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Polskie Towarzystwo Zgoda zaprasza na
mecze Eliminacyjne do EURO 2016

11 października, godz. 11.30 POLSKA - NIEMCY
14 października, godz. 11.30 POLSKA - SZKOCJA
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Bilety $10                    ZAPRASZAMY

  Znawcy mówią, że bez czynnika ry-
walizacji nie ma sportu. Poranne bie-
ganie dla poprawienia kondycji i lep-
szego samopoczucia lub zjeżdżanie na 
sankach z górki dla pogodnej integra-
cji i przyjemności nie jest sportem 
lecz rekreacją. A przecież nie używa-
my określenia „zrekreowany” „wyre-
kreowany” lecz „wysportowany”, u-
znając w ten sposób mimo woli moż-
liwość sportu bez rywalizacji. Jeśli już 
jednak każdy ma prawo rozumieć po 
swojemu czym jest sport, „prawdzi-
wy sport”, to dla mnie jest on tam, 
gdzie rywalizacja nie jest warunkiem 
sine qua non, a jeśli istnieje, to nigdy 
nie jako cel, lecz jedynie środek do 
celu, zaś najważniejszym celem jest 
zaspokojenie potrzeby ruchu, odprę-
żenia, zabawy i, by tak rzec, beztros-
kiego wycieńczenia. Sport zawodo-
wo-przemysłowy nastawiony na ry-
walizację niszczy ów cel bezlitośnie, 
dlatego nie zasługuje moim zdaniem 
na miano sportu prawdziwego. Podob-
nie jak przyjaźń, miłość i wiele innych 
przypadłości ludzkich tracących swą 
„prawdziwość” z chwilą, gdy stają się 
interesowne. Oczywiście początki spor-
tu nieprawdziwego widać już w mi-
tach, że przypomnę zmagania o Hip-
podameję w wyścigach rydwanów i 
zwycięstwo Pelopsa ( od jego imienia 
– Peloponez) dzięki podstępowi. Stąd 
wniosek, że sporty prawdziwe i nie-
prawdziwe istnieją od zarania i tylko 
jedne wciąż tkwią w cieniu i ciszy, a 
drugie brylują w błyskach fleszy i pod-
skakują przy dźwiękach fanfar.
  Ojnomaos, ojciec Hippodamei, był 
cwaniakiem i okrutnikiem, zawsze 
zwyciężał, bo miał najlepszy rydwan 
oraz najlepsze konie podarowane 
przez Aresa, ojca. Jako zwycięzca po-
zbawiał życia pretendentów do ręki 
córki. Pelops okazał się sprytniejszy 
i przed wyścigiem wmontował oś 
z wosku w rydwanie Ojnomaosa, 
skutkiem czego wesele odbyło się już 
bez teścia. Pindar w swych „Odach 
zwycięskich” pisze o mistrzach olim-
pijskich w wyścigach rydwanów, któ-
rzy „zwyciężali” za sprawą zastępców. 
  Najnowsza historia sportu okazuje 
się w gruncie rzeczy historią coraz to 
doskonalszych rydwanów, coraz spryt-
niejszych Pelopsów i coraz bardziej 
naiwnych zastępców. Kalkulacja pod-
szyta interesem stawia na morderczy 
trening i permanentne działania mają-
ce na celu przechytrzenie zasad. Jeśli  
na przykład zasada każe wieszać siat-
kę na określonej wysokości, wówczas 
dobiera się i  hoduje coraz wyższych 
zawodników, co de facto jest zasady 
łamaniem. Gawłowski, najlepszy siat-
karz polski, mistrz świata sprzed czter-
dziestu lat i mistrz olimpijski miał 
180 cm wzrostu. Mariusz Wlazły dzi-
siejszy mistrz świata mierzy 197 cm.  
Jak wysoki będzie najlepszy zawod-
nik, mistrzostw świata za dwadzieścia 
lat?  Otarło mi się o uszy, że gdzieś 
(w Chinach?) trenują siatkarza mierzą-
cego 235 cm. Słowo „najlepszy” stało 
się synonimem „najskuteczniejszego”. 
Kiedyś koszykarze do kosza nie „wkła-
dali”, bo najzwyczajniej nie dosięgali,
dziś króluje wkładanie, jutro, przy-
puszczam, będzie się mówiło o upy-
chaniu lub wpychaniu, jak się upycha
ciuchy w worze, gdyż koszykarze bę-
dą już mieli po trzy metry wysokości. 

Pragmatyzm podszyty interesem 
triumfuje. Pragmatyzm to tłuczenie, 
mechanizm, automatyzm, strategia, 
hodowla, tresura kuriozów – jaki jest
odsetek dwumetrowców w społeczeń-
stwie?   
  Zdaniem znawców, gdyby wów-
czas, przed czterdziestu laty, Gawłow-
ski był o dziesięć centymetrów wyż-
szy, byłby najlepszym zawodnikiem
świata. Bardzo w to wątpię. Wszech-
stronność tego zawodnika wynikała 
właśnie z tego, że był niższy i co za 
tym idzie znacznie szybszy, bardziej 
błyskotliwy od swoich kolegów.  Wyż-
szy Gawłowski nie byłby już tym sa-
mym Gawłowskim, choć z pewnością 
jako dryblas byłby bardziej skuteczny 
w ataku i zagrywce. Poza tym aby u-
zyskać porównywalną sprawność dry-
blas potrzebuje znacznie więcej czasu 
i treningów. Wiem coś o tym, bo do-
brze pamiętam z czasów licealnych 
bardzo wysokich kolegów siedzących 
na ławce rezerwowych i tylko z rzad-
ka wprowadzanych do gry, podczas 
gdy my, „niziołki”, graliśmy niezmie-
niani przez cały mecz. Dwumetrowy 
osiemnastolatek, zanim zmężniał i wy-
ćwiczył refleks, poruszał się po boisku 
nieporadnie. Potrzebował znacznie 
więcej lat, żeby dorównać kunsztem 
siatkarskim niższym kolegom. Bywa-
li tacy, którzy wytrwali i w końcu nie-
mal dorównali, wówczas już rzeczy-
wiście byli „lepsi” – bo skuteczniejsi. 
Co z tego wszystkiego wynika? Otóż 
idzie ku eliminacji świetnych zawod-
ników i zastępowaniu ich przez mniej 
sprawnych, a tylko efektywniejszych 
dzięki wzrostowi. Przeciwnicy nie śpią 
i postępują podobnie, co w rezultacie 
prowadzi do zmagań ludzi chorują-
cych na gigantyzm i wmawiania kibi-
com, że oglądają samą kwintesencję 
siatkówki. Kibice w to wierzą, bo nie 
widzieli nic innego.  
 Zasady gry w siatkówkę były usta-
nowione dość dawno, wysokość siat-
ki dla mężczyzn (243 cm) ustalano, gdy 
średnia męskiego wzrostu była poni-
żej 170 cm. Gdyby w siatkówce obo-
wiązywała zasada fair play, wówczas 
zawodnicy mierzący powyżej dwóch
metrów powinni mieć siatkę zawie-
szoną na wysokości co najmniej 270 
cm. Ktoś powie, że każdy ma prawo
grać w siatkówkę i naturalną koleją 
rzeczy było wyparcie z boisk siatkar-
skich (koszykarskich) graczy niższych
przez wysokich. Zgoda, ale śmiem 
wątpić, czy ci wysocy dają, jak sugeru-
ją media, „najwspanialszy pokaz gry”. 
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że dzi-
siejsze wielkoludy grają gorzej: mniej 
finezyjnie i fantazyjnie, bardziej sche-
matycznie i topornie. W sumie – mniej 
pięknie. 
 Prawdziwego piękna możemy jesz-
cze doświadczyć, wystarczy tylko 
wprowadzić kategorie wzrostu w siat-
kówce z dopasowaną do nich wyso-
kością siatki, jak w boksie czy cięża-
rach istnieją kategorie wagowe.  Gdyby 
w boksie było dotąd jak w siatkówce, 
nie oglądalibyśmy nigdy talentów po-
kroju Gałązki, Grudnia czy Drogosza. 
Musielibyśmy zadowolić się Gołotą i 
Saletą. Dziś podziwiamy Wlazłego, 
„Mały” Gawłowski, prawdopodobnie 
nie znalazłby miejsca w kadrze, a prze-
cież był większym wirtuozem siatków-
ki.
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Dziś prawdziwych siatkarzy już nie ma


