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Streszczenie  

Po II wojnie wiatowej infrastruktura sportowa w wi kszo ci wymaga a ca kowitej odbudo-

wy, a obiekty, które przetrwa y lata 1939–1945, nadawa y si  do kapitalnych remontów. Przez 

okres trzech dekad, mimo utrudnie  w postaci licznych przemian organizacyjnych, politycznych  

i spo ecznych, nieustannie podejmowano dzia ania zwi kszaj ce liczb  i jako  obiektów oraz 

sprz tu sportowego. Wysi ek instytucji pa stwowych, zak adów pracy, a tak e ca ego rodowiska 

sportowego doprowadzi  w 1975 r. do sytuacji, w której liczba boisk, hal sportowych i sal gimna-

stycznych, gdzie mo na by o uprawia  gry sportowe, w podstawowym zakresie zaspokaja a,  

w wi kszo ci regionów kraju, potrzeby spo ecze stwa. 

S owa kluczowe: baza sportowa, gry sportowe, infrastruktura, budownictwo. 

Celem pracy jest  przedstawienie uwarunkowa  rozwoju infrastruktury spor-

towej gier sportowych w Polsce w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975) 

oraz ukazanie wp ywu budownictwa sportowego na upowszechnienie koszy-

kówki, siatkówki i pi ki r cznej w tym okresie. Autor pos u y  si  przede 

wszystkim informacjami zawartymi w „Przegl dzie Sportowym” z lat 1945–

1975, w rocznikach statystycznych oraz w dost pnej literaturze. W pracy posta-

wiono problem badawczy: Czy w Polsce w latach 1945–1975 nast pi  rozwój 

bazy materialnej gier sportowych? 

W czasie II wojny wiatowej ludno  Polski pomniejszy a si  o blisko 20%. 

Poza dotkliwymi stratami osobowymi, nasz kraj poniós  ogromne straty mate-

rialne, które szacuje si  na 38% ogólnego stanu posiadania z 1939 r.1 Zniszcze-

nia wojenne obj y równie  baz  sportow . Odbudowy wymaga y hale sporto-

we, stadiony, o rodki i centra szkoleniowe, jak równie  zak ady produkuj ce 

                                                 
*  Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie. 
1  J. Gaj, Rozwój sportu w Polsce Ludowej, [w:] J. Gaj, B. Woltmann, Zarys historii sportu w Pol-

sce 1867–1997, Gorzów Wlkp. 1999, s. 182. 
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sprz t sportowy. Infrastruktura sportowa by a cz sto wykorzystywana przez hi-

tlerowców do celów militarnych, st d obiekty sportowe, które przetrwa y wojn , 

wymaga y zwykle generalnych remontów. Dewastacji uleg y równie  szko y 

wraz z przyleg ymi do nich salami gimnastycznymi. W samej Wielkopolsce 

zniszczonych zosta o 8 tys. gmachów szkolnych, natomiast 6 tys. wymaga o re-

montów2. Straty materialne, jakie ponios a w latach 1939–1945 kultura fizyczna, 

oszacowano na ok. 25 mln przedwojennych z otych3. Powo anie na pocz tku 

1946 r. Pa stwowego Urz du Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego (PUWFiPW), spe niaj cego m.in. rol  koordynatora dzia a  sporto-

wych, stworzy o podstawy do odbudowy obiektów i urz dze  niezb dnych do 

rozwoju kultury fizycznej w kraju. Przewodnicz cym PUWFiPW zosta  przed-

wojenny sportowiec i dzia acz, Tadeusz Kuchar4. 

W pierwszych latach po wojnie gry sportowe by y dyscyplinami powszech-

nie uprawianymi na otwartym powietrzu, co wynika o z ma ej liczby sal gimna-

stycznych i hal sportowych, których stan w wyniku dzia a  wojennych pomniej-

szy  si  z 1234 obiektów w 1939 r. do 873 obiektów w 1947 r.5 Wed ug prze-

prowadzonego w 1948 r. pierwszego powojennego spisu urz dze  sportowych, 

stan liczbowy obiektów, w a ciwych dla gier sportowych, przedstawia  si  na-

st puj co: w Warszawie na jedno boisko przypada o ok. 13 tys. mieszka ców, 

na jedn  hal  sportow  – ok. 10 tys. mieszka ców. W odzi odpowiednio 21 tys. 

i 29 tys. W poszczególnych województwach statystyki wygl da y nast puj co – 

woj. bia ostockie (33 tys. i 76 tys.), woj. gda skie (6 tys. i 15 tys.), woj. krakowskie 

(9 tys. i 33 tys.), woj. kieleckie (31 tys. i 143 tys.), woj. lubelskie (8 tys. i 49 tys.), 

woj. ódzkie (35 tys. i 84 tys.), woj. pomorskie (8 tys. i 17 tys.), woj. pozna skie 

(6 tys. i 24 tys.), woj. rzeszowskie (18 tys. i 102 tys.), woj. l sko-d browskie  

(5 tys. i 15 tys.), woj. warszawskie (10 tys. i 44 tys.), woj. olszty skie (2 tys.  

i 12 tys.), woj. szczeci skie (3 tys. i 17 tys.) oraz woj. wroc awskie (5 tys.  

i 21 tys.)6. Statystyki te pokazuj  niewystarczaj c  liczb  sal gimnastycznych  

i hal sportowych, niezb dnych do przeprowadzania zawodów w grach sporto-

wych, a tak e do szkolenia m odzie y w tych dyscyplinach. Równie  pod 

wzgl dem jako ciowym stwierdzano liczne braki, gdy  sale nie by y nale ycie 

wyposa one w sprz t sportowy. 

Brak dost pu do sal gimnastycznych by  najwi ksz  barier , utrudniaj c  

rozwój koszykówki i siatkówki w pierwszych latach po wojnie, o czym wiad-

czy sytuacja w Akademickim Zwi zku Sportowym w Poznaniu:  

[…] zapotrzebowanie na dzier aw  nowych sal gimnastycznych […] by o bardzo du e  

i z ka dym rokiem wzrasta o. Powstawa y nowe sekcje sportowe, a dotychczas dzia aj ce 

                                                 
2  Tam e, s. 183. 
3  A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce pa stwa 1944–1989, Kraków 2012, s. 49. 
4  Kandydat na fotel dyrektorski, „Przegl d Sportowy” 1946, nr 2, s. 2 
5  Ksi ga sportu polskiego, Warszawa 1975, s. 609. 
6  J. Gaj, Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Warszawa – Pozna  1987, s. 64–65. 
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szybko si  rozwija y, coraz wi ksze by y z tego powodu trudno ci finansowe. W okresie 

zimowym jedna sala Studium Wychowania Fizycznego nie mog a pomie ci  m odzie y 

licznie ucz szczaj cej na treningi. Ze wzgl du na niewielk  liczb  sal gimnastycznych na 

terenie Poznania, AZS by  zmuszony do odbywania treningów w pó nych godzinach 

wieczornych […]7. 

K opoty z salami o odpowiednich dla gier sportowych gabarytach mia y 

równie  najwi ksze o rodki sportowe:  

Kraków dysponuje jedynie sal  „Soko a” o zbyt szczup ej ilo ci miejsc dla widzów […] 

ód  oprócz Sali YMCA prawdopodobnie b dzie mog a korzysta  równie  z sali O rodka 

Sportowego OMTUR w Helenowie […] Warszawa zdana jest na jedyn  sal  YMCA […]8. 

Ubogi stan infrastruktury sportowej zosta  dostrze ony przez w adze cen-

tralne, czego dowodem by y zapisy w uchwale Biura Politycznego Komitetu 

Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (BP KC PZPR), w spra-

wie kultury fizycznej i sportu z dnia 28 wrze nia 1949 r., w której stan material-

ny kultury fizycznej oceniono s owami:  

[…] przeszkod  w rozwoju kultury fizycznej jest brak sprz tu sportowego […] jego pro-

dukcja jest niedostateczna ilo ciowo i jako ciowo. Pa stwowy aparat gospodarczy  

w bardzo niewystarczaj cym stopniu zaspokaja potrzeby wychowania fizycznego i spor-

tu […] Niedostateczne tempo wykazuje odbudowa i rozbudowa urz dze  sportowych.  

W dalszej cz ci uchwa a zobowi zuje Pa stwow  Komisj  Planowania Go-

spodarczego do  

[…] zapewnienia w planie 6-letnim niezb dnych rodków na produkcj  sprz tu sporto-

wego, rozbudow  urz dze  sportowych […], umo liwiaj c rzeczywiste upowszechnienie 

kultury fizycznej9. 

Wkrótce po wojnie przyst piono do reaktywowania Akademii Wychowania 

Fizycznego (AWF) w Warszawie. Obiekty i sprz t sportowy tej uczelni, maj cej 

du e znaczenie w kszta ceniu kadr szkoleniowych gier sportowych, wymaga y 

po wojnie generalnej rekonstrukcji. Odbudow  AWF rozpocz to w 1946 r.,  

w którym wyremontowano sal  gimnastyczn  (nr 2) oraz rozpocz to remont ca-

ego gmachu g ównego (sale wyk adowe, kuchnia). W roku akademickim 

1947/1948 wykonano kapitalny remont trzech boisk sportowych oraz naprawio-

no dach spalonej sali gimnastycznej (nr 1). W latach 1948–1951 wybudowano 

internat e ski, dokonano kapitalnego remontu sal gimnastycznych (nr 1 i nr 3) 

oraz uko czono budow  hali sportowej z trybunami, drewnianym parkietem 

oraz radiofonizacj 10. Oddanie do u ytku tych obiektów mia o bezpo redni 

wp yw na rozwój sportu wyczynowego w zakresie gier sportowych kobiet – tre-

                                                 
7  S. Warsicki, Dzia alno  AZS w Poznaniu 1919–1969, Pozna  1969, s. 75. 
8  Koszykarze w obliczu ligowych bojów, „Przegl d Sportowy” 1947, nr 82, s. 6. 
9  Uchwa a Biura Politycznego KC PZPR w sprawie kultury fizycznej i sportu, „Przegl d Sporto-

wy” 1949, nr 78, s. 2. 
10  Akademia Wychowania Fizycznego 1929–1959, Warszawa 1959, s. 96. 
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nowa y tu bowiem siatkarki i koszykarki AZS – AWF Warszawa – wielokrotne 

mistrzynie kraju i reprezentantki kadry narodowej. 

Odbudowa obiektów AWF przyspieszy a równie  rozwój gier sportowych  

w Polsce, poprzez stworzenie warunków do wyszkolenia w nast pnych latach 

wielu instruktorów i trenerów. 

Wed ug spisu urz dze  sportowych, którego wyniki przedstawi  „Przegl d 

Sportowy”11 w 1950 r., liczba sal gimnastycznych, w których mo na by o upra-

wia  siatkówk  i koszykówk , wynosi a 119812, co w porównaniu ze styczniem 

1948 r. oznacza o ok. 500 obiektów wi cej. Najgorzej przedstawia a si  sytuacja 

w pi ce r cznej, dla której liczb  boisk szacowano na 18313. Dyscyplin  t  upra-

wiano po wojnie wy cznie na powietrzu. Pierwsze zawody rangi mistrzowskiej 

w halowej pi ce r cznej (Zimowe Mistrzostwa l ska siedmioosobowych zespo-

ów e skich i m skich) rozegrano w marcu 1951 r. w hali po uje d alni w Sie-

mianowicach14. 

Rozbudow  bazy materialnej na terenie ca ego kraju wspomog a, wspo-

mniana wcze niej, uchwa a Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej15, która zapewni a wszystkim organizacjom 

wychowania fizycznego i sportu sta e subwencje z bud etu pa stwa. W roku 

1950 przyznano Polskiemu Zwi zkowi Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka 

(PZKSS) dotacj  w wysoko ci 12,7 mln z otych, co stanowi o, po zwi zku ko-

larskim, lekkoatletycznym i narciarskim, najwi ksz  dotacj  w skali kraju16.  

W latach 1950–1955, w ramach realizacji planu sze cioletniego, który zak ada  

równie  rozwój gospodarczy w zakresie kultury fizycznej, dotacje pa stwowe  

i samorz dowe PZKSS wzros y z 20,94 mln z otych w 1950 r. do 37,95 mln z o-

tych w roku 195517.  

W latach 1946–1955 budownictwo obiektów sportowych i produkcja sprz tu 

nie zaspokaja y w pe ni potrzeb ruchu sportowego, w tym gier sportowych, 

zw aszcza w powszechnym wymiarze. Je li chodzi o ilo  hal sportowych i sal 

gimnastycznych (równie  szkolnych), dopiero na pocz tku lat pi dziesi tych 

                                                 
11  Spis zako czony – teraz planowanie, „Przegl d Sportowy” 1950, nr 101, s. 5. 
12  W „Roczniku Statystycznym” z 1950 r. liczba sal gimnastycznych i hal sportowych szacowana 

jest na 1671, co mo e wynika  z uwzgl dnienia pomieszcze  szkolnych, cz sto o ma ych gaba-

rytach (tzw. sal zast pczych), nienadaj cych si  do uprawiania gier sportowych. Rozbie no  

danych w niektórych ród ach wynika równie  z faktu, e do 1962 r. za sal  wymiarow  uwa-

ano pomieszczenie o wymiarach powy ej 8×16 m, natomiast po roku 1962 powy ej 10,5 × 18 m 

(L. Szyma ski, Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944–1980, Wro-

c aw 1996, s. 68). 
13  Spis zako czony – teraz planowanie, s. 5. 
14  S. Jarecki, Rozwój pi ki r cznej na l sku – cz. I, Katowice 1972, s. 105. 
15  Uchwa a Biura Politycznego KC PZPR w sprawie kultury fizycznej i sportu, s. 2. 
16  A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 119. 
17  AAN, Polski Zwi zek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka, 6-letni plan rozwoju i przebu-

dowy gospodarczej Polski w zakresie kultury fizycznej, sygn. 106/2, Tabl. 9 – Wydatki i wp ywy. 
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XX w. ich liczba powróci a do stanu z roku 193918. Znacznie korzystniej na tym 

tle prezentowa a si  liczba boisk przyszkolnych, na których w okresie wiosenno- 

-jesiennym mo na by o uprawia  gry sportowe19. Wi kszo  boisk nie nadawa a 

si  jednak do gry w koszykówk , gdzie nawierzchnia odgrywa kluczow  rol . 

Sytuacj  t  przedstawi  „Przegl d Sportowy”:  

[…] boisk letnich z prawdziwego zdarzenia jest u nas bardzo niewiele – takie, na których 

mo na organizowa  powa niejsze imprezy, zliczy  mo na na palcach jednej r ki.  

W przewa aj cej wi kszo ci organizatorzy pos uguj  si  kortami tenisowymi, na których 

przecie  si  nie trenuje, a których nawierzchnia pozostawia wiele do yczenia (np.  

IV turniej klasyfikacyjny w Lublinie). Problem letnich boisk dojrza  ju  do powa niej-

szego potraktowania, stanowi bowiem jeden z warunków utrzymania dynamiki propa-

gandy i rozwoju koszykówki […]20. 

Niewystarczaj ca liczba sal w Polsce w latach czterdziestych i pi dziesi -

tych XX wieku, niezb dnych do w a ciwego upowszechnienia gier sportowych, 

by a równie  pochodn  niew a ciwego podej cia w adz pa stwowych do pro-

blemu budownictwa sportowego. W tym czasie dominowa a tendencja transpa-

rentnej budowy wielkich obiektów o charakterze monumentalnym, reprezenta-

cyjnym, do celów propagandowych, gdy rzeczywiste potrzeby wymaga y budo-

wy obiektów skromniejszych, za to na powszechn  skal . Innym problemem by  

powszechny zwyczaj wykorzystywania obiektów sportowych do innych celów, 

g ównie politycznych, niezwi zanych z kultur  fizyczn 21. 

W 1953 r. Prezydium Rz du wyda o zarz dzenie okre lone mianem Uchwa-

y22, w sprawie wykorzystania i rozbudowy obiektów sportowych, które wyty-

cza o dalszy zakres prac, oraz nakazywa o w a ciwe wykorzystanie istniej cych 

obiektów i urz dze , a tak e obligowa o G ówny Komitet Kultury Fizycznej 

(GKKF) do sporz dzenia wykazu urz dze  sportowych u ytkowanych na inne 

cele ni  kultura fizyczna i sport. Dalsze przepisy Uchwa y zobowi zywa y Pre-

zydia Rad Narodowych do zabezpieczenia w projektach rozbudowy miast wy-

znaczonych terenów pod budownictwo sportowe. Równie wa nym zapisem by o 

uwzgl dnienie sal gimnastycznych i boisk przy budowie nowych szkó  i uczelni. 

Uchwa a zaleca a równie  budow  boisk i urz dze  sportowych przy organizacji 

nowych osiedli mieszkaniowych, zak adów przemys owych, sanatoriów i par-

ków. W wyniku tych dzia a  do 1958 r. oddano do u ytku 45 hal i sal sporto-

wych23. Analizuj c osi gni cia planu 6-letniego w odniesieniu do kultury fi-

                                                 
18  Ksi ga sportu polskiego, s. 609. 
19  Sport i wychowanie fizyczne w szkole na nowych drogach rozwojowych, „Przegl d Sportowy” 

1948, nr 80, s. 4. 
20  Rok 1956 powinien by  prze omowy dla naszej koszykówki, „Przegl d Sportowy” 1956, nr 76, s. 3. 
21  J. Gaj, Wychowanie fizyczne…, s. 68. 
22  Uchwa a nr 21 Prezydium Rz du z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie wykorzystania i plano-

wej rozbudowy urz dze  sportowych, „Monitor Polski” z 1953 r. nr 40, poz. 487. 
23  Tam e, s. 70. 
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zycznej, nale y stwierdzi , e pomimo ponad dwukrotnego upowszechnienia 

sportu (z oko o 2,4% do 5,2% w latach 1949–1956)24 nie nast pi  znacz cy 

wzrost liczby obiektów sportowych. Pod koniec roku 1955 ilo  sal gimnastycz-

nych i hal sportowych ( cznie ze szkolnymi) wynosi a 166225. 

Poza budow  obiektów sportowych czynnikiem maj cym wp yw na rozwój 

gier sportowych w Polsce by a produkcja sprz tu sportowego, takiego jak kosze, 

bramki, siatki czy pi ki do gier. W pierwszych latach po wojnie produkcj  sprz -

tu podj y wybiórczo zak ady pa stwowe oraz wytwórnie prywatne. W zwi zku 

ze wzrastaj cym umasowieniem ruchu sportowego, w celu zaspokojenia szero-

kich potrzeb w tym zakresie oraz wskutek post puj cej centralizacji gospodar-

czej pa stwa, G ówny Komitet Kultury Fizycznej zainicjowa  w 1949 r. powsta-

nie pa stwowego przedsi biorstwa – Zjednoczonych Wytwórni Sprz tu Sporto-

wego i Szkutniczego, produkuj cego niezb dne dla rozwoju kultury fizycznej 

przyrz dy sportowe. To przedsi biorstwo skupia o cznie 35 mniejszych zak a-

dów. Ich zadaniem by  produkcja sprz tu metalowego, drewnianego, skórzane-

go, a tak e odzie y sportowej dla zaspokojenia potrzeb ca ej kultury fizycznej. 

W roku 1952 GKKF powo a  do dzia alno ci Sportowe Wytwórnie Sprz tu Wy-

czynowego (z sze cioma w asnymi zak adami), które zajmowa y si  produkcj  

sprz tu w a ciwego dla sportu kwalifikowanego. W latach 1950–1959, dzi ki 

produkcji tych zak adów, liczba wyprodukowanych pi ek do gier sportowych 

podnios a si  z 3 tys. do 166 tys., a w roku 1963 osi gn a poziom 257 tys. pi ek, 

produkowanych równie  na eksport26.  

Pomimo wzrastaj cej produkcji sprz tu sportowego masowego u ytku, za-

k ady mia y k opoty z wytworzeniem produktów o wysokiej jako ci. Problemy 

ze zdobyciem przez PZKosz pi ek na organizowane przez Polsk  w 1958 r.  

VI Mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet opisuje „Przegl d Sportowy”:  

Wytwórnia Wyczynowego Sprz tu Sportowego w Wa brzychu […] przedstawi a ju  

próbne pi ki, niestety posiada y one sporo usterek. Okaza o si , e by y to pi ki wybrane 

jako najlepsze z normalnej produkcji, a nie specjalnie robione na mistrzostwa […] zrobi-

a jednak jedn  specjaln  wysokogatunkow  pi k  […] jednak dalsz  produkcj  uzale ni-

a od zmniejszenia przez Zarz d Sprz tu Sportowego norm, przewidzianych na ich wy-

konanie. Tymczasem dyrektor ZSS W . Rajkowski nie ma ochoty na wydanie decyzji 

zmniejszenia norm […] tkwi tu jakie  nieporozumienie […] W wypadku bowiem niewy-

konania przez Wa brzych specjalnych pi ek, PZKosz stan by przed konieczno ci  zaku-

pu pi ek produkcji w oskiej, co czy oby si  z wydaniem tak cennych dla Polski dewiz27. 

Nadziej  na polepszenie infrastruktury sportowej, w tym bazy materialnej 

gier sportowych, wi zano z okresem tzw. „destalinizacji”, który nast pi  po 

                                                 
24  L. Szyma ski, Ze studiów nad modelem…, s. 51. 
25  „Rocznik Statystyczny” 1956 r., tabl. 10, s. 364. 
26  W. Rajkowski, Produkcja sprz tu sportowego, [w:] A. Brzezicki, A. Miller (red.), Kartki z hi-

storii kultury fizycznej 1945–1964, Warszawa 1964, s. 309. 
27  Damski kosz na pierwszy plan, „Przegl d Sportowy” 1958, nr 21, s. 4. 
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zmianach politycznych w Polsce w roku 195628. Dodatkowym bod cem finan-

sowym, wspomagaj cym budownictwo sportowe, by o powo anie Uchwa   

nr 1010/55 Prezydium Rz du z dnia 17 grudnia 1955 r. Pa stwowego Przedsi -

biorstwa „Totalizator Sportowy”29, z którego dochód przeznaczony by  na bu-

downictwo obiektów sportowych i remonty. Tylko w ci gu dziesi ciu pierw-

szych lat dzia alno ci loterii sportowej przeznaczono na ten cel niemal 3 mld 

z otych30. Rozszerzono tak e inne ród a finansowania sportu. Oprócz G ówne-

go Komitetu Kultury Fizycznej, inwestycje sportowe zasila y pieni dze z Cen-

tralnej Rady Zwi zków Zawodowych (CRZZ), bran owych zwi zków zawodo-

wych, a tak e Ministerstwa O wiaty, Ministerstwa Szkolnictwa Wy szego oraz 

Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego31. 

Pod koniec lat pi dziesi tych XX w., obok miast, gdzie przybywa o miejsc do 

uprawiania gier sportowych, wci  by y obszary, które nie posiada y do tego odpo-

wiednich warunków. W niektórych du ych miastach, jak Olsztyn, Koszalin czy Rze-

szów, nie by o sal spe niaj cych wymogi do rozgrywania gier sportowych na wy -

szych szczeblach rozgrywek, natomiast 298 miast powiatowych nie posiada o adnej 

sali32. Niekorzystnie przedstawia  si  dost p do uprawiania gier sportowych przez 

najm odszych – sale gimnastyczne posiada o tylko 17% szkó  podstawowych33. 

Ubogi stan posiadanej bazy sportowej w poszczególnych regionach Polski 

zosta  zauwa ony przez w adze centralne, czego nast pstwem by y decyzje pod-

j te przez Plenum GKKF w grudniu 1958 r. Przyj to wówczas za konieczne roz-

szerzenie programu inwestycyjnego o budow  obiektów i urz dze  o charakte-

rze powszechnym, kosztem zmniejszenia nak adów na infrastruktur  o charakte-

rze widowiskowo-reprezentacyjnym34. Na posiedzeniu plenarnym G ównego 

Komitetu Kultury Fizycznej w dniu 19 grudnia 1959 r. dyskutowano o kierun-

kach dalszej rozbudowy obiektów sportowych, a tak e o tym, jaki rodzaj hal 

sportowych i sal gimnastycznych, spe ni oczekiwania spo eczne:  

[…] Fazanowicz apelowa  o budowanie sal gimnastycznych, powo uj c si  na fakt, i  

stan fizyczny naszej m odzie y nie jest najlepszy […]. Jan Mulak by  natomiast zdania, 

e typowe sale gimnastyczne, oparte na szwedzkich wzorach, nie zdaj  ju  egzaminu. 

Budowa takich sal zosta a ju  zarzucona w ca ej Europie. Powinno si  natomiast budo-

wa  sale sportowe wymiarów 30 × 55 metrów, które mia yby uniwersalne zastosowanie, 

bowiem mo na w nich przeprowadza  wiczenia gimnastyczne i organizowa  gry ru-

chowe, jak np. pi ka r czna w siódemk  […] budowa takich sal jest konieczno ci 35. 

                                                 
28  M.in. powrót do w adzy W adys awa Gomu ki i obj cie przez niego stanowiska I sekretarza 

Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
29  http://www.totalizator.pl/o-nas/historia. 
30  A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 200. 
31  J. Gaj, Wychowanie…, s. 69. 
32  Tam e, s. 70. 
33  L. Szyma ski, Ze studiów nad modelem…, s. 80. 
34  J. Gaj, Wychowanie…, s. 70. 
35  10 godzin obrad Plenum GKKF, „Przegl d Sportowy” 1959, nr 223, s. 2. 
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W 1960 r. bud et pa stwa przeznaczy  na gry sportowe dotacj  w wysoko ci 

5,6 mln z  (2,5 mln z  – koszykówka, 2,1 mln z  – siatkówka i 1 mln z  – pi ka 

r czna). Dla porównania najwi ksz  sum  otrzyma a lekkoatletyka – ponad  

9 mln z , boks 3,5 mln oraz narciarstwo 3,7 mln z 36. Dzia ania G ównego Komi-

tetu Kultury Fizycznej (od 1960 r. G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Tu-

rystyki – GKKFiT) przynios y wymierne efekty ju  w roku 1961, w którym 

obok wielu innych obiektów sportowych oddano do u ytku 16 hal i sal sporto-

wych37. W latach 1961–1965 liczba krytych obiektów (hal i sal sportowych) 

wzros a w naszym kraju o 10%38. W tym okresie znacz co powi kszy a si  licz-

ba sal gimnastycznych, które powstawa y przy szko ach budowanych w ramach 

akcji „Tysi c szkó  na tysi clecie Pa stwa Polskiego”39. W roku 1965 sal gimna-

stycznych i hal sportowych ( cznie z salami szkolnymi) by o w Polsce 517740, 

co oznacza o niemal dwukrotny wzrost liczby tych obiektów wzgl dem roku 

195941. W tym czasie najwi cej obiektów sportowych posiada y województwa: 

katowickie, wroc awskie i pozna skie, a najubo szymi pod tym wzgl dem by y 

województwa bia ostockie, kieleckie i olszty skie42. 

W latach 1967–1970, w zwi zku z wprowadzeniem limitów inwestycyjnych 

w ramach Narodowego Planu Gospodarczego, dalszy rozwój infrastruktury spor-

towej by  mo liwy przez zwi kszenie wp ywów finansowych z Totalizatora 

Sportowego. Dzia ania te, a tak e udzia  organów terenowych i pomoc lokal-

nych zak adów pracy spowodowa y znaczny przyrost liczby obiektów w a ci-

wych dla gier sportowych, zw aszcza boisk odkrytych do siatkówki, których  

w ci gu trzech lat wybudowano ok. 5 tys.43 W tym czasie dobrze rozwija o si  

tak e budownictwo boisk na wsi, g ównie z pomoc  si  spo ecznych. Gry spor-

towe, które uprawiano na wsiach przede wszystkim na powietrzu, uzyska y mo -

liwo  szerszej propagandy, poprzez wdro enie do ycia has a „boisko w ka dej 

wsi”. Ta inicjatywa Rady G ównej Ludowych Zespo ów Sportowych i redakcji 

„Gromady i Rolnika Polskiego” przynios a w latach sze dziesi tych XX w. 

efekt w postaci wielu nowych boisk – terenów, gdzie mog y si  upowszechnia  

koszykówka, siatkówka i pi ka r czna. Warto  czynów spo ecznych, wykona-

nych staraniem dzia aczy wszystkich szczebli oraz lokalnych spo eczno ci, 

oszacowano w latach 1966–1970 na 1,4 mld z otych. Spo eczna dzia alno   

                                                 
36  Przewodnicz cy GKKF W. Reczek o zadaniach w 1960 roku, „Przegl d Sportowy” 1959,  

nr 223, s. 2 
37  J. Gaj, Rozwój sportu w Polsce Ludowej, [w:] J. Gaj, B. Woltmann, Zarys historii…, s. 186. 
38  Tam e. 
39  W ramach akcji „Tysi c szkó  na Tysi clecie Pa stwa Polskiego”, przeprowadzonej w latach 

1958–1966, powsta o 1417 placówek o wiaty (g ownie szkó  podstawowych) – Szko a tysi cle-

cia – http://pl.Wikipedia.org. 
40  L. Szyma ski, Ze studiów nad modelem…, s. 80. 
41  Ksi ga sportu polskiego, Warszawa 1975, s. 29. 
42  J. Gaj, Wychowanie…, s. 71. 
43  J. Gaj, B. Woltmann, Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, s. 186. 
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w zakresie budownictwa infrastruktury sportowej by a w Polsce trzeci  ga zi  

w tej dziedzinie (po o wiacie i budownictwie dróg)44.  

W 1970 r. liczba hal i sal sportowych (ok. 6000 wraz z obiektami szkolny-

mi)45 by a wystarczaj ca do ca kowitego umiejscowienia rozgrywek pi ki siat-

kowej na obiektach krytych, natomiast ma e gabaryty tych obiektów nie zawsze 

pozwala y na bezpieczny przebieg meczów koszykówki. Sytuacj  obrazuje 

„Przegl d Sportowy” z 1971 r.:  

Niestety z baz  naszej koszykówki jest wr cz fatalnie. Poziom sportowy o kilka d ugo ci 

wyprzedzi  rozwój bazy. Hale z prawdziwego zdarzenia mo na policzy  na palcach. Na 

takich ciasnych salach, jakie maj  do dyspozycji Polonia czy Legia, nie mo na wykaza  

swoich mo liwo ci […] rozp dzony zawodnik mo e [wpa ] na ludzi stoj cych 2 metry 

za koszem, albo pot uc si  o drabinki (by y ju  takie wypadki). Paradoksem jest chyba, 

e mistrz Polski Wybrze e gra w sali innego klubu, w dodatku mecze mistrza Polski mo-

e ogl da  ok. 600 osób, a ch tnych s  tysi ce. O takich sprawach jak gabinety odnowy, 

sauny, fizykoterapia lepiej w ogóle nie wspomina 46. 

Najgorzej sytuacja przedstawia a si  w rozgrywkach pi ki r cznej. W ca ym 

kraju pe nowymiarowych hal, w których mo na by o rozgrywa  zawody w tej 

dyscyplinie, by o 4947, a najwi ksz  liczb  takich obiektów (7 hal) na pocz tku 

lat siedemdziesi tych dysponowa  region l ski. By y to hale w Katowicach (ha-

la Baildon – 2300 widzów, i hala WSWF – 300 widzów), w Gliwicach (hala 

SZS – 1000 widzów, i hala MON – 400), w Rudzie l skiej (hala Bielszowice – 

1200 widzów, i hala Nowy Wirek – 600 widzów) oraz w Siemianowicach l -

skich (hala Huty „Jedno ” – 800 widzów)48.  

Problemy z dost pno ci  do pe nowymiarowej hali mia a nawet e ska re-

prezentacja narodowa w pi ce r cznej podczas przygotowa  do Mistrzostw 

wiata w 1973 r.:  

Zaci y  mo e na wynikach zespo u nie tylko nerwowa atmosfera wyjazdu, ale i warunki 

treningu, jakie ten wyjazd poprzedzi y […] zabezpieczono dla reprezentacji op akane 

mo liwo ci treningu: tylko na sali Skry, zbyt w skiej dla tej dyscypliny sportu i to w nie-

dopuszczalnych godzinach: porze obiadowej 12–14 oraz nocnej 21–2349. 

W latach 1971–1972 budownictwo sportowe, poza czynami spo ecznymi, 

praktycznie wstrzymano, co mia o zwi zek ze zmianami politycznymi w Polsce 

w roku 197050. Dopiero zapisy Uchwa y VII Plenum KC PZPR z dnia 27–28 XI 

1972 r., a tak e Uchwa y Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie 

                                                 
44  Ksi ga sportu polskiego, s. 617. 
45  „Rocznik Statystyczny” 1975 r., tabl. 16 (777), s. 497. 
46  Od ligi do reprezentacji, „Przegl d Sportowy” 1971, nr 37, s. 3. 
47  „Rocznik Statystyczny” 1975 r., tabl. 16 (777), s. 497. 
48  S. Jarecki, Rozwój pi ki r cznej na l sku 1960–1970…, s. 191. 
49  Nerwowe przygotowania siódemki do mistrzostw wiata, „Przegl d Sportowy” 1973, nr 214, s. 5. 
50  W grudniu 1970 r. stanowisko I sekretarza KC PZPR obj  Edward Gierek. 
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kultury fizycznej51, wytworzy y atmosfer  sprzyjaj c  rozwojowi kultury fi-

zycznej i sportu, co równie  wi za o si  z perspektywami wzrostu nak adów na 

inwestycje w obiekty i urz dzenia oraz sprz t sportowy. Szczegó owy przyrost 

liczby obiektów dla gier sportowych, w pierwszej po owie lat siedemdziesi tych 

XX wieku, przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Liczba hal sportowych i sal gimnastycznych w latach 1970–1974 

Stan w dniu 31 XII Hale sportowe Sale gimnastyczno-sportowe* Sale gimnastyczne** 

1970 49 1245 4698 

1971 52 1247 4617 

1972 55 1346 4644 

1973 64 1416 4751 

1974 67 1496 4804 

* Sale gimnastyczno-sportowe o wymiarach od 21 × 10,5 m do 36 × 18 m.  
**Sale gimnastyczne o wymiarach poni ej 21 × 10,5 (szkolne) 

ród o: „Rocznik Statystyczny” 1975 r., tabl. 16 (777), s. 497. 

Analizuj c rozwój bazy materialnej gier sportowych w trzydziestoleciu po-

wojennym XX wieku, nale y wzi  pod uwag  towarzysz ce temu procesowi 

utrudnienia w postaci licznych przemian organizacyjnych oraz politycznych  

i spo ecznych. Stopie  zniszczenia obiektów sportowych, które przetrwa y dzia-

ania II wojny wiatowej, sprawi , e w 1945 r. Polska zaczyna a ich odbudow  

b d  rekonstrukcj  praktycznie od stanu zerowego. Pomimo wielu niedogodno-

ci, proces odbudowy i remontów obiektów przebiega  prawid owo, co pozwoli-

o sukcesywnie udost pnia  spo ecze stwu miejsca do uprawiania koszykówki, 

siatkówki i pi ki r cznej.  

Uznaj c za punkt wyj ciowy rezultaty pierwszego powojennego spisu urz -

dze  sportowych (1948 r.), nale y stwierdzi , e w omawianym w pracy okresie 

liczba hal sportowych i sal gimnastycznych ( cznie ze szkolnymi) wzros a  

z 873 do 636152. Istotnym mankamentem budownictwa sportowego by o nierów-

nomierne roz o enie obiektów sportowych w poszczególnych województwach, co 

utrudnia o upowszechnienie gier zespo owych we wszystkich regionach kraju. 

Najwi kszy post p w rozwoju infrastruktury sportowej gier sportowych od-

notowano po roku 1956, od kiedy budownictwo sportowe zasili  strumie  finan-

sowy z Pa stwowego Przedsi biorstwa „Totalizator Sportowy”. W tym okresie 

liczba hal i sal sportowych (nie licz c sal szkolnych) wzros a ponad 5-krotnie53. 

                                                 
51  Uchwa a Nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie kultury fizycznej, „Monitor 

Polski” 1973, nr 21, poz. 123. 
52  „Rocznik Statystyczny” 1975 r., tabl. 16 (777), s. 497. 
53  Ksi ga sportu polskiego, s. 617. 
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Ich stan liczbowy pod koniec 1974 r. wynosi  1563. Wszystkie te obiekty mie-

ci y pe nowymiarowe boisko do gry w pi k  siatkow  (18 × 9 m), co sprawi o, 

e ta dyscyplina by a w Polsce najbardziej popularna. Inaczej sytuacja przedsta-

wia a si  w pi ce koszykowej, gdzie liczba pe nowymiarowych boisk (28 × 14 m) 

w salach by a du o mniejsza54. W najtrudniejszej sytuacji znajdowa a si  dyscy-

plina pi ki r cznej, dla której pe nowymiarowe boiska (40 × 20 m) posiada o  

w 1974 r. jedynie 67 obiektów krytych55. 

Pocz wszy od roku 1970, mo na zauwa y  tendencj  budowy sal sporto-

wych o wi kszych gabarytach (od 21 × 10,5 m do 36 × 18 m), nadaj cych si  do 

rozgrywek w pi k  siatkow  i koszykow . W latach 1970–1974 powsta o 251 

takich obiektów, natomiast liczba sal gimnastycznych poni ej 21 × 10,5 m wzro-

s a jedynie o 106 (tabela 1). 

Sport wyczynowy gier sportowych to rozgrywki halowe. U atwiony dost p 

do krytych obiektów sportowych, posiadaj cych boiska do pi ki koszykowej, 

pi ki siatkowej i pi ki r cznej, mia  prze o enie na wyniki sportowe tych dyscy-

plin na arenie mi dzynarodowej. Najwyra niej obrazuj  to osi gni cia polskich 

reprezentacji e skich. W latach 1945–1975 w pi ce siatkowej Polki zdoby y na 

imprezach du ej rangi (igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i mistrzo-

stwach Europy) 13 medali (w tym dwa br zowe medale olimpijskie w 1964 r.  

w Tokyo i w 1968 r. w Meksyku). W tym samym czasie polskie koszykarki po-

szczyci  si  mog y jedynie br zowym medalem na mistrzostwach Europy we 

W oszech (1968 r.). Najskromniej wygl da dorobek polskiej reprezentacji pi ki 

r cznej kobiet, dla której najwi kszym osi gni ciem, w omawianym okresie, by-

o zaj cie 5 miejsca na mistrzostwach wiata w Jugos awii w 1973 r. 
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Abstract 

Development of the Material Base of Sports Games in Poland  

in the Years 1945–1975 

This article describes the changes to the sports infrastructure in post-war increased, and their 

impact on the dissemination and development of basketball, volleyball and handball women during 

this period. The status of sports facilities that survived the operation of World War II and the Nazi 

occupation was that Poland in 1945 began their reconstruction of practically zero status. For a pe-

riod of three decades, despite the difficulties in the form of numerous organizational, political and 

social change, action has been taken to increase continuously the quantity and quality of facilities, 

and sports equipment. The effort of State institutions, businesses, and entire sports environment in 

1975 led to a situation in which the number of playing fields, sports halls and gyms where you can 

enjoy playing sports women, to meet most of the needs of society. 

Keywords: sports base, infrastructure, sports, construction. 

 

 


