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The article presents the results of the exploratory qualitative research carried out in the beginning of
2012 by the Social Action 2012 research team. The research aimed at reconstruction of the perspective of sportswomen on the benefits of professional sport, as well as specific challenges they have to
face. The first part of the article elucidates the conceptualization of the research problem and methodological obstacles met during the research process; the second part presents the analysis of 16 IDI
carried with sportswomen. The preliminary research indicated the further research directions concerning the sport of women in Poland, particularly in the area of gender discrimination.
Renata Wãoch, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa.

1. KONTEKST BADANIA: MEANDRY DOCHODZENIA
DO PROBLEMU BADAWCZEGO

Niniejszy artykuã przedstawia wyniki wstčpnego, eksploracyjnego badania jakoĤciowego dotyczĈcego sytuacji kobiet uprawiajĈcych sport wyczynowy, przeprowadzonego przez Projekt Spoãeczny 2012 w okresie styczeę-maj 2012 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia wyników,
chcielibyĤmy nakreĤliþ kontekst badania i krótko przedstawiþ proces ba________________
1 Projekt Spoãeczny 2012 (w skãadzie: prof. Anna Giza-Poleszczuk, Agata Dembek, Aleksandra Goãdys, Marcin Podziemski, Maria Rogaczewska, Maria Szymborska, dr Renata
Wãoch) od 2008 roku prowadzi badania w zakresie socjologii sportu oraz dziaãania spoãeczne
w tym obszarze dzički grantowi uzyskanemu od amerykaęskiej Fundacji Trust for Central
and Eastern Europe. Projekt afiliowany jest przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: www.ps2012.pl/ (wszystkie materiaãy elektroniczne zostaãy zaczerpničte w trakcie
kwerendy internetowej trwajĈcej od stycznia do lutego 2012 r.).
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dawczy. Uwaİamy bowiem, İe jego rekonstrukcja rzuca ciekawe Ĥwiatão na
problem aktywnoĤci sportowej kobiet, równieİ w wymiarze sportu wyczynowego.

1.1. WĈtek aktywnoĤci sportowej kobiet
w badaniach Projektu Spoãecznego

Punktem wyjĤcia badaę na temat sportu kobiet byãy wczeĤniejsze badania realizowane przez Projekt Spoãeczny 2012, stanowiĈcy zespóã mãodych
socjologów i socjoloİek afiliowanych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009 i 2011 na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki zespóã Projektu nadzorowaã badania dotyczĈce spoãecznej roli
boisk Orlik. Ogãoszony w 2007 roku pod wpãywem impulsu zwiĈzanego
z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa goszczenia Mistrzostw Europy
w piãce noİnej rzĈdowy program tworzenia maãej infrastruktury sportowej
przyniósã wymierne rezultaty: w latach 2008-2013 zbudowano 2604 obiektów zãoİonych z dwóch boisk i skromnego zaplecza sanitarnego. Gãównym
celem wspomnianych badaę byãa ewaluacja ich funkcjonowania oraz diagnoza ich spoãecznego potencjaãu, na przykãad w wymiarze budowania
kapitaãu spoãecznego i integracji maãych spoãecznoĤci. Przy okazji jednak
pojawião sič wiele interesujĈcych wĈtków pobocznych: dotyczyãy one mičdzy innymi wykluczenia i samowykluczenia z aktywnoĤci na Orlikach
dziewczĈt i kobiet. Orliki cieszyãy sič zainteresowaniem gãównie chãopców,
a gros organizowanych tam zajčþ dotyczyãa piãki noİnej (93% Orlików; dla
porównania, zajčcia z fitness organizowane byãy na 3% Orlików). Animatorzy Orlików w wywiadach podkreĤlali, İe podstawowĈ barierĈ dla dziewczĈt i kobiet (zwãaszcza starszych) jest wedãug nich „wstyd zwiĈzany z pokazywaniem wãasnego ciaãa”2. Zarazem jednak wičkszoĤþ z nich uwaİaãa,
İe „problem nieuczestniczenia kobiet to problem indywidualny” lub wynikajĈcy z biologicznych czy kulturowych róİnic mičdzy pãciami, który nie
wymaga podejmowania dziaãaę majĈcych na celu aktywizacjč tej grupy.
Ogólnie, wičkszoĤþ osób zwiĈzanych z funkcjonowaniem Orlików (animatorów, nauczycieli wychowania fizycznego, lokalnych dziaãaczy sportowych) uznawaãa za „naturalne”, İe Orliki bčdĈ miejscem aktywnoĤci sportowej gãównie chãopców i mčİczyzn.
________________
2 Projekt Spoãeczny 2012, Raport z badania jakoĤciowego i iloĤciowego, dotyczĈcego potencjaãu rozwoju programów mičkkich na infrastrukturze sportowej powstaãej w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 2012, http://orlik2012.pl/uploads/dokumenty/
sprawozdania/raport_orlik%2016%2003%202012.pdf.
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Przejawy wykluczania i samowykluczania kobiet z szerzej pojčtego zainteresowania kulturĈ sportowĈ ujawniãy równieİ badania fokusowe dotyczĈce spoãecznego odbioru organizacji Euro 2012, przeprowadzone w czterech miastach-gospodarzach – uczestniczĈce w nich kobiety doĤþ zgodnie
deklarowaãy, İe jest to impreza zmaskulinizowana, niebudzĈca ich wičkszego zainteresowania3.
1.2. Problem sportu kobiet w polskiej literaturze przedmiotu

WĈtki, które pojawiãy sič we wspomnianych badaniach, wzbudziãy zainteresowanie badaczy projektu kwestiĈ sportu kobiet w Polsce. Pierwszym
w epoce pandemonium Internetu krokiem majĈcym zmapowaþ pole ewentualnego badania byão (jakİeby inaczej) wpisanie w wyszukiwarkč Google
hasãa „sport kobiet w Polsce”. Krok ten powtórzyãyĤmy ponownie w styczniu 2013 roku – poza lakonicznym hasãem Wikipedii dotyczĈcym sportu
w Polsce w ogóle oraz odnoĤnikiem do raportu Projektu Spoãecznego, na
którego kanwie powstaã niniejszy artykuã, na kolejnych miejscach pojawiajĈ
sič linki do stron zatytuãowanych: „Najãadniejsze kobiety w polskim sporcie”, „Najseksowniejsze kobiety polskiego sportu”, „Kobiece, pičkne, wysportowane. Najpičkniejsze kobiety polskiego sportu”, „Wyniki sondy:
Wãoszczowska najpičkniejszĈ kobietĈ polskiego sportu”. Naturalnie, taki
przeglĈd nie ma İadnej wartoĤci naukowej, ale jedynie ilustracyjnĈ, jednak
dobrze ukazuje, w jakim kontekĤcie dyskursywnym funkcjonuje problem
sportu kobiet w Polsce. Warto teİ zwróciþ uwagč na fakt, İe w jčzyku polskim nie funkcjonuje autonomiczne okreĤlenie kobiety uprawiajĈcej zawodowy sport – mamy do czynienia z nieprawidãowĈ kalkĈ jčzykowĈ z angielskiego w postaci „sportsmenki”.
Kolejnym krokiem badawczym byãa próba wykonania kwerendy bibliotecznej w obrčbie polskiej literatury przedmiotu. Szybko okazaão sič, İe jest
ona wyjĈtkowo skĈpa, co naleİy uznaþ za odzwierciedlenie sãabego stanu
rozwoju socjologii sportu w Polsce w ogóle, a refleksji teoretycznej
i badaę empirycznych dotyczĈcych spoãecznego wymiaru sportu kobiet
w szczególnoĤci. Nieliczne polskie publikacje dotyczĈce wyczynowego
sportu kobiet w ogromnej wičkszoĤci dotyczĈ kwestii medycznych, zdrowotnych i treningu fizycznego.
Dla przykãadu warto przyjrzeþ sič bliİej kilku z nich. W 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet wydaão pokonferencyjny zbiór artyku________________
3 Projekt Spoãeczny 2012, Spoãeczne oczekiwania wobec UEFA EURO 2012, 2011,
http://projekts.skygroup.pl/uploads/media/files/raporty/spo%C5%82eczne_oczekiwania_
dotycz%C4%85ce_uefa_euro_2012.pdf.
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ãów zatytuãowanych Sportsmenka – kobietĈ sukcesu…4. Zamieszczone tam
teksty majĈ charakter przede wszystkim teoretyczny lub dotyczĈ kwestii
psychofizycznych i medycznych. PojawiajĈ sič wprawdzie wĈtki dyskryminacji kobiet w obszarze sportu, brak w nich jednak odniesienia do konkretnej i specyficznej sytuacji kobiet uprawiajĈcych sport w Polsce. Na przykãad
w artykule zatytuãowanym Szklany sufit nad sportem kobiet Anna Pawlak
stawia za T. Veblenem tezč, İe „sport byã od zawsze sprawĈ mčskĈ”5 i İe
„bez zrozumienia «mčskiej kultury» kobiety ãatwo zostajĈ odrzucone na
boczny tor”6, lecz zarazem ostroİnie zaznacza, İe nie chce zostaþ posĈdzona
o „damski szowinizm, czy jeszcze gorzej, o walczĈcy feminizm”7. Pawlak
nawiĈzuje równieİ do kwestii hegemonii wizerunku idealnego ciaãa w sporcie, ale w İaden sposób tej kwestii nie rozwija. Jej recepta na walkč ze
szklanym sufitem w sporcie kobiet jest równieİ bardzo charakterystyczna:
„Nakazami, poleceniami, zaleceniami, najbardziej nawet sãusznymi, nie
zmienimy systemu wychowania i specyfiki rozdziaãu ról spoãecznych.
Szklanego sufitu nie rozbijemy ani pneumatycznym mãotem, ani laserem,
lecz – Ĥlicznie, delikatnie, pierĤcionkiem z diamentowym oczkiem [wszystkie podkreĤlenia w artykule autorki] – w niewidzialnym trzeba wycinaþ
coraz wičkszy i wičkszy otwór. IĤþ krok za krokiem drogĈ, którĈ doszãy
pokolenia kobiet do powszechnego, w Polsce wyİszego od mčİczyzn, wyksztaãcenia”8.
Druga z nielicznych publikacji dotyczĈcych sportu kobiet w Polsce zostaãa wydana w 2008 roku pod patronatem Kancelarii Senatu9. Niemal
wszystkie zamieszczone w niej artykuãy dotyczĈ wymiaru czysto fizycznego, zdrowotnego lub medycznego sportu kobiet. Za typowy przykãad myĤlenia o sporcie kobiet w Polsce moİna uznaþ wstčp autorstwa ówczesnego
wiceprzewodniczĈcego sejmowej Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
Józefa Bergiera: „Zapewne znaczna grupa spoãeczeęstwa chciaãaby tylko
podziwiaþ zgrabne, ãadne i eleganckie kobiety, ale one oprócz swojej niewĈtpliwej urody chcĈ takİe uprawiaþ sport”10. WyjĈtek stanowi artykuã
Zofii įukowskiej i Ryszarda įukowskiego Sport kobiet – szanse i zagroİenia11,
ale podobnie jak w przypadku wczeĤniej omawianej publikacji, ma on cha________________
4 Sportsmenka – kobietĈ sukcesu… KorzyĤci i bariery aktywnoĤci sportowej kobiet, red. J. Kãodecka-Róİalska, Warszawa 2003.
5 Ibidem, s. 18.
6 Ibidem, s. 19.
7 Ibidem, s. 18.
8 Ibidem, s. 23.
9 Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy, Warszawa 2008.
10 Ibidem, s. 7.
11 Ibidem, s. 24-32.

Sport kobiet w Polsce: zaproszenie do diagnozy

61

rakter gãównie teoretyczny i nie opiera sič na wynikach rzetelnych badaę
empirycznych. Autorzy powierzchownie omówili kwestie wpãywu pãci
psychologicznej – stereotypów mčskoĤci i kobiecoĤci – na sukcesy sportowe
kobiet; mimochodem wspomnieli o zjawisku molestowania seksualnego
zawodniczek: „JeĤli chodzi o granice tych wičzi osobistych, to zaleİy od
postawy trenera i jego odpowiedzialnoĤci za tč postawč. Znany byã np. trener kobiet, pracujĈcy w jednej z dyscyplin z kadrĈ, który gãosiã tezč, İe nic
tak nie bčdzie motywowaþ zawodniczki do uprawiania sportu, jak osobiste
bliskie kontakty z trenerem, inny z kolei dziaãania inicjacyjne tych kontaktów stosowaã w sporcie z mãodymi zawodniczkami. Na szczčĤcie nie jest to
zjawisko powszechne, ale takie przypadki sĈ znane”12.
Z publikacji w czasopismach branİowych warto pokrótce przeanalizowaþ artykuãy Tomasza Sahaja13 i Stanisãawa Sochy14. Sahaj15 stawia tezč, İe
kobiety „z niezwykãĈ determinacjĈ i duİym uporem doprowadziãy do caãkowitego równouprawnienia pãci w uprawianiu sportu”, tylko po to, by
nastčpnie zaznaczyþ, İe owa „gorĈca i niczym nieposkromiona chčþ kobiet,
by uprawiaþ sport, nie znajdowaãa i nie znajduje dziĤ zbyt szerokiego poparcia wĤród teoretyków sportu”, skupiþ sič na omówieniu negatywnych
skutków uprawiania sportu przez kobiety i skonkludowaþ, iİ „ze wzglčdu
na swĈ psychofizycznĈ konstrukcjč kobiety majĈ po prostu znacznie wičcej
do stracenia niİ mčİczyĮni”. Artykuã Sochy jest bardziej wywaİony. Autor,
na fali analizy wyników polskich sportowców na Igrzyskach w Atenach,
gdzie kobiety zdobyãy 7 na 10 medali, omawia pokrótce bariery dotyczĈce
sportu zawodowego kobiet w Polsce, takie jak: system ksztaãcenia trenerów
i kwestie finansowania, brak zainteresowania ze strony gremiów decyzyjnych oraz wsparcia ze strony przedstawicieli polskiej nauki i nauk o kulturze fizycznej. Ostatecznie jednak stwierdza, İe owo wsparcie potrzebne jest
zawodniczkom przede wszystkim po to, by aktywnoĤþ sportowa nie upoĤledzaãa ich funkcji macierzyęskich16.
Kwerenda biblioteczna w obrčbie polskiej literatury przedmiotu pokazaãa, İe refleksja teoretyczna nad sportem kobiet w Polsce jest bardzo
skromna, a przy tym przesycona skryptami kulturowymi i stereotypami.
Brakuje teİ systematycznych badaę empirycznych dotyczĈcych problemów
zarówno sportu powszechnego, jak i sportu zawodowego kobiet. O wielu
________________

Ibidem, s. 27.
T. Sahaj, Kobiety we wspóãczesnym sporcie, „Sport Wyczynowy” 2004, nr 1-2, s. 55-63.
14 S. Socha, Sport kobiet w Polsce – potrzeby a rzeczywistoĤþ, „Sport Wyczynowy” 2005,
nr 1-2, s. 20-25.
15 T. Sahaj, op. cit., s. 60 i n.
16 S. Socha, op. cit., s. 25.
12

13
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istotnych problemach, takich jak mankamenty i wynaturzenia systemu treningowego, zjawisko molestowania seksualnego czy brak finansowania,
autorzy wspomnianych publikacji wprawdzie napomykajĈ, lecz nie rozwijajĈ tych wĈtków.
Podstawowe wytyczne do eksploracyjnego, wstčpnego badania na temat sportu zawodowego kobiet w Polsce zostaãy zatem oparte na przeglĈdzie literatury zagranicznej17. Na Ĥwiecie badania nad sportem kobiet rozwijajĈ sič prčİnie zarówno w obrčbie socjologii sportu, socjologii ciaãa, jak
i gender studies; dotyczy to zwãaszcza paęstw, w których wprowadzono instytucjonalne rozwiĈzania majĈce zapobiegaþ dyskryminacji kobiet w sporcie
(gãównie kraje anglojčzyczne: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Wielka Brytania). ZaãoİyliĤmy, İe problemy i wĈtki opisywane przez autorów
zagranicznych w wičkszym lub mniejszym stopniu mogĈ wystčpowaþ
w polskim kontekĤcie, w odniesieniu do Polek uprawiajĈcych sport zawodowy/wyczynowy; szukaãyĤmy teİ ich ilustracji lub polskich analogii
z wykorzystaniem prostej kwerendy prasowej lub internetowej.
W zagranicznej literaturze przedmiotu najczčĤciej wskazuje sič na nastčpujĈce czynniki ograniczajĈce uczestnictwo kobiet w sporcie zawodowym:
• Utoİsamienie sportu z mčskoĤciĈ, a szerzej – kultury sportowej z kulturĈ mčİczyzn.
W rezultacie kobiety rzadziej uprawiajĈ sport niİ mčİczyĮni, a wachlarz
dyscyplin wybieranych przez nie jest znacznie mniej zróİnicowany18. Skojarzenie sportu z mčskoĤciĈ sprawia, İe kobiety najczčĤciej zajmujĈ sič sportami zgodnymi z konwencjonalnĈ koncepcjĈ kobiecoĤci lub pozwalajĈcymi
________________
17 A. Blue, Faster, Higher, Further: Women’s Triumphs and Disasters at the Olympics, London
1988; M.D. Costa, S.R. Guthrie, Women and Sport: Interdisciplinary Perspectives, Champaign
1994; S. Cahn, Coming on Strong: Gender and Sexuality in Twentieth-Century Women’s Sport,
Harvard 1995; M. Nelson Burton, The Stronger Women Get, the More Men Love Football: Sexism
and the American Culture of Sports, New York 1995; S. Bandy, A. Darden, Crossing Boundaries:
An International Anthology of Women’s Experiences in Sport, Champaign 1999; J. Hargreaves,
Heroines of Sport. The politics of Difference and Identity, London-New York 2000; J. McKay,
M.A. Messner, D. Sabo, Masculinities, Gender Relations, and Sport, London 2000; R.B. Everhart,
C.L. Pemberton, Advancing Women in Leadership: The Institutionalization of a Gender Biased Sport
Value System, 2001, http://www.advancingwomen.com/awl/winter2001/everhart_pember
ton.html; M.A. Messner, Taking the Field: Women, Men, and Sports, Minneapolis 2002; T. Kay,
R. Jeanes, Women, Sport and Gender Inequity, [w:] Sport and Society: A Student Introduction, ed.
B. Houlihan, London 2008; E. McDonagh, L. Pappano, Playing with the Boys: Why Separate Is
Not Equal in Sports, Oxford 2008.
18 Eurobarometer, Sport and Physical Activity, 2009, http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_334_en.pdf.
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osiĈgnĈþ wyidealizowane ciaão19. Sporty kobiece sĈ kojarzone raczej z równowagĈ, elastycznoĤciĈ i gracjĈ niİ z siãĈ, szybkoĤciĈ i wytrzymaãoĤciĈ –
uczestnictwo w nich nie podwaİa tradycyjnych koncepcji pãci. Uczestnictwo dziewczynek w sporcie zaczyna gwaãtownie spadaþ w szkole Ĥredniej.
Po wyjĤciu z systemu edukacji maleje równieİ aktywnoĤþ fizyczna mčİczyzn, ale – jak zauwaİajĈ Kay i Jeanes20 – „Mimo iİ mčİczyĮni porzucajĈ
z wiekiem aktywne uczestnictwo w sporcie, pozostajĈ w obrčbie kultury
sportowej. Sporty, które chãopcy uprawiajĈ w szkole, sĈ póĮniej replikowane i wyolbrzymiane jako waİne, prestiİowe, narodowe i mičdzynarodowe
instytucje”.
x Strukturalne i kulturowe ograniczenie dostčpu do niektórych dyscyplin sportowych uwaİanych za „niekobiece”.
Niedopuszczanie kobiet do niektórych dyscyplin sportowych najczčĤciej
uzasadniano argumentami medycznymi (kobiety sĈ fizjologicznie niezdolne
do uprawiania niektórych dyscyplin sportu), spoãecznymi (cechy i zachowania ãĈczone ze sportem sĈ sprzeczne z „prawdziwĈ” kobiecoĤciĈ) oraz
estetycznymi (kobiety uprawiajĈce sport „deformujĈ” swoje ciaão i stanowiĈ
„nieatrakcyjne” widowisko). W 1912 roku ojciec nowoczesnego olimpizmu
Pierre de Coubertin stwierdziã, İe „Olimpiada z udziaãem kobiet byãaby
niepraktyczna, nieinteresujĈca, nieestetyczna i niewãaĤciwa”21. Notabene,
dziewičþdziesiĈt lat póĮniej echa tego poglĈdu moİna znaleĮþ w podrčczniku do wychowania fizycznego nadal uİywanego na polskich uczelniach:
„Uprawianie niektórych sportów w ogóle dla kobiet nie jest wskazane.
Z caãĈ pewnoĤciĈ zaliczymy do nich boks, podnoszenie cičİarów, rzut mãotem, skok o tyczce, a takİe po pewnym zastanowieniu rzut dyskiem
i pchničcie kulĈ, piãkč noİnĈ, a chyba i kilka innych, mniej czy bardziej oficjalnie aprobowanych dyscyplin sportu, powinno – w naszym odczuciu –
znaleĮþ sič na liĤcie”22.
Kolejne istotne czynniki ograniczajĈce udziaã kobiet w sporcie to:
x brak odpowiedniej infrastruktury sportowej i sprzčtu sportowego lub
równego dostčpu do tej juİ istniejĈcej;
x nierówny dostčp do finansowania; nierówne nagrody za osiĈgničcia
sportowe dla kobiet i mčİczyzn; sãabsze zainteresowanie sponsorów
dyscyplinami uprawianymi przez kobiety;
________________

T. Kay, R. Jeanes, op. cit., s. 138.
Ibidem, s. 139.
21 A. Blue, op. cit., s. 1.
22 W. Osięski, Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznaę 2002, s. 153, cyt. za: T. Sahaj,
op. cit., s. 60.
19

20
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x patologie systemu trenerskiego, w tym zjawisko molestowania seksualnego zawodniczek;
x sãaba reprezentacja kobiet wĤród kadry trenerskiej i nauczycieli WF;
x znikoma reprezentacja wĤród wãadz klubowych, zwiĈzkowych, organizacji sportowych;
x sãaba, a czčsto nacechowana seksualnie prezentacja zawodniczek
w mediach.

2. METODOLOGIA BADANIA

W tym miejscu naleİy ponownie podkreĤliþ, İe przeprowadzone badanie miaão charakter pilotaİowy, diagnostyczny i eksploracyjny. Jego celem
byão przede wszystkim rozpoznanie problemu oraz wstčpna weryfikacja
hipotez postawionych na podstawie przeglĈdu literatury i wiedzy pãynĈcej
z dotychczas przeprowadzonych badaę.
Narzčdzie badawcze zostaão skonstruowane w taki sposób, by stworzyþ
respondentkom poczucie swobodnej, niewymuszonej rozmowy. W pierwszej kolejnoĤci pytajĈcy dowiadywali sič o przebieg kariery sportowej, doĤwiadczenia zwiĈzane z uprawianiem sportu oraz o korzyĤci, jakie oferuje aktywnoĤþ sportowa. Druga czčĤþ wywiadu dotyczyãa barier, na jakie
w polskim kontekĤcie napotykajĈ kobiety uprawiajĈce sport wyczynowy.
Dopilnowano, by pytania miaãy charakter niezagraİajĈcy i niesugerujĈcy;
w razie potrzeby doĤþ swobodnie modyfikowano strukturč wywiadu.
W badaniu wzičãy udziaã reprezentantki róİnych dyscyplin sportowych
mičdzy 25. a 60. rokiem İycia; wičkszoĤþ z nich zakoęczyãa juİ czynnĈ karierč zawodniczĈ, ale nadal pozostajĈ w Ĥrodowisku sportowym, pracujĈc
jako trenerki, psycholoİki sportu, dziennikarki i dziaãaczki sportowe. Taki
dobór respondentek spowodowany byã kardynalnymi trudnoĤciami w uzyskaniu zgody na wywiad ze strony czynnych zawodniczek; kusi, by potraktowaþ owe obawy zwiĈzane z wyraİaniem opinii o sytuacji panujĈcej w sporcie kobiecym przez respondentki nadal tkwiĈce w systemie sportowym jako
fakt znaczĈcy, ĤwiadczĈcy o stabuizowaniu problemu. Respondentki dobierano metodĈ celowĈ, na zasadzie dostčpnoĤci. âĈcznie przeprowadzono
16 wywiadów pogãčbionych, trwajĈcych przecičtnie od póãtorej do dwóch
godzin23.
________________
23 W badanej grupie znalazãy sič: byãe zawodniczki (panczenistka, dwie lekkoatletki, biathlonistka, dwie szpadzistki), zawodniczki aktywne (İeglarka, biathlonistka, piãkarka rčczna,
kickbokserka, pãywaczka, szpadzistka, judoczka), trenerka piãki rčcznej oraz – dodatkowo –
trener windsurfingu.
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3. REZULTATY BADANIA: KORZYģCI PâYNćCE Z UPRAWIANIA
SPORTU ZAWODOWEGO Z PERSPEKTYWY KOBIET

Wszystkie respondentki zgodnie podkreĤlaãy korzyĤci wynikajĈce
z dãugoletniej, regularnej aktywnoĤci fizycznej. Co znamienne, rzadko przytaczaãy argumenty zdrowotne, dotyczĈce korzystnego wpãywu sportu na
zdrowie. Choþ kariera wszystkich zawodników zawiera w sobie doĤwiadczenie mniejszych lub wičkszych kontuzji, w przeprowadzonych wywiadach ogólny pozytywny wpãyw aktywnoĤci fizycznej na zdrowie byã traktowany jako oczywisty. Dla przebadanych kobiet znacznie waİniejszy byã
wpãyw sportu na ich İycie spoãeczne i rozwój wewnčtrzny. Wymieniane
przez respondentki pozytywne efekty regularnego uprawiania sportu ukãadajĈ sič w charakterystyczne grupy.
Pierwszy zbiór korzyĤci zwiĈzany jest z ksztaãtowaniem pozytywnych,
poİĈdanych przez badane kobiety cech charakteru. įycie podporzĈdkowane regularnej, intensywnej aktywnoĤci fizycznej, a takİe zawodom i wyjazdom szkoleniowym wzmacnia wedãug nich wytrzymaãoĤþ, cierpliwoĤþ
i umiejčtnoĤþ reagowania na skrajne emocje zwiĈzane z wystčpujĈcymi
naprzemiennie sukcesami i poraİkami. Wyzwania zwiĈzane z trudnymi
sytuacjami majĈ dawaþ szansč na dobre poznanie samych siebie, a dostrzeİenie silnych i sãabych stron sprzyja budowaniu „silnego charakteru”. JednoczeĤnie ĤwiadomoĤþ wãasnych ograniczeę daje wiedzč, rozwija empatič
i wyobraĮnič.
„Ja tak naprawdč dzički temu, İe gram, dzički temu, İe chodzč na treningi, to sič nie
denerwujč. […]. Tam nie zastanawiasz sič nad niczym – to ci daje taki psychiczny
odpoczynek. […] Tylko po prostu wysiãek fizyczny, który sprawia, İe o wiele ãatwiej
sič İyje” (piãkarka rčczna).

Kobiety w sporcie uczĈ sič równieİ systematycznoĤci i dokãadnoĤci. Od
wczesnych lat muszĈ sobie radziþ z bardzo napičtym planem dnia, dzički
czemu sĈ dobrze zorganizowane, pracowite i staranne. Daje im to poczucie
kontroli nad wãasnym İyciem. Zawodniczki wiedzĈ, jak wiele zaleİy od ich
indywidualnej pracy. Czčsto za swoje najwičksze sukcesy uwaİajĈ pokonywanie wãasnych sãaboĤci.
„[Sport] uczyã mnie takiego szacunku do pracy tak, do treningu. Takiej systematycznoĤci, dokãadnoĤci, no wičc to teraz teİ w İyciu stosujč, İe sobie tam jakieĤ cele
wyznaczaãam. Jestem teİ w miarč pracowita i taka systematyczna, wičc tego mnie
ten sport nauczyã, wičc to jest fajne” (szpadzistka).
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„[Sport] przede wszystkim daje ksztaãtowanie charakteru, poznanie wãasnych granic, daje ogromnĈ wiedzč, rozwija wyobraĮnič. Sport daje przepičkne przeİycia,
przyjaĮnie” (İeglarka).

Warto zaakcentowaþ, İe z perspektywy zawodniczek sport jest czynnikiem ogólnie rozumianego rozwoju osobistego i nie ogranicza sič do kwestii
doskonalenia ciaãa po to, by w ramach abstrakcyjnie pojmowanej rywalizacji uzyskiwaþ coraz lepsze wyniki.
Druga wyãaniajĈca sič z przeprowadzonych wywiadów grupa korzyĤci
zwiĈzana jest ze znajomoĤciĈ wãasnego ciaãa. Kobiety uprawiajĈce sport
uwraİliwiajĈ sič na jego potrzeby. MajĈ okazjč zmierzyþ sič z wãasnymi
kompleksami i nabraþ dystansu do zewnčtrznych i wewnčtrznych wyobraİeę o tym, jak powinny wyglĈdaþ. Dotyczy to zwãaszcza tych zawodniczek,
które realizujĈ sič w sportach powszechnie uwaİanych za „niekobiece”.
Rozbudowana tkanka mičĤniowa, szerokie barki, ramiona lub uda bywajĈ
przedmiotem kompleksów trenujĈcych dziewczĈt, ale jednoczeĤnie sprawne, wysportowane ciaão jest tym, co – zwãaszcza po zakoęczeniu kariery –
zawodniczki podkreĤlajĈ jako swój duİy atut.
„[Sport] hartuje charakter, daje wytrwaãoĤþ, uczenie sič szacunku do siebie i innych
ludzi, uczy komunikacji, bo trzeba komunikowaþ: to mnie boli, to za mocno. Sztuki
walki uczĈ kontroli nad sobĈ, dyscypliny wewnčtrznej. Wbrew temu, co ludzie
uwaİajĈ, to nie pobudza agresji, tylko jĈ rozãadowuje i uczy nad niĈ kontroli. […]
Sport walki uczy komunikacji, rozróİniania róİnego rodzaju dotyków, pilnowania
swoich granic” (zawodniczka judo).

JednoczeĤnie niektóre respondentki podkreĤlaãy, jak bardzo uwiera je
narzucana odgórnie (przez wãadze sportowe, zwiĈzki czy federacje) koniecznoĤþ eksponowania ciaãa w sposób majĈcy uwypuklaþ jego atrakcyjnoĤþ.
„Czy wie Pani, w jak wielu sportach kobiety majĈ okreĤlone, w jakim stroju muszĈ
startowaþ? Krótkie spodenki, ĤciĤlej mówiĈc rozmiar majtek czy obcisãe bluzeczki.
MčİczyĮni takich wymogów nie majĈ” (zawodniczka sportów walki).

Badane zawodniczki podkreĤlaãy równieİ, İe wspólna pasja i regularne
spotkania budujĈ wičzi spoãeczne, które dajĈ kobietom poczucie przynaleİnoĤci i wspólnoty. Pozytywna atmosfera w klubie, a takİe wiĈİĈca sič z tym
moİliwoĤþ zawierania przyjaĮni, byãy przez respondentki wskazywane jako
waİne czynniki zachčcajĈce do podjčcia, a w kolejnych latach kontynuowania regularnych treningów.
Ta ostatnia grupa korzyĤci wydaje sič najbardziej pomocna w procesie
promocji sportu i propagowania zdrowego stylu İycia wĤród dzieci i mão-
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dzieİy. Odwoãanie sič do naturalnej, zwãaszcza w wieku dojrzewania, potrzeby posiadania zintegrowanej grupy rówieĤniczej i akceptacji spoãecznej
moİe stanowiþ istotny argument zachčcajĈcy dziewczčta do regularnej aktywnoĤci sportowej.

4. REZULTATY BADANIA: BARIERY W SPORCIE KOBIET

Przeprowadzone badanie pozwolião na wyszczególnienie charakterystycznych barier, jakie muszĈ pokonaþ kobiety, by móc odnieĤþ sukces
w sporcie. Nawet najbardziej bãyskotliwe kariery polskich zawodniczek
zwiĈzane byãy z pokonywaniem licznych przeszkód, których przy dobrej
organizacji systemu sportu zawodowego kobiet moİna byãoby uniknĈþ.
Przedstawione poniİej wnioski powinny stanowiþ przyczynek do dalszych
badaę i refleksji na temat zmian majĈcych uãatwiaþ kobietom karierč sportowĈ.

4.1. Utrudniony dostčp do infrastruktury sportowej

W wypowiedziach respondentek najczčĤciej pojawiaã sič wĈtek dotyczĈcy warunków uprawiania sportu w Polsce w ogóle, na przykãad braku odpowiedniej infrastruktury sportowej oraz odpowiednio funkcjonujĈcego
systemu sportowego w postaci lokalnych klubów sportowych, zwãaszcza
w mniejszych miejscowoĤciach.
„A przede wszystkim coĤ, czego w Polsce nie ma, to sĈ takie lokalne kluby sportowe. CoĤ co istnieje za granicĈ, a nie istnieje w Polsce tak naprawdč. U nas jedynĈ
rzeczĈ, którĈ moİesz robiþ jak chcesz […] zaãóİmy, İe sport w szkole to jest jedna
sprawa. A druga, poza szkoãĈ, no to idziesz gdzie? Na siãownič. Albo idziesz na fitness i jakieĤ te wszystkie dziwne rzeczy. Ale tak naprawdč, jeİeli chcesz pograþ
w koszykówkč czy coĤ, to nie masz takiej moİliwoĤci” (piãkarka rčczna).
„W Polsce sĈ w szkoãach uczniowskie kluby sportowe, ale tylko do matury, potem
nie ma klubów sportowych. Kluby w Polsce nie majĈ teİ İadnego wsparcia. W klubach powinien byþ zatrudniony trener. Nie moİna wszystkiego robiþ wolontariatem. Trener powinien byþ profesjonalny – trening profesjonalny dla amatorów jest
bardzo doceniany, przyciĈga ludzi. Brakuje mi w Polsce takich klubów. Mãodzieİ
koęczy szkolč i nie ma gdzie trenowaþ. SĈ pãatne fitness kluby, które nie tworzĈ jednak spoãecznoĤci” (lekkoatletka).

W tym kontekĤcie warto przypomnieþ, İe w ciĈgu ostatnich kilku lat
stan wyposaİenia gmin w maãĈ infrastrukturč sportowĈ ulegã wyraĮnej
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poprawie dzički takim programom, jak Orlik 2012. WciĈİ jednak krytycznym problemem pozostaje wykluczanie i samowykluczanie sič dziewczĈt
z aktywnoĤci sportowej, które w pewnym stopniu jest zwiĈzane z bardziej
utrudnionym dostčpem kobiet do niektórych rodzajów infrastruktury sportowej. Moİna przyjĈþ, İe w odniesieniu do tej grupy odpowiednie wsparcie
i zachčta ze strony klubów sportowych, trenerów i animatorów ma szczególnie duİe znaczenie. W przypadku Polski symptomatyczny byã przypadek Kingi Wachowskiej, która w 2008 roku wstĈpiãa w spór z Polskim
ZwiĈzkiem Motorowym o moİliwoĤþ treningu na İuİlu. Dotychczasowe
przepisy wykluczaãy dziewczčta z treningów. Przepisy zmieniono, jednak
nadal dziewczčta majĈ trudnoĤci z dostčpem do sprzčtu. Jak oĤwiadczyã
jeden z trenerów: „Moİe i mogĈ potrenowaþ, ale startowaþ? Nie, bez szans.
Nie ma sensu, İeby byãy jak maskotki w klubie, przecieİ nie wystartujĈ
w zawodach […] klubowy sprzčt lepiej przeznaczyþ dla chãopców, bo rokujĈ na przyszãoĤþ”24.

4.2. Patologie systemu wsparcia trenerskiego

Na drugie miejsce w wypowiedziach respondentek wysuwaã sič problem systemu wsparcia trenerskiego w Polsce. Z jednej strony akcentowaãy
one znaczenie trenera dla rozwoju sportowego i osobowoĤciowego mãodych zawodniczek. Przytaczaãy przykãady kompetentnych trenerów, z jakimi miaãy okazjč wspóãpracowaþ. Z tych wypowiedzi wyãaniaã sič obraz
trenera, który nie byã nastawiony jedynie na osiĈganie wyniku, lecz równieİ
na wszechstronny rozwój mãodych podopiecznych.
„Takim trenerem byã mój pierwszy trener, jeszcze gdy byãam juniorkĈ i przy nim
osiĈgaãam najlepsze wyniki. Potrafiã z nami indywidualnie rozmawiaþ. Miaã sposób,
by do zawodniczek dotrzeþ, stanowiã teİ dla nas pewien wzór” (biathlonistka).

Z drugiej strony owe pozytywne przykãady zaangaİowanych i kompetentnych trenerów najczčĤciej byãy przez respondentki zestawiane z licznymi przykãadami patologii wystčpujĈcych w Ĥrodowisku trenerskim, które
dotyczyãy nie tylko braku kompetencji zawodowych, ale równieİ sposobu
traktowania zawodniczek.
„Jak poszãam do kadry, dostaãam drugiego trenera, który byã demonem. Zamykaã
mnie w pokoju, wmawiaã samobójstwo, raka mózgu, musiaãam sič leczyþ, badaþ
i miaãam sezon do tyãu. Miaãam wtedy 16 lat, daãam sobĈ manipulowaþ” (İeglarka).
________________
24

įuİel za drogi dla dziewczyn, „Gazeta Wyborcza” 11.03.2011.
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„We florecie kobiet jest tak, İe trener gwiİdİe na te zawodniczki, jak chce, İeby
przyszãy i mówi per «ty!». I gwiİdİe na dziewczynč. No to jest w ogóle brak kultury
i w pewnym momencie mnie to juİ tak zãoĤcião, İe po prostu!… Ta atmosfera tego
przebywania na tych obozach i na tych pucharach Ĥwiata byãa tak nieapetyczna
i w ogóle taka…” (szpadzistka).

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, İe sytuacjč zawodniczek czčsto pogarszaãa niezachwiana pozycja trenera w klubie sportowym i towarzyszĈca temu kultura wewnčtrznej, „mčskiej” solidarnoĤci. Skargi zawodniczek
lub proĤby o interwencjč pozostawaãy bez odzewu, gdyİ dominowaãa zasada, iİ szkoleniowcy i trenerzy wspierajĈ sič wzajemnie, a w razie problemów chroniĈ sič w ramach nieformalnej zmowy milczenia. Jedna z respondentek przytoczyãa opowieĤþ o trenerach, którzy po spoİyciu nadmiernej
iloĤci alkoholu, bčdĈc juİ na lotnisku, spóĮnili sič na samolot.
„…wičc musieli zostaþ na nastčpny dzieę i za pobyt [tam] zapãaciã im zwiĈzek. I dla
mnie, no w ogóle w jakiej innej pracy moİna byþ tak bezkarnym? Siedziaãam w tym
sporcie juİ dziesiĈty rok, to juİ mnie zaczynaão zãoĤciþ to, İe ja ponoszč konsekwencje tego, jak przegram tak, İe gdzieĤ tam sič nie kwalifikujč, nie dostajč stypendium,
a pracujč cičİko… […] A w tych sportach, gdzie pieniĈdze sĈ z Ministerstwa Sportu,
czyli paęstwowe pieniĈdze, to ci trenerzy uwaİajĈ, İe sĈ bogami i tak naprawdč
zawodnik jest dla nich. Oni bčdĈ zawsze, a zawodnicy sič bčdĈ zmieniaþ. Jakby taka
jest teoria. No i wãaĤnie taki brak brania odpowiedzialnoĤci za te wyniki. […] Znaczy, oni z jednej strony Įle sič czujĈ, jak zawodnik przegrywa tak. Tylko, İe nigdy
nie pomyĤlĈ, nigdy nie ma tak, İe usiĈdziemy razem i przeanalizujemy, co sič takiego staão, İe przegraliĤmy. Tylko wyĤcie przegraãy, wy jesteĤcie gãupie, sãabe, wrčcz
jednej zawodniczce powiedziaã trener, İe tak sič stresuje, İe moİe jej przynieĤþ papier toaletowy przed walkĈ” (szpadzistka).
„Ci mčİczyĮni myĤleli, İe majĈ caãy czas nade mnĈ wãadzč” (İeglarka).

Respondentki wspominaãy, İe w przypadku konfliktu z trenerem zawodniczka, w sytuacji braku systemowego wsparcia, zawsze staãa na przegranej pozycji, co najczčĤciej skãaniaão jĈ do ulegãoĤci i tolerowania ze strony
trenerów zachowaę obraĮliwych lub dyskryminacyjnych.
„Zmierzam do tego, İe obawiaãam sič, İe jak zmienič trenera, to juİ bčdzie caãkowity koniec mojej kariery sportowej” (szpadzistka).

Bardzo czčsto respondentki wskazywaãy, İe jednĈ z przyczyn owych
patologicznych sytuacji wystčpujĈcych w relacjach trener – zawodnik
i w samym Ĥrodowisku trenerskim jest maãa liczba kobiet-trenerek, wynikajĈca z utrudnionego dostčpu do tego zawodu dla kobiet.
„Problemem jest teİ kobieta-trener. Kobiety sĈ czčsto szykanowane. Duİo wičcej jest
mčİczyzn-trenerów, którzy czčsto dominujĈ” (lekkoatletka).
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Nie trzeba prowadziþ dogãčbnych badaę, by zauwaİyþ, İe kobiet-trenerek jest zdecydowanie mniej; ocenia sič, İe w Polsce zaledwie co dziesiĈty trener to kobieta25. Nawet İeęskie druİyny sportowe sĈ trenowane
przez mčİczyzn. WičkszoĤþ naszych respondentek nie miaãa z tym problemu i podkreĤlaãa, İe dobry trener powinien po prostu wykazywaþ sič okreĤlonymi cechami, które pozwolĈ druİynie czy zawodnikowi osiĈgnĈþ sukces. Jednak tak wyrazista dominacja mčİczyzn w zawodzie trenera kaİe
stawiaþ pytania o przyczyny tego stanu rzeczy i jego konsekwencje. Trudno
przypuszczaþ, by dziaãalnoĤþ sportowa byãa wolna od zjawisk, które socjologowie obserwujĈ w innych obszarach İycia zawodowego i publicznego,
na przykãad od zjawiska szklanego sufitu, polegajĈcego na rozmijaniu sič
potencjalnych (deklarowanych) i realnych moİliwoĤci awansu zawodowego. NajczčstszĈ barierĈ dla rozwoju zawodowego trenerek jest dominacja
mčİczyzn-trenerów w Ĥrodowisku oraz przyporzĈdkowanie do pracy z poczĈtkujĈcymi zawodnikami lub zawodniczkami. Decyzje te sĈ uzasadniane
przekonaniem, İe rola gãównego trenera jest dla kobiet obca, a te, które
o niĈ walczĈ, niepotrzebnie nastawiajĈ sič na rywalizacjč, zamiast na
wspóãpracč. Nierzadko pojawiaãa sič opinia, İe trener musi byþ agresywny,
kompetentny i „mčski”, równieİ w pracy z zawodniczkami, do której mčİczyzna wprowadza „motywacjč intelektualnĈ” oraz ogólnĈ dyscyplinč,
czego nie potrafiãaby zrobiþ İadna „baba”. Dlatego jeĤli juİ kobiety pracujĈ
w zawodzie trenera, niejako „naturalnie” sĈ przyporzĈdkowywane do trenowania mãodszych grup zawodników, gdzie mogĈ wejĤþ w rolč opiekunki
lub emocjonalnego lidera. Jak zauwaİyãa Kamilla Skãadanowska, nieİyjĈca
juİ szpadzistka i trenerka, wielokrotna olimpijka, „Nawet studiujĈc na
AWF-ie byãam gãčboko przekonana, İe w wičkszoĤci dyscyplin, nie wyãĈczajĈc szermierki, sportu powinni uczyþ mčİczyĮni. Jako zawodniczka spotykaãam trenerki, które czasem wspóãpracowaãy z mčİami i wtedy widziaãam je jako asystentki swoich mčİów. PracujĈce samodzielnie trenerki
postrzegaãam jako kobiety nie na swoim miejscu. To, İe do nauczania szermierki potrzeba mčİczyzny, byão dla mnie tak naturalne, jak np. to, İe kobieta jest matkĈ, a mčİczyzna ojcem”26. W przypadku kobiet brakuje rozmaitych zachčt, gãównie ze strony Ĥrodowiska sportowego, które mogãyby je
utrzymaþ w zawodzie trenera. „Zawodnicy o Ĥrednich moİliwoĤciach mimo wszystko startujĈ, trenujĈ i zostajĈ trenerami lub sčdziami czy dziaãa________________

D. Kamieę, Kobieta-trener – gãos w dyskusji, [w:] Sportsmenka – kobietĈ sukcesu…
K. Skãadanowska, Rola trenerki w szkoleniu zawodniczek na róİnych etapach kariery szermierczej (na podstawie doĤwiadczeę wãasnych), [w:] Sportsmenka – kobietĈ sukcesu…, s. 147.
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czami, tymczasem kobiety na ogóã odchodzĈ ze sportu, gdyİ sĈ rozczarowane, a czasami nawet zawstydzone, İe «nic z nich nie wyrosão»”27.
PowiĈzanym z tym zjawiskiem jest równieİ znikoma reprezentacja
kobiet we wãadzach klubowych, zwiĈzkowych, organizacji sportowych.
W 17-osobowym prezydium PKOL jest jedna kobieta (Dorota Idzi),
w 60-osobowym zarzĈdzie reprezentujĈcym polskie zwiĈzki i organizacje
sportowe oraz olimpijczyków – cztery (Monika Pyrek, Irena Szewięska,
Dorota Idzi, Urszula Wojtkowiak). We wãadzach PZPN, mimo İe naleİĈ do
niego druİyny kobiece, rozgrywana jest Ekstraliga i Puchar Polski, nie ma
ani jednej kobiety. Dane parasolowej organizacji pozarzĈdowej Klon-Jawor
pokazujĈ, İe spoĤród wszystkich stowarzyszeę najmniej kobiet jest w takich, których gãównym polem dziaãalnoĤci jest sport, turystyka, rekreacja
i hobby (tylko 14%).

4.3. Molestowanie seksualne

Istotnym i trudnym wĈtkiem, jaki pojawiã sič w wypowiedziach respondentek, byã problem molestowania seksualnego zawodniczek przez
trenerów. Warto podkreĤliþ, İe wypowiedzi te pojawiaãy sič samoistnie, nie
byãy wywoãywane przez badaczy.
„…nie chciaãabym tylko, İeby kobiety byãy wykorzystywane w sporcie. Tzn. im sič
mówi, İe moİe mčİczyĮni nie powinni, nie potrzebujĈ uprawiaþ seksu, ale kobiety
powinny uprawiaþ seks i jest to wykorzystywane przez trenerów. Nie wiem na ile,
ale w moim Ĥrodowisku byãy takie przypadki. Nie wiem, jak szeroki jest to problem.
Czčsto mówi sič, İe seks jest dla kobiet bardzo waİny, İe pozytywne endorfiny
wywoãuje itd. [Badaczka: Dziewczyny sĈ przekonywane, İe to im pomoİe w sporcie?] Tak, jak najbardziej. Wiem nawet o tym, İe mãode dziewczyny sĈ wykorzystywane, bo one sĈ zupeãnie nieĤwiadome, jakoĤ otwarte na to. Wykorzystywana
jest nieĤwiadomoĤþ i niewiedza. Wiem, İe u nas byã taki przypadek, i wiem, İe do
tej pory sič to dzieje. Znam historič, gdzie dziewczyna ma tego samego trenera od
dziesičciu lat… Ona jest jego zawodniczkĈ, która mu strasznie zawierzyãa, a on stara
sič w ten sposób motywowaþ. Nikt nie zãapaã go za rčkč, ale wiem o tym, İe tak postčpuje” (biathlonistka).

Problem molestowania seksualnego zawodniczek respondentki traktowaãy jak tajemnicč poliszynela w polskim Ĥrodowisku sportowym. Zdarzaão sič, İe nasze rozmówczynie sugerowaãy, İe problem istnieje, ale one same
nie miaãy z nim do czynienia, lub nie chciaãy o nim rozmawiaþ. Nie istniejĈ
dane pozwalajĈce zakãadaþ, İe skala zjawiska w Polsce odbiega pozytywnie
________________
27

Ibidem, s. 150.
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od tej, jakĈ relacjonujĈ badania zagraniczne28. By przytoczyþ wybrany przykãad: badania przeprowadzone na zlecenie Norweskiego Komitetu Olimpijskiego dowiodãy, İe w latach 1995-2000 28% zawodniczek doĤwiadczyão
molestowania seksualnego w kontekĤcie sportowym29. W 2008 roku w Polsce gãoĤnym echem odbiãa sič sprawa Krzysztofa L., trenera Wielkopolskiego ZwiĈzku Piãki Siatkowej, oskarİonego o molestowanie szeĤciu nieletnich
zawodniczek, skazanego ostatecznie na 4 lata wičzienia i szeĤcioletni zakaz
wykonywania zawodu. Z pewnoĤciĈ jest to wĈtek, który naleİaãoby pogãčbiþ w odrčbnym badaniu.
Na koniec warto dodaþ, İe w polskiej literaturze fachowej (sic!) dotyczĈcej trenowania kobiet pojawiaãy sič równieİ opinie, iİ dla dziewczĈt uprawiajĈcych sport motywacjĈ moİe byþ uwaga i zainteresowanie trenera – ich
podstawowa motywacja ma zatem kontekst erotyczny: „Nawet kilkunastoletnie dziewczynki wyraĮnie lubiĈ zajmujĈcych sič nimi trenerów. ZaczynajĈ rywalizowaþ o specjalne zainteresowanie wãaĤnie swojĈ osobĈ. Pod okiem
trenera walczĈ agresywniej niİ przy trenerce. RywalizujĈ z koleİankami
o mčskie pochwaãy za wykonywane þwiczenia. ZazdroszczĈ pochwalonym
i starajĈ sič wzmoİonĈ pilnoĤciĈ o pochwaãč dla siebie. Wzmoİona pilnoĤþ
przynosi efekty szkoleniowe!”30.

4.4. Problem ãĈczenia kariery zawodowej z İyciem rodzinnym

NajobszerniejszĈ kwestiĈ, jakĈ podnosiãy respondentki, byã brak systemowego wsparcia dla zawodniczek, które chciaãyby ãĈczyþ karierč sportowĈ z macierzyęstwem. Problem urasta wrčcz niekiedy do aktywnej dyskryminacji.
Niemal wszystkie respondentki wskazywaãy, İe podstawowĈ barierĈ
dla uprawiania sportu wyczynowego jest brak rozwiĈzaę instytucjonalnych
i prawnych, które pozwalaãyby ãĈczyþ karierč sportowĈ z macierzyęstwem.
PodkreĤlaãy, İe zawodniczki, które zachodzĈ w ciĈİč, sĈ wykluczane z treningów, a te, które chcĈ póĮniej wróciþ do sportu, sĈ czčsto pozostawiane
samym sobie i nie uzyskujĈ wsparcia ze strony klubu czy trenera. Problem
________________
28 Deutsche Sportjugend, Prevention of Sexual and Gender Harassment and Abuse in Sports.
Initiatives in Europe and Beyond, 2012, http://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Bilder/
Handlungsfelder/Europa/europ_PSG_Projekt_2012/Catalogue_Initiatives_in_Europe_and_
beyond__2012_2.pdf.
29 K. Fasting et al., Sexual Harassment in Sport toward Females in Three European Countries,
„International Review for the Sociology of Sport” 2011, no. 46, s. 76-89.
30 K. Skãadanowska, op. cit., s. 150.
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ma teİ wymiar finansowy, poniewaİ zawodniczki zmuszone odejĤþ z kadry
czčsto tracĈ w ten sposób jedyne lub podstawowe Įródão utrzymania.
Respondentki przytaczaãy równieİ kierowane pod ich adresem wypowiedzi, zgodnie z którymi prawdziwĈ karierĈ i przeznaczeniem İyciowym
spychajĈcym na dalszy plan ich plany sportowe jest macierzyęstwo. Tymczasem same kobiety najczčĤciej deklarujĈ, İe zasadniczym problemem jest
nie tyle samo macierzyęstwo i zwiĈzane z nimi obowiĈzki, ile brak wsparcia i moİliwoĤci ãĈczenia opieki nad dzieckiem z treningami i wyjazdami.
„BarierĈ jest macierzyęstwo. Czasem tyle lat sič inwestuje w zawodniczkč, a po ciĈİy kobiety zostajĈ bez Ĥrodków do İycia. Warto inwestowaþ w kobiety, które wracajĈ do sportu po macierzyęstwie. Powrót taki jest moİliwy, ale czčsto sič zostawia
kobiety w takiej sytuacji same” (lekkoatletka).
„Zostaãam mamĈ w jednym roku, w nastčpnym wróciãam do sportu. Tylko polityka
[w obrčbie klubu sportowego] i róİne historie spowodowaãy, İe znowu sič wycofaãam. Nie wystarczaão mi podejĤcie, İe pojadč na Igrzyska. Chciaãam, İeby nastawienie byão takie, İe mogč zdobyþ medal. Niestety, takiego nastawienia nie byão. Odebrali nam teİ pieniĈdze. Nawet prezes banku, który jest sponsorem, powiedziaã, İe
«to jest juİ twój medal» – wskazujĈc na mojego synka. Zostaãam matkĈ i nie ma
mowy o sporcie. «Nie bčdziesz miaãa na to gãowy» – mówiã – «powinnaĤ zajĈþ sič
domem, pieluchami». Dziaãacze teİ nie rozumiejĈ, czym jest poród, poãóg. Z jednej
strony dzwoniĈ po trzech tygodniach po porodzie, İe sobie beze mnie nie radzĈ,
a chwilč potem juİ na kobietč w sporcie nie liczĈ – nie wierzĈ, İe po urodzeniu
dziecka moİe jeszcze osiĈgaþ najlepsze wyniki” (İeglarka).
„Ja skoęczyãam karierč przed macierzyęstwem, ale sĈ dziewczyny, które chcĈ mieþ
dzieci, a póĮniej wróciþ do sportu, do wysokiego poziomu. Nie majĈ w tym ãatwo,
bo kaİdemu wydaje sič, İe póĮniej to sĈ obowiĈzki, jest fizjologia itd. Powinno sič
wzmacniaþ kobiety w tych próbach powrotu, poniewaİ dziecko nie jest İadnĈ przeszkodĈ. Tymczasem wielu trenerów uwaİa, İe jak kobieta ma dziecko, to nie bčdzie
miaãa czasu na treningi, nie bčdzie sič angaİowaãa, bčdzie miaãa inne obowiĈzki.
Wcale tak nie jest. Kobiety Ĥwietnie sobie organizujĈ macierzyęstwo, a póĮniej mogĈ
wróciþ do sportu. Co mnie jeszcze bardzo zabolaão w polskiej reprezentacji to fakt,
İe w momencie gdy kobieta miaãa juİ dziecko, to nie ma moİliwoĤci, by jeĮdziãa na
obozy, zgrupowania, nawet jeİeli ona za to pãaci, to nie bardzo jest to jej umoİliwione. Natomiast w innych krajach jest to zupeãnie naturalne. Jest to jakieĤ przedãuİenie
kariery i dlaczego tego nie umoİliwiþ?” (biathlonistka)

Respondentki bardzo czčsto odnosiãy sič przy tym do znanych im przykãadów rozwiĈzaę zagranicznych, które umoİliwiajĈ ãĈczenie kariery sportowej z wychowywaniem maãych dzieci. WyjĈtkowo czčsto czuãy równieİ
potrzebč dodatkowego uzasadnienia koniecznoĤci wprowadzenia takich
rozwiĈzaę w Polsce – wskazywaãy na przykãad, İe sprawne, wytrenowane
ciaão jest uãatwieniem w czasie ciĈİy i porodu, a zdobyte umiejčtnoĤci organizacyjne pozwalajĈ na ãĈczenie sportu z wychowaniem dziecka.
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4.5. Kwestie finansowania sportu kobiet

Dziedzina, w której kobiety równieİ zdecydowanie potrzebujĈ wsparcia, to pomoc w pozyskiwaniu sponsorów. W tym zakresie widaþ wyraĮne
dysproporcje mičdzy moİliwoĤciami oferowanymi mčİczyznom a tym, co
proponowane jest kobietom.
„Przez caãy okres trwania mojej kariery bardzo trudno byão mi znaleĮþ sponsora.
Czčsto sãyszaãam, İe jestem kobietĈ, co rozumiaãam jako to, İe sport w moim wykonaniu jest maão profesjonalny. Ja, jako mistrzyni, nie miaãam sponsora. Przez trzy lata miaãam kontrakt z firmĈ odzieİowĈ i to byãa moja jedyna relacja sponsorska, którĈ zaãatwiãam sobie sama. […] Moi koledzy, którzy zajmowali niİsze pozycje na
Ĥwiecie, mieli samochody od sponsorów, jakieĤ dodatkowe finansowania, a ja zawsze nic. Potem to juİ mi sič odechciaão szukaþ banku, firmy kosmetycznej czy innej”
(İeglarka).
„Czym roİni sič sport wyczynowy mčİczyzn od sportu wyczynowego kobiet? Tym,
İe ma sponsorów. Na zawodach mčİczyzn sĈ ludzie, a jak grajĈ kobiety, to chyba
tylko najbliİsza rodzina (Ĥmiech)” (tenisistka stoãowa).
„Czym róİni sič sport wyczynowy kobiet od sportu wyczynowego mčİczyzn?
Stawkami. U nas kobiety za walki zawodowe zarabiaãy poãowč stawki mčskiej, jeĤli
nie gorzej” (zawodniczka sportów walki).

Wedãug jednej z respondentek sãabsze finansowanie zawodniczek wynika z charakteru sportu kobiet i sportu mčİczyzn.
„Sport wyczynowy kobiet nie jest tak bardzo emocjonujĈcy jak sport wyczynowy
mčİczyzn. Widzč to teraz, pracujĈc w mediach. Wiem o tym, İe znacznie bardziej
ludziom podoba sič koszykówka mčİczyzn czy siatkówka mčİczyzn. U kobiet nie
ma tej siãy, nie ma tej finezji. ģrodowisko sportowe bardziej sič emocjonuje mčİczyznami niİ kobietami. Jest taka mentalnoĤþ mówiĈca, İe kobiety sĈ do czegoĤ innego
i nie powinny zajmowaþ sič cičİkimi, wyczynowymi sportami” (biathlonistka).

Warto dodaþ, İe w obrčbie wielu dyscyplin sportowych utrzymywany
jest nierówny sposób podziaãu nagród za osiĈgničcia sportowe.
PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych badaę, mimo ich wstčpnego charakteru, wyãania
sič kilka konkretnych obszarów, w których system sportu w Polsce wymaga
interwencji. Jest to przede wszystkim kwestia wsparcia lokalnych klubów
sportowych, przejrzysta polityka kadrowa wĤród trenerów i rozwiĈzania
dla zawodniczek decydujĈcych sič na macierzyęstwo. ZnaczĈca wydaje sič
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teİ rola mediów, które ksztaãtujĈ obraz kobiety w sporcie oparty na jej
atrakcyjnoĤci fizycznej. Mamy nadziejč, İe nasze badania stanĈ sič przyczynkiem do dalszej naukowej eksploracji tego tematu i wprowadzania
realnych zmian, które uãatwiĈ mãodym dziewczynom rozpoczynanie i prowadzenie kariery sportowej. Liczymy teİ, İe rozbudzenie dyskusji na temat
sportu zawodowego kobiet i podniesienie jego prestiİu przyczyni sič do
zwičkszenia aktywnoĤci fizycznej kobiet w ogóle.
Z naszej perspektywy dalsze kroki badawcze powinny sič skupiaþ na
trzech obszarach. Po pierwsze, naleİaãoby przeprowadziþ pogãčbione badania jakoĤciowe dotyczĈce aktywnoĤci i partycypacji sportowej dziewczĈt
w wieku szkolnym w celu zdiagnozowania na przykãad róİnic wystčpujĈcych w systemie wsparcia motywacji sportowych zarówno w rodzinach
(choþby w wymiarze projektowania czasu wolnego), jak i ze strony szeroko
rozumianego systemu sportowego (szkóã i klubów sportowych). Po drugie,
interesujĈce byãoby badanie oparte na studiach przypadków dotyczĈce trajektorii zawodowych trenerek i dziaãaczek sportowych (zwãaszcza w obrčbie klubów sportowych); przez pryzmat ich doĤwiadczeę moİna bowiem
systematycznie przeanalizowaþ systemowe mankamenty wsparcia aktywnoĤci sportowej kobiet w zakresie sportu wyczynowego. Po trzecie, warto
zwróciþ uwagč na kwestie systemowej dyskryminacji kobiet w dostčpie do
stanowisk w obszarze polskiego systemu sportowego, w tym równieİ na
kwestie opóĮnionego wprowadzania w polskim kontekĤcie mičdzynarodowych regulacji, takich jak Deklaracja z Brighton, majĈcych zwalczaþ praktyki dyskryminacyjne w sporcie kobiet.
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