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Jednym z głównych założeń programu 500po500 jest bu-
dowanie więzi pomiędzy klubem, a Partnerami programu.  
W związku z tym koszykarki Ślęzy Wrocław rozpoczęły 
tour po firmach będących częścią nowatorskiego pro-
gramu biznesowego 1KS-u. Pierwsze wizyty odbyły 
się w Bissole Business Travel przy ul. Kościuszki oraz 
w salonie samochodowym Germaz przy ul. Strzegom-
skiej. Najbliższe tygodnie przyniosą kolejne odwiedziny, 
w których nie tylko dowiemy się więcej o działalności 
naszych Partnerów, ale i będziemy tworzyć pomiędzy 
nimi sieci kontaktów biznesowych. 

ZWIEDZAMY
SIEDZIBY
PARTNERÓW

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...

Dzięki temu, że Ślęza Wrocław to klub dwusekcyjny, koszykarki 
mogą wspierać piłkarzy i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że 
przy okazji „świąt”, jakimi są tłusty czwartek oraz dzień kobiet 
doszło do wymiany uprzejmości pomiędzy zawodniczkami Ar-
kadiusza Rusina i podopiecznymi Grzegorza Kowalskiego. 

Najpierw żółto-czerwone postanowiły złożyć wizytę na treningu 
przygotowującym się do rundy wiosennej piłkarzom. Jako, że był 
to tłusty czwartek, mogli oni (po treningu oczywiście) zjeść pącz-
ki podarowane od serca przez zawodniczki. Tydzień później doszło 
do rewanżu, delegacja piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego po 
zajęciach koszykarek wręczyła im kwiaty oraz słodkości z okazji 
Dnia Kobiet. W Ślęzie słodyczy pod dostatkiem (ale i z umiarem)!

JAK ŚWIĘTA W 
ŚLĘZIE TO TYLKO 
NA SŁODKO!



Podsumowanie minionego roku w Ślęzie Wrocław to zawsze gala 
„Talenty Ślęzy Wrocław”. 13 lutego spotkaliśmy się w małej 
hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wiel-
kim święcie 1KS-u. Oczywiście to przede wszystkim niezwykłe 
przeżycie dla tytułowych talentów, czyli najlepszych zawodni-
czek i zawodników z Akademii Koszykówki oraz Akademii Piłki 
Nożnej. Podopieczni obu sekcji ubrani w stroje galowe mogli 
wyjść na scenę i odebrać nagrody przyznane im przez trenerów 
od laureatów w drużynach seniorskich. Za rok 2018 wyróżnienia 
otrzymali Karina Szybała, Kajetan Łątka oraz Kinga Podkowa. 
Nie zapomnieliśmy również o legendach - z jedną z laureatek, 
legendarną koszykarką, Małgorzatą Niebieszczańską-Zych po-
rozmawialiśmy w tym wydaniu magazynu „My!Ślęza”. Wyróż-
nienia trafiły także do najlepszych trenerów Akademii, rodziców, 
partnerów, kibiców i osobowości roku. Oj, działo się! 

WIELKIE ŚWIĘTO KLU-
BU - GALA „TALENTY 
ŚLĘZY WROCŁAW”



Czy jak raz zakocha się w ko-
szykówce, to można się potem 
odkochać?

Ponieważ koszykówka i sport 
w ogóle dotyczy młodości, to z 
tego nie ma się kiedy wyleczyć. 
Młodość jest jedyna, niepowta-
rzalna i wszystko, co się w niej 
wydarzy, zostaje na całe życie. Po-
tem ma się różne hobby i człowiek 
każdy dzień stara się spędzić jak 
najlepiej, ale w moim przypadku 
koszykówka zajęła swoje miejsce 
w głowie i w sercu na całe życie. 
Dziś mogę powiedzieć, że gdybym 
miała drugie życie, to nie chciała-
bym w nim nic zmienić. Po prostu 
było cudownie. 

Co sprawia, że po tylu latach 
koszykówka ekscytuje, dla-
czego chce się ją oglądać, 

mecze człowiek ogląda współcze-
sną koszykówkę, ale w swojej gło-
wie odtwarza to, co ma poukładane 
wszufladkach z dawnych lat.

Wchodziła Pani do pierwszej 
drużyny w bardzo młodym 
wieku. Pamięta Pani, jak to 
wejście wyglądało, jak została 
Pani przyjęta w szatni?

To były ogromne przeżycia, 
ale ja chyba do końca nie byłam 
wszystkiego świadoma. Nie wie 
się do końca, czy trener całkowicie 
zaufa, czy to dopiero jakiś okres 
przejściowy i jeszcze muszę się 
wykazać. Pamiętam szatnię na 
Stadionie Olimpijskim. Do dziś 
mam w głowie taki kwadracik 
i ławeczki. Każda ze starszych 
koleżanek miała swoje miejsce, 
a ja musiałam gdzieś przycupnąć 

przychodzić na mecze? W 
człowieku jest jakaś pustka, 
którą potrzebuje wypełnić?

Tak, jest coś takiego. Tak jak 
powiedziałam, sport dotyczy mło-
dości. Minęło już tyle lat, ale wiem, 
że koszykówka od początku dała 
mi ogromną radość czyli to, czego 
młodzi ludzie poszukują. Szukają 
radości w różnych wydaniach. 
Oprócz radości zmusiła mnie do 
zarządzania swoim czasem i to też 
zostaje na całe życie. Dała dużo ad-
renaliny, która w sporcie wydziela 
sięna każdym kroku. Koszykówka 
nauczyła godzić się z porażkami, 
dawała radość ze zwycięstwa. Wy-
pełniła bardzo moją młodość, dała 
przyjaźnie na całe życie, których z 
dnia na dzień się nie nawiąże, które 
rodzą się w radości, bólu, pocie, 
zmęczeniu. Dzisiaj przychodząc na 

(śmiech). Tak wyglądały moje po-
czątki. Nie chciałam żadnej urazić, 
przesunąć. Nie miałam wówczas 
takiego dużego tupetu i nigdy go 
nie nabyłam. Pamiętam do dziś, 
która w jakim miejscu się przebie-
rała. Udało mi się wkomponować, 
starsze koleżanki mnie zaakcepto-
wały, co było dla mnie bardzo miłe. 
Bałam się na treningach podań 
pani Janiny Spisackiej. Dzieli nas 
trochę lat, dla mnie to była zna-
komita zawodniczka. Pani Janka 
grała dynamiczną, mocną koszy-
kówkę, a ja byłam chucherkiem. 
Mama mówiła – nie skacz tyle, 
bo cię wiatr wywróci (śmiech). 
Pamiętam doskonale, że podczas 
ćwiczeń w parach tak kombinowa-
łam, żeby nie trafić na Panią Jankę! 
Tak bałam się jej podań, że będzie 
plama, jak nie złapię jej rakiety. 

DZIECKO!
JEDŹ, 

KORZYSTAJ!

- Ze Ślęzą zawarłam związek małżeński 
- mówi legendarna koszykarka 1KS-u 
Małgorzata Niebieszczańska-Zych.

Były to dziwne lęki, ale i wyzwania 
– bo musiałam nauczyć się w końcu 
tak grać, żeby te podania łapać. 

Czym musiała się cechować 
młoda zawodniczka wchodząca 
do drużyny w tamtych czasach, 
żeby nie tylko się przebić, ale i 
zostać w składzie na dłużej?

Siły w treningach dodawało 
mi poczucie moich własnych umie-
jętności. W szkole podstawowej 
dobrze sprawdzałam się w lekko-
atletyce. Byłam szybka, skoczna, 
reprezentowałam szkołę w zawo-
dach. Do dziś jeden z rekordów 
wisi w SP57, już nie będę mówić 
z jakich lat (śmiech). To dawało 
motywację, wiedziałam, że któraś z 
tych starszych jest dobra, ale braku-
je jej szybkości czy zwinności, albo 
już nie rzuca z tak daleka. Nigdy nie 
przeszkadzały mi rzuty z dystansu, 
tak poukładało mi się w rękach, że 
nie posiadając dużej siły, bo jako 
chucherko ćwiczyłam z mniejszymi 
obciążeniami, rzut z daleka nie był 
dla mnie problemem. Starsze za-
wodniczki nigdy nie kwestionowały 
mojej skuteczności, a ja jeździłam z 
nimi, obserwowałam, jak wygląda 
„starsze” życie na obozach i wyjaz-
dach. Czułam się pewnie. 

Zatem pewność siebie i pokora 
to recepty na sukces?

Tak, wtedy na pewno więcej 
słuchałam niż mówiłam. Zresztą 
nigdy nie byłam gadułą, raczej słu-
chałam. Starałam się nie przeszka-
dzać, ale przy tym chciałam swoje 
umiejętności cały czas sprzedawać 
coraz lepiej i coraz częściej. 

Pamięta pani jakąś konkretną 
radę albo zachowanie, które 
przekazały Pani starsze kole-
żanki?

Na pewno pokazały mi, że nie 
można przejmować się porażkami, 
trzeba je przełykać. Powtarzały, że 
zawsze przyjdzie ten lepszy dzień. 
Mecze to zawsze były wisienki na 
torcie, ale w ciągu całego tygodnia 
trzeba było ciężko trenować i wte-
dy można było analizować różne 
rzeczy. Jeśli jednak robiło się to, co 
trener zalecił i robiło się dobrze, to 

była wielka radość. W moich cza-
sach grało się dla trenera, nie dla 
pieniędzy. Poczucie więzi pomiędzy 
trenerem i zawodniczką było bar-
dzo ważne. Wszystkie chciałyśmy 
grać dlatego, żeby trener był z nas 
zadowolony. Trener potem w życiu 
był trochę naszym tatą. Będę się 
zawsze odwoływać do trenera Spi-
sackiego, który bardzo nam pomógł 
i nakierował nas na ścieżki, po któ-
rych zawsze szłyśmy w życiu. Trze-
ba być konsekwentnym, trening 
jest żmudny, ciężki, ale jeśli wierzy 
się trenerowi, że to przyniesie efekt, 
to warto to robić. 

To samo można przekazać 
młodszym koszykarkom, które 
zaczynają swoją przygodę z ko-
szykówką?

Na pewno. Te, które już są na 
wysokim poziomie trudno namówić 
na grę dla trenera, bo fundamenty 
koszykówki są już inne. Zmieniają 
kluby i trenerów co sezon, trudno 
oceniać mi to, co one dziś mają w 

na rozgrzanym asfalcie, gdzie 
trudno było trenować w obuwiu, 
które w tamtych czasach się nosiło 
oraz zimą – kończył się drugi dzień 
świąt, a my już jechałyśmy w góry. 
Tam była nieduża sala, ale każda co-
dziennie musiała oddać sto rzutów. 
Trener podliczał wszystkie pudła i 
mówił, ile trzeba jeszcze dorzucić. 
Spałyśmy nad salą, więc trzeba było 
się ubrać, iść i rzucać. W koszyków-
ce trzeba trafiać, a na to podsta-
wowa recepta jest jedna – rzucać! 
Mam wrażenie, że zawodniczki 
mało pracują nad swoim rzutem, 
nie widzę innego powodu, dla któ-
rego tak nie trafiają. Nieważne, jakie 
zagrywki i technologie się wymyśli, 
trzeba trafiać do kosza. 

Jest taka słynna odpowiedź 
jednego z brytyjskich piłkarzy, 
który na pytanie, czy jego dru-
żyna pokonałaby obecny zespół 
odparł, że tylko 1:0, bo wszyscy 
mają już po 70 lat. Czy dzisiej-
sza Ślęza Wrocław też uległaby 
pani drużynie?

Koszykówka jest szybsza, 
skrócono akcje z 30 do 24 sekund. 
Na pewno wiek już robi swoje i w 
dzisiejszym stanie byśmy nie wy-
grały (śmiech), ale gdyby zestawić 
młody zespół Ślęzy z tamtych lat z 
obecną drużyną, to mogłybyśmy 
spokojnie konkurować. Skutecz-
ność i systemy krycia są podobne, 
dużo zależałoby od realizacji założeń 
trenera. W obecnym schemacie bu-
dowy drużyn, gdzie co rok od nowa 
robi się przebudowę, to i zespół ma 
problem, bo zgranie nie jest cudem, 
i trener, bo ciągle ma nowe koszy-
karki. Te zawodniczki nie powiedzą, 
że grają dla trenera, mają kontrakty, 
w których jasno jest napisane ile i 
za ile. Jak się wygrywa, to wszyst-
ko jest dobrze, ale w przegranych 
nasuwa się myśl, że zawodniczki 
grają dla siebie i nie ma zespołu. 
One nie są temu winne, bo takie są 
czasy – przyjeżdżam, gram i może 
za rok będę już gdzie indziej. Spo-
kojnie mogłybyśmy się zmierzyć, bo 
stawiając dzisiejsze trudy sklejenia 
zespołu przeciwko drużynie, która 
jest ze sobą 4-5 lat nie wiem, jaki 
byłby efekt. 

W koszykówce trzeba 
trafiać, a na to recepta 
jest jedna - trafiać! Nie-
ważne, jakie zagrywki i 
technologie się wymyśli, 
trzeba trafiać do kosza.

głowie. 

Pani miała to szczęście, że pra-
cowała z wybitnymi trenerami 
– Eugeniuszem Spisackim czy 
Adamem Mikiciukiem. 

Adam Mikiciuk to zgoła inny 
trener od trenera Spisackiego, bliż-
szy mi wiekiem. To był przeskok 
pomiędzy trenerem Spisackim 
– ojcem, a trenerem Mikiciukiem 
– kolegą. On chciał sprostać, obej-
mował zespół już zbudowany, zgra-
ny i chciał wszystkim dogodzić. To 
było bardzo wielkie wyzwanie – nie 
da się wszystkim dogodzić. Starał 
się, jak mógł, bardzo go lubiłyśmy 
i szanowałyśmy. Nie ma zawod-
niczki, która ma zgrzyt z trenerem 
Mikiciukiem. Był dla każdego dobry.
A z trenerem Spisackim, który 
słynął z twardej ręki?

I tę twardą rękę miał, ale był 
eleganckim trenerem. Nigdy nie 
powiedział nic, co by nas obraziło. 
Krytyka i stanowczość robiły swo-
je, potrafił egzekwować od nas 
trafianie rzutów. Dziś zastanawia 
mnie, jak zawodniczki mogą nie 
trafiać rzutów osobistych – nikt ci 
nie przeszkadza, masz przed sobą 
pusty kosz, stajesz na luzie i nie 
trafiasz. Dla koszykarki to powód 
do wstydu. Może zdarzyć się raz 
na jakiś czas, ale nie regularnie. 

Trener Spisacki mówił: rzu-
casz tyle, aż będziesz trafiać. W 
trakcie przygotowań zawsze te 
zawodniczki, które nie trafiały, 
musiały swoje odrzucać. Chodziły 
z karteczkami i zapisywały kolejne 
dziesiątki. Egzekwował te rzuty. 
Po ostatnim meczu Ślęzy z Wisłą 
opadły mi ręce – jeden rzut celny 
na piętnaście prób z dystansu? To 
trudno sobie wyobrazić, mówiąc, 
że koszykówka poszła do przodu. 
Trener Spisacki mówił, że jeśli nie 
siedzi ci rzut, to musisz dwa razy 
ciężej pracować w obronie, mu-
sisz! Wisła nie grała rewelacyjnie, 
ale jeśli się nie trafia, nie rzuca i 
nie broni, to taki mecz wymaga 
długiej analizy.

Zdarzały się Pani takie 
mecze, w których piłka wybit-
nie nie chciała znaleźć drogi 
do kosza?

Nie, nie, nie. Myśmy raz prze-
grały spotkanie w Szprotawie, 
jakiś zwyczajny mecz. To była 
zaskakująca porażka. Trener Spi-
sacki wyraźnie zasugerował nam 
wtedy swoje niezadowolenie, ale 
na 15 lat mojej kariery tylko raz 
zagrałyśmy tak, że trener, delikat-
nie mówiąc, był bardzo niezado-
wolony. W żaden sposób nas nie 
obraził, po prostu się do nas nie 
odzywał (śmiech). 

W dzisiejszych czasach 
rzuty osobiste przed śniada-
niem są w ogóle możliwe?

Nie jeżdżę z zawodniczkami 
na obozy, więc trudno mi powie-
dzieć, ale doskonale pamiętam 
obozy w Szklarskiej Porębie. Tam 
pracowaliśmy latem, w upałach, 



rami, jako kapitan zespołu jeździłam 
na rozmowy do klubu, że nam raz 
na jakiś czas potrzebny jest lekarz, 
który zna nasz stan zdrowia. Trudno 
było się z tym przebić, ale w końcu 
dostałyśmy lekarza do opieki. To był 
spory przełom. Pamiętam Adama 
Mikiciuka podczas obozów przygo-
towawczych. Wiadomo, że tam po 
dwóch-trzech dniach zaczynają się 
przeciążenia. Adaś tak chciał nas 
ratować, że kładł jedną po drugiej 
i jakimiś mocno pachnącymi ma-
ściami ze żmii nacierał.  Nosił oku-
lary, które co chwilę mu spadały, 
a ręką z maścią poprawiał je. Po 
dwóch godzinach oczy mu spuchły 
zapuchł i to był problem (śmiech). 
Ale on tego nie czuł, pomagał nam 
z poświęceniem, żeby następnego 
dnia wszystkie zawodniczki mogły 
trenować. Nie można sobie wyobra-
zić dziś trenera, który by to robił, od 
tego są sztaby. 

Podróże bardzo scalały druży-
nę, żyło się w podróży, kiedyś to 
zajmowało więcej czasu. 

Jeździło się starymi autobu-
sami. Pamiętam, jak ze Stalowej 
Woli wracałyśmy 22 godziny! 
Nazywałyśmy je ogórkami, to były 
autobusy z warczącymi silnikami 
blisko kierowcy. Jak się przegrze-
wały, trzeba było stać i czekać aż 
silnik ostygnie. Wtedy trzeba było z 
koleżankami żyć, spędzać te godzi-
ny oczekiwania. Grałyśmy w różne 
gry, bardzo dużo śpiewałyśmy, mia-
łyśmy rozśpiewany autobus. Miały 
miejsce wszelkiego rodzaju zabawy.

Kiedyś zimą trzeba było się szy-
kować na tydzień podróży.

Tak było, ale młodość to 
wszystko trawiła. Uznawałyśmy to 
za normalność, bo nikt inny niczym 
innym nie jeździł, więc było jak 
było. Oczy nam się otworzyły, gdy 
pojechałyśmy do Francji. Dzięki 
moim kontaktom i grze we Francji 
mogłyśmy tam pojechać i w ra-
mach rewanżu udało się tam naszej 
drużynie wybrać. Myśmy tym auto-
busem zawitały we Francji i nieza-
leżnie od tego, gdzie stanęłyśmy, to 
ludzie się patrzyli i zastanawiali, co 
to jest. Mówili, że jesteśmy takie 

łam szalona, że nie skorzystałam z 
urlopu, tylko po prostu przerwałam 
na chwilę studia, a potem nadra-
białam dwa semestry w jednym. 
Wyjazd do Francji na tamte czasy 
był wielką życiową bajką. Zderzenie 
z tamtym światem… Dziś każdy ma 
świat w internecie, w swoim fotelu, 
ale wtedy to były dramatycznie 
różne światy. Nasz kraj, a zachód… 
Trochę szoków przeżyłam, ale było 
to piękne.

Decyzja o wyjeździe przyszła 
Pani łatwo? Długo trzeba było 
się zastanawiać i konsulto-
wać?Ktoś próbował przekony-
wać do pozostania?

Klub wyraził zgodę na wyjazd, 
a ja byłam w trakcie przygotowań, 
uczestniczyłam z koleżankami w 
obozie, żeby pojechać do Francji 
przygotowana. Chyba głos profe-
sora zdecydował o tym, że „dziec-
ko” pojechało i przeżyło wielką 
przygodę. Francuzi pytali, czy ja 
znam takiego piłkarza, Gadosza się 
nazywa. Domyślałam się, że cho-
dziło o Gadochę (śmiech). Bardzo 

UFO z podziemi. Szczęśliwie auto-
kar wytrzymał i nas zawiózł oraz 
przywiózł. Różnica cywilizacyjna 
była ogromna. 

Wyjazd zagranicę to wówczas 
było spore wydarzenie. Miała 
Pani dużo problemów z tym, 
żeby opuścić kraj?

To było wielkie przeżycie. 
Wróciłam z treningu, wchodzę do 
domu, a moja mama patrzy dziwnie 
i mówi, że mam gości. Po treningu 
wiadomo – byłam głodna i zmęczo-
na, więc zastanawiałam się, kto do 
mnie przyszedł. A tu okazało się, że 
przyjechała para trenerów z Francji 
i w zasadzie wszystko z prawnego 
punktu widzenia było już załatwio-
ne, więc zapytali się, czy chciałabym 
wyjechać. Byłam wtedy na trzecim 
roku studiów, więc musiałam sobie 
wszystko na uczelni poukładać, a 
mój profesor, u którego pisałam 
pracę magisterską powiedział 
„Dziecko! Jedź, korzystaj!”. 

Nie wyobrażałam sobie, że 
mogę przerwać studia na rok – z 
perspektywy czasu widzę, że by-

W dzisiejszych czasach duża 
jest presja na wynik, na na-
tychmiastowe wygrywanie, a 
po jednym meczu spadają gro-
my. Nie ma czasu na spokojną 
pracę z zespołem, bo od razu 
trzeba wygrywać.

Jak taka zawodniczka ma się 
mobilizować, jak wydobyć z siebie 
ambicję? Sport to przede wszyst-
kim ambicja, nawet gdy nie idzie to 
gra się ambicją. Jeśli drużyna prze-
gra, ale zagra ambitnie, to jest to 
bardzo cenne, rokuje na przyszłość. 
Jak mają ambicję, to dołożą ją do 
umiejętności i następnym razem 
wygrają. Trzeba umieć pogodzić się 
z porażką. Gdy kibic widzi, że na sali 
nie ma ambicji, to się przestaje inte-
resować sportem. Gry zespołowe 
wymagają pokazania ambicji. Jedna 
czy dwie zawodniczki się zmobilizu-
ją, reszta nie i leżymy. Ja za koleżan-
kę muszę robić wszystko, co mogę 
– wezmę za nią krycie, poświęcę się 
i upadnę. Wystarczy, że jedna nie 
robi tego, co trener założył i druży-
na leży. Na tym polega trudność w 
grach zespołowych. 

Podczas Pani kariery więcej 
było trudności i wyzwań aniżeli 
udogodnień – co najbardziej 
utrudniało spokojne granie?

Młodość wiele rzeczy uspra-
wiedliwia i przez to człowiek nie 
widzi trudności. Wie, co musi po-
konać i czemu sprostać. Przyszedł 
czas, kiedy w drużynie dochodziło 
coraz więcej wysiłku fizycznego, 
gdy zaczęłam dorastać z mło-
dzieżowca do seniora i zaczęły się 
pojawiać kontuzje przeciążeniowe. 
Nie było lekarzy, fizjoterapeutów, 
odżywek. Jedyne co, to w ramach 
dożywiania dostawałyśmy gorzkie 
czekolady. Klub się gdzieś o nie 
starał i była to duża zdobycz, która 
stanowiła cały zastrzyk dla zdro-
wia. Żeby nie popadać w kontuzje, 
trzeba było umieć zarządzać swo-
im zdrowiem, ponieważ brakowało 
doradcy, który dotknie, sprawdzi. 
To była trudność, bo człowiek zma-
gał się z bólem i nie mógł dostać 
porady specjalisty, czego nie dało 
się przeskoczyć. 

Pamiętam rozmowy ze sponso-

ty z dużych odległości, a kobietom 
będzie trudniej regularnie zdobywać 
stamtąd punkty i dokładać więcej 
siły. Być może ten brak skuteczno-
ści wynika z tego, że rzut z daleka 
techniką męską jest trudny do 
zsynchronizowania. W moich cza-
sach inna była technika rzutu – w 
moich czasach 90% kobiet rzucało 
dwoma rękami. Myśmy wtedy grały 
tymi samymi piłkami co mężczyźni. 
Wszystko leżało bardziej w techni-
ce, a nie w siłowni. 

Czy pomimo tego chodząc na 
mecze Ślęzy widzi Pani w ja-
kiejś zawodniczce cząstkę sie-
bie sprzed lat?

W sezonie mistrzowskim, kiedy 
miałyśmy super zespół, który przy-
jemnie się oglądało, obserwowałam 
często Marissę Kastanek. Patrzy-
łam, jak ona pracuje w obronie, 
jak nisko schodzi na nogach,  jak 
potrafi minąć zawodniczkę i zakoń-
czyć akcję rzutem – to wszystko 
było tak po mojemu. Polubiłam ją 
jako koszykarkę, ma dużo sprytu. 
Bardzo chciałabym, żeby została 
w Ślęzie na lata, bo bardzo lubię na 
nią patrzeć. Dziś zawodniczki są 
świetnie wyszkolone indywidualnie, 
technicznie, ale w akcjach za dużo 
używają kozła. Sporo jest sytuacji, 
w których dana zawodniczka kozłu-
je, a reszta stoi. 

Pani w Ślęzie grała przez ponad 
15 lat, w lutym w podziękowa-
niu za wspaniałą karierę otrzy-
mała Pani statuetkę dla Legen-
dy Ślęzy Wrocław podczas Gali 
Talenty Ślęzy Wrocław 2018 
– to wyróżnienie było niespo-
dzianką?

Już wtedy mówiłam, że to dla 
mnie bardzo wielkie zaskoczenie. 
Potwierdza ono, że warto było od-
dać moje serce jednemu klubowi. 
Może gdybym podzieliła je na wiele 
zespołów, to nie miałabym tych 
wielu doznań, które mam w pamięci 
i często przyciemniają oczy. Każde z 
nich zostaje do końca życia. Z Fran-
cuzami jestem w stałym kontakcie, 
zaprosili mnie na swoje 70-lecie. 
Ale to ze Ślęzą zawarłam związek 
małżeński. Dzięki koszykówce po-

znałam też męża. Jako zawodniczka 
Ślęzy bardzo mu pomogłam. Wiele 
czasu spędziliśmy na patrzeniu na 
ten sport z perspektywy koszykarki 
i sędziego koszykówki. 

No właśnie, czy pan Wiesław ze 
swojej strony podpowiadał, jak 
można przechytrzyć arbitra?

Bardzo często to robił. Zawsze 
po powrotach z zagranicznych wo-
jaży przez pierwsze dwa dni oma-
wialiśmy mecz. Jak sobie poradził, 
jak odbierał wydarzenia na parkie-
cie. Wtedy na boisku pracowało 
dwóch sędziów i trzeba było sobie 
radzić. Miał przyjemność pracować 
z Magiciem Johnsonem, Larrym 
Birdem i Michaelem Jordanem, to 
nie było proste, bo potrafili „oszu-
kiwać” jak mało kto, a Wiesiek 
musiał to wszystko ogarnąć. Wiele 
godzin spędziliśmy na rozmowach o 
koszykówce, o ruchach ciała, które 
zawodnik mógł wykonać, żeby na-
brać sędziego na odgwizdanie faulu.

A przecież wtedy nie było na-
grań video do analizy. 

Wiesiek był pierwszym, który 
przywoził do Polski kasety z koszy-
kówką. Ile on musiał się natrudzić, 
żeby wytłumaczyć to wszystko, 
ile osób przeglądało te kasety 
(śmiech). To, że każdy dziś może 
zobaczyć się na ekranie jest pod-
stawą szkoleniową. Myśmy siebie 
widziały tylko w wyobraźni, nikt nie 
rejestrował obrazu. Tylko z opisów i 
poczucia własnego ciała. 

W swojej karierze miała pani 
okazję grać z wieloma wspa-
niałymi zawodniczkami. Da się 
wybrać z tej puli taką drużynę 
marzeń Małgorzaty Niebiesz-
czańskiej-Zych?

Chciałabym zagrać już bez 
lęków z panią Spisacką (śmiech). 
Na pewno chciałabym jeszcze 
zagrać z moimi przyjaciółkami 
Teresą Kępką i Mariolą Pawlak. 
W ŁKS-ie była zawodniczka, pod 
którą zawsze bałam się podcho-
dzić, ale rzucałam i trafiałam 
– Bożena Storożyńska. Zapamię-
tałam tez Halinę Iwaniec z Wisły 
Kraków.

Rywalizacji, zarówno osobi-
stych, jak i klubowych nie bra-
kowało w tamtych czasach. 

Wisła została w mojej pamięci 
dużo bardziej niż inne kluby, przy-
darzyło mi się tam pojechać jako 
szczawik. Zobaczyłam wtedy, jak 
wygląda sala wypełniona po brzegi 
kibicami, dla dziecka to było przeży-
cie. Wystraszyłam się tych ludzi, ale 
przy końcu meczu koleżanki spadły 
za faule i ja musiałam wejść na bo-
isko. To był mój pierwszy rzut, który 
oddałam z rozpaczy. Stałam prawie 
na środku, wszystkie koleżanki mnie 
zostawiły, a ja trafiłam rzutem spod 
brzucha. Ludzie zaczęli bić brawo, 
a ja nogi miałam na miękko. I tak 
Wisła została w pamięci. Tylko 
te trybuny z czasem się kurczyły 
(śmiech).

Zmieniając temat z historii na 
to, co przed nami – jak z pani 
perspektywy wygląda przy-
szłość Ślęzy Wrocław?

Trzymam kciuki za to, żeby klub 
miał możliwość zgrywać bardziej 
zespół, ale zdaję sobie sprawę z 
tego, że w dzisiejszych czasach nie 
wszystko jest możliwe. Moje marze-
nia powoli stają się utopijne, ale jak-
by doszło do sytuacji, że klub będzie 
mógłzostawiać nie dwie, ale chociaż 
cztery podstawowe zawodniczki, to 
na pewno już byłoby dobrze. Po-
trzebne są fundamenty, na których 
można budować zespół. Robić to za 
każdym razem całkowicie od nowa 
jest po prostu ciężko.

Wszystko sprowadza się do 
finansów, a tu zawsze są trud-
ności.

Nie jest lekko, ale klub wykonu-
je ogromną pracę. Wiem, jak dużo 
energii wkłada w to, żeby pozyskać 
sponsorów. Najpierw cieszyliśmy 
się z reaktywacji Ślęzy, potem z po-
wrotu na szczyt i zdobycia mistrzo-
stwa Polski. Teraz coraz trudniej 
utrzymać się na wysokim poziomie. 
Działacze robią bardzo dużo dobrej 
roboty, wrastają w ten klub, on za-
czyna być ich życiem. Jestem dobrej 
myśli, Wrocławiowi bardzo jest po-
trzebny mocny klub w postaci Ślęzy 
– kiedyś cała Hala Ludowa wypeł-

go cenili. 

A jak było z powrotem? Fran-
cuzi chcieli Panią zatrzymać?

Tak, przekonywali mnie do 
tego, żeby zostać. Wyjechałam z 
biednego kraju, zobaczyłam tam, 
jak ludzie mogą żyć, ale mnie to 
tak aż bardzo nie kręciło. Mnie in-
teresowała przede wszystkim ko-
szykówka. Ważne było to, co działo 
się na boiskupodczas meczów. 
Przynosiłam im dużo punktów, więc 
byli zadowoleni i namawiali, żeby 
zostać. Ale studia ściągnęły mnie do 
kraju. Zachwyt nad lepszym życiem 
nie przesłonił mi sytuacji, chciałam 
wrócić do domu i skończyć studia. 
Kocham swój kraj i zawsze chcia-
łam tu wrócić. 

Po powrocie zgłaszały się inne 
kluby, czy jeżeli Polska to tylko 
Ślęza?

Tylko Ślęza. Nie brałam żadne-
go innego klubu pod uwagę. Bardzo 
byłam zżyta z tym klubem, który 
pozwolił mi na ponad 15 lat gry. 

Rzadko kiedy dziś widzi się za-
wodniczkę, która spędza 15 lat 
w jednym klubie. Wtedy przy-
wiązanie do barw było inaczej 
rozumiane?

Wtedy słowo „wychowanek” 
to było coś bardzo szanowanego, 
nawet wartość zawodnika w danym 
klubie była większa. Odczuwałam w 
koło miłą atmosferę i to, jak mnie 
trakowano. Gdybym spotkała się z 
krytycznymi ocenami czy głosami, 
że się nie nadaję, bo przeszkadzam, 
to pewnie podjęłabym inną decyzję. 
Ale ja w Ślęzie zawsze się spełnia-
łam, zawsze czułam, że jest mi tu 
dobrze. Dlatego po powrocie z Fran-
cji wróciłam do Ślęzy i jeszcze kilka 
lat w niej grałam.

Jak z trybun ogląda się dzisiej-
szą koszykówkę, coraz szybszą, 
coraz bardziej dynamiczną?

Żeńska koszykówka staje się 
coraz bardziej męska. Dziewczyny 
zatracają swoją kobiecość, czasem 
się z tym godzę. Rozumiem, że chcą 
bazować na koszykówce amerykań-
skiej. Coraz większą wagę mają rzu-

Rok 1980. Małgorzata Niebieszczańska-Zych i Eugeniusz Spisacki we 
Francji. Legendarna koszykarka Ślęzy reprezentowała klub z Dijon.



niała się na nasze mecze, Wrocław 
kocha koszykówkę. 

Można pani zdaniem połączyć 
tradycję i wspaniałą historię 
Ślęzy z teraźniejszością, działać 
jako żółto-czerwona rodzina?

Jestem za, jak najbardziej! To 
jest ciągle ta sama dyscyplina i ten 
sam kosz. Bardzo potrzebna jest 
społeczność wokół Ślęzy. Ważne, 
żeby każdy z nas wykonał jakiś kro-
czek. U siebie na uczelni mam salę 
konferencyjną, gdzie odbywają się 
seminaria naukowe i ważne spotka-
nia. Na najbardziej eksponowanym 
miejscu mam duże plakaty dziew-
czyn – nad nimi napis „Dziewczyny 
na medal”. Zawsze wisi aktualny 
kalendarz Ślęzy. Ludzie przychodzą 
i patrzą i o to chodzi. Spędzam dużo 
czasu na uczelni, jestem w pracy, 
ale mam cząsteczkę Ślęzy u siebie. 

O to chodzi, żeby każdy związa-
ny ze Ślęzą coś od siebie dał.

Dokładnie, takie malutkie ce-
giełeczki, które mogą razem stwo-
rzyć wspaniałą przyszłość. 

Z takiego założenia wyszliśmy 
w projekcie 500po500.

To jest bardzo dobry pomysł. 
Trudno jest od razu wziąć na siebie 
coś wielkiego, ale pomału, pomału 
na fundamentach coś stworzyć. 
U siebie na uczelni mam koleżan-
kę, która przyprowadza na mecze 
swoją córkę, która jest w zespole i 
chłonie sport. Musi być powiązanie 
pomiędzy koszykówką i emocjami. 
Bardzo podoba mi się to, że są aka-
demie, bo to jest znakomita idea. 

Trzeba mieć marzenia, ja po 
latach mogę powiedzieć, że one się 
spełniają, a rzeczywistość czasami 
nawet przekracza marzenia. Sport 
jest bardzo dobrym polem do tego, 
żeby je realizować. Jest trudny, bo 
żeby coś osiągnąć, trzeba się po-
święcić. Przez 15 lat nie spóźniłam 
się na trening, bo to sytuacja niewy-
obrażalna. Dziś wszyscy pędzą, go-
nią, nie wiadomo dokąd. Przed tymi, 
którzy podejmą wyzwania, odłożą 
laptopy, pójdą na trening, zmęczą 
się, czapka z głowy. W tym wszyst-
kim naprawdę można się zakochać. 







Czy zaskoczeniem może 
być informacja, że jedną z 

ulubionych drużyn NBA Agaty 
Dobrowolskiej są San Antonio 
Spurs? Zawodnicy Gregga Po-
povicha to najbardziej europej-
ski z amerykańskich zespołów.   
Wzór, jeżeli chodzi o koszy-
kówkę, w której dobro drużyny 
przedłożone jest nad statystyki 
indywidualne, w której legen-
darny „Pop” ogromny nacisk  
kładzie na dzielenie się piłką i 
doprowadzanie do dobrych po-
zycji rzutowych. Przez wiele lat 
symbolem „Ostróg” był Tim 
Duncan - zawodnik wybitny, a 
przy tym cichy, skromny i nie 
szukający uwagi mediów. 

Tak też można przedstawić 
Agatę Dobrowolską, która 
zdjęcia na potrzeby tego mate-
riału rozpoczęła od słów „O co 
będziesz mnie pytał? Ja jestem 
skromną dziewczyną, nie mam 
za wiele do powiedzenia”. Na 
szczęście także i w kwestii swo-
jej rozmowności Agata zachowa-
ła typową dla siebie skromność. 

Może trudno w to uwie-
rzyć, ale właśnie trwa 10. 
sezon kariery Agaty Dobrowol-
skiej. Wszystko zaczęło się w 
SMSie PZKosz Łomianki, gdzie 
spotkała się chociażby z inną 
koszykarką Ślęzy Wrocław - 
Magdą Kaczmarską. W skła-
dzie SMS-u znalazły się także 
Monika Jasnowska czy Aldona 
Morawiec. Już wtedy był pro-
blem z umieszczeniem Agaty 
w ramach pozycji - na jednej 
ze stron z archiwalnymi dany-
mi zapisana jest jako obroń-
ca/skrzydłowa. Obecnie na 
„dwójce” już się nie pojawia, 
ale wciąż nie ma przypisanej 
konkretnej pozycji.

- Wszyscy trenerzy powta-
rzali, że powinnam gra na ob-
wodzie. Wzrost zawsze pchał 
mnie pod kosz i musiałam grać 
jako silna skrzydłowa czy środ-
kowa. Uważam za dużą zaletę 
to, że pozycja 3/4 robi się co-
raz bardziej modna i powinnam 
umieć to wykorzystać - stwier-
dziła skrzydłowa Ślęzy.

Po Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Łomiankach 
przyszedł czas na klub wicemi-
strzostwa Polski, CCC Polko-
wice. Tam prawdziwa plejada 
gwiazd: Agnieszka Majewska, 
Sharnee Zoll, Gintare Petro-
nyte, Iva Perovanović, Amisha 
Carter. W środku całego tego 
zamieszania 18-letnia Agata 
Dobrowolska, która w swoim 
pierwszym sezonie w Polko-
wicach zdobyła dwa punkty w 
14 minut w Ford Germaz Eks-
traklasie. Kolejne rozgrywki to  
21 punktów w 82 minuty. Ale 
jak tu grać, kiedy w składzie 
jest Agnieszka Bibrzycka?

- Już będąc w podstawówce 
Agnieszka była dla mnie wzo-
rem. Miałam szansę mieszkać 
z nią w pokoju, trenować z 
nią, uczyć się od niej i to było 
najfajniejsze. Przyszła do Po-
lkowic w połowie sezonu, to 
był jej powrót po ciąży. Impo-
nowała mi jej pewność siebie, 
doceniałam wszystkie małe 
rzeczy, które potrafiła mi po-
kazać na boisku, często grałam 
przeciwko jej na treningach i 
potrafiła mi podpowiedzieć, co 
należy zrobić, żeby lepiej grać.  
To marzenie każdej zawod-
niczki - tak wspomina pracę 
z Agnieszką Bibrzycką Agata 
Dobrowolska. 

9000 kilometrów od domu

Po sezonie 2011/12 przy-
szedł czas na decyzję w 

sprawie przyszłości. Co może 
zrobić dziewczyna, która w 
wieku 20 lat dwukrotnie zo-
stała wicemistrzynią Polski? 
Oczywiście wyjechać do Sta-
nów Zjednoczonych. 

- Rodzice dbali o to, żebym 
skończyła studia i dbała o 
przyszłość - podkreśla Agata.  

Przeskok z Polkowic do 
Casper w stanie Wyoming 
z punktu widzenia wielkości 
miasta przypominał podróż 
15 kilometrów od Polkowic - 
do pobliskiego Lubina, który 
liczy sobie niewiele więcej 
mieszkańców niż miasto dwu-
krotnych mistrzyń Polski. Ale 
to nie była trwająca 20 minut 
podróż  samochodem, tylko 
miejscowość oddalona 8200 
kilometrów. 

- Wszystko było dla mnie 
nowe – kultura, ludzie, zwycza-
je - wspomina Dobrowolska. Po 
roku w junior college’u przenio-
sła się jeszcze dalej. Dołożyła 
kolejne tysiąc kilometrów i 
na trzy lata zakotwiczyła w El 
Paso w stanie Teksas. W bar-
wach UTEP Miners rozegrała 
trzy sezony, ale mogła też spo-
ro podróżować. 

Sport jest fajny, ale 
nic nie trwa wiecznie. 
Nawet jeśli dopisze ci 
zdrowie, to sport nie 
będzie twoim zawodem 
przez całe życie.

- Największe wrażenie zro-
biła na mnie Kalifornia. Miałam 
szansę z całym zespołem zo-
baczyć Universal Studios, mia-
sto wewnątrz miasta, to było 
niesamowite przeżycie. Trud-
no ograniczyć się do jednego 
miejsca w USA, ale Kalifornia 
to wspaniałe miejsce. Zarówno 
pod kątem bogactwa natural-
nego, bo ma na przykład Park 
Narodowy Redwood, który 
mogłam zobaczyć, jak i wpły-
wu ludzi, ze wspomnianym 
Universal Studios - opowiada 
reprezentantka Polski. 

W Stanach była znana 
jako „Gari” albo „Agara”. 
Amerykanie nawet nie pró-
bowali łamać sobie języka na 
nazwisku Dobrowolska. Już w 
UTEP znana była z dobrego 
rzutu, a z nią w składzie dru-
żyna prowadzona przez Keithę 
Adams częściej wygrywała niż 
przegrywała. W pierwszym 
sezonie w meczach, w których 

- Amerykański luz jest fajny. 
Śmiejemy się z nich, bo u nich 
zawsze wszystko jest dobrze, 
mimo że czasem nie jest, ale 
mentalnie podchodzą do życia z 
mniejszym stresem. 

Czy, parafrazując klasyka, 
naszym dziewczynom brakuje 
luzu? O ile w trakcie niektórych 
meczów Ślęzy Wrocław w tym 
sezonie można się z tym nie 
zgodzić (i niekoniecznie jest to 
dobra rzecz, wystarczy zapytać 
trenera Arkadiusza Rusina), to 
po końcowej syrenie, zwłaszcza 
przy przegranych, w Agacie Do-
browolskiej kotłują się emocje. 
To jedyne momenty, w których 
bywa niesympatyczna. Wystar-
czy jednak źle przespana noc, 
żeby motywacja wróciła.

- Bardzo kiepsko śpię po 
meczach. Jeśli coś nie pójdzie po 
mojej myśli czy po myśli zespołu, 
to bardzo to przeżywam.  Czasa-
mi chciałoby się na chwilę cho-
ciaż nie myśleć o koszykówce, 
ale rano się budzę i jestem go-
towa do pracy, jeszcze bardziej 
zmotywowana. Czuję się gotowa 
do tego, żeby udowodnić, że co-
kolwiek było nie tak, to jestem 
w stanie to zmienić - zapewnia 
skrzydłowa Ślęzy. 

Statystyki bez znaczenia

Wprowadzone przez nią 
zmiany nie zawsze są wi-

doczne w statystykach. Wręcz 
przeciwnie, częściej można w 
nich zobaczyć zera lub puste 
miejsca. Jednak ogromnie po-
myliłby się ten, kto uznałby, że 
Agata Dobrowolska nie wpływa 
na grę Ślęzy i reprezentacji Pol-
ski. W koszykówce jest wiele 
różnych, drobnych aspektów, 
które umykają kibicowi, bo nie 
pokazują się w statystykach. 
Nawet oglądając na mecz trud-
no je wyłapać. Ale wystarczy 
poświęcić jeden mecz na ob-
serwację tego, jak skrzydłowa 
Ślęzy pracuje podczas spotka-
nia, żeby zrozumieć jej znacze-
nie dla zespołów Arkadiusza 
Rusina. Szkoleniowiec 1KS-u 
bez przyczyny nie sprowadziłby 

- Nie mam planu, ale 
mam pomysły i staram 
się je realizować. Za-
wsze jestem otwarta na 
propozycje.  

ski. Wszystko sprowadziło się 
do jednego - pasji.

- Chciałabym przekazać 
ogromną pasję do sportu, nie 
chodzi nawet o samą koszy-
kówkę – wszystkie dyscypliny, 
nawet sporty akademickie, 
ludzie w USA są okropnie zara-
żeni sportem. Przekrój kibiców 
jest ogromny, podobnie zresztą 
jak wsparcie, które udzielane 
jest sportowcowi. Każdy w 
Europie życzyłby sobie takiego 
otoczenia, jakie panuje w USA - 
tłumaczy Dobrowolska dodając, 
że chciałaby zabrać ze sobą do 
Polski też kulturę tailgatingu. 

Za oceanem kibice spotyka-
ją się na piknikach już na kilka 
godzin przed meczem, razem 
spędzając czas przed daniem 
głównym w postaci wydarze-
nia sportowego. - Piknik dla 
rodziców, zarażanie dzieci ko-
szykówką to jest dobry pomysł. 
Nas spędzanie czasu z kibicami 
za wiele nie kosztuje, a tak na-
prawdę dla nich to wiele znaczy 
i z takiego założenia często wy-
chodzą ludzie w Stanach - pod-
kreśla reprezentantka Polski.

Ostatnia rzecz nie dotyczy 
stricte sportu, choć ma na nie-
go wielki wpływ. Wszystko jest 
kwestią podejścia.

niż w klubie - przyznaje Dobro-
wolska. 

Możliwość pozostania w 
USA była, ale wygrało przede 
wszystkim to, co zazwyczaj to-
warzyszy człowiekowi będące-
mu dziewięć tysięcy kilometrów 
od domu - tęsknota. W przypad-
ku skrzydłowej Ślęzy na decyzję 
o powrocie wpłynął jeszcze 
jeden niezwykle ważny czynnik. 

- Być może gdybym miałam 
mniej chęci do tego, żeby grać 
w koszykówkę, to zostałabym 
w Stanach. Jeszcze było na to 
za wcześnie. Chciałam, żeby ten 
sport dał mi trochę frajdy. Chęć 
powrotu do rodzinnych stron po 
czterech latach wygrała. Wiele 
zawodniczek z Europy, z który-
mi miałam okazję studiować w 
Stanach borykało się z podob-
nymi dylematami. Ja wyszłam z 
założenia, że droga do USA nie 
jest dla mnie zamknięta. Jeśli 
kiedyś będę chciała tam wró-
cić,  nie tylko jako turystka, ale 
też do pracy, to będę mogła to 
zrobić - mówi Dobrowolska.

Amerykański luz

Agacie zajęło nieco cza-
su zastanowienie się, co 

przede wszystkim chciałaby 
zabrać ze sobą z USA do Pol-

skrzydłowa Ślęzy zdobywała 
punkty Miners miały bilans 12-
2. Rok później była jedyną za-
wodniczką, która wychodząc w 
pierwszej piątce miała więcej 
zwycięstw niż porażek (3-2). 

Trzy lata spędzone w El 
Paso to jak na razie najdłuższy 
przystanek w karierze Agaty. 
Oprócz udanych występów 
w drużynie Miners skończyła 
prawo kryminalne, które wciąż 
ją interesuje i jest jedną z opcji 
po zakończeniu kariery. Ten 
czas to także budowanie więzi, 
które w amerykańskim sporcie 
akademickim są mocniejsze 
niż w profesjonalnych druży-
nach sportowych. Tam spędza 
się ze sobą czas nie tylko na 
treningach czy sporadycznych 
wypadach drużynowych. 

- Wiadomo, jak to na stu-
diach jest, spędza się ze sobą 
sporo czasu – treningi, zajęcia, 
spotkania w centrach korepety-
cyjnych, wspólne mieszkanie. Te 
więzi są trwalsze. Choć nawet w 
drużynie akademickiej przewija 
się sporo osób, to z niektórymi 
zawodniczkami grałam przez 
trzy lata. W profesjonalnej ko-
szykówce podpisanie trzyletniej 
umowy to rzadkość. Relacje w 
zespole uniwersyteckim są inne 



Dobrowolskiej do Wrocławia, 
podobnie jak nie powoływał-
by jej do reprezentacji Polski 
za uśmiech. 

Na Agacie, niezależnie od 
tego, czy znajduje się obecnie 
na parkiecie, czy na ławce re-
zerwowych, po prostu można 
polegać. Gdy trener Rusin 
desygnuje ją do gry, pojawia 
się tam, gdzie powinna się 
pojawić. Jeśli jedna z koleża-
nek poda jej piłkę, to nie musi 
się martwić o to, co się z nią 
stanie. Piłka cały czas musi 
być w ruchu, akcja cały czas 
musi się toczyć. 

Spośród 128 sklasyfiko-
wanych zawodniczek, skrzy-
dłowa Ślęzy najlepiej dba o 
piłkę. Najlepiej w całej lidze. 
0.36 straty, osiem łącznie. 
Z Dobrowolską na parkiecie 
żółto-czerwone są lepsze od 
przeciwniczek o 4.4 punktu, 
choć spędza na parkiecie tylko 
18 minut. Patrząc na zawod-
niczkę 1KS-u wyłącznie z per-
spektywy zdobytych punktów 
omija się praktycznie wszystko, 
co wnosi do gry. 

- Dla mnie na pewno bar-
dziej niż indywidualne statystyki 
liczy się drużyna i zawsze to 
powtarzam. Co z tego, że moje 
statystyki będą okej, skoro ze-
spół przegrywa? Wiadomo, że 
zawsze fajnie jest robić liczby 
– wszystkie zbiórki, przechwyty 
czy rzeczy, których nie widać 
w statystykach, a są dla mnie 
ważne. Po spotkaniu doskonale 
wiem, czy to był dla mnie dobry 
mecz, czy nie - zapewnia Dobro-
wolska.

Co, gdy nie przespana noc 
nie wystarczy do tego, żeby 
przyjść na trening z ochotą do 
pracy? Gdy brakuje silnej woli, 
gdy ogień wewnętrznej moty-
wacji nie płonie tak silnie, jak 
zazwyczaj? 

- Atmosfera w zespole i to 
jak ten zespół funkcjonuje na 
boisku i poza nim ma przeło-
żenie na wyniki. Drużyna, tre-
ner, cele, które są przed nami 
stawiane – to mnie motywuje, 

bo jeśli pracuje się w drużynie, 
która wzajemnie się motywuje i 
potrafi rozdzielić czas pomiędzy 
pracę i żarty, budując małą ro-
dzinę to bardzo pomaga - pod-
kreśla skrzydłowa Ślęzy.

Bez planu, ale z pomysłami

Im bliżej końca sezonu, tym 
coraz częściej kibice stawiają 

sobie pytania - kto zostanie w 
kadrze na następny sezon? Czy 
zobaczą jeszcze swoją ulubioną 
zawodniczkę w barwach uko-
chanego klubu? W koszyków-
ce niepewności jest więcej niż 
chociażby w futbolu. Krótsze 
kontrakty, nowe przygody i 
wyzwania. Trudno było nie po-
ruszyć tego tematu również z 
Agatą, zwłaszcza po tym, jak 
przyznała, że nie lubi siedzieć w 
miejscu. 

- Uwielbiam podróżować, 
poznawać nowych ludzi i nowe 
kultury. Zawsze jestem ak-
tywna, ciężko mi się nudzić, 
jeszcze w tak dużym mieście 
jak Wrocław, gdzie jest tyle do 
zrobienia, to nie ma takiej opcji 
- przyznała koszykarka 1KS-u. 

Za nią niecały rok w Ślęzie 
Wrocław. Oficjalne potwierdze-
nie transferu miało miejsce 25 

czerwca zeszłego roku. Do tego 
czasu wiele może się jeszcze 
zmienić. Wciąż nie wiadomo, 
jak zakończy się ten sezon w 
wykonaniu podopiecznych Ar-
kadiusza Rusina. Nie śmieliśmy 
też wymagać od bohaterki tego 
tekstu jakiejkolwiek deklaracji 
na temat swojej przyszłości.  

 - Na pewno nie tylko ode 
mnie zależy to, czy zostanę tu 
na przyszły sezon. Bardzo lubię 
Wrocław, łatwo się tu odna-
lazłam. Każdy życzyłby sobie 
takiego miasta do gry. Mam tu 
znajomych, którzy stali się wro-
cławską rodziną i mocno dopin-
gują nas jako zespół. Rzadko 
zdarza się, żę nie ma ich na me-
czu i to wiele dla mnie znaczy. 
Złapali zajawkę na koszykówkę 
– na pierwszym meczu musieli 
sprawdzać zasady, a teraz coraz 
więcej rozumieją - śmieje się 
Dobrowolska.

Zapytaliśmy jeszcze o szer-
szą perspektywę, niekoniecznie 
koszykarską. Z jednej strony 
specjalistka od prawa krymi-
nalnego, z drugiej osoba, która 
chłonie sport w każdej postaci. 
Niezależnie od ostatecznie obra-
nej ścieżki, nie mamy wątpliwo-
ści, że Agata Dobrowolska sobie 

poradzi.
- Sport jest fajny, ale nie 

trwa wiecznie. Nawet jeśli do-
pisze ci zdrowie, to sport nie 
będzie twoim zawodem przez 
całe życie. To wpoili mi rodzice 
i dlatego zdecydowałam się na 
wyjazd do Stanów. Nie zamy-
kam się na jedną konkretną 
rzecz. Nie mam planu, ale mam 
pomysły i staram się je realizo-
wać. Jestem zawsze otwarta 
na propozycje - mówi Agata 
zdradzając przy okazji plany 
wakacyjne. - Ważne, żeby było 
ciepło. Uwielbiam aktywnie 
spędzać czas. W wakacje lu-
bię chodzić z tatą na grzyby. 
Polubiłam koncerty, muzykę 
na żywo. Jestem zwolenniczką 
wszystkich występów live. In-
terakcja z widzem jest fajna, bo 
wtedy na mnie się nie patrzy, 
tylko ja mogę się popatrzeć - 
żartuje zawodniczka Ślęzy. 

Niezależnie od tego, jak 
potoczy się wakacyjna przerwa 
Agaty Dobrowolskiej, jedno jest 
pewne. Przez cały czas w tle 
będzie przewija się koszykówka.

- Czy całkowicie jestem w 
stanie wyrzucić ten sport? Na 
pewno nie. 

Zdziwienia brak. 
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Ponad 100 dni przyszło czekać 
kibicom trzecioligowych dru-
żyn na powrót ich ulubionych 
zespołów na boiska. Ligowe 
murawy od kilku tygodni były 
szykowane na trzy miesiące 
intensywnego użytkowania i w 
drugi weekend marca oczeki-
wanie dobiegło końca. 

Choć pogodę 9 i 10 marca 
trudno było określić mianem 
wiosennej, piłkarze Ślęzy Wro-
cław oraz Ruchu Zdzieszowice 
wyszli na boisko uśmiechnięci 
- czym innym są bowiem me-
cze sparingowe, a czym innym 
rywalizacja o ligowe punkty. 
Przed podopiecznymi Grzego-
rza Kowalskiego w pierwszej 
połowie 2019 roku stoi jeden 
cel - pokrzyżować szyki Gór-
nikowi Polkowice w walce o 
awans do II ligi. 

Długa, długa zima
W zimie żółto-czerwoni cięż-
ko pracowali, aby jak najlepiej 
przygotować się do wiosen-
nych zmagań. Trenowali nie 
tylko na obiektach we Wrocła-
wiu, ale też na zgrupowaniach 
w Wałbrzychu i Świdnicy. Ze-
spół rozegrał siedem meczów 
sparingowych. Ich rezultaty 
może nie powalają na kolana, 
ale też nie one były w tym 
czasie najważniejsze. Trener 
Grzegorz Kowalski zazwyczaj 
grał szerokim składem, żeby 
uważnie przyjrzeć się wszyst-
kim zawodnikom, których 
miał do dyspozycji. Dodatko-
wo szkoleniowiec obserwował 
w akcji zawodników testowa-
nych, którzy nie zawsze speł-
niali jego oczekiwania. 

Efekty? Na siedem roze-
granych sparingów piłkarze 
Ślęzy wygrali dwa, pokonując 
GKS Mirków/Długołęka 7:0 
oraz Nysę Kłodzko 5:0. Za-
wodnicy 1KS-u mierzyli się 
głównie z zespołami z czwar-
tej ligi, ale zimą zmierzyli się 

również z zespołami z Fortuna 
I Ligi. Tradycyjnie już, niezależ-
nie od pory roku, wrocławianie 
sprawdzili swoje umiejętności 
na tle Odry Opole, zaś drugim 
sparingpartnerem z zaplecza 
LOTTO Ekstraklasy była War-
ta Poznań. Pełne zestawienie 
spotkań sparingowych przy-
pominamy na końcu tej strony. 

Odejścia (nie)planowane
Konsekwencją zimowych 
meczów kontrolnych były 
nieuniknione ruchy kadrowe. 
Z dwoma transferami z klubu 
trudno pogodzić się wszystkim 
związanym ze Ślęzą Wrocław. 

Już w listopadzie, tuż przed 
zakończeniem pierwszej rundy 
spotkań grupy 3. III ligi wia-
domo było, że domowe starcie 
Ślęzy z Lechią Dzierżoniów 
będzie (mamy nadzieję, że tym-
czasowo) ostatnim meczem w 
żółto-czerwonych barwach dla 
Jakuba Jakóbczyka. 29-letni 
napastnik wyjechał do Australii 
i tam łączy pracę z grą w piłkę. 

O ile pierwszego zawiesze-
nia kariery poniekąd się spo-
dziewano, tak drugie spadło 
na sztab jak grom z jasnego 
nieba. Buty na kołku postano-
wił też zawiesić Kajetan Łątka, 
co oznaczało, że w zimie Ślęza 
straciła obu kapitanów i dwóch 
najstarszych zawodników. Ra-
zem między sobą mają 306 
spotkań w barwach 1KS-u. 
Łątka, który podczas gali Ta-
lenty Ślęzy Wrocław 2018 
otrzymał nagrodę dla Piłkarza 
Roku Ślęzy, w swojej dotych-

czasowej karierze żałuje tylko 
jednej rzeczy - okrągłego zera 
w rubryce „bramki”. Wierzy-
my jednak, że Kajtek wróci do 
naszego klubu wraz ze swoim 
przyjacielem, Kubą Jakóbczy-
kiem i obaj jeszcze nie raz ucie-
szą nas swoimi trafieniami. 

Pozostałe ruchy z klubu 
to trzy wypożyczenia i jeden 
transfer definitywny. Jeszcze 
w listopadzie rozwiązano umo-
wę z Piotrem Szermachem. Do 
klubu partnerskiego - GKS-u 
Mirków/Długołęka wypoży-
czeni zostali dwaj gracze zma-
gający się z kontuzjami - Kamil 
Mańkowski oraz Tobiasz Jar-
czak. Trzeci z wypożyczonych, 
Andrzej Korytek, przeniósł się 
do Foto-Higieny Gać. 

Do I zespołu dołączył tylko 
jeden zawodnik. 23-letni Pa-
weł Niemienionek to stoper, 
który z powodzeniem może też 
grać na pozycji defensywnego 
pomocnika. Jesienią w bar-
wach Włókniarza Mirsk zdobył 
3 gole w 12 meczach. 

Falstart na inaugurację
Pierwsze trzy mecze wiosny 

KONIEC ZIMOWEGO SNU - GRA III LIGA

Wszystkie najważ-
niejsze informacje o pił-
karskiej drużynie Ślęzy 
w jednym miejscu: za-
praszamy na pilkano-
zna.slezawroclaw.pl.

W pierwszych meczach rundy wiosennej piłkarze Ślęzy grają dobrze, ale cały czas brakuje 
im bramek. Choć ich pozycja w tabeli na razie jest bezpieczna, dłuższa seria meczów bez 
gola i bez punktów może wprowadzić w poczynania żółto-czerwonych niepotrzebne nerwy.

nie potoczyły się po myśli żół-
to-czerwonych. W 2019 roku 
Ślęza Wrocław wciąż pozosta-
je bez gola w meczu ligowym, 
a do tego odpadła z rozgrywek 
Okręgowego Pucharu Polski, 
przegrywając z Piastem Żmi-
gród 1:2. Pomimo dobrej gry 
podopieczni Grzegorza Kowal-
skiego nie byli w stanie poko-
nać Ruchu Zdzieszowice oraz 
rezerw Górnika Zabrze - oba 
te mecze zakończyły się rezul-
tatem 0:1. Być może pierwsze 
spotkanie wyjazdowe tej wio-
sny, w Brzegu z miejscową 
Stalą okaże się szczęśliwe. 

Dla wszystkich, którzy 
lubią sobie zaplanować czas 
wolny z wyprzedzeniem, na ko-
lejnych stronach prezentujemy 
pełen terminarz meczów Ślęzy. 
Zapraszamy też do zapoznania 
się ze skarbem kibica grupy 3. 

Zimowe sparingi Ślęzy Wrocław
Śląsk II Wrocław (IV liga) 1:4, GKS Mir-
ków/Długołęka (IV liga) 7:0, Odra Opole 
(I liga) 0:3, Górnik Wałbrzych (IV liga) 
2:5, Falubaz Zielona Góra (IV liga) 1:2, 
Warta Poznań (I liga) 1:4, Nysa Kłodzko 
(IV liga) 5:0.



Z   a nami pierwsza edycja Ślęza Conference. W niedzielę, 10 marca w 
sali konferencyjnej wrocławskiego MCS-u oraz na terenie Stadionu 

Olimpijskiego odbyły się pierwsze całodniowe zajęcia dla trenerów piłki 
nożnej organizowane przez dział metodologii szkolenia Ślęza Coaching.

Niemal stu trenerów z całej Polski wzięło udział w premierowych warsztatach 
szkoleniowych pod nazwą Ślęza Conference. Szkoleniowcy przez siedem go-
dzin analizowali wiele aspektów trenerskiego rzemiosła, które skupione były 
w dwóch blokach prowadzonych przez Macieja Szeligę ze Ślęza Coaching. W 
pierwszym z nich uczestnicy uczyli się, jak rozumieć grę w oparciu o wybrane 
zawartości treningowe, w drugim zaś dowiedzieli się, jak projektować gry w 
etapie początkowym w procesie nauczania rozumienia gry.

W obu blokach teoretycznych wiadomości przekazywane trenerom były 
obrazowane przykładami z największych aren piłkarskich. Zwieńczeniem 
pracy wykładowej był trening praktyczny przeprowadzony na terenach 
Stadionu Olimpijskiego. W ramach treningu pokazowego uczestnicy zo-
baczyli, jak mogą realizować omawiane od rana treści podczas swoich 
zajęć. Uczestnikom nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura.

– Premierową edycję Ślęza Conference możemy zaliczyć do udanych. 
Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, a w ich trakcie nie brako-
wało interesujących dyskusji na temat rozumienia gry. Wierzę, że wszyscy 
uczestnicy zakończyli je z przekonaniem, że ich wiedza uległa poszerzeniu, 
że dzięki udziałowi w warsztatach będą lepszymi trenerami. A my już pracu-
jemy nad tym, żeby następne edycje były jeszcze lepsze i jeszcze bogatsze 
w interesujące treści. Na pewno zrobimy wszystko, żeby po udanym de-
biucie nie osiąść na laurach, tylko cały czas się rozwijać – deklaruje Grze-
gorz Kowalski, koordynator działu metodologii Akademii Ślęzy Wrocław.

ROZWIJAMY
TRENERÓW





Z jakimi oczekiwaniami pod-
chodziłeś do tego sezonu w 
wykonaniu drużyny U-12? 

Nie miałem żadnych oczeki-
wań w kwestii wyników. Chcia-
łem, żeby dziewczynki podjęły 
rywalizację z przeciwniczkami, 
ze swoimi rówieśniczkami. Na-
szym celem było i cały czas jest 
przygotowanie ich do tego, żeby 
były w stanie rywalizować ze 
starszymi rocznikami, a docelowo 
do gry w seniorkach. Rozmawiali-
śmy z dziewczynami o tym, czego 
oczekujemy od nich w codziennej 
pracy. Ważne dla nas jest zaan-
gażowanie, odpowiednie podejście 
do treningów i koncentracja, bo 
wiadomo że w tym wieku trudno 
jest zachować koncentrację przez 
półtorej godziny. Codziennie tego 
od nich wymagamy.

Zaobserwowałeś jakieś zmiany 
wewnątrz drużyny, czy to pod 
względem umiejętności koszy-
karskich czy innych cech?

Widać po dziewczynkach, że 
koszykówka stała się ich dużą pasją 

mają robić na boisku i treningach. 
Wynik to dla nas sprawa drugorzęd-
na. Nie ma znaczenia, czy wygramy 
10, czy 50 punktami. Interesuje nas 
to, czy dziewczyny są w stanie reali-
zować założenia i grać to, nad czym 
pracują na treningach. To jest głów-
nym zadaniem stojącym przed na-
szym zespołem. Niezależnie od tego, 
z jakim przeciwnikiem gramy, nasze 
zawodniczki muszą grać swoje, pre-
zentować na parkiecie mechanizmy 
wypracowywane na treningach. 
Wiedzą doskonale, czego od nich 
oczekujemy. Naprawdę nie ma zna-
czenia, kto stanie naprzeciwko nas, 
my zawsze musimy wychodzić na 
boisko z tym samym nastawieniem 
i robić cały czas to samo. 

Jaki wpływ na rozwój zawodni-
czek ma rywalizacja?

Jeżeli trenujesz, a nie grasz, to 
trening niewiele daje. Przed sezo-
nem jeździliśmy na turnieje, między 
innymi byliśmy w Krakowie, gdzie 
dziewczyny zmierzyły się z rocz-
nikiem starszym i to dało im dużo 
doświadczenia, które potem zapro-

i zaczęły podchodzić do treningów 
bardzo profesjonalnie. Niezależnie 
od wszystkiego starają się być na 
treningach. U niektórych widać już 
sporą dojrzałość w grze pomimo ich 
młodego wieku, ale przede wszyst-
kim nabrały dużo umiejętności, któ-
re na tym etapie są niezbędne.

Jaka atmosfera panowała w 
drużynie przez te ostatnie kilka 
miesięcy?

Atmosfera jest znakomita, 
w zespole jest naprawdę bardzo 
śmiesznie. Dziewczyny bardzo się 
lubią i to widać, nie ma żadnych 
zgrzytów. Doskonale się dogadują, 
mamy w zespole zawodniczkę z 
rocznika 2010 i ona trzyma się z 
resztą drużyny, a dziewczyny o nią 
dbają, pomagają jej. Widać chemię 
w drużynie. 

Musiałeś specjalnie motywo-
wać dziewczyny w niektórych 
momentach? Czy może od po-
czątku do końca wiedziały, jak 
muszą się prezentować?

Cały czas tłumaczyliśmy im, co 

centowało w lidze. Rywalizacja jest 
niezbędna i dziewczyny muszą grać 
z przeciwniczkami, żeby się rozwi-
jać. Bardzo dobrze na rozwój tego 
zespołu wpłynął występ w Dolno-
śląskiej Lidze Minikoszykówki.

W tym wieku wynik ma duże 
znaczenie w rywalizacji? 

Wynik zawsze jest ważny, ale 
na etapie rozgrywek młodzieżo-
wych drugorzędny. Bardzo cieszy-
my się z wygranej, lecz nas bardziej 
interesuje codzienna praca na 
treningach i systematyczny rozwój 
umiejętności.

W jaki sposób podchodzisz do 
zespołu po wygranych, a jak 
rozmawiasz z zawodniczkami 
po porażkach?

Jeżeli wygrywamy, to najpierw 
rozmawiamy o tym, co nam się 
nie udało, co nie wyszło nam pod-
czas meczu, ale oczywiście potem 
omawiamy wszystko to, co poszło 
zgodnie z planem. Po przegranych 
rozmawialiśmy tylko w trakcie tur-
nieju w Krakowie i Sieradzu. Wtedy 

Trener Roku Akademii Koszykówki Filip Gryszko 
opowiada o znakomitym sezonie swoich podopiecz-
nych i problemach w szkoleniu młodzieży.

DZIEWCZYNY
MUSZĄ
PRZEDE
WSZYSTKIM
GRAĆ!

analizowaliśmy przyczyny porażki. 
Tak jak powiedziałem, to było cenne 
doświadczenie, bo rywalizowaliśmy 
ze starszymi zawodniczkami i ich 
przewaga fizyczna była wyraźna. 
Mimo to staraliśmy się grać jak 
równy z równym i przez większość 
czasu nam to wychodziło. 

Co zrobić, żeby radzić sobie z 
presją i stresem związanym z 
grą w tak młodym wieku? 

W pierwszych meczach było 
widać stres, dziewczyny wychodziły 
na parkiet zdenerwowane. Piłka im 
uciekała, nie chciała się ich słu-
chać. Z turnieju na turniej, z meczu 
na mecz coraz lepiej kontrolowały 
swoje emocje i poczynania. Tak jak 
wspomniałem wcześniej, trzeba 
grać, żeby zdobywać doświadczenie 
boiskowe, żeby obycie było większe, 
a stres się zmniejszał. 

Wasza praca to jeszcze zabawa 
w koszykówkę, czy już praca? 

To musi być zabawa, bo gdyby 
się dobrze nie bawiły, to szybko 
zniechęciłyby się do trenowania. 

Staramy się w treningi wplatać 
elementy zabawy – berki, zabawy 
z piłkami, wyścigi. Myślę, że dziew-
czyny doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że trenując dążą do czegoś,. 
Widzą, jak grają zawodniczki eks-
traklasowe, chodzą na mecze i mają 
swoje ulubienice, więc trenują po to, 
żeby grać tak jak one. 

Twoje zawodniczki próbują 
naśladować swoje idolki na tre-
ningach, wprowadzają do swojej 
gry coś, co zobaczą na parkie-
tach Energa Basket Ligi Kobiet? 

Ekstraklasowy zespół w klubie 
daje przede wszystkim to, że nasze 
dziewczyny mają swój cel, do które-
go mogą dążyć. Mając swoje idolki, 
chcąc być takie jak one mają mo-
tywację do treningów, a następnie 
miejsce, w którym mogą się zapre-
zentować. Pracują nad tym, żeby się 
rozwijać i żeby zagrać w Ekstrakla-
sie we Wrocławiu, a nie trenować 
i potem być zmuszone do wyjazdu. 
Mają wszystko na miejscu i im będą 
starsze, tym ich świadomość i zaan-
gażowanie w pracę będzie większa. 

Na co zwracasz największą uwa-
gę podczas pracy z zespołem? 

Nadrzędnym celem jest, żeby 
dziewczyny wyszkolić. Mają nabrać 
umiejętności indywidualne, nauczyć 
się kozłować, poruszać się po bo-
isku, podawać. Chcemy dać im jak 
najwięcej środków do rozwoju in-
dywidualnego, bo koszykówka na 
dzień dzisiejszy opiera się na umie-
jętnościach indywidualnych. Jeśli je 
masz, to łatwiej jest ci się wkompo-
nować w zespół. Jeśli zawodniczka 
na przykład rzuca tylko prawą ręką 
albo tylko spod kosza, to trudno 
będzie jej w dzisiejszych czasach 
gdziekolwiek zaistnieć. Dlatego 
skupiamy się przede wszystkim 
nad ich indywidualnym rozwojem. 
Oprócz tego chcemy, aby popra-
wiły swoją motorykę, bo niestety 
dzieci obecnie są bardzo słabo 
przygotowane motorycznie. Bardzo 
dużo czasu poświęcamy na te tre-
ningi – rozwijamy ich koordynację 
i wszystkie inne aspekty związane 
z poruszaniem się w koszykówce. 
Ogólnie rzecz ujmując - chcemy, 
żeby nasze zawodniczki miały jak 

największą wiedzę koszykarską i 
potrafiły ją wykorzystać w warun-
kach meczowych.

Czy na tym etapie rozwoju 
zawodniczek należy zwracać 
uwagę na żywienie, na odpo-
wiednie prowadzenie się poza 
treningami? 

Jak najbardziej tak. Podczas 
obozów dużo czasu poświęcaliśmy 
temu, jak powinno wyglądać żywie-
nie sportowca, co powinny jeść, ile 
pić podczas treningu czy poza nim, 
jakie mikroelementy uzupełniać 
i tak dalej. Jeśli dziś dziewczyny 
nabiorą tej świadomości, to potem 
łatwiej będzie im funkcjonować, 
zarówno w sporcie, jak i w życiu 
codziennym. 

Czy poprzez koszykówkę mo-
żesz nauczyć swoje zawodnicz-
ki czegoś o życiu?

Zdecydowanie. Każdy sport i 
bycie w drużynie uczy współdziała-
nia i tego, jak się zachowywać w ży-
ciu. Wyjeżdżamy na obozy i nie my, 
trenerzy, załatwiamy drobne rzeczy, 



cierpliwość do tego, co chcemy 
osiągnąć. Nie jest tak, że zakładamy 
sobie, że w miesiąc czegoś naszych 
zawodniczek nauczymy i za każdym 
razem przebiega to zgodnie z pla-
nem. Cały proces może niekiedy 
potrwać zacznie dłużej i trzeba mieć 
spore pokłady cierpliwości, zwłasz-
cza w sporcie kobiet. 

A jak przebiega współpraca z 
rodzicami, dużo czasu trzeba 
poświęcić na rozmowach z 
nimi, na wyjaśnianiu swoich 
planów i tłumaczeniu decyzji? 

Praca z rodzicami jest jedną z 
rzeczy, bez których grupa dziew-
czynek, którą trenuję w ogóle by nie 
istniała. Mamy naprawdę fajnych ro-
dziców którzy się angażują. Jeżdżą za 
nami gdzie tylko się da, wspierają nas 
jako trenerów, ale przede wszystkim 
wspierają dziewczynki w ich pasji. To 
już jest pasja, bo przyjeżdżają trzy dni 
w tygodniu na treningi i jeżdżą na tur-
nieje. Bez rodziców by się to nie uda-
ło, bo zawodniczki są za małe, żeby 
same jeździć na treningi. Rodzice z 
końca miasta dowożą je na treningi. 
Bez rodziców nie byłoby żadnego 
sukcesu, żadnego dobrego treningu. 

Zatem największym motywato-
rem do dalszych treningów jest 
rodzic?

Może nie tyle motywatorem, co 
wsparciem. Rodzic musi wspierać 
swoje dziecko i razem z nim praco-
wać nad tym, żeby ono dalej chciało 
chodzić na treningi i pracować. Bez 
rodziców w tym wieku nie udałoby 
się osiągnąć takiej frekwencji i za-
angażowania wśród zawodniczek. 

W sporcie, zwłaszcza w piłce 
nożnej coraz więcej mówi się 
o presji ze strony rodziców, 
którzy chcą cały czas oglądać 
swoją pociechę na boisku i 
potem mają pretensje do trene-
rów. Czy doświadczyłeś tego w 
swojej pracy?

Od początku jasno postawili-
śmy sprawę, wyjaśniliśmy, na ja-
kich zasadach będziemy pracować, 
kto będzie wystawiany do składu 
i dlaczego. Zasady były jasno wy-
jaśnione i przedstawione, więc nie 

tylko wysyłamy dziewczyny, żeby 
wdrażać je w dorosłe życie, żeby nie 
myślały, że wszystko mają podane 
na tacy. Poprzez sport jak najbar-
dziej przygotowujemy je do życia. 

Jakie rzeczy chcecie przede 
wszystkim wpoić swoim za-
wodniczkom?

Cały czas dziewczynom tłuma-
czymy, że są zespołem i działają jako 
jeden organizm. Pomimo tego, że ze 
względu na liczebność grupy jeste-
śmy podzieleni na Ślęzę I oraz Ślęzę II, 
dalej jesteśmy jedną drużyną. Zawod-
niczki mają się razem bawić, razem 
się cieszyć, razem grać i wzajemnie 
sobie pomagać. Choć rywalizują 
ze sobą o miejsce w składzie, bo ta 
walka o miejsce w zespole już powoli 
trwa, to wciąż pracujemy wspólnie, 
gramy dla Ślęzy i po to, żeby razem 
wygrać i razem się bawić. 

Trener grup młodzieżowych 
musi pełnić rolę wychowawcy?

Każdy trener powinien być wy-
chowawcą. Musi zwracać uwagę na 
to, co dzieci robią, jak się zachowują, 
czy na parkiecie, gdzie uczy gry fair, 
czy poza nim, gdzie pokazuje dobre 
maniery, bo różnie z tym bywa. 
Zadaniem trenera jest pokazywać 
swoim zawodniczkom odpowiednie 
zachowania w życiu codziennym. 

Trener musi być pasjonatem, czy 
może traktować pracę z mło-
dzieżą wyłącznie jako pracę? 

Jeśli byłaby to tylko praca, 
zwłaszcza z dziećmi, to nie byłoby z 
niej żadnych efektów. Trzeba lubić tę 
pracę, trzeba kochać koszykówkę i 
lubić pracę z dziećmi, przede wszyst-
kim z dziewczynkami. Trzeba mieć do 
nich bardzo dużo cierpliwości, jeżeli 
trener traktowałby to jako pracę, to 
cierpliwości by zabrakło. Taki szko-
leniowiec mógłby dzieci zniechęcić, a 
powinien swoją postawą pokazywać, 
że warto ćwiczyć i trenować, bo to 
może im przynieść korzyści.

Czyli to cierpliwość wskazałbyś 
jako główną cechę, którą musi 
mieć szkoleniowiec młodzieży?

Zdecydowanie tak. Jedną kwe-
stią jest cierpliwość do dzieci, drugą 

mamy tego problemu. 

Jak pracuje sztab szkoleniowy 
w Akademii Ślęzy Wrocław? 
Regularnie omawiacie w gronie 
trenerskim plan działań?

Mamy piramidę szkoleniową, 
która obejmuje wszystkie roczniki w 
naszej akademii. Często spotykamy 
się w gronie trenerskim, omawia-
my podczas naszych zebrań to, jak 
mamy szkolić, jak pracować z dzieć-
mi. Oprócz tego spotykamy się na 
turniejach wewnętrznych i próbu-
jemy oceniać dzieciaki, rozmawiać o 
ich postępach i wskazywać obszary 
do poprawy. Bez wspólnej filozofii 
koszykówki nie można mówić o 
Akademii czy o klubie. Musimy mieć 
wspólny program działania, z jed-
nego prostego powodu. Jeśli mamy 
dziecko z rocznika 2010 i chcemy 
zaprosić je do treningów ze starszy-
mi dziewczynkami, to musimy mieć 
pewność, że w obecnej pracuje ono 
na takich samych zasadach i we-
dług tego samego schematu, co rok 
wyżej. Jedna filozofia dla całej Aka-
demii jest niezbędna w kontekście 
efektywnego i skutecznego szkole-
nia młodzieży. 

Rozwijają się zawodniczki, ale 
muszą się rozwijać także trene-
rzy. Co robisz w tym kierunku, 
jak pracujesz nad doskonale-
niem swojego warsztatu?

Cały czas staram się podpatry-
wać innych trenerów. Oglądam filmi-
ki szkoleniowe, biorę udział w szkole-
niach trenerskich. Chcę zobaczyć, jak 
szkoli się gdzie indziej. Za sobą mam 
już wizyty w takich placówkach jak 
szkoła Arvydasa Sabonisa na Litwie. 
Spory wpływ na moją wiedzę trener-
ską ma również przeszłość zawod-
nicza, w Śląsku Wrocław, Kątach 
Wrocławskich czy Rawiczu. 

Grupa treningowa drużyny 
U-12 jest dość spora, ale wraz 
z upływem czasu przychodzi 
selekcja i zawężenie kadry. 
Przygotowujesz się do tego 
momentu jako trener? Jak da-
leko wybiegasz w przyszłość w 
swojej pracy?

Snujemy plany w kontekście 

rocznika 2007. Nie chcemy za-
wężać grupy i żegnać się z niektó-
rymi zawodniczkami, bo to nie o to 
chodzi. Zależy nam na tym, żeby 
dziewczyny, które nie znajdą się w 
pierwszym składzie cały czas mo-
gły się rozwijać. Będziemy chcieli 
dać im możliwość dalszego trenin-
gu, ponieważ w tym wieku niczego 
jeszcze nie można przesądzić ze 
stuprocentową pewnością.  Niektó-
re dziewczynki rozwijają się później 
od innych i dopiero za kilka lat mogą 
być gotowe na granie. Warto na nie 
postawić, zaufać im, pozwolić na 
dalszą pracę. Nie tylko umożliwić im 
trenowanie, ale także z nimi rozma-
wiać, budować ich cierpliwość, bo 
ich czas może nadejść. Nie myślimy 
o naszej Akademii w kontekście roz-
stawania się z zawodniczkami.

Sezon dobiegł końca, ale wasza 
praca wciąż trwa. Jakie wy-
zwania stoją teraz przed Tobą i 
Twoją drużyną?

Chcemy dziewczynki wystawić 
do rozgrywek U-14, żeby rywalizo-
wały ze starszymi przeciwniczkami, 
ale oprócz tego cały czas zostać w 
swoim roczniku. Granie z zawodnicz-
kami starszymi daje sporo doświad-
czenia i boiskowego ogrania, zależy 
nam na tym, żeby dziewczyny zagra-
ły jak najwięcej meczów na styku, bo 
uodparniają się na presję. Cieszymy 
się z wysokich wygranych, ale nie 
dają one wielkiego efektu szkole-
niowego, ponieważ zawodniczkom 
brakuje emocji i świadomości tego, 
jak sobie radzić w decydujących 
momentach. Mają grać, trenować i 
poprawiać swoje umiejętności.

Podsumowując – jak byś z per-
spektywy ostatnich miesięcy 
opisał swoją pracę z drużyną 
U-12 Akademii Ślęzy Wrocław? 

Cieszymy się bardzo, że tyle 
dziewczynek jest z nami i trenuje do 
tej pory. Zawodniczki nabrały bardzo 
dużo umiejętności indywidualnych, 
poprawiły też motorykę, a tych rze-
czy brakowało nam na początku. Je-
stem zadowolony, że podejmują wal-
kę niezależnie od wyniku, dają z siebie 
wszystko i grają z głową do góry, o 
czym cały czas im powtarzamy. 
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