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LAUREATAMI 

XVI edycji Konkursu „TRENERKA ROKU” 

zostali: 

 

TRENERKA ROKU 2016 

 ELŻBIETA MADEJSKA 

Treningi tenisa stołowego rozpoczęła w KS "Spójnia" w wieku 14 lat. Do roku 1978 zdobyła medale MP juniorek 

oraz Drużynowych MP seniorek. Po ukończeniu studiów na warszawskiej AWF podjęła pracę w Polskim 

Związku Tenisa Stołowego, gdzie kierowała działem szkolenia, a następnie opiekowała się kadrą narodową 

juniorek i kadetek. W roku 1985 ukończyła podyplomowe studia trenerskie w WSWF w Gdańsku, uzyskując 

uprawnienia trenera II klasy w tenisie stołowym. W 2003 roku uzyskała uprawnienia trenera klasy I,  

a w 2013 została trenerem klasy mistrzowskiej. 

Od roku 1995 roku związana jest ze sportem osób niepełnosprawnych. Początkowo pracowała  

w Integracyjnym Klubie Sportowym AWF w Warszawie jako trener-koordynator w sekcji tenisa stołowego,  

a od roku 2002, po wygraniu konkursu, jest trenerem kadry narodowej osób niepełnosprawnych w tenisie 

stołowym. 

W roku 2016 zawodniczki i zawodnicy trenujący pod kierownictwem Elżbiety Madejskiej wystartowali w pięciu 

turniejach międzynarodowych rangi Pucharu Świata, zdobywając 6 medali złotych, 13 srebrnych  

i 12 brązowych. Najważniejszą imprezą 2016 roku były Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Podopieczni 

Elżbiety Madejskiej zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 8 medali: 2 złote, 3 srebrne  

i 3 brązowe. Największą niespodzianką i oczekiwanym od wielu lat sukcesem było zwycięstwo polskiej drużyny 

kobiet w składzie: Natalia Partyka, Katarzyna Marszał i Karolina Pęk. Zawodniczki zdobyły złoty medal, 

pokonując w finale faworytki - drużynę Chin. Indywidualne medale Karoliny Pęk, Krystyny Siemienieckiej, Rafała 

Czupera i Piotra Grudnia również potwierdzają ogromną wiedzę i doświadczenie trener Elżbiety Madejskiej. 



 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje:    

 

 SABINA WŁODEK 

To była zawodniczka GKS Sośnica Gliwice, Montexu Lublin i SPR Lublin w piłce ręcznej. Wielokrotna 

reprezentantka Polski, uczestniczka mistrzostw Europy i mistrzostw świata. 14-krotna mistrzyni Polski, 

zdobywczyni Pucharu Federacji EHF, wybrana do najlepszej „7”-ki mistrzostw Europy w Holandii (1998).  

Po zakończeniu kariery zawodniczej zdobyła najwyższe kwalifikacje trenerskie (licencja kategorii A). Od sezonu 

2011/12 - trenerka zespołu Superligi SPR Lublin. Z tym zespołem w latach 2012-2016 czterokrotnie zdobyła 

tytuły klubowego mistrza Polski. 

Najważniejszym osiągnięciem w roku 2016  było właśnie zdobycie z drużyną SPR Lublin tytułu mistrzyń kraju. 

Sukces ten jest tym bardziej istotny, że został osiągnięty w konkurencji z zespołami, które prowadzone są  

w ogromnej większości przez mężczyzn. Potwierdził on dotychczasową, prawidłową i systematyczną pracę 

trenerki, która umiejętnie połączyła swoje doświadczenie wysokiej klasy zawodniczki z umiejętnościami i wiedzą 

niezbędną w pracy szkoleniowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRENER ROKU 2016 pracujący z kobietami 

 

 KRZYSZTOF KALISZEWSKI 

Był utalentowanym młociarzem, wielokrotnie startował w mistrzostwach Polski, zdobywając– w 1997 i 2003 

roku – brązowe medale. Przez  całą swoją karierę sportową był wierny jednemu klubowi – Skrze Warszawa. 

Po podjęciu decyzji o zakończeniu czynnego uprawiania sportu w 2007 roku, pozostał w Skrze. Z pasją działa 

na rzecz odbudowy potęgi tego, jednego z najbardziej zasłużonych polskich klubów – obecnie pełni funkcję 

jego prezesa. W latach 2008 - 2012 trenował Szymona Ziółkowskiego (doprowadzając go m.in. do srebrnego 

medalu mistrzostw świata). W 2012 roku oficjalnie został szkoleniowcem mistrzyni rekordzistki świata, mistrzyni 

olimpijskiej – Anity Włodarczyk. 

Rok 2016 zaowocował największymi sukcesami w dotychczasowej współpracy Kaliszewskiego i Włodarczyk.  

- Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro – złoty medal - 82,29 m (rekord świata) 

- zwycięstwo w klasyfikacji IAAF Hammer Throw Challenge 

- Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie - rekord świata - 82,98 m 

 

W 2016 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu.  

Trzykrotnie przyznano mu tytuł „Trenera roku”:  

- w 82. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i TVP  

- przez kapitułę Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego 

- podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Zi%C3%B3%C5%82kowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Lekkoatletyce_2009
https://pl.wikipedia.org/wiki/IAAF_Hammer_Throw_Challenge
https://pl.wikipedia.org/wiki/Memoria%C5%82_Kamili_Skolimowskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Narodowy_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski


 MARCIN WITKOWSKI 

Pasjonat wioślarstwa, w latach 1991 – 2001 uprawiał je wyczynowo, zawodnik „Trytona” Poznań, a podczas 

studiów – klubu AZS AWF Poznań - brązowy medalista akademickich mistrzostw Polski w 1998 r. w kategorii 

2X ML. Pracę trenerską rozpoczął w 1998 r., będąc jeszcze czynnym zawodnikiem, jako asystent trenera  

w Poznańskim Towarzystwie Wioślarzy TRYTON. Z „Trytonem” związany jest zresztą do dziś, pełniąc w PTW 

funkcję koordynatora ds. sportowych oraz wiceprezesa. W 2003 podjął współpracę z Polskim Związkiem 

Towarzystw Wioślarskich jako trener grup kobiecych juniorek i młodzieżówki. W roku 2009 Marcin Witkowski 

został trenerem reprezentacji olimpijskiej kobiet wioseł krótkich, od 2010 był także trenerem i koordynatorem 

szkolenia grupy młodzieżowej wioseł krótkich a od 2012 trenował również reprezentację olimpijską kobiet 

wioseł długich. Po Igrzyskach w Rio de Janeiro przejął opiekę szkoleniową nad reprezentacją olimpijską 

Niemiec.  

Podczas swojej pracy szkoleniowej stworzył profesjonalny zespół składający się z trenerów współpracujących, 

psychologów, trenerów mentalnych, fizjoterapeutów, lekarzy, oraz pracowników naukowych. Podjęte działania 

zaowocowały sukcesami na arenie międzynarodowej podczas startów w mistrzostwach świata i Europy, 

Pucharach Świata, w akademickich mistrzostwach świata oraz w igrzyskach olimpijskich. Już w 2009 roku 

trenowana przez Witkowskiego dwójka podwójna w składzie: Magdalena Fularczyk i Julia Michalska wywalczyła 

podczas MŚ seniorów w Poznaniu złoty medal – pierwszy w historii polskiego wioślarstwa kobiecego. 

Podsumowaniem wieloletniej pracy trenera były dwa medale olimpijskie, zdobyte podczas Igrzysk XXXI 

Olimpiady w Rio de Janeiro. W dwójce podwójnej kobiet Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalii Madaj 

zdobyły dla Polski pierwszy w historii naszego wioślarstwa kobiecego złoty medal olimpijski. Kolejny medal – 

brązowy – zdobyła podczas tych samych igrzysk czwórka podwójna kobiet  w składzie: Maria Springwald, 

Joanna Leszczyńska, Agnieszka Kobus i Monika Ciaciuch. 

Za swą pracę szkoleniową Marcin Witkowski otrzymał: nagrody Prezydenta Miasta Poznania (2006, 

2009, 2013), nagrody Ministerstwa Sportu i Turystyki za osiągnięcia trenerskie;, odznaczony został także 

Krzyżem Kawalerskim (2008) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016). 



 TOMASZ KRYK 

Pasjonat kajakarstwa, uprawiał je 8 lat, a tytuł trenera uzyskał w 1993 r. Podczas swojej pracy w Zespole 

Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu od 1995 roku współpracował z wieloma doskonałymi 

zawodnikami – medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw świata i uczestnikami igrzysk olimpijskich. 

Trener Kryk liczy na wdrożenie w Polsce rozwiązań systemowych, wspierających trenerów, zawodników  

i proces szkolenia sportowego na najwyższym poziomie. Wiedza trenerska jaką opanował, jest wynikiem 

jego uporu i ciężkiej, wieloletniej pracy. Poszukuje najskuteczniejszych rozwiązań, które usprawniają 

warsztat trenerski. 

Tomasz Kryk objął reprezentację Polski kobiet w 2009 roku. Mimo młodego wieku jest trenerem wybitnym. 

Przez ostatnie lata udało mu się stworzyć wyjątkowy zespół szkoleniowy. Przekonał swoje podopieczne 

do bardzo ciężkiej pracy, budując przyjazną atmosferę, sprzyjającą wymogom współczesnego sportu  

w dążeniu do mistrzostwa sportowego.  

Podsumowaniem dorobku medalowego wieloletniej pracy trenera były dwa medale olimpijskie zdobyte 

podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro przez Martę Walczykiewicz  (srebro) w konkurencji  

K-1 200m oraz Beatę Mkołajczyk i Karolinę Naję (brązowy) w konkurencji K-2 500 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY Z KOBIETAMI 

 

 ZBIGNIEW NĘCEK 

Magister inżynier Zbigniew Nęcek, absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Gdańsku, od ponad 30 lat związany jest z tenisem stołowym. Najpierw pracował jako instruktor  

w KS Wanda Kraków i KS Baildon Katowice, a od 1987 do chwili obecnej jest trenerem KS Siarka Tarnobrzeg 

(aktualnie KTS Tarnobrzeg). W latach 1990 – 1992 był trenerem reprezentacji Polski; przygotowywał także 

naszych zawodników do igrzysk olimpijskich w latach: 2008, 2012 i 2016. Od 1992 roku organizuje mecze 

Pucharu Europy, ETTU i Ligi Mistrzyń. 

 

 

Szkolone przez trenera Zbigniewa Nęcka zawodniczki odniosły wiele zwycięstw - zarówno na arenie krajowej, 

jak i międzynarodowej. Ich wspólne najważniejsze osiągnięcia to: 

Igrzyska Olimpijskie  

2008 , 2012 , 2016  - wychował pierwszą na igrzyskach reprezentantkę Polski w tenisie stołowym 

Mistrzostwa Świata 

Brązowy medal w roku 2015 w grze podwójnej  

Mistrzostwa Europy 2011  indywidualne 

Brązowy medal w grze pojedynczej 

Drużynowe Mistrzostwa Europy  

Srebrny medal w roku 2009 

PRO TOUR – cykl najważniejszych Turniejów zakończony, GRAND FINAL 

1. miejsce w grze pojedynczej 2007, 2009, 2011 

PUCHAR EUROPEJSKIEJ UNII TENISA STOŁOWEGO o randze Klubowych Mistrzostw Europy 

1. miejsce 2014/2015 

2. miejsce 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 



Drużynowe Mistrzostwa Polski   

25 tytułów MISTRZA POLSKI w latach 1990-2016 

Indywidualne Mistrzostwa Polski  /gra pojedyncza , podwójna  i mieszana/  

9 razy – 1. miejsce 

33 razy -  2. miejsce 

48 razy – 3. miejsce 

W/w tytuły zostały zdobyte przez zawodniczki: Natalię Partykę, Kingę Stefańską, Jolantę Szatko-Nowak, Martę 

Lityńską, Li Qian, Agnieszkę Gieragę, Annę Januszyk,  Roksanę Załomską 

 

 

Te imponujące sukcesy są wynikiem przemyślanej wieloletniej i systematycznej pracy tak szkoleniowej, jak  

i organizacyjnej trenera Zbigniewa Nęcka. Niezależnie od ciężkiej pracy „przy stole”, wkładał i wkłada wiele 

umiejętności pedagogiczno–psychologicznych  dla stworzenia zespołu w dyscyplinie indywidualnej. Pełni też 

funkcje menadżera i organizatora. Potrafi współpracować z kolejnymi władzami miasta i województwa.  

Od kilkudziesięciu lat prowadzi drużynę dzięki swemu profesjonalizmowi, konsekwencji i walorom osobistym. 

Z zawodniczkami i osobami współpracującymi potrafi zachować przyjacielskie relacje, bez szkody  

dla trenerskiego autorytetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAGRODA ZA PROMOWANIE SPORTU KOBIET 

 

 CELINA SOKOŁOWSKA 

Zawodniczka klubów Budowlani Kielce i TS Wisła Kraków; wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, 

rekordzistka i wieloletnia reprezentantka kraju w biegach średnich, długich i  przełajowych. 

Absolwentka AWF Poznań (magister sportu, trener kl. II i sędzia w lekkiej atletyce) oraz Studiów 

Podyplomowych Organizacji i Zarządzania w AWF Warszawa; wieloletnia Dyrektor Klubu TS Wisła Kraków, 

obecnie pełnomocnik Zarządu/Manager klubu WKS  Wawel Kraków. Współpracuje z wieloma organizacjami 

pozarządowymi, m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Sportu Kobiet, gdzie pełni funkcję wiceprezes Oddziału 

Krakowskiego oraz z Komisją Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim; jest też członkinią Małopolskiej 

Rady Olimpijskiej. Za działalność na rzecz sportu i współpracę z organizacjami społecznymi wielokrotnie 

odznaczana, w tym - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Największe osiągnięcia Celiny Sokołowskiej na rzecz sportu kobiet wiążą się z organizacją imprez sportowych. 

W latach 1995 – 2010 przeprowadzono pod jej bezpośrednim nadzorem 15 edycji międzynarodowego turnieju 

koszykówki kadetek o Puchar Prezes PSSK, z udziałem kilkudziesięciu drużyn. Rozgrywki cieszą się  

z roku na rok stale rosnącą popularnością, przyczyniając się do rozwoju tej dyscypliny sportu w Polsce  

i pozostawiając niezatarte wrażenia ich uczestniczkom, dzięki niepowtarzalnej atmosferze towarzyszącej 

rywalizacji.  

W swojej działalności Celina Sokołowska odnosiła sukcesy nie tylko w organizowaniu masowych imprez dla 

młodych sportowców (np. trzynaście edycji Biegów Samorządowych czy dziewięć Marszobiegów 

Niepodległości). Jest również liderką programów wspierających sportsmenki i sportowców potrzebujących 

pomocy po zakończeniu kariery zawodniczej. Na szczególną uwagę zasługuje Jej zaangażowanie w aktywność 

Rady Seniorów, ukierunkowaną na kultywowanie pamięci o wybitnych postaciach polskiego sportu. 

 



 

 

 

 MARIA KATARZYNA OLESIŃSKA 

Od zawsze związana ze sportem. Od 1986 sędzia łyżwiarstwa figurowego; od 1999 sędzia międzynarodowy. 

Sędzia główny na najbardziej prestiżowych zawodach krajowych. Założycielka i wieloletnia (2002-2015) prezes 

UKŁ SPIN Katowice. W tym okresie zawodnikiem klubu był Przemysław Domański, członek polskiej 

reprezentacji na igrzyskach olimpijskich w Vancouver 2010. Od 2007 roku jest członkinią Zarządu Polskiego 

Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Obecnie pełni dodatkowo funkcję Przewodniczącej Komisji Organizacyjnej 

PZŁF. Jest członkinią Komisji Sportu Kobiet PKOl.  

Katarzyna Olesińska należy do grona aktywnych i kreatywnych organizatorek różnego rodzaju zajęć i imprez 

sportowych. W sposób perfekcyjny organizuje zawody w łyżwiarstwie figurowym.  

Do jej najważniejszych osiągnięć należą:  

- zawody międzynarodowe o „Diamentowy SPIN" w łyżwiarstwie figurowym, których jest pomysłodawczynią. 

Do tej pory odbyło się 5 edycji takich zawodów. 

- organizacja i przeprowadzenie zawodów krajowych w łyżwiarstwie figurowym w tym kilkakrotnie mistrzostw 

Polski w różnych kategoriach. 

- organizacja międzynarodowych „Mistrzostw Czterech Narodów” (Polski, Czech, Słowacji i Węgier). 

Jest również aktywnym sędzią łyżwiarskim, biorącym udział w zawodach międzynarodowych  

(zawody serii Grand Prix) oraz krajowych. 

Katarzyna Olesińska przez swoją działalność wnosi znaczący wkład w funkcjonowanie i rozwój łyżwiarstwa 

figurowego w naszym kraju. 

 

 

 



Regulamin Konkursu na "Trenerkę Roku" organizowanego przez  

Komisję Sportu Kobiet przy PKOl 
 

 

 

1. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych 

indywidualności trenerskich. 

 

2. Konkurs odbywa się w kategoriach: 

A/ Nagroda dla trenerki - za osiągnięcia w danym roku 

B/ Nagroda dla trenera pracującego z kobietami - za osiągnięcia w danym roku 

C/ Nagroda dla trenerki lub trenera - za całokształt pracy z kobietami 

D/ Nagroda za promowanie sportu kobiet  (dotyczy promocji w mass mediach, pracach 

naukowych, podczas organizowanych imprez) 

 

Dopuszcza się przyznanie wyróżnienia w danej kategorii. 

 

Zgłaszać można osoby, które wyróżniają się wynikami swojej pracy, postawą, zaangażowaniem. 

Są doskonałymi fachowcami i wychowawcami. 

 

3. Do nagrody w pierwszych trzech kategoriach można zgłaszać szkoleniowców pracujących z 

polskimi sportowcami. Do nagrody w kategorii D można zgłaszać dziennikarzy, działaczy, osoby 

prywatne, pracowników naukowych, organizatorów imprez. 

 

4. Kandydatury zgłaszają: 

a/ organizacje sportowe (takie jak: Polskie Związki, Stowarzyszenia Sportowe,  

Kluby, Komitety, Fundacje) 

b/ uczelnie wyższe 

c/ osoby indywidualne 

d/ Komisja Sportu Kobiet PKOl 

 

5. Kapitułę rozstrzygającą stanowi Komisja Sportu Kobiet PKOl 

 

 


