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Prof . Mark Williams 
Kierownik Katedry Zdrowia, Kinezjologii i Rekreacji w Uniwersytecie w Utah 
(USA). 
Wcześniej - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie w Sydney 
(Australia) oraz Brunel University w Londynie (Wlk. Brytania). Profesor 
wizytujący w wielu uniwersytetach Europy i Ameryki Północnej. 
Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych aspektów 
nabywania i doskonalenia umiejętności ruchowych oraz identyfikacji i rozwoju 
talentu sportowego. Opublikował ponad 180 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Napisał 
15 książek, 80 rozdziałów w monografiach, 60 artykułów metodycznych (indeks H - 64, 16 000 cytowań). 
Wygłosił ponad 200 wykładów 30 krajach. Jest redaktorem w Journal of Sports Science i w Human Movement 
Science. Zasiada również w radach redakcyjnych wielu innych renomowanych periodyków naukowych. Był 
recenzentem prac w ponad 50 czasopismach. Promotor 50 doktorantów, mentor 9 stypendystów 
podoktoranckich. Laureat prestiżowych nagród, m. in. Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Sportu oraz 

Północnoamerykańskiego Towarzystwa Psychologii Sportu i Aktywności Fizycznej. Zdobył ponad 6 milionów dolarów 
na projekty naukowe. 
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Prof. Daniel Memert 
Dyrektor wykonawczy Instytutu Treningu i Informatyki Sportowej w Uniwersytecie Sportu 
w Kolonii (Niemcy), profesor wizytujący w Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria). Jego 
główne zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych aspektów gry w piłkę nożną 
(procesy kognitywne, motywacja, kreatywność), identyfikacji i rozwoju talentu 
sportowego oraz informatyki sportowej (modelowanie gry).  Jest autorem lub 
współautorem ponad 200  publikacji naukowych, 25 książek i 40 rozdziałów w 
monografiach (index H- 48,  index i10 -136) Wygłosił ponad 200 wykładów naukowych i 
prelekcji, prowadził ponad 200 kursów dydaktycznych dla nauczycieli i trenerów 

wychowania fizycznego. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA, Kanady, Brazylii i Hiszpanii. Pracuje dla 
Niemieckiej Reprezentacji Narodowej w Piłce Nożnej (DFB) i profesjonalnych klubów piłkarskich (m. in. Red Bull 
Salzburg, Red Bull Leipzig, TSG 1899 Hoffenheim, Philadelphia Union). Organizator międzynarodowych studiów dla 
analityków gry sportowej. Jest laureatem prestiżowych nagród, m. in.  Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich. 
Zdobył ponad 6 milionów euro na projekty naukowe. 
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Prof. Agnieszka Maciejewska-Skrendo 
Dr hab. nauk o kulturze fizycznej, prorektor ds. Nauki AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. AWFiS 
i Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Wcześniej – m.in. kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej USz, kierownik 
Laboratorium Genetyki USz, koordynator Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych 
Człowieka USz. 
Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą genetycznego podłoża cech istotnych z punktu 
widzenia sportu (w szczególności: wydolności organizmu człowieka, zdolności do 
wykonywania wysiłku fizycznego o określonej intensywności i czasie trwania, predyspozycji 
do występowania uszkodzeń układu ruchu, właściwości mentalnych zawodników) oraz zmian 
w ekspresji genetycznej obserwowanych na poziomie transkryptomu w odpowiedzi na 

wysiłek fizyczny i określony typ treningu. 
Jest autorem i współautorem ponad 120 prac naukowych w większości indeksowanych w Thomson Reuters Database 
(IF – 164,62, index H – 19). Wyniki swoich badań prezentowała podczas licznych kongresów, sympozjów oraz konferencji 
naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Organizowała i uczestniczyła w ponad 10 projektach 
badawczych. 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82osz_St%C4%99pi%C5%84ski 
 

Prof. Miłosz Stępiński 
Doktor nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze 
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej 
mężczyzn U-20. 
Znany praktyk i teoretyk piłki nożnej z bogatym dorobkiem publikacyjnym, przede wszystkim 
w zakresie teorii i metodyki gry w piłkę nożną. Jest autorem następujących książek: "Taktyka 
współczesnej piłki nożnej", "Taktyka atakowania we współczesnej piłce nożnej", 
współautorem: "Gra 1x1 w piłce nożnej", "Piłka nożna halowa dla początkujących" oraz 
"Narodowego Modelu Gry" i jego suplementów. Jest dyplomowanym trenerem z licencją 
UEFA Pro. Był szefem banku informacji w Pogoni Szczecin i Widzewie Łódź, głównym 
analitykiem w sztabie szkoleniowym Zagłębia Lubin, prowadził młodzieżową Reprezentację Polski Kobiet U-20. W latach 
2016-2021 był selekcjonerem kobiecej reprezentacji Polski, z którą w 26. edycji turnieju Algarve Cup 2019 ( tzw. mini 
mistrzostwa świata kobiet) zajął 2. miejsce.  
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Dr Remigiusz Rzepka 
Doktor nauk medycznych, magister rehabilitacji, wykładowca studium podyplomowego 
AWF w Katowicach, członek zespołu ENEL-SPORT, którego misją jest dbałość o harmonijny 
rozwój fizyczny Polaków (leczenie i rekowalescencja pourazowa). Były trener 
przygotowania fizycznego reprezentacji Polski w piłce nożnej (2011-2018). Specjalizuje się 
w treningu motorycznym i rehabilitacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny 
fizjoterapeutycznej, funkcjonalnej i motorycznej sportowców, m. in. reprezentacji 
narodowej w koszykówce, siatkówce, futsalu, piłce nożnej, drużyn piłkarskiej Ekstraklasy. 
Uczestnik licznych sympozjów szkoleniowych i naukowych poświęconych zagadnieniom 
rehabilitacji. Publikuje w w periodykach metodycznych i czasopismach naukowych. 
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Dr Bartosz Dolański 
Doktor nauk o kulturze fizycznej, kierownik Pracowni Piłki Nożnej Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz dyrektor sportowy Gedanii 1922 Gdańsk. Autor projektu 
Top Talent, wspierającego uzdolnionych sportowo młodych piłkarzy nożnych z Gdańska. 
Współzałożyciel Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gedania 1922 Gdańsk. Były trener 
koordynator Pomorskiego związku Piłki Nożnej i członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu 
historii, teorii i metodyki piłki nożnej. Prelegent na kilkunastu konferencjach naukowo-
metodycznych związanych z piłką nożną.  
 
 
 
 
https://reissprofile.pl/rmp-dla-mlodziezy/ 
 

mgr Monika Pujszo 

Psycholog specjalizująca się badaniu motywacji wewnętrznej młodzieży i dorosłych 

oraz poszukiwaniu skutecznych sposobów realizacji własnego potencjału. 

Certyfikowany Reiss Motivation Profile Master oraz Reiss School Motivation Profile 

Master. Pracuje nad motywacją wewnętrzną młodych zawodników, jak do tej pory w 

dwóch dziedzinach sportowych – piłka nożna i jeździectwo. 
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mgr Urszula Gościcka 
Psycholog, coach, terapeuta. Wspiera młodych piłkarzy w rozwoju, doskonaleniu ich 

umiejętności mentalnych i pokonywaniu różnych trudności. Pracuje indywidualnie z 

zawodnikami nad identyfikowaniem i wzmacnianiem ich motywacji wewnętrznej. 

Współpracuje z trenerami sportowymi i rodzicami w celu określenia oraz 

wzmacniania potencjału motywacyjnego początkujących sportowców. Prywatnie 

mama 13-to letniego piłkarza, który jest dla niej źródłem nieustającej inspiracji 

(zawodowej i prywatnej). 
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