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Sport

Maciej Hoffmann
w paradzie trenerów

Maciej Hoffmann, trener wio-
ślarstwa w klubie sportowym
RBW Posnania Poznań, przy-
godę z tym sportem rozpoczął
dzięki rodzicom, którzy przy-
prowadzili go do klubu. Chęć
uprawiania sportu była tak
duża, że zdecydował się na wy-
czyn. Trwało to siedem lat
i przez cały ten okres nigdy nie
przeniósł się do innego klubu,
a po zakończeniu kariery za-
wodniczej został zatrudniony
w nim jako trener.

Jest absolwentem poznań-
skiej Akademii Wychowania
Fizycznego, gdzie ukończył
kierunek trenerski z wioślar-
stwa na wydziale wychowania
fizycznego. W zawodzie pra-
cuje już sześć lat, z każdym ro-
kiem zdobywając coraz lepsze
doświadczenie. O swojej pracy
mówi, że „wymaga wielu wy-
rzeczeń i poświęcenia, lecz
zauważalny postęp u zawodni-
ków rekompensuje wszelkie
niedogodności”. Wioślarstwu
poświęca kilka godzin dzien-
nie. Pracuje z osobami w róż-
nym wieku, ale przede wszyst-
kim zajmuje się młodzikami,

juniorami młodszymi i junio-
rami. Dla Macieja nie ma róż-
nicy, czy opiekuje się dziewczę-
tami, czy chłopcami, „najważ-
niejsze, by zawodnikom
zależało na doskonaleniu swo-
ich umiejętności”, aon pomaga
im w tym najlepiej jak potrafi.

Wypowiadając się na temat
swojego klubu wspomina, że
posiada bardzo dobre warunki
treningowe ze względu
na własną przystań wioślarską
wyposażoną w siłownię, basen
wioślarski i ergometry. Zawod-
nicy mają możliwość korzysta-
nia z pływalni oraz sali gimna-
stycznej. Na dogodne warunki
treningowe i wygórowane cele,
jakie stawiają przed sobą za-
wodnicy sekcji wioślarskiej
klubu RBW Posnania, ma za-
pewne wpływ również główny
sponsor – firma RBW, który
poprzez wsparcie finansowe
umożliwia realizowanie zadań
szkoleniowych.

Hoffmann jest zadowolony
ze swojej pracy, mając jedno-
cześnie zatrudnienie w szkole
podstawowej numer 36
i tam zajmując się najmłod-
szymi uczniami jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego.

Pański poprzednik wspo-
magał wielkopolskie wio-
ślarstwo, czy i Pan zamie-
rza to kontynuować? 
Tak, współpraca
z Wielkopolskim Związkiem
Wioślarskim będzie realizo-
wana w takiej formie, w jakiej
miało to miejsce w przeszłoś-
ci. Obie strony były i są zado-
wolone z tej współpracy.

Czy lubi Pan tę dyscyplinę 
sportową? 
Po raz pierwszy zacząłem
uprawiać tę dyscyplinę spor-
tu 8 lat temu na jednym
z jezior, i muszę powiedzieć,
że od samego początku
dyscyplina ta zafascynowała
mnie. Postanowiłem nawet
kupić ergometr wioślarski.

Co Panu najbardziej impo-
nuje u wioślarzy? 
Dla sportowca tej dyscypliny
jest ogromnym wyzwaniem
móc walczyć o największe
laury. Moim zdaniem nieo-
dzownym warunkiem osiąga-
nia sukcesów w wioślarstwie
są takie cechy jak dyscyplina,
wytrwałość, siła woli oraz
umiejętność pracy w zespole.
I tu widzę pewną zbieżność
pomiędzy wioślarstwem
a funkcjonowaniem naszej
firmy Volkswagen Poznań.
Jeżeli chcemy osiągać sukce-
sy w naszej pracy, to właśnie

te cechy są ich nieodzownym
warunkiem.

W jaki sposób przemysł 
motoryzacyjny można 
powiązać z wioślarstwem? 

Aktualnie wprowadzamy
w spółce Volkswagen Poznań
nowy system organizacji
pracy, którego najistotniej-
szym elementem jest praca
zespołowa. I w tym kontek-
ście wioślarstwo może być
dla nas dobrym wzorem.
Sukces osiągniemy tylko
wówczas, jeżeli będziemy
stanowić zgrany zespół. Czy
wyobraża Pan sobie drużynę
wioślarską, której członko-
wie nie wiosłują w sposób
skoordynowany? W sytuacji
ekstremalnej łódź może się
nawet wywrócić. Zespół
może osiągnąć tylko wów-
czas sukces, jeżeli wszyscy
wiosłują w sposób skoordy-
nowany. Szansę osiągnięcia
sukcesu będziemy mieć tylko
wówczas, jeżeli wszyscy
będziemy pracować
nad osiągnięciem tych
samych celów.

Czy w przeszłości uprawiał 
Pan jakąś dyscyplinę spor-
tową i jeśli tak, to jaką 
i na jakim poziomie?
Dyscyplinę sportu, którą
uprawiałem najintensywniej,
to praca w Volkswagenie, ale
żarty na bok. Ostatnio sporo
czasu spędzam na ergome-
trze i próbuję utrzymać moją
wagę na stabilnym poziomie.
W przeszłości aktywnie
uprawiałem różne sporty
walki.

Dyscyplina, siła woli
i wytrwałość
Z Jensem Ocksenem,
prezesem Zarządu
Volkswagen Polska,
o sportowym sponso-
ringu, rozmawia Leszek
Gracz
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