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LAUREACI XV edycji KONKURSU „TRENERKA ROKU”: 

 
„Trenerka roku 2015” - Malwina Wojtulewicz-Sobierajska 

 
Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła w roku 2000 z trenerem Robertem Dźwigajem, który odkrył w niej 
talent.  Rozpoczęła naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, gdzie kontynuowała karierę 
odnosząc liczne sukcesy, m.in. zdobywając wiele medali mistrzostw Polski. Reprezentowała również kraj na 
imprezach międzynarodowych. Największy sukces odniosła podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy, 
zajmując 5. miejsce w rzucie młotem.  
Zawsze interesował ją sport, więc po zakończeniu kariery zawodniczej postanowiła realizować się jako 
trener. Początkowo prowadziła zajęcia z grupą młodzieżową  odnosząc sukcesy w postaci medali 
mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. 
W roku 2013 rozpoczęła współpracę z Wojciechem Nowickim, który w roku ubiegłym podczas mistrzostw 
świata w Pekinie zdobył brązowy medal w rzucie młotem,  sprawiając wszystkim ogromną niespodziankę. 
 
 
Wyróżnienie – Ewa Bresińska-Krawiec 
Absolwentka Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, doktorantka Zakładu Teorii Sportu. Kajakarstwo uprawiała 12 lat. Jest 
19-krotną medalistką mistrzostw Polski; była również reprezentantką kraju na arenie międzynarodowej (4. 
miejsca w konkurencjach: K2 i K4 500m na Pucharze Świata juniorów - 2003). Od 2009 roku pracuje jako 
trenerka w KS WARTA Poznań (kanadyjkarze), a od 2010 r w SMS Poznań. 
W 2015 roku jej podopieczni wywalczyli 19 medali w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i mistrzostwach 
Polski juniorów. 6 zawodników brało udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy juniorów.  
Od roku 2009 jej podopieczni  zdobyli 90 medali mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych. 
 
 
„Trener roku 2015 pracujący z kobietami” – Tomasz Wiktorowski 
 
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki. Trener klasy II. Od 2006 
do 2009 roku był trenerem żeńskiego Teamu PZT-Prokom, a w latach 2009-2015 kapitanem Reprezentacji 
Fed Cup. Od 2011 roku jest trenerem Agnieszki Radwańskiej. W 2015 roku jego podopieczna osiągnęła 
największy sukces w karierze wygrywając Turniej Masters WTA Finals w Singapurze.  Agnieszka Radwańska 
jest obecnie 2. rakietą świata w rankingu WTA. W wielkoszlemowym turnieju Wimbledon 2015 doszła do 
półfinału. W sezonie 2015 wygrała jeszcze dwa turnieje WTA w Tokio (Japonia) i Tjanjin (Chiny). Zagrała w 
finale turnieju WTA w Eastbourne (Wielka Bryt.). Była w półfinale turniejów WTA w: Katowicach, 
Nottingham (Wielka Bryt.), Pekinie (Chiny). W sezonie 2015 rozegrała 76 meczów, z których 51 wygrała. 
W roku 2015 Tomasz Wiktorowski był trenerem i kapitanem reprezentacji Polski Fed Cup. Polska drużyna 
występowała w I Grupie Światowej (8 najlepszych zespołów). W reprezentacji występowały: Klaudia Jans-
Ignacik, Agnieszka i Urszula Radwańskie oraz Alicja Rosolska. 
  
Wyróżnienia: 
 
Tomasz Kryk 
Tomasz Kryk jest trenerem kadry narodowej seniorek w sprincie kajakowym i bezpośrednio prowadzi 
szkolenie przygotowujące zawodniczki do igrzysk olimpijskich w 2016 r. Prowadził także  (z sukcesami) 
szkolenie do Igrzysk Europejskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.  
Ma mistrzowską klasę trenerską w kajakarstwie. 
Zawodniczki szkolone przez Tomasza Kryka zdobyły kwalifikacje olimpijskie we wszystkich konkurencjach 
(K-1 200 m, K-1 500 m, K-2 500 m i K-4 500 m).  
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Kim Rasmussen 
Trener piłki ręcznej. Obywatel Danii. Od 2010 roku selekcjoner reprezentacji Polski kobiet. Od pewnego 
czasu także trener rumuńskiego zespołu CSM Bukareszt. Wcześniej szkoleniowiec szwedzkich i duńskich 
drużyn ligowych. Podczas mistrzostw świata w 2015 roku prowadzona przez niego reprezentacja pokonała 
faworyzowane Węgierki i Rosjanki, zajmując w turnieju znakomite 4.  miejsce, powtarzając tym samym 
sukces osiągnięty dwa lata wcześniej. Jak twierdzą zawodniczki – Kim Rasmussen potrafił wytworzyć w 
kadrze narodowej znakomitą atmosferę i wpoić podopiecznym nieustępliwą waleczność od pierwszej do 
ostatniej minuty gry. To właśnie ona stała się źródłem tak dobrych wyników biało-czerwonych.   
 

„Za całokształt pracy” - Urszula Jankowska 
 

Trzykrotna Mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim; była trenerka kadry narodowej juniorów i asystentka 
trenera kadry seniorów. Sędzia główny na najbardziej prestiżowych zawodach krajowych i 
międzynarodowych. Od wielu lat jest radcą generalnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Członkini  
Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Urszula Jankowska należy do grona najbardziej aktywnych i twórczych promotorek sportu kobiet w Polsce. 
Jest  nie tylko ekspertem, ale też „dobrym duchem” wielu inicjatyw i programów wspierających rozwój 
kobiecego sportu, np. ”Liderki Sportu”, „Wolontariuszki w ruchu sportowym”. Jest współautorką 
nowatorskiego projektu badawczo-wdrożeniowego, ukierunkowanego na optymalizację szkolenia i 
długofalowej opieki nad polskimi olimpijkami, p.t. „Sport Kobiet”. Jest współautorką dwóch albumów 
sportowych, podręcznika metodyczno – szkoleniowego łyżwiarstwa szybkiego oraz artykułów w pismach 
specjalistycznych dotyczących sportu kobiet. 
Urszula Jankowska była członkinią Sztabu Przygotowań Olimpijskich i zastępcą Szefa Misji ds. Sportowych, 
w latach 1999 – 2008 /IO Sydney 2000, ZIO Turyn 2006, IO Salt Lake City 2002, IO Ateny 2004, IO Pekin 
2008/ oraz szefową Misji EYOF w Monthey 2005 i Jaca 2007. Od 1987 roku jest wolontariuszką, 
organizatorem i sędzią sportowym w ruchu Olimpiad Specjalnych Polska,  Była członkinią Zespołu 
Doradczego ds. Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Światowej 
Organizacji Olimpiad Specjalnych w Waszyngtonie; była także  zastępcą szefa Komitetu Organizacyjnego 
Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym w Warszawie (2005) oraz współorganizatorką wielu imprez 
sportowych najwyższej rangi organizowanych w naszym kraju. 
 
 


