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W jednej chwili 
się okazało ile są 
warte nasze polskie 
spory… Smoleńska 
tragedia w mgnieniu 
oka pozbawiła kraj 
ważnych przedstawi-
cieli życia polityczne-
go, gospodarczego, 
generalicji, duchowieństwa... Wiele osób 
dotknęła osobiście; rodziny utraciły swoich 
najbliższych, przyjaciele – serdecznych to-
warzyszy wspólnych przeżyć. Śmierć gen. 
Gilarskiego odczułem bardzo mocno, Ka-
zik był kolegą jeszcze ze szkoły oficerskiej 
z Wrocławia. Snuliśmy wspólne plany budo-
wy w Warszawie strzelnicy na potrzeby woj-
ska i sportu. Kibic wielu dyscyplin, wspo-
magający sportowców na każdym kroku.

Równie boleśnie odebrałem odej-
ście Piotra Nurowskiego. Piotr należał do 
tych ludzi, których charyzma i zaraźliwy 
entuzjazm wyzwalały energię otoczenia, 
sprawiały, że można było góry przenosić. 
W Piotrze zawsze ujmowało jego niekła-
mane umiłowanie sportu. Dla Piotra każda 
dyscyplina była tak samo ważna, z jego 
ust nigdy nie słyszałem urzędniczego po-
działu na sporty popularne i tzw. niszowe. 
Rozumiał doskonale, że Mazurek Dąbrow-
skiego grany lekkoatlecie, piłkarzowi, 
strzelcowi, czy tenisiście stołowemu ra-
duje i wzrusza tak samo. Piotr cieszył się 
bardzo ostatnimi sukcesami w Vancouver. 
W dalekosiężnych planach zamyślał o po-
dobnej imprezie w Krakowie i okolicach… 
Jeden tragiczny moment obrócił te plany 
w niwecz. Pozbawił PKOl sternika, a sport 
w znaczeniu uniwersalnym – wspania-
łej, dynamicznej osobowości, potrafiącej 
przyciągnąć do kultury fizycznej nawet 
najmniej zainteresowanych. 

Trudne zadanie zastąpienie Piotra 
Nurowskiego Zarząd PKOl powierzył An-
drzejowi Kraśnickiemu, wychodząc ze 
słusznego założenia, że najbliższy współ-
pracownik, pierwszy zastępca prezesa 
najlepiej przeprowadzi polski olimpizm 
przez ten trudny okres, aż do zaplanowa-
nego na jesień nadzwyczajnego zjazdu 
sprawozdawczo-wyborczego PKOl. An-
drzejowi życzymy sukcesów, podobnie 
jak polskiemu sportowi, te bowiem naj-
bardziej uradują Piotra patrzącego na nas 
z góry z troską i tą jego przychylnością. 

Piotrze, pozostaniesz w naszej pamię-
ci na zawsze! 
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Najważniejsze, 
żeby utrzymać 

autonomię sportu, 
związków sportowych, 
klubów, to jest sól tej 
działalności – powie-
dział w telewizyjnym 
wywiadzie. 
Któż mógł przypusz-
czać, że te słowa 
okażą się swoistym 
testamentem Piotra 
Nurowskiego. Zawsze 
tak dynamicznego, 
pełnego planów na 
przyszłość, z równą 
swobodą obracające-
go się wśród moż-
nych tego świata, jak 
i najmłodszych spor-
towców. Z jednymi 
i drugimi kontakt na-
wiązywał z taką samą 
łatwością. Szacunek 
jakim darzył olimpij-
czyków błyskawicznie 
zjednał mu to eksklu-
zywne środowisko. 
Ich porwała jego pasja 
i oddanie sportowi. On 
świetnie czuł się wśród 
gwiazd. 
Takim zapamiętamy 
Pana Piotra, uśmiech-
niętego, życzliwego, 
ale z biegłością 
wytrawnego mena-
dżera potrafiącego 
zjednywać poparcie 
idei olimpijskiej. 
(red)
Fot. Szymon Sikora
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Co prawda bez rekordu kraju, ale aż 
w trzech rozgrywkach karabino-

wych zwyciężał Zbyszek Poliszuk (Dra-
gon Chełm). Normalka, rekordy Polski 
gp w karabinie w większości należą 

do tego zawodnika, który nie tylko od 
lat jest gwiazdą kategorii, ale potra-
fi zamieszać także podczas zawodów 
w gr. kwalifikowanej. Na końcowy suk-
ces w PP będzie jednak musiał jeszcze 

mocno popracować, jego koledzy jak 
chociażby Adam Graduszewski (Zawi-
sza Bydgoszcz), Grzegorz Pukacz (LOK 
Krowodrza Kraków), Łukasz Prostacki 
(LOK SKOK HTS Kraków), czy Andrzej 
Burda (Vetrim Opole) pokazali, że nie za-
mierzają łatwo ustąpić pola zawodniko-
wi „Dragona”, a w następnych rundach 
zapewne pojawią się strzelcy nieobecni 
w Białymstoku?

Ani rekord kraju, ani wielokrotny 
triumf nie pomogły naszym bohaterom 
w zwycięstwie w „Super Finale”. Udział 
w rozgrywce zapewniało zajęcie wyso-
kiego miejsca w którejś z konkurencji 
zasadniczej I. rundy PP. Dalszy system 
„SF” był bezwzględny; pewność przej-
ścia do następnej rundy gwarantowa-
łyby chyba tylko strzały na poziomie 
„10,9”. Może przesadzam, ale wystar-
czyła chwila dekoncentracji i spor towiec 

Grupa   Powszechna   –   Pierwsze   starcie
Wydarzeniem I. rundy Pucharu Polski grupy powszechnej w Bia-
łymstoku było wyrównanie rekordu Polski w pistolecie dowolnym 
40. Rezultatem 367 p. Ryszard Rokicki (LOK GROT Płock) powtórzył 
wynik Adama Wasilewskiego, uzyskany przez zawodnika LOK Senio-
ra Gdańsk niemal równo przed rokiem właśnie w stolicy Podlasia. 
Strzelec z Płocka wygrał jeszcze ppn. 40 i uplasował się na początku 
drugiej dziesiątki w ps. części dokładnej. Można się spodziewać 
że R. Rokicki będzie walczył o zwycięstwo w PP w nie tylko jednej 
konkurencji? W konkurencjach pistoletowych wyróżnili się też m.in.: 
Krzysztof Rasiński (ZKS Warszawa), Paweł Kwiatek (Kasztelan LOK 
Rzeszów) i Włodzimierz KieliszczyK (Legia Warszawa Sekcja Strzele-
cka) – wszystkie rezultaty na www.pzss.org.pl
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wypadał za bur tę rozgrywki. Doświad-
czył tego chociażby wspomniany R. Ro-
kicki i nieco później zwycięzca konku-
rencji karabinowych. Chociaż Zbyszek 
zdołał się załapać na pudło. Wszystkich 
pogodził klubowy kolega Poliszuka Mi-
rosław Majewski (ppn), wyprzedzając 
wspomnianego już A. Graduszewskiego 
(kpn).

Oczywiście ta rozgrywka nie ma zna-
czenia w walce o PP. Raczej ożywia zawo-
dy, wzbudzają zainteresowanie mediów 
i… przyciągają sponsorów, dzięki czemu 
niemal każdy kto wyróżnił się podczas 
białostockiej imprezy nie wracał do domu 
z pustymi rękami.

Zawody urozmaicała też obecność 
reprezentantów ościennych krajów. Do-

skonałe kontakty białostockiego Kali-
bra z sąsiadami zza wschodniej granicy 
są powszechnie znane i przynoszą wy-
mierne korzyści szkoleniowe, zwłaszcza 
w podnoszeniu poziomu strzeleckiego 
białostockiej młodzieży; najlepsza polska 
juniorka podczas ME w Meraker Karoli-
na Baszeń wywodzi się właśnie z UKS 
Kaliber! Prezes UKS Włodek Aleksiejuk 
również zawody I. rundy PP wykorzystał 
do dania najmłodszym możliwości wy-
startowania w atmosferze dużej impre-
zy, w międzynarodowym towarzystwie. 
Młodzież walczyła o „Puchar Prezydenta 
Białegostoku” Na wyróżnienie zasługują 
osiągnięcia m.in. Justyny Sienkiewicz 
w ppn. 40 (381 p.) i Żanety Iwaszuk 
w karabinie. Ta ostatnia wygrała nie tylko  

kpn 40, ale też ko-
lejną edycję „Super 
Finału”. Młodzież 
również rywalizowa-
ła w kategorii open, 
dziewczyny w poko-
nanym polu pozo-
stawiły więc wielu 
chłopców. 

Białostocka run-
da PP stanowi dla 

organizatorów nie lada wyzwanie lo-
gistyczne. Odległości między strzel-
nicami są spore, zwłaszcza w obliczu 
inwestycji drogowych w stolicy Pod-
lasia. Zmusza to do większej mobili-
zacji organizatorów, sędziów, obsługi 
technicznej i administracyjnej, zawod-
ników zaś – do skrupulatnego plano-
wania rozkładu star tów. Nikt specjal-
nie nie narzekał; kiedy przyjeżdża się 
z drugiego końca kraju, odległości już 
na miejscu stają się jakby mniejsze. 
Koledzy dobierali się w grupki, prze-
mieszczali między obiektami, spokoj-
nie manewrowali samochodami, ustę-
pując sobie miejsca na zatłoczonych 
parkingach. Nie narzekał też Władek 
Frątczak, delegat PZSS, który jakoś 
tak pojawiał się na strzelnicy, by przy-
łapać Waszego korespondenta na zbyt 
bliskim wtykaniu aparatu na stanowi-
sko strzeleckie…

Nie jestem zbyt częstym gościem 
na imprezach gp, ilekroć jednak mam 
okazję towarzyszyć spor towcom za-
wsze odnoszę przyjemne wrażenie, 
że na zawody ściąga grupa autentycz-
nych przyjaciół, którzy ostro ze sobą 
rywalizują, ale też są mocno zintegro-
wani, z nieukrywaną sympatią spędza-
ją razem czas, mają wiele do pogada-
nia, autentycznie cieszą się sukcesami 
koleżanek i kolegów. Atmosfera za-
wodów w Białymstoku wzmocniła to 
przekonanie. wgg

Fot. Włodzimierz G. Gałecki

Grupa   Powszechna
–   Pierwsze   starcie
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Rodzinne   
wyprawy
Artur i Oktawian dokazywali na zapleczu strzelni-
cy w Wasilkowie. Justyna, mama chłopców czuwa-
ła nad malcami, dzieląc uwagę na obserwowanie 
dokonań męża. Tadeusz Formela (LOK Senior 
Gdańsk), jak przystało na ojca rodziny, wyprawił 
się by na stanowisku strzeleckim rozpocząć walkę 
o Puchar Polski gp. W ppn poszło mu – jak to 
sam określił – tak sobie, ale nie robił tragedii 
– Najważniejsze są dzieci – wyznał swoje życiowe 
kredo – głaszcząc główkę jednego z synów. 

Miłość do dzieci i żony sprawia, że nie-
chętnie rozstaje się z najbliższymi. 

Najprostszym wyjściem jest więc zabieranie 
familii na zawody. I tak rodzina Formelów 
ciągnie na kolejne imprezy grupy powszech-
nej. Każdy ma wyznaczone zadania: Tadeusz 
zdobywa trofea – skutecznie – dzieci poma-
gają rozładować sportowy stres, a Justyna 
nadzoruje wyprawę, spełnia rolę zbrojmistrza 
i… znajduje czas na skończenie studiów, 
a następnie po dyplomie – dalsze pogłębie-
nie wiedzy. Nic dziwnego, że po zejściu ze 
stanowiska Tadeusz zamienia skupioną minę 
zawodnika na radosny uśmiech, który spra-
wia, że lgną do niego nie tylko synowie, ale 
i koledzy z osi. Jedni, ot tak, żeby pogadać, 
drudzy, żeby zapytać doświadczonego kolegę 
o strzelecką poradę. Tadeusz odwzajemnia 
się wyjaśnieniami i spieszy gratulować przy-
jaciołom, którzy odnieśli sukces. 

Jeszcze niedawno uśmiech zdawał się 
zapominać o twarzy Tadeusza. Pięć dni przed 
czterdziestką świat się zawalił; z dnia na dzień został sam. Pierwsza żona postanowiła odmie-
nić swój los. Doszły inne kłopoty w rodzinie. Do głowy przychodziły najczarniejsze myśli… 
Pomogli przyjaciele i ukochane strzelectwo, które kiedyś trenował od 15. roku życia, a do któ-
rego wrócił po pierwszomałżeńskiej przerwie. Zastosował wobec siebie treningowy reżim, od 
lat wstaje bardzo wcześnie i o 6. jest na strzelnicy. Potem musi zająć się współprowadzeniem 
firmy. Znajduje jeszcze czas na ogród (jestem mistrzem ogrodu – stwierdza z dumą), rodzinę 
i wspólne wypady w góry… Nad morze nie musi wyjeżdżać… Justyna odwzajemnia sporto-
we zainteresowania męża i tak w życiu, jak i w wyprawach jest najwierniejszym towarzyszem. 
Ojciec omal nie usiadł ze szczęścia kiedy również jeden z malców zapytał kiedy wreszcie 
pojadą na nalty. – Wraz z pojawieniem się Justyny jakbym otrzymał drugie życie – wyznaje 
Tadeusz. – Modlę się za pierwszą żonę, żeby i jej się poszczęściło… Cieszy się też bardzo 
dobrymi kontaktami z kochaną córką, z pierwszego małżeństwa i jej rodziną. 

Dzień po tej rozmowie Tadeusz wystartował w pistolecie centralnego zapłonu – był 
drugi. Gratuluję!

Włodek
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Wojtek Kosowski długo musiał ją 
przekonywać, że nieszczęście, choć 

wielkie, nie oznacza jeszcze końca świata, 
że na wózku można funkcjonować, rozwi-
jać się, mieć przyszłość, marzenia, a na-
wet pomagać innym. Dzisiaj dziewczyna 
jest koordynatorem fundacji wspierającej 
ludzi dotkniętych poważną niesprawnoś-
cią, wymagających rehabilitacji fizycznej, 
a przede wszystkim psychicznej. Jak Woj-
tek Kosowski pojawia się w szpitalach przy 
łóżkach ludzi dotkniętych nieszczęściem, 
by własnym przykładem przywracać im 
chęć życia, udowadniać że można. 

Obojgu dotarcie do podopiecznych, 
często bardzo młodych, ułatwia wózek 

inwalidzki; poszkodowani widzą, że oso-
ba spiesząca im z pomocą nie klepie tylko 
wyuczonych formułek, lecz wiedzę i do-
świadczenie czerpała również z własnego 
nieszczęścia… Wojtek miał 20 lat, kiedy 
przeszedł swoją gehennę; wypadek na 
motocyklu i diagnoza, że mimo długiej 
rehabilitacji już nigdy nie odzyska władzy 
w nogach, przygniotły go. Do głowy przy-
chodziły najczarniejsze myśli… On, pełen 
życia, dynamiczny chłopak nie wyobrażał 
sobie losu na wózku. Pomogła rodzina, 
wsparcie psychicznie odgoniło złe po-
mysły, zaś materialne umożliwiło zakup 
mieszkania w Białymstoku i samochodu. 

Samodzielność zmuszała do pracy nad 
sobą; w 1994 r. Wojtek trafił do białosto-
ckiego Startu. Zaczął od lekkoatletyki, by 
przez kilka lat poświęcać się koszykówce. 
Kłopoty zdrowotne sprawiły, że poszukiwał 
innej dyscypliny. Strzelectwo fascynowało 
go zawsze, pociągały precyzja i skupienie 
towarzyszące temu sportowi. Pod okiem 
trenera Wojciecha Multona, w przeszłości 
czołowego zawodnika broni krótkiej, roz-
począł regularne treningi pistoletowe. Po 
dwóch latach został wicemistrzem Polski, 
w rok później – mistrzem. Ten tytuł zdo-
bywał jeszcze 5-krotnie w późniejszych 
latach. Wśród trofeów ma też zwycię-
stwa w Pucharach Polski. W 2007 r. od-
niósł, jak dotychczas, największy sukces 
– został mistrzem i rekordzistą Europy, 
a po roku – olimpijczykiem, uczestni-
kiem igrzysk paraolimpijskich w Pekinie. 
Podczas pamiętnych mistrzostw Europy 
w Suhl wywalczył jeszcze 2 medale brą-
zowe w drużynie. 

W tym roku rozpoczął walkę o kwa-
lifikacje do Londynu. Udział w I. rundzie 
Pucharu Polski grupy powszechnej w Bia-
łymstoku traktował jako element przygo-
towań do lipcowych mistrzostw świata. 
Z podobnym nastawieniem tydzień później 
pojechał do Szczecina na Puchar Świata – 

2010 IPC SHOOTING WORLD CUP, w któ-
rym zajął 3 i 4 miejsce, zdobywając dwie 
kwalifikacje na Londyn. – Nie szykowałem 
formy na tę imprezę, obawiam się, że nie 
utrzymałbym jej aż do lipca – wyjaśnia. 
Podobnie postąpili najgroźniejsi rywale 
W. Kosowskiego. W Białymstoku, rezultat 
uzyskany w ppn dał mu możliwość walki 
w „Super Finale”, którym uplasował się 
tuż za podium. 

Na przekór niepełnej sprawności fi-
zycznej Wojciech Kosowski podjął pra-
cę, ożenił się. Jak twierdzi, przydało mu 
to wiary w siebie, podobnie jak sukcesy 
na strzelnicach. Takie nastawienie ułatwia 
niesienie otuchy i rehabilitowanie osób 
dotkniętych nieszczęściem, będącym 
w przeszłości jego udziałem. Jest stale 
obecnym i oczekiwanym już nie gościem 
w białostockich szpitalach. W ramach 
„Fundacji Aktywnej Rehabilitacji” ludzi po 
urazie rdzenia kręgowego poruszających 
się na wózkach prowadzi zajęcia głównie 
z dziećmi i młodzieżą. Najmłodsza uczest-
niczka ma 5 lat. Nadal rozwija karierę 
sportową, po latach wespół z trenerem 
stwierdzili, że fizycznie i psychicznie stać 
go na sprostanie trudom strzelania z pi-
stoletu dowolnego. W podjęciu tej decyzji 
pomogło otrzymanie pozwolenia na po-
siadanie broni. Z tym dokumentem będzie 
mógł nieskrępowany jeździć na zawody 
z nową bronią. 

gaw
Fot.: zbiory W. Kosowskiego; 

Włodzimierz G. Gałecki

Na   przekór
Elżbieta była załamana, jej dotychczasowe życie legło w gruzach. Nagłe 
inwalidztwo poraziło ją i przeraziło, nie była przygotowana… Któż zresztą 
jest gotowy na tragedię?...
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Przedstawione wyżej stanowisko NSA przemawia za celo-
wością jego rozpowszechnienia wśród członków Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, albowiem wynika z niego sze-
reg konsekwencji dla osób uprawiających strzelectwo zarówno 
na poziomie kwalifikowanym jak i amatorskim.

Podstawowym skutkiem tej uchwały jest to, że osoba prawo-
mocnie skazana za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub mieniu nie otrzyma pozwolenia na broń, w tym i spor-
tową, a gdy takie pozwolenie już posiada, to organy Policji będą 
z urzędu wszczynały postępowanie administracyjne, zakończone 
cofnięciem pozwolenia na wszystkie rodzaje i egzemplarze bro-
ni. Co prawda osobie takiej będzie służyło prawo złożenia skargi 
do sądu administracyjnego, ale – do czasu zmiany uchwały lub 
ustawy o broni – skargi te będą oddalane. 

Gwoli dodatkowego wyjaśnienia należy przypomnieć, że:
•  przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mie-

niu są wyliczone w kodeksie karnym. Jeżeli chodzi o pierwszą 
grupę, to obejmują one nie tylko pozbawienie życia innej oso-
by, ale nawet czyny, których skutkiem jest rozstrój zdrowia 
trwający mniej niż 7 dni, np. w wyniku potrącenia samocho-
dem. Z kolei przestępstwem przeciwko mieniu jest zarówno 
kradzież, oszustwo, jak i nawet nieumyślne paserstwo, np. 
nabycie programu elektronicznego bez licencji.

•  prawomocne skazanie ma miejsce wówczas, gdy osobie ta-
kiej nie służą środki odwoławcze, tj. nie złożyła ona w prze-
widzianym terminie apelacji od wyroku sądu I lub II instan-
cji. instancji utrzymał wyrok skazujący. Należy jednak mieć 
na uwadze fakt, że w razie trwania postępowania karnego, 
tj. prowadzenia przez prokuraturę, policję lub inny uprawnio-
ny organ postępowania przygotowawczego, czy sądowego, 
a nawet popełnienia tylko wykroczenia Policja może odmówić 
wydania pozwolenia na broń lub je cofnąć, powołując się na 

istnienie uzasadnionej obawy użycia broni w celu sprzecznym 
z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

•  fakt każdego skazania jest odnotowywany z urzędu w Kra-
jowym Rejestrze Karnym, a usunięcie zapisu o karalności, 
w zależności od rodzaju kary następuje z urzędu po upływie 
ściśle wskazanego okresu. Wynosi on 10 lat w razie skaza-
nia na karę pozbawienia wolności oraz 5 lat, jeżeli została 
wymierzona kara grzywny lub ograniczenia wolności, a jego 
bieg rozpoczyna się dopiero po wykonaniu kary, przy czym 
na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania 
po upływie 5 lat w przypadku kary pozbawienia wolności i 3 
lat w odniesieniu do pozostałych kar. Oznacza to więc, że do 
czasu zatarcia skazania osoba taka nie otrzyma pozwolenia 
na broń. 
Piszę to, żeby unaocznić potencjalne skutki czasem zwykłe-

go gapiostwa, czy nieostrożności. Decyzja NSA nabiera dodat-
kowego znaczenia w konfrontacji z art. 10.2. tzw. społecznego 
projektu ustawy o broni i amunicji. Autorzy projektu zawarli jed-
noznaczny, ostry zapis uniemożliwiający posiadanie pozwolenia 
na broń wszystkim skazanym w procesie karnym, niezależnie od 
wagi przestępstwa, a jak wynika z powyższego wyjaśnienia, nie 
tylko skazanym ale też osobom wobec których toczy się postę-
powanie. O ile takie obostrzenie nie budzi sprzeciwu w przypad-
kach ciężkich przestępstw, o tyle pozbawianie części praw osób, 
które kupując nieświadomie nielegalny program, że posłużę się 
raz jeszcze wspomnianym przykładem, same niejako stały się 
ofiarami przestępstwa, już nie jest tak jednoznaczne w odbiorze 
społecznym. (bs)

Prawnik  wyjaśnia
W dniu 18 listopada 2009 r. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w składzie 7 sędziów, a na wniosek Rzecz-
nika Praw Obywatelskich podjął uchwałę, której 
stwierdził wprost, że: „…osoba skazana prawomoc-
nym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko 
życiu, zdrowiu lub mieniu jest osobą, co do której 
istnieje uzasadniona obawa, że może użyć broni 
w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, co uzasadnia cofnięcie 
pozwolenia na broń takiej osobie na podstawie art. 
15 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o broni 
i amunicji.” 
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A odpowiedź wydaje się banalnie prosta; 
szkolenie strzelców należy rozpocząć 

od początku, czyli od przekazania podsta-
wowych informacji, od nauczenia:
1.  przyjmowania postawy na stanowisku 

strzeleckim i poza nim, 
2.  wkładania rękojeści w dłoń i prawidło-

wego uchwytu broni,
3.  znajomości układu przyrządów celow-

niczych i rejonu celowania;

4.  pracy palca na języku spustowym (jak uło-
żyć palec, kiedy wycisnąć „luz”, jak i kiedy 
pracować na spuście i wreszcie kiedy za-
kończyć ściąganie języka spustowego);

5.  zorganizowania, przeprowadzenia i skon-
trolowania treningu.
Te podstawowe wiadomości stanowią 

niekiedy poważny problem dla początkują-
cych szkoleniowców. Nawet trenerom z ol-
brzymim bagażem doświadczeń zdarzają się 

chwile niepewności dotyczące tych podstaw 
technicznych, każdy bowiem zawodnik jest 
inny i z każdym pracuje się indywidualnie.

Zawodnik (bez względu na staż) po-
trzebuje uważnego nadzoru trenerskiego. 
Najbardziej ten, któremu się wydaje, że już 
wszystko umie. Młodzież rośnie, rozwija 
się emocjonalnie, zmieniają się jej prioryte-
ty, dążenia, ideały. To wszystko wpływa na 
potrzebę dostosowania techniki do nowych 
wymogów anatomicznych, fizjologicznych, 
czy psychologicznych. Bez rzetelnej wiedzy 
metodycznej trener i instruktor nie będzie 
umiał poradzić sobie z potrzebą wprowadze-
nia niezbędnych zmian i indywidualizowania 
oraz urozmaicania zajęć. Podczas większości 
szkoleń instruktorskich nie przekazuje się 
praktycznej wiedzy o metodach nauczania 
poszczególnych konkurencji. Zakłada się, że 
każdy powinien znać tę metodykę i realizo-
wać ją indywidualnie. A indywidualnie, znaczy 
że nie zawsze dobrze. Dlatego wprowadzenie 
jednolitego sposobu nauczania, wypróbowa-
nego i potwierdzonego rezultatami sportowy-
mi przyśpieszyłoby poprawę wyników strzel-
ców, jak również pomogło ustabilizować już 
osiągnięty przez nich poziom.

Przypomnę dobrą, starą meto-
dę czyli rysowanie linii na białym 
ekranie i tarczy pierścieniowej 
w celu przyśpieszenia nauki celo-
wania, osiągnięcia powtarzalności 
jednakowego rejonu i zatrzymywa-
nia ręki w tymże rejonie. Pokazanie 
i przećwiczenie metody składania 
się do strzału, czy też prawidłowej 
pracy na języku spustowym, bez 
potrzeby rysowania skomplikowa-
nych wykresów i używania zawi-
łych wywodów. Bardzo pomocne 
są przygotowane i rozpowszech-
nione przez PZSS plakaty szkole-
niowe, które wzbogacają możliwo-
ści szkoleniowe. Obecnie Związek 
wydaje kwartalnik, na łamach któ-
rego możemy dzielić się spostrze-
żeniami, wymienić doświadczenia, 
porozumieć się co do ujednoli-
cenia procesu szkolenia, tak by 
podnieść jego poziom i wpłynąć 
na rozwój naszych zawodników. 
Z czasem, z tych artykułów może 

Od   początku
Od czego rozpocząć zajęcia z ludźmi aspirującymi do miana trenera, instruktora, 
zawodnika? To pytanie zadaje sobie każdy prowadzący zajęcia z przyszłymi szko-
leniowcami. Większość z nas, zanim została trenerem, była instruktorem pracu-
jącym z młodzieżą. Wówczas również stawialiśmy sobie to pytanie rozpoczynając 
zajęcia ze strzelcami. – Czy dobrze to robię? – dręczyła nas niepewność. Studia, 
kursy podstawowe i doskonalące dostarczają mnóstwo wiedzy, bardzo potrzebnej, 
stanowiącej ważną, ale jednak otoczkę strzeleckiej praktyki. Natomiast nie dają 
odpowiedzi na pytanie postawione na początku, nie dają wskazówek, jak prowa-
dzić szkolenie strzeleckie poszczególnych konkurencji. Nie uczą i nie podpowiadają 
w przystępnej formie metodyki strzeleckiej, bardzo potrzebnej do ujednolicenia 
i przyśpieszenia opanowania trudnej sztuki trafi ania w „10”.

Ryc. 1

Ryc. 2
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wyjść dobry, praktyczny podręcznik 
szkoleniowy, pomocny nam wszyst-
kim. I stworzony przez nas, a więc 
odpowiadający naszym potrzebom. 

Pozwolę sobie rozpocząć dyskusję 
szkoleniową od przedstawienia metody 
nauczania konkurencji pistolet szyb-
kostrzelny 2x30. Po zmianie broni ta 
konkurencja, nazywana swego czasu 
„polską”…w Polsce kuleje. Poza wy-
jątkami praktycznie nie ma jej gdzie tre-
nować i bardzo często nie ma kiedy uczyć. 
Juniorzy młodsi bardzo często strzelają psz 
bez praktycznego przygotowania, bo prze-
cież OOM i trzeba zdobywać punkty!... 

Prawidłowe nauczanie psz rozpocznij-
my od treningów bezstrzałowych, najlepiej 
już w zimie, z wykorzystaniem tarcz zmniej-
szonych proporcjonalnie do odległości. Po-
daję propozycję metodyki tych zajęć. Spró-
bujcie popracować w ten sposób, a będzie 
łatwiej już podczas właściwego strzelania 
do tarcz. Powodzenia!

Konkurencja pistolet szybkostrzelny 
należy do najtrudniejszych pod względem 
technicznym. Każdy element musi być per-
fekcyjnie opanowany, w tak krótkich bo-
wiem interwałach nie ma czasu na popraw-
ki. Treningi rozpoczyna się w wieku 15–16 
lat, już po opanowaniu techniki strzelania 
z pistoletu pneumatycznego i sportowego. 
Jest to konkurencja strzelana tylko przez 
mężczyzn – kategorie wiekowe: senio-
rzy, juniorzy i juniorzy młodsi.Selekcję do 
tej konkurencji przeprowadza się wśród 
chłopców szczególnie predysponowanych 
pod względem motorycznym i psychicz-
nym. Wskazówką dla trenera stanowią 
wyniki strzelania części szybkiej pistoletu 
sportowego.

PRZYJMOWANIE POSTAWY
•  zawodnik ustawia się bokiem na prze-

ciwko tarczy środkowej (trzeciej) tak, 
aby kąt wychylenia tułowia w prawo 
i lewo był jednakowy (ryc. 1). Zawodnik 
składa się do tarczy pierwszej – prawej 
(w przypadku strzelca praworęcznego)

•  zawodnik praworęczny rozpoczyna 
strzelanie od tarczy prawej;

•  przenoszenie broni do kolejnej tarczy od-
bywa się przy obrocie całego tułowia;

•  linia obręczy barkowej i biodrowej nie 
mogą ulec skrzywieniu.

CELOWANIE
Przyrządy celownicze muszą być 

otwarte i dopasowane do potrzeb za-
wodnika. Szerokość muszki powinna po-
krywać się z powierzchnią 2/3 średnicy 
dziesiątki, a prześwity boczne dokładnie 
widoczne. 

Rejonem celowania jest czarny środek 
tarczy. Pomocą przy przenoszeniu pistole-
tu z tarczy na tarczę są wąskie białe paski 
z boków czarnego tła nie obejmujące środ-
ka. Przy celowaniu oko skierowane jest (po 
kontroli przyrządów w pozycji „gotów”) 
w dół tarczy pierwszej i tam następuje 
przechwycenie jej wzrokiem, wprowadze-
nie do środka pierwszej tarczy i prowa-
dzenie do tarcz kolejnych. Przez całą serię 
pięciostrzałową strzelający utrzymuje ten 
układ (ryc. 2).

Do nauki prawidłowego celowania, 
zatrzymywania ręki w rejonie stosuje się 
strzelanie do białego ekranu z narysowany-
mi liniami pomocniczymi (ryc. 3). I tak na 
początku szkolenia stosuje się linie prowa-
dzące do środka pierwszej tarczy i prawe 
linie umożliwiające proste prowadzenie 
broni i wykonanie strzału po zakończeniu 
linii:

Po opanowaniu skupienia strzałów po-
za liniami stosuje się dalsze doskonalenie 
nauki celowania i prawidłowego zatrzymy-
wania ręki w rejonie celowania bez stoso-
wania wartości punktowych. Mierzy się 
do białych ekranów z szerokimi paskami 
z dwóch stron tarczy i zostawioną w środ-
ku wolną 10-centymetrową przestrzenią 
(wielkości „10” w tarczy pierścieniowej) 
(ryc. 4.).

Po uzyskaniu zadowalającego skupie-
nia strzałów w białych ekranach można 
rozpocząć strzelanie do regulaminowych 
tarcz, ale ciągle do tarcz nieruchomych lub 
uruchamianych ręcznie na czas potrzeb-
ny zawodnikowi na poprawne wykonanie 
strzałów.

Do stosowania regulaminowych cza-
sów przechodzi się dopiero po opanowaniu 
przez zawodnika omawianej techniki.

PRACA PALCA NA JĘZYKU
SPUSTOWYM

Jest to zupełnie inny rodzaj pracy 
niż w pozostałych konkurencjach. Palec, 
w czasie strzelania serii, pracuje cały czas 
wyciskając i odpuszczając spust. Ruch 
palca musi być ciągły, płynny, jednostaj-
ny. Odpuszczenie palca na spuście musi 
być na tyle skuteczne, by mógł paść ko-
lejny strzał. Ponieważ czasy strzelanych 
serii są bardzo krótkie, wytrenowanie tego 
elementu technicznego musi być skutecz-
ne, czyli wielokrotnie powtarzane. Trening 
tej konkurencji powinien odbywać się 
5–6 razy w tygodniu – również w okresie 
zimowym (treningi bezstrzałowe z trena-
żerami). Do prawidłowego wytrenowa-
nia i opanowania techniki należy szkolić 
kolejne jej elementy jeden po drugim 
w treningach bezstrzałowych; dopiero po 
opanowaniu jednego elementu można do-
dawać następny. Elementy te dobrze jest 
trenować w okresie zimowym, mając jed-
nak na uwadze, że pełną satysfakcję daje 
zawodnikowi trening ostry, czyli strzelanie 
do otwierających się tarcz.

Ewa Olefir

(Autorka jest trenerem klasy mistrzowskiej, 
pracuje z zawodnikami Legii Warszawa Sekcja Strze-

lecka, szkoli instruktorów strzelectwa sportowego.) 

Ryc. 3

Ryc. 4
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ORGANIZACJA NABORU
Z naszych spostrzeżeń wynika, że 

znaczna część klubów strzeleckich or-
ganizuje nabór przez ogłoszenia w prasie 
lokalnej lub w szkołach, informując o od-
bywających się zapisach do sekcji. Innymi 
działaniami podejmowanymi przez trene-
rów jest zorganizowanie w szkołach spot-
kań ze znanymi sportowcami, połączonych 
z pokazami broni strzeleckiej. Celem tych 
działań jest zaciekawienie dyscypliną jak 
największej liczby kandydatów, a tym sa-
mym spowodowanie, aby większość z nich 
podjęła regularne treningi.

Mankamentem wspomnianych sposo-
bów prowadzenia naboru jest ograniczony 
zasięg oraz docieranie do niewielkiej grupy 
spośród osób potencjalnie zainteresowa-
nych, a co za tym idzie zmniejszenie szans 
na trafienie do szkolenia tzw. „talentów”.

Wiele dyscyplin sportowych na ła-
twiejsze zadanie w prowadzeniu naboru 
i selekcji niż strzelectwo. Kandydatów do 
piłki nożnej czy lekkoatletyki trener może 
zaobserwować podczas zwykłego kopania 
piłki na podwórku, w czasie masowych za-
wodów lekkoatletycznych, a nawet biegu 
do tramwaju.

W strzelectwie spor towym podsta-
wowym warunkiem rozpoczęcia tre-
ningu jest dostęp do specjalistycznego 
obiektu jakim jest strzelnica. Aby obja-
wić talent, zainteresowany musi trafić 

na strzelnicę i oddać przynajmniej kilka 
strzałów. W Polsce niestety istnieją duże 
regiony tzw. „białych plam”, gdzie tych 
obiektów nie ma i, pomimo że mieszka 
tam tysiące ukrytych talentów, nigdy nie 
będą one mogły sprawdzić swoich moż-
liwości.

W chwili obecnej nie ma możliwości 
aby strzelectwo stało się sportem maso-
wym, gdyż zdeterminowane jest to przepi-
sami określającymi kto, kiedy i gdzie może 
posługiwać się bronią strzelecką. Zielonym 
światłem może być to, że broń pneuma-
tyczna tzw. wiatrówka nie jest w chwili 
obecnej uznawana za broń i może być po-
wszechnie używana, a zajęcia treningowe 
można zorganizować w każdym pomiesz-
czeniu szkolnym.

Stworzenie namiastki sportu maso-
wego, a tym samym możliwości dotarcia 
do dużej liczby potencjalnych kandyda-
tów na zawodników daje organizacja 
zawodów międzyszkolnych. W tym celu 
sekcja strzelecka WKS „Śląsk” blisko 20 
lat temu podjęła współpracę ze Szkol-

nym Związkiem Sportowym i organizuje 
Mistrzostwa Szkół Wrocławia. Zawody 
te cieszą się dużym zainteresowaniem 
i powodzeniem. Umieszczone są w ka-
lendarzu imprez SZS jako dyscyplina nie-
obowiązkowa, często jednak przyciągają 
więcej uczestników niż dyscypliny obo-

wiązkowe. Przez wiele lat mistrzostwa 
obejmowały tylko szkoły podstawowe, 
najlepszym do rozpoczęcia treningów jest 
wiek 12–14 lat, a więc w kręgu naszych 
zainteresowań były klasy 6–8. Strzelanie 
w tym okresie odbywało się z broni ku-
lowej na 50 metrów, w postawie leżącej, 
z podpórki (ryc. 1).

Wraz z reformą oświaty i powstaniem 
gimnazjów zweryfikowaliśmy regulamin 
zawodów i w chwili obecnej organizujemy 
zarówno Mistrzostwa Szkół Podstawo-
wych jak i Gimnazjalnych. Jednocześnie ze 
względów bezpieczeństwa, zdrowotnych 
i ekonomicznych prowadzimy zawody 
z broni pneumatycznej, w postawie siedzą-
cej, z podpórki (ryc. 2).

W zawodach biorą udział 15-osobowe 
reprezentacje szkół, w zależności od liczby 
zgłoszeń zawody trwają od 2 do 4 dni. 

Dzieci uzyskują wiedzę o sposobie 
strzelania, celowania, wyciskania języ-
ka spustowego itp. w trakcie instruktażu 
tuż przed zawodami. Po zawodach na 
strzelnicę trafia wielu uczniów, którzy 
o możliwości strzelania dowiadują się 
od kolegów i koleżanek biorących udział 
w zawodach.

Strzelanie prowadzone jest z karabin-
ka pneumatycznego w postawie siedzą-
cej z podpórką. Dzieci oddają 5 strzałów 
próbnych (podczas których regulowane 
są przyrządy celownicze) następnie – 10 
strzałów ocenianych.

Podczas zawodów obserwujemy, w ja-
ki sposób dzieci zachowują się na stanowi-

Koncepcja organizacji procesu naboru do strzelectwa sportowego opartego 
na współpracy ze Szkolnymi Związkami Sportowymi poprzez organizację 
Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych (cz. II.)

Tab. 1. Liczba szkół i uczniów startujących w ostatnich latach w Mistrzostwach Szkół 
Wrocławia w strzelectwie sportowym

Rok Liczba 
szkół

Ogólna
liczba dzieci

Wyniki dziewcząt 
od miejsca 1 do 30

Wyniki chłopców 
od miejsca 1 do 30

2000 30 450 100–92 97–92
2001 20 300 95–87 95–86
2002 14 210 97–85 95–86
2003 24 361 95–84 92–82
2004 31 502 94–85 93–85
2005 28 467 92–85 93–85
2006 27 446 95–88 93–88

2007
SP 35 635 97–86 94–85
GIM 28 532 95–87 97–86

2008
SP 30 570 96–87 94–86
GIM 30 562 96–88 94–89

2009
SP 25 475 96–85 96–85
GIM 27 486 96–88 94–85

Ryc. 1. Strzelanie na 50 metrów z broni kulowej z postawy leżącej z podpórki
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sku i w jakim stopniu przyswoiły wiadomo-
ści podane podczas instruktażu. Dzieciom, 
które uzyskały najlepszy wynik, skupienie 
w tarczy oraz najlepiej wykonywały zło-
żenia, proponujemy podjęcie treningów 
w klubie.

Po zawodach na treningi przychodzą 
wszyscy chętni zainteresowani uprawia-
niem strzelectwa, ich liczba często wy-
nosi około 300–400 osób. Czas trwania 
okresu wstępnego to 4–6 tygodni, wyko-
rzystuje się ten okres na naukę podsta-
wowych elementów techniki strzelania, 
przeprowadzenie skutecznego doboru 
i wytypowanie osób, które mają predys-
pozycje do uprawiania strzelectwa spor-
towego. Ocena przydatności prowadzona 
jest tak pod względem zaangażowania, 
jak i prawidłowego wykonywania podsta-
wowych elementów technicznych (wy-
ciskanie języka spustowego, kolejność 
wykonywania podstawowych czynno-
ści…). Obserwujemy również szybkość 
i łatwość uczenia się. Dużą wagę przy-
wiązujemy do wielkość skupienia uzy-
skiwanego przez adeptów strzelectwa. 
Ocena tarczy odbywa się w skali od 1 do 
10 punktów umownych co odzwierciedla 
wielkość skupienia przestrzelin w tarczy. 
Wszystkie strzelania odbywają się z po-
stawy siedzącej z podpórki (tak jak pod-
czas zawodów).

Po upływie tego okresu tworzymy gru-
pę szkoleniową liczącą ok. 40–50 osób, 
które spełniły wymienione kryteria i osiąga-
ły wartość skupienia od 8 do 10 punktów 
umownych.

Po założeniu grupy szkoleniowej pro-
wadzimy dalsze szkolenie trwające 3–4 
miesiący. Treningi prowadzone są z broni 
pneumatycznej, a strzelanie odbywa się 
z podpórek, jak i prawidłowej postawy 
stojącej. W tym czasie dzieci zostają za-
znajomione z warunkami zachowania 
bezpieczeństwa podczas posługiwania się 
bronią, uzyskują zgody rodziców na udział 
w treningach. Ponadto przeprowadzane są 
badania sportowo-lekarskie.

Po upływie togo okresu organizujemy 
kolejną selekcję, w której bierzemy pod 
uwagę zaangażowanie w treningi, ocenia-
my opanowanie podstawowych elementów 
techniki: cykl złożenia, sposób pracy na ję-
zyku spustowym, wytrzymanie po strzale, 
powtarzalność cyklu złożenia. Przeprowa-
dzamy również sprawdzian sprawności fi-

zycznej, którego wyniki nie mają wprawdzie 
wpływu na selekcję, ale dają obraz tego, 
co należy uczynić w kierunku poprawienia 
przygotowania ogólnego. Pod koniec tego 
okresu na strzelnicy pozostaje najczęściej 
grupa około 20 osób, która spełnia wymie-
nione normy i podejmuje stały wieloletni 
trening. 

ZAKOŃCZENIE 
We współczesnym sporcie wyczyno-

wym bardzo ważne są rozwiązania syste-
mowe, zarówno w sferze organizacyjnej 
jak i szkoleniowej. Ważna jest znajomość 
wszystkich elementów tworzących system 
szkolenia na poszczególnych etapach roz-
woju zawodnika.

Wysoki poziom i wymagania stawiane 
przez sport wyczynowy zmuszają do sy-
stematycznego i skutecznego prowadzenia 
zajęć we wstępnym etapie szkolenia, jak 
i trafnej selekcji uzdolnionych jednostek, 
które w procesie treningowym osiągną wy-
sokie wyniki sportowe. 

Trening na etapie wstępnym ma za 
zadanie wykształcenie podstaw przy-
szłych sukcesów w sporcie. Stworzenie 
odpowiednich warunków treningowych, 
przekazanie niezbędnych wiadomości, 
dobra organizacja szkolenia, zastosowa-
nie odpowiednich metod treningowych 
i wielkości stosowanych obciążeń jest 
niezbędnym warunkiem osiągnięcia suk-
cesu.

Program, który został zaprezentowany 
w przedstawionym artykule jest zapisem 
rozwiązań stosowanych w wieloletniej 
pracy z młodzieżą w sekcji strzeleckiej 
Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 
we Wrocławiu. Zawodnicy wyszukiwani 
tym systemem na przestrzeni lat osiągali 
wysoki poziom sportowy, byli medalistami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mi-
strzostw Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych, członkami Kadry Narodowej. 
Od wielu lat klub ten wygrywa rywalizację 
w Ogólnopolskim Systemie Współzawod-
nictwa Młodzieżowego. 
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pórką



STRZELECTWO   SPORTOWE

14 s t r z e l a m  w i ę c  m y ś l ę

Naglak Z. (1979) Trening sportowy. Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe Warszawa.

Naglak Z. (1987) Społeczne i metodyczne aspek-
ty sportu klasyfikowanego. AWF Wrocław.

Naglak Z. (1999) Metodyka trenowania 
sportowca. Akademia Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu.

Sozański H. (red.) (1993) Podstawy teorii 
treningu. Resortowe Centrum Meto-
dyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej 
i Sportu, Warszawa.

Sozański H., Zaporożanow W. (1993) 
Kierowanie jako czynnik optymaliza-
cji treningu. RCM-SzKFiS. Warszawa

Sozański H., Zaporożanow W. (1997) Do-
bór i kwalifikacja do sportu Warszawa.

Sozański H. (red.) (1999) Podstawy teorii 
treningu sportowego. Centralny Ośro-
dek Sportu Warszawa.

Ulatowski T. (1981) Teoria i metodyka 
sportu. Warszawa

Ważny Z. (1982) Współczesny system 
szkolenia w sporcie wyczynowym. SiT, 
Warszawa.

Wodnik J. (1989) Wstępny etap szkolenia 
w strzelectwie sportowym. Praca dy-
plomowa AWF Wrocław.

ZAŁĄCZNIK NR 1. 
REGULAMIN indywidualnych i dru-

żynowych mistrzostw szkół podstawo-
wych w strzelectwie spor towym.

I. CEL ZAWODÓW
–  popularyzacja sportu strzeleckiego 

w szkołach
–  wyłonienie indywidualnych i druży-

nowych zwycięzców
–  współzawodnictwo międzyszkolne
–  umożliwienie uzdolnionej młodzieży pod-

jęcia treningów w sekcji strzeleckiej.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem współzawodnictwa 

jest Szkolny Związek Sportowy. Za spra-
wy organizacji zawodów, bezpieczeń-
stwa, bazy, sprzętu i obsługi odpowiada 
WKS „Śląsk”.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbywają się na strzelnicy WKS 
„Śląsk” przy ul. Wodzisławskiej 10a 
w dniach .............. Dojazd na strzelnicę 
tramwajem 3, 5 i autobusem 134. Szkoły 
strzelają kolejno według programu.

IV. UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział reprezenta-

cje szkół podstawowych w składzie 15 
osób (7 dziewcząt i 8 chłopców) z rocz-
ników................. Szkoła może wystawić 
jeden zespół.

V. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują strzelanie z karabin-

ka pneumatycznego w pozycji siedzącej 
z podpórką. Konkurencja składa się z 5 
strzałów próbnych i 10 strzałów ocenia-
nych. Przed strzelaniem zostanie przepro-
wadzony krótki pokaz i objaśnienie zasad 
strzelania tak aby w zawodach mogli wziąć 
udział uczniowie, którzy nie mieli wcześniej 
kontaktu z bronią.

VI. KLASYFIKACJA
Prowadzona będzie osobna klasyfika-

cja dla dziewcząt i chłopców oraz klasyfi-
kacja zespołowa dla szkół, która zostanie 
wliczona do współzawodnictwa sporto-
wego Szkół na rok.............. O kolejności 
decyduje suma pkt. uzyskanych w tarczy 
ocenianej.

VII. NAGRODY
I–III – drużynowo – puchary 
I–IV – drużynowo – dyplomy
I–III –  indywidualnie – medale i nagrody 

rzeczowe
I–X – indywidualnie – dyplomy.

VIII. W CZASIE ZAWODÓW ZOSTANIE RO-
ZEGRANA KONKURENCJA DLA OPIEKU-
NÓW.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia zespołów należy składać 

do dnia .............. w Szkolnym Związku 
Sportowym przy ul. Borowskiej 1–3. Na 
podstawie zgłoszeń zostanie sporządzony 
program strzelania (dzień i godzina) i przy-
słany do szkół.

Kazimierz Kurzawski,
Andrzej Kijowski, Monika Łysiak, 

Jacek Wodnik

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W STRZELECTWIE SPORTOWYM
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tem broni został skazany na karę śmierci. Po uwolnieniu powrócił na 
Ukrainę i do 26 XII 1919 kierował sekcją wywiadu ofensywnego przy 
dowództwie (Oddz. II) Frontu Wołyńskiego. Następnie (do 8. I. 1921) 
pełnił funkcję 2. oficera sztabu przy dowództwie 4 DP. Otrzymał „Po-
chwałę i uznanie za prowadzony wywiad, bezpośrednią walkę i szybkie 
przekazywanie wiadomości o nieprzyjacielu”. Porucznik od 1921 r., 
przeniesiony do dowództwa II Armii – Oddział II.–kierownik referatu; 
3 razy ranny i raz kontuzjowany. Pełnił służbę w: 5 pp Legionów (do 
28 III 1922), 82 pp „Syberyjskim” (do 30 VI 1922), w ekspozytu-
rze nr 1 (Wilno) Oddz. II Sztabu Generalnego (kierownik referatu do 
30 XII 1924). Ponownie w 5 pp Leg. (do 28 III 1930). W 1925r. koń-
czy kurs mł. ofic. Awans na kapitana w korpusie oficerów piechoty 
otrzymuje 1 VII 1927 r. (z pierwszą lokatą). Wysoko ceniona jest jego 
znajomość języków obcych, topografii ościennych państw i wiedza 
specjalna z zakresu „automobilizmu i strzelania”. Od 28 III do15 IX 
1930 służy w Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza Wołyń jako 1. 
ofic. sztab. Bryg. oraz p.o. szefa sztabu Brygady. W okresie 15 IX 1930 
– VII 1935 sprawuje funkcję inspektora pw w Państwowym Urzędzie 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, jednocześ-
nie w Oddz. II Szt. Gł. (przydział specjalny) zajmuje się organizacją 
dywersji (pozafrontowej) na terenach okręgów: DOK nr II w Lublinie 
oraz DOK nr VI we Lwowie. Przed wyjazdem na IO w Berlinie kieru-
je referatem ekspozytury nr 2 (Warszawa) przy oddz. II Sztab. Gł. 
(VII 1935–17 VII 1939). Jest inspektorem K.G. Zw. Strzeleckiego. 
Jako zaprzysiężony insp. KG ZS brał udział w tworzeniu tajnej orga-
nizacji konspiracyjnej pod nazwą Organizacja Orła Białego. W okresie 
17 VII–10 IX 1939 r. odkomenderowany do MSZ – poselstwo RP 
w Bratysławie –organizował dywersję, 10 września wraca do kraju, 
a już 19. wyjeżdża na Węgry, jako pracownik Wydziału Specjalnego 
oddziału II Szt. Gł. WP. W Budapeszcie. Na przełomie stycznia i lutego 
1940 wraca do kraju z poleceniami do organizacji konspiracyjnych 
w Warszawie i Krakowie. Kierował dywersją w utworzonym sztabie 
Obszaru Kraków – Śląsk ZWZ (ps. Dąbrowski), a od kwietnia 1940 
był szefem nowoutworzonego Związku Odwetu Obszaru Kraków 
Śląsk ZWZ. Późną jesienią 1940 roku został aresztowany; przez 
2 miesiące więziony na Montelupich. Po uwolnieniu, na początku 
1941 został (ps. Pankracy) kierownikiem refe-
ratu „Reich” Związku Odwetu KG AK. Areszto-
wany (23 kwietnia 1942), więziony na Pawiaku 
został rozstrzelany w masowej egzekucji jako 
Włodzimierz Kuryłło. Pośmiertnie awansowa-
ny (20 IV 1943) do stopnia majora. Pozosta-
wił żonę Feliksę J. z Łabędzkich (por. AK; ur. 
19 XI 1902–zm. 24 III 1959) i dwóch synów: 
Bogusława i Jerzego. 

Po wojnie ciała rozstrzelanych zostały 
ekshumowane i rozpoznane. Pierwszy me-
dalista olimpijski w strzelectwie sportowym 
spoczywa w grobie rodzinnym (wraz z żoną) 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie (kwatera: A5-tuje-1). Wolą 
prezesa PKOl śp. Piotra Nurowskiego miej-

sce spoczynku W. Karasia zostało uwzględnione w działaniach 
upamiętniających zmarłych Polskich Olimpijczyków; 28 maja 
przypada rocznica śmierci.

W 2005 roku TS Wisła zorganizowało w Krakowie Memoriał 
Olimpijski im. mjr Władysława Karasia. Zawodom towarzyszyła 
wystawą i prezentacja Jego dokonań.

Opracował: Marian Ożóg – Małopolska Rada Olimpijska 
PKOl. Zdjęcia: zbiory autora.

Autor składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Pracowni-
kom Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz Pani Krystynie 
Kieresińskiej-Klimczak z Krakowa za udostępnienie dokumentów 

i materiałów wykorzystanych do napisania tej pracy
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W okresie międzywojennym nasi strzelcy wzięli udział tylko w dwóch IO: w Paryżu (1924 r.) 
i w Berlinie (1936 r.). W eliminacjach do IO w 1936 r. W. Karaś uzyskał najwyższą średnią 

wśród Polaków: 297,6 p.; mjr Jan Wrzosek –296,3 p. oraz plut. Antoni Pachla 295 p.
Już w Niemczech dało znać niedostateczne doświadczenie zawodnicze nasze-

go bohatera; strzały próbne na strzelnicy olimpijskiej były „rozrzucone we wszystkich 
kierunkach”… Jednak w konkursie kpt. Karaś opanował nerwy; tylko w 1. 6. 22. i 26. 
strzale miał „9”. Aż sześciu strzelców uzyskało 296 p., ale wynik Polaka był tym na brą-
zowy medal! Startowało 65 uczestników; mistrzem (300 pkt. na 300) został Norweg Willy 
M. H. Rögeberg (Ró/ geberg). Drugie miejsce zajął Węgier: dr Ralf Berzsenyi. 

Po igrzyskach nasz medalista wystartował w zawodach w stolicy Niemiec. W swej konku-
rencji indywidualnie był drugi wynikiem (294 p.), takim jak zwycięzca Szwed Karl A. Larsson. 
Trzecie miejsce zajął A. Pachla (293 p.), a 7. – J. Wrzosek (289). Zespołowo Polska zwyciężyła 
(876 p.) . W rok później uczestniczył w przygotowaniach do MŚ w Helsinkach. Startował w XII. 
Narodowych Zawodach Strzeleckich (MP) w Wilnie. W lipcu 1937, w Międzynarodowych Ko-
respondencyjnych Zawodach Strzeleckich, startując w drużynie WKS Legia Warszawa, uzyskał 
393 p. (40 strz.), a w październiku – w III. Międzynar. Koresp. Zaw. Strzel. o nagrodę Niemieckich 
Kolei Państwowych (386 pkt.). W I. Międzynar.. Koresp. Zaw. Państw Bałkańskich był najlepszy 
z legionistów (391 p.). W 1938 r. został powołany do kadry olimpijskiej przed XII IO w 1940 r.

Władysław Karaś urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jak jego starszy brat 
działał w PPS. Od 1914 do 1918 r. służył w 1. i 5. pułkach piechoty Legionów I. Brygady; 2-krot-
nie ranny w bitwach pod Łowczówkiem i pod 
Kostiuchnówką. Tyleż razy w niewoli rosyjskiej, 
z której zbiegł. Do 30 VI 1919 służył w POW, 
Komendzie Naczelnej nr 3 w Kijowie. Piasto-
wał funkcje komendanta składów broni i trans-
portów; kierownika referatu organizacyjnego; 
adiutanta komendanta. Zatrzymany z transpor-

Władysław   Karaś
Losy Władysława Karasia potoczyły się dość typowo dla jego pokolenia: 
walka o niepodległość ojczyzny, służba wojskowa w odrodzonym kraju; 
w przypadku naszego bohatera - m.in. na „tajnym froncie wywiadu”, 
walka z najeźdźcą, konspiracja i śmierć z rąk niemieckiego okupanta. 
W trakcie tej przedwcześnie zakończonej bohaterskiej biografi i przeżył 
jako olimpijczyk „piękny epizod sportowy”! 

Władysław Karaś „Czarny”: urodzony 
31.08.1893 w Kielcach, syn Szymona i Anny Do-
magałło-Dąbrowskiej; zginął 28.05.1942 w Lesie 
Sękocińskim k. Magdalenki. Olimpijczyk, pierwszy 
w historii Polski zdobywca medalu olimpijskiego 
w strzelectwie sportowym: brąz w konkurencji kara-
binu małokalibrowego 30 strzałów leżąc, 50 m. Le-
gionista, oficer WP, bohater narodowy. Pseudonimy: 
„Władysław Dąbrowski”, „Pankracy”, „Karczewski”, 
„Włodzimierz Kuryłło”. Odznaczony: krzyżem srebr-
nym orderu wojennego Virtuti Militari V kl. (1922), 
Krzyżem Walecznych (1922), Krzyżem Niepodległo-
ści z Mieczami (1931), srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem pamiątkowym za wojnę 1918–1921, Me-
dalem za długoletnią służbę (dwukrotnie), Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Meda-
lem Interallie (odznaczenie francuskie).

Klub: WKS Legia Warszawa


