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ZAWODNIK:
ØWisła Kraków U-8 do U-19 oraz zespół rezerw

PRACA TRENERSKA:
ØTrener z licencją UEFA Elite Youth A od 2017 roku
ØKoordynator AP Futbolica U-6 do U-12
ØROW RYBNIK (asystent u Marcina Prasoła)
ØCRACOVIA  (II trener u Tomasza Kafarskiego)
ØLECHIA Gdańsk (asystent u Tomasza Kafarskiego i 
Rafała Ulatowskiego)
ØCRACOVIA (asystent u Oresta Lenczyka i Jurija 
Szatałowa)
ØGÓRNIK Łęczna (II trener u Wojciecha Stawowego)

OBECNIE:
ØDziennikarz Canal+

FILIP SURMA



1. ROLA MEDIÓW
2. TWOJA POSTAWA WOBEC MEDIÓW
3. WIARYGODNOŚĆ W ŚWIECIE MEDIÓW
4. WSPÓŁPRACA Z RZECZNIKIEM/BIUREM PRASOWYM
5. SOCIAL MEDIA
6. BRIDGING



ROLA MEDIÓW 
A TWOJA KOMUNIKACJA

Podstawową rolą mediów jest PRZEKAZ INFORMACJI 
oraz WSPÓŁTWORZENIE OPINII PUBLICZNEJ.

Media widzą Cię albo w kolorowych albo czarnych barwach – albo 
jesteś dobry albo zły. Media chcą dowiedzieć się czegoś 
ciekawego na Twój temat. 

MASZ WPŁYW NA 
PRZEKAZ MEDIALNY!



ROLA MEDIÓW A TWOJA KOMUNIKACJA 

KONTROLA EMOCJI!



WIARYGODNOŚĆ TRENERA 
W MEDIACH

WIARYGODNOŚĆ 

WIARYGODNOŚĆ = 
PRAWDOMÓWNOŚĆ ?

WIARYGODNOŚĆ = 
PRAWDOMÓWNOŚĆ

WIARYGODNOŚĆ ¹
PRAWDOMÓWNOŚĆ

1.Mowa ciała (uśmiech i naturalna 
gestykulacja)
2.Odpowiednia postawa ciała
3.Umiejętność koncentrowania uwagi na 
sobie (np. poprzez kontakt wzrokowy)
4.Komunikaty werbalne i niewerbalne 
musza być spójne
5.Właściwy ubiór (odbiorca zawsze zwraca 
uwagę na garderobę) i higiena. 
6.Dostosowany język wypowiedzi -
komunikatywność
7.Zgoda ze swoją osobowością
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TRENER W ŚWIECIE SOCIAL MEDIÓW

ROZWÓJ TECHNOLOGII – ROZWÓJ NOWYCH MEDIÓW 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne dają Trenerowi 
bezpośredni wpływ na przekaz informacji i współtworzenie opinii 
publicznej: 

1. TWITTER
2. FACEBOOK
3. INSTAGRAM
4. TIKTOK
5. TWITCH
6. YOUTUBE
…
…

stokowiec.mp4


TRENER W ŚWIECIE SOCIAL MEDIÓW

BYĆ
+ przekaz informacji 
+ wpływ na opinię publiczną
+ kontakt ze światem social
media (nawiązywanie relacji, 
obserwacja współuczestników,
feedback)
+ bycia obecnym w danej 
społeczności i świadomości 
(np. brak pracy, zaproszenie do 
mediów)
+ źródło wiedzy

NIE BYĆ
- hejt ze strony współuczestników
- brak zrozumienia (np. skrót 

myślowy)
- czasochłonne
- każda aktywność jest śledzona

uważaj co „polubisz”
- w sieci nic nie ginie
- „odkrywanie kart”
- nadmiar informacji



TRENER W ŚWIECIE SOCIAL MEDIÓW
Dlaczego nie używasz mediów społecznościowych?

Nie rozumiem tego, ani nie wiem dlaczego miałbym to robić. 
Może kiedyś to zrobię, ale nie czuję tego. Nie rozumiem, 
dlaczego miałbym powiedzieć innym ludziom, ludziom, 
których nie znam, co jest dobre lub nie w danej chwili. Ale to 
jest problem chyba mojego pokolenia. Jestem już na to za 
stary.

2020, Skysports Myślę, że moją najmądrzejszą decyzją w życiu było 
nieużywanie mediów społecznościowych. Nie czytam tego, 
jak ludzie krytykują mnie na mediach społecznościowych. 
Tam mogą pisać ludzie, którzy nie pokazują swojej twarzy, 
mogą pisać co chcą, ale nie czytam tego, więc mnie to nie 
obchodzi. 

2018; 90min.com

Juergen Klopp



TRENER W ŚWIECIE SOCIAL MEDIÓW

Obalmy kolejny mit. Nie gramy z fałszywą 
dziewiątką. Gramy z klasyczną „9”. Czy to Morata, 
Asensio czy Dani Olmo, to zajmują tę samą 
przestrzeń. Ale ich profile są różne. Marco jest 
facetem, który może się obracać, który może iść w 
obie strony. ... Alvaro ma inne cechy. Nazwij to jak 
chcesz, ale jeśli obserwujesz mecz, to nasza "9" 
zazwyczaj otrzymuje piłkę pomiędzy środkowymi 
obrońcami a defensywnym pomocnikiem 
przeciwnika.

Pod względem piłkarskim wciąż nie widziałem lepszej drużyny 
od nas. Być może są drużyny z większą siłą uderzeniową, jak 
Francja czy Brazylia, ale my zawsze wychodzimy z 
mentalnością, że jesteśmy lepsi od rywala. Nasza strategia 
nigdy się nie zmieni.

Twitch, Luis Enrique, MŚ 2022

Concern%20about%20the%20development,%20not%20the%20results.%20All%20children%20should%20play%20in%20all%20positions..mp4


TRENER W KŁOPOTLIWYCH SYTUACJACH 

☝BRIDGING,  czyli „most ucieczki” – tworzenie nowej tezy: 

„Na ten moment to jest wciąż spekulacja, więc poczekajmy na więcej faktów, 
ale chciałbym zwrócić uwagę że…”    

„Widzę to nieco inaczej, choć Twoje uwagi też 
są ciekawe. W tej chwili to co zwraca moją 
uwagę…”

„To jest bardzo dobre pytanie na które sam 
wciąż szukam optymalnej odpowiedzi, 
ale w tym momencie chciałbym zauważyć że…”

„Na gorąco nie chcę się wypowiadać, ale najistotniejsze jest to, że…”

„Najpierw muszę tę sytuację zobaczyć na video, więc nie chciałbym kogoś teraz 
niesłusznie obwiniać, ale co Pan powie o tym, jak…”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!
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