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Czas coś zmienić, czyli co można zrobić  
aby trening był twórczy 

 
Bycie dobrym strzelcem oznacza bycie wytrwałym i cierpliwym, a nade wszystko 

konsekwentnym. Jeśli przypatrzeć się treningowi strzeleckiemu zobaczymy ciągle ten 
sam rytuał. Rozgrzewka, wejście na stanowisko, trening strzelecki i jeśli zawodnik nie 
zapomni to kilka złożeń z bronią angażujących lewą stronę ciała pod koniec treningu. 
I to wszystko, do następnego treningu. Trening strzelecki w głównej mierze oparty jest 
na metodzie powtórzeniowej ścisłej. Po to, aby strzelić w środek tarczy, należy kolejno 
wykonać kilkanaście czynności, które w swym wymiarze będą niezmienne przez cały 
czas trwania treningu. Trzeba chwycić broń, załadować, ustawić się do strzału, 
podnieść broń, zgrać przyrządy celownicze, zatrzymać się w rejonie celowania, płynnie 
wycisnąć język spustowy, oddać strzał, wytrzymać po strzale i odłożyć broń. I tak w 
kółko. I tak do mistrzostwa. Chyba tylko trening pływacki w swej monotonności 
przypomina trening strzelca. Czego zawodnik nauczył się na treningach, musi 
„sprzedać” na zawodach sportowych. Strzelectwo opiera się na stałych i niezmiennych 
elementach ruchowych, które trzeba cały czas doskonalić. Doskonalić, aby złożenie 
pierwsze, dziesiąte, setne czy ostatnie nie różniły się od siebie. Trening, który zawiera 
w sobie ciągłość powtarzania wyżej wymienionych elementów ma szansę zawodnika 
zaprowadzić na podium. Jedna z teorii treningu mówi, że jeśli po czterech treningach w 
tygodniu nie ma postępu należy spróbować pięciu lub sześciu treningów. Jeśli to nie da 
rezultatu – spróbuj zwiększyć trening z trzech godzin do pięciu dziennie. Pamiętajmy, 
że doba ma tylko 24 godziny. Może się uda… 

Poniżej przedstawię kilkanaście sposobów na urozmaicenie treningu strzeleckiego. 
Może nie trzeba więcej i dłużej trenować. Może warto inaczej. Trening powinien być 
twórczy, urozmaicony, oddziaływujący na różne sfery działania sportowca. Nie wolno 
zamknąć się w kręgu powtarzanych ciągle tych samych czynności. W procesie 
treningowym warto zwrócić uwagę na współpracę na linii trener – zawodnik. Kolejne 
jednostki treningowe nie mogą być kolejno powtarzanymi szablonami czynności na 
strzelnicy. Spojrzenie na problem osiągnięcia wyniku z różnych płaszczyzn może 
doprowadzić do celu. Cel jest zawsze jeden – środek tarczy. Jak najczęściej. 

Przedstawione poniżej metody są ułożone w dowolnej kolejności. Każda z metod 
może okazać się skuteczna, zatem szeregowanie ich jest dowolne. Przy każdej z metod 
przedstawię charakter treningu w jakim ma on być wykonywany. W jednostce 
treningowej można wykorzystać jedną lub wiele metod. Można skupić się na jednym 
elemencie lub łączyć metody aby osiągnąć pożądany efekt. 

Warunkiem podstawowym do każdej z metod jest to, że stosujemy poprawnie 
wykonaną rozgrzewkę i co najważniejsze – przekonanie, że dana metoda jest w stanie 
pomóc zawodnikowi w osiągnięciu wyniku. Wiara w to co się robi może okazać się 
budująca. Jeśli robimy coś bez wiary w zwycięstwo – lepiej iść do domu. 
Zaproponowane metody mają wieloraki charakter oddziaływania. Jedne będą dotyczyły 
elementów technicznych, drugie będą odpowiedzialne za psychikę zawodnika inne za 
taktykę strzelania. Trener winien zawsze zawodnikowi w sposób jasny i prosty sposób 
wytłumaczyć co ma wykonać na treningu i jakich można oczekiwać efektów. Pamiętać 
tez należy, że efekty nie zawsze przychodzą od pierwszego treningu. Strzelectwo uczy 
pokory i cierpliwości. 
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1. Strzelanie na zadany wynik 
Metoda ta zakłada, że głównym celem treningu będzie osiągnięcie wysokiego 

wyniku. Można wykonać to w odniesieniu do strzelania jednej, dwu, trzech serii lub całej 
konkurencji. Zawodnik ma ściśle określony przez trenera (realny do realizacji) pułap 
wynikowy, który musi osiągnąć. Nie wskazujemy tu limitu czasowego. Zawodnik ma 
strzelić wskazany wynik. Zaletą tej metody jest to, że mamy możliwość do oceny 
zdolności do podjęcia walki sportowej i określenia czasu utrzymania mobilizacji pracy 
na stanowisku. Strzelić można dowolną ilość serii.  

 
2. Strzelanie na zadany wynik i wskazany czas 

Wyznaczamy zawodnikowi limit punktowy, który ma osiągnąć w określonym czasie. 
Na przykład: w czasie 15 minut trzeba strzelić serię na poziomie 94/100 punktów lub 
więcej. Na pierwszym treningu zaczynamy strzelania od jednej serii i następnie 
zwiększamy ilość serii do osiągnięcia pełnej konkurencji. Taki proces zobrazuje nam 
zdolność zawodnika do utrzymania wysokiego poziomu walki w określonym czasie. 

 
3. Strzelanie finałowe 

Warunek pierwszy i podstawowy. Całość strzelania odbywa się z zachowaniem 
wszystkich procedur stosowanych w strzelaniach finałowych, łącznie z prezentacją 
zawodnika, podaniem czasu przygotowawczego, czasu na strzały próbne oraz 
z komendami wydawanymi do strzelania kolejnych strzałów finałowych. Jeśli to 
możliwe, podajemy wynik strzału z wartościami dziesiętnymi. Strzelania 
przeprowadzamy na początku w pojedynkę z zawodnikiem, następnie należy dodawać 
zawodników Az do osiągnięcia limitu ośmiu zawodników. Dla lepszej wizualizacji można 
wprowadzić na strzelnicy rzutnik multimedialny (widziany przez wszystkich uczestników) 
celem zobrazowania punktowego stanu rywalizacji podczas finału. Stworzenie 
atmosfery strzelań finałowych może okazać się bezcenne, gdy nasz zawodnik na 
zawodach trafi do prawdziwego finału. On już to wszystko zna i będzie wiedział jak ma 
się zachować. Z własnych obserwacji wiem, że strzelanie finałowe i strzelanie 
konkurencji podstawowej to czasami dwie rożne konkurencje. W pracy trenerskiej 
należy traktować finały jako niezbędny trening każdej konkurencji strzeleckiej. 

 
4. Strzelanie z czasową utratą kontroli obserwacji przyrządów celowniczych 

Zadaniem strzelca jest oddanie strzału do tarczy w dość nietypowy sposób. 
Zawodnik wykonuje wszystkie czynności zmierzające do oddania strzału. W momencie 
kiedy zatrzymuje się w rejonie celowania, zamyka oczy lub przenosi wzrok poza 
przyrządy celownicze i płynnie rozpoczyna pracę na języku spustowym aż do momentu 
oddania strzału. Po strzale następuje wytrzymanie strzału i odłożenie broni. Z mojego 
doświadczenia trenerskiego wiem, że taka metoda ma dwa zbawienne wpływy na 
zawodnika. Pierwszy -uczy go wewnętrznej pamięci mięśniowej swej postawy w rejonie 
celowania. Pozbawiony kontroli wzroku strzelec uczy się ze zdwojoną siłą odbierać 
sygnały o aktualnym położeniu swego ciała w przestrzeni. Mając otwarte oczy 
„zaczepiamy” swoje ciało na stanowisku strzeleckim; wiemy gdzie jest nasze ciało. To 
dzięki wzrokowi możemy na bieżąco korygować położenie swego ciała względem 
tarczy. Gdy nie ma kontroli wzroku musimy zdać się na własną pamięć mięśniową i tym 
samym zwiększamy zdolność do odbioru impulsów z receptorów odpowiedzialnych za 
położenie naszego ciała. Drugą korzyścią jest sytuacja, kiedy zawodnik pozbawiony 
kontroli wzroku stara się niczego nie zepsuć w swej postawie i jak najlepiej 
(najdokładniej) wyciskać język spustowy. Pracuje tak, żeby nie zmienić stanu 
ustawienia przyrządów celowniczych sprzed zamknięcia oczu. Do w/w zalet można 
dodać jeszcze, że po takim treningu możemy zobaczyć w troszkę większej skali błędy, 
które normalnie wykonuje zawodnik na stanowisku i na tarczy. 
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5. Strzelanie z lewej reki 
Osoby praworęczne lepiej posługują się młotkiem trzymając go w prawej ręce. Jeśli 

zmienimy trzymanie młotka do lewej dłoni, też wbijemy gwóźdź, tylko troszkę mniej 
zgrabnie i dłużej ale wbijemy. Człowiek posiada dwie półkule mózgowe, które 
odpowiadają za wiele istotnych funkcji życiowych człowieka. Półkule mimo, że są 
rozdzielne są połączone przez ciało modzelowate. Taki most, który spaja obie części. 
Układ nerwowy człowieka zapewnia łączność między nimi. To, czego nauczy się „prawa 
ręka nauczy się też i lewa”. Może warto połączyć wysiłki dwóch półkul dla lepszego 
strzelania. Kiedyś sprawdził to jeden strzelec z Zielonej Góry. Z dobrym skutkiem. 
Warto spróbować. Nic nie stracimy, możemy tylko zyskać. Czasami strzelanie z lewej 
ręki na wynik punktowy stanowi doskonały przerywnik w monotonnym treningu strzelca. 
 

Leniwe ósemki 
To ćwiczenia, do których wykorzystujemy formę tzw. leniwej lub leżącej ósemki, albo 

inaczej znaku nieskończoności. Za ósemkami wodzimy wzrokiem, pamiętając by ruch 
zaczynać zawsze w lewo w górę i kreślić elipsy ja na niżej załączonym rysunku. 

 
Możemy też wodzić wzrokiem za ręką kreślącą ósemkę. W tym celu zaciskamy 

pięść i wyciągamy kciuk do góry (jak Rzymianie podczas igrzysk w Koloseum) 
i wyciągniętą ręką kreślimy ósemki, wzrok natomiast skupiamy na paznokciu kciuka. 
Najpierw rysujemy ósemki jedną, a potem drugą ręką, na koniec możemy złączyć obie 
ręce, zapleść palce i spróbować obiema rękoma równocześnie wodzić leżącą ósemkę. 
Ruch powinien być dość obszerny, by angażował jak największą grupę mięśni 
trzymających gałkę oczną i jak najbardziej płynny, bardzo spokojny. Ćwiczenia 
Dennisona pobudzając obie półkule do współpracy powodują, że uaktywnia się 
u ćwiczącego twórcze myślenie, doskonali się współpraca i koordynacja wzroku 
z ruchem. Dzięki temu zaczynamy wyraźniej pisać, łatwiej jest nam czytać, uaktywnia 
się też nasza intuicja. Co bardzo ważne, możemy się lepiej koncentrować na pracy 
umysłowej, pracujemy dłużej, efektywniej i więcej rozumiemy, łatwiej kojarzymy fakty. 
Te proste ćwiczenia można wykonywać rano w ramach gimnastyki porannej, albo jako 
przerywniki w trakcie treningu strzeleckiego. Warto ten element dodać na początku 
treningu w czasie rozgrzewki fizycznej lub gdy tworzymy wizualizacje złożenia przed 
rozpoczęciem treningu głównego. 

 

6.  Strzelanie w zespole 
Strzelectwo sportowe jest sportem indywidualnym. Strzelając zespołowo, tak 

naprawdę strzelamy indywidualnie. To kalkulator z trzech osób „robi” zespół. Strzelanie 
w zespole wzmaga poczucie naszej odpowiedzialności za wszystkie strzały, które 
oddajemy na treningu czy na zawodach. Nie co dzień jesteśmy na zawodach. Takie 
zawody można stworzyć na treningu. Można indywidualnie. Tylko poczucie 
odpowiedzialności będzie mniejsze. Zespół paru osób i chęć pokazania, że „to my 
jesteśmy lepsi” jak ulał pasuje do stresu i sytuacji zawodów. Taki stan rzeczy można 
zrobić na każdym treningu. Jeśli dodamy do tego małą nagrodę – sukces 
w poszukiwaniu zawodników najbardziej odpornych na stres startowy murowany. 

 

7. Strzelanie bez półki w pistolecie 
Producenci sprzętu strzeleckiego dążą aby ich sprzęt był najlepszy i w największym 

stopniu pomagał zawodnikom w strzelaniu. Kompensatory, doskonałe rękojeści, 
elektroniczne urządzenia spustowe itp. Sukcesy marki sprzętu przekłada się na reklamę 
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i sprzedaż. Może warto zrobić krok w tył i spróbować strzelania w mniej komfortowych 
warunkach. Po co? Po to, aby sprawdzić czy jeszcze jesteśmy w stanie samodzielnie 
pracować. Eliminacja półki w pistolecie zapewne pogorszy nasz komfort strzelania. 
Celowanie będzie mniej komfortowe. Te elementy „załatwiała” nam pólka pod dłonią. 
Jeśli zabierzemy półkę, trzeba będzie lepiej trzymać bron. Zawodnik będzie bardziej 
zwracał uwaga na w jaki sposób trzyma broń, a to jest już spory krok naprzód 
w polepszeniu techniki oddania strzału. Proszę sobie wyobrazić jak się będzie dobrze 
strzelało jak półka wróci na swoje miejsce!!! 
 

8. Strzelanie do figur geometrycznych 
Strzelanie do białego ekranu, do figur geometrycznych (pasek pionowy, poziomy, 

trójkąt, owal czy czarny punkt o wielkości pola „8”) zwykle jest stosowane w pierwszym 
etapie szkolenia. I całkiem słusznie, bo wiemy, że w pracy z adeptami strzelectwa 
najpierw musimy nauczyć ich poprawnie ustawić muszkę w szczerbince. Potem można 
zacząć myśleć o strzelaniu w środek czarnego punktu. Według mnie warto czasami 
wrócić do źródeł żeby zobaczyć czy jeszcze potrafimy poprawnie (w poziomie) ułożyć 
muszkę ze szczerbiną. Czy jeszcze widzimy dobrze muszkę (ostro) w szczerbinie (nie 
za bardzo ostro). Tak dla mniej zorientowanych – prawie 99 procent widzianych przeze 
mnie podręczników, plakatów opisujących poprawne ustawienie przyrządów 
celowniczych zawiera w sobie błąd podstawowy. Muszka i szczerbina narysowana jest 
w jednakowej ostrości wzroku. A to jest po prostu niemożliwe. Kto nie wierzy niech 
zobaczy na czym polega ostrość widzenia u człowieka i głębia ostrości w aparatach 
fotograficznych. Praw optyki tu nie zmienimy. Ten jeden procent. To plakat, na którym 
Uwe Potteck prezentuje technikę strzelania. A Niemcom w tym wypadku trzeba wierzyć. 
Na strzelaniu znają się jak mało kto. Strzelając do figur geometrycznych mamy szansę 
dokładniej zobaczyć co się dzieje z naszym pistoletem przed, w i po strzale. Jeśli 
strzelamy do figur geometrycznych, to może warto też postrzelać do tarczy z wyciętym 
polem „7” lub „8”. Takie strzelanie proponuje dla zawodników z pewnym stażem 
zawodniczym (1-2 lata treningów). Taka tarcza zaznaczy nam, gdzie zawodnik ma 
najwięcej odskoków od środka tarczy. Taka tarcza zmobilizujemy zawodnika nie do 
strzelania dziesiątek (bo ich nie będzie widać) ale do dokładnej pracy pozbawionej złych 
strzałów. 

 

9. Strzelanie „1 na 1” 
Zawodnik wie, że ma oddać strzał z każdego złożenia. Bez prawa odłożenia broni. 

Taki akcent treningu będzie wymuszał na zawodniku staranne przygotowanie 
i wykonanie strzału. Strzelamy według zasady „tu i teraz”. Pewną modyfikacją może być 
strzelanie połączone ze współzawodnictwem w dwójkach, trójkach lub liczniejszych 
zespołach.  

 

10. Strzelanie z dwukrotnym wejściem w rejon celowania 
Zapowiadamy zawodnikowi, że ma oddać strzał w swój normalny sposób – z jedną 

zmianą. Po wejściu w rejon celowania wykonuje wyjście z rejonu celowania i następnie 
powtórne wejście w rejon celowania; po zatrzymaniu wykonuje wyciskanie języka 
spustowego. Co zyskamy? Przede wszystkim świadomość kontroli muszki 
w szczerbinie czyli zablokowanie nadgarstka w wydłużonym czasie. Strzelec już przed 
pierwszym wejściem w rejon celowania musi mieć dobrze ustawione przyrządy 
celownicze. Potem wykonuje o trzy ruchy więcej (wyjście, zatrzymanie, wejście w rejon 
celowania), które muszą zakończyć się oddaniem dobrego strzału. Drugim zyskiem 
zawodnika jest to, że w sposób bardziej zdecydowany pracuje na języku spustowym. 
Po kilkunastu takich złożeniach można wrócić do strzelania w normalnej formie. Zasada 
takiego treningu jest podobna do strzelania bez półki w rękojeści. Najpierw utrudniamy, 
by potem pokazać jak łatwo jest strzelać w normalny sposób, co nie zawsze znajduje 
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uznanie u naszych podopiecznych, którzy prawie zawsze maja tendencję do utrudniania 
sobie pracy na stanowisku. 

 

11. Strzelanie określonej ilość dziesiątek, dziewiątek 
Trening prosty i bardzo skuteczny w okresie startowym, gdzie czas trwania treningu 

nie powinien być zbyt długi. Strzelec dostaje zadanie strzelenia na treningu określonej 
ilości strzałów o konkretnej wartości punktowej (np. 15x9 lub 10x10). Działamy w myśl 
zasady im szybciej plan zostanie wykonany, tym lepiej. Można zaczynać od strzelania 
od małej ilości strzałów do powtórzenia by stopniowo ja zwiększać. U zawodników 
z większym stażem treningowym warto ustalać limity wartości przestrzelin na podstawie 
wcześniej uzyskanych wyników. Warto wiedzieć ile na ostatnich zawodach zawodnik 
strzelił dziesiątek lub dziewiatek. 

 

12. Strzelenie strzału oddalonego od środka tarczy 
Metoda troszkę przewrotna. Uczymy źle strzelać – jak to możliwe? Możliwe. Metodą 

„od kuchni”. Strzelenie strzału w środek tarczy dla średniozaawansowanego strzelca nie 
stanowi problemu. Zwykle problemem dla niego jest to, że co pewien czas występuje 
u niego odskok od środka tarczy. Postawmy sprawę na głowie – poprośmy zawodnika 
o to, by strzelił w pierwszym strzale „6” lub „7” lewo góra. Gwarantuję, że taki strzał 
może pojawić się dopiero po 3-4 strzałach. Zatem strzelenie strzału w środek tarczy jest 
zdecydowanie łatwiejsze niż po obrzeżu tarczy. Poza tym zawodnik zobaczy jak wielki 
musi być „obserwowany” błąd by strzelić odskok. 

 

13. Strzelanie na zmianę. Złożenia strzałowe i bezstrzałowe 
Na treningu strzelamy na przemian – jedno złożenie ze strzałem w tarczę 

pierścieniową, drugie złożenie wykonujemy jako bezstrzałowe do tej samej tarczy. 
Czasami podrzut po strzale maskuje nasze błędy. Ruch broni po strzale nie daje 
pełnego i obiektywnego obrazu pracy jaką wykonuje strzelec na stanowisku. I znów 
przewrotnie. Czy są tacy strzelcy, którzy potrafią zawsze strzelać dobrze bezstrzałowe 
złożenia i źle kiedy z lufy wylatuje pocisk? Chyba nie. Co zyskamy? Wiedzę o pracy 
zawodnika na stanowisku. Jeśli zawodnik popełnia błędy przy strzale, to także będzie 
popełniał strzelając „na sucho”. Jeśli będzie dobrze strzelał „na sucho”- jest bardzo 
duża szansa, że przy strzelaniu właściwym zachowa wszystkie elementy dobrego 
strzału. 

 

14. Strzelanie na zwiększonej odległości do tarczy 
Kolejny trening oparty na zasadzie „im trudniej, tym lepiej”. Regulamin PZSS 

stwierdza, że na zawodach strzelamy na określonych dystansach – 10, 25, 50 metrów 
od stanowiska strzeleckiego do tarczy. Może warto zmienić odległości. Metoda ta jest 
zalecana dla strzelców, którzy prezentują poziom wynikowy zbliżony do klasy pierwszej. 
W trakcie takich strzelań musimy położyć szczególny akcent na bezpieczeństwo. 
Dlaczego, bo oddalamy się od tarczy. Jeśli to możliwe, to na strzelnicy pneumatycznej 
strzelajmy z dystansu 12-14 metrów. Na strzelnicy 25-cio metrowej strzelajmy ze 
stanowiska pierwszego, do tarczy na stanowisku numer osiem. A może założyć tarczę 
pistoletową na pięćdziesiątym metrze? W początkowej fazie strzelań strzelamy, tak aby 
uzyskać skupienie w tarczy. Potem kręcimy przyrządami celowniczymi i możemy 
zacząć zawody pistoletu sportowego część dokładna na 50 metrów!  

 

15. Dwa strzały z jednego złożenia. Pięć strzałów z jednego złożenia 
Metoda zwykle wykorzystywana w pistolecie sportowym. W części dokładnej 

pistoletu sportowego możemy strzelać 2, 3, 4, 5 strzałów z jednego złożenia. Strzelamy 
do tarczy do strzelań dokładnych. Trener kontroluje przez lunetę położenie kolejnych 
strzałów. Jeśli ułożenie strzałów jest symetryczne i bez większych odskoków, to sprawa 
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jest prosta. Jeśli pojawiają się odskoki – warto zwrócić uwagą na kierunek i wartość 
złych strzałów. To czego w pojedynczym strzale możemy nie zaobserwować zwykle 
ujawni się przy większej ilości strzałów. Czego możemy nauczyć zawodnika stosując 
takie zasady strzelania. Przede wszystkim, że nie wolno rozluźniać zablokowanego 
nadgarstka i przez cały czas należy kontrolować ustawienie naszego ciała w kierunku 
do tarczy. W części szybkiej pistoletu sportowego możemy oddać dwa strzały do 
jednego otwarcia sylwetek. Na początku -proponuje czas otwarcia sylwetek na 4 
sekundy, potem możemy przejść na czasy otwarcia w okolicach 3.0-3,2 sekundy. Warto 
zaznaczyć, że strzelec ma zachować równe tempo oddawanych strzałów. Skośniki mile 
widziane. W dalszej części treningu eliminujemy drugi strzał w celu zwiększenia precyzji 
oddania pojedynczego strzału. Co to da zawodnikowi? Przede wszystkim świadomość, 
że nie należy forsować tempa oddania strzału, że nie wart pędzić na złamanie karku 
z oddaniem strzału tylko po to aby strzelić przed zamknięciem tarcz. Warto zrobić to 
tylko trochę wolniej, oczywiście przed zamknięciem tarcz.  

 
Ilu trenerów – tyle metod treningowych. W pracy z młodzieżą obowiązuje jedna 

zasada – nie ma jednej zasady współpracy na linii trener-zawodnik. To trener winien 
zwykle dostosować się do zawodnika. Zawodnik ma być podmiotem naszych działań. 
Im więcej metod i sposobów oddziaływania na zawodnika tym lepiej. Nie ma jednej 
metody treningowej. „Dojścia” do sportowca trzeba szukać cały czas. Jeśli jedna 
metoda nie działa, nie mówmy, że zawodnik jest zły. Może jest zła nasza metoda. Nie 
twierdzę, że wszystkie w/w sposoby przeprowadzenia treningu są dobre i jedynie 
słuszne. Jesteśmy jako trenerzy poszukiwaczami złotej metody na sukces. Choć tak 
naprawdę wiemy, że takiej metody nie ma. Ilu zawodników, tyle metod musimy użyć. 
Mamy wiele dróg i sposobów na dojście do celu. Kończąc przypomnę, że towarzysz 
Lenin mawiał „uczyć, uczyć i jeszcze raz się uczyć” co dla zawodu trenera pasuje jak 
ulał. 
 


