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• Główny cel: 
➢ Uzyskanie pełnej kwalifikacji olimpijskiej do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 przez 

drużynę kobiet i mężczyzn; 
➢ Zdobycie medalu lub miejsca punktowanego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu; 

Na bazie aktualnego poziomu sportowego reprezentowanego przez zawodniczki  
i zawodników polskiej reprezentacji na arenie światowej i olimpijskiej w ostatnich latach 
tj. 2009-2021, należy diametralnie zmienić sposób podejścia do profesjonalnego 
uprawiania łucznictwa, sposobu myślenia  
i codziennej pracy treningowej. Aktualnie na podstawie uzyskiwanych wyników 
sportowych przez naszych reprezentantów na imprezach głównych, nie konkurujemy ze 
światową czołówką, wyprzedziły nas kraje, które do tej pory nie liczyły się na świecie.  
Aby zrealizować założony cel w roku 2023 na Mistrzostwach Świata w Berlinie i na 
Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu wszyscy związani z polskim łucznictwem muszą 
stworzyć optymalne warunki (PZŁucz., kluby, dział szkolenia PZŁucz., trenerzy klubowi).  
 

• Czas realizacji celu:   
Cykl szkoleniowy od 15 listopada 2021 do 6 sierpnia 2023 i od 6.08.2023 do IO w Paryżu.  
Okres szkolenia, przygotowania zawodników do osiągnięcia założonego celu, uzyskania 
pełnych kwalifikacji olimpijskich wynosi 20 miesięcy.  
Najważniejsza impreza główna do zrealizowania I etapu głównego celu to - Mistrzostwa 
Świata Seniorów w Berlinie w dniach 28-07-06.08.2023r. – zajęcie miejsca w „8” najlepszych 
zespołów wśród kobiet i mężczyzn w pojedynkach eliminacyjnych ZORWA. Po zrealizowaniu  
I etapu można przystąpić do realizacji etapu II-go – pełnych optymalnych przygotowań 
zawodników w okresie 12 miesięcy do rywalizacji o wysokie lokaty w Igrzyskach Olimpijskich 
w Paryżu.  



• Kto zrealizuje cel: 
➢ Kandydaci do szkolenia olimpijskiego chcący z pełną determinacją poświęcić się 

przygotowaniom olimpijskim spośród  zawodniczek i zawodników kadry narodowej PZŁucz. 
od I półrocza 2022  
w ustalonej liczbie osób przez PZŁucz. – maksimum od 6 do 8 kobiet i 6 do 8 mężczyzn.  

➢ Trener główny kadry narodowej PZŁucz. z zagranicy /Korea Płd. lub inny kraj/, szkoleniowiec 
chcący z pełną determinacją poświęcić się przygotowaniom olimpijskim w codziennej pracy 
treningowej z kandydatami do reprezentacji kraju. 

➢ Trenerzy klubowi zawodników pretendujących do szkolenia olimpijskiego, współpracujący  
z trenerem głównym kadry narodowej - grupy szkolenia olimpijskiego PZŁucz.  

➢ Kierownik Wyszkolenia PZŁucz. 
 

• Baza do realizacji celu: 
➢ Baza szkoleniowa, treningowa – w oparciu o bazę treningową najlepszych klubów łuczniczych  

w kraju oraz specjalistyczny ośrodek centralnego szkolenia PZŁucz. 
➢ Wspomaganie medyczne, odnowa biologiczna, fizjoterapia. 
➢ Wspomaganie metodyczno-naukowe: badania diagnostyczne – biomechanika, Dart-Fish. 
➢ Wspomaganie techniczne – specjalista od sprzętu łuczniczego.  
➢ Zabezpieczenie optymalnego doboru sprzętu łuczniczego wysokokwalifikowanego najwyższej 

światowej klasy dla wszystkich zawodników, którzy zobowiążą się do codziennego szkolenia 
z trenerem głównym kadry narodowej PZŁucz. bez względu na uwarunkowania osobiste .  
 

• Jak osiągnąć cel: 
➢ Najlepsi zawodnicy w całym procesie szkoleniowym do Igrzysk Olimpijskich muszą utrwalić 

swój indywidualny styl strzelania na najwyższym powtarzalnym poziomie technicznym.   
➢ Należy realizować 2 treningi dziennie stosując różnorodny trening sportowy: techniczny, 

ogólnorozwojowy, siłowy, mentalny przy pełnej dostępności do odnowy biologicznej. 
➢ Należy skoncentrować się w codziennej pracy treningowej z pretendentami do reprezentacji 

kraju realizując ewentualne  2 warianty szkoleniowe:  
1. Centralne szkolenie z trenerem głównym kadry narodowej PZŁucz. na bazie ośrodka centralnego 
PZŁucz. w celu wyselekcjonowania „rozumiejącej” w każdych warunkach - drużyny kobiet i drużyny 
mężczyzn, które będą potrafić rywalizować z najlepszymi drużynami na świecie.  Nabyte umiejętności 
w rywalizacji z czołowymi drużynami na świecie pozwolą wykorzystać predyspozycje zespołowe   
na Mistrzostwach Świata w Berlinie w roku 2023 i zdobyć miejsca w „8” najlepszych wśród kobiet  
i mężczyzn. Od kilkudziesięciu lat polskie łucznictwo odnosiło sukcesy tylko w konkurencji drużynowej 
na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. Ostatnio zdobyte 5 miejsce mężczyzn i 6 miejsce 
kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie po wcześniejszym brązowym medalu  
4 osobowej drużyny mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Madrycie w roku 2005 /Jacek Proć,  
Piotr Piątek, Grzegorz Śliwka, Jacek Dobrzyński/ a wcześniej brązowy medal drużyny kobiet na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996r. /Joanna Nowicka, Katarzyna Klata, Iwona Dzięcioł/ 
świadczą o tym dobitnie.   
2. Łączone szkolenie indywidualne ze szkoleniem centralnym: na bazie klubowej – prowadzone przez 
wiodącego trenera klubowego z trenerem głównym kadry narodowej PZŁucz. w celu przygotowania 
zawodnika lub zawodniczki do strzelania drużynowego i indywidualnego  w proporcjach. Optymalny 
wariant szkolenia to: proporcje 50%-klubowe do 50%-centralne ośrodkowe. 
 

• Metody, sposoby, środki, treści: 
Obecnie polskie łucznictwo w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w roku 2024 i w roku 2028 
należy rozdzielić w naszym kraju na 2 grupy:  
1. Łucznictwo profesjonalne na potrzeby pierwszej reprezentacji kraju kobiet i mężczyzn. 



2. Łucznictwo ogólnopolskie na potrzeby klubów sportowych oraz reprezentacji kraju juniorek  
    i juniorów. 
Najważniejszym zadaniem w realizacji głównego celu w całym złożonym procesie szkoleniowym 
jest:  

➢ kultura osobista zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy oraz szacunek dla innych 
➢ priorytet w całej działalności Zarządu PZŁucz. i całego Związku – to przygotowania 

najlepszych kobiet i mężczyzn, którzy zadeklarowali się pisemnie do udziału w szkoleniu 
olimpijskim 2024-2028.  

➢ podniesienie autorytetu trenera - zarówno klubowego, jak i trenera kadry narodowej PZŁucz. 
➢ podniesienie rangi „kadrowicza PZŁucz.”  
➢ podniesienie rangi najważniejszej imprezy głównej w kraju – Mistrzostw Polski Seniorów.  
➢ podniesienie rangi Pucharów Polski Seniorów. 
➢ realizacja karty praw i obowiązków przez członków kadry narodowej PZŁucz.    

W celu podniesienia rangi i poziomu sportowego „kadrowiczów” należy dokonać następujących 
zmian w całym procesie szkoleniowym od sezonu sportowego 2022 do 2024 i dalej do 2028r:   
1. Ograniczyć ilość zawodników w składzie kadry narodowej seniorów, młodzieżowców, juniorów do 
10-ciu osób w każdej płci. Natomiast w kadrze narodowej juniorów młodszych, która stanowi 
zaplecze - podstawę piramidy szkolenia młodzieżowego do przyszłego szkolenia profesjonalnego 
zawodników w kategorii seniorskiej – ilość osób 15K + 15M.  
2. Pretendować do reprezentacji kraju na zawody zagraniczne w szkoleniu olimpijskim mogą tylko 
zawodnicy będący członkami aktualnej kadry narodowej PZŁucz. kobiet i mężczyzn, którzy 
zadeklarowali gotowość uczestnictwa w centralnym codziennym szkoleniu olimpijskim PZŁucz.  
i realizują na co dzień to zobowiązanie. Nie można według sporadycznych potrzeb klubowych 
dowoływać dodatkowych zawodników do kadry narodowej. Na awans do wąskiej 10-cio osobowej 
kadry narodowej każdy zawodnik musi sobie zapracować wysokimi wynikami sportowymi  
w określonym czasie na określonych zawodach.   
3. Zmiana sposobu kwalifikacji zawodników, kryteriów do reprezentacji kraju - z głównym akcentem 
na przygotowanie i optymalne wyselekcjonowanie drużyny kobiet i mężczyzn.  
4. Priorytet w działaniu szkoleniowo-organizacyjnym PZŁucz. - obowiązkowy udział członków grupy 
szkolenia olimpijskiego w każdym Pucharze Świata w każdym roku w przygotowaniach olimpijskich. 
Nie możemy porównywać poziomu naszych najlepszych zawodników będących w grupie szkolenia 
olimpijskiego z poziomem sportowym zawodników na Pucharach Europy Seniorów, gdyż jest to za 
niski poziom do rywalizacji polskiej pierwszej drużyny kobiet i mężczyzn. W zawodach rangi Pucharu 
Europy Seniorów mogą uczestniczyć i konkurować  z zagranicznymi zawodnikami utalentowani 
juniorzy i juniorzy młodsi.  
5. Nie ma sensu powoływać 2-gich reprezentacji kobiet i mężczyzn, gdyż nie mamy na tyle 
zawodników w kadrze narodowej PZŁucz., którzy podchodzą profesjonalnie do swoich obowiązków 
kadrowicza trenując w swoich klubach minimum codziennie, jak to robiły już nasze Mistrzynie i V-ce 
Mistrzynie Świata w latach 70-tych.  
6. Załatwienie przez PZŁucz. lub kluby sportowe utalentowanym młodym zawodnikom kadry 
narodowej indywidualnych toków nauczania w szkołach średnich (ITN) a na uczelniach 
Indywidualnych toków studiów (ITS). W przeciwnym razie, gdy nie zostanie to uczynione nie 
będziemy mieli żadnych szans szkoleniowych prowadząc treningi z zawodnikami w wolnych chwilach 
od codziennej ich nauki.  
7. Innym wariantem szkolenia młodych, utalentowanych zawodników jest zmiana przynależności 
klubowej do silniejszych klubów łuczniczych, które stworzą lepsze optymalne warunki szkoleniowo-
organizacyjne  i sprzętowe dla uczniów-sportowców, studentów-sportowców.  
8. Innym wariantem jest również - szkolenie młodych utalentowanych zawodników z kadry 
narodowej PZŁucz. w szkoleniu ośrodkowym na bazie klubowej i bazie szkół mistrzostwa sportowego 
w łucznictwie lub interdyscyplinarnych:  

➢ Żywiec – SMS-y i klub LKS „Łucznik-Żywiec” 



➢ Warszawa – klub SŁ Marymont Warszawa i stworzenie zaplecza na bazie utworzenia szkoły 
podstawowej i LO mistrzostwa sportowego w Warszawie lub w okolicy. 

9. Zmiana rytmu strzelania od sezonu 2022 na 180 i 90 sekund pozwoli na doskonalenie szybszego 
rytmu strzelania, zmianę dotychczasowego myślenia, wydłużania przerw czasowych między 
poszczególnymi strzałami, zbyt długiego wyczekiwania na oddanie strzału, co nie korzystnie wpływa 
na końcowy wynik sportowy na tarczy.  
10. Organizowanie corocznych Mistrzostw Polski Seniorów w terminie zbliżonym do terminu  
Mistrzostw Świata w Berlinie, 28.07-6.08.2023r.  
11. W Mistrzostwach Polski Seniorów startują tylko zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają 
aktualnie minimum I klasę sportową – jeden z elementów podniesienia rangi „kadrowicza” i rangi 
najważniejszej imprezy w kraju dla zawodników i PZŁucz..  
12. W Mistrzostwach Polski Seniorów – strzelania kwalifikacyjne odbywają się w konkurencji Ł-AB  
+ 2x70m + pojedynki indywidualne, zespołowe, miksty wg zasad WA. Konkurencja Ł-AB ma bardzo 
duże walory szkoleniowe dla zawodników w perspektywie strzelań w konkurencji 2x70m od wielu lat 
na całym świecie i w przeszłości w Polsce. Obecnie od wielu lat swoje mistrzostwa kraju  
w konkurencji Ł-AB lub 2x Ł-AB prowadzą potęgi światowego łucznictwa: Korea Płd., USA, Włochy, 
Rosja.  
13. Prowadzenie na PP i MPS strzelania pojedynków indywidualnych z naprzemiennym czasem 
strzelania przez zawodników minimum od ½ finału.  
14. Zgrupowania centralne obowiązkowe dla „kadrowiczów-olimpijczyków” w terminie na 10 dni 
przed pierwszym dniem zawodów na MŚw. 2023 tj. w terminie 18-27.07 w roku 2022 i w roku 2023. 
15. Puchary Polski Seniorów – w których startują: tylko „16” najlepszych kobiet i mężczyzn  
w I półroczu 2022 (kadra narodowa K + M + 1K i 1M do dyspozycji działu szkolenia PZŁucz.).  
W drugim półroczu 2022 i w latach następnych kadra narodowa K (10) i M (10) + 6 K i 6 M do 
dyspozycji działu szkolenia PZŁucz. Pojedynki eliminacyjne rozgrywane będą systemem „każdy  
z każdym” – 1/8 finału (16K + 16M). 
Strzelania kwalifikacyjne – konkurencja Ł-AB + 2x70m w pierwszym dniu PP, strzelanie na jedną 
kolejkę strzelań po jednym lub po dwóch zawodnikach na stanowisku .  
16. Zawodniczki i zawodnicy do kadry narodowej PZŁucz. kobiet i mężczyzn muszą uzyskiwać wyniki 
kwalifikacyjne w konkurencji 2x70m w takich samych warunkach - na tych samych zawodach, gdzie 
razem wspólnie startują tj. tylko na Pucharach Polski i MPS – jeden z elementów podniesienia rangi 
„kadrowicza”. Ponadto mogą uzyskiwać wyniki kwalifikacyjne na zawodach zagranicznych pierwszej 
reprezentacji kraju. W każdym półroczu zawodnicy do kadry narodowej seniorów muszą uzyskać  
2 najlepsze wyniki punktowe w konkurencji 2x70m.   
17. Zawodnicy w pozostałych kategoriach wiekowych muszą uzyskać 3 najlepsze wyniki punktowe do 
kadry narodowej w konkurencji 2x70m lub 2x60m na dowolnych zawodach rangi ogólnopolskiej  
w I i II półroczu każdego roku. 
18. Puchary Polski Juniorów i Juniorów młodszych odbywają się w innym (niż PP Seniorów) jedno lub 
dwu dniowym terminie w zależności od potrzeb PZŁucz. Ze względów organizacyjno-finansowych 
mogą odbywać się razem aby kalendarz imprez centralnych PZŁucz. nie był zbyt rozbudowany, dając 
szansę lokalnym organizatorom na organizowanie ogólnopolskich zawodów ze wszystkich, których 
będą zaliczane zawodnikom wyniki punktowe w konkurencji 2x70m lub 2x60m do rankingu kadry 
narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych oprócz kategorii seniorów, która musi mieć 
zdecydowanie wyższą rangę niż dotychczas.  
Uwaga – przedstawione przez mnie propozycje szkoleniowe na przygotowania do Paryża  
i Los Angeles mogą być zrealizowane przez Polski Związek Łuczniczy w całości lub w dowolnym 
wybranym zakresie działania.  
 

Jan Lach   


