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WSTĘP  

Mimo że kobiet w sporcie przybywa, ciągle są mniej widoczne i mniej 

decyzyjne od mężczyzn. 

I Forum Kobiet Sportu (FKS) to projekt społeczno-edukacyjny, który ma na celu 

przyjrzenie się sytuacji kobiet w sporcie ‒ począwszy od rozpoczynających 

swoją przygodę ze sportem dziewczynek, mam małych sportowców i 

sportowczyń, przez dorosłe sportsmenki, po trenerki, sędzie, dziennikarki 

sportowe, menedżerki czy fizjoterapeutki. 

„Nasza inicjatywa poszuka odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji 

kobiet w sporcie, ale da też narzędzia do zmiany istniejącego stanu 

rzeczy. Chcemy sieciować, promować zrzeszanie się i współpracę. Bo 

razem jesteśmy silniejsze!” 

- mówi Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia "Waga", współorganizatorka 

wydarzenia. 

I  FORUM  KOBIET  SPORTU.  SKĄD  POMYSŁ?  

26 maja w Gdańsku odbył się Finał Ligi Europy. Tego dnia entuzjaści i entuzjastki 

piłki nożnej z całej Europy odwiedzili miasto, żeby wspólnie celebrować 

wydarzenie. Była to okazja, aby głos kobiet sportu wybrzmiał głośno i wyraźnie. 

„To przecież w Gdańsku w 2017 roku powołano pierwszy w Polsce 

międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół do wypracowania Modelu 

na rzecz Równego Traktowania. Gdańsk jest miastem solidarności, 

wolności i równości. Przyświeca nam idea kampanii "Łączy nas Gdańsk" 

i popularyzacji sportu jako postawy solidarności społecznej wśród 

mieszkańców miasta” 

 ‒ mówi Dorota Sarlej ze Stowarzyszenia Sportowego "Ich Własna Liga", 

współorganizatorka FKS. 

Do dyskusji podczas I Forum Kobiet Sportu zostały zaproszone przedstawicielki 

różnych dyscyplin sportowych, prezeski, trenerki, zawodniczki, działaczki, 

dziennikarki i naukowczynie.  

„Chciałyśmy wspólnie zastanowić się nad obecnym i przyszłym miejscem 

kobiet w sporcie” 
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 ‒ dodaje Jachlewska.  

NIEOBECNE  KOBIETY 

Kobiet w polskim, ale i światowym sporcie jest wciąż niewiele. Forum to okazja 

do oddania im głosu, zdefiniowania momentu, w którym jesteśmy, zwrócenia 

uwagi na liczne problemy, takie jak chociażby niewielka reprezentacja kobiet 

w zarządach związków sportowych. 

„W 2018 roku przeanalizowałyśmy 61 z 70 widniejących na stronie 

Ministerstwa Sportu polskich związków sportowych: na 501 mężczyzn 

przypadają jedynie 53 kobiety” 

 ‒ zwraca uwagę Ewa Szmitka, współorganizatorka Forum, inicjatorka projektu 

"Kobiety na boiska". I dodaje:  

„A to zarządy związków sportowych decydują o rozwoju dyscypliny, 

rozdziale pieniędzy z Ministerstwa Sportu oraz wszystkich innych 

regulacjach dotyczących dyscypliny.” 

Jeśli więc możemy wskazać w Polsce obszar, w którym w kwestiach 

decyzyjnych udział kobiet jest najbardziej znikomy, to obszarem tym jest 

właśnie polski sport. 

„Naszym zdaniem niezbędne jest oddolne działanie polegające na 

zachęceniu kobiet do zaangażowania się w działalność zarządczą w 

lokalnych klubach sportowych ‒ w tych, w których są zawodniczkami, 

trenerkami czy choćby mamami dzieci trenujących w klubie. Możliwe 

jest także samodzielne tworzenie klubów sportowych przez kobiety” 

- mówi Dorota Sarlej.  

Jeśli jednak ma się to stać możliwe, należy wyposażyć kobiety w niezbędne 

umiejętności, które przełożą się na zwiększenie poczucia pewności siebie i 

motywacji do zaangażowania w obszarze zarządczym.  

„To kluczowe, ponieważ ‒ jak wynika z naszych obserwacji ‒ to właśnie 

przeświadczenie o braku kompetencji jest najczęstszą przyczyną nikłego 

zaangażowania kobiet w struktury zarządcze, szczególnie w dziedzinie 

sportu” 

- dodaje Sarlej.  
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WARSZTATY 

Podczas I Forum Kobiet Sportu odbyły się więc dyskusje, które nie tylko służyły 

zdefiniowaniu problemu, ale także mają pomóc w zmianie polskiego sportu.  

Oprócz debat w trakcie I FKS trwały również zajęcia praktyczne ‒ warsztaty 

m.in. o budowaniu wizerunku sportowego czy źródłach finansowania klubów 

sportowych, a także o tym, jak być mamą sportowca czy sportsmenki i zadbać 

o swój dobrostan. 

„Udział w warsztatach dawał możliwość uczenia się od praktyków, a 

dzięki pracy w grupie nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń” 

- mówi Ewa Szmitka, organizatorka warsztatów.  

 

SOLIDARNOŚĆ 

W sobotę 22 maja 2021 roku w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności 

odbyło się I Forum Kobiet Sportu. Zarówno miejsce, jak i miasto nie są 

przypadkowe. 

To przecież w Gdańsku w 2017 roku powołano pierwszy w Polsce, 

międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół do wypracowania Modelu na 

rzecz Równego Traktowania. Gdańsk jest miastem solidarności, wolności i 

równości. A sport jest narzędziem do budowania solidarności społecznej. 

Dlatego to właśnie tu zebrały się uczestniczki (i uczestnik) I FKS. I Forum Kobiet 

Sportu to projekt społeczno-edukacyjny, który ma na celu przyjrzenie się 

obecnej sytuacji kobiet w sporcie ‒ począwszy od rozpoczynających swoją 

przygodę ze sportem dziewczynek, poprzez żeńskie drużyny w licznych 

dyscyplinach, po kobiety trenerki, sędziny, dziennikarki sportowe, menedżerki 

klubów czy fizjoterapeutki. 
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Inicjatywa jest poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania, ale też daje 

narzędzia do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Organizatorki skoncentrowały 

się na problemie nierówności płci w świecie sportu i planach na jego 

rozwiązanie. 

 

GDAŃSK 

 

Monika Chabior ‒ zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego 

traktowania podczas I Forum Kobiet Sportu: 

„Dla mnie to bardzo ważna impreza. Jestem dumna, że odbywa się w 

Gdańsku i w takim miejscu, jakim jest Europejskie Centrum Solidarności. 

To pole mocy!” 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza i doświadczenie, które zebrały się na tej sali, są ogromne. Jak dobrze 

wiemy, przemiana dzieje się tam, gdzie jest łączność. Zmiana jest tam, gdzie 

jesteśmy razem i gdzie chcemy się połączyć, stworzyć sojusze, żeby nazwać 

problemy i dowiedzieć się, z czego wynikają. Warto je nazywać, żeby wracać 

z konkretnymi rozwiązaniami i wspólnie mówić jednym głosem.  

 

 

1 Monika Chabior oraz prowadząca Anna Wiśniowska 
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CZY  JEST  O  CZYM  ROZMAWIAĆ?  

Zapyta ktoś: ale czy w ogóle jest o czym rozmawiać? Przecież nie brakuje 

kobiet w sporcie, przecież ich głos wybrzmiewa! Tylko że jedna Iga Świątek czy 

Justyna Kowalczyk to jeszcze nie cały kobiecy sport. 

W zarządach polskich związków sportowych jest niewiele pań. W 2018 roku na 

61 polskich związków sportowych w zarządach znajdowało się 501 mężczyzn i 

53 kobiety. A to zarządy związków sportowych decydują o rozwoju dyscypliny, 

rozdziale pieniędzy z Ministerstwa Sportu oraz wszystkich innych regulacjach 

dotyczących dyscypliny.(badanie własne KS Kontra) 

Na 15 tysięcy działających w Polsce klubów, spośród trenujących w nich 

miliona osób, jedynie jedną czwartą stanowią kobiety. Trenerek jest jeszcze 

mniej ‒ to 16 procent kadry. 

 

Jeśli więc można 

wskazać w Polsce 

obszar, w którym w 

kwestiach decyzyjnych 

udział kobiet jest 

najbardziej znikomy, to 

obszarem tym jest 

właśnie polski sport. 

 

Dlatego niezbędne jest oddolne działanie polegające na zachęceniu kobiet 

do zaangażowania się w działalność zarządczą w lokalnych klubach 

sportowych – w tych, w których są zawodniczkami, trenerkami czy choćby 

mamami dzieci trenujących w klubie. A przecież kobiety mogą też 

samodzielnie tworzyć kluby sportowe. 

 2 Badanie własne- Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga 
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Jeśli ma to się stać 

możliwe, trzeba 

wyposażyć kobiety w 

niezbędne 

umiejętności, które z 

kolei przełożą się na 

zwiększenie poczucia 

pewności siebie i 

podniosą motywację 

do zaangażowania w 

obszarze zarządczym. 

W marcu tego roku 

organizatorki I Forum 

Kobiet Sportu przeprowadziły ankietę internetową. Spośród badanych w niej 

kobiet sportu 72,7 procent uważa, że doświadczyło dyskryminacji w swojej 

sportowej działalności, najczęściej w formie pogardy, wyśmiewania się z nich, 

ale także ograniczania im dostępu do uprawiania sportu. Wśród odpowiedzi 

znalazły się również informacje o molestowaniu, przemocy słownej czy 

tuszowaniu problemów, których doświadczają kobiety. 

 

Sobotnie forum było 

więc szansą, żeby 

głos kobiet wybrzmiał 

głośniej, bo to nie z 

kobietami jest coś nie 

tak, lecz z systemem. 

 

 

3 Badanie własne- Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga  

 4 Badanie własne- Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,24344530,wiele-par-naprawia-relacje-miedzy-soba-ale-najpierw-osoba.html#anchorLink
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W  KTÓRYM MIEJSCU JESTEŚMY?   

Między innymi o tym, że sport w Polsce jest mężczyzną, czy kobiety oddają 

przestrzeń panom i po co właściwie panie w sporcie, rozmawiały gościnie 

pierwszego panelu.  

I Forum Kobiet Sportu rozpoczęło się od panelu zatytułowanego "W którym 

miejscu jesteśmy", a jego gościniami były dr Natalia Organista, socjolożka, 

adiunktka w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa 

oraz Marji Durha, socjolożka i doktorantka na Uniwersytecie TU Dortmund.  

 

 5. Natalia Organista, Marji Durha oraz prowadząca Anna Wiśniowska 

„Sport w Polsce jest mężczyzną” 

 ‒ powiedziała dr Organista, choć przyznała, że to generalizacja.  

„Pewnie są przestrzenie, w których sportowczynie czują się dobrze i są 

akceptowane. Natomiast tradycyjnie sport jest strukturą, w której to 

mężczyźni uznawani są za normę, i to oni stworzyli pewien standard. 

Sport, który znamy, powstawał z myślą o nich, więc jest to instytucja 

męsko centryczna.” 

Adiunktka w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa 

przyznała, że nawet jeżeli zmieniają się ilościowe proporcje, a pań przybywa, 

to struktura pozostaje niezmienna.  



I Forum Kobiet Sportu w Gdańsku 

 

 8 

 

„Kobiety mają się dostosować i funkcjonować w tej przestrzeni, która nie 

dla nich została stworzona”  

- dodała naukowczyni.  

 Marij Durha stwierdziła, że w Niemczech sytuacja wygląda podobnie. 

„Sport to dziedzina tworzona z męskiej perspektywy. Ale w Niemczech 

zmienia się to szybciej niż w Polsce, kobiety zaczęły uczestniczyć, są 

widoczne i aktywne w organizacji w sporcie. Choć ciągle wiele brakuje” 

‒ mówiła gościni zza zachodniej granicy.  

 

JAKIE SĄ WIĘC STANDARDY WYZNACZAN E PRZEZ MĘŻCZYZN W ŚWIECIE 

SPORTU?   

 

„To zależy od tego, na którą dziedzinę sportu zerkniemy. Jeśli chcemy 

spojrzeć na poziom organizacji i zarządzanie, zapewne istnieje 

przekonanie, że liderem, osobą zarządzającą jest mężczyzna. 

Przekonanie, iż to panowie mają te cechy, które sprawiają, że mogą 

zajmować kierownicze stanowiska, a panie ‒ te pomocnicze, 

sekretarskie, bez wpływu na działanie organizacji. Analogicznie jest z 

rolami trenerskimi, czyli istnieje przekonanie, że wszystkie cechy, które są 

potrzebne, żeby wychować zawodników, posiadają mężczyźni. Jeżeli 

chodzi o sport zawodowy i funkcjonowanie sportowczyń, istnieje 

generalne założenie, zgodnie z którym archetypem sportowca jest 

mężczyzna. Stąd pojawiają się w mediach porównania, że jakaś 

pływaczka "jest jak Michael Phelps", a jakaś tenisistka gra “jak Roger 

Federer”, czyli jest to standard, do którego kobiety mogą aspirować, ale 

generalnie są tymi trochę innymi, które muszą się dostosowywać” 

- mówiła dr Organista.  

Naukowczyni z warszawskiego AWF-u zwróciła uwagę na to, że zaufanie do 

mężczyzn i ich akceptacja są na starcie dużo większe, bo to oni są tymi, których 

od początku kojarzymy ze sportem.  

„Z tym się wiąże struktura medialna, która ich bardzo promuje, co z kolei 

zwiększa ich rozpoznawalność i przekonanie, że to oni są tymi 

najważniejszymi w sporcie, bo ogromna większość wszystkich przekazów 

medialnych dotyczy sportu mężczyzn. To tylko podbija zainteresowanie 
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męskim sportem i tworzy przekonanie, że mężczyźni, męskie drużyny czy 

trenerzy są tymi najważniejszymi w sferze sportu” 

 ‒ dodała dr Natalia Organista.  

 

CZY W TAKIM RAZIE KOBIETY ODDAJĄ W SPORCIE PRZESTRZEŃ 

MĘŻCZYZNOM?   

„Oddać można coś, jeżeli już to się posiadało i miało do tego dostęp” 

 ‒ zauważyła Marji Durha.  

„Jest wiele czynników, przez które widzimy mniej kobiet w sporcie. Na 

przykład rola pań w społeczeństwie, to, że są głównym filarem życia 

rodzinnego, muszą pracować i mają na głowie dom i rodzinę. Sport jest 

czasem luksusowym, a nie wszyscy go mamy. Do tego zorganizowana 

aktywność fizyczna nie zawsze wszystkich zachęca. Trzeba być 

odważną, żeby dołączyć do pewnych struktur i już mieć konkretny cel, 

czyli najlepiej znać to od dzieciństwa. Przyzwyczajenia, które zbieramy w 

pierwszych latach naszego życia, są kluczem do tego, co będzie później. 

Jeśli wf nie zachęca dziewczyn do uprawiania sportu, to raczej nie 

zaczną się ruszać, gdy mają 30 lat.” 

Ale dr Natalia Organista – w nawiązaniu do pytania o oddawanie przestrzeni 

mężczyznom ‒ dodała, że nie przepada za retoryką, która wskazuje na 

indywidualne błędy kobiet.  

„Mówienie o tym, że kobiety oddają przestrzeń, wskazuje na to, czego 

kobiety nie robią, na ich błędy i porażki. Oczywiście, na płaszczyźnie 

indywidualnej różnimy się poziomem przebojowości, chęcią walki o 

pewne rzeczy, ale główny problem to mało przyjazna struktura na 

poziomie organizacji, które nie dostrzegają korzyści związanych z 

obecnością kobiet w sporcie, tego, że miejsce w sporcie im się należy. 

Chodzi również o poziom społeczno-kulturowy, przekonania, kto co 

powinien robić, co miałoby wynikać z naszych ról płciowych. Ja nie 

mam przekonania, że kobiety są niezainteresowane” 

- mówiła adiunkta z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.  

Dr Organista wspomniała także o lekcjach wychowania fizycznego, 

wskazując, że nie są jeszcze uwrażliwione na zróżnicowanie płci. 
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„Dzieci, przychodząc do szkół, mają już pewien bagaż swoich przekonań 

odnośnie do tego, co jest właściwe dla której płci. Jest też kwestia 

indywidualnych przekonań rodziców. Mam wrażenie, że nadal bardzo 

często dla chłopców sport jest naturalnym zajęciem pozaszkolnym, dla 

dziewczynek już niekoniecznie. A jeszcze zupełnie odrębną kwestią jest 

to, jaki sport. Są takie dyscypliny, które stereotypowo nazywa się 

"kobiecymi". Rodzice mają często wiele obaw, czy dana dziedzina 

sportu nie zmaskulinizuje dziewcząt, nie zmieni ich sylwetki. Sport dla 

dziewcząt ma mieć inne funkcje. Poza tym proszę sobie spróbować 

pomyśleć, żeby usłyszeć od rodziców dziewczynek, że im się marzy, aby 

one były zawodowymi sportowczyniami. Natomiast dla rodziców 

chłopców to super opcja, że ich dziecko może być następnym 

Lewandowskim” 

- powiedziała dr Organista.  

 

W  ŚRODOWISKU SPORTOWYM ISTNIEJE PRZEKONANIE ,  ŻE WSZYSTKO 

JEST W PORZĄDKU ,  ŻE NIE MA PROBLEMU DYSKRYMINACJI  ZE WZGLĘDU 

NA PŁEĆ.  CZY NA PEWNO?   

 

„Nie doszliśmy jeszcze do momentu, w którym chociaż jakaś część osób 

zaangażowanych w sport dostrzegałaby, jak bardzo nierówna jest to 

praktyka w Polsce. Znaturalizowane i znormalizowane jest przekonanie o 

tym, że tak zawsze było i będzie wyglądało, że nie warto nic zmieniać, 

że niewielu widzi problem. To szalenie niepokojące” 

- przyznała dr Natalia Organista.  

Naukowczyni z warszawskiego AWF-u dodała także:  

„Jeśli spojrzeć na strukturę ilościową, widzimy ogromne 

niedoreprezentowanie kobiet. Systematycznie bada się liczbę pań w 

narodowych związkach w sportach olimpijskich na stanowiskach 

zarządczych. Od wielu lat Polska wypada najgorzej z Unii Europejskiej. 

Kobiet na tych stanowiskach jest 9‒12 procent. To niewiele. Nie mamy 

dobrych danych, jeśli chodzi o liczbę trenerek, ale gołym okiem widzimy, 

że nie jest ich zbyt wiele” 

 ‒ wymieniała dr Organista, podkreślając także, że ilościowa reprezentacja nie 

zawsze przekłada się na realny wpływ na organizację.  
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„Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której kobiet jest bardzo 

dużo, ale zajmują niedecyzyjne stanowiska. To jest druga 

charakterystyczna cecha funkcjonowania ‒ kobietom zazwyczaj 

przypadają te upłciowione role. To role, z których bardzo trudno 

awansować, nie ma się wpływu na działanie organizacji, można na 

takich stanowiskach całe życie przepracować, będąc niewysłuchaną. 

Bardzo ważne są te codzienne praktyki w organizacjach. Wartości, które 

są tam istotne. Żaden z narodowych związków sportowych nie przykłada 

dużej wagi do równości płci. Nie ma żadnych szkoleń, programów 

mentorskich ani realnej dbałości o to, żeby struktura się zmieniła. Nie ma 

świadomości, dlaczego różnorodność jest ważna. To pytanie 

zadawałam w organizacjach sportowych czy dziennikarzom sportowym 

i właściwie nikt nie potrafił mi wytłumaczyć, jakie korzyści byłyby z tego, 

gdyby było więcej kobiet w organizacjach. To przerażające. Jeżeli ktoś 

nie dostrzega zalet wynikających z różnorodności, to nie rozumiem, po 

co cokolwiek miałoby się zmienić” 

- mówiła dr Natalia Organista.  

PO CO WIĘC KOBIETY W SPORCIE?   

„Na przykład w Polsce krajowe związki sportowe są finansowane z 

państwowych środków, nie ma więc powodu, żeby funkcjonowały 

praktyki wykluczające. Często nieformalne i zniuansowane. Wiele 

przekonań, które mamy w sobie, działa automatycznie. Bardzo rzadko 

zauważamy, jak działa płeć. Oczywiście nie jest tak, że mamy do 

czynienia z zasiekami, i osoby, które zrobią wprost wszystko, żeby sportu 

kobiet i kobiet w sporcie nie było, to zniuansowana struktura i działająca 

trochę nieświadomie. Kobiety powinny móc tak samo funkcjonować w 

sporcie jak mężczyźni i kropka. Tworzymy połowę społeczeństwa” 

 ‒ wyjaśniła dr Organista. Naukowczyni wspomniała też o tym, co 

różnorodność niesie ze sobą.  

„Organizacje, w których jest ponad 35 procent kobiet, które mają wpływ 

na działanie instytucji, odnoszą większe sukcesy finansowe. Kobiety dają 

szerszą perspektywę, często mają odmienne doświadczenia, więc ta 

optyka może być inna, a to przekłada się na to, że organizacja widzi 

więcej i może działać szerzej i inaczej, nie jest tak zamknięta” 

 ‒ podsumowała Organista. A Marij Durha tak skwitowała pytanie o to, po co 

kobiety w sporcie:  
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„W XX wieku, w 2021 roku, to pytanie brzmi ciekawie.” 

 

DOBRE  PRAKTYKI 

Każdy ma swoją definicję “dobrych praktyk”, ale wszystkie łączy jedno: 

kwestia zmieniania świata sportu.  

Drugi panel, zatytułowany “Dobre praktyki w Polsce i na świecie", został 

podzielony na dwie części - dobre praktyki na poziomie zmian systemu i na 

poziomie indywidualnym.  

 

 6. Anna Fedas, Monika Banach oraz prowadząca Anna Wiśniowska 

W pierwszej odsłonie rozmawiały ze sobą Monika Banach – przedstawicielka 

Stowarzyszenia AKS Zły, koordynatorka w europejskim projekcie Step Up 

Equality ‒ oraz Anna Fedas ‒ menedżerka, trenerka, facylitatorka, badaczka 

oraz aktywistka praw człowieka, związana z Fundacją Batorego.  

„Dla mnie sport to narzędzie zmiany społecznej, instrument nauki 

demokracji oraz postawy obywatelskiej” 
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 ‒ mówiła Fedas. Przedstawicielka Fundacji Batorego zwróciła uwagę, że 

istnieją trzy rodzaje sportu:  

„Po angielsku brzmi to Education for sport, by sport and through sport. 

Czyli dla sportu, tego „medalodajnego”, profesjonalnego. Ale też przy 

okazji sportu, którego celem jest zdrowie fizyczne i psychiczne, a także 

kondycja. No i poprzez sport, czyli właśnie to, że można nauczyć poprzez 

sport edukacji, obywatelstwa, akceptacji, równości.” 

To, zdaniem Fedas, jest dobra praktyka sportu.  

Z kolei Monika Banach podkreślała podczas panelu, że sport to nie tylko 

narzędzie zmiany.  

„Są jednak także narzędzia, których można użyć w sporcie, a które są 

używane w różnych płaszczyznach życia” 

 ‒ mówiła. 

Banach reprezentowała podczas I Forum Kobiet Sportu pierwszy 

demokratyczny klub w Polsce, warszawski AKS Zły.  

„Wszyscy nazywamy się prezesami i prezeskami, mamy nawet taką 

przyśpiewkę: “Bez prezesów, tylko my”. Chodzi o branie 

odpowiedzialności za siebie i za grupę, a to jest bardzo trudne”  

-  przyznała warszawianka.  

Działalność “Złego”, klubu, który do współpracy zaprasza m.in. osoby z 

doświadczeniem uchodźczym, ale i działa na rzecz praw kobiet, doceniła 

sama UEFA, która uznała AKS Zły za najlepszy klub amatorski w Europie.  

„Nie ma lepszej lekcji demokracji niż pokazanie mieszkańcom, że mogą 

mieć na coś wpływ, stworzenie w nich poczucia sprawczości. Takim 

osobom łatwiej potem zobaczyć, że instytucje państwowe czy lokalne 

nie działają zgodnie z oczekiwaniami” 

 ‒ zachwalała Złego Fedas.  

„Dobrze, gdyby każda społeczność była w stanie stworzyć taki klub.” 
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Sama Fedas brała udział w realizacji projektu “Sport Plays Mixed” i tym 

doświadczeniem podzieliła się podczas Forum.  

„Projekt miał pomóc w stworzeniu rekomendacji i zastanowieniu się, co 

można zmienić w systemie, żeby w sporcie na dobre zagościła równość” 

‒ mówiła przedstawicielka Fundacji Batorego.   

„Równości trzeba się uczyć cały czas, ćwiczyć ją jak mięśnie, to się samo 

nie stanie.” 

Po zakończeniu projektu powstał zbiór rekomendacji dotyczący 

poszczególnych etapów edukacji, od przedszkola po uniwersytet.  

„Dla mnie wielką lekcją było to, jak wiele instytucji ma coś do zrobienia, 

od klubów czy związków sportowych, po samorządy i ministerstwo 

zdrowia” 

 ‒ zakończyła Fedas.  

Monika Banach od 2019 roku bierze udział w projekcie Step Up Equality w 

ramach Erasmusa+. Dotyczy on przywództwa kobiet w sporcie.  

„Projekt polega na zmapowaniu obszaru w różnych sportach 

amatorskich, żeby zobaczyć, jakie są bariery dostępu dla kobiet, 

poczynając od pozycji trenerki, poprzez sędzie, po menedżerki i 

prezeski„ 

‒ wyjaśniała przedstawicielka AKS Zły.  

Owocem Step Up Equality będzie raport, a także podręcznik dobrych praktyk 

i podręcznik szkoleniowy dla osób, które będą chciały przekazywać kolejnym 

osobom wiedzę o tym, jak likwidować bariery dla kobiet w sporcie.  

„Od tego, jak będziemy myśleli o zmianie, zależy, jak będą 

wprowadzane kobiety do sportu. Najważniejsze jest przywództwo, długa 

droga przed nami” 

 ‒ mówiła Banach w Gdańsku.  
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 7. Adriana Dadci-Smoliniec, Monika Grygorowicz, Zuzanna Walczak oraz prowadząca Anna Wiśniowska 

Podczas drugiej części panelu rozmawiały ze sobą Adriana Dadci-Smoliniec ‒ 

olimpijka, mistrzyni Europy w judo, prezeska UKS ADAJUDOFUN, członkini 

Gdańskiej Rady Sporu, koordynatorka ds. sportu osób z 

niepełnosprawnościami przy PZJ, dr hab. Monika Grygorowicz ‒ 

fizjoterapeutka z Zakładu Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w 

Poznaniu, a także Zuzanna Walczak ‒ trenerka, pracowniczka Polskiego 

Związku Piłki Nożnej.   

„Dobra praktyka to dla mnie umiejętność grania w zespole, ale i coś, co 

określa angielska fraza to walk the talk (“nie robić z gęby cholewy”). 

Jeżeli w coś wierzymy, jesteśmy do tego przekonani, swoim 

zachowaniem musimy dawać pewien wzór” 

 ‒ mówiła prof. Grygorowicz.  

Dla Zuzanny Walczak dobrą praktyką jest dzielenie się doświadczeniami.  

„Zarówno tymi dobrymi, jak i złymi. Z nich też wiele da się wyciągnąć ‒ 

zastrzegała przedstawicielka PZPN-u. ‒ Kluczowe jest dla mnie 

inspirowanie ludzi, każdy jest w stanie zmieniać świat, choćby na swoim 

podwórku. Kiedyś zaproszono mnie do radia, gdzie opowiadałam o 
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byciu trenerką w męskiej szatni. Po programie odezwała się do mnie 

pedagożka z jednej ze szkół, z prośbą o pomoc. Znała dziewczynkę, 

która bardzo lubi piłkę nożną, ale nie stać jej, żeby zapisać się do 

akademii, a sport pomagał jej odnaleźć się w swoich problemach. 

Kobieta pytała, czy możemy pomóc. Udało się. To mnie motywuje, ta 

jedna dziewczynka, która pozostała w sporcie.” 

Podczas panelu zaprezentowano filmik, w którym wystąpiła Moa Wejle, była 

rugbistka, która stworzyła międzynarodową drużynę matek.  

„Stwarzanie równości płci w sporcie oznacza dla mnie pracę na 

poziomie indywidualnym” 

 ‒ mówiła Szwedka.  

„Zmiany zaczyna się od siebie” 

 ‒ wtórowała prof. Grygorowicz.  

A Zuzanna Walczak podała przykład ze swojego życia: ‒ Zdecydowałam się 

pójść do sekretarza PZPN i powiedzieć, że chcę robić coś innego, podałam 

mu konkretną propozycję i zapytałam, czy znajdzie się dla mnie miejsce. 

Odpowiedź była pozytywna. Głośno powiedziałam, czego potrzebuję, i dzięki 

temu stworzono dla mnie stanowisko koordynatorki ds. rozwoju piłki nożnej. Nie 

mówię o tym, żeby się chwalić, ale żeby pokazać, że trzeba o siebie 

zawalczyć. Inaczej niewiele się wydarzy.  

Adriana Dadci-Smoliniec opowiedziała w Europejskim Centrum Solidarności 

o kampanii “Łączy nas sport”.  

„Tworzymy miejsce, które nazywa się Sportową Platformą Społeczną, 

choć ono jeszcze fizycznie nie istnieje. To ma być przyjazne miejsce bez 

podziałów. Kampania miała pomóc zaistnieć osobom, z którymi na co 

dzień współpracuję, żeby wreszcie zostały zauważone” 

 ‒ mówiła była mistrzyni Europy.  

Dr hab. Monika Grygorowicz podczas panelu zwróciła uwagę na bliską jej, ze 

względu na zawód, kwestię, aspekt zdrowotny, wprowadzanie rozwiązań, 

które staną się rozwiązaniami systemowymi:  
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„Zależało mi, żeby bardziej świadome dozować obciążenia treningowe, 

uwzględniając poziom i etap szkolenia. Pieniądz idzie za zawodnikiem, a 

ten jest eksploatowany. Trzeba głośno o tym mówić.” 

‒ mówiła. 

Zuzanna Walczak opowiedziała o grassroots. 

„To amatorska piłka, która wynika z pasji, uprawiana dla rekreacji, 

niekomercyjnie.” 

W PZPN-ie stworzono specjalne, dedykowane amatorskiej piłce kanały pod 

nazwą “Piłka dla wszystkich”, gdzie poprzez filmiki albo treści pisane 

oddawany jest głos osobom, o których nie dowiemy się z mediów. Dopiero 

kiedy opowiedziano o tym na tych kanałach, zainteresowanie medialne rosło.  

„Wystarczy robić coś w swojej działce, a potem coś się ruszy” 

‒ skwitowała Walczak. 

„Dziewczyny, bądźcie odważne!” 

O tym, żeby zacząć działać, i jak zachęcać do tego kobiety, rozmawiały 

gościnie III panelu I FKS.  
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8. Dagmara Gerasimuk, Marlena Mroczyńska, Ewa Szmitka oraz prowadząca Anna Wiśniowska 

 

Podczas III panelu, zatytułowanego "Prezeski, menedżerki, organizatorki", 

swoimi doświadczeniami dzieliły się: Dagmara Gerasimuk – polska 

biathlonistka, dyrektorka rozwoju w Międzynarodowej Federacji Biathlonu, 

Ewa Szmitka ‒ inicjatorka i realizatorka kobiecych inicjatyw sportowych 

„Kobiety na boiska”, „Kobiety na pływalnie”, promotorka walking futbol 

kobiet oraz Marlena Mroczyńska ‒ członkini zarządu RC Lechia Gdańsk, 

prezeska klubu rugby Biało-Zielone Ladies Gdańsk.  

Gościnie Forum rozmawiały m.in. o swoich motywacjach.  

„Od pierwszej klasy szkoły podstawowej kierowała mną misja, zawsze 

chciałam być liderką. Miałam poczucie, że chcę reprezentować grupę. 

To moja ambicja to powodowała, do tego chciałam się rozwijać, 

wychodzić ze strefy komfortu” 

‒ mówiła Gerasimuk.  



I Forum Kobiet Sportu w Gdańsku 

 

 19 

 

Dyrektorka rozwoju w Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU) podkreślała, 

jak ważne jest uświadamianie kobiet w sporcie, pokazywanie im różnych dróg 

rozwoju.  

„A jeśli coś nie wyjdzie? To nie wyjdzie, to nie jest nic złego” 

‒ mówiła.  

Dagmara Gerasimuk przyznała, że o tym, jak płeć determinuje udział w 

sporcie, zorientowała się dopiero, wchodząc do zarządu IBU.  

„Musiał nastąpić przełom, żebym zrozumiała. Dopiero w światowych 

władzach zmieniłam perspektywę” 

 ‒ mówiła.  

Marlena Mroczyńska podkreślała podczas panelu, jak ważne jest 

niezamykanie się w jednym środowisku.  

„Gdy przestałam trenować, stwierdziłam, że chcę zmienić perspektywę, 

żeby zobaczyć coś więcej. U nas wiele kobiet kończy karierę i nic więcej 

w sporcie nie robi. Chciałabym znaleźć dla nich miejsce.” 

Ewa Szmitka, zapytana o swój bezkompromisowy charakter, odpowiedziała:  

„Od narzekania nic się nie zmienia, więc po co tracić na nie czas, 

którego i tak jest tak niewiele? Nawet jeśli coś się nie uda, weźmy to na 

klatę, róbmy dalej” 

‒ mówiła. Podkreślała również, jak bardzo kluczowa w tym wszystkim jest 

odwaga.  

„Na jednym ze szkoleń, prowadzonym przez Ninę Patalon, obecnie 

selekcjonerkę reprezentacji Polski, usłyszałam: "Dziewczyny, bądźcie 

odważne!". Niby to oczywistość, ale jak wbijesz sobie to do głowy, to 

wdrukuje ci się to na trwałe, a wtedy okaże się, że możesz robić różne 

rzeczy. Nic samo się nie zrobi, wystarczy się tylko obejrzeć, wówczas 

okaże się, że dookoła jest sztab ludzi chętnych do pomocy. Jedyne, co 

trzeba zrobić, to mieć odwagę w sobie, żeby po to sięgnąć.” 

„Jeśli ty w siebie nie uwierzysz, to nikt w ciebie nie uwierzy” 

 ‒ dodała Mroczyńska, cytując Kobe’a Bryanta.  

Rolę działania zaznaczyła także Gerasimuk.  
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„Możemy spędzić dużo czasu na rozmowach, na przekonywaniu siebie, 

a przecież my już dawno jesteśmy przekonane, że działanie na różnych 

polach w sporcie to fantastyczne miejsce dla kobiet” 

 ‒ mówiła dyrektorka rozwoju w Międzynarodowej Unii Biathlonu.  

Dagmara Gerasimuk podkreślała, że w sytuacji kobiet w sporcie zmienić 

mogłyby coś rozmowy na wysokim szczeblu, z prezesami związków i klubów. 

Przypominanie im, że świat idzie na przód.  

„Jeśli przekonywanie nie zadziała, jestem za wprowadzeniem kwot. Ale 

nie narzekajmy, pokażmy, po co ta zmiana ma nastąpić. Mamy 

fantastyczne przykłady z biznesu ‒ użyjmy tych argumentów, w biznesie 

mówi się o różnorodności, o tym, że balans 50:50 daje największe korzyści 

finansowe. Musimy być przygotowane, mieć racje.” 

O rozwiązaniach wspomniała także Ewa Szmitka.  

„O tym, że są bariery i trudności, wiemy wszystkie, pytanie, jakie 

znajdujemy rozwiązania. Na przykład: uczmy się, motywujmy się. Gdy 

moja drużyna gra z dziewczynami z innych drużyn, słyszymy ich płacz, że 

klub nie daje na ich sekcję pieniędzy, że dresy mają po chłopakach. 

Pytam więc, która z nich reprezentuje zespół na zebraniach zarządu 

klubu. Żadna. Proponuję więc, że trzeba na nie pójść, wybrać ich 

przedstawicielkę do zarządu. Wtedy ktoś będzie dbał o ich interesy. Jak 

nie zadbamy o swoje sprawy, to nie oczekujmy, że ktoś inny to zrobi” 

 ‒ opowiadała Szmitka.  

„Pojawia się coraz więcej odważnych dziewczyn, które widzą, że się ze 

swoim klubem już nie dogadają, niczego już nie osiągną. One decydują 

się na zakładanie swoich organizacji sportowych. A do tego nie trzeba 

mieć nie wiadomo jakich możliwości intelektualnych czy umiejętności. 

Jak umiesz zarządzić budżetem domowym, wiesz, ile pieniędzy 

przychodzi, a ile trzeba wydać, to zarządzisz budżetem klubu. Różna jest 

jedynie kategoria wydatków, ale schemat ten sam. Jest takie zdanie 

Hilary Clinton: "Jak cię nie ma przy stole, to znaczy, że jesteś w menu" ‒ 

ruszmy cztery litery i usiądźmy przy tym stole.” 

„Sama wielokrotnie wrzucałam na stronę informację, że mamy zarząd, 

że zapraszam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale oprócz zarządu 
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żadna się nie pojawiła, a potem jest narzekanie, że czegoś nie wiedzą, 

że co my robimy” 

- dodała Marlena Mroczyńska, która zresztą wraz z koleżankami założyła 

własny klub, gdy wyrzucono ją z poprzedniego.  

Wszystkie panelistki zgodnie powtarzały, jak ważne jest wsparcie kobiet w 

sporcie przez inne kobiety.  

 

„Bardzo ważne, żeby liderki znalazły czas i ciągnęły za sobą ludzi, 

pokazywały ścieżki rozwoju. Sama tak robiłam i robię, kiedyś w Polskim 

Związku Biathlonu i dziś w IBU. Teraz jeździ ze mną 26-latka, której oddaję 

głos podczas spotkań, za każdym razem jest coraz lepsza” 

 ‒ opowiadała Dagmara Gerasimuk.  

Dyrektorka rozwoju w Międzynarodowej Unii Biathlonu zwróciła uwagę na 

jeszcze jedną rzecz:  

„W Międzynarodowej Federacji Biathlonu mamy prezesa mężczyznę ze 

Szwecji. To ja jestem za nim jakieś 10 kroków ze swoimi uprzedzeniami, 

muszę się do tego przyznać. Ostatnio brałam udział w treningu pt. 

"Nieświadome uprzedzenia" i odkryłam w sobie tyle niechęci, chociażby 

do zatrudniania kobiet. Myślę sobie wówczas: "Przecież ona zajdzie w 

ciąże" albo "Czy ona temu podoła?". Ja się do tego przyznaję, jestem 

tego świadoma, dzięki temu inaczej na to patrzę.” 

Bez mężczyzn się nie uda 

Rozmówcy i rozmówczynie, którzy wzięli udział w ostatnim panelu, 

podsumowali Forum i zastanowili się, co można zmienić, żeby kobiet w sporcie 

było więcej, ale i żeby zachęcić do współpracy mężczyzn.  

W ostatnim panelu dr Natalia Organista ‒ socjolożka, adiunktka w Katedrze 

Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa ‒ oraz dr hab. Radek 

Kossakowski, prof. UG ‒ socjolog na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego ‒ podjęli się podsumowania i wyciągnięcia wniosków na 

przyszłość.  
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„Mam nadzieję, że w przyszłym roku znajdzie się na Forum miejsce dla 

innych mężczyzn związanych ze sportem. Razem powinniśmy o tym 

rozmawiać” 

 ‒ mówił prof. Kossakowski i zaznaczał, że nie da się zmienić sportu bez 

mężczyzn.  

„Dużo mówiło się o wzmacnianiu kobiet, zachęcaniu ich, żeby brały 

pewną odpowiedzialność i się nie bały, to oczywiście bardzo ważne. Ale 

chodzi o to, żeby do rozmów zaprosić mężczyzn, bo to oni obecnie 

zajmują większość stanowisk zarządczych. Nie chodzi o to, żeby oni o 

czymś decydowali, ale żeby posłuchali o problemach, z którymi stykają 

się kobiety w sporcie, z czym to się wiąże” 

 ‒ mówił naukowiec.  

Dr Natalia Organista zwróciła uwagę, że dyskusje o roli pań w sporcie mają 

łatkę “sprawy kobiecej”, czyli takiej, którą nie zajmują się mężczyźni.  

„Tymczasem trzeba mężczyznom przedstawić kobiecą perspektywę. To 

nie jest tak, że panowie są negatywnie nastawieni i z gruntu bardzo źli, 

ale brakuje im tego spojrzenia ze strony kobiet. Zresztą często panowie 

wolą rozmawiać w swojej grupie, wówczas mniej obawiają się, że 

popełnią błąd, że coś im zostanie wytknięte, a tam, gdzie nie mają 

pewnych doświadczeń, nie zrozumieją, wtedy się okaże, że są wielkimi 

seksistami, wolą mieć swoją przestrzeń” 

 ‒ mówiła naukowczyni.  

Paneliści rozmawiali także o tym, jak w życiu codziennym angażować 

mężczyzn w sport kobiet.  

„Kluczowa jest tu rola bliskich. Wskazują na to badania: panie mogą 

rozwijać się w sporcie, jeśli mają wsparcie, np. partner zajmie się 

dzieckiem czy innymi sprawami. Tożsamość matki, partnerki i 

zawodniczki nie są wówczas w konflikcie” 

 

‒ wyjaśnił prof. Kossakowski. Ale zwrócił też uwagę na socjalizację.  

 

„Jeśli chłopiec trenuje piłkę, tata jest dumny, wierzy, że to nowy 

Lewandowski, łoży pieniądze, czas i wysiłek. Kluczowe jest takie 
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postępowanie także w stosunku do dziewczynek. To pozwoli też 

zobaczyć ojcom, z jakimi problemami zmagają się ich córki. Jeśli rodzic 

jest “na nie” wobec dziewczyny sportsmenki, to dziecko tej bariery 

samodzielnie nie pokona. To od mamy i taty zaczyna się empowerment” 

‒ mówił. A dr Organista dodała, jak ważne są wzorce w postaci sportowczyń: 

„To szalenie istotne, a jest ich niewiele. Często dziewczynki nie potrafią 

wymienić choćby jednej sportsmenki.” 

„Dziewczynki same nie znajdą wzorców, skoro sport kobiet jest tak 

niszowy w mediach. Trzeba im tych wzorców dostarczyć. Tu kluczowa 

jest rola mediów” 

 ‒ wtrącił prof. Kossakowski.   

Czy rozwiązaniem dla kobiet w sporcie są więc kwoty i parytety?  

Socjolog z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zaznaczył, 

że pewne zmiany trzeba wymusić, żeby się zadziały.  

„Moim ideałem jest jednak, żeby było po równo, ale w sposób 

merytoryczny” 

 ‒ powiedział.  

Dr Natalia Organista przedstawiła wyniki badań europejskich federacji, z 

których wynikało, że kwoty działają. Jest jednak jedno zastrzeżenie:  

„Wymagają one szerokich akcji wyjaśniających, bo są kontrowersyjne. 

Jeśli zostaną zastosowane, jako jedyny środek, to spowodują niechęć i 

przekonanie, że ktoś coś dostał ze względu na swoją płeć. Trzeba więc 

inicjatywę szeroko promować i tłumaczyć ją” 

 ‒ wyjaśniła naukowczyni.  

Prof. Radosław Kossakowski podkreślał, że co do zmian roli kobiet w sporcie 

jest optymistą.  

„Jest to optymizm rozłożony w czasie, pewne procesy kulturowe 

dokonują się, choć wiem, że dla wielu kobiet zbyt wolno, co zrozumiałe. 

Ale ziarna padają na podatny grunt, zmienia się język, pewna 

wrażliwość. Jeszcze 10 lat temu trudno było pomyśleć, że w klubach 
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piłkarskich będą drużyny dla dziewczynek. W Skandynawii też zmiana 

nie dokonała się z dnia na dzień” 

 ‒ przekonywał socjolog z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

Mniejszym optymizmem wykazuje się dr Natalia Organista.  

„Obecnie 9‒12 procent kobiet piastuje stanowiska zarządcze lub 

prezesowskie, dwadzieścia lat temu było ich 7 procent. Zmiana dzieje się 

powoli, to niepokojące” 

 ‒ uzasadniała swój pesymizm naukowczyni. Zwróciła także uwagę na sytuację 

polityczną w Polsce ‒ kobiety pozbawiane są wielu praw.  

„Dużo mówi się o znaczeniu empowermentu, popychania kobiet do 

działania. Tylko tego trzeba nauczyć się poprzez socjalizację, a to 

chłopcom się powtarza, że muszą być odważni, że im się wszystko 

należy, dokąd mogą sięgać, że świat jest dla nich. To daje poczucie 

sprawczości, a dziewczynek się tego nie uczy” 

 ‒ wyjaśnia dr Organista. 

 

PODSUMOWANIE 

I Forum Kobiet Sportu ‒ pierwsze tak duże i znaczące, ogólnopolskie 

wydarzenie mające na celu monitorowanie sytuacji i wprowadzenie zmian w 

sporcie kobiet w Polsce ‒ odbyło się w Gdańsku 22 maja 2021 roku, w 

Europejskim Centrum Solidarności. Sport kobiet należy przy tym rozumieć w tym 

wypadku maksymalnie szeroko: kongres poświęcony był wszystkim rodzajom 

aktywności (sport zawodowy i amatorski, sport dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, sport osób z niepełnosprawnościami) i wszystkim zaangażowanym 

w działalność sportową, a zatem: działaczkom i działaczom, trenerkom i 

trenerom, zawodniczkom i zawodnikom, dziennikarkom i dziennikarzom.  

Znamienne jest, że wydarzenie to odbyło się po raz pierwszy dopiero w 

2021 roku. Chociaż w kraju nie brak inicjatyw mających na celu dbałość o 

równość płci, to sport rzadko jest uważany za przestrzeń, gdzie warto 
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zawalczyć o równouprawnienie płciowe. Tym trudniej zaangażowanym w 

sport kobietom na co dzień starać się o jego rozwój. Na kongresie nikomu nie 

trzeba było tłumaczyć, że aktywność fizyczna daje pewność siebie, poczucie 

sprawstwa, uczy funkcjonowania w grupie i liderowania. Wszyscy pracujący 

przy sporcie kobiet i dziewcząt (maksymalnie inkluzyjnie rozumiejąc to pojęcie) 

od dawna te rzeczy wiedzą, a 22 maja zyskali możliwość przekazania tej wiedzy 

dalej, „w Polskę”. Zbyt długo pozytywne strony sportu i aktywności fizycznej 

zarezerwowane były głównie dla mężczyzn. Na kongresie udało się pokazać, 

że niewielka liczba kobiet w strukturach zarządczych polskich organizacji 

sportowych, trenerek czy dziennikarek upominających się o kobiece 

doświadczenia w sporcie prowadzi do pominięcia talentów i marginalizacji 

połowy społeczeństwa.  

To, że o kształcie sportu w Polsce najczęściej decydują mężczyźni, umyka 

często społecznej percepcji ze względu na medialne doniesienia o sukcesach 

polskich zawodniczek. Niestety, pomimo sukcesów sportowczyń i wciąż 

rosnącej liczby Polek uprawiających sport (Lenartowicz, Jankowski, Dziubiński 

2017), sama struktura sportu zasadniczo się nie zmienia. Stanowiska zarządcze 

w polskich związkach sportowych piastuje, według różnych danych, od 9 do 

12 procent kobiet (Jakubowska 2018, Organista 2020). Sport kobiet w mediach 

zajmuje jedynie kilkanaście procent przeznaczonego miejsca (Jakubowska 

2015, Dziubiński, Organista, Mazur 2019), a danych o liczbie pracujących w 

zawodzie trenerek nikt nawet, jak dotąd, nie zebrał. Te dane liczbowe mają 

swoje jasne konsekwencje.  

Organizacje działające w oparciu o publiczne środki powinny dbać o 

wszystkich swoich interesariuszy. Zarządzający organizacjami sportowymi mają 

wpływ na to, czyja wizja organizacji będzie wdrażana. Ponadto, z badań 

empirycznych wiadomo, że obecność kobiet w zarządach organizacji 

poprawia ich funkcjonowanie. Różnorodność przyczynia się do rozwoju 

bardziej kreatywnego i demokratycznego zespołu, podkreślania nowych i 

odmiennych perspektyw wynikających z odmiennych doświadczeń, czy w 

końcu przekłada się na lepsze wyniki finansowe (Leberman & Burton 2017; 
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Piggott & Pike 2019). Większa widzialność sportu kobiet i trenerek pracujących 

z drużynami seniorskimi na najwyższych szczeblach rozgrywkowych 

pokazałaby, że sport jest właściwą ścieżką rozwoju dla dziewczynek. 

Zawodniczki stałyby się powszechniejszymi wzorami do naśladowania dla 

młodych adeptek sportu, a trenerki czy działaczki wspierałyby rozwój 

młodszych koleżanek i ułatwiały funkcjonowanie w strukturze sportu.  

Kongres pokazał, że doświadczenia prelegentek są często podobne, a 

jednak kobiety niejednokrotnie miały wrażenie odosobnienia z problemami, z 

którymi się mierzą. W tym znaczeniu gdańskie wydarzenie stało się okazją do 

zrozumienia, że doświadczenia kobiet w sporcie bywają podobne i nie 

wynikają jedynie z ich cech indywidualnych, ale z funkcjonowania w szerszej 

strukturze, która kobiet nie dostrzega, ignoruje je bądź aktywnie marginalizuje. 

Kobiety pracujące w sporcie narażone są na stereotypizację i ugrzęźnięcie w 

tradycyjnej roli płciowej. W związku z faktem, że sport zwyczajowo był 

przestrzenią działalności mężczyzn, może to oznaczać pełnienie głównie ról 

podrzędnych, niewidocznych, niedających możliwości wpływania na zmianę 

„reguł gry”. Ze względu na odmienne doświadczenia życiowe liderki w sporcie 

mogą mieć odrębną perspektywę i akcentować inne działania. 

Dowartościowywać sport osób starszych, osób nieheteronormatywnych czy 

osób z niepełnosprawnościami. Jako grupa z małym wpływem na działanie 

sportu, kobiety mogą być bardziej wyczulone na potrzeby innych grup 

marginalizowanych. Co więcej, mogą wskazywać na to, co dotąd 

pozostawało poza percepcją, i stawiać swoje potrzeby w sporcie na pozycji 

priorytetu.  

To, czego wciąż brakuje, to zrozumienie dla wielu niewidocznych, 

zniuansowanych barier wynikających z przekonania, że sport jest miejscem 

męskocentrycznym. Powoduje to trudność w zrozumieniu utrwalonych 

strukturalnych przeszkód na drodze do równości płci w sporcie. Stąd częste 

obwinianie samych kobiet o ich podrzędne miejsce w strukturze sportu. 

Narracja zwana obwinianiem ofiar (victim blaming narrative) zakłada, że 

kobiety są same sobie winne i pozostają jedynymi odpowiedzialnymi za 
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obecną sytuację. Równocześnie ten sposób myślenia pozwala zdjąć z grupy 

znajdującej się u władzy odpowiedzialność za zmianę praktyk w instytucji, 

które to praktyki prowadzą do wykluczania określonej grupy. W takiej sytuacji 

aktywizm samych kobiet, ich umiejętność sieciowania się i networkingu oraz 

dzielenia się wiedzą stają się kluczowe. Forum oprócz dyskusji panelowych 

zaproponowało również warsztaty zwiększające umiejętności kobiet w 

kluczowych obszarach funkcjonowania w sporcie. Podczas gdy nadal na 

poziomie organizacji w kraju brakuje wdrożenia narzędzi wspomagających 

kobiety, takich jak programy monitoringowe czy szkolenia z zakresu 

stereotypów i uprzedzeń, to samoorganizowanie się kobiet pozostaje jedyną 

dostępną opcją. Szkoleń tego typu potrzeba nie ze względu na fakt, że kobiety 

są gorsze bądź czegoś im brakuje, ale dlatego, że funkcjonują one w obszarze, 

w którym ich obecność była niekiedy wciąż kwestionowana. Stereotypowe 

przekonania o tym, że mężczyźni lepiej nadają się do zarządzania, lepiej 

rozumieją sport czy bardziej się w niego angażują, skutkują powątpiewaniem 

w możliwości kobiet i sens ich wzmacniania. Siła Forum polega na tym, że 

pokazuje to, co dotąd pozostawało niewidoczne, ponieważ umożliwiło 

słuchaczom i słuchaczkom wyjście poza perspektywę komfortu 

niedostrzegania tego, jaką rolę odgrywa płeć w sporcie. 
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