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Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu strzeleckim 
 
 
Wstęp 

 
Strzelectwo  to  ogół  aktywności  związanej  z  użyciem  broni  palnej  lub  pneumatycznej  w  celach 

zarówno  bojowych,  jak  i  sportowych, myśliwskich  i  rekreacyjnych; mianem  strzelectwa  sportowego 
określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej lub 
pneumatycznej do tarczy lub do celów ruchomych – tak w ogólny sposób można zdefiniować dyscyplinę, 
którą się zajmujemy (wikipedia.org.pl). 

Osoba niezwiązana ze sportem, a tym bardziej ze strzelectwem, w powyższej definicji nie odnajdzie 
nic,  co  kojarzyć  się może  z  typowo  rozumianym wysiłkiem  fizycznym. Nie ma w  tym nic  dziwnego, 
ponieważ strzelectwo sportowe jest bardzo specyficzną dyscypliną sportu klasyfikowaną, jako dyscyplina 
z pogranicza sportów umysłowych (obok brydża sportowego i szachów). Osoba taka może zadać sobie 
pytanie, jak w takim razie wygląda trening strzelecki? Czy polega on właśnie tylko na strzelaniu do tarczy 
lub  do  celów  ruchomych?  Czy  zawiera  jakiekolwiek  elementy  kojarzonego  powszechnie  ze  słowem 
„sport” wysiłku fizycznego i związanego z nim zmęczenia? 

Odpowiadając na powyższe pytania przypomnijmy, jakie są części strzeleckiej lekcji treningowej: 
1. Część wstępna  

a) Przygotowanie stanowiska, broni i amunicji 
b) Rozgrzewka ogólna 
c) Rozgrzewka specjalna 

2. Część główna, w której realizowane są konkretne zadania i cele treningowe 
3. Część końcowa 

a) Ćwiczenia kompensacyjne i korekcyjne 
b) Uporządkowania stanowiska, sprawdzenie broni itp. 
Patrząc  tylko  na  powyższy  opis  możemy  zauważyć  elementy  znane  wszystkim  choćby  z  lekcji 

wychowania fizycznego w szkole (rozgrzewka, ćwiczenia kompensacyjne i korekcyjne). Idąc jednak dalej, 
zagłębiając się w specyfikę dyscypliny zauważymy, że podstawowy trening strzelecki, realizowany w części 
głównej w postaci konkretnych zadań i celów treningowych także jest związany w wysiłkiem fizycznym. 
 
Charakterystyka dyscypliny 
 

Strzelectwo  sportowe  to  dyscyplina  wymagająca  wysokiej  sprawności  centralnego  układu 
nerwowego  (CUN)  w  warunkach  stresu  przy  niewielkim  zaangażowaniu  fizycznym  (Hendelsman 
i Smirnow 1970). Udział podstawowych zdolności motorycznych podczas strzelania jest niski, a główną 
tendencją nowoczesnego treningu  jest stałe, zwiększające się kształtowanie umiejętności specjalnych 
centralnego układu nerwowego, ponieważ podczas treningu i zawodów układ nerwowy znajduje się pod 
wpływem dużego stresu (Handelsman i Smirnow 1970 w: Bompa 1990). 

Wysiłki występujące w strzelectwie sportowym są wysiłkami długotrwałymi (powyżej 30‐60 minut) 
o małej  lub  umiarkowanej  intensywności  (Kozłowski  1976).  Analiza  średniej  i maksymalnej  częstości 
skurczów serca (HR) podczas strzelania dowodzi, że mieszczą się one całkowicie w  I strefie przemian 
energetycznych i są to wysiłki tlenowe (Naglak 1987, Gesse 1992). W większości konkurencji są to także 
wysiłki statyczne (utrzymanie ciężaru broni), które wykonywane są przy udziale izometrycznych skurczów 
mięśniowych (Gesse 1992). Strzelectwo sportowe jest klasyfikowane, jako dyscyplina o małej składowej 
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dynamicznej (< 40 % VO2 max) oraz jako dyscyplina o małej składowej statycznej (< 20 % MCV) (Skrzypiec‐ 
Spring, Spring 2005). 

Wynik w strzelectwie zależy też od wysokiego poziomu koordynacji  typu „ręka‐oko”, co wymaga 
zdolności  takich,  jak  ocena  odległości,  szybkości  i  kierunku  ruchu  (Naglak  1987).  Wymagana  jest 
doskonała wrażliwość kinestetyczna, równoważna i dotykowa, a występujące tu ruchy mają standardowy 
charakter o prostej, ale precyzyjnej strukturze i małym zróżnicowaniu (Naglak 1987).  

Poszerzając  ogólną  definicję  i  przedstawiając  charakterystykę  strzelectwa,  jako  dyscypliny  sportu 
możemy  powiedzieć,  że  nie  wymaga  ona  od  zawodników  bardzo  wysokiego  poziomu  zdolności 
motorycznych  typu  siła,  czy  wytrzymałość.  Zdolności  te  muszą  być  jednak  rozwinięte  na  poziomie 
umożliwiającym  konkretnemu  zawodnikowi  wykonanie  kilkugodzinnego  treningu,  czy  startu 
w zawodach, trwającego czasem do 5‐6 godzin (kwalifikacje + finał). Ogólne przygotowanie fizyczne jest 
zatem  niezbędne w  strzelectwie  sportowym.  Zawodnik  strzelectwa musi  się  także  charakteryzować 
wysokim  poziomem  zdolności  koordynacyjnych  takich  jak:  równowaga,  różnicowanie  napięć 
mięśniowych, szybkość reakcji, rytmizowanie, orientacja w przestrzeni. Jest to także dyscyplina, w której 
nie  ma  możliwości  rozładowania  napięć  emocjonalnych  poprzez  dodatkowe  czynności  ruchowe 
(Kurzawski  i  Sobiech  1993).  Zawodnicy  strzelectwa muszą  znaleźć  sposób  i  wykształcić  umiejętność 
radzenia sobie ze stresem i emocjami, których podczas strzelania nie brakuje.  

Podsumowując trening strzelecki można określić, jako połączenie treningu ciała i umysłu, ponieważ 
oprócz  pracy  fizycznej  (podnoszenie  i  statyczne  utrzymanie  broni  ważącej  do  8  kg),  niezbędne  jest 
skupienie uwagi,  koncentracja, umiejętność wyciszenia  się  i nijako  "wyłączenia  się"  z otaczającej nas 
rzeczywistości.  

 
Przygotowanie fizyczne strzelca 

 
Proces każdego treningu sportowego łączy w sobie różne rodzaje przygotowania zawodnika: fizyczne, 

teoretyczne, techniczne, taktyczne, psychiczne oraz startowe. Nie bez powodu przygotowanie fizyczne 
w większości prac z zakresu teorii sportu i treningu sportowego jest zazwyczaj wymieniane, jako pierwsze. 
Taką  zasadę  powinno  się  także  przyjmować  w  treningu  strzeleckim,  ponieważ  cele  przygotowania 
fizycznego wpływają nie tylko na sukces sportowy, ale również na życie i zdrowie zawodników.  

Przypomnijmy,  jakie  są  podstawowe  cele  przygotowania  fizycznego  zawodnika  strzelectwa 
sportowego (Kijowski 2016): 

1. Ogólny rozwój organizmu zawodnika. 
2. Podnoszenie poziomu wydolności organizmu. 
3. Rozgrzewka ogólna i specjalna do treningu i zawodów. 
4. Budowanie i podtrzymywanie kondycji fizycznej na poziomie umożliwiającym realizację 

treningu  o  dużych  obciążeniach  i  szybką  regeneracji  po  nim  oraz  realizację  kolejnych 
treningów. 

5. Rozwój  zdolności  motorycznych  zawodnika  wpływających  na  sprawność  specjalną 
(równowaga,  różnicowanie  napięć  mięśniowych,  szybkość  reakcji,  rytmizowanie,  siła 
mięśni posturalnych). 

6. Korekcja wad postawy (ćwiczenia kompensacyjne). 
7. Rekreacja po wysiłku (aktywny wypoczynek). 
8. Przygotowanie  psychiczne  poprzez  stosowanie  środków  z  zakresu  przygotowania 

fizycznego. 
 

Ogólny  rozwój  i  podnoszenie  poziomu  wydolności  organizmu  to  temat  fizjologiczny,  oczywiście 
bardzo istotny z punktu widzenia zdrowia i życia codziennego zawodnika, także po zakończeniu kariery 
sportowej.  Jeśli  chodzi  o  rekreacje  po wysiłku,  czyli  aktywny wypoczynek  –  zadaniem  trenerów  jest 
zapoznanie  zawodników  z  różnymi  rodzajami  aktywności  fizycznej,  którą  mogą  podejmować  np. 
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w okresie przejściowym, czyli tak zwanego roztrenowania, aby podtrzymać osiągnięty wcześniej poziom 
wytrenowania  organizmu. Aktywny wypoczynek  jest  też  bardzo  istotny w okresie  startowym  z  tych 
samych  powodów.  Temat  przygotowania  psychicznego  poprzez  stosowanie  środków  z  zakresu 
przygotowania  fizycznego  podejmował  Trener  Andrzej  Kijowski  podczas  Kursu  Doskonalenia 
Zawodowego Trenerów w roku 2016. Zachęcam do ponownej lektury artykułu. 

W  tej  pracy  chciałabym skupić  się na 3 elementach  z powyższej  listy  celów:  rozgrzewka,  rozwój 
specyficznych zdolności motorycznych (równowaga oraz wzmacnianie mięśni posturalnych) oraz korekcja 
wad postawy. Poniżej przedstawiam przykładowe zestawy ćwiczeń, które trenerzy mogą wykorzystać 
w swojej pracy z zawodnikami. Objaśnienie skrótów występujących w opisanych niżej ćwiczeniach: 
 G – głowa  

 T – tułów  

 LR – lewa ręka 

 PR – prawa ręka 

 RR – ramiona 

 LN – lewa noga 

 PN – prawa noga 

 NN ‐ nogi 

 
Propozycja ćwiczeń do rozgrzewki ogólnej 

 
Celem  rozgrzewki  jest  przygotowanie  organizmu  do  wysiłku  fizycznego.  Ważne,  aby  nie  mylić 

rozgrzewki z rozciąganiem, które stosowane na „zimne mięśnie” może spowodować ich uszkodzenia. 
Rozciąganie  stosujemy w drugiej  części  rozgrzewki,  kiedy układ sercowy  i oddechowy pracuje  już na 
wyższym poziomie i temperatura mięśni jest wyższa. W treningu strzeleckim powinniśmy skupić się na 
przygotowaniu  stawów  do  obciążenia,  przede  wszystkim  na  kręgosłupie,  stawach  barkowych, 
biodrowych  i  kolanowych.  Podane  ćwiczenia  są  to  podstawowe,  proste,  znane  z  lekcji wychowania 
fizycznego ćwiczenia stosowane w rozgrzewce. 
1. Skłony G w przód i w tył, w prawo‐lewo i na boki. 
2. Krążenia obustronne barków w przód i w tył. 
3. Krążenia naprzemianstronne barków w przód i w tył. 
4. Krążenia obustronne RR w przód i w tył. 
5. Krążenia naprzemianstronne RR w przód i w tył. 
6. RR w bok – krążenia obustronne przedramion w przód i w tył. 
7. RR w bok – krążenia naprzemianstronne przedramion w przód i w tył. 
8. Wymachy RR w płaszczyźnie poprzecznej (fot. 1 i 2) i strzałkowej. 
9. Krążenia bioder w prawo i w lewo. 
10. Skręty T w prawo i w lewo (RR zgięte przed klatką, łokcie do boku, RR w bok) (fot. 3,4 i 5) 
11. RR w górę‐skos – skręty T w prawo i w lewo (fot. 6). 
12. Skrętoskłony w opadzie T. 
13. Krążenia T w prawo i w lewo. 
14. Półprzysiady (NN wąsko i szeroko)  
15. Zgięcia grzbietowe i podeszwowe stopy LN i PN (fot. 7 i 8). 
16. Krążenia nadgarstków w prawo i w lewo. 
17. RR w górę – skłony boczne T. 
18. RR w górę – skłon T w przód, do PN i LN; powrót do postawy (tzw. rolowanie kręgosłupa – 

ciągły ruch, bez pogłębiania) (fot. 9,10,11 i12). 
19. PR w lewo na wysokości klatki piersiowej, chwyt LR za ramię PR – dociśnięcie, G skręcona 

w lewo, obniżenie prawego barku) (fot. 13). 
20. Jak wyżej ze zmianą rąk. 
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21. Dłoń PR na plecach, chwyt LR za łokieć PR – dociśnięcie (broda wysoko) (fot. 14). 
22. Jak wyżej ze zmianą rąk. 
23. PR w przód, dłoń skierowana w dół, chwyt LR za śródręcze PR – dociśnięcie (nie chwytać za 

palce dłoni) (fot. 15). 
24. Jak wyżej ze zmianą rąk. 
25. Chwyt za stopę PN i dociągnięcie jej do pośladka (łokieć ugięty, pośladek napięty); następnie 

LN. 
26. Ustawienie wyprostowanej PN na pięcie, LN ugięta, kolano przy kolanie – skłon T do PN 

(plecy proste), dłonie oparte o ugiętą LN (fot. 16). 
27. Jak wyżej ze zmianą nóg. 
28. Chwyt za kolano PN i LN, dociągnięcie do klatki piersiowej. 
29. Ustawienie stopy PN na kolanie LN, dłonie oparte na PN – skłon T w przód (plecy proste) 

(fot. 17 i 18). 
30. Jak wyżej ze zmianą nóg. 
31. Wypad w przód PN i LN (kolano nie wyprzedza stopy) (fot. 19). 
32. Wypad w bok na PN i LN (kolano nie wyprzedza stopy) (fot. 20). 

 
Fot. 1 i 2. Wymachy RR w płaszczyźnie poprzecznej 

 
Fot. 3, 4 i 5.  – skręty T 
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Fot. 6. Skręty T  Fot. 7. Zgięcie grzbietowe stopy  Fot. 8. Zgięcie podeszwowe 
stopy 

 

   
Fot. 9,10,11 i 12 – rolowanie kręgosłupa 

 
Fot. 13  Fot. 14  Fot. 15 

 
Fot. 16  Fot. 17  Fot. 18 
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Fot. 19. Wypad w przód  Fot. 20. Wypad w bok 

 
Propozycja ćwiczeń równoważnych i wzmacniających 
 
Ćwiczenia równoważne 

Równowaga, należąca do zdolności koordynacyjnych, jest niezbędna podczas strzelania. Jest 
to zdolność, którą można kształtować w łatwy sposób i w każdych warunkach (oczywiście, jeśli 
nie  ma  uszkodzeń  fizjologicznych  narządu  zmysłu  równowagi,  który  mieści  się  w  błędniku 
błoniastym, w uchu wewnętrznym). Utrzymanie równowagi zapewnia także prawidłowy tonus 
mięśni posturalnych (Wasilewski 1977), których wzmacnianie zostanie omówione niżej.  

Poniżej znajduje się opis przykładowych ćwiczeń równoważnych, które możemy wprowadzić 
do  treningu  strzeleckiego  (w  części wstępnej,  jako element  rozgrzewki  specjalnej  lub w  części 
końcowej przed korektą): 
1. Utrzymanie równowagi w postawie na kiwaku (ruchoma platforma)  
2. Chodzenie po równoważni 
3. Stanie na PN z zamkniętymi oczami, RR na biodrach 
4. J/w. – RR w bok 
5. J/w. – RR nad G 
6. Ćw. 2‐5, ale na LN 
7. Postawa, RR na biodrach – przenoszenie PN do przodu i do boku 
8. J/w – LN  
9. Ćw. 7 i 8, ale z zamkniętymi oczami 
10. Waga przodem na PN, następnie na LN (fot. 21) 
11. J/w. z zamkniętymi oczami 
12. Stanie na PN, RR w bok – dotknięcie łokciem PR kolana LN (fot. 22) 
13. Stanie na LN, RR w bok – dotknięcie łokciem LR kolana PN  
14. Ćw. 12 i 13, ale z zamkniętymi oczami 
15. Postawa – przyciągnięcie kolana PN do klatki piersiowej 
16. J/w. – LN 
17. Ćw. 15 i 16, ale z zamkniętymi oczami 
18. Klęk podparty – unoszenie różnoimiennych kończyn na zmianę (fot. 23) 
19. Klęk podparty – unoszenie równoimiennych kończyn na zmianę (fot.24) 
20. Siad równoważny – NN zgięte na podłodze, następnie nad podłogą, dalej wyprostowane 

nad podłogą (można dodać różne ruchy RR) (fot. 25,26 i 27); ćwiczenia te należą także do 
wzmacniających mięśnie brzucha 
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Fot. 21. Waga przodem  Fot. 22. P łokieć do L kolana 

 
 
 

Fot. 23. Wznos różnoimiennych kończyn  Fot. 24. Wznos równoimiennych kończyn 

 
 

 

 

 
Fot. 25, 26 i 27. Siad równoważny 
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Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne 
 

W skrócie można powiedzieć,  że mięśnie  posturalne  (antygrawitacyjne,  głębokie,  z  języka 
angielskiego ‘core’) odpowiedzialne są za utrzymanie wyprostowanej postawy ciała. Biorą także 
udział  w  utrzymaniu  równowagi,  a  co  za  tym  idzie  stabilizują  również  postawę  strzelecką, 
zapewniając  statykę  układu  broń‐strzelec  i  umożliwiając  celowanie.  Do  mięśni  posturalnych 
(Błaszczyk 2004) istotnych w strzelectwie zaliczyć można: 

1. Mięśnie brzucha  
2. Mięśnie grzbietu  
3. Mięśnie pośladkowe 
4. Mięśnie czworogłowe uda 
5. Mięśnie łydki 
Oprócz  wyżej  wymienionych  funkcji  silne  mięśnie  pleców  i  brzucha  zabezpieczają  także 

kręgosłup  i  zapobiegają  powstawaniu  wad  postawy,  na  które  strzelcy  są  bardzo  narażeni  ze 
względu na jednostronne obciążenia organizmu. 

Wbrew  pozorom  to  nie  wzrok,  a  mięśnie  są  odpowiedzialne  za  utrzymanie  równowagi 
i właściwej  linii  celowania  podczas  strzelania.  Warunkowane  jest  to  optymalną  siłą  ich 
izometrycznego skurczu, ponieważ wraz ze wzrostem siły skurczu zmniejsza się stabilność  linii 
celowania  (Wasilewski  1977).  W  treningu  strzeleckim  dąży  się  więc  do  ekonomizacji  pracy 
statycznej mięśni  biorących  udział  w  stabilizacji  postawy  i  utrzymaniu  ciężaru  broni. Mięśnie 
wykonują  podczas  strzelania  przeciwstawne  prace:  statyczną  do  zachowania  postawy 
i dynamiczną podczas ściągania  języka spustowego. Koordynacja tych dwóch przeciwstawnych 
czynności  to  jeden  z  najważniejszych  warunków  celnego  strzelania  (Wasilewski  1977). 
Szczególnie ważne jest to podczas strzelania z pistoletu, gdzie ręka, którą zawodnik trzyma broń 
równocześnie musi wykonywać pracę na spuście. Z powyższego wynika, że nie można uzyskać 
dobrej statyki broni jeśli linia celowania jest przenoszona na cel przy pomocy mięśni (tak zwana 
„naciągnięta postawa”) (Wasilewski 1977). Dlatego tak istotne jest osiągnięcie optymalnego dla 
utrzymania postawy, broni i linii celowania skurczu izometrycznego mięśni.  

W utrzymaniu wyprostowanej postawy ciała biorą udział jednostki typu S – wolno kurczące 
się. Ich czynność w tym zakresie jest najbardziej widoczna w obrębie kończyn dolnych, do których 
stabilizacji  wymagana  jest  niewielka  siła  skurczu  dużych  grup  mięśniowych  (Górski  2008). 
W odniesieniu do strzelectwa istotna jest także duża odporność na zmęczenie jednostek typu S. 
Wynika  z  tego  konieczność  stosowania  treningu  wytrzymałości  siłowej  mięśni  (duża  liczba 
powtórzeń z małymi lub umiarkowanymi obciążeniami). 

Poniżej znajduje się opis przykładowych ćwiczeń wzmacniających wymienione wyżej grupy 
mięśniowe.  Ćwiczenia  te  nie  wymagają  żadnego  sprzętu,  wykorzystują  jedynie  obciążenie 
własnego  ciała,  ale  można  dodać  niewielkie  obciążenia  zewnętrzne  np.  1‐2  kg  hantle  lub 
obciążniki na kostki. Należy wykonywać je w 4 seriach po 16‐24 powtórzenia. 
 
Mięśnie nóg 
1. Przysiady otwarte 
2. Przysiady zamknięte 
3. Wykroki / zakroki (fot. 28) 
4. Plie (NN szeroko, stopy i kolana na zewnątrz) – półprzysiad (miednica idzie pionowa w dół) 

(fot.29) 
5. Plie + wznosy pięt 
6. Prostowanie NN z przysiadu podpartego (fot. 30 i 31) 
7. „Ośle wspięcia” na obu NN i na jednej nodze (fot. 32) 
8. „Krzesełko” (fot. 33) 



 Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu strzeleckim 95 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018 

Mięśnie brzucha 
1. Postawa: 

 skłony boczne T + unoszenie kolana (fot. 34), 

 skręty T + unoszenie kolana (fot. 35). 
2. Plank na dłoniach: 

 kolana do klatki, 

 kolana do środka‐skos, 

 kolana na zewnątrz, 

 kolana do maty na zmianę i razem (fot. 36 i 37), 

 wznosy RR i NN (fot. 38 i 39), 

 praca NN szeroko‐wąsko, 

 unoszenie bioder. 
3. Plank na przedramionach 

 skręty bioder do ziemi (fot. 40), 

 przenoszenie ciężaru ciała przód‐tył, 

 „kółeczka” biodrami w prawo i w lewo, 

 unoszenie bioder. 
4. Plank na LR/PR lub przedramieniu (fot. 41): 

 biodro do ziemi, 

 skręty T (fot. 42), 

 wznosy N, 

 przejścia do planka na jednej dłoni / przedramieniu. 
5. Podpór bokiem na dłoni i kolanie – łokieć do kolana (fot. 43). 
6. Klęk obunóż – siadanie na boki. 
7. Klęk podparty – odwodzenie różnoimiennych kończyn (fot. 44); unoszenie kolan (fot. 45). 
8. Siad równoważny (RR przód, bok, nad G / NN ugięte, wyprostowane / prostowanie NN na 

zmianę, kolana do klatki itp.). 
9. Leżenie bokiem: 

 unoszenie klatki (dolna ręka na podłodze) + ugięcie kolana (fot. 46), 

 unoszenie klatki (dolna ręka pod pachą) (fot. 47), 

 NN w przód‐skos nad ziemią, górna R podpór z tyłu (fot. 48) ‐ nożyce poziomie, pionowe, 
kolana do klatki. 

10. Wznosy T w leżeniu tyłem (tzw. „brzuszki”): 

 NN ugięte na podłodze, 

 NN zgięte w stawach kolanowych nad ziemią, kąty proste między stawami (fot. 49) 

 NN w przód, 

 NN wyprostowane, stopy na piętach na podłodze. 
11. Wznosy bioder w leżeniu tyłem z NN w górze (fot. 50). 
12. Opuszczanie NN w leżeniu tyłem z NN w górze (NN ugięte lub proste). 
 
Mięśnie grzbietu 
1. „Spacer” z postawy do podporu. 
2. Klęk podparty na dłoniach – unoszenie różnoimiennych kończyn. 
3. Leżenie przodem: 

 unoszenie NN na przemian i razem (fot. 51), 

 unoszenie klatki piersiowej – RR pod brodą / za G / „w skrzydełka” / wyprostowane 
(centrum i skosy) (fot. 52 i 53), 

 unoszenie RR na przemian i razem ‐ RR „w skrzydełka” lub wyprostowane, G leży (fot. 54), 
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 unoszenie klatki piersiowej w tył‐skos z wyprostem R w tył na zmianę (fot. 55), 

 „Pływanie kraulem” i „Pływanie żabką” (fot. 56 i 57). 
 
Mięśnie pośladkowe 
1. Lifty do tyłu i do boku (fot. 58).   
2. Przysiady jednonóż (fot. 59). 
3. Unoszenie NN w klęku podpartym na przedramionach (N ugięta, prosta) (fot. 60 i 61). 
4. Unoszenie NN w leżeniu bokiem, NN przód‐skos (fot. 62). 
5. Wznosy bioder w leżeniu tyłem o NN ugiętych (fot. 63). 
6. Unoszenie NN w leżeniu przodem (NN proste, ugięte, złączone podeszwami [fot. 64 i 65).  
 
 

Fot. 28. Zakrok  Fot. 29. Plie 

 
 
 

Fot. 30 i 31. Prostowanie NN z przysiadu podpartego 
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Fot. 32 – ośle wpięcia na jednej nodze  Fot. 33 ‐ krzesełko 

Fot. 34 – skłon boczny T + kolano  Fot. 35 ‐ skręt T + kolano 

Fot. 36 i 37. Plank na dłoniach + kolana do podłogi pojedynczo i razem 
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Fot. 37 i 38. Plank + wznosy RR i NN 

Fot. 40. Plank na 
przedramionach + skręty bioder 

Fot. 41 i 42. Plank na przedramieniu + skręt T 

 
Fot. 43. Podpór bokiem  Fot. 44. Odwodzenie kończyn  Fot. 45. Unoszenie kolan w klęku 
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Fot. 46. Leżenie bokiem ‐ 
unoszenie klatki (dolna ręka na 
podłodze) + ugięcie kolana 

Fot. 47. Leżenie bokiem ‐ 
unoszenie klatki (dolna ręka pod 

pachą) 

Fot. 48. Leżenie bokiem ‐ NN w 
przód‐skos nad ziemią, górna R 
podpór z tyłu ‐ nożyce poziomie, 

pionowe, kolana do klatki 

Fot. 49. Wznos T w leżeniu tyłem  Fot. 50. Wznos bioder w leżeniu tyłem 

 
Fot. 51. Wznos NN w leżeniu 

przodem 
Fot. 52 i 53. Wznos klatki centrum i skos 
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Fot. 54. Wznos RR „w skrzydełka”  Fot. 55. Wznos klatki z wyprostem R w tył 

Fot. 56 i 57. „Pływanie żabką” 

Fot. 58. Lift w bok  Fot. 59. Przysiad jednonóż 

Fot. 60 i 61. Wznosy N w klęku podpartym 
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Fot. 62. Wznosy N w leżeniu bokiem  Fot. 63. Wznosy bioder w leżeniu tyłem 

Fot. 64 i 65. Wznosy NN złączonych podeszwami w leżeniu przodem 

 
Propozycja ćwiczeń kompensacyjno‐korekcyjnych 
 

Część końcowa treningu to przede wszystkim kompensacja (np. złożenia z bronią w odwrotnej 
postawie,  tak  zwana  „lewa”)  oraz  korekta. Wykonywanie  kilku  z  podanych  niżej  ćwiczeń  po 
każdym treningu strzeleckim działa profilaktycznie przeciwdziałając powstawaniu wad postawy.  
 
1. Dłonie splecione na potylicy – dociśnięcie G do klatki piersiowej. 
2. PR na lewe ucho – dociśnięcie G do prawego barku; to samo na drugą stronę. 
3. RR w górę, chwyt PR za lewy nadgarstek – boczny skłon T w prawo; następnie RR lekko w 

przód –skos, G między barki; to samo ze zmianą strony (fot. 66 i 67). 
4. Dłonie splecione przed klatką – wypchnięcie RR w przód –  „koci grzbiet” (fot. 68). 
5. Opad T, RR oparte o kolana – „koci grzbiet” (fot. 69). 
6. Opad T, RR oparte o kolana – naprzemienne obniżanie barków (fot. 70). 
7. Skłon T w przód, chwyt PR za stopę wyprostowanej LN, PN lekko zgięta w kolanie, LR 

wyprostowana w tył, G patrzy za ręką; to samo ze zmianą stron (fot. 71). 
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8. Rolowanie kręgosłupa. 
9. Klęk podparty – „koci grzbiet” (fot. 72). 
10. Klęk podparty – uniesienie do tyłu wyprostowanej PR, następnie powrót do pozycji 

wyjściowej i uniesienie LR; G podąża za ręką (fot. 73). 
11. Klęk podparty – wznosy różnoimiennych kończyn „z wyciągnięciem”. 
12. Klęk poparty – uniesienie bioder jak najwyżej w górę ze wspięciem na palce NN, G między 

RR (pies z głową w dole) (fot. 74). 
13. Siad klęczny – przejście do pozycji niskiej Klappa (fot. 75). 
14. Pozycja niska Klappa – wciskanie barków w podłoże na zmianę. 
15. Pozycja niska Klappa – PR i LN wyprostowane; to samo na drugą stronę (fot. 76). 
16. Pozycja niska Klappa – chwyt za pięty (G oparta czołem o podłogę) (fot. 77). 
17. Siad ugięty, RR oparte z tyłu o podłogę, palce dłoni w stronę pośladków – uniesienie bioder 

w górę do poziomu kolan i barków; T równoległy do podłoża, kąt prosty między udem a 
podudziem. 

18. Siad skulony, RR oplatają kolana – kołyska i powrót (fot. 78). 
19. Siad skrzyżny – skłon T w przód z dotknięciem czołem do podłogi (bez pogłębiania) (fot. 79). 
20. Siad skrzyżny/prosty/ugięty – skręty T w prawo i w lewo z RR wyprostowanymi w górę‐skos 

(fot. 80). 
21. Siad skrzyżny / prosty / ugięty – skręty T w prawo i w lewo z dotknięciem podłogi z tyłu 
22. Siad prosty – chodzenie na pośladkach w tył i w przód. 
23. Siad prosty – stopa ugiętej LN za kolano PN, PR oplata lewe kolano i skręt T w lewo (fot. 81) 
24. J/w. ze zmianą stron. 
25. Leżenie tyłem, NN ugięte w stawach kolanowych – dociśnięcie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do podłogi. 
26. J/w, ale z „wyciągnięciem” różnoimiennych kończyn. 
27. Leżenie tyłem, kolana do klatki piersiowej, RR oplatają kolana – zataczanie okręgów 

biodrami w prawą i w lewą stronę. 
28. Leżenie tyłem, RR w bok – przeniesienie PN zgiętej w stawach w lewo, G skierowana 

w prawą stronę, barki przy podłodze (fot. 82). 
29. J/w. ze zmianą stron. 
30. Leżenie tyłem, RR w bok, NN zgięte w stawach pod kątem 90 stopni – przenoszenie 

złączonych NN na prawo i lewo ze skręcaniem G przeciwnie do ruchu kolan; barki przy 
podłodze (fot. 83). 

31. Leżenie tyłem, kolana do klatki piersiowej – kołyska na boki i przód – tył. 
32. Leżenie tyłem:  

 oddech piersiowy,  

 oddech przeponowy,  

 oddech piersiowo‐przeponowy,  
33. Zwis na drabinkach.  
34. Zwis z uniesionym P kolanem, podparciem lewą piątą na drabince – przeniesienie P kolana 

w lewo; to samo na drugą stronę (fot. 84). 
35. Skłon na drabinkach – chwyt nachwytem za drabinkę na wysokości brzucha, stopy podparte 

na szczebelku drabinki na palcach  wypchnięcie bioder do tyłu jak najdalej od drabinki, RR 
i NN wyprostowane, G między ramiona (fot. 85). 
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Fot. 66 i 67. Skłon T w prawo; następnie RR lekko w przód –skos, G między barki 

 

Fot. 68 i 69. „Kocie grzbiety” 

Fot. 70. Obniżanie barków w opadzie T  Fot. 71. Skłon T w przód, chwyt PR za stopę 
wyprostowanej LN, PN lekko zgięta w kolanie, LR 
wyprostowana w tył, G patrzy za ręką; to samo ze 

zmianą stron 
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Fot. 72. „Koci grzbiet”  Fot. 73. Klęk podparty – 

uniesienie do tyłu wyprostowanej 
PR, następnie powrót do pozycji 
wyjściowej i uniesienie LR; G 

podąża za ręką 

Fot. 74. Pies z głową w dole 

 
Fot. 75. Pozycja niska Klappa  Fot. 76. Wyciąganie kończyn  

w pozycji niskiej Klppa 
Fot. 77. Chwyt za pięty 

Fot. 78. Siad skulony  Fot. 79. Dotknięcie czołem 
podłogi 

Fot. 80. Skręt T w siadzie 
skrzyżnym 
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Fot. 81 – skręt T w siadzie prostym  Fot. 82 – przełożenie kolana w leżeniu 

   

   

Fot. 83. Przekładanie obu kolan 
w leżeniu 

Fot. 84. Zwis na drabinkach ze 
skrętem T 

Fot. 85. Skłon na drabinkach 

 
Zakończenie 
 

Dlaczego rodzice zapisują swoje dzieci na  treningi  sportowe? Najbardziej powszechna dziś 
odpowiedź brzmi:  „żeby oderwać  je od komputera,  telewizora, gier komputerowych”. Oprócz 
tego mądrzy  rodzice  chcą  także,  żeby dzieci  poznały  rówieśników  i  spędzały  z  nimi  swój  czas 
wolny,  aby  rozwijały  się  społecznie.  Chcą,  żeby  dzieci  kształtowały  silny  charakter  i  rozwijały 
osobowość poprzez udział w  treningach  i  zawodach.  Zdecydowana większość  chce  także,  aby 
dana  dyscyplina  sportu  usprawniała  ich  dzieci  fizycznie,  hartowała,  wpływała  na  zdrowy 
i harmonijny  rozwój  organizmu.  Jako  trenerka  często  słyszę  od  rodziców  pytanie,  czy  oprócz 
treningów  z  bronią  dzieci  będą  podejmować  także  inną  aktywność  ruchową.  Jako  trenerzy 
strzelectwa wiemy,  że w dzisiejszych  czasach wąskiej  i  szybkiej  specjalizacji  sportowej bardzo 
ciężko jest wprowadzać treningi ogólnorozwojowe do treningów typowo strzeleckich ze względu 
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na zbyt dużą objętość treningów specjalistycznych już w najmłodszym wieku zawodników, którą 
nijako  wymusza  na  nas  tendencja  ogólnoświatowa.  Nasi  zawodnicy  mają  też  szkoły, 
obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, często chorują. Dlatego moja odpowiedź zazwyczaj brzmi, że 
owszem, ale głównie podczas zgrupowań i konsultacji szkoleniowych. Nie przyjmuje także opcji, 
że  moi  zawodnicy  są  zwolnieni  z  wychowania  fizycznego  w  szkole  –  chociaż  tam  muszą 
systematycznie  podejmować  aktywność  fizyczną  (mimo  tego,  że  często  lekcje  w  szkołach 
prowadzone są w sposób pozostawiający wiele do życzenia).  

Na codziennych treningach w klubie dbam o to, aby zawodnicy się rozgrzewali, wykonywali 
ćwiczenia równoważne i kompensacyjno‐korekcyjne. Czasem zamiast treningu specjalistycznego 
zawodnicy  wykonują  trening  obwody  na  siłowni  albo  aerobowy  na  bieżni  lub  rowerku 
stacjonarnym. Podczas zgrupowań i konsultacji natomiast praktycznie połowę czasu poświęcam 
na treningi ogólnorozwojowe. Staram się przekazać zawodnikom podstawową wiedzę dotyczącą 
szeroko pojętej  kultury  fizycznej,  chce uzmysłowić  im,  jak ważne dla nich,  jako  strzelców  jest 
przygotowanie  fizyczne  oraz  jak  ważny  dla  zdrowia  i  życia  codziennego  jest  systematycznie 
podejmowany wysiłek fizyczny. Uczę zawodników poprawnego wykonywania ćwiczeń fizycznych, 
przeprowadzam  różnorodne  zajęcia,  aby  każdy  mógł  znaleźć  coś  dla  siebie.  Zachęcam  do 
treningów  ogólnorozwojowych  we  własnym  zakresie,  w  czasie  wolnym,  poza  szkołą,  jako 
uzupełnienie treningów strzeleckich lub jako aktywny wypoczynek. 

Prawie każdy  inny sport rozwija u zawodników ogólną sprawność fizyczną oraz konkretne, 
widoczne umiejętności ruchowe. Strzelectwo polegające tylko i wyłącznie na strzelaniu rozwinie 
u  zawodników  niestety  tylko  wady  postawy  i  zwyrodnienia  stawów,  co  odczują  w  wieku 
dojrzałym po zakończeniu treningów.  

Przystępując  do  pisania  tego  artykułu  zastanawiałam  się,  jaki  ma  być  jego  cel  główny? 
Doszłam  do  wniosku,  że  chciałabym  przede  wszystkim  przekonać  wszystkich  trenerów 
strzelectwa  o  zasadności  wprowadzania  treningów  ogólnorozwojowych  do  treningu 
strzeleckiego.  Jako  trenerzy  jesteśmy odpowiedzialni  za  zdrowie  zawodników. Rodzice,  którzy 
przyprowadzają swoje dzieci na strzelnicę ufają nam, wierzą, że  ich dziecko nie  tylko osiągnie 
sukces sportowy, ale także poprzez systematyczne treningi będzie się wszechstronnie rozwijało 
– fizycznie, społecznie i psychicznie. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy presja wyników 
spowoduje, że zrobimy krzywdę młodemu człowiekowi  i  już na początkowym etapie szkolenia 
będziemy stosować jedynie środki przygotowania ukierunkowanego i specjalnego, gdzie środki 
przygotowania ogólnego powinny obejmować ok. 50 % obciążeń treningowych. Jest to oczywiście 
bardzo  trudne  do  osiągnięcia  z  powodów  wymienionych  wcześniej,  nie  znaczy  jednak,  że 
niemożliwe.  

Pracując  z  dziećmi  i  młodzieżą,  spędzając  z  nimi  dużo  czasu,  stajemy  się  dla  nich 
wychowawcami,  często  autorytetami.  Sądzę,  że  w  związku  z  tym  powinniśmy  oprócz  celów 
sportowych,  realizować także cele związane z  rozwojem zawodnika w  innych obszarach życia. 
Nam również powinien przyświecać główny cel wychowania fizycznego, jakim jest kształtowanie 
u dzieci i młodzieży nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie.  
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