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SZKOLENIE SPORTOWE 

PSYCHOLOGIA SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ 
 
 

„NOWY SEZON – 5 RZECZY, KTÓRE WARTO ZROBIĆ 
PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM” 

 

 
 
 
Okres między sezonami to czas podsumowań, przemyśleń i planów. To okazja, aby 
odpocząć nie tylko fizycznie, ale również mentalnie. W artykule znajdziesz pięć 
rzeczy, które – jako trener – warto zrobić przed rozpoczęciem nowego sezonu.  
Każdy z tych pięciu elementów może usprawnić Twoją pracę i sprawić, że będzie ona 
efektywniejsza. 
 
 
1. DOMKNIJ POPRZEDNI SEZON 

 
Zanim zaczniesz przygotowanie do kolejnego sezonu, poświęć czas na 
podsumowanie poprzedniego. Po minionym okresie rozgrywkowym z pewnością 
jesteś bogatszy o nowe doświadczenia. Przeanalizuje je. Zastanów się, czy cele 
postawione na początku sezonu zostały zrealizowane, a jakich nie udało się 
osiągnąć? Z czego możesz być dumny? Co poszło niezgodnie z planem? Jakie 
elementy z Twojego warsztatu trenerskiego warto wykorzystać w przyszłym 
sezonie, a co można ulepszyć?  
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Do takiej analizy zaproś również swoich zawodników. Sportowcy, zwłaszcza ci 
najmłodsi, nie zawsze mają świadomość swojego potencjału i zdobytych 
doświadczeń. Warto przypomnieć im sytuacje, w których poradzili sobie np. z 
presją przed ważnym meczem, utrzymali koncentrację w krytycznym momencie 
czy samodzielnie rozwiązali konflikt w drużynie.  
Przypominając zawodnikom takie sytuacje, budujesz ich pewność siebie i poczucie 
własnej skuteczności. 
 
 
Praktyczna wskazówka: 
Stwórz karty oceny sezonu, w których zawodnicy 
wypiszą z czego są zadowoleni, a co mogą 
poprawić indywidualnie oraz jako drużyna. 
 
Cytat: 
„Zanim zaczniesz korygować efekty pracy 
zawodników, najpierw powiedz mu jedną rzecz, 
którą ON wykonuje bardzo dobrze i wytłumacz, 
dlaczego… Następnie możesz powiedzieć 
zawodnikowi jedną rzecz, którą MY możemy zrobić 
lepiej” – Don Meyer 

 
 
 
2. ODZYSKAJ RÓWNOWAGĘ 

 
Jako trener zmagasz się z różnymi wyzwaniami, m.in. presją wyniku i oczekiwań, 
rotacją zawodników w drużynie czy niespodziewanymi sytuacjami. Jeśli uzyskasz 
odpowiednią proporcję między pracą i wypoczynkiem, nie tylko osiągniesz lepsze 
wyniki, ale także będziesz bardziej odporny na stres związany z pracą trenera. 
Trudno jest utrzymać wysoką efektywność pracy bez odpowiedniej regeneracji i 
dystansu.  
Aby zwiększyć skuteczność swojej pracy i przygotować się do nadchodzącego 
sezonu, zadbaj o regenerację. Naucz się planować nie tylko zadania związane z 
pracą, ale również aktywny odpoczynek.  
Zastanów się co poza piłką ręczną jest Twoją pasją? W jaką aktywność chciałbyś 
się zaangażować? Może warto wykorzystać wolny czas na poznanie innej dyscypliny 
sportu lub nadrobić czytanie książek i oglądanie inspirujących filmów? 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

3 

Praktyczna wskazówka: 
 
Odzyskanie równowagi sprzyja twórczemu myśleniu. W trakcie regeneracji możesz 
trafić na inspirującą historię, cytat lub nowe rozwiązanie, które będziesz mógł 
wykorzystać w nadchodzącym sezonie. 
 

 
Cytat: „Jeśli się nie przygotujesz, jesteś 
gotowy na porażkę” - Mark Spitz 
amerykański pływak. 
 
Przeszedł do historii jako pierwszy 
zdobywca siedmiu złotych medali w 
czasie jednych Igrzysk Olimpijskich 
(wyczyn ten poprawił dopiero 
Amerykanin Michael Phelps w 2008 
roku w Pekinie) 
 

 
 
 
3. ZAPLANUJ DROGĘ 

 
Cytat: „Na początku każdego sezonu zawsze zachęcałem zawodników, żeby 
koncentrowali się przede wszystkim na podróży, a nie na jej celu. Najważniejsze, 
żebyście grali we właściwy sposób […]. Jeśli to zrobicie, pierścień sam 
przyjdzie” – Phil Jackson. 
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Drużyna to coś więcej niż zawodnicy noszący te same koszulki! Dobrze 
funkcjonujący zespół to taki, który wspólnie dąży do jasno określonego celu.  
 

CZY JAKO ZESPÓŁ MACIE JASNO WYZNACZONE CELE? 
 
Ważne jest to, aby wszyscy zawodnicy identyfikowali się z celem drużynowym. 
Wyznaczanie celów jest narzędziem, które pozwala utrzymać motywację do pracy, 
poprawić efektywność treningów oraz monitorować postępy.  
Cel wynikowy określa punkt na horyzoncie, w którym chcemy się znaleźć i dotrzeć 
do niego. Tworzenie tej wizji wzbudza w nas pozytywne emocje i dzięki temu 
pozwala nam przetrwać kryzysowe sytuacje.  
Jednak dopiero zaplanowanie drogi i ustalenie konkretnych kroków (cele 
średnioterminowe i krótkoterminowe), sprawi, że zaczniemy podejmować 
działania. Cele zadaniowe określają sposób, w jaki chcemy osiągnąć cel wynikowy. 
Cele zadaniowe są związane z jakością wykonania. Mamy nad nimi prawie pełną 
kontrolę. Dotyczą podniesienia naszych umiejętności w konkretnym aspekcie gry, 
utrzymania określonego poziomu koncentracji. Dobrze postawione cele zadaniowe 
zmniejszają presję i pozwalają budować pewność siebie zawodników. 
 
Praktyczna wskazówka: 
 
Jeśli wywiesisz zapisane cele w szatni lub innym widocznym miejscu, zwiększysz 
motywację zawodników do ciężkiej pracy. Zachęć zawodników do prowadzenia 
dzienniczków, w których będą wyznaczali i oceniali swoje cele treningowe. 

 
 

4. ZBUDUJ DRUŻYNĘ 
 
Cytat: „sposób, w jaki drużyna gra jako 
całość, determinuje jej sukces. Możesz 
mieć największą grupę pojedynczych 
gwiazd na świecie, ale jeśli nie grają 
razem, klub nie będzie wart ani grosza” – 
Babe Ruth 
 
W 1969 roku w setną rocznicę istnienia zawodowego 
baseballu został uznany za najlepszego gracza 
wszech czasów. W 1998 roku „The Sporting News” 
umieścił go na szczycie klasyfikacji 100 najlepszych 
baseballistów. ESPN w tym samym roku uznał go za 
drugiego najwybitniejszego amerykańskiego 
sportowca XX wieku (wyprzedził go tylko Michael 
Jordan), natomiast w plebiscycie Associated Press 
na największych sportowców XX wieku zajął 
pierwsze miejsce przed Jordanem i Jimem Thorpe 
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Piłkarze ręczni występujący w poszczególnych zespołach tworzą niedającą się 
niczym zastąpić wyjątkową mozaikę osobowości, temperamentu oraz 
umiejętności. Nie bez znaczenia jest także ich życiowe doświadczenie czy różne 
pochodzenie. Jednym z najtrudniejszych zadań trenera, niezależnie od poziomu 
sportowego, jest przekształcenie grupy zawodników w zgrany zespół. Ważne jest 
zatem, by każdy z zawodników czuł akceptację nie tylko ze strony sztabu i trenera, 
ale także od swoich kolegów z drużyny. Zadbaj o integracje zawodników, stwórz 
warunki, w których zawodnicy będą mogli się lepiej poznać. Możesz zaangażować 
ich w zadania niezwiązane z piłką ręczną, wykorzystać dostępne gry czy zabawy. W 
takich warunkach łatwiej się otworzyć i nawiązać nowe znajomości. Jako trener 
również postaraj się poznać swoich podopiecznych, dowiedz się co ich interesuje, 
jaka jest ich motywacja. Możesz stworzyć profile mentalne zawodników, poznać ich 
mocne strony oraz rezerwy, które warto rozwijać. Zebrane informację pomogą Ci 
w definiowaniu i wyznaczaniu ról w zespole. 
 
Praktyczna wskazówka: 
Rozpoczynając pracę z zespołem, warto stworzyć „kontrakt drużynowy” (zbiór 
zasad), który wszyscy zobowiążą się przestrzegać. Jasne zasady ułatwią Ci 
utrzymywanie dyscypliny w trakcie trwania całego sezonu rozgrywkowego. 

 
 
5. MÓW TAK, ŻEBY CIĘ SŁUCHALI 

 
 
Cytat: „Kto mówi językiem 
niezrozumiałym dla nikogo poza 
nim, nie mówi w ogóle” - Hans Georg 
Gadamer 
 
 
 
 
 
Jeśli poznasz swoich zawodników, zobaczysz, że w niektórych aspektach są do 
siebie bardzo podobni, a w innych zupełnie odmienni. Zawodnicy różnią się m.in. 
stylem uczenia się, czyli sposobem w jaki najlepiej zapamiętują nowe informacje.  
 
Możemy wyróżnić: [1] wzrokowców, [2] słuchowców czy [3] kinestetyków.  
Wzrokowcy wolą myśleć obrazami niż słowami. Szybciej zapamiętują kolorową 
informację, przekazaną za pomocą rysunków.  
Słuchowcy uczą się najlepiej wtedy, gdy słyszą informacje. Preferują rozmowy i 
dyskusje grupowe. Uczą się słuchając, ale i mówiąc.  
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Kinestetycy mają dobrą pamięć do ruchu ciała. Uczą się najskuteczniej poprzez 
doświadczanie i wykonywanie ćwiczeń. Realizują się przez robienie, a nie przez 
myślenie o zadaniu.  
 
Dostosowując sposób przekazywania wiedzy do indywidualnych stylów uczenia się 
zawodników, ułatwisz im przyswajanie nowych informacji oraz zwiększysz 
skuteczność swojej pracy. 
 
Praktyczna wskazówka: 
 
Dobrym pomysłem jest łączenie różnych technik. W trakcie odpraw i treningów 
zadbaj o różnorodność. Możesz przedstawić cele treningowe korzystając z 
prezentacji multimedialnej, wydrukować rozrysowane akcje na najbliższy mecz, 
inicjować dyskusje drużynowe czy zachęcać zawodników do wykorzystywania 
wizualizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAWEŁ HABRAT – Psycholog reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych 
 
Psycholog sportu z nominacją Psychologa Olimpijskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, 
członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podkomisji 
psychologicznej w Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  
Obecnie współpracuje z klubem Lechia Gdańsk i Reprezentacją Polski piłkarzy ręcznych, w 
przeszłości: psycholog reprezentacji Polski w piłce nożnej podczas Mistrzostw Europy EURO 
2012. Współpracował m.in.: drużyną Polonii Warszawa (Ekstraklasa), Jagiellonią Białystok 
(Ekstraklasa), czy KGHM Zagłębie Lubin (Ekstraklasa).  
Współautor narzędzi diagnostyczno-treningowych dla sportowców oraz publikacji i książek z 
zakresu psychologii sportu między innymi: „Pod Presją” z Jerzym Dudkiem, „Uwierzyć w 
wygraną”. 

 


