
Zacznê od tego, ¿e bardzo trudno

umówiæ siê z Panem na spotkanie.

Ma Pan a¿ tyle pracy? A¿ tylu spor-

towców szuka wsparcia psychologa?

– To prawda. Wynika to z faktu,

¿e pracujê nie tylko ze sportowcami,

ale tak¿e z osobami zwi¹zanymi

z biznesem. I takich spotkañ jest na-

prawdê du¿o.

Skupmy siê jednak na sportowcach…

– Staram siê im pomagaæ na

dwóch, powi¹zanych ze sob¹ pozio-

mach. Pierwszy, dotyczy przygotowa-

nia pod konkretn¹ imprezê. Taka

wspó³praca trwa zazwyczaj oko³o

dwóch miesiêcy. Ten okres najczêœciej

pokrywa siê z przygotowaniami fizycz-

nymi zawodnika, za które odpowiada

trener. Druga grupa to osoby zasta-

nawiaj¹ce siê, jak lepiej korzystaæ

z treningu, jak optymalizowaæ swój

potencja³. To bardzo szeroki temat.

W tym przypadku bardzo istotna jest

wspó³praca z trenerami, bo to w³aœnie oni

maj¹ ogromny wp³yw na przygotowanie

mentalne zawodnika. Na ka¿dym kroku

staram siê podkreœlaæ, ¿e to trenerzy

rozwijaj¹c swoje kompetencje zwiêksza-

j¹ skutecznoœæ pracy treningowej.

Czyli to bardziej trener potrzebuje po-

mocy psychologa ni¿ sam zawodnik?

– Potrzebuje mieæ pewien za-

kres wiedzy psychologicznej i umie-

jêtnoœci psychologiczne. Trenerzy,

z którymi mam okazjê pracowaæ,

zdaj¹ sobie z tego sprawê. Chc¹ siê

rozwijaæ w tym kierunku. Czêsto na-

wet po zakoñczeniu wspó³pracy,

w razie potrzeby konsultuj¹ ze mn¹

swoje pomys³y i dzia³ania. 

Co sportowiec mo¿e poprawiæ przez

dwa miesi¹ce przed docelow¹ imprez¹?

To praca nad koncentracj¹, a mo¿e nad

umiejêtnoœci¹ wyeliminowania stresu

ju¿ podczas zawodów?

– To ogólne stwierdzenia, ale

mniej wiêcej na tym to w³aœnie polega.

S¹ zawodnicy, którzy dziêki wspó³pracy

z psychologiem potrafi¹ lepiej zro-

zumieæ swoje zachowanie podczas

rywalizacji sportowej. Staram siê te¿

sprawiæ, ¿eby podczas meczu czy po-

jedynku lepiej potrafili wykorzystaæ

umiejêtnoœci, które posiadaj¹. S¹ te¿

tacy sportowcy, z którymi zastana-

wiamy nad rozwijaniem konkretnej

umiejêtnoœci.

Ka¿dy sportowiec wymaga wsparcia

psychologia?

– Trudno mi na to pytanie jedno-

znacznie odpowiedzieæ. Mam kontakt

z wieloma sportowcami i wiem, ¿e s¹

i tacy, którzy z pomocy psychologa

nie korzystaj¹, a mimo to œwietnie so-

bie radz¹. Jest te¿ jednak du¿e grono
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NA KORCIE LEPIEJ
MNIEJ MYŒLEÆ, 
A WIÊCEJ DZIA£AÆ

– Ka¿da dyscyplina sportu ma swoj¹ charakterystykê. 

W tenisie zawodnik ma du¿o czasu na myœlenie. A to 

mo¿e utrudniaæ  – mówi Miko³aj Koterski, psycholog 

wspó³pracuj¹cy ze sportowcami, w rozmowie 

z Tomaszem Sikorskim.



sportowców, którzy odnosz¹ znakomite

wyniki przy wspó³pracy ze specjalistami

z mojej bran¿y. Na to nie ma regu³y. Za-

zwyczaj wygl¹da to tak, ¿e zawodnik

czuje, i¿ nie do koñca potrafi wykorzy-

staæ swój potencja³. Na treningach

jest mistrzem, a w sytuacji stresowej,

podczas rywalizacji z przeciwnikiem,

nie wszystko idzie tak, jakby chcia³.

Umiejêtnoœci s¹, ale nie przek³adaj¹

siê na wyniki. Wtedy pojawia siê pyta-

nie, dlaczego tak siê dzieje?

No w³aœnie, dlaczego?

– Nie jest tajemnic¹, ¿e elita

sportowców, i to bez wzglêdu na dys-

cyplinê, prezentuje bardzo zbli¿ony

poziom. Tak jest choæby w tenisie,

gdzie œwiatowa czo³ówka ma podobne

umiejêtnoœci. Ró¿nice s¹ niewielkie.

Wtedy na poziomie rywalizacji

ogromn¹ rolê zaczyna odgrywaæ gra

psychologiczna. Tê grê mo¿e nam za-

fundowaæ rywal, którzy w odpowiedni

sposób siê zachowuje i próbuje pro-

wokowaæ, prowadz¹c swego rodzaju

mentaln¹ wojnê. Czêsto jest jednak

i tak, ¿e sami sobie robimy problemy,

nakrêcaj¹c siê w trakcie rozgrywki.  

W tenisie czêsto pojawia siê stwier-

dzenie, ¿e najwa¿niejsza jest g³owa.

Tym bardziej ¿e zawodnik w trakcie

meczu nie ma wiêkszego wsparcia ze

strony trenera, który siedzi na trybunach.  

– Nawet jeœli jest on bli¿ej, to

w ferworze walki pewne rzeczy czêsto

umykaj¹. To nie takie proste analizo-

waæ co robi przeciwnik, a przy tym

skutecznie realizowaæ opracowan¹

wczeœniej strategiê. Ka¿da dyscyplina

sportu ma swoj¹ okreœlon¹ charakte-

rystykê. W tenisie zawodnik ma du¿o

czasu na myœlenie. A to niedobrze. Le-

piej mniej myœleæ, a wiêcej dzia³aæ.

Je¿eli g³owa jest zajêta konkretnym

zadaniem, to nie kot³uj¹ siê w niej

w¹tpliwoœci. Jak rozpoczynam pracê

z zawodnikami, to czêsto pytam, na

ile przed zawodami myœl¹ o przeciwni-

ku, a na ile s¹ skupieni na sobie. Nie-

którzy rozpamiêtuj¹ z kim bêd¹ graæ

i przygotowuj¹ strategiê pod rywala.

Inni natomiast koncentruj¹ siê na so-

bie i na akcjach, które bêd¹ graæ. 
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Sport mo¿e pomóc
dziecku rozwin¹æ
i kszta³towaæ 
cierpliwoœæ, 
konsekwencjê 
w d¹¿eniu do celu, 
radzenie sobie 
z problemami, 
pokonywanie trudnoœci.„

Fot. Tomasz Sikorski



Tenis jak Pan jednak zauwa¿y³ jest

sportem doœæ specyficznym…

– Tak, chocia¿by dlatego, ¿e

w trakcie meczu wygl¹da to tak, ¿e po

ka¿dej akcji zawodnik idzie na koniec

kortu i ma chwilê dla siebie. G³owa

jest wtedy zajêta. Zaczyna siê ocenianie,

tego co by³o lub tego co bêdzie. Gracz

myœli. I jest to myœlenie o tym, co tu

i teraz, o nastêpnej akcji, albo te¿

w nieco d³u¿szej perspektywie, o ca-

³ym meczu. W takim przypadku chodzi

o to, aby zawodnik tak sobie pouk³a-

da³ myœlenie, aby pomaga³o mu

w realizacji zadañ.

Praca psychologa jest bardzo niewy-

mierna. Nigdy przecie¿ nie wiadomo,

na ile ma ona wp³yw na wyniki uzyski-

wane przez zawodnika.

– To prawda, ale ja nie mam po-

trzeby, aby to w jakiœ sposób mierzyæ.

Zale¿y mi natomiast na tym, aby za-

wodnik i trener widzieli wyraŸn¹

zmianê, która jest efektem naszej

wspó³pracy i dziêki temu osi¹gali

swoje cele. Ja pomagam w przygoto-

waniach, inspirujê, wspieram w wy-

pracowaniu odpowiedniej strategii,

zwracam uwagê na czynniki, które

moim zdaniem s¹ istotne, pomagam

rozwin¹æ odpowiednie nastawienie

i umiejêtnoœci. To czy strategia zostanie

zrealizowania,  a wnioski wykorzystane

nie zale¿y ju¿ ode mnie. 

Czyta³em jednak wypowiedŸ Moniki

Michalik, medalistki olimpijskiej

w zapasach, która twierdzi³a, ¿e to

w³aœnie po wspó³pracy z Panem dosko-

nale wiedzia³a, jak ma siê zachowaæ na

macie i co w danym momencie zrobiæ…

– Monika to zawodniczka, która

sumiennie realizuje swoje zadania

i d¹¿y do pe³nego wykorzystywania

tego, co wspólnie wypracujemy. To

tylko potwierdza, ¿e to nie ja decydu-

jê o tym, jak sportowiec skorzysta

z tego co ma i potrafi. To nie ja wy-

chodzê na matê, czy te¿ na kort. Nie

mam zreszt¹ w zwyczaju jeŸdziæ na za-

wody ze sportowcami. Wychodzê z za-

³o¿enia, ¿e jeœli dobrze wykonaliœmy

swoj¹ pracê, to nie jestem potrzebny,

by staæ przy korcie czy ringu. Moje

miejsce w tym procesie jest jasno

okreœlone. 

Sport uprawiaj¹ coraz m³odsi zawod-

nicy, na których ogromny wp³yw maj¹

rodzice. Tenis zna wiele przypadków

karier, które zosta³y zmarnowane

przez szalej¹cych tatusiów lub mamy.

Mo¿e oni tak¿e powinni korzystaæ

z pomocy psychologa?

– Uwa¿am, ¿e rol¹ rodziców jest

pomóc dziecku przygotowaæ siê do

wyzwañ, które spotka w ¿yciu. Sport

to jeden z obszarów, który mo¿e pomóc

rozwin¹æ i kszta³towaæ cierpliwoœæ,

konsekwencjê w d¹¿eniu do celu, radze-

nie sobie z problemami, pokonywanie

trudnoœci. Ze swojego doœwiadczenia

mogê powiedzieæ, ¿e rodzice m³odych

sportowców czêsto decyduj¹ siê na

tak¹ wspó³pracê. Dzieciom bardzo za-

le¿y na pozytywnej ocenie ze strony

mamy i taty. Po nieudanym wystêpie

czêsto obawiaj¹ siê o ich reakcje. Jed-

nym z zadañ rodzica zatem jest, by

w takich momentach umiejêtnie wes-

przeæ swoj¹ pociechê. Sport to ca³y

system, z pewnoœci¹ du¿e znaczenie

maj¹ tutaj rodzice, trener, równie¿

szko³a. Sztuk¹ jest umiejêtnie pouk³a-

danie elementów tego systemu, tak

¿eby dawa³ najlepsze mo¿liwe efekty.  

Kiedy m³ody sportowiec powinien roz-

pocz¹æ wspó³pracê z psychologiem?

– Najm³odsi zawodnicy, z którymi

pracujê maj¹ po 12-13 lat. To jednak

indywidualna sprawa. 

Obecnie dzieci czêsto s¹ „sfokusowa-

ne” na sport. Maj¹ jasno okreœlony

cel i za wszelk¹ cenê chc¹ go osi¹-

gn¹æ. Kiedyœ te¿ tak by³o?

– Trudno mi to oceniæ. Widzê

jednak, ¿e pierwiastek zawodowego

podejœcia do sportu jest coraz czêœciej

spotykany. Inna sprawa, ¿e sport za-

wodowy wymaga tego, ¿eby wczeœnie

zaczynaæ. Osobiœcie uwa¿am, ¿e sport

w m³odym wieku warto traktowaæ  bar-

dziej jako zabawê, sposób rozwijania

siê, poznawania siebie i innych. To

oczywiœcie nie oznacza, ¿eby siê nie

przyk³adaæ.

Sportowcom z jakich dyscyplin spor-

tu najczêœciej Pan pomaga?

– G³ównie s¹ to przedstawiciele

sportów walki. Jest te¿ sporo tenisi-

stów. W tym drugim przypadku, to naj-

czêœciej m³ode osoby, bêd¹ce wysoko

w rankingach w swoich kategoriach

wiekowych. Co ciekawe, czêsto pracujê

te¿ z amatorami, którzy powa¿nie trak-

tuj¹ swoje starty. To miêdzy innymi

osoby biegaj¹ce maratony lub upra-

wiaj¹ce triathlon.

Pan sam lubi sport?

– Tak. Ju¿ sam fakt, ¿e wspó³-

pracujê ze sportowcami sprawia, ¿e

czêsto jestem w sali lub te¿ na korcie.

Na koniec zapytam o… nazwisko. Znany

re¿yser Marek Koterski to…

– … tak, to mój wujek. 

A widzi Pan w wyobraŸni taki film

„Tenisowy dzieñ œwira”?

– Mo¿na by o czymœ takim pomy-

œleæ... [œmiech]�
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Fot. Tomasz Sikorski


