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Warto biegać  
 

Gdy ciało mówi ‘STOP’, niech umysł dokończy dzieło 
J. G. 

 
 

Strzelectwo to wspaniały sport wymagający jednak dodatkowych aktywności, by 
ciało i umysł grały w jednej drużynie. Organizm ludzki stworzony jest, aby się 
poruszać i pozytywnie reaguje na niemal każdą formę ruchu. Bezruch brzmi jak 
wyrok.  

Wspaniałym zatem uzupełnieniem dla strzelectwa może być bieganie. Doskonale 
uzupełnienia i urozmaica trening strzelecki. Biegać każdy potrafi. Nie potrzebne są 
do tego specjalne umiejętności czy kwalifikacje, ponieważ biegaczem może być 
każdy bez względu na wiek, wagę oraz czy uprawia  wyczynowo inne sporty. 

Jedną z ważniejszych rzeczy, nim zaczniemy biegać jest pokonanie wszelkich 
wymówek. Że brak nam siły, zimno, że nie ma czasu, że wreszcie ‘bieganie nie jest 
dla mnie’, nadwaga lub podatność na przeziębienia.  

Niech to, co przeszkadza w podjęciu wysiłku stanie się motywatorem do 
rozpoczęcia przygody z bieganiem. Bo jak się okazuje dzięki bieganiu można zrzucić 
nadmiar tkanki tłuszczowej, poprzez zwiększenie metabolizmu i przyspieszeniu 
spalania kalorii.  Zyskujemy  odporność na choroby oraz poprawiamy ogólnie pojętą 
kondycję. Długie biegi maksymalizują wydajność układu krążenia. Wzmożone bicie 
serca sprawia, że zarówno ono samo, jak i tętnice i żyły zaczynają coraz wydajniej 
transportować krew, a płucom pozwala to na bardziej efektywną absorpcję tlenu. 
Systematyczne uprawianie biegów zmusza końcówki naczyń włosowatych do 
wniknięcia do środka komórek mięśniowych. To powoduje lepsze dotlenienie 
większej ilości komórek w całym organizmie.   

Nie należy jednak oczekiwać, że po kilku tygodniach każdy będzie w stanie 
przebiec ‘królewski dystans’. Chociaż dobroczynny wpływ da się zauważyć już od 
pierwszych dni aktywności. Należy do nich poprawa nastroju i samopoczucia. Ciało 
w ruchu uruchamia reakcje chemiczne, następuje uwolnienie endorfin czyli tzw. 
hormonów szczęścia [6].   

Regularne bieganie powoduje utratę zbędnych  kilogramów i poprawia kondycję, 
która przychodzi stopniowo. Wiecznie zmęczeni i wyczerpani codziennymi 
obowiązkami zyskają nową energię do pracy i uwolnią się od stresu. Aktywni 
fizycznie zwiększają wydolność swojego układu krążenia, co pomaga kontrolować 
poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają tkankę kostną, 
która z czasem ulega osłabieniu. Przeciwdziała osteoporozie.  

By zacząć warto wyznaczyć sobie cel. Dzięki niemu wiemy, że dotrzemy do mety 
nawet jeśli  nie mamy jeszcze pewności w jaki sposób to osiągniemy. Zyskamy 
motywację do tego by opuścić wygodną kanapę. W myśl zasady, że „Ciało leżące na 
kanapie pragnie tam pozostać. Ale kiedy już zostanie wprawione w ruch… pragnie 
go kontynuować” [1]. 

Bieganie nie musi boleć pod warunkiem, że uzbroimy się w cierpliwość powoli 
zwiększając obciążenia. Dla tych, którzy mają obawy, iż padną ofiarą kontuzji oraz 
twierdzą, że aby biegać trzeba mieć od początku kondycję rozwiązaniem może być 
bieganie metodą Gallowaya [5]. Jest to metoda posiadająca niezwykle proste 
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założenia. Żeby biegać wystarczy wyjść z domu. Nie potrzeba do tego 
skomplikowanych programów treningowych z jeszcze bardziej skomplikowanymi, 
często nie do rozszyfrowania skrótami. Dodatkowym elementem jest włączanie 
w bieg przerw na marsz żeby uniknąć zbytniego zmęczenia i zredukować, a nawet 
całkowicie wyeliminować ryzyko kontuzji. 

Ciekawe jest, że niektórym źle pojęta ambicja nie pozwala robić przerw na marsz. 
Tymczasem nawet tytuł maratończyka był i jest przyznawany tym, którzy zdołali 
pokonać wymagany dystans o własnych siłach, czy to biegnąc, czy maszerując, czy 
czołgając się albo idąc na palcach. Wystarczy przekroczyć linię mety, by dołączyć do 
tego elitarnego grona [1]. Warto zatem wyzbyć się wszelkiego rodzaju 
ograniczających przekonań i podjąć próbę. Bieganie jest czymś naturalnym, nie 
trzeba się katować zbyt intensywnymi ćwiczeniami. Z biegania można, a nawet 
trzeba czerpać radość, podobnie jak i ze strzelania. Biegać tak żeby chciało się wyjść 
na kolejną sesję, pozostawiając sobie poczucie odrobiny niedosytu. 

 
Trening na poziomie tlenowym 

To taki trening, który ‘przebiega w obecności tlenu’. Ma miejsce wtedy kiedy bieg 
jest (przynajmniej u początkujących) wolny i komfortowy. Bez przekraczania 
prędkości, czy dystansu do którego w danym momencie jesteśmy zdolni. Mięśnie są 
wystarczająco silne żeby znieść obciążenia, a w krwi znajduje się wystarczająco 
dużo dostępnego tlenu. Nieliczne produkty spalania komórkowego są szybko 
usuwane z mięśni przez krew, zanim zdołają się nagromadzić i utrudnić ich 
funkcjonowanie.  

 
Serce i układ krążenia 

Wspomniałam o treningu na poziomie tlenowym gdyż właśnie taki wpływa na 
zwiększenie ilości naczyń włosowatych i poprawę przepływu składników odżywczych 
oraz szybsze usuwanie produktów metabolizmu.  

Układ krwionośny człowieka to  układ zamknięty, w którym krew krąży 
w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny 
obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym tworzą układ krążenia [3]. 

Serce to wytrzymały mięsień i pompa tłocząca krew do każdego zakątka naszego 
organizmu. Jak każdy mięsień potrzebuje regularnych ćwiczeń, w przeciwnym 
wypadku zmarnieje. Praca za biurkiem czy uprawianie strzelectwa bez żadnych 
pomocniczych ćwiczeń nie zapewni sercu wystarczającej aktywności, by utrzymać je 
w odpowiedniej kondycji. Kiedy poddajemy się regularnemu wysiłkowi np. w postaci 
biegania, organizm zwiększa produkcję krwi, przez co wzrasta jej objętość, a zatem 
mięśnie mają jej więcej do swojej dyspozycji. 

W miarę jak serce nabiera siły, z każdym swoim skurczem pompuje większą ilość 
krwi do całego organizmu. Wykonując mniejszą ilość skurczy, sprawne serce 
pozostaje bardziej wydajne, a tętno spoczynkowe ulega obniżeniu. Warto dodać, że 
wytrenowane mięśnie nóg pomagają sercu w znacznym stopniu w powrocie ‘zużytej’ 
krwi do serca. 

 
Płuca i układ oddechowy 

Z punktu widzenia strzelectwa również bardzo newralgiczny obszar. 
Układ oddechowy to zespół narządów mających za zadanie doprowadzenie tlenu 

do organizmu, a odprowadzenie dwutlenku węgla, co jest niezbędne do jego 
funkcjonowania.  
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Wyróżnić w nim można: 
1. Odcinek górny, do którego należą: 

 jama nosowa 
 gardło 
 krtań 

2. Odcinek dolny: 
 tchawica 
 oskrzela główne 
 płuca [2].  
Powietrze wdychamy przez nos lub usta, następnie przechodzi przez tylną część 

gardła i tchawicę. Tchawica rozwidla się na dwa oskrzela, te dalej łączą się 
z płucami. W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa. 

Trenując zmuszamy płuca do wydajniejszej pracy. Wymiana gazowa angażuje 
więcej pęcherzyków płucnych, wzrasta ich zdolność do przeprowadzania tego 
procesu w błyskawiczny i wydajny sposób. Złożenie strzeleckie do oddania strzału, 
odbywające się także na wydechu może znacząco zredukować zdolność pęcherzyków 
płucnych do przeprowadzania tejże wymiany, nawet zmniejszyć wydolność całych 
fragmentów płuc. Do tego przyczynia się również oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem, czy palenie papierosów. Na szczęście ćwiczenia, w tym szczególnie 
bieganie mogą odwrócić ten proces. Chyba, że doszło do trwałego zniszczenia ścianek 
pęcherzyków płucnych, jak to ma miejsce w przypadku rozedmy [1].  

 
Zdefiniuj własny cel i  program treningowy 

By zmotywować się do wysiłku fizycznego w postaci biegania warto zadać sobie 
kilka pytań, dlaczego warto biegać. 

  Chcesz zrzucić wagę żeby dopiąć się w stroju strzeleckim i dla lepszego 
samopoczucia? 

  Odzyskać lub zachować sprawność przez cały sezon kulowy czy 
pneumatyczny? 

 Usprawnić serce żeby nie tłukło się w piersi jak szalone podczas zawodów 
i serii finałowej, a może płuca żeby nie zabrakło tchu kiedy kolejny raz 
składasz się do tego samego strzału? 

Bez względu na cel jaki zostanie wybrany należy pamiętać, że najlepszym 
programem treningowym jest ten, który odpowiada specyficznym potrzebom danego 
człowieka. Dotyczy to zarówno stawiających pierwsze biegowe kroki jak i tych bardziej 
doświadczonych. Nie warto kopiować programu, który z powodzeniem stosował jakiś 
nasz znajomy. Dotyczy to również treningów strzeleckich. Ponieważ jego sukces mógł 
być efektem np. wrodzonych predyspozycji. Każdy z nas posiada jakieś mocne strony, 
słabości i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę podczas personalizacji ćwiczeń. 
Nie zaszkodzi wypróbować nowych pomysłów, bez nadmiernego eksperymentowania, 
aby ostatecznie włączyć te dobre do swojego programu, pamiętając jednocześnie, by 
odpowiadał on aktualnym wymaganiom, zapotrzebowaniu na odpoczynek oraz 
poziomowi umiejętności. 

 
Metoda Jeffa Gallowaya 

Główną zasadą biegania tym sposobem jest robienie przerw na marsz. Dotyczy ona 
zarówno początkujących biegaczy jak i zaawansowanych. Według Gallowaya krótkie 
przerwy na marsz stosowane już od początku treningu pomagają szybciej się 
regenerować i pokonać dłuższy dystans. Dodatkowo jest nieinwazyjnym sposobem, 
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który zda egzamin wśród uprawiających strzelectwo sportowe, ponieważ według Jaffa 
Gallowaya, maszerowanie podczas biegu zmniejsza ogólne obciążenie mięśni, stawów 
i ścięgien treningiem, więc zapobiega kontuzjom. 

Zasady maszerowania wg Gallowaya: 
 Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z bieganiem stosuj przerwy na marsz 

kiedy tylko tego potrzebujesz. Dzięki temu wydłużysz czas treningu. 
 Przerwy na marsz powinny być krótkie (np. około 1 minuty) i stosowane 

regularnie od początku treningu (np. co 3-8 minut). 
 Krótsze ale częste przerwy są lepsze niż dłuższe przerwy stosowane rzadziej. 
 Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym biegaczem i zwykły bieg na np. 5 km nie 

stanowi  dla Ciebie trudności, metoda ta pozwoli  pokonać znacznie dłuższy 
dystans. W tym przypadku będzie to ok. 10-12 km,  przy zachowaniu wciąż 
dobrego samopoczucia, jak przekonuje sam Jeff Galloway. 

Program treningowy dla początkujących, proponowany przez Gallowaya może więc 
być świetnym sposobem nie tylko na uzupełnienie treningu strzeleckiego, ale także na 
zyskanie chęci do regularnego biegania. No i najważniejsze: nie trzeba wcale się 
katować codziennymi wyjściami na trasę. Wystarczą trzy w tygodniu.  

 

Wizualizacja pomaga w osiąganiu celu, a robienie notatek pozwala wytrwać 
w postanowieniu.  

Nim wzięłam udział w maratonie, przez prawie dziesięć miesięcy treningów trzy razy 
w tygodniu wyobrażałam sobie jak wbiegam na metę z uniesionymi zwycięsko 
ramionami. Osiągnęłam to także korzystając z doświadczenia i metody opracowanej 
przez Jeffa Gallowaya. 

Jeff Galloway to amerykański biegacz i trener. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich 
w Monachium (1972) i rekordzista Ameryki na dystansie 10 mil z 1973 roku. Pod koniec 
kariery zawodniczej zajął się popularyzacją biegania i prowadzeniem treningów, stając 
się uznanym autorytetem w dziedzinie treningu amatorów [4]. 
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Motywacja.., moim celem było zachęcenie do biegania sportowców, z którymi na co 
dzień pracuję w gdyńskiej Flocie. Liczyłam na to, iż pomyślą: ‘Skoro trenerce się udało 
to i my możemy’.  

Zdaje się, że to działa . 
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