
Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r.  
 

 

Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Wspierania Rozwoju 

Hokeja na Trawie. 

 

W dniu 23 lipca 2014 r. o godzinie 13:00 w sali 179  Gmachu Senatu 

odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Wspierania Rozwoju Hokeja  

na Trawie. 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zgromadzonym 

parlamentarzystom oraz gościom Zespołu Pana Mateusza Grochala – trenera 

polskiej reprezentacji U-16 w hokeju na trawie w przedziale wiekowym do lat 

szesnastu. Prowadzona drużyna  zdobyła w ostatnim czasie wicemistrzostwo  

Europy w swojej kategorii wiekowej.  

Pan Mateusz Grochal przedstawił prezentację dotyczącą rozwoju tej 

dyscypliny sportowej. Polski hokej na trawie wprowadza system szkolenia 

wzorowany na systemie stosowanym w Belgii. Prelegent mówił o potrzebie 

promocji hokeja i możliwościach szkoleniowych polskiej kadry. 

Trener przekonywał, że do wzrostu zainteresowania sportem potrzebne  

są wyniki osiągane regularnie na arenach międzynarodowych już w młodszych 

grupach wiekowych.  Mówił również, że  taką drogą poszli właśnie zawodnicy 

belgijscy.  Konsekwencją tego było stworzenie nie tylko zgranych drużyn  

w kilku sportach zespołowych, ale i rosnące zainteresowanie nimi. Szczególnie 

widać to na przykładzie hokeja na trawie oraz siatkówki, w których kilkanaście 

lat temu reprezentacje Belgii nie zajmowały wysokich not, a aktualnie plasują 

się w ścisłej europejskiej czołówce.  

Zgodnie ze słowami prelegenta podstawą realizacji założeń programu jest 

wdrożenie planu regionalnego szkolenia, pozwalającego na wczesną selekcję 

utalentowanej młodzieży. Bardzo ważny jest indywidualny rozwój młodych 

zawodników, regularne treningi oraz nauka profesjonalnego podejścia do sportu.  



Pan Mateusz Grochal przekonywał także, że system belgijski jest 

praktyczny również z tego powodu, że nie generuje kosztów związanych z 

dojazdami i zakwaterowaniem na konsultacjach zespołowych, nie wymaga także 

dużych nakładów finansowych ze strony zawodników. 

 Trener inspirowany belgijskimi rozwiązaniami wspiera tworzenie 

regionalnych ośrodków szkoleniowych dla chłopców i dziewcząt w Polsce. Dwa 

z nich mieszczą się w Wielkopolsce, w Poznaniu i Gnieźnie. W ośrodkach tych 

program selekcji uzdolnionych nastolatków ruszył z końcem marca br.  

Zostanie wytypowana grupa zawodników, którzy objęci będą 

eksperymentalnym szkoleniem. 

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał Pan Andrzej Grzelak, prezes 

Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Wystąpienie dotyczyło zadań i potrzeb 

PZHT. Konieczna jest budowa boisk hokejowych  spełniających odpowiednie 

normy, a także zadaszanie już istniejących miejsc treningów.  

Prezes wspomniał o oddanych  do użytku ośrodkach w Toruniu, Gąsawach 

i Gnieźnie. 

Pan Minister Andrzej Biernat wyraził uznanie trenerowi oraz pochwalił 

prezentowany przez niego system rozwoju hokeja na trawie. Pan Minister 

obiecał też wsparcie w rozwoju sportowych zainteresowań młodzieży oraz 

szkoleniu  kadry trenerskiej. 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący podziękował za przybycie 

zgromadzonym  gościom oraz członkom Zespołu. 

  

Opracowano w BSS (MG) 

 

 

 

 

 




