SK

IĄZEK P
ZW
IŁ
K

I

RĘ
CZNEJ

MAŁOPOL

I

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych
International Scientific Society of Sport Games

MONOGRAFIA NR 11
Humanistyczne aspekty gier sportowych
(pi³ka rêczna)
Humanistic Aspects of Sport Games
(Handball)

Pod redakcj¹
Haliny Zdebskiej i Stanis³awa ¯aka

Kraków-Wroc³aw 2009

© Copyright by Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych,
Kraków 2009
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. Janusz Czerwiñski
prof. dr hab. Vladimir Lyakh
prof. dr hab. Zbigniew Naglak
prof. dr hab. Ryszard Panfil
prof. dr hab. Stanis³aw ¯ak
dr hab. Halina Zdebska
Recenzent:
prof. dr hab. Zbigniew Naglak
Adres Redakcji:
Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych
Al. Jana Paw³a II 78, 31-571 Kraków

Korekta: Teresa Marcinek

ISBN 978-83-923081-5-8
Wydawca:
Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych
ul. Berenta 26/6, 51-152 Wroc³aw

Sk³ad komputerowy: KON Tekst Kraków

Druk: Eikon Plus, Kraków

Nak³ad: 300 egz.

Spis treœci

1.

Pi³ka rêczna – w poszukiwaniu archetypu gry

5

Handball – in search of archetype of game

Halina Zdebska
2.

Pocz¹tki pi³ki rêcznej w Polsce na ³amach „Przegl¹du Sportowego”
w latach 1921-1927

11

The beginnings of handball history development in Poland on magazine
devoted to all kind of sport

Dariusz Pietrzyk
3.

90 lat pi³ki rêcznej w Polsce

27

90 years of handball in Poland

Janusz Czerwiñski
4.

Gry zespo³owe – ró¿norodnoœæ funkcji

31

Team games – diversity functions

Halina Zdebska
5.

Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez zawodniczki pi³ki rêcznej
przed, podczas i po zakoñczonym meczu

39

Coping with stress used by female players before, during and after
the handball match

Joanna Basiaga-Pasternak

Monografia Nr 11

3

1. Pi³ka rêczna – w poszukiwaniu archetypu gry
Handball – in search of archetype of game
Halina Zdebska*
S³owa kluczowe: historia, sport, pi³ka rêczna, gry zespo³owe
Key words: history, sport, culture, handball, team games

Streszczenie: Pi³ka obecna jest w kulturze cz³owieka od wielu tysi¹cleci, stanowi¹c atrakcyjny przedmiot zabawy. Pi³ka rêczna, podobnie jak inne gry zespo³owe, stanowi dyscyplinê, której genealogia siêga okresu powstawania i narodzin nowo¿ytnego sportu. Zarówno w tradycji antycznej, jak i w nowo¿ytnej Europie odnaleŸæ mo¿na szereg gier i zabaw
ruchowych z pi³k¹, w których pos³ugiwano siê przede wszystkim rêkoma. Wprawdzie
w wiêkszoœci nie mia³y one charakteru zespo³owego, ale w niektórych przypadkach mo¿na
próbowaæ doszukaæ siê elementów bêd¹cych pierwowzorem dla zachowañ wystêpuj¹cych
we wspó³czesnej pi³ce rêcznej.
Summary: Ball is as attractive object of game in culture of person from many millennia.
Handball, just as other team games, is discipline which genealogy reaches period of generation and births of modern sports. In antique tradition, as well in modern Europe we can
search a lot ball games, who use hands first of all. Indeed they did not have team character, but it is possible to search in some cases elements prototype for modern handball.

Archetyp – z gr. archetypon, oznacza pierwowzór. Ustalenie odpowiedzi na pytanie o formy
gier z pi³k¹, mog¹cych stanowiæ zal¹¿ek dla pi³ki rêcznej, wymaga odniesienia siê do obecnoœci
pi³ki w kulturze cz³owieka w ogóle. Precyzyjne ustalenie pocz¹tków pojawienia siê pi³ki – jako
przedmiotu gry (zabawy) jest trudne, a praktycznie niemo¿liwe. Wœród historyków kultury
i sportu istnieje pogl¹d, ¿e pierwotnie pi³ka by³a u¿ywana jako symbol ¿yciodajnego s³oñca –
bóstwa. Uwa¿a siê równie¿, ¿e gra w pi³kê wywodzi siê z pierwotnej zabawy, polegaj¹cej na
wyrywaniu sobie z r¹k kamienia lub owocu. W formie zawieraj¹cej zal¹¿ki gry, pi³ka wystêpowa³a niezale¿nie w ró¿nych miejscach na ró¿nych kontynentach. Ju¿ w 2700 p.n.e. w Chinach
uprawiano grê pi³karsk¹ zwan¹ tsu-czu. Œlady ró¿nych rodzajów gry w pi³kê odnaleziono
w postaci rysunków naskalnych, b¹dŸ grawerki na sprzêtach u¿ytku codziennego w Afryce,
Australii, Indiach, Indonezji i obu Amerykach (w tym wœród Eskimosów).
Wszystkie te gry mia³y jednak znikomy wp³yw na ukszta³towanie siê przysz³ych gier pi³karskich, które da³y pocz¹tek wspó³czesnym. Nast¹pi³o to w basenie Morza Œródziemnego. Tu
w formie zorganizowanej gra w pi³kê wystêpuje po raz pierwszy na terenie staro¿ytnego Egiptu.
Robert W. Henderson w pracy pt. Ball, Bat and Bishop udowodni³, ¿e poszczególne odmiany gry
w pi³kê (w tym równie¿ gry zespo³owe) znajduj¹ swe odpowiedniki w egipskich tradycjach
i ceremoniach religijnych, a dopiero póŸniej – w pozareligijnych formach ludycznych. Pi³ka rozprzestrzeni³a siê nastêpnie w krajach wchodz¹cych w kontakty ekonomiczne i kulturowe z Egiptem (najpierw w Asyrii, Mezopotamii, Babilonii i Francji, nastêpnie Grecji, gdzie znajdujemy ju¿
wiêksz¹ liczbê dobrze ukszta³towanych, ró¿nych odmian gry w pi³kê)1.
W kolebce sportowego agonu gry z pi³k¹ stanowi³y jeden z najwa¿niejszych sposobów spêdzania wolnego czasu, choæ Grecy zaledwie w formie szcz¹tkowej odkryli zalety p³yn¹ce
z zespo³owego wspó³zawodnictwa. Pi³ka (sphaira) wymaga³a odpowiedniego miejsca do æwiczeñ i gry. S³u¿y³y temu specjalnie przeznaczone na ten cel pomieszczenia lub boisko (sphairisterion). Obowi¹zywa³y œciœle okreœlone zasady, w opanowaniu których pomaga³ specjalnie
* dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
1
W. Lipoñski, 1987, Humanistyczna encyklopedia sportu, Sport i Turystyka, Warszawa, s. 247. Na temat genezy
zespo³owych gier sportowych zob. te¿ W. Lipoñski, 2001, Encyklopedia sportów œwiata, Atena, Poznañ.

Monografia Nr 11

5

zatrudniany trener (sphairistikos), na którego mogli sobie pozwoliæ jedynie bardziej zasobni
Grecy.
Ju¿ wówczas pi³ka by³a ogólnodostêpna, nie wymaga³a takich przygotowañ jak inne konkurencje, ani tak jak one – wiele czasu, trenowania czy nawet kosztownego sprzêtu. Wtedy te¿
pojawili siê zawodowcy, tzw. sphairistai, którzy popisywali siê zrêcznoœci¹ w grach pi³k¹ czy
pos³ugiwaniu siê wieloma pi³kami. Do gry u¿ywano pi³ek ró¿nych: ma³ych, du¿ych, zrobionych
z we³ny lub z pierza, obszywanych skórkami; lub zupe³nie innych – o du¿ej wadze, wype³nianych piaskiem (tzw. harpaster) lub lekkich, pustych, wype³nianych powietrzem – kene (³ac. follis). W zale¿noœci od wielkoœci i wagi pi³ki, ustalano zasady, a tak¿e przeznaczano je odpowiednio dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Najwczeœniej zachowane opisy gry w pi³kê odnajdujemy u Homera w Odysei (VII 155 nn.;
VIII 370 nn.). Na uwagê zas³uguje phaininda czy ephetinda, polegaj¹c¹ na „zwodzeniu” partnera;
rzucaj¹cy pi³kê mierzy³ do jednego z uczestników, a w ostatniej chwili zmienia³ cel i rzuca³ pi³kê do
kogoœ innego. Wymaga³o to od ka¿dego z uczestników koncentracji uwagi, ¿eby nie daæ siê zaskoczyæ rzuconej pi³ce. W Odysei (VIII 370 nn.) zawarty jest opis chwytania pi³ki wyrzuconej wysoko
w górê (zabawa zwana niebiesk¹ czy podniebn¹, urania, polegaj¹ca na tym, ¿e pi³kê wyrzucano bardzo wysoko, a drugi uczestnik powinien schwytaæ j¹ w podskoku, zanim dotkn¹³ ziemiê stopami):
„Jeden, przeginaj¹c siê w ty³, rzuca³ pi³kê piêkn¹ purpurow¹ a¿ pod chmury ciemne, drugi, skacz¹c
w górê, chwyta³ j¹ zrêcznie, zanim znów dotkn¹³ ziemi stopami”. Inna odmiana zabawy pi³k¹ zwana
aporrhaksis polega³a na rzucaniu jej skoœnie ku ziemi i schwytaniu odbijaj¹cej siê, by znowu rzuciæ.
Nale¿a³o uzyskaæ jak najwiêksz¹ liczbê odbiæ pi³ki od ziemi.
W grze zwanej trigon (trójk¹t) bra³y udzia³ trzy osoby, które ustawione jakby w rogach trójk¹ta jedn¹ rêk¹ chwyta³y rzucon¹ pi³kê i szybko przerzucaj¹c j¹ do drugiej rêki odrzuca³y j¹ do
nastêpnego uczestnika zabawy.
Elementy zespo³owoœci wystêpuj¹ w grze okreœlanej jako harpaston. Bra³y w niej udzia³
dwa zespo³y, które nawzajem usi³owa³y odebraæ sobie pi³kê. Gra ta mia³a wiêc w pewnym stopniu charakter agonistyczny. Przy takiej grze zespo³owej nie wolno by³o przekroczyæ nakreœlonych granic na placu zabawy, wiêc jedna grupa usi³owa³a zepchn¹æ drug¹ z wyznaczonego miejsca. Gra ta wymaga³a od jej uczestników si³y, dobrego przygotowania sprawnoœciowego i szybkiej orientacji w zmieniaj¹cej siê sytuacji2.
Nieco odmienny charakter mia³y gry w pi³kê u Spartan, u których sport i æwiczenia fizyczne mia³y jeszcze wiêksze znaczenie ni¿ w Atenach, stanowi¹c istotny element przygotowania
wojskowego. Zaprawianie siê w grze z pi³k¹ by³o jednym z pierwszych æwiczeñ fizycznych, co
potwierdza fakt, ¿e efebów w pierwszym roku ich dojrza³oœci nazywano „sfajristami”, sphaireis, co znaczy „graj¹cymi w pi³kê”. Prawdopodobnie by³o to powodem szukania pocz¹tków pi³ki
(b³êdnie zreszt¹) – u Dorów.
Zespo³owe gry w pi³kê u Spartan nie mia³y charakteru rozrywkowego, lecz by³y to zawody
– sphairomachiai, wymagaj¹ce przygotowania, wielkiej si³y, zrêcznoœci, a imiona zwyciêzców
w takich zawodach s³awiono – podobnie jak zwyciêzców w igrzyskach – w napisach, które
zachowa³y siê do dnia dzisiejszego3. Tradycja silniej jeszcze ugruntowa³a przekaz o znaczeniu
gry w pi³kê u Spartan, gdy¿ przekaza³a nazwisko Timokratesa ze Sparty jako autora podrêcznika gry w pi³kê: Peri tes sphairistikes.
Mimo wielkiego zainteresowania, jakie pi³ka wzbudza³a u staro¿ytnych Greków, nie osi¹gnê³a ona tak znacz¹cej roli, jak inne dyscypliny sportu. „Pi³ka – stara jak œwiat – nie wydoby³a
2
3

6

Informacje na temat znaczenia pi³ki w staro¿ytnej Grecji podajê na podstawie: L. Winniczuk, 2006, Ludzie,
zwyczaje i obyczaje staro¿ytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa.
B. Biliñski, Staro¿ytna pochwa³a pi³ki, Meander, X: 1955.
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siê w staro¿ytnoœci z roli æwiczebnej gry w gimnazjonie, choæ nie s³u¿y³a tylko zabawom dzieci
lub grom m³odzie¿y i nigdy nie dosz³a do godnoœci wielkiego agonu, do jakiego powo³a³y j¹
dopiero czasy póŸniejsze – podkreœla wielki znawca kultury antycznej B. Biliñski. Chocia¿ mia³a
ona w sobie wiele elementu agonistycznego, nigdy nie wysz³a poza wstêpne przygotowawcze
æwiczenia, s³u¿¹ce ogólnej kondycji fizycznej. Nie nale¿a³a te¿ pi³ka do tych klasycznych konkurencji, jak biegi, skoki, rzuty czy zapasy, które uœwietnia³y olimpijskie spotkania staro¿ytnych
Greków. Nie nale¿a³a wiêc do tych æwiczeñ, które by w wiêkszym stopniu wyrabia³y zdolnoœci
fizyczne dla sprawnoœci wojennej, bêd¹cych dla rz¹dz¹cych klas formacji niewolniczej jedn¹
z podstaw panowania nad obcymi i w³asnymi obywatelami.
Gra w pi³kê by³a zwi¹zana w staro¿ytnoœci z elementarn¹ gimnastyk¹. W Grecji i w Rzymie by³a ona gr¹ powszechn¹ i codzienn¹ dla m³odzie¿y i doros³ych. W greckiej, arystokratycznej atmosferze olimpijskiego sportu by³a najbardziej demokratyczna i najbardziej ludowa”4.
Œwiadectwem obecnoœci pi³ki w kulturze antycznej s¹ równie¿ zabytki kultury materialnej,
mówi¹ce tak wiele o zwyczajach ówczesnych ludzi, jednak brak komentarza do ilustrowanych
scen powoduje zbyt wiele domys³ów w zakresie ich interpretacji. Dotyczy to równie¿ malowid³a
na wazie z 353 r. p.n.e. przedstawiaj¹cego prawdopodobnie uczestników zabawy, nios¹cych na
ramionach trzech ch³opaków, a przed nimi mê¿czyznê (mo¿e trenera?) trzymaj¹cego wysoko
wzniesion¹ pi³kê: przypuszcza siê, ¿e jest to obraz przedstawiaj¹cy zakoñczenie gry w pi³kê,
w której pokonani musieli przenieœæ na ramionach swojego zwyciêzcê. Podstaw¹ takiego odczytania sceny jest podobna zasada zawodów w biegach, kiedy to pokonany, którego nazywano
os³em – onos, musia³ przenieœæ na ramionach swojego zwyciêzcê, zwanego królem – basileus5.

Gry z pi³k¹ w nowo¿ytnej Europie
W kulturze nowo¿ytnej Europy pi³ka towarzyszy³a cz³owiekowi na co dzieñ i od œwiêta.
Zachowa³y siê dowody, i¿ szczególnie na terenie Francji gra w pi³kê stanowi³a wa¿ny element
ceremonii wielkanocnych, jako symbol radoœci i zabawy po Zmartwychwstaniu. Do dnia dzisiejszego w mieœcie Vienne w Poniedzia³ek Wielkanocny tamtejszy biskup zwyczajowo rzuca
pi³kê miêdzy t³um zebrany przed koœcio³em, po czym nastêpuje ogólna gra.
Pierwsz¹ gr¹ na kontynencie europejskim o stosunkowo wysokim poziomie organizacji,
by³a gra la soule, popularna we Francji od XII w. Mimo wielu istniej¹cych odmian tej gry, we
wszystkich wystêpowa³ podzia³ na dwa zespo³y walcz¹ce o pi³kê za pomoc¹ r¹k i nóg, a tak¿e –
grubego kija. La soule by³a rozgrywana miedzy dwiema wsiami, a jej istota polega³a na doniesieniu pi³ki do wsi przeciwnika. W miastach z kolei dru¿yny konkurowa³y ze sob¹ w przenoszeniu pi³ki od jednej bramy miejskiej do drugiej.
Ta œredniowieczna gra najprawdopodobniej da³a pocz¹tek wielu wspó³czesnym grom
(w tym równie¿ zespo³owym). Brutalna forma rywalizacji spowodowa³a jednak wiele protestów,
a nawet zakazów królewskich i koœcielnych ekskomunik. Karol V wyda³ zakaz gry w la soule
(1369 r.), a biskup Treviru (1440 r.) pod kar¹ kl¹twy zabroni³ udzia³u w tej grze na terenie jego
diecezji. Dotyczy³o to równie¿ osób duchownych, którym Sobór w Sens (1485 r.) zakaza³ jej
uprawiania, a szczególnie „w koszuli i publicznie”.
GroŸba restrykcji spowodowa³a narodziny gry znacznie ³agodniejszej, mniej brutalnej,
tj. jeu de paume. Gra ta zrodzi³a siê w krêgach duchowieñstwa, a najwa¿niejsza ró¿nica polega³a na tym, ¿e si³a zosta³a zast¹piona precyzj¹, wymyœlaniem ró¿nych koncepcji osi¹gniêcia celu
przy ograniczonym polu gry. Precyzjê w prowadzeniu pi³ki mia³y u³atwiaæ kije, które pocz¹tkowo by³y lekko zagiête, a póŸniej ³opatkowo rozszerzone, które nastêpnie przekszta³ci³y siê
4
5

Ibidem, s. 239.
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje staro¿ytnej Grecji i Rzymu, op.cit.

Monografia Nr 11

7

w rakiety lub w zakoñczenia m³otkowe. Gra sta³a siê bardziej kameralna, a miejscem jej rozgrywania by³y podwórza zamkowe i zakonne. Przyczyni³o siê to znacznie do jej sformalizowania.
Najstarsze zachowane dane mówi¹ o grze w pi³kê, odbywanej we wtorek zapustny w Chester
w IV wieku n.e. Jak podaje Stephen Glover w History and Gazetter of Derbyshire (1831/1832)
„(...) partie ludzi walcz¹cych o pi³kê miêdzy poszczególnymi dzielnicami miasta by³y popularne od
ok. 217 r. n.e. do pocz¹tku XIX wieku”6. Wed³ug Glovera, obyczaj mia³ byæ zapocz¹tkowany zwyciêstwem wojowników brytyjskich nad najezdn¹ kohort¹ rzymsk¹, pêdzon¹ poza bramy miasta.
Pi³ka mia³a byæ pretekstem do symbolicznego odtwarzania momentu przepêdzania najeŸdŸcy
w ka¿d¹ rocznicê wydarzenia. Inni interpretatorzy tego faktu podaj¹, i¿ gra w Derby by³a pozosta³oœci¹ ceremonii triumfalnej, dokonanej po raz pierwszy bezpoœrednio po zwyciêstwie, a polegaj¹cej na wykopaniu poza mury miasta uciêtej g³owy rzymskiego dowódcy, któr¹ nastêpnie w ka¿d¹
rocznicê wydarzenia symbolizowa³a pi³ka. Najprawdopodobniej zwyczaj ten da³ pocz¹tek przyjêtej póŸniej w skali œwiatowej – pi³ce no¿nej (choæ do miana ojczyzny futbolu aspiruje te¿ Francja
i W³ochy, w których wystêpowa³y równie¿ gry o charakterze pi³karskim).
Walory sprawnoœciowe i wychowawcze pi³ki podkreœlano ju¿ w okresie Odrodzenia. Znani
w³oscy humaniœci Antonio Scaino da Salo (1524-1612) i Giovanni de Bardi (XVI w.) w traktatach chwal¹cych zalety gier, podjêli te¿ próbê opracowania sposobów ich uczenia oraz ustalenia
przepisów technicznych. Rozprawy te poœwiêcone wy³¹cznie grom w pi³kê mog¹ byæ uwa¿ane
za pierwsze podrêczniki do gier z pi³k¹. Antonio Scaino da Salo pisa³, i¿ „(...) ta gra zosta³a ustanowiona dla dobrego celu, to jest, aby zachowaæ w zdrowiu cia³a nasze, aby uczyniæ m³odzie¿
bardziej krzepk¹ i silniejsz¹, precz odpêdziæ od niej gnuœnoœæ, tego œmiertelnego wroga cnoty,
i w ten sposób przyczyniæ siê do nabrania wiêkszej wybornoœci i tê¿yzny. (...) Dobra umiejêtnoœæ
gry w pi³kê czyni gracza zdolnym do wszystkich æwiczeñ, a te natomiast wzmagaj¹ doskona³oœæ
gracza w pi³kê. I przeto ten, kto pragnie staæ siê s³awny w tej grze, niechaj oddaje siê tak¿e innym
æwiczeniom za pomoc¹ których do jeszcze wiêkszej wybornoœci w grze w pi³kê siê dochodzi”7.
W innym miejscu swojej rozprawy dodawa³ te¿ „Przez tê kunsztown¹ grê w pi³kê odkrywa siê
dzielnoœæ cia³a, wielkodusznoœæ, ¿ywoœæ umys³u, sztukê wyborn¹ i przedziwn¹ rozwagê”8.
W swojej ksi¹¿ce zawar³ te¿ dok³adne opisy regu³ gry, niezbêdnych przyborów i urz¹dzeñ, sposobów przygotowania siê zawodników, a tak¿e szereg wskazówek natury technicznej. Dostrzega³ te¿ poziom spo³ecznej aprobaty dla gier, podkreœlaj¹c zarazem ich tempo rozwoju. Jak pisa³
„(...) za naszych czasów gra ta dosz³a do takiej doskona³oœci jak tylko mo¿liwe jest to wymagaæ
od umys³u ludzkiego”9.

W poszukiwaniu pocz¹tków pi³ki rêcznej
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rodowód pi³ki rêcznej, podobnie jak innych gier typu pi³karskiego,
wywodzi siê z licznych form wspó³zawodnictwa w okresie staro¿ytnoœci i czasów œredniowiecza.
Bardzo podobn¹ grê do wspó³czesnej pi³ki rêcznej opisa³ austriacki lekarz Gaurinonius
(1571-1654) w ksi¹¿ce pt. Groza zniszczenia rodzaju ludzkiego. Zwraca w niej uwagê na siedem
rodzajów istniej¹cych gier w pi³kê rêczn¹, ale jedn¹ z nich opisa³ dok³adniej. Polega³a ona na
podbijaniu wielkiej skórzanej pi³ki go³ymi rêkoma10.
W formie najbardziej zbli¿onej do wspó³czesnej zastosowa³ j¹ jednak dopiero Duñczyk
Holger Nielsen, wprowadzaj¹c w 1898 r. do gimnazjum w Ollerup grê w zespo³ach 7 osobowych, pod nazw¹ handbold. Gra ta szybko zyskiwa³a popularnoœæ, a od 1911 r. wprowadzona
6
7
8
9
10

8

W. Lipoñski, Humanistyczna encyklopedia sportu, op.cit., s. 250.
K. H¹dzelek, Pochwa³a pi³ki, Magazyn Olimpijski nr 7/2002.
Ibidem.
Ibidem.
Magazyn Olimpijski nr 3/1998.
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zosta³a do programów szkolnych w tym kraju. W tym samym czasie w krajach ówczesnej Europy powstawa³y ró¿ne odmiany tej gry. W 1905 r. czeski nauczyciel A. Kristof stworzy³ podstawy hazeny11, stanowi¹cej alternatywê dla niebezpiecznego dla zdrowia futbolu. By³a to pi³ka
no¿na grana rêkami. W 1912 r. w celach propagandowych rozegrano na stadionie w Pradze turniej hazeny, obserwowany przez 70 tysiêczn¹ publicznoœæ (podczas Zlotu Soko³ów). Hazena
(hazet – rzucaæ) nie zrobi³a jednak wiêkszej kariery, mimo i¿ by³a zbli¿ona do 7 osobowej gry,
wiele j¹ od niej ró¿ni³o (m.in. podrzucanie pi³ki zamiast koz³owania, dowolne przebieganie pola
bramkowego przez obronê) i ostatecznie zosta³a wyparta przez zyskuj¹c¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ w Niemczech – pi³kê rêczn¹.
Pi³ka rêczna sta³a siê gr¹ bardzo popularn¹ równie¿ w krajach skandynawskich. W Szwecji
(1912 r.) nauczyciel o nazwisku Walldena opublikowa³ przepisy tej gry. Uprawiano tam pi³kê
rêczn¹ zarówno 7 osobow¹, jak i 11 osobow¹. Specyficzne warunki klimatyczne ch³odnej pó³nocy Europy sprawi³y jednak, ¿e grê zaczêto uprawiaæ równie¿ w hali12.
Pionierem pi³ki rêcznej rozgrywanej na du¿ych boiskach (jedenastoosobowej) by³ niemiecki nauczyciel gimnastyki Konrad Koch, który stworzy³ zasady tej gry. Nazwa³ j¹ Raffenball.
Kobiecy zwi¹zek gimnastyczny w Królewcu po³¹czy³ Raffenball z zasadami gry w pi³kê no¿n¹
i propagowa³ j¹ jako w³asn¹ grê Koenigsbergball, czyli „pi³ka królewiecka”.
Na terenie Niemiec w latach 1915-1920, poza „pi³k¹ królewieck¹” kobiety gra³y równie¿
w pi³kê rêczn¹ na boiskach o mniejszych wymiarach (40 m x 20 m). W 1917 r. berliñski nauczyciel K. Schelenz opublikowa³ skodyfikowane przepisy gry, w których wprowadzi³ szereg zmian.
Grê nazwano Torbal13. Rok ten uwa¿any jest za pocz¹tek powstania w Niemczech pi³ki rêcznej
jedenastoosobowej, a nied³ugo póŸniej pojawi³a siê nazwa handball (1920 r.). Ta forma gry
w ca³ym œwiecie zdoby³a du¿¹ popularnoœæ. W 1922 r. znana by³a ju¿ w Polsce, Zwi¹zku
Radzieckim, oraz w Chinach i Japonii. Od 1960 r. zdecydowanie wiêkszym zainteresowaniem
cieszy siê pi³ka rêczna siedmioosobowa, jako gra bardziej dynamiczna i widowiskowa (dziêki
koncentracji gry na mniejszej powierzchni)14.

Podsumowanie
Wspó³czesny sport zajmuje znacz¹c¹ czêœæ przestrzeni kulturowej wspó³czesnego cz³owieka, bêd¹c zarazem jednym z najbardziej spektakularnych przejawów kultury masowej. W tym
kontekœcie zainteresowanie najpopularniejszymi grami sportowymi, stanowi¹cymi bez w¹tpienia
fenomen kulturowy, wydaje siê byæ jak najbardziej uzasadnione.
Rzeczywistoœæ gry dostarcza wielu ca³kiem realnych wra¿eñ i emocji, których pró¿no by
szukaæ w pozasportowych sferach ¿ycia. Gra bawi, ale te¿ uczy, staj¹c siê wa¿nym elementem
w doskonaleniu cz³owieka. Boisko sportowe jest przede wszystkim miejscem spotkania z drugim cz³owiekiem, daj¹c mo¿liwoœæ rywalizacji wed³ug przyjêtych zasad. To tam realizuj¹ siê
marzenia o sukcesie, którego warunkiem jest systematyczna, solidna praca, wysi³ek i oddanie siê
bez reszty idei gry.

11

12
13

14

Hazena – z czes. Hazeti – rzucaæ, gra zbli¿ona do pi³ki rêcznej. Boisko o d³. 48 metrów podzielone by³o na 3
pola. Rywalizowa³y zespo³y 7-osobowe (w tym bramkarz). Wyznaczeni gracze mogli graæ tylko w wyznaczonych polach. Z pi³k¹ wolno zrobiæ tylko 3 kroki, rzut ro¿ny na zasadach podobnych do rzutu w pi³ce no¿nej.
Zob. szerzej W. Lipoñski, Humanistyczna encyklopedia sportu, op.cit. s. 114.
W. Kubicki, Pi³ka rêczna, w: Iskier przewodnik sportowy, op.cit. s. 494.
Wprowadzi³ pi³kê rêczn¹ dla mê¿czyzn, powiêkszaj¹c boisko do 80 m x 40 m, bramki: szerokoœæ 5 m, wysokoœæ 2.10 m, a promieñ pola bramkowego do 8 m. Zmianie te¿ uleg³y przepisy dotycz¹ce prowadzenia gry,
dopuszczaj¹c koz³owanie i walkê o pi³kê. W celu unikniêcia oddzielnych boisk, wymiary bramek i boiska dostosowano do przepisów obowi¹zuj¹cych w pi³ce no¿nej. Ibidem s. 495.
Ibidem s. 497.
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Gra toczy siê o pi³kê i wokó³ pi³ki stanowi¹cej zarazem œrodek, kryterium i medium relacji
miêdzyludzkich. Uczy te¿, ¿e wejœcie w kontakt z drugim cz³owiekiem wymaga uprzedniego
przygotowania, umiejêtnoœci szybkiego podejmowania decyzji, a tak¿e wspó³odpowiedzialnoœci
za efekt finalny tego kontaktu.
Szczególny charakter relacji miêdzyludzkich przek³ada siê na rezultaty wspó³pracy, odbywaj¹cej siê w aksjologicznie uporz¹dkowanej rzeczywistoœci gry, która uczy zarówno wygrywania, jak te¿ godnego znoszenia pora¿ki. Ka¿dy mecz stwarza dobr¹ okazjê do repetytorium wartoœci etycznych, przyczyniaj¹c siê do ich internalizacji i wcielania poza boiskiem.
Gry z pi³k¹ wystêpuj¹ce w tradycji europejskiej maj¹ wielowiekow¹ tradycjê. Pi³ka stanowi³a atrakcyjny przedmiot w zachowaniach ludycznych, których pretekstem czêsto by³y wydarzenia wa¿ne dla ówczesnych spo³ecznoœci (jak chocia¿by œwiêta religijne). Dopiero jednak
prze³om XIX i XX wieku, a dok³adniej mówi¹c – zmiany w ¿yciu ówczesnego cz³owieka generowane przez rozwój cywilizacji technicznej – wytworzy³y pewn¹ lukê kulturow¹, w któr¹ znakomicie wpisywa³y siê wartoœci rywalizacyjne sportu, a szczególnie wartoœci nowopowstaj¹cych
gier zespo³owych. Pi³ka rêczna, bêd¹ca „najm³odsz¹” z gier zespo³owych na trwa³e wpisa³a siê
w kulturê sportow¹ Europy, do³¹czaj¹c szybko do najpopularniejszych gier: pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki.
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2. Pocz¹tki pi³ki rêcznej w Polsce na ³amach „Przegl¹du Sportowego”
w latach 1921-1927
The beginnings of handball history development in Poland on magazine
devoted to all kind of sport
Dariusz Pietrzyk*
S³owa kluczowe: historia, kultura fizyczna, pi³ka rêczna, hazena, „szczypiorniak”, przegl¹d sportowy
Key words: history, physical culture, handball, hazena, „szczypiorniak”, przegląd sportowy

Streszczenie: Swoistym determinantem prowadzenia badañ w zakresie historii kultury fizycznej jest istnienie bazy Ÿród³owej. O pocz¹tkach rozwoju pi³ki rêcznej w Polsce nie mamy
w zasadzie wielu Ÿróde³ informacji. W rodzimej literaturze przedmiotu, która ma raczej charakter okazjonalnych czy jubileuszowych publikacji, przedstawiane s¹ treœci dotycz¹ce dziejów tej dyscypliny sportu g³ównie w regionach czy wrêcz okrêgach zwi¹zkowych. Wyj¹tek
stanowi publikacja W³odzimiera Drygasa i Piotra M³oczyñskiego, „75 lat Pi³ki Rêcznej w Polsce”, wydana w 1993 roku, ale obejmuje ona jedynie analizê wyników sportowych osi¹ganych
przez ¿eñsk¹ reprezentacjê Polski w „hazenie”, oraz analizê wyników osi¹ganych przez mêsk¹
reprezentacjê Polski w jedenastoosobowej pi³ce rêcznej, okreœlanej ówczeœnie na terenach
Rzeczpospolitej mianem „szczypiorniaka”, a nastêpnie jej siedmioosobowej odmianie. Straty
jakie spowodowa³a II Wojna Œwiatowa w archiwalnych zasobach na terenie naszego kraju
sprawi³y, ¿e wyraŸniej zaczêto dostrzegaæ potencja³ Ÿród³owo-badawczy w wydawnictwach
periodycznych. „Przegl¹d Sportowy”, który zaczêto wydawaæ na prze³omie maja i czerwca
1921 roku, choæ pierwotnie by³ oficjalnym organem prasowym Krakowskiego, Warszawskiego i Lwowskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³ki No¿nej, by³ jednak „ilustrowanym tygodnikiem,
poœwiêconym wszelkim ga³êziom sportu”. Przeprowadzona kwerenda w rocznikach „Przegl¹du Sportowego”, obejmuj¹ca lata 1921-1939, prowadzi do przekonania, ¿e wykorzystanie tego
periodyku jako Ÿród³a informacji o pocz¹tkach rozwoju pi³ki rêcznej w Polsce ma zasadnicze
znaczenie, bowiem na ³amach „Przegl¹du Sportowego” odnaleziono cenny z punktu widzenia
badawczego materia³ Ÿród³owy, dotycz¹cy g³ównie zdarzeñ o charakterze typowo ulotnym,
maj¹cy niew¹tpliwie wp³yw na „dzieje pi³ki rêcznej w Polsce”.
Summary: A peculiar feature determining carrying out any research on history of physical
education is the existence of data base. There is little information dealing with the beginnings of handball history development in Poland. Our indigenous literature on the very subject, which occurred to be rather occasional or annual publications, includes insights in the
history of mostly regional or even communal development of this discipline unions. The
exception of it is the publication by W. Drygas and P. Młoczyński, 75 Years of Handball in
Poland, published in 1993 , however, it covers only an analysis of scores achieved by national team of Poland in „Hazena”, in seven-payers-team handball, as well as analysis of achievements of Polish national representation team in eleven-players-team handball, those
referred to in Poland as „Szczypiorniak”. The losses in archives around Poland caused by
II World War were the source of growing interest in true matter of research source potential provided by periodicals. Published since the turn of May and July 1921 „Przegląd Sportowy”, despite being originally the main press organ of Krakow, Warsaw and Lvov Regional Football Union, was an illustrated weekly magazine devoted to all kind of sport. A conducted in annuals of „Przegląd Sportowy” search query covering period of 1921 through
1939 leads to an assumption that using such a periodic as a source of information about
the beginnings of handball in Poland has a crucial importance. It was there, that one can
find valuable for any research purpose data base. Containing information of events of
minor importance, non the less, undoubtedly influencing the history of handball in Poland.
* mgr, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Koninie
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O pocz¹tkach rozwoju pi³ki rêcznej w Polsce nie mamy zbyt wielu Ÿróde³ informacji. Do
dnia dzisiejszego w nomenklaturze „sportowej” zachowa³o siê has³o „szczypiorniak” kojarzone
z pi³k¹ rêczn¹1. Pojêcie „pi³ka rêczna” jakie przyjê³o siê póŸniej dla „szczypiorniaka” mia³o pierwotnie szerszy zakres i obejmowa³o „gry rêczne” takie jak koszykówka, siatkówka, szczypiorniak, hazena, palant i piêstówka2. Wspó³czeœnie terminem „pi³ka rêczna”, okreœla siê „…grê biegow¹ z pi³k¹, rozgrywan¹ na boisku z bramkami, pomiêdzy dwoma siedmioosobowymi zespo³ami w³¹cznie z bramkarzami, których cz³onkowie stosuj¹c podania i rzuty wykonywane wy³¹cznie rêkami, próbuj¹ przenieœæ pi³kê na stronê przeciwnika i umieœciæ j¹ w bramce3. Tym samym,
pi³ka rêczna zaliczana jest do pi³karskich gier boiskowych, które stanowi¹ jedn¹ z oœmiu zasadniczych grup, skupiaj¹cych dyscypliny wspó³czesnego sportu4. W rodzimej literaturze przedmiotu, która ma raczej charakter okazjonalnych czy jubileuszowych publikacji, przedstawiane s¹
treœci dotycz¹ce dziejów tej dyscypliny sportowej g³ównie w regionach czy wrêcz okrêgach
zwi¹zkowych5. W wydawnictwach metodyczno-szkoleniowych znaleŸæ mo¿na informacje na ten
temat, ale maj¹ one raczej charakter faktograficzny, podobnie jak te zawarte w Ÿród³ach encyklopedycznych6. Swoisty wyj¹tek w tej dziedzinie stanowi publikacja W. Drygasa i P. M³oczyñskiego, jednak¿e jej treœci w g³ównej mierze, zawieraj¹ analizê wyników sportowych osi¹ganych
przez ¿eñsk¹ reprezentacjê Polski w uprawianej przez nasze panie w okresie miêdzywojennym
„hazenie” oraz analizê wyników sportowych osi¹ganych przez mêsk¹ reprezentacjê Polski
uprawianej przez panów w tym okresie „jedenastoosobowej pi³ce rêcznej” nazywanej popularnie „szczypiorniakiem”. Autorzy opublikowali te¿, wyniki pionierskich zmagañ mê¿czyzn
w „siedmioosobowej” odmianie pi³ki rêcznej7. Sam moment inicjacji pi³ki rêcznej na ziemiach
polskich w tego rodzaju Ÿród³ach przedstawiany jest g³ównie w oparciu o formu³ê „legendy

1

2
3
4
5

6

7

J. O¿d¿yñski, Polskie s³ownictwo sportowe, Ossolineum, Wroc³aw-Warszawa-Kraków, 1970, s. 84: „Wœród
nazw rzeczy i zjawisk wystêpuj¹cych w œrodowisku sportowym, wystêpuj¹ obok ¿eñskich, tak¿e mêskie nazwy
nie¿ywotne, które tworzy formant -ak, znaczeniowo nie wyspecjalizowany. Nazwa gry, na przyk³ad ‘szczypiorniak’, pochodzi od nazwy miejscowoœci Szczypiorno.”
St. Jarecki, Rozwój pi³ki rêcznej na Œl¹sku, cz. I, 1925-1960, ŒOZPR, Katowice 1972, s.16.
Lipoñski, Humanistyczna encyklopedia sportu, SiT, Warszawa 1987, s. 253.
Ibidem, s.315-316.
por.: St. Jarecki, s.16-17, W³. Okas, 65 lat £ódzkiej Pi³ki Rêcznej, £ódŸ 1993, s.12-13; A. Zach, Pocz¹tki pi³ki
rêcznej na Œl¹sku, (W:) B. Woltmann (red.): Z Najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce, PTNKF, IWF
Poznañskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2002, t.V, s.149-157; M.G. Nowak, 75 lat pi³ki rêcznej na Ziemi Krakowskiej, Ma³opolski ZPR, Kraków 2003, s.7-8; H. Marzec, Pi³ka Rêczna na Œl¹sku, ŒZPR, Katowice 2004,
s. 6, 8-17.
por.: M. Kamiñski, Pi³ka Rêczna, RCMSZKFiS, Warszawa 1993, s. 7-8; J. Czerwiñski, Metodyczne i badawcze
aspekty procesu wieloletniego treningu pi³karzy rêcznych, AWF, Gdañsk 1996, s. 13-20; W³. Stawiarski, Pi³ka
Rêczna, AWF, Kraków 1998, s. 25-28; Iskier Przewodnik Sportowy, „Iskry”, Warszawa 1976, s. 494-506; Ma³a
Encyklopedia Sportu, SiT Warszawa 1984, s.267-269; W. Lipoñski, Humanistyczna encyklopedia sportu, SiT,
Warszawa 1987, s. 80, 112-114, 253, 271; H. Jasiak, A. Jotan, Leksykon sportu dla wszystkich, KFS, Warszawa
1998, s. 194; D. Matyia, Sport-leksykon, PWN, Warszawa 2000, s. 194; W. Lipoñski, Encyklopedia sportów
œwiata, Poznañ, 2001, s. 374.
W. A. Drygas, P. M³oczyñski, 75 lat Pi³ki rêcznej w Polsce, ZPRP, Warszawa 1993, s. 15-24: „Zaimportowan¹
z Czechos³owacji „hazenê”, zaczê³y uprawiaæ nasze panie ju¿ w roku 1922 w Krakowie,(…) choæ dopiero
w 1929 roku rozegrano I Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie sportu.(…) Natomiast rok 1938 przeszed³ do
historii pi³ki rêcznej w naszym kraju jako moment wprowadzenia rozgrywek o Mistrzostwo Polski w „siedmioosobowej pi³ce rêcznej” pañ w miejsce zlikwidowanych rozgrywek w „hazenie”.(…) Mê¿czyŸni grywali w Polsce w zespo³ach 11-osobowych na boiskach futbolowych i na takie te¿ bramki. Grano wed³ug regu³ i prawide³
niemieckich opracowanych przez Karla Schelenza.(…) 3 czerwca 1939 roku w Warszawie, nasza mêska reprezentacja rozegra³a pierwszy w swej historii mecz w „siedmioosobow¹ pi³kê rêczn¹”, remisuj¹c 8:8 z Wêgrami.
18 czerwca w kolejnym meczu, tym razem w Katowicach, Polacy pokonali 8:6 Szwecjê, czo³owy zespó³ ówczesnej Europy”, choæ jeszcze w 1938 roku „nasi panowie” nie uprawiali tej dyscypliny sportu”.
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szczypiorniaka”8. W 1984 roku próbê jej wyjaœnienia podj¹³ Jerzy Andrzejczak, opieraj¹c siê
miêdzy innymi na wspomnieniach W³adys³awa Broniewskiego, uczestnika tamtych wydarzeñ.
„(…) W ci¹gu dnia koledzy biegali za szmaciank¹. Zabawa ta podbi³a ich serca, na ca³e dnie
zapominali, ¿e s¹ internowani. (…) Grano bez sêdziów, a kwestie sporne rozstrzyga³ najstarszy
rang¹ „legionista”. Na pewno nie mo¿na by³o kopaæ pi³ki nog¹, nie wolno by³o wyrywaæ jej
z r¹k, podk³adaæ nóg, ³apaæ przeciwnika. Nie obowi¹zywa³o te¿ ¿adne pole bramkowe, by³ jednak dyktowany rzut karny za ewidentny faul. Zabroniona by³a gra za bramkami, czas gry by³
natomiast nienormowany i grano tak d³ugo jak sprawia³o to przyjemnoœæ. Przepisy te ci¹gle ulega³y zmianie, ci¹gle je doskonalono”9. Kolejn¹ próbê w 1996 roku podj¹³ T. Bregu³a. „Polscy
legioniœci w Szczypiornie grali w grê o bli¿ej nie ustalonej liczbie uczestników. Pi³kê (szmaciankê) wolno by³o chwytaæ i podawaæ, a gdy by³a poni¿ej pasa, kopaæ. Bramki zdobywano kopniêciem pi³ki. Tê w³aœnie grê, o bardziej ju¿ sprecyzowanych przepisach, próbowano w latach
dwudziestych wprowadziæ na nasze boiska pod nazw¹ pi³ka polska”10. Wreszcie w 2004 roku,
Dobies³aw Dudek przytoczy³ s³owa, jak pisze „ówczesnego znawcy problematyki pi³ki rêcznej,
Mariana Kurletto, który o grze tej pisa³ tak: „Gra szczypiorniakiem zwana powsta³a, jak wskazuje nazwa w Szczypiornie, gdzie garstka internowanych legionistów z braku odpowiedniego
wyekwipowania, przerobi³a pi³kê no¿n¹ na grê rêczn¹”11. Powy¿sze w pewien sposób rozbie¿ne
tezy wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e swoistym determinantem prowadzenia badañ w zakresie historii kultury fizycznej jest istnienie bazy Ÿród³owej. Generalnie Ÿród³a pojmowane s¹ jako wytwory celowej, psychofizycznej i spo³ecznej dzia³alnoœci ludzkiej, zachowane z przesz³oœci umo¿liwiaj¹ tym samym odtwarzanie rozwoju spo³eczeñstwa12. •ród³a dochowa³y siê licznych ujêæ
typologicznych13. Istotny wydaje siê fakt dostrzegania i wyodrêbniania przez historyków prasy
jako materia³u Ÿród³owego ju¿ w okresie miêdzywojennym, choæ dopiero straty jakie przynios³a
druga wojna œwiatowa w zasobach archiwalnych Rzeczpospolitej, spowodowa³y ¿e wyraŸniej
dostrze¿ono potencja³ Ÿród³owo-badawczy w wydaniach periodycznych14. „Przegl¹d Sportowy”,
lwowski „Sport” czy warszawski „Stadion” w okresie miêdzywojennym nale¿a³y do najwa¿niejszych ilustrowanych tygodników, obejmuj¹cych szerok¹ tematykê kultury fizycznej15. „Przegl¹d Sportowy” zaczêto wydawaæ na prze³omie maja i czerwca 1921 roku, jako „tygodnik ilustrowany, poœwiêcony wszelkim ga³êziom sportu”, choæ pierwotnie by³ oficjalnym organem,

8

9
10
11
12
13
14

15

Ibidem: „Grê w ‘jedenastoosobow¹’ pi³kê rêczn¹, uprawian¹ na terenie Polski, okreœlano mianem ‘szczypiorniaka’ od nazwy miejscowoœci Szczypiorno, gdzie ‘jedenastka’ pierwotnie by³a uprawiana w obozie jenieckim
przez niemieckich stra¿ników, a nastêpnie przez internowanych polskich legionistów”.
www.atos.wmid.amu.edu.pl; por. tak¿e: Ziemia Kaliska, nr 48, 25.11.1984 r.
T. Bregu³a, Pi³ka rêczna. Lata doœwiadczeñ, COS RCMSKFiS, Warszawa 1996, s. 5.
D. Dudek, Józef Pi³sudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935), AWF, Kraków 2004, s. 63.
B. Miœkiewicz, Wstêp do badañ historycznych, Warszawa-Poznañ 1974, s. 15.
B. Miœkiewicz, op. cit., s. 122.
por.: M. Handelsman, Historyka, Warszawa 1928, s. 45-46 – Autor w grupie Ÿróde³ opisowych wyró¿ni³ czasopisma, zaliczaj¹c do nich dzienniki, tygodniki i miesiêczniki; por. tak¿e: A. S³omkowa, Historia prasy – nauka
pomocnicza czy samodzielna dyscyplina, (W:) Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. III, Warszawa
1971, s.33; Ibidem: B. Krzywob³odzka, Prasa jako Ÿród³o historyczne, s.60.
Pojêcie „prasa” w rozumieniu potocznym nie jest okreœleniem jednoznacznym, stosowane w ró¿nych kontekstach myœlowych ma nie jednakowy zakres. Dla jego uœciœlenia przyjêto, ¿e mianem prasy nazywa siê ogó³
wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnianych publicznie, odzwierciedlaj¹cych wszechstronnie
rzeczywistoœæ, zw³aszcza zdarzenia polityczne, spo³eczne, gospodarcze, naukowe, kulturowe i inne;
por. W. Pilarek, has³o (W:), Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1996, s. 309.
Pierwsze periodyki dotycz¹ce tematyki kultury fizycznej cz³owieka, pojawi³y siê pod koniec XVIII wieku w
Anglii i mia³y formê dorocznie wydawanych kalendarzy. (…) W Polsce formê „prasy sportowej zainicjowa³,
Przewodnik Gimnastyczny” Sokó³” wydawany od 1881 roku; por.: W. Lipoñski, Humanistyczna encyklopedia
sportu, Warszawa, 1987, s. 333. Nieco póŸniej rolê tê spe³niaæ zaczê³y felietony B. Prusa; por.: H. ¯ytkowicz,
Wychowanie fizyczne i sport w „Kronikach” B. Prusa, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1965, nr 3.
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Krakowskiego, Warszawskiego i Lwowskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³ki No¿nej16. Przeprowadzona kwerenda w rocznikach „Przegl¹du Sportowego”, obejmuj¹ca lata 1921-1939, prowadzi
do przekonania, ¿e wykorzystanie tego periodyku jako Ÿród³a informacji o pocz¹tkach rozwoju
pi³ki rêcznej w Polsce ma zasadnicze znaczenie, bowiem na jego ³amach odnaleziono cenny
z punktu widzenia badawczego materia³ Ÿród³owy, dotycz¹cy g³ównie zdarzeñ o charakterze
typowo ulotnym, maj¹cych niew¹tpliwie wp³yw na „dzieje pi³ki rêcznej w Polsce”.
W pi³kê rêczn¹ grano na Œl¹sku zanim jeszcze jego czêœæ zosta³a ponownie przy³¹czona do
Polski. Spora czêœæ m³odzie¿y uprawia³a j¹ w klubach i stowarzyszeniach niemieckich17.
W Poznaniu pi³kê rêczn¹ uprawiano w za³o¿onym w 1904 roku „Deutscher Sportverein”, którego cz³onkami mogli byæ jednak tylko Niemcy, podobnie zreszt¹ jak w ca³ej Prowincji Poznañskiej18. Polscy dzia³acze organizuj¹c ruch sportowy na tych terenach po odzyskaniu niepodleg³oœci w pierwszej po³owie lat 20-tych, skoncentrowali siê natomiast, g³ównie na rozwoju pi³ki
no¿nej, bowiem niebywa³y rozrost dru¿yn pi³karskich, szalona furora tego sportu na œwiecie
i w Europie, poczê³y czyniæ z niej „propagatora sportu” w spo³eczeñstwie odradzaj¹cej siê
Rzeczpospolitej19. Tymczasem pi³ka rêczna znalaz³a zwolenników w wielu niemieckich klubach
pi³ki no¿nej, gdzie zapanowa³ pogl¹d, ¿e: „(…) w rozwoju graczy kardynalne znaczenie ma
ogólny trening cia³a, do czego gra ta, wed³ug zwolenników footballu, mia³a przyczyniaæ siê znakomicie”20. W Polsce tradycj¹ pi³ki no¿nej by³y mecze miêdzymiastowe, pomiêdzy Lwowem
i Krakowem oraz £odzi¹ i Warszaw¹21. Wobec jednak dynamicznego rozwoju organizacyjnego
pi³ki no¿nej w naszym kraju jaki zapanowa³ po zastoju spowodowanym tzw. ruchom¹ wojn¹ polsko-bolszewick¹, tak¿e na ³amach „Przegl¹du Sportowego” zaczêto zachêcaæ rodzimych „graczy
footballowych” do uprawiania pi³ki rêcznej jako formy treningu pi³karskiego, publikuj¹c jej
zasady i przepisy: „(…) Gra rozpoczyna siê podobnie jak w pi³ce no¿nej, kopniêciem pi³ki, które

16

17
18
19

20

21

Przegl¹d Sportowy, nr 5, 18.06.1921, s.1; por. tak¿e: W. Lipoñski, op. cit., s. 333: „Wobec problemów ekonomiczno-gospodarczych kraju, z pocz¹tkiem 1926 roku zmniejszono objêtoœæ tygodnika i „Przegl¹d Sportowy”
sta³ siê bezp³atnym dodatkiem do „Tygodnika Ilustrowanego”; por.: Przegl¹d Sportowy”, nr 52, 30.12.1925,
Komunikat Wydawnictwa, s. 2; Ju¿ jednak 1 kwietnia tego¿ roku, „Przegl¹d Sportowy” staje siê ponownie
samodzielnym periodykiem; por.: Przegl¹d Sportowy, nr 11, 17.03.1926, Od Wydawnictwa, s. 2.
H. Rechowicz, Sport na Górnym Œl¹sku do 1939 roku, AWF, Katowice 1997, s. 177.
T. Zió³kowska, Kultura fizyczna w Poznaniu w latach 1870-1918, AWF, Poznañ 1992, s. 159.
H. Rechowicz, 1997, op.cit., s. 105: „Gra Niemca sportowca jest brutalna, nie zas³uguj¹ca na miano sportu. Kulturalny sport Anglika, Szweda czy Duñczyka, to sport we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu, oparty nie na sile
tylko na technice i taki te¿ jest i bêdzie nasz „sport polski”, pisa³ w „Sportowcu” z 3.11.1920 roku, dr Maksymilian Wilimowski, który kierowa³ Wydzia³em Wychowania Fizycznego przy Polskim Komitecie Plebiscytowym.”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 26, 12.11.1921, s. 8: „Na Górnym Œl¹sku „polski ruch footballowy”
zapocz¹tkowany zosta³ pobytem we wrzeœniu „Cracovii” i „Polonii” z Warszawy. Potem zaczê³o powstawaæ
coraz wiêcej towarzystw sportowych, niestety powstanie majowe z 1921 poczyni³o spory wy³om w „polskim
sporcie”. (…) Mimo przeciwnoœci, do powsta³ego Zwi¹zku Polskich Towarzystw Sportowych na Górnym Œl¹sku nale¿y ju¿ przesz³o 60 „towarzystw pi³ki no¿nej”, przeto zwi¹zek zamierza zg³osiæ swe przyst¹pienie do
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a ten zatem powinien utworzyæ Okrêg Górnoœl¹ski.”; Z. Grot, J. Gaj, Zarys
dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, PWN, Warszawa-Poznañ 1973, s. 263-265; Przegl¹d Sportowy nr 3,
20.01.1922, Bilans sportu w Poznañskim, s. 7: „(…)Liczba dru¿yn pi³ki no¿nej jest tu du¿o wy¿sza ni¿ na przyk³ad w okrêgu warszawskim, jednak¿e z powodów politycznych nie nawi¹zuje siê kontaktów z Niemcami.”
Przegl¹d Sportowy, nr 14, 20.08.1921, Pi³ka rêczna jako trening footballowy, s.4: „(…) Gra w pi³kê rêczn¹ przyczynia siê do nadzwyczajnego wyæwiczenia cia³a, wymaga bowiem nie tylko sztuki wytrwa³ego i szybkiego biegania, lecz tak¿e silnych miêœni r¹k i du¿ej wprawy w skokach. Gracz pi³ki rêcznej nabiera pewnoœci wzroku,
elastycznoœci cia³a, s³owem cech dobrego pi³karza. Gra w pi³kê rêczn¹ odbywa siê na du¿ym, równym boisku,
by jednak unikaæ nadmiernego wysi³ku stosuje siê do pola gry i bramek, wymiary hokejowe. Do gry u¿ywa siê
ma³ej pi³ki no¿nej nr 3, a niektórzy gracze nosz¹ buty z gwoŸdziami, podobnie jak biegacze.”
Przegl¹d Sportowy, nr 23, 22.10.1921, Sprawa przysz³ych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w pi³kê no¿n¹, s. 5;
por. tak¿e: „Przegl¹d Sportowy”, nr 36, 9.09.1925, J. Grabowski, Jubileusz „Polonii” Warszawskiej, s. 4-15.
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wykonuje œrodkowy napastnik, potem pi³ka wêdruje z r¹k do r¹k i trzeba strzeliæ na bramkê. Gra
jest kombinacyjna, a ka¿dy gracz stara siê wprowadziæ w b³¹d przeciwnika ruchami cia³a. Gra
posiada swe prawid³a, pi³ki nie wolno kopaæ nog¹, tak¿e prowadziæ lub podawaæ, rêkami wolno
pi³k¹ rzucaæ lub j¹ podbijaæ. Pi³kê wolno nosiæ tylko bramkarzowi, a ten co pi³kê trzyma w d³oniach nie mo¿e z ni¹ chodziæ i trzymaæ d³u¿ej ni¿ 3 sekundy bowiem nara¿a siê na rzut wolny.
Zazwyczaj sêdzia zezwala na noszenie pi³ki na przestrzeni trzech kroków, jeœli któryœ z graczy
otrzyma³ j¹ bêd¹c w biegu. Popychanie, tr¹canie lub zastêpowanie drogi przeciwnikowi, tak¿e
podstawianie mu nogi czy t³oczenie siê jest zabronione, zreszt¹ co 3 sekundy inny gracz musi
otrzymaæ pi³kê. Nie wolno tr¹caæ przeciwnika w rêkê, w której trzyma pi³kê. Bramkarza nie
wolno tr¹caæ, popychaæ czy wydzieraæ pi³ki z r¹k, gdy jest w granicach ko³a, którego œrodkiem
jest œrodek linii bramkowej, tam te¿ mo¿e on pi³kê nosiæ i trzymaæ bez ograniczenia przestrzeni
i czasu. To prawid³o chroni go przed ostr¹ gr¹ i zapewnia swobodê ruchów w grze. Naruszenie
jednego z tych prawide³ poci¹ga za sob¹ rzut wolny, podobnie jak przekroczenie na polu karnym
poci¹ga za sob¹ rzut z odleg³oœci 9 metrów. Dalsze prawid³a pokrywaj¹ siê z regu³ami pi³ki no¿nej, jedynie rzut z linii bocznej wykonuje siê nie zza g³owy, ale z przed klatki piersiowej”22.
Akcentowano przy tym, ¿e: „(…) pi³ka rêczna, mo¿e byæ uprawiana zarówno latem jak i zim¹
w ka¿dej wiêkszej sali” oraz wskazywano, ¿e: „(…) jej walory powinny spowodowaæ, ¿e i dla
naszych graczy staæ siê ona mo¿e przyjemn¹ rozrywk¹”23. Niestety, tak siê nie sta³o, ale dla wielu
podobnych do pi³ki rêcznej ga³êzi sportu, to rok 1922 by³ momentem swoistej kulminacji, gdy¿
by³ to okres ekspansji i popularyzacji gier ruchowych, g³ównie wœród m³odzie¿y24. „Zabawy gromadne”, jak okreœla³ Kazimierz Hemerling, hokej na lodzie i murawie, rugby, palanta, pogoñ
i piêstówkê, stanowiæ mia³y jednoczeœnie antidotum dla otaczaj¹cej coraz szersze krêgi spo³eczne pi³ki no¿nej, zyskuj¹cej zwolenniczki, tak¿e wœród kobiet w Polsce25. W Europie ruch sportowy kobiet ujêto w ramy organizacyjne ju¿ w 1921 roku. Przedstawiciele takich krajów jak:
Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Czechos³owacja i Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej,
za³o¿yli w Pary¿u Miêdzynarodow¹ Federacjê Sportów Kobiet (FSFI), której g³ównym celem
by³o propagowanie lekkiej atletki wœród pañ. Lekkoatletka zajmowa³a czo³owe miejsce w programach wychowania fizycznego w tych krajach i by³a aplikowana m³odzie¿y, tak¿e pod postaci¹ zabaw i gier ruchowych, w których wystêpowa³y biegi, skoki i rzuty pi³k¹26. Tym samym,

22
23
24

25

26

Przegl¹d Sportowy, nr 14, 20.08.1921, op.cit., s. 4; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 5, 18.06.1921, Sport pi³ki
no¿nej, s. 10.
Ibidem, s.4.
Œwiadomoœæ wyj¹tkowego znaczenia spraw wychowania fizycznego i sportu w rozwoju m³odzie¿y mia³a swe
odzwierciedlenie w spo³eczeñstwie polskim jeszcze w okresie zaborów, choæ dodatkowo w spadku po „wielkiej
wojnie” trwaj¹cej w latach 1914-1918, pozosta³o odradzaj¹cej siê Rzeczpospolitej, tak¿e „rozbicie dzielnicowe
i w tej dziedzinie”. D¹¿enia i tendencje zjednoczeniowe potwierdzi³y jednak, zorganizowany ju¿ we wrzeœniu
1918 w Warszawie, I Zjazd Polskich Stowarzyszeñ Sportowych i Gimnastycznych oraz tzw. Sejm Nauczycielski, który odby³ siê w kwietniu 1919 roku. W celu koordynacji dzia³añ w tym zakresie, jeszcze w tym samym
roku powo³ano Pañstwow¹ Radê Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej; por.: W. Osmolski (red.), Wojskowy Rocznik Sportowy, Warszawa 1922, s. 11-15; por. tak¿e: J. Gaj, K. H¹dzelek, Dzieje kultury fizycznej
w Polsce, AWF, Poznañ 1997, s. 79: „(…) Zjazd zorganizowano w dniach 20-22 wrzeœnia 1918 roku, a wiêc
jeszcze przed odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji w Parku Agrykola odby³y siê zwody sportowe wed³ug „programu olimpijskiego i regulaminu sztokholmskiego.”; R. Wroczyñski, op.cit., s. 335-336.
Przegl¹d Sportowy, nr 6, 10.02.1922, K. Hemerling ze Lwowa, O wychowaniu, s. 2: „Zabawy gromadne to s¹
takie gdzie dzia³aj¹ dwie nieprzyjacielskie dru¿yny sk³adaj¹ce siê z kilku lub kilkunastu graczy i przyjmuj¹
postaæ sportowej walki (…).”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 18, 17.09.1921, s. 14: „Pierwsz¹ w Polsce, ¿eñsk¹ dru¿ynê footballow¹ posiada Towarzystwo Sportowe „Unia” z Poznania.”; Przegl¹d Sportowy, nr 3,
20.01.1922, s. 16: „W Warszawie przy Klubie Sportowym „Polonia”, powsta³a ¿eñska dru¿yna pi³ki no¿nej.”
Przegl¹d Sportowy, nr 30, 10.12.1921, Rozmaitoœci zagraniczne, s. 15; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 25,
23.06.1922, K. Hemerling, Jak propagowaæ lekkoatletykê? oraz Przegl¹d Sportowy, nr 51, 22.12.1922, Nasza
LA, s. 41.
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amerykañska koszykówka, a nastêpnie czeska hazena sta³y siê z czasem „sztandarowymi sportami pañ”27. W Polsce, przejawem budzenia siê ruchu sportowego wœród kobiet, tak¿e by³o
zak³adanie przy istniej¹cych ju¿ klubach sportowych sekcji lekkiej atletyki, w ramach istnienia
których, panie mog³y uprawiaæ gry ruchowe. W Warszawie, Lwowie, Krakowie, a nawet
w Ustroniu, klimatycznej miejscowoœci Beskidów, powstawa³y jednak, jedynie ¿eñskie dru¿yny
koszykówki, bowiem wobec braku wiêkszych boisk w naszym kraju by³a ona najbardziej
dostêpn¹ gr¹ sportow¹28. Na Œl¹sku natomiast, bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
palant oraz piêstówka, siatkówka i tamburino, a tak¿e pêtlówka nazywana pi³k¹ uszat¹29.
W Wielkopolsce propagowaniem koszykówki zaj¹³ siê poznañski AZS, tak¿e w ramach sekcji
lekkoatletycznej30. Koszykówkê, a tak¿e siatkówkê na terenie kraju, propagowaæ zaczê³y ogniska YMCA. Coraz bardziej intensywnie zaczê³a je uprawiaæ m³odzie¿ gimnazjalna. Przeprowadzono nawet pierwsze mistrzostwa m³odzie¿y w tych grach sportowych, ale nie by³y one prawomocne, gdy¿ nie istnia³a jeszcze w Polsce „organizacja zbiorcza”, a tym samym brak by³o
regulaminów i ewidencji graczy31. Umacniano jednak sieæ organizacyjn¹ „polskiego sportu”,
koñcz¹c budowê jego struktur powo³aniem Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych, którego
Walne Konstytuuj¹ce Zebranie odby³o siê w Warszawie 19 lutego 1922 roku. Agendami polskich
zwi¹zków sportowych w terenie stawa³y siê zwi¹zki okrêgowe, których cz³onkami by³y stowarzyszenia i kluby sportowe32. Prê¿nie rozwijaj¹cy siê ruch sportowy w Europie, po Traktacie
Wersalskim podzieli³ siê pomiêdzy „grupê pañstw centralnych” i „ententê z sympatykami”.

27
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S. Janæalek, F. Taborsky, J. Safarikowa, Hazena – teorie a didaktika, SPN, Praha 1989, Vyvoj narodni hazenie, s. 12.
Por.: Przegl¹d Sporowy, nr 14, 7.04.1922, s. 9: „(…) „Warszawianka” ma ju¿ dru¿ynê koszykówki, ale projektowane jest za³o¿enie dru¿yny ¿eñskiej”; Przegl¹d Sportowy, nr 19, 12.05.1922, s. 16: „Lwowski Klub Sportowy „Pogoñ”, utworzy³ sekcjê kobiec¹ z koszykówk¹, lekk¹ atletyk¹ i p³ywaniem w programie.”; Przegl¹d Sportowy, nr 31, 4.08.1922, s. 10: „W Ustroniu, klimatycznej miejscowoœci Beskidów, powsta³ Klub Sportowy
„Ustronia” pielêgnuj¹cy tradycjê pi³ki no¿nej. Powsta³a te¿ sekcja koszykówki pañ.”; Przegl¹d Sportowy, nr 35,
1.09.1922, Wiadomoœci krajowe, s.13: „¯eñska sekcja Klubu Sportowego „Polonia” w Warszawie rozpoczyna
sportow¹ dzia³alnoœæ na polu lekkiej atletyki. Trenerem zosta³ Stanis³aw Soœnicki.”; Przegl¹d Sportowy, nr 43,
27.10.1922, s. 4: „Warszawska „Polonia”, klub skupiaj¹cy prawie piêædziesi¹t procent m³odzie¿y uprawiaj¹cej
sport w stolicy, nawi¹za³ ju¿ stosunki z klubami z zagranicznymi z Pragi, Pardubic, Budapesztu i Gdañska,
a najbardziej organizacyjnie rozwinê³a siê sekcja lekkoatletyczna, inauguruj¹c przy tym „æwiczenia” dla pañ.”;
Przegl¹d Sportowy, nr 17, 27.04.1923, s. 3: „(…) Kiedy w ubieg³ym roku na boisku „Cracovii” widziano dru¿yny pañ graj¹cych w koszykówkê, to nawet rozwydrzona publicznoœæ „meczowa” przyklasnê³a temu.”
H. Rechowicz, op.cit., s.176.
T. Derda, Rozwój gier sportowych w Akademickim Zrzeszeniu Sportowym w Poznaniu w latach 1919-1939,
WSWF Poznañ 1958, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Z. Grota, s. 25.
Ibidem, s. 25, por. tak¿e, Przegl¹d Sportowy, nr 8, 9.07.1921, s. 9: „(…) W Warszawie ju¿ w listopadzie
1920 roku, przy szkole W³. Gi¿yckiego zawi¹za³ siê Klub Sportowy „Œmia³y”, w którym m³odzie¿ uprawia³a,
baseball, basketball i voleyball, ale g³ównie uprawiano pi³kê no¿n¹, a ze sportów zimowych, saneczkarstwo.”
Przegl¹d Sportowy, nr 8, 24.02.1922, s. 2: „(…) Obradowano nad statutem. Uchwalono te¿, ¿e wspóln¹ w³adz¹
dla Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich i Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych bêdzie Walne Zgromadzenie przedstawicieli Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, Polskiego
Zwi¹zku Wioœlarskiego, Polskiego Zwi¹zku Lawn-tenisa, Polskiego Zwi¹zku Cyklistów i Polskiego Zwi¹zku
£y¿wiarskiego.”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 9, 3.03.1922, s. 6: „Na Nadzwyczajnym ZjeŸdzie Delegatów Pañstwowych Zwi¹zków Sportowych odbytym 29 i 30 paŸdziernika 1921 roku w Warszawie, z inicjatywy
Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich na wniosek ówczesnego prezesa PZLA mieszcz¹cego siê we Lwowie,
T. Kuchara, zapad³a decyzja o zorganizowaniu pañstwowych zwi¹zków sportowych tych ga³êzi sportu, które
organizacji jeszcze nie posiadaj¹. Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, wykonuj¹c tê uchwa³ê, zwróci³ siê na
³amach „Przegl¹du Sportowego” do wszystkich towarzystw sportowych i gimnastycznych o przes³anie swych
adresów do jego siedziby w Warszawie na ulicê Wiejsk¹ nr 11.”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy nr 51,
22.12.1922, Rzut oka w przesz³oœæ stowarzyszeñ i zwi¹zków, s. 8.

16

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych

Polska nawi¹zywa³a zagraniczne kontakty sportowe. Najpierw jednak nasze kluby pi³karskie
zawi¹zywa³y trwa³e sojusze na tym polu, gdy¿ kraj nasz chc¹c staæ siê cz¹stk¹ tego „organizmu”
musia³ przyj¹æ istniej¹ce ju¿ wzorce organizacyjne, wœród których: „(…) najwa¿niejsz¹ zasad¹
by³o przyjmowanie do struktur miêdzynarodowych tylko tych zwi¹zków pañstwowych, które
reprezentowa³y „ca³oœæ sportu w pañstwie”, tzn. dawa³y mo¿liwoœæ przyst¹pienia do swoich szeregów dzia³aj¹cym na terenie Rzeczpospolitej, stowarzyszeniom i klubom sportowym”33. Pierwsze kroki w tym kierunku uczyni³ Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, który przyjêty na cz³onka
Miêdzynarodowej Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki, nawi¹za³ kontakty z Czechos³owackim Zwi¹zkiem Lekkiej Atletyki34. W Czechos³owacji dzia³a³ tak¿e Zwi¹zek Hazeny i Sportów
Kobiecych, który zrzesza³ ponad 450 towarzystw sportowych, w tym 167 klubów, w których
ponad 2,5 tysi¹ca zawodniczek uprawia³o g³ównie hazenê, czesk¹ grê narodow¹35. Prawdopodobnym nastêpstwem owych kontaktów miêdzynarodowych by³y rozegrane w Krakowie
17 wrzeœnia 1922 roku zawody sportowe w „pi³kê rzucan¹”, pomiêdzy dwoma zespo³ami pañ,
reprezentuj¹cymi lekkoatletyczn¹ sekcjê Klubu Sportowego „Cracovia”. Zwyciê¿y³a dru¿yna
„bia³o-czerwonych” w stosunku 7:5. Rewan¿owe spotkanie odby³o siê tydzieñ póŸniej, 24 wrzeœnia i tak¿e zakoñczy³o siê zwyciêstwem „bia³o-czerwonych”, tym razem w stosunku 3:236.
Anonsuj¹c powy¿sze zdarzenie na ³amach prasy, apelowano do innych klubów sportowych, by
bra³y przyk³ad z „Cracovii” i zachêca³y panie do zak³adania dru¿yn hazeny, tym bardziej ¿e
w Czechos³owacji gra ta mia³a ogromn¹ rzeszê zwolenniczek37. Niestety ju¿ 26 listopada 1922
roku, spor¹ czêœæ „pe³nego” posiedzenia Zarz¹du Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych zdominowa³a dyskusja na temat stanowiska jakie powinien przyj¹æ „polski sport” wobec polityki
granicznej jak¹ prowadzi Czechos³owacja wobec Polski w sprawie „Jaworzyny”. Uchwalono
wezwaæ wszystkie pañstwowe zwi¹zki sportowe do wydania podw³adnym towarzystwom i klubom sportowym nakazu wstrzymania siê „od jakichkolwiek kontaktów z czechos³owackim sportem38. Tymczasem podró¿uj¹cy po Europie prezes krakowskiego AZS-u, dr Walery Goetel na
³amach „Przegl¹du Sportowego” pisa³ o rosn¹cej coraz bardziej popularnoœci gry w „pi³kê rzucan¹” w Belgii39. „Wyobra¿enie jakiego nabra³em o powszechnoœci sportu belgijskiego, sta³o siê
zupe³nie innym, gdy drogi moje powiod³y mnie na prowincjê. W ka¿dym miasteczku, w ka¿dej
wsi uprawiany jest sport. I tak jak ka¿dy plac czy ka¿da szersza ulica w Brukseli czy innego miasta staje siê miejscem zapalczywej gry w „ma³¹ pi³eczkê”, pi³eczkê rzucan¹, nazywan¹ tutaj
„petit balle” lub „pelote”, tak na prowincji gra ta jest ozdob¹ uroczystoœci sportowych urz¹dzanych przez kilka dni, parê razy w roku”40. Zwi¹zek Polskich Zwi¹zków Sportowych wyda³
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W. Osmolski, op.cit., Organizacja Polskiego Sportu, s.11-15; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 51, 22.12.1922,
Pamiêtnik Polskiego Sportu, s. 14-55: „(…) W kontaktach zagranicznych miêdzy klubami prym wiod³y pi³karskie dru¿yny z Ma³opolski (…).”
Przegl¹d Sportowy, nr 8, 9.07.1921, s. 10: „Miêdzynarodowy Zwi¹zek Lekkiej Atletyki (IAAF), uzna³ PZLA za
swojego cz³onka, wobec czego nasi sportowcy mog¹ startowaæ w zawodach miêdzynarodowych.”; por. tak¿e:
Przegl¹d Sportowy, nr 22, 15.10.1921, Apel Przegl¹du Sportowego, s. 2: „(…) Wobec wielu trudnoœci materialnych i technicznych, szukaæ kontaktów nale¿y z s¹siadami. Do nawi¹zania stosunków sportowych nale¿y
d¹¿yæ z Czechos³owacj¹, wszak to Czesi byli naszymi pierwszymi nauczycielami pi³ki no¿nej i lekkiej atletyki.
Od nich te¿ przychodzi³y pierwsze przybory sportowe do Ma³opolski. Niech przysz³y rok 1922, zwi¹zki sportowe rozpoczn¹ miêdzynarodowymi zawodami z Czechos³owacj¹, a pierwsze kroki poczyni³ ju¿ PZLA.”
por.: S. Janæalek, F. Taborsky, J. Safarikowa, op.cit, s.13.
Przegl¹d Sportowy, nr 39, 29.09.1922, Zawody w pi³kê rzucan¹, s. 14.
Ibidem, s. 14: „W Czechos³owacji istniej¹ setki kobiecych dru¿yn graj¹cych w „rzucan¹”, zrzeszonych w potê¿ny zwi¹zek. Nie w¹tpimy, ¿e bêdzie to przyk³ad dla innych klubów w Polsce i przyci¹gnie do nich panie. Pierwszy krok zatem zosta³ zrobiony.”
Przegl¹d Sportowy, nr 48, 1.12.1922, Ze zwi¹zków i stowarzyszeñ, s. 4.
Przegl¹d Sportowy, nr 1, 5.01.1923, Uwagi o stanie sportu w Belgii, s. 6-7.
Ibidem.
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jednak oœwiadczenie, w którym poleci³ zerwaæ wszelkie kontakty sportowe ³¹cz¹ce polskie
kluby i stowarzyszenia sportowe z podobnymi organizacjami w Czechos³owacji do momentu
zakoñczenia sporu granicznego41. Ten¿e sam zwi¹zek ju¿ wiosn¹ 1923 roku zorganizowa³
I Kongres Sportowy, nazywany „sejmem polskich towarzystw i klubów sportowych” w czasie
którego wiêkszoœæ referatów odnosi³a siê jednak do idei „fizycznego kszta³cenia m³odzie¿y”
oraz do „demoralizuj¹cej roli pi³ki no¿nej wobec œrodowisk m³odzie¿y42. Postulowano miêdzy
innymi o szerszy kontakt w³adz szkolnych z w³adzami sportowymi oraz o równomierne uprawianie wszelkich ga³êzi sportu z uwzglêdnieniem gimnastyki metodycznej, gier i zabaw43.
Postulowano tak¿e o zaopiekowanie siê „sportem kobiet” i „sportem œrodowisk robotniczych”
oraz „sportem m³odzie¿y wiejskiej”. Zaproponowano odrêbn¹ organizacjê sportu w polskiej
armii ze wzglêdu na specyfikê potrzeb œrodowiska wojskowego44. Ruch sportowy w szko³ach
œrednich w kraju zosta³ ujêty w ramy organizacyjne powstaj¹cych „kó³ sportowych”45. Przed
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ imponuj¹cym jak na owe czasy wyrazem sportu szkolnego by³ bieg
rozstawny m³odzie¿y szkó³ œrednich na trasie Lwów–Kraków. Zawody sportowe tego typu
rozegrano w 1913 i 1914 roku. Tym razem jednak przyk³ad da³a Warszawa. 9 i 10 czerwca
1923 roku, nauczyciele szkó³ œrednich stolicy zorganizowali miêdzyszkolne zawody lekkoatletyczne dla m³odzie¿y swych szkó³, wzorem lat ubieg³ych. Poza tymi zawodami urz¹dzono
w niedzielê „lekcjê æwiczeñ zbiorowych”, w której udzia³ wziê³y dru¿yny reprezentuj¹ce dwadzieœcia szkó³ w liczbie ponad szeœciuset uczestników obojga p³ci. Partia „szczypiorniaka”
rozegrana pomiêdzy szko³¹ Gi¿yckiego, a szko³¹ Zamojskiego zakoñczy³a siê wynikiem 0:1.
W voleyball szko³a Kujawskiego pokona³a „Staszica” 15:5. Zawody te obserwowa³ prezydent
Wojciechowski, minister Oœwiaty G³êbiñski, prezydent Warszawy Jab³oñski oraz szereg osobistoœci ze sfer dyplomatycznych, wojskowych i spo³ecznych46. Na 24 czerwca tego¿ roku,
podobne zawody sportowe dla m³odzie¿y zaplanowano w Poznaniu. Nowoœci¹ mia³o byæ
wprowadzenie do Igrzysk Szkó³ Mêskich „polskiego palanta” jako gry maj¹cej narodowy charakter. W zawodach szkó³ ¿eñskich mia³a byæ gra w „kwadrant” i „walka narodów”. Zaplanowane na 24 i 25 czerwca igrzyska w Krakowie mia³y natomiast mieæ w programie koszykówkê47. Na Górnym Œl¹sku, tak¿e rozwija³ siê sport szkolny, a w celu nadania odpowiedniego
kierunku temu ruchowi zgodnie z wytycznymi w³adz oœwiatowych, przy wiêkszoœci szkó³
œrednich organizowano „szkolne ko³a i kluby sportowe”, w których uprawiano g³ównie siatkówkê, koszykówkê i pi³kê no¿n¹. Szkolne kluby sportowe organizowa³y przez ca³y rok szkolny ró¿nego rodzaju zawody sportowe, a ich fina³em by³y „œwiêta sportowe”, masowe imprezy
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Przegl¹d Sportowy, nr 2, 12.01.1923, s. 1.
Przegl¹d Sportowy, nr 16, 20.04.1923, Pierwszy Polski Kongres Sportowy, s. 3.
Ibidem.
Ibidem.
por.: R. Wasztyl, Pocz¹tki pi³ki no¿nej i sportu szkolnego w Polsce, Wychowanie Fizyczne i Sport 1990, nr 2.
Przegl¹d Sportowy, nr 24,14.06.1923, s. 7.
Przegl¹d Sportowy, nr 25, 21.06.1923, s. 3; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 7, 18.02.1925, Wychowanie
Fizyczne w Szkole, s. 12-14: „(…) O potrzebie urz¹dzania dorocznych zawodów sportowych dla ca³ej m³odzie¿y szkolnej pisa³ w zeszytach nr 1-6, Wychowania Fizycznego z 1922 roku, Zygmunt Wyrobek, odpowiedzialny w Kuratorium Krakowskim za rozwój wychowania fizycznego i sportu w szko³ach œrednich Krakowa.(…)
Drogowskazem by³y owalne boiska w Parku Jordana gdzie grano w palanta i w pi³kê uszat¹, a zasadniczym
postulatem by³o rozbudzenie zami³owania do ruchu na œwie¿ym powietrzu. Mo¿liwe to by³o tylko przy pomocy gier ruchowych, bowiem tam „sam instynkt graj¹cego regulowa³ zmêczenie”. By³y te¿ wzglêdy psychologiczne i pedagogiczne zwi¹zane z ambicj¹ m³odzie¿y, a tak¿e wa¿ny by³ „charakter zespo³u”, gdzie miejsce
i dla s³abszych siê znajdowa³o. Jednym s³owem, z tych miêdzy innymi powodów do zawodów sportowych wcielano gry ruchowe jako „punkt obowi¹zkowy.”
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miejskie, powiatowe i wojewódzkie48. Palanta, piêstówkê, tamburino i pêtlówkê w³¹czono natomiast w zakres dzia³alnoœci Górnoœl¹skiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki ju¿ w czerwcu 1922 roku49. Wobec ogromnej popularnoœci przede wszystkim palanta, GOZLA og³aszaj¹c
wyniki Mistrzostw Górnego Œl¹ska w tej grze, wezwa³ jednoczeœnie wszystkie kluby sportowe
i towarzystwa do sk³adania spisów swoich cz³onków uprawiaj¹cych gry ruchowe na rêce sekretarza Emanuela Grodonia, zalecaj¹c podanie nazwy i miejsca siedziby, co w konsekwencji mia³o
prowadziæ do rozdzia³u gier ruchowych od lekkoatletyki i powo³ania Polskiego Zwi¹zku Palanta i Gier Ruchowych z siedzib¹ w Katowicach50. W rozwoju polskiego sportu nastêpowa³ wzrost
iloœci klubów, towarzystw i zwi¹zków sportowych, jednak w rywalizacji miêdzynarodowej
reprezentanci polski stawali czêsto na przegranej pozycji51. Ju¿ 5 i 12 paŸdziernika 1924 roku
z inicjatywy PKOI przy udziale przedstawicieli ZPZS i „kierowników wychowania fizycznego”
odby³o siê zebranie, którego celem by³o: „(…) omówienie udzia³u polskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Pary¿u oraz dyskusja nad znalezieniem œrodków finansowych, które przyczyni³yby siê do osi¹gniêcia pomyœlnych rezultatów na nastêpnych Igrzyskach w Amsterdamie”52. Zaproponowano tak¿e zreorganizowanie zwi¹zków i stowarzyszeñ sportowych, stworzenie warunków dla przygotowañ olimpijskich, wreszcie wszczêcie akcji propagandowej poprzez
organizowanie zawodów prowincjonalnych dla ma³o popularnych dyscyplin sportowych. Nie
dyskutowano jednak o pi³ce rêcznej, hazenie czy szczypiorniaku. Zajêto siê natomiast spraw¹
„sportu rugby”, który wtedy w Polsce uprawia³o zaledwie kilka towarzystw, ale ¿e urz¹dza³y one
zawody o charakterze miêdzynarodowym, dyskutowano nawet o powo³aniu Polskiego Zwi¹zku
Rugby, zasiêgaj¹c opinii pionierów tego sportu w naszym kraju z Towarzystwa Sportowego
„Orze³ Bia³y” z Warszawy. Zaproponowano tak¿e, urz¹dzanie kursów dla nauczycieli i instruktorów oraz zwrócenie siê do Sejmowej Komisji o wniesienie pod obrady Sejmu „ustawy sportowej”, mówi¹cej miêdzy innymi o: „(…) zak³adaniu przez miasta licz¹ce ponad 50 tysiêcy mieszkañców boisk, stadionów i urz¹dzeñ sportowych”53. W zwi¹zku z seri¹ artyku³ów napisanych
przez Kazimierê Musza³ównê w sprawie stosunku Polski do Miêdzynarodowej Federacji Sportu
Kobiet, opublikowanych na ³amach „Stadionu”, Komitet Wykonawczy ZPZS postanowi³ podj¹æ
dyskusjê nad celowoœci¹ i mo¿liwoœci¹ reprezentowania naszego kraju w tej federacji i udzia³u
naszej ¿eñskiej reprezentacji lekkoatletycznej w zapowiadanej na rok 1926 „Kobiecej Olimpiadzie”54. Ju¿ 28 lutego 1925 roku odby³o siê w Warszawie zebranie organizacyjne Kierowniczek
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H. Pietrzak, Sport szkolny w Katowicach w latach 1922-1939, (W:) J. Œlê¿yñski (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty aktywnoœci ruchowej cz³owieka, PTNKF AWF Katowice, 1997, s.7-13; por.: Dziennik Urzêdowy
MWR i OP 1925, nr 5, poz. 52; Dziennik Urzêdowy KOSK 1925, nr 1, poz.52; Za przyk³adem Kuratorium
Okrêgu Szkolnego Krakowskiego, MWR i OP okólnikiem z dnia 13 stycznia 1925 roku w sprawie œwiêta sportowego m³odzie¿y szkolnej, poleci³o wszystkim kuratoriom na terenie ca³ego kraju zorganizowanie w miesi¹cu
maju lub czerwcu „Dnia Œwiêta Sportowego M³odzie¿y”; por. tak¿e: Rozporz¹dzenia i okólniki w sprawach
higieny szkolnej i wychowania fizycznego za lata 1918 1928, MWR i OP, Warszawa 1928.
D. Kusa, Dzia³alnoœæ Œl¹skiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki w latach 1922-1929, (W:) Teoretyczne
i praktyczne aspekty aktywnoœci ruchowej cz³owieka, op. cit., s. 13-17.
Ibidem; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 25, 21.06.1923, I i II Komunikat GOZLA, s. 8.
Przegl¹d Sportowy, nr 32, 13.08.1924, Jeszcze o szermierce na Olimpiadzie, s. 15: „My jednak w Igrzyskach
VIII Olimpiady braliœmy udzia³ nie jako pretendenci do miejsc i medali, lecz bardziej jako widzowie, nikt
bowiem wioœlarstwa, szermierki, p³ywania czy lekkoatletyki u nas nie popiera.(…) Z zapa³em krzewimy sport
pi³ki no¿nej, choæ prawie wcale odpowiednich boisk nie mamy i do tego ci¹gle przegrywamy, co zreszt¹ nie
przeszkadza zaniedbywaæ inne dyscypliny sportowe.”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 44, 2.11.1923,
Program zimowych i letnich Igrzysk Olimpijskich w Pary¿u w 1924 roku, s. 5-6.
Przegl¹d Sportowy, nr 6, 11.02.1925, Przed przysz³¹ Olimpiad¹, s. 5.
Ibidem; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 5, 5.02.1925, Reorganizacja ZPZS, komunikat nr 38.
Przegl¹d Sportowy, nr 7, 18.02.1925, Ze ZPZS, komunikat nr 41, s. 2.
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Organizacji Sportowych Kobiet, na którym wybrano Komitet Organizacyjny Polskiego Zwi¹zku
Sportowego Kobiet”, a Komitet Wykonawczy ZPZS za¿¹da³ w myœl uchwa³y Kongresu Sportowego z 1923 roku, okreœlenia w jakich dzia³ach sportu zostan¹ wyodrêbnione sekcje kobiece,
które przyst¹pi¹ do „Federacji Sportów Kobiet”. Mia³o to równie¿ zwi¹zek z deklaracj¹ dzia³aczy Miêdzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki o „(…) wziêciu pod sw¹ opiekê lekkoatletyki
kobiet na kolejnym kongresie w 1926 roku”55. W tym samym czasie, „Przegl¹d Sportowy” otworzy³ swe ³amy, tak¿e dla wychowania fizycznego, które zaczêto okreœlaæ mianem „jednego z najwa¿niejszych dzia³ów wychowania m³odzie¿y”56. Doœæ szybko siê okaza³o, ¿e takie gry jak pi³ka
rêczna i szczypiorniak maj¹ swych zwolenników g³ównie wœród m³odzie¿y szkolnej. Ogniskiem
sportu m³odzie¿owego na Pomorzu by³o Gimnazjum Klasyczne w Lubawie, gdzie oprócz lekkiej
atletyki uprawiano ma³o znane w innych regionach Polski gry sportowe. W mieœcie tym by³o
osiem dru¿yn, które regularnie gra³y o doroczne Mistrzostwo Lubawy w hokeja ziemnego, ale
uprawiano tam tak¿e pi³kê rêczn¹. Lekkoatletyczny Klub I Gimnazjum w Lubawie urz¹dzi³
w czasie Zielonych Œwi¹t w 1925 roku propagandowe zawody sportowe we wsi Rumienica na
granicy polsko-niemieckiej, w czasie których odby³ siê miêdzy innymi pokazowy mecz pi³ki
rêcznej pomiêdzy Gimnazjalnym Klubem Sportowym „Lubawa”, a Wojskowym Klubem Sportowym „Jaskó³ka”, który zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 2:2. Tydzieñ wczeœniej w meczu
pi³ki rêcznej, lubawska „Polonia” pokona³a 5:4 „Czarnych” Lubawa57.
W Kaliszu w ramach obchodów „Œwiêta Sportu Szkolnego”, osiemdziesiêciu uczniów
z czterech szkó³ œrednich rozegra³o miêdzy sob¹ zawody sportowe w „szczypiorniaka”. Zwyciêstwo przypad³o Gimnazjum Pañstwowemu im. T. Koœciuszki, które pokona³o Gimnazjum
Zwi¹zkowe 12:2 i Gimnazjum A. Asnyka 5:458. Masowo pi³kê rêczn¹ uprawiano w Samborze.
W trakcie „Œwiêta Sportu Szkolnego”, zorganizowanego po raz trzeci z rzêdu przez Sekcjê
Wychowania Fizycznego Towarzystwa Przyjació³ M³odzie¿y Szkolnej, dru¿yny ¿eñskie rozegra³y szereg meczy w tej dyscyplinie sportu. Zwyciêstwo odnios³a dru¿yna Gimnazjum ¯eñskiego „Orlica I”, wygrywaj¹c z dru¿yn¹ Szko³y Powszechnej „Jadwiga” oraz dru¿yn¹ Seminarium Nauczycielskiego „Sparta”. W zawodach udzia³ bra³y tak¿e dru¿yny, Szko³y Powszechnej
im. Orzeszkowej, dru¿yna II Gimnazjum „Szarotka”, dru¿yna Seminarium ¯eñskiego Ruskiego
„£astiwka”, dru¿yna Polskiej Szko³y Handlowej „Polonia” oraz dru¿yna ¯ydowskiej Szko³y
Handlowej „Jutrzenka”59.
We Lwowie nowa ga³¹Ÿ sportu, jak¹ niew¹tpliwie by³a wtedy na ziemiach polskich pi³ka
rêczna, pojawi³a siê z pocz¹tkiem wrzeœnia 1925 roku i od razu zyska³a sobie zwolenników. Propagandowy turniej zorganizowa³a „Gazeta Poranna”. Wziê³y w nim udzia³ dru¿yny lwowskich
klubów sportowych, „Lechii” i „Pogoni” oraz „Hasmonea” i „Dror”. Nie zosta³ on jednak dokoñczony z powodu zbyt szybkiego nadejœcia zimy60. Natomiast na terenie Warszawy, panie z sekcji lekkoatletycznych „Warszawianki” i „Polonii”, zorganizowa³y dru¿yny „hazeny”, a wobec
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Przegl¹d Sportowy, nr 11, 18.03.1925, Ze ZPZS, komunikat nr 45, s. 2: „Komitet Organizacyjny wybrano pod
przewodnictwem Józefy Gebethner. W jego sk³adzie znalaz³y siê ponadto, dr Domos³awska, Fysztykówna,
Musza³ówna, z „Warszawskiego Ko³a Wioœlarek”, Szmidówna z warszawskiej „Polonii” i Tryburska z „Gra¿yny”, reprezentuj¹ca gniazdo warszawskiego „Soko³a” (…).”; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 10, 11.03.1925,
J. Wiœniewski, Czy potrzebna nam jest Federacja Sportów Kobiecych?, s. 4.
Przegl¹d Sportowy, nr 7, 18.02.1925, op. cit., s. 14.
Przegl¹d Sportowy, nr 22, 3.06.1925, Sport w szkole, s. 5; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 17, 29.04.1925,
O zorganizowaniu sportu hockeya zimowego w Polsce, s. 5.
Przegl¹d Sportowynr 27,8VII1925, Sport w szkole, s. 5.
Przegl¹d Sportowy, nr 28, 15.07.1925, Sport w szkole w Samborze, s. 9.
Przegl¹d Sportowy, nr 41, 14.10.1925, Dzia³ Sprawozdawczy, s. 12; por. tak¿e: Przegl¹d Sportowy, nr 49,
9.12.1925, dr W. Mirzyñski, Lwów po minionym sezonie sportowym, s. 4.
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tego, ¿e gra ta posiada³a walory sportowe, kierownictwo obu klubów zaplanowa³o odbycie na
jesieni 1925 roku, meczu reprezentacji obu klubów z krakowsk¹ dru¿yn¹ „Makabi”61. Rozwijaj¹cy siê ruch sportowy wœród kobiet zorganizowano w Wydziale Kobiecym Lekkiej Atletyki,
utworzonym przy Zarz¹dzie PZLA. Przewodnicz¹c¹ wybrano K. Musza³ównê, sekretarzem Trybursk¹, skarbnikiem T. Trybursk¹, lekarzem dr Zawadzk¹-Domos³awsk¹. Delegatem z ramienia
PZLA zosta³ Weyrauch. Nowy „wydzia³” zg³osi³ swe przyst¹pienie do Miêdzynarodowej Federacji Sportu Kobiet z siedzib¹ w Pary¿u62. W nieca³e dwa tygodnie póŸniej akcesja sta³a siê faktem63. Tym samym Polska mia³a szansê zadebiutowaæ w II Œwiatowych Igrzyskach Kobiet, których rozegranie zaplanowano w Szwecji w 1926 roku, a ich program mia³ obejmowaæ obok lekkiej atletyki w³aœnie takie gry sportowe, jak hazena i koszykówka64. Wobec powy¿szych informacji Komitet Wykonawczy ZPZS uzna³ za celowe, zwróciæ siê do „polskich zwi¹zków sportowych” z apelem o: „(…) urz¹dzanie corocznie zawodów o Mistrzostwo Polski Pañ w tych dyscyplinach sportowych, w których kobiety s¹ dopuszczone do olimpijskich zmagañ”, a nie jedynie w ³y¿wiarstwie, p³ywaniu, tenisie i lekkiej atletyce, jak by³o do tej pory (…)”65.
Pi³ka rêczna pojawi³a siê w polskiej armii. Wychowanie fizyczne i sport na tyle zakorzeni³y siê ju¿ w wojsku polskim, ¿e owocem tego by³y „ogniska sportowe”, powstaj¹ce praktycznie
przy ka¿dym pu³ku w kraju. Pracê pionierów z Centralnej Szko³y Gimnastyki i Sportów z Poznania kontynuowa³a Szko³a Podchor¹¿ych w Warszawie. „Gimnastyka Wojskowa” oparta dotychczas na mieszance „gimnastyki szwedzkiej i francuskiej z domieszk¹ elementów militarnych”,
nabieraæ zaczê³a „zabarwienia duñskiego”, wskutek wprowadzenia do regulaminów, du¿ej iloœci
æwiczeñ z „systemu Bukha”, które uzupe³niane by³y „sportami i grami dru¿ynowymi66. W Szkole Podchor¹¿ych w Warszawie najwiêkszym powodzeniem cieszy³a siê pi³ka no¿na, ale swych
zwolenników bardzo szybko znalaz³y, koszykówka i pi³ka rêczna. Reprezentanci tej szko³y rozgrywali mecze w tych dyscyplinach sportu miêdzy innymi z reprezentantami Oficerskiej Szko³y
Piechoty z Warszawy67. Za przyk³adem innych pañstw, tak¿e w Polsce ju¿ w 1925 roku powsta³
Zwi¹zek Robotniczych Stowarzyszeñ Sportowych, który jednoczy³ pocz¹tkowo siedem robotniczych klubów sportowych, zrzeszaj¹cych ponad czterystu piêædziesiêciu cz³onków. „Robotniczy
ruch sportowy” rozwija³ siê jednak bardzo szybko. Na Górnym Œl¹sku, robotnicze kluby sportowe zorganizowa³y siê w zwi¹zku pod nazw¹ „Si³a”. W £odzi, Bielsku, Krakowie czy Warszawie
by³a natomiast tendencja do zak³adania „klubów dzielnicowych”. W programie „sportowym”
robotniczych klubów królowa³a pi³ka no¿na, dalej by³a lekkoatletyka, boks i sporty „si³owe”68.
Na Górnym Œl¹sku natomiast, bardzo popularne by³y tak¿e gry ruchowe takie jak palant, piêstówka i pi³ka rêczna. Istnia³o tam szereg dru¿yn, które walczy³y o „mistrzostwo”. Nieco póŸniej, kluby warszawskie „Skra” i „Makabi” tak¿e zorganizowa³y sekcje pi³ki rêcznej i zamierza³y nawet zorganizowaæ Robotniczy Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej69. Na Górnym Œl¹sku dzia³a³ ju¿ Pol-
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ski Zwi¹zek Palanta i Gier Ruchowych, który jednoczy³ dru¿yny uprawiaj¹ce palanta i piêstówkê, niestety swym zasiêgiem obejmowa³ on jedynie tereny „autonomii polskiej” i by³ agend¹
Górnoœl¹skiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, którego prezesem by³ Juliusz Szeliga
¯u³awski70. Wobec kolejnej reorganizacji struktur „polskiego sportu”, która mia³a miejsce
w 1925 roku, Walne Zgromadzenie Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych– Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich na zjeŸdzie odbytym w dniach 28 i 29 marca tego¿ roku, uchwali³o
deklaracjê, ¿e: „(…) cz³onkiem nowo powsta³ej organizacji mo¿e byæ zwi¹zek ka¿dej ga³êzi
sportu jednocz¹cy w sobie kluby sportowe rozsiane na terenie ca³ej Polski71. W zwi¹zku z tym,
Polski Zwi¹zek Palanta i Gier Ruchowych na swym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbytym w dniu 10 maja 1925 roku wybra³ nowy zarz¹d oraz przyst¹pi³ do opracowywania nowego
statutu i regulaminów gier ruchowych72. Dzieñ wczeœniej, 9 maja do Katowic przyjecha³
prof. dr Eugeniusz Piasecki, który odby³ konferencjê z w³adzami i organizacjami sportowymi
polskiej czêœci Górnego Œl¹ska na temat wychowania fizycznego m³odzie¿y73. Tym samym, ju¿
w miesi¹cu czerwcu przeprowadzono pierwsze zawody palanta i piêstówki w Œwierklañcu pod
Tarnowskimi Górami74. Na kolejnym swym posiedzeniu zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Palanta
i Gier Ruchowych podj¹³ uchwa³ê: „(…) by jego okrêgowe zwi¹zki zg³asza³y swe przyst¹pienie
do struktur organizacyjnych tworzonych przez Powiatowe Rady Wychowania Fizycznego i Sportu oraz by kluby sportowe zrzeszone w tych zwi¹zkach uwzglêdniaæ zaczê³y w swych „sportowych programach”, „sporty” wskazywane przez zatrudnionych w „Radach” instruktorów
wychowania fizycznego i sportu”75. O przyjêciu Polskiego Zwi¹zku Palanta i Gier Ruchowych
w struktury Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych– Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich dyskutowano na kolejnym posiedzeniu Zarz¹du Wykonawczego, ale decyzjê od³o¿ono do
nastêpnego posiedzenia, które zaplanowano na dzieñ 28 lutego 1926 roku, zalecaj¹c jednoczeœnie dzia³aczom ze Œl¹ska, ¿e: „(…) po¿¹dane by by³o, by przewidzieli w nowym statucie istnienie specjalnych sekcji dla gier ruchowych, takich jak koszykówka, siatkówka czy pi³ka rêczna nieposiadaj¹cych odrêbnych zwi¹zków, które w ten sposób by³y by kierowane przez jeden
„ogólny” zwi¹zek sportowy”76. Wobec spe³nienia powy¿szych zaleceñ w statucie, Polski Zwi¹zek Palanta i Gier Ruchowych przyjêto w poczet cz³onków zwyczajnych Zwi¹zku Polskich
Zwi¹zków Sportowych – Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich na posiedzeniu Zarz¹du
Wykonawczego odbytego w dniu 28 lutego 1926 roku77. Polski Zwi¹zek Palanta i Gier Ruchowych odby³ 14 marca tego¿ roku doroczne Walne Zgromadzenie, jednak¿e przy udziale jedynie
19 delegatów z terenu Górnego Œl¹ska. Prezesem wybrano ponownie Juliusza Szeligê-¯u³awskiego, sekretarzem zaœ Holewê. Skarbnikiem wybrano Tomanka, a gospodarzem Liszkê. Funkcjê wiceprezesa powierzono dr Rojkowi, zaœ Naczelnikiem Wydzia³u Gier i Dyscypliny wybrano Podstawskiego, a przewodnicz¹cym Kolegium Sêdziowskiego wybrano W. Knopka78. Niestety, do koñca 1926 roku, z innych „dzielnic” ówczesnej Rzeczpospolitej, ¿aden klub sportowy
czy stowarzyszenie, a nawet dru¿yna, nie zg³osi³y swego akcesu do Polskiego Zwi¹zku Palanta
i Gier Ruchowych, który koordynowa³ rozgrywki o Mistrzostwo Górnego Œl¹ska w palanta,
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koszykówkê, piêstówkê i pi³kê rêczn¹, choæ w zamyœle reformatorów mia³ koordynowaæ rozgrywki o charakterze ogólnopolskim79. Lekkoatletki, reprezentantki Polski, choæ wziê³y udzia³ w
II Œwiatowych Igrzyskach Kobiet rozgrywanych w Szwecji w Goeteborgu w 1926 roku nie
wystartowa³y jednak w turnieju „hazeny” z powodów: „(…) rewolucji jaka musia³aby nast¹piæ
do sierpnia w tej dziedzinie sportu w naszym kraju”, jak okreœli³ to na swych ³amach „Przegl¹d
Sportowy”80. Jednak¿e w trakcie „kobiecych igrzysk” odby³ siê Kongres Federacji Sportów
Kobiet (FSFI), a jego obradom przewodniczy³a Alice Millet. Prace kongresu po³o¿y³y podwaliny pod organizacjê „kobiecych sportów”. Oprócz delegacji polskiej, w sk³ad której wchodzi³ prezes PZLA, kpt. Misiñski oraz kpt. Sterba i prezes Zwi¹zku Dziennikarzy Sportowych, W. Sikorski, w obradach udzia³ wziê³y delegacje Francji, Szwecji, Belgii, £otwy, Japonii, Austrii, Czechos³owacji oraz Niemiec. Delegacja polska przed³o¿y³a praktycznie 60 procent dyskutowanych
wniosków. Wspólnie z delegacj¹ Czechos³owacji, Japonii i £otwy, Polacy stanêli na czele „bloku
pañstw”. Przy zmianach w statucie organizacji, wykreœlono z programu „Igrzysk Kobiecych”
hockey „ziemny” i p³ywanie, przekazuj¹c organizacjê tych zawodów sportowych odpowiednim
„zwi¹zkom”, przy jednoczesnym zaleceniu uprawiania sportów pi³karskich, takich jak pi³ka
rêczna. Na cz³onka Federacji Sportów Kobiet (FSFI), przyjêto tak¿e Niemcy, a organizacjê trzeciej edycji zaplanowano na rok 1930 w Pradze. Utworzono te¿ specjaln¹ komisjê do ustalenia
stosunków z federacj¹ „Mêsk¹”, do której powo³ano miedzy innymi Polaka i Serba. Polska
otrzyma³a te¿ drugi g³os „stanowczy” w Kongresie, a do zarz¹du wybrano kpt. Sterbê81. Tymczasem na ostatnim Kongresie „Mêskiej” Miêdzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki odbytym
w Kilonii tak¿e w 1926 roku z udzia³em przedstawicieli Niemiec, Austrii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Australii, Francji, Irlandii i Szwajcarii, postanowiono zaopiekowaæ siê grami sportowymi silnie rozpowszechnionymi w tych krajach, uprawianymi przez mê¿czyzn, ale ró¿ni¹cymi siê „w szczegó³ach”. Do gier tych zaliczono pi³kê rêczn¹, piêstówkê
i koszykówkê. Za podstawê prawide³ pi³ki rêcznej przyjêto przepisy niemieckie, zaœ za podstawê prawide³ koszykówki przyjêto przepisy amerykañskie. Podjêto tak¿e uchwa³ê, ¿e na kolejnym kongresie zatwierdzone zostan¹ regulaminy uprawiania powy¿szych gier, które bêd¹ obowi¹zywa³y w spotkaniach miêdzynarodowych. Przepisy okreœlaj¹ce zasady amatorskiego uczestnictwa
w tego rodzaju grach wziêto ze statutu Miêdzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki, natomiast
organizacjê Kolegium Sêdziów pozostawiono „sprawie przysz³oœci”, daj¹c mo¿liwoœæ ka¿demu
z krajów zg³aszania kandydatów. Stworzono „Sekcjê Gier Sportowych”, która stanowi³a samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ w ³onie „federacji”. Na kongresie, najwiêcej uwagi zwrócono na
„niemieck¹” pi³kê rêczn¹, bowiem by³a gr¹ najbardziej popularn¹ w œrodowiskach i klubach robotniczych, a przy tym posiada³a wiele zalet, wskazuj¹cych na „sportowy charakter”82.
W zwi¹zku z tym i w Polsce wy³oni³a siê koniecznoœæ dostosowania przepisów uprawianych w naszym kraju gier do nowych warunków organizacyjnych. Wi¹za³o siê to bezpoœrednio
z mo¿liwoœci¹ nawi¹zywania kontaktów zagranicznych, a przede wszystkim wi¹za³o siê z mo¿liwoœci¹ organizacji spotkañ miêdzynarodowych w naszym kraju83. W Polsce dotychczas uprawiano jednak g³ównie grê podobn¹ do „niemieckiej pi³ki rêcznej”, któr¹ nazywano szczypiorniakiem.
Zainicjowa³ j¹ w obozie internowania legionistów w Szczypiornie Henryk Œwiderski. Komitet
Wykonawczy Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych-Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich zleci³ zatem Polskiemu Zwi¹zkowi Palanta i Gier ruchowych dzia³ania unifikacyjne
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z zastrze¿eniem jednak, ¿e: „(…) zachowanie nazwy szczypiorniak bêdzie dla nas Polaków rzecz¹
bardzo wa¿n¹, g³ównie ze wzglêdów tradycji”84. Pod koniec 1926 roku, Ksiêgarnia Zak³adu Narodowego „Ossoliñskich” w Warszawie zaczê³a polecaæ swe ostatnie wydawnictwo z zakresu
wychowania fizycznego i sportu, pod tytu³em „Pi³ka Rêczna”, któr¹ to publikacjê opracowa³ W³odzimierz Humen, a wydana zosta³a ona przez bibliotekê Towarzystwa Zabaw Ruchowych ze
Lwowa85. Spor¹ rolê w rozwoju pi³ki rêcznej w Polsce spe³ni³a natomiast uchwa³a Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 1926 roku, „O obowi¹zku Wychowania Fizycznego M³odzie¿y”, bowiem praktycznie ju¿ od 1 grudnia tego roku, w klubach i stowarzyszeniach sportowych wprowadzone mia³y
byæ obowi¹zkowe „lekcje gimnastyki, boksu i szermierki” dla m³odzie¿y szkolnej86. W bie¿¹cym
roku szkolnym 1926/1927, mia³y zostaæ przeprowadzone tak¿e rozgrywki mistrzowskie Okrêgu
Szkolnego Warszawskiego szkó³ œrednich mêskich i ¿eñskich w siatkówce, koszykówce, szczypiorniaku i pi³ce no¿nej. Dla uczniów mêskich klas m³odszych mia³y byæ „dwa ognie”, a dla
dziewcz¹t m³odszych, „pi³ka graniczna”87. Pioniersk¹ inicjatyw¹ w tym zakresie by³o jednak porozumienie „Kierowników Wychowania Fizycznego” miasta £odzi i miasta sto³ecznego Warszawy,
które doprowadzi³o do meczu reprezentacji mêskich szkó³ z obu miast w siatkówce nazywanej te¿
„pi³k¹ lataj¹c¹”. Na jej czele stan¹³ Tadeusz Chrapowicki, cz³onek zarz¹du PZLA88. 19 grudnia
1926 roku w Warszawie powo³ano tak¿e „Komisjê Gier”, celem przeprowadzenia rozgrywek
mistrzowskich w koszykówce, siatkówce i szczypiorniaku, do których stan¹æ mia³y kluby sportowe i uczelnie wy¿sze, reprezentowane przez zespo³y mêskie i ¿eñskie. Na jego czele tak¿e stan¹³
T. Chrapowicki, a w jego sk³ad weszli Maciñski, Maciaszczyk i Moœcicki z „AZS-u”, Kapa³aka
z „Varsovii”, Lechowski z „PIWF-u”, Kwast z „Polonii”, Ptaszycki z „Korony” i Rêbowski
z „Harcerstwa”. Jako pierwszy i najwa¿niejszy cel, „Komitet” postawi³ sobie: „(…) opracowanie
przepisów tych gier”89. W szko³ach na terenach by³ej „kongresówki” uprawiano przede wszystkim
jednak koszykówkê, siatkówkê i palanta. Szczypiorniak i pi³ka no¿na mia³y du¿o mniej zwolenników, bowiem brakowa³o g³ównie boisk i sal do gry, czego nie mo¿na by³o powiedzieæ o szko³ach
w poznañskim, pomorskim czy na Œl¹sku90. Pi³ka rêczna rozwija³a siê we Lwowie. Zaszczepione
tam w 1925 roku tradycje jej uprawiania, pielêgnowane by³y przez uczniów I Gimnazjum. Dziêki
kolejnej inicjatywie redaktora „Gazety Porannej” Sussermana, jeszcze w 1926 roku przyst¹piono
do ujêcia pi³ki rêcznej w ramy organizacyjne i utworzono Lwowski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
Rêcznej z w³asnym statutem. Niestety rozpoczête mistrzostwa okrêgowe nie zosta³y ukoñczone.
Nowe wybory przeprowadzone z pocz¹tkiem 1927 roku, spowodowa³y, ¿e tym razem prezesem
wybrano w³aœnie Sussermana, a jego zastêpc¹ W³odzimierza Humena. Sekretarzem wybrano Ollewicza, skarbnikiem zaœ Dmochowskiego. Referentem Gier i Dyscypliny wybrano Schargela,
a referentem spraw sêdziowskich Warona. Kronikê mia³ prowadziæ Floch. Wobec stworzenia przez
lwowski „Dror” sekcji ¿eñskiej pi³ki rêcznej, postanowiono zorganizowaæ pierwsz¹ edycjê Turnieju Pi³ki Rêcznej Pañ, wzorem odbywaj¹cego siê „Turnieju Mê¿czyzn”. Referent Schargel z w³asnej inicjatywy ufundowa³ puchary dla zwyciêzców obu turniejów91. Na Górnym Œl¹sku wiele
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klubów „palanta” posiada³o dru¿yny koszykówki, siatkówki, tamburino czy piêstówki, ale zainteresowanie tymi grami nie by³o zbyt du¿e. Szczypiorniaka propagowano w³aœciwie tylko w Tarnowskich Górach i okolicy, a robi³ to W³adys³aw Babirecki, nauczyciel w Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim, absolwent Pañstwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie92. Prezes Polskiego Zwi¹zku Palanta i Gier Ruchowych Juliusz Szeliga ¯u³awski wobec
postêpuj¹cej stagnacji opublikowa³ na ³amach „Przegl¹du Sportowego” list z propozycj¹ tworzenia tzw. „Samorz¹dowych Sekcji” dla poszczególnych gier, które mia³y byæ „materialnie
i fachowo” niezale¿ne, a ich siedziby rozsiane w kraju wed³ug potrzeb93. Inicjatywa ta by³a tak¿e
reakcj¹ na utworzenie jeszcze w grudniu 1926 roku w Krakowie Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
Koszykowej i Pi³ki Siatkowej oraz by³a reakcj¹ na próbê utworzenia w £odzi Polskiego Zwi¹zku Koszykówki i Siatkówki94. Z inicjatyw¹ wyszed³ te¿ Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, który
sprawowa³ dotychczas piecz¹ nad rozwojem gier ruchowych i zaproponowa³ po³¹czenie Polskiego Zwi¹zku Palanta i Gier Ruchowych z Sekcjami Gier dzia³aj¹cymi pod jego egid¹. Propozycjê tê przedstawiono 233 delegatom z Górnego Œl¹ska na Walnym Zgromadzeniu Polskiego
Zwi¹zku Palanta i Gier Ruchowych, które odby³o siê w Katowicach 3 kwietnia 1927 roku. Delegaci jednak propozycjê tê odrzucili jednomyœlnie, podejmuj¹c jednoczeœnie dwie uchwa³y. Po
pierwsze uchwalono: „(…) pozostawiæ nadal samoistn¹ organizacjê Polskiego Zwi¹zku Palanta
i Gier Ruchowych i bezwzglêdnie zwalczaæ próby rozbicia go jako organizacji bêd¹cej samoistnym cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych – Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich”, po drugie: „(…) przyst¹piæ do reorganizacji „Zwi¹zku”, poprzez podjêcie wspó³pracy
z istniej¹cymi sekcjami koszykówki, piêstówki, pi³ki rêcznej, rugby i ewentualnie innych gier
ruchowych”. W tym celu Walne Zebranie uchwali³o: „(…) skreœliæ w nazwie zwi¹zku s³owo
„palant” i pozostawiæ nazwê Polski Zwi¹zek Gier Ruchowych. Po zatwierdzeniu prawomocnoœci uchwalonych wniosków, ustêpuj¹cy zarz¹d otrzyma³ absolutorium, nastêpnie przyst¹piono do
wyborów nowych w³adz. Wybrano nowy Zarz¹d, a prezesem „Zwi¹zku” po raz trzeci wybrano
Juliusza Szeligê ¯u³awskiego. Wiceprezesem wybrano Leœniaka, gospodarzem Schniza, skarbnikiem Zoka, sekretarzem zaœ Walewskiego. Knopek mia³ przewodniczyæ Kolegium Sêdziów.
Nowowybrany prezes przyj¹³ sw¹ funkcjê pod jednym wszak warunkiem, mianowicie: „(…)
skutecznego rozszerzenia pracy zwi¹zku na ca³¹ Polskê”95. Sporo czasu jednak up³ynie nim dzia³acze przekonaj¹ siê do zak³adania sekcji pi³ki rêcznej w ramach sekcji gier ruchowych, a nastêpnie sekcji gier sportowych organizowanych w polskich klubach. G³ównie jednak brak okreœlonych przepisów oraz brak nak³adów finansowych uniemo¿liwia³y organizacjê i utrzymanie dru¿yn pi³ki rêcznej.
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3. 90 lat pi³ki rêcznej w Polsce
90 years of handball in Poland
Janusz Czerwiñski*
S³owa kluczowe: historia, pi³ka rêczna, hazena, „szczypiorniak”
Key words: history, handball, hazena, „szczypiorniak”

Streszczenie: Dziewiêædziesi¹ta rocznica powstania pi³ki rêcznej w Polsce jest okazj¹ do
siêgniêcia wstecz pamiêci¹ i zastanowienia siê nad przesz³oœci¹. Historiê pi³ki rêcznej
w Polsce kszta³towa³o wiele pokoleñ zawodniczek i zawodników, trenerów, sêdziów i dzia³aczy – w ogromnej wiêkszoœci spo³eczników. Dokumentacja archiwalna z lat przedwojennych – dotycz¹ca pi³ki rêcznej – jest uboga, wiele dokumentów zniszczono w czasie wojny,
inne zaginê³y. Trzeba wiêc siêgaæ do dostêpnych Ÿróde³, oprzeæ siê na wypowiedziach najstarszych dzia³aczy i ich fragmentarycznych notatek. W opracowaniu skrótowo przedstawiono 90-lecie.
Summary: The ninetieth anniversary of the origins of the handball in Poland is an occasion
to take a look back and think about the past. The history of the handball in Poland has been
shaped by many generations of players, trainers, referees and activists- the vast majority of
them were volunteers. The archival documentation of the post- war period concerning
handball is poor, many documents were destroyed during the war, other were lost. It is therefore necessary to refer to the available sources, base on the statements of the oldest activists and their fragmentary notes. In the work, the summary of the ninety years of handball in Poland has been presented.

Ka¿da rocznica w ¿yciu grup, organizacji, zwi¹zków nie mia³aby istotnego znaczenia, gdyby
nie by³a okazj¹ do wspomnieñ, wydobywania z lat minionych spraw i problemów, które w konsekwencji twórczych przemyœleñ maj¹ nas przybli¿yæ do doskona³oœci. Tak zwykle siê dzieje,
a zw³aszcza wówczas, gdy obchodzimy znacz¹c¹ rocznicê, dostatecznie odleg³¹, by pozwoli³a na
uzyskanie w³aœciwej perspektywy oceny, a jednoczeœnie tak blisk¹, ¿e zakres i iloœæ porównañ
wywo³uje pe³ne i g³êbokie zainteresowanie, a przede wszystkim wzruszenie, zw³aszcza u tych
Kole¿anek i Kolegów, którzy tworzyli podwaliny pod rozwój tej dyscypliny sportu w Polsce.
W dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê powstania pi³ki rêcznej w Polsce mamy okazjê siêgn¹æ
wstecz pamiêci¹ i zastanowiæ siê nad przesz³oœci¹.
Historiê pi³ki rêcznej w Polsce kszta³towa³o wiele pokoleñ zawodniczek i zawodników, trenerów, sêdziów i dzia³aczy – w ogromnej wiêkszoœci spo³eczników. Organizowali oni treningi
i mecze w czasach wielce siê ró¿ni¹cych, wrêcz nieporównywalnych ze wspó³czesnymi! Jest
jednak cecha ponadczasowa, wi¹¿¹ca tych wszystkich, którzy nasz¹ historiê tworzyli i tworz¹.
Rzecz w g³êbokim umi³owaniu pi³ki rêcznej, przechodz¹cym z pokolenia na pokolenie. Pionierzy „szczypiorniaka” w Polsce nauczyli nas pracowitoœci, kole¿eñstwa, wytrwa³oœci w d¹¿eniu
do celu. Ich postawom i cechom charakteru zawdziêczamy ci¹g³oœæ dziejów pi³ki rêcznej w Polsce i sukcesy miêdzynarodowe, z których najwa¿niejsze to medale na mistrzostwach œwiata
i igrzyskach olimpijskich.
Dokumentacja archiwalna z lat przedwojennych – dotycz¹ca pi³ki rêcznej – jest uboga,
wiele dokumentów zniszczono w czasie wojny, inne zaginê³y. Trzeba wiêc siêgaæ do dostêpnych
Ÿróde³, oprzeæ siê na wypowiedziach najstarszych dzia³aczy i ich fragmentarycznych notatek.
Relacje te wprawdzie nie zawieraj¹ ca³oœci materia³u faktograficznego, ale uwzglêdniaj¹ w wiêkszoœci przypadków istotne dla pi³ki rêcznej informacje.
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Pozwólcie, ¿e skrótowo przeœledzimy wspólnie 90-lecie.
W Polsce pi³ka rêczna powsta³a i rozwija³a siê doœæ wczeœnie. Zaczêto j¹ uprawiaæ pod
koniec pierwszej wojny œwiatowej w okolicznoœciach niezwyk³ych i w takim te¿ miejscu – mianowicie w obozie dla internowanych legionistów w Szczypiornie ko³o Kalisza. Z pi³k¹ rêczn¹
zapoznali Polaków niemieccy stra¿nicy obozowi, zaœ jej rodzima nazwa „szczypiorniak”, przez
wiele lat powszechnie stosowana, obecnie zanikaj¹ca, wywodzi siê oczywiœcie od miejsca
odosobnienia – Szczypiorna.
Organizacyjnie po raz pierwszy szczypiorniak zosta³ podporz¹dkowany w 1922 roku Polskiemu Zwi¹zkowi Palanta i Gier Ruchowych. W 1927 roku podlega³ Polskiemu Zwi¹zkowi
Gier Ruchowych, a od roku 1928 Polskiemu Zwi¹zkowi Gier Sportowych.
Presti¿ pi³ki rêcznej wzrasta z chwil¹ powo³ania Miêdzynarodowego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej, co nast¹pi³o 12 sierpnia 1928 roku w Amsterdamie. Polska zg³osi³a swój udzia³ do IAHF na
II Kongresie w 1929 roku w Berlinie, staj¹c siê tym samym za³o¿ycielem tego stowarzyszenia.
Delegatami na ten zjazd byli z ramienia PZGS: prezes Chrapowiecki oraz Wanda Pra¿mowska
i prof. Tadeusz Drêgiewicz.
W 1930 roku rozegrano pierwsze Mistrzostwa Polski w pi³ce rêcznej 11-osobowej –
mistrzem Polski zosta³a „Cracovia”. W rozegranych rok wczeœniej mistrzostwach Polski w hazenie (odmiana pi³ki rêcznej kobiet) mistrzem zosta³ zespó³ £KS £ódŸ.
W 1938 roku po raz pierwszy reprezentacja Polski mê¿czyzn wziê³a udzia³ w Mistrzostwach Œwiata w „11” w Niemczech zajmuj¹c VI miejsce wœród 10 pañstw.
W 1938 roku PZGS zmienia nazwê na Polski Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej, na czele którego jako prezes stan¹³ p³k. Brzechwa-Ajdukiewicz, kieruj¹c Zwi¹zkiem do wybuchu II wojny œwiatowej. Dynamiczny rozwój pi³ki rêcznej zaczyna siê dopiero w koñcu lat 40-tych, a szczególnie w latach 50-tych.
Trwa³a jeszcze wojna, kiedy w lutym 1945 roku reaktywowany zosta³ KOZPR (Krakowski
Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej). Dokona³a tego grupka sympatyków pi³ki rêcznej, której
dusz¹ by³ Mieczys³aw Piotrowski. Zwi¹zek odradza³ siê w atmosferze szczególnej, w³aœciwej
tamtym czasom.
U tych, którzy do pi³ki rêcznej powrócili, wiele by³o radoœci – poczucia szczêœcia z faktu
przetrwania, tak¿e – nadziei na bliski koniec ludzkich cierpieñ. Wielu nêka³a gorzka œwiadomoœæ, ¿al za tymi niekiedy bardzo bliskimi, którym nie dane by³o przetrwanie okupacyjnej zag³ady. Za Okrêgiem Krakowskim 18 listopada 1945 roku reaktywowano Polski Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej, a prezesem zosta³ wybrany wieloletni dzia³acz, trener i sêdzia Zygmunt Nowak.
Na pierwszy kontakt sportowy pi³karze rêczni musieli czekaæ do 1948 roku. Wówczas
reprezentacja Polski w mêskiej „jedenastce” rozegra³a pierwsze powojenne spotkanie ze Szwecj¹, ulegaj¹c 4:19.
Liczne zmiany strukturalne w polskim sporcie doprowadzaj¹ w konsekwencji do powstania
w 1953 roku samodzielnej sekcji pi³ki rêcznej. Pracami sekcji kierowa³ mgr Mieczys³aw Kamiñski, póŸniejszy miêdzynarodowy sêdzia pi³ki rêcznej oraz prezes Zwi¹zku.
W latach 50-tych coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê pi³ka rêczna 7-osobowa. Jej
popularnoœæ tworzy dobre podwaliny pod przysz³e sukcesy. Pierwsze mecze miêdzynarodowe
w „7” kobiet rozegrano w 1956 roku, a mê¿czyzn w 1957 roku. W tym czasie zwi¹zkiem kieruje Zygmunt Nowak, który rozpocz¹³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ w kierunku poprawy pracy organizacyjnej zwi¹zku, wzros³a masowoœæ pi³ki rêcznej i poziom sportowy tej dyscypliny sportu.
Ju¿ w kilka miesiêcy po reaktywowaniu zwi¹zku jako samodzielnej organizacji sportowej,
w marcu 1958 roku reprezentacja Polski 7-osobowych dru¿yn mêskich odnios³a wspania³y sukces na mistrzostwach œwiata zajmuj¹c wysok¹ V. lokatê. Trzon tego zespo³u tworzyli: Józef
Cieœlak, Kazimierz Fr¹szczak, Henryk G¹sior, Edward Hyla, Roman Pyjos, Jan Suski, Stanis³aw
Œwietliñski i Marian Rozwadowski. Trenerem zespo³u by³ Tadeusz Bregu³a.
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Nasze panie w tym okresie uczestniczy³y w meczach miêdzynarodowych o charakterze
towarzyskim, odnosz¹c wartoœciowe zwyciêstwa.
Po berliñskich mistrzostwach œwiata, które zakoñczy³y siê sukcesem, nie potrafiliœmy tego
wyniku w³aœciwie wykorzystaæ. Na skutek sporów, niekonstruktywnych dyskusji i krzywdz¹cych nasz¹ dyscyplinê sportow¹ decyzji personalnych (odwo³anie przez w³adze sportowe prezesa Z. Nowaka), straciliœmy to co najwa¿niejsze w sporcie – dobrze zorganizowan¹ pracê szkoleniow¹. Zaprzepaszczono szansê na sta³y udzia³ w czo³ówce œwiatowej. Pomimo tego w Polsce
popularnoœæ pi³ki rêcznej stale ros³a, dyscyplina trafia³a do szkó³, na wieœ, do wojska, ale brakowa³o osi¹gniêæ spektakularnych.
Pocz¹tek przysz³ym sukcesom dali m³odzie¿owcy, którzy w 1967 roku wywalczyli II miejsce na Europejskich Mistrzostwach M³odzie¿y w Holandii. Tacy zawodnicy jak: Bogdan Kowalczyk, Andrzej Szymczak, Andrzej Wlaz³o, Marek Nowakowski, Stanis³aw Piekarek, Andrzej
Lech, Wies³aw Krygier, Zdzis³aw Czoska, Stanis³aw Stró¿yk podjêli siê ciê¿kiej pracy, która po
latach uwieñczona zosta³a medalami w pucharach œwiata, mistrzostwach œwiata, a przede
wszystkim w igrzyskach olimpijskich. Wspomniana wy¿ej grupa uzupe³niona takimi zawodnikami, jak: Marek Panas, Engelbert Szolc, Robert Zawada, Helmut Pniociñski, Zygfryd Kuchta,
Zdzis³aw Antczak, Andrzej Soko³owski, Henryk Rozmiarek, Jerzy Meler, Janusz Brzozowski,
Zbigniew Dybel, Alfred Ka³uziñski, Jerzy Klempel, Jan Gmyrek, a póŸniej Daniel Waszkiewicz,
Bogdan Wenta, Zbigniew T³uczyñski, Grzegorz Kosma i wielu, wielu innych – udowodni³a, ¿e
prac¹ mo¿na uzyskaæ du¿o, ¿e ka¿dy cel mo¿e byæ osi¹gniêty, je¿eli istnieje œwiadomoœæ pracy,
która do tego celu przybli¿a.
Wypada przypomnieæ, ¿e niemal wszyscy byli reprezentanci Polski œwietnie radz¹ sobie
obecnie w ¿yciu zawodowym, osi¹gnêli wysokie pozycje spo³eczne i s¹ wzorami do naœladowania dla m³odych adeptów tej dyscypliny sportu. Pi³ka rêczna to nie tylko mê¿czyŸni, osi¹gniêcia
zespo³ów kobiecych s¹ równie¿ wartoœciowe. Niemal od pierwszych lat kobiece zespo³y uczestniczy³y w sportowej rywalizacji tak w kraju jak i w spotkaniach miêdzypañstwowych. Najwiêkszy sukces to V miejsce w Mistrzostwach Œwiata w Jugos³awii w 1973 roku i wspania³a postawa na tej imprezie. Dru¿yna nasza przy odrobinie szczêœcia mog³a siêgn¹æ nawet po najcenniejszy medal. Sk³ad reprezentacji na tych mistrzostwach: Barbara Jêdrzejczak, Gabriela Pielot,
Cecylia Potryka, Iwona Witek, Dorota Bonenberg, El¿bieta Czernasiak, Anna Dreszer, Stanis³awa Gotówko, Zdzis³awa Królikowska, Hanna Moroz, Lidia Walczyk, Eleonora W¹sowicz, Marta
Wêgrzyn, Urszula Krzykowska, Barbara Kusz, Irena Wilke, El¿bieta Bartula. Trenerami byli:
Zygmunt Jakubik i Józef Bensz.
PóŸniejsze lata by³y nieco s³absze sportowo, dopiero w 1995 roku reprezentacja kobiet
nawi¹za³a do sukcesu z 1973 roku, zdobywaj¹c w Mistrzostwach Europy w Holandii V. miejsce.
Dekada lat 70-tych i pocz¹tek 80-tych to bogaty w sukcesy okres w historii polskiej pi³ki
rêcznej – w tym czasie zespó³ mêski wywalczy³ 10, 7 i 3 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich.
Mê¿czyŸni dwukrotnie wywalczyli II miejsce w Pucharze Œwiata oraz zajêli II., IV. i VI. miejsce na Mistrzostwach Œwiata. Nasze Panie wywalczy³y nastêpuj¹ce pozycje: VII w 1975 r. VI.
w 1978 r., XIII. w 1986 r. Piêkny sukces odniós³ zespó³ Pañ na M³odzie¿owych Mistrzostwach
Œwiata w Korei w 1985 roku, zdobywaj¹c br¹zowy medal.
Na sukcesy pi³ki rêcznej pracowa³a liczna grupa trenerów, wœród których na szczególne
wyró¿nienie zas³u¿yli: A. Gmyrek, M. Rozwadowski, T. Bregu³a, E. Hyla, S. Majorek, Z. Kuchta,
J. Zglinicki, Nosilla, L. Wallerand, B. Fulara, L. Biegasik, Z. Jakubik, K. Surdyka, K. Fr¹szczak,
P. Wiœniewski, J. Noszczak, B. Cybulski, J. Zaj¹c, J. Ciepliñski, Z. Jakubik, J. Til, J. Czerwiñski.
Nale¿y podkreœliæ wysi³ek i zaanga¿owanie licznych dzia³aczy, wymieniê tylko kilku
przedstawicieli tej licznej grupy: wieloletniego prezesa zwi¹zku Stefana Monikowskiego,
W³adys³awa Stawiarskiego, Huberta Giersza, Aleksandra Rybkê, Mieczys³awa Kamiñskiego.
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W naszej historii wielk¹ rolê odegra³y okrêgowe zwi¹zki pi³ki rêcznej. W latach miêdzywojennych szczególnie: œl¹ski, krakowski, poznañski i ³ódzki, a po II wojnie œwiatowej do
wymienionych wy¿ej do³¹czy³y: opolski, wroc³awski, gdañski, warszawski. Okrêgi by³y i s¹
nadal kuŸni¹ dzia³aczy, dziêki którym ta piêkna dyscyplina sportowa têtni ¿yciem, nie bacz¹c na
trudnoœci i k³opoty.
Na nasz¹ pozycjê w œwiatowej pi³ce rêcznej pracowali równie¿ sêdziowie, wœród których najwy¿sze notowania w skali miêdzynarodowej uzyskali: M. Kamiñski, B. Helemejko, Z. Jeziorny,
W. Arciszewski, J. Jaworski, Wojtyla, M. Szajna, J. Wróblewski, H. Szczepañski, M. Baum,
M. Góralczyk.
Okres koñca lat 80-tych, dekady lat 90-tych oraz pocz¹tku XXI wieku to okres bardzo trudny
w historii pi³ki rêcznej w Polsce.
Z³o¿y³o siê na to wiele przyczyn, ¿e wspomnê o problemach ekonomicznych zwi¹zku i klubów, spadku popularnoœci pi³ki rêcznej i obni¿onym poziomie szkolenia, a zatem i wyników
reprezentacji narodowych, likwidacji wielu sekcji pi³ki rêcznej w klubach, ale przede wszystkim
obni¿enie zainteresowania siê dyscyplin¹ w szko³ach po wycofaniu siê Ministerstwa Edukacji
z prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych (SKS-ów). Z pewnoœci¹ ten stan nie wp³ywa³ mobilizuj¹co
i zachêcaj¹co na m³odych trenerów i dzia³aczy, którzy w wielu przypadkach nie radz¹c sobie
w nowych warunkach, rezygnowali z pracy spo³ecznej w sporcie lub przechodzili do innych dyscyplin bardziej zamo¿nych finansowo i lepiej zorganizowanych. Trzeba stwierdziæ równie¿, i¿
nasze dzia³ania w tym zakresie nie zawsze nad¹¿a³y za potrzebami sportu w nowej sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, st¹d k³opoty, których mo¿na by³o w pewnym stopniu unikn¹æ.
Pomimo trudnoœci na wysokoœci zadania stanêli ci, dla których celem nadrzêdnym by³o
wyprowadzenie tej dyscypliny z letargu. Stosunkowo w¹skie grono ludzi zadba³o o nasze zespo³y reprezentacyjne w najm³odszych kategoriach wiekowych, da³o to w konsekwencji wspania³y
wynik – tytu³ m³odzie¿owych mistrzów Europy, wywalczony przez zespó³ mêski pod kierownictwem Wojciecha Nowiñskiego w Gdañsku w 2002 roku. Ten rezultat to pocz¹tek odbudowy
pi³ki rêcznej w Polsce.
Zmiana w³adz i objêcie funkcji przez prezesa Andrzeja Kraœnickiego i jego aktywnych
wspó³pracowników – otworzy³o nowy wspania³y rozdzia³ w historii pi³ki rêcznej w Polsce.
W 2006 roku w Niemczech zespó³ pod kierownictwem trenerów Bogdana Wenty i Daniela
Waszkiewicza wywalczy³ wicemistrzostwo œwiata – najwspanialszy wynik sportowy w naszej
90-letniej historii. Trzon tej reprezentacji tworzyli: M. Jachlewski, P. Kuchczyñski, G. Tkaczyk,
K. Bielecki, B. Jurecki, M. Jurecki, A. Siódmiak, M. Lijewski, K. Lijewski, S. Szmal, M. Jurasik, A. Weiner, R. Kuptel, D. Wleklak, T. T³uczyñski.
Wynik mê¿czyzn podzia³a³ mobilizuj¹co na nasze Panie, w Mistrzostwach Œwiata w 2007
roku wywalczy³y one pod opiek¹ trenersk¹ Zenona £akomego VIII. miejsce.
Dzieñ dzisiejszy, to kolejne sukcesy zespo³u reprezentacji mê¿czyzn. Start i V. miejsce
wywalczone na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie oraz III. miejsce na Mistrzostwach Œwiata
w Chorwacji 2009 r.
Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich „szczypiornistów”, którzy poczuwaj¹ siê do
serdecznego zwi¹zku z pi³k¹ rêczn¹, aby nadal pracowali na rzecz jej rozwoju.
Zapraszam do pracy tych, których ³¹czy wspólne d¹¿enie do s³u¿enia jej na dobre i z³e.
Niech nas zbli¿a i skupia ¿ywy i twórczy sentyment, którym darzymy pi³kê rêczn¹. Starajmy siê
nadaæ tym dzia³aniom realny wymiar i kszta³t na miarê naszych pragnieñ i mo¿liwoœci.
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4. Gry zespo³owe – ró¿norodnoœæ funkcji
Team games – diversity functions
Halina Zdebska*
S³owa kluczowe: gra sportowa, gry zespo³owe, sport, wychowanie fizyczne, rekreacja
ruchowa
Key words: game sports, team games, sport, physical education, physical recreation

Streszczenie: Gry z pi³k¹ stanowi¹ atrakcyjn¹ formê aktywnoœci ruchowej cz³owieka, niezale¿nie od p³ci, wieku, wykszta³cenia, poziomu sprawnoœci fizycznej, statusu spo³ecznego. Stanowi¹ te¿ jeden z podstawowych sk³adników szeroko rozumianej kultury fizycznej,
gdzie pe³ni¹ szereg ró¿norodnych funkcji (w wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji
ruchowej), przyczyniaj¹c siê do stymulacji rozwoju biologicznego i psychospo³ecznego.
Mog¹ byæ te¿ przydatne w kreowaniu i utrwalaniu postaw afirmuj¹cych dba³oœæ o sprawnoœæ ruchow¹ jako element kultury cz³owieka w ogóle.
Summary: Team games are an attractive form physical exercise man, regardless of gender,
age, education, performancelevel physical and social status. They are a one of the basic
ingredients wider of physical culture, where they are a number various functions (in place
of education physical, sport and recreation movement), contributing to stimulate biological, psychological and social development . May also be useful in creating and becoming
entrenched attitudes concern about the efficiency mobility as a component human culture
in general.

Tradycja jêzyka potocznego nasuwa rozumienie gry sportowej, jako dyscypliny sportu,
w której uczestnicz¹ przeciwstawne podmioty rywalizuj¹ce o wygran¹, a w zmaganiach tych
wykazuj¹ siê sprawnoœci¹ w opanowaniu konkretnego przedmiotu (przyboru), najczêœciej – pi³ki
(np. siatkówka, koszykówka, pi³ka no¿na, pi³ka rêczna, tenis sto³owy, tenis ziemny, polo, rugby).
Kiedy indziej mo¿e to byæ np. ringo, lotka (badminton), czy te¿ inne akcesoria niezbêdne do
odbycia gry (np. piony – w szachach i warcabach, czy karty w bryd¿u sportowym). Pe³ni¹ one
rolê w pewnym sensie drugorzêdn¹, stanowi¹c niezbêdny rekwizyt w grze, choæ przykuwaj¹
uwagê graj¹cych, warunkuj¹c ich reakcje i zachowania. Nie ma wiêkszego znaczenia, czy pi³ka
do siatkówki ma paski koloru ¿óto-niebieskiego, czy bia³o-czerwonego. Wa¿niejsze jest to,
w jakim stopniu gracze potrafi¹ decydowaæ o jej ruchu, a dok³adniej – czy potrafi¹ j¹ umieœciæ
w polu przeciwnika wiêcej razy ni¿ przeciwnik. Dla obserwatorów liczy siê przede wszystkim
skutecznoœæ i styl prowadzenia gry przez jej uczestników (przejawiaj¹cy siê miêdzy innymi
w perfekcyjnym opanowaniu techniki, warunkuj¹cym realizacjê dzia³añ strategicznych), by
w konsekwencji wy³oniæ zwyciêzcê gry.
Wydaje siê jednak, i¿ racjê mia³ Lipiec, rozszerzaj¹c pojêcie sportowej gry na realia œwiata sportu w ogóle, mimo tak bardzo zró¿nicowanych warunków rywalizacji1.
Istot¹ ka¿dej gry sportowej jest uczestnictwo podmiotów ludzkich, które w rzeczywistoœci
stadionowej podporz¹dkowuj¹ swoje decyzje i zachowania regu³om wspólnym dla wszystkich,
zachowuj¹c przy tym mo¿liwoœæ dzia³ania w ramach œciœle okreœlonego spektrum mo¿liwoœci.
Charakterystyka i typ danej gry reguluj¹ proporcje miêdzy efektywnoœci¹ udzia³u podmiotu gry
(konkretnego zawodnika, zespo³u graj¹cego) a znaczeniem zasad (regu³) ograniczaj¹cych pole
ich wolnoœci w dzia³aniu2.

*

dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
J. Lipiec, 1999, Filozofia olimpizmu, Wyd. Sprint, Warszawa.
2
Ibidem.
1
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Gra na stadionie odbywa siê w okreœlonym czasie i przestrzeni, zawsze toczy siê z udzia³em podmiotów indywidualnych lub zbiorowych. Czêsto dla jej potrzeb powo³uje siê zwi¹zki
spo³eczne (mniej lub bardziej sformalizowane) – zespo³y sportowe, które choæby poprzez strój,
czy przyjêty rytua³ postêpowania, zaznaczaj¹ swoj¹ odrêbnoœæ wobec zwyczajnego œwiata.
Gry sportowe stanowi¹ najdoskonalszy przejaw agonu, odwo³uj¹c siê i ujawniaj¹c ca³¹
gamê osobistych walorów psychofizycznych zawodników. Nie deprecjonuj¹c bynajmniej sfery
psyche, stanowi¹ one przede wszystkim ekspresjê cielesnoœci ludzkiej, poddanej ¿mudnemu treningowi w celu osi¹gniêcia mistrzostwa sportowego. Uprawianie agonu zak³ada bowiem intensywny trening, weryfikuj¹cy te¿ indywidualne mo¿liwoœci do maksymalnego wysi³ku, umiejêtnoœæ podejmowania walki sportowej, zdyscyplinowanie i wytrwa³oœæ.
Obowi¹zuje nawet swego rodzaju ascetyzm, nakazuj¹cy jednostce poddanej rygorom treningu ograniczenie zachowania nieuzasadnionego z punktu widzenia celu, jakim jest wynik3.
Dotyczy to zarówno prowadzonego trybu ¿ycia (zachowania równowagi miêdzy prac¹ i higienicznym wypoczynkiem, odpowiedniej diety), jak te¿ czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zanych
z funkcj¹ pe³nion¹ na boisku. Nikt przecie¿ nie wymaga od bramkostrzelnych napastników, by
pokonuj¹c drogê w kierunku bramki popisywali siê ¿onglerk¹ pi³ki, czy wykonywaniem dodatkowych czynnoœci œwiadcz¹cych o ich wybitnej sprawnoœci, ale w danej chwili nonsensownych
(np. salta, przewroty). Przejawem swoistego ascetyzmu, ale korzystnego z punktu widzenia celu
gry, bêdzie natomiast w mo¿liwie krótkim czasie zajêcie dogodnej pozycji i skierowanie pi³ki do
bramki4.
W warunkach sportowej gry dochodzi do wzajemnego dope³niania siê czynnoœci autotelicznych i instrumentalnych: aby sprostaæ elementarnym regu³om danej gry, nale¿y opanowaæ
podstawowe umiejêtnoœci techniczne umo¿liwiaj¹ce realizacjê przyjêtej strategii. Aby mecz
w siatkówkê móg³ siê odbyæ, ka¿dy z uczestników powinien opanowaæ umiejêtnoœæ odbicia pi³ki
i najprostszy nawet sposób wykonania zagrywki, dziêki której pi³ka zostanie wprowadzona do
gry.
Satysfakcja z faktu panowania nad pi³k¹ mo¿e dla podmiotu gry stanowiæ wartoœæ sam¹
w sobie, ale bêdzie znacznie wiêksza, jeœli wykonane odbicie bêdzie stanowiæ wa¿ny element
akcji zakoñczonej zdobyciem punktu. Wydaje siê wiêc, i¿ dochodzi tutaj do zale¿noœci nastêpuj¹cej: jeœli chcesz uczestniczyæ w grze i czerpaæ z niej przyjemnoœæ – musisz sprostaæ pewnym
warunkom – wykazaæ siê niezbêdnym minimum, okreœlonym przez jej regu³y.
Gra sportowa bywa mniej lub bardziej sformalizowana (zinstytucjonalizowana), ale stanowi
zarazem akt niczym nie wymuszonej zgody na podporz¹dkowanie siê regu³om, które okreœlaj¹ jej
cele, warunki i œrodki. Zawsze jest przejawem dobrowolnego (pozbawionego przymusu) akcesu
podmiotu gry. Ju¿ samo podjêcie decyzji o przyst¹pieniu do gry oznacza zgodê na wszystkie regu³y oraz wspó³odpowiedzialnoœæ za ich przestrzeganie, obowi¹zek solidarnej reakcji w przypadku

3
4

Z. Krawczyk , 1978, Studia z filozofii i socjologii kultury fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.
Naglak podkreœla, ¿e zawodnicy w Polsce szkoleni s¹ niew³aœciwie. W sonda¿u przeprowadzonym wœród najlepszych trenerów i zawodników gier zespo³owych, na pytanie „co powinien zrobiæ gracz maj¹cy pi³kê”, nikt
nie odpowiedzia³, ¿e nale¿y zdobyæ punkt. Raczej wpaja siê zawodnikom nadmierne przywi¹zywanie wagi do
miejsca na polu gry, rozegrania akcji itp. Prawid³owe reakcje powinny zmierzaæ w nastêpuj¹cym kierunku:
1) w przypadku posiadania pi³ki nale¿y niezw³ocznie zmierzaæ do zdobycia punktu (tak reaguj¹ koszykarze
NBA); 2) jeœli zdobycie punktu nie jest mo¿liwe, nale¿y oceniæ sytuacjê i wybraæ zawodnika, który mo¿e zdobyæ punkt (w mo¿liwie najkrótszym czasie); 3) stworzyæ sobie kolejn¹ szansê na zdobycie punktu (wybór w³aœciwej pozycji na boisku, zawodnik nie mo¿e staæ siê obserwatorem, ale ca³y czas musi aktywnie uczestniczyæ
w akcji); 4) u³atwiæ partnerom wykonanie zadania; 5) przygotowaæ siê do dzia³añ obronnych, jeœli nie jest siê
bezpoœrednio zaanga¿owanym w akcje ataku; 6) przej¹æ pi³kê (obroñca) i zainicjowaæ atak. Zob. szerzej
Z. Naglak, 1996, Zespo³owa gra sportowa, AWF, Wroc³aw.
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ich ewentualnych zagro¿eñ wymierzonych przeciwko walorom gry i jej sensowi5. To w³aœnie
regu³y powoduj¹, ¿e gra sportowa pozbawiona jest skrajnej nieprzewidywalnoœci i totalnej ¿ywio³owoœci. Toczy siê wprawdzie wed³ug pewnego (otwartego) scenariusza, ale wiadomo, ¿e ktoœ
musi wygraæ, przegraæ lub zremisowaæ, stosuj¹c wy³¹cznie arsena³ dozwolonych œrodków walki.
Nie sposób dok³adnie przewidzieæ jej rezultatu, bo zale¿y on wy³¹cznie od dzia³añ podmiotów
uczestnicz¹cych w grze, a nie od si³ czy praw zewnêtrznych (takich jak: los, szczêœcie, fatum,
natura itd.).
Realia sportowego agonu stanowi¹ doskona³y przyk³ad sztucznie stworzonej równoœci
szans, pozwalaj¹cej zmierzyæ siê antagonistom w sytuacji niemal idealnej, a zyskana przewaga
jest œciœle wymierna i niepodwa¿alna – zawsze przybiera postaæ liczby. Pewne nieuniknione nierównoœci anuluje siê lub czêœciowo ³agodzi odwo³uj¹c siê do losowania lub przestrzegaj¹c
wymieniania siê uprzywilejowan¹ pozycj¹ (dotyczy to miêdzy innymi ustawienia wzglêdem
s³oñca i wiatru w siatkówce pla¿owej, miejsca na bie¿ni – tor zewnêtrzny, wewnêtrzny itp.).
Zwyciêzc¹ jest najlepszy w danej kategorii wyczynu, decyduje wiêc konkretna cecha –
szybkoœæ, si³a, wytrzyma³oœæ, koordynacja ruchowa itd., przejawiaj¹ca siê bez ¿adnej pomocy
zewnêtrznej.
Podstawow¹ zasad¹ gry jest równoœæ szans wyjœciowych. Jeœli regu³y (do których zaliczaj¹ siê nie tylko przepisy dotycz¹ce danej dyscypliny, ale wszelkie zapisy reguluj¹ce rywalizacjê i sposób prowadzenia zawodów) okreœlaj¹, ¿e zawody odbywaj¹ siê w kategorii juniorów, to daj¹ tym samym gwarancjê, ¿e poziom sportowy uczestników bêdzie zbli¿ony, a uzyskiwane przez nich wyniki bêd¹ uwarunkowane indywidualnymi predyspozycjami psychofizycznymi, charakterystycznymi dla wieku biologicznego, rozwojowego, poziomu wytrenowania, czy sta¿u zawodniczego. Wy³oniony zwyciêzca mo¿e znacznie wyró¿niæ siê swoim wynikiem na tle rówieœników, ale w konfrontacji z seniorami wynik ten najczêœciej nie mia³by
wiêkszego znaczenia.
Przepisy danej gry okreœlaj¹ wszelkie uwarunkowania zwi¹zane ze sposobem prowadzenia
walki sportowej, dotycz¹ce: materialnego pod³o¿a gry (stroje zawodników, wymiary boiska,
rodzaj nawierzchni, parametrów u¿ywanych przyborów – np. ciê¿ar i obwód pi³ki, wielkoœæ bramek), sposobu prowadzenia walki sportowej (co wolno, a czego nie wolno robiæ) i warunków
wygranej (co nale¿y zrobiæ, ¿eby wygraæ). Regu³y okreœlaj¹ te¿ sankcje za naruszenie obowi¹zuj¹cych zasad, natychmiast po ich stwierdzeniu (co odró¿nia œwiat sportowej gry od realnej rzeczywistoœci ¿ycia pozasportowego); jeœli sprinter pope³ni falstart – mo¿e zostaæ wyeliminowany
z biegu, jeœli siatkarz pope³ni b³¹d odbicia – przeciwnik zdobywa punkt, jeœli p³ywak nieprawid³owo wykona nawrót – zostaje zdyskwalifikowany. Sankcje te dotycz¹ równie¿ zachowañ naruszaj¹cych ogólnie przyjête, obowi¹zuj¹ce normy etyczne: za brak szacunku do przeciwnika,
przejawiaj¹cy siê np. wulgarnym zachowaniem – zawodnik mo¿e zostaæ usuniêty z boiska,
a w pewnych sytuacjach – musi nawet opuœciæ teren gry (np. halê sportow¹).
Obiektywnie nale¿y przyznaæ jednak, i¿ mimo wszelkich mo¿liwych zabiegów, absolutna równoœæ szans wydaje siê niemo¿liwa. Przyczyna tkwi prawdopodobnie nie tylko w indywidualnych
mo¿liwoœciach podmiotu (jego predyspozycjach psychofizycznych), ale równie¿ w warunkach
zewnêtrznych wzglêdem podmiotu, œrodowiskowych (sytuacja materialna rodziny, klubu, poziom
kadry szkoleniowej). Nie zmienia to faktu, ¿e wszelkie zabiegi zmierzaj¹ce do wyrównania szans,
a szczególnie przeœwiadczenie o koniecznoœci przestrzegania regu³, stanowi¹ wartoœæ sam¹ w sobie.
Pozwala to postrzegaæ œwiat sportowej gry z jednej strony – jako wyj¹tkow¹ enklawê zasad etycznych, a z drugiej – jako jedn¹ z najbardziej sprawiedliwych sfer rzeczywistoœci spo³ecznej.

5

J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, op.cit.
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Realia sportu wyczynowego coraz czêœciej dowodz¹ jednak, i¿ cechy typowe dla zabawy
zastêpowane s¹ w³aœciwoœciami charakterystycznymi dla pracy. Trudno by³oby zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e profesjonalni pi³karze, koszykarze czy hokeiœci „bawi¹ siê” w sport. Wi¹¿e siê
to z rol¹ sportu w ich ¿yciu, czasem poœwiêcanym na przygotowanie siê do gry, wymaganym
nak³adem pracy, natê¿eniem wysi³ku fizycznego, a tak¿e z ró¿nymi formami wewnêtrznego
i zewnêtrznego przymusu oraz instytucjonalno-organizacyjnym re¿imem, jakiemu zawodnicy
musz¹ siê poddaæ.
Wszechobecna profesjonalizacja i komercjalizacja sportowej gry powoduje przesuniêcie
akcentu z gry jako zabawy w kierunku gry postrzeganej jako pracy6. To z kolei sk³ania do stawiania pytañ o zasadnoœæ przypisywania grze sportowej (jak ka¿dej innej grze) funkcji kulturotwórczej7.
Z jednej strony bowiem, ci¹gle gra posiada wyró¿nione przez Huizingê formalne cechy
zabawy (sport przez wiele lat traktowano stricte jako zabawê), a z drugiej strony – jej uczestnikom – sportowcom wyczynowym narzuca zdecydowanie nowe wymagania i ograniczenia,
wywo³uj¹ce czasem skrajn¹ krytykê i zarzut odejœcia od pierwotnych idea³ów8.
Zawodowy gracz z pewnoœci¹ nie jest cz³owiekiem zabawy (choæ dostarcza rozrywki
i radoœci kibicom), lecz raczej cz³owiekiem pracy. Kontrakt z klubem wyraŸnie precyzuje jego
zakres obowi¹zków oraz okreœla profity jakie mo¿e otrzymaæ w nagrodê. Staje siê wiêc pracownikiem najemnym w przedsiêbiorstwie sportowym. Sytuacja ta dotyczy tych najlepszych, najbardziej zaawansowanych graczy, realizuj¹cych swoje cele w sporcie klasyfikowanym (wyczynowym).
Mo¿liwoœæ przekszta³cania siê gry jako zabawy w grê jako pracê, niekoniecznie musi byæ
zwi¹zana z profesjonalizmem graczy. Cechê dystynktywn¹ stanowiæ mo¿e przesuniêcie akcentów: z ekspresji w procesie gry (dla satysfakcji graj¹cych) w zdolnoœæ osi¹gniêcia optymalnego
wyniku koñcowego, stanowi¹cego iloœciowo i jakoœciowo okreœlony produkt wysi³ku gracza9.
Satysfakcja z gry jest œciœle zwi¹zana z jej wymiernymi efektami (strzelonymi bramkami, czy
zdobytymi punktami), dziêki którym dochodzi do ustalenia swoistego porz¹dku w antroposferze,
okreœlaj¹cego relacje graczy wzglêdem siebie (wygrany lub przegrany) i innych ludzi i rzeczy.
Nawet najbardziej sprofesjonalizowana gra odbywa siê w œwiecie realnym, jednak jej regu³y i zachowania uczestników powoduj¹, ¿e przeniesiona zostaje w quasi – rzeczywistoœæ samej
gry. Jak pisze Lipiec „(...) Dana gra jest sk³adnikiem realnego œwiata, bo w nim siê rozgrywa,

6
7

8

9

Zob. szerzej Z. Krawczyk, Studia z filozofii i socjologii kultury fizycznej, op.cit.
Wynika to prawdopodobnie z koncepcji zabawy J. Huizingi oraz teorii czasu wolnego, przeciwstawiaj¹cych
zabawê – pracy. Jak pisa³ wybitny w³oski teoretyk czasu wolnego G. Toti „(...) Zabawa (...) albo hobby jako
czynnoœæ wykonywana wy³¹cznie dla w³asnej przyjemnoœci i dla w³asnego zadowolenia, nie jest niczym innym,
jak tylko zwyciêstwem nad rzeczywistoœci¹ œwiata pracy, jedyn¹ drog¹ do zachowania swej odrêbnoœci, rekompensat¹ za zniekszta³cenie cz³owieka na skutek podzia³u na klasy, a czasu – na czas wolny i czas pracy”. Zob.
szerzej G. Toti, 1963, Czas wolny, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa, s. 284. Teza ta zosta³a szeroko uzasadniona
przez T. Veblena, F. Znanieckiego i D. Riesmana, którzy najbardziej charakterystyczny i pozytywny typ osobowoœci ukszta³towany w spo³eczeñstwie Europy i Ameryki wi¹zali z ludŸmi zabawy. Istota ujêcia tych autorów
polega na tym, i¿ traktuj¹ œwiadom¹ twórczoœæ i zabawê (jako dzia³anie dowolne, kreacjonistyczne) przeciwstawnie do pracy (obligowanej techniczno-ekonomicznymi koniecznoœciami), jako dzia³alnoœci instrumentalnej,
kszta³tuj¹cej osobowoœci bierne, odtwórcze. Zob. szerzej T. Veblen, 1971, Teoria klasy pró¿niaczej, PWN, Warszawa; F. Znaniecki, 1974, Ludzie teraŸniejsi a cywilizacja przysz³oœci, PWN, Warszawa; D. Riesman, 1971,
Samotny t³um, Wyd. Literackie, Warszawa.
Luis Mumford nazwa³ widowisko sportowe „sprzedajn¹ bogini¹”, a intelektualiœci zachodnioeuropejscy odmawiaj¹ mu kulturotwórczej funkcji, m.in. G. Toti aprobuje jedynie rekreacyjno-zabawowe formy gry sportowej,
traktuj¹c formê wyczynu jako przejaw degradacji kultury i degradacji cz³owieka. Zob. szerzej Z. Krawczyk
(red.), 1973, Sport w spo³eczeñstwie wspó³czesnym, PWN, Warszawa.
J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, op.cit.
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a g³ówne role przypadaj¹ w udziale realnym osobnikom. Z drugiej jednak strony staje siê ona
procesem wzglêdnie izolowanym od rzeczywistoœci poprzez poddanie siê innym, specjalnym
prawom. Tak jak aktorzy dopiero po zapadniêciu kurtyny powracaj¹ z teatru do realnej prywatnoœci, tak te¿ i wszyscy uczestnicy po jej zakoñczeniu staj¹ siê ponownie pe³noprawnymi udzia³owcami œwiata realnego”10.
Reasumuj¹c – gra sportowa daje podmiotowi mo¿liwoœæ uczestnictwa w okreœlonej wspólnocie wartoœci, znaczeñ i jak ka¿da gra, nale¿y do kultury, a ta wymaga odpowiedniego nastawienia i aktywnoœci jej udzia³owców. Konkluzja ta stanowi równie¿ poœrednio odpowiedŸ na
wczeœniej postawione pytanie o kulturotwórcz¹ rolê gry sportowej.

Funkcje gry zespo³owej
W wychowaniu fizycznym i rekreacji stanowi¹ œrodek do realizacji celów zwi¹zanych
z rozwojem biologicznym, psychospo³ecznym, ale szczególnie przydatne s¹ w kreowaniu i utrwalaniu postaw afirmuj¹cych dba³oœæ o sprawnoœæ ruchow¹ jako element kultury cz³owieka w ogóle.
Obserwuj¹c rzeczywistoœæ gry zespo³owej, nietrudno zauwa¿yæ jak bardzo zró¿nicowane
mog¹ byæ formy, w jakich siê przejawia. W pi³kê no¿n¹ grywaj¹ ch³opcy na podwórku, dzieci na
lekcji wychowania fizycznego, osoby doros³e w trakcie zajêæ rekreacyjnych, a tak¿e zawodowi
pi³karze. Ka¿dy z nich gra w gruncie rzeczy w tê sam¹ grê, ale ju¿ na pierwszy rzut oka daje siê
zauwa¿yæ szereg ró¿nic, a nawet pewnych sprzecznoœci chocia¿by w zakresie celu, jaki gra
powinna realizowaæ11.
Graj¹ w tê sam¹ grê, ale jej obraz jest czêsto wynikiem szeregu modyfikacji, dostosowanych do poziomu sprawnoœci fizycznej, wieku i mo¿liwoœci graj¹cych. Najwa¿niejsze, by ka¿dy
z graj¹cych móg³ w grze uczestniczyæ aktywnie. Dotyczy to szczególnie wychowania fizycznego i rekreacji. Obowi¹zuje tutaj zasada egalitaryzmu – w meczu mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
chêtni, dla których udzia³ w grze stanowi podstawowy cel, wystarczy jedynie akces do gry.
Dominuj¹cymi staj¹ siê cele autoteliczne – przyjemnoœæ, zabawa. Wspó³zawodnictwo podnosi
atrakcyjnoœæ spotkania z partnerami gry, a nie stanowi celu samego w sobie. Czêsto upraszczanie przepisów mo¿e pójœæ tak daleko, ¿e prowadzi do utraty to¿samoœci z dyscyplin¹. Gra – jako
jeden z celów, ma sprzyjaæ wszechstronnemu rozwojowi zdolnoœci i sprawnoœci psychofizycznej, a stymulowanie rozwoju indywidualnego odbywa siê poprzez pewne uœrednienie œrodków
oddzia³ywania.
Te same gry, realizowane na poziomie sportu wyczynowego – jako jego dyscypliny, ró¿ni¹
siê diametralnie warunkami realizacji. Tutaj nie wystarczy chcieæ zagraæ – trzeba najpierw wykazaæ siê okreœlonymi zdolnoœciami i kwalifikacjami. Udzia³ mog¹ wzi¹æ jedynie wybrani, szczególnie uzdolnieni. Elitarnoœæ wypiera egalitaryzm. Ci szczególnie predestynowani do realizacji
podstawowego celu gry – mistrzostwa sportowego, poddawani s¹ specjalistycznemu, zindywidualizowanemu treningowi nastawionemu przede wszystkim na rozwój cech szczególnie przydatnych w realizacji celu gry. Podstaw¹ rozwoju gracza jest stopniowe zwiêkszanie poziomu
trudnoœci. Pozytywne emocje osi¹gane dziêki realizacji celu gry czêsto poprzedzone s¹ monotoni¹ ¿mudnego treningu, prowadz¹cego do bieg³oœci i doskona³oœci w dzia³aniu.
Wymienione wy¿ej sprzecznoœci miêdzy funkcj¹ gier w poszczególnych sferach kultury
fizycznej daj¹ podstawê do stwierdzenia, ¿e realizacja za³o¿eñ dotycz¹cych modelu gry z przewag¹ pierwiastka autotelicznego uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia realizacjê za³o¿eñ dotycz¹cych dyscyplin sportu. Stawia to wysokie wymagania w zakresie wiedzy dla osób pe³ni¹cych
funkcje nauczycieli i trenerów. Opracowuj¹c konspekty zajêæ, plany treningowe, nale¿y zbadaæ
10
11

Ibidem, s.162.
Zob. szerzej R. Panfil, Gry z pi³k¹ jako zjawisko spo³eczne, Cz³owiek i Ruch nr 1(3) 2001.
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czy przyjête warunki, œrodki, kryteria, nie s¹ wobec siebie sprzeczne, poniewa¿ rodzi to niebezpieczeñstwo podjêcia dzia³ania nieracjonalnego, a czêsto równie¿ niewykonalnego.
Jak podkreœla Panfil „Wykazanie sprzecznoœci miêdzy ró¿nymi formami gier z pi³k¹ wystêpuj¹cymi w kulturze fizycznej nie ma na celu zró¿nicowania ich spo³ecznego znaczenia, ukazuje jedynie, ¿e pomijanie tych ró¿nic mo¿e prowadziæ do dzia³añ nieracjonalnych, a ze wzglêdu
na narastaj¹ce spo³eczne znaczenie gier z pi³k¹, tak¿e do patologii spo³ecznych. Obiektywne
zró¿nicowanie w obrêbie gier z pi³k¹ w kulturze fizycznej uzasadnia poszukiwanie niezale¿nych
rozwi¹zañ organizacyjnych, programowych i kadrowych umo¿liwiaj¹cych sprawn¹ realizacjê
celów kultury fizycznej w ró¿nych obszarach”12.
W wychowaniu fizycznym i rekreacji uczestnik gry dostosowuje w³asne zaanga¿owanie do
indywidualnych mo¿liwoœci i potrzeb. Wed³ug Rzepy, gry z pi³k¹ ze wzglêdu na bogactwo
wystêpuj¹cych form ruchu i ró¿norodnoœæ generowanych sytuacji s¹ przede wszystkim Ÿród³em
radoœci oraz aktywizuj¹ do uczestnictwa. Zaspokajaj¹ potrzebê ruchu, wspó³zawodnictwa,
pozwalaj¹ poznaæ w³asne mo¿liwoœci i ograniczenia. Uczestnictwo w grze ujawnia w³aœciwoœci
osobowoœciowe (np. dominacje lub podporz¹dkowanie, aktywnoœæ lub biernoœæ). Obowi¹zek
przestrzegania regu³ umo¿liwia kszta³towanie po¿¹danych cech osobowoœci. Gracz mo¿e poznaæ
w³asn¹ wartoœæ dziêki roli, jak¹ odgrywa w d¹¿eniu do wspólnego celu i umiejêtnoœci wspó³pracy z innymi13.
Z kolei Naglak podkreœla, i¿ szczególn¹ wartoœci¹ gry jest doskonalenie umiejêtnoœci trafnej i szybkiej decyzji. Racjonalne decyzje i skuteczna ich realizacja z jednej strony kszta³tuj¹
pewnoœæ siebie i inicjatywê, a z drugiej – ograniczaj¹ brak zdecydowania lub samodzielnoœci.
Podnoszenie sprawnoœci decyzyjnej uczniów uwa¿a za najwa¿niejsz¹ wartoœæ utylitarn¹ wynikaj¹c¹ z uczestnictwa w grze14.
Zagadnienia dotycz¹ce podejmowania decyzji s¹ niezwykle istotne, gdy¿ dotycz¹ one
wszelkich przejawów ludzkiego dzia³ania. Z tego powodu zespo³owa gra sportowa stanowiæ
mo¿e swoisty trening do sprawnego dzia³ania poza sportem15.
Decyzja zawsze podejmowana jest w okreœlonym polu niepewnoœci. W sytuacji, gdy
wszystko jest jednoznacznie okreœlone i œciœle zdeterminowane (a wiêc sta³oby siê przewidywalne) mówienie o podejmowaniu decyzji jest bezzasadne. Decyzja bêd¹ca aktem woli zast¹piona zosta³aby wnioskowaniem logicznym. Rzeczywistoœæ gry nieustannie generuje sytuacje,
których rozwi¹zanie stanowiæ mo¿e wiele alternatywnych, ró¿norodnych zagrañ i posuniêæ.
Zwykle na podjêcie optymalnej decyzji16, a wiêc takiej, kiedy jest ona najkorzystniejsza z mo¿liwych (wszystkie inne s¹ od niej gorsze), podmiot dzia³aj¹cy ma niewiele czasu. Dotyczy
to zarówno gier w wymiarze rekreacyjnym, jak i na poziomie sportu wyczynowego.

12
13

14
15

16

Ibidem.
T. Rzepa, Aktywnoœæ ruchowa z pi³k¹ w wychowaniu fizycznym, Cz³owiek i Ruch nr 1(3)/2001. Zob. te¿
T. Olszewski., H. Zdebska, Zespo³owe gry sportowe jako atrakcyjna forma aktywnoœci ruchowej w wychowaniu fizycznym m³odzie¿y, (W:) S. ¯ak., M. Spieszny, T. Klocek (red.), 2005, Gry zespo³owe w wychowaniu
fizycznym i sporcie, AWF, Kraków.
Z. Naglak, Zespo³owa gra sportowa, op.cit.
Skutecznoœæ i efektywnoœæ podejmowania decyzji stanowi¹ podstawowe problemy badawcze wielu nauk, m.in.
prakseologii, teorii decyzji, badañ operacyjnych, teorii organizacji i zarz¹dzania, psychologii, socjologii oraz
nauk wojskowych. W literaturze przedmiotu pojecie decyzji nie jest definiowane w sposób jednoznaczny. Z. Œciborek zestawia 11 ró¿nych definicji tego pojêcia. Dla potrzeb podejmowanej analizy zastosowanie mo¿e mieæ
definicja T. Pszczo³owskiego, który ujmuje j¹ w sensie psychologicznym, jako”(…) czyn wewnêtrzny bêd¹cy
wolnym wyborem jednego z mo¿liwych zachowañ podmiotu – zastanawiaj¹cego siê co robiæ, a czego nie robiæ”.
Podajê za Z. Œciborek, 2003, Podejmowanie decyzji, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa, s. 31.
Bior¹c pod uwagê kryterium jakoœci, decyzja mo¿e byæ te¿ zadowalaj¹ca (gdy wynik jest korzystny, ale nie najkorzystniejszy z mo¿liwych lub z³a (kiedy nie osi¹ga siê celu lub przynosi straty). Zob. szerzej Z. Œciborek,
Podejmowanie decyzji, op.cit.
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Dylemat: podaæ pi³kê do partnera, czy samemu próbowaæ zdobyæ punkt? Oddaæ strza³ w róg
bramki czy pod poprzeczkê? To przyk³ady stosunkowo prostych decyzji.
Pole dzia³ania (a wiêc i proporcjonalnie wiêcej mo¿liwoœci) znacznie zwiêksza siê na
poziomie sportu wyczynowego, gdzie radykalnie zmienia siê poziom umiejêtnoœci taktycznotechnicznych graczy, dysponuj¹cych niezwykle bogatym arsena³em zagrañ. Inna te¿ jest stawka
gry. Jeœli zagrywka mo¿e decydowaæ o wygraniu seta, meczu, a w konsekwencji np. o awansie
dru¿yny do rozgrywek wysokiej rangi (np. igrzysk olimpijskich) lub w przypadku rozgrywek
stricte komercyjnych (np. Liga Œwiatowa w siatkówce) – o zdobyciu znacznych profitów finansowych, to podjêcie decyzji: zagraæ ofensywnie (w wyskoku) lub zachowawczo (niech przeciwnik pope³ni b³¹d w ataku) – nie jest ³atwe. Jest to przyk³ad sytuacji, kiedy decyzja podejmowana w konkretnej sytuacji stanowi wybór dokonywany w warunkach niepewnoœci i ryzyka17.
Gotowoœæ do podjêcia ryzyka wynika z wielu czynników: cech charakteru, analizy i oceny
stopnia ryzyka, uœwiadomienia sobie korzyœci p³yn¹cych z podjêcia ryzyka, chêci wyró¿nienia
siê, odwagi, lêku przed niepowodzeniem lub rozczarowaniem. Zdolnoœæ podejmowania racjonalnego ryzyka w grze stanowi przejaw dojrza³oœci graczy. Bywa te¿ i tak, ¿e czasem decyzjê
podejmuje za nich trener, polecaj¹c wykonanie konkretnego zagrania. W przypadku pozytywnego skutku podjêtej decyzji, zawodnik ma szansê staæ siê bohaterem meczu, w przypadku przegranej – uczestnikiem zespo³owej pora¿ki.
Poza szybkoœci¹ i trafnoœci¹ podejmowania decyzji, stanowi¹cymi niew¹tpliwie jeden
z najwa¿niejszych walorów zespo³owych gier sportowych, na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e zadania realizowane w zespole pozwalaj¹ rozwijaæ empatiê i asertywnoœæ, wyra¿aæ w sposób bezpoœredni w³asne stany emocjonalne, wymagaj¹c respektowania uczuæ i postaw wspó³uczestników.
Sprostanie zró¿nicowanym sytuacjom zadaniowym pozytywnie wp³ywa na poczucie w³asnej
wartoœci. Wysi³ek fizyczny niezbêdny do sprostania wymogom gry stymuluje rozwój motorycznoœci i podnosi wydolnoœæ organizmu18.
Realizacja w trakcie procesu wychowania fizycznego wszystkich wymienionych wy¿ej
walorów gier wymaga odejœcia od wzoru lekcji jako quasi-treningu sportowego, w którym obecne s¹ treœci charakterystyczne dla sportu wyczynowego. Powielanie tych wzorów w warunkach
szkolnej kultury fizycznej lub rekreacji ruchowej jest nie tylko nieuzasadnione, ale mo¿e przynieœæ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku, a na pewno nie przyczyni siê do realizacji celów gry realizowanej w tych warunkach19.

17

18
19

Pojêcie ryzyka wystêpuje na gruncie wielu nauk (teoria gier, prakseologia, ekonomia, politologia, psychologia,
filozofia itd.). Badanie istoty ryzyka nale¿y te¿ do zagadnieñ ontologicznych i epistemologicznych. W tle tych
zagadnieñ pojawiaj¹ siê kwestie nale¿¹ce do antropologii filozoficznej, filozofii spo³ecznej oraz aksjologii. Ryzyko jest bowiem zawsze poprzedzone aktem wartoœciowania, tzn. wartoœæ ewentualnego efektu ryzykownej akcji
wydaje nam siê cenniejsza ni¿ stan bez jego podjêcia. Szerzej na temat ontologii ryzyka zob. J. Lipiec, 2005, Ko³o
etyczne, Wyd. „Fall”, Kraków. W licznych definicjach dominuje te¿ przekonanie, ¿e ryzyko dotyczy dzia³ania ludzkiego o niepewnych, ale zawsze niepo¿¹danych skutkach. Analiza fenomenu ryzyka mo¿e byæ przeprowadzona na
dwóch poziomach: 1) obiektywno-relacyjnym (stosunek dzia³ania do mo¿liwoœci), 2) podmiotowym (ryzyko stanowi cechê aktywnoœci cz³owieka przeciwnego biernoœci i zgodzie na status quo. Niektóre z tych czynników sk³aniaj¹ do podjêcia ryzyka, inne – wrêcz przeciwnie. Œwiadomoœæ ryzyka powinna te¿ obejmowaæ pozytywne skutki podejmowanych decyzji. Jak podkreœla P. Sienkiewicz „Wa¿niejsza wydaje siê byæ „pozytywna” œwiadomoœæ
ryzyka, gdy¿ generuje ona pozytywny moment gotowoœci podejmowania ryzyka. Negatywny aspekt œwiadomoœci
ryzyka powoduje niechêæ do jego podejmowania”. Zob. szerzej P. Sienkiewicz,1996, Zarz¹dzanie ryzykiem. Spo³eczeñstwo a ryzyko, PWN, Warszawa, s. 16, oraz L.W. Zacher, A. Kiepes, 1994, Spo³eczeñstwo a ryzyko: multidyscyplinarne studia o cz³owieku i spo³eczeñstwie w sytuacji niepewnoœci i zagro¿enia, Fundacja Edukacyjna
„Transformacja”, Warszawa.
R. Panfil, Gry z pi³k¹ jako zjawisko spo³eczne, op. cit.
Ibidem.
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6. Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez zawodniczki pi³ki
rêcznej przed, podczas i po zakoñczonym meczu
Coping with stress used by female players before, during and after
the handball match
Joanna Basiaga-Pasternak*
S³owa kluczowe: stres, pi³ka rêczna, radzenie sobie ze stresem
Keywords: stress, handball, coping with stress

Streszczenie: Stres nieodzownie towarzyszy sportowcom w ich zmaganiach. Kluczem do
sukcesu jest umiejêtnoœæ radzenia sobie z nim. Na to, w jakim sposób ludzie radz¹ sobie ze
stresem wp³ywaj¹ zmienne osobowoœciowe takie jak poziom lêku, typ osobowoœci czy
emocjonalnoœci.
W prezentowanej pracy poszukuje siê zale¿noœci pomiêdzy tymi zmiennymi a strategiami
radzenia sobie ze stresem u zawodniczek pi³ki rêcznej. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Osobowoœci H.J. Eysencka, Inwentarz Stanu i Cechy Lêku C.D. Spielbergera
(STAI) oraz Skalê Trudnej Sytuacji Pi³ki Rêcznej (STSPR) konstrukcji w³asnej. Przebadano zespó³ dru¿yny kobiet Kolportera Kielce w sezonie 2001/2002.
Uzyskane rezultaty pozwoli³y stwierdziæ, ¿e wœród pi³karek rêcznych przewa¿aj¹ osoby
o osobowoœci ekstrawertywnej, przeciêtnie zrównowa¿one emocjonalnie, o obni¿onym
psychotyzmie oraz przeciêtnym poziomie w skali podatnoœci na aprobatê spo³eczn¹.
Zaznacza siê przewaga lêku stanu nad lêkiem cech¹ wœród badanych zawodniczek.
U zawodniczek pi³ki rêcznej graj¹cych w najwy¿szej klasie rozgrywkowej dominuj¹ zadaniowe strategie radzenia sobie ze stresem. Zarówno w przypadku lêku stanu, jak i lêku
cechy, zawodniczki o najwy¿szych wynikach w tym zakresie cechuj¹ siê tak¿e wysokim
neurotyzmem. Osoby neurotyczne czêœciej podejmuj¹ emocjonalne strategie radzenia
sobie ze stresem. Przed meczem osoby o wysokim poziomie lêku stanu stosuj¹ w mniejszym nasileniu strategie emocjonalne, s¹ za to bardziej zadaniowe.
Summary: The aim of the studies was to present some relationships between individual
traits and coping with stress styles using by handball players. Three psychological tests
were used: Eysenck's EPQ-R Questionnaire (diagnoses the type of personality and emotional equable such as: Extraversion, Neuroticism) and Spielberger's Self-Evaluation Questionnaire (diagnoses Trait and State – Anxiety) and Basiaga-Pasternak's Scale of Difficult Situation of Handball (the method to diagnose coping strategies using by handball players.
There ate three parts: strategies applying before the match, strategies during the match,
strategies after the match (after the failure). Coping strategies were divided in styles: taskoriented, emotion-oriented and avoidance style (before and during the match) and taskoriented, emotion-oriented (after the game). Ss were 13 females, handball players.
The results indicate that most of handball players are characterized by high extraversion,
medium neuroticism, low psychoticism, medium level of requirement for approbation,
higher state anxiety than trait anxiety level. Most of handball players use task oriented
coping with stress strategies during match. Before the game only women characterized by
high state anxiety use task oriented strategies. Players with high neuroticism level apply
more emotion oriented strategies of coping with stress than others. They are characterized
by high level of anxiety, too.

*

dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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Wprowadzenie
Stres jest nieodzownym elementem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Szczególnie wyraŸnie
towarzyszy sportowcom. Istnieje wiele teorii stresu, jedn¹ z bardziej znanych jest model Richarda Lazarusa, który za stres uwa¿a interakcjê pomiêdzy cz³owiekiem a jego otoczeniem. T¹ interakcjê jednostka ocenia jako obci¹¿aj¹c¹ jej zasoby oraz zagra¿aj¹c¹ dobrostanowi tej osoby1.
Bardzo du¿e znaczenie ma zatem odpowiednie radzenie sobie ze stresem. Strategie radzenia
sobie ze stresem s¹ to sposoby radzenia sobie w okreœlonych sytuacjach stresowych. Styl radzenia
sobie ze stresem to natomiast charakterystyczny dla ka¿dego cz³owieka repertuar strategii radzenia
sobie ze stresem w sytuacjach stresowych2. Wed³ug Lazarusa na radzenie sobie ze stresem maj¹
wp³yw w³aœciwoœci sytuacji, struktura osobowoœci cz³owieka oraz interakcja jednostka – sytuacja3.
Strategie te mo¿na podzieliæ na zadaniowe (dotycz¹ podejmowania zadañ, wysi³ku zmierzaj¹cego
do rozwi¹zania problemu) i emocjonalne (tendencja do koncentrowania siê na sobie w sytuacjach
stresowych i na w³asnych prze¿yciach emocjonalnych takich jak z³oœæ, poczucie winy, napiêcie).
Osoby stosuj¹ce je cechuje tendencja do fantazjowania i myœlenia ¿yczeniowego4. Inaczej mo¿na
te style nazwaæ jako koncentracja na stresorze i / lub w³asnej reakcji co dotyczy poszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji jakie dotycz¹ wydarzenia stresowego. Z kolei styl emocjonalny, to odwracanie uwagi od stresora i w³asnych reakcji poprzez pomijanie, odrzucanie,
wypieranie i zaprzeczanie tym informacjom, jakie wi¹¿¹ siê z wydarzeniem stresowym5.
Jak wykaza³ £osiak osoby lepiej przystosowane bêd¹ czêœciej stosowaæ strategie bezpoœrednio skierowane na rozwi¹zanie problemu, dzia³anie, rzadziej natomiast wybieraj¹ unikanie
trudnoœci (czyli strategie emocjonalne)6.
W swoich badaniach Crocker i Graham zauwa¿yli, ¿e na efekt dzia³ania wp³ywaj¹ pozytywnie strategie zadaniowe, podczas gdy strategie emocjonalne wp³ywaj¹ negatywnie na efekt
dzia³ania7. Ntomanis i Biddle zauwa¿yli tak¿e, ¿e gdy podczas startów zawodnicy stosowali strategie skierowane na dzia³anie, byli wtedy bardziej skuteczni. Gdy natomiast stosowali strategie
emocjonalne, ich efektywnoœæ by³a niska8. Ntomanis, Biddle i Haddock zauwa¿yli te¿, ¿e
zawodników, stosuj¹cych strategie skierowane na zadanie, cechuje motywacja zadaniowa i klimat nastawiony na mistrzostwo9. Grove i Heard wykazali natomiast, ¿e osoby, u których brakowa³o pewnoœci siebie i optymizmu, czêœciej stosowa³y strategie emocjonalne10.
Umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem jest zwi¹zana z odpornoœci¹ psychiczn¹. Jak podaj¹
Gracz i Sankowski (1995) odpornoœæ psychiczna jest to zdolnoœæ do sterowania procesami percepcyjnymi, intelektualnymi, emocjonalnymi i czynnoœciami motorycznymi w warunkach stre-

1
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9
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J.F. Terelak, 1995, Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz.
J. Strelau, 2006, Psychologia ró¿nic indywidualnych (Wyk³ady z Psychologii, t. 10), Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR.
M.B. Pecyna, 1998, Zachowanie siê cz³owieka w warunkach stresu (W:) Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa.
R. Lazarus, S. Folkman, 1984, Stress, Apraisal and Coping, Springer Publishing Company, New York. Zob. te¿
J. Strelau, Psychologia ró¿nic indywidualnych (Wyk³ady z Psychologii, t. 10), op.cit.
I. Heszen-Niejodek, 2000, Stres i radzenie sobie - g³ówne kontrowersje (W:) I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak
(red.): Cz³owiek w sytuacji stresu – Problemy teoretyczne i metodologiczne, UŒ, Katowice.
W. £osiak, 1994, Dynamika emocji i radzenia sobie w stresie psychologicznym – Badania pacjentów chirurgicznych, Rozprawy Habilitacyjne, UJ, Kraków, s.273.
N. Ntomanis, S.J.H. Biddle, 1998, The relationship of coping and its perceived effectiveness to positive and
negative affect in sport, Personality and Individual Differences, 24(6), 773-788.
Ibidem.
N. Ntomanis, S.J.H. Biddle, G. Haddock, 1999, The mediating role of coping strategies on the relantioship
between achievement motivation and affect in sport, Anxiety, Stress and Coping, 12(3), 299-327.
J.R. Grove, N.P. Heard, 1997, Optimism and sport confidence as correlates of slump-related coping among athletes, Sport Psychologist, 11(4), 400-410.
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suj¹cych. W du¿ym stopniu zale¿y ona od czynników indywidualnych np. stopnia wra¿liwoœci
jednostki na bodŸce emocjonalne, indywidualnego poziomu napiêcia, poziomu lêku, pobudliwoœci emocjonalnej, neurotycznoœci, w³aœciwoœci systemu nerwowego11.
Spoœród zmiennych osobowoœciowych nieodzownie zwi¹zanych ze stresem oraz strategiami radzenia sobie z nim, niew¹tpliwie nale¿y wymieniæ neurotycznoœæ, ekstrawersjê, psychotyzm, poziom lêku oraz podatnoœæ na aprobatê spo³eczn¹.
W oparciu o trójczynnikow¹ koncepcjê osobowoœci Hansa Eysencka, wyró¿nia siê trzy
wymiary osobowoœci, a ka¿dy z nich ma charakter dwubiegunowy. Psychotycznoœæ (P) wi¹¿e siê
z przestêpczoœci¹, psychopati¹, schizofreni¹, a na drugim biegunie z cechami takimi jak: altruizm, empatia, uspo³ecznienie. Z kolei Ekstrawersja (E) jest zwi¹zana z towarzyskoœci¹, ¿ywoœci¹, aktywnoœci¹, asertywnoœci¹ i poszukiwaniem doznañ. Przeciwieñstwem ekstrawersji jest
introwersja. Obok ekstrawersji i introwersji, znajduj¹cych siê na dwóch przeciwnych biegunach,
mo¿na tak¿e wyró¿niæ ambiwersjê (osobowoœæ typowa).
Neurotycznoœæ (N) czyli emocjonalnoœæ wi¹¿e siê z lêkiem, przygnêbieniem, poczuciem winy,
nisk¹ samoocen¹ i napiêciem. Jej przeciwieñstwem jest równowaga emocjonalna12.
Wed³ug Charlesa D. Spielbergera lêk to specyficzny stan lub sposób reagowania jednostki
w jakiejœ konkretnej sytuacji, która jest sytuacj¹ zagro¿enia lub wzglêdnie trwa³¹ cech¹ osobowoœci (³atwoœæ reagowania lêkiem). Spielberger wyodrêbni³ dwa rodzaje lêku – jako stanu
i jako cechy. Lêk – cecha to w³aœciwa danej osobie podatnoœæ na reagowanie lêkiem w sytuacjach
zagro¿enia, kiedy to spostrzega ona sytuacjê jako bardziej zagra¿aj¹c¹ ni¿ to jest w rzeczywistoœci. Osoba o wysokim poziomie lêku – cechy unika niebezpieczeñstw, ryzyka13. Lêk – stan to
funkcja interakcji czynników osobowoœciowych i sytuacyjnych. Dotyczy on reakcji zachodz¹cej
w chwili obecnej z okreœlon¹ intensywnoœci¹14.

Cel pracy
Celem pracy by³o ukazanie zale¿noœci pomiêdzy strategiami radzenia sobie ze stresem
podejmowanymi przez zawodniczki pi³ki rêcznej przed meczem, podczas gry oraz po przegranym spotkaniu, a wybranymi cechami indywidualnymi takimi jak poziom lêku i typ emocjonalnoœci.
Postawiono nastêpuj¹ce hipotezy badawcze:
1. Wœród pi³karek rêcznych przewa¿aj¹ osoby o osobowoœci ekstrawertywnej.
2. Zaznacza siê przewaga lêku stanu nad lêkiem cech¹ wœród badanych zawodniczek.
3. U zawodniczek pi³ki rêcznej graj¹cych w najwy¿szej klasie rozgrywkowej dominuj¹ zadaniowe strategie radzenia sobie ze stresem.
4. Istniej¹ zale¿noœci pomiêdzy poziomem neurotycznoœci a poziomem lêku u badanych pi³karek rêcznych.
5. Osoby neurotyczne bêd¹ czêœciej ni¿ zrównowa¿one emocjonalnie podejmowaæ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem.
6. Zawodniczki o wysokim poziomie lêku silniej stosuj¹ emocjonalne strategie radzenia sobie
ze stresem.

11
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13
14

J. Gracz, T. Sankowski, 1995, Psychologia sportu, AWF, Poznañ.
J. Strelau, Psychologia ró¿nic indywidualnych (Wyk³ady z Psychologii, t. 10), op.cit.
K. Wrzeœniewski, T. Sosnowski, 1996. Inwentarz Stanu i Cechy Lêku - Polska adaptacja STAI – Podrêcznik,
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
T. Sosnowski, 1977, Lêk jako stan i jako cecha w ujêciu Charlesa D. Spielbergera, Przegl¹d Psychologiczny,
20(2), 349-358.
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Grupa badana
Przebadano zespó³ „Kolportera” Kielce – dru¿yna kobiet, graj¹ca w ekstraklasie. Grupê
badan¹ stanowi³o 13 kobiet – zawodniczek pi³ki rêcznej. Badania przeprowadzono w sezonie
2001/2002.

Metody badawcze
1. Kwestionariusz Osobowoœci H.J. Eysencka EPQ-R15. Jest on przeznaczony do badania
osób doros³ych i m³odzie¿y od 16 roku ¿ycia. Sk³ada siê ze 100 twierdzeñ. Osoba badana
odpowiada na nie „TAK” lub „NIE”. Kwestionariusz mierzy dwa wymiary osobowoœci ekstrawersjê – introwersjê (E) oraz niezrównowa¿enie – zrównowa¿enie, czyli poziom neurotycznoœci (N). Ponadto kwestionariusz mierzy podatnoœæ na aprobatê spo³eczn¹ (skala
K³amstwa – K) oraz Psychotyzm (P).
2. Inwentarz Stanu i Cechy Lêku C.D. Spielbergera (STAI) – Inwentarz do pomiaru lêku jako
stanu i jako cechy zosta³ opracowany przez Spielbergera, Gorsucha i Lushenea. Jest to narzêdzie (metoda samoopisowa) przeznaczone do badania osób nie wykazuj¹cych zaburzeñ psychicznych. Wersja wykorzystana w badaniach oparta jest na polskim t³umaczeniu dokonanym
przez Tysarczyk, które zosta³o zmodyfikowane w zakresie trzech pozycji po porównaniu go z
uprzednim t³umaczeniem Wrzeœniewskiego16. Sk³ada siê z dwóch oddzielnych skal, z których
ka¿da zawiera 20 pozycji. Skala X – 1 jest przeznaczona do pomiaru lêku jako stanu (uwarunkowanego dan¹, konkretn¹ sytuacj¹). W badaniu odwo³ano siê do stanów przedstartowych. Jest
to poziom lêku towarzysz¹cy badanym bezpoœrednio przed meczem, czyli sytuacj¹ trudn¹,
zadaniow¹, wymagaj¹c¹. Skala (X-2) s³u¿y do pomiaru lêku jako cechy (wzglêdnie sta³a cecha
osobowoœci, jaka towarzyszy cz³owiekowi w sytuacjach codziennych).
3. Skala Trudnej Sytuacji Pi³ki Rêcznej (STSPR). Jest to Skala konstrukcji w³asnej oparta
na skali STSB17. Sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza czêœæ dotyczy dzia³añ poprzedzaj¹cych mecz – od momentu wejœcia do szatni do wejœcia na parkiet. Jest to 12 twierdzeñ opisuj¹cych reakcje zawodnika przed meczem. Reakcje te mo¿na podzieliæ na dzia³ania
aktywne oraz emocjonalne. Ka¿dy sposób oceniany jest w skali typu Likerta, gdzie wynik
0 oznacza nigdy, 1 – czasami, 2 – czêsto i 3 – zawsze.
Czêœæ druga STSPR zawiera opis 6 mog¹cych sprawiaæ trudnoœæ sytuacjach boiskowych:
1. Masz wra¿enie, ¿e mecz ci „nie wychodzi”.
2. Kole¿anki z dru¿yny krytykuj¹ Ciê po pope³nionym przez Ciebie b³êdzie.
3. Twoja dru¿yna przegrywa, straci³yœcie bramkê.
4. Strzeli³aœ (poda³aœ) pi³kê niecelnie lub pope³ni³aœ b³¹d.
5. Jesteœ pod presj¹ wyniku w meczu.
6. £atwo straci³aœ pi³kê.
Ka¿dej z sytuacji towarzyszy 10 twierdzeñ opisuj¹cych reakcje zawodniczki podczas gry.
Reakcje na wymienione sytuacje odpowiadaj¹ strategiom radzenia sobie w sytuacji stresowej ukierunkowane na problem i na emocje. Ka¿dy sposób oceniany jest w skali typu Likerta od 0 do 3. Czêœæ trzecia Skali uwzglêdnia zachowania zawodniczki po nieudanym meczu.
Tu tak¿e 10 reakcji pojawiaj¹cych siê po pora¿ce podzielono na strategie emocjonalne
i zadaniowe. Odpowiedzi podobnie jak w czêœci I i II oceniane s¹ na skali typu Likerta.
15

16
17

Wersja testu opracowana przez Brzozowskiego i Drwala. Zob. P. Brzozowski, R.£. Drwal, 1995, Kwestionariusz
Osobowoœci Eysencka – Polska adaptacja EPQ-R – Podrêcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1995.
K. Wrzeœniewski, T. Sosnowski, Inwentarz Stanu i Cechy Lêku - Polska adaptacja STAI – Podrêcznik, op. cit.
J. Basiaga-Pasternak, 2004, Skala Trudnej Sytuacji Boiskowej (STSB) jako narzêdzie do mierzenia typów strategii radzenia sobie ze stresem przez zawodników pi³ki no¿nej, Studia Humanistyczne AWF, Kraków, 4, 47-63.
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Tab. 1. Średnie wartości testu osobowości – piłkarki ręczne

Ryc. 1. Średnie wartości testu osobowości – piłkarki ręczne
Tab. 2. Średnie wartości dla lęku – piłkarki ręczne

Ryc. 2. Średnie wartości dla lęku – piłkarki ręczne

Prezentacja wyników badañ w³asnych
W tabeli 1 zaprezentowano œrednie wyniki stenowe w zakresie typu osobowoœci zawodniczek pi³ki rêcznej. Jak widaæ pi³karki rêczne charakteryzuj¹ siê przeciêtnym poziomem zrównowa¿enia emocjonalnego. Ich typ osobowoœci (uœredniaj¹c wyniki dla grupy) zdecydowanie
zmierza w kierunku ekstrawersji. Ponadto cechuje je obni¿ony wynik w zakresie psychotyzmu
oraz przeciêtny poziom podatnoœci na aprobatê spo³eczn¹. Omawiane wyniki przedstawiono
tak¿e graficznie na rycinie 1.
Kolejne analizy dotycz¹ œrednich wartoœci w zakresie lêku (jako stanu i jako cechy) u badanych. Jak widaæ w tabeli 2 oraz na rycinie 2, zawodniczki odznaczaj¹ siê przeciêtnym poziomem
lêku cechy (lêkliwoœci w sytuacjach codziennych), ale za to wysokim wynikiem w zakresie lêku
stanu (lêku sytuacyjnego, przedstartowego co wydaje siê interesuj¹cym rezultatem).
Analizuj¹c ogólne tendencje do podejmowania poszczególnych typów strategii radzenia
sobie ze stresem przed meczem przez badane pi³karki rêczne, mo¿na stwierdziæ, ¿e zdecydowanie przewa¿aj¹ u nich strategie zadaniowe nad emocjonalnymi (tab. 3, ryc. 3).
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Tab. 3. Porównanie strategii zadaniowych i emocjonalnych przed meczem (średnia)

Ryc. 3. Porównanie strategii zadaniowych i emocjonalnych przed meczem (średnia)
Tab. 4. Porównanie strategii emocjonalnych i zadaniowych radzenia sobie ze stresem podczas meczu
– średnia

Ryc. 4. Porównanie strategii emocjonalnych i zadaniowych radzenia sobie ze stresem podczas meczu
– średnia
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Tab. 5. Porównanie strategii zadaniowych i emocjonalnych po meczu

Ryc. 5. Porównanie strategii zadaniowych i emocjonalnych po meczu – średnia

Kolejne analizy dotycz¹ czêstoœci stosowania strategii zadaniowych i emocjonalnych podczas trudnych sytuacji gry (czyli podczas meczu).
W tabeli 4 i na rycinie 4 pokazano œrednie arytmetyczne dotycz¹ce strategii zadaniowych
i emocjonalnych w czasie gry. Jak widaæ, u badanych zawodniczek zdecydowanie przewa¿aj¹
strategie zadaniowe nad emocjonalnymi.
Najsilniej strategie zadaniowe s¹ podejmowane w sytuacji „Niecelny strza³ (podanie),
pope³niony b³¹d” oraz „£atwa strata pi³ki”. Najs³abiej w sytuacji „Kole¿anki krytykuj¹ po pope³nionym b³êdzie”.
Z kolei strategie emocjonalne s¹ podczas meczu najsilniej stosowane w sytuacjach takich
jak: „Presja wyniku w meczu” oraz „Wra¿enie ¿e mecz nie wychodzi”, w najmniejszym zaœ stopniu w sytuacji „£atwa strata pi³ki” (czyli tam, gdzie silnie stosuj¹ strategie zadaniowe).
Kolejne analizy dotycz¹ porównania strategii emocjonalnych i zadaniowych radzenia sobie
ze stresem po zakoñczonym niepowodzeniem meczu. Jak widaæ, u badanych zdecydowanie
dominuj¹ strategie zadaniowe nad emocjonalnymi (tab. 5, ryc. 5).
Poziom neurotyzmu oraz lêku s¹ wa¿nymi predykatorami odpornoœci psychicznej. Kolejnym analizom poddano zatem zale¿noœci pomiêdzy tymi zmiennymi.
Najwy¿szym poziomem lêku stanu cechuj¹ siê zawodniczki o wysokim neurotyzmie, natomiast najni¿szym (choæ s¹ to wartoœci podwy¿szone w tym zakresie) – dziewczêta o wysokim
stopniu zrównowa¿enia emocjonalnego (tab. 6, ryc. 6).
Podobne zale¿noœci zaobserwowano tak¿e pomiêdzy neurotyzmem a lêkiem cech¹. Tu
tak¿e najwy¿szym poziomem lêku cechy charakteryzuj¹ siê neurotyczki, natomiast najni¿szy
poziom lêku cechuje zawodniczki zrównowa¿one emocjonalnie (tab. 7, ryc. 7).
Analizuj¹c zwi¹zki pomiêdzy neurotyzmem a strategiami emocjonalnymi radzenia sobie ze
stresem, jakie podejmuj¹ badane przed meczem, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najsilniej stosuj¹ je osoby
o przeciêtnym stopniu zrównowa¿enia emocjonalnego. Podobnie jak powy¿ej, tak¿e osoby
o przeciêtnym stopniu zrównowa¿enia emocjonalnego najsilniej stosuj¹ strategie zadaniowe
radzenia sobie ze stresem przed meczem. Najrzadziej natomiast strategie zadaniowe przed
meczem obserwuje siê u osób o wysokim poziomie neurotyzmu (tab. 8, ryc. 8).
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Tabela 6. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a lęk stan

Rycina 6. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a lęk stan
Tab. 7. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a lęk cecha

Ryc. 7. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a lęk cecha

Mecz jako Ÿród³o sytuacji trudnych mo¿e byæ szczególnym wyzwaniem dla osób cechuj¹cych siê wysokim neurotyzmem. Byæ mo¿e dlatego badane pi³karki o wysokim neurotyŸmie najsilniej stosuj¹ strategie emocjonalne podczas gry. Najs³abiej natomiast tego typu dzia³ania podejmuj¹ badane o wysokim stopniu zrównowa¿enia emocjonalnego.
Omawiane powy¿ej wyniki s¹ zgodne z tendencj¹ jak¹ uzyskano dla strategii zadaniowych
radzenia sobie ze stresem podczas trudnych sytuacji gry. Okaza³o siê, ¿e najbardziej zadaniowe
s¹ zawodniczki o niskim neurotyŸmie, w najmniejszym zaœ stopniu te strategie s¹ podejmowane
przez neurotyczki (tab. 9, ryc. 9).
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Tab. 8. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie przed meczem

Ryc. 8. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie przed meczem
Tab. 9. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie podczas meczu

Ryc. 9. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie podczas meczu

Pora¿ka w meczu wywo³uje silne emocje szczególnie u osób o wysokim neurotyŸmie. St¹d
wyraŸna tendencja do podejmowania strategii emocjonalnych po pora¿ce przez neurotyczki.
Najs³abiej te strategie stosuj¹ pi³karki zrównowa¿one emocjonalnie.
Ostatnie analizy dotycz¹ce neurotyzmu pokazuj¹ tendencje do stosowania strategii zadaniowych po przegranym meczu u osób o ró¿nym stopniu zrównowa¿enia emocjonalnego. NajMonografia Nr 11
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Tab. 10. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie po meczu

Ryc. 10. Średnie wartości – poziom neurotyzmu a strategie po meczu
Tab. 11. Poziom lęku stanu a strategie przed meczem

Ryc. 11. Poziom lęku stanu a strategie przed meczem

rzadziej te strategie podejmuj¹ osoby neurotyczne, najsilniej natomiast zawodniczki przeciêtnie
zrównowa¿one emocjonalnie (tab. 10, ryc. 10).
Kolejne analizy dotycz¹ zwi¹zków pomiêdzy poziomem lêku stanu a strategiami radzenia
sobie ze stresem. Tabela 11 i rycina 11 odzwierciedlaj¹ zale¿noœci pomiêdzy poziomem lêku
(wysokim i przeciêtnym – wœród badanych pi³karek nie by³o kobiet o lêku stanie niskim) a strategiami radzenia sobie ze stresem przed meczem. Silniej strategie emocjonalne podejmuj¹ osoby
o przeciêtnym poziomi lêku stanu. Z kolei strategie zadaniowe przed meczem wyraŸniej stosuj¹
dziewczêta charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem lêku stanu (sytuacyjnego).
Strategie emocjonalne radzenia sobie ze stresem s¹ silniej podejmowane przez zawodniczki o przeciêtnym poziomie lêku stanu tak¿e podczas trudnych sytuacji gry (czyli podczas meczu).
Podobnie jak przed meczem, tak¿e podczas gry zawodniczki pi³ki rêcznej cechuj¹ce siê wyso48
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Tab. 12. Poziom lęku stanu a strategie podczas meczu

Ryc. 12. Poziom lęku stanu a strategie podczas meczu

Tab. 13. Poziom lęku stanu a strategie po meczu

Ryc. 13. Poziom lęku stanu a strategie po meczu

kim poziomem lêku stanu, wyraŸniej ni¿ niskolêkowe stosuj¹ strategie zadaniowe (tab. 12, ryc.
12).
Co ciekawe, po meczu zawodniczki o wysokim poziomie lêku stanu wyraŸniej stosuj¹ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem co widaæ w tabeli 13 i na rycinie 13. Po meczu badane zawodniczki w bardzo podobnym stopniu stosuj¹ strategie zadaniowe – nieznacznie silniej
zaznaczaj¹ siê one u kobiet o przeciêtnym poziomie lêku stanu.
W zakresie lêku cechy wyodrêbnione badane o niskim, przeciêtnym i wysokim poziomie.
Tabela 14 i rycina 14 pokazuj¹, ¿e strategie emocjonalne najsilniej stosuj¹ zawodniczki o niskim,
a najbardziej – o przeciêtnym poziomie lêku cechy. Natomiast strategie zadaniowe przed
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Tab. 14. Poziom lęku cechy a strategie przed meczem

Ryc. 14. Poziom lęku cechy a strategie przed meczem
Tab. 15. Poziom lęku cechy a strategie podczas meczu

Ryc. 15. Poziom lęku cechy a strategie podczas meczu

meczem s¹ najbardziej podejmowane przez osoby o przeciêtnym, a najs³abiej o wysokim poziomie lêku cechy.
Podczas meczu obserwuje siê ciekaw¹ tendencjê u pi³karek o niskim i wysokim poziomie
lêku cechy. Otó¿ badane niskolêkowe najs³abiej stosuj¹ podczas gry strategie emocjonalne, natomiast najwyraŸniej siêgaj¹ po nie osoby o wysokim poziomie lêku cechy (tab. 15, ryc. 15).
Z kolei podczas meczu zawodniczki o niskim poziomie lêku cechy wyraŸnie podejmuj¹ strategie zadaniowe radzenia sobie ze stresem. Tego typu dzia³añ unikaj¹ natomiast (co ciekawe)
osoby o przeciêtnym lêku – cesze.
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Tab. 16. Poziom lęku cechy a strategie po meczu

Ryc. 16. Poziom lęku cechy a strategie po meczu

Aby obni¿yæ nadmierne napiêcie emocjonalne, zawodniczki o wysokim poziomie lêku
cechy najsilniej stosuj¹ strategie emocjonalne po przegranym spotkaniu. Najrzadziej strategie
emocjonalne po meczu podejmuj¹ kobiety o niskim lêku cesze.
Ostatnie analizy dotycz¹ zale¿noœci pomiêdzy poziomem lêku cechy i strategiami zadaniowymi jakie podejmuj¹ pi³karki rêczne po przegranym meczu. Jak widaæ, najs³abiej tego typu
strategie stosuj¹ zawodniczki o wysokim poziomie lêku cechy. Pi³karki o przeciêtnym i niskim
lêku cesze stosuj¹ te strategie w podobnym nasileniu (tab.16, ryc.16).

Dyskusja i weryfikacja hipotez
Pi³ka rêczna jest dyscyplin¹ zespo³ow¹, wymagaj¹c¹ szybkiego podejmowania decyzji.
W dyscyplinach zespo³owych potrzebne jest zdecydowanie, a tak¿e otwartoœæ na inne osoby,
skierowanie na otoczenie. Wa¿ne jest funkcjonowanie w grupie, kole¿eñskoœæ, komunikatywnoœæ. S¹ to cechy zwi¹zane z ekstrawertywnym typem osobowoœci.
Ekstrawertyk to osoba, która posiada gotow¹ odpowiedŸ na skierowane pod jego adresem
uwagi. Lubi zmiany i ruch dooko³a siebie. Nie przejmuje siê z powodu niepowodzeñ. Jest optymist¹. Ekstrawertyk cechuje siê samodzielnoœci¹ w realizacji planów, elastycznoœci¹ w pos³ugiwaniu siê planem, wiêksz¹ sk³onnoœci¹ do ryzyka, tendencj¹ do zmieniania planów pod wp³ywem trudnoœci, mniejsz¹ wytrwa³oœci¹18. Zaobserwowano tak¿e, ¿e istniej¹ zale¿noœci pomiêdzy
takimi cechami jak uspo³ecznienie, towarzyskoœæ, górowanie, aktywnoœæ, beztroska, frywolnoœæ,
rozmownoœæ a ekstrawersj¹19.
Na podstawie analizy cech ekstrawertyków sprzyjaj¹cych dzia³alnoœci sportowej, a szczególnie grom zespo³owym postawiono hipotezê pierwsz¹, która brzmia³a: Wœród pi³karek rêcznych przewa¿aj¹ osoby o osobowoœci ekstrawertywnej. Hipoteza zosta³a zweryfikowana pozy-

18
19

T. M¹drzycki, 1996, Osobowoœæ jako system tworz¹cy i realizuj¹cy plany, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk.
A. Beauvale, 1999, Czynnikowe ujêcie osobowoœci (osobowoœæ w œwietle psychologii ró¿nic indywidualnych).
(W:) A. Ga³dowa (red.): Klasyczne i wspó³czesne koncepcje osobowoœci, t. 1, UJ, Kraków.
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tywnie – wœród badanych pi³karek rêcznych dominowa³y ekstrawertyczki, œredni wynik w skali
ekstrawersji równie¿ wskazywa³ na dominacjê tej cechy wœród ankietowanych kobiet. Warto te¿
zauwa¿yæ, ¿e ogólny profil osobowoœci badanej grupy wykazuje korzystne z punktu widzenia
dzia³alnoœci sportowej charakterystyki. Obok podwy¿szonej ekstrawersji, pi³karki rêczne cechuje przeciêtny poziom zrównowa¿enia emocjonalnego (neurotyzmu), obni¿ony psychotyzm oraz
przeciêtny poziom w skali k³amstwa wskazuj¹cy na œredni¹ podatnoœæ na aprobatê spo³eczn¹. S¹
to cechy korzystne dla zawodniczek uprawiaj¹ce sport na tak wysokim poziomie.
Na odpornoœæ psychiczn¹ podczas meczu, du¿y wp³yw ma poziom lêku. Zgodnie z prezentowan¹ we wprowadzeniu teori¹ Spielbergera, wyró¿nia siê lêk stan (sytuacyjny, przedstartowy)
oraz cechê (lêkliwoœæ, wystêpuj¹ca w sytuacjach codziennych). Wydaje siê, ¿e osoby uprawiaj¹ce zawodowo sport powinny cechowaæ siê co najwy¿ej przeciêtnym poziomem lêku cechy. Faktycznie, badane kobiety uzyska³y przeciêtny wynik w zakresie lêku cechy (wartoœæ œrednia dla
grupy). Mecz jest jednak sytuacj¹ trudn¹, stanowi wyzwanie i u wielu osób, nawet o niskich wartoœciach lêku na co dzieñ, wzrasta poziom pobudzenia przed startem. Sformu³owano zatem hipotezê drug¹, która brzmi: Zaznacza siê przewaga lêku stanu nad lêkiem cech¹ wœród badanych
zawodniczek. Hipoteza ta zosta³a potwierdzona i zweryfikowana pozytywnie. Poziom lêku stanu
jest wyraŸnie wy¿szy ni¿ lêku cechy w badanej grupie. Spore zaskoczenie wzbudzi³ œredni wynik
dla lêku stanu – nie spodziewano siê, ¿e pi³karki rêczne charakteryzuje a¿ tak wysoki (8 sten)
poziom lêku stanu. Zbyt wysokie pobudzenie przed startem nie jest korzystne, wp³ywa dezorganizuj¹co na efektywnoœæ sportowca. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e osoby badane spostrzegaj¹
sytuacje meczowe jako wyj¹tkowo trudne. St¹d towarzyszy im nadmierny poziom lêku stanu.
Hipoteza trzecia zak³ada³a, ¿e: U zawodniczek pi³ki rêcznej graj¹cych w najwy¿szej klasie
rozgrywkowej dominuj¹ zadaniowe strategie radzenia sobie ze stresem. Za³o¿ono, ¿e na tym
poziomie sportowym, jaki prezentuj¹ badane, musia³a nast¹piæ tak¿e pewna selekcja pod wzglêdem w³aœciwoœci psychicznych. Poniewa¿ strategie zadaniowe wi¹¿¹ siê z wysok¹ efektywnoœci¹ sportowca, uwa¿a siê, ¿e ankietowane pi³karki rêczne bêd¹ silniej podejmowaæ w³aœnie ten
typ strategii radzenia sobie ze stresem. Rzeczywiœcie, wyniki potwierdzi³y te za³o¿enia. Zarówno przed meczem, jak i podczas, jak i po przegranym spotkaniu, badane stosowa³y silniej strategie zadaniowe ni¿ emocjonalne radzenia sobie ze stresem. Jest to bardzo korzystne gdy¿ wskazuje na tendencje do bezpoœredniego konfrontowania siê z trudnoœciami. Ma to istotne znaczenie zw³aszcza podczas gry. Analizuj¹c poszczególne trudne sytuacje gry, we wszystkich przypadkach (sytuacjach) zaznacza siê ta przewaga.
Do g³ównych czynników wyznaczaj¹cych odpornoœæ psychiczn¹ cz³owieka nale¿¹ poziom
neurotyzmu i poziom lêku. Osoby o wysokim poziomie lêku i neurotyzmu bêd¹ gorzej radziæ
sobie w sytuacjach trudnych z powodu nadmiernego napiêcia emocjonalnego, sk³onnoœci do
pesymizmu i zra¿ania siê niepowodzeniami. Postanowiono zatem sprawdziæ czy wœród badanych zawodniczek mo¿na zauwa¿yæ zale¿noœci pomiêdzy poziomem lêku a neurotyzmem.
Postawiono hipotezê, ¿e: Istniej¹ zale¿noœci pomiêdzy poziomem neurotycznoœci a poziomem
lêku u badanych pi³karek rêcznych. Hipoteza zosta³a zweryfikowana pozytywnie. Zarówno
w przypadku lêku stanu, jak i lêku cechy, zawodniczki o najwy¿szych wynikach w tym zakresie
cechuj¹ siê tak¿e wysokim neurotyzmem. Analogicznie, badane zrównowa¿one emocjonalnie
charakteryzuj¹ siê najni¿szymi wartoœciami dla lêku stanu i lêku cechy. Potwierdza to zwi¹zki
tych wymiarów psychologicznych.
Wy³onienie zawodniczek o wysokim poziomie neurotyzmu i lêku wydaje siê celowe.
Osoby te wymagaj¹ szczególnych oddzia³ywañ ze strony trenera, niekiedy tak¿e potrzebuj¹ one
wskazówek jak zwiêkszyæ odpornoœæ psychiczn¹ w sytuacjach trudnych. Wspó³czesny sport nie
odrzuca tego typu osób, wymaga jednak uwzglêdnienia czynnika psychologicznego i ró¿nic
indywidualnych zakresie w³aœciwoœci psychicznych w oddzia³ywaniach treningowych.
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Interesuj¹ce wydawa³y siê tak¿e zale¿noœci pomiêdzy neurotyzmem a rodzajem podejmowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Za³o¿ono, ¿e: Osoby neurotyczne bêd¹ czêœciej ni¿
zrównowa¿one emocjonalnie podejmowaæ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem.
Równie¿ ta hipoteza uzyska³a pozytywn¹ weryfikacjê. Szczególnie podczas meczu i po poniesionej pora¿ce, gdy napiêcie emocjonalne jest bardzo wysokie, zawodniczki neurotyczne wyraŸnie podejmuj¹ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem. Unikaj¹ natomiast w wymienionych sytuacjach strategii zadaniowych. Nie jest to korzystne, trudne sytuacje gry wymagaj¹ koncentracji na zadaniu a nie na emocjach. Tak¿e po poniesionej pora¿ce dobrze by by³o, aby pi³karki skupia³y siê na nastêpnym spotkaniu. Tymczasem osoby o wysokim stopniu neurotyzmu
zamiast skupiaæ siê na problemie, koncentruj¹ siê na w³asnych emocjach. Warto by by³o zatem
tej grupie zawodniczek uœwiadomiæ w jaki konstruktywny sposób (np. poprzez pozytywne
myœlenie, pozytywne wyobra¿enia czy techniki oddechowe) mo¿na regulowaæ napiêcie emocjonalne po to, aby móc nastêpnie skupiæ siê na zadaniu.
Ostatnie analizy dotyczy³y zale¿noœci pomiêdzy poziomem lêku a typem strategii radzenia
sobie ze stresem. Za³o¿ono, ¿e: Zawodniczki o wysokim poziomie lêku silniej stosuj¹ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem. Ta hipoteza uzyska³a tylko czêœciowe potwierdzenie.
Okaza³o siê ¿e przed meczem osoby o wysokim poziomie lêku stanu stosuj¹ w mniejszym nasileniu strategie emocjonalne, s¹ za to bardziej zadaniowe. Sytuacja przedmeczowa wymaga jednak redukcji emocji, warto w tym momencie regulowaæ napiêcie emocjonalne. I to pi³karki
o przeciêtnym poziomie lêku stanu potrafi¹ byæ bardziej skuteczne w regulacji emocji. Wysokolêkowe natomiast zbyt wczeœnie koncentruj¹ siê na zadaniu co nie zawsze jest korzystne.
W przypadku lêku cechy tak¿e najsilniej stosuj¹ strategie emocjonalne przed meczem osoby
o niskim poziomie lêku – potrafi¹ zatem regulowaæ napiêcie przedstartowe. Co ciekawe jednak
osoby o wysokim lêku – cesze przed startem, najs³abiej podejmuj¹ strategie zadaniowe. Zatem
inaczej zachowuj¹ siê badane o wysokim lêku cesze i lêku stanie przed startem.
Podczas meczu zawodniczki o wysokim poziomie lêku stanu stosuj¹ strategie zadaniowe,
s³abiej zaœ emocjonalne. Jest to zaskakuj¹ce spostrze¿enie, spodziewano siê, ¿e bêd¹ one bardziej
emocjonalne ni¿ zadaniowe. Byæ mo¿e wysoki lêk towarzyszy im tylko przed startem, jednak
kiedy rozpoczyna siê gra, potrafi¹ skoncentrowaæ siê na zadaniu. Jeœli chodzi o lek cechê podczas gry, tutaj rezultaty s¹ zgodne z przewidywaniami. Osoby o wysokim lêku cesze najsilniej
stosuj¹ emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem, natomiast osoby o niskim poziomie lêku
s¹ najbardziej zadaniowe. Zatem to lêk cecha, czyli lêkliwoœæ bêdzie w³aœciwoœci¹ determinuj¹ca rodzaj strategii podczas gry. Wp³yw lêku stanu jako zmiennego, zale¿nego od sytuacji, nie jest
tu ju¿ tak jednoznaczny. Po przegranym meczu zawodniczki o wysokim lêku stanie najsilniej
poodejmuj¹ strategie emocjonalne, s³abiej zadaniowe. Podobnie sytuacja przedstawia siê w przypadku osób o wysokim poziomie lêku cechy. Po pora¿ce s¹ ma³o zadaniowe, próbuj¹ roz³adowaæ napiêcie emocjonalne. Mo¿liwe, ¿e poczucie pora¿ki wywo³uje frustracjê i negatywne, silne
emocje u osób lêkowych – zarówno o lêku cesze, jak i lêku stanie. Pora¿ka, frustracja nasilaj¹
napiêcie wewnêtrzne, st¹d korelacje z wysokim poziomem lêku.

Wnioski
1. Wœród badanych pi³karek rêcznych dominuj¹ ekstrawertyczki.
2. Badane zawodniczki wyraŸnie cechuje przewaga lêku stanu nad lêkiem cech¹.
3. W badanej grupie dominuj¹ zadaniowe strategie radzenia sobie ze stresem zarówno przed
meczem, podczas gry, jak i po poniesionej pora¿ce.
4. Zawodniczki o wysokim poziomie neurotyzmu charakteryzuje tak¿e wysoki poziom lêku
cechy i lêku stanu.
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5. Badane pi³karki rêczne o wysokim stopniu neurotyzmu czêsto stosuj¹ strategie emocjonalne radzenia sobie ze stresem – dotyczy to przede wszystkich trudnych sytuacji gry oraz
przegranego meczu.
6. Zaobserwowano wyraŸne zale¿noœci pomiêdzy stosowaniem strategii emocjonalnych
a wysokim poziomem lêku cechu. W przypadku lêku stanu zale¿noœci te nie s¹ jednoznaczne.
Postulat praktyczny – warto, aby trenerzy pi³ki rêcznej uwzglêdniali w swojej pracy
zmienne osobowoœciowe u swoich zawodników, dotyczy to szczególnie cech odpowiadaj¹cych
za odpornoœæ psychiczn¹ np. neurotyzm, lêk. Jak wykaza³y badania istniej¹ zale¿noœci pomiêdzy
tymi cechami a strategiami radzenia sobie ze stresem, co z kolei ma prze³o¿enie na funkcjonowanie graczy podczas meczu. Zindywidualizowane oddzia³ywania, zró¿nicowane traktowanie
zawodników ró¿ni¹cych siê np. poziomem neurotzymu czy lêku (zatem dotyczy to szczególnie
osób o mniejszych predyspozycjach do odpornoœci psychicznej) powinny pozwoliæ im na realizacje swoich mo¿liwoœci sportowych tak¿e w warunkach stresu.
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