
Gra w palanta 

Gra w palanta ma w Polsce blisko 300 – letnie bogate tradycje, jej początki sięgają 

bowiem XVII wieku. W XIX wieku była grą szerokich mas, a w początkach XX wieku weszła do 

programu szkół i stała się dyscypliną sportową uprawianą w klubach. 

 

Rysunek 1. Drużyna palanta z Łączy - lata 20-te XX wieku 

 

W kilka lat po I wojnie światowej palant został wyparty przez piłkę nożną. Do osłabienia 

zainteresowania tą dyscypliną sportową przyczyniła się także zmiana przepisów. Po 

okresowym kryzysie obecnie obserwujemy nowy wzrost zainteresowania grą w palanta, które 

występuje w województwach katowickim, opolskim, poznańskim i bydgoskim. Odrodzenie 

gry w palanta jest tym bardziej ważne, że jest to jedyna z naszych narodowych gier wyrosłych 

na zdrowych tradycjach ludowego sportu. Zasady gry w palanta były przekazywane z ust do 

ust, aż do lat 60. ubiegłego wieku. Wtedy to w 1956 r. powstał Polski Związek Piłki 

Palantowej. Przepisy gry są bardzo proste, nie wymaga drogiego sprzętu. Ponadto grę można 

prowadzić niemal w każdych warunkach terenowych. 

 

 

 



Zasady gry w palanta 

Ilość uczestników: minimum 10 osób (po 5 osób w każdym zespole).  

Niezbędne akcesoria: piłka, kij do odbijania piłki (palant).  

 

Reguły gry: Zaznaczamy pole gry – prostokąt, którego bliższy krótszy bok nazywamy linią 

„NIEBA”, drugi przeciwległy bok, linią „PIEKŁA”. Równo pośrodku obu linii zaznaczamy tzw. 

„linię środkową”. Do linii „NIEBA” przylega półokrąg, czyli „gniazdo”, z którego wybijamy 

piłkę w dal. Gra polega na odbijaniu piłki przez drużynę „nieba” i zdobywaniu punktów za 

bieg zawodnika. W tym czasie drużyna „piekła” łapie i odrzuca piłkę z powrotem w kierunku 

gniazda.  

 

Na początku spośród wszystkich uczestników wybierani są dwaj kapitanowie obu drużyn – 

matki. Warto również wybrać sędziego, który będzie nadzorował przebieg gry, bacznie 

obserwował przebieg i liczył punkty. Pomiędzy matkami następuje losowanie pól gry, 

następnie matki wybierają skład swoich drużyn – zaczyna matka nieba, potem matka piekła i 

naprzemiennie wybierają po jednym zawodniku z pozostałych graczy. Wzbogacają w ten 

sposób swój skład aż do ostatniego zawodnika. 



Teraz zajmujemy pozycje na polu gry - drużyna nieba staje za linią „NIEBO” a drużyna piekła 

rozstawia się za linią środkową. Każdy zwykły zawodnik ma jedną próbę odbicia, bardziej 

uprzywilejowane są tylko matki - przysługują im trzy próby. Wszyscy stoją w kolejce wzdłuż 

linii nieba czekając na swoją kolej, a tylko zawodnik odbijający staje w gnieździe W jednej 

ręce trzyma piłkę, w drugiej kij. Podbić piłkę może z dołu lub od góry - ważne, że podbicie 

jest zaliczone tylko wówczas, jeśli piłka przeleci nad linią środkową pola lub przeturla się po 

ziemi za tę linię. Zostawia wtedy kij w gnieździe i biegnie – jego celem jest dobiegnięcie w 

linii prostej do linii „PIEKŁA” i z powrotem do „NIEBA”. Jeśli za jednym odbiciem nie uda mu 

się przebiec całego cyklu (linia środkowa – piekło - niebo), kontynuuje on bieg po odbiciu 

kolejnego gracza – biegnie razem z nim.  

 

Jednak wbrew pozorom nie jest tak łatwo zacząć bieg, a tym bardziej z sukcesem go 

ukończyć.  Możemy bowiem zostać „spaleni”. Kiedy? Na przykład: 

- jeśli przy próbie odbicia nie trafimy w piłkę 

- uda nam się odbić piłkę, ale poleci na out, czyli na ukos jeszcze przed linią środkową  

- będziemy w ruchu, kiedy drużyna piekła odrzuci piłkę z powrotem i przekroczy ona linię 

środkową.  

Spalenie oznacza, że jesteśmy przez moment wykluczeni z gry - nie możemy ani odbijać, ani 

biec. Stajemy wtedy obok drużyny „w poczekalni” i czekamy aż ktoś z naszej drużyny nas 

wybawi – czyli wróci szczęśliwie z biegu po boisku. Jeden biegnący wybawia jednego 

spalonego, który wraca do drużyny i może dalej odbijać.  

 



 

Podczas gdy drużyna „nieba” gra w najlepsze, drużyna „piekła” ma dość niewdzięczną rolę – 

rozstawiona za linią środkową, biega za piłką, chwyta ją najczęściej z ziemi i odrzuca.  

Drużyna piekła, zajmując się tylko gonieniem piłki i obserwowaniem, nie ma możliwości 

zdobycia punktów na swoje konto. Stąd też priorytetowym jej dążeniem jest zmiana pól gry. 

 

A ta następuje, gdy: 

- zawodnik piekła złapie w jedną lub obie ręce piłkę w locie 

- palant znajdzie się poza gniazdem, bo np. zawodnik nieba wybiegnie z gniazda z kijem lub 

zamiast odłożyć, rzuci na ziemię i palant wypadnie z gniazda 

- w drużynie nieba za linią nie będzie już nikogo do odbijania (wszyscy spaleni, na półmetku 

lub na linii piekła) 

- minie określony czas (np. 20 minut) od początku rozgrywki i nie nastąpiła jeszcze ani jedna 

zmiana pól 

Ponadto drużyna piekła może „zbijać” zawodników nieba. Wtedy „spalony” wraca do 

„poczekalni”.  

 

W Polsce w palanta można zagrać między innymi w : Cyprzanowie, Grabowie, gdzie obchodzi 

się doroczne Święto Palanta, a także Lublinie, gdzie obywają się zawody o randze Mistrzostw 

Polski.  

 

 



 

Rysunek 2. Święto Palanta w Grabowie. 

 

 

Rysunek 3. Z Lubelska drużyna palanta. 
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