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� Pi³karskim gwiazdorem jest ten, kto odnosi
sukces na boisku � mówi Harald Stenger, kie-
rownik dzia³u prasowego Niemieckiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i Niemieckiej Kadry
Narodowej. Na przyk³ad Michael Ballack jest
przystojnym, rozchwytywanym towarzysko
i medialnie pi³karzem. W jego przypadku
o pozycji w mediach decyduje to, co siê wyda-
rzy na boisku. Je�li jest dobry, ma sponsora,
ma kontrakt reklamowy, media zabiegaj¹
o jego postaæ. Pod tym wzglêdem specjali�ci
public relations s¹ w dobrym po³o¿eniu. Jako
osoby odpowiedzialne za jego wizerunek nie
musz¹ nic wymy�laæ, by zwróciæ na niego
uwagê publiczno�ci.
Nie oznacza to jednak, ¿e w zakresie komu-
nikacji z mediami � gwiazdy niemieckiego fut-
bolu s¹ pozostawione samym sobie. W Bun-
deslidze przyjêto model partnerski. � Przede
wszystkim jeste�my rzecznikami prasowymi,
ale pi³karze musz¹ widzieæ w nas partnerów
do rozmów. Inaczej nie da siê stworzyæ spój-
nego dla dru¿yny wizerunku � podkre�la

Harald Stenger. � Moritza Volza, zawodnika
angielskiego klubu Fulham, pozna³em 6 lat
temu, gra³ wówczas w kadrze juniorów. Teraz
znalaz³ siê w krêgach kadry narodowej i oczy-
wiste jest, ¿e nie od razu wiedzia³, czego siê
od niego oczekuje i jak powinien odpowiadaæ
na pytania dziennikarzy. Ten m³ody cz³owiek
ciê¿ko zapracowa³ na swoj¹ pozycjê. Naszym
zadaniem jest utrzymaæ j¹, wyja�niæ mu ca³e
zamieszanie wokó³ kadry i sprawiæ, by by³
na nie, medialnie, jak najlepiej przygotowany
� dodaje.
Wzór do na�ladowania
Sportowcy musz¹ mieæ �wiadomo�æ, ¿e ci¹¿y
na nich odpowiedzialno�æ spo³eczna � s¹ wzo-
rem dla setek, czy nawet tysiêcy m³odych osób.
S³awa, b³ysk fleszy, pieni¹dze, mog¹ zawróciæ
w g³owie ka¿demu. Schemat jest prosty. Je�li
kim� zwyczajnym pasjonuj¹ siê tysi¹ce osób,
taka osoba automatycznie staje siê kim� nad-
zwyczajnym. David Beckham jest �wietnym
sportowcem, ale na arenie �wiatowej jest kilku

Gwiazdy sportu

O tym, ile jest wart
dobry sportowiec, decy-
duj¹ dyscyplina, w której
siê specjalizuje, i dobry
mened¿er. Zawodnicy,
którzy potrafi¹ po³¹czyæ
swoje mistrzowskie
wyczyny z zarabianiem
pieniêdzy, s¹ prawdziw¹
kopalni¹ z³ota. 
Je�li do tego dbaj¹ 
o promocjê i wizerunek
medialny, s¹ bezcenni. Fot
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lepszych. Mimo to, w³a�nie on jest obecnie naj-
bardziej popularnym i uwielbianym pi³karzem
na �wiecie. Ma swoj¹ kolekcjê ubrañ, gra w fil-
mach i reklamach. W 2003 roku, w wyniku
przeprowadzonego w Londynie sonda¿u, oka-
za³o siê, ¿e a¿ 37 proc. Brytyjczyków chêtnie
widzia³oby wizerunek pi³karza na banknotach!
Nie wspominaj¹c ju¿ o nieszczêsnym pomy�le
szopki bo¿onarodzeniowej w londyñskim Gabi-
necie Figur Woskowych Madame Tussaud. Bec-
kham jest wszêdzie, ale to medialne zwierzê
i doskonale siê czuje w show biznesie. Niestety,
wielu �wietnych sportowców nie posiada takich
umiejêtno�ci i nie daje sobie rady z wizerun-
kiem bohatera narodowego.
Zdaniem Haralda Stengera, w przypadku nie-
mieckich kadrowiczów jest zwykle inaczej.
Wiêkszo�æ z zawodników doskonale zdaje
sobie sprawê, ¿e osi¹gnê³a to, o czym mog³a
marzyæ jeszcze przed dziesiêcioma laty.
� Doskona³ym przyk³adem jest m³ody pi³karz
kadry Per Mertesacker. Po maturze, z w³asnej
woli wst¹pi³ do s³u¿by cywilnej. Pracowa³ w kli-
nice, gdzie opiekowa³ siê m³odymi, ciê¿ko upo-
�ledzonymi osobami. Teraz jest na szczycie, ale
nadal wie, jakie warto�ci s¹ dla niego wa¿ne
i gdzie le¿¹ jego korzenie � wyja�nia Stenger.
Kibice to wiedz¹ i doceniaj¹. Problem z wize-
runkiem pi³karzy z regu³y ujawnia siê w inny
sposób. Rzecznicy prasowi Bundesligi maj¹ k³o-
poty z utrzymaniem dobrego wizerunku dru-
¿yny, nie jednostki.
W t³umie trudniej
K³opot pojawia siê czêsto, gdy sportowcy maj¹
do czynienia z t³umem. � Szkolimy naszych pi³-
karzy, uczymy ich, jak siê powinni zachowaæ
i nie straciæ panowania nad sob¹ � mówi Harald
Stenger. Na trening niemieckiej kadry narodo-
wej przychodzi oko³o 2000 osób,
jest ciasno, kibice siê t³ocz¹ i prze-
pychaj¹. Pi³karze s¹ przygotowani
na bezpo�redni kontakt z fanami,
wiedz¹, ¿e do ich obowi¹zków
nale¿y równie¿ rozdawanie auto-
grafów. Ka¿dy z zawodników jest
w stanie rozdaæ nawet 800 auto-
grafów jednorazowo � to olbrzy-
mia liczba. Czê�æ kibiców wyjdzie
jednak z treningu zawiedziona bra-
kiem pami¹tki po swoim ulubieñcu.
� Wiem wówczas, ¿e po powrocie
do biura znajdê e-maile z nieprzy-
chylnymi komentarzami, a nastêp-
nego dnia przeczytam w interne-
cie lub gazecie, jak niemili i nie-
uprzejmi byli pi³karze � przyznaje.

Niemiecka reprezentacja pi³karska

ju¿ teraz jest przygotowana medial-

nie do Mistrzostw �wiata w Pi³ce
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czech w 2006 roku

w i z e r u n e k

Fot
. M

arc
o U

rba
n

Idol po polsku
Jeszcze do niedawna w Polsce pokutowa³o przekonanie, ¿e nasze gwiazdy
niechêtnie udzielaj¹ siê medialnie. � Wina nie tkwi tylko po stronie
zawodnika. Nasi sportowcy maj¹ �wiadomo�æ roli, jak¹ odgrywaj¹ w spo-
³eczeñstwie i wiêkszo�æ z nich chcia³aby byæ idolem mas. Niestety, wielu
z nich brakuje znajomo�ci podstaw skutecznego komunikowania siê
� mówi Beata Mieñkowska, psycholog sportu, od lat wspó³pracuj¹ca
z polskimi sportowcami, miêdzy innymi z Otyli¹ Jêdrzejczak.
Podczas organizowanych szkoleñ medialnych Mieñkowska uczy spor-
towców, jak powinni zachowaæ siê podczas wyst¹pienia w mediach, pod-
stawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji,
zachowania w t³umie oraz radzenia sobie ze stresem. Skoro sportowcy
siê ucz¹, sk¹d tak czêste b³êdy w ich kontaktach z mediami? Wystarczy
u�wiadomiæ sobie, ¿e nasi olimpijczycy na zgrupowaniu przed wyjazdem
do Aten mieli cztery godziny na opanowanie tego, czego zachodni spor-
towcy ucz¹ siê wiele lat. Niemiecka reprezentacja pi³karska ju¿ teraz jest
przygotowana medialnie do Mistrzostw �wiata w Pi³ce No¿nej, które

odbêd¹ siê w Niemczech w 2006 roku.
Co prawda, bêd¹c gospodarzem, nie
musz¹ siê martwiæ, ¿e nie wezm¹ w nich
udzia³u.
Zaprawieni w boju
Znani polscy sportowi idole s¹ zaprawieni
w kontaktach z mediami i sponsorami.
Nie wszystkiego mo¿na siê jednak
nauczyæ. Beata Mieñkowska przyznaje,
¿e s¹ w�ród nich osoby, które maj¹ pre-
dyspozycjê do tego, by byæ medialn¹
postaci¹, inni musz¹ w³o¿yæ wiele pracy
w to, by prze³amaæ siê w podstawowych
kontaktach z dziennikarzami. Do tych
pierwszych z ca³¹ pewno�ci¹ nale¿y Oty-
lia Jêdrzejczak. � Jestem osob¹, która lubi,
jak wokó³ niej co� siê dzieje. Lubiê, jak
kto� mnie zaczepia na ulicy i prosi o auto-
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graf � przyznaje. Nie zawsze jednak jest
tak ró¿owo. � Fina³y w Atenach by³y
wyczerpuj¹ce, ale ostatnie cztery mie-
si¹ce momentami by³y straszne
� wyzna³a niedawno Jêdrzejczak,
mówi¹c o szumie medialnym, jaki mia³

miejsce wokó³ niej po sukcesie w Ate-
nach. � By³y momenty, gdy marzy³am
o tym, by wszystko siê skoñczy³o.
Têskni³am za starym trybem ¿ycia
� dodaje. Powrót nie jest jednak pro-
sty. Trener polskiej p³ywaczki przyzna³,
¿e przed Otyli¹ ciê¿ka praca nad
zmian¹ mentalno�ci. Zawodniczka
w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy wiêk-
szo�æ czasu spêdza³a na spotkaniach
z mediami i m³odzie¿¹. Obecnie musi
przygotowaæ siê do ciê¿kich treningów
przed startem w Pekinie.
Media to szansa
Sport bez nich nie istnieje. Popularny
sportowiec przyci¹ga sponsorów,
warto wiêc inwestowaæ w jego wize-
runek. � Dziêki mediom ci¹gle mam
szansê na �ciganie siê na najwy¿szym
poziomie � przyznaje Krzysztof
Ho³owczyc. � Na pocz¹tku by³em

cz³owiekiem, który w �wiecie mediów
porusza³ siê trochê po omacku. Pos³u-
giwa³em siê instynktem i wyczuciem,
co trzeba mówiæ, w któr¹ stronê i�æ.
Od momentu, w którym zacz¹³em
pracowaæ nad swoim wizerunkiem,
dostrzeg³em szansê, jak¹ niesie wspó³-
praca z mediami � podkre�la. Ho³ow-
czyc przyznaje, ¿e dla mediów mo¿e
byæ nudny. Ma jedn¹ ¿onê, tê sam¹
od 20 lat, dwie córki, od urodzenia
mieszka w tym samym mie�cie. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest cz³owiekiem bar-

dzo przewidywalnym w tym, co robi.
� Gdy stajê przed kamer¹, jestem
sob¹, mówiê to, co czujê, a nie to,
co chce us³yszeæ widownia. My�lê,
¿e w tym tkwi moja si³a. Dlatego
przedstawiciele mediów przychodz¹ do
mnie i s¹ zainteresowani tym, co siê
u mnie dzieje. To wszystko przek³ada
siê na kontakt ze sponsorami � dodaje.

Roma Busse
Magdalena Szatkowska

1. Mo¿esz byæ gwiazd¹ i ulubieñcem publiczno�ci, niezale¿nie od dyscypliny,
któr¹ uprawiasz. Widzowie potrzebuj¹ nie tylko sportowego widowiska,
ale i rozpoznawalnego wizerunku sportowca. Pamiêtaj, neutralny wizerunek
oznacza, ¿e nie masz wizerunku.
2. Pozytywny wizerunek to nie tylko domena zwyciêzców. Zainwestuj
w budowê swojego wizerunku jeszcze przed nadej�ciem sukcesów.
Im szybciej, tym lepiej i bezpieczniej.
3. Media to czwarta w³adza � b¹d� sportowcem otwartym i przyja�nie nasta-
wionym do mediów. Wykorzystuj prasê do budowy swojego wizerunku.
To bardzo no�na platforma.
4. W³a�ciwy wizerunek to szansa na pieni¹dze w sportowym biznesie. Nawet
szczytne idee potrzebuj¹ finansowania. Sponsorzy najczê�ciej wspieraj¹ spor-
towców charakterystycznych, rozpoznawalnych, medialnych i oryginalnych.
5. Buduj wizerunek wieloma sposobami � codziennym zachowaniem, form¹,
relacjami z pras¹, kontaktami z publiczno�ci¹, akcjami spo³ecznymi, charyta-
tywnymi itp. B¹d� odkrywczy, niepowtarzalny, pozytywnie zaskakuj opiniê
publiczn¹ nieszablonowymi pomys³ami, buduj¹cymi Twój wizerunek.
6. Na Twój wizerunek pracuje ca³a kadra: trenerzy, dzia³acze, mened¿ero-
wie � wspó³pracuj z nimi podczas budowy Twojego wizerunku. Twój sukces
jest Waszym wspólnym sukcesem.
7. Swoim wizerunkiem budujesz wizerunek sportu, klubu i otoczenia.
Patos jest tu jak najbardziej wskazany. Duma dodaje Ci skrzyde³.
8. Starannie dobieraj swoich sponsorów � ich wizerunek przek³ada siê tak¿e
na Ciebie.
9. Wypracowany zawczasu wizerunek pozwala sportowcowi egzystowaæ
nawet po zakoñczeniu kariery. Zastanów siê, czy nie bêdzie Ci to potrzebne.
10. Jeden b³¹d mo¿e zniweczyæ d³ugoletni¹ budowê wizerunku. Zachowaj
ostro¿no�æ. Korzystaj z porad i wsparcia profesjonalistów od budowy wize-
runku.

Sebastian Bartosik, Agencja Sport PR

Popularny sporto-

wiec przyci¹ga

sponsorów, warto

wiêc inwestowaæ

w jego wizerunek

Medialny Dekalog Gwiazdy Sportu � zestaw uniwer-
salnych zasad budowy wizerunku sportowca
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