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Sport wyczynowy to miejsce dla wąskiej grupy ludzi. Najwyższe szczyty zdobywa 
niewielu. Kobiety nie są wyjątkiem. Są inteligentne, pragną sukcesu, mają bardzo dużą 
motywację i wolę walki. Nie chcą być dobre, chcą być najlepsze [Godlewski].  

Mimo wielu przeciwności kobiety wywalczyły dostęp do uprawiania wszystkich 
dyscyplin sportu. Stało się tak na przełomie XX i XXI wieku. W tym okresie światowy 
sport zdominowały dwa nurty. Jednym z nich jest jego profesjonalizacja, a drugim 
wywalczony przez kobiety dostęp do uprawiania wszystkich dyscyplin sportu. Żaden 
z tych dwóch kierunków nie odpowiada ideom jakie głosili i realizowali w praktyce pod 
koniec XIX stulecia twórcy nowożytnego olimpizmu [Socha T., 2002]. Na uwagę 
zasługuje niezwykłe zjawisko jakim jest fakt, iż do udziału w pierwszych igrzyskach 
olimpijskich ery nowożytnej w 1896 roku kobiet nie dopuszczono. 

Prezydent pierwszego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Pierre de 
Coubertaine, jak wspomniano wyżej, nie przewidywał udziału w sporcie zawodowców 
i kobiet, zwłaszcza w igrzyskach. Fakt, że pojawiły się w Igrzyskach II Olimpiady 
w Paryżu był rezultatem przypadku. Podobna sytuacja powtórzyła się podczas Igrzysk 
III Olimpiady w Saint Louis w 1904 roku. 

Jak podaje Teresa Socha w swojej książce „Sport kobiet”, dopiero udział kobiet 
w kolejnych igrzyskach w Londynie i Sztokholmie można uznać za efekt ich celowych 
dążeń. 1908 rok, Londyn to czas kiedy Polska nie istniała jako państwo.  

Kobieta w dziesięcioosobowej ekipie strzeleckiej reprezentacji Polski pojawiła się 
w Meksyku, w 1968 roku. Była nią Eulalia Rolińska. W tym czasie w Igrzyskach wzięło 
udział 780 kobiet. Dla porównania, mężczyzn startowało 4750. Znicz zapaliła 
lekkoatletka, Norma Enriqueta Brasilio de Sotelo. Cztery lata później, podczas 
ceremonii otwarcia przyrzeczenie padło z ust kobiety. W tym samym roku, 1972 
w Monachium polska ekipa strzelecka liczyła już 13 osób, a w niej jedna kobieta i znów 
była nią Eulalia Rolińska [www.olimpijski.pl/pl/pages/display/5]. 

Igrzyska w Montrealu w 1976 roku otworzyła Elżbieta II. Proporcje uczestnictwa kobiet 
i mężczyzn to 1247 do 4871. Seul 1988 roku przynosi udział Doroty Bidołach w pistolecie. 
Inaczej rzecz się ma podczas kolejnych Igrzysk, które odbyły się w Barcelonie w 1992 roku. 
W dwunastoosobowej ekipie strzelców startuje pięć kobiet. Są nimi Dorota Chytrowska-
Mika, startująca w konkurencji skeet wraz z mężczyznami, Renata Mauer, Mirosława 
Sagun, Julita Macur i Małgorzata Książkiewicz, której w udziale przypadł brązowy medal 
w trzech postawach [www.olimpijski.pl/pl/pages/display/5]. 

Na strzelnicy miało miejsce ciekawe wydarzenie. Bowiem w konkurencji skeet, 
rywalizująca z mężczyznami Chinka Zhang Shan okazała się od nich lepsza, strącając 
223 rzutki z 225 możliwych. 

W 1996 roku w Atlancie złotą medalistką została Renata Mauer. Dekoracji dokonał 
Juan Antonio Samaranche. Na tych samych Igrzyskach Renata Mauer zdobyła jeszcze 
jeden medal, brązowy w trzech postawach. W ekipie strzeleckiej znalazły się także 
Małgorzata Książkiewicz i Julita Macur. 

W 2000 roku, w Sydney Renata Mauer sięgnęła znów po złoto, tym razem 
w karabinie sportowym 3x20 strzałów. W reprezentacji oprócz Renaty znalazła się 
również Mirosława Sagun. W Atenach na pięć osób trzy to kobiety. Agnieszka Staroń, 
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Sylwia Bogacka i Renata Mauer-Różańska. I wreszcie Pekin 2008. To start Sylwii 
Bogackiej, Agnieszki Staroń, Mirosławy Sagun-Lewandowskiej i Sławomiry Szpek. 

Obecnie kobiety uprawiają większość dyscyplin i konkurencji sportowych, przez 
tysiąclecia tradycyjnie i niepodzielnie uprawianych przez mężczyzn [Sahaj, 2004]. We 
współczesnym rankingu światowych dokonań żaden kraj nie może nie docenić udziału 
kobiet- chociażby dlatego, że liczba konkurencji w jakich startują a zatem potencjalnych 
szans medalowych, niemal dorównuje liczbie tych, w których rywalizują mężczyźni. 
W Atlancie – 24%, w Sydney – 37%, w Atenach – 70% ogólnego dorobku medalowego 
polskiej reprezentacji było udziałem kobiet, przedstawicielek sportów indywidualnych 
[Kłodecka-Rożalska J., Kownacka I., 2004]. Podczas igrzysk w Pekinie, o historycznym 
sukcesie Chin zadecydował wkład reprezentantek tego kraju, gdyż na 100 zdobytych 
medali 57 było właśnie ich udziałem [Kłodecka-Rożalska J., 2008]. 

Tak jest dziś, a dawniej..? Raport zespołu ekspertów Królewskiej Akademii Nauk 
w Londynie „O cielesnym wychowaniu dziewcząt”, opublikowany w 1922 roku w „British 
Medical Journal”, dostarczał mnóstwo argumentów przeciwko uczestnictwu kobiet w 
sporcie. Raport ten oddziaływał długo i mocno, czemu nie należy się dziwić zważywszy 
na fakt, iż opracowały go ówczesne autorytety naukowe [Socha, 2002]. 

Faktem jest, iż kobiety zawsze garnęły się do uprawiania sportu, z nie mniejszą 
ochotą i zapałem niż mężczyźni. Tyle tylko, że mężczyźni – zapewne z wielu różnych 
powodów natury społecznej – skrupulatnie i skutecznie im to uniemożliwiali. Obecnie 
nie będzie to już takie łatwe. Tym bardziej, że kobiety swoimi dokonaniami wielokrotnie 
zadawały w praktyce kłam narzuconym im przez teoretyków sportu ograniczeniom. 
W swojej publikacji Tomasz Sahaj przytacza pomysł, iż ambicją i naturą kobiet jest 
rywalizacja bezpośrednia z mężczyznami. Czy tak jest w istocie czas pokaże [Sahaj, 2004]. 
Na pewno jest to bardziej możliwe w sportach takich jak strzelectwo, czy łucznictwo niż 
w sportach wymagających siły, mam na myśli choćby podnoszenie ciężarów. 
W strzelectwie taka sytuacja miała już miejsce. Podyktowana była ówczesnymi 
warunkami, czyli nim doszło do powstania oddzielnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn. 
Dorota Chytrowska-Mika oraz Eulalia Rolińska należały do kobiet, którym przyszło 
rywalizować z mężczyznami i to z powodzeniem, bo przypomnę, że Eulalia Rolińska 
sięgnęła po Mistrzostwo Świata w konkurencji karabin dowolny 60 strzałów leżąc.  

Obecnie w Polsce kobiety stają w szranki w bezpośredniej rywalizacji 
z mężczyznami w imprezie jaką są Mistrzostwach Wojska Polskiego w strzelaniu z broni 
pneumatycznej. Strzelają konkurencje męskie, co podyktowane jest regulaminem 
tychże zawodów. Zamiast czterdziestu strzałów oddawanych jest sześćdziesiąt 
zarówno w karabinie jak i pistolecie. Oraz w ‘super finałach’ organizowanych przy okazji 
sezonu pneumatycznego, a na świecie w inicjatywach typu ‘Championstrophy’, ‘Top 
Gun’, ‘Duel’ i ‘Europejska Liga Młodzieżowa’ [Samulewicz, 2011]. Wielokrotnie wygrywają 
tę rywalizację, stając na najwyższych stopniach podium. 

W rozważaniach na temat sportu kobiet podkreśla się czynniki psychologiczne 
warunkujące poziom sportowy. Badacze nie potwierdzają w tym zakresie uniwersalnego 
charakteru większości różnic związanych z płcią. Chociaż niektóre zachowania różnią 
chłopców i dziewczęta już we wczesnym dzieciństwie, większość z nich pojawia się 
i utrwala w miarę rozwoju dziecka. Zazwyczaj stają się wyraźniejsze w okresie dorastania. 
Z punktu widzenia orientacyjno-poznawczej sfery psychiki, z różnego rodzaju opracowań 
wynika, iż dziewczęta, zwłaszcza uprawiające sport, charakteryzują się wyraźnie większą 
wrażliwością kinestetyczno-ruchową (zwłaszcza w zakresie funkcji kończyn górnych) oraz 
równoważną i wzrokową. Czyli charakterystyczna dla przedstawicielek płci żeńskiej 
znaczna precyzja wykonywania sportowych czynności manualnych opartych na złożonej 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wzmożona wrażliwość oraz precyzyjne współdziałanie 
wymienionych uprzednio uwrażliwionych sfer stanowi jedną z istotnych podstaw dobrych 
wyników, uzyskiwanych przez kobiety w tych dyscyplinach sportu, w których zadanie 
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ruchowe wymaga ściśle określonego, możliwie jak najdokładniejszego posługiwania się 
przyborem lub sprzętem sportowym. A zatem: gimnastyka, łucznictwo, rzuty 
lekkoatletyczne, gry zespołowe, szermierka, tenis i przede wszystkim strzelectwo. A to za 
sprawą wysokiego poziomu hormonu żeńskiego [Pacut, 2006].  

Potwierdzają to niejako wyniki programu nazwanego Międzynarodowym Testem 
Sprawności Fizycznej realizowanego w Kadrach Wojewódzkich w kategoriach ‘młodzik’, 
‘junior młodszy’, i ‘junior’, które wskazują u dziewcząt na wyższą niż u chłopców w tym 
samym wieku gibkość i ogólnie pojętą elastyczność mięśni . Dziewczęta wykazują się 
zręcznością, precyzją i celowością ruchów. Jeśli chodzi o chłopców da się zauważyć 
większą niż u dziewcząt siłę mięśni jaką dysponują. Widać to szczególnie w testach 
takich jak skok w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem (siła mm brzucha) oraz 
w pomiarze siły dłoni. Ale już test biegu na 50 m oraz 4x10 wykazał, iż zwinność i refleks 
dziewcząt i chłopców ze wspomnianej wyżej grupy wiekowej jest na podobnym poziomie. 

Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zjawisko, które wywiera silny wpływ na 
sposoby zachowania i preferencje jednostki. Jest nim m.in. stereotypizacja ról. 

Stereotypy płciowe są zawsze tworem określonej kultury, co oznacza, że podlegają 
ciągłym zmianom. Wzorce, z którymi konfrontuje się w Polsce kobiety i mężczyzn 
przedstawia badanie, które przeprowadziła A. Kuczyńska w 1990 roku. Polskie 
stereotypy płci wg Kuczyńskiej zawarte zostały w tabeli, w której umieszczono cechy 
jakie zarówno kobiety jak i mężczyźni (studenci) przypisują obu płciom. 

Stereotyp męskości 
dominujący, niezależny, rywalizujący, nastawiony na sukces, mający siłę przebicia, 
sprytny, łatwo podejmujący decyzje, mądry, chętnie mówiący o swoich sprawach 
zawodowych, apodyktyczny, szorstki, arogancki, otwarty na świat zdarzeń 
zewnętrznych, mający dobrą kondycję fizyczną, wygodny, eksperymentujący w życiu 
seksualnym, z poczuciem humoru, łatwo popadający w nałogi, mający zdolność 
przekonywania, aktywny, pewny siebie, samowystarczalny, podporządkowujący sobie 
innych, wymagający, skomplikowany, sztywny w swoich przekonaniach, domagający 
się pochwał, analityczny, lubiący towarzystwo, nie ujawniający swoich uczuć, pogodny 

Stereotyp kobiecości 
wrażliwa, opiekuńcza, troskliwa, angażująca się w sprawy innych, łagodna, 
kokieteryjna, dbająca o swój wygląd, mająca poczucie estetyki, gderliwa, gospodarna, 
grymaśna, czuła, uczuciowa, wrażliwa na potrzeby innych, zdolna do poświęceń, 
refleksyjna, delikatna, wstydliwa, naiwna, plotkująca 

Zestawienie cech stereotypu męskiego jest bogatsze, a same cechy oceniane są 
dokładniej. Autorka zwraca także uwagę na fakt, iż w obu stereotypach przeważają 
cechy wartościowane przeważnie pozytywnie. Cechy o negatywnym zabarwieniu są 
nieliczne. Mimo to wiele osób, gdy przedstawić im te opisy, uważa je za nietrafne. 
Zdecydowanie częściej takiego poczucia nieadekwatności doświadczają kobiety. 
Autorka podpowiada, że może to być skutkiem mniejszej dokładności stereotypu 
kobiecego. A ja bym rzekła, iż jest to efektem negatywnego charakteru słowa stereotyp, 
który tak naprawdę nie definiuje lecz zamyka w schemacie, szufladkuje i dokonuje 
podziału ról jakie rzekomo powinny odgrywać kobiety i mężczyźni. 
Z międzynarodowego badania, kierowanego przez prof. Briana Noska z Wydziału 
Psychologii University of Wirginia, w którym wzięło udział pół miliona osób z 34 krajów 
wynika po raz kolejny jak silne jest stereotypowe myślenie. Na ich podstawie okazało 
się, że skojarzenia 70% badanych były stereotypowe: kobiety są lepsze w naukach 
humanistycznych, a mężczyźni w ścisłych. Najwyższe rezultaty uzyskali Chińczycy, 
a tuż za nimi znaleźli się Polacy wraz z Węgrami, Rumunami i Chorwaci. Gdy naukowcy 
porównali wyniki ‘Testu Utajonych Skojarzeń’ z wynikami uzyskiwanymi przez dziewczęta 
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i chłopców z matematyki, zauważyli, że różnice w osiągnięciach obu płci istnieją w tych 
krajach, w których ujawnia się silny stereotyp. Co prowadzi do wniosku, iż za gorsze 
rezultaty kobiet w różnych dziedzinach należy obwiniać nie geny, ale raczej kulturę. 

Nie inaczej w kwestii stereotypów, myślę rzecz się ma z uprawianiem dyscypliny 
sportowej jaką jest strzelectwo. A dokładniej sfery przyjmowania do uprawiania sportu. 
W swojej praktyce trenerskiej, podczas prowadzenia naborów często spotykam się 
z opinią rodziców, iż nie spodziewali się, że strzelectwo trenuje tyle dziewcząt i w dodatku 
czyni to z sukcesami. Tymczasem to one wykazują duże predyspozycje do uprawiania 
tej właśnie dyscypliny. Nie wykluczone, że gdyby nie stereotypy funkcjonujące 
w społeczeństwie, na strzelnicę trafiałoby znaczniej więcej dziewcząt.  

Zaangażowanie dzieci w sport jest determinowane w dużej mierze przez 
przekonania rodziców (np. o wartości sportu, o wartości wykonania sportowego) i przez 
to, jak przekonania rodziców spostrzegają same dzieci. W swojej książce „Psychologia 
sportu i aktywności fizycznej” Aleksandra Łuszczyńska wysnuwa tezę, iż dla 
zaangażowania w sport przez dziewczyny ważniejsze jest to, czy ojciec ma silną 
stereotypizację roli płciowej, niż to jaki poziom stereotypizacji roli płciowej prezentuje 
matka. Oznacza to, że zawodniczki, których ojcowie mieli niski poziom przekonań, iż 
dziewczyny nie powinny uprawiać danego sportu, ponieważ nie jest on np. ‘kobiecy’, 
posiadały większe poczucie własnych kompetencji sportowych i częściej angażowały 
się w aktywność fizyczną [Horn, Horn, 2007]. 

Poczucie tożsamości płciowej oznacza identyfikację jednostki z konkretną rolą 
społeczną – zespołem norm, oczekiwań oraz przewidywanych zachowań, jakie 
społeczeństwo ma w stosunku do kobiety i mężczyzny. 

Nie da się nie zauważyć, że role pełnione przez mężczyzn i kobiety składają się 
z pewnych stałych elementów, wynikających choćby z ich uwarunkowań biologicznych 
oraz z elementów zmieniających się w zależności od kultury. Mimo to nie wszyscy 
ludzie w ten sam sposób interpretują świat i postrzegają własne zachowanie przez 
pryzmat stereotypu płci [Pacut A., 2006]. Ludzie różnią się pod względem tożsamości 
płciowej [Bem S.L., 2000]. Istnieją jednostki, które przejawiają cechy charakterystyczne 
dla obu płci. Nazywa się je androgynicznymi. Androgynia stanowi pewnego rodzaju 
„złoty środek” pomiędzy ‘męskim’, a ‘kobiecym’ schematem płci. W sposobie myślenia 
i zachowaniu umożliwia plastyczne wykorzystanie cech męskich oraz kobiecych. Daje 
możliwość najlepszego dostosowania się do warunków działania w sporcie. 

Biorąc pod uwagę kryterium płci w pracy trenerskiej w latach 1950-1997 zatrudnionych 
było 89% mężczyzn i 11% kobiet, te dane są bardzo precyzyjne, ponieważ prowadzony był 
(w imieniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu) dokładny rejestr wydawanych uprawnień, 
wśród osób, które uzyskały uprawnienia trenerskie, około 70% stanowili mężczyźni i 30% 
kobiety. Te rozbieżności niektórzy tłumaczą przypuszczeniem, że kobiety, które uzyskują 
tytuł trenera, częściej nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie [Jakich trenerów 
potrzeba…, 2001]. W strzelectwie sportowym jest 247 trenerów i tylko 27 trenerek. Trzy 
z klasą M, dwie posiadające I klasę, siedem z II klasą i piętnaście instruktorek. 

Znamiennym jednak wydaje się fakt, że podczas studiowania opracowań na temat 
pracy trenera podkreśla się przede wszystkim profesjonalizm, a mniej wskazuje na płeć.  

Każdy człowiek – jeśli ma silną motywację, by systematycznie trenować oraz 
predyspozycje fizyczne do danej dyscypliny sportu, na tyle wyraźne, by zacząć odnosić 
pierwsze sukcesy sportowe – może osiągnąć poziom mistrzowski, jeśli odpowiednio 
pokierować jego rozwojem. Zadania tego niezależnie od płci zawodnika, może podjąć 
się zarówno mężczyzna jak i kobieta. Jeśli otoczenie społeczne na to pozwala, kobieta 
może zrealizować cel typowo męski równie dobrze jak mężczyzna, choć 
prawdopodobnie będzie działać innymi metodami ze względu na płciową specyfikę 
wyposażenia fizycznego i psychicznego. Psychika jest na tyle plastyczną strukturą, że 
każdy może odnaleźć drogę dogodną dla siebie [Socha, 2002]. 
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Tacy badacze, jak między innymi Gary Powell twierdzą, że nie ma żadnych różnic 
w stylach zarządzania kobiet i mężczyzn, że wykazują podobny potencjał kierowniczy 
i mają podobnie wysoką motywację do przewodzenia innym. Należy zatem korzystać 
z szerokiej puli talentów kobiet i mężczyzn, bo w ten sposób można dzisiaj budować 
konkurencyjną pozycję firmy jaką jest niewątpliwie klub sportowy. A zachowanie 
równowagi płci wśród trenerów ma również korzystny wpływ na zawodników. Co 
potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów województwa lubuskiego o wpływie równowagi płci wśród nauczycieli. Jak 
podkreśla w swoim artykule dr Grażyna Poraj, już na poziomie gimnazjum widać 
wyraźnie tę zależność, a jak wiemy to właśnie z tej grupy pochodzi najczęściej młodzież 
rekrutowana do uprawiania strzelectwa sportowego. 

Podsumowując można powiedzieć, że różnice między kobietami, a mężczyznami 
występują w zakresie budowy ciała oraz wynikających z tego możliwości fizycznych. Także 
różnice w zaangażowaniu kobiet w sport wyczynowy, które w znacznej mierze są wynikiem 
stereotypizacji ról związanych z płcią. Stereotypizacja wpływa na zachowania rodziców, 
a przez to na przekonania młodych sportowców obu płci. Różnice między płciami dotyczą 
także rodzajów najczęściej uprawianych dyscyplin sportowych, poziomu spostrzeganego 
lęku i kompetencji, ale, co podkreśla w swojej pracy Aleksandra Łuszczyńska, zależności 
między zmiennymi motywacyjnymi i przekonaniami są podobne dla zawodników obu płci. 
Brak różnic międzypłciowych w tym zakresie jest charakterystyczny dla kobiet i mężczyzn, 
którzy uprawiają sport na wysokim poziomie wyczynu. Zależności między celami, 
poziomem motywacji zewnętrznej i motywacji są takie same u kobiet i u mężczyzn. Jedyną 
stwierdzoną różnicą była zależność między orientacją na cele związane z panowaniem 
i mistrzostwem, a motywacją wewnętrzną. Zależność ta była silniejsza u kobiet niż 
u mężczyzn uprawiających sporty indywidualne [Nien, Duda, 2008]. 
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