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„Wszystkie umiejętności są zdolnościami. Wystarczy ćwiczyć 
jakąkolwiek umiejętność, aby mózg poświęcał jej coraz więcej 

swoich zasobów.” 
 
 
 

Wykorzystanie żonglerki w strzelectwie sportowym 
 

 

Strzelectwo jest specyficzną dyscypliną, która wymaga wewnętrznego spokoju, 
odizolowania w walce człowieka z celem. Strzelec powinien charakteryzować się 
wysoką koordynacją typu ręka - oko. Wymaga to rozwoju zdolności takich jak : ostrość 
spostrzegania, głębia widzenia, ocena odległości, szybkości i kierunku ruchu. 
Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa. 
Występujące tu ruchy mają charakter o prostej strukturze, małym zróżnicowaniu 
i zamkniętym nawyku ruchowym, towarzyszy im wysiłek o małej intensywności gdzie 
przeważają tlenowe procesy biochemiczne. Jest to wysiłek statyczny w którym główną 
rolę grają skurcze izometryczne niezbędne do pokonania oporu zewnętrznego 
np. utrzymywanego ciężaru pistoletu lub karabinu. 

Poniższy rysunek przedstawia prezentację obszarów w mózgu odpowiadających za 
konkretne zmysły. 

 

Badania psychologiczne dostarczają ciekawych informacji na temat różnorodnych 
ćwiczeń wspomagających rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczucia rytmu, 
a także zdolności utrzymania równowagi i właściwej postawy ciała. Jednym ze 
sposobów by umiejętności stały się zdolnościami w wymienionym zakresie jest 
żonglerka, przez wielu uważana jedynie za cyrkową sztuczkę. Tymczasem badania 
neuropsychologiczne ujawniły nieznane dotąd korzyści płynące z nauki żonglowania. 

Naukowcy z uniwersytetu w Ratyzbonie pod kierownictwem Bogdana Draganskiego 
przeprowadzili eksperyment, w którym podzielili badanych na dwie grupy. Pierwsza 
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miała opanować w czasie trzech miesięcy sztukę żonglowania przez co najmniej minutę 
trzema piłeczkami. Druga grupa nie przechodziła takiego treningu. Badanie 
rezonansem magnetycznym wykazało u osób żonglujących przyrost tkanki mózgowej 
w okolicach lewej tylnej kory ciemieniowej i obustronny przyrost w okolicach środkowo-
skroniowych. Obszary te specjalizują się między innymi w przetwarzaniu 
i magazynowaniu informacji o tym, jak zauważamy i przewidujemy ruch obiektów. 
Wynik tego badania świadczy m.in. o tym, że rozwój mózgu jest możliwy nie tylko 
w dzieciństwie, ale także w późniejszym okresie życia. Wskazuje także na nowe 
możliwości w dziedzinie rehabilitacji i rekonstrukcji komórek mózgowych po 
uszkodzeniu w następstwie wypadku i choroby, ale również w dziedzinie nauki, 
procesów poznawczych, ale i rozwoju osobistego czy sporcie, zwłaszcza takim jak 
strzelectwo. Późniejsze badania, które prowadzili naukowcy z uniwersytetu 
w Hamburgu za pomocą obrazowania MRI wykazały, że zaledwie siedem dni treningu 
żonglerki wystarczy, aby w mózgu zaszły zauważalne zmiany w grubości kory 
mózgowej w obszarze odpowiedzialnym za wzrokową analizę ruchu. 

 Żonglerka, angażuje obie ręce oraz zmysły, jest doskonałym sposobem na 
wytrenowanie dobrej współpracy pomiędzy dwoma półkulami. Chcąc płynnie 
skoordynować ruch piłeczek w powietrzu, mózg musi najpierw zaplanować ułożenie rąk, 
pozycję głowy i ciała. Za te funkcje odpowiedzialna jest kora przedczołowa. To właśnie 
tu tworzy się plan działania i tutaj odbywa się nadzorowanie żonglowania. Jest to 
możliwe dzięki syntezie danych spostrzeżeniowych i informacji o stanie ciała. Ułożony 
plan ruchów dociera do kory przedruchowej. Ten obszar odpowiada między innymi za 
rozpoczęcie syntezy wszystkich informacji niezbędnych do wykonania czynności.  

Utrzymanie trzech piłeczek w powietrzu wymaga wykonania złożonej sekwencji 
ruchów. Procesem jej budowania zarządza tzw. dodatkowa kora ruchowa. 

Następnie na scenę wkracza właściwy, „żongler”, czyli kora motoryczna, to dzięki 
niej można popisać się sztuczką. Ważne role pomocnicze w tym procesie odgrywają 
zwoje podstawy mózgu i móżdżek. Główna funkcja zwojów podstawy polega na kontroli 
tworzenia sekwencji ruchów żonglerskich. Natomiast móżdżek pozwala utrzymać 
równowagę podczas żonglowania, kontrolować ruchy gałek ocznych, programować 
porządek ruchów i zautomatyzować początkowo trudną i wymagająca wielu ćwiczeń 
czynność. Całość mózgowej układanki dopełnia pień mózgu i rdzeń kręgowy. Obszary 
te odpowiadają za kontrolę pracy mięśni biorących udział w żonglowaniu, utrzymanie 
napięcia mięśniowego i właściwej postawy. Brzmi znajomo?  

Postawa strzelecka dodatkowo wymaga by zawodnik wprowadził się w stan kiedy to 
umysł i ciało są jednocześnie aktywne i spokojne. Jest to zjawisko tzw. zrelaksowanej 
koncentracji. Żonglowanie okazuje się także w tej kwestii bardzo przydatne. Skutecznie 
redukuje stres i jednocześnie wymaga natężenia uwagi. Wiemy, że złożenie do strzału 
wymaga złożonej sekwencji ruchów i koncentracji. Ucząc się żonglerki mimowolnie 
zdobywamy tę wiedzę, wiedzę na temat swojego ciała. 

O. Carl Simonton, lekarz i psycholog, w jednym z amerykańskich szpitali wprowadził 
żonglowanie jako sposób relaksacji pacjentów. Uważa je za doskonałą formę terapii, 
która uczy, jak nie zaprzątać sobie myśli niepotrzebnymi sprawami. Oznacza to, że 
żonglowanie można stosować np. przed zawodami kiedy to nazbyt często uwagę od 
poprawnego wykonania złożenia odwraca przyszła perspektywa zwycięstwa czy 
nagrody. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku młodych i niedoświadczonych 
strzelców. 

Nauka żonglerki wymaga, ale też umacnia takie cechy charakteru jak cierpliwość 
i wytrwałość. Wraz z rozwojem umiejętności żonglerskich oraz cech takich jak precyzja, 
opanowanie, pewność siebie i równowaga, ruch piłeczek w powietrzu zdaje się 
zwalniać, co daje więcej czasu na kontrolę i lepszy ogląd sytuacji. Podobnie jest 
w przypadku strzelectwa. Umiejętności te przekładają się także na sposób radzenia 
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sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi, jak np. zawody, w których liczy się 
szybkość oraz pewność działań. 

Ciekawostką jest fakt, iż żonglowanie staje się coraz bardziej popularne wśród 
menedżerów i pracowników firm. Często umiejętność ta zaliczana jest do 
obowiązkowych kompetencji kadry kierowniczej. Cóż, oznacza to, że żonglerka jest 
zajęciem godnym polecenia nie tylko zawodnikom, ale także trenerom. Warto zwrócić 
uwagę, że w języku angielskim słowo „żonglowac” (juggling) określa umiejętność 
radzenia sobie z wieloma sprawami naraz. Jak dołączenie każdej kolejnej piłeczki tak 
i złożenie strzeleckie wymaga reorganizacji całej sekwencji ruchów. Jednocześnie 
w żonglerce tak, jak w życiu, aby móc dołożyć jeszcze jedną piłeczkę/element/ 
obowiązek/ potrzeba harmonijnego i spójnego zgrania całości. Jeśli zapanuje chaos 
i dezorganizacja nie osiągniemy upragnionego celu. 

Optymizmem napawa myśl, że wszystkie zdolności mogą zostać wyćwiczone, jeśli 
tylko będziemy poświęcać im dostatecznie dużo czasu. Dotyczy to także strzelectwa. 
Wtedy mózg odbierze stosowny komunikat i poświęci tym umiejętnościom więcej 
swoich zasobów. 

Niestety sama świadomość korzyści płynących z żonglowania nie wystarczy, by 
włączyć je do repertuaru czynności wykonywanych po zajęciach w szkole czy pracy 
przed treningiem strzeleckim. Niezbędne jest także przełamanie przekonania, że 
żonglowanie jest dobre dla ulicznych kuglarzy, ale nie dla mnie. Autorzy artykułu 
zamieszczonego w Charakterach 5/2008 pt. „Żonglowanie sprzyja mózgowi” proponują, 
by zastąpić je innym: bardziej rozwinięty mózg - nie dla mnie. Takie przekonanie łatwiej 
odrzucić, prawda? 

Zachętą dla młodych strzelców niech będzie przykład Christiana Ritza, srebrnego 
medalisty z Pekinu w konkurencji Psz 2x30, który żongluje pięcioma piłeczkami, a Ralf 
Schuman inny, znacznie bardziej utytułowany szybkostrzelec odbija niezwykle ruchliwe, 
kauczukowe piłeczki przygotowując się m.in. w ten sposób do strzelania.  

By dowiedzieć się więcej na temat rekreacyjnego charakteru żonglerki i zapoznać 
się z przykładami różnorodnych ćwiczeń, nie tylko żonglerskich, które mogą wspomóc 
i jednocześnie urozmaicić trening strzelecki zachęcam do odwiedzenia następujących 
stron internetowych: 

 http://www.zonglerka.piwko.pl/, 
 http://kuglarstwo.pl/dropsy/3pnauka.php 
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