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Streszczenie 

W okresie mi dzywojennym nast pi  rozwój narciarstwa kobiet w Polsce. 

Sekcje kobiece prowadzono w klubach sportowych oraz towarzystwach spo-

ecznych, m.in. w Towarzystwie Gimnastycznym (TG) „Sokó ” i Zwi zku Strze-

leckim. Kobiety uczestniczy y w kursach instruktorskich oraz wspó zawodnic-

twie sportowym. Do najlepszych narciarek okresu mi dzywojennego w Polsce 

nale y zaliczy : J. Loteczkow , H. Marusarzówn , E. Michalewsk -Zi tkiewicz, 

B. Staszel-Polankow , Z. Stopkówn . Nast pi a ewolucja w stroju sportowym, 

jak równie  wzros a popularno  tej dziedziny sportu w ród kobiet. 

 

S owa kluczowe: kobiety, sport, narciarstwo, Polska, okres mi dzywojenny. 

 

Celem pracy jest przedstawienie sportu narciarskiego kobiet w Polsce w la-

tach 1919–1939. Polski Zwi zek Narciarski (PZN) zosta  za o ony w Zakopa-

nem 28 grudnia 1919 r. Wed ug stanu na 1932 r. w sk ad PZN wchodzi y nast -

puj ce okr gi: Grodzie ski Okr gowy Zwi zek Narciarski (OZN), Krakowsko- 

- l ski OZN, Krynicki OZN, Lwowski OZN, Podhala ski OZN, Warszawski 

OZN, Wile ski OZN1. W 1928 r. powo ano Komisj  Sportow  Kobiet przy 

                                                 
 Dr, adiunkt w Instytucie Kultury Fizycznej, Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie. 

1 Archiwum Pa stwowe w Katowicach (APK), Starostwo Powiatowe w Zawierciu 1927–1939 

(SPZ), sygn. 756, Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych Pa stwowego Urz du Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego z 11.10.1932 r., s. 135; Zob. S. Zaborniak, Szkice 

z ewolucji kobiecego sportu na przestrzeni wieków, [w:] Wizerunek kobiety na przestrzeni wie-

ków, red. A. Pier ci ska-Maruszewska, B. Bakalarz-Kowalska, T. Grudniewski, Ostrowiec 

wi tokrzyski 2009, s. 199–226.  
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PZN2. W poszczególnych o rodkach narciarstwa komisja wyznaczy a referentki 

narciarstwa kobiecego, m.in. w Krakowie – dr Iren  Popielówn , we Lwowie – 

dr Janin  Dybowsk , w Zakopanem – Hann  Schielow . W 1936 r. w PZN by o 

zarejestrowanych 119 zawodniczek, natomiast w 1939 r. – 1273. 

Narciarstwo uprawia y cz onkinie Zwi zku Towarzystw Gimnastycznych 

(ZTG) „Sokó ” w Polsce. W 1936 r. istnia o 212 sekcji (oddzia ów) narciarstwa 

kobiet, w 1937 r. – 2284. 

Kobiety uczestniczy y w kursach narciarskich. Karpackie Towarzystwo Narcia-

rzy we Lwowie planowa o w okresie 28–31 grudnia 1924 r. przeprowadzenie kursu 

narciarskiego dla pocz tkuj cych i dla kobiet w S awsku5. W dniach od 23 grudnia 

1927 r. do 5 stycznia 1928 r. odby  si  w Zakopanem kurs narciarski dla nauczy-

cielek, w którym uczestniczy o 30 osób6. W sezonie zimowym 1928/1929, z ini-

cjatywy Pa stwowego Urz du Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego (PUWFiPW) zorganizowano kursy narciarskie dla kobiet: w Zakopa-

nem odby  si  kurs dla studentek Pa stwowego Instytutu Wychowania Fizycz-

nego (PIWF) w Warszawie (dla 50 osób); w W gierskiej Górce odby  si  kurs 

dla studentek Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Uniwersytecie Po-

zna skim (dla 35 osób)7. Ponadto, PUWFiPW wspólnie z Ministerstwem Wy-

zna  Religijnych i O wiecenia Publicznego (MWRiOP) planowa  kursy narciar-

skie dla nauczycielek wychowania fizycznego. 

Pa stwowy Urz d WFiPW wspólnie z Okr gowymi Urz dami WFiPW przy 

Dowództwach Okr gów Korpusów (DOK) oraz MWRiOP w okresie zimowym 

1931/1932 przeprowadzi  szereg kursów narciarskich dla nauczycielek szkó  

powszechnych oraz instruktorek wychowania fizycznego i przysposobienia woj-

skowego8. Kursy narciarskie dla nauczycielek szkó  powszechnych prowadzono 

w latach nast pnych9. W dniach od 1 do 11 marca 1935 r. Robotniczy Instytut 

Kultury i O wiaty im. S. eromskiego planowa  zorganizowanie kursu narciar-

skiego dla robotnic w Worochcie10. 

                                                 
2 „Start” 1928 nr 21, s. 9; M. Rotkiewicz, Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu mi dzywojenne-

go, „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3–4, s. 17. 
3 Rocznik Sportowy na rok 1937/1938, Warszawa [b.r.w.], s. 9; Narciarstwo. Zarys encyklope-

dyczny, red. G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, Warszawa 1957, s. 73. 
4 T. Drozdek-Ma olepsza, Udzia  kobiet Zwi zku Towarzystw Gimnastycznych „Sokó ” w zawo-

dach sportowych w Polsce w latach 1919–1939, [w:] 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokó ” w Polsce, red. A. opata, Kraków 2007, s. 75. 
5 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 50, s. 11. 
6 „Start” 1928, nr 4, s. 10. 
7 „Start” 1929, nr 2, s. 7. 
8 „Start” 1932, nr 4, s. 3–4. 
9 APK, SPZ, sygn. 756, Cel akcji narciarskiej dla kobiet, s. 144. 
10 „Sportowiec” 1935, nr 1, s. 2. 
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O rodek Wychowania Fizycznego w Lublinie w 1931 r. zorganizowa  w Ka-

zimierzu Dolnym 2-tygodniowy kurs dla przodowniczek narciarskich – nauczy-

cielek szkó  powszechnych; 2-tygodniowy kurs przodowniczek narciarskich dla 

cz onki  WF i PW11. 

Jak czytamy w materia ach PUWFiPW, celem akcji narciarskiej dla kobiet 

w sezonie zimowym 1932/1933 by o: „wyszkolenie nowego zast pu instrukto-

rek i przodowniczek narciarskich, wydoskonalenie narciarek [doskonalenie nar-

ciarek], propaganda i rozpowszechnienie narciarstwa w ród kobiet i dzieci”12. 

Przygotowanie kadry instruktorskiej kobiet mia o si  odby  na kursach in-

struktorskich i kursach przodowniczek narciarskich, natomiast „powszechne wy-

szkolenie narciarskie na kursach: dochodz cych wst pnych i doskonal cych”. 

Kursy dla przodowniczek narciarskich w sezonie 1932/1933 mia y zorganizo-

wa  Okr gowe Urz dy WFiPW przy DOK: DOK nr II dla 15 uczestniczek z „te-

renu w asnego”; DOK nr III dla 15 uczestniczek z „terenu w asnego” i 5 uczest-

niczek z terenu DOK nr I; DOK nr V dla 15 uczestniczek z „terenu w asnego” 

i 5 uczestniczek z terenu DOK nr VII i VIII; DOK nr VI i IX dla 15 uczestniczek 

z „terenu w asnego”; DOK nr X dla 15 uczestniczek z „terenu w asnego” i 5 uczest-

niczek z terenu DOK nr IV. W przypadku zg oszenia si  na kursy wi kszej licz-

by kandydatek Kierownictwa Okr gowych Urz dów WFiPW mog y je przyj  

pod warunkiem pokrycia pe nej odp atno ci za kurs. Celem kursu przodowni-

czek narciarskich by o przygotowanie kandydatek na kurs instruktorek narciar-

skich. Wytyczne PUWFiPW uwzgl dnia y narciarstwo oraz lekkoatletyk , p y-

wanie, a tak e y wiarstwo i turystyk , jako te dziedziny, które „uwzgl dniano 

w pierwszym rz dzie” przy organizacji kursów przodowniczek poszczególnych 

ga zi sportu. 

Kursy dla instruktorek narciarskich w sezonie 1932/1933 mia y zorganizo-

wa  Okr gowe Urz dy WFiPW przy DOK: DOK nr V dla 20 uczestniczek z „te-

renu w asnego”; DOK nr IX dla 20 uczestniczek z „terenu w asnego” i z terenu 

DOK nr III; DOK nr X dla 20 uczestniczek z „terenu w asnego” i z terenu DOK 

nr VI13. Celem kursów instruktorskich by o przygotowanie instruktorek narciar-

skich do samodzielnej pracy w terenie. Warto podkre li , i  uczestniczki kursów 

instruktorskich posiada y w asny sprz t narciarski. 

Zwi zek Harcerstwa Polskiego (ZHP) zorganizowa  w okresie od 27 grudnia 

1930 r. do 6 stycznia 1931 r. kurs narciarski, w którym wzi o udzia  28 harce-

rek14. Dziewcz ta posiada y sprz t narciarski z wytwórni nart Wagnera z Bielska. 

                                                 
11 „Stadion”, 1931 nr 8, s.2.  
12 APK, SPZ, sygn. 756, Cel akcji narciarskiej dla kobiet, s. 143. 
13 Tam e, s. 144.  
14 „Start”, 1931 nr 4, s. 12. 
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Kurs narciarski dla m odzie y e skiej szkó  rednich mia  odby  si  w Rab-

ce w dniach 28 grudnia 1933 r. – 8 stycznia 1934 r.15 Organizatorem kursu by o 

Ko o Wychowawców Fizycznych z Warszawy. Op ata za kurs wynosi a 70 z . 

Kursy narciarskie organizowa o Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

Kobiet (TKKFK)16. 

Jak pisz  C. Michalski i L. Rak: „Pierwszy obóz szkoleniowy dla kadry in-

struktorów odby  si  w Zakopanem w dniach 27–31.12.1932 r. Wzi a w nim 

udzia  ogromna liczba uczestników. Zg osi o si  381 osób, z czego przyj to na 

obóz 349 osób. Jednak e zg osi o si  tylko 255 osób, w tym 31 kobiet. W grupie 

instruktorskiej by o 186 m czyzn i wszystkie panie. Z wynikiem pozytywnym 

uko czy o obóz 150 m czyzn i 25 pa  (67% m czyzn i 81 % pa )”17. 

Oprócz kursów instruktorskich w narciarstwie, dla kobiet organizowano 

równie  obozy wypoczynkowo-narciarskie. W okresie od 27 grudnia 1937 r. do 

8 stycznia 1938 r. odby  si  w Poroninie obóz wypoczynkowo-narciarski dla ko-

biet z Krakowa, pracuj cych w handlu i przemy le18. Obóz przygotowa  Okr -

gowy Urz d WF w Krakowie oraz Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych. Oko o 70 pra- 

cownic po wi ca o 4 godziny dziennie je dzie na nartach. Kolejne obozy tego 

rodzaju mia y odby  si  w Poroninie, w dniach 24 stycznia – 20 lutego 1938 r., 

oraz w okresie od 27 grudnia 1938 r. do 5 marca 1939 r.19 Program obozów 

obejmowa : narciarstwo, saneczkarstwo, wycieczki, nauk  o Polsce, higien  i ra-

townictwo, pogadanki o wychowaniu fizycznym, prac  wietlicow . 

Propagowaniem i upowszechnianiem sportu narciarskiego w ród kobiet 

zajmowa a si  instruktorka objazdowa wychowania fizycznego przy Okr go-

wym Urz dzie WFiPW20. Do jej zada  nale a o przeprowadzanie w miastach 

i wi kszych osadach fabrycznych krótkich kursów propagandowych – 3-dnio- 

wych – tak e w zakresie narciarstwa. Jak czytamy w instrukcji: „Uczestniczki 

kursu nie nale y przem cza , gdy  to zniech ca, godziny zaj  dostosowywa  

do godzin wolnych od zaj  uczestniczek. […] Po sko czonym kursie uczest-

niczki nale y skierowa  […] do stowarzysze  i klubów, gdzie wf. jest prowa-

dzone b d  wyszuka  miejscow  nauczycielk  lub instruktork  wf., która po-

                                                 
15 „Start” 1933, nr 24, s. 11. 
16 „Start” 1934, nr 22, s. 11. 
17 C. Michalski, L. Rak, Teoria i praktyka treningu narciarskiego w latach 1919–1939, [w:] Nar-

ciarstwo polskie 1888–2008, red. L. Rak, E. Ma olepszy, Jas o 2009, s. 91. 
18 „Sport Polski” 1938, nr 5, s. 15. 
19 „Sport Polski” 1939, nr 2, s. 16; 1939, nr 3, s. 16. 
20 APK, SPZ, sygn. 756, Instrukcja dla instruktorki objazdowej wychowania fizycznego przy 

Okr gowym Urz dzie WFiPW, Warszawa 1933, s. 227. 
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cz tkowo poprowadzi zespó  jako nie stowarzyszony, spo ród uczestniczek na-

le y zanotowa  nadaj c  si  kandydatk  na kurs wst pny”21. 

Elementem istotnym w rozwoju narciarstwa by a dost pno  sprz tu spor-

towego. Pa stwowy Urz d WFiPW oraz Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa 

propagowa o akcj  „produkcji” sprz tu sportowego sposobem domowym pod 

has em „Narty dla ka dego”. W 1932 r. wytworzono 3250 par nart, w 1934 r. – 

587522. Organizowano i upowszechniano kursy domowego wyrobu nart. Celem 

tych kursów by o: „udost pnienie taniego sprz tu narciarskiego dla szerokich 

warstw przez krzewienie umiej tno ci wyrabiania nart w asnor cznie domowymi 

rodkami”23. Do wyrobu nart, zw aszcza na terenach nizinnych, zalecano u ywa-

nie oprócz jesionu, innych gatunków drzewa, m.in. akacji, brzozy i grabu. W pro-

gramie kursów domowego wyrobu nart by  punkt dotycz cy wyrobu smarów24. 

Program Mistrzostw Polski kobiet w narciarstwie w latach 1920–1933 przewi-

dywa  biegi narciarskie; w latach 1933–1934 bieg zjazdowy; w latach 1935–1939 

rozegrano konkurencje narciarstwa alpejskiego – bieg zjazdowy, slalom oraz 

kombinacj  alpejsk 25. Biegi narciarskie przywrócono do programu Mistrzostw 

Polski dopiero w 1950 r. 

Pierwsze Mistrzostwa Polski (MP) kobiet w narciarstwie zosta y przeprowa-

dzone w lutym 1920 r. w Zakopanem. W biegu kobiet na dystansie 10 km zwy-

ci y a Z. Ho ubianka (Akademicki Zwi zek Sportowy – AZS Kraków)26. W la-

tach 1921–1922 i w 1925 r. mistrzyni  Polski zosta a El bieta Michalewska- 

-Zi tkiewiczowa (Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego – 

SNPTT Zakopane)27. Jak pisze M. Rotkiewicz, E. Michalewska-Zi tkiewiczowa 

„posiada a doskona  technik , wielk  brawur  w je dzie oraz niezwyk  wy-

trzyma o . […] By a pierwsz  i jedyn  kobiet  w Polsce, która skaka a z wi k-

szych skoczni narciarskich, rywalizuj c z m czyznami. W 1920 r. zaj a pi te 

miejsce w skokach narciarskich juniorów o mistrzostwo Polski na ma ej skoczni 

w Anta ówce, a w 1922 r. na III Mistrzostwach Polski w Worochcie zwyci y a 

w skokach seniorów II klasy”28. El bieta Michalewska-Zi tkiewiczowa by a 

obecna na I Igrzyskach Olimpijskich (IO) w Chamonix w 1924 r.29 Nie zosta a 

dopuszczona do startu w zawodach w konkurencjach m czyzn. Zwyci y a w mi - 

                                                 
21 Tam e, s. 243. 
22 „Start” 1934, nr 1, s. 9; 1934, nr 23–24, s. 13. 
23 APK, SPZ, sygn. 756, Kursy domowego wyrobu nart, s. 138.  
24 Wyrobu smarów dokonywano wed ug wskazówek zawartych w podr czniku Sprz t narciarski. 
25 G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719–721. 
26 B. Woltmann, J. Gaj, Sport w Polsce 1919–1939, Gorzów Wlkp. 1997, s. 83. 
27 M. Rotkiewicz, dz. cyt., s. 18; G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719. 
28 Tam e. 
29 Z. Porada, Staro ytne i Nowo ytne Igrzyska Olimpijskie, Kraków [b.r.w.], s. 811.  
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dzynarodowych zawodach sportowych w narciarstwie biegowym, rozegranych 

we Francji i W oszech, uczestniczy a w imprezach sportowych w Austrii, Cze-

chos owacji i Niemczech30. 

W komunikacie Komisji Sportowej PZN ze stycznia i lutego 1924 r. og o-

szono list  zawodniczek sekcji narciarskich kobiet: SNPTT w Zakopanem – 

Hanna Schielowa i E. Zi tkiewiczowa; AZS Kraków – Maria Borkowska-Dunin, 

Wanda Dubie ska, Zofia Pacewiczowa i Irena Popielówna31; Lwowski Klub 

Sportowy (LKS) „Czarni” Lwów – Maria Kawecka; LKS „Pogo ” Lwów – He-

lena Bogucka, Irena Gwizda ówna i Stefania Langiewiczówna; AZS Warszawa – 

Wanda Denhof-Czarnocka i Irena Semadeniówna; Warszawski Klub Narciarski 

– Maria Muckówna, Irena Popielska i Eugenia Segedzianka32. 

Mistrzyni  Polski w biegu narciarskim kobiet w 1923 r. zosta a H. Schielo-

wa33. W dniu 18 lutego 1924 r. w Krynicy kobiety startowa y w MP w biegu 

narciarskim na dystansie 8 km. Pierwsze miejsce zaj a W. Dubie ska, II – I. Gwiz- 

da ówna, III – M. Borkowska-Dunin34. 

W kolejnych latach (1926–1928) mistrzostwo Polski w biegu narciarskim 

zdoby a Janina Loteczkowa (Karpackie Towarzystwo Narciarzy – KTN we 

Lwowie)35. J. Loteczkowa nale a a nie tylko do najlepszych zawodniczek w Pol-

sce, ale tak e w Europie. W tym okresie zwyci y a m.in. na zawodach mi dzy-

narodowych w Austrii i Francji36. Redakcja „Startu” uzna a Loteczkow  za „naj-

lepsz  narciark  Europy” w sezonie 1926/192737. Obok Loteczkowej i Zi tkie-

wiczowej, do najlepszych narciarek w Polsce w tym okresie nale y zaliczy : 

                                                 
30 „Start” 1927, nr 1, s. 5; 1927, nr 3, s. 9. E. Michalewska-Zi tkiewiczowa w 1924 r. zwyci y a 

w mistrzostwach Francji oraz na zawodach w Cortina d’Ampezzo. Karier  sportow  rozpocz a 

w 1912 r. W tym samym roku uko czy a w Zakopanem kurs narciarski – „jazdy alpejskiej” pod 

kierunkiem gen. M. Zaruskiego.  
31 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 46, s. 15. Irena Popielówna oprócz narciarstwa uprawia a p y-

wanie i wio larstwo. W 1924 r. obroni a prac  doktorsk , uzyskuj c stopie  doktora prawa na 

Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie.  
32 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 5, s. 8–9.  
33 G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719. 
34 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 6, s. 7–9; „Strzelec” 1924, nr 5–6, s. 15. Jak podaje redakcja 

„Strzelca”, „Przeniesienie miejsca zawodów z Zakopanego do Krynicy wp yn o bardzo dodat-

nio na warto  wyników przez usuni cie jednostronno ci trasy i upodobnienia jej do tras euro-

pejskich”.  
35 „Start” 1927, nr 1; G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719–720. J. Loteczkowa za 

udzia  w obronie Lwowa otrzyma a Krzy  Obrony Lwowa. Sport rozpocz a uprawia  po za-

m pój ciu w 1922 r. W 1924 r. uczestniczy a w kursie narciarskim Stolpego w Zakopanem. 

Uprawia a równie  inne dyscypliny sportu: lekkoatletyk , kolarstwo, jazd  na motocyklu i tenis 

ziemny.  
36 „Start” 1927, nr 1, s. 5.  
37 Tam e.  
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H. Boguck , W. Czarnock , W. Dubie sk , I. Gwizda ówn , B. Staszel-Polan- 

kow , H. Schielow 38. 

Wed ug redakcji „Startu”, „poziom naszego narciarstwa, a specjalnie kobie-

cego w porównaniu z zagranic  jest wysoki. Posiadali my w roku ubieg ym 

[1926 r. – dope nienie autorki] trzy zawodniczki bezkonkurencyjne w Europie. 

Jaki to pi kny wzór do na ladowania dla naszych m odych narciarek i dla tych, 

które narciarkami by  pragn ”39. W innym materiale, przedstawionym na a-

mach „Startu”, czytamy: „Narciarstwo polskie z roku na rok t eje, rozrasta si  

ywio owo. W pierwszym szeregu krocz  nasze narciarki, których triumfy ogl -

da ca a Europa. Czy to b d  niezwyk e popisy «pani Eli» Zi tkiewiczowej w Luchon 

Superbagneres, czy zdobyte przez p. Loteczkow  mistrzostwa Francji, Austrii 

i Czech, czy te  krajowe sukcesy fenomenalnej góralskiej dziewczyny, Staszel-

Polankowej, wsz dzie widzimy, e Polki w narciarstwie s  niepokonane. Jedy-

nie gro ne konkurentki skandynawskie nie ukazuj  si  na zawodach kontynentu, 

nie mo emy wi c oceni  ich klasy i porówna  z naszymi «niezwyci onymi»”40. 

W narciarstwie biegowym czo ow  zawodniczk  Polski by a Bronis awa 

Staszel-Polankowa (TG „Sokó ” Zakopane). Zwyci y a ona w mi dzynarodo-

wych zawodach, które odby y si  7 lutego 1929 r. w Zakopanem41. W zawodach 

wystartowa y 23 zawodniczki z pi ciu pa stw: z Polski, Czechos owacji, Szwaj-

carii, W gier i W och. Bronis awa Staszel-Polankowa zosta a mistrzyni  Polski 

w narciarstwie biegowym w 1929 i 1930 r.42 Tytu  wicemistrzyni Polski (w 1930 r.) 

zdoby a Zofia Stopkówna (SNPTT). W kolejnych latach mistrzyniami Polski 

w narciarstwie biegowym zosta y: w 1931 r. – B. Staszel-Polankowa (zawody zosta-

y rozegrane w Wi le, na dystansie 6300 m); w 1932 i 1933 r. – Z. Stopkówna43. 

W 1931 r. MP w narciarstwie odby y si  w Wi le. Tytu  wicemistrzowski 

w biegu narciarskim na dystansie 6 km wywalczy a Z. Stopkówna, III miejsce zaj a 

Giewontówna44. W zawodach wystartowa o 19 zawodniczek, natomiast bieg uko -

czy o 17 narciarek. W taki sposób zawody kobiet przedstawi o czasopismo „Sta-

dion”: „Bieg pa  nie nale a  do specjalnych sensacji. Bronka wygra a «jak chcia a». 

Tak e Stopkówna odbija a si  wyra nie od reszty. Nie le wypad  debiut Grotow-

skiej, natomiast Loteczkowa oraz Lorenzówna (12-ta) nieco gorzej si  spisa y”45. 

                                                 
38 Tam e.  
39 „Start” 1927, nr 16, s. 2.  
40 „Start” 1927, nr 18, s. 11.  
41 „Start” 1929, nr 4, s. 6–8.  
42 „Sport Zimowy” 1931 nr 2, s. 6–9; 1931, nr 4, s. 8; „Start” 1930, nr 4, s. 8.  
43 „Start” 1935, nr 2, s. 9; „Rocznik Sportowy 1934”, Warszawa 1934, s. 221.  
44 „Stadion” 1931, nr 9, s. 11. 
45 „Stadion” 1931, nr 9, s. 11; „Start” 1931, nr 5, s. 9. S abszy wyst p Loteczkowej spowodowany 

by  chorob  (gor czka). 
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W latach 1933–1935 tytu y mistrzy  Polski w narciarstwie alpejskim zdoby-

y: w biegu zjazdowym, w latach 1933–1935 – B. Staszel-Polankowa; w 1935 r. 

w slalomie kobiet – K. Bednarzówna (TG „Sokó ”); w 1935 r. w kombinacji al-

pejskiej – Z. Stopkówna46. 

Mistrzostwo Polski w 1936 r. w zje dzie zdoby a Helena Marusarzówna, 

II miejsce B. Staszel-Polankowa, III – Janina Czech, w 1937 r. – B. Staszel- 

-Polankowa; natomiast w slalomie w 1936 r. B. Staszel-Polankowa, tytu  wice-

mistrzowski – H. Marusarzówna; w 1937 r. – H. Marusarzówna; w kombinacji 

alpejskiej w latach 1936–1937 – H. Marusarzówna47. W 1938 r. w zawodach 

(bieg zjazdowy, slalom, kombinacja alpejska) zwyci y a H. Godl (Austria), na-

tomiast z Polek najlepsz  zawodniczk  by a H. Marusarzówna. 

Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim rozegrano w marcu 1939 r. 

w Zakopanem48. W biegu zjazdowym wygra a H. Marusarzówna, wyprzedzaj c 

Zofi  Stopkówn , Beckerówn , Musiolikówn  i M. Marusarzówn . H. Marusa-

rzówna zwyci y a równie  w slalomie i kombinacji alpejskiej49. 

Helena Marusarzówna zdoby a w okresie mi dzywojennym najwi ksz  licz-

b  tytu ów mistrzowskich – 10 (narciarstwo alpejskie – slalom, bieg zjazdowy, 

dwubój alpejski)50. Zawodniczka „Soko a” – B. Staszel-Polankowa – wywalczy-

a 8 tytu ów mistrzowskich w narciarstwie alpejskim i klasycznym; 3-krotnymi 

mistrzyniami Polski by y: Janina Loteczkowa, E. Michalewska-Zi tkiewiczowa, 

Zofia Stopkówna. 

W dniach od 11 do 19 lutego 1939 r. w Zakopanem odby y si  mistrzostwa 

wiata w narciarstwie, na których wystartowa y Polki. Spo ród konkurencji al-

pejskich najlepiej zaprezentowa y si  w slalomie, gdzie Z. Stopkówna zaj a 

VIII miejsce, natomiast H. Marusarzówna – IX51. W innych konkurencjach, 

w kombinacji alpejskiej Z. Stopkówna by a VIII, a H. Marusarzówna – XII; 

                                                 
46 G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 720.  
47 „Rocznik Sportowy na rok 1937/1938”. Warszawa [b.r.w.], s. 76, 185; „Start” 1936, nr 7/8, 

s. 19; G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 720. Mistrzostwa Polski w 1936 r. odby y 

si  w Zakopanem. Trasa slalomu wynosi a 480 m, na której ustawiono 30 bramek.  
48 „Start. Wiadomo ci Sportowe” 1939, nr 23, s. 4.  
49 G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 721.  
50 B. Woltmann, J. Gaj, dz. cyt., s. 84.  
51 „Start. Wiadomo ci Sportowe” 1939, nr 15, s. 4; zob. te  G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, 

dz. cyt., s. 724–735. Oficjalnie „Narciarskie mistrzostwa wiata” rozgrywane by y od 1937 r., 

natomiast pierwszych mistrzów wiata wy aniano od 1929 r., kiedy zawody odby y si  w Za-

kopanem. Konkurencje kobiece po raz pierwszy w ramach tych zawodów rozegrano w 1931 r. 

w Murren (Szwajcaria) – bieg zjazdowy i slalom; w latach 1932–1939 program zawodów sk a-

da  si  z biegu zjazdowego, slalomu i kombinacji alpejskiej. Na Igrzyskach Olimpijskich kobie-

ty po raz pierwszy rywalizowa y w narciarstwie w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) w 1936 r. 

Rozegrano wówczas zawody w kombinacji alpejskiej. 
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w biegu zjazdowym – Z. Stopkówna zaj a XIX miejsce, H. Marusarzówna – 

XXI52. Najlepsz  zawodniczk  w narciarstwie alpejskim zosta a Niemka – Chri-

stel Cranz (wygra a wszystkie konkurencje). 

W mi dzynarodowych zawodach TG „Sokó ”, które odby y si  w Zakopa-

nem 12–13 stycznia 1929 r., wzi y udzia  sokolice z Polski i Czechos owacji. 

W biegu kobiet na dystansie 6 km I miejsce zaj a B. Staszel-Polankowa53. 

Oddzia  narciarski TG „Sokó ” w Zakopanem planowa  organizacj  zawo-

dów narciarskich w dniu 1–2 stycznia 1925 r.54 W programie zawodów przewi-

dziano bieg kobiet na dystansie 6 km. Zawody „Soko a” w narciarstwie, w 1931 r. 

odby y si  w Makowie55. Zwyci y a Staszel-Polankowa, wyprzedzaj c Lorentzów- 

n  i Ochotnick . W zawodach narciarskich o Mistrzostwo ZTG „Sokó ”, prze-

prowadzonych w lutym 1935 r., w biegu zjazdowym zwyci y a Maria Brzozin-

ka (Zakopane) przed Józef  akówn  (Bielsko-Bia a) i Mari  Motykówn  (Za-

kopane)56. 

Wychowanie fizyczne i sport w Zwi zku Strzeleckim w 1934 r. uprawia o 

15 156 kobiet57. Do najbardziej popularnych dziedzin nale a y: lekkoatletyka, 

siatkówka, sporty wodne. Zim  we wszystkich oddzia ach Zwi zku Strzeleckie-

go prowadzona by a gimnastyka oraz y wiarstwo i saneczkarstwo. Narciarstwo, 

ze wzgl du na du y koszt sprz tu, nale a o do mniej popularnych. Ogó em (ko-

biety i m czy ni) dzia alno  prowadzi o ponad 500 sekcji narciarskich58. 

W mi dzynarodowych akademickich mistrzostwach Polski w narciarstwie 

w 1936 r., w biegu zjazdowym zwyci y a Liliowska (Akademicki Zespó  Spor-

towy – AZS – Kraków)59. Kolejne takie zawody zosta y rozegrane w Krynicy 

w 1938 r. W biegu zjazdowym najlepsz  okaza a si  Szczyg ówna (Kraków), przed 

Martinsons ( otwa) i Liliowsk ; w slalomie I miejsce przypad o Liliowskiej60. 

Kobiety bra y udzia  w Robotniczych Mistrzostwach Polski w narciarstwie. 

Bieg narciarski (w 1936 r.) na dystansie 8000 m wygra a Maria Sawicka (War-

szawa)61. Zawody odby y si  w Siankach62. 

W MP centrali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW) w 1936 r. 

w biegu narciarskim na dystansie 8 km najlepsz  okaza a si  awrynowiczówna 

                                                 
52 „Start. Wiadomo ci Sportowe” 1939, nr 15, s. 4.  
53 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó »” 1929, nr 3, s. 25–27.  
54 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 51, s. 15. 
55 „Start” 1931, nr 4, s. 5.  
56 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó »” 1935, nr 2/3, s. 26–27.  
57 „Start” 1934, nr 1, s. 9. 
58 „Start” 1934, nr 16, s. 18.  
59 „Rocznik Sportowy na rok 1937/1938”, Warszawa [b.r.w.], s. 141.  
60 „Sport Polski” 1938, nr 2, s. 13. 
61 „Rocznik Sportowy na rok 1937/1938”, Warszawa [b.r.w.], s. 140.  
62 „Start” 1936, nr 7/8, s. 19. 
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(KPW „Ognisko” Wilno). W mistrzostwach narciarskich Pocztowego Przyspo-

sobienia Wojskowego (PPW) w 1936 r., w biegu zjazdowym wygra a Skoru-

kówna (Wilno)63. 

W zawodach narciarskich Zwi zku „Makkabi” w Polsce w 1936 r. I miejsce 

w biegu na dystansie 6 km zaj a Goldber anka ( ydowskie Towarzystwo Gim-

nastyczno-Sportowe – TGS – „Makkabi” Nowy Targ)64. Kobiety reprezento-

wa y Zwi zek Makkabi na Zimowych Makabiadach. W I Zimowej Makabiadzie, 

rozegranej w Zakopanem w 1933 r., z oty medal zdoby a L. Szwarcbard (bieg 

narciarski na dystansie 8 km) oraz sztafeta narciarska 3 x 5 km65. 

W mistrzostwach Warszawy w narciarstwie biegowym, które odby y si  

w styczniu 1931 r., zwyci y a Jadwiga Grotowska, II miejsce zaj a Hanna Ja-

b czy ska, III – Maria Tryniszewska66. Wszystkie zawodniczki reprezentowa y 

AZS Warszawa. 

Mistrzostwa narciarskie Podhala odby y si  w dniach 31 stycznia – 2 lutego 

1931 r. Bieg narciarski kobiet na dystansie 4 km wygra a B. Staszel-Polankowa, 

II miejsce – Stopkówna, III – Lorenzówna, IV – Szwarcbartówna, V – Wil an-

ka67. Mistrzostwo okr gu podhala skiego w biegu zjazdowym w 1939 r. wygra a 

Bornetówna, wyprzedzaj c wiertniakówn  i Stopkówn 68. 

Jedna z najlepszych polskich lekkoatletek – Halina Konopacka-Matu- 

szewska uczestniczy a w 1931 r. w zawodach narciarskich w Krynicy, zajmuj c 

III miejsce69. 

W rozegranych w lutym 1924 r. zawodach narciarskich o mistrzostwo Lwo-

wa, w biegu kobiet na dystansie 3,5 km zwyci y a I. Gwizda ówna, wyprzedza-

j c H. Boguck  i Zarugiewiczówn 70. We Lwowie, w lutym 1932 r. bieg narciar-

ski na dystansie 8 km wygra a Kostecka (Karpackie Towarzystwo Narciarskie – 

KTN), przed Gwizda ówn  (reprezentowa a „Czarnych” Lwów) i Kuranówn  

(„Strzelec”); w dniu 13 marca 1932 r. pierwsze miejsce w biegu na dystansie 

6 km zaj a H. Bogucka71. 

Do najlepszych narciarek w konkurencjach biegowych na Wile szczy nie, 

na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. nale y zaliczy : Batrze-

                                                 
63 Tam e, s. 146.  
64 Tam e, s. 147.  
65 J. Rokicki, P. Godlewski, Zarys rozwoju sportu ydowskiego na ziemiach polskich, [w:] Z dzie-

jów kultury fizycznej mniejszo ci narodowych w Polsce w XX wieku, red. T. Jurek, Gorzów Wlkp. 

2007, s. 58. 
66 „Start” 1931, nr 3, s. 8–9.  
67 „Stadion” 1931, nr 6, s. 15.  
68 „Sport Polski” 1939, nr 11, s. 13.  
69 „Start” 1931, nr 4, s. 5. 
70 „Przegl d Sportowy” 1924, nr 6, s. 10.  
71 „Stadion” 1932, nr 5, s. 12; 1932, nr 6, s. 15.  
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bówn , Etówn , Daukszank  (Akademicki Zwi zek Sportowy – AZS – Wilno), 

Grabowick , Kalinowsk , Latwisówn , Mincerówn , Wasilewsk , Wojciecho-

wiczówn  (AZS)72. Mistrzyni  Wilna w biegu narciarskim, rozegranym w 1931 r. 

zosta a Latwisówna, za  II miejsce zaj a Grabowicka73. W Trokach odby y si  

w 1932 r. zawody narciarskie na odznak  PZN. W biegu kobiet na dystansie 

8 km – I miejsce przypad o Jackiewiczównie, natomiast w biegu dziewcz t na 

dystansie 4 km – Lenartowiczównie74. 

W 1931 r. w S onimie (woj. nowogródzkie) bieg na dystansie 8 km wygra a 

ukowska, natomiast w Nowogródku w biegu na dystansie 9 km – Sk pska75. 

Staraniem Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 

Wojskowego (PKWFiPW) w Brze anach (woj. tarnopolskie) urz dzono zawody 

narciarskie. W biegu kobiet na dystansie 5 km najlepsz  okaza a si  Jadwiga 

Mozerówna przed Karolin  Mazurkiewiczówn 76. 

Narciarskie mistrzostwo ywca w 1931 r. w biegu na dystansie 8 km zdoby-

a Gruye, wyprzedzaj c Musialikówn 77. 

W narciarstwie kobiecym rozgrywano biegi dru ynowe. W marcu 1931 r. 

w Zakopanym zwyci y  zespó  SNPTT (Stopkówna, Fiszerowa, Szostakówna) 

przed dru yn  „Wis y” (Wil anka, Bochnikówna, Burnatówna)78. Poza konkur-

sem wzi a udzia  E. Zi tkiewiczowa. Indywidualnie najlepszy wynik osi gn a 

Stopkówna, II – Wil anka, III – E. Zi tkiewiczowa79. 

W 1932 r. na zako czenie kursu narciarskiego studentów Centralnego Insty-

tutu Wychowania Fizycznego (CIWF), który odby  si  w Krynicy, przeprowa-

dzono bieg narciarski kobiet na dystansie 8 km. Wystartowa o 35 zawodniczek, 

spo ród których najlepsz  okaza a si  Malcówna80. 

W Zakopanem przeprowadzano mi dzyorganizacyjne zawody narciarskie 

przysposobienia wojskowego (m.in. z udzia em Kolejowego PW, Pocztowego 

PW, PW Le ników, Zwi zku Strzeleckiego). W zawodach odbytych w 1939 r. 

w biegu zjazdowym zwyci y a Musialikówna przed Petri i Bia kiewiczówn 81. 

                                                 
72 „Stadion” 1931, nr 4, s. 7; 1931, nr 7, s. 2; 1931, nr 11, s. 12; 1932, nr 6, s. 15; H. Laskiewicz, 

Kultura fizyczna na Wile szczy nie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szcze-

cin 1998, s. 142. 
73 „Start” 1931, nr 4, s. 5.  
74 „Stadion” 1932, nr 7, s. 12.  
75 „Stadion” 1931, nr 11, s. 12; 1931, nr 13, s. 14.  
76 „Stadion” 1932, nr 7, s. 10. 
77 „Stadion” 1931, nr 8, s. 2.  
78 „Stadion” 1931, nr 12, s. 12.  
79 „Start” 1931, nr 7, s. 9. 
80 „Stadion” 1932, nr 3, s. 15.  
81 „Sport Polski” 1939, nr 11, s. 13; 1939, nr 12, s. 4–5.  
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Kobiety uczestniczy y w próbach na zdobycie odznaki narciarskiej. Podczas 

zawodów narciarskich w Warszawie w styczniu 1931 r. 3 narciarki uzyska y od-

znak  srebrn , natomiast 10 – br zow 82. Wed ug stanu na dzie  1 stycznia 1937 r. 

sokolice posiada y 23 odznaki narciarskie (Dzielnica Krakowska – 9, Dzielnica 

Ma opolska – 11, Dzielnica Wielkopolska – 3)83. 

Zadaniem odznaki narciarskiej by o: „budzi  jak najszersze zainteresowanie 

do wicze  na nartach; zach ca  m odzie  do racjonalnego uprawiania sportu 

narciarskiego; utrzyma  sprawno  narciarsk  do jak najpó niejszego wieku”84. 

Na amach prasy sportowej ukazywa y si  artyku y po wi cone narciarstwu, 

dotycz ce innej tematyki ni  organizacja kursów narciarskich oraz wspó zawod-

nictwa sportowego. W numerze 16 z 1927 r. czasopisma „Start” – po wi conego 

g ównie kulturze fizycznej kobiet – czytamy: „Warto  narciarstwa jako sportu 

jest bardzo wielka. Uprawiamy go w idealnych warunkach higienicznych. 

Wp yw narciarstwa na ustrój fizyczny cz owieka jest doskonale wszechstronny. 

Jak wiele rado ci i przyjemno ci daje sport ten swoim adeptom, wie o tym ka -

dy, kto cho  raz narty przypi  do butów lub cho  raz patrzy  na treningi narciar-

skie”85. Narciarstwo, wbrew ogólnej opinii, nie by o „sportem specjalnie drogim, 

sportem jednostek wybranych”86. 

Czasopisma sportowe propagowa y pozycje ksi kowe z zakresu sportów 

zimowych, w tym równie  narciarstwa, m.in. W. Zi tkiewicza pt. Jazda na nar-

tach i pt. Sprz t narciarski87. 

Popularyzuj cym i upowszechniaj cym narciarstwo kobiet by  artyku  Anto-

niego Heinricha pt. Kobieta jedzie na narty88. Wskazano w nim na uwarunko-

wania tej dziedziny sportu, takie jak: sprawno  fizyczna, odpowiedni sprz t 

oraz fachowy instruktor. Poruszono problem stanu zdrowia (badania w poradni 

sportowej) oraz zaprawy do treningu narciarskiego (przynajmniej 1–2 razy w ty-

godniu, w okresie jesiennym nale a o uczestniczy  w zaj ciach z gimnastyki 

oraz zalecano marsze i spacery)89. 

W artykule Przed laty 20 i dzi  ukazano ewolucj  stroju narciarskiego ko-

biet90. W narciarskim stroju kobiecym „ewolucja nast pi a bardzo szybko”. Na 

                                                 
82 „Start” 1931, nr 3, s. 8–9. 
83 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó »” 1938, nr 3, s. 108.  
84 „Start” 1931, nr 24, s. 4. 
85 „Start” 1927, nr 16, s. 2.  
86 „Start” 1927, nr 18, s. 11. O powszechno ci narciarstwa wiadczy  fakt, i  by o ono uprawiane 

w wielu regionach Polski, m.in. na Podhalu na nartach „w asnej roboty” t  dyscyplin  sportu 

uprawia y dzieci i m odzie .  
87 „Start” 1934, nr 23–24, s. 11.  
88 „Start” 1934, nr 22, s. 2–3.  
89 Tam e.  
90 „Start” 1931, nr 5, s. 4–5.  
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pocz tku lat trzydziestych XX w. zwracano uwag  na wygod , higien , a tak e 

elegancj . Na strój kobiet – narciarek sk ada y si  spodnie norweskie lub 

„pumpsy”, beret lub czapeczka z daszkiem, m ska kurtka narciarska, serdak, 

kamizelka lub wiatrówka91. Narciarki faworyzowa y br zowy kolor stroju92. 

W latach 1919–1939 w Polsce starano si  propagowa  i upowszechni  sport 

narciarski w ród kobiet. Dlatego te  do  kontrowersyjny jest wniosek wysuni -

ty w pracy pt. Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny, i  narciarstwo by o sportem 

„elitarnym i dost pnym jedynie dla zamo nej sfery ludno ci”93. 

W okresie mi dzywojennym nast pi  rozwój narciarstwa kobiet w Polsce. 

Sekcje kobiece prowadzono w klubach sportowych oraz towarzystwach spo-

ecznych, m.in. w TG „Sokó ” i Zwi zku Strzeleckim. Kobiety uczestniczy y 

w kursach instruktorskich oraz wspó zawodnictwie sportowym. Do najlepszych 

narciarek okresu mi dzywojennego w Polsce nale y zaliczy : J. Loteczkow , 

H. Marusarzówn , E. Michalewsk -Zi tkiewicz, B. Staszel-Polankow , Z. Stop-

kówn . Nast pi a ewolucja w stroju sportowym, jak równie  wzros a popular-

no  tej dziedziny sportu w ród kobiet.  

Summary 

Women’s Skiing in Poland in the Years 1919–1939 

The interwar period was the time of development of women’s skiing in Po-

land. Women’s sections were organised in sports clubs and community associa-

tions, e.g. in “Sokol” Gymnastics Society and Riflemen’s Association. Women 

participated in training courses for instructors and sports competitions. The 

group of the best skiers of the interwar period included: J. Loteczko, H. Maru-

sarz, E. Michalewska-Zi tkiewicz, B. Staszel-Polanko, Z. Stopka. There was 

also an evolution in sportswear and growing popularity of the sports discipline 

among women. 

Keywords: women, sports, skiing, Poland, the interwar period. 

                                                 
91 Tam e, s. 5.  
92 „Start” 1934, nr 1, s. 8.  
93 G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 74.  
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