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 Nic tak nie nakręca człowieka, jak bicie rekordów, 
choćby i tych własnych. Pokonywanie granic własnej słabości 
jest tym bardziej satysfakcjonujące, gdy związane jest  
z hobby, które jak wiadomo nie da się zaszufladkować  
w żaden sposób. Cóż, oprócz tego, że jest nieracjonalne  
oraz kosztowne, to jednak daje wewnętrzną satysfakcję  
i spełnienie.  
 I tak po wcześniejszym moim „rekordzie”, 
polegającym na zdobyciu w zawodach strzeleckich minimum 
100 dyplomów na Stulecie Niepodległości, postanowiłem  
w 2021 roku 100 razy stanąć na podium. Założenia były 
proste: indywidualny udział w zawodach tylko takich, które 
są ujęte w kalendarzu imprez strzeleckich Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego oraz potwierdzenie 
osiągniętej lokaty w oficjalnych rezultatach z zawodów. 
Warunki nieskomplikowane, ale rok 2021 był jak wiadomo 
rokiem pandemii, przez którą łącznie przez przeszło dwa 
miesiące nie było przeprowadzanych żadnych turniejów.  
   Jak wiadomo na zawodach strzeleckich rozgrywanych jest 
kilka konkurencji. Daje to wiele możliwości na zakwalifikowanie się do strefy medalowej. Ponadto , 
często podczas wielu strzelań w wielu dyscyplinach strzeleckich na jednych zmaganiach, organizator 
zakłada również klasyfikacje dwubojowe, trójbojowe lub nawet wielobojowe. Są także kluby, które 
prowadzą współzawodnictwo roczne, wliczając do rywalizacji końcowej, liczbę punktów zdobytych 
w poszczególnych zmaganiach. Wszystkie zawody mam potwierdzone stosownymi dokumentami, 
tak jak w założeniu, które sobie postawiłem.  
   Oczywiście tytuł tego artykułu jest trochę mylący, ponieważ nie zawsze na koniec zawodów do 
takiej ceremonii dekoracji na podium dochodziło. Tym bardziej w czasach zarazy, gdzie w większości 
zawodnicy rejestrują się przed zawodami na konkretną godzinę, a po „odstrzelaniu” zaplanowanych 
konkurencji jadą do domów. Często dopiero z rezultatów z zawodów opublikowanych w internacie, 
można się dowiedzieć o zajętym miejscu. Medale, puchary czy inne trofea, bardzo często odbierało 
się na następnych zawodach, lub w siedzibach klubów. Równie często, zdobyte nagrody w postaci  

dyplomów, organizatorzy przesyłali mailem, czy w tradycyjny sposób pocztą.  
   Jeśli chodzi o dyplomy, to do mojego poprzedniego „rekordu”, dołożyłem trzy.  Zdobyłem ich 106, 
uczestnicząc w 37. zawodach. I tu śpieszę wyjaśnić dlaczego, pomimo że w tegorocznej klasyfikacji 
medalowej zdobyte 98 miejsc na podium, przełożyło się tylko o trzy dyplomy więcej. Otóż nie po 
wszystkich zmaganiach rozdawane są tego typu pamiątki, choćby przesyłane mailowo. Jeśli jednak są 



przewidziane, to właśnie za miejsca medalowe. Co prawda rzadko, ale zdarzają się zawody, na 
których organizatorzy honorują uczestników nawet do szóstego miejsca. Uważam, że dyplom  
z wypisanym imieniem i nazwiskiem zawodnika, oprócz samej pamiątki dla niego, jest promocją  
i reklamą dla klubu – organizatora zawodów. Bezimienne medale czy puchary, nie są do końca tym, 
co legitymacja zaświadczająca otrzymanie wyróżnienia. Póki co „papier” wciąż dziś zaświadcza  
o wszystkim.  
    Wszystkie moje miejsca medalowe, przedstawia poniższa tabela.  

Data 
Miejsce 

zawodów 
Nazwa zawodów Organizator 

Psp 
Pbz 

 Pcz 
Pdk 

Pw 
Wielob. 

Ksp 
Kdw 

Kcz 
Kw 

Strz-
elba 

Razem 

20.02 
Rawicz 
Sierakowo 

Puchar Prezesa BOCK Rawicz   1         1 

24.02 
Poznań ul. 
Dojazd 

Zawody o 
Licencje 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1     1     2 

27.02 
Hubertus 
Chodzież 

Trójbój Strzelecki 
SKS Inter-
Continental 

1 1         2 

13.03 
Poznań ul. 
Ceglana 

Turniej Strzelecki 
Tarcza 96 
Poznań 

1 1         2 

14.03 
Krotoszyn ul. 
Bolewskiego 

Otwarte Zawody 
Klubowe 

VIS Gostyń 1 1         2 

17.03 
Poznań ul. 
Dojazd 

Zawody o 
Kryształową Kulę 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1     1     2 

20.03 
Poznań ul. 
Dojazd 

Przywitanie 
Wiosny 

Magnum Poznań 1 1         2 

20.04 
Poznań ul. 
Dojazd 

Zawody  Dzień 
Ziemi 

Magnum Poznań 1 1         2 

24.04 
Karczemka-
Ludwinia 

Puchar Wiosny Bursztyn Kalisz 1 1 2       4 

26.04 
Poznań ul. 
Dojazd 

Turniej 4 Pory 
Roku WIOSNA 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1           1 

01.05 
Hubertus 
Chodzież 

Zawody Majowe NSS Lubasz 1 1   1   1 4 

03.05 
Karczemka-
Ludwinia 

Puchar 
Konstytucji 

Gilza Pleszew   1         1 

09.05 Sarbka 
Otwarte Zawody 
Klubowe 

Amarant Poznań 1 1   1 1   4 

15.05 
Nowolipsk k. 
Chocza 

Zawody 
Historyczne 

Bellona Kalisz     3       3 

24.05 
Poznań ul. 
Dojazd  

Turniej 4 Pory 
Roku LATO 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1           1 

14.06 
Poznań ul. 
Dojazd 

Puchar 
Imieninowy 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1 1   1 1   4 

27.06 
Tarn. Podg. 
ul. Zachodnia 

Otwarte Zawody 
Klubowe 

Amarant Poznań 1 1   1     3 

20.07 
Poznań ul. 
Dojazd 

Zawody o Puchar 
Prezesa 

Magnum Poznań 1           1 

25.07 
Nowolipsk k. 
Chocza 

Otwarte Zawody 
Grunwald 

Kaliskie 
Bract.Strzel.Kurk 

  1 1       2 

08.08 
Opalenica ul. 
Parkowa 

Zawody 
Historyczne 

KBS Opalenica   1 3       4 

15.08 
Karczemka-
Ludwinia 

Zawody 
Rezerwistów WP 

Bursztyn Kalisz         1   1 

22.08 
Międzychód 
Przedlesie 

Otwarte Zawody 
Klubowe 

Amarant Poznań 1 1       3 5 

20.09 
Poznań ul. 
Dojazd 

Puchar Prezesa 
Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1 1   
 

    2 

25.09 
Dąbrówka 
Leśna 

Turniej Bohat. 
Września 39 

Wiarus Oborniki       1     1 

02.10 
Hubertus 
Chodzież  

Zawody 
Październikowe  

NSS Lubasz 1 1 1 1   1 5 

10.10 
Międzychód 
Przedlesie 

Otwarte Zawody 
Klubowe 

Amarant Poznań 1 1   1 1 3 7 



11.10 
Poznań ul. 
Dojazd 

Turniej 4 Pory 
Roku JESIEŃ 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1           1 

12.10 
Poznań ul. 
Witosa 

Zawody KSW  Magnum Poznań 1           1 

16.10 
Rawicz ul. 
Leśna 

Mistrz. Klubu 
BOCK  

BOCK Rawicz 1           1 

13.11 
Hubertus 
Chodzież 

Zawody 
Listopadowe 

NSS Lubasz 1 2   1     4 

21.11 
Mutowo k. 
Szamotuł 

Zawody Klubowe 
Tarcza 
Szamotuły 

1 1 1 1     4 

06.12 
Poznań ul. 
Dojazd 

Turniej 4 Pory 
Roku ZIMA 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1           1 

12.12 
Strzelnica 
Nieczajna 

Zawody Statyka 
Plus  

Dywizjon 
Poznań 

1 1         2 

12.12 
Tarn. Podg. 
ul. Zachodnia 

Otwarte Zawody 
Klubowe 

Amarant Poznań 1 1   1     3 

19.12 
Poznań ul. 
Dojazd 

Zawody 
Strzeleckie Zima 

Zbrojownia 
Poznań 

1 1         2 

20.12 
Poznań ul. 
Dojazd 

Walczymy o 
licencję 

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1 1   1   1 4 

31.12 
Karczemka-
Ludwinia 

Zawody 
Sylwestrowe 

Gilza Pleszew 1 1 1       3 

31.12 Poznań 
Współzawodni- 
ctwo roczne  

Amarant Poznań 1 1   1     3 

31.12 Poznań 
Współzawodn-
ictwo roczne  

Wlkp. KS 
Grunwald P-ń 

1   
        

1 
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   Najwięcej miejsc medalowych - 25, zdobyłem na zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie 
Amarant Poznań, posiadające licencję klubową od niedawna, bo od początku 2021 roku. Jest to Klub 
młody, który jednak prężnie się rozwija. Ciągle przybywa członków, a kierownictwo posiada duży 
potencjał organizacyjny i jest otwarte na nowe wyzwania. Dba o mnogość rozgrywanych konkurencji 
oraz różnorodność strzelnic, na których zawody są przeprowadzane. Prowadzi także całoroczne 
współzawodnictwo dla najaktywniejszych zawodników, którzy na zakończeniu sezonu otrzymują 
pamiątkowe dyplomy i  medale.  
   19 razy w pierwszej trójce sklasyfikowany byłem na zawodach organizowanych przez 
Wielkopolski Klub Strzelecki Grunwald w Poznaniu. Tutaj z kolei, „robotę robi” doświadczenie 
organizatorów, które kształtowało zmagania przez nich organizowane przez wiele lat. Obecna, 
sztandarowa formuła zawodów pt.: „Turniej Cztery Pory Roku”, jest właśnie tego wynikiem. 
Zmagania są ciekawe i emocjonujące oraz cieszą się dużym zainteresowaniem. Nagrodami są piękne 
puchary. Na ich cokołach są nazwiska poprzedników – zawodników zdobywających dane trofea  
w poprzednich latach. Wyróżnionych zostaje sześciu najlepszych w całym turnieju, w dwóch 
konkurencjach: pistoletu sportowego oraz pistoletu centralnego zapłonu.  
   Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie z Lubasza jest trzecim klubem - organizatorem 
zawodów, na których zajmowałem miejsca medalowe - 13. Tak jak napisałem, miejsca na ”pudle” 
faktycznie honorowane są dyplomami oraz prawdziwymi, dużymi i ciężkimi medalami. Również 
zawodnicy zajmujący miejsca od czwartego do szóstego dostają na pamiątkę dyplomy, które są 
ładne, bo przygotowywane z wielką starannością i inne na każde zmagania. Na zawodach 
prowadzonych przez NSS, oprócz wspaniałej atmosfery, bardzo dobrego jedzenia, a właściwie 
dwudaniowego obiadu  przygotowywanego na miejscu, widać pracę z dziećmi i młodzieżą. Klub na 
ten cel przeznacza niemałe środki, o własnej pracy i cierpliwości organizatorów nie wspominając. 
Dzieciaki są wszędzie, bawiąc się znakomicie wraz dorosłymi. Uczestniczą za darmo w zmaganiach 
również jako zawodnicy w swojej specjalnej klasyfikacji, niejednokrotnie uzyskując wyniki 
równorzędne z dorosłymi. Dla najaktywniejszych, w ciągu całego 2021 roku dorosłych strzelców, 
(posiadających także wolne promesy), po ostatnich zawodach rozlosowywano nagrody: dwie 
„Tetetki” i dwa „Pepeesy”, a wszystkie pociechy członków klubu, dostały od Gwiazdora ogromne 
torby pełne słodyczy.  
 Podsumowując, plan choć ambitny, nie został w pełni zrealizowany. Zabrakło dwóch, 
chociażby najniższych miejsc na podium. Przeglądając rezultaty z zawodów odkryłem, że tyle 



czwartych miejsc co w roku 2021, nie miałem nigdy wcześniej …  Ale co tam, trudno, choć gdyby się 
udało, była by fajna, okrągła liczba. Mimo wszystko jestem zadowolony z zakończonego sezonu, 
poprzeczkę wysoko zawiesiłem. Nie oznacza to, że wynik końcowy jest nieosiągalny. Jestem 
przekonany, że każdy kto poświęci trochę swojego czasu na strzelnicy, na pewno uzyska podobne, 
albo nawet większe sukcesy. Zachęcam do współzawodnictwa i do pobicia, jak by nie patrzeć mimo 
wszystko rekordu. Może nieoficjalnego, choć nie słyszałem o podobnym dokonaniu, ale na pewno 
mojego, osobistego, dającego wewnętrzną satysfakcję i osobiste spełnienie.  

 
Adam Krzyżaniak 

 

Jestem nie tylko zawodnikiem, reprezentuję Klub Żołnierzy 
Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb” Swarzędz, ale też sędzią 
strzelectwa sportowego, działaczem i członkiem wielu stowarzyszeń 
strzeleckich. Moje zainteresowania związane są nie tylko z samym 
strzelectwem sportowym, ale także ze wszystkim co dotyczy broni 
palnej i amunicji. Fascynuję się bronią historyczną i jestem jej 
kolekcjonerem. Interesuję się także historią, konstrukcją oraz 
technologią produkcji broni, a także balistyką oraz rusznikarstwem  
i rozwojem broni palnej na przestrzeni wieków.  


