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Trudny wybór – wygodnie czy aktywnie? 
(postawa strzelecka w strzelaniu z pistoletu) 

 
 

Nigdy się nie zniechęcam,  
ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby  

stanowi kolejny krok naprzód. 
 

Thomas Edison 
 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że celem niniejszej pracy jest próba opisania 
nieco odmiennego spojrzenia na strzelanie precyzyjnych części konkurencji 
pistoletowych. Oraz wykazanie na kilku przykładach, że nie ma jednorodnej techniki, co 
więcej w miarę wzrostu poziomu sportowego zawodnika uzasadnione jest 
eksperymentowanie.  

Na ogół nie dziwi fakt, że bardziej poszukujemy samochodu, który ma niewielkie 
zużycie paliwa, domu, który dzięki zastosowanym technologią daje wysoki komfort za 
niewielką cenę. 

Nie inaczej jest w sporcie. Sportowiec, jako skomplikowana myśląca biomaszyna ma 
do dyspozycji zazwyczaj określone zasoby, którymi w podobnym zakresie dysponuje 
wielu rywali. Aby ich zdominować musi uzyskać jak największą szybkość, odległość, 
czy najwierniej odwzorować sekwencje ruchu w nadziei, że pozwoli mu to zwyciężyć.  

A jak tak pojęta ekonomizacja wpływa na efektywność działania strzelca 
w konkurencjach precyzyjnych z pistoletu? Wielu określa je mianem strzelań 
statycznych, co w pewnej mierze oddaje ich charakter. Inni oceniają jak w kultowym 
filmie „nuda, nic się nie dzieje…”, co czasem daje przyczynek do zainteresowania się 
strzelaniami dynamicznymi. Moim zdaniem takie odczucie może być wynikiem braku 
wiedzy i doświadczenia, można je porównać do dialogu pomiędzy kiperem 
a konsumującym z plastikowego kubka. Z pewnością uprawiający te konkurencje 
rozwijają u siebie kubki… strzeleckie i z czasem zostają wybitnymi kiperami mogącymi 
godzinami rozprawiać o bukietach, smakach i kolorach strzelectwa. Część z nich 
zaszczepioną dociekliwość przekuwa na mistrzostwo tym łatwiej im większą grupę 
podobnych pasjonatów zdoła wokół siebie skupić. 

Mam niewątpliwą przyjemność być zapraszanym do takich pogawędek zarówno 
przez tych dopiero szukających drogi jak i przez wybitne 
strzeleckie indywidualności. W związku z tym chciałem podzielić 
się moimi spostrzeżeniami na temat postawy strzeleckiej. 

Początkowo strzelanie składa się z kilku łatwych do opisania 
czynności. Pierwsza z nich to przyjęcie postawy. W przypadku 
początkujących zazwyczaj wskazówek udziela trener opisując 
wyjściowe wartości takie jak szerokość i kierunek, na ogół 
bardzo zbliżone do prezentowanych obok. W nauczaniu tego 
elementu techniki również można dostrzec dużą dbałość 
o poczucie równowagi, naturalność czy wręcz wygodę: „Ciężar 
ciała musi spoczywać równomiernie na obu nogach” (3). 
„Szkolenie postaw strzeleckich obejmuje ruchowe opanowanie 
takich elementów technicznych, które zapewniają wygodę, 
ogólną równowagę (statyczność)” (5).  
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Czy nowsze: „Postawa powinna być bardzo naturalna i rozwijać się wraz 
z zawodnikiem – pozwól pracować mięśniom (antygrawitacyjnie), nie napinaj ich 
dodatkowo… Biodra ustawione tak, by ciężar spoczywał równomiernie na obu stopach 
(wrażenie przywierania do podłoża całą powierzchnią). Tułów bez przesadnego 
odchylania do tyłu lub w przód „siada na lewym biodrze” (4). 

Pierwsze wskazówki są czytelne i jednoznaczne a z treningu na trening coraz łatwiej 
im sprostać. Ale równocześnie wraz ze wzrostem umiejętności wśród niektórych 
strzelców narasta potrzeba indywidualnych poszukiwań. 

W wielu dyscyplinach sportu odważne eksperymenty często inspirowane przez 
naukę prowadzą do zaskakujących efektów, a bywa, że do przełomów w pojmowaniu 
i skuteczności techniki. Wystarczy wspomnieć skoczka narciarskiego Szweda Jana 
Boklöv, który jako pierwszy w 1985 roku zapoczątkował styl "V”, za co był wielokrotnie 
dyskwalifikowany, a dzisiaj nie sposób zwyciężyć nie stosując tej techniki.  

Podobne przykłady można znaleźć w innych dyscyplinach, także w strzelectwie. 
Mistrz i rekordzista świata z 1978 roku w pistolecie 
dowolnym Moritz Minder, który dłoń z pistoletem 
dowolnym skręcił w prawo o bagatela blisko 90 stopni, 
obrócił muszkę, a szczerbinę zamontował na 
wysięgniku, czego nie uwzględniały żadne opisy techniki 
strzelania (6).  

Proces treningowy i jego istotne elementy u części 
pretendujących do mistrzostwa zaczyna znacznie 
odbiegać od niedawnych aksjomatów. Coraz 
precyzyjniej definiowany jest cel, a traci na znaczeniu 
metoda dotarcia do niego. Znacznie trudniej jest 
osiągnąć sportowe szczyty jedynie naśladując mistrzów. Być może to droga do 
relatywnie wysokich wyników, ale… czy do zwycięstwa? 

Wróćmy do zawartego w tytule pytania: wygodnie czy aktywnie? Aktywność ma 
wiele znaczeń. W sporcie można ją odnieść do całego spektrum zachowań 
psychofizycznych wzajemnie na siebie oddziaływujących. Także nie bez znaczenia jest 
konotacja słów wygodny: niezaangażowany, unikający trudu i nadmiernego wysiłku, 
defensywny. Przeciwnie aktywny, czyli biorący w czymś żywy udział, przejawiający 
inicjatywę, czynny, działający, ofensywny.  

W ramach aktywności także postawa może być postrzegana, jako fundament dobrej 
statyki broni za cenę większego wysiłku i rezygnacji z wygody.  

Gdyby możliwe było wyeliminowanie ruchów posturalnych to strzelanie byłoby 
zbliżone do strzelania w postawie stojącej z podpórki. Nie jest to możliwe, a jednak 
strzelec radzi sobie dość skutecznie z wychwianiami postawy wykorzystując do tego 
mimowolne zjawisko kompensacji, gdzie zdolność do utrzymania równowagi opiera się 
na informacji wzrokowej oraz przesyłanej do mózgu z wyspecjalizowanych receptorów 
w mięśniach i stawach, tzw. somatosensorów. U większości ten mechanizm jest na tyle 
sprawny, że nie utrudnia strzelania. 

Jest również grupa zawodników, u których ta rozbieżność ma ponadprzeciętną 
wartość, lub sami zgłaszają dyskomfort wywołany postrzeganiem ruchu postawy, co 
w konsekwencji prowadzi do obaw utrudniających uzyskiwanie satysfakcjonujących 
wyników. W związku z dużą koncentracją i zawężonym polem uwagi należy przy tym 
uwzględniać możliwość znacznej rozbieżności oceny ruchów postawy obserwatora 
z odczuciem strzelca.  

Pojawiająca się potrzeba znalezienia skutecznego rozwiązania jest dla mnie z reguły 
przyczynkiem do uznania, że przy pewnym poziomie wytrenowania wątpliwa staje się 
jednoznaczna definicja poszczególnych elementów techniki, bo za właściwą można 



 Trudny wybór – wygodnie czy aktywnie? 111 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010 

uznać dowolną, która mieszcząc się w granicach przyjętych regulaminów pozwoli na 
uzyskanie indywidualnego rozwiązania zmierzającego do celu.  

Odniosę się do jednego z elementów postawy strzeleckiej, w strzelaniach 
statycznych z pistoletu – COP (center of pressure), czyli punktu przyłożenia 
wypadkowej sił nacisku stóp na podłoże. Z punktu widzenia fizjologii postawa ciała jest 
nawykiem ruchowym przesądzonym genetycznie i utrwalonym systemem określonych 
odruchów warunkowych.  

Wiadomym jest, że nawet tożsamy cel, ale dążące do niego różnorodne osobowości 
o zróżnicowanych parametrach psychofizycznych wymagają odmiennych rozwiązań. 

Na zdjęciu obok postawa Dawida Uszyńskiego, do dziś aktualnego 
rekordzisty Polski juniorów w pistolecie pneumatycznym wynikiem 588 
pkt., oraz pistolecie sportowym 585 pkt., które ustanowił w 2006 roku. 
Kontestowana, ale mająca także naśladowców. Ta postawa to wynik 
świadomego działania, które było efektem szukania sposobów na 
ograniczenie wzmożonych wychwiań postawy szczupłego i wysokiego 
młodego sportowca. Jak widać znacznie przesunięto punk COP w stronę 
palców stóp, niemal do granicy stabilności, co w tym przypadku 
spowodowało większą stabilność całej postawy. Pozwoliło to także na 
zmianę innych elementów techniki, a w konsekwencji zbudowanie 
pewności działania.  

Jak to działa? W zachowaniu postawy uczestniczy około 300 mięśni. 
W postawie stojącej następują ruchy każdego segmentu ciała pod 
wpływem oddziaływujących momentów sił grawitacyjnych i mięśniowych. 
Przemieszczanie się siły parcia, która działa na stopy osoby stojącej w kierunku 
pionowym w normalnej niezakłóconej pozycji szacuje się na 20 mm w płaszczyznach 
przód tył, oraz bocznych. Szacunkowa szybkość tych wychwiań to około 1-5 Hz. Jednak 
okazuje się, że przy świadomym ustawianiu COP w innych nie koniecznie naturalnych, 
czy intuicyjnych położeniach może powodować krótkotrwałe zmiany tych wartości. 
Jedyne możliwe określenie tego punktu ma charakter empiryczny i możemy do niego 
dojść tylko poprzez analizę wielu treningów a kolejno startów w zawodach o różnym 
stopniu trudności. Należy także zaznaczyć, że tak aktywna postawa angażuje w 
większym stopniu duże grupy mięśni i proprioreceptory, co szczególnie w początkowym 
okresie wymaga większego wysiłku. Z tego powodu niezmiernie utrudnione jest 
poszukiwanie optymalnego ustawienia bazując jedynie na informacji zwrotnej od 
zawodnika, gdyż ten będzie się głównie kierował wrażeniem swojego komfortu 
i intuicyjnie unikał trudności.  

Nieco innym przyczynkiem gdzie możliwe jest uzyskanie dobrych efektów 
przesuwając punkt COP to liczna grupa tych, którzy bez trudu podczas treningów 
w postawie zrównoważonej osiąga dobre rezultaty. 
Natomiast w trakcie startu w zawodach pod wpływem 
nieuniknionych emocji następuje zmiana wielu parametrów 
techniki w tym także związanych z postawą. Zatem strzelec 
jest przygotowywany do optymalnych działań podczas 
zawodów w warunkach, które w praktyce są nieosiągalne na 
treningach. 

Na zdjęciu obok przygotowania do startu 
w Mistrzostwach Europy 2006, gdzie wynikiem, 388 pkt. 
w pistolecie pneumatycznym Beata Bartków-Kwiatkowska 
zdobyła brązowy medal. Empirycznie po wielogodzinnym 
treningu na platformie stabilograficznej ustalono w okresie 
przygotowawczym optymalną postawę, znacznie 
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odbiegającą od wygodnej i ekonomicznej, która była doregulowana w trakcie treningów 
i startów pośrednich. 

Wykorzystanie platformy nie zawsze jest możliwe. Istnieją inne może nieco mniej 
obiektywne, ale wystarczająco skuteczne sposoby oceny, poczynając od obserwacji, 
poprzez wskaźniki laserowe, aparaty i kamery cyfrowe. Także niedoceniane są w takich 
zastosowaniach trenażery strzeleckie RIKA czy SCATT, przy pomocy, których możemy 
rejestrować i przechowywać dane.  

Wielu zawodników na podstawie subiektywnych odczuć, a czasem nieświadomie 
wprowadza do swojej postawy różne formy aktywności. Nie dla wszystkich znajduję 
racjonalne uzasadnienie. Przed kilku laty na dużych zawodach międzynarodowych 
w Monachium przeprowadziłem analizę postaw czołowych zawodników z wielu krajów 
strzelających pistolet pneumatyczny. Wyodrębniłem około 10% przypadków 
z wyraźnymi przejawami dużego zaangażowania w obrębie postawy. 

Natomiast swoistą skrajność prezentuje srebrny medalista w pistolecie dowolnym 
Mistrzostw Europy z 2009 roku Niemiec Meyer Hans Jörg, który rozpoczynając złożenie 
do strzału, zamiast, co jest przyjęte, zablokować nogi w stawach kolanowych ugina je 
w widoczny sposób. 

Pomysłów na uzyskanie postawy dalekiej od wygodnej, 
ekonomicznej, a w zamian pozwalającej na pozytywne zmiany jest 
więcej. Rekordzista Polski z 2010 roku w pistolecie pneumatycznym 
wynikiem 591 punktów Wojciech Knapik uzyskuje aktywność postawy 
w innej płaszczyźnie. Świadomy skręt bioder w stosunku do linii 
łączącej stopy, oraz zminimalizowanie odchylenia kompensacyjnego 
tułowia przekłada się na większą stabilizację układu oko – przyrządy 
celownicze – tarcza. 

Do każdej z przytoczonych form budowania postawy aktywnej 
należy podejść indywidualnie mając świadomość, że naśladując je, 
większość strzelców z różnych powodów nie uzyska pozytywnych 
efektów odchodząc od postawy zrównoważonej. Niemniej uważam, że 
działania począwszy od szkolenia podstawowego powinny zmierzać do 
budowania podstaw, także kosztem komfortu stabilnej postawy, co jest 
jednym z istotnych warunków uzyskiwania wysokich wyników 
sportowych. Musi ona także nadążać za indywidualnym rozwojem fizycznym, zmianami 
w budowie ciała, wzrostem umiejętności i aspiracji zawodników. Jeśli uwzględnimy 
możliwą deformację postawy szczególnie u młodocianych strzelców to, chciałoby się 
powiedzieć: nie garb się!  
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