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Doskonalenie koncentracji uwagi 
 w przygotowaniu zawodnika strzelectwa sportowego 

 
 
Przygotowanie psychologiczne jest niezbędne do osiągania sukcesu.  

„Jeśli cokolwiek robisz, rób to najlepiej jak potrafisz” 

Artykuł ten dedykujemy wszystkim trenerom i zawodnikom strzelectwa sportowego. 

 „Aby  odnieść  sukces  w  zawodach,  strzelec  musi  dysponować  nienaganną  techniką,  być 
sprawnym  fizycznie oraz musi umieć  radzić  sobie  z  emocjami  jakie powstają u niego podczas 
startu. Te trzy „filary” (sukcesu) muszą być równomiernie rozwijane i trenowane. Brak jednego 
z nich  lub słabość któregoś z nich powoduje,  że  zawodnik może nie udźwignąć ciężaru całego 
treningu bądź zawodów”(Kijowski, 2016, s.79). 

 Zdarza  się,  że podczas  zawodów zawodnik np.  strzela dobrze pierwszą  serię  lub pierwszą 
połowę, a potem na przykład w finale przegrywa. W jaki sposób sterować koncentracją uwagi, 
kontrolować swój organizm, żeby poradzić sobie w sytuacji startu? 

Trening koncentracji  jak cały  trening mentalny powinien być  rozpoczęty  już na pierwszym 
etapie  szkolenia. Od  początku  powinna  być  dyscyplina mentalna  i  koncentracja  na  zadaniach 
treningowych.  Im  wyższy  poziom  sportowy,  tym  większe  zaangażowanie  na  perfekcyjnej 
koncentracji mentalnej, na walce sportowej i doskonaleniu techniki.   

Zbyt  wysoki  jak  i  zbyt  niski  poziom  koncentracji  może  zaburzyć  prawidłowe  działanie. 
Koncentracja wymaga dużych wydatków energii (Railo, 1986, za: Tyszka, 1991) i jeśli jest podjęta 
zbyt  wcześnie  oraz  podtrzymywana  za  długo  na  wysokim  poziomie  może  wyczerpać  zasoby 
energetyczne,  powodując,  że  osoba  „spala  się”  jeszcze  przed  samym  startem.  Właściwa 
koncentracja to utrzymywanie skupionej uwagi na odpowiednim obiekcie w odpowiednim czasie.  

Osiąganie stanu optymalnej koncentracji startowej wymaga, aby zawodnik zarówno podczas 
treningu  jak  i  zawodów  był  skoncentrowany  na  „tu  i  teraz”.    Jednakże  koncentracja  uwagi 
powinna przyjmować postać sinusoidy (Orlick, 2008). Trzeba być skoncentrowanym wtedy kiedy 
trzeba ‐ na zadaniu treningowym lub celu startowym, natomiast rozluźnionym w sytuacji, gdy jest 
przerwa. Istotnym jest również umiejętność przełączania uwagi. Młody zawodnik jeśli na tydzień 
przed startem przez cały czas myśli o występie może się doprowadzić do wyczerpania zasobów 
energetycznych, a w konsekwencji do takiego zmęczenia, że podczas samego startu nie będzie 
w stanie  nic  z  siebie  wykrzesać.  Natomiast  zawodnik  najwyższej  klasy  potrafi  regulować 
optymalny stan pobudzenia, a zarazem koncentracji na tym co istotne, a odrzucać to, co w danej 
chwili  nie  ma  znaczenia.  Inaczej  zawodnik  ma  przełączać  swoją  koncentrację  przy  strzelaniu 
precyzyjnym a inaczej przy konkurencji szybkostrzelnej. W drugiej dochodzi presja czasowa.  

W treningu koncentracji uwagi istotną rolę odgrywa umiejętne wprowadzanie odpowiednich 
ćwiczeń do  rutyny  treningowej.  Pozwala  to na  szybką automatyzację  specyficznych procesów 
uwagi  niezbędnych w  zawodach  strzeleckich. Np. odpowiednie oddychanie na  każdym etapie 
oddawania strzału (Staniszewski, 1980, 2013).  

Żeby przyswoić sobie, co robić w takich sytuacjach należy często wprowadzać typowe czynniki 
zakłócające lub stresujące do rutynowego treningu, symulując w ten sposób te zdarzenia, które 
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mogą  wystąpić  podczas  zawodów. Można  włączyć muzykę,  zacząć  głośno  rozmawiać,  zacząć 
klaskać, stanąć za zawodnikiem i głośno komentować jego działania.  

Robert  Nideffer  (1981),  amerykański  psycholog  przedstawił  znajdujący  praktyczne 
zastosowanie modelu uwagi w sporcie. Model oparty jest na dwóch strategiach procesów uwagi: 
kierunku  i  zakresu.  Skupiamy  uwagę  na  obiektach,  które  są  zewnętrzne  lub  są  wewnętrzne. 
Decydujemy o objęciu uwagą (odpowiedniej) liczby (dużej lub małej) elementów. Zakres uwagi 
rozciąga się wzdłuż pewnego kontinuum, co wyróżnia cztery typy uwagi. Podczas przygotowania 
do zawodów zawodnik powinien przechodzić przez wszystkie typy uwagi, dzięki czemu skutecznie 
dopasuje się do wymagań, jakie stawia sytuacja działania.  

 Uwaga  szeroka  –  zewnętrzna,  czyli  koncentrowanie    się  na  dużej  liczbie  bodźców 
związanych z otoczeniem zewnętrznym, czyli jak wygląda strzelnica, gdzie są stanowiska, 
tarcze, trybuny, miejsce dla sędziów.  

 Uwaga szeroka ‐ wewnętrzna – kiedy osoba koncentruje się na procesach wewnętrznych 
np.  uczuciach, myślach  i wyobrażeniach. Może być  to  związane  z  sytuacją  planowania 
I przypominania przebiegu całego startu.  

 Uwaga wąska ‐ wewnętrzna –to umiejętność skupienia się na jednej myśli i pozostania 
przy niej, zwiększoną świadomością kinestetyczną i rozpoznawaniem napięć w ciele.  

 Uwaga  wąska  ‐  zewnętrzna  –typ  uwagi  skupionej  na  jednym  określonym  obiekcie 
z otoczenia – w strzelectwie to środek tarczy. Jest to związane ze zdolnością blokowania 
czynników  rozpraszających  uwagę  i  umiejętnością  koncentracji  na  czynnikach 
specyficznych.  

Najczęściej zauważanym błędami w koncentracji  (za Blecharz, Herzig, 1996) w strzelectwie 
mogą być: 

 zaniedbanie obserwacji otoczenia, gubienie szczegółów wykonania,  

 za wąska koncentracja zewnętrzna, 

 brak koncentracji na celu, proste błędy, zauważanie nieistotnych szczegółów np. co robią 
inne  osoby  na  stanowiskach  albo  stojące  za  zawodnikiem  –  za  szeroka  koncentracja 
zewnętrzna, 

 za  dużo  analiz  „tu  i  teraz”  ,  niezdecydowanie‐  nieodpowiednia  szeroka  koncentracja 
wewnętrzna, 

 negatywna autorozmowa (autosugestia), analizowanie (rozwlekanie) jednej myśli, obawa 
o powtórzenie ostatniego błędu – nieodpowiednia wąska koncentracja wewnętrzna. 

 
Keith  Henschen,  psycholog  sportu  i  wykładowca  Uniwersytetu  w  Utah  wspomina  o  tzw. 

umiejętnościach  kluczowych  (ang.  cardinal  skills  of  performance)    niezbędnych  do  poprawy 
wykonania ćwiczeń, osiągnięcia wyniku sportowego i wspomagania działania w ogóle. Są to: 

a) relaksacja, zwiększająca możliwość skutecznego komunikowania się z własnym ciałem;  
b) wizualizacja,  dzięki wyobrażeniom można  ćwiczyć  technikę,  taktykę  czy  przeprowadzić 

„umysłową próbę startu”;  
c) koncentracja  ‐  usprawniająca  zdolność  skupienia  uwagi  na  tym,  co  ważne  oraz 

pozwalająca na radzenie sobie z  lękiem czy stresem podczas zawodów; 
d) procedury  przedstartowe  –  własny  ‘rytuał’  przedstartowy,  który  prowadzi  do 

optymalnego pobudzenia, pełnej gotowości i sprawności procesów poznawczych; 
e) dialog wewnętrzny, czyli pozytywne autosugestie, pozytywna autorozmowa np. „chcę...”, 

„mogę...”,  „potrafię...”,  która  przeciwdziała  negatywnym,  samospełniającym  się 
przepowiedniom  (Henshen,  2012;  Kłodecka‐Różalska,  1996,  Budnik‐Przybylska, 
Przybylski, 2016).  
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T. Orlick (2008, 2012) w swoim kole doskonałości (ang. wheel of excellence). W centralnym 
punkcie stawia skupienie i koncentrację (ang. focus), jako najważniejszy element doskonałości, 
który  prowadzi,  kieruje,  łączy  lub  wpływa  na  inne  komponenty  (Orlick,  2012).  Doskonałość 
działania będzie wtedy gdy zawodnik nauczy się  takich sposobów koncentracji, które pozwolą 
całkowicie połączyć się z działaniem, do którego się dąży. Na bazie pełnej koncentracji pojawiają 
się  kolejne  elementy  koła  doskonałości.  Są  to  kolejno:  zaangażowanie,  gotowość  psychiczna 
(mentalna), pozytywne wyobrażenia, pewność  siebie, kontrola dystraktorów, czyli  elementów 
zakłócających oraz uczenie się w działaniu (Orlick, 2008).  

 
Etapy szkolenia koncentracji w strzelectwie 

1. Nauka  podstawowych  zasad  koncentracji  (jeśli  przychodzisz  na  strzelnicę  wyłącz  telefon 
komórkowy,  wycierając  nogi  na  wycieraczce  wyczyść  umysł,  zostaw  myśli.  Już  podczas 
rozgrzewki  przygotuj koncentrację).   
Postaw sobie albo otrzymaj zadanie od trenera, które uznajesz za swoje, wtedy są większe 
szanse na pełne zaangażowanie w zadanie, a co za tym idzie – koncentrację uwagi.  

2. Kontrola koncentracji ‐ dojście do tego, żeby na zawodach podobnie strzelać jak na treningu 
3. Trzecim etapem jest przekraczanie samego siebie, żeby na zawodach osiągać stan flow – żeby 

zdobywać rekordy, mimo czynników zakłócających.    
Zawodnik przed rozpoczęciem działań związanych z kształtowaniem koncentracji uwagi może 
zadać sobie kilka pytań: 

 Po czym poznajesz, że jesteś skoncentrowany? 

 Co czujesz kiedy jesteś w pełni skoncentrowany? 

 Jak sobie w tym pomagasz? 

 Co ci się sprawdza? 

 Przypomnij sobie taką sytuację, kiedy byłaś/eś w pełni skoncentrowana/y? 
Dzięki  tym  pytaniom  możemy  ocenić  świadomość  zawodnika  dotyczącą  koncentracji 

uwagi.  
Koncentrację  można  poprawiać  za  pomocą  ćwiczeń  w  domu,  na  strzelnicy,  czy  dzięki 

stosowaniu urządzeń „biofeedback”, dzięki którym zawodnik może monitorować i oddziaływać 
na swój stan fizjologiczny. Niemniej jednak nie zawsze sprzęt jest pod ręką.   

 
Poniżej kilka ćwiczeń, które mogą pomóc w koncentracji uwagi. Są  to ćwiczenia, które nie 

wymagają żadnego sprzętu.  
1. Wizualizacja prawidłowego strzału – rozpisz punkt po punkcie jak powinien wyglądać idealny 

strzał:  co  widzisz,  słyszysz,  odczuwasz,  jak  pracuje  Twoje  ciało.  Wyobraź  sobie  własnymi 
oczami,  jak  realizujesz  każdy  punkt  na  treningu w  spokojnym  otoczeniu.  Poczuj  pewność 
każdego ruchu i pewność siebie. 

2.  Przed oddaniem każdego strzału, przeprowadź tę wizualizację. Jeśli strzały będą wychodziły 
prawidłowo możesz zacząć wyobrażać sobie siebie w sytuacji startowej.  

3. Siatka koncentracji – możesz wykonać  ją sam, albo korzystać z gotowych siatek. Na kartce 
znajdują się cyfry of 0 do 99, w różnej kolejności i wielkości. Twoim zadaniem jest znalezienie 
każdej cyfry po kolei.  

4. Woda – zawsze na stanowisku miej ze sobą butelkę wody. Popijając  świadomie łyk pomiędzy 
seriami  uspokajasz  się.  Ponadto  ważne  jest  nawodnienie  organizmu.  Jeśli  poczujesz 
pragnienie to znaczy, że straciłeś koncentrację na strzale. Uzupełnianie wody pomaga w jej 
utrzymaniu.  

5.  Koncentracja na oddechu: (przed lub po treningu) Usiądź na krześle o prostym oparciu lub 
połóż się. Skup się na Twoim oddechu (i tylko na nim). Oddychaj przeponą‐ kiedy robisz wdech 
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z  brzucha  robisz  balon,  kiedy  robisz  wydech  balon  się  kurczy.  Wdechu  bierzesz  tyle  ile 
potrzebujesz, następnie starasz się wydłużyć wydech. Każdy wdech/wydech to jeden. Policz 
do  10  i  zacznij  od  końca.  Jeżeli  zdarzy  Ci  się,  że myśli  gdzieś wybiegną‐  to  zatrzymaj  się, 
uświadom je sobie i zacznij od początku. W sytuacji zawodów, po wcześniejszym opanowaniu 
tego ćwiczenia możesz skupić tylko na kilku oddechach.  

6. Koncentracja uwagi na jednym punkcie. Wybierasz sobie jakiś element blisko Ciebie. Skupiasz 
się na nim. 

7. Bierne myślenie – często zawodnicy narzekają na nadmiar myśli  lub nagłą pustkę podczas 
zawodów lub innych momentach, w których muszą być niezwykle skoncentrowani. Poniżej 
trzy  alternatywne  ćwiczenia,  które  mogą  być  pomocne  w  sytuacjach  trudnych.  Każde 
z ćwiczeń może być wykonywane nawet jedynie przez jedną minutę : 
a) Myśl o wszystkim – witaj  i żegnaj się z myślami. Pojawiające się myśli powinny być  jak 

obłoki,  które  swobodnie  przechodzą  nie  zatrzymując  się  lub  liście wody  spadające  do 
strumyka i odpływające z nurtem.  

b) Wybierz jedną myśl i skup się na niej 
c)  Myśl o niczym – poczuj, że żadna myśl nie angażuje cię w tej chwili 

8. Minuta koncentracji‐ skupianie się na upływających sekundach w stoperze, dzięki czemu nic 
innego nas nie dekoncentruje 

9. Słowa  klucze,  autoafirmacje  związane  z  koncentracją,  przywracanie  koncentracji  podczas 
zawodów. W treningu koncentracji uwagi niezwykle ważne jest używanie słów kluczowych. 
Są  one  związane  z  właściwym  wykonaniem  danego  działania  stanowią  pewnego  rodzaju 
sygnały (lub hasła) wyzwalające zarówno koncentrację uwagi, jak i efektywność wykonania. 
Osoba znajduje słowa, gesty bądź afirmacje związane z poprawą koncentracji uwagi. Dzięki 
treningowi  stosowania  ich  powinien  nastąpić  nawyk,  zautomatyzowana  reakcja 
wykorzystywania ich w sytuacji obniżenia koncentracji uwagi. Przykładowymi hasłami mogą 
być  „tu  i  teraz”,  „spokój”,  „zadanie”.  Natomiast  u  strzelców  pomagającym  w  uzyskaniu 
optymalnej koncentracji uwagi może być sama czynność przygotowywania broni, gdzie każdy 
ruch ma pomagać w osiąganiu optymalnego pobudzenia i optymalnej koncentracji.  

10.  wywołanie wysokiej koncentracji na krótki czas w ściśle określonych momentach. Osiągnąć 
taki stan można w czasie pogłębionego relaksu, specyficznego hasła z wyobrażeniem sytuacji 
startu, która cechuje się głęboką koncentracją uwagi. Ponieważ  jest wysoka podatność na 
sugestie  dochodzące  do  zawodnika występujące w  stanie  głębokiego  relaksu  taki  związek 
powstaje szybko (Nowicki, 1991).  

11. Elementy zakłócające, kontrola czynników zakłócających. Należy  rozpoznać tzw. dystraktory 
(Orlick, 2008), które powodują zmniejszanie się pewnej wyjściowej  ilości energii, którą dany 
zawodnik dysponuje. Mogą być to różnego rodzaju sytuacje rodzinne, zawodowe itp. Czynniki 
te należy wypisać i zastanowić się jak można sobie z tym poradzić.   

Co mi przeszkadza w dobrym starcie?  Jak mogę sobie z tym radzić? 

‐  ‐ 

‐  ‐ 

‐  ‐ 

‐  ‐ 

Jeśli przed startem zamiast skoncentrować się na dobrym strzelaniu myśli: „nie dam rady” 
tworzy samospełniającą się przepowiednię.   W konsekwencji prowadzi to do wzrostu napięcia 
w układzie  nerwowym  wywołanego  negatywną  oceną  sytuacji,  nadmiernego  napięcia 
mięśniowego  i  niepożądanego  wydatku  energetycznego  oraz  zaburzenia  koncentracji  uwagi 
(Aronson,  Wilson,  Ackert  i  Gilewicz,  2006;  Nowicki,  2004;  Budnik,  2009).  Osoby  poddawane 
treningowi powinny się nauczyć koncentrować myśli na wykonywanej czynności bez jej oceniania 
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jak również w świadomości bycia ‘tu i teraz’. Ocena może i powinna nastąpić po działaniu, kiedy 
emocje już opadną.  

Bardzo często zawodnicy  zapominają o tym, iż mogą kontrolować tylko to, co poddaje się 
kontroli,  i  że  nie    koncentrować  się  na  tym,  czego  kontrolować  nie  można.  Jeśli  zawodnika 
denerwują warunki panujące na strzelnicy to niepotrzebnie wydatkuje energię – przecież to jest 
poza jego kontrolą.  

Utrzymywanie  koncentracji  na  aktualnej  sytuacji  jest  trudne,  ponieważ  umysł  cały  czas 
pozostaje  otwarty  na  nadchodzące  informacje,  posiada  możliwości  ich  analizy,  oceny 
i planowania przyszłości.  Ludzie mają  tendencję do  koncentracji  na błędach  i w  konsekwencji 
popełniania ich ponownie,  

Może się zdarzyć, że zawodnik popełni  jakiś błąd podczas strzelania. Ważnym jest, aby  jak 
najszybciej ów błąd naprawić i powrócić do optymalnego stanu pobudzenia. Sytuacja ta wymaga 
pełnej  koncentracji  oraz  mobilizacji  wszystkich  sił.  Jeśli  zawodnik  wcześniej  przepracowywał 
pewne  schematy  postępowania  w  różnych  sytuacjach  –  różne  alternatywne  scenariusze  (np. 
podczas treningu wyobrażeniowego), wtedy ma szanse szybko „przestawić się” na plan B i działać 
efektywnie  dalej.  Gorzej,  gdy  pojawią  się  negatywne  myśli  i  negatywne  odczucia,  które  jak 
samospełniająca  się przepowiednia odbijają  się na pracy  ciała  i w  konsekwencji  prowadzą do 
kolejnych błędów. 

Niemniej jednak błędy są popełniane nawet przez najlepszych. Dysponowanie odpowiednimi 
zdolnościami  i  umiejętnościami  mentalnymi,  odpowiednią  koncentracją  uwagi  oraz 
elastycznością  w  szybkim  radzeniu  sobie  z  błędami  pozwala  na  utrzymanie  efektywności 
działania, akceptację własnych błędów, a ponadto stabilną samoocenę.  

Dla  efektywnego  szkolenia  w  strzelectwie  sportowym,  istotnym  również  wydaje  się 
zdiagnozowanie typu temperamentu i dostosowanie do niego oddziaływań dotyczących zadań 
i celów (Blecharz, Lenczowska,2007). 

Pamiętajmy,  że  trening  koncentracji  jest  jak  każdy  trening:  systematyczny,  długotrwały 
i konsekwentny.  
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