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Wybrane aspekty funkcjonowania uwagi  
w strzelectwie sportowym 

 
Zarówno w środowisku laików, jak i ekspertów, powszechnym wydaje się 

mniemanie, że strzelectwo jest sportem, w którym sukces w znacznej mierze zależy od  
umiejętności koncentracji uwagi. O ile daleki jestem od bagatelizowania znaczenia 
koncentracji uwagi w innych dyscyplinach sportowych, o tyle jej waga w strzelectwie jest 
istotnie trudna do przecenienia. Profesor Edward Nęcka definiuje uwagę jako 
„mechanizm odpowiedzialny za redukcję informacji docierających do organów 
zmysłów”, co umożliwia właściwy przebieg złożonych procesów poznawczych. Ludzki 
system nerwowy posiada ograniczone możliwości przetwarzania danych. Aby nie 
dopuścić do ryzykownych konsekwencji przeładowania (skutkujących nieefektywnym 
działaniem), musi dochodzić do ograniczania większości informacji na każdym etapie 
ich przetwarzania – od wejścia sensorycznego (odbiór bodźców zmysłami), poprzez 
wszystkie procesy pośredniczące, aż po wyjście efektoryczne (ostatecznie 
uruchamiamy tylko jedną spośród wielu alternatywnych reakcji).  

Przeciętna zdolność do utrzymania koncentracji uwagi na optymalnym poziomie 
ogranicza się do 15-30 minut. Po upływie tego czasu upośledzeniu ulegają cztery 
podstawowe funkcje uwagi, tzn.: 
1. Selektywność (odsiewanie nieistotnej stymulacji sensorycznej) – umożliwia wybór 

„jednego bodźca, źródła stymulacji lub ciągu myśli, kosztem innych”. Po niecałych 
30 minutach intensywnego skupienia, strzelec zaczyna zwracać uwagę na bodźce 
rozpraszające, co prowadzi do dekoncentracji. 

2. Czujność (bierne oczekiwanie na określony sygnał i powstrzymanie się od reakcji na 
bodźce zakłócające – szum). Wystawiona na próbę czasu może prowadzić np. do 
opóźnionej reakcji na odsłonięcie tarczy lub zapalenie się zielonego światła 
w szybkich konkurencjach pistoletowych. 

3. Przeszukiwanie (aktywne sprawdzanie, czy w polu percepcyjnym znajduje się 
określony bodziec - sygnał, ukryty wśród bodźców rozpraszających – dystraktorów). 
Z biegiem czasu wzrasta prawdopodobieństwo, że strzelec będzie reagować 
ściągnięciem spustu nie tylko na skutek dobrego obrazu w przyrządach 
celowniczych, ale też pod wpływem dystraktorów zewnętrznych (np. hałas) 
i wewnętrznych (np. wyobrażenia). W kontekście przeszukiwania, istotne znaczenie 
ma podobieństwo sygnału (bodźca ważnego) do szumu (bodźca zakłócającego). 
W skrajnych przypadkach może dojść do oddania strzału nie do swojej tarczy, na 
skutek wyraźnego podobieństwa sygnału (własna tarcza) do szumu (tarcza 
konkurenta). Wszystkie tarcze w danej konkurencji są przecież takie same. 

4. Funkcja nadzorowania czynności równoczesnych (kontrolowanie kilku procesów 
poznawczych, związanych z obsługą różnych czynności w tym samym czasie). Im 
dłużej trwa konkurencja, tym trudniej równocześnie kontrolować obraz 
w przyrządach celowniczych i prawidłowe ściąganie spustu. Podstawową 
umiejętnością, jaką winien posiadać zawodnik jest przerzutność procesów uwagi, 
czyli umiejętność kierowania jej na różne obiekty, co wiąże się z podwyższoną 
możliwości samokontroli procesów uwagi.  
Podstawą wszystkich tych funkcji uwagi jest mechanizm wydatkowania energii, 

której zasoby są ograniczone. Co prawda „wysiłki jakie spotyka się w strzelectwie 
charakteryzują się małą intensywnością” (Kijowski A., Haber Z. - Środki treningowe 
w strzelectwie sportowym), ale wymaganie maksymalnej precyzji przy każdym złożeniu 
się do strzału oraz ilość powtórzeń (40 do 120 strzałów + dodatkowe złożenia, 
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poprawki, finały), powoduje, że wydatek energetyczny związany z utrzymaniem trwałej, 
intensywnej koncentracji uwagi znacznie przewyższa potencjalne możliwości 
zawodnika. Trener Kijowski zauważa, że „długotrwałe utrzymywanie intensywnej uwagi 
na postawionym zadaniu jest zbytnio męczące i nie pomaga pomyślnemu rozwiązaniu 
nawet przy świadomymi i sumiennym nastawieniu zawodnika” (Kijowski A. – Wybrane 
elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania 
psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców). Uwaga intensywna, 
w rozumieniu Kolańczyk, obejmuje mniej elementów, bardzo dobrze uświadomionych 
i gotowych do natychmiastowego wykorzystania. Autorka wyróżniła też uwagę 
ekstensywną, obejmującą wiele elementów, nie do końca uświadomionych i niezbyt 
przygotowanych do natychmiastowego przetwarzania. 

Oczywiście trening i ćwiczenia przyczyniają się do wydłużenia czasu optymalnej 
koncentracji, jak jednak ma się wspomniane 30 minut do czasu trwania konkurencji 
strzeleckich (1 godzina 15 minut do 3 godzin)? W mojej ocenie kluczowym będzie 
zrozumienie, czym w strzelectwie jest owa „optymalna koncentracja”. Wydaje się, że 
obecnie zbyt duży nacisk kładzie się na rozciągnięcie trwałości uwagi w czasie. 
Niemożliwym jest dojście od 30 do 180 minut utrzymania koncentracji. Jak zatem radzą 
sobie strzelcy o wysokim poziomie sportowym? Odpowiedzią jest tutaj proces 
„rekoncentracji”. Okazuje się bowiem, że pod względem przebiegu funkcji 
poznawczych, korzystniej jest traktować konkurencję jako szereg mikrocykli, niż jeden, 
rozciągnięty w czasie proces. W praktyce zawodnik do każdego strzału koncentruje się 
z osobna. Po oddaniu strzału powinno dojść do „puszczenia” uwagi, chwilowego 
rozluźnienia, regulacji oddechu i napięcia mięśniowego, a następnie ponownej 
rekoncentracji. 

Zawodnicy strzelają w swoim rytmie, który zazwyczaj umożliwia zastosowanie 
mikrocykli rozluźniania – dekoncentracji. Znajomość składowych czasowych tego rytmu 
umożliwia ćwiczenie zdolności do rekoncentracji i „puszczania” uwagi w ramach 
treningu mentalnego. Przykładowa procedura obejmuje 35-sekundowe (oddające czas 
cyklu 1 złożenia) zadania wymagające intensywnego skupienia uwagi (np. test reakcji 
różnicowej na komputerze) przeplatane 50-sekundowymi (adekwatnie do czasu przerwy 
między strzałami) ćwiczeniami relaksacyjno-oddechowymi (np. z wykorzystaniem 
urządzeń typu biofeedback). Tak zaprogramowana i regularnie powtarzana procedura 
zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia tego modelu funkcjonowania na sytuację 
startową. Co więcej, promuje model koncentracji „tu i teraz”, czyli pełne skupienie tylko 
na 1, oddawanym w danym momencie strzale. Podejście psychologiczne: „oddaję tylko 
jeden strzał na raz” pomaga uchronić się przed zgubnym skutkiem wpływu emocji na 
poziom wykonania. Zdarza się, że składając się do kolejnego strzału, zawodnik jeszcze 
przeżywa skutki poprzedniego lub antycypuje konsekwencje strzałów jeszcze nie 
oddanych. Takie okoliczności nie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich wyników. 

Przy doborze rodzaju zadań na rekoncentrację, warto zastanowić się, jaki rodzaj 
uwagi jest w największym stopniu wykorzystywany w strzelectwie. Pomocnym tu będzie 
model funkcjonowania uwagi amerykańskiego psychologa Roberta Nideffera (1978). 
Zakłada on istnienie dwóch wymiarów procesów uwagi: kierunku i zakresu. Tak więc 
uwagę można skupiać na obiektach wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto można 
objąć uwagą małą lub dużą liczbę elementów. Używając takiego rozróżnienia, Nideffer 
wyróżnił cztery typy uwagi dominującej u danego zawodnika i wskazanej w danej 
dyscyplinie sportu: 
1. Uwaga szeroka – zewnętrzna – koncentracja na dużej liczbie bodźców związanych 

z otoczeniem zewnętrznym (dyscypliny o charakterze otwartym: piłka nożna, hokej 
itp.). 
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2. Uwaga szeroka – wewnętrzna – koncentracja na procesach wewnętrznych 
(myślach, uczuciach, wyobrażeniach): planowanie, przypominanie sobie. Typ uwagi 
charakteryzujący trenera. 

3. Uwaga wąska – wewnętrzna – koncentracja na jednej myśli i pozostanie przy niej, 
zwiększona świadomością kinestetyczna, rozpoznawanie napięć w ciele (biegi 
długodystansowe, ciężary, rzuty). 

4. Uwaga wąska – zewnętrzna – koncentracja na jednym określonym obiekcie 
z otoczenia, umożliwia reakcję na kilka wybranych czynników w wąskim polu 
działania (np. uwaga skierowana na tarczę), hamowanie czynników rozpraszających 
uwagę (dystraktorów) i umiejętność koncentracji na czynnikach specyficznych 
(łucznictwo, tenis, judo itp.). 
Zatem dominującym typem uwagi w strzelectwie sportowym będzie właśnie uwaga 

wąska – zewnętrzna i wykorzystywanie zadań angażujących ten rodzaj koncentracji 
uwagi będzie przynosiło największe korzyści zawodnikom. 
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