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Talent w drodze do sukcesu i realizacji marzeń w piłce nożnej  

 

Wprowadzenie 

 Motywacją do napisania niniejszej publikacji były analizy i dyskusje prowadzone 

przez Sekcje monitoringu i rozwoju młodych polskich piłkarzy za granicą – PZPN. Pojawił 

się pomysł podzielenia i zobrazowania młodym zawodnikom oraz trenerom drogi, 

niejednokrotnie wyboistej i krętej, która prowadzi do odniesienia sukcesu w piłce nożnej. 

Jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie jaką bezsprzecznie jest piłka nożna 

przyciąga do siebie miliony kandydatów na piłkarzy. Niemniej jednak tylko jednostki stają się 

zawodnikami światowej klasy. Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo, Messi czy Lewandowski 

znajdą swoje miejsce w historii futbolu. Wielkich nazwisk można przytaczać w tym miejscu 

całe mnóstwo, jednak należy pamiętać, że jest to tylko ułamek setny zawodników na świecie, 

są to beneficjenci - osoby, które niewątpliwie odniosły ogromny sukces sportowy poparty 

tytaniczną pracą. Warto zauważyć w tym miejscu, że profesjonalne kontrakty w klubach 

podpisuje tylko znikomy procent ludzi uprawiających piłkę nożną. Podobnie wygląda 

sytuacja wśród trenerów piłkarskich. Przykładowo w Polsce szacuje się, że tylko 4% trenerów 

podpisało zawodowe kontrakty. W szeroko rozumianym procesie treningowym często 

zadawane są pytania przez piłkarzy, rodziców lub kibiców: „Jak odnieść sukces w sporcie ?” 

lub „Jak należy postępować by być najlepszym ?”. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta i 

zawsze ma związek z indywidualizacją. Zmiennych warunkujących sukces sportowy jest 

wiele.  

Stąd też celem pracy będzie próba wyeksponowania wybranych karier piłkarzy i 

trenerów, którzy odnieśli sukces sportowy. Adekwatnie do postawionego celu pracy zostały 

sformułowane następujące pytania badawcze: 

 

1. Czy talent ma najistotniejszy wpływ na wysokie rezultaty sportowe ? 

2. Czy kierunek rozwoju i droga do sukcesu zostaje wyeksponowany w rywalizacji 

młodzieżowej ? 

3. Jaki wpływ na osiągane wyniki w piłce seniorskiej może mieć wczesny rozwój 

organizmu ? 

4. Czy porażki mogą kształtować charakter i mieć wpływ na końcowy efekt w piłce 

nożnej ?  

 

 

 

 

 

 



Talent a sukces  

 

 Jednoznaczne zdefiniowanie „talentu” jest bardzo trudne. Przyjmuje się, że 

utalentowanymi i uzdolnionymi nazywamy zawodników czy trenerów, którzy wykazują się 

ponadprzeciętnymi umiejętnościami i zdolnościami. W piłce nożnej składowymi talentu są 

m.in. zdolności ruchowe, szybkość nauczania nowych elementów techniczno – taktycznych, 

zdolności myślenia i uwarunkowania osobowościowe. Elementów mających wpływ na 

odniesienie sukcesu jest bardzo dużo. Niemniej jednak można przypuszczać, że 

najistotniejsza w karierze piłkarskiej jest praca, motywacja wewnętrzna, samoświadomość, 

rzetelność, skrupulatność, systematyczność i stały rozwój. Jednym z najlepszych przykładów 

ukazujących nieustanny rozwój piłkarza jest kariera Roberta Lewandowskiego. Polak w 

wieku 19 lat będąc zawodnikiem Legii Warszawa nie otrzymał propozycji podpisania 

profesjonalnego kontraktu. Jednoznacznie został sklasyfikowany jako niewystarczająco 

utalentowany by należeć do 30 – osobowej kadry pierwszego zespołu. W tej bardzo trudnej i 

obciążającej sytuacji warto zauważyć, iż ogromny wpływ na jego rozwój miała mama, która 

wspierała go w tych trudnych chwilach i zawiozła go do Znicza Pruszków. Teraz z 

perspektywy czasu trudno jest określić jednoznacznie czynniki, które miały wpływ na 

ukształtowanie jednego z najlepszych piłkarzy polskich w historii. Niemniej jednak warto 

zauważyć, iż gdyby Robert zrezygnował z gry w piłkę nożną postępując jak można 

przypuszczać 98 % piłkarzy będących w podobnej sytuacji, sugerując się negatywną opinią 

szkoleniowców z Warszawy nie występowałby w tej chwili w Bayernie Monachium i nie 

tworzyłby historii polskiej piłki nożnej.   

 Kolejnym wyjątkowym polskim zawodnikiem którego kariera nie zapowiadała się 

wyjątkowo od początku był Kazimierz Deyna. Kiedy wieku 16 lat występował w drużynie 

juniorów ZKS Włókniarza Starogardu Gdańskiego jego rówieśnik Włodzimierz Lubański 

debiutował w drużynie narodowej w meczu z Norwegią strzelając pierwszą bramkę. Jak 

relacjonuje autor książki pt. „Deyna” młody piłkarz zadawał sobie pytanie czy może zostać 

jeszcze wielkim piłkarzem, jeżeli jego rówieśnik już zagrał w reprezentacji, a on gra jeszcze 

w juniorach ? (Szczepłek 2012). Nie analizował własnego wieku rozwojowego i ontogenezy 

człowieka. Nie wiedział, że Lubański należał do osób wczesno rozwijających się i jego 

wygląd praktycznie już się ukształtował w wieku 16 lat. Historia pokazała, że 5 lat później 

Deyna, w wieku 21 lat również zadebiutował w pierwszej Reprezentacji Polski. Patrząc z 

pewnej perspektywy można by dyskutować, który z tych piłkarzy był lepszy, kto osiągnął 

więcej. Przypuszczam, że dla jednych Lubański, natomiast dla innych Deyna. Warto 

zauważyć, że osiągnęli podobny wysoki poziom sportowy, pomimo tego, że ich kariery w 

początkowych okresach diametralnie się różniły. Niemniej jednak w obu przypadkach rozwój 

był poparty ciężką pracą i wysoką motywacją w dążeniu do celu. 

 Zawodnikami, którzy osiągnęli poziom reprezentacyjny nie przejawiając początkowo 

talentu reprezentacyjnego w czasach juniorskich było bardzo dużo. Na podstawie wywiadów 

jednym z nich był 40 – krotny Reprezentant Polski Tomasz Iwan, aktualnie dyrektor Kadry 

Adama Nawałki. Niedostatki i niedociągnięcia nadrabiał ambicją, walecznością i 

pracowitością. Co ciekawe żaden z piłkarzy występujących z Iwanem na tamtym etapie 

postrzeganym jako bardziej utalentowany nawet nie zbliżył się do jego osiągnięć.  

 Warto zauważyć, że większość kadrowiczów Adama Nawałki zaliczyła debiuty w 

młodzieżowych Reprezentacjach Polski jako zawodnicy występujący już w piłce seniorskiej 

(PZPN/Reprezentacje 2017). Bramkarz: Łukasz Skorupski U 20 w wieku 20 lat. Obrońcy: Kamil 

Glik U 21 w wieku 20 lat, Artur Jędrzejczyk U 20 w wieku 19 lat, Bartosz Bereszyński U 19 w 



wieku 18 lat, Maciej Rybus U 21 w wieku 20 lat, Maciej Sadlok U 21 w wieku 19 lat. Pomocnicy i 

napastnicy: Robert Lewandowski U 21 w wieku 20 lat, Paweł Wszołek U 19 w wieku 18 lat, Łukasz 

Teodorczyk U 20 w wieku 19 lat. Do tego grona należało by dodać Kamila Wilczka, Kamila 

Grosickiego, Damiana Dąbrowskiego, którzy debiutowali w wieku 18 lat w kadrach U 18 i U 19 oraz 

kadrowiczów, którzy nigdy nie zagrali w młodzieżowych Reprezentacjach Polski takich jak: 

Krzysztof Mączyński (debiut – 26 lat), Igor Lewczuk (debiut - 29 lat), Michał Pazdan (debiut – 20 

lat), Jacek Góralski (debiut – 24 lata), Sławomir Peszko (debiut - 23 lata) i Łukasz Fabiański (debiut 

– 21 lat). Dane te jednoznacznie ukazują pewną tendencję, iż 20 zawodników z szerokiej 26 

osobowej kadry debiutowało najwcześniej w kadrze U 18. Obraz sytuacji pokazuje, że to nie sam 

talent w młodym wieku, ale wola walki, charakter, ciężka praca na treningach i szczęście ma wpływ 

na końcowy efekt w piłce nożnej.  

 Analogicznie o wypadkowej wszystkich tych składowych w pracy trenerskiej czyli ciężkiej 

pracy, umiejętnościach i szczęściu pisze Christoph Bausenwein (2014) w swojej książce o Joachimie 

Löw . Trener mistrzów Świata doznał licznych porażek w swojej karierze trenerskiej zanim poznał 

Jurgena Klinsmanna i współuczestniczył w sukcesach w reprezentacji. Często media przedstawiają 

nam efekt finalny i obraz super bohaterów. Nie pokazując drogi jaką musieli przebyć. I tak np. 

Joachim Löw doznał smaku degradacji z 2 Bundesligi z Karlsrucher czy tureckiej 1 ligi, ponadto 

został zwolniony przed końcem kontraktu z Fenerbahce Stambuł czy Rapidu Wiedeń. Zanim został 

Mistrzem Świata w 2014 roku z Reprezentacją Niemiec. Droga na szczyt nie zapowiadała się tak 

różowo. Jednak efekt końcowy jest ponadczasowy.  

 Inny znakomity trener Jose Mourinho nigdy nie został zaangażowany w roli pierwszego 

trenera w FC Barcelonie (Kalinowski, Stęsik 2017). Niemniej jednak nie wiemy jaki wpływ na ich 

późniejsze sukcesy miały porażki, których doznali. Warto jednak spojrzeć z innej perspektywy na 

pracę jaką należy zainwestować aby odnieść sukces. 

 

Podsumowanie i Wnioski 

 

 Analizowane w pracy przykłady zostały przytoczony w celu zmotywowania młodych 

zawodników będących na początku swojej przygody z piłką i napotykających na swojej drodze 

pewne utrudnienia i wątpliwości. Jedną z maksym, które można by było w tym miejscu przytoczyć to 

słowa psychologa Jacka Walkiewicza Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie 

zwyciężają, których sens odzwierciedla pracę i rozwiewa wątpliwości jakie pojawiają się w szeroko 

rozumianym procesie treningowym.  

 W odpowiedzi na postawione pytania badawcze sformułowano następujące wnioski: 

  

1. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa można przypuszczać, że talent nie ma 

najistotniejszego wpływu na sukcesy sportowe.  

2. Jak pokazują analizowane przykłady, kierunków i ścieżek prowadzących do 

sukcesu jest wiele.   

3. Można przypuszczać, że wczesne dojrzewanie organizmu nie ma dużego 

wpływu na rezultaty w piłce seniorskiej.  

4. Porażki mogą kształtować charakter oraz mieć korzystny wpływ na końcowy 

efekt w piłce nożnej.   

 

5. Na podstawie publikacji można przypuszczać, że upór i dążenie do celu jest w 

stanie przybliżyć młodych zawodników do realizacji marzeń. 
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