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PISMO OD TRENERA DAVE MAJESKIEGO / 

LETTER FROM COACH DAVE MAJESKI 
 
 

Dzien Dobry! 

 

My name is Dave Majeski, and I have been named Head Coach of the Polish National Senior 

Team and U22 softball teams. I am very excited to begin and cannot wait to get there. I have 

already asked Ray Wojtala and Jakub Rogowski to assist me as coaches, and we will be 

working with two team managers – Joanna Smekal and Sandra Prądzyńska. 

 

I am the proud dad of twin daughters, Meghan and Hope. Meghan plays in college here in the 

US and is in her third year. She is a slapper and centerfielder.....very fast! My wife, Leah, 

played third base for the University of Alabama and almost won the NCAA championship 

twice. 

  

I was a baseball player at the University of Florida and have coached women's softball for 

almost 20 years. I put on camps and clinics all over the US, and host tournaments and speak to 

coaches as much as I can. 

 

I will be in Poland April 26-May 6, and then again from June 23-July 7 (and maybe longer 

when we do well at the European Championship). Our national team schedule will be as 

follows: 

 

May 1-5 – Try-Out and first camp in Wrocław 

May 31 – June 2 – Tournament in Switzerland 

June 25-28 – Prague Softball Week tournament in Prague, Czech Republic 

June 30 – July 6 – European Championship in Czech Republic and Poland 

 

If we finish in the top 6 in the Championship, we will then play in the Olympic Qualifier in 

Utrecht, Netherlands, from July 23-28. 

 

On Saturday, April 27, I will conduct an all-day clinic in either Warsaw or Kutno.  This clinic 

will be open to any softball player and coach who wishes to attend.  There will be no cost to 

participate, though you’ll have to handle your travel and food on your own.  I will do another 

camp like this on Sunday, April 28, most probably in Wrocław.  Again, these two camps are 

open to anyone, regardless of skill level or experience, both players and coaches.  I’d love to 

see everyone there, and anyone is welcome to come to both clinics.  They are not national-

team events, so the Federation will send a separate letter with information about them.   

 

Many of the players who have historically been on the national team will receive invitations 

to the first national team camp (May 1-5) within the next couple of weeks.  But I am also 

leaving open a few spots to fill with special players from the one-day clinics.  If you do not 

receive an invitation to the national team camp, but you are interested in potentially trying out 

for the national team, come to one of these April clinics.  Meet me and show me your skills 

and spirit.  Ray, Jakub and I will likely select a few players from these clinics and invite them 

formally on Monday, April 29, to the try-out over that May weekend.   
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I have two goals as your coach: To teach and train you to become the best softball players 

Poland has ever seen, and secondly, to grow our sport nationwide and encourage more young 

girls to discover the passion that I have for it. Lofty goals I know.... but when you meet me 

and get to know me, you will find out that I do not like settling for being average. 

 

Please contact me anytime for anything or any questions you may have before I arrive. 

Introduce yourselves and let me learn about you! Email is a good way, or you can find me on 

Facebook, too. 

 

I will see you in a few months 

 

Dave Majeski 

 

  
 
 
 

 

 

Dzien Dobry! 

 

 

Nazywam się Dave Majeski i zostałem mianowany trenerem drużyny reprezentacji Polski 

Seniorek i drużyny softball U22. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, aby 

tam dotrzeć. Poprosiłem już Ray Wojtala i Jakub Rogowski aby zostali trenerami, i będziemy 

pracować z dwoma menedżerami zespołu - Joanną Smekal i Sandrą Prądzyńską. 

 

Jestem dumnym ojcem bliźniaczek, Meghan i Hope. Meghan gra w college'u tutaj w USA i 

jest na trzecim roku. Ona jest “slapper” i gra na środkowym zapole ... jest bardzo szybka! 

Moja żona, Leah, grała na trzeciej bazie dla University of Alabama i prawie dwukrotnie 

wygrała mistrzostwo NCAA. 

 

Byłem baseballistą na University of Florida i nauczę softball kobiet od prawie 20 lat. 

Zakładam obozy i warsztaty w całych Stanach Zjednoczonych, organizuję turnieje i 

rozmawiam z trenerami tak często jak tylko mogę. 

 

Będę w Polsce 26 kwietnia - 6 maja, a następnie ponownie od 23 czerwca do 7 lipca (a może 

dłużej jeśli będziemy radzić sobie dobrze na Mistrzostwach Europy). Nasz harmonogram 

drużyny narodowej będzie następujący: 

 

1-5 maja - Tryouts i pierwszy obóz we Wrocławiu 

31 maja - 2 czerwca - Turniej w Szwajcarii 

25-28 czerwca - Prague Softball Week turniej w Pradze, Czechy 

30 czerwca - 6 lipca - Mistrzostwa Europy w Czechach i Polsce 

 

Jeśli skończymy w pierwszej szóstce w Mistrzostwach, będziemy grać w kwalifikacjach 

olimpijskich w Utrechcie w Holandii, w dniach 23-28 lipca. 

 

W sobotę, 27 kwietnia, będę prowadzić warsztat w Warszawie lub w Kutnie. Będzie ona 

otwarta dla każdej zawodniczki i trenera softballu, który chce wziąć udział. Uczestnictwo nie 

będzie platne, uczestnik jedynie będzie musiał sam zapłacić za podróż i jedzenie. Planuję 

poprowadzić kolejny obóz w ten sam sposób w niedzielę, 28 kwietnia, najprawdopodobniej 

we Wrocławiu. Obydwa obozy są otwarte dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności i 

doświadczenia, zarówno zawodniczek, jak i trenerów. Mam nadzieję, ze będę mogł zobaczyć 

tam wszystkich i każdy jest zaproszony na oba warsztaty. Nie są to wydarzenia drużyn 

narodowych, więc Federacja wyśle osobny list z informacją na ich temat. 

 



Wielu graczy, którzy w przeszłości byli w drużynie narodowej, otrzyma zaproszenia na 

pierwszy obóz drużyny narodowej (1-5 maja) w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zostawiam 

również kilka miejsc do wypełnienia wyjatkowymi graczami z jednodniowych klinik. Jeśli nie 

otrzymasz zaproszenia na obóz drużyny narodowej, ale jesteś zainteresowany potencjalna 

proba dostania sie do drużyny narodowej, przyjdź na jedne z tych kwietniowych warsztatów. 

Spotkaj się ze mną i pokaż mi swoje umiejętności i ducha. Ray, Jakub i ja prawdopodobnie 

wybierzemy kilku zawodniczek z tych warsztatow i zaprosimy ich formalnie w poniedziałek 

29 kwietnia do wypróbowania podczas majowego weekendu. 

 

Jako trener mam dwa cele: nauczać i trenować, abyscie mogli stać się najlepszymi graczami 

softballu, jakich Polska kiedykolwiek widziała, a po drugie, aby rozwijać nasz sport w całym 

kraju i zachęcać młode dziewczyny do odkrywania pasji, którą mam dla niego. Wyniosłe cele, 

tak wiem ... ale gdy spotkacie mnie i poznacie, przekonacie się, że nie lubię zadowalać się 

przeciętnościa. 

 

Proszę o kontakt w dowolnym momencie, aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub jeśli 

macie jakiekolwiek pytania, które chcielibyście zadać przed moim przyjazdem. Przedstaw się 

i pozwól mi się zapoznać się z Toba! E-mail to dobry sposób komunikacji, możesz też znaleźć 

mnie na Facebooku. 

 

 

Do zobaczenia za kilka miesiecy, 

 

Dave Majeski 


