom 
i  nieporzucania  ich  w  obliczu  okazji  osiągnięcia  szybkiego  sukcesu.  Trener  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 mu 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. 

Trener powinien chcieć, żeby sportowcy szanowali go za to, iż dokłada wszelkich starań, aby 
startowali oni 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. 

Trenerzy nauczają nie tylko umiejętności sportowych, lecz także tych, które są niezbędne do 
życia w społeczeństwie. Trening sportowy wymaga samozaparcia, wielkiej aktywności umysłowej 
i psychicznej, tak od sportowca, jak i trenera. Współczesny trener jest specjalistą, który poprzez 
właściwie  zaplanowany,  zmodyfikowany  i  zrealizowany  proces  treningowy  ma  doprowadzić 
sportowca  do  pełnego  rozwoju  osobowości  i najwyższych  osiągnięć  sportowych  (Kurzawski 
2009). 

Trener  jest  ekspertem,  który  oprócz  wiedzy  posiada  również  wiarę  w  wartość  swej 
działalności pedagogicznej. Oddziałując na sportowca, odwołuje się do sfery uczuciowej w celu 
pozyskania jego przychylności wobec uprawianej dyscypliny sportu i pozytywnego stosunku do 
wysiłku, który jest niezbędny do uzyskiwania sukcesów społecznie aprobowanych (Naglak 1999). 
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„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  rozumieć  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). 

„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). 

„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    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  ją  organizować,  a  także  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 
ma świadomość swego dużego wpływu na sportowca, dlatego powinien szczególnie dbać o swój 
wygląd oraz własną kondycję fizyczną i psychiczną. 

Trenerzy powinni być osobami, na które można liczyć, które w razie potrzeby poświęcą swój 
czas i pomogą, przy których można czuć się komfortowo, które 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. 

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. 

Trener  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. 

Trener    to  człowiek:  szerokich  horyzontów,  niosący  posłannictwo  mistrza,  przyjaźnie 
podporządkowujący  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  zdolnych,  poświęcać  się  pracy,  dokształcać 
i doskonalić się zawodowo,  działać na rzecz lokalnego środowiska. 

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

Trenerzy    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 
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wymagający zawód; im lepiej dba się o swoją kondycję fizyczną, psychiczną oraz swój wizerunek, 
tym skuteczniej będzie można pomagać swoim zawodnikom. 

„Trener  pozbawiony  pozytywnych  cech  osobowości,  zdolności  do  twórczego  myślenia 
i działania, należytej wiedzy ogólnej i specjalistycznej będzie bezradny wobec powinności na nim 
ciążących” (Naglak 2010). 

Kompetencje trenera strzelectwa sportowego można interpretować jako mniej lub bardziej 
wyspecjalizowany  system  zdolności,  umiejętności  lub  sprawności  niezbędnych  lub 
wystarczających do osiągnięcia określonego celu sportowego. 

Kompetencja  wyraża  umiejętność  transferu  umiejętności  i  wiedzy  do  nowych  warunków 
w obrębie sytuacji na strzelnicy. Obejmuje również organizację i planowanie szkolenia, gotowość 
do wprowadzania innowacji i umiejętności radzenia sobie z niecodziennymi zadaniami. 

 „Jeśli trener chce osiągnąć doskonałość, musi dopilnować szczegółów. Perfekcjonizm nie jest 
czymś wyjątkowym, to postawa wszystkich, którzy osiągają sukces. Chęć i zdolność trenera do 
czerpania wiedzy z wszelkich możliwych źródeł  i natychmiastowe zastosowanie  jej w praktyce 
daje  największą  przewagę  nad  konkurencją.  Dodawanie  sportowcom  pewności  siebie  to 
najważniejsza rzecz, jaką trenerzy mogą zrobić” (Kurzawski 2008). 

Od    trenera wymaga się coraz wyższych kwalifikacji oraz osobistych cech charakteru.  Jego 
praca polega na planowaniu i realizacji procesu treningowego w czasie, jak i stosowaniu celowo 
dobranych środków metodycznych, stałej korekcji i kontroli, dostosowanych do zmieniających się 
warunków,  wyborze  taktyki  oraz  wypróbowywaniu  różnych  alternatyw;  kształtowaniu  woli, 
doborze środków motywacji i tworzeniu nawyków u podopiecznych.  

Trener powinien zastanawiać się, jak umocnić swoje wpływy i bardziej przekonać do siebie 
sportowców.  Droga  do  umacniania  wpływów,  mobilizowania  sportowców  i skutecznego 
przywództwa  prowadzi  przez  rozwój  osobisty.  Jeśli  trener  przestanie  się  rozwijać,  stopniowo 
będzie tracił wpływ na sportowców, a po pewnym czasie całkowicie utraci możliwość kierowania 
nimi. Umiejętność zdobywania wiedzy determinuje umiejętność kierowania procesem szkolenia. 
Kto przestaje się uczyć, przestaje być prawdziwym szkoleniowcem. Wielu trenerów lekceważy 
zdobywanie  wiedzy,  bo  mają  za  obowiązków.  Trener  ma  za  zadanie  nauczać  poprzez 
przekazywanie informacji i organizowanie odpowiedniego procesu treningowego. Jeśli trenera za 
bardzo  zaabsorbują  codzienne  sprawy  i  przestanie  się  rozwijać,  to  wpływy  na  sportowców 
i przywództwo ulegną stagnacji i w końcu zaczną słabnąć.  

Mądrość  trenera  to  zastosowanie  wiedzy,  spostrzeżeń  i  doświadczeń  do  podejmowania 
dobrych decyzji, gdy rozwiązania nie są oczywiste, ale także gromadzenie informacji o najlepszych 
praktykach  stosowanych przez sportowców i trenerów osiągających najlepsze wyniki. 

Złożoność struktury i treści działalności trenerskiej wymaga wielu udoskonaleń, gotowości do 
stałego  podejmowania  nowatorskich,  wybiegających  w  przyszłość  i twórczych  rozwiązań.  Nie 
można  realizować  nowych  celów,  w  nowych  warunkach  przy  pomocy  dawnych  rozwiązań, 
bazując na wiedzy sprzed lat. Postęp w strzelectwie sportowym może zapewnić tylko współpraca 
rożnych dobrze wykształconych osób. Trener powinien mieć pragnienie bycia najlepszym w pracy 
zawodowej,  co  oznacza  konieczność  ustawicznego  weryfikowania  i  rozszerzania  wiedzy 
praktycznej i teoretycznej. 

Opanowanie  odpowiednich  czynności  zawodowych  przez  trenera  umożliwia  optymalne 
przygotowanie do uzyskania przez sportowca wyników na najwyższym poziomie. 

Trener powinien posiadać gotowość do stałego podejmowania nowatorskich, wybiegających 
w  przyszłość  i  twórczych  technologii,  również  zdolność  do  samorozwoju,  samodoskonalenia. 
Umiejętność  zdobywania  wiedzy  determinuje  umiejętność  kierowania  sportowcami.  Trener 
który przestaje się uczyć traci tą zdolność. 

Powodzenie w pracy trenera prawdopodobnie jest związane nie tyle  rodzajem studiów, ile 
przede    wszystkim:  z  osobowością  i  jego  doświadczeniem,  cechami  charakteru,  stopniem 
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dojrzałości  intelektualnej,  umiejętnością  samokształcenia.  Progresja  wyników  sportowych  na 
poziomie światowym zależy także od wykorzystania w większym stopniu potencjału twórczego 
trenera.  Trener  aby  sprostać  wymogom  w zakresie  organizacji,  planowania,  kierowania 
i osiągania  wyników  na  światowym  poziomie,  powinien  wykazać  się  wysokimi  standardami 
kompetencji  zawodowych.  Trener  w  swym  działaniu  zawsze  powinien  mieć  na  względzie 
umiejętność  korzystania  z wyników  badań  i  wiedzy  ogólnej  oraz  doświadczenia  własnego 
i innych,  prowadzenie  precyzyjnej  kontroli  i  oceny  przebiegu  treningu,  stanu  wytrenowania 
z wykorzystaniem  dostępnych  form  i  urządzeń  kontrolno‐pomiarowych  oraz  gromadzenia 
i przechowywania danych. Aktywność trenera w swojej działalności zawodowej jest jednym ze 
źródeł  osobistego  rozwoju  i  podnoszenia  kwalifikacji.  Trener  specjalista mający  ambicje bycia 
najlepszym, dążący do sukcesu, musi dostrzegać nowoczesne rozwiązania wypracowane przez 
innych. Na powodzenie w pracy  trenera ma wpływ bardzo wiele czynników, każdy z nich  jest 
ważny, każdy też ma inną wartość. Rozwój zawodowy trenera w największym stopniu uzależniony 
jest od jego osobistej świadomości i aktywności. 
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Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało.  
Jonathan Carroll 

 


