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„To, co z uporem robimy, staje się łatwiejsze – nie dlatego, 
 że natura zadania się zmieniła, lecz dlatego,  

że pogłębiła się nasz zdolność jego wykonywania”.  
 

Ralph Waldo Emerson 
 
 

Kobiety w strzelectwie sportowym 
 
 
„Twórcy nowoczesnego sportu, a przede wszystkim nowożytnego olimpizmu, nie 

przewidywali w nim szczególnego miejsca dla kobiet. Było to, z jednej strony, 
podyktowane dość sztywnym nawiązaniem do tradycji starożytnych igrzysk olimpijskich, 
w których kobiety nie uczestniczyły, z drugiej zaś wierności zasadom, poglądom 
i zwyczajom epoki, w której odradzał się olimpizm – w wielu strefach życia społecznego, 
a wśród nich także w sporcie, dla kobiet brakło miejsca. Przejawy niechęci i ograniczeń 
wyraźnie ujawniły się, gdy kobiety podjęły starania o przyznanie im praw do uczestnictwa 
w sporcie, w tym do udziału w igrzyskach olimpijskich" (Socha 2001, s. 3). 

Pierwszy start w igrzyskach olimpijskich polskiej zawodniczki Doroty Bidołach nastąpił 
dopiero w Seulu w 1988 roku. Wcześniej Eulalia Rolińska startowała razem 
z mężczyznami, bo nie było osobnej klasyfikacji dla kobiet w igrzyskach olimpijskich.  

Od igrzysk olimpijskich 1992 roku w Barcelonie, na 6 medali olimpijskich zdobytych 
przez polskich strzelców, 5 medali zdobyły kobiety. 

 Igrzyska Olimpijskie Barcelona 1992 – Małgorzata Książkiewicz – medal brązowy; 
 Igrzyska Olimpijskie Atlanta 1996 – Renata Mauer – medal złoty i medal brązowy; 
 Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000 – Renata Mauer Różańska - medal złoty; 
 Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 – Sylwia Bogacka – medal srebrny. 

 
Kobiety które odnosiły największe sukcesy, to miedzy innymi:  
 Renata Mauer-Różańska zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich dwa złote medale: 

w Atlancie 1996 w konkurencji karabinek pneumatyczny 40 strzałów na 10 m 
i w Sydney 2000 w konkurencji karabinek sportowy 3x20 strzałów na 50 m oraz 
jeden brązowy medal również w Atlancie 1996 w konkurencji karabinek sportowy 
3x20 strzałów na 50 m. Olimpijka Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 
i Ateny 2004. Zdobywała także tytuły na innych ważnych międzynarodowych 
zawodach strzeleckich: łącznie zdobyła 12 medali na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy. 

 Sylwia Bogacka zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012 roku 
srebrny medal karabinek pneumatyczny 40 strzałów na 10 m. Olimpijka Ateny 
2004, Pekin 2008 i Londyn 2012. Zdobywała także tytuły na innych ważnych 
międzynarodowych zawodach strzeleckich: łącznie zdobyła 11 medali na 
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, rekordzistka świata. 

 Małgorzata Książkiewicz zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie 1992 
roku brązowy medal w konkurencji karabinu sportowego 3x20 strzałów na 50 m. 
Olimpijka Barcelona 1992 i Atlanta 1996, łącznie zdobyła 4 medale na 
mistrzostwach Europy. 
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 Eulalia Rolińska, olimpijka Meksyk 1968 rok i Monachium 1972 rok startując 
razem z mężczyznami. Dwukrotna mistrzyni świata 1966 Wiesbaden, Dwukrotna 
rekordzistka świata w strzelaniu z karabinu standard 60 strzałów leżąc na 50 m, 
łącznie zdobyła 10 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  

 Julita Macur, olimpijka Barcelona 1992 i Atlanta 1996 – 14 medali na mistrzostwach 
świata i mistrzostwach Europy.  

 Dorota Chytrowska-Mika, olimpijczyk Barcelona 1992 – 18 medali na 
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  

 Sławomira Szpek, olimpijka Pekin 2008 – 11 medali na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy.  

 Mirosława Sagun-Lewandowska, olimpijka Barcelona 1992, Sydney 2000, 
Pekin 2008, – 10 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. 

 Paula Wrońska, olimpijka Londyn 2012, – 5 medali na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy.  

 Agnieszka Nagay (Staroń), olimpijka Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012, – 
4 medale na mistrzostwach Europy. 

 Beata Bartków-Kwiatkowska, olimpijka Londyn 2012 – 4 medale na mistrzostwach 
Europy. 

 Dorota Bidołach, olimpijka Seul 1988 – 3 medale na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy.  

 Elżbieta Kowalewska (Rutkowska) – 16 medali na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy.  

 Małgorzata Paćko – 11 medali na mistrzostwach Europy.  
 Elżbieta Bednarczuk (Kołodziejczyk) – 6 medali na mistrzostwach świata  

i mistrzostwach Europy.  
 Irena Wierzbowska-Młotkowska – 6 medali na mistrzostwach świata i mistrzostw 

Europy.  
 Aleksandra Jarmolińska – 6 medali na mistrzostwach świata mistrzostw Europy.  
 Karolina Kowalczyk – 5 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Alicja Ziaja – 5 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Katarzyna Owczarek – 11 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Anna Góra – 8 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Aleksandra Edel – 10 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Joanna Tomala łącznie zdobyła 8 medali na mistrzostwach świata 

i mistrzostwach Europy.  
 Klaudia Breś – 5 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Alicja Wilczyńska – 7 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Olga Hertel – 9 medali na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Katarzyna Klepacz-Bartoszek – 3 medale na mistrzostwach Europy.  
 Irena Mazurkiewicz – 4 medale na mistrzostwach Europy.  
 Joanna Nowakowska – 3 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Elżbieta Janik – 3 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Barbara Kopyt – 2 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Agnieszka Korejwo – 4 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Magdalena Lis – 3 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  
 Agata Nowak – 3 medale na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.  

Jeśli strzelectwo kobiet odnosi spore sukcesy i jest popularne, to powinno być więcej 
zatrudnionych kobiet na stanowiskach szkoleniowych i menadżerskich. Oprócz sukcesów 
zawodniczek, kobiety – trenerki też maja swój udział w sukcesach strzelectwa 
sportowego. W tym wszystkim próbują odnaleźć się kobiety – trenerki, których jest 
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niewielki procent w stosunku do mężczyzn. Jak rzeczywistość ukazuje niewiele kobiet po 
zakończeniu kariery sportowej lub po uzyskaniu tytułu trenera, postanawia realizować się 
w tym zawodzie. Trenerka nieraz musi się sprawdzić w kilku rolach jednocześnie. 
Sytuacja finansowa wielu klubów nie pozwala na zatrudnianie dodatkowych ludzi do 
spraw organizacyjnych, a to sprawia, że na głowie szkoleniowca jest załatwienie sprzętu, 
badań lekarskich, obozy i wiele innych. Kobieta napotykając na swojej drodze trenerskiej 
takie problemy być może woli zmienić pracę na mniej stresującą. Trenerka podejmując 
się tak absorbującego zawodu musi mieć na uwadze własną rodzinę, gdzie może dojść 
do zaniedbania najbliższych bądź ucierpieć mogą na tym podopieczni w trakcie 
szkolenia. Płeć piękna, aby pogodzić te obowiązki i osiągnąć sukces zawodowy musi być 
bardzo zaangażowana i odpowiedzialna, a z pewnością dorówna mężczyźnie. Być może 
tak znikomy procent kobiet pracujących jako trenerki oraz rozpoczynających pracę 
w zawodzie trenera jest spowodowana tymi czynnikami. 

Współczesny sport kobiet to nie tylko zawodniczki biorące udział w sporcie 
kwalifikowanym i rywalizujące na najwyższym poziomie. Są nimi również kobiety – 
trenerki oraz menedżerki, których jest niewielki procent w stosunku do mężczyzn. Zawód 
trenera wykonywany przez kobiety budzi wiele mieszanych uczuć, wątpliwości, lecz tak 
naprawdę "nie ma tu znaczenia płeć trenera, a liczy się przede wszystkim jego wiedza, 
doświadczenie i tzw. nos trenerski, wyczuwający i zachęcający do uprawiania sportów 
przez utalentowanych młodych ludzi" (Kamień 2000, s. 48). 

"Praca trenera jest ciężka, absorbująca, nadal często nisko płatna i niestabilna, 
a kobiety podejmujące zatrudnienie w tym zawodzie są niejednokrotnie trudniej 
akceptowane przez środowisko sportowe, nawet przez kolegów trenerów mężczyzn. 
Wciąż, mimo istotnych przesłanek wskazujących na zasadność zatrudniania kobiet – 
trenerek należy stwierdzić, że nadal niewiele kobiet realizuje się w tym zawodzie. Badania 
potwierdzają, że od wielu lat w Polsce wskaźnik zatrudnienia kobiet-trenerów nie 
przekracza 5%" (Kamień 2013, s. 226).  

Ryszard Żukowski poruszając tematykę kobiet w zawodzie trenera, podał kilka 
„powodów, dla których stosunkowo mała liczba kobiet w Polsce podejmuje pracę 
w zawodzie trenera(...):  
1. Złożoność i wielokierunkowość pracy w zawodzie; 
2. Mała stabilizacja pracy w zawodzie oraz brak perspektyw i możliwości awansu;  
3. Obciążenia wynikające z konieczności wszechstronnego i wielokierunkowego 

przygotowania zawodowego; 
4. Małą atrakcyjność finansowa, niski prestiż zawodu wykonywanego przez kobiety 

w ocenie społecznej, szczególnie męskiej części tego społeczeństwa 
5. Zły system organizacji pracy trenera (brak warunków materialnych, higienicznych itp.);  
6. Ciągła presja społeczno-zawodowa w zakresie efektów pracy – jej stresogenny 

charakter, oceny pracy często niesprawiedliwie i ograniczające się tylko do wyniku 
sportowego podopiecznych;  

7. Duże obciążenia fizyczne i zdrowotne w zawodzie, stała konieczność dbania o pełną 
wydolność i wysoką sprawność przy ograniczonych możliwościach odnowy 
i wypoczynku;  

8. Trudność połączenia obowiązków zawodowych z życiem osobistym rodzinnym ze 
względu na bardzo nieuregulowany czas pracy, co utrudnia pełnienie roli żony 
i matki, babci" (Żukowski 1995, s.86). 
Do zawodu trenerskiego wykonywanego przez kobiety należałoby podchodzić 

z życzliwością i akceptacją ich obecności w tej grupie społeczno-zawodowej. Unikać 
dyskryminacji, a stwarzać lepszą motywację. Taka postawa z pewnością korzystniej 
wpłynie na rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

Ryszard Żukowski stwierdził, że "winno się to dokonać drogą – z jednej strony 
stworzenia takich warunków pracy dla kobiet trenerek, które pozwolą na pełną 
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samorealizację w zakresie łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym, z drugiej zaś 
dążyć – do zmiany mentalności społecznej w zakresie doceniania pracy kobiet w tym 
zawodzie" (Żukowski 1995, s. 87). 

Pasja, zamiłowanie do pracy zawodowej mocno wpływa na efektywność 
wykonywania przez trenera zadań postawionych przez zarząd. Trener, który wykonuje 
swoją pracę z wielkim zapałem, a którą uwielbia i w szczególności związaną z dziedziną, 
w której czuje się doskonale oraz uważa za eksperta zdecydowanie lepiej przekaże swoją 
wiedzę i przekona do sukcesu zawodników.  

Trener to zawód złożony, gdzie nie tylko musi być fachowcem w swojej dyscyplinie – 
ale powinien również być pedagogiem, psychologiem oraz mieć pojęcie o naukach 
związanych z organizmem człowieka. Tak więc, trener powinien być przygotowany 
ogólnie i specjalistycznie, posiadać odpowiedni warsztat, przygotowanie pedagogiczne, 
styl bycia oraz typ osobowości, który mógłby stać się autorytetem dla zawodników 
(Migasiewicz i wsp. 2007, s. 15). 

Istotną umiejętnością dla każdego trenera jest połączenie teorii z praktyką, poznania 
i działania tak aby zapewnić swoim zawodnikom sprawność i odpowiednie umiejętności 
potrzebne do osiągnięcia sukcesu sportowego. Aby tego dokonać trener musi „stale 
poszerzać i doskonalić swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności praktyczne. Mimo iż 
znaczna część jego wiedzy i umiejętności jest wspólna dla wszystkich dziedzin sportu, to 
można wyróżnić swoiste umiejętności charakterystyczne dla wybranej dziedziny sportu. 
Podkreślając znaczenie wiedzy i umiejętności praktycznych trenera nie wolno zapominać 
o doświadczeniu, intuicji pedagogicznej oraz zdrowym rozsądku, którego nie zastąpi 
żadna wiedza" (Czajkowski 2000, s. 5). 

„Kobiecie nie wolno popełnić błędu, ponieważ jej porażka stanowi potwierdzenie z góry 
przyjętego założenia, że nie da sobie rady. Aby uniknąć przykrości, kobieta wykazuje się 
na każdym kroku i nigdy nie odpuszcza” (Chybicka i Zubrzycka 2015, s. 227). 

Profesja trenerska dla kobiety jest niejako zawodem wymagającym specyficznych 
cech psychicznych oraz fizycznych, które utrudniają łączenie innych elementów 
życiowych jak rodzina, czas wolny z pracą zawodową. Pomimo tego wszystkiego płeć 
piękna podejmuje się wykonywania pracy nieraz w niedogodnych warunkach. Kobiety 
wychodzą naprzeciw wszystkim przeciwnościom jakie napotykają. Czy jest to 
dyskryminacja, złe warunki pracy w klubie, zbyt duża liczba obowiązków – radzą sobie 
doskonale wykorzystując swoje kompetencje, które mają takie same jak mężczyźni. 

„Kobieta dorównuje mężczyźnie w zawodzie trenera, gdyż posiada takie same 
kompetencje i umiejętności” (Fajer 2015 s. 68). Kobiety wykonują zadania, które im 
powierzono, i nie marnują czasu na zaznaczanie swojej pozycji czy afiszowania się. 
Nauczyły się dobrze organizować swój pracę, ponieważ nikt nie zrobi tego za nie. Kobiety 
dostrzegają wiele skutków każdego działania. Są bardziej skupione na elementach 
szczegółowych, co oznacza, że są bardziej dokładne. 

Niełatwo jest kobietom się wybić, szczególnie w sporcie, w strzelectwie także, gdzie 
trudno liczyć na partnerską współpracę. Jeśli w tych warunkach niektórym kobietom 
udaje się przebić na stanowiska trenerskie i pokonać swoich konkurentów, to dlatego, że 
są rzetelniejsze i pracowitsze. Kobiety są bardziej efektywne zawodowo, kiedy się dobrze 
czują. Potrzebują komfortu emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa. 

Strzelectwo sportowe kojarzone było najczęściej z mężczyznami, mimo to już dawno 
kobiety zajmowały się szkoleniem, to między innymi: Jadwiga Smagur, Teresa 
Małaczyńska. Maria Kołaczyk, Ewa Olefir, Eulalia Rolińska, Elżbieta Bednarczuk, Jolanta 
Tołczyk, Jolanta Samulewicz, Małgorzata Wadowska, Barbara Pastuszka, Monika 
Łysiak, Beata Komar, Joanna Bublewicz i wiele innych.  

Duży wpływ na sukcesy sportowe mają pracownice biura Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego.  
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Na szczególne uznanie zasługują między innymi: 
 Jolanta Samulewicz, trenerka kadry narodowej kobiet pistoletu dwukrotna 

laureatka konkursu “Trenerka Roku” Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 Renata Mauer-Różańska, radna Rady Miasta Wrocławia, przewodnicząca Komisji 

Sportu, Ambasadorka Wrocławia, członek komisji Sportu Kobiet Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, dwukrotne Wyróżnienie „Fair Play” przez Polski Komitet 
Olimpijski, najlepszy strzelec świata w konkurencjach karabinowych w roku 1996, 
najpopularniejszy sportowiec Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” w roku 1996. 

 Eulalia Rolińska, trenerka między innymi kadry narodowej juniorów, członek 
zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 Jolanta Tołczyk – dyrektor sportowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  
Kobiety wykonują zadania, które im powierzono, i nie marnują czasu na zaznaczanie 

swojej pozycji czy afiszowania się. Nauczyły się dobrze organizować swój pracę, 
ponieważ nikt nie zrobi tego za nie. Kobiety dostrzegają wiele skutków każdego działania. 
Są bardziej skupione na elementach szczegółowych, co oznacza, że są bardziej 
dokładne. Niełatwo jest kobietom się wybić, szczególnie w sporcie, w strzelectwie także, 
gdzie trudno liczyć na partnerską współpracę. Jeśli w tych warunkach niektórym kobietom 
udaje się przebić na stanowiska trenerskie i pokonać swoich konkurentów, to dlatego, że 
są rzetelniejsze i pracowitsze. Kobiety są bardziej efektywne zawodowo, kiedy się dobrze 
czują. Potrzebują komfortu emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa. Należy bardziej 
zwrócić uwagę na ukryty potencjał kobiet. Cechy kobiet wrodzone i ukształtowane 
społecznie: uczciwość i sprawiedliwość, drobiazgowość i dokładność, skromność. 
Stosunek do pracy to rzetelność, sumienność, pracowitość oraz dobra komunikacja. 
Kobiety – trenerki odważniej podejmują decyzje, szybciej są w stanie przystosować do 
zmienionych okoliczności i wykorzystać je na swoją korzyść.  

W sporcie strzeleckim pozostaje jeszcze duża grupa kobiet, która z dużymi sukcesami 
zajmuje się sędziowaniem zawodów sportowych.  
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„Wygrywa ten, kto ma określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”.  
Napoleon Hill 


