
  

Szanowni Państwo, 

 

 Wkraczamy w rok 2022 pełni optymizmu, z planami, działaniami 
i wiarą w słusznie podejmowane decyzje. 

 Należy podkreślić, że roku 2021 pod względem realizacji zadań, 
finansowanych przy wsparciu  Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
możemy uznać za umiarkowanie satysfakcjonujący.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że okres 5 lat wspierania nas jako 
dyscypliny ujętej w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 
zakończył się, co ma wpływ na mechanizmy finansowania szkolenia 
i rozwoju oraz udziału w strukturach i wydarzeniach, których 
jesteśmy członkami w 2022 roku. Dynamika zdarzeń z jaką 
musieliśmy się zmierzyć w 2021 roku i będziemy się mierzyć do 
2024 roku, w dużym stopniu determinuje konieczność 
kontynuowania i adaptacji zmian. 

 Niestety rok 2021 na arenach międzynarodowych został oceniony 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, delikatnie mówiąc, jako mało 
satysfakcjonujący – kadry młodzieżowe U15 i U18 nie mogły się 
sprawdzić z uwagi na odwołane mistrzostwa, kadra młodzików po 
 3 latach nieobecności na turnieju mistrzowskim i krótkich 
konsultacjach nie mogła dać odpowiedniego wyniku,  a okres 
przygotowań i start kadry seniorów w turnieju eliminacyjnym został 
oceniony negatywnie. Przegrane w turnieju eliminacyjnym ME 
zepchnęły Polskę w rankingu o 9 pozycji.  
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Pełne oddanie procesów szkolenia trenerom poszczególnych kadr,  

w okresie programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, nie mogło 

przynieść spodziewanego efektu. Model struktury zarządzania daną kadrą 

poprzez jej autonomię w zakresie organizacji i według własnego uznania bez 

spójności działań, jest czy też okazał się niewłaściwym modelem. Jedynie 

start w Mistrzostwach Europy seniorek i juniorek w softballu został oceniony 

pozytywnie, potwierdzając pozycję kadry w Europie. 

 Obiecującym elementem tegorocznego szkolenia kadr była możliwość 

zorganizowania dla wszystkich grup szkoleniowych konsultacji w drugim 

półroczu. Okres ten dał nam wiele odpowiedzi i zbliżył do poprawy współpracy 

z regionami, konieczności wdrażania zmian w strukturze i samym szkoleniu 

kadr narodowych.  

 Włączenie w procesy konsultacji kadr narodowych trenerów: 

koordynatora Vincenta Colasuonno i trenerów asystujących, pozwoliło 

spojrzeć i ocenić formy i metody szkoleniowe w szerszym ujęciu, aniżeli tylko  

z punktu widzenia jednostkowych zajęć/konsultacji. Intensywna praca trenera 

koordynatora, konieczność odpowiedzialnego włączenia się klubów,  

w przekazywanie rzetelnych danych, rozwijanie struktur szkoleniowych, winna 

dać podstawy do głębszej analizy i planowania zmian w horyzontalnym 

modelu szkolenia. 

 Dzięki programowi „Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie” mogliśmy  

u podstaw rozpocząć intensywną pracę z dziećmi 9-12 lat. Otrzymaliśmy mocny 

i pozytywny odzew ze strony  dzieci, trenerów klubowych i rodziców.  

To pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, choć nie bez obaw  

o mechanizmy partycypacji finansowej czy organizacyjnej.  

 Musimy jednak zmierzyć się z obawami, czy też podważaniem kierunku, 

wdrażania modelu/struktury sportowej opartej o zespół kadry szkoleniowej 

 z trenerami prowadzącymi dany rocznik pod opieką trenera koordynatora.   



 Jednym z celów jaki chcemy osiągnąć to zbudowanie mechanizmów 

funkcjonowania formuły i struktury szkoleniowej kadrowiczów, prowadząc 

procesy rozwoju zawodników przez trenerów danej kadry według przyjętego 

spójnego modelu. Kierunkiem jest takie działanie, by szkolenie w regionach 

odbywało się wykorzystaniem struktury szkoleniowej Związku.  

 Dobrze przeprowadzone zmiany, z zaangażowaniem środowiska, 

zawodników, osób wspierających proces, pozwolą znacznie zbliżyć nas do 

stabilnego rozwoju i sportowych sukcesów, tak by trwałe efekty były 

zauważalne w kolejnych okresach po 5 i 7 latach, w perspektywie programów 

przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles (USA) i Brisbane 

(Australia).  

 Oprócz stabilizacji struktur szkoleniowych, ważnym elementem będzie 

odbudowanie pozycji i wizerunku „kadrowicza”, dla którego możliwości 

startów i sukcesy w zawodach międzynarodowych będą nagrodą za ciężką 

pracę i zaangażowanie na treningach. Niezmiernie ważnym jest respektowanie 

związanych w tym obszarze zasad oraz poszanowanie stosunku do 

reprezentacji. 

 Pozostając przez najbliższe 3 lata dyscypliną nie objętą programem 

przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w większym stopniu musimy 

starać się o włączenie w procesy popularyzacji baseballu i softballu 

szkoleniowców, nauczycieli wf, animatorów sportu. Do tego celu będziemy 

chcieli wykorzystać Program SKS i Projekt Animator oraz inicjatywy 

sympatyków baseballu. Kluczową rolę we wspieraniu struktur organizacyjnych 

mogą odegrać nieprofesjonaliści i wolontariusze, zwłaszcza na poziomie 

najbliższym dzieciom, ale nie tylko.  

 Liczymy, że wdrażając Program „Gramy razem – Wstą/ęp do gry” 

będziemy mogli rozbudować system rozgrywek Teeball i Baseball5,  

a rozgrywki Grand Prix – Weekendy Małej Ligi w kat. U9, U12, U15 przyniosą 

oczekiwane efekty sportowe i pozwolą z sukcesem starować w zawodach 

WBSC Europe i LLB. Będzie to niezmiernie istotne byśmy działali pod jednym 

szyldem Polskiego Związku Baseballu i Softballu. Włączając świadomość 

znaczenia systemu sportu młodzieżowego w skutecznym budowaniu 

potencjału sportowego dyscypliny, da wszystkim korzyści, tzw. „win-win”. 

 



 

 

Powinniśmy w krótkim czasie, począwszy od szkół, klubów szczebla 

podstawowego, będących u podstawy piramidy, poprzez struktury regionalne, 

federacje sportowe (WIS), które regulują i organizują szkolenie wojewódzkie, 

aż po Związek znaleźć takie rozwiązania, by optymalnie wykorzystać własne 

zasoby, poszukując wsparcia zewnętrznego, ograniczać ryzyko do 

jednostkowych niepowodzeń. Struktura oddolna, u podstawy piramidy 

szkoleniowej, podtrzymywana przez zasadę solidarności finansowej, znacznie 

ułatwi transfery między różnymi poziomami szkoleniowymi.  

 Ewolucja przepisów, finansowania i praktyk w zakresie zarządzania sportem, 

udział w życiu sportowym społeczności międzynarodowej, to kolejne wyzwanie, 

które nie tylko wymusza wprowadzanie zmian, ale stawia na inwestowanie  

w budowanie popularności baseballu i softballu. Wiedząc jak ważną rolę  

w sporcie odgrywa informacja, bardzo ważnym będzie szybki, spójny, przejrzysty 

i w pełni przewidywalny przekaz informacji z wykorzystaniem oficjalnych 

kanałów medialnych PZBall, ale także we współpracy z innymi operatorami 

takimi jak, np. Fleshscore.  

 Jedną z form budowania pozycji sportowej, będzie zmiana certyfikacji 

szkoleń, aby lepiej przygotować i podnieść prestiż osób angażujących się  

w rozwój baseballu i softballu. Podstawą tego procesu będzie opracowanie 

regulacji i opisanie kwalifikacji dotyczących: kwalifikacji instruktorskich, 

kwalifikacji trenerskich, kwalifikacji sędziowskich, w ramach projektu pt. 

„Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania 

oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, 

realizowanego przez Instytut Badawczy w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój PO WER oraz przy współpracy z WBSC EUROPE. 

 Możemy powiedzieć, że to kolejny ważny etap wdrażania zmian, patrząc 

m.in. poprzez pryzmat zamiany struktury zarządzania baseballem i softballem 

przez WBSC. Z tej perspektywy istotnym będzie budowanie pozycji sportowej 

w strukturach WBSC EUROPE. 

 

  



 

 

 

Szanowni Państwo,  

 przed nami rok z ambitnymi planami organizacyjnymi, celami sportowymi 

oraz wyzwaniami budżetowymi i zdrowotnymi. 

 Dziękując za zaangażowanie, pracę i wysiłek włożony w 2021 roku  

w realizację programów szkoleniowych, szkolenia lokalnego oraz tego  

na poziomie makroregionalnym i międzynarodowym, życzę nam wszystkim 

w Nowym Roku 2022 wiary w sukces, wytrwałości w działaniu, czerpania 

radości i zadowolenia z osiąganych celów oraz przejścia przez ten trudny okres 

w zdrowiu.  

 

Z wyrazami szacunku i uznania 

 

Prezes Polskiego Związku Baseballu i Softballu  

 

Paweł Szczepanik 
 

Warszawa, 3 stycznia 2022r. 


