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Анотації. Спортивні ігри серед найпоширеніших видів спорту. Під час гри можна показати свою 
перевагу без використання фізичної сили та жорстокості. У Польщі популярними спортивними іграми бу-
ли "глиняний горщик" (гра, схожа на баскетбол) і привезений з Англії футбол. Упродовж 1922 року в 
Польщі проводили змагання такі клуби регбі: у Варшаві – "Білого Орла" ("Білого Орла"), Школа Підхорун-
жих Курсантів, офіцерська Санітарна Школа та Академічна Асоціація Спорту, Школа Фізичного Вихо-
вання в Познані і в Сілезії клуб Мурцкі. 

 

Ключові слова: Друга Республіка; фізична культура; спорт; спортивні ігри; регбі. 
 

Wstęp. Najróżnorodniejsze formy gry z piłką znane były starożytnym Grekom i Rzymianom. 
O ich stosowaniu wspominają kronikarze tamtych czasów. Wymieniają oni dwa rodzaje stosowa-
nych przez nich piłek: harpastum – mały i twardy kłębek skórzany wypełniony piaskiem oraz fallis – 
piłkę zrobioną z wołowego pęcherza pokrytego skórą. Najprawdopodobniej grę w piłkę wśród pod-
bitej ludności Wielkiej Brytanii rozpowszechnili żołnierze Cezara. Już w XIII wieku jej formy znane 
były anglikom pod nazwą – football, a francuzom – pod nazwą – soule. Anglicy w piłkę grali z pasją 
na ulicach Londynu wywołując często burdy. Stąd Edward II w 1314 r. wydał edykt zabraniający gry 
w piłkę pod nadzorem policji. 

Mimo tych przeszkód na przestrzeni wieków XIV–XIX dyscyplina ta rozwijała się w Anglii w 
dwóch formach – jednej w londyńskiej gdzie do gry w piłkę używano wyłącznie nóg oraz drugiej w 
miejscowości Rugby – gdzie dopuszczono do używania w czasie gry nóg i rąk oraz zezwalano na 
chwyty i zatrzymania przeciwnika. 

 

 
 

Rys. 1. XVI wiek, uliczna gra w piłkę nożną w Anglii (za starym angielskim malowidłem) 
 

W 1697 r. w pamiętnikach z podróży do Anglii, Francuza Missona znajdują się entuzjastyczne 
opisy o grze w piłkę. Z okresu XVII wieku pochodzą też wzmianki o bezwzględnej działalności 
władz wprowadzających zakaz gry w piłkę w Anglii, które złagodzono dopiero około 1823 r., kiedy 
grę w piłkę wprowadzono do programu szkoły w Rugby [2]. 

Wyniki i duskusja. Nazwa gry rugby pochodzi od miejscowości angielskiej Rugby, w której 
młodzież szkolna grała pod koniec XIX wieku. Od samego początku rozwoju tej dyscypliny drużyna 
składała się z piętnastu zawodników, a do gry używano owalnej piłki. Wymagano boiska węższego i 
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dłuższego niż w piłce nożnej z podziałem na sektory, bramki posiadały wymiary 5,5 m wysokości 
słupki z umieszczoną na wysokości 3 m poprzeczką. W grze 3 punkty zdobywało się poprzez przy-
łożenie piłki za liną bramkową przeciwnika. Co nagradzane było dodatkowo strzałem wolnym, który 
umożliwiał zdobycie dodatkowych [4] punktów jeśli piłka przechodziła między słupkami ponad 
poprzeczką. Wspomniany Marcelo Berger w swojej książce tak charakteryzował walory tej gry: 
...przede wszystkim – niezłomnośći nie uznać się za zwyciężonego aż do chwili, kiedy sędzia uzna 
wynik. Pewna ofiarność i oddanie dla swego klubu. Żadnej nienawiści do przeciwnika, i co więcej po 
ogłoszeniu zwycięstwa drużyny, podobnie jak bokser podnosi pokonanego adwersarza – wymieniają 
wzajemne okrzyki radości... [5]. 

 

 
 

Rys. 2. Fot. 1. 1912 r. Przybory do gry w piłkę: dwa rodzaje piłek, rękawice, buty, 
zabezpieczenie kostek i goleni, gry w rugby [12] 

 

 
 

Rys. 3. Fot. 2. 1912 r. wzór gry w rugby [12] 
 

Autor w treści książki podkreślał także wartość zdrowotną, jaką niosła ze sobą gra w rugby 
żwawy ruch, dobry humor, wynikający ze wzmożonej przemiany materii, okazja do wysiłków nawet 
bezinteresownych, – wspaniałomyślność jako podstawa gry, pogarda dla sytuacji fałszywych, zbęd-
nych debat i gadania bez końca [5]. Gry sportowe należą do najbardziej uniwersalnych dyscyplin 
sportowych pod względem zasobów stosowanych form walki sportowej. W trakcie gry dochodzi do 
wykazania się wyższością sportową bez konieczności stosowania brutalności fizycznej charaktery-
stycznej w niektórych sportach walki [3]. 
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Z gier sportowych w Polsce najszybciej rozwijane były palant oraz przeniesiona na grunt 
polski właśnie z Anglii − piłka nożna. Gra w piłkę na gruncie polskim popularyzowana była przy 
pomocy różnych wydawnictw. Wiedza dotycząca tej dyscypliny w Polsce wiąże się jednak z wcze-
śniej wydanym w 1903r. tłumaczeniem na język polski broszurki Football. Ukazała się ona stara-
niem Wydawnictwa „Przeglądu Tygodniowego” w Warszawie w 1903 r. pod tytułem Gry w piłkę 
dla młodzieży, dzieci i starszych osób według metody francuskiej i została opatrzona znakiem cen-
zury rosyjskiej [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rys. 4. Fot. 3. Strony tytułowe pierwszego w Polsce regulaminu gier w piłkę nożną  
i rugby wydanego w Warszawie w 1903 r. (ze zbiorów autora) 

 

Na przełomie XIX i XX wieku między innymi dzięki działaczom „Sokoła” a przede wszy-
stkim Annie Germanównej jedynej kobiecie w gronie członków założycieli Towarzystwa Zabaw 
Ruchowych (TZR) znane były zasady gry w koszykówkę i siatkówkę. Między innym A. Germanów-
na przeniosła do programu gier sportowych zdobytą na kursie w Londynie w 1905 r. wiedzę z zakre-
su koszykówki, a także przywiozła do Lwowa pierwszą piłkę do gry w koszykówkę. Grę w piłkę 
rozpowszechniało w swojej działalności założone w 1907 r. Warszawskie Koło Sportowe.  

Próbę rozpowszechnienia w Polsce gry w rugby podjęli się działacze lwowscy, po 1918 r. 
Korzystając z pobytu żołnierzy francuskich na czele z wielkim znawcą zasad teorii treningu sporto-
wego kpt. Mauryce Baquetem [5] podejmowali próby przeniesienia rugby na grunt Polski. Jej 
obecność w środowisku polskim należy zawdzięczać członkom YMCA, którzy po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej pełnili służbę wojskową w francuskich i angielskich misjach stabilizacyj-
nych w Polsce. Między innymi po 1919 r. podjęto próbę gry w rugby w warszawskim klubie polsko-
francuskim „Orzeł Biały”, który został założony przez Louisa Amblard, wybitnego francuskiego 
sportowca i organizatora sportu w armii francuskiej. dyrektora szkoły języków obcych (schola lin-
guarum) [6] oraz przez żołnierzy pułku artylerii zenitowej, stacjonowanej w Mokotowie [6]. 

„Biali” i „Czarni” dwie pierwsze historyczne drużyny rugby, należące do polsko-francuskiego 
klubu sportowego „Orzeł Biały” w Warszawie, które w niedzielę 9 lipca 1922 r. we Lwowie [8] na 
stadionie LKS „Pogoń” rozegrały spotkanie w nie znanej wówczas dyscyplinie sportowej – rugby, 
„Sport”, 1922 nr 17, s. 294. zamieszczonym w lwowskim tygodniku „Sport” nr 18 z 1922 r. info-
rmował: ...występ we Lwowie był pierwszym występem publicznym w Polsce, bezwzględnie występem 
udałym. Na graczach poznać było sumienne ćwiczenie, sportowe przygotowanie do tej trudnej gry i 
wysoki poziom kultury sportowej. Sam autor sprawozdania podkreślał... Rugby widziałem po raz w 
życiu; zasady znałem z podręczników, z ilustracji i z opowiadania, które jednak bez zademonstro-
wania nie dawały mi pełnego pojęcia o tej grze [7]. 
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Rys. 5. „Biali” i „Czarni” [10, 11]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys.6. Młyn w wykonaniu drużyn „Czarni” i „Biali” na boisku LKS „Pogoń” Lwów [11]  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 7. Linie i ustawienie zawodników na pozycjach [9] 
 

W ten sposób rugby obok pozostałych dyscyplin sportowych były kolejną dyscypliną sportową 
która swoją obecność w polskim społeczeństwie miała początek we Lwowie. 

W zamieszczonej informacji związanej z wspomnianym pierwszym meczu rugby w ówczes-
nym tygodniku „Sport” w numerze 12 z 1922 r. Jej autor mjr W. Sokołowski przybliżał wiedzę do-
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tyczącą szczegółów założeń techniczno-taktycznych rugby. W swoim artykule podał ustawienie i 
nazwy zawodników występujących na poszczególnych pozycjach. Występowali wówczas na po-
szczególnych pozycjach następujące formacje: …8 przodowników, 2 łączników, 4 biegunów i 1 ty-
łowy… W artykule znalazły się również szablony ukazujące ustawienie poszczególnych graczy (zo-
bacz fot. poniżej). 

Podczas pierwszego w dziejach sportu w Polsce spotkania w rugby wyróżnieni w prasie zo-
stali: Amblard, Kramer, Ergiet, Gilewicz, Goldman, Mac, Kalata, Myszkowski, Roucaud i inni [7]. 

Dzięki staraniom M. Baqueta (znanego ze swej działalności przede wszystkim na polu roz-
woju lekkoatletyki w Polsce) ukazało się w 1924 r. w Polsce tłumaczenie z języka francuskiego ksią-
żki Marcelego Bergera L’historie de quinze hommes (historia piętnastu ludzi) omawiającej zasady 
gry w rugby. 

 

 
 

Rys. 8. Fragment pierwszego w Polsce meczu w rugby,  
który odbył się 9 lipca 1922 r. we Lwowie na boisku LKS „Pogoń” Lwów,  

w kostiumach czarnych – Francuzi, w białych – Polacy [10] 
 

Wnioski. Rugby obok pozostałych dyscyplin sportowych były kolejną dyscypliną sportową 
która swoją obecność w polskim społeczeństwie miała początek we Lwowie. 
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Adnotacja. Gry sportowe należą do najbardziej powszechnych dyscyplin sportowych. W trakcie gry można po-
kazać swoją wyższość sportową bez konieczności używania właściwości fizycznych, brutalności charakterystycznej w 
niektórych walkach sportowych. W Polsce najbardziej rozwiniętymi grami sportowymi były "palant" (gra podobna do 
koszykówki) i przeniesione do Polski z Anglii − piłka nożna. W ciągu roku 1922 w Polsce wystąpiły następujące kluby: 
rugby w Warszawie "Orzeł Biały" ("Orzeł Biały"), Szkoła Podchorążych Piechoty, oficerska Szkoła Sanitarna i Aka-
demicki Związek Sportowy, Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu i na Śląsku klub Murcki. 
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Abstract. Sports games belong to the most universal sports disciplines as far as the range of forms of sports fight 
used in here is concerned. During the game one can show their sports superiority without the need of using physical bru-
tality characteristic for some sports fights. In Poland the fasted developed sports games were “palant” (similar to basket-
ball) and, transferred to Poland from England – football. During the years 1922 in Poland there were the following rugby 
clubs: in Warsaw “Orzeł Biały” (“White Eagle”), School of Infantry Cadets, Officer Sanitary School and Academic Sports 
Association; in Poznań School of Physical Education, and in Silesia a club in Murcki.  
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