
Zaczęło się w Szczypiornie 105 lat temu - czyli historia 

Polskiej Piłki Ręcznej! 

 
 Piłka Ręczna zwana także „Szczypiorniakiem lub Handbalem” 

jest bardzo popularnym sportem także wśród Gwarków , że wspomnę 

tylko dwa górnicze kluby z przeszłości z czołówki Ligi Piłki Ręcznej: 

Górnik Świętochłowice (Kobiety) Górnik Siemianowice (Mężczyźni). 

Na czele tej gałęzi sportu stoi Związek Piłki Ręcznej w Polsce ZPRP, 

który swoją początkową nazwę musiał zmienić przedstawiając litery 

gdy powstawała zjednoczona partia. 

 Obecnie Katowice – wspólnie ze Sztokholmem – wylosowano 

jako główne miejsca trwających teraz Mistrzostw Świata w Piłce 

Ręcznej. Losowanie odbyło się w połączeniu z pięknym koncertem w 

Hali Koncertowej NOSPR w Katowicach.  

 Mistrzostwa - obecnie w toku – nie są na razie dla reprezentacji 

Polski najszczęśliwsze i należy mieć nadzieję na więcej sukcesów w 

najbliższych dniach. 

 Ta bardzo popularna dziedzina sportu ma już w Polsce ponad 

stuletnią tradycję. Można by powiedzieć że jest „produktem” 1-szej 

wojny światowej ponieważ zrodziła się w niemieckim obozie 

internowanych polskich (i nie tylko) jeńców wojennych w 

Szczypiornie – dzisiaj dzielnicy Kalisza.  

W związku z tym prawdopodobnie odbywały się tam pierwsze 

międzynarodowe mecze. Wszystko dla utrzymania sprawności 

fizycznej więzionych tam jeńców. W tamtym czasie piłką do gry była 

zwykła szmacianka. Taki był początek „ SZCZYPIORNIAKA”! 

 Poszukiwanie początków „gry ręką” dało zaskakujący rezultat. 

Jak podają źródła literatury zaczęli – jak wiele innych aktywności – 

Grecy i Rzymianie. Ta gra miała nazwę „ Harpastum” a jej fragment 

pokazuje poniższy fresk. Obok jej współczesna forma! 

 



 
 

 Początki obecnej formy początków Piłki Ręcznej sięgają początków 

ubiegłego stulecia a źródła podają zarówno Niemcy jak i Danię. 

Obecnie rozgrywki prawie wyłącznie odbywają się w halach 

sportowych na małym boisku w formie t.zw. „Siódemki”.  

 Znane są również nieco inne formy np. Hazena uprawiana w 

Czechach. 

Dla ilustracji dawnych sukcesów „Polskiej Piłki Ręcznej 11-tki” zdjęcie 

polskiej reprezentacji z 1955 roku. 

 

 



Na czele – od lewej - Paweł Til – bombardier wszechczasów z klubu 

AKS Chorzów, wielokrotnego mistrza Polski a 3ci to Wiktor Garcorz z 

AZS Katowice – bombardier nr 2. Na 7-mym miejscu Jerzy Machnik 

znakomity bramkarz zarówno w piłce ręcznej jak i piłce nożnej w 

Górniku Zabrze. 

Oby dzisiejszej reprezentacji tak się udało jak nam 1955 roku. 

 

Zygfryd Nowak – AZS Katowice   

 

 

  

  

 


