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Kilka słów o mnie
Jestem absolwentką Fizjoterapii na 
Politechnice Opolskiej oraz studiów Executive
MBA – SGH. Ukończyłam również 
podyplomowe studia na kierunku Marketing 
Sportu w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

Całe życie zawodowo jestem związana ze 
sportem. Przez 12 lat byłam Reprezentantką 
Polski w short-tracku (brązowy medal 
Mistrzostw Europy w sztafecie w 2013 r., 
kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski i MPJ, 
oraz wiele rekordów Polski).

Od prawie 6 lat jestem Dyrektorem 
Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
oraz Rzecznikiem Prasowym  w Totalizatorze 
Sportowym. 



Szukanie swojej drogi w życiu
„Człowiek ma w życiu wyniki albo wymówki…”

Aktywne dzieciństwo i możliwości, jakie dali mi 
rodzice: taniec nowoczesny, jazda konna, tenis, 
narty. 

Ukończyłam Szkołę Muzyczną I stopnia (fortepian 
i wiolonczela).

Ale to short-track jest w moim sercu od zawsze… ☺

IV klasa szkoły podstawowej – to początek drogi 
z short-trackiem i jednocześnie głębokie początki tej 
dyscypliny  w Polsce – nie było łatwo! Pierwsze IO
w short-tracku to 1998 rok NAGANO.

Rok 2006: pierwszy sukces, czyli wywalczona 
kwalifikacja do udziału w Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Turynie  i jednocześnie pierwszy 
poważny zawód… – brak zgody Związku na wyjazd.



Sport kształtuje charakter
„Trener jest kimś, kto mówi Ci, czego nie chcesz 
słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć, po 
to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być.”
– Tom Landry

Nigdy się nie poddawałam, mimo różnych 
przeciwności na swojej drodze będąc zawodniczką
i zawsze wyznaczałam nowe cele!

Doświadczenia z bycia sportowcem pozwoliły mi 
m.in. sprostać wyzwaniu macierzyństwa i połączyć je 
z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. 

Bycie mamą pokazało mi, że kobieta może wiele 
dokonać. Ukształtowało mnie to, jako sportowca 
dojrzałego i świadomego. W tym okresie przyszły 
największe sukcesy ☺

IF YOU WANT, YOU CAN DO IT! – motto mojego 
trenera



Kobiety w sporcie
„Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie 
mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać –
zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę 
Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako 
informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za 
stan faktycznego tego, jaki jesteś.”
– Michael Jordan



Sport i macierzyństwo
Urodzenie syna tylko mnie wzmocniło 
i zahartowało jeszcze bardziej na mojej sportowej 
drodze!

Z początkiem 2011 r. wróciłam po przerwie 
macierzyńskiej na tor i rozpoczęłam przygotowanie 
do igrzysk olimpijskich w Sochi. 

Nadeszły kolejne sukcesy, m.in. w 2013 r. zdobyłam 
z dziewczynami brąz Mistrzostw Europy w sztafecie.

Bycie mamą wymaga dobrej organizacji 
i gotowości na niespodziewane sytuacje –
przełożyłam to na sport, a potem – na moją pracę 
zawodową. 

Dzięki temu czuję się spełniona ☺

W życiu nic mi się nie UDAŁO – na wszystko 
musiałam i nadal muszę ciężko pracować ☺



Niestandardowe aktywności…
X dni do Soczi 2014 – Polacy na Olimpiadę Zimową

OTTO

Zobacz wideo

Zobacz wideo

https://www.youtube.com/watch?v=XB6N7SxLCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=225_FodxNuM


Sportowiec po zakończeniu kariery – kim jestem 
i kim chcę być?

PASJA MOTYWACJA ODWAGA LUDZIE

Rozwój jest dla mnie niezwykle ważny w każdej 
dziedzinie życia, dlatego jeszcze jako aktywny 
sportowiec zastanawiałam się, co będę robiła po 
zakończeniu kariery. 

Nie udało mi się pojechać na IO w 2014 r. w Soczi, 
ale postanowiłam być aktywna w inny sposób. 
Zgłosiłam się jako ekspert i komentator sportowy 
podczas olimpijskich zmagań w short-track’u. To był 
początek mojej nowej drogi zawodowej… ☺

Nie warto zamykać się w danym marzeniu – nie 
zawsze dostajemy to co chcemy, więc warto znaleźć 
swoją drogę, wyznaczyć nowe cele w życiu i czerpać 
z tego radość. 



Sport, a biznes = sukces!
Profesjonalne uprawianie sportu to cenna lekcja, 
którą wykorzystuję do dziś – staram się przekładać 
wszystkie cechy sportowca na swoją pracę 
zawodową. 

Miałam szansę być po dwóch stronach – najpierw 
w  sporcie zawodowym, a teraz pracując w 
Totalizatorze Sportowym – firmie, która jest m.in. 
Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej, a także udziela indywidualnego 
wsparcia wielu sportowcom oraz wspiera polski 
sport i kulturę. 

To pozwala mi lepiej zrozumieć oczekiwania 
sportowców wobec partnera, jakim dla wielu jest 
Totalizator Sportowy. 

Chciałabym, aby młodzi sportowcy mieli 
świadomość, jak ważna jest „dwutorowość” na 
wczesnym etapie kariery sportowej.



Co w życiu dał mi sport?

PASJĘ

ODWAGĘ

RADOŚĆ

PEWNOŚĆ SIEBIE

SAMODYSCYPLINĘ

MOTYWACJĘ

SIŁĘ



Słowa motywacji 

Bardzo często powierzchownie oceniamy tylko to, co widzimy – efekty procesu. Nie widzimy 
„niewidzialnego” – ciężkiej pracy, która doprowadziła do sukcesu. 

Każdy z nas jest uparty, skoro potrafi chodzić ☺ Wszystko, czego potrzebujemy, mamy 
w sercu.

Powodzeniem jest to, że robimy to, co kochamy. 

Wdzięczność może prowadzić do entuzjazmu, entuzjazm do zaangażowania, 
a zaangażowanie – do poświęceń. 

Docenianie siebie jest trudne, ale kosmicznie ważne!



Dziękuję za uwagę

Aida Bella

aida.bella@totalizator.pl
www.totalizator.pl/biuro-prasowe/rzecznik-prasowy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aidabella/
Twitter: https://twitter.com/a_bellka
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