


STRZELECTWO   SPORTOWE

2

Józef   Zapędzki 
w   „Złotym Kręgu”

Werdyktem Kapituły „Gloria 
Optimis” tablicę z nazwi-

skiem dwukrotnego mistrza olim-
pijskiego w pistolecie szybko-
strzelnym umieszczono w „Złotym 
Kręgu” wybitnych osobowości 
sportu polskiego, wśród nazwisk 
tak wielkich postaci, nie tylko spor-
tu, jak: Janusz Kusociński, Wacław 
Kuchar, Zbigniew Pietrzykowski, 
Irena Szewińska, Waldemar Ba-
szanowski, Jerzy Kulej, Kazimierz 
Wierzyński, Jan Parandowski, Fe-
liks Stamm, Kazimierz Górski… 
W sumie na agorze warszawskiej 

AWF upamiętniono 62 osoby. Mistrz do „Złotego Kręgu” wszedł 
w towarzystwie: Haliny Szwarc, Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
Józefa Szmidta, Egona Franke, Włodzimierza Lubańskiego, Zbignie-
wa Czajkowskiego, Walentego Kłyszejki, Bohdana Tomaszewskie-
go, Daniela Olbrychskiego i Włodzimierza Reczka. 

Kapitułę „Gloria Optimis” powołano w 2005 r., z inicjatywy 
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Fundacji „Olimpiada” 
i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Więcej na 
www.pzss.org.pl. (w)

Srebro 
w Helsingor 
W Finałe Ligi Europejskiej w strze-

lectwie sportowym, rozegranym 
1–4.10.2009 w Danii, polski zespół w kon-
kurencji pistoletowej w składzie: Tomasz 
Pałamarz, Łukasz Mowczan, Dominika 
Bartosz i Patrycja Baszeń zajął 2. miejsce 
T. Pałamarz otrzymał nagrodę specjalną 
(scatt) za najlepszy wynik w pistolecie 
– 384 pkt. W konkurencji karabinowej ju-
niorki: Kinga Kołodziej, Wioletta Szczurek, 
Magdalena Obacz – na 4. pozycji. 

Do Finału Ligi Europejskiej kwalifiko-
wały się reprezentacje, które w 2 turach 
eliminacji, w każdej z grup: północnej, 
wschodniej i zachodniej, zajęły 2 czołowe 

lokaty. Po rozgrywkach w grupie północ-
nej (w Szwecji) nasze drużyny weszły do 
FLE: w karabinie – na 2. miejscu, a w pi-
stolecie – na 1. W Helsingor karabiniarki, 
po zwycięstwie ze Szwecją i przegranej 
z Serbią, w walce o brąz uległy 2:1 ze-
społowi Węgier. Zawiłości regulaminowe 
sprawiły, że drużyna pistoletowa 2 razy 
potykała się z Wło-
chami w drodze do 
finału. Mecz o złoto 
z Hiszpanią przegrała 
2:1. Oprócz srebr-
nych medali nasi 
zawodnicy odebrali 2 
siussy, podobnie jak 
scatty, ufundowane 
przez prezydenta ESC 
Władimira Lisina.

Europejska Kon-
federacja Strzelecka 

zainicjowała rozgrywki Ligi Europejskiej 
w celu przygotowania młodych zawodni-
ków starego kontynentu do startu w Igrzy-
skach Młodzieżowych (Singapur 2010). 
Liga Europejska rozgrywana jest w ry-
walizacji zespołów, również mieszanych. 
Więcej na www.pzss.org.pl

Tekst i fot. Jolanta Samulewicz

W   skupieniu
Jak co roku przedstawiciele PZSS, pojawili się w fabryce Eley 

w Wielkiej Brytanii, aby 30.09 i 1.10 selekcjonować amunicję 
zawodnikom kadry narodowej. W tym roku do testowania trenerzy 
wyznaczyli lufy Roberta Kraskowskiego, Agnieszki Staroń, Toma-
sza Bartnika, Bartosza Jasickiego, Ewy Flak i Sebastiana Rąbal-
skiego. O ile do broni czworga pierwszych udało się dopasować 
amunicję, o tyle w przypadku luf dwojga pozostałych wystąpiły 
problemy; odpowiedniej amunicji nie udało się dobrać. Może za-
istniałą sytuację wyjaśni informacja, że ci pierwsi posługują się 
bronią z zasobów 
PZSS, zaś wspo-
mniana dwójka – 
klubową. Co da-
lej?... Zagrożenia 
nie ma, zawodni-
cy mają jeszcze 
zapasy na przy-
szły sezon, trzeba 
jednak rozważyć, czy nie czas, żeby przeszli na broń związkową, 
wybieraną widać w większym reżimie jakościowym?!

Do testowania producent udostępnia specjalistyczną strzel-
nicę, wyposażoną w imadła do luf i elektroniczny system reje-
strujący przestrzeliny, umożliwiający precyzyjną ocenę skupienia 
testowanej serii. Możliwe jest więc wybranie amunicji trzymającej 
pożądane jak najmniejsze skupienie. Dalej już tylko strzelać „10” 
i składać je w dobry wynik sportowy... Jolanta Tołczyk 

Fot. Dariusz Leszczyński

n e w s



STRZELECTWO   SPORTOWE

3

Adres redakcji: ul. Chocimska 14; 
00-791 Warszawa, 
tel/fax 022 849 84 67 
e-mail: biuro@pzss.org.pl

Redakcja: redaguje zespół 

Redaktor naczelny: Włodzimierz G. Gałecki
tel. 607 066 247
e-mail: rzecznikpzss@pzss.org.pl

Opracowanie graficzne: Elżbieta Górecka

Redakcja nie zwraca materiałów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i adiustacji, a także 
zmiany tytułów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść publikacji i ogłoszeń płatnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Egzemplarz bezpłatny do użytku wewnętrznego.

Fot. na okładce oraz str. 2-3, 5-13 Włodzimierz G. Gałecki

Szanowny Czytelniku,

O ddajemy do Twoich rąk sygnalny 
numer naszego kwartalnika „Strzele-

ctwo Sportowe”. Jest to realizacja postu-
latu środowiska strzeleckiego powrotu do 
zarzuconej przed laty formy związkowego 
„Biuletynu”. Postulatu, który nabrał dodat-
kowej mocy po nadaniu mu rangi uchwały 
WZD PZSS. Od czasu kiedy w PZSS wyda-
wano „Biuletyn” minęło sporo lat. Zmienił 
się rynek medialny. Internet wywrócił wiele 
do góry nogami. Informacje, które kiedyś 
po tygodniach pojawiały się w „Biuletynie”, 
były jeszcze strawne. Obecnie są dostępne 

praktycznie natychmiast. Trudno więc kwartalnikiem, z samej natury tej formy, wojować 
o szybkość przekazu! I dobrze, w nowym periodyku nie będziemy się silić na przedsta-
wianie newsów. Te trafiać będą na stronę internetową, miejmy nadzieję wkrótce też zmo-
dernizowaną. W kwartalniku chcemy nieco głębiej przybliżać tematykę strzelecką, dawać 
czytelnikowi intymniejszy i nieco szerszy kontakt z bohaterami naszej opowieści. 

Numer sygnalny, a więc pierwszy, choć 1. będzie następny, nie mógłby się obyć bez 
naszych największych gwiazd, mamy nadzieję, że skorzystasz Czytelniku z gościnności 
Renaty Mauer-Różańskiej, przypomnisz sobie dokonania wielkiego Józefa Zapędzkiego. 
W rozpoczynającym cykl: „Almanachu polskich klubów strzeleckich – od A, czyli „Agat”, 
do Z, jak Złotoryja”, wybierzesz się nad Kaczawę, by sprawdzić jak szukają złota tamtejsi 
strzelcy. Skorzystasz z wiedzy i doświadczenia dr Kazimierza Kurzawskiego i z wyjaś-
nień obowiązujących przepisów. Wrócisz z nami do Pikniku Olimpijskiego, nie wszyscy 
bowiem mają już dostęp do internetu, a jest to cykliczna impreza warta propagowania, 
przyciągająca do stoiska PZSS setki zainteresowanych. 

Powie ktoś, że za mało o mistrzostwach świata w Mariborze i mistrzostwach Europy 
w Osijeku. Będzie! Będzie o tym szerzej w następnym numerze, przy okazji podsumowa-
nia roku. Planujemy, by każdy numer poruszał jakiś temat główny i w miarę możliwości 
pokazywał życie strzeleckie w jego różnorodności. Oczywiście nie całą tematykę w każ-
dym wydaniu; zeszyt musiałby mieć gabaryty grubej książki, a nie 16 stron, a i tak nie 
sprostałby zadaniu. 

Czekamy na podpowiedzi o czym chciałbyś przeczytać w naszym magazynie. Cze-
kamy na tematy, które Cię interesują. Czekamy na informacje o klubach, według wzoru 
metryczki (danych stowarzyszenia) dołączonej do artykułu o „Agacie”. Będziemy je pub-
likować w naszym cyklu. Zaś w przyszłości zamierzamy dane o klubach zebrać w zwartej 
formie. Zwracam uwagę na zastrzeżenia w stopce redakcyjnej; będziemy z tych praw 
korzystać, cóż gazeta nie z gumy… Niestety, rozczaruje się ktoś, kto oczekiwałby zapłaty 
za wykorzystany materiał; pismo nie ma charakteru zarobkowego, koszty wydania będzie 
pokrywał PZSS i udostępniał kwartalnik za darmo; w ramach statutowego obowiązku 
promowania dyscypliny. W kolportażu kwartalnika do klubów liczymy na pomoc związ-
ków wojewódzkich. One również mają w statutach promowanie strzelectwa… 

I jeszcze jedno, czym magazyn nie będzie się zajmował? Pyskówkami, napuszcza-
niem jednych na drugich, insynuacjami, donosami itp… Przykro, ale „Matka” i autorzy 
innych donosów muszą poszukać innego forum…
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Tomasz Wawrzonowski (Społem Łódź) bieżący rok zaliczy do 
bardzo udanych. W Pradze wywalczył mistrzostwo Europy 

w strzelaniu pneumatycznym indywidualnie oraz – wicemistrzo-
stwo w drużynie. W Chorwacji potwierdził przynależność do eu-
ropejskiej elity swej kategorii wiekowej, zdobywając srebrny medal 
(ind.) w pistolecie dowolnym (wygrał Lucas Grunder ze Szwajcarii) 
i złoty w zespole z Tomaszem Pałamarzem (Śląsk Wrocław) i Ra-
fałem Ciszkowskim (Legia Warszawa). Do kolekcji Tomek dorzucił 
jeszcze brąz w pistolecie sportowym 30 + 30 juniorów, 25 m (indy-
widualnie), ulegając w dogrywce reprezentantowi Czech Tomasowi 
Tehanowi. Wygrał L. Grunder. Tomasz Palamarz był 9., a Rafał Cisz-
kowski – 30. Polski zespół zajął trzecie, miejsce za Szwajcarami 
i Rosjanami.

Start Sławomiry Szpek w Osijeku niemal do ostatniej chwili stał pod 
znakiem zapytania. Podrażniło to widać dumę ambitnej zawodniczki 
gdyńskiej Floty, w swej koronnej konkurencji pistolecie sportowym 30 + 
30 wywalczyła brązowy medal. Zwyciężyła Maria Grozdeva (Bułgaria), 
przed Lenką Maruskovą (Czechy). Drużynowo (Szpek, Milena Szusto-
rowska (Gwardia Warszawa) i Agnieszka Korejwo (Flota) Polki były 5.

Alicja Ziaja doświadczyła całej przewrotności strzelectwa, od 
Marie Enqvist (Szwecja), złotej medalistki w konkurencji karabin 
sportowy 60 strzałów leżąc dzielił ją zaledwie jeden punkt. Strata 
minimalna, a zawodniczka częstochowskiego AZS LOK, uplaso-

wała się na… 9. pozycji. Karolinie Kowalczyk punktu zabrakło do 
brązowego medalu w karabinie 300 m 3x20. Zawodniczka Śląska 
Wrocław zajęła piąte miejsce. Sylwia Bogacka była 10., zaś Alicja 
Ziaja – 11, co drużynie dało brązowy medal. Złote krążki odebrały 
Szwajcarki, zaś srebrne – Norweżki. 

Bardzo dobrze strzelały juniorki w konkurencji skeet, zwłaszcza 
Aleksandra Jarmolińska (CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzele-

Z    T A R C Z Ą    I . . .

Mistrzostwa Europy rozpoczęliśmy mocno; ju-
niorka Joanna Nowakowska (Zawisza Bydgoszcz) 
zdobyła złoty medal w karabinie sportowym 50 m 
leżąc. Polski zespół (J.N., Ewa Flak i Paula Wroń-
ska) zajął 5. miejsce. Wynik w drużynie 
nie zadowolił Pauli; zawodniczka „Lidera Ami-
cis” z Lęborka wywalczyła indywidualnie srebrny 
medal w karabinie 3x20. Wygrała Niemka Isabell 
Straus. Druga finalistka Ewa Flak (Społem Łódź) 
była 8. W rywalizacji drużyn srebro dla Polski. 
Zwyciężyły Niemki. 

Medalobranie   w   Osijeku
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cka); w rywalizacji indywidualnej ubiegłoroczna mistrzyni Europy 
z Cypru wywalczyła srebro, ulegając w finale strzelającej rewelacyj-
nie Szwedce Therese Lundkvist. Ola nie wyjechała jednak z Osijeku 
bez złota; z koleżankami: Agnieszką Sieracką (Śląsk Wrocław – ind. 
6.) i Natalią Szamrej (Wawel Kraków) wystrzelała złoto w zespole. 

Nasza reprezentacja zdobyła w Chorwacji 11 medali: 3 złote 
(1 indywidualnie), 4 srebrne (3 ind.) i 4 brązowe (2 ind.). Gros 
trofeów (9) wywalczyli juniorzy. Najlepszy wynik seniorski osiąg-
nęła Sławomira Szpek. Drugi brąz w tej kategorii, zdobyty przez 
drużynę pań na 300 m, może nie porusza wyobraźni w perspek-
tywie zmagań olimpijskich, ale osiągnięty w konkurencji arcywoj-
skowej pozwala się czuć bezpieczniej… (g)

Zdjęcia: Jolanta Tołczyk 
i Jolanta Samulewicz

Z    T A R C Z Ą    I . . .

W Mariborze żniw nie było, brązowy medal w konkurencji skeet 75 zdo-
była drużyna juniorek: Aleksandra Jarmolińska (Legia Warszawa), Agnieszka 
Sieracka (Śląsk Wrocław) i Natalia Szamrej (Wawel Kraków). Indywidualnie 
Ola Jarmolińska była 5.

Cieszy powrót do czołówki mistrza świata z 2003 r. Andrzeja Głydy. Zawodnik 
Śląska Wrocław po dobrym strzelaniu, zwłaszcza w drugim dniu konkurencji skeet 
125 mężczyzn, zajął ósme miejsce.  (w)

Mistrzostwa   świata   w   strzelaniu   do rzutków

Aleksandra Jarmolińska Agnieszka Sieracka Natalia Szamrej

Andrzej Głyda i Jakub Werys
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Piknik 
Olimpijski

Drugi rok z rzędu wielkim wydarzeniem 
była obecność Józefa Zapędzkiego, 

którego sylwetkę, korzystając z tego-
rocznego jubileuszu Mistrza, przybliżamy 
w innym miejscu magazynu. 

Poza wymienionymi uczestnicy Pikni-
ku Olimpijskiego mięli możność spotkać 
się ze strzelcami reprezentującymi Polskę 
w Pekinie: Mirosławą Sagun-Lewandow-
ską, Agnieszką Staroń, Sławomirą Szpek, 
Robertem Kraskowskim i Wojciechem 
Knapikiem oraz trenerem Andrzejem Ki-
jowskim. Sylwia Bogacka uczestniczyła 
w tym czasie w zawodach zagranicznych. 
Pogoda dopisała – przynajmniej do popo-
łudnia – więc uczestników festynu było 
zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym. 
Znaczna ich liczba odwiedziła stoisko 
PZSS; sądząc po rozdanych kartach, ka-
lendarzach, czapkach i broszurach każdy 
ze strzelców złożył po kilkaset autografów, 

F O T O R E P O R T A Ż

„Polski Komitet Olimpijski dziękuje Polskiemu Związkowi Strzelectwa Spor-
towego za pomoc w zorganizowaniu 10. Pikniku Olimpijskiego…” – takimi 
słowami rozpoczyna się okolicznościowy dyplom przyznany nam przez PKOl. 
Uznanie cieszy, dyplom za szybą w ramkach zdobi siedzibę Związku, jest więc 
okazja, by przypomnieć kilka obrazków z tegorocznego festynu. Zwłaszcza, 
że w br. z przyczyn obiektywnych na stoisku PZSS nie mogli się pojawić: 
Renata Mauer-Różańska (powód wyjaśniamy w innym miejscu) i największy 
szołmen wśród strzelców sportowych Łukasz Czapla. Środowisko ruchomej 
tarczy reprezentował zdecydowanie bardziej od młodszego kolegi stonowany 
Jerzy Greszkiewicz, zdobywca olimpijskiego brązu w Montrealu chyba ostat-
niego w tej konkurencji?... 
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zaś przed zorganizowaną ad hoc strzelnicą gromadził się spory 
tłumek zainteresowanych sprawdzeniem swoich umiejętności. 

W br. PKOl obchodzi 90. urodziny. Z tej okazji na przygotowanej 
scenie zgromadziło się ok. 150 medalistów igrzysk. Zapewne tak 
wyglądałby Olimp podczas spotkania herosów. Miło, że wśród tych 
największych byli też reprezentanci strzelectwa sportowego. Za-
równo wybitnym sportowcom, jak i PKOl serdecznie gratulujemy, 
życzymy wielu lat życia i sukcesów. 

gaw

F O T O R E P O R T A Ż
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Jak na sprawcę całego zamieszania śmia-
łek zadziwiająco spokojnie spał wyciąg-

nięty w wózku, zaś to że krząta się przy nim 
jedna z największych gwiazd światowego 
sportu zdawało się nie robić na nim żadne-
go wrażenia. Pełna buzia potwierdzała słowa 
mamy o wilczym apetycie dziecka. Podob-
nie powtarzające się od czasu do czasu 
głośne wezwania do napełnienia zgłodnia-
łego brzuszka. Widać, że systematyczność 
malec wyssał z mlekiem mamy; zamiar 
spożycia kolejnego posiłku zgłaszał zdecy-
dowanie i w regularnych odstępach, z pre-
cyzją szwajcarskiego zegarka… Właśnie 
nadeszła pora kojonego karmienia. Mistrzyni 
sadza mnie przed monitorem i z dumą uru-
chamia przygotowaną przez córkę piękną 
i wypełnioną naturalnym ciepłem prezentację 
poświęconą Wrocławiowi. Praca przyniosła 
Natalce zasłużone uznanie i współzwycię-
stwo w konkursie międzyszkolnym.

– Przepraszam za nieporządek, ale 
przy dziecku… sam pan rozumie – gospo-
dyni wskazuje miejsce na sofie ustawionej 
w przestronnym wnętrzu: duży stół, od-
dzielający kuchnię od otwartego salonu, 
ustawienie sprzętów w części wypoczyn-
kowej, wszystko zdradza zamysł nadania 
przestrzeni rodzinnego charakteru i stwo-
rzenia naturalnej zachęty do przebywania 
razem. Wrażenie wzmagają solidne meb-
le, współgrające ze stojącym w załamaniu 
pokoju stylowym biurkiem świadczącym 
o obecności tradycji w tej familii. 

– Jaki nieporządek? – pomyślałem. To 
co medalistka nazywała nieporządkiem: ja-
kieś ciuszki przygotowane do prasowania, 
czy książki i pisma leżące na biurku odbie-
rałem raczej jako świadectwa witalności 
mieszkania, elementy ożywcze, dające 
wnętrzu ciepło i zwyczajnie ludzką miarę. 

Właśnie – miarę! Kto kiedykolwiek 
widział przygotowania zawodniczki wroc-
ławskiego „Śląska” chociażby do treningu, 
kto podziwiał tę celebrę każdego elementu 
poprzedzającego wejście na stanowisko, 
ten w lot pojmie, że w jej przypadku do 
pojęć takich jak porządek należy przykła-
dać inną – olimpijską miarę. 

– Strzelectwo ujęło mnie precyzją – pa-
ni Renata snuje opowieść o początku ka-
riery w sekcji warszawskiej szkoły średniej. 
– Lubię żeby wszystko było zrobione jak 
najdokładniej, jak najlepiej. Od pierwszego 
strzału na lekcji przysposobienia obronne-
go wiedziałam, że znalazłam to czego szu-
kałam. Wyznam, że zakochałam się w tym 
sporcie… To była miłość od pierwszego 
wejrzenia – na twarzy olimpijki pojawił się 
uśmiech. – Uwierzy pan, wcześniej bałam 
się korkowców, ulubionych zabawek mo-
ich braci?…

Trudno, niech będzie – wierzę, ale nie 
do końca! No bo jak ufać bez reszty takiemu 
wyznaniu osoby znanej ze spokoju i opa-
nowania, która podczas zawodów wyłącza 
otoczenie nie używając nawet ochronników 
słuchu, nie reaguje na 
próby rozpraszania 
i wśród nieustają-
cej palby, bez 
mr ugn ięc ia 
okiem, au-
tonomicznie 
toczy swoje 
p o t y c z k i 
z tarczą? 
Zawodniczki 
słynącej z niesa-
mowitej umiejęt-
ności koncentra-
cji, która przygodę 

z dyscypliną zaczynała właśnie od głośnej 
broni kulowej? 

– Nie mogę strzelać w ochraniaczach 
słuchu – wyjaśnia wielokrotna medalistka 
wielkich światowych imprez. – W zatka-
nych uszach szumi, dekoncentruję się… 
Natomiast dużo pracuję nad opanowa-
niem emocji, wzmacnianiem psychiki, 
precyzyjnie organizuję zajęcia, żeby ze 
wszystkim zdążyć. Postawiłam na sport, 
na strzelectwo, a skoro tak wybrałam, 
staram się możliwie najlepiej wykony-
wać swoje obowiązki. Zachowuję dobrą 
kondycję, gimnastykuję się, uprawiam 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniam 
mięśnie pleców i brzucha, odpowiednio 
się odżywiam, ogólnie – dbam o zdrowie.

Po 2 miesiącach treningów w szkol-
nej sekcji, za namową pierwszego trenera 
Zdzisława Stachyry późniejsza mistrzyni 
olimpijska z Atlanty i Sydney trafiła do war-
szawskiego ZKS. – Klub dawał broń i amu-
nicję – wyjaśnia. Można przypuszczać, że 
zdaniem trenera Piotra Kosmatki nie dość 
dobrą, skoro ten pożyczał jej kupioną za 
własne pieniądze pierwszą w karierze 
obojga wiatrówkę wysokiej klasy. Wybitny 
karabiniarz, olimpijczyk w lot pojął jakim 
talentem dysponuje ta drobniutka, ambit-
na dziewczyna. Nasza bohaterka karabin 
pneumatyczny wzięła do rąk później niż 
broń kulową, na tyle jednak skutecznie, że 

Głód   strzelania
Postanowiłem sam się przekonać cóż to za śmiałek sprawił, że Renata Mauer-
-Różańska od miesięcy nie pokazywała się na zawodach? W drodze do Wrocławia 
trochę dręczyły mnie skrupuły: – Mateusz ma ledwie kilka tygodni. Osesek wy-
maga stałej uwagi, a ty zwalasz się z aparatami, lampami i tym całym zawraca-
niem głowy... – wytykałem sobie. Kiedy jednak po wejściu na piętro zobaczyłem 
szeroko otwarte drzwi i uśmiechniętą twarz zawodniczki obawy przeminęły.

Z    W I Z Y T Ą    U . . .
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w 1988 r. w Hali Gwardii zdobyła złoty me-
dal mistrzostw Polski. Po tym osiągnięciu 
koledzy zgotowali jej w szkole przyjęcie 
godne zwyciężczyni. Sukcesy sportowe już 
wcześniej ugruntowały poważanie jakim 
się cieszyła w zdominowanej przez chłop-
ców klasie. Kiedy podczas matury zginęła 
jej wymarzona kurtka kupiona za uzbiera-
ne oszczędności, powiadomieni koledzy 
wszczęli akcję poszukiwań i sprawili, że 
kurtka szybko się odnalazła... W samorzą-
dzie powierzyli jej funkcję skarbnika – By-
łam klasowym bankiem – śmieje się teraz 
już dyplomowana ekonomistka – W zeszy-
cie prowadziłam księgowość, każdy miał 
wgląd w finanse klasy.

Nie wiem jak komu, ale mnie całkowi-
cie to wyjaśnia późniejszą decyzję Rena-
ty Mauer-Różańskiej o podjęciu studiów 
w Akademii Ekonomicznej?... Wróćmy 
jednak do szkoły średniej, w 1988 zawod-
niczka zdaje maturę, przenosi swoje rzeczy 
do internatu przy stadionie „Skry” i nadal 
trenuje w ZKS. O warunkach mieszka-
niowych w „Skrze” lepiej nie mówić, zaś 
opis długich wypraw na treningi z ZKS na 
strzelnicę Legii, tramwajem przez niemal 
całą Warszawę, z torbą większą od zawod-
niczki i dwoma karabinami na ramieniu, 
zwłaszcza przy obecnym stanie prawnym 
dotyczącym przewozu broni sportowej, 
brzmi dzisiaj jak bajka o żelaznym wilku. 
W takich warunkach trudno było liczyć 
na rozwój. Przed zawodniczką, wspieraną 
przez trenera, stanęła poważna decyzję co 
dalej? Stolica nie raz nie potrafiła zatrzy-
mać swoich utalentowanych sportowców. 
Tak było i w przypadku naszej bohaterki. To 
co było niemożliwe w Warszawie, stało się 
naturalne we Wrocławiu: godziwe warunki 
bytowe, dogodne możliwości uprawiania 
dyscypliny pod okiem trenera Andrzeja Ki-
jowskiego, dobra szkoła wyższa… Ciężka 
torba pozostała, tym razem wypełniona 
zabieranymi na zgrupowania i zawody kilo-
gramami książek koniecznych do pogodze-
nia indywidualnego toku nauki z wyczynem 
na najwyższym poziomie. Szybko przyszły 
pierwsze sukcesy: jako juniorka zajęła 3. 
miejsce w Pucharze Świata, miała jechać 
na ME seniorek. Realnych kształtów nabie-
rał obiecany strój strzelecki, w owym cza-

sie wartości mniej więcej fiata 
126p.

– To było w czerwcu 1989 
r., zadowolona szłam na strzel-
nicę – relacjonuje pani Renata. 
– Wszystko tak dobrze się ukła-
dało i nagle… Nie widziałam te-
go samochodu… Przytomność 
odzyskałam w szpitalu, leżałam 
ze skomplikowanym złamaniem 
kości udowej, potłuczona… Re-
habilitacja trwała niemal pół roku. 
Bardzo pomagali mi przyjaciele. 
Miałam czas na przemyślenia. 
Myślę, że po wypadku stałam się odważ-
niejsza, że z większym spokojem i dystan-
sem podchodzę tak do niepowodzeń, jak 
i do sukcesów. Dobrze pamiętam, że pod 
samochód wpadłam w euforii!... I jeszcze, 
wtedy w szpitalu odczuwałam narastający 
głód strzelania!

Treningi wznowiła w listopadzie. Wspo-
mina wyjazd na zgrupowanie, wyprawy 
z kulą w góry i wyścig z czasem, żeby zdą-
żyć przed mistrzostwami świata w Mos-
kwie. Po kilku latach podobny wyścig 
z czasem podjęła po urodzeniu Natalki, żeby 
zdążyć do Atlanty. Zdążyła w obu przypad-
kach, z Moskwy przywiozła srebrny medal, 
który dedykuje po równo swoim trenerom 
P. Kosmatce i A. Kijowskiemu. O tym co 
przywiozła z Atlanty czytelnikom magazy-
nu nie trzeba przypominać… Moskiewskie 
mistrzostwa utkwiły jej w pamięci z jeszcze 
jednego powodu, miesiąc przed zawodami 
otrzymała wreszcie wymarzony strój strze-
lecki. – Wstydziłam się już strzelać w mięk-
kim ubraniu wśród pięknie wyglądających 
konkurentek – wyznaje. – Nowy uniform 
dodał mi pewności siebie, poczułam że 
mogę walczyć z najlepszymi.

Wieczorem do domu wrócili mąż Pa-
weł i córka Natalka. Przekonałem się, że 
moje wstępne przypuszczenia, co do at-
mosfery i radości z przebywania ze so-
bą, są jak najbardziej na rzeczy. Gospo-
dyni z troską wypytywała męża o stan 
jego mamy poważnie kontuzjowanej 
w tramwaju. Z uwagą wysłuchała relacji 
o kłopotach ze zdobyciem odpowiednie-
go sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast 
sprawca wielomiesięcznej nieobecności 

mamy w rywalizacji zachowywał olim-
pijski spokój. Miał powody, solidnie wy-
konywał swoje obowiązki: po raz kolejny 
pozwolił się nakarmić i przewinąć, a te-
raz bez emocji przyglądał się krzątaninie 
członków rodziny przygotowujących się 
do pamiątkowego zdjęcia. 

Pytam mistrzynię co by powiedziała 
młodzieży, żeby ją zachęcić do dyscypliny. 

– Że strzelectwo daje szczupłą sylwet-
kę – słyszę w odpowiedzi lekko zdezorien-
towany. Widząc moją niepewną minę mi-
strzyni olimpijska wyjaśnia z uśmiechem: 
– strój strzelecki jest tak drogi, że trzeba 
dbać o sylwetkę, żeby się weń zmieścić jak 
najdłużej… A zupełnie poważnie: w strzele-
ctwie znalazłam i wielu przyjaciół, i auten-
tyczną konkurencję, możliwość poznania 
świata, i ciekawych ludzi, również skończe-
nia dobrej uczelni (nie jednej – przyp. auto-
ra), nawet tak dla mnie ważną sposobność 
przeczytania wielu, wielu książek. Może to 
zabrzmi niezbyt medialnie, ale ja po prostu 
autentycznie bardzo lubię strzelać! Głód 
strzelania doskwiera mi nadal.

Od siebie dodam, że bohaterka repor-
tażu znalazła też miejsce w historii świato-
wego sportu i autentyczne uznanie. Może 
czasem większe za granicą niż na miej-
scu, ale cóż, nikt nie jest prorokiem we 
własnym kraju, zwłaszcza w naszym!... 

Renata Mauer-Różańska wraca na 
strzelnicę. Wybitna zawodniczka i dyplo-
mowana trenerka podjęła również karierę 
akademicką; bogatą wiedzę i mistrzow-
skie doświadczenie przekazuje już stu-
dentom wrocławskiej AWF. 

wgg

Z    W I Z Y T Ą    U . . .
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W realizację tych ambicji wpisuje się 
Małgorzata Kobes, członkini kadry 

narodowej. To tylko niektóre osiągnięcia 
zawodników stowarzyszenia o historii nie-
wiele ponad 10-letniej! Oczywiście gdyby 
za początek „Agatu” uznać formalną datę 
powołania organizacji w obecnej postaci. 

Józef Zatwardnicki, wiceprezes, tre-
ner, a przede wszystkim akuszer naro-
dzin i piastun klubu prostuje te wylicze-
nia. Początek, jak to określa, „poważnej 
działalności strzeleckiej” nad Kaczawą 
datuje na pierwszą połowę lat 70. Wów-
czas, dzięki wsparciu Zbigniewa Krzyś-
kowa, przewodniczącego rady miejskiej, 
strzelcom LOK przekazano przedwojen-
ną strzelnicę górującą nad ul. Legnicką. 
Strzelnica! Duże słowo; oś długa na 200 
m, ale za frontonem, przypominającym 
wejście do twierdzy w miniaturze, krył się 
prosty pawilonik i dwa murki. Protoplaści 

obecnych sąsiadów zza Nysy strzelali 
nie krępowani przesadnie normami bez-
pieczeństwa. Nowi gospodarze zaczęli 
od sypania wałów i adaptacji obiektu 
do potrzeb sportu. Podzielili nieckę na 2 
osie 50-mertowe i tyle 25-metrowych. 
Roboty było mnóstwo i jest do dzisiaj. 
Systemem gospodarczy ma to do siebie, 
że modernizacja praktycznie nigdy się 
nie kończy. Ale daje szansę ujawnienia 
się zjawiskom pożądanym, które Józek 
akcentuje przy każdej okazji: inicjatywie 
społecznej oraz wsparciu miejscowych 
urzędów i firm. W Złotoryi do ujawnie-
nia tych zjawisk doszło. Może dlatego, 
że sport w mieście zawsze miał mocną 
pozycję; kibice słyszeli o miejscowych 
akrobatach i lekkoatletach oraz tenisi-
stach w I. lidze. Chociaż po spacerze, 
ciągle pod górę, w związku z tenisistami 
mam wątpliwość - gdzie oni grają?!... 

Skoro jednak woda z basenów 
się nie wylała, to może i pod 
kort dało się znaleźć trochę 
równego? 

Adaptację strzelnicy pro-
wadzono w trudnych latach, 
jednak wolontariat, środki z to-
talizatora, wsparcie samorządu 
wojewódzkiego oraz władz i firm 
lokalnych pozwoliły wybudować 
2 pawilony i 2 wiaty, zamonto-
wać czeskie automaty na 1 osi 
i 2 obrotnice do strzelania szyb-
kiego. Chociaż roboty jeszcze 
wiele, zespół strzelnic kulowych 
osiągnął funkcjonalność. Strzel-
nica pneumatyczna wiodła życie 
tułacze: kątem gościła na stry-
chu komendy policji, następnie - 
dzięki Wiesławowi Woźniakowi, 
wieloletniemu prezesowi klubu 
- w Zespole Szkół Zawodowych. 
Ponownie wróciła na strych, 
tym razem w LOK. Wszędzie 

tymczasowo. W 1998 r. wiceburmistrz 
Robert Sosnowski polecił znaleźć pusto-
stan i obiecał wesprzeć przekazanie po-
mieszczeń strzelectwu. Jak obiecał, tak 
zrobił, kiedy Zatwardnicki i spółka znaleźli 
miejsce po hurtowni, burmistrz podpisał 
umowę na 20 lat, za 1 zł+VAT. Rudera 
nie przypominała dzisiejszej strzelnicy z 9 
stanowiskami, sanitariatami, magazynem 
broni, salą wykładową z kominkiem, da-
jącym nie tylko ciepło, ale i ciepły nastrój. 
O drewno do paleniska dbają zaprzyjaź-
nieni leśnicy. 

Strzelcy postawili na sport wyczyno-
wy, potrzebowali odpowiedniej broni. LOK 
miał inne priorytety. Rozstali się spokojnie 
i w 1998 r. uzyskali osobowość prawną. 
Polskich przyjaciół doświadczeniem i… 
pistoletami tau 7 wsparli strzelcy z Hradec 
Kralowe. Dalsze zakupy sprzętu poskut-
kowały stałą poprawą wyników. Sukcesy 
pomagają teraz w wyłuskiwaniu zdolnej 
młodzieży i wzmacnianiu przychylnej at-
mosfery w mieście. Przekonuję się o tym 
podczas krótkiego rekonesansu. Zatward-
nicki wymienia kolejnych sponsorów, od 
czasu do czasu pokazując, a to restaura-
cję, a to jakąś firmę. Geografia wsparcia 
się zmienia, wiele dawnych zakładów 
przestało istnieć. Ich miejsce wśród do-
brodziejów „Agatu” zajęły mniejsze lub 
większe przedsięwzięcia założone ostat-
nimi czasy. Często przez członków klubu. 
Przedsiębiorstwo VITBIS ma swoje korze-
nie w latach 50. ubiegłego wieku. Produ-
kuje bombki… Spokojnie – choinkowe! 
Jest największym wytwórcą tych ozdób 
w kraju i liczącym się dostawcą na rynku 
światowym. Skoro Józek przyprowadził 
mnie tutaj, domyślam się, że zarząd firmy 
jest łaskawy strzelectwu. W każdym razie 
prezes Janusz Prus i wiceprezes Grażyna 
Marciniak litościwie powstrzymali się od 
oceny mojej próby nadania szklanej rurce 
kształtu znanego z bożonarodzeniowych 
drzewek…

Gabloty z trofeami obrazują drogę 
przebytą przez klub: od pierwszego pu-
charu spartakiady z 1972 r., przez pierw-
szy medal OOM z 1993 r., aż po dzień 
dzisiejszy (patrz ramka). Zdjęcia z zawo-
dów dowodzą, że w Złotoryi startowali 

Gorączka   złota
Martyna Piersiak, zdobywając brązowy medal Finału Pucharu Polski, po-
wtórzyła swój sukces z mistrzostw Polski i kolejny raz potwierdziła aspira-
cję „Agatu” Złotoryja do bycia zauważalnym w sporcie wyczynowym.

Martyna Piersiak, brązowa medalistka MP.
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polscy olimpijczycy. Na portre-
tach gwiazdy „Agatu”, podobizna 
Grzesia Świrskiego, srebrnego 
medalisty OOM z 2008 r. przekre-
ślona czarną wstążką. Przyjaciele 
w najlepszy z możliwych sposób 
czczą pamięć tragicznie zmarłe-
go kolegi: sukcesami w rywaliza-
cji w kraju i za granicą. Również 
w dużych zawodach organizowa-
nych na miejscu; „Wielki Puchar 
Kaczawy” od 3 lat widnieje wśród 
imprez kalendarza PZSS. „Agat” 
współpracuje z klubem z Liber-
ca (Czesi przywożą urządzenia 
na 20 stanowisk) i wrocławskim 
„Śląskiem” (pożycza 10 siussów 
do finałów). Skład sędziowski 
dorównuje temu z mistrzostw 
Polski. Nagrody uatrakcyjniają 
imprezę. W przyszłym roku Pu-
char zaplanowano na styczeń, na 
35 stanowiskach. Gospodarze 
zaproszą Czechów i Niemców. Występują 
do PZSS o rangę zawodów klasyfikacyj-
nych. Dodatkowym dowodem uznania po-
zycji stowarzyszenia, o czym J. Zatward-
nicki nie wspomina jest powierzenie mu 
(po raz drugi) funkcji sekretarza komisji 
rewizyjnej PZSS. Józek kieruje rozmowę 
na życiowe sukcesy członków klubu: wy-
soka funkcja w wojsku, dyrekcja szpitala 
w Legnicy, posłowanie na sejm… Nie tai 
dumy z osiągnięć wychowanków „Agatu” 
w życiu pozasportowym. Podkreśla przy-
wiązanie zawodników do stowarzyszenia 
po zakończeniu kariery. Wielu realizuje się 
we władzach klubu.

Spacer po Złotoryi, to duża przyjem-
ność dla oczu (miasto pozyskało środki 
z Unii, widać) i nieco mniejsza dla płuc. 
Ale w towarzystwie Krzysztofa Maciejaka, 
dziennikarza i współautora przewodnika 
po okolicy, ta niedogodność staje się nie-
istotna. Mój cicerone opowiada o rodzinnej 
miejscowości, jak opowiadać może ktoś 
zakochany o obiekcie miłości… po spę-
dzeniu z nim lat życia. Pracuje poza Zło-
toryją, ale w bagażniku samochodu wozi 
sprzęt, by w wolnych chwilach ruszać na 
poszukiwania geologiczne. Prowadzi mnie 
do domu kata; robię rachunek sumienia… 

nie wypada najlepiej… z obawą prze-
kraczam drzwi budynku. Rzeczywistość 
okazuje się nie być straszna, zamiast zło-
wrogiego oprawcy wita nas sympatyczna 
pani dyrektor Muzeum Złota. W miejsce 
narzędzi tortur podziwiam wielobarwne 
okazy agatów, ametystów, kwarcu dym-
nego, lidytu, barytu, fluorytu, hematytu, 
malachitu, azurytu, oliwinu, kalcytu, getytu, 
minerałów, o których jeśli kiedyś słysza-
łem, to zdążyłem zapomnieć, i samorodki 
żółtego kruszcu, po który do Złotoryi przy-
bywali ludzie z dalekich zakątków Europy. 
Krzysztof wyjaśnia, że w średniowieczu 
Kaczawa przyciągała poszukiwaczy złota, 
jak w XIX w. - amerykańska Klondike. Nie 
tak licznie, ale przyciąga i teraz, jednych 
dla sportu i zabawy, innych w nadziei, że 
skoro u Czechów znaleźli tak piękne okazy, 
to dlaczego nie u nas?... 

Zawodnicy „Agatu” trenują na strzelni-
cy, nie brodzą w wodzie i nie potrząsają ce-
dzakiem, a przynajmniej nie mówią o tym 
przy mnie. Medalowej bonanzy szukają 
raczej w rywalizacji podczas zawodów. 
I dają się zauważyć! Również Martyna, już 
obeznana z pudłem na mistrzowskim po-
ziomie, teraz zapowiada walkę o występ 
w Londynie.  wgg

„AGAT” ZŁOTORYJA

Rok założenia i przyjęcia do PZSS: 
1974 r. – jako sekcji strzeleckiej LOK,
1998 r. – w obecnej formie stowarzyszenia.
1999 r. –  do PZSS; licencja: Strzelanie kulo-

we i pneumatyczne LK/11/04/R
Zarząd:
Edward Rygielski – prezes, Józef Zatwardnicki, 
– wiceprezes, Bronisław Pitera – skarbnik, Wal-
demar Sapalski – sekretarz, członkowie: Wie-
sław Woźniak, Melania Jagła, Tomasz Janik.
Komisja Rewizyjna:
Waldemar Pakuła – przewodniczący, Roman 
Dukała – członek, Martyna Piersiak – sekre-
tarz
Szkoleniowcy:
Józef Zatwardnicki – trener instruktor; Mela-
nia Jagła – instruktor
Obiekty: 
Strzelnica pneumatyczna: 9 stanowisk, z za-
pleczem magazynowym i socjalnym,
Strzelnica kulowa: 2 osie 50 m –10+9 sta-
nowisk; 2 osie 25 m po 12 stanowisk. 
2 pawilony i 2 wiaty; zaplecze magazynowe, 
2 obrotnice do strzelań szybkich
Członków klubu:
175 (25 – w grupie kwalifikowanej; 150 
– w grupie powszechnej)
Członkowie kadry narodowej:
Małgorzata Kobes
Zawodnicy wyróżniający się w historii klubu: 
Grupa kwalifikowana:
Pistolet: Martyna Piersiak, Grzegorz Świrski, 
Łukasz Szkulimowski, Szymon Paszkowski, 
Mariusz Łuc, Ewa Czasławska, Anna Zapart, 
Maciej Daszkiewicz, Kamil Pakuła; Arkadiusz 
Krupa, Magdalena Zatwardnicka, Daniela 
Mazan,Wiesław Pitera, Piotr Nowosielski, 
Arkadiusz Markiewicz. 
Karabin: Daniel Romańczyk, Melania Jagła, 
Marcin Szyja, Jarosław Kieleczawa, Paweł 
Mackiewicz, Magdalena Lula, Paulina Cze-
chowicz, Michał Cholewa, Paweł Pakuła, Ka-
mil Tatarowicz, Paweł Nowodyła, Mirosław 
Stolarczyk, Krystyna Adamiec
Grupa powszechna: 
Tadeusz Kobes, Jarosław Witkowski, Rafał 
Sokołowski
Największe sukcesy:
Brązowy medal MP 2009; 
Puchar za IIIm FPP 2009 (M. Piersiak– ppn 40); 
Srebrny medal MPJ 2009 (Małgorzata Kobes 
– psp 30+30)
Srebrny medal MP 2009 drużynowo
(M. Piersiak, M. Kobes, A.Zapart – ppn 40)
Najważniejsze zawody (organizowane przez 
klub): 
–  „Wielki Puchar Kaczawy” w strzelaniu 

pneumatycznym,
–  Zawody z okazji Narodowego Święta 

3 Maja,
–  Zawody z okazji Święta Wojska Polskiego,
–  Zawody z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości. 

Pierwszy puchar w ręku J. Zatwardnickiego.
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Ale od początku: według przepisów ISSF, 
obowiązujących od 1 stycznia 2009 

roku, w konkurencjach w których rezulta-
ty podawane są w liczbach całkowitych, 
w przypadku uzyskania równych wyników 
o kolejności zawodników decydują:
•  w pierwszej kolejności – najwyższa 

liczba wewnętrznych dziesiątek, a przy 
równej ich liczbie:

•  w drugiej kolejności – najwyższy wynik 
w ostatniej serii 10-strzałowej (jak do-
tychczas). W przypadku identycznych 
rezultatów serii ostatniej – najwyższy 
rezultat w serii następnej i, w razie 
potrzeby, w następnych, kolejno od 
przedostatniej do pierwszej (bez do-

datkowego uwzględniania dziesiątek 
wewnętrznych).

•  w trzeciej kolejności – najwyższa liczba 
dziesiątek, dziewiątek, etc. (ocena cał-
kowita)
Wróćmy do dziesiątek, według prze-

pisów ISSF dziesiątką wewnętrzną jest 
przestrzelina, która co najmniej dotyka 
dodatkowego pierścienia znajdującego 
się wewnątrz pola „10” (podkreśl. – autor). 
Natomiast w tarczy do strzelania z karabinu 
pneumatycznego, dziesiątką wewnętrzną 
jest przestrzelina, która całkowicie zasło-
ni półmilimetrową dziesiątkę.

Jeśli przestrzeliny w tarczach papiero-
wych oceniane są czytnikiem elektronicznym, 

z dokładnością do jednej dziesiątej mm, dzie-
siątki wewnętrzne zaczynają się od wartości:
10,2 (karabin – 10 m)
10,3 (karabin – 50 m)
10,4 (karabin – 300 m)
10,4 (pistolet – 10 m)
10,4  (pistolet małokalibrowy część do-

kładna – 25m i 50 m)
10,4  (pistolet małokalibrowy część szyb-

ka – 25 m)
10,4  (pistolet centralnego zapłonu część 

dokł. – 25 m)
10,4  (pistolet centralnego zapłonu część 

dokładna – 25 m)
Antoni Kamiński

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Problem   z   dziesiątkami 
wewnętrznymi
Czasem logika stosowana wprost zawodzi. Na chłopski ro-
zum aż się prosi, żeby za dziesiątkę wewnętrzną uznawać 
przestrzelinę, która całym swoim obwodem znajduje się 
wewnątrz pola „10”. Niestety, w przepisach ISSF przyjęto 
zupełnie inne określenie dziesiątki wewnętrznej! 

Graficzne przykłady dziesiątek wewnętrznych 
(proporcje są zachowane tylko między średnicą pierścienia „10” i śred-

nicą przestrzeliny) 

Sześć   startów,   czyli   ile? 
Uchwała nr 62/2005 obowiązuje już kilka lat, nadal jednak wzbu-

dza kontrowersje, czego dowodem kolejny list przysłany do PZSS:
– „Spotykam się z wieloma sposobami interpretacji uchwały za-

rządu PZSS nr. 62 z dn.19.11.2005 roku, dotyczącej wymogów mi-
nimalnych definiujących czynne uprawianie strzelectwa sportowego. 
Proszę więc o wyjaśnienie, czy w myśl §3. p. 1. zawodnik posiada-
jący kilka jednostek broni (psp, pcz, ksp ) musi wystartować po 6 
razy w każdym rodzaju broni? Czy zapis ten określa raczej minimalną 
liczbę startów w zawodach w roku, z dowolnej broni?”

W najprostszym tłumaczeniu i mówiąc nieco kolokwialnie wy-
móg sześciu startów, wynikający z przywołanej uchwały nr 62 za-
rządu PZSS, oznacza że nazwisko zawodnika i osiągnięty przez niego 
wynik winny pojawić się w przynajmniej sześciu protokołach z zawo-
dów w roku. Można więc wystartować w różnych konkurencjach na 
tych samych zawodach i mieć uznaną liczbę startów odpowiadającą 
liczbie, nazwijmy je, zaliczonych konkurencji. 

Wielokrotny start, podczas tych samych zawodów, w tej samej 
konkurencji nie skutkuje uznaniem kilku startów. Odrębne przepisy 
regulują bowiem, że w każdej konkurencji startujemy tylko raz; za-
wodnik nie może rywalizować sam ze sobą. 

Wprawdzie, podczas niektórych zawodów klubowych grupy po-
wszechnej, zdarza się że zawodnik przystępuje kilka razy do tej samej 
konkurencji – dla poprawy wyników – jednak w protokole występuje 
tylko raz, z reguły z najlepszym wynikiem. Oznacza to jeden start.

Co do startów z wykorzystaniem różnej broni, przywoływana 
uchwała zarządu PZSS nie wprowadza obowiązku startowania po 6 
razy z każdego rodzaju broni. Uchwała w sposób ogólny określa po-
żądane minimum: nie mniej niż 6 startów w roku, bez kojarzenia tego 
obowiązku z różnymi rodzajami broni. Tę kwestię pozostawia rozsąd-
kowi sportowca. Jeśli bowiem ma on różne rodzaje broni, to jest natu-
ralne, że uprawia z nich strzelectwo, na tej podstawie otrzymał wszak 
pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych. A skoro tak, 
powinno być również naturalne, że stratuje w zawodach w różnych 
konkurencjach, wykorzystując posiadany sprzęt sportowy, np.: 2 razy 
z pcz, 3 razy z psp i raz z ksp  lub w innej dowolnej konfiguracji (to tylko 
przykład!), czyli w sumie przynajmniej 6 razy w roku. Jest to w intere-
sie zawodnika, biorąc pod uwagę potencjalne zapytania z policji…

Pisząc powyższe powołuję się wprost na zapis wspomnianej 
uchwały nr 62 zarządu, regulaminy zawodów obowiązujące w PZSS 
oraz praktykę stosowaną w wielu znanych mi stowarzyszeniach. 
Nie ma natomiast jakiejś jednej, jednolitej interpretacji tego zagad-
nienia przez zarząd PZSS; nie było takiej potrzeby. 

Proszę jednak pamiętać, że cały czas obracamy się w sferze sto-
warzyszeń, a więc organizacji samorządnych i samodzielnych, dobro-
wolnie zrzeszających się w PZSS, a tym samym zobowiązujących się 
do realizowania pewnego minimum regulaminowego wymaganego 
przez związek ogólnopolski. Poszczególne stowarzyszenia, jako twory 
samorządne, mają prawo ustanawiać swoje wewnętrzne regulaminy, 
a więc również określać liczbę wymaganych startów. Może to być np. 
7; 12, czy 25 startów w roku, wedle uznania członków i władz stowa-
rzyszenia, byle by nie mniej niż 6!  (g)
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„Tak naprawdę, to możemy się nauczyć 
tylko od tych, których kochamy” (Johan W. 

Goethe).

Dynamiczny rozwój strzelectwa rodzi po-
trzebę coraz dokładniejszego poznania 

metod, które rządzą prawidłowym procesem 
treningowym i prowadzą do efektywnego 
przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie 
centralną postacią w całym procesie szko-
lenia sportowego jest trener, który powinien 
posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, 
a także wiele pozytywnych cech charakteru. 
Na szkoleniowcu bowiem spoczywa zadanie 
efektywnego przełożenia w procesie trenin-
gowym dostępnej wiedzy i doświadczeń na 
zakładane osiągnięcia. Pamiętać przy tym 
należy, że profesjonalni trenerzy nie tylko na-
uczają sprawności sportowej związanej ze 
strzelaniem, lecz także wskazują i modelują 
umiejętności niezbędne do życia w społe-
czeństwie. 

Trening strzelecki wymaga samoza-
parcia, wielkiej aktywności umysłowej 
i psychicznej tak od sportowca, jak i trenera. 
„Trener jest osobą, która na podstawie swej 
wiedzy fachowej odpowiada za udoskonale-
nie sportowej sprawności powierzonych mu 
zawodników, przygotowanie ich do zawodów 
i doradzanie im podczas trwania konkurencji” 
(Heinemann 1990 s. 118). Dobrzy szkole-
niowcy, to osoby posiadające odpowiednie 
predyspozycje i uzdolnienia oraz wiedzę 
i umiejętności. Wymagania rosną również 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych 
technologii otwierających nowe możliwości. 
Powinnością trenera jest trwałe przyswojenie 
wiedzy specjalistycznej i korzystanie z osiąg-
nięć współczesnej nauki i techniki, jak również 
skuteczna działalność na różnych poziomach 
szkolenia i wykorzystanie zasad, warunków 
i środków wydajnego treningu. Wybitne suk-
cesy sportowe mogą odnieść tylko ludzie 
bardzo zdolni, rozumni i wrażliwi, którzy nie 
decydują się na współpracę z trenerem pre-
ferującym bezmyślny wysiłek fizyczny. We 

współczesnym strzelectwie coraz ważniejsze 
staje się, aby funkcje kierownika i organizato-
ra obejmowały osoby odpowiednio do tego 
przygotowane, mające specjalistyczną wie-
dzę i doświadczenie.

„Trenera ocenia się nie wedle nakładów, 
lecz wedle wyników, które osiągają sportow-
cy. Obciążony zostaje odpowiedzialnością za 
wygraną, przede wszystkim jednak za niepo-
wodzenie jego sportowców. Sukces, przede 
wszystkim zaś niepowodzenie, zostają jedno-
znacznie przypisane kompetencji lub niekom-
petencji trenera. Jeżeli sportowiec przegra, to 
trener również zawiódł. Wszystkie inne możli-
we zadania trenera, a więc jego odpowiedzial-
ność za duchowy, psychiczny, społeczny, 
lecz także i cielesny rozwój sportowców, za 
jego przyszłe szanse zawodowe, także i ak-
centowanie elementów ekspresji w sporcie, 
podporządkowane są temu głównemu celo-
wi” (Heinemann 1990 s. 119). Trener jest od-
powiedzialny za sensowny rozwój możliwo-
ści zawodowych sportowca po zakończenie 
kariery sportowej, ma wobec zawodnika nie 
tylko zobowiązania sportowe, lecz także pe-
dagogiczne, moralne. Trener powinien mieć 
wszechstronne przygotowanie ogólne, oraz 
specjalne, czyli umiejętności organizacyjne 
i odpowiedni warsztat, a także przygotowanie 
pedagogiczne, postawę moralną, typ oso-
bowości i styl bycia, który stanowi wzór do 
naśladowania (Żukowski 1993). 

Trener gruntownie wykształcony, z prak-
tyką zawodową, potrafi pracować indywi-
dualnie i zespołowo. To fachowiec umiejący 
wyszukać talent i doprowadzić sportowca do 
sukcesu, ale równocześnie dbający o posze-
rzenie własnej wiedzy i wykorzystanie w tre-
ningu najnowszych rozwiązań. Jego praca 
ma mieć charakter twórczy – a to umożliwia 
mu jedynie szeroki pogląd na całość proble-
mów szkoleniowych (Kurzawski i Miszkie-
wicz 1997).

Rola trenera ukształtowana jest przede 
wszystkim przez jego relację ze sportow-
cem, za którego jest odpowiedzialny. Należy 

uwzględnić, że rola trenera, a więc stosunek 
trener - sportowiec są również, współkształ-
towane przez stosunki z każdorazowym pra-
codawcą trenera (Heinemann 1990).

W wielu przypadkach trenerzy są nie-
skuteczni. Problem nie polega na tym, żeby 
wiedzieć, co robić. Chodzi raczej o to, aby 
znaleźć odwagę oraz wytrwałość do robienia 
tego, o czym wiemy, że jest słuszne. Prawdzi-
wy profesjonalizm to dążenie do doskonało-
ści, a nie tylko zdobywanie kompetencji. Wie-
lu trenerów nie wykorzystuje całości swego 
potencjału, tylko nieliczni z pasją poświęcają 
się wykonywanej pracy. Wielu trenerów nie 
znajduje przyjemności w pracy, występuje 
u nich brak entuzjazmu.

Profesjonalny trener powinien wkładać 
pasję w to, co się robi i nie dopuszczać do 
kompromisów w sprawach wartości i zasad.

Świetny trener jest ze swej pracy dum-
ny i osobiście zależy mu na tym, aby ją jak 
najlepiej wykonać. Wykracza poza zakres 
obowiązków, nie czeka na wskazówki co ma 
robić, wykazuje inicjatywę, robi, co należy do 
profesjonalnego szkoleniowca, przejmuje się 
pracą i nie ogranicza się tylko do wyznaczo-
nych zadań. Chętnie zdobywa wiedzę, uczy 
się zrozumieć swoich sportowców i swoich 
przełożonych, godnie ich reprezentuje. Tre-
ner potrafi pracować w zespole, jest uczci-
wy i godny zaufania. Profesjonalizm trenera 
wynika z nastawienia, a nie kompetencji. 
Odpowiednie nastawienie i charakter czło-
wieka, chęć zdobywania nowych umiejęt-
ności sprawiają, że wszystkiego się można 
nauczyć. Prawda, że wiele można zwalić na 
zarządzanie i stosunki w sporcie, ale czekanie 
na zmiany, bez wprowadzenia ich we włas-
nym życiu, to tylko oszukiwanie samego sie-

PROFESJONALNY   TRENER
Strzelectwo to jedna z tych dziedzin aktywności sportowej, w których 
skuteczność działania ma znaczenie szczególne. 

ciąg dalszy na str. 14–15
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bie. Być dobrym i rozwijać się zawodowo to 
szczerze interesować się sportowcami i ich 
problemami, a także chętnie poświęcać czas 
na pomaganie im. 

Trenerzy często przegapiają najważ-
niejszy element swego życia zawodowego. 
Wprawdzie mają wyniki, ale brakuje im ra-
dości z ich osiągania. Prawdziwy sukces 
przychodzi wtedy, gdy trener robi to, co lubi, 
w przeciwnym przypadku z jakiej racji miałby 
odnieść satysfakcjonujący sukces? 

Na profesjonalizm trenera składa się 
umiejętność planowania zadań i ich realizacji, 
skuteczność własnych decyzji, postępowa-
nie etyczne, uczciwe i wiarygodne oraz zdol-
ność utrzymania prawidłowej komunikacji 
ze sportowcem. Profesjonalizm dyktuje tre-
nerom i sportowcom odpowiednią postawę 
w stosunku do przedstawicieli mediów oraz 
odpowiedzialność za gest i słowo w każdej 
sytuacji. Trenerzy, menedżerowie i sportow-
cy powinni uwzględnić w swojej edukacji 
przygotowanie do kontaktów z mediami. Jest 
to sztuka i zarazem konieczność, której nie 
należy unikać (Kurzawski 2006).

Najważniejszym obowiązkiem trenera 
jest rozbudzanie w sportowcach entuzjazmu, 
niestety, dynamiczni trenerzy należą, do rzad-
kości. Zbyt wielu jeszcze trenerów potrafi tyl-
ko gasić, a nie rozniecać zapał. Jeżeli trenerzy 
nie są gotowi na przyjęcie odpowiedzialności 
za to, co robią, to z dużym prawdopodobień-
stwem niewiele osiągną. 

Trener powinien starać się o pracę 
w klubie w którym obowiązują wysokie nor-
my i panuje presja na doskonalenie się, a gra-
nice niezależności narzuca dążenie do bardzo 
wysokiego poziomu. A zatem każdy profesjo-
nalny trener musi dokonać wyboru, w jakim 
klubie chce się znaleźć – takim, który pozwala 
się cieszyć dużą niezależnością, czy też ta-
kim, który narzuca obowiązki w zasadniczych 
kwestiach. Odpowiedź wydaje się prosta; 
chyba lepiej pracować w grupie kierującej się 
wysokimi normami i wspólnymi wartościami 
bezdyskusyjnie przestrzeganymi. O jakości 
życia zawodowego w większym stopniu niż 
jakikolwiek inny czynnik decyduje to, z jakimi 
ludźmi współpracujemy. Należy pamiętać, że 

planowanie własnej kariery zależy od trenera, 
a nie do instytucji, gdy się nie powiedzie, kon-
sekwencje ponosi osobiście tylko trener.

Trenera powinny charakteryzować 
między innymi: Zorientowanie na sukces; 
Wysokie kompetencje; wzbudzanie zaufa-
nia; wykazywanie się inicjatywą; zdolność 
inspirowania innych; determinacja; dążenie 
do celu; zdolność obiektywnej oceny; odpo-
wiedzialność; pewność siebie; inteligencja; 
zdolność wybiegania w przyszłość.

Profesjonalny trener musi również być: 
przedsiębiorczy, wytrwały, komunikatywny, 
uczciwy, dokładny, punktualny, pracowity, 
skromny, taktowny, stanowczy. Powinien łą-
czyć zdobyte wiadomości z posiadaną wie-
dzą i praktyką, sprawnie kierować pracą i or-
ganizować ją, być energicznym. Nigdy jednak 
nie powinniśmy tracić z oczu prostego faktu, 
że trenerzy nie kierują swoimi sportowcami 
za pomocą rąk – lecz głowami.

Profesjonalny trener musi przejawiać 
zdolność do abstrakcyjnego myślenia oraz 
krytycznego rozumowania, polegającą na 
wykorzystywaniu dostępnych informacji 
w myśleniu i działaniu. Profesjonalny trener 
posiada odrębny zestaw zdolności, które de-
terminują sukces w trzech najważniejszych 
kontekstach pracy: wykonywaniu zadań, pra-
cy z innymi ludźmi i dzięki nim oraz ocenie 
i przystosowaniu samego siebie. Nadzwy-
czajne procesy myślowe umożliwiają tre-
nerom lepszą ocenę złożonego środowiska 
sportowego i dają zdolność błyskawicznej re-
akcji na pojawiające się problemy. Taki trener 
umie nie tylko trafnie rozpoznać przyczyny 
tych problemów, ale szybko podjąć działania 
korygujące, a następnie skutecznie wdrażać 
wybrany tryb działania. Wprawna, aktywna 
interpretacja i ocena spostrzeżeń, komunika-
tów, informacji i argumentacji jako kierunku 
w myśleniu i działaniu powinna cechować 
trenerów. Krytyczne myślenie determinuje 
to, jak umiejętnie trener gromadzi, przetwarza 
i stosuje informacje w celu znalezienia najlep-
szego sposobu realizacji celu albo poruszania 
się w trudnej sytuacji na treningu czy zawo-
dach. Posiadanie „właściwych” trenerów 
podejmujących trafne decyzje ma znaczący 
wpływ na wyniki uzyskiwane w strzelectwie. 
Ci trenerzy posiadają niepowtarzalne zdolno-
ści do angażowania się w zdyscyplinowane 

myślenie i działanie. Utalentowani trenerzy, 
jeśli mogą pracować razem, uzyskają o wiele 
więcej, niż gdyby robili to indywidualnie. Kul-
tura dyscypliny to coś więcej niż tylko wyma-
ganie od trenerów, by zaczęli działać, musi się 
ona wiązać z nakłonieniem ich, by najpierw 
angażowali się w zdyscyplinowane myślenie, 
które winno się stać normą.

Trener musi zapracować na autorytet. 
Autorytet może być oparty na wiedzy, do-
świadczeniu, kompetencjach czy na sukce-
sach sportowych swoich podopiecznych, jak 
również - na nieformalnych umowach oraz 
wypływać z władzy. Posiadanie autorytetu 
zobowiązuje, ponieważ taki trener jest przy-
kładem dla innych, oczekuje się od niego wie-
le. Posiadanie autorytetu daje dużą przewagę, 
ułatwia wpływanie na innych. Istnieje niestety 
niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do 
autorytetów grozi skostnieniem poglądów, 
czasem nawet ich wypaczeniem. Natomiast 
brak autorytetów grozi brakiem rozwoju, 
a nawet rozpadem współpracy. Przeszkodą 
do zbudowania autorytetu jest charakter tre-
nera. Trenerzy, którzy plotkują (intrygują) lub 
manipulują, odbierają sobie szansę na zosta-
nie akceptowanym przywódcą. W swoim za-
chowaniu są niespójni i nieautentyczni, nie są 
w stanie pociągnąć za sobą sportowców, po-
nieważ nie budują z nimi wartościowych re-
lacji. Sportowcy odgadują fałsz i nie czują się 
bezpiecznie w kontakcie z takim trenerem.

Osiągać najwyższe wyniki sportowe 
przy zachowaniu wzorowych standardów 
etycznych, poprawiać kulturę organizacji, to 
najczęściej oznacza przekształcenie panu-
jących w niej wartości. Profesjonalny trener 
posiada umiejętność motywowania spor-
towców, inspirowania ich, by przekraczali fi-
zyczne i psychiczne ograniczenia oraz posia-
dali niewiarogodną wolę zwycięstwa. Trener 
powinien zawsze pamiętać, że jego zasady 
liczą się tylko wtedy, gdy się nimi kieruje tak 
na strzelnicy, jak i poza nią. Odpowiedzial-
ność za doskonalenie charakteru spoczywa 
na samych trenerach. Tylko oni sami mogą 
zwalczyć własne złe nawyki. Uczciwość od-
grywa ważną rolę również we wzajemnych 
relacjach między trenerem a kierowanym 
sportowcem. Powtarzam, dobry trener różni 
się od przeciętnego tym, że wie, czego chce 
i dokąd zmierza. 

PROFESJONALNY   TRENER
dokończenie ze str. 13
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Do najważniejszych cech charakteru tre-
nera sukcesu należy zaliczyć odporność psy-
chiczną i konsekwencję. Jeśli trener (również 
sportowiec) szybciej niż inni odnosi sukces, 
to znaczy, że wcześniej określił swój życiowy 
cel i ze wszystkich sił zmierza do jego osiąg-
nięcia. Trener oceniany jest na podstawie 
tego, co zrobią sportowcy dla osiągnięcia 
celu, który on wytyczył. Trener musi pamię-
tać o jednym, jeżeli chce, by sportowcy go 
szanowali, powinien też okazywać szacunek 
przełożonym. Gdy trener zdecyduje się dać 
z siebie wszystko, będzie zdumiony, jak wiele 
w życiu osiągnie. Jeśli trener chce osiągnąć 
doskonałość musi dopilnować szczegółów, 
perfekcjonizm nie jest czymś wyjątkowym, to 
postawa wszystkich, którzy osiągają sukces. 
Chęć i zdolność trenera do czerpania wiedzy 
z wszelkich możliwych źródeł i natychmiasto-
we zastosowanie jej w praktyce daje najwięk-
szą przewagę nad konkurencją. Dodawanie 
sportowcom pewności siebie to najważniej-
sza rzecz, jaką trenerzy mogą zrobić.

Dyscyplina sportowa aspirująca do praw-
dziwej wielkości stawia przed swoimi tre-

nerami, sportowcami, menedżerami trudne 
wyzwania, jeśli im sprostają, nabierają pew-
ności siebie, która zawsze wypływa z wnętrza 
i która zapewnia zwycięstwa. Trenerzy pewni 
siebie wiedzą, że liczy się głównie dążenie 
do osiągania rzeczy niemożliwych i pełne 
zaangażowanie. Trenerowi, który ciągle musi 
zajmować się rzeczami pilnymi (np. orga-
nizacja zawodów, sędziowaniem itp.), nie 
starcza czasu na to, żeby zająć się rzeczami 
naprawdę ważnymi! Profesjonalny trener, ma 
świadomość swego wpływu na sportowca, 
dlatego powinien szczególnie dbać o swój 
wygląd oraz kondycję fizyczna i psychiczną. 
Elegancki ubiór jest świadectwem profesjo-
nalizmu. Podobnie jak dbałość o wszelkie 
składniki zawodów sportowych: właściwą 
oprawę dekoracji medalistów, czytelne tabli-
ce wyników oraz szybkie i rzetelne komuni-
katy informacyjne, prawidłowe listy startowe 
itd. Od profesjonalnego trenera powinno się 
wymagać stałego podnoszenia kwalifikacji, 
umiejętności korzystania z nowoczesnych 
technik wspomagających proces treningu 
oraz cech osobowości sprzyjających wyko-

nywaniu zawodu trenera strzelectwa sporto-
wego.
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„Wielki sport zaczyna się tam, gdzie 
kończy się jego dobry wpływ na zdrowie” 

(Berthold Brecht).

dr Kazimierz Kurzawski
Akademia Wychowania Fizycznego 
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I część programu zawodów 
– szczegóły rozgrywanych konkurencji

Data, dzień tygodnia
1* 2* 3* 4** 5** 6**

odległość 
strzelania (10 m, 

50 m, 25 m)

godzina 
strzelań

kon-
ku-

rencja

godzina 
rozgrywa-
nia barażu

godzina 
rozgry-
wania 
finału

klasy-
fikacja 

zespoło-
wa

Każdy kolejny dzień zawodów powinien być opisany datą i dniem tygodnia

*Kolumny 1,2,3 – informacje obowiązkowe

**Kolumny 4,5,6 – w zależności od potrzeb (można je pominąć)

II część programu zawodów – informacje dodatkowe
Zgłoszenia do zawodów: termin, ewentualne uwagi

Adres: informacja do kogo mają być przesyła-
ne zgłoszenia: nazwisko, adres, telefon, 
e-mail

Zakwaterowanie: informacje o zakwaterowaniu

Wyżywienie: informacje o wyżywieniu

Startowe: informacje o wysokości startowego

Inne inne ważne informacje

Przesyłane informacje proszę zapisywać w plikach edycyjnych – Word, 

Excel

Wzór   do   naśladowania
Ujednolicenie formy programów imprez strzeleckich, przeznaczonych do kalendarza na stronie www PZSS, zdecydowanie 

przyspieszy ich publikowanie, wyeliminuje zagrożenie pomyłkami i sprawi, że zamieszczenie nie będzie wymagać dodatkowych 
konsultacji, wyjaśnień i domysłów. 

Przygotowujmy je według formatki, opracowanej przez Adama Stępnia:

Nazwa zawodów
Data, Miejsce

Regulamin zawodów 
(jeżeli jest załączony do programu)

Program zawodów
(najlepiej w formie tabelarycznej wg poniższego wzoru):



g w i a z d o z b i ó r

W dorobku jednego z największych strzel-
ców znajdujemy 11 medali najwięk-

szych imprez J. Zapędzki prezentował wszech-
stronność i najwyższy poziom praktycznie we 
wszystkich konkurencjach pistoletowych. 

J. Zapędzki jest znany z charakteru 
i własnego zdania. Już początek kariery 
pięciokrotnego olimpijczyka był w opo-
zycji do teorii nakazujących rozpoczyna-
nie treningów w młodziutkim wieku. Pan 
Józef był już 28-latkiem kiedy poważnie 
zajął się sportem. Odbierając pierwszy 
złoty medal olimpijski dobiegał czter-
dziestki. W stolicy Bawarii, jako ponad 
czterdziestoletni mężczyzna, zwyciężał 
znacznie młodszych konkurentów. Zwy-
cięstwa okraszał rekordami olimpijskimi. 
W Montrealu był w świetnej dyspozycji; 
strzelał bezbłędnie aż do zacięć, które 
zniweczyły szansę walki o kolejne tro-
feum. Twardy charakter przysparzał pię-
ciokrotnemu olimpijczykowi trosk, ale też 

pozwalał mu osiągać sukcesy, nie tylko 
na strzelnicach; hart ducha się przydał, 
kiedy zaatakowała poważna choroba… 

J. Zapędzki zakończył karierę w wieku 
51 lat, będąc nadal w formie. Zawsze słynął 
z doskonałego planowania treningów i skru-
pulatnego realizowania założonych celów. 
Intensywność zajęć sprawiała, że w jego 
przypadku słynna doktryna „worek amunicji, 
na worek medali” nie miała zastosowania. 
Worek medali niedościgłego mistrza bro-
ni krótkiej był okupiony małą liczbą zużytej 
amunicji co zadziwiało specjalistów. 

Od Meksyku i Monachium minęło wie-
le lat, ale kibice nie zapominają wybitnego 
sportowca. Nie tylko starsi, którym odświeża 
wzruszenia, ale i młodzi łowcy autografów. Za-
interesowanych pan Józef raczy uwagami wy-
powiadanymi ze swadą i poczuciem humoru.

Mistrzowi życzymy wiele zdrowia i mamy 
nadzieję, że ma w swych planach jeszcze du-
żo spotkań z miłośnikami strzelectwa… gw

Jubileusz   Mistrza
Bieżący rok przyniósł Józefowi Zapędzkiemu, mistrzowi olimpijskiemu z Meksyku 
(1968) i Monachium (1972) dwie ważne rocznice: 11 marca świętował jubileusz 
80 urodzin, zaś we wrześniu minęło 70 lat od agresji niemieckiej, w rezultacie której 
jego ojciec Jan stracił najpierw wolność, a następnie – w obozie koncentracyjnym 
– życie. Pamięć utraconego rodzica sprawiła, że złoty medal olimpijski, zdobyty 
1 września 1972 r., w pobliżu Dachau, ma dla sportowca znaczenie specjalne. 

Józef Zapędzki, ur. 11.03.1929 r. w Kazimierówce pow. Zawiercie. Syn Jana i Marii. Ppłk. WP 
w st. sp. Magister wf – AWF Wrocław. W latach 1960–1980 reprezentował Śląsk Wrocław 

Specjalista broni krótkiej (pistolet szybkostrzelny, dowolny, pneumatyczny, wojskowy). Dwukrot-
ny mistrz i rekordzista olimpijski (Meksyk 1968 i Monachium 1972). Pięciokrotny olimpijczyk (Tokio 
1964, Montreal 1976, Moskwa 1980). Medalista mistrzostw świata (srebrny i brązowy) i Europy (złoty, 
dwa x srebrny i 4 x brązowy). 23-krotny mistrz Polski. Wielokrotny rekordzista i współrekordzista kraju. 


