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„Praktyczne sposoby utrudniania sobie życia,  
czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…” 

 
 

W trakcie rozgrywania finałów w konkurencjach strzeleckich często można 
zaobserwować, jak wielu zawodników odwraca się do wyświetlanej tabeli wyników. 
Czego tam szukają? Takie zachowanie jest plagą zwłaszcza wśród młodszych 
strzelców.  Czy sprawdzają, ile muszą strzelić? Można oczekiwać, że to zjawisko 
nasili się w związku z wprowadzanymi zmianami rozgrywania finałów. Sprawdzają, 
kto jeszcze pozostał na „placu boju”? Czy strzelec może, a jeżeli tak, to czy powinien 
szacować, jaki nakład pracy powinien zostać włożony, aby następny strzał przyniósł 
przewagę? Presja wyniku (myślenie typu: „muszę teraz strzelić 10,6, żeby zachować 
szansę na podium”) raczej nie jest kojarzona jako czynnik wspomagający optymalną 
pracę na stanowisku strzeleckim. Z drugiej strony, nadmierne rozluźnienie (np. „uff… 
wystarczy mi 8,7”) przeważnie powoduje utratę kontroli i błąd znacznie 
przekraczający szacowaną tolerancję na… no właśnie, na co? Na bylejakość? 
Niedbałość? Czy poczucie komfortu da się przeliczyć na ułamki milimetrów na 
tarczy? 

Jak już kiedyś podawałem, strzelectwo sportowe wymaga zaangażowania przede 
wszystkim uwagi zewnętrznej – wąskiej (według klasyfikacji Nideffera), 
tj. koncentracji na jednym określonym obiekcie z otoczenia, umożliwiającej reakcję 
na kilka wybranych czynników w wąskim polu działania (tarcza, chorągiewki, broń). 
Już samo zwracanie uwagi na wyniki konkurentów niekorzystnie poszerza zakres 
uwagi. Jak podaje profesor Nęcka: uwaga jest mechanizmem odpowiedzialnym za 
redukcję informacji docierających do organów zmysłów. Podstawą wszystkich funkcji 
uwagi jest mechanizm wydatkowania energii, której zasoby są ograniczone. Pomimo 
tego, że mózg stanowi zaledwie 2 procent całkowitej masy ciała, to na jego 
zapotrzebowanie energetyczne przypada aż 20-25 procent spoczynkowej przemiany 
materii. Warto więc rozsądnie gospodarować tą energią. Poza zmniejszeniem 
ekonomii pracy strzelca, nadmierne poszerzenie pola uwagi zwiększa ryzyko 
ulegnięcia czynnikom rozpraszającym uwagę (dystraktorom). Prócz negatywnego 
wpływu na sferę poznawczą funkcjonowania sportowca (dekoncentracja), dystraktory 
mogą wywołać niekorzystną i niekontrolowaną reakcję emocjonalną. Oczywiście 
można wtedy zweryfikować tezę, że zawodnicy o podobnym poziomie wytrenowania 
pod wpływem stresu wykazują różnice indywidualne w zakresie kontrolowania emocji 
i zdolności do podejmowania trafnych decyzji… Tylko po co sobie utrudniać, skoro 
zamiast wykazywać się zdolnościami redukcji stresu w sytuacji startowej, można 
kontrolować własne zachowanie, zmniejszając prawdopodobieństwo ekspozycji na 
niekorzystne bodźce? Skoro uwaga polega na ograniczaniu większości informacji na 
każdym etapie ich przetwarzania, a optymalną koncentrację w trakcie startu uzyskuje 
się poprzez minimum kontroli procesów świadomych, można wysnuć konkluzję, że 
strzelcy w trakcie rywalizacji sportowej toczą walkę z nadmiarem informacji. Ciekawą 
zależność można zaobserwować na początkowym etapie szkolenia młodych 
strzelców. Kolejne treningi i zawody przyczyniają się do polepszania poziomu 
zawodnika, ale zdarza się, że rozwój wyhamowuje, a nawet zachodzi regres 
wyników. Zazwyczaj dzieje się tak, kiedy doświadczenie pozwala na przejęcie 
świadomej kontroli nad procesami, które dotychczas były powtarzane ściśle według 
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zaleceń trenera. Traci się automatyzm, zaczyna się kombinowanie. Poszukiwanie 
rozwiązań we własnym zakresie często prowadzi do utrwalania się złych nawyków 
i poszerzania pola uwagi tam, gdzie powinno być zawężone. Nieoceniona jest tutaj 
rola trenera, który wyeliminuje błędy i przywróci tok myślenia zawodnika na właściwe 
tory, zawężając pole uwagi do niezbędnego minimum. Nieodzowna jest też regularna 
kontrola techniki wykonania nawet u bardziej doświadczonych strzelców – złe nawyki 
mogą wkraść się w każdym momencie i zaatakować nawet fundamentalne podstawy 
techniki. Wiedza, że optymalny poziom koncentracji w sytuacji startowej, zawodnik 
uzyskuje przy minimalnej kontroli procesów świadomych, uzmysławia, że sam 
strzelec często nie ma dostępu do informacji, dla trenera widocznych, jak na dłoni. 
Kolejnym, dosyć prozaicznym sposobem na zmniejszenie przeładowania 
informacjami systemu nerwowego sportowca w czasie zawodów, może być 
wskazanie drogi do kontroli technicznej czy podanie godziny oficjalnego treningu. 
Choć to błahe czynności, to ich suma może w istotny sposób odciążyć zawodnika. 

Słysząc rozmowy prowadzone przez strzelców w trakcie zawodów, nietrudno 
spostrzec, że dominującym tematem jest wynik sportowy we wszelkich możliwych 
wariacjach. Buduje to napięcie związane z narastającą presją wyniku, zaczyna się 
czas przygotowawczy – każdy wchodzi na własne stanowisko i zostaje sam na sam 
ze stresem, który sprowokował, dobrowolnie uczestnicząc w „rozmowie 
towarzyskiej”. A jak podaje Martin, presja wyniku jest podstawowym źródłem stresu 
startowego. 

Autor nie chciałby lekceważyć czy nie doceniać aspektu towarzyskiego, 
związanego z uprawianiem sportu. Jest to ważny czynnik motywacyjny, który 
sprawia, że młodzi ludzie są skłonni podejmować trud żmudnego treningu, za który 
nagrodą jest możliwość wyjazdu na zawody i spotkania znajomych, dzielących tę 
samą pasję, z najodleglejszych nawet zakątków Polski. Dobrze jest być na to 
przygotowanym i mieć plan, który uwzględni zaspokojenie istotnych potrzeb 
pozasportowych bez negatywnego wpływu na start, zamiast skazywać się na 
konsekwencje spontanicznych decyzji podejmowanych pod wpływem emocji. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na „pułapki towarzyskie”. Rozmowy na 
tematy strzeleckie nie kończą się przecież po wyjściu ze strzelnicy. Niejednokrotnie 
przeciągają się do późnych godzin nocnych… Ciężko w tego typu sytuacjach mówić 
o przestrzeganiu sportowego stylu życia i uzyskaniu optymalnej gotowości startowej 
dnia następnego. Deprywacja snu, niewłaściwe odżywianie, nieodpowiednie 
nawodnienie upośledzają sprawność zawodnika. Musimy także pamiętać 
o zapewnieniu odpowiednich warunków do regeneracji na poziomie mentalnym. 
Nieustające rozmowy na temat strzelania raczej temu nie sprzyjają. Ze względu na 
ograniczone możliwości przetwarzania danych przez ludzki system nerwowy, 
w końcu dochodzi do „zmęczenia materiału” na skutek przeładowania informacjami, 
co prowadzi do nieskutecznego działania na stanowisku. Czasami utrudnienia 
właściwej regeneracji mogą być bardziej prozaiczne i niezależne od zawodnika, jak 
chociażby chrapanie współlokatora w wieloosobowym pokoju. Warto przygotować się 
na taką ewentualność, zabierając zatyczki do uszu ze strzelnicy. 

Kolejna trudność to starty na obcych strzelnicach.  Według Martin to, poza presją 
wyniku, następne źródło stresu startowego. Odmienność sytuacji zawsze wywołuje 
poczucie niepewności (o różnym nasileniu). Proces adaptacji do nowych warunków 
można przyspieszyć, przygotowując się odpowiednio jeszcze przed wyjazdem. Warto 
obejrzeć dostępne zdjęcia lub filmy z konkretnego obiektu i przywoływać te obrazy 
w trakcie wizualizacji optymalnego wykonania w sytuacji startowej. Sumienne 
przeprowadzenie takiej procedury gwarantuje przygotowanie układu nerwowego do 
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skutecznego funkcjonowania w zmienionych warunkach, ułatwiając zawężenie uwagi 
na pracy niezbędnej do oddania dobrego strzału i uodparniając na działanie 
ewentualnych dystraktorów. Przed wyjazdem na zawody korzystne może okazać się 
także zorientowanie na mapie w otoczeniu strzelnicy. Dzięki temu można uniknąć 
uczucia zagubienia i sprawnie zaopatrzyć się chociażby w wodę w pobliskim sklepie.  

Wracając do kwestii związanych z kalkulowaniem w czasie strzelania. Niestety, 
niemała w tym rola trenerów. Z łatwością można zauważyć, że treść rozmów między 
trenerami zasadniczo nie różni się od tematów poruszanych przez zawodników („ile 
może strzelić ta, a ile jest w stanie ten”). Nic tak silnie nie modeluje zachowania 
podopiecznych, jak przykład płynący z góry! Jest jeszcze kwestia bezpośredniego 
przekazywania oczekiwań trenera względem zawodnika. Formułowanie tychże na 
poziomie wynikowym może doprowadzić do ustawienia poprzeczki, która zamiast 
mobilizować, będzie paraliżowała. W efekcie, błędy popełniane przez działającego 
pod nadmierną presją zawodnika, będą obniżały wynik względem założonego, a nie 
maksymalnego, możliwego do uzyskania w danej konkurencji. 

O czym zatem powinien myśleć zawodnik na stanowisku strzeleckim, żeby 
wyłączyć „kalkulator” w głowie? Przede wszystkim świadomie pozbywać się i nie 
dopuszczać myśli związanych z liczeniem punktów. Wykonanie każdego składu 
powinna poprzedzić wizualizacja całej procedury nasycona afirmacjami (np. 
dotyczącymi poprawności technicznej wykonania poszczególnych elementów). Hasło 
„świat jest takim, jakim go widzimy” uwydatnia kluczową rolę nastawienia, które 
determinuje naszą rzeczywistość. Przeprowadzenie wizualizacji umożliwia naukę 
wykonania czynności w sposób prawidłowy, z pominięciem etapu uczenia się na 
własnych błędach. Wizualizacja jest kluczową umiejętnością behawioralnego aspektu 
radzenia sobie ze stresem (Martin, Henschen). Jeżeli już zawodnik musi liczyć, to 
niech w przerwie między składami odlicza długość trwania poszczególnych faz 
oddechu, dążąc do zachowania powtarzalnych proporcji. Stosowanie technik 
oddechowych jest najskuteczniejszym sposobem kontroli poziomu pobudzenia 
psychofizjologicznego, zaliczanym przez Martin do fizjologicznego aspektu radzenia 
sobie ze stresem (badaczka wyróżniła jeszcze aspekt poznawczy, polegający na 
zmianie kierunku myśli i kontroli uwagi). 

Obserwując tendencję zmian przepisów, szczególnie dotyczących sposobu 
rozgrywania finałów, nietrudno dojść do wniosku, że zawodnikom narzucane są 
coraz wyższe wymagania natury mentalnej. To co uzasadniane przez ISSF potrzebą 
„zaangażowania publiczności większą dramaturgią” może być przecież przyczyną 
dramatu przeżywanego przez zawodnika. Przewaga wypracowana w konkurencji 
będzie miała już tylko znaczenie psychologiczne, wpływające głównie na poczucie 
pewności siebie. W konkurencjach biegowych czy pływackich, uzyskanie lepszego 
wyniku eliminacji daje w finałach przewagę lepszego toru, a w łucznictwie 
rozstawienia w fazie pucharowej. W strzelectwie jedyną przewagę uzyskać można 
w głowie, umacniając pewność siebie. Wyłanianie medalistów w dwuosobowych 
pojedynkach nosi pozorne znamiona bezpośredniej rywalizacji. Należy jednak 
pamiętać, że rywal nadal nie może wpłynąć na nasz wynik. Najlepsze efekty daje 
zatem zawężenie pola uwagi do siebie, własnego stanowiska, sprzętu i swojej tarczy, 
bo przecież my również nie możemy wpłynąć na wynik rywala. 

Skrócenie czasów trwania poszczególnych konkurencji nie wydaje się aż tak 
drastyczne, szczególnie po udzieleniu odpowiedzi na pytanie: po co strzelec podnosi 
broń? Obserwując wielu młodych i już nie tak młodych zawodników, można odnieść 
wrażenie, że chcą coś sprawdzić w tarczy, a strzał traktują jako ewentualność przy 
korzystnej ocenie splotu wielu różnych okoliczności… Decyzję o oddaniu strzału 
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należy podjąć, zanim uniesiemy broni, a dopiero pojawienie się sygnału z układu 
kontroli (układu nerwowego) o zaistnieniu niekorzystnych okoliczności, powinno 
zahamować realizację procesu złożenia i uruchomić ewentualność oddania strzału 
z powtórzonego złożenia. 

W każdej organizacji propozycje wprowadzenia istotnych zmian budzą sprzeciw, 
niepokój i dyskusje. Abstrahując od jakościowej oceny nowych regulacji, można 
zauważyć, jak duże ożywienie wywołały w środowisku strzeleckim. Część osób 
skupiła się na poszukiwaniu potencjalnych przyczyn niepowodzeń, kwestionując 
sens i konieczność zmian. O ile jest to naturalne, o tyle mało konstruktywne. 
Pozostaje żywić nadzieję, że w końcu odkryją w zmianie szansę dla siebie, dzięki 
aktywnemu poszukiwaniu sposobów wprowadzenia usprawnień i ograniczaniu 
negatywnych reakcji. Ostatecznie i tak wygrają jednostki o największych 
zdolnościach adaptacyjnych… jak to w życiu bywa… 
 
Piśmiennictwo 
Allen S. J. Życie mózgu. Ewolucja człowieka i umysłu. Warszawa: Prószyński i S-ka, 

2011. 
Gracz J., Sankowski T. Psychologia aktywności sportowej. Poznań: AWF, 2007. 
Kijowski A. Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe 

z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu 
zaawansowanych strzelców. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe.  
Zeszyt nr 2, Wrocław, 2005. 

Kłodecka-Różalska J. Radzimy sobie ze stresem. Warszawa: RCMSKFiS, 1993. 
Martin C. Radzenie sobie ze stresem. [w:] Morris T., Summers J. (red.): Psychologia 

sportu – strategie i techniki. Warszawa: COS, 1998. 
Morris T., Summers J. Psychologia sportu - strategie i techniki. Warszawa: COS 

1998. 
Nęcka E. Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

1994. 
Nęcka E. Procesy uwagi. [w]: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. 

(s. 77-96). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.  
Nideffer R. M., Sharpe R.,C. Attention control training. New York: Wyden 1978.  
Paschke N. Sportpsychologie im Schiesssport. Weiden:Wendepunkt Verlag, 2009.  
Trzebiński H. Wybrane aspekty funkcjonowania uwagi w strzelectwie sportowym. 

Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt nr 7, Wrocław, 2010. 
 
 
 


