
     SEMINARIUM DLA TRENERÓW PRACUJĄCYCH Z KOBIETAMI 
"PSYCHOLOGIA W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET" 

                                                           Warszawa, 11 grudnia 2017 r. 

ORGANIZATORZY -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polski Związek Piłki Nożnej i Keepers Foundation po raz kolejny zapraszają na seminarium dla trenerów 

pracujących z kobietami. Tym razem "Psychologia w Piłce Nożnej Kobiet" odbędzie się 11 grudnia w Warszawie 

i jak zawsze gościć będzie wykładowców o uznanej renomie. 

Ciągle zbieramy pochlebne recenzje po seminariach zorganizowanych w poprzednich latach a także tych 

niedawnych - z marca, czerwca i września. Niezmiennie - nie tylko ci, którzy na co dzień pracują z kobietami - mają 

niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w pracy szkoleniowej i wzięcia udziału w kolejnym 

dniu pełnym wiedzy. To aż 10 godzin możliwości wymiany doświadczeń i bezpośredniego kontaktu z prelegentami 

oraz realizacja szczytnego celu jakim jest pomoc choremu dziecku. 

CEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do tej pory kobiece seminaria takie jak "Women's Football Day", "Dobre Praktyki w Kobiecym Futbolu" oraz 
"Przygotowanie Fizyczne w Piłce Nożnej Kobiet" gościły prelegentów z Anglii, Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji, 
Hiszpanii, Niemiec, Szkocji, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Portugalii, Włoch, Holandii, Francji i oczywiście 
Polski. Byli wśród nich trenerzy z takich klubów jak Kristianstads DFF, Millwall Lionesses FC, Twente Enschede, 
Vålerenga Fotball, 1. FFC Frankfurt, Cadiz FC, Glasgow City Ladies, Brøndby IF Kopenhaga, Avaldsnes IL, FC 
Rosengård, VfL Wolfsburg, Ajax Amsterdam, Jeunesse Junglinster, Leicester City, Vitesse Arnhem, AGSM Verona, 
KIF Örebro, Benfica Lizbona, TSG Hoffenheim czyTottenham Hotspur również z FIFA Medical Centre of Excellence 
oraz reprezentacji Portugalii, Holandii, Chorwacji i Polski. 

We grudniu swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się kolejni fachowcy posiadający ogromne doświadczenie                

w żeńskim futbolu oraz - co tym razem najważniejsze - w psychologii.  

Podobnie jak podczas poprzednich edycji dochód ze szkolenia przeznaczony zostanie na pomoc dla 

potrzebujących i chorych.  

Tym razem zebrane fundusze przeznaczymy aby sfinansować turnus rehabilitacyjny dla Ani Łacek, sześciolatki 
cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce sprzężone oraz upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. 
Ania jest rehabilitowana od 3 miesiąca życia - ma obniżone napięcie mięśniowe. Wymaga stałej rehabilitacji                    
- zwłaszcza w obrębie małej motoryki. Dla małej Istebnianki polecana jest terapia ręki, basen. Dodatkowo także 
rehabilitacja logopedyczna oraz ortoptystyczna ze względu na rozbieżnego zeza  

Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł. Uczestnicy otrzymują obiad, poczęstunek kawowy, materiały szkoleniowe                                        

i konferencyjne oraz certyfikat. 

TERMIN I MIEJSCE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

11 grudnia 2017 w Warszawie na obiektach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy  

ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie. (http://www.swps.pl/) 

Z Dworca Warszawa Wschodnia dogodny dojazd autobusami linii 123 w kierunku "Dworzec Wschodni Lubelska" lub 173                     
w kierunku "Stara Miłosna" lub 202 w kierunku "Gocławek Wschodni". Po 4 minutach podróży (3 przystanki) wysiadamy na 

przystanku "Mińska 02". Stamtąd 230 metrów pieszo. Można też dojść pieszo - trasa przez ul. Żupniczą zajmuje                       
20 minut marszu. 

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje:  

pod numerem telefonu: 508 695 873 oraz mailowo: karina@keepersfoundation.pl  

Wydarzenie można śledzić na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/224312198106641/ 

http://www.swps.pl/
mailto:info@keepersfoundation.pl
https://www.facebook.com/events/224312198106641/


PRELEGENCI W CZĘŚCI WARSZTATOWEJ -------------------------------------------------------------------------------- 

IGA WALCZAK 

Psycholog sportu, Koordynator Treningu Mentalnego Polish Soccer Skills, Członek Europejskiej Federacji 
Psychologii Sportu (FEPSAC) oraz Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, absolwentka psychologii 
UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z psychologii sportu AWF w Warszawie. 

JAGODA SMOLEŃSKA 

Od zawsze miłośniczka sportu. Wyczynowo przez wiele lat związana z jeździectwem (siedem lat w Kadrze 
Narodowej). W 2017 roku nominowana na Psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jako psycholog sportu 
współpracuje z zawodnikami zarówno sportów zespołowych jak i indywidualnych, na różnych poziomach 
profesjonalizmu. Przez cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, 
konferencjach i wydarzeniach związanych z psychologią, sportem i naukami o sporcie. 

MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA 

Ukończyła studia doktoranckie w tematyce psychologii sportu i aktywności fizycznej w Newcastle, w Wielkiej 
Brytanii. Jest członkiem zarządu ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology) gdzie 
również pełni obowiązki koordynatora departamentu ds. badań.  W ramach projektów badawczych, Małgorzata 
zajmuje się tematyką emocji w sporcie i aktywności fizycznej oraz pracuje indywidualnie z zawodnikami takich 
dyscyplin jak piłka nożna, karate i badminton.  

KAMIL RADOMSKI 

Psycholog sportowy, prezes Stowarzyszenia Pozytywnie Aktywni – aktywizującego społeczeństwo lokalne. Członek 
Association for Applied Sport Psychology (AASP). Absolwent psychologii społecznej w SWPS WZ Wrocław oraz 
Studiów Podyplomowych ,,Psychologia w Sporcie Pozytywnym” w SWPS WZ Sopot. Współtwórca Studiów 
Podyplomowych ,,Psychologia w Sporcie Pozytywnym dzieci i młodzieży” w SWPS WZ Katowice. Ukończył Szkołę 
Trenerów Biznesu „Moderator” przygotowującą do profesjonalnego konstruowania oraz prowadzenia szkoleń. 
Współpracuje indywidualnie z zawodnikami, trenerami, drużynami różnych dyscyplin sportu. 

DOROTA PIETRZYK-MATUSIK 

Założyciel i członek Fundacji FLOW. Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (4 kolejne nominacje), 
Certyfikowany Psycholog Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kl. I. Pracuje z dyscyplinami 
drużynowymi oraz indywidualnymi, w tym z dyscyplinami lotniczymi. Od 2008 roku współpracuje z klubami 
sportowymi, gdzie prowadzi zajęcia psychologiczne i trening mentalny dla zawodników, a także warsztaty dla 
trenerów oraz rodziców. Pracuje też indywidualnie z zawodnikami różnych dyscyplin. W 2017 prowadziła moduł 
psychologiczny na kursach UEFA. Współpracuje z kadrami narodowymi (Szybowcowa Kadra Narodowa Juniorów 
oraz Badmintonowa Kadra Seniorów i Juniorów). Zaangażowana jest także w projekt Ferajna PSOT, gdzie 
współprowadzi treningi piłkarskie dla dzieci. 

ALEKSANDRA ADAMIEC 

Certyfikowany psycholog sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracowała z drużyną kobiecej 
siatkówki Wisły Kraków. Prowadziła szkolenia i konsultacje m.in. dla Polskiego Związku Muay Thai oraz Polskiego 
Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych. Współpracuje z wieloma zawodnikami - zarówno ze sportów 
indywidualnych jak i sportów drużynowych - z drużynami siatkarskimi oraz z polską kadrą w biegach narciarskich, 
a także z kadrą kobiet w kajak-polo, która zdobyła II miejsce na Mistrzostwach Świata oraz z Akademią Piłkarską 
Wisła Kraków. 

KAROL RUCIKOWSKI 

Psycholog sportu, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia ogólna 
oraz studiów podyplomowych Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Współpracuje z żeńską drużyną futsalową na AWF a także w akademii rozwoju poprzez sport Ferajna Psot. 

 



ZUZANNA WAŁACH-BIŚTA 

Z wykształcenia i pasji psycholog sportu. Na co dzień pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i praktyk 
psychologii sportu. Prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z zawodnikami zarówno na poziomie 
seniorskim, jak i młodzieżowym. Współpracuje z trenerami i rodzicami młodych sportowców edukując ich                          
w zakresie pozytywnego wsparcia i motywacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 
aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Psycholog rekomendowany przez Polski Komitet Olimpijski. Członek 
European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), Association for Applied Sport Psychology (AASP), Sekcji 
Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  

ANTONI MARCZYŃSKI 

Certyfikowany Psycholog Sportu I klasy Polskiego towarzystwa Psychologicznego. Absolwent Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.  Posiada uprawnienia instruktora sportu (pływanie i fitness) oraz trener II klasy piłki 
siatkowej. W latach 2007-2010 pracował jako trener siatkówki w młodzieżowych klubach sportowych. Od 2010 
roku pracuje w charakterze psychologa z zawodnikami różnych dyscyplin sportów indywidualnych i zespołowych 
(siatkówka, piłka nożna, żeglarstwo, sporty walki). Prowadzi warsztaty i wykłady w zakresie rozwoju osobistego                  
i psychologii sportu. Od 2010 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS w zakresie psychologii sportu                           
i psychologii osiągnięć.  Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Europejskiej Federacji Psychologii 
Sportu (FEPSAC)  

PRELEGENT W CZĘŚCI WYKŁADOWEJ ------------------------------------------------------------------------------------ 

RUUD VREULS  

Studiował psychologię (Bachelor of Science) na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii  i Uniwersytecie 
Jagiellońskim w latach 2007-2012. Ukończył Master of Arts w dziedzinie psychologii stosowanej w latach 2012-
2015 na Uniwersytecie Martina Luthera w Halle-Wittenberg. Jego główne kierunki badań obejmowały metody 
badawcze, biologię oraz psychologię sportu i zdrowia. Pracował jako stażysta w Instytucie Psychologicznym 
Wydziału Zdrowia i Socjologii Społecznej na Uniwersytecie Sportowym w Kolonii. Tam rozwinął projekt badawczy   
i napisał o tym nim swoją pracę magisterską z tematem: "Działania motywacyjne w sektorze sportowym".  
Ponadto pracował w projekcie "Mental Strengthened". Od dwóch lat jest asystentem naukowym w IMVR 
Universitätzu Köln na wydziale socjologii medycznej. Szanowany w Niemczech  specjalista w zakresie opcji stresu                     
i wspólnego podejmowania decyzji. 

PROGRAM MINUTOWY ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08:00 - 08:45     rejestracja 
08:45 - 08:50     otwarcie seminarium 

08:50 - 10:20     warsztaty (6 sal dla max. 15-osobowych grup - decyduje kolejność zgłoszeń) 

10:30 - 12:00     warsztaty (6 sal dla max. 15-osobowych grup - decyduje kolejność zgłoszeń) 

12:10 - 13:40 warsztaty (6 sal dla max. 15-osobowych grup - decyduje kolejność zgłoszeń) 

13:40 - 14:30     obiad 

14:30 - 15:45     wykład  " Stres i podejmowanie wspólnych decyzji" 
      Ruud Vreuls 

15:45 - 16:00 przerwa kawowa 

16:00 - 17:15 panel    "Temat panelu wskazany poprzez ankietę wśród uczestników" 
   prowadzony przez psychologa, zawodniczkę i trenera 

17:20 - 17:50     panel dyskusyjny 
17:50 - 18:00    zakończenie i rozdanie certyfikatów 
Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru trzech przedpołudniowych warsztatów oraz udziału w wykładzie i obu 
panelach. 



Godz. SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 

08:50  
- 

10:20 

Kamil Radomski 
"Praktyczne 
zastosowanie modelu 
i7W w budowaniu 
wspierającej relacji 
trener - zawodnik" 

Antoni Marczyński 
"Kontuzje i ich 
przyczyny w ujęciu 
holistycznym - czyli 
nie zawsze oczywiste 
powody 
występowania 
urazów w sporcie" 

Dorota Pietrzyk 
-Matusiak 
"Od juniorki do seniorki 
- jak wspierać 
zawodniczki w rozwoju 
sportowym" 
 

Iga Walczak 
"Wielka moc,                       
to wielka 
odpowiedzialność.      
O czym należy 
pamiętać w codziennej 
praktyce trenerskiej?" 

Zuzanna Wałach   
- Biśta 
"Wyluzuj trenerze!" 

Aleksandra Adamiec 
"Wpływ postaw trenera                    
na zawodników i budowanie 
klimatu motywacyjnego.                      
Jak swoim zachowaniem                      
i komunikatami motywować, 
mobilizować i kształtować 
zawodników oraz całą drużynę" 

10:30  
- 

12:00 

Kamil Radomski 
"Praktyczne 
zastosowanie modelu 
i7W  w budowaniu 
wspierającej relacji 
trener - zawodnik" 

Antoni Marczyński 
"Kontuzje i ich 
przyczyny w ujęciu 
holistycznym - czyli 
nie zawsze oczywiste 
powody 
występowania 
urazów w sporcie" 

Dorota Pietrzyk 
- Matusiak 
"Od juniorki do seniorki 
- jak wspierać 
zawodniczki  
w rozwoju sportowym" 

Jagoda Smoleńska 
"Z wyobraźnią można 
więcej - czyli jak 
wykorzystać trening 
wyobrażeniowy                         
w piłce nożnej" 

Karol Rucikowski 
"Planowanie                       
w sporcie, czyli jak                         
i po co ustalać 
sportowe cele" 

Małgorzata Sławińska 
"Emocje w sporcie. Czym są                 
i jak sobie z nimi radzić?" 

12:10  
- 

13:40 

Iga Walczak 
"Wielka moc, to wielka 
odpowiedzialność.              
O czym należy pamiętać                             
w codziennej praktyce 
trenerskiej?" 

Zuzanna Wałah                    
- Biśta 
"Wyluzuj trenerze!" 
 

Aleksandra Adamiec  
"Wpływ postaw 
trenera na 
zawodników                          
i budowanie klimatu 
motywacyjnego. Jak 
swoim zachowaniem                
i komunikatami 
motywować, 
mobilizować                              
i kształtować 
zawodników oraz całą 
drużynę" 

Jagoda Smoleńska 
"Z wyobraźnią można 
więcej - czyli jak 
wykorzystać trening 
wyobrażeniowy                   
w piłce nożnej" 

Karol Rucikowski 
"Planowanie                   
w sporcie, czyli jak                   
i po co ustalać 
sportowe cele" 

Małgorzata Sławińska 
"Emocje w sporcie. Czym są               
i jak sobie z nimi radzić?" 

 


