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Podobno nie ma ludzi niezastąpionych? 
To prawda z dziedziny ludowych, z którą 
można się zgadzać, bądź nie. W przypadku 
Stanisława Frydrycha – zdecydowanie nie! 
Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy 
jak Pan Stanisław jest obecny na strzelni-
cach śrutowych świata: w każdym strzale, 
w przepisach określających liczbę rzutków 
w konkurencji – w wielu zapisach obowią-
zujących regulaminów. W ostatnich latach 
wspominał o potrzebie zlikwidowania dru-
giego strzału w trapie: – Strzelectwo to 
precyzja – argumentował – w żadnej innej 
konkurencji nie ma poprawek! Nie strzela się 
już do ptaków! Nie zdążył, ale to co zrobił 
dla polskiego strzelectwa i strzelectwa w skali światowej wystarczyłoby na zasługi wielu 
ludzi. Być może reformatorskie dzieło zmarłego, jego swoisty testament, w przyszłości 
podejmie ESC pod wodzą nowego prezydenta? Władimir Lisin zapowiada ważne zmiany, 
jeszcze w sposób zawoalowany, dyplomatycznie, ale?... Pożywiom, uwidim! Tymczasem 
dziękujemy szefowi ESC, że znalazł czas dla „Strzelectwa Sportowego”. 

Nie znaleźli go niestety na poważne skonsultowanie z PZSS swej propozycji autorzy 
tzw. społecznego projektu ustawy o broni i amunicji, przed złożeniem wniosku do sej-
mowej komisji „Przyjazne Państwo” i uruchomieniem szumu medialnego. Co oczywiście 
nie powstrzymało ich przed umieszczeniem PZSS w gronie organizacji wspierających 
cały projekt. Zgodność co do niektórych szczegółów nie oznacza jednak zgodności co 
do całości, a tej nigdy PZSS nie deklarował! Tym bardziej prawa do umieszczania na-
zwy organizacji wśród jednoznacznie popierających projekt. Nie zamierzam uczestniczyć 
w tanich popisach demagogii, obrzucania się inwektywami i porównywania wydarzeń 
towarzyszących zbrodni największej, opisanej w Biblii, do jakiegoś osobistego rozczaro-
wania wynikającego z niemożności zrobienia geszeftu życia. Te brednie o srebrnikach? 
Skoro jesteśmy w tej konwencji, zwrócę uwagę na inne ponadczasowe słowa o „dawaniu 
fałszywego świadectwa” i wezwanie: „niech pierwszy rzuci, kto jest bez winy!. Dedykuję 
je „pryncypialnym” krytykom wszelkich poczynań Związku, porwanym falą dyżurnego 
oburzenia… Przypomnę tylko mądrość Spinozy, wybitny filozof powiedział: „Jan ocenia-
jąc Piotra, określa siebie, nie Piotra”...

Zainteresowanych tematem odsyłam do tekstu w dalszej części magazynu
Dość tych cytatów z górnej półki, zejdźmy do naszego kwartalnika. To przypadek, że 

aż tyle w nim o Białymstoku, ale bez poczucia winy, krótka przecież historia klubu, jego 
rozwój i wzrost znaczenia, pozycja świetnie obsadzonych i zorganizowanych zawodów 
międzynarodowych w kalendarzu PZSS są godne propagowania. 

Zwracam też uwagę na artykuł szkoleniowy, spółka autorska nie bierze sobie do ser-
ca próśb i gróźb redakcji, pisze z rozmachem, ale ciekawie, musieliśmy więc podzielić 
materiał na dwie części, żeby raz – nie zapełnić całego numeru i dwa – umożliwić jednak 
wszystkim zainteresowanym poznanie ciekawej inicjatywy środowiska wrocławskiego. 

Za sprawą naszych juniorek odnotowaliśmy ostatnio kilka miłych chwil podczas za-
wodów śrutowych. Przywołajmy wspomnienia kojarzone z jednym z naszych najwięk-
szych mistrzów w tej dyscyplinie.

 Gratuluję też zawodniczkom, w których życiu zaszły ostatnio ważne zmiany.
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Przede wszystkim w imieniu czytelników 
„Strzelectwa Sportowego” gratuluję wy-

boru na stanowisko prezydenta ESC. W pań-
skim programie wyborczym zaciekawiła nas 
zwłaszcza idea reaktywowania Pucharu 
Europy; zarówno ze względów sportowych: 
szansę wzrostu rangi i poziomu rozproszo-
nych obecnie zawodów międzynarodowych, 
jak i organizacyjnych: widzimy możliwość 
przeprowadzenia rundy tej rywalizacji rów-
nież w naszym kraju. Czy ESC podjęła już 
jakieś działania w tym kierunku? 

Bardzo dziękuję za gratulacje i pamięć. 
Doskonale rozumiem, że nowe stanowisko, 
które mi powierzono wiąże się z odpowie-
dzialnością i dodatkowymi obowiązkami. 
Świadomie podjąłem to wyzwanie i traktuję 
je bardzo poważnie! Muszę teraz zdecydo-
wanie szerzej i głębiej wnikać w sprawy 
Konfederacji i sportu w ogóle. Jest to wie-
dza o ogromnej objętość, ale posiadanie 
tych informacji prowadzi do jasnych wnio-
sków i zrozumienia zadań, które stoją przed 
społecznością strzelecką. 

Co do Pucharu Europy?… Nie ma na-
turalnie żadnych przeszkód, uniemożliwia-
jących Polsce stanie się jednym z krajów, 
które będą organizować tę rywalizację!

W październiku br. polscy juniorzy 
odnieśli w sukces w Finale Ligi Europej-
skiej. To nowa inicjatywa, o specyficz-
nych, regionalnych zasadach rozgrywania 
eliminacji, z dynamizującymi rozgrywkę  
bezpośrednimi pojedynkami między za-
wodnikami. Czy zechce Pan przybliżyć 
myśl przewodnią powołania Ligi?

Zadaniem Europejskiej Ligi Junio-
rów jest zaszczepianie zainteresowania 
naszym sportem w młodym pokoleniu 
– przyszłości europejskiego, i nie tylko, 
strzelectwa sportowego. To bardzo ważna 
inicjatywa i wszelkimi sposobami będzie-
my ją podtrzymywać, i rozwijać.

Popularyzacji zapewne pomogłaby 
szersza obecność strzelectwa w mediach 
masowych! Niestety dyscyplina rzadko po-
jawia się nawet w pismach sportowych, nie 
mówiąc o programach telewizji. Oglądanie 
naszych zawodów wymaga od widza pew-

nego przygotowania. Ze względów technicz-
nych i wymogów regulaminowych relacje 
ze strzelnic są trudniejsze w realizacji, ale 
chociażby w Atlancie w 1996 r. występy 
strzelców były pokazane wręcz wzorowo, 
z dynamiką i dramaturgią rozgrywki. A więc 
można! Technika od tamtego czasu poszła 
do przodu... Czy nie warto byłoby zorga-
nizować jakiejś konferencji,… szkolenia 
z udziałem przedstawicieli telewizji w celu 
wypracowania ciekawej formy przedstawia-
nia naszej dyscypliny? Może warto, jeśli to 
możliwe, nawiązać ścisłą współpracę z Eu-
rosportem np. w przygotowaniu wyspecjali-
zowanej ekipy?

Organizowanie finałów w zmienionej 
formie, dynamizowanie ich przebiegu…  
wszystko to ma na celu przyciągnięcie 
mediów do strzelectwa. Zwłaszcza współ-
praca z kanałami TV jest jednym z naszych 
priorytetów. Wprowadzenie finałów zawo-
dów strzeleckich na ekrany telewizorów 
uważamy za zadanie kluczowe. 

Instrumenty do realizacji tej idei są zna-
ne, ale oczywiście widzimy sens organizo-
wania spotkań, dalszego omawiania tych 
problemów tak wewnątrz Konfederacji, jak 
i z zawodowcami z telewizji i innych me-
diów. Patrzymy przychylnie na wszelkie 
propozycje mogące wpłynąć pozytywnie na 
popularyzację naszej dyscypliny, mają one 
przecież jeden cel, współgrają ze sobą.

Większa obecność w mediach wpły-
nęłaby na dopływ sponsorów do strzele-
ctwa, poprawiła możliwości finansowania 
dyscypliny.

Prawda! Kiedy sport ma telewizyj-
ne audytorium, znajdują się i sponsorzy. 
W gronie wspierających może występo-
wać wiele organizacji, towarzystw, rów-
nież tych nie zawsze związanych bezpo-
średnio ze strzelaniem i bronią. Traktujemy 
poważnie możliwość pozyskania wspar-
cia również spoza grona przedstawicieli 
wytwórców i sprzedawców wyposażenia 
strzeleckiego. Producenci i handlowcy są 
niezaprzeczalnie naszymi naturalnymi so-
jusznikami, ale nie w każdej sytuacji mogą 
występować jako główna siła wspierająca 
nas w tym zadaniu, mają bowiem szereg 
istotnych ograniczeń, chociażby co do 
obecności w telewizji.

Od pewnego czasu z niepokojem ob-
serwujemy wypadanie konkurencji strzele-
ckich z programu igrzysk olimpijskich. Nas 
szczególnie boleśnie dotknęło praktycznie 

uśmiercenie ruchomej tarczy. Rozumiem, 
że to raczej temat dla ISSF, ale tak waż-
na federacja, jak ESC powinna mieć w tej 
sprawie wiele do powiedzenia… Właśnie, 
czy ma coś do powiedzenia?

Odpowiem dyplomatycznie: nie jestem 
przekonany, że ta decyzja była właściwa. 
Przede wszystkim zabrakło szerszego prze-
dyskutowania tej kwestii w gronie społecz-
ności strzeleckiej, na forum publicznym. 

Pańską zasługą jest, że m.in. czo-
łowi uczestnicy finału Ligi Europejskiej 
zostali obdarowani atrakcyjnymi nagro-
dami. Dziękujemy! Dotychczas w naszych 
zawodach, zwłaszcza w porównaniu 
z innymi dyscyplinami, bywało różnie… 
Czy możemy rozumieć, że kierunek na 
uatrakcyjnienie nagród, a więc material-
ne dowartościowanie gwiazd strzelectwa 
w rywalizacji europejskiej, będzie już stale 
przedmiotem troski ESC? 

Tak, nadal będziemy aktywnie rozwijać 
ten kierunek. Trzeba jednak sobie uświa-
domić jak wiele zależy od sponsorów. 
Dlatego wszyscy i ESC, i federacje naro-
dowe musimy dołożyć wszelkich starań, 
żeby nasz sport zdecydowanie bardziej 
ich przyciągał.

Być może chciałby się Pan podzielić 
z czytelnikami „Strzelectwa Sportowe-
go” jakimiś informacjami, zamierzeniami 
o które nie pytaliśmy w rozmowie? 

Jestem pewny, że już niedługo czytel-
nicy pisma będą mieli możliwość pozna-
nia ważnych zmian, które wyjdą strze-
lectwu na dobre, i przekonania się o ich 
nieuchronności…

Zabrzmiało tajemniczo i ciekawie? Czy 
możemy prosić o szczegóły?…

Wkrótce… 
Dziękujemy za rozmowę, życzymy wy-

trwałości i sukcesów w kierowaniu ESC. 
Dziękuję.

Będą   zmiany
Rozmowa z Władimirem Lisinem, 
prezydentem Europejskiej Konfede-
racji Strzeleckiej.

W y w i a d
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W2007 r. auto pojechało do Białorusi. 
Teorię burzy nieco zwycięstwo Ag-

nieszki Staroń w 2008 r., ale już w ubie-
głorocznym, listopadowym super finale, 
wieńczącym zawody klasyfikacyjne POL-
MOZBYT PLUS POLISH OPEN KALIBER 
2009, po walce w rytm trąbek, piszczałek, 
okrzyków i klaskania, z pojedynku o fiata 
pandę zwycięsko wyszła Daria Szytko. 
Reprezentantka Ukrainy pokonała Kamilę 

Krauz (ZKS Warszawa) i Patryka Jakubow-
skiego (Kaliber Białystok). Szansę na pudło 
miał jeszcze Igor Sołowiow, zasady super 
finału są jednak mordercze i o sukcesie lub 
porażce decyduje jeden najlepszy strzał, 
a ten uplasował Białorusina na 4. pozycji.

Kamila była blisko samochodu, strzeli-
ła dobrze (10,2), ale 0,6 p. słabiej niż Daria 
i ostatecznie wróciła do domu z kompletem 
błyszczących garnków Amwaya. Miesiąc po 

Zostały   garnki
Jeśli tendencja się utrzyma, białostocki „Kaliber” znajdzie się wśród czoło-
wych dostawców samochodów do państw za naszą wschodnią granicą. 
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ślubie – jak znalazł! Również dwaj 
pozostali uczestnicy ścisłego fina-
łu i zwycięzcy poszczególnych eli-
minacji (patrz: strona PZSS), dzięki 
licznym sponsorom imprezy, nie 
zostali z pustymi rękami. 

Tegoroczne zawody odby-
ły się w białostockim Zespole 
Szkół Rolniczych. Placówka ma 
status szkoły mistrzostwa spor-
towego i trzeba powiedzieć, że 
takich sal i wyposażenia móg-
łby jej pozazdrościć niejeden 

poważny klub. Funkcjonalny kampus szkoły jest położony na ru-
bieżach miasta, dobrych kilka kilometrów od centrum, nie można 
więc było liczyć, że jak poprzednio, kiedy zawody rozgrywano 
w pobliżu kościoła św. Rocha, kibice zwalą bez specjalnego za-
praszania. W nowych warunkach organizatorzy zapewne musieli 
mocniej się nagimnastykować, żeby zachęcić widzów do jak by 
nie było wyprawy za miasto. Sądząc jednak po zapełnieniu sali 
zawodów i ten kłopot rozwiązali skutecznie. 

A wracając do motoryzacyjnej ekspansji Kalibra, chyba trudno 
będzie odwrócić obecny trend; zagraniczne ekipy wystawiają naj-
mocniejsze składy, a już słychać, że popularność mistrzostw „Kali-
bra” zatacza coraz szersze kręgi i reprezentacje następnych państw 
szykują się do walki w przyszłych edycjach białostockiego Polish 
Open.  (gaw)

Fot. Włodzimierz G. Gałecki 

f o t o r e p o r t a ż

Finał   Pucharu   Świata
Już po ukazaniu się poprzedniego numeru maga-
zynu 24–29.10.2009 Wuxi, chińskie miasto położone 
około 130 km od Szanghaju, gościło najlepszych 
strzelców świata, którzy rywalizowali w zawodach 
wieńczących ubiegłoroczną edycję Pucharów Świata.

Gospodarze doło-
żyli wszelkich sta-

rań organizacyjnych, 
by impreza przebie-
gała sprawnie. Zawo-
dy zostały rozegrane 
w obiekcie przypo-
minającym strzelnicę 
olimpijską w Pekinie. 

Jedyną reprezentantką naszego kraju, która zakwalifikowała 
się do tych zawodów była Mirosława Sagun – Lewandowska. 
Mirka dzięki bardzo dobremu występowi w Mediolanie (3. miej-
sce w p. pn 40) na koniec roku była 7. w rankingu światowym 
ISSF.

Zawodnicy chińscy, startując pod dużą presją, starali się 
wypadać jak najlepiej, nie we wszystkich jednak konkurencjach 
udawało się im stanąć na najwyższym stopniu podium. Nie by-
ło łatwo, poziom wyników w niektórych konkurencjach był re-
welacyjny, np. w kd mężczyzn 3x40 dwa pierwsze miejsca dały 
wyniki po 1180 pkt. W kpn kobiet zawodniczka chińska uzyskała 
400. Finały również dostarczały wiele emocji, poziom sportowy 
był bardzo wyrównany, co powodowało że o miejscu na podium 
decydowały dziesiętne strzałów finałowych. Cóż, tak wysoki po-
ziom sportowy nie dziwi; w zawodach startowało bowiem po 10 
najlepszych zawodników świata w każdej konkurencji. Miejmy 
nadzieję, że w następnym finale nasza ekipa będzie uczestniczyć 
w liczniejszym składzie niż 2009 r. (więcej na www.pzss.org.pl)

Tekst i fot. Jolanta Tołczyk
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Andrzej Kijowski odniósł się nie tylko 
do wydarzeń na strzelnicy, zwrócił 

uwagę na aktywność pozasportową na-
szych gwiazd. Jola Samulewicz postrzega 
2009 r. jako okres przygotowawczy przed 
prawdziwą walką w br., a Robert Piwowar-
ski rzeczowo analizuję sukcesy młodych 
pistoleciarzy. Przykład absolutnej sym-
biozy demonstrują Tomasz Łukaszewski 
i Grzegorz Pietrzyk; mówią jednym gło-
sem, oszczędzając tym samym ok. 50% 
słów, co w dobie kryzysu wydaję się być 
uzasadnione. Lakonicznością wypowiedzi, 
przebija ich jednak Irek Uss. Jego ocena 
może jeszcze nie osiągnęła skondensowa-
na relacji Juliusza Cezara z bitwy pod Zelą: 
veni, vidi, vici, ale kierunek jest właściwy. 
Najbardziej swoje wywody zredukowa-
li trenerzy śrutowi; nie powiedzieli nic… 
Zapewne przeszkodziły: bariera językowa, 
wrodzona skromność i chęć uniknięcia 
niezręczności oceniania własnej córki? 
A za sprawą Oli Jarmolińskiej i spółki tro-
chę się wydarzyło w tym światku. Uwagę 
zwrócił styl walczącego Andrzeja Głydy 
w Mariborze. Objawił się klub z Rawicza, 
budowany wprawdzie na wzór drużyny 
piłkarskiej Realu, ale w przeciwieństwie 
do zespołu z Madrytu – z sukcesami. Pani 
dyrektor sportowa dostrzega szersze pod-
stawy ubiegłorocznych sukcesów, wzrusza 
obrazkami narodowej flagi na maszcie i nie 
szczędzi dawki uszczypliwości organizato-
rom ważnych zawodów. 

(red.)

Andrzej Kijowski (ka-
rabin): 

W roku poolimpij-
skim nasi najlepsi za-
wodnicy w karabinie 
mięli czas na zmiany 
w sprzęcie, technice 

strzelania, na eksperymentowanie. Rozpo-
częli też przygotowania do tegorocznych 
mistrzostw świata w Monachium gdzie 
do zdobycia będą pierwsze miejsca olim-
pijskie. Dobry występ w tych zawodach 
będzie przepustką do kadry olimpijskiej 
i spokojnych przygotowań do startu w IO 
w Londynie w 2012 roku. Zawodnicy be-
spośredniego zalecza i juniorzy mięli okazje 
udowadniania aspiracji reprezentacyjnych. 
Wielu z nich wykazało, że mają szanse 
startu w IO 2016 roku, a może i szybciej?

Nie samym sportem człowiek żyje; 
czołowe zawodniczki zmieniły stan cywil-
ny: Kamila Krawczyk wyszła za swego tre-
nera i kolegę ze strzelnicy Rafała Krauza, 
natomiast Agnieszka Staroń od 5 grudnia 
nosi nazwisko męża Nagay. Michała nie 
zraziły częste wyjazdy żony na zawody 
i zgrupowania, a nawet wciągnęło go takie 
życie. We wrześniu treningi podjęła Renata 
Mauer–Różańska. Stara się godzić obo-
wiązki rodzinne z wyczynem, co nie jest 
łatwe. Jej pierwsze wyniki są obiecujące 
i podbudowują zawodniczkę aspirującą do 
startu w MŚ.

Największą wartością, która zwróciła 
moją uwagę w 2009 r. była pasja i chęć 
doskonalenia się widoczna u zawodników. 
Nawet jeżeli jeszcze nie wszystko im wy-
chodziło, to zaangażowanie i profesjonalne 
podejście do treningów sprawiały duże za-
dowolenie i zbudowały nadzieje na sukcesy 
w 2010 roku. 

Tomasz Łukaszew-
ski, Grzegorz Pie-
trzyk (karabin): 

Rok 2009 można 
ocenić jako udany, 
ale pozostawił nie-
dosyt. Występ w mi-

strzostwa Europy w Pradze należy uznać 

za rozczarowujący, 
zwłaszcza w konfron-
tacji z nadziejami roz-
budzonymi w impre-
zach sprzed ME. Do 
Pragi juniorzy pojecha-
li w niepełnym składzie 

(w pneumatyku chłopców nadal nam bra-
kuje do czołówki światowej). Wyniki uzy-
skiwane w zawodach międzynarodowych 
w Suhl i Pilznie nie dawały powodów do 
radości. Problem ze startem mieli maturzy-
ści, niektórzy zrezygnowali z przygotowań 
starając się nadrobić zaległości w szkole. 
Ci bardziej systematyczni bronili naszych 
barw. 

Do Osijeku zespoły juniorskie przygo-
towały się w Bydgoszczy. W Chorwacji 
zwłaszcza dziewczyny powetowały sobie 
niepowodzenia z mistrzostw Europy w Pil-
źnie (2008 r.) i zdobyły 3 medale. Juniorom 
niewiele brakowało w rywalizacji zespoło-
wej w konkurencji kdw 60 leżąc. Natomiast 
w kdw 3x40 musimy jeszcze dużo popra-
cować, aby walczyć o finał w imprezach tej 
rangi...

Ireneusz Uss (pisto-
let):

W ocenie 2009 
roku, szczególną 
uwagę zwracam na 
zawodników: Adam 
Mikołajczyk – znaczą-
ca progresja wyników 

sportowych, rekordy życiowe w obu konku-
rencjach, Tomasz Wawrzonowski – sukcesy 
sportowe w zawodach rangi mistrzowskiej, 
Tomasz Pałamarz – zauważalny rozwój spor-
towy zawodnika, Dominika Bartosz – naj-
młodsza, zdolna, czyniąca spore postępy.

Jolanta Samulewicz 
(pistolet):

Rok 2009 
w grupie juniorskiej 
był podporządkowa-
ny przygotowaniom 
do tegorocznych 
mistrzostw świata 

w Monachium. Starty w mistrzostwach Eu-
ropy w Pradze i Osijeku dały zawodnikom 

Podsumowanie   2009   r.
Trenerzy kadry stawiają akcenty na wydarzeniach minionego roku. Zale-
żało nam, żeby były to spojrzenia indywidualne, nie koniecznie odnoszące 
się do największych sukcesów: medalu ME Sławomiry Szpek, fi nału Pu-
charu Świata Mirosławy Sagun–Lewandowskiej, popisów juniorów w ME. 
Prosiliśmy o nie powielane sprawozdań z zadań zleconych.
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szansę na przetarcie, a trenerom – na bu-
dowanie zespołów. Ważna okazała się ini-
cjatywa ESC Europejska Liga Młodzieżowa. 
Podstawowym celem startu w Lidze były 
przygotowania do Igrzysk Młodzieżowych 
w Singapurze (2010 r.). Dynamiczna for-
muła bezpośrednich, indywidualnych poje-
dynków decydowała o zwycięstwie zespołu. 
I dostarczała zawodnikom dużej dawki ad-
renaliny. Dobrze, wszelkie formy rozgrywek, 
wystawiające na próbę charaktery naszych 
zawodników są pożądane. Chociażby co-
raz popularniejsze w kraju tzw. super finały 
dostarczające mnóstwo emocji, a przez to 
wzmacniające psychikę zawodników. 

Robert Piwowarski 
(pistolet):

W ME w Pradze 
Tomasz Wawrzonow-
ski uzyskał wynik na 
bardzo dobrym po-
ziomie (578 p). i tytuł 

mistrzowski. Zawodnik realizował założenia 
przedstartowe. Nie popełniał wielu błędów 
technicznych. Mądrze rozegrał konkuren-
cję taktycznie. Dobrze strzelał w finale bro-
niąc pierwszego miejsca. Uzyskał rezultat 
wyższy, od oczekiwanego. Dobrze wypadł 
Tomasz Pałamarz – 12. miejsce. Trochę 
poniżej oczekiwań strzelał Marceli Krzy-
sztoń – był debiutantem, ale zmobilizował 
się w dalszej części konkurencji i wyciągnął 
wynik. Drużyna zdobyła 1709 pkt i srebrny 
medal M E.

W Mistrzostwach Europy w Osijeku zno-
wu błysnął Tomasz Wawrzonowski, w pd, 
wyrównał rekord życiowy (552), zdobył 
srebrny medal. W ps 30+30, po strzelaniu 
dokładnym prowadził, ostatecznie wywal-
czył brąz. Tomasz Pałamarz, wynikiem 543 
punkty wszedł do finału z 5. miejsca. W ps 
również miał udany występ – 9. miejsce. 
Trochę poniżej oczekiwań strzelał Rafał 
Ciszkowski, był jednak debiutantem, nie 
wytrzymał konkurencji do końca. Drużyna 
wystrzelała złoty medal w pistolecie dowol-
nym i brązowy w sportowym. 

Zwracam też uwagę na otwarcie strzel-
nicy finałowej we Wrocławiu. Ten obiekt 
sprawi, że zawodnicy będą mogli zdecydo-
wanie szybciej wejść w sezon kulowy. 

Jolanta Tołczyk, 
dyrektor sportowa 
PZSS:

Ciekawy rok, 
obfitujący w wiele 
sukcesów w zawo-
dach międzynaro-
dowych, w mistrzo-

stwach i Pucharze Świata, a zwłaszcza 
w mistrzostwach Europy. Dostarczył 
wzruszeń za sprawą zawodników, którzy 
umożliwili nam wielokrotne wysłuchanie 
hymnu narodowego i podziwianie, jesz-
cze częściej, polskiej flagi na maszcie. 
Źródła tych sukcesów biją w klubach, 
gdzie trenerzy, często pracujący spo-
łecznie lub za skromne wynagrodzenie, 
wyszukują i szlifują młode talenty. Korzy-
stając z okazji chciałabym pogratulować 
zaangażowania i medali zdobywanych 

tak w krajowym współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży, jak i w rywalizacji mię-
dzynarodowej.

„Wydarzeniem” mijającego roku, by-
ło usytuowanie strzelnicy ME w Pradze. 
Często się zdarza, że gospodarze zawo-
dów, nawet rangi mistrzowskiej, potra-
fią zaskoczyć uczestników logistycznie; 
strzelcy są odporni i przywykli radzić 
sobie w praktycznie każdych warunkach, 
nawet tych najmniej przewidywalnych. 
W Pradze finały rozgrywano na prowi-
zorycznej strzelnicy w podziemnym par-
kingu hali widowiskowej. Publiczność… 
owszem, miała dostęp, wprawdzie 
ograniczony, ale za to płatny... Cóż, ME 
w Pradze nie przyniosły chluby organiza-
torom, ekipy wyjeżdżały z pewnym nie-
smakiem… 

Zebrał wgg

Widać Alicja Ziaja albo nie zna tej rady, 
albo nie bierze jej do serca, albo, co 

najbardziej prawdopodobne, nie krepują jej 
uczciwe odruchy i czysta gra. Wkrótce po 
ogłoszeniu jej zwycięstwa w kpn 40 kobiet 
zawodów klasyfikacyjnych w Białymstoku 
wynikiem 399 p., jej nowym rekordem ży-
ciowym, Ala złożyła protest i zażądała… 

obniżenia rezultatu! Udowad-
niała sędziom, że błędnie 
zaliczyli jej jedna „10”. Do-
kładna analiza wykazała, że 
miała racje, „9” okazała się 
być bardzo mocną, ale „9”. 
Widać opatrzność czuwała 
jednak, bo 398 p. również 
dało I. miejsce sympatycznej 
i zawsze koleżeńskiej zawod-
niczce częstochowskiego 
AZS LOK. Gratulujemy kolej-

nego zwycięstwa w zawodach, a jeszcze 
bardziej zachowania, które przypomina co 
miał na myśli twórca określenia „sporto-
wa postawa”. 

Przytomnie wydarzenie skomentował 
trener Andrzej Kijowski: –„ A zapłaciła stó-
wę za protest” – zapytał retorycznie…  (g)

Fot. Włodzimierz G. Gałecki

Fair   Play 
Janusz Głowacki, wspominając początki pracy w redakcji „Kultu-
ry”, przywołał radę udzieloną mu przez naczelnego pisma Janusza 
Wilhelmiego, w opinii autora „Polowania na muchy” człowieka 
nieprzeciętnie inteligentnego i równie cynicznego: – „Januszku 
– powiedział redaktor – strzeż się pierwszych odruchów, bo mogą 
być uczciwe…” 
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Ta anegdota, obrazuje szacunek i uzna-
nie jakim cieszył się Pan Stanisław 

w środowisku sportowym. Uwypukla też 
życiową postawę Stanisława Frydrycha, 
nacechowaną rozsądkiem, zdecydowa-
niem, poważnym traktowaniem obowiąz-
ków i odwagą w wyrażaniu swoich racji 
– jeśli trzeba – nawet wbrew obowiązują-
cym trendom. 

Życie nie szczędziło Panu Stanisławo-
wi okazji do wyrabiania twardości cha-
rakteru. Jako młody chłopak zamieszkały 
w woj. lwowskim, po agresji sowieckiej 
we wrześniu 1939 r., a następnie włącze-
niu wschodnich terenów Rzeczpospolitej 
do ZSRR, został wcielony do armii czer-
wonej i wywieziony na daleki Sachalin, 
na zaplecze konfliktu japońsko–rosyjskie-
go. Tam się hartował w bardzo trudnych 
warunkach, o głodzie i w ciężkim znoju. 

Kiedy dowiedział się o możliwości wstą-
pienia do wojska polskiego niezwłocznie 
rozpoczął starania o przeniesienie. Nie 
było łatwo, a czas mijał, Rosjanie nie 
chcieli stracić uzdolnionego technicznie 
żołnierza, wykształconego w lwowskiej 
filii słynnej Szkoły Inżynierskiej Wawelber-
ga i Rotwanda. Pan Stanisław, jak często 
w jego życiu, dopiął swego i jako pancer-
niak przeszedł szlak bojowy tej formacji 
w I. Armii Wojska Polskiego. Jego prze-
życia z tamtego okresu mogłyby się stać 
kanwą scenariusza frapującego filmu. 

Po wojnie Stanisław Frydrych pracował 
w różnych instytucjach wojskowych. I dużo 
czasu poświęcał swojej pasji – sportowi. 
Zamiłowanie do motoryzacji sprawiło, że 
w CWKS Legia Warszawa prowadził sekcję 
motorową. Ale swoje marzenia najpełniej 
zrealizował w strzelectwie sportowym. Puł-

kownik Wojska Polskiego użył swoich wpły-
wów i włożył wiele wysiłku, żeby przekonać 
szefostwo sportu wojskowego do konkuren-
cji strzelania do rzutków. Sprawił, że zostały 
one uznane oficjalne, a tym samym znalazły 
miejsce w wojskowych klubach strzele-
ckich. W ówczesnej rzeczywistości było to 
równoznaczne z możliwością funkcjonowa-
nia i rozwoju. Realizował też własną karierę 
zawodniczą, jak zwykle i do tego zadania 
podchodził z należytą powagą. Kiedy uznał 
że powinien się wzmocnić fizycznie, obcią-
żył torbę cegłami i z tym balastem poruszał 
się na co dzień w drodze do pracy, na trenin-
gi… wszędzie. W latach 60. był mistrzem 
Polski w konkurencji skeet. 

 Pana Stanisława bardzo zajmowała 
organizacja zawodów strzeleckich. Wyka-
zywał w tym uzdolnienia wykorzystywane 
w pracy Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego. W charakterze wolontariusza! 
Propozycje etatu z comiesięczną pensją 
niezmiennie odrzucał. Po przejściu w stan 
spoczynku, w mocno dorosłym już wieku, 
nauczył się języka angielskiego (rosyjski 
i niemiecki miał okazję poznać wcześ-
niej…) i zaangażował w prace w struktu-
rach europejskich (ESC) i światowych (IS-
SF) strzelectwa sportowego. Z czasem stał 
się uznanym autorytetem Komisji Strzela-
nia do Rzutków w tej ostatniej organizacji. 
Pełnił role delegata technicznego na naj-
większych światowych zawodach. W 2000 
r. został wyróżniony zasiadaniem w Jury 
D’Apel igrzysk olimpijskich w Sydney. 

Pan   Stanisław
Igrzyskom olimpijskim w Moskwie towarzyszyła napięta atmosfera, tymczasem 
gospodarze, dysponujący liczną rzeszą zawodników i księżycową ekonomią, mocno 
forsowali pomysł, by w konkurencjach strzeleckich wystawiać 4–osobowe drużyny. Idea 
kontrowersyjna, wpływająca zdecydowanie na zwiększenie i tak wysokich kosztów przy-
gotowań i startu reprezentacji narodowych. Przedstawiciele państw zachodnich byli 
przeciwni takiemu rozwiązaniu. Ich ekonomiczna argumentacja nie znajdowała jednak 
przychylnego odzewu. Szukali więc pomocy osoby, której głos zostanie wysłuchany 
z należytą uwagą; zwrócili się do Pana Stanisława Frydrycha. Pan Stanisław w rzeczo-
wym wystąpieniu opowiedział się zdecydowanie za 3–osobowymi drużynami… Wbrew 
ofi cjalnemu stanowisku przedstawicieli ZSRR, na ich terenie! W tamtych czasach miało 
to swoją wymowę. Głos Pana Stanisława został przyjęty!…
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Dociekliwy umysł skłaniał go do analiz 
zawodów i poszukiwania możliwości re-
formowania regulaminów oraz do badań 
technicznych używanego sprzętu. Rezultaty 
swoich dociekań przedstawiał w formie go-
towych opracowań i propozycji przyjmowa-
nych przez światowe gremium jako oficjal-
nie obowiązujące regulaminy. 

Na przełomie lat 80/90. ubiegłego wieku 
powszechna była opinia, że uciążliwości dla 
uczestników rywalizacji i otoczenia podczas 
długotrwałych zawodów rzutkowych są już 
nie do zaakceptowania. Potężny 36-gramo-
wy ładunek ołowiu wyrzucany odpowiednią 
dawką prochu zatruwał glebę i atmosferę, 
a huk towarzyszący wystrzałom drażnił uszy 
nie tylko wrażliwych ekologów. Na niektó-
rych strzelnicach (np. we Francji i w Skan-
dynawii) zabraniano używania szczególnie 
uciążliwej amunicji, również naszej krajo-
wej. Zapewne nie bez wpływu światowych 
producentów, którzy optowali za przejściem 
na mniejszy kaliber strzelb (20). W ska-
li światowej oznaczało by to ni mniej, ni 
więcej tylko konieczność wymiany całego 
arsenału i przezbrojenia tysięcy strzelców 
śrutowych. Jest prawem producentów dbać 
o własny interes. Pan Stanisław zdawał so-
bie natomiast sprawę, że koszty takiej re-
wolucji sprzętowej dla wielu federacji mogą 
być zbyt wysokie i oznaczać załamanie tej 
dyscypliny. Akceptując, a nawet będąc orę-
downikiem zmian niwelujących nadmierne 
obciążenia sportowców oraz zmniejszają-
cych koszty szkolenia i zawodów rozpoczął 

badania nad osłabianiem naboju, stopniowo 
wykazywał, że ładunek śrutu z 36 gramów 
można zmniejszyć do najpierw 32 , następ-
nie 28, a ostatecznie 24 gramów! Reduku-
jąc przy okazji ilość prochu i liczbę decybeli. 
Próbował dalej, ale jeszcze mniejszy ładunek 
zbytnio się rozpraszał, by dawać pewność 
skutecznego trafienia. Za te m.in. zasługi 
został uhonorowany, jako jedyny Polak, Nie-
bieskim Krzyżem ISSF. Otrzymał też Złoty 
Krzyż ESC. 

Zaawansowany wiek wielokrotnie skła-
niał S. Frydrycha do ogłaszania chęci wy-
cofania się z prac w strukturach międzyna-
rodowych. – To niemożliwe! – odpowiadali 
koledzy z ISFF, odwołując się do jego po-
czucia obowiązku i znanego obiektywizmu, 
cech niezbędnych na zajmowanych stano-
wiskach, i zawsze obecnych w działalności 
Pana Stanisława oraz do jego reformator-
skich ciągot, nie opuszczających go niemal 
do ostatnich dni. – Stanislaw, jakie jeszcze 
pomysły rodzą się w twojej łysej głowie? 
– pytał często Horst G. Schreiber sekretarz 
generalny ISSF? A Pan Stanisław jeszcze 
przed 2 laty, kiedy zapowiedział wizytę 
w związku, wspomniał o przygotowywa-
nych analizach zmierzających do dalszego 
ograniczenia liczby rzutków w konkuren-
cjach męskich i strzałów w trapie. Do tego 
czasu pojawiał się na zawodach, uważnie 
obserwował poczynania młodzieży, słucha-
ny z uwagą korygował dostrzeżone błędy, 
dekorował duuużo młodszych mistrzów. 
Uczestniczył w życiu PZSS, w obradach 

poprzedniego walnego zebrania delegatów. 
Na ubiegłorocznym styczniowym już nie 
mógł się pojawić, banalny, zdawać by się 
mogło, wypadek w domowym azylu spo-
koju uniemożliwił mu kontynuowanie jego 
misji… 

Pan Stanisław miał to szczęście, że 
doczekał wielu wspaniałych sukcesów 
polskich śrutowców. Sukcesów, których 
najdobitniejszymi przykładami w ostat-
nim czasie były: srebrny medal olimpijski 
Mirosława Rzepkowskiego i mistrzostwo 
świata Andrzeja Głydy, oba w szczególnie 
ukochanej konkurencji skeet. W uznaniu 
osiągnięć Stanisława Frydrycha w pracy 
trenerskiej i w charakterze działacza WZD 
PZSS nadało mu wspomniany tytuł Hono-
rowego Prezesa Polskiego Związku Strzele-
ctwa Sportowego. 

Za wybitny wkład w rozwój sportu 
Stanisław Frydrych został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Odszedł od nas wspaniały Rodak, Patrio-
ta, Człowiek całym sobą oddany ukochanej 
dziedzinie sportu. A przy tym życzliwy lu-
dziom i pełen poczucia humoru uwidacznia-
jącego się zwłaszcza w jego arcyciekawych 
opowieściach snutych ze swadą i dystan-
sem do nawet najtragiczniejszych przeżyć, 
bez żądzy odwetu, cienia kombatanctwa 
i oczekiwania honorów za autentycznie 
przelaną krew, rany i prawdziwe zasługi. 

Cześć jego pamięci! 
(Red.)
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Rywalizację „O Srebrne Muszkiety” 
i „Sprawni jak Żołnierze” prowadzono 

w Białymstoku jak wszędzie. Ale W. Alek-
siejuk, nauczyciel p.o. dostrzegł w nich 
szansę rozwoju strzelectwa przez duże 
„S”. Do idei przekonał dyrektorów: Zespo-
łu Szkół Metalowo–Drzewnych, IV Liceum 
Ogólnokształcącego, II LO, VIII LO, Liceum 
Społecznego. Przy ich wsparciu, w ra-
mach zajęć, młodzież trenowała gościnnie 
w strzelnicy Technikum Ekonomicznego. 
Szkoły kupowały amunicję i 2 kompletne 
stroje. Podopieczni zapalonego instruktora 
rozpoczęli regularne treningi w szkolnych 
kołach LOK. 

W roku 1999 w piwnicy ZSM–D wy-
gospodarowano pomieszczenie 5,4 x 9,6 
x 1,9. Wiceprezydent Marek Kozłowski 
przyznał 11 tys. zł. Prawie całość prac 
wykonali klubowicze i ich rodzice. Z do-
tacji kupili karabin steyer. LOK sprawił 6 
transporterów tarcz, powstała „profe-
sjonalna” strzelnica. Ale aspiracje rosły, 
strzelnica coś się kurczyła. Nie wszyst-
kim podobały się „nowe porządki” i sta-
rania o obiekt z prawdziwego zdarzenia. 
Nie wierzyli, że Aleksiejuk i spółka znajdą 
środki na „wielkomocarstwowe zapę-
dy”, w normalnym języku – stworzenie 
w regionie liczącego się w kraju ośrod-
ka strzelectwa sportowego. Animatorzy 
idei zostawili konflikty za sobą, założyli 
UKS „Kaliber”. Stowarzyszenie zareje-
strowano 21.03.2000 r. Prezesem zo-
stał Krzysztof Molski, profesor Politech-
niki Białostockiej, odnoszący sukcesy 
w wieloboju myśliwskim, ojciec najlep-
szej wówczas zawodniczki. Jego pomoc 
była nieoceniona i jest nadal. Mimo licz-
nych wykładów w kraju i za granicą K. 
Molski znajduje czas dla strzelectwa, jest 

autorytetem i mentorem, a jednocześnie 
trenerem sekcji rzutków oraz prezesem 
Podlaskiego ZSS.

Poza steyerem arsenał nowego klubu 
nie imponował. Ustawa o broni i amuni-
cji z 1999 sprawiła, że UKS pozyskał ze 
szkół kilkadziesiąt sztuk broni. Wśród nich 
– kilka znakomitych luf, które, wyselek-
cjonowane przy pomocy trenerów z Bia-
łorusi, przyczyniły się do wygrania przez 
Podlasie i klub rywalizacji w karabinie na 
OOM w 2003 r. Takie osiągnięcia w piw-
nicznej izbie? – Gdyby mieć wymiarową 
strzelnicę? – marzyli. Z „pomocą” 
przyszła reforma edukacji, z nią 
– ograniczenia działalności szkół 
zawodowych; w ZSM–D zwolniło 
się piętro (642 m2). Potrzebny był 
impuls; od początków stowarzy-
szenia rokrocznie organizowane 
były międzynarodowe mistrzostwa 
UKS Kaliber. Najpierw – w piwnicy, 
a w 2003 – w niewielkiej sali ZSM-D. 
Uczestniczyła w nich mistrzyni 
olimpijska Irina Shilova. Szum me-
dialny zainteresował władze mia-
sta. W budżecie zarezerwowano 
200 tys. zł. na nową strzelnicę! 
Euforia!... I nagły cios, dotację cof-
nięto!? Nadszedł ciężki okres, wa-
żyły się losy klubu. W. Aleksiejuk 
interweniował, wyjaśniał. Dotację 
przywrócono, dokładając 100 tys. 
zł. Klubowicze, rodzice i przyjacie-
le znowu ruszyli do roboty. Projekt 
architektoniczny za bezdurno zro-
bił sympatyk strzelectwa. Kłopoty 
były, ale skończyło się dobrze, 
treningi ruszyły. Uroczyste otwar-
cie 29.11.2003 r. przez prezydenta 
miasta Ryszarda Tura i dyrektora 

ZSM–D Wiesława Chabowskiego uświet-
niły mistrzynie olimpijskie Renata Mau-
er–Różańska i I. Shilova. Pani Renata 
powiedziała: – „Powstał piękny, funkcjo-
nalny obiekt, duży, jak na tak mały klub… 
Na chwilę obecną! – poprawiła się. Już 
w następnym roku strzelnica została 
zamknięta, z powodu klatki schodowej, 
ledwie 9 dni przed kolejnymi mistrzo-
stwami?! Klubowicze zakasali rękawy. Za 
własne środki kupili tarczociągi, po no-
cach budowali stanowiska w hali IV LO, 
udostępnionej decyzją dyrektora Jerzego 
Kiszkiela. Zawody się odbyły normalnie. 
Remont klatek trwał rok i pochłonął 126 
tys. 

Klasy sportowe w IV LO, oraz w ZSM–
D były już tradycją. Starania Aleksiejuka 
sprawiły, że władze miasta w 2004 roku 
zatwierdziły klasę sportową w Publicznym 
Gimnazjum nr 7. Trzy lata później powsta-
ła kolejną – w Zespole Szkół Sportowych 
Nr 1. Dzięki dobrej współpracy z obu pla-
cówek wywodzi się aż 100 młodzików. To 

Szalone   pomysły
Pomysły „szalonego Aleksiejuka” jeżą włosy na głowie; w 2006 roku 
wymyślił, że nagrodą w następnej edycji mistrzostw „Kalibra” będzie sa-
mochód! Przyjaciół lekko zatkało, ale zaraźliwy zapał Włodka sprawiał, że 
z upływem czasu pomysł nabierał realnych kształtów. Wtedy też w nazwie 
zawodów wprowadzili „Polish Open”; skoro nagroda na słusznym pozio-
mie, to i w tytule niech będzie światowo! 

Od lewej: Żaneta Iwaszuk, Maciej Rusiłowicz, Justyna 
Sienkiewicz, Arkadiusz Timofiejuk:, Paweł Pietruk

Włodzimierz Aleksiejuk, Jolanta Jarczewska



STRZELECTWO   SPORTOWE

11P O L S K I E    K L U B Y    S T R Z E L E C K I E

dzięki nim zrodził się pomysł wojewódzkiej 
Gimnazjady. Żeby wyjść poza Białystok 
przedstawiciele „Kalibra” wozili strzelnicę 
do szkół w regionie. Zapraszali reprezen-
tacje na finał wojewódzki. Pozyskali środki 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
W 2008 r. zarazili pomysłem cały kraj 
i zorganizowali Gimnazjadę ogólnopolską. 
Wydębili dofinansowanie. Pomogło wpi-
sanie strzelectwa do programu współza-
wodnictwa Szkolnego Związku Sportowe-
go na Podlasiu. Zainteresowanie dyrekcji 
i nauczycieli dyscypliną wzrosło. Pierwsza 
Ogólnopolska Gimnazjada okazała się suk-
cesem. Niestety, z kolejną edycję nie było 
różowo, nie otrzymali funduszy. Wsparci 
przez Urząd Miasta przeprowadzili zawo-
dy własnym sumptem. W województwie 
wystartowały 44 drużyny. Pomoc PZSS 
pozwoliła zorganizować finał ogólnopol-
ski, Gimnazjada znalazła się w kalenda-
rzu PZSS. Cykl zawodów jest sukcesem 
i szansą dyscypliny w skali kraju. Trafia 
w zmiany prowadzenia zajęć sportowych 
w szkołach, sprawia że godziny w.f. mogą 
w gimnazjach stać się godzinami strzele-
ctwa, przyciągającymi młodzież w najlep-
szym wieku do rozpoczynania treningów. 
Wzmacniając kierunek „Kaliber” od lat 
organizuje kursy instruktorskie, z roku na 
rok cieszące się rosnącą popularnością 
wśród nauczycieli.

Klub od początku współpracował 
z zagranicą. Aleksiejuk skontaktował 
się z białoruskim DOSAF z Grodna (od-
powiednik LOK). Odbyli kilka treningów 
w tamtejszym AZOT, zaprosili Białoru-
sinów na swoje zawody. Najżyczliwszą 
okazała się I. Shilova. W Białymstoku 
pojawiły się następne sławy: R. Mau-
er–Różańska, Konstantyn Łukaszyk, Igor 
Basiński. Mistrzostwa wzbogacały ko-
lejne ekipy narodowe. Dzięki Litwinom, 
przybyli Łotysze i Estończycy. Anatolij 
Kuksa od 3 lat przywozi kadrę narodową 
Ukrainy, traktując zawody jako eliminację 
przed mistrzostwami Europy. U „Kalibra” 
startowali też Szwedzi, Rosjanie oraz 
przedstawiciel Anglii. W przyszłym roku 
przyjadą Czesi i Słowacy, może inni? 
Podlasiacy startują za granicą. Świat się 
skurczył, kiedyś wyjazd na Krym był wy-

prawą w nieznane, teraz… dłuższą wy-
cieczką za miasto…

Sukcesy nie przewróciły strzelcom 
w głowach, nie tracą z pola widzenia najbli-
żej okolicy. Duża popularnością w stolicy 
Podlasia, cieszą się „drzwi otwarte” dla 
dzieci i młodzieży (w czasie ferii i wakacji), 
zawody rodzinne, studentów oraz dzieci 
niepełnosprawnych. Cyklicznie prowadzą 
„Strzeleckie Mistrzostwa Dziennikarzy”, 
„Kaliber Biznesu”, czy „Zawody o Złoty Słu-
pek Sondażowy” (polityków przed wybora-
mi), a także lubiane i nagłaśniane: „Ustrzel 
serce na Walentynki” i „Złoty Goździk” 
(8 marca). Organizują imprezy firmowe, 
a nawet wieczór panieński na strzelnicy 
i spotkania urodzinowe dzieci, połączone 
z zawodami. Żeby pozyskać środki piszą 
projekty i wysyłają do kogo można. Czę-
sto z pozytywnym skutkiem. Najtrudniej 
idzie z Ministerstwem Sportu, ale są uparci 
i łatwo się nie poddają. Wsparcie, zwłasz-
cza mistrzostw Polish Open, nadchodzi 
też ze strony sponsorów jak: Polmozbyt 
Plus, Amway, Incorsa, Anatex, Kan, El-
hurt–Elmet, Totalizator Sportowy, Hestia, 
Kaja Sport. Sukcesy przekładają się na 
popularność i ocenę. Wiele projektów na 
rzecz mieszkańców Białegostoku realizują 
z magistratem, a sztandarowe zawody są 
wspierane materialnie przez Miasto i Woje-
wództwo oraz objęte honorowym patrona-
tem Prezydenta Białegostoku i Marszałka 
Województwa. W „Kalibrze” lubią nowe 
idee, nawet najdziwniejsze. A potem już 
tylko szukać sposobu realizacji (czytaj: 
kasy) Chętni do ciężkiej pracy są, przy-
bywają nowi. Nikt nie liczy godzin i … 
na poważne pieniądze. Może kiedyś?... 
Tymczasem mają mnóstwo roboty, godzi-
ny spędzają przy telefonie i w urzędach, 
by załatwić zaproszenia, wizy, i przepra-
wy graniczne ekip spoza Unii. Dogadanie 
się z trenerem Łotyszem i szkoleniowcem 
z Sachalina, osadzonym w innym czasie 
(o 9 godzin), też wymaga cierpliwości. 
Z każdym rokiem nabierają wprawy. Tyle, 
że przez te telefony, umowy, sprawozdania 
Aleksiejukowi brakuje czasu na szkolenie 
młodzieży i szalone pomysły. No, może 
nie do końca…

Tekst i zdjęcia: Jolanta Jarczewska

Rok założenia i przyjęcia do PZSS – 2000 
Nr licencji LK–113/02
Członkowie zarządu: 
prezes Włodzimierz Aleksiejuk, wiceprezes 
Maciej Sawicki, skarbnik Arkadiusz Timofie-
juk, sekretarz Justyna Sienkiewicz, członko-
wie: Maciej Rusiłowicz, Adam Pogorzelski, 
Grzegorz Lewoc
Komisja rewizyjna: Tomasz Stanisławczyk, 
Agnieszka Ostrowska, Paweł Pietruk
Szkoleniowcy: 
W. Aleksiejuk, Krzysztof Molski, A. Timofie-
juk, M. Rusiłowicz, Piotr Rutkowski, Jolanta 
Jarczewska, Rafał Szyc
Obiekty: 
Strzelnica pneumatyczna – 20 stanowisk i 25 
metrowa – 8 stanowisk, z zapleczem maga-
zynowym i socjalnym.
Członków Klubu: 
140 w grupie kwalifikowanej
Aktualni członkowie Kadry Narodowej Ju-
niorów:
Paweł Pietruk, Żaneta Iwaszuk, J. Sienkie-
wicz, Patryk Jakubowski
Zawodnicy wyróżniający się w historii Klubu:
Karabin: 
Katarzyna Kaja Molska – pierwsze w historii 
klubu zwycięstwo w strefie i punkty OOM. 
Łukasz Jarocki – pierwszy medalista OOM 
(3 medale); Hubert Panasewicz – medali-
sta OOM; Tatiana Myszkiewicz – medalistka 
MPJ, brąz na MPS; Justyna Nowak – meda-
listka MPJ; Janusz Wesołowski – medalista 
OOM; P. Pietruk – srebrny medal MPJ 2009; 
Ż. Iwaszuk – brąz na FPP 2009.
Pistolet:
Jarosław Chyżyński – wielokrotny medalista 
MP; Magdalena Żak – medalistka OOM, MPJ 
i MMP; Patrycja Baszeń – medalistka OOM; 
P. Jakubowski – srebro OOM 2009
Ruchoma Tarcza:
G. Lewoc – rekordzista Polski juniorów młod-
szych w rt 40 mix i rt 20+20, wielokrotny 
mistrz Polski: Katarzyna Piecielska – wielo-
krotna medalistka MP juniorów i seniorów, 
IV miejsce M E w Moskwie; Anna Chyżyńska 
– medalistka MP J, Anna Motylewska – me-
dalistka OOM, MPS
Największe sukcesy:
J. Chyżyński – najlepszy pistoleciarz MPJ 
2007 (3 złote medale); G. Lewoc – złoty 
i brązowy medal M E w Deauville; III miejsce 
Klubu na OOM 2004: III miejsce Klubu w MPJ 
2006 i 2007
Najważniejsze zawody:
Polish Open Kaliber; Ogólnopolska Gimnazja-
da Strzelecka; Runda Pucharu Polski Grupy 
Powszechnej
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Nie powstrzymało ich to jednak przed 
umieszczeniem Związku w gronie orga-

nizacji wspierających cały projekt i budowy 
na tym nieuprawnionym „fundamencie” 
środowiskowej wrzawy. Ani przez chwile 
nie dawaliśmy do tego powodów. Odpowia-
dając na zaproszenia uczestniczyliśmy post 
factum w mniej lub bardziej formalnych 
spotkaniach grupy inicjatywnej (zaskakują-
co nielicznej, jak na zapisane we wniosku 
„szerokie konsultacje społeczne”). Co by 
nie mówić, projekt, dotyczył także strzele-
ctwa sportowego. Moje wystąpienie w ko-
misji sejmowej miało miejsce po złożeniu 
propozycji ustawy w „Przyjaznym Pań-
stwie”. Odniosłem się krytycznie do praktyk 
policji, wykraczających poza uprawnienia 
ustawowe w procedurach przyznawania 
pozwoleń na broń sportową. Nie jestem 
oryginalny, bowiem akurat co do oceny 
swoistego hobby policjantów – ogranicza-
nia praw obywatelskich w naszym sporcie 
– panuje zgoda w środowisku strzeleckim. 
Naszą ocenę wspierają liczne wyroki sądu 
administracyjnego. 

Zgodność spojrzenia na szczegóły nie 
oznacza jednak zgodności co do całości pro-
jektu, a tej nigdy PZSS nie deklarował! Tym 
bardziej prawa do umieszczania nazwy orga-
nizacji wśród jednoznacznie popierających 
wniosek. Tym razem milczenie nie oznaczało 
zgody! Opinia o wniosku jest w związku ra-
czej krytyczna i to nie wyłącznie z powodu 
poniżania prawie 90–letniej organizacji, ofi-
cjalnie funkcjonującej w wymiarze między-
narodowym i krajowym, spychanej projek-
tem do roli, bo ja wiem… jakiegoś kuratora 
muzeum strzelectwa?... Krytycznie ocenia-
my artykuły mogące utrudniać uprawianie 
sportu strzeleckiego np. obligatoryjny wiek 
21 lat, od którego można uzyskać pozwole-
nie na broń sportową. Obecnie już zawodnik 
18–letni, pod pewnymi warunkami, może 
takie uprawnienie posiadać. Jest to zgod-

ne z zasadami unijnymi, interesem związku 
i klubów, które nie ponoszą kosztów dodat-
kowych osób towarzyszących sportowcom 
na zawody. Również tylko sam „zamiar” 
uprawiania strzelectwa czy – łowiectwa 
to niewystarczający powód do posiadania 
broni. W „Warunkach odmowy przyznania 
pozwolenia na broń” projekt powiela man-
kamenty obecnej ustawy. Myślę m.in. o za-
pisie, uniemożliwiającym posiadanie broni 
osobie skazanej za przestępstwo przeciwko 
mieniu. Jest to w K.K. pojęcie bardzo szero-
kie, obejmujące nie tylko kradzież, rozbój czy 
oszustwo, ale też nielegalne wycięcie choin-
ki w lesie (art. 290) nieświadomy zakup na 
targowisku przedmiotu skradzionego (art. 
292), czy programu komputerowego z wad-
liwą licencją w internecie (art. 293). Każdy 
przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, 
wydaje się jednak, że skazanie mimowolnych 
sprawców przestępstw mniejszego kalibru 
nie musi skutkować karą dodatkową w po-
staci pozbawienia ich prawa do pozwolenia 
na broń sportową? Wątpliwości budziła też 
spójność projektu z niektórymi przepisami 
obowiązującego prawa, co wykazał prawnik 
poproszony przez PZSS o ocenę. Nadzieją, 
że tego rozziewu nie dostrzegą prawnicy sej-
mowi była raczej naiwnością. 

Nie będę się tu odnosił do całości do-
kumentu, wypowiedziało się na ten temat 
biuro legislacyjne sejmu, jak nie zamierzam 
uczestniczyć w obrzucania się inwektywami. 
Przypomnę tylko, że PZSS od lat działa na 
rzecz wyeliminowania nadmiernej uznanio-
wości policji włączając się w postępowania 
administracyjne, czego efektem było dopro-
wadzenie, w ramach wyroku Naczelnego Są-
du Administracyjnego z dnia 26 lipca 2007 r. 
( sygn. II OSK 1082/06) do zmiany dotych-
czasowego orzecznictwa sądów administra-
cyjnych i odstąpienia przez organy policji od 
posiłkowania się np. kryterium „wybitnych 
wyników”, jako podstawą braku zgody na 

pozwolenia. Ten wyrok uruchomił, korzystną 
dla naszych członków, falę orzeczeń sądów 
administracyjnych. 

W 2007 r., za pośrednictwem Minister-
stwa Sportu, Związek przedłożył propozycję 
ułatwień w wydawaniu pozwoleń na broń na 
podstawie zaświadczeń PZSS oraz uprosz-
czenia wywozu broni na zawody zagraniczne 
w ramach Europejskiej Karty Broni. Obecnie 
trwają prace nad nowelizacją ustawy o bro-
ni i amunicji. Związek ponowił wspomniane 
propozycje i, jak zapewniają nas przedsta-
wiciele MSWiA, zostaną one uwzględnione 
w projekcie rządowym. Przy okazji PZSS za-
protestował przeciwko ujętemu w projekcie 
zwiększeniu obowiązków administracyjnych 
organizatorów międzynarodowych zawodów 
strzeleckich odbywających się w Polsce! 
Związek uzyskał zapewnienie MSWiA o po-
nownym przeanalizowaniu celowości tych 
nadobowiązków. Oczywiście, ktoś powie że 
obiecać można wszystko, że przypadki za-
przaństwa nie są wcale rzadkie. Tyle tylko, że 
PZSS funkcjonuje w określonej rzeczywisto-
ści prawnej, podobnie jak organy administra-
cji państwowej i trudno z góry zakładać złą 
wolę i chęć nieuzasadnionego ograniczania 
praw obywatelskich przez funkcjonariuszy 
tych ostatnich. Musimy współdziałać na po-
lach wspólnych, wyznaczonych nam przez 
ustawodawców. Są to czynności mniej spek-
takularne (wbrew obecnemu zwyczajowi nie 
nadajemy im medialnego rozgłosu), ale sy-
stemowe i obliczone na zmianę sytuacji, tam 
gdzie oceniamy ją negatywnie. 

To truizm, ale zasady uprawiania sportów 
strzeleckich są określone przez prawo. PZSS 
ma uprawnienie prowadzania egzaminów 
na patent i jest jedyną organizacją władną 
wydawać licencje strzeleckie. Prerogatywy 
wynikają chociażby z art. 12., ust. 2. usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwali-
fikowanym, która daje polskim związkom 
„wyłączne prawo do podejmowania decyzji 
we wszystkich sprawach dotyczących danej 
dyscypliny sportu, niezastrzeżonych w usta-
wie dla organów administracji rządowej lub 
innych podmiotów”. Nie zamierzamy z tego 
prawa rezygnować! Uważamy też, że prawo 
do pozwoleń na broń sportową ma kluczowy 
wpływ na uprawianie sportu strzeleckiego. 

Tomasz Kwiecień 

Na   marginesie
Oburzenie na wraży PZSS, który opuścił sojusznika na placu boju zagrzewa 
zwolenników tzw. społecznego projektu ustawy o broni i amunicji. Tym-
czasem autorzy nie konsultowali z PZSS swej propozycji na etapie jej po-
wstawania. PZSS nie poczuwa się do ojcostwa i rodzicielskich obowiązków.
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WPROWADZENIE
Przedstawiona w artykule koncepcja or-

ganizacji naboru wynika z praktyki i doświad-
czenia ponad dwudziestoletniej pracy sekcji 
strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego 
„Śląsk” we Wrocławiu. Autorzy z pozytyw-
nym rezultatem stosują ją w codziennym 
treningu, co przekłada się na wysokie oceny 
we współzawodnictwie młodzieżowym.

Organizacja współzawodnictwa w spor-
cie młodzieży opiera się na założeniach, że 
wielkie osiągnięcia i sukcesy są tylko ce-
lami pośrednimi, etapowymi na drodze do 
mistrzostwa sportowego w wieku dojrza-
łym. Znaczące sukcesy młodych zawodni-
ków nie gwarantują sukcesów później.

Szkolenie sportowe na etapie wstępnym 
przypada na okres wyznaczony procesami 
wzrastania, rozwoju i dojrzewania, dlatego 
należy dążyć do wypracowania specyficznej 
organizacji i metodyki treningu. Skuteczność 
na tym etapie zależy od konsekwentnej, 
kompleksowej organizacji i funkcjonowania 
całości systemu w tym: sposobów naboru 
i selekcji, metodyki nauczania oraz kontroli 
procesu treningowego.

CHARAKTERYSTYKA DYSCYPLINY
„Strzelectwo jest dyscypliną sportu 

uprawianą przez kobiety i mężczyzn w czte-
rech grupach wiekowych (młodzicy, junio-
rzy młodsi, juniorzy i seniorzy) w kategorii 
kulowej, śrutowej i pneumatycznej do tarcz 
stałych, ruchomych i do rzutków według 
reguł określonych ściśle przez    Między-
narodową Federację Sportu Strzeleckiego 
(ISSF). Jest stałą częścią programu igrzysk 
olimpijskich od 1896 r., a więc od momen-
tu ich odrodzenia.”(Kurzawski 1993).

Strzelectwo stawia uprawiającym tę 
dyscyplinę sportu zawodnikom wysokie 
wymagania. Strzelec powinien charaktery-
zować się wysoką koordynacją typu ręka 
– oko, sprawnością procesów myślowych, 
dobrą ostrością spostrzegania, głębokością 
widzenia, szybkością reakcji, poczuciem 
równowagi i kierunku ruchu. Wymagana 

jest doskonała wrażliwość kinetyczna, rów-
noważna i dotykowa oraz stałość nawyku 
ruchowego (Naglak 1987).

Występujące ruchy mają charakter 
standardowy o prostej strukturze, małym 
zróżnicowaniu i zamkniętym nawyku ru-
chowym. Najważniejsze elementy działa-
nia składającego się na poprawne oddanie 
strzału można ująć następująco: 
a)  przyjęcie postawy strzeleckiej (leżącej, 

stojącej lub klęczącej)
b)  stabilizacja ruchów broni i ciała (od-

biór bodźców wewnętrznych)
c)  celowanie (oczekiwanie na bodziec 

zewnętrzny – zgranie przyrządów ce-
lowniczych z tarczą)

d)  wyciskanie języka spustowego (podję-
cie decyzji o oddaniu strzału)

e)  wytrzymanie po strzale (analiza odda-
nego strzału)

f)  odłożenie broni
g)  przerwa (ocena przestrzeliny w tarczy 

przez lunetę, wprowadzenie korekt 
w ustawieniu przyrządów celowni-
czych lub postawie, odpoczynek, za-
ładowanie broni).
Wysoka sprawność funkcjonalna ze-

społu krążeniowo-oddechowego stanowi 
jeden z warunków niezbędnych do osiąga-
nia odpowiedniej wydolności i determinuje 
w dużym stopniu zaspokojenie potrzeb 
energetycznych pracującego psychicznie 
i fizycznie organizmu.

W trakcie celowania strzelec musi przy 
każdym strzale wstrzymać oddech na około 
5–20 sekund. Celność strzelania zależy od 
stabilizacji ruchów broni w czasie celowania, 
co wymaga statycznej pracy mięśni. Broń 
w czasie celowania nigdy nie jest w zupeł-
nym bezruchu. Strzelec dąży do osiągnięcia 
stanu „statyki” broni. Jest to stan najmniej-
szej amplitudy i najmniejszej częstotliwości 
ruchów broni w czasie celowania. Taki stan 
zachowania się broni ułatwia zawodnikowi 
podjęcie decyzji o momencie oddania strzału. 
Osiąganie takiego stanu jest istotą treningu 
strzeleckiego, zależy w dużej mierze od zdol-

ności koordynacyjnych, narządu równowagi, 
techniki trzymania broni, techniki pracy na 
języku spustowym oraz zdecydowania.

Statyczna praca mięśni utrudnia prze-
pływ krwi, powoduje lokalne niedotlenie-
nie organizmu i szybsze jego zmęczenie. 
Obok zmęczenia fizycznego występuje 
również zmęczenie psychiczne spowo-
dowane monotonią treningu. Strzelec na 
każdym treningu wykonuje kilkadziesiąt 
lub nawet kilkaset jednakowo wygląda-
jących złożeń do strzału. Nie sprzyja to 
uzyskaniu niezbędnego stanu koncentracji 
w momencie oddania strzału.

Zawodnicy, którzy chcą osiągnąć wy-
sokie rezultaty muszą być wyposażeni 
w sprzęt najwyższej klasy: broń strzele-
cką, amunicję, ubiór strzelecki ze spe-
cjalnych materiałów oraz wiele innych 
dodatkowych środków umożliwiających 
rywalizację na najwyższym poziomie.

Wszystkie wymogi stawiane przez 
sport wyczynowy zmuszają do wybiera-
nia tylko tych osobników, u których jest 
duże prawdopodobieństwo osiągnięcia 
wysokich wyników sportowych. Dążąc 
do osiągnięcia wysokich wyników sporto-
wych przystosowuje się organizm młode-
go zawodnika do specyficznych ruchów 
w wąskim zakresie, efektem jest zbudo-
wanie określonego modelu umiejętności 
ruchowych i specjalnego przygotowania 
sprawnościowego zgodnie z modelem 
mistrzostwa sportowego.

Według H. Sozańskiego (1993) pod-
stawą pod przyszłe mistrzostwo sportowe 
ma być przygotowanie ogólnorozwojowe. 
Także ważną cechą wpływającą na poziom 
sprawności jest „potencjał ruchu”, który 
określa możliwość rozwoju poszczegól-
nych cech motorycznych.

Naglak (1999) uważa, że „trening 
wstępny jest pierwszym etapem, który 
młody człowiek rozpoczyna karierę spor-
tową. Dydaktycznym celem tego etapu tre-
ningu jest wykształcenie optymalnej posta-
wy przyszłego mistrzostwa sportowego”. 

Koncepcja organizacji procesu naboru do strzelectwa sportowego opartego 
na współpracy ze Szkolnymi Związkami Sportowymi poprzez organizację 
Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych (cz. I.)
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Otwierając fazę wieloletniego procesu 
szkolenia, trzeba z rozwagą i świadomoś-
cią programować jego przebieg. Trenerzy 
decydują tu o kierunku i rozwoju dalszej 
kariery zawodnika, o jego przyszłym mi-
strzostwie. Zdarza się, że podejmują de-
cyzję prowadzącą do szybszego rozwoju 
wyników. Zmierzając w tym kierunku trze-
ba konsekwentnie przestrzegać zasad roz-
woju, zdrowia, kształcenia i wychowania.

DOBÓR I SELEKCJA
Obecny bardzo wysoki poziom sportu 

wyczynowego przyczynia się do doskona-
lenia systemu szkolenia, w którym ważne 
miejsce zajmuje dobór i selekcja.

„Szerokie rozumienie doboru i selekcji 
sprowadza się do uwzględnienia oceny 
przydatności danego osobnika do danej 
specjalności i wyznaczanie perspektyw 
jego rozwoju. Natomiast w węższym zna-
czeniu jest to wybór zawodnika przygoto-
wanego do podjęcia walki sportowej w ra-
mach określonej konkurencji strategicznej 
i taktycznej” (Sozański 1981).

Dobór do sportu wyczynowego jest 
początkową fazą etapu selekcji, proces 
ten ma za zadanie poszukiwanie jedno-
stek utalentowanych, zainteresowanych 
sportem. Następnie przychodzi czas na 
rozpoznanie specyficznych uzdolnień, 
predyspozycji i pożądanych właściwości.

Selekcja jest procesem kierowanym, który 
zmierza do wyodrębnienia osób najlepszych, 
obdarzonych specyficznym dla danej specja-
lizacji zespołem cech, mierzony między innymi 
przez przyrost wyników sportowych.

Wyłonienie najlepszych z dużej liczby 
kandydatów do uprawiania sportu, jest dla 
wielu szkoleniowców dużym problemem.

Teoretycy uważają, że skuteczną metodą 
jest stosowanie naukowych metod pozwala-
jących na określenie czynników niezbędnych 
do uzyskania wysokiego poziomu sportowe-
go, takich jak dobre zdrowie, budowa ciała, 
poziom cech fizycznych i sprawność.

Selekcja jest długotrwałym procesem 
poszukującym najbardziej utalentowanych 

osób i ukształtowania ich cech i właściwo-
ści. Należy pamiętać, że „selekcja nie pole-
ga jedynie na szacowaniu przydatności do 
danej dyscypliny, lecz przede wszystkim na 
ujawnieniu potencjalnych możliwości i okre-
śleniu dróg ujawniania talenty w trakcie ko-
lejnych lat szkolenia” (Sozański 1999).

W sporcie wyczynowym wyróżnia się 
trzy zasadnicze sposoby diagnozowania.
1.  Selekcja naturalna – polega na przyję-

ciu do grupy szkoleniowej wszystkich 
zainteresowanych, zakładając rezygna-
cję tych, którzy zniechęcą się brakiem 
postępów lub innymi czynnikami. Jest 
stopniowym rozwijaniem predyspozycji 
w toku podjętego samorzutnie i realizo-
wanego przez określony czas treningu.

2.  Selekcja intuicyjna – realizowana 
przez nauczycieli i trenerów, którzy na 
podstawie wiadomości, doświadczeń 
i praktyki znają specyfikę dyscypliny 
i konkurencji. Wadą tego sposobu jest 
subiektywizm trenera, (dla poprawienia 
obiektywności powinna ona być reali-
zowana przez kilku trenerów). Istotna 
jest również liczba prowadzonych 
sprawdzianów i udział w zawodach po-
trzebnych do wyłonienia najlepszych.

3.  Selekcja kierowana – polega na ograni-
czonej liczbie osób rozpoczynających 
trening. Opiera się na kwalifikowaniu 
osobników obdarzonych specyficz-
nym dla danej specjalizacji zespołem 
cech, które mierzymy opierając się na 
wynikach badań antropologii, fizjologii, 
psychologii, medycyny, teorii sportu 
i innych, które wskazują możliwość 
rozpoznania cech będących podstawą 
uzyskania wysokich wyników.
We współczesnym sporcie wskazane 

jest opieranie się na selekcji kierowanej. 
Odnosi się ona nie tylko do doboru osob-
ników do pierwszego etapu szkolenia, 
lecz stanowi ciąg logicznie uzasadnionych 
działań, towarzyszących każdemu etapo-
wi zaawansowania.

„Dynamiczny i kierowany charakter 
selekcji kompleksowej przebiega równo-

legle do procesu wieloletniego szkolenia. 
Pozwala to na wyróżnienie następujących 
jej etapów” (Sozański 1999 r).

Jednym z podstawowych problemów 
selekcji jest wyznaczenie jej obiektywnych 
kryteriów na każdym etapie procesu szko-
lenia.

Do podstawowych kryteriów selekcji 
zaliczamy:
1.  Stan zdrowia – badania sportowo–le-

karskie przeprowadzone przez lekarza 
specjalistę dopuszczającego do upra-
wiania sportu.

2.  Budowa ciała – uwzględnia się m. in. 
współzależność wysokości i masy 
ciała, ruchomość w stawach, zawar-
tość tkanki tłuszczowej itp. – nie jest 
to kryterium selekcyjne w strzelectwie 
sportowym. 

3.  Uzdolnienia ruchowe– jest to umiejęt-
ność szybkiej i trwałej nauki aktu ru-
chowego. Uzdolnienia decydują o ła-
twości, dokładności i trwałości uczenia 
się elementów technicznych.

4.  Sprawność fizyczna – wyraża się ona 
stopniem wykorzystania potencjału 
podstawowych cech motorycznych 
oraz ich współzależności.

5.  Dyspozycje psychiczne – podstawowe 
znaczenie dla pomyślnego uprawiania 
sportu mają zawodnicy posiadający: 
odporność psychiczną, motywację, 
ambicję, odpowiedni poziom równo-
ważenia emocjonalnego np. podczas 
zawodów, poczucie odpowiedzialno-
ści, nastawienie na sukces itp.

6.  Wiek – nie jest kryterium selekcyjnym do 
uprawiania strzelectwa sportowego, na-
leży jednak przyznać, że najlepszy okres 
na rozpoczęcie treningu to 14–15 lat.

7.  Wynik sportowy – jest najbardziej kom-
pleksowym wskaźnikiem, w którym wi-
doczne są predyspozycje rozwojowe oraz 
stopień wykorzystania nabytych umiejęt-
ności i sprawności. Informacje również 
dostarcza poziom uzyskiwanych wyni-
ków, tempo ich wzrostu i rozpiętość.

8.  Zaangażowanie – chęć zajmowania się 
daną działalnością.

 c.d.n
Kazimierz Kurzawski, Andrzej Kijowski, 

Monika Łysiak, Jacek Wodnik

Sprostowanie

W tekście Antoniego Kamińskiego „Problem z dziesiątkami wewnętrznymi” (S.S – 0/2009; str. 12.) podczas korekty wkradł się błąd 
w postaci literek „mm”. Prawidłowe, zgodne z tekstem oryginalnym przewodniczącego kolegium sędziów, brzmienie zniekształconego 
zdania jest następujące: „Jeśli przestrzeliny w tarczach papierowych oceniane są czytnikiem elektronicznym, z dokładnością do jednej 
dziesiątej, dziesiątki wewnętrzne zaczynają się od wartości: (…)”. Redakcja przeprasza Antoniego Kamińskiego za pomyłkę. 
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Trener Kijowski wyjaśnił, że rok po-
olimpijski był, mówiąc ogólnie, prze-

znaczony na testy, eksperymenty i przy-
gotowania do ważnego sezonu 2010. 
Wspomniał też o innych wydarzeniach 
w życiu czołowych zawodniczek, które 
korzystając z poolimpijskiego rozluźnie-
nia, podejmowały decyzje zapewne bar-
dziej brzemienne w skutki niż chociażby 
odpowiednie dobranie amunicji. 

Miło donieść, że populacja dzieci 
obdarzonych przez utalentowane ma-
my mistrzowskimi genami ma tenden-
cje wzrostową. W poprzednim numerze 
Renata Mauer–Różańska przedstawiła 
czytelnikom „Strzelectwa Sportowego” 
kilkumiesięcznego synka. Podczas za-
wodów klasyfikacyjnych w Białymstoku 
Mateuszek już kibicował mamie i z pode-
stu rąk taty, szeroko otwartymi oczami, 
poznawał rzesze cioć, wujków i atmosfe-
rę imprezy.

*
Nie minęło wiele miesięcy, a również 

u reprezentantki broni krótkiej pojawił 
się strzelecki narybek. Szczęśliwą ma-
mą została medalistka mistrzostw Euro-
py Beta Bar tków–Kwiatkowska. Ignacy 
przyszedł na świat 19 października ub. r. 
i stał się najbardziej wymagającym 
mężczyzną w życiu naszej przesympa-
tycznej zawodniczki. Obojgu rodzicom 
serdecznie gratulujemy i życzymy du-
żo zdrowia, a panu Krzysztofowi, tacie 
Ignącego – spokoju i cierpliwości… 
mamy tak mają!

*
Nazwiska Kamili Krawczyk w tabe-

lach wyników przywykłem szukać w gór-
nej strefie stanów wysokich. Tymczasem 
kolejne par tie rezultatów pojawiały się 
na tablicy informacyjnej zawodów kla-

syfikacyjnych, a nazwiska reprezentant-
ki Polski nie było?... Dopiero powtórne 
przejrzenie listy uświadomiło mi, że 
Rafał Krauz, były zawodnik, a obecnie 
trener karabinu i nauczyciel akademicki, 
po 4 latach wspólnej pracy na strzelni-
cy i prowadzania się z Kamilą za rączki 
podjął bohaterską decyzje, oświadczył 
się i został przyjęty. Ślub odbył się 
24 października 2009 r. w kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Nowym Kramsku, a wesele w gronie 
najbliżej rodziny i przyjaciół – w Kar-
czmie Taborskiej. Młodożeńcom skła-
damy serdeczne gratulacje i życzymy 
sukcesów również w nowych rolach. 

*
Piątego grudnia, o godz. 15.00 we 

franciszkańskim Kościele Św. Maksymi-
liana Marii Kolbe w Łodzi sakramentalne 
„tak” powiedzieli Agnieszka Staroń i Mi-
chał Nagay. Świadkowali im: Krzysztof 
Nagay, jak się można domyślić brat 
Michała i Katarzyna Byszewska, przyja-
ciółka Agnieszki ze strzelnicy, była re-
prezentantka Polski m.in. na MŚ w Lahti. 
Gratulując młodym małżonkom jedno-
cześnie prosimy kibiców o nie wyrażanie 
w przyszłości zdumienia nieobecnością 
nazwiska Staroń na listach star towych 
zawodów; Agnieszka przyjęła nazwisko 
męża. Biorąc pod uwagę, co wyprawia 
na strzelnicach światowych K. Kurko-
wa, odkąd przyjęła pisane z obca nazwi-
sko męża, z zaciekawieniem czekamy 
na dalszy rozwój kariery olimpijki z Aten 
i Pekinu. 

(w)
Fot. Przemysław Kornacki, 

archiwum Beaty Bartków–Kwiatkowskiej, 
archiwum Kamili i Rafała Krauzów, 

Włodzimierz G. Gałecki

K R O N I K A    T O W A R Z Y S K A
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Vecchio   Adam
Wieczny Adam, na takie określenie dr Smelczyński zasłużył sobie jak mało 
kto nie tylko udziałem w 6 igrzyskach olimpijskich. Włosi nadali to miano 
wicemistrzowi olimpijskiemu z Melbourne z respektu przed zawodnikiem 
utrzymującym przez długie lata mistrzowską dyspozycję i z szacunku dla 
jego dokonań w światowej czołówce. 

Adam Smelczyński, ur. 14 września 1930 r. w Częstochowie. Syn Mariana i Marii. Stomatolog, dr 
nauk medycznych. Płk. WP w st. sp. Reprezentował kluby łódzkie: Kolejarza, Spójnię i Budowlanych 
(1948–1952) oraz warszawskie: ZKS (1953–1960) i Legię (1961–1981). Wicemistrz olimpijski z Melbo-
urne (1956). Sześciokrotny olimpijczyk (1956–1976). Brązowy medalista mistrzostw świata, dwukrotny 
mistrz Europy, pięciokrotny srebrny i brązowy medalista ME. Osiemnastokrotny mistrz Polski i wielokrotny 
medalista MP. Rekordzista kraju w konkurencji trap. 

Sport miał ważne miejsce w domu pań-
stwa Smelczyńskich, ojciec lekarz dbał 

o rozwój syna tak duchowy, jak i fizyczny. 
Zamiłowany myśliwy baczył też, by młody 
Adam z bronią był obeznany od maleńko-
ści... No – może od wieku kilku lat, zgodnie 
z rodzinną tradycją. Geny strzeleckie dały 
znać w 1948 r. w okolicach matury, pod-
czas zawodów na obozie młodzieżowym 
poprzedzającym studia w łódzkiej Akademii 
Medycznej. Strzelanie z kbksu wypadło tak 
dobrze, że junak został stałym reprezentan-
tem drużyny w konkurencjach strzeleckich. 
Po przenosinach do Łodzi rozpoczął regu-
larne treningi. Potrzeby klubowe sprawiały, 
że strzelał niemal we wszystkich konkuren-
cjach kulowych. W I. mistrzostwach Polski 
w Szczecinie wystartował w kbks, kb (m.in. 
300 m) i pistolecie, zdobywając drużynowe 
mistrzostwo kraju. Walcząc o punkty w kla-
syfikacji resortów wystartował też w strze-
laniu do rzutków, praktycznie z marszu. 
Zwrócił uwagę wielkiego Józefa Kiszkurny, 
który dostrzegł talent i przekonał studenta, że 

jego sportowa przyszłość czeka na strzelnicy 
śrutowej. Był rok 1950 i zaczynała się kariera 
Adama Smelczyńskiego mistrza trapu. Już 
po trzech latach pokonał wybitnego Zygmun-
ta Kiszkurnę i został powołany do kadry na-
rodowej. 

Atmosferę igrzysk olimpijskich w 1956 r. 
uczestnicy wspominają z rozrzewnieniem. 
Do Melbourne A. Smelczyński jechał 
wprawdzie jako już brązowy medalista ME 
w Bukareszcie (1955 r.) i aktualny mistrz 
kraju, ale debiutantowi w najśmielszych 
oczekiwaniach nie przyszło do głowy, że 
może odbierać srebrny medal olimpijski 
z rąk przewodniczącego MKOl: – Nie mo-
głem opanować wzruszenia, łzy cisnęły się 
mi do oczu – wspomina pamiętny grudnio-
wy dzień. 

Szansa powtórzenia sukcesu z Melbour-
ne, a może nawet przebicia tamtego osiąg-
nięcia, pojawiła się 12 lat później w Meksyku. 
Bezbłędne serie pierwszego dnia dawały pro-
wadzenie w zawodach, ostatecznie jednak 
po trzech dniach strzelania zajął 6. miejsce. 
Ten wynik powtórzył w Montrealu (1976). 
W Rzymie (1960) był 7., a w Monachium 
(1972) – 11. Między igrzyskami zdobył m.in. 
brązowy medal MŚw. (1967), dwukrotnie 
mistrzostwo Europy (1972 i 1976), rów-
nież dwukrotnie srebro i trzykrotnie brąz mi-
strzostw starego kontynentu. Ostatni z długiej 
listy tytuł mistrza Polski wywalczył w 1976 
r. Karierę zakończył w 1981 r. To budzi sza-
cunek, trzeba bowiem sobie uświadomić, 
że w czasach startów pana Adama strzelało 
się do 200 rzutków, z o wiele mocniejszej 
i głośniejszej amunicji. Nasz bohater potrafił 
w takich warunkach ustanowić rekord Polski 
wynoszący 199 trafień.

W br. strzelający doktor skończy 80 lat. 
Nadal jest czynnym myśliwym, wzorem 
swoich przodków. gw

Fot. Archiwum Adama Smelczyńskiego


