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Mam zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie trenerów które odbędzie się w 

dniach 22-23 listopada 2010 w Gdańsku. 

Głównym zadaniem naszych dywagacji, prezentacji, wykładów i zajęć 

treningowych będzie szeroko pojmowana tematyka taktyki i systemów gry. 

Chcąc zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w naszym szkoleniu 

staraliśmy się przekrojowo przedstawić taktykę jako dział strategii sportowej 

ściśle korelującej  z przygotowaniem psychicznym, motorycznym, technicznym i 

teoretycznym. 

 

 

            Tomasz Borkowski 

      Trener-koordynator grup młodzieżowych 
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PROGRAM SZKOLENIA 

 

Poniedziałek, 22 listopada 2010 

10:45-11:00 otwarcie szkolenia – Tomasz Bocheński, dyrektor Akademii Piłkarskiej Lechii 

Gdańsk oraz Tomasz Borkowski, trener-koordynator grup młodzieżowych 

11:00-12:30 przygotowanie zespołu piłkarskiego do meczu – wykład – Czesław 

Michniewicz 

13:00-14:30 monitoring, rejestracja i analiza obciążeń treningowych – wykład – Marek 

Szutowicz 

15:00  obiad 

17:00-18:00 środki nauczające taktykę gry czwórkę obrońców w linii na przykładzie 

zespołu juniorów młodszych rocznika 1996 – wykład – Grzegorz Grzegorczyk 

18:00-19:30 pokaz praktyczny – Grzegorz Grzegorczyk 

 

Wtorek, 23 listopada 2010 

9:00-10:30 System 1-4-3-3 na przykładzie zespołu seniorów Lechii Gdańsk – wykład – 

Tomasz Kafarski 

10:45-12:15 Wpływ przygotowania psychicznego na realizacje założeń taktycznych - 

wykład – Milena Lachowicz 

12:30  Obiad 

14:30 Zestaw ćwiczeń techniczno-taktycznych umożliwiających realizację założeń 

taktycznych w systemowym ustawieni 1-4-3-3 na przykładzie zespołu juniora 

D1 rocznik 1998 – wykład – Robert Jędrzejczak 

15:30-17:00 Pokaz praktyczny – Robert Jędrzejczak 

17:00-18:00 Zestaw ćwiczeń  kształtujących koordynacyjne zdolności motoryczne 

z  wykorzystaniem sprzętu pomocniczego – trening pokazowy – Grzegorz 

Grzegorczyk 
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Stawać się coraz lepszym trenerem to mieć wpływ na poczynania indywidualne zawodnika      

i progresję całego zespołu. Dla nas oznacza to przede wszystkim : 

 

1. „Chcieć” oznacza wolę walki, pragnienie bycia najlepszym, nieustanne dążenie 

do doskonałości na treningach i meczach. 

Nasze „chcieć” to wykład psychologa klubowego, pani Mileny Lachowicz, zawierający 

prezentację psychologicznych problemów związanych z procesem treningowym oraz 

udziałem w zawodach sportowych. Wyodrębniono w niej kwestie związane 

z przygotowaniem taktycznym oraz motywacyjno-emocjonalnym. 

Słowo klucz: Psychologia sportu, motywacja, osobowość a efekt w działaniach zespołu. 

Postawione tezy  dadzą nam możliwość odpowiedzi na pytanie: Czy dyspozycje psychiczne 

zawodników warunkują sukcesy zespołu? 

 

2. „Umieć” oznacza technikę-sposób w jaki wykonuje się zadania na boisku. 

Nasze „umieć” to przygotowanie techniczno - taktyczne charakterystyczne dla etapu 

wszechstronnego i ukierunkowanego w procesie szkolenia młodego adepta: opanowanie 

wszechstronnych umiejętności technicznych, nauczanie i doskonalenie działań 

indywidualnych i grupowych występujących podczas gry w ataku i obronie w aspekcie 

celowości ich stosowania. 

Dlatego właśnie  proponujemy Państwu dwie  prezentacje multimedialne wraz z pokazem 

praktycznym- treningowym trenerów Grzegorza Grzegorczyka i Roberta Jędrzejczaka, na co 

dzień prowadzących zespoły roczników 1996 i 1998 w Lechii Gdańsk. 

Słowo klucz: Zawodnik wie „kiedy, gdzie i czym grać „zaopatrzony w stabilną strukturę 

ruchu poszczególnych elementów technicznych potrafi  skutecznie rozwiązać daną sytuację 

na boisku” 

 

3. „Móc” wyraża kondycję - bycie na tyle silnym, szybkim i wytrzymałym aby można było 

wykonać różne czynności w grze. 

Nasze „Móc” to wykład trenera zespołu Ekstraklasy odpowiedzialnego za  przygotowanie 

motoryczne Marka Szutowicza - „Monitoring, rejestracja i analiza obciążeń treningowych”. 

Słowo klucz: Zapis obciążeń treningowych, dobór środków treningowych w  mikro cyklu 

tygodniowym. Optymalizacja treningu poprzez analizę monitoringu Polar, Lactate Scout, 

badania wydolności piłkarzy. 
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4. „Wiedzieć” określa taktykę przez wielkie „T”. Dlatego poszliśmy za młodością, 

doświadczeniem, wynikami i własnym spojrzeniem naszych ekspertów trenerskich. 

Nasze „Wiedzieć”  to wykłady trenerów Tomasza Kafarskiego i Czesława Michniewicza,     

w których poruszane są aspekty taktyki i jej realizacji na etapie prowadzenia zespołu 

seniorów. Taktyka w ich prezentacjach to znajomość prawidłowości i zasad rządzących grą, 

właściwe zachowanie się w niej dzięki posiadaniu odpowiednich dyspozycji umysłowych. 

Słowa klucze: Aspekt przygotowania zespołu w oparciu o wiedzę i doświadczenia trenera. 

Motywacja, analiza gry przeciwnika, założenia taktyczne a ich realizacja przez samych 

zawodników w  trakcie meczu, przykładowe odprawy. Organizacja gry w ataku i obronie 

systemowego ustawienia 1-4-3-3 na przykładzie doświadczeń trenera zespołu Ekstraklasy - 

Lechii Gdańsk. 

 

NASI PROWADZĄCY 

 

Milena Lachowicz – magister psychologii i wychowania fizycznego, 

psycholog kliniczny.  Od stycznia 2010 współpracuje z drużyną seniorów 

Lechii Gdańsk. Może pochwalić się pracą dydaktyczną m.in. w Zakładzie 

Nauk Społecznych Katedry Nauk Humanistycznych AWFiS w Gdańsku 

czy w Instytucie Pedagogiki i Socjologii w Pomorskiej Wyższej Szkole 

Humanistycznej w Gdyni, w Grupie Wsparcia Metodycznego Pomorskiej 

Federacji Sportu. Autorka i współautorka licznych publikacji związanych 

głównie z psychologią sportu i piłki nożnej. 

 

Tomasz Kafarski – młody i perspektywiczny trener, absolwent gdańskiej 

AWF. W jego sportowym i trenerskim życiu Lechia przeplatała się 

z Kaszubią Kościerzyna. Początkowo był piłkarzem grup młodzieżowych 

biało-zielonych, następnie od 2006 asystentem trenera I zespołu. 

Samodzielnie gdańską Lechię ma pod swoją opieką od kwietnia 2009. 

Wcześnie, w wieku zaledwie 26 lat, został trenerem III-ligowej wówczas 

Kaszubii Kościerzyna, początkowo łącząc funkcję trenera z grą 

w zespole. Mówią, że jest uparty, że ma swoje zdanie i nie przyjmuje 

wszystkiego bezkrytycznie. Jedno jest pewne-nikt początkowo nie dawał mu większych szans 

w roli trenera drużyny Ekstraklasy, teraz grę jego zespołu porównuje się do Barcelony. 
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Czesław Michniewicz – największy sukces, mistrzostwo Polski, odniósł 

prowadząc Zagłębie Lubin. Wcześniej jednak doświadczenie zdobywał 

podczas pracy szkoleniowej w Lechu Poznań, zdobywając w 2004 roku 

Puchar i Superpuchar Polski. W sezonie 2008/2009 prowadził drużynę Arki 

Gdynia. Dwukrotnie z rzędu zdobył tytuł Najlepszego Trenera Wielkopolski 

przyznawanego przez Gazetę Poznańską. Był również nominowany przez 

tygodnik Piłka Nożna do nagrody dla najlepszego trenera polskiej ligi. 

 

Marek Szutowicz – trener przygotowania motorycznego seniorów Lechii 

Gdańsk. Na stanowisku od 2009 roku. Absolwent gdańskiej AWFiS. Były 

piłkarz gdańskiej drużyny (na szczeblu V i IV ligi). Trenował grupy 

młodzieżowe Lechii (junior starszy i junior młodszy) a także rezerwy. 

Uczestnik licznych konferencji i kursów doszkalających. Stale współpracuje 

z prof. Zbigniewem Jastrzębskim. W latach 2004-2009 trener przygotowania 

motorycznego w kadrze U-21 prowadzonej przez Andrzeja Zamilskiego.  

 

Grzegorz Grzegorczyk – absolwent AWFiS w Gdańsku, posiada dyplom 

UEFA A, trener grup młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk 

(1996, 2004), trener w Ośrodku Szkolenia Młodzieży w Gdańsku. Uczestnik 

licznych konferencji szkoleniowych. Współpracuje z portalem 

Footballtrening.pl, autor artykułów do kwartalnika metodyczno-

szkoleniowego Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów 

„Piłka Nożna”. 

 

Robert Jędrzejczak – magister wychowania fizycznego, trener I klasy 

(obecnie na kursie uzupełniającym UEFA A). Przygodę z Lechią rozpoczął 

jako piłkarz w grupach młodzieżowych. Jako trener pracuje od 2003 roku 

(aktualnie rocznik 1998). Pod jego wodzą w 2002 roku kadra Pomorza 

zdobyła srebrny medal w rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Deyny. 

Współpracuje z Pomorskim ZPN (m.in. prowadząc zajęcia pokazowe 

w ramach organizowanych szkoleń). W kwartalniku Polskiego Związku 

Piłki Nożnej „Trener” możemy znaleźć liczne publikacje jego autorstwa. 


