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„Sukces nie trwa wiecznie, a porażka nie jest śmiertelna”  
 
 

Skuteczny trener strzelectwa sportowego 

 
 

Posługujemy się bardziej wyszukanymi taktykami, mamy zespoły specjalne, treningi 
specjalistyczne, lepsze urządzenia do ćwiczeń, lepiej wyposażone strzelnice, trenażery 
itp.. Cel pozostaje taki sam, wygrać zawody, uzyskać najlepszy wynik. 

Współczesny trener jest specjalistą, który poprzez właściwie zaplanowany, 
modyfikowany i zrealizowany proces treningowy ma doprowadzić sportowca do 
pełnego rozwoju osobowości i najwyższych osiągnięć sportowych. 

Sportowcy posiadają swoje talenty i umiejętności, zadaniem trenera w tej sytuacji jest 
tak wyszkolić, narzucić określoną dyscyplinę i zmotywować do działania, by zaczęli 
osiągać wyniki, jakich sami się po sobie nie spodziewali. 

„Dynamiczny rozwój strzelectwa rodzi potrzebę coraz dokładniejszego poznania, 
które rządzą prawidłowym procesem treningowym i prowadzą do efektywnego 
przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie centralną postacią w całym procesie szkolenia 
sportowego jest trener, który powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, 
a także wiele pozytywnych cech charakteru” (Kurzawski 2008). 

„Trener jest osobą, która na podstawie swej wiedzy fachowej odpowiada za 
udoskonalenie sportowej sprawności powierzonych mu zawodników, przygotowania ich 
do zawodów i doradzanie im podczas trwania konkurencji” (Heinemann 1990 s. 118). 

Skąd się bierze motywację, by rok po roku wykonywać pracę trenera? Przecież wielu 
trenerów w pewnym momencie się wypala i rezygnuje z pracy.  

W jaki sposób można by sekrety szkoleniowe przekazywać innym, by również mogli 
poprowadzić swoich sportowców i zespoły do sukcesów? 

Należy gromadzić notatki i przekładać zalecenia trenerskie na język szkoleniowy 
innych specjalności. 

Dokumentacja jest śladem materialnym myśli trenerskiej. Prowadzenie zapisu 
treningu jest koniecznością w innym przypadku następuje nieuchronnie zanik myślenia. 
Trener, który nie potrafi i nie chce prowadzić rejestracji swojego postępowania 
i wykonanych czynności, wydaje się jakimś nieporozumieniem.  

Znaczenie dokumentacji wzrasta wraz z poziomem sportowym zawodnika. Trener, 
który chce się rozwijać, tworzy własną formę i treść zapisu. Na wysokim poziomie 
sportowym istnieje indywidualizacja treningu, istnieje też potrzeba i konieczność innej 
dokumentacji. Potrzebna jest ocena jakości prowadzonej dokumentacji przez trenera 
i sportowca.  

Po sukcesach i porażkach istnieje zawsze potrzeba przynajmniej próby dokonania 
rzeczowej analizy wszystkiego co się wydarzyło w danym okresie. Najczęściej brak jest 
rzeczowej analizy z powodu braku stosownych materiałów, czyli wiarygodnego 
udokumentowania podejmowanych prac w toku przygotowań do imprezy. Obiektywna, 
dogłębna analiza jest niemożliwa z powodu braku dokumentacji szkoleniowej. 

W treningu nie ma prostych, bezpośrednich zależności przyczynowo-skutkowych, 
łańcuch zdarzeń jest niezwykle złożony, okazuje się zauważalny w różnym stopniu 
i czasie. Największą sztuką trenera jest to dostrzec, nie da się tego dokonać bez analizy 
tego co się robiło i dlaczego. 
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Jeżeli organizacja sama nie zatroszczy się o swoich pracowników, klientów i swoje 
wyniki, nikt tego za nią nie zrobi. Ludzie pracujący w strzelectwie muszą dawać z siebie 
wszystko. Każdy trener choćby najlepiej sobie radził ze szkoleniem, zawsze może 
pracować nad rozwojem własnych umiejętności. 

Zawsze można mieć taki sam plan. Mianowicie, żeby po starcie w zawodach 
sportowcy byli odrobinę mądrzejsi niż przed jego rozpoczęciem, że po zejściu ze 
stanowiska na strzelnicy byli nieco lepiej psychicznie, technicznie i fizycznie 
przygotowani do strzelania niż przed rozpoczęciem treningu.  

Rola trenera polega na tym, by pomagać ludziom dawać z siebie wszystko. Trener 
powinien być przywiązany do szczegółów, drobiazgowości w działaniu, ważna jest 
troska o to, by sportowcy osiągali najlepsze możliwe rezultaty.   

Kto nie będzie się rozwijał, powinien odejść, dotyczy to zarówno sportowców jak 
trenerów. Każdy trener powinien przyjąć podstawowe założenie, że jeżeli pozwoli się 
sportowcom trenować byle jak i nie będzie się mobilizować do nieustannej poprawy 
wyników, bylejakość wejdzie sportowcom w krew, a wtedy w kluczowych momentach na 
zawodach znacznie trudniej będzie ich zmusić do podjęcia wysiłku poprawy. 

Strzelectwo jako dyscyplina sportowa aspirująca do prawdziwej wielkości stawia 
przed swoimi trenerami, sportowcami, menedżerami trudne wyzwania, jeśli im 
sprostają, nabierają pewności siebie, która zawsze wypływa z wnętrza i która zapewnia 
tylko zwycięstwa. Trenerzy pewni siebie wiedzą, że liczy się głównie dążenie do 
osiągania rzeczy niemożliwych. (Kurzawski 2008) 

Tryb życia sportowca, odżywianie, suplementacja, wypoczynek, higiena osobista, 
masa ciała, techniki relaksacyjne, nowoczesne urządzenia nie tylko jako wyposażenie 
strzelnicy, sprzęt sportowy, broń, amunicja, ubiór a przede wszystkim potrzebny jest 
komputer w pracy skutecznego trenera. 

Skuteczny trener pomaga swoim sportowcom dążyć do doskonałości w praktycznych 
działaniach. W przypadku skutecznego trenera ocena wyników jego sportowców 
zawsze jest przewidywalna. Skuteczny trener jest człowiekiem prawym, który kształtuje 
swoje relacje z innymi na uczciwości i otwartości. 

Wierny swoim przekonaniom jest trener, który podejmuje właściwe działanie 
z właściwych pobudek. Przekonania wyznaczają granice i kierunek, których trener 
potrzebuje, by skutecznie działać. Trener wierny swoim przekonaniom, opiera się na 
wizji doskonałości, na pewnym ściśle określonym spojrzeniu na zwycięstwa i porażki, 
na przekonaniu, iż własną postawą należy dawać innym wzór do naśladowania, a także 
na wierze w to, że szacunek jest wart więcej niż popularność oraz że siła charakteru 
jest równie istotna jak zdolności.  

Trener wyznacza kierunek i skupia energię zawodników,  pomagając ukierunkować 
wszystkie ich wysiłki na jeden określony cel. Zadaniem trenera jest koncentrowanie uwagi 
zawodników na ściśle określonym celu i odpowiednie kanalizowanie ich wysiłków. Należy 
dążyć do perfekcji, aby osiągnąć doskonałość. Sukcesy trenera w długim okresie zależą 
przede wszystkim od jego własnych przekonań. Aby stać się dobrym trenerem, trzeba na 
moment zapomnieć o analizie techniki i taktyki strzelania i skupić się na własnych 
wartościach i opiniach. Wizja doskonałości trenera opiera się na pewnych niezmiennych 
przekonaniach i wartościach. To one kształtują całą filozofię pracy trenerskiej. Wyznaczają 
kontekst i granice, w jakich zawodnicy i trenerzy mogą funkcjonować. Dzięki nim trener 
może być zawsze uczciwy i zawsze dążyć we właściwym kierunku. 

Pracę trenerską można przedstawić w formie następujących stwierdzeń: 
 Zwycięstwa i przegrane należy rozpatrywać w odpowiedniej perspektywie. 
 Należy własną postawą dawać wzór do naśladowania. 
 Należy przedkładać szacunek ponad popularność. 
 Należy cenić siłę charakteru równie wysoko jak zdolności.  
 Należy pracować ciężko, jednocześnie czerpiąc radość z tego, co się robi. 
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Trener będzie odnosił sukcesy, jeżeli cały czas pozostanie wierny własnym 
przekonaniom. Nie można być skutecznym trenerem, jeżeli nie ma się jednoznacznego 
wyobrażenia na temat własnych przekonań, własnych celów oraz priorytetów.  

Dla trenera najważniejsze jest nastawienie do zwycięstw i porażek. W przypadku 
zwycięstwa nie można emanować arogancją ani nadmierną pewnością siebie. 
W przypadku przegranej trzeba powstrzymać chęć poszukiwania winnych i okazywania 
negatywnych uczuć. Zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy trenerów, często 
odnoszących ogromne sukcesy, którzy nie potrafią poradzić sobie z niekorzystną dla 
siebie sytuacją.  

Trener nie jest w stanie kontrolować wszystkie tego, co się wokół dzieje, może 
natomiast kontrolować własne reakcje na te wydarzenia. Trenerowi może przydarzyć 
coś czego nie oczekuje – coś dobrego albo coś złego. Zwycięzcą jest ten, kto w obliczu 
takiej sytuacji potrafi to, co dobre,  uczynić jeszcze lepszym, a z tego, co złe, uczynić 
źródło cennych wniosków. 

Skuteczny trener nie napawa się własną wielkością kiedy wygra, jest szczęśliwy, 
kiedy przegrywa, nie jest szczęśliwy, ale potrafi o tym szybko zapomnieć. Skuteczny 
trener jest zdolny przyznać się do błędu, a następnie podjąć wielki wysiłek jego 
naprawienia.  

Trener powinien posiadać autorytet. Na autorytet trzeba sobie zapracować. Autorytet 
może być oparty na wiedzy, doświadczeniu, kompetencjach, na nieformalnych 
umowach oraz wypływający z władzy (Niemczyk i wsp. 2008). 

Posiadanie przez trenera autorytetu daje dużą przewagę, ułatwia wpływanie na 
innych. Istnieje niestety niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi 
skostnieniem poglądów, a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Niekiedy przeszkodą do 
zbudowania autorytetu jest własny charakter. Trenerzy, którzy plotkują lub manipulują, 
odbierają sobie szansę na zostanie przywódcą. Nie są w stanie pociągnąć za sobą 
innych, ponieważ nie budują z nimi wartościowych relacji. Ich zawodnicy odgadują fałsz 
i nie czują się bezpiecznie w kontakcie z nimi.  

Trener na autorytet musi sobie zapracować. Autorytet może być oparty na wiedzy, 
doświadczeniu, kompetencjach czy na sukcesach sportowych swoich podopiecznych, 
jak również może być oparty na nieformalnych umowach oraz wypływający z władzy. 
Posiadanie autorytetu zobowiązuje, ponieważ taki trener jest przykładem dla innych, 
oczekuje się od niej wiele. (Kurzawski 2008) 

Dojrzałość, doświadczenie, spójność zachowań, fachowość i odpowiedni styl 
prowadzenia sportowców są bardzo ważnymi składowymi autorytetu trenera. Trener, 
który nie spoczywa na laurach, lecz cały czas dba o swój rozwój, ma duże szanse na 
zdobycie i utrzymanie autorytetu wśród swoich sportowców. 

Skuteczny trener jest osobą, która pociągnie za sobą sportowców i zespół z nim 
współpracujący, przekona ich do realizacji trudnych zadań i swoich pomysłów. Jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy sportowcy i współpracownicy ufają mu i wierzą w jego 
fachowość.  

Istota funkcji skutecznego trenera obejmuje obszary: nakreślanie wizji, skuteczne 
planowanie i podejmowanie decyzji, budowanie skutecznie działających zespołów, 
motywowanie sportowców, wzbudzanie entuzjazmu,  wprowadzanie zmian, budowanie 
dobrych relacji interpersonalnych. (Caruso i wsp. 2009) 

Trener powinien zapracować sobie na szacunek. Sportowcy muszą widzieć, że 
trener wielokrotnie robi coś, co ma dla nich sens i znaczenie. Sportowcy muszą wyrobić 
sobie przekonanie, że do działania motywuje trenera pragnienie wydobywania z nich 
tego, co najlepsze. Nie musi im się spodobać to, co trener robi. Sam fakt, że trener 
wymaga od sportowców, by starali się przekraczać własne możliwości, robić coś ponad 
siły, bardzo często będzie negatywnie odbijało się na jego popularności. Jeżeli 
trenerowi zależy przede wszystkim na tym, być lubianym, będzie musiał odpowiednio 
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dostosować swoje metody pracy. Wtedy nie można nikogo negatywnie do siebie 
nastawiać. W takiej sytuacji trener przestanie osiągać efekty swojej pracy. A kiedy 
przestanie osiągać efekty, straci resztę szacunku. Trener powinien chcieć żeby 
sportowcy szanowali go za to, że dokłada wszelkich starań, aby oni strzelali najlepiej, 
jak potrafią. Szacunek do sportowców wypływa ze świadomości, że oni chcą dać 
z siebie wszystko, by możliwie najlepiej przygotować się do startu w zawodach. Jeżeli 
dba się o takie zaangażowanie, nie można przejmować się kwestią sympatii. Trenera 
sportowcy mogą szanować za to, w jaki sposób prowadzi swoje życie prywatne, oraz za 
to, w jaki sposób prowadzi zespół. Wiarygodność trenera to przekonanie innych ludzi, 
że na jego słowie można polegać, że można w nie wierzyć i przyjąć za pewnik. Utrata 
wiarygodności powoduje automatyczne osłabienie zdolności przywódczych. Kiedy 
trener przekazuje pewne informacje, oczekuje on, że sportowcy słuchają go z uwagą 
i szacunkiem. Na szacunek zapracowuje się między innymi przyznając się do własnych 
błędów. Trener często podejmuje trudne decyzje, nic zatem dziwnego, że zdarza mu się 
popełniać błędy. Jeżeli trenerowi zdarzy się popełnić błąd lub podjąć niewłaściwą 
decyzję, powinien otwarcie się do tego przyznać – w przeciwnym razie negatywnie 
odbije się to na jego wiarygodności. Nadmierne przywiązanie emocjonalne stanowi 
problem nie tylko w świecie sportu i jest też źródłem kłopotów trenerów. Trener który 
chce być lubiany, często wycofuje się z decyzji podjęty po to, by jego podopieczni 
wspinali się na wyżyny własnych możliwości. Tylko nieliczni decydują się na działanie, 
które może spowodować negatywną reakcję sportowca. 

Być skutecznym trenerem to znaczy poświęcić popularność i sympatię, by robić to, 
co robić należy, i w ten sposób zapracować sobie na szacunek innych. 

Trener własnym zachowaniem daje przykład stosowania określonych standardów 
w dziedzinie osiągnięć, przywiązywania uwagi do szczegółów i do ciężkiej pracy. Siła 
charakteru jest równie istotna jak zdolności – a często nawet bardziej istotna dotyczy 
trenerów jak i sportowców. Trener powinien rezygnować z zawodników, którzy ze 
względu na swój charakter lub osobowość nie odpowiadają profilowi dobrego strzelca. 
Smutno jest gdy ludziom z ogromnym potencjałem, brakuje woli walki. 

Wiara w siebie jest podstawą osiągnięć sportowców, trenerów, zespołów 
szkoleniowych. Fundamentalnym zadaniem trenerów jest budowanie wiary w siebie 
zanim jeszcze nastąpi zwycięstwo. Odnoszenie sukcesów nie jest sprawą wyłącznie 
talentu. Sukces na strzelnicy zależy w znacznym stopniu od tego, co dzieje się poza 
strzelnicą od systemu przyciągania ludzi, ich rozwoju, budowy więzów między 
sportowcami. Wygrywanie i przegrywanie to nie tylko funkcje talentu poszczególnych 
osób traktowanych indywidualnie. Wiara w siebie tkwi nie tylko w głowach trenerów 
i strzelców. Poszczególne osoby różnią się charakterem, nastrojem, interpretacją 
sytuacji, pozytywnym nastawieniem do życia, optymizmem. Trenerzy i sportowcy 
powinni polegać na sobie samych i na innych, mogący liczyć na odpowiedzialność, 
współpracę i inicjatywę, mogą dokonywać nadzwyczajnych wyczynów na strzelnicy. 
Sukces pociąga za sobą następne wysoki rezultat sportowy, ponieważ buduje wiarę 
w siebie (Kanter 2006). 

Istotą szkolenia jest uważna analiza szczegółów i monitorowanie osiągniętych 
rezultatów, to właśnie dzięki temu trenerzy realizują swoje wizje i osiągają swoje cele. 
Nieustanne uczenie się prowadzi do tego, że sportowcy wychodzą na strzelnicę 
przygotowani psychicznie, technicznie i fizycznie do naprawdę wspaniałej walki. Ciągłe 
trenowanie, ciągłe skupienie na szczegółach, potrzebuje rywalizacji, sportowiec, który 
wie dokładnie co i jak powinien strzelać, świetnie sobie radzi nawet pod presją. 
Koncepcja dążenia do doskonałości również na treningach jest obca wielu zawodnikom 
i trenerom. Zarówno trenerzy, jak i sportowcy powinni  mieć świadomość, iż system 
nieustannego uczenia się zdaje egzamin w praktyce na zawodach. Trener który nie 
toleruje u siebie ani słabości, ani braku koncentracji, ciężko pracuje i tego samego 
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oczekuje od swoich sportowców. Koncentracja na szczegółach, dążenie do perfekcji na 
treningach oraz wszystkie te elementy, które odróżniają zwycięzców od przegranych. 
To właśnie drobiazgi decydują o tym, że niektórzy trenerzy odnoszą sukcesy. Możliwie 
w krótkim czasie po zakończeniu zawodów trener analizuje zapis wideo, poszczególne 
strzały, czas pracy, czas złożenia, rytm, czas i charakter przerw oraz inne dane, by 
następnego dnia móc przestawić poszczególnych zawodnikom odpowiednią informacje 
o starcie. 

Sportowcy powinni być przygotowani na tyle dobrze, żeby po rozpoczęciu zawodów 
nie musieli się zastanawiać, co powinni robić.  

Strzelanie to gra pomyłek, wygrywa ten, który popełni ich najmniej. Zawody nie 
kończą się wraz z upływem wyznaczonego czasu strzelania, kończy się następnego 
dnia po przeprowadzeniu przez trenera i sportowca, analizy wszystkich kolejnych 
strzałów, serii i sformułowaniu na ich podstawie wniosków na przyszłość. Porażka to 
umiejętne wskazywanie tych strzałów, czynności, działań, których nie chce się więcej 
powtarzać. Najczęściej lekceważonym przez trenerów jest obserwacja. Wielu trenerów 
wyznacza zadania, a następnie całkowicie ustępuje swoim zawodnikom pola. 
Tymczasem jeśli trener nie będzie uważnie obserwować przebiegu wydarzeń na 
zawodach, zabraknie danych do pomyślnej realizacji wychwycenia sukcesów swoich 
sportowców lub przekierowania wysiłków na właściwe tory. Praca trenera polega na tym 
by był zawsze na miejscu treningu czy zawodów i zawsze z uwagą obserwował 
wszystkie wydarzenia na strzelnicy. Aby podejmować decyzje w kwestii sposobu 
rozgrywania zawodów, trener musi wiedzieć wszystko o wszystkim, co się dzieje na 
strzelnicy. Nie da się kierować sportowcem z oddali, trzeba być na strzelnicy. Nie 
można mówić o pozyskaniu wiedzy, dopóki nie wykorzysta się jej w praktyce.  

Jeśli trener chce osiągnąć doskonałość musi dopilnować szczegółów, perfekcjonizm 
nie jest czymś wyjątkowym, to postawa wszystkich, którzy osiągają sukces.  
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Nasza samoocena jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o tym,  
czy dobrze się uczymy – a prawdę mówiąc, czy jesteśmy dobrzy w czymkolwiek”. 

 
(Colin Rose, 2003)  


