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Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość? 

A co ważniejsze w rowerze, przednie czy tylne koło? 
 

George Bernard Shaw 
 
 

Potrzebna modyfikacja treningu 
 
 
Współczesny etos treningu wymaga od nas robienia więcej i lepiej. Jedną 

z przyczyn błędów trenerów w ocenie sportowców i sytuacji szkoleniowych oraz 
podejmowaniu decyzji jest wiara we własną nieomylność. Myślenie automatyczne może 
czasem wyprowadzić trenera na manowce i skłonić do błędnych poglądów, decyzji 
i działań. Nie znam prawdziwego sportowca, który nie chciałby wygrywać. 

„Trenowanie to praca z ludźmi, a wybitni trenerzy stają się uczniami ludzi, których 
trenują. By być wybitnym przywódcą – wybitnym trenerem – musisz opanować 
umiejętności interpersonalne, by zachęcić ludzi do działania” (Martens 2009 s. 46). 

Mamy do dyspozycji coraz więcej informacji ale cały czas spieszymy się i ciągle coś 
nas rozprasza. Technologie umożliwiają natychmiastowa komunikacje z każdego 
miejsca przyspieszają podejmowanie decyzji, poprawiają skuteczność pracy 
treningowej. Oczywiście przy odpowiednim wykorzystaniu komputerów, kamer, 
trenażerów, Internetu, telefonów komórkowych itp. Te same technologie mogą nas 
przytłoczyć a pospiech szkodzi kreatywności, jakości, zaangażowaniu, głębokim 
przemyśleniom, a w końcu także wynikom. Cały ten pospiech pociąga za sobą 
utrudnioną koncentrację, mniej czasu na trening. Trenując długo i bez przerwy, 
zużywamy zbyt wiele umysłowej i emocjonalnej energii, bo brakuje nam przerw na 
regeneracje. 

Prawdą jest także to, że jeśli aktywnie nie starasz się o lepsze robienie tego, co 
robisz, to istnieje prawdopodobieństwo, że osiągasz coraz gorsze wyniki, nie zależnie 
od tego, od czego zaczynałeś. Jeśli trenujesz przez długi czas, to nie ma żadnej 
gwarancji, że robisz to dobrze, a już na pewno nie coraz lepiej. czasami pogorszenie 
wyników stanowi rezultat niedotrzymania kroku postępowi dokonującemu się 
w strzelectwie sportowym. Ale często jest to efekt do popadania w nawyki, które nie 
dają optymalnych wyników. Wybitne wyniki sportowe wymagają nie tylko rytmicznego 
przechodzenia od treningu do odpoczynku, ale czerpania energii z różnych źródeł. 
Sportowiec, aby funkcjonował optymalnie, potrzebuje czterech źródeł energii: fizycznej, 
emocjonalnej, umysłowej i duchowej. Przechodząc rytmicznie pomiędzy treningiem 
i wypoczynkiem zaspakajamy potrzeby równowagi, samorealizacji, uznania 
i bezpieczeństwa. 

Tolerujemy w naszym życiu ogromne niedociągnięcia, nawet w tych aspektach, na 
które jesteśmy w stanie wpływać. Za mało bierzemy odpowiedzialności za podstawowe 
potrzeby i zbyt dużo energii tracimy na narzekanie i szukanie winnych. Nie dbamy 
o siebie, chociaż w konsekwencji szkodzimy swojemu zdrowiu i swojej wydajności 
sportowej. Im większe zapasy poczucia wartości i zadowolenia, tym mniejsza 
podatność emocjonalna na kłopoty dnia codziennego. Odporność, umiejętność 
szybkiego otrząsania się z emocjonalnych komplikacji, w mniejszym stopniu zależy od 
tego, co się wydarzyło, a w większym od tego jak to sobie zinterpretowaliśmy. 

  Praca nad samorealizacją na poziomie indywidualnym zaczyna się od uznania, 
że umysł kieruje się własna wolą i aby nad nim panować, musimy regularnie ćwiczyć 
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zdolność koncentracji. Im bardziej panujemy nad swoją uwagą, tym swobodniej 
dokonujemy świadomych wyborów na treningu i zawodach. Obserwowanie swoich 
emocji pozwala postępować bardziej świadomie i skutecznie. Jednak skoro silna wola 
i dyscyplina nie wystarczają do osiągania zmian to dlaczego najlepsi sportowcy potrafią 
ćwiczyć intensywniej i regularniej od swoich słabszych kolegów. Rzecz w tym, że 
polegają nie tylko na silnej woli, opierają się raczej na rutynie, którą wyrabiali sobie 
przez długi czas. Czy nam się podoba, czy nie, wszyscy zależymy od swoich nawyków. 
Na to ma wpływ m.in.: godziny rozpoczynania treningu, trening z różnicą czasu 
w przypadku wyjazdu na zawody, odpowiedni trening rozgrywania finałów. 

Przeciwieństwem snu, które pozytywnie wpływa na zdrowie, a nadal pozostaje 
niedoceniany, jest ruch. Jego niedobór, tak samo jak niedobór snu, osłabia możliwości 
we wszystkich sferach życia sportowca. Intensywny ruch zrównoważony głębokim 
odpoczynkiem poprawia wydolność nie tylko fizyczną, ale także umysłową 
i emocjonalną. Ćwiczenia fizyczne są tak znakomite, ponieważ nie tylko poprawiają 
wydolność fizyczną, ale skutecznie regenerują energię umysłową i emocjonalną. 

Koncentracja na pozytywnym wyniku, daje zwykle większą wytrwałość, elastyczność 
w szukaniu dróg prowadzących do celu, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, 
silniejszą wewnętrzną motywację, więcej satysfakcji i lepsze rezultaty. Oczekiwanie 
sukcesu podnosi jego prawdopodobieństwo. Każdy sportowiec może aktywnie wpływać 
na jakość swoich przeżyć, choć mamy co najwyżej częściowy wpływ na to, czy zdarzą 
się rzeczy dobre. Realnie rzecz biorąc, dobre nastawienie najprawdopodobniej się 
opłaci. Całą uwagę, całą energię skupić na wykonywanym zadaniu. Umiejętność ta 
polega na odsuwaniu od siebie, nawet pod silną presją na zawodach, wszystkiego co 
może przeszkadzać, i odróżnia mistrzów od mniej uzdolnionych zawodników. Główną 
różnicą między strzelcem wybitnym a przeciętnym jest umiejętność skupienia uwagi. 

Niezależnie od wrodzonego talentu, prawie każdy, jest w stanie osiągnąć najwyższy 
poziom w niemal każdej konkurencji strzeleckiej dzięki praktyce i ścisłemu 
ukierunkowaniu. Zmobilizowanie się do stałego skoncentrowania jest trudne, 
energochłonne i nie przychodzi w sposób naturalny. Niestety najwyższego poziomu 
sportowego nie osiąga się na skróty, nawet jeśli dysponujemy wrodzonym talentem. 
Najważniejszą cechą u najlepszych stanowi liczba godzin poświęcanych na 
doskonalenie techniki strzelania. Celem ukierunkowanego ćwiczenia jest robienie 
postępów, wymaga to zaangażowania pełnej uwagi w czynność, która poprawi jakiś 
element techniki sportowej. Oprócz motywacji najważniejszym czynnikiem jest 
utrzymywanie koncentracji uwagi, obojętnie na jakim etapie przygotowania do 
zawodów. 

Stawianie sobie priorytetów, kierowanie uwagi na to, co może wnieść największą 
wartość, wydaje się oczywiste, nie przychodzi w sposób naturalny. Wymaga 
świadomego i ukierunkowanego myślenia.  

Na stopień koncentracji bezpośrednio wpływa otoczenie. Sportowiec może 
systematycznie podnosić swoje umiejętności, ale tylko dzięki świadomym ćwiczeniom, 
dzięki wielokrotnym powtarzaniu wykonywanym w skupieniu w regularnych odstępach 
czasu przez dłuższy okres i dzięki regularnej skupieniu uwagi. Umiejętność koncentracji 
na jednej rzeczy podnosi wydajność i sprzyja innowacyjności. Otoczenie treningu 
bezpośrednio wpływa na zdolność koncentracji. 

Najgłębsze wartości określają jakim pragnie być sportowcem. Sportowcy 
posiadający wewnętrzna motywację mają więcej energii, bardziej się angażują, są 
wytrwalsze i osiągają lepsze wyniki. Gdy coś naprawdę jest ważne, wydobywamy 
z siebie na to znacznie więcej energii, jesteśmy bardziej skoncentrowani, przekonani, 
mamy więcej pasji i wytrwałości. Nasze nastawienie wpływa na sferę fizyczną, 
emocjonalną i umysłową, ale także z nich się składa. Energia fizyczna to podstawa 
i jeśli ją zaniedbujemy, odbija się na umiejętności panowania nad emocjami. Jeśli 
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ulegamy emocjom, trudniej nam skupić uwagę i myśleć kreatywnie. W optymalnym 
stanie wykorzystujemy wszystkie zdolności, fizyczne, emocjonalne i umysłowe, aby 
służyć wartością i realizować cel. Niedobór ruchu, podobnie jak niedobór snu, 
niekorzystnie wpływa na wszystkie sfery naszego życia, a szczególnie na wyniki 
sportowe. 

Trener kierując szkoleniem sportowców powinien odpowiedzieć sobie; w jaki sposób 
wspiera aktywnie w dbałości o kondycje fizyczną swojego podopiecznego i czy daje 
przykład swoim zachowaniem. Jak szanuje sportowców, ufa im i traktuje jak dorosłych, 
którzy umieją samodzielnie podejmować decyzje dotyczące optymalnego wykonania 
swojego treningu. Trener do swojej pracy powinien podchodzić z wiarą w sukces 
i pasją. Do spotykanych cech trenerów należy samolubstwo i zapatrzenie w siebie 
samego. 

Skupienie uwagi to umiejętność, jak każda inna, im więcej treningu, tym bardziej się 
rozwija, a im rzadziej ćwiczona, tym słabsza. Istnieją dwa rodzaje czynników 
rozpraszających uwagę – zewnętrze, pojawiające się wokół nas i wewnętrzne, czyli 
bezustanne podszepty płynące z naszego umysłu. Trzeba się nauczyć radzenia sobie 
z oboma rodzajami. Najpowszechniejszym i najbardziej uporczywym powodem 
odwracania uwagi są telefony komórkowe i ich chęć posiadania kontroli co się dzieje na 
obiekcie. Nasza podatność na czynniki rozpraszające w dużej mierze wynika 
z pragnienia kontaktu. W miarę możliwości powinniśmy kierować uwagę na rzeczy 
najważniejsze. 

Najlepsze wyniki można osiągnąć wtedy, gdy całkowicie koncentrujemy się na 
wykonywanej czynności. 

 Sukces sportowy zależy od jakości ludzi (trenerów, sportowców, menedżerów itd.), 
trenerzy o słabej ocenie sportowej mogą mieć natychmiastowy i głęboki, negatywny 
wpływ na wyniki sportowe. Każdy plan wymaga dostosowania i modyfikacji, żeby 
przezwyciężyć nieuchronnie pojawiające się niespodzianki. Żeby skutecznie realizować 
jakąś strategię, trener musi głęboko zaangażować się w treść, a nawet szczegóły 
szkolenia poszczególnych sportowców. Główną różnicą między trenerami doskonałymi 
a miernymi jest kultura dyscypliny. Dyscyplina to coś więcej niż tylko wymaganie od 
sportowców, by zaczęli działać (trenować, walczyć na zawodach), musi wiązać się 
z nakłonieniem ich, by najpierw zaangażowali się w zdyscyplinowane myślenie, a potem 
je podejmowali.  

Wszystkie zawody w których startujemy nas czegoś uczą, nawet te które 
przegraliśmy. Jeśli w trakcie treningu nie dajemy z siebie wszystkiego, tyle samo 
dajemy z siebie na zawodach. Zdecydowana większość sukcesów sportowych rodzi się 
w głowie. Sportowiec musi uwierzyć w to, że jest najlepszy, a następnie udowodnić to 
na zawodach. 

Najlepszym atutem strzelca nie musi być sprawność fizyczna, ale na pewno 
powinna być sprawność umysłowa. Strzelcowi potrzebna jest ambicja, pasja wola walki 
i bystrość umysłu. Każdy rodzaj treningu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości, 
ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu 
i niewygód, duch wyrzeczenia i wierność obowiązkom. Zawsze, jeżeli zawodnik zdoła 
wygrać fizycznie, psychicznie będzie wstanie dokonać wszystkiego. Dla niektórych 
dobry wynik staje się czym nieosiągalnym, bo wymaga samodyscypliny. To cecha 
sukcesu.  

Potrzeba trzech rzeczy aby wygrać zawody; dyscypliny, ciężkiej pracy a przede 
wszystkim zaangażowania. Bez tego nikt nie jest wstanie osiągnąć sukcesu. 
Strzelectwo tego uczy. Przeważnie zawody wygrywa ten co ma w sobie wytrwałość. 
Dobry trening rozwija nie tylko mięśnie, ale przede wszystkim silna wolę, cierpliwość 
i samodyscyplinę. Jeśli nie damy z siebie wszystkiego, to nigdy nie będziemy wiedzieć, 
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do czego naprawdę jesteśmy zdolni. Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie 
i determinacja, w danej chwili dawać z siebie wszystko. 

Trening to zorientowane na proces, doradztwo oraz asysta w sportowych sytuacjach 
dotyczących rozwoju, zmian, rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. 
Indywidualna, specyficzna nauka na podstawie konkretnych celów i sytuacji 
sportowych. Trening ma na celu wyćwiczenie umiejętności specyficznych dla danej 
sytuacji sportowej (finał, start w igrzyskach olimpijskich, dekoracja na podium, 
udzielanie wywiadu itp.) Trening z wykorzystaniem medium, jakim jest nowoczesny 
telefon, trening za pośrednictwem Internetu itp. 

Trening jest skuteczny tylko wtedy, gdy trener i sportowiec doświadczyli kryzysu 
w trakcie procesu szkoleniowego. Trening to również sztuka konstruktywnego 
zakłócania, przygotowania do możliwych sytuacji występujących na dużych zawodach 
sportowych. 

Wiedza specjalistyczna nie zajmuje czołowego miejsca na liście wyznaczników 
skuteczności trenera, sportowcy cienią zrównoważonych szkoleniowców, którzy 
znajdują czas na indywidualny trening, pomagają rozwiązywać problemy, zadają 
pytania, a nie dyktują odpowiedzi, traktowanie zawodnika z szacunkiem, zachęcanie do 
uczestnictwa i przedstawiania propozycji (Kurzawski 2013). 

Sportowców i trenerów strzelectwa powinno charakteryzować kilka wspólnych cech: 
pasja pracy, dociekliwość, innowacyjność, umiłowanie swojej dyscypliny sportu, 
praktyczną znajomość dyscypliny sportowej, obowiązkowość, pewność siebie i wielu 
jeszcze innych. 

Odporność emocjonalna zależy od sposobu, w jaki zawodnik ocenia swoją sytuację 
życiową oraz od jego odporności na presję czasową, związaną z oczekiwaniem na start 
i z koniecznością podejmowania różnorodnych szybkich decyzji podczas trwania 
zawodów. Efekt działania zawodnika zależeć będzie w dużej mierze od tego, na ile jego 
trener i sam sportowiec opanują określone sposoby kształtowania odporności 
psychicznej, wspomagające jego indywidualne możliwości w tym zakresie. Nauczyć się 
panować nad sobą, wykonywać nie to na co się ma chęć, lecz to co jest potrzebne, 
stale się doskonalić, robić wszystko najlepiej, oraz dokładnie przewidywać rezultaty 
i skutki swoich czynów, obserwować siebie, stale szukać przyczyn niedokładności 
działania, niepowodzeń, przede wszystkim w samym sobie, nie zaś w przyczynach 
obiektywnych, krytycznie osądzać samego siebie. 

W treningu należy wprowadzać: regulację psychologicznego klimatu treningu, 
przystosowanie treningu do indywidualnego i aktualnego stanu psychicznego 
sportowca. 

Najważniejsze i najbardziej wartościowe jest nastawienie sportowców na 
samodoskonalenie się i poczucie niezależności, przy odpowiednim poziomie motywu 
powodzenia. Skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach strzeleckich ułatwia 
włączenie tej cechy. Pozwala to w sposób prawidłowy na dokładne wykonanie tych 
czynności, na które skierowana jest świadomość sportowca. 

Nikt nie jest pozbawiony silnych stron, trzeba je tylko odkryć, wydobyć. Barierami są 
nasze destrukcyjne myśli, często zastanawiamy się nad przyszłością w kategoriach 
negatywnych. Należy być upartym w dążeniu do sukcesu i koncentrować uwagę na 
zadaniach, a nie wątpliwościach. Ważne też, by umieć dobrze gospodarować czasem, 
którego tak mało, by czerpać zadowolenie z tego, co robimy. 

Do osiągania wielkich sukcesów sportowych wymagane są nie tylko posiadanie 
uzdolnień, wiedzy, niezbędnych nawyków, umiejętności, gotowości do sensownego, 
skutecznego działania w zmiennych warunkach a przede wszystkim dużą efektywność 
ich wykorzystania. Trening strzelecki wymaga samozaparcia, wielkiej aktywności 
umysłowej i psychicznej. 
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„Współczesny sport wysoko kwalifikowany jest drogą awansu społecznego ludzi 
młodych. Każda kariera sportowa rozwija się w myśl reguł typowych dla danej 
dyscypliny. Jest uwarunkowana licznymi czynnikami, śród nich fundamentalną rolę 
odgrywa trener. To on powinien wskazać mocne strony sportowe zawodnika, ale także 
mocne strony jego osobowości” (Nowocień 2013 s.114). 

Zasada indywidualizacji treningu przejawia się w każdej fazie tego procesu. 
Wypływa z samej istoty treningu, z jego definicji jako celowego, ciągłego, wieloletniego, 
systematycznego, przemyślane, zorganizowanego, zaplanowanego i kierowanego 
procesu specjalizacji sportowej zawodnika, zmierzającego do rozwinięcia tych jego 
cech fizycznych (somatycznych, sprawnościowych) i psychicznych, które umożliwią mu 
osiągnięcie najwyższego wyniku sportowego. W toku pracy z młodzieżą należy 
podkreślać indywidualne cechy i wskazywać, że do sportowego mistrzostwa każdego 
zawodnika wiedzie jego własna droga. 

Przy jednakowo wysokim poziomie fizycznego, technicznego i taktycznego 
przygotowania sportowców o zwycięstwie decyduje czynnik psychologiczny – poziom 
gotowości psychicznej do walki sportowej i do uzyskania zwycięstwa. Podstawowym 
kryterium odporności emocjonalnej jest efektywność działania, a więc poziom 
wykonania zadania, mimo podwyższonego napięcia emocjonalnego. O ocenie 
odporności psychicznej zawodnika decyduje to, iż potrafi on w warunkach silnego 
pobudzenia emocjonalnego uzyskać najlepszy wynik. I takie warunki należy próbować 
wytworzyć. Każda z cech uwagi odnosi się do szeregu określonych czynności, kolejno 
wykonywanych przez sportowca w czasie trwania strzelania. Funkcjonowanie 
poszczególnych cech uwagi nie przebiega samodzielnie w oderwaniu od pozostałych, 
funkcjonują one w połączeniu z innymi cechami uwagi, ale w czasie wykonywania 
określonych czynności dana cecha posiada przeważający wpływ nad innymi cechami. 
Skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach strzeleckich ułatwia włączenie tej 
cechy. Pozwala to w sposób prawidłowy na dokładne wykonanie tych czynności, na 
które skierowana jest świadomość sportowca. „Osiąganie celów współzawodnictwa 
sportowego zależy od stopnia zbliżenia przebiegu treningu do warunków, jakie 
występują podczas walki sportowej.” (Naglak 1999) 

Rozwój polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zachowań albo na 
modyfikowaniu tych, którymi się dysponuje, (tzn. na uczeniu się). Rozwój to zmiana. 
Poprzez potrzebę rozwojową należy rozumieć różnicę między obecnym a wymaganym 
(bądź pożądanym) rezultatem działań trenera i sportowca. Niska skuteczność na 
zawodach najczęściej nie jest dziełem przypadku, ale wynika z błędów popełnionych 
wcześniej, w procesie treningu, przed startem i/lub w czasie startu, już na zawodach. 
Odpowiednie zachowanie, odpowiednia dieta, właściwy odpoczynek, odpowiednia 
nowoczesna technologia szkolenia przy pilnej obserwacji zawodów i analizie procesu 
treningu. Trener nie posiada władzy nad swoimi sportowcami, natomiast dysponuje 
kompetencją kontroli, w ramach, której ma prawo wymagać od nich szacunku dla 
przyjętych zasad organizacji treningu, systematyczności i konsekwencji 
w przygotowaniach. Wykonanie elementów taktycznych, czy technicznych przede 
wszystkim zależy od wiary we własne siły, cechy tej zawodnik nabiera, ciągle trenując, 
wtedy może być pewny wyniku (np. trening finału i jego odmiany). 

We współczesnym sporcie strzeleckim ważne staje się, aby trenerem była osoba 
odpowiednio do tego przygotowana i posiadająca specjalistyczną wiedzę 
i doświadczenie oraz umiejąca współpracować ze świadomym i twórczym sportowcem. 
Sukces trener osiągnie tylko wtedy, gdy będzie próbował i nigdy nie zrezygnuje. 
Pokonywanie stawianych sobie barier jest głównym celem współzawodnictwa 
sportowego, ponieważ dla sportowca nie ma ważniejszej nagrody niż akt samorealizacji 
w sportowej walce na strzelnicy. 
 



62 Kazimierz Kurzawski  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014 

Piśmiennictwo: 
 
Martens R. Jak być skutecznym trenerem. Biblioteka trenera. Warszawa 2009. 
Migasiewicz J., Kurzawski K., Paliga Z. (2013) Profesjonalizm i skuteczność trenera. 

[W:] Trener wczoraj, dziś i jutro. Redakcja naukowa Sozański H., Sadowski J., 
AWF Biała Podlaska s. 161-173 

Naglak Z., (1999) Metodyka trenowania sportowca. AWF Wrocław. 
Nowocień J. [2013] Trener sportowy w perspektywie pedagogicznej [w:] Trener wczoraj, 

dziś, jutro [red.] Sozański H. Sadowski J. Biała Podlaska  
Perkowski K., (2009) Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu 

wyczynowego w Polsce. AWF Warszawa. 
 
 

 
Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, 

by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy 
przegrywamy, dawać z siebie wszystko.  

 
Vince Lombardi 

 
 
 

Każda porażka jest szansą, żeby spróbować jeszcze raz, 
 tylko mądrzej.  

 
Henry Ford 

 


