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Wprowadzenie 

Odpowiedni  (optymalny) poziom siły mięśniowej warunkuje nie  tylko prawidłową budowę 
ciała i sprawność fizyczną w każdym z etapów ontogenezy (Cropp 1981, Drabik 1992, Hakkinen 
2000, Stefaniak i Stefaniak 2001 a, b), ale ma także wpływ na osiąganie pożądanych rezultatów 
w  sporcie  (Delecluse  1997,  Kibele  1998,  Trzaskoma  2003).  Definiowanie  siły mięśniowej  jako 
zdolności do pokonywania oporów własnych i zewnętrznych lub przeciwdziałanie tym oporom, 
wskazuje na stałą, w cyklu życiowym, zmienność jej wartości. 
 

 

 

 
Począwszy od narodzin aż po okres pełnej, dojrzałej motoryczności, wartości siły mięśniowej 

nie  są  stałe  i  zależą  od  wielu  czynników  zarówno  endogennych,  jak  i egzogennych  (Robergs 
i Roberts 1997). Jak podkreśla wielu badaczy (Robergs i Roberts 1997, De Ste Croix i wsp. 1999, 
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Ramos  i  wsp.  1998,  Trzaskoma  i  Trzaskoma  2000,  Trzaskoma  2003),  wzrost  siły  mięśniowej 
u dzieci  w  okresie  przedpokwitaniowym  jest  wynikiem  przede  wszystkim  adaptacji  układu 
nerwowego  (głównie wzrost  aktywacji  jednostek  ruchowych)  i  związanego  z  nim polepszenia 
koordynacji międzymięśniowej (współdziałanie mięśni agonistycznych i antagonistycznych). Do 
innych  czynników,  mających  wpływ  na  zwiększanie  siły  mięśniowej,  co  podkreśla  Trzaskoma 
(2003), należą: wzrost poziomu hormonów, zwiększanie beztłuszczowej masy ciała, różnicowanie 
włókien  mięśniowych  ,  co  można  uzyskać  przy  udziale  odpowiednio  stosowanych 
ukierunkowanych  ćwiczeń  siłowych  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Jednocześnie  właściwości 
morfologiczno‐fizjologiczne organizmu w wieku szkolnym, jak również zakres adaptacji dzieci do 
wysiłków krótkotrwałych pozwala przyjąć, że nie ma istotnych przeszkód, które uniemożliwiłyby 
podjęcie  treningu  siłowego w  tym  okresie  (Hałuszka  1980,  Kozłowski  i Nazar  1995,  Stefaniak 
i Stefaniak  2001  a,  b).  Za  przyjęciem  takiego  punktu  widzenia  przemawia  chociażby  analiza 
metabolizmu  wysiłkowego,  z  której  wynika,  że  zespoły  bogato  energetycznych  związków 
fosforanowych (ATP i PC) w mięśniach, w przeliczeniu na jednostkę ich masy, są u dzieci podobne 
jak  u  dorosłych  (Kozłowski  i  Nazar  1995).  Stężenie  mleczanu  we  krwi,  osiągane  podczas 
maksymalnych wysiłków fizycznych (LA max) u dzieci w wieku 7‐10 lat wynosi 7‐9 mmol/l krwi 
i jest  niższe  niż  u  ludzi  dorosłych  (16‐latek ma  już  11 mmol/l).  Na  różnice  te  składa  się  kilka 
przyczyn, jak chociażby szybsze u dzieci niż u dorosłych zwiększenie zaopatrzenia mięśni w tlen 
i wykorzystywanie tlenu przez mięśnie na początku wysiłku (Macek i Varia 1980 a, b). Dzięki temu 
u  dzieci  większa  część  energii  do  skurczów  mięśni  na  początku  wysiłku  uzyskiwana  jest  z 
tlenowych procesów metabolicznych, a mniejsza niż u dorosłych z beztlenowych źródeł energii. 
Zdaniem Macka  i Varii  (1980 b) u dzieci podczas długotrwałych wysiłków fizycznych zachodzą 
ogólnie mniejsze zakłócenia homeostazy, niż u dorosłych. Preferowanie przez dzieci w warunkach 
swobodnej  aktywności wysiłków krótkotrwałych miałoby podłoże bardziej psychologiczne, niż 
fizjologiczne. Monotonia wysiłków  długotrwałych wpływa  na małą motywację  dziecka  do  ich 
wykonywania. Jedynym zatem czynnikiem, stanowiącym ewentualną przeszkodę w organizacji 
treningu  siłowego  w  tym  okresie,  może  być  preferowana  przez  dzieci  i  młodzież  praca 
krótkotrwała. Monotonia  wysiłków  długotrwałych,  jak  też  statyczność  pracy  na  urządzeniach 
stacjonarnych, wykorzystywanych w „siłowniach”, wpływa na obniżenie motywacji dzieci, do ich 
efektywnego wykonywania  (Cropp  1981).  Reasumując,  zaleca  się  zatem dzieciom  i młodzieży 
szkolnej,  ćwiczenia  siłowe  dynamiczne,  krótkotrwałe,  w formie  zabawowej  lub  stacyjnej, 
z wykorzystaniem kontrolowanego współzawodnictwa, polegającego na pokonywaniu oporów 
własnych  i  współpartnera  (popychanie,  przyciąganie,  mocowanie,  w  pozycji  horyzontalnej 
i wertykalnej),  jak  tez  małych  oporów  zewnętrznych,  np.  przy  użyciu  piłek  lekarskich, 
w połączeniu  z  odpowiednio  wkomponowanymi  w  trening  ćwiczeniami  gibkościowymi 
(czynnymi). Ćwiczenia tego typu mogą stanowić składową procesu treningowego wielu dyscyplin 
sportowych, w  tym strzelectwa sportowego, które  łączone  z działalnością pozornie  statyczną, 
powinno  wykorzystywać  środki  treningowe,  aktywujące  w  wymiarze  również  dynamicznym, 
odpowiednią  synchronizację  i  koordynację  między  i  śródmięśniową  dzieci  i  młodzieży 
podejmujących  trening  strzelecki.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  pomijanie,  zwłaszcza  w  okresie 
pierwszego  (5‐6  lat)  i  drugiego  (9‐11  lat)  „apogeum motoryczności”, działań wspomagających 
synchronizację śródmięśniową i międzymięśniową, może w przyszłości rzutować na pogorszenie 
parametrów koordynacyjno‐równoważnych (tak istotnych w strzelectwie), również u osobników 
dorosłych.  

Nie  mniej  ważny  jest  również  trening  siłowy  u  osobników  dorosłych  uprawiających 
różnorodne konkurencje strzeleckie. Jednocześnie, w przeciwieństwie do dyscyplin sportowych, 
w  których  zasadnicze  znaczenie ma  głównie wysoki  poziom  siły maksymalnej, w  strzelectwie 
sportowym  najistotniejszy  jest  właściwy  poziom  siły  względnej.  Jej  wzrost  łączy  się 
z podwyższaniem poziomu siły maksymalnej z jednoczesnym redukowaniem zbędnej masy ciała 
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(tkanki tłuszczowej). Odpowiedni poziom względnej siły mięśniowej nie tylko warunkuje wyższy 
poziom  zdolności  lokomocyjnych,  przekłada  się  on  również  na  poprawę wszystkich  zdolności 
koordynacyjnych. 
 

 

 

 
Wg Cerretelliego (1979), Colemana (1999), Costilla (1989), Henrikssona (1997), Kozłowskiego 

(1995)  i  innych,  trening  oporowy  stosowany  systematycznie  (1‐2  razy  w tygodniu)  powoduje 
wzrost  maksymalnego  pochłaniania  tlenu  przez  organizm  i zmniejszenie  wzrostu  częstości 
skurczów  serca  podczas  wysiłków,  zwłaszcza  submaksymalnych.  Trening  oporowy,  oparty  w 
szczególności  na  ćwiczeniach  wielostawowych‐  kompleksowych,  z  ciężarami  umiarkowanie 
dużymi  (8‐12  powtórzeń  w seriach)  oraz  ciężarami  średnimi  (13‐18  powtórzeń  w  seriach), 
wywołuje w mięśniach  szkieletowych  zmiany ultrastrukturalne  i  biochemiczne.  Zwiększają  się 
rozmiary mitochondriów, u młodych ludzi również ich liczba. Wzmaga się maksymalna aktywność 
enzymów  przemian  tlenowych    (dehydrogenazy  izocytrynianowej,  dehydrogenazy 
bursztynianowej, dehydrazy  jabłczanowej  i  in.), natomiast aktywność enzymów glikolitycznych 
(dehydrogenazy  mleczanowej,  kinazy  kreatynowej,  heksokinazy  i  in.)  nie  zmienia  się  lub  się 
zmniejsza.  Zwiększenie  aktywności  dipeptydazy  prolinowej  może  wskazywać  na  zwiększenie 
obrotu  kolagenu  mięśniowego.  Są  to  wg  Goldberga  (1985),  Goldspinka  (1998),  zmiany 
przybliżające obraz stanu fizycznego człowieka dojrzałego do obrazu, który jest typowy dla osób 
w młodym wieku. Optymalnie dobrany trening siłowy (intensywność, objętość, ciężar, ćwiczenia), 
bez względu na wiek, w którym  jest podejmowany,  równoważy  również poziom sił  pomiędzy 
mięśniami  agonistami  i synergistami,  co  z  punktu  widzenia  utrzymania  właściwej  postawy 
strzeleckiej, jest nie do przecenienia. Nie mniej istotny jest tutaj wpływ odpowiednio dobranych 
ćwiczeń siłowych na  parametry morfologiczne, w szczególności zaś na poziom tkanki tłuszczowej 
(istotny  wzrost  lipolizy  poprzez  pobudzenie  somatotropiny)  oraz  utrzymanie  odpowiedniego 
napięcia (tonusu) mięśniowego. 
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Metody treningowe proponowane do realizacji w okresie przygotowawczym w strzelectwie 
sportowym 

 
Uwzględniając  specyfikę  dyscypliny,  proponuje  się  przedstawicielom  strzelectwa  sportowego, 

dwie metody  treningowe,  które w okresie przygotowawczym powinny  stanowić bazę w  zakresie 
kompleksowego  ‐  wielostawowego  oddziaływania  na  poszczególne  grupy  układu  mięśniowego. 
Pierwsza z nich, (Metoda adaptacyjna treningu siły mięśniowej) odnosi się do ćwiczeń dynamicznych, 
druga natomiast (Metoda izometryczna) opiera się na ćwiczeniach statycznych.  

„Metoda  adaptacyjna  treningu  siły  mięśniowej”,  wykorzystywana  jest  w  okresie 
przygotowawczym  w  sporcie,  ma  też  wiodące  znaczenie  w  przypadku  szerokiej  rzeszy  osób,  
podejmujących trening prozdrowotno‐estetyczny, mieszczący się w obszarze kulturystyki i fitnessu. 
W swych założeniach metodyczno‐organizacyjnych „Metoda adaptacyjna treningu siły mięśniowej” 
bazuje na formie stacyjnej, w ramach której ćwiczący angażują, w sposób kompleksowy, wszystkie 
grupy mięśni szkieletowych. W wymiarze motorycznym, omawiana metoda, poprzez programowane 
wykorzystanie  wszystkich  składowych  zasady  progresji  obciążeń  (odpowiedni  dobór  i  wzrost: 
pokonywanego  ciężaru,  ilości  powtórzeń  w  seriach,  ilości  wykonywanych  serii,  skrócenie  czasu 
przerw pomiędzy seriami i poszczególnymi ćwiczeniami, stosowanie zmiany tempa i intensywności 
wykonywanych  ćwiczeń),  jak  też  stosowanie  zróżnicowanych,  wielostawowych  ‐kompleksowych 
i wyizolowanych  ćwiczeń  z pokonywaniem  określonych  (dostosowanych  do  możliwości 
sensomotorycznych ćwiczących  i  ich potrzeb) ciężarów, oddziałuje na podwyższenie poziomu siły 
maksymalnej,  siły  wytrzymałościowej,  wytrzymałości  siłowej.  Oddziałuje  również,  w  aspekcie 
estetyczno‐prozdrowotnym  (poprzez  między  innymi,  uwzględnianie  w  doborze  ćwiczeń,  jak 
i kolejności  ich wykonania, fenotypów ćwiczących) na optymalizację parametrów morfologicznych 
(kontrolowana  redukcja  tkanki  tłuszczowej  przy  równoczesnym  wzroście  aktywnej  tkanki 
mięśniowej)  oraz  niwelowanie  wszelkiego  rodzaju  asymetrii  morfologicznych,  dynamicznych 
i funkcjonalnych.  W  konsekwencji,  w  odniesieniu  do  aspektów  fizjologiczno‐biomechanicznych, 
”Metoda adaptacyjna treningu siły mięśniowej” oddziałuje na podwyższenie poziomu siły względnej, 
nie do przecenienia w zakresie jej oddziaływania na poprawę zdolności lokomocyjnych ćwiczących, 
bez względu na ich wiek, płeć oraz wyjściowy stan ocenianych parametrów motorycznych. Wpływa 
również,  co  potwierdziły  badania  prowadzone  przez  Stefaniaka  (2003),  na  pozytywne  zmiany 
biochemiczne, w tym istotne w ocenie statystycznej, obniżenie poziomu triacylogliceroli, obniżenie 
poziomu gorszej frakcji cholesterolu LCL, obniżenie poziomu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 
krwi,  przy  jednoczesnej  poprawie  zdolności  różnicowania  kinestetycznego  oraz  parametrów 
stabilograficznych.  Metoda  ta,  poprzez  uwzględnienie  wszystkich  zasad  realizacji  treningu 
motorycznego  i prozdrowotnego  przy  jego  holistycznym  podejściu  do  ćwiczącego,  należy  do 
najbardziej  racjonalnych  ale  i  najbezpieczniejszych  metod  treningowych,  proponowanych 
przedstawicielom sportu wyczynowego i sportu masowego. 

 
Założenia Metody Adaptacyjnej 
1. Po przyswojeniu sobie informacji na temat układu mięśniowego i jego funkcji dobieramy po 

dwa ćwiczenia do poszczególnych mięśni (na ile jest to możliwe uwzględniamy tzw. ćwiczenia 
„wolne”).   

2. Do  każdego  z  wybranych  ćwiczeń  ustalamy  ciężar  wyjściowy  określony  ilością  powtórzeń 
w jednej serii. Obowiązują tutaj dwa warianty: „A” i „B”.   

 „A” – ciężar ustalamy pod kątem masy i siły mięśniowej i pokonujemy go w jednej serii 8‐
mio krotnie, przy założeniu, że 9‐te powtórzenie bez pomocy partnera jest niewykonalne, 

 „B”  –  ciężar  ustalany  jest  pod  kątem  wytrzymałości  siłowej  mięśni  (bez    widocznego 
przyrostu muskulatury z jednoczesnym wzrostem „jędrności” (tonusu) tkanki mięśniowej 
i pokonujemy go w jednej serii 13 powtórzeń ze świadomością, że 14 bez współdziałania 
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partnera  jest niemożliwe. W przypadku znacznego otłuszczenia osób  rozpoczynających 
trening ustalany ciężar wyjściowy jest jeszcze mniejszy, a tym samym ilość wykonanych 
powtórzeń w serii większa, tzn. obejmuje obciążenia małe (19‐24 powtórzeń) lub bardzo 
małe (powyżej 24 powtórzeń w serii). Wszystkie ćwiczenia w wariancie „B” wykonywane 
są w tempie średnim i wolniejszym. 

3. Po określeniu ciężarów wyjściowych, w ramach jednego treningu wykonujemy po jednej serii 
(8 lub 13 powtórzeń bądź 19 jeśli ustalony ciężar obejmuje przedział obciążeń małych lub 25 
przy obciążeniach bardzo małych) ustalonych ćwiczeń. Przerwy między seriami nie powinny 
przekraczać: dwóch minut (w wariancie „A”) i 90‐ciu sekund w wariancie „B”. 

4. Na  każdym  z  kolejnych  treningów  zwiększamy  o  jedno  powtórzenie  w  wykonywanych 
pojedynczych seriach dochodząc do 12‐tu (wariant „A”) lub 18‐tu (wariant „B”) powtórzeń. 
Po osiągnięciu  tych granicznych wartości dokładamy do każdego z ćwiczeń po  jednej  serii, 
rozpoczynając  ponownie  od  8‐miu  lub  13‐tu  powtórzeń,  dochodząc  (tak  jak w  przypadku 
jednej serii) do 12‐tu lub 18‐tu powtórzeń. Kolejny trening obejmuje już po trzy serie i tak jak 
poprzednio, wykonuje je, począwszy od 8‐miu lub 13‐tu powtórzeń a kończąc na 12‐tu lub 
18‐tu powtórzeniach. 

5. Kolejny etap to powrót do 2‐ch serii i 8‐miu powtórzeń w każdej z nich, z jednoczesnym wzrostem 
oporu zewnętrznego w granicach od 5‐ciu do 10‐ciu % pokonywanego ciężaru. Od tej pory 
oscylujemy dotychczas między 2‐ma a 3‐ma seriami zwiększając kolejno:  

 ilość powtórzeń w seriach (8‐12 lub 13‐18) 

 ilość serii (z 2‐ch do 3‐ch) 

 pokonywany ciężar (od 5% do 10%). 
6. Po  okresie  6‐ciu  –  8miu  tygodni  systematycznych  treningów,  zmieniamy  wykonywane 

dotychczas  ćwiczenia  na  inne.  Zmiana  ta  wiąże  się  z  właściwościami  naszego  układu 
mięśniowego,  który  stosunkowo  szybko  adaptuje  się  do  tych  samych  bodźców  co 
w konsekwencji doprowadza do zahamowania rozwoju umięśnienia. 

7. Jedyną grupą mięśniową, którą w ramach metody adaptacyjnej traktujemy inaczej, są mięśnie 
brzucha. W przypadku tych mięśni (ze względu na ich mocne ukrwienie i stosunkowo szybką 
regenerację) dobieramy nie 2 a 4‐ry ćwiczenia (po dwa na mięśnie proste i skośne brzucha). 
Każde  z  ćwiczeń  wykonujemy  do  granicznego  –  poprawnie  pod  względem  technicznym 
wykonanego – powtórzenia.   
Staramy  się  nie  stosować  przerw  między  poszczególnymi  ćwiczeniami,  przechodząc 
naprzemiennie od mięśni prostych do mięśni skośnych i odwrotnie. Nie stosujemy również, 
w ramach  metody  adaptacyjnej,  poza  oporem  własnego  ciała,  żadnych  zewnętrznych 
ciężarów. 

8. Ostatnie dwa miesiące (5‐ty i 6‐ty miesiąc) to okres zwiększania intensywności zajęć poprzez 
skrócenie przerw między seriami. I tak, w wariancie „A” przerwy nie powinny przekraczać 90‐
ciu sek., w wariancie „B” – 60‐ciu sek. Skrócenie przerw wpływa korzystnie na pracę układu 
oddechowego i krwionośnego co w rezultacie oddziałuje na wzrost wydolności organizmu. 

 
Metoda izometryczna – założenia 
 
Potencjalne korzyści: 

 wzrost poziomu koncentracji wysiłkowej; 

 wzrost  ilości  pobudzanych  jednostek  motorycznych  co  przekłada  się  na  pobudzenie 
większej liczby włókien mięśniowych; 

 zwiększenie  zakresu  innerwacji  mięśniowej  (zwiększa  się  ilość  zakończeń  nerwowych 
w mięśniach); 
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 zwiększa się gęstość włókien mięśniowych oraz gęstość tkanki łącznej tworzącej przyczepy 
mięśniowe  co  przekłada  się  na  wzrost  możliwości  siłowych  oraz  siłowo‐
wytrzymałościowych mięśni; 

 zwiększa  się  zakres  pobudzania  okostnej  co  przekłada  się  na    korzystniejszy  obrót 
osteoblastów (komórek kościotwórczych) w stosunku do osteoklastów; 

 zwiększa się tempo wymiany metabolitów w układzie mięśniowym co przekłada się na 
szybszą regenerację uszkodzonych mięśni; 

 zwiększa się, poprzez wzrost możliwości osmotycznych, sekrecja kolagenazy i elastynazy 
do torebek stawowych (przyśpieszenie regeneracji stawów); 

 metoda  ekonomiczna,  nie  wymaga  żadnych  nakładów  finansowych  oraz  łączności  ze 
specjalistyczną salą treningową 

 
Potencjalne zagrożenia: 

 możliwy wzrost tzw. stereotypii ruchowej (usztywnienie ruchów); 

 możliwe zakłócenia w zakresie koordynacji między i śródmięśniowej; 

 możliwy wzrost ciśnienia międzykomórkowego; 
 

Sposób wykonania: 

 pojedyncze  napięcie  angażowanego mięśnia  lub mięśni  trwa  5‐6  sekund.  przy  danym  
ustawieniu kątowym w stawie (dotyczy kończyn), wykonuje się od 4 do 6 napięć; 

 przerwy pomiędzy pojedynczymi napięciami wahają się od 10 d0 60 sekund (im większy 
jest angażowany mięsień/mięśnie tym przerwa jest dłuższa); 

 w  ramach  przerw,  o  ile  istnieje  taka  możliwość,  wykonuje  się  ćwiczenia  gibkościowe 
i oddechowe; 

  w  przypadku  kończyn  górnych/dolnych  napięcia  stosuje  się  w  trzech  ustawieniach 
kątowych  w  stawach  (45,90,  125  stopni),  w  trzech  płaszczyznach  (strzałkowej, 
poprzecznej, czołowej); 

 trening  oparty  o  m.  izometryczną  stosuje  się  codziennie  do  wyrównania  deficytu 
pomiędzy  poszczególnymi  ogniwami  (mięśniami,  stawami)  w  zakresie  asymetrii  
dynamicznej, morfologicznej i funkcjonalnej; 
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