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Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919–1939
Streszczenie
W okresie miĊdzywojennym nastąpiá rozwój narciarstwa kobiet w Polsce.
Sekcje kobiece prowadzono w klubach sportowych oraz towarzystwach spoáecznych, m.in. w Towarzystwie Gimnastycznym (TG) „Sokóá” i Związku Strzeleckim. Kobiety uczestniczyáy w kursach instruktorskich oraz wspóázawodnictwie sportowym. Do najlepszych narciarek okresu miĊdzywojennego w Polsce
naleĪy zaliczyü: J. Loteczkową, H. MarusarzównĊ, E. Michalewską-ZiĊtkiewicz,
B. Staszel-Polankową, Z. StopkównĊ. Nastąpiáa ewolucja w stroju sportowym,
jak równieĪ wzrosáa popularnoĞü tej dziedziny sportu wĞród kobiet.
Sáowa kluczowe: kobiety, sport, narciarstwo, Polska, okres miĊdzywojenny.
Celem pracy jest przedstawienie sportu narciarskiego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Polski Związek Narciarski (PZN) zostaá zaáoĪony w Zakopanem 28 grudnia 1919 r. Wedáug stanu na 1932 r. w skáad PZN wchodziáy nastĊpujące okrĊgi: GrodzieĔski OkrĊgowy Związek Narciarski (OZN), Krakowsko-ĝląski OZN, Krynicki OZN, Lwowski OZN, PodhalaĔski OZN, Warszawski
OZN, WileĔski OZN1. W 1928 r. powoáano KomisjĊ Sportową Kobiet przy
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PZN2. W poszczególnych oĞrodkach narciarstwa komisja wyznaczyáa referentki
narciarstwa kobiecego, m.in. w Krakowie – dr IrenĊ PopielównĊ, we Lwowie –
dr JaninĊ Dybowską, w Zakopanem – HannĊ Schielową. W 1936 r. w PZN byáo
zarejestrowanych 119 zawodniczek, natomiast w 1939 r. – 1273.
Narciarstwo uprawiaáy czáonkinie Związku Towarzystw Gimnastycznych
(ZTG) „Sokóá” w Polsce. W 1936 r. istniaáo 212 sekcji (oddziaáów) narciarstwa
kobiet, w 1937 r. – 2284.
Kobiety uczestniczyáy w kursach narciarskich. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie planowaáo w okresie 28–31 grudnia 1924 r. przeprowadzenie kursu
narciarskiego dla początkujących i dla kobiet w Sáawsku5. W dniach od 23 grudnia
1927 r. do 5 stycznia 1928 r. odbyá siĊ w Zakopanem kurs narciarski dla nauczycielek, w którym uczestniczyáo 30 osób6. W sezonie zimowym 1928/1929, z inicjatywy PaĔstwowego UrzĊdu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) zorganizowano kursy narciarskie dla kobiet: w Zakopanem odbyá siĊ kurs dla studentek PaĔstwowego Instytutu Wychowania Fizycznego (PIWF) w Warszawie (dla 50 osób); w WĊgierskiej Górce odbyá siĊ kurs
dla studentek Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Uniwersytecie PoznaĔskim (dla 35 osób)7. Ponadto, PUWFiPW wspólnie z Ministerstwem WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego (MWRiOP) planowaá kursy narciarskie dla nauczycielek wychowania fizycznego.
PaĔstwowy Urząd WFiPW wspólnie z OkrĊgowymi UrzĊdami WFiPW przy
Dowództwach OkrĊgów Korpusów (DOK) oraz MWRiOP w okresie zimowym
1931/1932 przeprowadziá szereg kursów narciarskich dla nauczycielek szkóá
powszechnych oraz instruktorek wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego8. Kursy narciarskie dla nauczycielek szkóá powszechnych prowadzono
w latach nastĊpnych9. W dniach od 1 do 11 marca 1935 r. Robotniczy Instytut
Kultury i OĞwiaty im. S. ĩeromskiego planowaá zorganizowanie kursu narciarskiego dla robotnic w Worochcie10.
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OĞrodek Wychowania Fizycznego w Lublinie w 1931 r. zorganizowaá w Kazimierzu Dolnym 2-tygodniowy kurs dla przodowniczek narciarskich – nauczycielek szkóá powszechnych; 2-tygodniowy kurs przodowniczek narciarskich dla
czáonkiĔ WF i PW11.
Jak czytamy w materiaáach PUWFiPW, celem akcji narciarskiej dla kobiet
w sezonie zimowym 1932/1933 byáo: „wyszkolenie nowego zastĊpu instruktorek i przodowniczek narciarskich, wydoskonalenie narciarek [doskonalenie narciarek], propaganda i rozpowszechnienie narciarstwa wĞród kobiet i dzieci”12.
Przygotowanie kadry instruktorskiej kobiet miaáo siĊ odbyü na kursach instruktorskich i kursach przodowniczek narciarskich, natomiast „powszechne wyszkolenie narciarskie na kursach: dochodzących wstĊpnych i doskonalących”.
Kursy dla przodowniczek narciarskich w sezonie 1932/1933 miaáy zorganizowaü OkrĊgowe UrzĊdy WFiPW przy DOK: DOK nr II dla 15 uczestniczek z „terenu wáasnego”; DOK nr III dla 15 uczestniczek z „terenu wáasnego” i 5 uczestniczek z terenu DOK nr I; DOK nr V dla 15 uczestniczek z „terenu wáasnego”
i 5 uczestniczek z terenu DOK nr VII i VIII; DOK nr VI i IX dla 15 uczestniczek
z „terenu wáasnego”; DOK nr X dla 15 uczestniczek z „terenu wáasnego” i 5 uczestniczek z terenu DOK nr IV. W przypadku zgáoszenia siĊ na kursy wiĊkszej liczby kandydatek Kierownictwa OkrĊgowych UrzĊdów WFiPW mogáy je przyjąü
pod warunkiem pokrycia peánej odpáatnoĞci za kurs. Celem kursu przodowniczek narciarskich byáo przygotowanie kandydatek na kurs instruktorek narciarskich. Wytyczne PUWFiPW uwzglĊdniaáy narciarstwo oraz lekkoatletykĊ, páywanie, a takĪe áyĪwiarstwo i turystykĊ, jako te dziedziny, które „uwzglĊdniano
w pierwszym rzĊdzie” przy organizacji kursów przodowniczek poszczególnych
gaáĊzi sportu.
Kursy dla instruktorek narciarskich w sezonie 1932/1933 miaáy zorganizowaü OkrĊgowe UrzĊdy WFiPW przy DOK: DOK nr V dla 20 uczestniczek z „terenu wáasnego”; DOK nr IX dla 20 uczestniczek z „terenu wáasnego” i z terenu
DOK nr III; DOK nr X dla 20 uczestniczek z „terenu wáasnego” i z terenu DOK
nr VI13. Celem kursów instruktorskich byáo przygotowanie instruktorek narciarskich do samodzielnej pracy w terenie. Warto podkreĞliü, iĪ uczestniczki kursów
instruktorskich posiadaáy wáasny sprzĊt narciarski.
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) zorganizowaá w okresie od 27 grudnia
1930 r. do 6 stycznia 1931 r. kurs narciarski, w którym wziĊáo udziaá 28 harcerek14. DziewczĊta posiadaáy sprzĊt narciarski z wytwórni nart Wagnera z Bielska.
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Kurs narciarski dla máodzieĪy ĪeĔskiej szkóá Ğrednich miaá odbyü siĊ w Rabce w dniach 28 grudnia 1933 r. – 8 stycznia 1934 r.15 Organizatorem kursu byáo
Koáo Wychowawców Fizycznych z Warszawy. Opáata za kurs wynosiáa 70 zá.
Kursy narciarskie organizowaáo Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Kobiet (TKKFK)16.
Jak piszą C. Michalski i L. Rak: „Pierwszy obóz szkoleniowy dla kadry instruktorów odbyá siĊ w Zakopanem w dniach 27–31.12.1932 r. WziĊáa w nim
udziaá ogromna liczba uczestników. Zgáosiáo siĊ 381 osób, z czego przyjĊto na
obóz 349 osób. JednakĪe zgáosiáo siĊ tylko 255 osób, w tym 31 kobiet. W grupie
instruktorskiej byáo 186 mĊĪczyzn i wszystkie panie. Z wynikiem pozytywnym
ukoĔczyáo obóz 150 mĊĪczyzn i 25 paĔ (67% mĊĪczyzn i 81 % paĔ)”17.
Oprócz kursów instruktorskich w narciarstwie, dla kobiet organizowano
równieĪ obozy wypoczynkowo-narciarskie. W okresie od 27 grudnia 1937 r. do
8 stycznia 1938 r. odbyá siĊ w Poroninie obóz wypoczynkowo-narciarski dla kobiet z Krakowa, pracujących w handlu i przemyĞle18. Obóz przygotowaá OkrĊgowy Urząd WF w Krakowie oraz Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych. Okoáo 70 pracownic poĞwiĊcaáo 4 godziny dziennie jeĨdzie na nartach. Kolejne obozy tego
rodzaju miaáy odbyü siĊ 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
obejmowaá: narciarstwo, saneczkarstwo, wycieczki, naukĊ o Polsce, higienĊ i ratownictwo, pogadanki o wychowaniu fizycznym, pracĊ Ğwietlicową.
Propagowaniem i upowszechnianiem sportu narciarskiego wĞród kobiet
zajmowaáa siĊ instruktorka objazdowa wychowania fizycznego przy OkrĊgowym UrzĊdzie WFiPW20. Do jej zadaĔ naleĪaáo przeprowadzanie w miastach
i wiĊkszych osadach fabrycznych krótkich kursów propagandowych – 3-dniowych – takĪe w zakresie narciarstwa. Jak czytamy w instrukcji: „Uczestniczki
kursu nie naleĪy przemĊczaü, gdyĪ to zniechĊca, godziny zajĊü dostosowywaü
do godzin wolnych od zajĊü uczestniczek. […] Po skoĔczonym kursie uczestniczki naleĪy skierowaü […] do stowarzyszeĔ i klubów, gdzie wf. jest prowadzone bądĨ wyszukaü miejscową nauczycielkĊ lub instruktorkĊ wf., która po-
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„Start” 1933, nr 24, s. 11.
„Start” 1934, nr 22, s. 11.
C. Michalski, L. Rak, Teoria i praktyka treningu narciarskiego w latach 1919–1939, [w:] Narciarstwo polskie 1888–2008, red. L. Rak, E. Maáolepszy, Jasáo 2009, s. 91.
„Sport Polski” 1938, nr 5, s. 15.
„Sport Polski” 1939, nr 2, s. 16; 1939, nr 3, s. 16.
APK, SPZ, sygn. 756, Instrukcja dla instruktorki objazdowej wychowania fizycznego przy
OkrĊgowym UrzĊdzie WFiPW, Warszawa 1933, s. 227.
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czątkowo poprowadzi zespóá jako nie stowarzyszony, spoĞród uczestniczek naleĪy zanotowaü nadającą siĊ kandydatkĊ na kurs wstĊpny”21.
Elementem istotnym w rozwoju narciarstwa byáa dostĊpnoĞü sprzĊtu sportowego. PaĔstwowy Urząd WFiPW oraz Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa
propagowaáo akcjĊ „produkcji” sprzĊtu sportowego sposobem domowym pod
hasáem „Narty dla kaĪdego”. W 1932 r. wytworzono 3250 par nart, w 1934 r. –
587522. Organizowano i upowszechniano kursy domowego wyrobu nart. Celem
tych kursów byáo: „udostĊpnienie taniego sprzĊtu narciarskiego dla szerokich
warstw przez krzewienie umiejĊtnoĞci wyrabiania nart wáasnorĊcznie domowymi
Ğrodkami”23. Do wyrobu nart, zwáaszcza na terenach nizinnych, zalecano uĪywanie oprócz jesionu, innych gatunków drzewa, m.in. akacji, brzozy i grabu. W programie kursów domowego wyrobu nart byá punkt dotyczący wyrobu smarów24.
Program Mistrzostw Polski kobiet w narciarstwie w latach 1920–1933 przewidywaá biegi narciarskie; w latach 1933–1934 bieg zjazdowy; w latach 1935–1939
rozegrano konkurencje narciarstwa alpejskiego – bieg zjazdowy, slalom oraz
kombinacjĊ alpejską25. Biegi narciarskie przywrócono do programu Mistrzostw
Polski dopiero w 1950 r.
Pierwsze Mistrzostwa Polski (MP) kobiet w narciarstwie zostaáy przeprowadzone w lutym 1920 r. w Zakopanem. W biegu kobiet na dystansie 10 km zwyciĊĪyáa Z. Hoáubianka (Akademicki Związek Sportowy – AZS Kraków)26. W latach 1921–1922 i w 1925 r. mistrzynią Polski zostaáa ElĪbieta Michalewska-ZiĊtkiewiczowa (Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego –
SNPTT Zakopane)27. Jak pisze M. Rotkiewicz, E. Michalewska-ZiĊtkiewiczowa
„posiadaáa doskonaáą technikĊ, wielką brawurĊ w jeĨdzie oraz niezwykáą wytrzymaáoĞü. […] Byáa pierwszą i jedyną kobietą w Polsce, która skakaáa z wiĊkszych skoczni narciarskich, rywalizując z mĊĪczyznami. W 1920 r. zajĊáa piąte
miejsce w skokach narciarskich juniorów o mistrzostwo Polski na maáej skoczni
w Antaáówce, a w 1922 r. na III Mistrzostwach Polski w Worochcie zwyciĊĪyáa
w skokach seniorów II klasy”28. ElĪbieta Michalewska-ZiĊtkiewiczowa byáa
obecna na I Igrzyskach Olimpijskich (IO) w Chamonix w 1924 r.29 Nie zostaáa
dopuszczona do startu w zawodach w konkurencjach mĊĪczyzn. ZwyciĊĪyáa w miĊ21
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TamĪe, s. 243.
„Start” 1934, nr 1, s. 9; 1934, nr 23–24, s. 13.
APK, SPZ, sygn. 756, Kursy domowego wyrobu nart, s. 138.
Wyrobu smarów dokonywano wedáug wskazówek zawartych w podrĊczniku SprzĊt narciarski.
G. Máodzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719–721.
B. Woltmann, J. Gaj, Sport w Polsce 1919–1939, Gorzów Wlkp. 1997, s. 83.
M. Rotkiewicz, dz. cyt., s. 18; G. Máodzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719.
TamĪe.
Z. Porada, StaroĪytne i NowoĪytne Igrzyska Olimpijskie, Kraków [b.r.w.], s. 811.
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dzynarodowych zawodach sportowych w narciarstwie biegowym, rozegranych
we Francji i Wáoszech, uczestniczyáa w imprezach sportowych w Austrii, Czechosáowacji i Niemczech30.
W komunikacie Komisji Sportowej PZN ze stycznia i lutego 1924 r. ogáoszono listĊ zawodniczek sekcji narciarskich kobiet: SNPTT w Zakopanem –
Hanna Schielowa i E. ZiĊtkiewiczowa; AZS Kraków – Maria Borkowska-Dunin,
Wanda DubieĔska, Zofia Pacewiczowa i Irena Popielówna31; Lwowski Klub
Sportowy (LKS) „Czarni” Lwów – Maria Kawecka; LKS „PogoĔ” Lwów – Helena Bogucka, Irena Gwizdaáówna i Stefania Langiewiczówna; AZS Warszawa –
Wanda Denhof-Czarnocka i Irena Semadeniówna; Warszawski Klub Narciarski
– Maria Muckówna, Irena Popielska i Eugenia Segedzianka32.
Mistrzynią Polski w biegu narciarskim kobiet w 1923 r. zostaáa H. Schielo33
wa . W dniu 18 lutego 1924 r. w Krynicy kobiety startowaáy w MP w biegu
narciarskim na dystansie 8 km. Pierwsze miejsce zajĊáa W. DubieĔska, II – I. Gwizdaáówna, III – M. Borkowska-Dunin34.
W kolejnych latach (1926–1928) mistrzostwo Polski w biegu narciarskim
zdobyáa Janina Loteczkowa (Karpackie Towarzystwo Narciarzy – KTN we
Lwowie)35. J. Loteczkowa naleĪaáa nie tylko do najlepszych zawodniczek w Polsce, ale takĪe w Europie. W tym okresie zwyciĊĪyáa m.in. na zawodach miĊdzynarodowych w Austrii i Francji36. Redakcja „Startu” uznaáa Loteczkową za „najlepszą narciarkĊ Europy” w sezonie 1926/192737. Obok Loteczkowej i ZiĊtkiewiczowej, do najlepszych narciarek w Polsce w tym okresie naleĪy zaliczyü:
30
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„Start” 1927, nr 1, s. 5; 1927, nr 3, s. 9. E. Michalewska-ZiĊtkiewiczowa w 1924 r. zwyciĊĪyáa
w mistrzostwach Francji oraz na zawodach w Cortina d’Ampezzo. KarierĊ sportową rozpoczĊáa
w 1912 r. W tym samym roku ukoĔczyáa w Zakopanem kurs narciarski – „jazdy alpejskiej” pod
kierunkiem gen. M. Zaruskiego.
„Przegląd Sportowy” 1924, nr 46, s. 15. Irena Popielówna oprócz narciarstwa uprawiaáa páywanie i wioĞlarstwo. W 1924 r. obroniáa pracĊ doktorską, uzyskując stopieĔ doktora prawa na
Uniwersytecie JagielloĔskim w Krakowie.
„Przegląd Sportowy” 1924, nr 5, s. 8–9.
G. Máodzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719.
„Przegląd 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 wpáynĊáo bardzo dodatnio na wartoĞü wyników przez usuniĊcie jednostronnoĞci trasy i upodobnienia jej do tras europejskich”.
„Start” 1927, nr 1; G. Máodzikowski, J.A. Ziemilski, dz. cyt., s. 719–720. J. Loteczkowa za
udziaá w obronie Lwowa otrzymaáa KrzyĪ Obrony Lwowa. Sport rozpoczĊáa uprawiaü po zamąĪpójĞciu w 1922 r. W 1924 r. uczestniczyáa w kursie narciarskim Stolpego w Zakopanem.
Uprawiaáa równieĪ inne dyscypliny sportu: lekkoatletykĊ, kolarstwo, jazdĊ na motocyklu i tenis
ziemny.
„Start” 1927, nr 1, s. 5.
TamĪe.
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H. Bogucką, W. Czarnocką, W. DubieĔską, I. GwizdaáównĊ, B. Staszel-Polankową, H. Schielową38.
Wedáug redakcji „Startu”, „poziom naszego narciarstwa, a specjalnie kobiecego w porównaniu z zagranicą jest wysoki. PosiadaliĞmy w roku ubiegáym
[1926 r. – dopeánienie autorki] trzy zawodniczki bezkonkurencyjne w Europie.
Jaki to piĊkny wzór do naĞladowania dla naszych máodych narciarek i dla tych,
które narciarkami byü pragną”39. W innym materiale, przedstawionym na áamach „Startu”, czytamy: „Narciarstwo polskie z roku na rok tĊĪeje, rozrasta siĊ
Īywioáowo. W pierwszym szeregu kroczą nasze narciarki, których triumfy ogląda caáa Europa. Czy to bĊdą niezwykáe popisy «pani Eli» ZiĊtkiewiczowej w Luchon
Superbagneres, czy zdobyte przez p. Loteczkową mistrzostwa Francji, Austrii
i Czech, czy teĪ krajowe sukcesy fenomenalnej góralskiej dziewczyny, StaszelPolankowej, wszĊdzie widzimy, Īe Polki w narciarstwie są niepokonane. Jedynie groĨne konkurentki skandynawskie nie ukazują siĊ na zawodach kontynentu,
nie moĪemy wiĊc oceniü ich klasy i porównaü z naszymi «niezwyciĊĪonymi»”40.
W narciarstwie biegowym czoáową zawodniczką Polski byáa Bronisáawa
Staszel-Polankowa (TG „Sokóá” Zakopane). ZwyciĊĪyáa ona w miĊdzynarodowych zawodach, które odbyáy siĊ 7 lutego 1929 r. w Zakopanem41. W zawodach
wystartowaáy 23 zawodniczki z piĊciu paĔstw: z Polski, Czechosáowacji, Szwajcarii, WĊgier i Wáoch. Bronisáawa Staszel-Polankowa zostaáa mistrzynią Polski
w narciarstwie biegowym w 1929 i 1930 r.42 Tytuá wicemistrzyni Polski (w 1930 r.)
zdobyáa Zofia Stopkówna (SNPTT). W kolejnych latach mistrzyniami Polski
w narciarstwie biegowym zostaáy: w 1931 r. – B. Staszel-Polankowa (zawody zostaáy rozegrane w WiĞle, na dystansie 6300 m); w 1932 i 1933 r. – Z. Stopkówna43.
W 1931 r. MP w narciarstwie odbyáy siĊ w WiĞle. Tytuá wicemistrzowski
w biegu narciarskim na dystansie 6 km wywalczyáa Z. Stopkówna, III miejsce zajĊáa
Giewontówna44. W zawodach wystartowaáo 19 zawodniczek, natomiast bieg ukoĔczyáo 17 narciarek. W taki sposób zawody kobiet przedstawiáo czasopismo „Stadion”: „Bieg paĔ nie naleĪaá do specjalnych sensacji. Bronka wygraáa «jak chciaáa».
TakĪe Stopkówna odbijaáa siĊ wyraĨnie od reszty. NieĨle wypadá debiut Grotowskiej, natomiast Loteczkowa oraz Lorenzówna (12-ta) nieco gorzej siĊ spisaáy”45.
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W latach 1933–1935 tytuáy mistrzyĔ Polski w narciarstwie alpejskim zdobyáy: w biegu zjazdowym, w latach 1933–1935 – B. Staszel-Polankowa; w 1935 r.
w slalomie kobiet – K. Bednarzówna (TG „Sokóá”); w 1935 r. w kombinacji alpejskiej – Z. Stopkówna46.
Mistrzostwo Polski w 1936 r. w zjeĨdzie zdobyáa 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, tytuá wicemistrzowski – 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) zwyciĊĪyáa H. Godl (Austria), natomiast z Polek najlepszą zawodniczką byáa H. Marusarzówna.
Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim rozegrano w marcu 1939 r.
w Zakopanem48. W biegu zjazdowym wygraáa H. Marusarzówna, wyprzedzając
ZofiĊ StopkównĊ, BeckerównĊ, MusiolikównĊ i M. MarusarzównĊ. H. Marusarzówna zwyciĊĪyáa równieĪ w slalomie i kombinacji alpejskiej49.
Helena Marusarzówna zdobyáa w okresie miĊdzywojennym najwiĊkszą liczbĊ tytuáów mistrzowskich – 10 (narciarstwo alpejskie – slalom, bieg zjazdowy,
dwubój alpejski)50. Zawodniczka „Sokoáa” – B. Staszel-Polankowa – wywalczyáa 8 tytuáów mistrzowskich w narciarstwie alpejskim i klasycznym; 3-krotnymi
mistrzyniami Polski byáy: Janina Loteczkowa, E. Michalewska-ZiĊtkiewiczowa,
Zofia Stopkówna.
W dniach od 11 do 19 lutego 1939 r. w Zakopanem odbyáy siĊ mistrzostwa
Ğwiata w narciarstwie, na których wystartowaáy Polki. SpoĞród konkurencji alpejskich najlepiej zaprezentowaáy siĊ w slalomie, gdzie Z. Stopkówna zajĊáa
VIII miejsce, natomiast H. Marusarzówna – IX51. W innych konkurencjach,
w kombinacji alpejskiej Z. Stopkówna byáa VIII, a H. Marusarzówna – XII;
46
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w Murren (Szwajcaria) – bieg zjazdowy i slalom; w latach 1932–1939 program zawodów skáadaá siĊ z biegu zjazdowego, slalomu i kombinacji alpejskiej. Na Igrzyskach Olimpijskich kobiety po raz pierwszy rywalizowaáy w narciarstwie w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) w 1936 r.
Rozegrano wówczas zawody w kombinacji alpejskiej.
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w biegu zjazdowym – Z. Stopkówna zajĊáa XIX miejsce, H. Marusarzówna –
XXI52. Najlepszą zawodniczką w narciarstwie alpejskim zostaáa Niemka – Christel Cranz (wygraáa wszystkie konkurencje).
W miĊdzynarodowych zawodach TG „Sokóá”, które odbyáy siĊ w Zakopanem 12–13 stycznia 1929 r., wziĊáy udziaá sokolice z Polski i Czechosáowacji.
W biegu kobiet na dystansie 6 km I miejsce zajĊáa B. Staszel-Polankowa53.
Oddziaá narciarski TG „Sokóá” w Zakopanem planowaá organizacjĊ zawodów narciarskich w dniu 1–2 stycznia 1925 r.54 W programie zawodów przewidziano bieg kobiet na dystansie 6 km. Zawody „Sokoáa” w narciarstwie, w 1931 r.
odbyáy siĊ w Makowie55. ZwyciĊĪyáa Staszel-Polankowa, wyprzedzając LorentzównĊ i Ochotnicką. W zawodach narciarskich o Mistrzostwo ZTG „Sokóá”, przeprowadzonych w lutym 1935 r., w biegu zjazdowym zwyciĊĪyáa Maria Brzozinka (Zakopane) przed Józefą ĩakówną (Bielsko-Biaáa) i Marią Motykówną (Zakopane)56.
Wychowanie fizyczne i sport w Związku Strzeleckim w 1934 r. uprawiaáo
15 156 kobiet57. Do najbardziej popularnych dziedzin naleĪaáy: lekkoatletyka,
siatkówka, sporty wodne. Zimą we wszystkich oddziaáach Związku Strzeleckiego prowadzona byáa gimnastyka oraz áyĪwiarstwo i saneczkarstwo. Narciarstwo,
ze wzglĊdu na duĪy koszt sprzĊtu, naleĪaáo do mniej popularnych. Ogóáem (kobiety i mĊĪczyĨni) dziaáalnoĞü prowadziáo ponad 500 sekcji narciarskich58.
W miĊdzynarodowych akademickich mistrzostwach Polski w narciarstwie
w 1936 r., w biegu zjazdowym zwyciĊĪyáa Liliowska (Akademicki Zespóá Sportowy – AZS – Kraków)59. Kolejne takie zawody zostaáy rozegrane w Krynicy
w 1938 r. W biegu zjazdowym najlepszą okazaáa siĊ Szczygáówna (Kraków), przed
Martinsons (àotwa) i Liliowską; w slalomie I miejsce przypadáo Liliowskiej60.
Kobiety braáy udziaá w Robotniczych Mistrzostwach Polski w narciarstwie.
Bieg narciarski (w 1936 r.) na dystansie 8000 m wygraáa Maria Sawicka (Warszawa)61. Zawody odbyáy siĊ w Siankach62.
W MP centrali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW) w 1936 r.
w biegu narciarskim na dystansie 8 km najlepszą okazaáa siĊ àawrynowiczówna
52
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(KPW „Ognisko” Wilno). W mistrzostwach narciarskich Pocztowego Przysposobienia Wojskowego (PPW) w 1936 r., w biegu zjazdowym wygraáa Skorukówna (Wilno)63.
W zawodach narciarskich Związku „Makkabi” w Polsce w 1936 r. I miejsce
w biegu na dystansie 6 km zajĊáa GoldberĪanka (ĩydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe – ĩTGS – „Makkabi” Nowy Targ)64. Kobiety reprezentowaáy Związek Makkabi na Zimowych Makabiadach. W I Zimowej Makabiadzie,
rozegranej w Zakopanem w 1933 r., záoty medal zdobyáa L. Szwarcbard (bieg
narciarski na dystansie 8 km) oraz sztafeta narciarska 3 x 5 km65.
W mistrzostwach Warszawy w narciarstwie biegowym, które odbyáy siĊ
w styczniu 1931 r., zwyciĊĪyáa Jadwiga Grotowska, II miejsce zajĊáa Hanna JabáczyĔska, III – Maria Tryniszewska66. Wszystkie zawodniczki reprezentowaáy
AZS Warszawa.
Mistrzostwa narciarskie Podhala odbyáy siĊ w dniach 31 stycznia – 2 lutego
1931 r. Bieg narciarski kobiet na dystansie 4 km wygraáa B. Staszel-Polankowa,
II miejsce – Stopkówna, III – Lorenzówna, IV – Szwarcbartówna, V – WilĪanka67. Mistrzostwo okrĊgu podhalaĔskiego w biegu zjazdowym w 1939 r. wygraáa
Bornetówna, wyprzedzając ûwiertniakównĊ i StopkównĊ68.
Jedna z najlepszych polskich lekkoatletek – Halina Konopacka-Matuszewska uczestniczyáa w 1931 r. w zawodach narciarskich w Krynicy, zajmując
III miejsce69.
W rozegranych w lutym 1924 r. zawodach narciarskich o mistrzostwo Lwowa, w biegu kobiet na dystansie 3,5 km zwyciĊĪyáa I. Gwizdaáówna, wyprzedzając H. Bogucką i ZarugiewiczównĊ70. We Lwowie, w lutym 1932 r. bieg narciarski na dystansie 8 km wygraáa Kostecka (Karpackie Towarzystwo Narciarskie –
KTN), przed Gwizdaáówną (reprezentowaáa „Czarnych” Lwów) i Kuranówną
(„Strzelec”); w dniu 13 marca 1932 r. pierwsze miejsce w biegu na dystansie
6 km zajĊáa H. Bogucka71.
Do najlepszych narciarek w konkurencjach biegowych na WileĔszczyĨnie,
na przeáomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. naleĪy zaliczyü: Batrze63
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bównĊ, EtównĊ, DaukszankĊ (Akademicki Związek Sportowy – AZS – Wilno),
Grabowicką, Kalinowską, LatwisównĊ, MincerównĊ, Wasilewską, WojciechowiczównĊ (AZS)72. Mistrzynią Wilna w biegu narciarskim, rozegranym w 1931 r.
zostaáa Latwisówna, zaĞ II miejsce zajĊáa Grabowicka73. W Trokach odbyáy siĊ
w 1932 r. zawody narciarskie na odznakĊ PZN. W biegu kobiet na dystansie
8 km – I miejsce przypadáo Jackiewiczównie, natomiast w biegu dziewcząt na
dystansie 4 km – Lenartowiczównie74.
W 1931 r. w Sáonimie (woj. nowogródzkie) bieg na dystansie 8 km wygraáa
àukowska, natomiast w Nowogródku w biegu na dystansie 9 km – Skąpska75.
Staraniem Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego (PKWFiPW) w BrzeĪanach (woj. tarnopolskie) urządzono zawody
narciarskie. W biegu kobiet na dystansie 5 km najlepszą okazaáa siĊ Jadwiga
Mozerówna przed Karoliną Mazurkiewiczówną76.
Narciarskie mistrzostwo ĩywca w 1931 r. w biegu na dystansie 8 km zdobyáa Gruye, wyprzedzając MusialikównĊ77.
W narciarstwie kobiecym rozgrywano biegi druĪynowe. W marcu 1931 r.
w Zakopanym zwyciĊĪyá zespóá SNPTT (Stopkówna, Fiszerowa, Szostakówna)
przed druĪyną „Wisáy” (WilĪanka, Bochnikówna, Burnatówna)78. Poza konkursem wziĊáa udziaá E. ZiĊtkiewiczowa. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnĊáa
Stopkówna, II – WilĪanka, III – E. ZiĊtkiewiczowa79.
W 1932 r. na zakoĔczenie kursu narciarskiego studentów Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF), który odbyá siĊ w Krynicy, przeprowadzono bieg narciarski kobiet na dystansie 8 km. Wystartowaáo 35 zawodniczek,
spoĞród których najlepszą okazaáa siĊ Malcówna80.
W Zakopanem przeprowadzano miĊdzyorganizacyjne zawody narciarskie
przysposobienia wojskowego (m.in. z udziaáem Kolejowego PW, Pocztowego
PW, PW LeĞników, Związku Strzeleckiego). W zawodach odbytych w 1939 r.
w biegu zjazdowym zwyciĊĪyáa Musialikówna przed Petri i Biaákiewiczówną81.
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Kobiety uczestniczyáy w próbach na zdobycie odznaki narciarskiej. Podczas
zawodów narciarskich w Warszawie w styczniu 1931 r. 3 narciarki uzyskaáy odznakĊ srebrną, natomiast 10 – brązową82. Wedáug stanu na dzieĔ 1 stycznia 1937 r.
sokolice posiadaáy 23 odznaki narciarskie (Dzielnica Krakowska – 9, Dzielnica
Maáopolska – 11, Dzielnica Wielkopolska – 3)83.
Zadaniem odznaki narciarskiej byáo: „budziü jak najszersze zainteresowanie
do üwiczeĔ na nartach; zachĊcaü máodzieĪ do racjonalnego uprawiania sportu
narciarskiego; utrzymaü sprawnoĞü narciarską do jak najpóĨniejszego wieku”84.
Na áamach prasy sportowej ukazywaáy siĊ artykuáy poĞwiĊcone narciarstwu,
dotyczące innej tematyki niĪ organizacja kursów narciarskich oraz wspóázawodnictwa sportowego. W numerze 16 z 1927 r. czasopisma „Start” – poĞwiĊconego
gáównie kulturze fizycznej kobiet – czytamy: „WartoĞü narciarstwa jako sportu
jest bardzo wielka. Uprawiamy go w idealnych warunkach higienicznych.
Wpáyw narciarstwa na ustrój fizyczny czáowieka jest doskonale wszechstronny.
Jak wiele radoĞci i przyjemnoĞci daje sport ten swoim adeptom, wie o tym kaĪdy, kto choü raz narty przypiąá do butów lub choü raz patrzyá na treningi narciarskie”85. Narciarstwo, wbrew ogólnej opinii, nie byáo „sportem specjalnie drogim,
sportem jednostek wybranych”86.
Czasopisma sportowe propagowaáy pozycje ksiąĪkowe z zakresu sportów
zimowych, w tym równieĪ narciarstwa, m.in. W. ZiĊtkiewicza pt. Jazda na nartach i pt. SprzĊt narciarski87.
Popularyzującym i upowszechniającym narciarstwo kobiet byá artykuá Antoniego Heinricha pt. Kobieta jedzie na narty88. Wskazano w nim na uwarunkowania tej dziedziny sportu, takie jak: sprawnoĞü fizyczna, odpowiedni sprzĊt
oraz fachowy instruktor. Poruszono problem stanu zdrowia (badania w poradni
sportowej) oraz zaprawy do treningu narciarskiego (przynajmniej 1–2 razy w tygodniu, w okresie jesiennym naleĪaáo uczestniczyü w zajĊciach z gimnastyki
oraz zalecano marsze i spacery)89.
W artykule Przed laty 20 i dziĞ ukazano ewolucjĊ stroju narciarskiego kobiet90. W narciarskim stroju kobiecym „ewolucja nastąpiáa bardzo szybko”. Na
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początku lat trzydziestych XX w. zwracano uwagĊ na wygodĊ, higienĊ, a takĪe
elegancjĊ. Na strój kobiet – narciarek skáadaáy siĊ spodnie norweskie lub
„pumpsy”, beret lub czapeczka z daszkiem, mĊska kurtka narciarska, serdak,
kamizelka lub wiatrówka91. Narciarki faworyzowaáy brązowy kolor stroju92.
W latach 1919–1939 w Polsce starano siĊ propagowaü i upowszechniü sport
narciarski wĞród kobiet. Dlatego teĪ doĞü kontrowersyjny jest wniosek wysuniĊty w pracy pt. Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny, iĪ narciarstwo byáo sportem
„elitarnym i dostĊpnym jedynie dla zamoĪnej sfery ludnoĞci”93.
W okresie miĊdzywojennym nastąpiá rozwój narciarstwa kobiet w Polsce.
Sekcje kobiece prowadzono w klubach sportowych oraz towarzystwach spoáecznych, m.in. w TG „Sokóá” i Związku Strzeleckim. Kobiety uczestniczyáy
w kursach instruktorskich oraz wspóázawodnictwie sportowym. Do najlepszych
narciarek okresu miĊdzywojennego w Polsce naleĪy zaliczyü: J. Loteczkową,
H. MarusarzównĊ, E. Michalewską-ZiĊtkiewicz, B. Staszel-Polankową, Z. StopkównĊ. Nastąpiáa ewolucja w stroju sportowym, jak równieĪ wzrosáa popularnoĞü tej dziedziny sportu wĞród 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 Poland. Women’s sections were organised in sports clubs and community associations, 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. Marusarz, E. Michalewska-ZiĊtkiewicz, 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.
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