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SZKOLENIE SPORTOWE 

PSYCHOLOGIA SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ 
 

„ATMOSFERA – CZYLI ELEMENT,  
KTÓRY TWORZY DRUŻYNĘ” 

 

 
 
Skuteczność drużyny dostrzec można podczas rozgrywanych przez nią meczów,  
ale proces budowania zespołu odbywa się przede wszystkim w trakcie treningów  
i zależy od poszczególnych zawodników oraz efektywności ich współpracy.  
Jednym z podstawowych elementów, które mają wpływ na dobre nastawienie 
zawodników jest atmosfera panująca w szatni. 
 
Nierzadko o tym, jak ważna jest atmosfera przekonujemy się dopiero wtedy, gdy jej 
zabraknie. Jak zatem o nią dbać, by wszyscy trenujący ze sobą piłkarze czy piłkarki 
ręczne czuli się współtwórcami sukcesów drużyny? 
 
TRENERZE: nie wystarczy częste podkreślanie wartości „dobrej atmosfery”, choć 
zwrócenie na nią uwagi zawodników i sztabu szkoleniowego jest pierwszym krokiem 
do jej budowy.  
Na początku warto zdefiniować razem z zawodnikami, czym ma być tworzona przez 
nas atmosfera. Przez wielu trenerów określana mianem klimatu jaki panuje w szatni i 
przenosi się na relacje na boisku i poza nim. Klimat ten może w znaczący sposób 
podnosić poziom współpracy przekładając się na relacje między poszczególnymi 
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członkami drużyny. Każdy trener, który stawia na dobre relacje i chce zadbać o klimat 
w zespole musi wiedzieć na jakie elementy warto zwrócić uwagę, a których należy 
unikać, by atmosfera w drużynie była jednym z jej atutów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCEPTACJA 
Piłkarze ręczni występujący w poszczególnych zespołach tworzą 
niepowtarzalną i wyjątkową mozaikę osobowości, temperamentu 
oraz umiejętności. Nie bez znaczenia jest także ich życiowe 
doświadczenie czy różne pochodzenie. Ważne jest zatem by każdy 
z zawodników czuł akceptację nie tylko ze strony sztabu i trenera, 
ale także od swoich kolegów z drużyny.  
 
ROLA i TOŻSAMOŚĆ ZESPOŁOWA 
Niejednokrotnie świadomość pełnionych przez poszczególnych 
piłkarzy ról zarówno na boisku, jak i w drużynie tworzy wzajemne 
wsparcie, którego nie da się niczym zastąpić. Bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na poprawę atmosfery jest także 
utożsamianie się z drużyną czy generalnie z klubem, którego 
barwy piłkarze reprezentują. Poczucie jedności, które wówczas 
widoczne jest nie tylko w szatni czy na treningu, ale także podczas 
meczów powoduje, że zaangażowanie w rywalizację jest większe. 
 
POSTAWA 
W procesie tworzenia atmosfery sprzyjającej efektywności pracy 
drużyny niezwykle ważna jest także postawa trenera. To od jego 
otwartości na pomysły zawodników oraz chęci włączania ich do 
dyskusji na temat drużyny, zależy jak silną ona będzie.  
Postawa otwartości powoduje wzrost wzajemnego zaufania, a co 
za tym idzie pozytywne nastawienie do kolegów z drużyny i sztabu 
szkoleniowego.  
Szacunek i szczerość, które otrzymują zawodnicy od swojego 
trenera są fundamentem poczucia bezpieczeństwa, niezwykle 
ważnego w dynamicznym przebiegu rywalizacji sportowej.  
 
KOMUNIKACJA 
Bez wątpienia piłka ręczna to dla wszystkich zaangażowanych w 
jej uprawianie i rozwijanie wielka pasja. Dzielenie jej przez 
piłkarzy jest także elementem wspierającym pozytywny nastrój w 
szatni. Dobry przepływ informacji, a więc komunikacja, to kolejny 
czynnik wzmacniający atmosferę w drużynie.  
Aspekt ten, jak również postać lidera, która także wpływa na 
poziom i jakość atmosfery w zespole zostaną szerzej opisane w 
kolejnych artykułach. 
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Warto zatem, by trener jako osoba wyznaczająca kierunki pracy zespołu zwracał 
większą uwagę zarówno na swoją postawę, jak i podejście trenujących w drużynie 
piłkarzy. W poniższej tabeli przedstawione zostały elementy mogące mieć wpływ na 
klimat jaki buduje atmosferę oraz elementy mogące w znaczący sposób ją obniżyć. 
 

 
ELEMENTY BUDUJĄCE  

ATMOSFERĘ W ZESPOLE 
 

 
ELEMENTY OSŁABIAJĄCE  
ATMOSFERĘ W ZESPOLE 

 
Ø Równe traktowanie 
Ø Zainteresowanie życiem 

pozasportowym 
Ø Wzajemny szacunek 
Ø Wzajemne zaufanie 
Ø Konstruktywne wsparcie w 

sytuacjach trudnych                    
(np. przegrany mecz) 

Ø Identyfikowanie się z zespołem 
(poczucie dumy z przynależności 
do zespołu) 

 

 
Ø Faworyzowanie niektórych 

członków zespołu 
Ø Silna koncentracja jedynie na 

rzeczach związanych z treningiem 
Ø Brak szacunku 
Ø Brak zaufania 
Ø Odsuwanie od siebie 

odpowiedzialności, przerzucanie 
ją na innych 

Ø Krytyczne podejście do bycia w 
zespole, w którym się gra 

 

Wszystko, co składa się na pojęcie dobrej atmosfery wśród piłkarzy ręcznych możliwe 
jest do wdrożenia przez trenera dzięki modelowaniu dobrym przykładem i posiadaniu 
umiejętności rozładowywania napięć.  

 

Atmosferę, która panuje w drużynie bardzo łatwo jednak 
osłabić. Wystarczy celowe, a czasem także nieświadome 
faworyzowanie członków zespołu, by zbudowane zaufanie 
pozostałych zawodników zostało zachwiane. 
  
Również sami zawodnicy, zrzucając z siebie 
odpowiedzialność za popełnione błędy w grze, czy wręcz 
obarczając odpowiedzialnością innych piłkarzy, 
zmniejszają ich zaangażowanie i identyfikowanie się z 
drużyną.  
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TRENER jest osobą mającą niezwykle duży wpływ na kształt zespołu i jego charakter. 
Dobrą atmosferę wzmacniają także wspólne aktywności zawodników poza boiskiem do 
piłki ręcznej. Wspomniane już wcześniej równe traktowanie zawodników przez trenera 
oraz jego zainteresowanie pozasportowym życiem piłkarzy wzmacnia ich postawy oraz 
zaangażowanie w trening i grę.  

 

Czynnikami budującymi atmosferę w drużynie są na pewno także wiara w sukces 
sportowy, choć równie istotne są reakcje i działania podejmowane po przegranej. 

   
 
Zawodnicy identyfikujący się ze swoją drużyną i zaangażowani w trening oraz w grę  
są najlepszym dowodem na to, że atmosfera w zespole jest dobra, a trener tworzy 
środowisko wzajemnego wsparcia w celu realizacji wspólnych celów i indywidualnego 
rozwoju.  

Właściwa atmosfera w drużynie 
to jeden z elementów tworzących skuteczny zespół. 

 
Bez tego z pewnością trudno byłoby wprowadzić zdrową rywalizację czy skuteczną 
komunikację, a osiągnięcie wspólnego celu oraz wyodrębnienie lidera mogłoby 
spotkać się z trudnościami. Trener, który wspiera budowanie dobrej atmosfery w 
drużynie, może łatwiej i efektywniej pracować nad pozostałymi czynnikami (o których 
mowa będzie w kolejnych artykułach) odpowiadającymi za skuteczne działanie 
prowadzonego zespołu. 
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