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Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011 

mgr Jolanta Tołczyk  
Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

 

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w 2011 r. 
 

Programy szkolenia w roku 2010 
 Kadra Narodowa Seniorów (50) 
  Kadra Narodowa Juniorów (69) 
  WCSS (7 zawodników) 
  Kadra wojska (5 zawodników) 

Kadra szkoleniowa  
 Broń długa 

- Andrzej Kijowski – trener główny broni długiej 
- Tomasz Łukaszewski, Grzegorz Pietrzyk 

 Broń krótka 
- Krzysztof Rymski – trener główny broni krótkiej 
- Krzysztof Kisiel, Jolanta Samulewicz 

 Strzelania do rzutków 
- Wiesław Gawlikowski – trener główny strzelań do rzutków 
- Robert Młodzianowski – asystent  

 Barbara Pastuszka – trener koordynator grup mł. 
 Jolanta Tołczyk – Dyrektor Sportowy 

Kadra współpracująca 
 Dr Monika Skrzypiec-Spring – lekarz PZSS 
 Mgr Edmund Cichomski – fizykoterapeuta 
 Hubert Trzebiński – psycholog 
 Adam Stępień – prowadzenie strony internetowej PZSS 

Cele sportowe  
 Zawody rangi mistrzowskiej:  

- Mistrzostwa Europy w strzelaniach z broni pneumatycznej (Brescia – 
Włochy) 

- Mistrzostwa Europy w strzelaniach z broni kulowej i do rzutków (Belgrad – 
Serbia) 

- Mistrzostwa Świata w strzelaniu do rzutków  (Belgrad – Serbia) 
- Puchary Świata  
- Uniwersjada (Shenzhen – Chiny) 
- Finały Pucharu Świata (karabin, pistolet, rzutki) 

Osiągnięcia sportowe w 2010 roku 
 Puchary Świata:  3 Quota Place 
 Mistrzostwa Europy – Brescia (Włochy) 

2 medale: 1 indywidualny, 1 drużynowy 
 Mistrzostwa Europy – Belgrad (Serbia) 

4 miejsca finałowe  
 Mistrzostwa Świata – Belgrad (Serbia) 

1 miejsce finałowe  
 Uniwersjada – Shenzhen (Chiny) 

3 medale: 1 indywidualny , 2 drużynowe 
 Finał Pucharu Świata:  

1 medal indywidualny 
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Mistrzostwa Europy  
w strzelaniach z broni pneumatycznej  
(karabin, pistolet) – Brescia (Włochy) 

 
  

 

Joanna TOMALA  
 

Złoty medal 
w konkurencji  

pistolet pneumatyczny 40 
juniorek 

 
– wynik 382+97,0 pkt. 

 
 

 

 

Zespół juniorek 
 

Joanna TOMALA 
Karolina BASZEŃ, 

Dominika BARTOSZ,  
 

Złoty medal 
w konkurencji  

pistolet pneumatyczny 40 
juniorek 

 
– wynik 1126 pkt. 
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Mistrzostwa Europy  
w strzelaniach z broni pneumatycznej  
(karabin, pistolet) – Brescia (Włochy) 

 
  

 

Karolina BASZEŃ  
 

5 miejsce w konkurencji  
w konkurencji  

pistolet pneumatyczny 40 
juniorek 

 
– wynik 378 + 96,3 pkt. 

 

 
 

 

Tomasz 
PAŁAMARZ 

 
7 miejsce w konkurencji  

pistoletu 
pneumatycznego 60 

juniorów 
 

– wynik 574 + 95,6 pkt. 
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Mistrzostwa Europy  
w strzelaniach kulowych i do rzutków  

 – Belgrad (Serbia) 

 
  

 

Sylwia 
BOGACKA  

 
5 miejsce  

w konkurencji karabinu 
sportowego 3x20 kobiet 

 
– wynik 577 + 100,2 pkt  

  

 

Aleksandra  
JARMOLIŃSKA  

 
4 miejsce  

w konkurencji Skeet 75 
kobiet 

 
– wynik 71+24 pkt 
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Mistrzostwa Europy  
w strzelaniach kulowych i do rzutków  

 – Belgrad (Serbia) 

  

Paula 
WROŃSKA 

 
5 miejsce  

w konkurencji karabinu 
sportowego 3x20 

juniorek 
 

– wynik 575 + 96,3pkt  

  

 

Joanna 
TOMALA 

 
7 miejsce  

w konkurencji pistoletu 
sportowego 30+30 

juniorek 
 

– wynik 566+193,5 pkt 
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Puchary Świata  
karabin – pistolet – strzelania do rzutków 

 

 Sydney (AUS) (karabin, pistolet, rzutki) 
 Pekin (CHN) (rzutki)  
 Changwon (KOR) (karabin, pistolet) 
 Fort Benning (USA) (karabin, pistolet) 
 Monachium (GER) (karabin, pistolet) 
 Maribor  (SLO) (rzutki) 

 
 Finał Pucharu Świata (Wrocław) (karabin, pistolet)  
 Finał Pucharu Świata (Al-Ain - Emiraty Arabskie) (rzutki)  

 
 

Puchar Świata  
Sydney 

 
  

 

Sylwia 
BOGACKA  

 
6 miejsce 

zdobycie QP  
w konkurencji karabinu 
sportowego 3x20 kobiet 

 
– wynik 582 + 86,9 pkt 
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Puchar Świata 
Changwon 

 
  

 

Agnieszka 
NAGAY  

 
2 miejsce 

zdobycie QP  
w konkurencji karabinu 

pneumatycznego 40 
kobiet 

 
– wynik 398 + 102,5 pkt 

  

Puchar Świata 
Fort Benning 

 
  

 

Sławomira 
SZPEK  

 
7 miejsce 

w konkurencji pistoletu 
pneumatycznego 40 

kobiet 
 

– wynik 383 + 97,4 pkt 
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Puchar Świata 
Monachium 

 
  

 

Beata 
BARTKÓW-

KWIATKOWSKA  
 

7 miejsce 
w konkurencji karabinu 

pneumatycznego 40 
kobiet 

 
– wynik 386 + 95,5 pkt 

  

Uniwersjada 
Shenzen 

 
  

 

Jakub 
TRZEBIŃSKI  

 
Złoty medal 

w konkurencji Trap 120 
mężczyzn 

 
– wynik 123 + 21 pkt 
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Uniwersjada 
Shenzen 

 
  

 

Drużyna mężczyzn 
 

Jakub TRZEBIŃSKI 
Łukasz SZUM 

Piotr KOWALCZYK 
 

Brązowy medal  
w konkurencji 

Trap 120 
mężczyzn 

 
– wynik 349 pkt 

  

 

 

Drużyna mężczyzn 
 

Tomasz PAŁAMARZ 
Tomasz 

WAWRZONOWSKI 
Witosław KRZAK 

 
Brązowy medal  
w konkurencji 

pistoletu dowolnego  
mężczyzn 

 
– wynik 1635 pkt 
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Uniwersjada 
Shenzen 

 
  

 

Aleksandra 
JARMOLIŃSKA  

 
4 miejsce 

w konkurencji Skeet 75 
kobiet 

 
– wynik 70 + 23 pkt 

  

 

Tomasz PAŁAMARZ  
 

7 miejsce 
w konkurencji pistoletu 

dowolnego 
mężczyzn 

 
– wynik 555 + 91 pkt 
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Finał Pucharu Świata 
Wrocław 

 
  

Sebastian RĄBALSKI  
 

3 miejsce 
w konkurencji karabinu 

dowolnego 60 L 
mężczyzn 

 
– wynik 596 + 103,4 pkt 

 

Finał Pucharu Świata 
Wrocław 

 
  

 

Agnieszka NAGAY  
 

8 miejsce 
w konkurencji karabinu 

pneumatycznego 
kobiet 

 
– wynik 390 + 102,1 pkt 

 

 

Autorzy zdjęć: W. Gałecki, J. Samulewicz, J. Tołczyk, zdjęcia ISSF 



18 Jolanta Tołczyk  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011 

 

london

 

Do Igrzysk w Londynie 
pozostało  

 
252 dni 
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Sławomir Chmielewski1, Monika Skrzypiec-Spring2, Andrzej Bugajski3 

 
1. Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich 
2. Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Polski Związek Strzelectwa Sportowego 
3. Wyższa Szkołą Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Kultury Fizycznej i Medycyny Sportowej   
 
 

Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa  
u zawodników trenujących strzelectwo sportowe 

 
 
Bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa występują u zawodników wielu 

dyscyplin sportowych, jako wynik powtarzających się przeciążeń tego odcinka 
kręgosłupa. Jedną z tych dyscyplin jest strzelectwo sportowe. Według Dunkana, 
Prevalence, Breckenridga [1] bóle kręgosłupa obserwuje się u blisko 80% strzelców 
podczas zawodów sportowych, a u 63% występują one po zawodach.  

Trening strzelecki w trakcie którego obciążana jest bardziej jednej strona ciała 
a nienaturalna postawa ciała utrzymywana jest przez okres kilku godzin dziennie 
prowadzi do zmian przeciążeniowych a w konsekwencji, po latach, do zmian 
zwyrodnieniowych w układzie ruchu. Dochodzi do wzmożonego napięcia mięśni, 
ścięgien i więzadeł, co z kolei powoduje zmniejszenie ich zdolności amortyzowania 
urazów i mikrourazów i prowadzi do zmian organicznych w układzie kostno-stawowym. 
Nasilenie zmian zależy zarówno od stopnia w jakim zawodnicy przeciążają układ ruchu 
jak i od tego jak długo trwa ich kariera sportowa i tym samym jak długo układ kostno-
stawowy podlega przeciążeniom. Ze względu na to, że strzelectwo sportowe jest 
dyscypliną którą uprawiać można od wieku kilkunastu lat bez górnej granicy wiekowej 
a zawodnicy uprawiający te dyscyplinę sportu mają przed sobą zwykle wiele lat treningu 
należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę bólów kręgosłupa, a po ich 
wystąpieniu na ich prawidłową diagnostykę i leczenie. 

Zespoły bólowe w odcinka lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, choć najczęściej 
wynikają ze zmian w układzie kostno-stawowym mogą mieć również inną etiologię. 
Poniżej przedstawiono ich podział w zależności od przyczyny bólu [2]. 
1. Bóle związane z dyskopatią. W 90% przypadków wynikają one ze zmian 

zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego i stawów międzywyrostkowych. Bóle 
pochodzenia dyskowego mają niejednorodny charakter. Ból może promieniować 
do jednej lub obu kończyn dolnych i może temu towarzyszyć niedoczulica lub 
drętwienie kończyny. Następnie dochodzi do osłabienia siły mięśniowej kończyny 
dolnej i stopy. Pacjenci skarżą się na poranną sztywność kręgosłupa z uczuciem 
rozlanego bólu w okolicy lędźwiowej. Dyskopatię określamy często jako ischialgie, 
lumbalgie, rwę kulszową, zapalenie korzonków i inne. Określenia te wskazują na 
objaw a nie na przyczynę choroby. 

2. Bóle korzeniowe. Pojawiają się w wyniku ucisku na korzeń nerwu. Głównie jest to 
odcinek lędźwiowy, rzadziej szyjny. Charakterystyczne dla tego typu bólu jest jego 
nagłe, niespodziewane powstanie, stosunkowo krótki przebieg, jednostronność 
z promieniowaniem np. do dystalnych części kończyn dolnych, do pośladka, uda, 
pachwiny oraz zaburzenia czucia, które najczęściej mają charakter drętwienia lub 
mrowienia. Bóle ograniczają się do określonego obszaru. Obserwuje się też 
wzmożone napięcie mięsni przykręgosłupowych. Sporadycznie mogą wystąpić 
niedowłady kończyn dolnych. 

3. Bóle o charakterze chromania neurogennego. Występują rzadko. Dolegliwości 
są następstwem zwężenia kanału kręgowego i wtórnego niedokrwienia korzeni 
rdzeniowych. Bóle mają charakter przewlekły i interwałowy z okresami 


