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P
rzez wiele stuleci kolebkę narciarstwa stanowił Półwysep Skandynawski. W połowie XIX 

wieku, głównie za sprawą norweskich emigrantów, narciarstwo zaczęło się rozprzestrzeniać 

w różnych zakątkach świata (Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone). To właśnie 

wówczas zaczęły powstawać pierwsze na świecie stowarzyszenia i kluby narciarskie. Rosną-

ce zainteresowanie narciarstwem dało impuls do powołania organizacji o charakterze międzyzwiązko-

wym. Pierwszą z nich stanowił Czeski Związek Narciarski utworzony w roku 1903. Kolejne powstały 

w Szwajcarii i USA (1904), Austrii i Niemczech (1905) oraz w Szwecji i Finlandii (1908). Przełom 

XIX i XX wieku wiązał się z zapoczątkowaniem rozwoju narciarstwa na ziemiach polskich.

Najstarsze „ślady nart” w literaturze polskiej
Na przełomie XVI i XVII wieku trzech polskich autorów, zupełnie niezależnie od siebie, wprowadziło 

do swych publikacji termin „narty”. Jako pierwszy uczynił to Aleksander Gwagnin w dziele Sarmatiae 

Europeae descriptio, wydanym w Krakowie w 1578 roku w języku łacińskim. Autor opisywał w nim 

dzieje ówczesnej Rzeczypospolitej oraz kraje sąsiadujące z nią na wschodzie, południu i północy Eu-

ropy. W polskim wydaniu jego dzieła, pochodzącym z 1611 roku, zatytułowanym Kronika Sarmacyey 

Europskiey, w ustępie Permia Kraina znajduje się podtytuł Dziwny bieg na nartach, a w nim następu-

jący opis: Pieszy zaś na Nartach (iako na wielu miejscach w Ruskich kraiach ten się zwyczay zachowuje) 

bardzo prędko po wierzchu śniegu biegaią. A te Narty są drzewiane, przydłuższe, żelazem podłożone ze 

spodu, na dwa albo na trzy łokcie wzdłuż, które na nogi miasto trepek włożywszy, kosturami się przydłuż-

szemi na końcach zaostrzonemi, podpierając, barzo prędko wciąż bieżą: tak że ich y na koniu, by nie wie-

dzieć iako rączym, dogonić nie może: albowiem koniowi bieżącemu wielkość śniegu, góry, i insze po drogach 

zawady przeszkodą są. Ale ci, który na Nartach biegaią, góry, kłody, iamy, łatwiuchno przeskoczyć mogą. 

Wstęp
RAFAŁ KOŁODZIEJ
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Z kolei ustęp Loppia Kraina tak opisuje mieszkańców Laponii: Ci też w zimie na Nartach po śniegu bie-

gaiąc zwierz strzelaią. Według Gwagnina, także Czeremissowie nart […] w łowieniu zwierząt […] uży-

wają, na których barzo prędko biegaiąc, chybko a miernie z łuku w zwierz uciekający ugadzają. A tych nart 

wszyscy niemal narodowie północni w Moskwi, na Rusi y po stronach ukrainnych, używaią.

Słowa „narty” użył także Wacław Dyamentowski w swoim Dyaryuszu z 1606 roku, opisując po-

tyczkę stoczoną przez żołnierzy Dymitra Samozwańca z mieszkańcami Moskwy: Dnia jednego wyszło 

z miasta coś ludzi, przeciw którym wypadło z obozu kilkaset człeka na nartach. Z kolei Jan Piotr Sapieha 

w Dzienniku z 1609 roku kilkakrotnie użył słowa „narty” obok słowa „łyże” oraz „łyżnik” – jako okre-

ślenia narciarzy cara moskiewskiego.

Po dziełach Gwagnina, Dyamentowskiego i Sapiehy wzmianki na temat nart zaczęły się pojawiać 

ponownie dopiero w pamiętnikach polskich podróżników w służbie administracji carskiej oraz ze-

słańców na Sybir. Jak twierdził Adam Kroebl w artykule Szkic rozwoju narciarstwa polskiego z 1912 

roku: O wiele wcześniej, aniżeli inne narody środkowo-europejskie, mieli Polacy sposobność zapoznania się 

z nartami i ich użyciem […] już w ponurym okresie po roku 1863 używali nart rodacy nasi na Syberyi 

celem umożliwienia sobie komunikacyi po niezmierzonych tamtejszych przestrzeniach śnieżnych. Jednym 

z pierwszych znanych z nazwiska narciarzy polskich był żołnierz kościuszkowski Józef Kopeć. Będąc 

w 1796 roku na Kamczatce, zjeżdżał na nartach z góry Babuszki. Fakt ten opisał później w swoich 

wspomnieniach.

Polscy pionierzy narciarstwa na przełomie XIX i XX wieku
Omawiając początki polskiego narciarstwa, wspomnieć należy przynajmniej dwóch jego pionierów 

– Stanisława Barabasza oraz Józefa Schnaidra, stawiających swoje pierwsze kroki na nartach już pod 

koniec XIX wieku. Stanisław Barabasz urodził się w 1856 roku w Bochni. Po ukończeniu studiów 

politechnicznych w Wiedniu osiadł na stałe w Krakowie. Jeszcze w czasach studenckich uprawiał szer-

mierkę, łyżwiarstwo, gimnastykę, pływał i jeździł na rowerze. Te wszechstronne zamiłowania spor-

towe sprawiły widocznie, iż w pewnym momencie zapragnął zakosztować także narciarstwa. Swoje 

pierwsze narty skonstruował z pomocą dworskiego stelmacha na podstawie wskazówek zasłyszanych 

od byłego syberyjskiego zesłańca. Nart tych Barabasz użył po raz pierwszy w roku 1888 podczas po-

lowania we wsi Cieklin w okolicach Jasła. Po wprowadzeniu w nich pewnych zmian konstrukcyjnych 

doskonalił swoje narciarskie umiejętności początkowo na krakowskich Błoniach, a następnie pod 

kopcem Kościuszki. Warto podkreślić, że nie dysponował wówczas żadnym podręcznikiem narciar-

skim, a wszystkie umiejętności odkrywał i zdobywał sam, stosując metodę prób i błędów. W marcu 

1894 roku, przebywając w Zakopanem, S. Barabasz wspólnie z Janem Fischerem odbył pierwszą nar-

ciarską wycieczkę do Czarnego Stawu pod Kościelcem. W 1898 roku S. Barabasz, jako jedyny cywil, 
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startował w wojskowych zawodach narciarskich na stokach Sikornika pod Wolą Justowską. W 1901 

roku powierzono mu kierownictwo szkoły przemysłu drzewnego w Zakopanem, gdzie osiadł na sta-

łe. Wkrótce też rozpoczął agitację na rzecz narciarstwa zarówno wśród uczniów i nauczycieli, jak też 

pośród członków miejscowego „Sokoła”. Jego działania w kierunku popularyzacji narciarstwa okazały 

się na tyle skuteczne, iż niebawem kierowana przez niego szkoła rozpoczęła produkcję nart na potrze-

by własne uczniów i nauczycieli. Krąg miłośników narciarstwa skupionych wokół osoby Barabasza 

wciąż się rozszerzał. W kolejnych latach pod jego kierownictwem zorganizowano szereg narciarskich 

wycieczek w Tatry: w marcu 1902 roku – do Przełęczy Kondrackiej, rok później do Czarnego Stawu 

Gąsienicowego, w marcu 1904 roku – do przełęczy pod Kopą Kondracką i ponownie do Czarnego 

Stawu Gąsienicowego. W następnych latach do Barabasza dołączali kolejni narciarze. Podejmowa-

no dalsze interesujące wyprawy. Brali w nich udział m.in.: K. Celewicz, J. Fischer, A. Góraś, J. Gra-

bowski, Z. Kukliński, J. Rent, M. Zaruski. Stanisław Barabasz był w późniejszym okresie jednym 

z założycieli i jednocześnie pierwszym prezesem Zakopiańskiego Oddziału Łyżwistów, powołanego 

w 1907 roku (późniejsza Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), a także drugim 

wiceprezesem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zmarł w 1949 roku. Przez wie-

lu współczesnych historyków kultury fi zycznej Stanisław Barabasz określany jest mianem „ojca pol-

skiego narciarstwa”.

Terenem działalności Barabasza i osób wokół niego skupionych były głównie Tatry z ich stolicą – 

Zakopanem. Z kolei na terenie wschodnich Karpat podobną pionierską działalność w zakresie nar-

ciarstwa podejmował Józef Schnaider – urzędnik zarządu leśnego w Tatarowie. Wspólnie z pracowni-

kami służby leśnej zorganizował on wówczas grupę określaną mianem „kolonii tatarowskiej”. Zbieg 

okoliczności sprawił, iż przy budowie dróg karpackich na Węgry w dawnej Galicji znaleźli się w tym 

czasie Norwegowie. Za ich pośrednictwem członkowie tatarowskiej kolonii zapoznali się z nartami 

i stali się ich entuzjastami. W latach 1895–1898 grupa pod przewodnictwem Schnaidra odbyła sze-

reg wycieczek narciarskich na szczyty Gorganów i Czarnohory, w tym m.in. w 1897 roku na Homiak 

(1544 m n.p.m.) i Howerlę (2058 m n.p.m.). W 1898 roku ukazał się pierwszy polski podręcznik nar-

ciarski autorstwa J. Schnaidra, zatytułowany Na nartach skandynawskich. Stanowił on zarazem czter-

nastą tego typu pozycję w literaturze światowej. Do najbardziej aktywnych obok Schnaidra członków 

„kolonii tatarowskiej” należeli: Semon Bojko, Nykoła Hrycasiuk, Józef Josse, Jakub Kondek, Bolesław 

Lustig, Kazimiera Małaczyńska, Marian Małaczyński, Tomasz Marcinków, Wasyl Pawluk, Romaniuk, 

 Onufry Sawczuk.

Działalność polskich pionierów narciarstwa, związana z chęcią popularyzacji sportu narciarskiego 

wśród im współczesnych, stanowiła niestety sprawę marginalną. Podobnie zresztą rzecz się przedsta-

wiała w Szwajcarii, Austrii, Niemczech i innych krajach, gdzie początki nie budziły entuzjazmu ogółu, 

a wyczyny pionierów nie znajdowały uznania ani naśladowców.

1. Stanisław Barabasz
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Rozwój organizacyjny narciarstwa na ziemiach polskich
Stopniowy wzrost zainteresowania turystyką w pierwszych latach XX wieku oraz 

związany z tym rozwój sieci szlaków wędrownych i schronisk zaowocowały po-

wrotem do nart jako wygodnego środka lokomocji w terenach górskich. Potrzeba 

było jednak jeszcze kilku lat, ażeby dążenia S. Barabasza i J. Schnaidra uległy urze-

czywistnieniu. Dopiero bowiem na przełom lat 1907–1908 przypadło gwałtowne 

wzmożenie się ruchu turystycznego w Tatrach. Ogromne zasługi w zakresie popu-

laryzacji turystyki górskiej położyło powołane w 1874 roku Towarzystwo Tatrzań-

skie. Z niego wywodzili się w przeważającej części późniejsi założyciele pierwszych 

towarzystw narciarskich. Jak twierdził W. Krygowski: wzorem i podnietą było dla 

nich powstanie w 1903 roku Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego.

Pierwsze próby ujęcia narciarstwa w ramy organizacyjne podjęło środowisko ta-

ternickie działające we Lwowie. 29 stycznia 1907 roku utworzono tam Karpackie 

Towarzystwo Narciarzy. Do jego założycieli należeli m.in.: Maksymilian Dudryk, 

Zygmunt Klemensiewicz, Roman Kordys, Mieczysław Lerski, Jerzy Maślanka i Ka-

zimierz Panek. Od samego początku KTN prowadziło szeroko zakrojoną dzia-

łalność propagandową w formie zebrań i odczytów na tematy narciarskie. Orga-

nizowane przez towarzystwo kursy narciarskie i wyprawy górskie przyczyniły się 

w znacznej mierze do spopularyzowania turystyki narciarskiej wśród sfer inteli-

genckich. Towarzystwo gościło we Lwowie słynnych wówczas alpejskich i skandy-

nawskich narciarzy (Georg Bilgeri, Sepp Oberreder, Willy Rickmer von Rickmers, 

Werner Werenskjöld). W latach 1910–1914 i wcześniejszych członkowie KTN do-

konali przejść wszystkich szczytów i przełęczy całego łańcucha wschodnich Karpat – Bieszczadów, 

Gorganów i Czarnohory. Do najaktywniejszych członków towarzystwa, oprócz wspomnianych już 

jego założycieli, należeli także: Michał Beynarowicz, Zenobiusz Pręgowski, Zdzisław Ritterschield, 

Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Witold Skórczewski. W październiku 1911 roku towarzystwo liczyło 

181 członków i miało oddziały w Przemyślu, Stanisławowie i Wiedniu.

Równocześnie z kierunkiem turystycznym zaczęło się rozwijać narciarstwo sportowe. Jego pierw-

szymi organizatorami byli przede wszystkim zawodnicy Lwowskiego Klubu Sportowego „Czarni”, 

będący jednocześnie członkami KTN. Należeli do nich m.in.: Józef Bizoń, Stanisław Darski, Longin 

Dudryk, Jan Jarzyna, Józef Kawecki, Leszek Pawłowski, Wodzisław Świtalski. Działalność narciarską 

w pierwszych latach XX wieku rozwinęła także lwowska młodzież akademicka, zrzeszona w powsta-

łej w 1910 roku Sekcji Narciarskiej Akademickiego Klubu Turystycznego. W ostatnich latach przed 

pierwszą wojną światową, po opanowaniu całych Karpat Wschodnich, członkowie SN AKT i KTN, 

2. Józef Schnaider
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podejmując coraz śmielsze wyzwania, odbyli wiele narciarskich wędrówek w mało znane, wysokie pas-

ma karpackie, aż po Siedmiogród.

5 kwietnia 1907 roku, z inicjatywy Stanisława Barabasza, Mieczysława Karłowicza i Mariusza Za-

ruskiego, powołano organizację pod nazwą Zakopiańskie Towarzystwo Łyżwistów. W początkowym 

okresie działalności liczyło ono 21 osób. Wkrótce nazwę zmieniono na Zakopiański Oddział Narcia-

rzy. W czwartym roku istnienia (1911) liczący już wówczas 120 członków oddział przekształcił się 

w Sekcję Narciarską Towarzystwa Tatrzańskiego. W latach 1907–1914 członkowie SNTT odbyli wie-

le śmiałych wycieczek, zdobywając po raz pierwszy na nartach szereg szczytów i przełęczy tatrzańskich. 

Koordynatorem tych działań był w owym czasie Mariusz Zaruski, rozwijający jednocześnie szeroką 

działalność propagandową na rzecz sekcji oraz sprawujący kierownictwo niemal wszystkich organizo-

wanych wówczas przez SNTT kursów narciarskich. Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju kierunku 

sportowego w polskim narciarstwie sekcja starała się dotrzymać kroku innym klubom narciarskim, 

stając się z biegiem czasu groźnym konkurentem we wszystkich sportowych imprezach narciarskich. 

Działalność i dalszy rozwój SNTT przerwał dopiero wybuch I wojny światowej. Protokół ostatniego 

przed wojną posiedzenia zarządu sekcji nosił datę 15 marca 1914 roku.

4 grudnia 1908 roku podczas zebrania założycielskiego w Krakowie, któremu przewodniczył de-

legat KTN – Walery Goetel, ukonstytuowało się Krakowskie Koło Karpackiego Towarzystwa Nar-

ciarzy (po usamodzielnieniu się w 1910 roku przyjęto nazwę Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy – 

TTN). Działalność towarzystwa doskonale odzwierciedla następujący cytat, pochodzący z artykułu 

Adama Kroeb la pt. Szkic rozwoju narciarstwa polskiego z 1912 roku: Już wkrótce niestrudzona praca 

towarzystwa wywołała żywe zainteresowanie się społeczeństwa narciarstwem, szerząc przez coroczne kur-

sy, kierowane przez wybitnych narciarzy, odczyty, wieczory projekcyjne, liczne artykuły w dziennikach 

i pismach ilustrowanych,  zebrania towarzyskie, wspólne wycieczki i zawody, znajomość i zamiłowanie do 

3. Odznaki pierwszych polskich 
 towarzystw narciarskich
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sportu zimowego. O skuteczności wspomnianych działań świadczył najlepiej 

wzrost liczby członków stowarzyszenia z 23 członków-założycieli w grudniu 

1908 do 234 osób w roku 1912. W celu lepszej koordynacji działań 9 lute-

go 1912 roku powołano Koło Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy w Za-

kopanem.

W początkach działalności środowisko krakowskie nastawiało się wyłącz-

nie na turystykę narciarską. Szybko jednak zaczęli dochodzić do głosu zwo-

lennicy kierunku sportowego z Aleksandrem Bobkowskim na czele. Rozpo-

częcie przez TTN działalności sportowej spowodowało rozłam w szeregach 

towarzystwa. Część osób opuściła jego szeregi, zakładając w 1909 roku w Kra-

kowie Sekcję Sportów Zimowych przy Akademickim Związku Sportowym, 

przemianowaną rok później na Sekcję Narciarską AZS. Jej działalność miała 

charakter niemal wyłącznie turystyczno-odkrywczy.

Początki zorganizowanego narciarstwa na terenie Beskidów datuje się na 

rok 1909, tj. od powołania w Cieszynie Towarzystwa Turystycznego „Beskid 

Śląski”. W 1913 roku staraniem narciarzy zakopiańskich powołano w No-

wym Targu Sekcję Narciarską Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego „Gorce”. 

W ostatnich latach przed I wojną światową działała także na terenie Zakopa-

nego Sekcja Narciarska przy Związku Górali, skupiająca w swych szeregach 

przewodników tatrzańskich z Jędrzejem Marusarzem na czele.

Omawiając działalność polskich organizacji narciarskich, należy także 

wspomnieć o Klubie Narciarskim „CAP” (Club Alpine Polonaise), założo-

nym w 1912 roku w Wiedniu, działającym jako oddział austriackiego Al-

pen Ski-Verein. Klub reprezentował głównie kierunek sportowy w ówczes-

nym narciarstwie. Jego członkowie byli doskonałymi zawodnikami, a przede 

wszystkim propagatorami techniki jazdy z dwoma kijkami, która stała się 

w polskim narciarstwie w latach 1913–1914 dominująca. Turystyka narciarska nie została całkowi-

cie odstawiona na boczny tor. Do najważniejszych osiągnięć członków klubu w tej dziedzinie należa-

ły narciarskie wejścia na takie alpejskie szczyty, jak Hoher Sonnblick (3103 m n.p.m.) w 1913 roku 

i Gross-Venediger (3764 m n.p.m.) rok później. Do najbardziej aktywnych działaczy klubu „CAP” 

należeli: Henryk Bednarski, Walery Goetel, Oskar Kellner, Rafał Malczewski, Ela Michalewska, Kazi-

mierz Saysse-Tobiczyk, Aleksander i Kazimierz Schielowie.

4. Mariusz Zaruski
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Organizacja szkoleń narciarskich
Istotny przejaw aktywności towarzystw narciarskich, obok organizacji współzawodnictwa narciarskie-

go, stanowiła działalność szkoleniowa. Pierwszą inicjatywę w tym zakresie przejawiło w 1906 roku 

lwowskie Towarzystwo Zabaw Ruchowych, podejmując się organizacji w dniach 29–31 stycznia 

1906 roku pierwszego na ziemiach polskich kursu narciarskiego, zapraszając w charakterze instrukto-

ra samego Matthiasa Zdarskiego. Szczególnie dużą aktywność szkoleniową przejawiały zakopiańskie 

SNPTT oraz krakowskie TTN i SN AZS.

Pierwszy zorganizowany na większą skalę kurs narciarski SNTT odbył się w 1907 roku w Zakopa-

nem. Tak opisał go po latach Mariusz Zaruski: Kurs ten nazwano by dziś „wszechpolskim” z tego powodu, 

że był on ogłoszony szeroko w poczytniejszych czasopismach wszystkich zaborów i istotnie zgromadził uczest-

ników ze wszystkich dzielnic. Zakopane stanowiło także „ośrodek szkoleniowy” krakowskiego TTN. 

Organizowano tam corocznie pięciodniowe kursy dla początkujących i wprawnych narciarzy. Krót-

kie kursy dla nowicjuszy urządzano w okolicach Krakowa przy sprzyjających warunkach śniegowych.

Organizacja pierwszych kursów narciarskich oraz związana z tym potrzeba usystematyzowania ma-

teriałów szkoleniowych zaowocowały ukazaniem się w 1908 roku niemal równocześnie dwóch pod-

ręczników narciarskich. Były to: Narty i ich użycie R. Kordysa oraz Podręcznik narciarstwa H. Bobkow-

skiego i M. Zaruskiego. Wspomniane pozycje stanowiły cenne źródło wiedzy na temat technik jazdy 

wg zasad alpejskiej szkoły lilienfeldzkiej Matthiasa Zdarskiego. Należy jednak pamiętać, iż ukazały się 

one dopiero dziesięć lat po wydaniu wspomnianego już wcześniej pierwszego polskiego podręcznika 

narciarskiego pt. Na nartach skandynawskich, stanowiącego kompendium wiedzy i narciarskich do-

świadczeń kolonii tatarowskiej Józefa Schnaidra. Podstawy teoretyczne w postaci wspomnianej lite-

ratury oraz staranny dobór kadry szkoleniowej kursów narciarskich, dbającej o odpowiedni poziom 

wyszkolenia, owocował licznymi sukcesami na niwie sportowej. Następującą wzmiankę na ten temat 

znajdujemy w wydawnictwie TTN z 1912 roku pt. O narciarstwie: U uczestników kursów prowadzo-

nych zawsze przez ogólnie znanych instruktorów, przebija przedewszystkiem piękna forma, która zysku-

je uznanie na każdorazowych meetingach narciarskich, a na zawodach w sztucznej jeździe w Sławsku 

6  stycznia 1912 roku urządzonych przez K.T.N. stawia Towarzystwo na pierwszym miejscu. Prężnym 

inicjatorem narciarskich szkoleń było również Karpackie Towarzystwo Narciarzy – organizator wspo-

mnianych wyżej zawodów. Ze względu na możliwość odbywania częstych ćwiczeń nieocenione zna-

czenie dla członków tego towarzystwa miała pagórkowata okolica Lwowa o bardzo obfi tych opadach 

śnieżnych.

Akcja szkoleniowa stanowiła jeden z głównych przejawów działalności Sekcji Narciarskiej AZS 

w Krakowie. Pierwsza zimowa wycieczka na Sowiniec i Pustelnik, połączona z ćwiczeniami w jeździe 

na nartach, odbyła się 26 listopada 1909 roku pod kierunkiem Józefa Grabowskiego. Pierwszy kurs 
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narciarski sekcja zorganizowała w dniach 26–29 grudnia 1909 roku w Zakopanem. Poprowadzili go 

Henryk Bobkowski i Mariusz Zaruski. Tak więc na początku XX wieku działalność szkoleniowa stała 

się jednym z podstawowych przejawów aktywności polskich towarzystw narciarskich, stanowiąc istot-

ny przyczynek do popularyzacji tego sportu wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

Rozwijające się dynamicznie narciarskie życie organizacyjne, turystyczno-szkoleniowe i sportowe 

zamarło wraz z wybuchem I wojny światowej. Schroniska tatrzańskie, przystosowane do narciarskich 

potrzeb, zostały w wyniku działań wojennych częściowo lub całkowicie zniszczone. Podobnie rzecz 

się miała w innych krajach Europy objętych wojenną zawieruchą. Tempo narciarskiego życia zmalało 

wskutek wojny nawet w ojczyźnie narciarstwa – Norwegii, mimo że działania wojenne nie były bez-

pośrednio prowadzone na terenie tego kraju.

Rozwój współzawodnictwa sportowego
Początki organizacyjne polskiego narciarstwa związane były ściśle z turystyką górską. Wynikało to 

przede wszystkim stąd, że jego prekursorzy, wywodzący się w przeważającej części z szeregów Towarzy-

stwa Tatrzańskiego, traktowali narty wyłącznie jako środek lokomocji, umożliwiający poruszanie się 

w górach w okresie zimowym. Narciarstwo sportowe natomiast traktowali początkowo jako niewiele 

wnoszącą „sztukę dla sztuki”. Niezależnie jednak od tych poglądów jednym z podstawowych przeja-

wów działalności polskich towarzystw narciarskich było organizowanie współ zawodnictwa sportowe-

5. Uczestnicy kursu narciarskiego (1910)
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go. Rozumiano już wówczas doskonale, iż zawody sportowe stanowią doskonały sposób propagowa-

nia narciarstwa.

Jako pierwszy z inicjatywą organizacji zawodów narciarskich wystąpił Lwowski Klub Sportowy 

„Czarni”, przeprowadzając w Sławsku w sezonie 1907/1908 zawody w biegach płaskich na dystan-

sach 1000 oraz 1609 metrów (1 mila), a także terenowe biegi zjazdowe na trasie o długości 1500 me-

trów. W tym samym sezonie klub przeprowadził także pierwsze zawody w skokach narciarskich. Pro-

gramy zawodów w latach 1907–1912 były bardzo różnorodne. Rozgrywano sprinty na dystansach 

100 i 200 m, a także biegi krótkie na pół mili (805 m) i jedną milę. Coraz większą popularność zyski-

wały konkurencje slalomu i zjazdu. 28 marca 1910 roku krakowskie TTN zorganizowało w Zakopa-

nem I Międzynarodowy Dzień Narciarski. Walery Goetel tak wspominał te zawody w jednym z arty-

kułów: Było to w czasie wszechwładnego u nas jeszcze panowania techniki alpejskiej, więźby Zdarsky’ego 

i jednego kija. Można było podziwiać dzielność i sprawność zawodników Sekcji, którzy w tych warunkach 

potrafi li sprostać zagranicznym zawodnikom, stosującym już metody jazdy norweskiej, o tyle lepsze dla za-

wodów narciarskich. W zawodach wzięło udział około 150 narciarzy z Brzeska, Krakowa, Krzeszowic, 

Lwowa, Nowego Targu, Przemyśla i Wiednia. Areną sportowych zmagań stała się Hala Goryczkowa. 

Wspomniane zawody, swym charakterem zbliżone do dzisiejszego slalomu giganta, rozegrano na dy-

stansach półtora kilometra oraz trzech kilometrów przy różnicy wzniesień 300 m. Warto podkreślić, 

iż odbył się wówczas także wyścig w konkurencji juniorów na nieco krótszym dystansie.

6. Uczestnicy zawodów narciarskich 
(ok. 1910), źródło: „Narciarstwo Pol-
skie” t. I, Kraków 1925
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Rok 1910 stanowił również datę rozegrania na ziemiach polskich pierwszych międzynarodowych 

zawodów w skokach narciarskich, zorganizowanych na Kalatówkach także przez TTN. Istniejące sek-

cje, kluby i towarzystwa narciarskie prowadziły dalszą ożywioną działalność, organizując zawody na 

coraz szerszą skalę. Tym sposobem już 5 lutego 1911 roku, przy współudziale TTN, KTN i SNTT, 

zorganizowano w Zakopanem kolejne zawody międzynarodowe. W ich trakcie rozegrano po raz 

pierwszy konkurencję biegu narciarskiego w kategorii kobiet.

Od początku istnienia dużą sportową aktywność wykazywali narciarze zrzeszeni w sekcjach nar-

ciarskich krakowskiego AZS oraz lwowskiego AKT. W 1912 roku obie sekcje zorganizowały swoje mi-

strzostwa; AZS w Tatrach, AKT zaś, nawet dwukrotnie, w Sławsku. Zawody lwowskich akademików 

obejmowały m.in. slalom, określany wówczas mianem popisów w jeździe sztucznej. W konkurencji tej 

po raz pierwszy wystartowała kobieta, zajmując piątą lokatę i odznaczając się pięknością i zgrabnoś-

cią dokonanych telemarków i krystianii. W latach 1913–1914 pojawiły się konkurencje biegów roz-

stawnych i drużynowych. Coraz częściej i na większą skalę podejmowano się organizacji konkursów 

w skokach narciarskich. Do najbardziej znanych zawodników należeli w tamtych czasach m.in.: Hen-

ryk Bednarski, Józef Bizoń, Franciszek Bujak, Ciułacz, Walery Goetel, Jan Jarzyna, S. Jaworski, Józef 

Kawecki, Kietlinger, Konicki, J. Lesiecki, Bolesław Macudziński, S. Mazurkiewicz, W. Pawlica, Mie-

czysław Świerz, Stanisław Zdyb, Stanisław Zubek. Wśród pań wyróżniały się: Leokadia Czerwińska, 

Niekrasowa, J. Zembałowa. W omawianym okresie polscy narciarze odnosili sukcesy nie tylko w za-

wodach organizowanych przez rodzime kluby i sekcje. W 1913 roku w zawodach narciarskich na 

Raksie w Austrii bardzo dobre wyniki uzyskali Aleksander Schiele i jego brat Kazimierz, zajmując od-

powiednio drugie i czwarte miejsce przy 24 startujących w konkurencji biegu z przeszkodami. W ka-

tegorii pań na drugiej pozycji uplasowała się Ela Michalewska. W tym samym roku na mistrzostwach 

Austrii w Kitzbühel Henryk Bednarski zajął jedenaste miejsce, natomiast Aleksander Schiele był dwu-

dziesty drugi przy kilkudziesięciu startujących.



Geneza, powstanie i działalność 
organizacyjna Polskiego Związku 
Narciarskiego
RAFAŁ KOŁODZIEJ

J
eszcze przed I wojną światową wśród istniejących na ziemiach polskich towarzystw narciarskich 

powstała myśl utworzenia organizacji nadrzędnej o charakterze międzyzwiązkowym, która mo-

głaby reprezentować polskie narciarstwo na arenie międzynarodowej. Stanisław Fächer  tak pi-

sał w jednym z roczników PZN: W okresie lat 1912–1914 podnoszono wielokrotnie myśl utwo-

rzenia polskiego związku narciarskiego, który licząc się z ówczesnymi warunkami politycznymi, skupić by 

mógł w swem łonie Towarzystwa mające swą siedzibę w dzisiejszej Małopolsce. Głównym czynnikiem, który 

wpływał wtedy na dążenia nasze w zakresie tworzenia Związku, była konieczność obrony wspólnych inte-

resów i chęć uzyskania odrębności dla naszego sportu, który wobec zorganizowanego już wtedy narciarstwa 

w austriackim związku, nie miał prawidłowych szans rozwoju. Był to okres, kiedy z wielkimi zresztą trud-

nościami, kładziono podwaliny pod inny polski związek sportowy, Polski Związek Piłki Nożnej i przeko-

nano się, że odkładając na razie na dalszy plan sprawę reprezentowania barw na zewnątrz państwa, moż-

na po takiej organizacji spodziewać się bardzo wiele i bardzo wiele z jej pomocą osiągnąć. Jako przykład 

działało na nas narciarstwo czeskie, które w tym okresie zorganizowało się w regularny związek tzw. Svaz 

Lyzaru i któremu nasze dążności w tym kierunku nigdy nie były obojętne. Toteż nie przesądzając jeszcze, 

jaki będzie stosunek polskiego związku do związku austriackiego (Ö.S.V.), podjęło kilka Towarzystw ini-

cjatywę utworzenia „Polskiego Związku Towarzystw Narciarskich” […]. Archiwa najstarszych Towarzystw 

naszych zawierają cały szereg pism w tej sprawie i obszerną korespondencję ze związkiem czeskim na te-

mat tworzenia naszego związku. Inicjatywa ta przechodziła różne koleje. Podnoszono ją kilka razy i kil-

ka razy odkładano jej realizację. Istniały bowiem wtedy pomiędzy  naszymi Towarzystwami różnice ideowe 

1
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i  formalne, w istocie swej niewielkie i często znikome, urastające jednak w ówcześnie bujnie tętniącym ży-

ciu organizacyjnymu, do rozmiarów tak poważnych, że wpłynęły one hamująco na tok tworzenia związku. 

Wybuch I wojny światowej wstrzymał wszelkie działania w tym zakresie. W czasie wojny nieliczni pol-

scy narciarze, pełniący służbę wojskową w armii austriackiej podczas walk na terenie Alp, mieli sposob-

ność zaznajomienia się z nową alpejską techniką jazdy. Nie pozostało to bez wpływu na rozwój tech-

niki narciarskiej w Polsce w pierwszych latach powojennych. Wkrótce po ustaniu działań wojennych 

i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. reaktywowano większość towarzystw i organizacji. 

Stopniowo wznawiano narciarską działalność szkoleniową i wydawniczą. Na przełomie lat 1918/1919 

wśród odrodzonych towarzystw narciarskich ponownie zaczęła kiełkować myśl utworzenia regularne-

go związku państwowego. Musiano jednak na kilka miesięcy odłożyć jej realizację, ponieważ warunki 

polityczne gdzie indziej kierowały umysły i ręce.

Dopiero 11 października 1919 roku w Krakowie podczas zjazdu towarzystw turystycznych pod-

jęto ostatecznie inicjatywę utworzenia Polskiego Związku Narciarskiego. Delegaci poszczególnych to-

warzystw utworzyli komitet organizacyjny przyszłego związku w składzie: J. Gadomski , K. Kaczanow-

ski , A. Kroebl . Na zebraniu założycielskim w Zakopanem 26 grudnia 1919 roku pięć towarzystw: 

Karpackie Towarzystwo Narciarzy ze Lwowa, Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego 

z Krakowa, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Zakopanego, Tatrzańskie To-

warzystwo Narciarzy z Krakowa oraz Wintersportklub des Beskidenvereins powołało Polski Związek 

Narciarski. Uchwalono również ogólne zasady statutu oraz wyznaczono datę 20–22 lutego 1920 roku 

jako termin I Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego. W okresie 

powstania PZN towarzystwa i kluby w nim zrzeszone liczyły ogółem 579 członków. 

Lata 1919–1939
Dokładna analiza działalności Polskiego Związku Narciarskiego w okresie międzywojennym jest 

szczególnie trudna, biorąc pod uwagę, że ogromna część materiałów dotyczących związku została 

zniszczona podczas II wojny światowej. Zasadniczy czynnik rozwoju struktury organizacyjnej PZN 

w okresie międzywojennym stanowił jego wzrost liczebny. Wspomniana liczba 5 towarzystw, liczących 

łącznie 579 członków w okresie powstania związku, szybko ulegała zmianom. W sezonie 1921/1922 

liczba członków PZN przekroczyła tysiąc osób. W kolejnych latach liczba zrzeszonych towarzystw 

związku wzrastała coraz dynamiczniej. W piątym sezonie działalności Polski Związek Narciarski sku-

piał już dwanaście towarzystw liczących w sumie ponad 1800 członków. Dziesiąty sezon zamknął się 

liczbami 44 towarzystw i klubów, które zrzeszały ponad 3500 osób. 

Tendencja wzrostowa, dotycząca liczebności związku, utrzymywała się również w drugim dziesię-

cioleciu jego działalności. Pewien wyjątek stanowił sezon 1933/1934, kiedy to ze względu na  wycofanie 
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indywidualnych zniżek kolejowych dla członków PZN, ich liczba znacznie zmalała. Jednak w kolej-

nych latach nastąpił ponowny wzrost.

Najwyższą władzę związku stanowiły walne zjazdy delegatów. Początkowo odbywały się one co-

rocznie tuż przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. W trakcie obrad wyłaniano władze w postaci 

zarządu głównego oraz ustalano zasadnicze kierunki działań w nadchodzącej kadencji. Począwszy od 

roku 1925, organizację walnych zjazdów planowano z reguły na przełom maja i czerwca. Umożliwiało 

to nowo powołanym władzom staranniejsze przygotowanie się do nadchodzącego sezonu zimowego. 

W latach 1919–1939 odbyły się w sumie 24 walne zjazdy delegatów PZN. 

W roku 1932 powołano nową instytucję pod nazwą rady narciarskiej, która miała odciążyć zarząd 

główny w jego pracach. Rok później na podstawie uchwalonych zmian statutu wprowadzono dwulet-

nią kadencję władz związkowych. W celu lepszej koordynacji działań, w obliczu dynamicznego roz-

woju związku na przestrzeni pierwszych dwudziestu lat jego działalności, zarząd główny oraz rada nar-

ciarska powołały szereg związkowych instytucji i komisji. Należały do nich: centrum wyszkolenia oraz 

komisje – bobslejowa, kajakowa, narciarstwa kobiecego, narciarstwa nizinnego, propagandy i tury-

styki, przysposobienia wojskowego, saneczkarska, skarbowo-administracyjna, sportowa, sportowa ko-

bieca, statutowo-regulaminowa, turystyczna, wydawnicza, wyszkoleniowa. Niektóre z tych instytucji 

działały stale i zakres ich działań rósł z roku na rok, niektóre zaś tworzone były na potrzeby konkret-

nych projektów i po ich realizacji ulegały rozwiązaniu.

I Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZN odbył się zgodnie z terminem wyznaczonym przez zjazd 

założycielski, tj. w dniach 20–22 lutego 1920 roku w Zakopanem. Na zjeździe zatwierdzono statut 

związku oraz wybrano zarząd główny, wyznaczając mu siedzibę w Zakopanem. Przewodniczącym za-

rządu pierwszej kadencji został Mieczysław Świerz .

Jednakże jeszcze w tym samym roku w grudniu, decyzją II Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delega-

tów Polskiego Związku Narciarskiego, siedzibę związku przeniesiono do Warszawy. Funkcję przewod-

niczącego zarządu przejął wówczas Aleksander Bobkowski , piastując ją do 1923 roku i od 1924 roku 

do końca omawianego okresu. W sezonie 1923/1924 stanowisko przewodniczącego objął Władysław 

Osmólski . 

W roku 1924 delegacja Polskiego Związku Narciarskiego reprezentowana przez W. Osmólskiego 

i H. Szatkowskiego  wzięła udział w VIII Międzynarodowym Kongresie Narciarskim, odbywającym 

się 2 lutego podczas Tygodnia Sportów Zimowych w Chamonix. Tym samym Polska stała się jed-

nym z krajów założycieli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), którą wówczas powołano. 

W celu nawiązania bliższego kontaktu z zagranicznymi związkami narciarskimi władze PZN kadencji 

1925/1926 wysłały swego przedstawiciela (Józef Jungraw ) na Międzynarodowy Kongres Narciarski, 

zorganizowany w Lahti (Finlandia) w dniach 4–7 lutego 1926 roku. Wspomniany kongres podjął de-

cyzję o przyznaniu Polskiemu Związkowi Narciarskiemu miejsca w zarządzie FIS.

7. Mieczysław Świerz – pierwszy prze-
wodniczący ZG PZN, źródło: „Narciar-
stwo Polskie” t. I, Kraków 1925
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XI Zwyczajny Walny Zjazd De-

legatów PZN, zorganizowany w Za-

kopanem w dniach 25–26 grudnia 

1929 roku, połączony był z uroczy-

stościami jubileuszu dziesięciole-

cia związku. Na zjeździe obecni byli 

przedstawiciele władz państwowych, 

sportowych, gminy zakopiańskiej 

oraz zaprzyjaźnionych towarzystw. 

Blisko pięćdziesiąt osób szczegól-

nie zasłużonych dla rozwoju narciar-

stwa w Polsce uhonorowano wów-

czas okolicznościowymi dyplomami. 

Podczas obrad zjazdu mianowano 

Aleksandra Bobkowskiego – do-

tychczasowego wieloletniego preze-

sa – honorowym prezesem Polskiego 

Związku Narciarskiego.

W roku 1931 zainicjowano 

działania w kierunku reorganizacji 

związku. Siedzibę Zarządu Głównego PZN przeniesiono wówczas do Krakowa, skupiając w ten spo-

sób w jednym miejscu wszystkie władze związku (wcześniej już działała w Krakowie większość komi-

sji związkowych). Reorganizacja, zakończona dopiero w sezonie 1936/1937, dzieliła się na dwa etapy. 

Pierwszy z nich dotyczył reformy ustroju władz PZN oraz przystosowania ich do opanowania nowych 

zadań polskiego narciarstwa. Drugi etap obejmował przekształcenie relacji pomiędzy Polskim Związ-

kiem Narciarskim a podległymi mu towarzystwami. Przyniósł nowy podział członków związku na 

kategorie oraz liczne ułatwienia dla instytucji społecznych wychowania fi zycznego i przysposobienia 

wojskowego, chcących się zrzeszać w PZN. Reorganizacja Polskiego Związku Narciarskiego wiązała się 

również ze zmianami statutu, dokonywanymi dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych walnych zjazdów 

delegatów. Nowe formy kierownictwa związku (powołanie rady narciarskiej) dały w praktyce pozy-

tywne wyniki, zapewniając większą elastyczność działań, lepszy kontakt z oddziałami terenowymi oraz 

wydatniejszą współpracę z ofi cjalnymi organami państwowymi i samorządowymi.

21 listopada 1926 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZN poru-

szono po raz pierwszy problem tworzenia okręgów Polskiego Związku Narciarskiego. Na zjeździe po-

wołano okręg lwowski oraz przewidziano możliwość tworzenia nowych okręgów w miarę warunków 

8. Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu De-
legatów PZN (Krynica 1926), źródło: 
„Narciarstwo Polskie” t. II, Kraków 
1927
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i potrzeb. Przed powołaniem okręgowych związków narciarskich funkcje koordynatorów w poszcze-

gólnych ośrodkach narciarskich pełnili delegaci Zarządu Głównego PZN. W sezonie 1928/1929 de-

legaci działali w Bielsku, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Żywcu oraz Zakopanem. W następnym se-

zonie powołano również delegata w Wilnie. Ponadto w niektórych miejscowościach (Bielsko, Kraków, 

Lwów, Zakopane) oprócz delegatów działały tzw. komisje okręgowe, które w późniejszym okresie prze-

kształcone zostały w okręgowe związki narciarskie. Pierwsze z nich utworzono ostatecznie w sezonie 

1929/1930. Były to: I Warszawski, II Wileński, III Lwowski, IV Podhalański (z siedzibą w Zakopa-

nem), V Krakowsko-Śląski (z siedzibą w Krakowie), VI Krynicki. Zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu 

Delegatów PZN z dnia 14 czerwca 1930 roku zarządy związków okręgowych przejęły wszelkie czyn-

ności dotychczasowych delegatów Zarządu Głównego PZN. Okręgowe związki narciarskie stanowiły 

ośrodki koordynacji prac i zamierzeń organizacji narciarskich w zakresie sportu narciarskiego, turysty-

ki narciarskiej oraz propagandy narciarstwa. W sezonie 1932/1933 powołano kolejne związki okręgo-

we: VII Grodzieński, VIII Przemyski, IX Pomorski (z siedzibą w Toruniu). W roku 1934 utworzono 

X Wołyński Okręgowy Związek Narciarski z siedzibą w Krzemieńcu. 

W sezonie 1935/1936 władze Polskiego Związku Narciarskiego stanęły przed koniecznością wpro-

wadzenia wielu zmian w organizacji okręgów na terenie południowo-zachodniej Polski. Najistotniejszą 

z nich było ustalenie nowego rozgraniczenia terytorialnego na terenie okręgów krakowsko-śląskiego 

oraz krynickiego. Ze względu na słaby rozwój organizacyjny narciarstwa na terenie Nowosądecczyzny 

postanowiono zlikwidować okręg krynicki. Z kolei dynamiczny rozwój życia narciarskiego na Ślą-

sku wymagał stworzenia dwóch nowych 

ośrodków. Ostatecznie w miejsce daw-

nych okręgów, tj. krakowsko-śląskiego 

oraz krynickiego utworzono dwa nowe: 

V Krakowski Okręg PZN i VI Śląski 

Okręg PZN (z siedzibą w Katowicach). 

Ponadto wprowadzono pewne korekty 

terytorialne w innych okręgach (Podha-

lański, Przemyski, Warszawski). 

Wspomniane zmiany, zakończone 

ostatecznie jesienią 1936 roku, ustali-

ły następujące okręgi Polskiego Związku 

Narciarskiego: I Warszawski, II Wileński, 

III Lwowski, IV Podhalański, V Krakow-

ski, VI Śląski, VII Gro dzieński, VIII Prze-

myski, IX Pomorski, X  Wołyński. Taki 

9. Ślubowanie narciarskiej druży-
ny olimpijskiej podczas XVI Walne-
go Zjazdu Delegatów PZN (1935 r.), 
źródło: „Raz Dwa Trzy”, Kraków 1935
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podział utrzymał się aż do wybuchu II wojny światowej. W roku 1939 najsilniejszy organizacyjnie 

Okręg Krakowski liczył ponad siedem tysięcy członków zrzeszonych w pięćdziesięciu dwóch klubach. 

Okręg Warszawski zrzeszał nieco ponad sześć tysięcy członków przy porównywalnej liczbie klubów 

i sekcji. Wciąż jednak pewną słabość organizacyjną przejawiały placówki wysunięte najdalej na północ 

i północny wschód (Toruń, Grodno, Wilno). We wspomnianym okresie na ich terenie działało jedynie 

czterdzieści klubów narciarskich, liczących ogółem niespełna dziewięciuset członków. 

W strukturach Polskiego Związku Narciarskiego oddziały okręgowe były ciałami regulaminowy-

mi, powoływanymi do życia przez Zarząd Główny PZN na mocy decyzji rady narciarskiej. W swej 

działalności kierowały się regulaminem ramowym, wspólnym dla wszystkich okręgów. Zarządy okrę-

gów PZN były wybierane corocznie podczas okręgowych walnych zjazdów delegatów towarzystw na-

leżących do poszczególnych okręgów.

Okręgi Polskiego Związku Narciarskiego pełniły rolę ekspozytur sportowych związku, organizu-

jąc i koordynując narciarski ruch w terenie. Na łamach „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego” 

na sezon 1935/1936 czytamy: Inicjatywa Okręgów i koordynacyjna ich działalność wśród towarzystw na 

wydzielonym terenie są szczególnie doniosłe dlatego, ponieważ różnica uprawianego przez ogół narciarstwa 

tudzież sportu zawodniczego, jest wielka w różnych terenach kraju. Wynika ona z różnorodności warun-

ków śnieżnych i terenowych i wymaga takiego podziału działalności towarzystw związkowych, aby poziom 

uprawianego ruchu narciarskiego był w danym terenie wyrównany. Podział taki stanowi korzystną podnietę 

dla pracy sportowej i akcji wychowania fi zycznego w zakresie narciarstwa, których kierownictwo zlecone jest 

Okręgom PZN. Do najaktywniejszych działaczy Polskiego Związku Narciarskiego w okresie między-

wojennym należeli w szczególności: Stanisław Barzykowski , Aleksander Bobkowski , Stanisław Fächer , 

Aleksander Fredro-Boniecki , Hugo Grosman , Kazimierz Harhat-Załuski , Roman Loteczka , Leszek 

Lubicz-Nycz , Bolesław Macudziński , Kazimiera Muszałówna , Aleksander Schiele , Mieczysław Świerz , 

Henryk Szatkowski , Władysław Ziętkiewicz  i inni. 

Lata 1945–1951
30 września 1945 roku odbyło się w Krakowie pierwsze po wojnie zebranie przedstawicieli środo-

wiska narciarskiego. Powołano wówczas do życia Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, wy-

bierając jednocześnie jego władze w postaci Rady Narciarskiej oraz Zarządu Głównego. 

Struktura i działalność organizacyjna Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1945–1951 opie-

rała się w zasadzie na wzorcach przedwojennych. Najwyższą władzę związku stanowił walny zjazd dele-

gatów. W okresach pomiędzy kolejnymi zjazdami funkcję nadzorczą sprawowały: rada narciarska oraz 

zarząd główny. Warto nadmienić, iż obok działaczy PZN w skład Rady Narciarskiej wchodzili także 

delegaci następujących instytucji: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Oświaty, Minister-

10. Aleksander Bobkowski  – prze-
wodniczący ZG PZN w latach 1920–
1923 i 1924–1939, źródło: „Narciar-
stwo Polskie” t. III, Kraków 1929
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stwa Komunikacji, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Rady Wychowania Fizycznego, Państwowego 

Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Centralnej Komisji Związków Za-

wodowych, Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych, Związku Harcerstwa Polskiego, Or-

ganizacji Młodzieży TUR, Związku Walki Młodych, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Centrali 

Akademickich Związków Sportowych, Związku Polskich Związków Sportowych. 

W latach 1945–1951 odbyły się trzy walne zjazdy delegatów PZN. Pierwszy z nich obradował 

7 września 1947 roku w Krakowie. Podczas zjazdu reprezentowane były cztery okręgi oraz trzydzieści 

cztery spośród siedemdziesięciu jeden zrzeszonych klubów. Punkt kulminacyjny obrad stanowiło za-

przysiężenie grupy olimpijskiej. Decyzją zjazdu Aleksandrowi Fredro-Bonieckiemu  nadano godność 

Honorowego Prezesa PZN. 

Obrady II Walnego Zjazdu Delegatów PZN (Zakopane, 4–5 września 1948 roku) skupiły się wo-

kół następujących zagadnień: rozpowszechnienia narciarstwa wśród młodzieży, rozbudowy sieci schro-

nisk narciarskich (zwłaszcza na obszarze Ziem Odzyskanych), zwiększenia subwencji na popularyzację 

narciarstwa nizinnego, organizacji międzynarodowych zawodów narciarskich w Zakopanem. Dysku-

towano także nad koniecznością wprowadzenia zniżek kolejowych dla narciarzy oraz organizacją wy-

pożyczalni sprzętu narciarskiego. W trakcie zjazdu przeprowadzono wybory do władz związku. 

III Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego obradował 4 września 1949 roku 

w Krakowie. Celem dostosowania struktur PZN do wymogów związanych z reorganizacją sportu 

w Polsce Ludowej wprowadzono zmiany w statucie związku. Najistotniejsze z nich wiązały się z powo-

łaniem do życia komisji kontrolnych w okręgach oraz stworzeniem wieloosobowego kapitanatu spor-

towego. Wprowadzono ponadto współzawodnictwo pomiędzy okręgami oraz tzw. członkami bezpo-

średnimi (klubami lub sekcjami narciarskimi). W nowym układzie organizacyjnym sportu polskiego 

PZN stał się organem fachowym Głównego Urzędu Kultury Fizycznej i Biura Turystyki przy Mini-

sterstwie Komunikacji, będąc tym samym jednym z wykonawców zadań przewidzianych do realizacji 

w ramach Planu Sześcioletniego w zakresie kultury fi zycznej w Polsce. W trakcie omawianego zjazdu 

wręczono szereg nagród w dziedzinie współzawodnictwa zespołowego. Były to: nagroda Prezesa Rady 

Ministrów – w rywalizacji o Odznaki za Sprawność PZN (SN LZS Barania Góra), nagroda Mini-

stra Komunikacji – w rywalizacji o Odznaki Górskie PZN (SN TS „Tramwaj” Kraków) oraz nagroda 

GUKF – za punktację zespołową (Okręg Śląsko-Dąbrowski). Przeprowadzone wybory wyłoniły wła-

dze związku z kadencją dwuletnią, pracujące od tej pory w nowych strukturach (wydziały, komisje 

podległe wydziałom, komisje samodzielne).

Szczegółowe wytyczne walnych zjazdów delegatów PZN realizowały komisje związkowe działające 

pod nadzorem Rady Narciarskiej oraz Zarządu Głównego. W latach 1945–1951 w łonie związku dzia-

łało w sumie szesnaście komisji: lekarska, młodzieżowa, narciarstwa kobiecego, narciarstwa  nizinnego, 

organizacyjna, planowania, propagandy i prasy, regulaminowa, saneczkarska,  saneczkarsko-bobslejowa, 
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sędziowska, sportowa, śniegowa, turystyczna, wydawnicza, wyszkoleniowa. Począwszy od sezonu 

1949/1950 część komisji podporządkowano nowo powstałym wydziałom ZG PZN. 

W latach 1945–1951 działacze Polskiego Związku Narciarskiego brali czynny udział w pracach 

FIS. W sierpniu 1946 roku, podczas XVI Kongresu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej zorgani-

zowanego w miejscowości Pau we Francji, członek Zarządu Głównego PZN – Kazimierz Harhat-Za-

łuski , został powołany w poczet członków Rady FIS. Trzy lata później, podczas XVII Międzynarodo-

wego Kongresu Narciarskiego FIS w Oslo (Finlandia), powierzono mu stanowisko wiceprezesa Rady 

FIS. Jednocześnie pełnił on funkcję członka Komisji Skoków FIS. Podobne funkcje w komisjach fa-

chowych powierzono także Aleksandrowi Fredro-Bonieckiemu  oraz Zbigniewowi Płonce .

Już podczas krakowskiego zjazdu założycielskiego we wrześniu 1945 roku poruszono problem po-

wołania okręgów PZN. Mając na uwadze doniosłą rolę okręgów w odbudowie struktur polskiego nar-

ciarstwa, prace w tym zakresie podjęto błyskawicznie. Już u progu sezonu narciarskiego 1945/1946 

Polski Związek Narciarski tworzyło 31 klubów i sekcji narciarskich skupionych w siedmiu okręgach: 

I – Warszawskim, II – Podhalańskim, III – Krakowskim, IV – Śląsko-Dąbrowskim, V – Przemysko-

-Rzeszowskim, VI – Pomorskim, VII – Dolnośląskim. W 1949 roku powołano Okręg VIII – Śląski. 

W 1950 roku liczbę okręgów zwiększono do jedenastu (I – Warszawski, II – Podhalański, III – Kra-

kowski, IV – Śląski, V – Rzeszowski, VI – Pomorski, VII – Dolnośląski, VIII – Łódzki, IX – Gdański, 

X – Kielecki, XI – Olsztyński). 

Najbardziej dynamiczny wzrost liczby członków PZN nastąpił w latach 1945–1947. W kolejnych 

sezonach stan osobowy związku utrzymywał się na tym samym poziomie, w granicach od pięciu do 

sześciu tysięcy członków. Liczba klubów i sekcji wzrastała w latach 1945–1951 bardziej równomiernie, 

a największy skok nastąpił w roku 1950 po utworzeniu trzech nowych okręgów.

Lata 1951–1956
We wrześniu 1949 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej podjęło uchwałę w sprawie kultury fi zycznej i sportu, w której dokonano oceny istniejące-

go stanu, określono rolę i miejsce kultury fi zycznej i sportu w życiu narodu oraz sprecyzowano zada-

nia w tej dziedzinie. Uchwała rozpoczęła nowy etap w kształtowaniu dróg rozwojowych wychowania 

fi zycznego i sportu oraz przesądziła o nowej organizacji państwowego zarządzania sprawami kultury 

fi zycznej. 

Na mocy Ustawy z grudnia 1949 roku utworzono Główny Komitet Kultury Fizycznej. Stał się on 

centralnym kolegialnym organem administracji państwowej, działającym przy Prezesie Rady Mini-

strów. Jako organy terenowe powołano wojewódzkie, powiatowe i miejskie komitety kultury fi zycznej. 

GKKF był organem planującym, kierującym i kontrolującym całokształt spraw wychowania fi zycz-
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nego i sportu. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zasadniczemu przekształceniu uległa 

działalność związków sportowych i klubów. Związki sportowe uległy w 1951 roku rozwiązaniu, a ich 

rolę i zadania przejęły społeczne sekcje poszczególnych dyscyplin sportu, powołane przy komitetach 

kultury fi zycznej. Kluby sportowe utraciły osobowość prawną, stając się ogniwami organizacyjnymi 

zrzeszeń sportowych. W nowych strukturach, wzorowanych na organizacji sportu w Związku Radzie-

ckim, znalazło się w latach 1951–1957 także polskie narciarstwo. 

W wspomnianym okresie jednostki PZN przejęła Sekcja Narciarstwa Głównego Komitetu Kultu-

ry Fizycznej, a sam związek przestał istnieć. Równocześnie z SN GKKF powołano Komisję Turysty-

ki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, odpowiada-

jącą za całokształt działań związanych z narciarstwem masowym oraz turystyką narciarską. Okres lat 

1951–1957 charakteryzował się przede wszystkim odgórnym, administracyjnym kierowaniem w pol-

skim sporcie. Fakt ten, choć miał pewne zalety, głównie w postaci stałej fi nansowej pomocy ze strony 

państwa, spowodował jednak, iż wielu ambitnych ludzi pracujących społecznie na rzecz rozwoju nar-

ciarstwa odeszło bezpowrotnie z jego struktur. Uwaga ówczesnych administratorów sportu zwrócona 

była przede wszystkim na nieliczną grupę wyczynowców. Zaniedbywano natomiast sprawy licznych 

rzesz narciarzy uprawiających sport dla przyjemności.

Sekcja Narciarska GKKF, jako organ nadzorujący prace czynione wokół narciarstwa, została po-

wołana do życia 3 czerwca 1951 roku. Funkcję jej przewodniczącego objął Kazimierz Malczewski . 

SN GKKF stała na szczycie społecznej struktury organizacyjnej i kierowała całokształtem sportu nar-

ciarskiego w Polsce. Stanowiła komórkę Wydziału Sportów Zimowych w Departamencie Wyszkolenia 

Sportowego GKKF. Skład osobowy sekcji powoływany był przez przewodniczącego GKKF spośród 

najlepszych działaczy narciarskich, sędziów i trenerów – najwybitniejszych w skali kraju fachowców 

w tej dziedzinie sportu. W celu lepszej koordynacji działań w łonie Sekcji Narciarstwa GKKF istnia-

ły trzy ciała fachowe w postaci: Komisji Sportowej, Kolegium Sędziów oraz Rady Trenerów. Podobnie 

przedstawiała się struktura sekcji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejskim oraz społecznych 

sekcji narciarstwa przy radach głównych zrzeszeń sportowych. W strukturach organizacyjnych narciar-

stwa związanych z działalnością komitetów kultury fi zycznej pracowało około tysiąca pięciuset działa-

czy sportowych, trenerów, instruktorów i sędziów.

Pierwszy sezon działalności sekcji (1951/1952) obfi tował jednak w liczne problemy natury orga-

nizacyjnej. Były one spowodowane w głównej mierze trudnościami we współpracy aktywu społeczne-

go, wywodzącego się w większości jeszcze z szeregów byłego PZN, z tzw. aparatem etatowym. Kon-

fl ikty te spowodowały, iż sekcja nie była w stanie wywiązać się ze wszystkich nałożonych na nią zadań. 

Niedostatecznie przedstawiały się także kwestie współpracy SN GKKF oraz PTTK w dziedzinie nar-

ciarstwa masowego. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, znajdujące się wówczas w trak-

cie  przemian organizacyjnych, nie było w stanie porozumieć się z przedstawicielami GKKF. Problem 
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 stanowił brak odpowiedniego sprzętu narciarskiego przeznaczonego dla szerokiej rzeszy narciarzy-tu-

rystów. Sprzęt produkcji krajowej pozostawiał wiele do życzenia pod względem jakości. 

Poważne trudności w omawianym sezonie wystąpiły także w dziedzinie szkolenia, doszkalania i we-

ryfi kacji instruktorów oraz trenerów narciarstwa. W początkowym okresie pracy sekcji właściwie jedy-

nie działania na polu sportowym, związane głównie z przygotowaniem kadry do VI Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich, układały się zgodnie z zamierzeniami. Wiele zaniedbań na odcinku narciarstwa wyka-

zało wówczas Biuro Budownictwa Sportowego, nie potrafi ąc jasno i rzeczowo określić swych kom-

petencji ani w dziedzinie nowych inwestycji narciarskich, ani w kwestii opieki nad istniejącymi już 

obiektami i urządzeniami. Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy, w 1952 roku władze SN GKKF 

opracowały plan długofalowych działań wokół rozwoju narciarstwa. Przedstawiono go podczas Ple-

num Sekcji 9 listopada 1952 roku. Podstawę planowania stanowiły z jednej strony osiągnięcia okre-

su 1945–1951 w odbudowie polskiego narciarstwa, z drugiej strony – wnioski wyciągnięte z błędów 

i niedociągnięć sezonu 1951/1952. Plan długofalowy oparto na postulatach związanych z koniecznoś-

cią stworzenia podstawowych warunków rozwoju narciarstwa w Polsce.

Przystępując do realizacji zamierzeń, w sezonie 1952/1953 skupiono się przede wszystkim na 

szczegółowej realizacji kalendarza imprez centralnych SN GKKF, mającego stanowić pierwszy krok 

na drodze popularyzacji i podniesienia poziomu narciarstwa. W szczególności skupiono się na organi-

zacji narciarskich biegów patrolowych jako imprez o charakterze masowym, Pucharu Nizin oraz Pu-

charu Gór, do których eliminacje rozpisywano na poziomie zawodów powiatowych i wojewódzkich, 

mistrzostw Polski seniorów i juniorów, zawodów dla dzieci oraz igrzysk harcerskich. Aby należycie re-

alizować kalendarz wspomnianych imprez, uznano za konieczne wprowadzenie odpowiedniej metody 

szkolenia kadr sędziów i działaczy narciarskich dla wszystkich szczebli eliminacyjnych i organizacyj-

nych. W zakresie szkolenia masowego wskazano na konieczność ścisłego współdziałania z Komisją Tu-

rystyki Narciarskiej PTTK. Podkreślono także konieczność stałego podnoszenia kwalifi kacji trenerów 

oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. 

W trosce o zdrowie zawodników uznano za niezbędne rozszerzenie opieki nad nimi lekarzy spor-

towych. W ramach współpracy z KTN PTTK, mając na uwadze bezpieczeństwo narciarzy, postano-

wiono zobowiązać wszystkich gestorów do właściwego przygotowania oraz konserwacji nartostrad, 

tras i skoczni zarówno do nauki, treningów, jak i zawodów. Ponadto ustalono plan społecznej kontroli 

działalności sekcji wszystkich szczebli, ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowość pracy, jej ja-

kość, opiekę nad zawodnikami, wykorzystanie możliwości poszczególnych sekcji, organizatorów, sę-

dziów, instruktorów i trenerów, wykorzystanie sprzętu, jego konserwację oraz prace wychowawcze. 

Dla realizacji zadań stojących przed SN GKKF uznano za konieczne powołanie następujących insty-

tucji: Kolegium Sędziów, Rady Trenerów, Komisji Urządzeń i Sprzętu, Komisji Sportowej, Komisji 

ds. Młodzieży i Wychowania.
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W sezonie 1952/1953 prace SN GKKF na niektórych odcinkach przebiegały już nieco spraw-

niej. Tak było w przypadku działań związanych z umasowieniem narciarstwa, popularyzacją narciar-

stwa nizinnego oraz podniesieniem poziomu sportowego czołówki zawodniczej. Jednakże wciąż wiele 

do życzenia pozostawiała kwestia kontaktu sekcji z jej organami terenowymi (powiatowymi i miejski-

mi) oraz radami głównymi i okręgowymi poszczególnych zrzeszeń sportowych. Nie udało się także 

we wspomnianym sezonie rozwiązać problemów związanych z brakiem sprzętu oraz obiektów, a także 

kwestii szkolenia i organizacji współzawodnictwa sportowego. Powyższe sprawy poruszano m.in. pod-

czas plenum SN GKKF 3 maja 1953 roku, a także w kolejnych latach, za każdym razem bez konkret-

nych pomysłów na ich poprawę.

Pewien przełom nastąpił dopiero podczas obradującej w dniach 15–16 czerwca 1956 roku w War-

szawie Krajowej Konferencji Narciarskiej. Odbyła się ona przy udziale stu delegatów z całej Polski. 

Po raz pierwszy od czasu likwidacji PZN, obok problemów związanych z narciarstwem, objęto dys-

kusją całokształt spraw organizacyjnych polskiego sportu. W wyniku burzliwych obrad zobowiązano 

nowo wybrane władze SN GKKF do opracowania postulatów dających im większą samodzielność, 

prawo dysponowania budżetem, prawo samodzielnego organizowania imprez oraz etatowy personel. 

Niespełna pięć miesięcy później, 24 października, podczas obrad Plenum SN GKKF, pojawiły się 

pierwsze głosy dotyczące konkretnych propozycji usamodzielnienia sekcji. Działania te stanowiły jed-

ną z pierwszych oznak planowanej reorganizacji całego polskiego sportu, związanej ostatecznie z przy-

wróceniem poszczególnych związków sportowych. Sezon 1956/1957 postanowiono jeszcze potrakto-

wać jako przejściowy, dając tym samym czas na pokonanie trudności natury prawnej oraz opracowanie 

odpowiednich regulaminów. Jednakże już wówczas Prezydium SN GKKF opracowywało i uchwalało 

Tymczasowy Regulamin Polskiego Związku Narciarskiego w Organizacji, występując w szczególnych 

wypadkach pod nazwą związku i organizując agendy w sposób zbliżony do organizacji dawnego PZN.

Lata 1957–1989
Postanowienie o reaktywowaniu Polskiego Związku Narciarskiego zapadło podczas narady aktywu 

społecznego narciarstwa, która odbyła się jeszcze w czerwcu 1956 roku. Od tego czasu Sekcja Nar-

ciarstwa GKKF działała pod nazwą związku i na podstawie specjalnego regulaminu; uzyskała również 

większą autonomię niż w latach poprzednich. Walny Zjazd Delegatów PZN, zwołany do Katowic na 

27 czerwca 1957 roku, składający się z reprezentantów 78 klubów, restytuował związek pod dawną 

nazwą. Podczas tego zjazdu uchwalono nowy statut, na którym PZN opierał działalność w kolejnych 

latach. 

Według założeń statutowych, Polski Związek Narciarski stanowił fachową organizację społeczną 

o zasięgu ogólnokrajowym, powołaną do kierowania sportem narciarskim i sprawowania nad nim 



28 Rozdział 1 

opieki. Na siedzibę władz związkowych wyznaczono Warszawę. PZN mógł zrzeszać kluby narciarskie 

i sekcje narciarskie klubów realizujących kilka dyscyplin sportowych oraz kół PTTK. Związek realizo-

wał zadania bądź przez własną, bezpośrednią działalność, bądź za pośrednictwem swych statutowych 

organów terenowych (okręgi PZN), lub też za pośrednictwem klubów i sekcji narciarskich w nim zrze-

szonych. Najwyższą władzę Polskiego Związku Narciarskiego stanowił walny zjazd delegatów zbiera-

jący się raz na dwa lata w czerwcu. W trakcie jego obrad wybierano władze związku, tj. zarząd głów-

ny oraz komisję rewizyjną z kadencją dwuletnią. Walny zjazd delegatów ustalał wytyczne i kierunki 

działalności związku, przyjmował sprawozdania zarządu głównego oraz udzielał absolutorium ustę-

pującym władzom. Zarząd Główny PZN składał się z prezesa oraz trzydziestu członków wybieranych 

w głosowaniu tajnym. Prezydium zarządu głównego, stanowiące organ wykonawczy związku, składało 

się z prezesa oraz czterech wiceprezesów, sprawujących jednocześnie funkcje: zastępcy prezesa, kapi-

tana sportowego, przewodniczącego komisji sędziowskiej, przewodniczącego podkomisji narciarstwa 

masowego i odznak. Ponadto w skład prezydium wchodzili: sekretarz, skarbnik, ich zastępcy, delegat 

PZN do FIS oraz pięciu członków. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZN odbywały się co 

tydzień. Plenum zarządu obradowało co najmniej trzy razy w ciągu roku. Komisja rewizyjna liczyła 

trzech członków oraz dwóch zastępców. 

Stanowiska prezesów zarządu PZN w omawianym okresie piastowali kolejno: Kazimierz Malczew-

ski  (1957–1973), Jan Wojciech Lipczewski  (1973–1976), Stanisław Ziobrzyński  (1976), Władysław 

Miśków  (1976–1980), Mirosław Wojciechowski  (1980–1984), Lech Bafi a  (1984–1988), Stanisław 

Kuś  (od 1988 roku). 

Decyzją I Walnego Zjazdu Delegatów PZN w czerwcu 1957 roku postanowiono powołać pięć ko-

misji, powierzając ich organizację oraz kierownictwo następującym osobom: Marianowi Orlewiczowi  

(Rada Trenerów), Zbigniewowi Płonce  (Komisja Urządzeń Sportowych), Wojciechowi Sosnowskie-

mu  (Komisja Sprzętu Sportowego), Józefowi Lankoszowi  (Komisja Lekarska), Wandzie Lechowiczo-

wej  (Komisja Narciarstwa Kobiecego). W trakcie obrad zjazdu poruszono także wiele istotnych zagad-

nień związanych z nakreśleniem głównych kierunków działalności związku w nadchodzącym sezonie. 

Jedną z tez obradującego w Krakowie w dniach 20–21 czerwca 1958 roku II Walnego Zjazdu 

Delegatów PZN stanowiła konieczność dalszej popularyzacji narciarstwa. Jako podstawowy waru-

nek osiągnięcia tego celu uznano upowszechnienie szkolenia narciarskiego oraz turystyki narciarskiej. 

Wszelkie kwestie z tym związane pozostawiono w gestii powołanego wówczas w łonie związku Refe-

ratu Turystyki i Imprez Masowych.

III Walny Zjazd Delegatów PZN obradujący w Katowicach w dniach 11–12 czerwca 1960 roku 

wprowadził istotne zmiany w sposobie szkolenia czołówki kadry. Postanowiono, iż będzie ona przy-

gotowywana do sezonów centralnie przez trenerów angażowanych przez PZN na okres od dwóch do 

czterech lat. Istotnym posunięciem było zlikwidowanie komisji sportowej oraz powołanie na jej miej-
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sce czterech komisji specjalistycznych: konkurencji biegowych, skoków narciarskich, konkurencji zjaz-

dowych i szkolenia podstawowego. W trakcie obrad dyskutowano na temat miejsca i roli Polskiego 

Związku Narciarskiego w nowych strukturach polskiego sportu (powołanie Głównego Komitetu Kul-

tury Fizycznej i Turystyki). Postulowano w związku z tym zacieśnić współpracę z Komisją Turystyki 

Narciarskiej PTTK. Powstał projekt, aby każdorazowo przewodniczący KTN pełnił funkcję wicepre-

zesa PZN do spraw turystyki.

Podczas IV Walnego Zjazdu Delegatów PZN obradującego w Rabce w dniach 6–7 października 

1962 roku zwrócono szczególną uwagę na konieczność rozwoju narciarstwa masowego jako bazy dla 

narciarstwa wyczynowego. Podjęto także decyzję o przedłużeniu kadencji władz PZN do czterech lat. 

Podstawową działalność Związku ujęto wówczas w ramy dwóch wydziałów – Narciarstwa Masowego 

(z siedzibą w Krakowie) oraz Sportowo-Wyszkoleniowego (z siedzibą w Zakopanem). W nowym ukła-

dzie organizacyjnym zniesiono stanowisko kapitana sportowego, przekazując jego kompetencje wice-

prezesowi do spraw sportowych, kierownikowi Wydziału Sportowo-Wyszkoleniowego oraz kolekty-

wom poszczególnych komisji specjalistycznych. Praca nowego zarządu w kolejnych latach nie układała 

się jednak pomyślnie. Liczne zmiany personalne, także na najbardziej eksponowanych stanowiskach, 

oraz brak konsolidacji wpływały ujemnie na tok pracy zarządu. 

W 1969 roku Polski Związek Narciarski obchodził pięćdziesiątą rocznicę działalności. 2 marca 

tego roku w auli zakopiańskiego Liceum Hotelarskiego otwarto z tej okazji wystawę zatytułowaną Hi-

storia polskiego narciarstwa. Powstała ona głównie dzięki inicjatywie Hanny Bednarskiej  – córki zna-

nego przedwojennego narciarza Henryka Bednarskiego , oraz działacza narciarskiego Ludwika Fische-

ra . Z kolei 7 marca 1969 roku, przy udziale delegacji zagranicznych z Austrii, Finlandii, Jugosławii, 

NRD, Norwegii, Rumunii, Włoch i ZSRR, odbyła się w Krakowie uroczysta akademia z okazji wspo-

mnianego jubileuszu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie Polskiemu Związkowi 

Narciarskiemu sztandaru ufundowanego przez piony sportowe. Związek uhonorowano ponadto Me-

dalem Stulecia Polskiego Sportu. Podobne wyróżnienie otrzymali także najbardziej zasłużeni działacze: 

Lech Bafi a , Maciej Bielecki , Marian Früchauf  oraz Adam Ritterschild . Blisko sześćset osób wyróżnio-

no Odznakami Jubileuszowymi PZN oraz dyplomami uznania.

W trakcie VIII Walnego Zjazdu Delegatów PZN, obradującego w Krakowie 28 października 1973 

roku, wystąpił przewodniczący nowo powołanej Polskiej Federacji Sportu – Stanisław Nowosielski . 

Zapowiedział m.in. utworzenie dwóch ośrodków centralnego szkolenia narciarzy w Zakopanem oraz 

Beskidach (Szczyrk, Bielsko-Biała, Wisła). Wysunięto wówczas projekt powołania przy PZN Rady 

Naukowej jako równego partnera w rozmowach z władzami parków narodowych na temat zagospoda-

rowania narciarskiego. Do nowych władz apelowano o silne wsparcie narciarstwa w szkolnictwie, two-

rzenie szkół narciarskich oraz popularyzowanie tzw. narciarstwa śladowego (wędrówek narciarskich), 

masowo rozwijającego się wówczas w innych krajach Europy. Ze stanowiska prezesa PZN  ustąpił 
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 Kazimierz Malczewski , kierujący polskim narciarstwem przez dwadzieścia trzy lata. Decyzją zjazdu 

nadano mu tytuł Honorowego Prezesa PZN. 

W 1981 roku z inicjatywy działaczy dwóch najsilniejszych ośrodków narciarskich – Zakopanego 

i Bielska-Białej – zwołano Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZN. Odbył się on 4 lipca w Biel-

sku-Białej. Obrady skupiły się głównie wokół spraw związanych ze szkoleniem zawodników. Uważano 

bowiem powszechnie, iż system szkolenia funkcjonujący w polskim narciarstwie już dawno przestał 

odpowiadać ówczesnym trendom światowym.

XI Walny Zjazd Delegatów PZN, zwołany na dzień 10 czerwca 1984 roku, przebiegał w atmosfe-

rze konfl iktu pomiędzy przedstawicielami ośrodków narciarskich w Zakopanem i Bielsku. Wzajemne 

animozje spowodowały, iż podczas wyborów do władz wielu zasłużonych i oddanych sprawom nar-

ciarstwa działaczy zostało odsuniętych od pracy w zarządzie kolejnej kadencji.

XII Walny Zjazd Delegatów PZN – ostatni w omawianym okresie – obradował w dwóch turach. 

Pierwsza część zjazdu, przeprowadzona w Krakowie 11 czerwca 1988 roku, wyłoniła jedynie nowy 

skład zarządu. W trakcie obrad blisko dziewięćdziesięciu obecnych na sali delegatów nie potrafi ło 

nawiązać rzeczowej dyskusji nad bieżącymi problemami narciarstwa. Przyczynę takiego stanu rzeczy 

stanowił fakt, iż obradująca dwa tygodnie wcześniej ogólnopolska narada aktywu narciarskiego, ma-

jąca przygotować merytoryczną stronę zjazdu, nie wywiązała się z tego należycie. W związku z powyż-

szym konieczne stało się zorganizowanie drugiej części zjazdu. Odbyła się ona w Zakopanem 2 grud-

nia 1988 roku. Poruszane wówczas problemy dotyczyły przede wszystkim szkolenia zawodników oraz 

rozwoju bazy obiektów sportowych. Pojawiały się także krytyczne głosy na temat braku odpowied-

nich metod selekcji oraz podstaw naukowych procesu szkoleniowego. Nowemu zarządowi wytknię-

to m.in. zupełny brak koncepcji rozwoju narciarstwa masowego. Istotna okazała się propozycja po-

wołania Rady Rozwoju Narciarstwa. Przedstawiono wówczas konkretne wnioski dotyczące jej statusu 

i funkcjonowania. 

W latach 1957–1989 Zarząd Główny Polskiego Związku Narciarskiego realizował swój program, 

podobnie jak w poprzednich okresach, przede wszystkim w oparciu o komisje fachowe. W 1957 roku 

w łonie Związku istniało siedem komisji. W kolejnych latach ich liczba rosła, powstawały nowe, a nie-

które z już istniejących ulegały przekształceniom lub zmieniały się ich nazwy. Ogółem w całym oma-

wianym okresie Zarząd Główny PZN powołał ponad dwadzieścia komisji i instytucji stanowiących 

ciała fachowe zapewniające sprawną realizację zadań statutowych związku. Dla lepszej koordynacji 

działań w terenie szereg komisji przenoszono do poszczególnych ośrodków narciarstwa.

W 1981 roku w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego pojawiła się instytucja pod nazwą 

„Ski-Pool”. Jej głównym zadaniem było utrzymywanie kontaktów z fi rmami zagranicznymi, przeka-

zującymi sprzęt oraz środki fi nansowe dla narciarskiej kadry. Współpracowano z blisko trzydziestoma 
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fi rmami. Corocznie dostarczały one sprzęt narciarski wartości ponad stu tysięcy dolarów oraz jedną 

czwartą tej kwoty w gotówce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zgrupowań i częściowo także star-

tów zagranicznych. Podstawowy warunek zawieranych umów stanowiło uczestnictwo określonego za-

wodnika lub grupy zawodników w zawodach międzynarodowych, przy zachowaniu odpowiednio wy-

sokiego poziomu sportowego. Wielkość nakładów uzależniona była bowiem od osiąganych wyników. 

Dla przykładu fi rma „Kneissl”, obejmująca swym patronatem jedynie medalistów mistrzostw świa-

ta – Józefa Łuszczka  i Piotra Fijasa , przekazywała za pośrednictwem „Ski-Pool” corocznie 50 par nart 

biegowych, 20 par nart skokowych oraz 120 tysięcy szylingów na organizację zgrupowań w Alpach.

Stan liczebny Polskiego Związku Narciarskiego po jego reaktywowaniu w 1957 roku wynosił 6419 

członków zarejestrowanych w dziewięćdziesięciu trzech klubach i sekcjach. Decyzją Walnego Zjazdu 

Delegatów PZN ustanowiono następujący podział terenowy: I Okręg – Warszawski (województwa: 

warszawskie, białostockie, kieleckie, łódzkie), II Okręg – Tatrzański (Zakopane), III Okręg – Kra-

kowski (województwo krakowskie bez Zakopanego), IV Okręg – Śląski (województwo katowickie), 

V Okręg – Dolnośląski (województwa: wrocławskie, opolskie, zielonogórskie), VI Okręg – Rzeszow-

ski (województwa: rzeszowskie, lubelskie), VII Okręg – Północny (województwa: bydgoskie, gdańskie, 

olsztyńskie, poznańskie, koszalińskie, szczecińskie). Okręgowe związki narciarskie pracowały w opar-

ciu o własne regulaminy. Działalność merytoryczna poszczególnych okręgów nadzorowana była przez 

Zarząd Główny Polskiego Związku Narciarskiego. Odpowiadały one za rozwój sportu narciarskie-

go w podległych sobie regionach oraz za przygotowanie działaczy społecznych i sędziów zdolnych do 

samo dzielnego prowadzenia działalności regulaminowej.

W 1965 roku powołano Białostocki Okręg Narciarski, który otrzymał numer VIII. Miał on 

w przyszłości pełnić szczególną rolę w rozwoju i popularyzacji narciarstwa nizinnego. Rok później 

powołano Okręg Lubelski. Kolejne sezony przyniosły dalsze zmiany w organizacji okręgów PZN. Już 

w grudniu 1968 roku, po usamodzielnieniu się byłego podokręgu III Krakowskiego OZN, powołano 

V Świętokrzyski Okręg Narciarski z siedzibą w Kielcach. Z kolei podczas wspólnego Walnego Zjazdu 

Delegatów Tatrzańskiego i Krakowskiego Okręgowego Związku Narciarskiego 26 listopada 1970 roku 

podjęto uchwałę o połączeniu tych dwóch okręgów w jeden pod nazwą I Krakowsko-Tatrzański Okręg 

Narciarski. W wyniku tych zmian układ okręgów PZN w kolejnych latach przedstawiał się następu-

jąco: I Okręg – Krakowsko-Tatrzański (Zakopane), II Okręg – Śląski (Katowice), III Okręg – Dolno-

śląski (Wrocław), IV Okręg – Podkarpacki (Rzeszów), V Okręg – Świętokrzyski (Kielce), VI Okręg – 

Lubelski, VII Okręg – Warszawski, VIII Okręg – Białostocki.

W 1976 roku, w ramach aktywizacji „terenu”, w rejonach kraju mających możliwość stworzenia 

odpowiedniej bazy dla rozwoju narciarstwa powołano kolejne okręgi z siedzibami w Suwałkach, Wał-

brzychu oraz Zamościu. U progu sezonu 1976/1977 Polski Związek Narciarski skupiał dwanaście 

związków okręgowych. W latach osiemdziesiątych XX w. wprowadzano kolejne zmiany w  organizacji 
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okręgów. W 1987 roku PZN skupiał czternaście okręgowych związków narciarskich: białostocki, 

 beskidzki (Bielsko-Biała), jeleniogórski, katowicki, kielecki, krakowski, krośnieński, lubelski, rozto-

czański (Zamość), rzeszowski, suwalski, tatrzański (Zakopane), wałbrzyski, warszawski. Wraz z rozwo-

jem okręgów rósł także stan liczebny związku. W 1973 roku PZN zrzeszał już prawie dziesięć tysięcy 

osób, tj. blisko 30% więcej niż na początku omawianego okresu. W podobnym tempie wzrastała także 

liczba klubów i sekcji działających w strukturach PZN. W latach 1957–1979 zwiększyła się ona po-

nad dwukrotnie.

W okresie działalności SN GKKF Polska utraciła stanowisko w Radzie FIS (Kazimierz Harhat-

-Załuski  pełnił funkcję wiceprezesa rady do roku 1953). Jego powrót do rady nastąpił w 1957 roku, 

po kongresie w Dubrowniku. W 1953 roku Stanisław Ziobrzyński  został powołany do Komisji Zjaz-

dowej FIS. Po XX Kongresie FIS w Montreaux (Szwajcaria) w 1955 roku do komisji skoków FIS 

dołączył Mieczysław Kozdruń . Dwa lata później do Komisji Biegowej FIS dokooptowano Ludwika 

Fischera . Podczas XXIII Kongresu FIS w Madrycie do Rady FIS wprowadzony został przez ustępu-

jącego Kazimierza Harhat-Załuskiego  – Stanisław Ziobrzyński . Swe dotychczasowe miejsca w komi-

sjach utrzymali Mieczysław Kozdruń  oraz Ludwik Fischer . Do Komisji Wydawnictw powołany został 

Henryk Komorowski , do Podkomisji Budowy Skoczni – Jerzy Muniak , do Komisji Konkurencji Ko-

biecych – Barbara Grocholska , do Komisji Nauczania Narciarstwa – Kazimierz Masłowski . W kolej-

nych latach Polska utrzymywała swe stanowisko w Radzie FIS. Równocześnie aktywizowali się dalsi 

działacze w kolejnych komisjach. W 1967 roku do Podkomisji Budowy Skoczni wszedł Jurand Jarecki , 

członkiem Komitetu Redakcyjnego został Włodzimierz Ritterschild . XXVII Kongres FIS w Barcelo-

nie (1969) powołał do Komisji Zjazdów Andrzeja Gąsienicę Roja . W latach siedemdziesiątych XX w. 

utrzymali swe funkcje w komisjach FIS: Ludwik Fischer , Jurand Jarecki , Kazimierz Masłowski , Jerzy 

Muniak . Do Komisji Dwuboju Klasycznego powołano Bolesława Węgrzynkiewicza . W miejsce Mie-

czysława Kozdrunia  do Komisji Skoków wszedł Sylwester Pancherz . Jednakże w 1975 roku, podczas 

XXX Kongresu FIS w San Francisco, Polska straciła ponownie miejsce w Radzie FIS. W jubileuszo-

wym roku 1979 w komisjach FIS działali: Tadeusz Bryś  (Komisja Tras Zjazdowych), Weronika Bud-

ny  (Komisja Biegów Kobiet), Andrzej Gąsienica Roj  (Komisja Zjazdowa), Szymon Krasicki  (Komisja 

Biegów Masowych), Bogdan Miłaczewski  (Komisja Biegów), Sylwester Pancherz  (Komisja Skoków), 

Andrzej Szczapa  (Komisja Budowy Skoczni), Bolesław Węgrzynkiewicz  (Komisja Dwuboju Klasycz-

nego), Jerzy Wykrota  (Komisja Wydawnictw). Po XXXVI Kongresie FIS w Vancouver (Kanada 1985) 

stanowiska w FIS utrzymali: Weronika Budny , Tadeusz Bryś , Andrzej Gąsienica Roj  (Podkomisja 

Państw Europy) oraz Bolesław Węgrzynkiewicz . Ponadto funkcje w poszczególnych podkomisjach 

objęli: Kazimierz Masłowski  (Podkomisja Nauczania), Henryk Moroz  (Podkomisja do spraw Dzieci 

i Młodzieży), Edward Mróz  (Podkomisja Regulaminów i Wyposażenia Tras), Stanisław Ziobrzyński  

(Podkomisja Regulaminów). 
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Lata 1989–2019
Po roku 1989 struktury Polskiego Związku Narciarskiego nie uległy zasadniczym zmianom. Naj-

wyższą władzę stanowiły walne zjazdy sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze. Zjazdy sprawo-

zdawcze zwoływano z reguły w połowie kadencji władz związkowych, która począwszy od roku 1994 

trwa cztery lata. Pomiędzy zjazdami za całość podejmowanych działań odpowiadał Zarząd Główny 

PZN na czele z prezesem. 

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego wyłoniony podczas XII Walnego Zjazdu Delegatów 

(1988) pełnił swą kadencję przez kolejne dwa lata. Podczas zwołanego na 6 października 1990 roku 

Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZN dotychczasowy prezes związku – Stanisław Kuś oraz pozo-

stali członkowie zarządu złożyli rezygnacje ze swych funkcji. Delegaci stanęli wówczas przed koniecz-

nością wyboru nowych władz. W związku z powyższym nadano wspomnianemu zjazdowi charakter 

sprawozdawczo-wyborczy. Był to trzynasty zjazd tego typu w powojennej historii Związku. W głoso-

waniu wybrano tymczasowy zarząd na czele z prezesem – Kazimierzem Masłowskim. Ponadto, znacz-

ną większością głosów, podjęto uchwałę o przeniesieniu z dniem 10 października 1990 roku siedziby 

Polskiego Związku Narciarskiego do Krakowa.

25 maja 1991 roku podczas obrad XIV Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZN przy-

jęto nową strukturę organizacyjną, bazującą na głównych zadaniach organizacyjno-szkoleniowych ko-

misji specjalistycznych odpowiadających za rozwój i poziom danej dyscypliny w kraju. Decyzją wspo-

mnianego zjazdu postanowiono również nadać Papieżowi – Janowi Pawłowi II godność Honorowego 

Członka Polskiego Związku Narciarskiego.

Pierwszy okres działalności (1991/1992) poświęcono przygotowaniu właściwej struktury organi-

zacyjnej komisji specjalistycznych oraz wprowadzeniu zaległych zobowiązań sprzętowych wobec fi rm 

zagranicznych, umożliwiających podjęcie dalszych rozmów i świadczeń. Ponadto pilotowano wszelkie 

sprawy związane z przygotowaniami do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville oraz realizacją 

zadań sportowych w kraju. Okres drugi (1992/1993) przebiegał pod dyktando przygotowań do zimo-

wej uniwersjady w Zakopanem, zorganizowanej w 1993 roku. W trzecim okresie (1993/1994) sku-

piono się przede wszystkim na przygotowaniach kadry do udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpij-

skich w Lillehammer. 

W latach 1991–1994 PZN działał poprzez następujące struktury: zarząd główny, komisja bie-

gów (w tym podkomisja narciarskich biegów masowych), komisja skoków i kombinacji norweskiej, 

komisja zjazdów, komisja sędziowska, komisja szkolenia instruktorów, sąd koleżeński. W kadencji 

1994–1998 Polski Związek Narciarski stanął w obliczu poważnego kryzysu fi nansowo-organizacyjne-

go. W tej sytuacji zarząd skoncentrował prace wokół spraw bieżących, zmierzających ku wyprowadze-

niu PZN z zaistniałej sytuacji. Działania podejmowano w oparciu o program wyborczy prezesa oraz 
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programy opracowane przez zarząd. Należały do nich program oddłużenia fi nansowego oraz program 

odbudowy zaufania i zmiany wizerunku PZN.

Celem wyjścia z fi nansowego impasu opracowano program funkcjonowania organizacyjno-fi nan-

sowego biura PZN, który odblokował dofi nansowanie bieżącej działalności związku przez Urząd Kul-

tury Fizycznej i Turystyki. W ramach dalszych działań wdrożono program redukcji i spłaty zadłużenia 

w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS, Telekomunikacji, COS Warszawa, COS Zakopane oraz In-

stytutu Sportu. W połowie 1995 roku po wielu analizach prawnych UKFiT podjął decyzję o umorze-

niu zadłużenia wobec COS. W wyniku nadzwyczajnej dyscypliny fi nansowej nałożonej przez Zarząd 

PZN na wszystkie komórki organizacyjne i biuro pod koniec 1995 roku Związek został całkowicie 

oddłużony, co pozwoliło na jego normalne funkcjonowanie. Program odbudowy zaufania i zmiany 

wizerunku PZN zamierzano realizować, podejmując szereg inicjatyw zarówno na szczeblu ogólnopol-

skim, jak i lokalnym. 

W latach 1994–1998 w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego oprócz zarządu głównego 

funkcjonowały następujące instytucje: wydział organizacyjny, wydział narciarstwa sportowego, komi-

sja sędziowska, komisja do spraw odznaczeń, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 

(SITN) PZN. Główne zadanie Wydziału Organizacyjnego PZN polegało na wspieraniu realizacji za-

dań pozostałych agend związkowych. Wydział funkcjonował w oparciu o następujące zespoły: organi-

zacji imprez narciarskich, współpracy z FIS i polityki zagranicznej, narciarskich obiektów sportowych, 

organizacji i koordynacji marketingu i sponsoringu, „Ski-Pool”, pełnomocnika do spraw organizacji 

sprzętowych i społecznych współpracujących z PZN. Wydział Narciarstwa Sportowego PZN dzia-

łał w oparciu o oddziały terenowe (Oddział Tatrzański przy SMS Zakopane, Oddział Beskidzki przy 

BOZN), zespół metodyczno-szkoleniowy oraz komisje sportowe (biegów, skoków i kombinacji nor-

weskiej, zjazdów). Całość działań związanych ze szkoleniem kadr instruktorskich i trenerskich koor-

dynowało SITN PZN.

W latach 1998–2002 struktury Polskiego Związku Narciarskiego przedstawiały się podobnie jak 

w poprzedniej kadencji. Najistotniejszą zmianę stanowiło powołanie Wydziału Narciarstwa Masowe-

go PZN. W jego ramach działały: komisja masowego narciarstwa alpejskiego, komisja masowych bie-

gów narciarskich oraz SITN PZN. Nowość stanowiło powołanie Wydziału Sędziowskiego PZN, dzia-

łającego poprzez komisję sędziowską oraz komisję delegatów technicznych. W wydziale sportowym 

pod koniec 1999 roku powołano komisję carvingową. 

1 czerwca 2005 roku, decyzją ówczesnego ministra sportu Tomasza Lipca, prezes Zarządu PZN 

Paweł Włodarczyk został zawieszony w swej funkcji. Na taki stan rzeczy złożyło się wiele czynników 

wywołanych głównie podejmowanymi przez niego decyzjami – niekorzystnymi dla rozwoju polskie-

go narciarstwa. 14 listopada decyzją ministra zawieszono cały zarząd, wyznaczając jednocześnie kura-

tora w osobie sekretarza generalnego PZN – Apoloniusza Tajnera. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego 
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Zjazdu Delegatów PZN, zwołanego na dzień 2 lutego 2006 roku, Apoloniuszowi Tajnerowi powierzo-

no stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Oprócz niego prezydium zarządu two rzyli: 

Leszek Krzeszowiak, Andrzej Wąsowicz – wiceprezesi, Grzegorz Mikuła – sekretarz generalny, Józef 

Pawlikowski-Bulczyk – wiceprezes od stycznia 2008 roku. W tym samym składzie Prezydium Zarzą-

du PZN pracowało w kadencji 2010–2014. Pod względem organizacyjnym związek działał w trzech 

pionach: infrastruktury i obiektów sportowych (dyrektor sportowy, pion programowo-sportowy, ko-

misje sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego), organizacyjno-fi nansowym (sekretarz generalny, kie-

rownik biura, główna księgowa, komórka marketingu, komórka ds. logistyki) oraz sędziowskim (ko-

misja sędziowska, SITN).

Podczas ostatniej kadencji w omawianym okresie w skład Prezydium Zarządu PZN wchodzili: 

Apoloniusz Tajner – prezes, Andrzej Wąsowicz – wiceprezes ds. organizacyjno-fi nansowych. Andrzej 

Kozak – wiceprezes ds. konkurencji alpejskich, Tomasz Wieczorek – sekretarz generalny, dyrektor 

marketingu. 

W ostatnim trzydziestoleciu, podobnie jak w latach poprzednich, za rozwój narciarstwa w terenie 

odpowiadały okręgowe związki narciarskie. Współpraca na linii PZN – OZN przejawiała się m.in. or-

ganizacją posiedzeń wyjazdowych Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego na terenach 

podległych poszczególnym związkom okręgowym. Z posiedzeniami w danych okręgach wiązały się 

spotkania robocze prezesa PZN z władzami wojewódzkimi, miejskimi, gminnymi oraz wizytacjami 

szkół mistrzostwa sportowego, na których poruszano bieżące problemy związane z rozwojem sportu 

narciarskiego w danym regionie. W latach 1991–1994 na terenie kraju działało szesnaście okręgo-

wych związków narciarskich, odpowiadających swym obszarem działania podziałowi administracyjne-

mu: białostocki, beskidzki, jeleniogórski, katowicki, kielecki, krakowski, krośnieński, lubelski, nowo-

sądecki, poznański, rzeszowski, suwalski, tatrzański, wałbrzyski, warszawski, zamojski. Porównywalny 

stan liczebny związków okręgowych utrzymywał się także w ostatnim dwudziestoleciu. 

Istotny element działań Polskiego Związku Narciarskiego na arenie międzynarodowej stanowiła 

współpraca z Międzynarodową Federacją Narciarską oraz innymi związkami będącymi jej członka-

mi. Począwszy od 1992 roku Związek prowadził politykę skierowaną na odbudowę pozycji na arenie 

między narodowej. Podczas XXXIX Kongresu FIS w Budapeszcie PZN wprowadził do komisji tech-

nicznych Federacji znaczną grupę działaczy, specjalizujących się w różnej problematyce narciarskiej. 

Należeli do nich: Herbert Adamus – komisja biegów, Andrzej Bachleda – podkomisja ds. Pucharu 

Świata w konkurencjach alpejskich, Weronika Budny – podkomisja ds. biegów kobiet, Wojciech Ga-

jewski – podkomisja ds. narciarstwa akademickiego, Władysław Gąsienica Roj – podkomisja sędziów, 

Andrzej Kozak – konferencja komitetu alpejskiego, Leszek Krzeszowiak – komisja narciarstwa rekrea-

cyjnego, Kazimierz Masłowski – komisja nauczania narciarstwa, Stefan Michoński – podkomisja ma-

sowego narciarstwa alpejskiego, Michał Sitarz – podkomisja budowy tras alpejskich, Andrzej Stolecki 

11. Apoloniusz Tajner – prezes Zarzą-
du PZN od roku 2006



36 Rozdział 1 

– komisja ds. młodzieży i dzieci, Bolesław Węgrzynkiewicz – komisja kombinacji norweskiej, Tomasz 

Wiński – komisja narciarstwa w stylu wolnym, Paweł Włodarczyk – podkomisja ds. regulaminu i kon-

troli skoków, Jacek Włodyga – podkomisja ds. budowy skoczni narciarskich, Jerzy Woyna Orlewicz – 

podkomisja ds. oldbojów narciarskich. 

W omawianym okresie delegaci związku aktywnie uczestniczyli w organizowanych co dwa lata 

Kongresach FIS, utrzymując stanowiska w kilkunastu komisjach i podkomisjach. Wysoką pozycję 

działaczy PZN w światowej rodzinie narciarskiej potwierdzały przyznawane prawa organizacji zawo-

dów o najwyższej randze światowej (Puchar Świata, zawody FIS) oraz międzynarodowych konferencji. 

Na przełomie lat 2008/2009 w strukturach Międzynarodowej Federacji Narciarskiej działało 20 osób 

reprezentujących Polski Związek Narciarski. Obecnie jest ich 25.



Działalność szkoleniowa
RAFAŁ KOŁODZIEJ

Lata 1919–1939
Pierwsze lata działalności Polskiego Związku Narciarskiego pozostawały pod znakiem dynamiczne-

go rozwoju narciarstwa sportowego. Początkowo władze związku główny nacisk kładły na utrzymanie 

wysokiego poziomu wyszkolenia zawodników, zlecając jednocześnie poszczególnym towarzystwom 

organizację kursów nauki i doskonalenia jazdy na nartach dla początkujących. Należy podkreślić, iż 

działalność niektórych towarzystw w tym zakresie zakrojona była na dużą skalę. Przykładowo, sam tyl-

ko kurs narciarski Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy, zorganizowany w styczniu 1924 roku, liczył 

250 uczestników. W tym samym roku odbyły się ponadto kursy zorganizowane przez sekcje narciar-

skie AZS z Krakowa i Warszawy, a także kurs SNPTT. Rok wcześniej w kursach przeprowadzonych 

w samym tylko Zakopanem udział wzięło w sumie 450 osób. Począwszy od roku 1922 ogólne kierow-

nictwo oraz kontrola nad szkoleniem narciarskim leżały w zakresie działania Komisji Sportowej PZN. 

W sezonie 1922/1923 na zaproszenie SNPTT i PZN przybyli do Zakopanego skoczkowie austriaccy 

– S. Bildstein  i H. Meyringer . Ich zadaniem było przeprowadzenie doskonalącego kursu w skokach 

na nartach dla czołówki polskich zawodników. W kursie uczestniczyła liczna grupa narciarzy z Biel-

ska, Krakowa, Lwowa i Zakopanego. W tym samym czasie szkolenie dla członków towarzystw lwow-

skich prowadził w Sławsku znany zawodnik węgierski – Istvan Devan . W sezonie 1924/1925 celem 

dalszego doskonalenia kadr zawodniczych Zarząd Główny PZN zaangażował na sześć tygodni szwedz-

kiego trenera – Wilhelma Stolpego . Został on przydzielony kolejno do komend poszczególnych woj-

skowych kursów narciarskich, instruując zarówno narciarzy wojskowych, jak i cywilnych, należących 

do PZN. Członkowie klubów, na podstawie pisemnych pełnomocnictw zarządów klubów, korzystali 

z jego usług bezpłatnie. W dniach od 30 grudnia 1924 roku do 6 stycznia 1925 roku Wilhelm Stol-

pe  objął kierownictwo związkowego kursu narciarskiego w  Krynicy, zorganizowanego na  polecenie 

2
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 Zarządu PZN przez Warszawski Klub Narciarski. Pod koniec grudnia 

1924 roku szkolenie dla zawodników w zakresie techniki biegu i skoków 

poprowadził w Krynicy po raz kolejny Węgier – Istvan Devan . Organiza-

torami kursu z jego udziałem były tym razem towarzystwa krakowskie – 

SN AZS oraz TTN.

Początki akcji wyszkoleniowej, koordynowanej przez centralne władze 

Polskiego Związku Narciarskiego, przypadły dopiero na sezon 1925/1926. 

W dniach 26–31 grudnia 1925 roku odbył się w Zakopanem ogólnopol-

ski związkowy kurs dla początkujących narciarzy, który liczył ponad trzy-

stu uczestników. Warto podkreślić, iż we wspomnianym sezonie PZN po 

raz kolejny skorzystał z usług trenera Wilhelma Stolpego. Zagranicznych 

trenerów zatrudniano także w kolejnych sezonach. W roku 1927 dzięki 

pośrednictwu polskiego posła w Oslo udało się władzom związku pozy-

skać norweskiego trenera – Th orleifa Aasa . Przebywał on w Polsce od 6 

stycznia do 23 lutego. Początkowo prowadził treningi w Zakopanem, na-

stępnie przez dziesięć dni korzystały z jego usług kluby lwowskie.

W obliczu zbliżających się II Zimowych Igrzysk Olimpijskich przy 

wsparciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Państwowego Urzę-

du Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego uruchomio-

no w Zakopanem w 1927 roku olimpijski ośrodek narciarski. Posiadał 

on boisko sportowe, salę gimnastyczną, niezbędne przyrządy do ćwiczeń, 

oferował kąpiele i masaże. W należyty sposób została rozwiązana kwe-

stia odżywiania kadrowiczów. Program zaprawy przedolimpijskiej został 

podzielony na dwa okresy. Okres pierwszy – kondycyjny, organizowany 

w formie suchej zaprawy, miał trwać do 20 listopada 1927 roku; okres drugi, obejmujący trening 

właściwy – od pierwszych dni grudnia do 20 stycznia 1928 roku. Nad właściwym przebiegiem szko-

lenia czuwał wówczas norweski trener – Bengt Simonsen . Niekorzystne warunki śniegowe podczas 

całego niemal okresu przygotowawczego nie pozwoliły jednak na prowadzenie treningów na wyso-

kościach ponad 1400 m n.p.m. W sezonie 1928/1929 Polski Związek Narciarski korzystał ponow-

nie z usług Norwega .

W następnym sezonie Komisja Sportowa PZN opracowała szczegółowe zasady organizacyjne dla 

nauczycieli oraz instrukcje dla sędziów. Fakt ten miał szanse zaważyć w decydujący sposób na dalszym 

organizacyjnym porządkowaniu spraw szkoleniowych. Tak się jednak nie stało, ponieważ okręgi nie 

wykonały przydzielonej im pracy, tj. urządzenia kursów oraz egzaminów instruktorskich i sędziow-

skich. Skutki tego dały się wkrótce odczuć w formie nieskoordynowanego i dzikiego nauczania. 

12. Wilhelm Stolpe  – pierwszy 
trener PZN
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W kolejnych latach działalność ukierunkowana na utrzymanie wysokiego poziomu zawodników 

pozostawała wciąż w kręgu głównych zainteresowań Komisji Sportowej PZN. W związku z koniecz-

nością odpowiedniego przygotowania narciarskiej reprezentacji do startów w zawodach FIS w Oslo 

(1930) władze Polskiego Związku Narciarskiego jeszcze pod koniec 1929 roku rozpoczęły starania 

o zatrudnienie zagranicznego trenera. Rozmowy prowadzone w tym zakresie z władzami narciarskimi 

Szwecji i Finlandii nie od razu jednak przyniosły pożądane rezultaty. Dopiero 26 stycznia 1930 roku 

przybył do Zakopanego znany już w Polsce szwedzki trener – Wilhelm Stolpe .

W sezonie 1930/1931 czołówka polskich narciarzy trenowała w Zakopanem pod okiem norwe-

skiego trenera – Karla Tildemonda Elveruma . Rok później nad właściwym przygotowaniem zawod-

ników czuwał norweski szkoleniowiec – Per Klykken . Wspólne treningi rozpoczęto w połowie grud-

nia 1931 roku. W sezonie 1932/1933 szkolenie w Zakopanem oraz dziesięciodniowy kurs na Śląsku 

poprowadził Norweg – Karol Tomter . 8 kwietnia 1933 roku na zaproszenie Polskiego Związku Nar-

ciarskiego przybył do Polski z Wiednia jeden z najlepszych zjazdowców alpejskich, wybitny znawca 

zasad nowoczesnego biegu zjazdowego i slalomu – G. Wolfgang . Jego zadaniem było poprowadze-

nie w dniach 9–15 kwietnia doskonalącego kursu z zakresu narciarstwa alpejskiego w Dolinie Pięciu 

Stawów Polskich. W kursie wzięło udział szesnastu zawodników wyznaczonych przez kapitana spor-

towego.

Szczególnie ważnym etapem prowadzonej przez PZN szerokiej akcji szkoleniowej był związkowy 

kurs dla nauczycieli i sędziów narciarstwa w sezonie 1932/1933. Odbył się on w Zakopanem w dniach 

13. Kadra narciarzy podczas treningu 
w ośrodku przygotowań olimpijskich 
(1928), źródło: „Przegląd Sportowy”, 
Warszawa 1928
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27–31 grudnia 1932 roku w formie obozu. Było to największe z dotychczasowych przedsięwzięć szko-

leniowych związku. Organizacja obozu obejmowała: wspólne przejazdy kolejowe (koszt biletu wy-

nosił 20% ceny), zapewnienie kwater i wyżywienia na miejscu, szkolenie teoretyczne i praktyczne, 

przeprowadzenie egzaminów i wydanie dyplomów. W kursie wzięło udział 255 osób, w tym 31 ko-

biet. Ćwiczenia odbywały się w czternastu grupach po 15–20 osób. Oprócz zajęć praktycznych orga-

nizowano również wykłady i pokazy. W trakcie kursu urzędowały tzw. lotne komisje egzaminacyjne, 

które już od pierwszego dnia czyniły obserwacje i dokonywały selekcji do słabszych lub mocniejszych 

grup. Ostatecznie uczestnikom kursu przyznano 14 stopni trenerskich, 175 stopni instruktorskich 

oraz 86 uprawnień sędziowskich. Zebrane wówczas doświadczenie miało posłużyć komisji sportowej 

do opracowania odpowiedniego podręcznika. Jego głównym celem miało być ujednolicenie metod 

i zakresu nauczania na krótkich kursach dla początkujących. 

Równocześnie z organizacją wspomnianego kursu Komisja Sportowa PZN przystąpiła do two-

rzenia Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dla instruktorów i sędziów. Dzięki temu poszerzono 

możliwość dalszego szkolenia i uzupełniania kadr instruktorskich i sędziowskich. W kolejnym sezonie 

(1933/1934) władze Polskiego Związku Narciarskiego postanowiły ująć w jednolite ramy całokształt 

problemów związanych z szeroko pojętym szkoleniem narciarskim. Skupiono się na trzech podsta-

wowych aspektach: szkoleniu zawodników, instruktorów i stworzeniu ośrodków nauczania jazdy na 

nartach dla wszystkich zainteresowanych. W tym celu uchwałą Rady Narciarskiej PZN z 28 maja 

1933 roku utworzono w Zakopanem Centrum Wyszkolenia Polskiego Związku Narciarskiego. 3 paź-

dziernika 1933 roku komisja sportowa uchwaliła regulamin centrum, mianując jednocześnie jego kie-

rownikiem Henryka Szatkowskiego. Zadaniem nowo utworzonej instytucji było nie tylko prowadze-

nie szkoleń na terenie Zakopanego, ale również opracowanie wzorca dla innych ośrodków narciarskich. 

Centrum rozpoczęło pracę w połowie października 1933 roku. Utworzoną wówczas grupę trenin-

gową podzielono na zespoły: olimpijski, zawodniczy, juniorów oraz pań. Suchą zaprawę prowadził 

Artur Kasprzyk , natomiast trening na śniegu, oprócz Bronisława Czecha , także trenerzy zagranicz-

ni: Norweg – Per Johnson  oraz Fin – Tauno Lappalainen . Grupa olimpijska, licząca piętnaście osób, 

przeszła sześciotygodniową suchą zaprawę, korzystała z zabiegów masażysty, miała również zapewnio-

ny sprzęt i ekwipunek oraz dożywianie. Wraz z grupą olimpijską trenowała też grupa zawodników 

młodszych. Osobno pracował zespół juniorów, złożony z trzydziestu chłopców, ćwiczący pod kierow-

nictwem Eugeniusza Lorka . Gimnastykę oraz treningi dla pań prowadziła trzy razy w tygodniu Zofi a 

Stopkówna . W listopadzie zorganizowano kurs dla pomocników trenerskich. Udział w kursie wzięło 

pięćdziesiąt osób z całego kraju. 11 grudnia centrum wyszkolenia uruchomiło szkołę jazdy na nartach, 

prowadzoną pod kierunkiem R. Bujaka , A. Wawrytki  i S. Służewskiego . Szkoła prowadziła w ciągu 

całego sezonu kursy dla początkujących i zaawansowanych narciarzy. W sezonie 1933/1934 z usług 

szkoły skorzystało około pięciuset osób.
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Ponadto w omawianym sezonie stworzono ośrodek wyszko-

lenia „Śląsk”, obejmujący szkoły narciarskie w Szczyrku, Wi-

śle i Zwardoniu. Szkoły te prowadzone były przez L. Gajduszka , 

A.  Rozmusa  i A. Kasprzyka . Centrum wyszkolenia delegowało 

oraz fi nansowało instruktorów do prowadzenia kursów w Wilnie, 

Bukowinie, Jaszczurówce oraz na Zaroślaku w Karpatach Wschod-

nich. 

Władze Polskiego Związku Narciarskiego zwróciły rów-

nież szczególną uwagę na niedostateczny rozwój narciarstwa 

w nizinnych regionach kraju. W celu stworzenia w tym wzglę-

dzie odpowiednich podstaw organizacyjnych powołano w sezonie 

1933/1934 w Warszawie Komisję Narciarstwa Nizinnego PZN. 

Podczas konferencji zwołanej wspólnie przez władze związku, 

przedstawicieli komisji oraz delegatów Państwowego Urzędu Wy-

chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego opracowano 

program organizacyjny i wyszkoleniowy na sezon 1933/1934. Re-

zultatem tych prac było stworzenie w Białowieży ośrodka narciar-

stwa nizinnego, prowadzonego przez komisję narciarstwa nizinne-

go przy wybitnej współpracy i pełnej pomocy fi nansowej ze strony 

PUWFiPW. W styczniu i lutym 1934 roku zorganizowano tam 

pierwsze kursy narciarstwa nizinnego, prowadzone przez słynnego biegacza fi ńskiego – Tauno Lappa-

lainena . Miały one na celu przede wszystkim wyszkolenie kadry instruktorskiej w zakresie narciarstwa 

nizinnego. Równolegle z kursami narciarskimi prowadzono szkolenie z zakresu domowego wyrobu 

nart na podstawie fi ńskich wzorów nart i wiązań. 

W sezonie 1934/1935 Komisja Sportowa PZN położyła szczególny nacisk na przygotowanie dru-

żyny olimpijskiej do zbliżającej się olimpiady zimowej. Pod tym kątem realizowało swe zadania cen-

trum wyszkolenia. Podobnie jak w poprzednim sezonie, utworzono grupę olimpijską, tym razem jed-

nak jako jednostkę wydzieloną, podległą bezpośrednio kompetencji kapitana związkowego. Tenże, na 

wniosek PZN, został zatwierdzony przez Polski Komitet Olimpijski jako kierownik drużyny olimpij-

skiej. Grupa olimpijska otrzymała własny regulamin. Jej kierownikiem technicznym został Artur Ka-

sprzyk, natomiast kierownikiem gospodarczym Zygmunt Leisten . Przygotowania, podobnie jak w se-

zonie poprzednim, objęły suchą zaprawę, masaże, stosowanie odpowiedniej diety oraz opiekę lekarską. 

Z powodu trudnych warunków śniegowych w Zakopanem kierownictwo wyszkolenia zdecydowało 

się urządzić obóz przygotowawczy, prowadzony pod kierownictwem Bronisława Czecha , w Dolinie 

Pięciu Stawów Polskich. W omawianym sezonie korzystano z pomocy norweskiego trenera –  Jakuba 

14. Zajęcia na kursie domowego wy-
robu nart (ok. 1935 r.)



42 Rozdział 2 

Vaage . W ramach centrum wyszkolenia uruchomiono także autoryzowaną szkołę PZN, świadczącą 

usługi w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na nartach. Jednak z powodu braku śniegu mogła ona 

rozpocząć działalność dopiero z końcem stycznia 1935 roku.

15 stycznia 1935 roku ukazały się Zasady akcji wyszkoleniowej PZN. W myśl postanowień w nich 

zawartych, kierownictwo ogólne oraz kontrola nad narciarskim szkoleniem pozostawały wciąż w za-

kresie działania Komisji Sportowej PZN. Organ wykonawczy komisji sportowej, nadzorujący działal-

ność szkoleniową, stanowiło wspomniane już Centrum Wyszkolenia PZN, powoływane przed każ-

dym sezonem narciarskim, najpóźniej do 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Główne działania 

centrum skupiały się na kształceniu kadry instruktorskiej. Trenerzy i instruktorzy PZN obowiązani 

byli wykazywać się efektywną pracą w zakresie szkolenia potwierdzaną corocznie przez właściwe okrę-

gi. Starano się w ten sposób uniknąć utrzymywania na liście zbyt dużej liczby instruktorów, tzw. „mar-

15. Grupa olimpijska przed „suchym” 
treningiem (1935), źródło: „Raz Dwa 
Trzy”, Kraków 1935
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twych dusz”. Polski Związek Narciarski nie uznawał – poza przyznanymi według własnych postano-

wień – żadnych innych uprawnień do nauczania jazdy na nartach. 

O tym, jak duże znaczenie przywiązywały władze PZN do dbałości o poziom szkolenia, może 

świadczyć następujące zdanie zawarte w rozdziale „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego na se-

zon 1935/1936”, dotyczące zagadnień szkoleniowych: Centrum Wyszkolenia podaje do wiadomości, że 

ze względu na wielkie znaczenie akcji wyszkoleniowej, stosować będzie rygorystyczną kontrolę oraz nie cof-

nie się przed bardzo surowymi środkami, mającymi na celu zapewnienie energicznej i skutecznej akcji wy-

szkoleniowej.

Zgodnie z Zasadami organizacyjnymi dla honorowych i zawodowych nauczycieli narciarstwa, nauki 

jazdy na nartach udzielać mogły wyłącznie osoby, które złożyły egzamin przed odpowiednią Komisją 

Egzaminacyjną PZN, otrzymały patent Polskiego Związku Narciarskiego, posiadały ważną legityma-

cję instruktorską wydaną przez PZN oraz tzw. „czarną” legitymację, ważną na dany sezon, a także zo-

stały wciągnięte na listę nauczycieli narciarstwa ogłaszaną ofi cjalnie przez PZN przed każdym sezonem 

narciarskim. Ze względu na kwalifi kacje techniczne nauczycieli ustalono następujące stopnie: trener, 

pomocnik trenera, instruktor, instruktor narciarstwa nizinnego, pomocnik instruktora, pomocnik in-

struktora narciarstwa nizinnego. Ponadto istniał podział na tzw. nauczycieli honorowych i zawodo-

wych. Nauczyciele honorowi udzielali nauki jazdy bezpłatnie, mogąc liczyć jedynie na zwrot kosztów 

w postaci przejazdów, mieszkania i utrzymania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze strony 

szkoły narciarskiej. Nauczycieli zawodowych mianowała Komisja Sportowa PZN spośród instrukto-

rów honorowych lub odrębnych kandydatów – na ich własne życzenie lub według własnego uznania 

– na podstawie opinii okręgów i klubów. Wszystkich nauczycieli obowiązywały te same przepisy wy-

szkoleniowe, jednak wymagania stawiane nauczycielom zawodowym były wyższe, zwłaszcza w zakresie 

technicznego opanowania narciarstwa. 

Dzięki szeroko zakrojonej akcji wyszkoleniowej u progu sezonu 1935/1936 Polski Związek Nar-

ciarski dysponował kadrą obejmującą blisko tysiąc nauczycieli narciarstwa oraz ponad trzystu sędziów 

narciarskich. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na dalszą rozbudowę i doskonalenie akcji wyszkole-

niowej oraz dostosowanie jej do ówczesnych potrzeb. Działalność PZN w tym względzie doceniły 

władze PUWFiPW, przyznając związkowi wyłączność na organizację wszystkich kursów i obozów nar-

ciarskich w kraju w kolejnych dwóch sezonach (1935/1936 i 1936/1937). W sezonie 1935/1936 zgło-

szono do PZN 699 kursów, z czego ofi cjalnie zatwierdzono 309. Rok później zgłoszono i zatwierdzono 

ich 386. Akcja szkoleniowa nastawiona była wciąż w dużej mierze na powiększanie kadry nauczycieli 

narciarstwa wszystkich stopni. We wspomnianym okresie prowadzono również stałą kontrolę ewiden-

cji instruktorów narciarstwa PZN, skreślając z listy nauczycieli „nieczynnych” już od dłuższego czasu. 

W sezonie 1935/1936 ze względu na fatalne warunki śniegowe przeprowadzono jedenaście kursów in-

struktorskich. Rok później odbyło się ich aż trzydzieści. 



44 Rozdział 2 

Mając na uwadze podniesienie ogólnego poziomu dyscyplin alpejskich, PZN powołał w 1936 

roku szkołę narciarstwa zjazdowego. Nieprzypadkowo wspomniana data zbiegła się z terminem od-

dania do użytku kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch. Siedzibę szkoły umiejscowiono właś-

nie w górnym budynku dworcowym kolei na szczycie Kasprowego. Kierownictwo szkoły sprawował 

Bronisław Czech , współpracujący z kilkoma doświadczonymi instruktorami narciarstwa zjazdowego, 

w tym także z austriackim trenerem – Seppem Roehrlem.  Ze względu na umiarkowane ceny usług 

oraz możliwość taniego kwaterunku w sąsiadującej ze szkołą stacji narciarsko-turystycznej TKN, po-

mysł ten okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Doskonalenie jazdy (do szkoły przyjmo-

wano jedynie osoby posiadające już pewne umiejętności) prowadzono na kursach tygodniowych, trzy-

dniowych lub w formie lekcji indywidualnych. W sezonie 1936/1937 z usług szkoły skorzystało 1330 

osób. Wpłynęła ona także znacząco na podniesienie poziomu techniki zjazdowej zawodników. Jednym 

z jej zadań było bowiem prowadzenie treningów dla zjazdowców zakopiańskich oraz sportowców wy-

delegowanych przez inne ośrodki narciarskie w kraju.

Niezależnie od rozwoju przedsięwzięć związanych z organizacją szkolenia ogólnego, a także 

kształcenia i doskonalenia kadr instruktorskich, władze związku wciąż niesłabnącą wagę przykłada-

ły do zapewnienia odpowiedniej zaprawy sportowej dla czołówki zawodniczej. Obfi ty w śniegi sezon 

1936/1937 umożliwił Komisji Sportowej PZN przeprowadzenie szeroko zakrojonego programu szko-

leniowego i treningowego dla zawodników. Program pracy objął niemal wszystkie ośrodki narciarskie 

16. Uczestnicy kursu narciarskiego 
w Kielcach (1931)
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w kraju. Podobnie jak w sezonie wcześniejszym, zatrudniono trenerów zagranicz-

nych – Seppa Roehrla  i Haralda Sandwika  oraz trenerów polskich: Bronisława 

Czecha , Jana Bochenka , Jerzego Ustupskiego  i Mariana Orlewicza . Poprowadzili 

oni w sumie jedenaście obozów szkoleniowych, m.in. w Koniakowie, Wiśle, Ba-

raniej Górze, Lwowie, Worochcie i Rabce.

Inicjatywę w zakresie szkoleń kadrowych w sezonach 1935/1936 i 1936/1937 

wykazywała Komisja Narciarstwa Nizinnego PZN. Na wzór lat ubiegłych we 

współpracy z PUWFiPW organizowano instruktorskie kursy narciarstwa nizin-

nego. W sezonie 1935/1936 kurs taki odbył się w miejscowości Wygoda, a rok 

później w Wilnie.

W sezonie 1937/1938 całość zagadnień szkoleniowych przejęła nowo po-

wołana Komisja Wyszkoleniowa Polskiego Związku Narciarskiego. Na jej cze-

le stanął Leszek Lubicz-Nycz . Zakres działań komisji obejmował przede wszyst-

kim normowanie spraw o charakterze teoretyczno-wyszkoleniowym, czuwanie 

nad właściwym kierunkiem prac wyszkoleniowych oraz odpowiednią organizację 

opieki lekarskiej. 

Istotnym posunięciem komisji wyszkoleniowej było utworzenie tzw. refera-

tów wyszkoleniowych przy Okręgach Polskiego Związku Narciarskiego. Stano-

wiły one niejako dodatkowe organy wykonawcze (obok centrum wyszkolenia), 

działające bezpośrednio w terenie. Szczególnie duży nacisk położono we wspo-

mnianym sezonie (1937/1938) na organizację kursów szkolenia ogólnego i obo-

zów narciarskich. Przy udziale 150 klubów, stowarzyszeń i sekcji przeszkolono 

wówczas blisko 9500 osób. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w kolejnym se-

zonie, kiedy to z powodu fatalnych warunków śniegowych musiano poważnie ograniczyć liczbę kur-

sów i obozów. W roku 1938 ukazały się opracowane przez Leszka Lubicz-Nycza  Wytyczne nauczania 

i zasady jazdy na nartach, stanowiące szczegółową instrukcję Komisji Wyszkoleniowej PZN. Wydaw-

nictwo to było owocem kilkuletnich prac związanych z akcją wyszkoleniową. 

Ożywioną działalność w ostatnich dwóch sezonach okresu międzywojennego wykazywały autory-

zowane szkoły narciarskie. W sezonie 1937/1938 Komisja Wyszkoleniowa PZN autoryzowała jedena-

ście szkół w siedmiu miejscowościach (Bukowina, Krynica, Rabka, Sławsko, Wisła, Worochta, Zako-

pane). Z ich usług skorzystało wówczas blisko trzy tysiące osób. Z kolei w kursach szkolenia ogólnego 

oraz obozach narciarskich, zorganizowanych w tym samym sezonie przez poszczególne towarzystwa 

związkowe, udział wzięło 9497 osób.

W sezonach 1937/1938 i 1938/1939 Komisja Narciarstwa Nizinnego PZN wprowadziła nową 

formę szkolenia. Oprócz tradycyjnie już organizowanych (wspólnie z PUWFiPW) centralnych 

17. Tauno Lappalainen  – fi ński trener 
zatrudniony przez PZN w 1934 roku, 
źródło: „Zima”, Warszawa–Kraków 
1934
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 obozów narciarstwa nizinnego w Wygodzie (z udziałem fi ńskiego trenera – Var-

tiainena) przeprowadzono po raz pierwszy kursy objazdowe w terenie. Wspo-

mniane sześcio dniowe kursy zorganizowano w sezonie 1937/1938 w okręgach 

grodzieńskim oraz wileńskim, rok później jedynie w okręgu wileńskim w miej-

scowościach: Czarny Bór, Prudziszcz, Racki Bór, Smorgonie. W trakcie obu se-

zonów uprawnienia instruktorskie z zakresu narciarstwa nizinnego otrzymało 

dziewiętnaście osób. Pomocnikami instruktorów mianowano czterdzieści dwie 

osoby. W roku 1939 ukazała się długo oczekiwana Instrukcja narciarstwa nizin-

nego, opracowana na podstawie referatów Edwarda Kwaśnicy  i Leopolda Mosera .

W ostatnich dwóch sezonach okresu międzywojennego władze związku poło-

żyły szczególnie duży nacisk na przygotowanie kadry zawodników do mistrzostw 

FIS. Program przewidywał rozpoczęcie przygotowań już w sezonie letnim roku 

1937. Komisja sportowa zaangażowała w tym celu na stałe trenera Bronisława 

Czecha . W miesiącach letnich i jesiennych zawodnicy odbywali wspólne marsze, 

wycieczki oraz lekkie wspinaczki w Tatrach. Do stałego ośrodka przygotowań 

w Zakopanem przydzielono sześćdziesięciu zawodników i zawodniczek. Spor-

towcy znajdujący się pod opieką ośrodka mieli możliwość podjęcia pracy zarob-

kowej przy inwestycjach w Zakopanem. Polski Związek Narciarski fi nansował 

wyżywienie oraz opiekę lekarską nad zawodnikami. W miesiącach zimowych tre-

ningi prowadzili szkoleniowcy zagraniczni: w dyscyplinach klasycznych w sezonie 

1937/1938 – Sverre Midtskau , w sezonie 1938/1939 – Christian Lange  (Norwe-

gia); w dyscyplinach alpejskich w sezonie 1937/1938 – Sepp Roehrl , w sezonie 

1938/1939 – Franz Zingerle  (Austria). Ponadto w sezonie 1938/1939 dwutygo-

dniowy trening biegowy poprowadził fi ński trener – Vartiainen . Z dniem 1 grud-

nia 1938 roku w ramach ostatniej fazy przygotowań do zawodów FIS zawodnicy 

zostali skoszarowani w trzech oddzielnych obozach (biegaczy, skoczków i „kom-

binatorów” oraz kobiet). Ostatnie przygotowania do mistrzostw przebiegały 

według ściśle określonego dziennego harmonogramu. W sezonach 1937/1938 

i 1938/1939 władze PZN położyły duży nacisk na szkolenie młodego pokolenia 

zawodników. Dzięki temu już w trakcie zawodów FIS w 1939 roku pojawiło się 

kilka młodych talentów. Po zawodach nie zaprzestano pracy, organizując specjal-

ny kurs zjazdowy i slalomowy dla młodzieży pod kierunkiem trenera Franza Zin-

gerlego . Dla zaprawy młodych zawodników zorganizowano również w okresie 

świąt wielkanocnych 1939 roku międzynarodowe zawody zjazdowe.

18. Reklama Szkoły Zjazdowej PZN w „Informacyjnym Kalen-
darzu Narciarskim”, źródło: „Informacyjny Kalendarz Nar-
ciarski”, Kraków 1936
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Lata 1945–1989
Koordynacja działań z zakresu szkolenia narciarskiego w latach 1945–1951 leżała, podobnie jak 

w ostatnich latach przed wojną, w gestii Komisji Wyszkoleniowej PZN (od roku 1949 – Wydziału 

Wyszkoleniowego PZN). Działalność szkoleniowa Polskiego Związku Narciarskiego w pierwszym po-

wojennym sezonie opierała się w głównej mierze na wytycznych z 1938 roku (Wytyczne nauczania i za-

sady jazdy na nartach). Pewne wskazówki dotyczące ich właściwej interpretacji zawarto w pierwszym 

powojennym wydaniu „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego”. W sezonie 1945/1946 z powodu 

braku środków akcja wyszkoleniowa nie udała się w planowanych rozmiarach. Mimo to przeprowa-

dzono unifi kacyjny kurs instruktorski celem uzgodnienia metod nauczania. Kurs ten ukończyło z wy-

nikiem pozytywnym czterdziestu dwóch uczestników. Zostali oni następnie skierowani do ośrodków 

PUWF i PW, gdzie szkolić mieli przyszłe kadry przodowników narciarstwa. Szczególnie cenną inicja-

tywę szkoleniową stanowiły kursy narciarskie przeprowadzone na obozie harcerskim w Dusznikach 

skupiającym cztery tysiące osób. 

Pod koniec 1946 roku powołano w Zakopanem centrum szkoleniowe. Na jego czele stanęli Jan 

Lipowski  i Marian Orlewicz . Centrum zajęło się szkoleniem oraz unifi kacją instruktorów, szkole-

niem sędziów, a także przygotowaniem reprezentacji do igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Jed-

ną z pierwszych jego inicjatyw stanowiła organizacja obozu treningowego dla czołowych zawodników 

narciarskich wszystkich klubów, w którym uczestniczyło około sześćdziesięciu osób. Zaprawę kon-

dycyjną prowadził wówczas Marian Orlewicz , skoki narciarskie – Jan Kula , instruktorem konkuren-

cji zjazdowych i biegowych był specjalnie sprowadzony ze 

Szwajcarii trener – Roger Feul . Wspomniany obóz, trwa-

jący od 28 grudnia 1946 roku do 10 stycznia 1947 roku, 

traktowano jako ogólne przygotowanie zawodników przed 

imprezami sportowymi w kraju i za granicą.

W sezonie 1946/1947 akcja wyszkoleniowa prze-

biegała dwutorowo. Szkolenie podstawowe wzorem lat 

przedwojennych pozostawało w gestii klubów i sekcji 

narciarskich. Z kolei Komisja Wyszkoleniowa PZN, we 

współpracy z PUWF i PW, położyła szczególny nacisk 

na organizację kursów dla przodowników i instruktorów 

narciarstwa. Mieli oni w przyszłości podejmować pracę 

w rejonach, gdzie w obliczu rosnącej liczby zrzeszonych 

w PZN klubów i sekcji dawały się odczuć niedostatki ka-

dry szkoleniowej.

19. Trener Jan Lipowski  (w środ-
ku) w towarzystwie Jana Gąsienicy 
Ciaptaka  (z lewej) i Józefa Marusarza  
(1948)
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We wspomnianym sezonie rozpoczęto także zakrojoną na szeroką skalę akcję szkolenia trenerów. 

W rozdzielniku miejsc na specjalny kurs trenerski uwzględniono kandydatów ze wszystkich istnie-

jących sekcji narciarskich. Celem postawienia kursu na odpowiednim poziomie władze Polskiego 

Związku Narciarskiego zwróciły się do związku norweskiego o delegowanie trenera. Norweski szkole-

niowiec, przebywający w Polsce od 1 lutego do 15 marca 1947 roku, gościł w kilku ośrodkach narciar-

skich, prowadząc szkolenie także z najlepszymi zawodnikami kadry juniorów.

2 lutego 1947 roku zainaugurowano w Zakopanem miesięczny obóz kondycyjny dla czołowych 

narciarzy zrzeszonych w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trzydziestu trzech uczestników obozu reprezentowało ośrodki w Chrzanowie, Goleszowie, Jeleniej 

Górze, Kamiennej Górze, Katowicach, Krakowie, Lubaniu, Ustroniu, Wałbrzychu i Warszawie. Więk-

szość z nich stanowili zawodnicy Sekcji Narciarskiej OMTUR. Kierownictwo obozu umożliwiło za-

wodnikom racjonalny trening i wyszkolenie pod kierunkiem wspomnianego już trenera szwajcarskie-

go – Rogera Feula  oraz instruktorów polskich – Janusza Kobylańskiego  i Jana Lipowskiego . 

W kwietniu 1947 roku, w porozumieniu z PUWFiPW, zwołano w Zakopanem specjalną kon-

ferencję dotyczącą zagadnień szkoleniowych. Głównym jej celem było ujednolicenie metody pracy 

i obowiązującej w nauczaniu techniki narciarskiej. Jako obowiązującą przyjęto technikę  rozmachową, 

20. Członkowie kadry podczas zgru-
powania przed Igrzyskami Olimpijski-
mi w Sankt Moritz (1948)
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opartą na najnowszych ówczesnych wzorach szkół szwajcarskich i francuskich, zalecono również sto-

sowanie w nauczaniu techniki oporowej wykonywanej rozmachowo.

Sezon 1947/1948 stał przede wszystkim pod znakiem przygotowań do nadchodzących Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich w St. Moritz. Z uwagi na to władze PZN postanowiły zaangażować dla grupy 

olimpijskiej wybitnego norweskiego trenera, specjalistę od skoków narciarskich – Ericka  Noorego . 

Szkoleniowiec, polecony przez samego Sigmunda Ruuda , przybył do Zakopanego 21 grudnia 1947 

roku. Po ukończeniu pracy z grupą olimpijczyków Erick Noore  objął szkolenie czołowych polskich za-

wodników I i II klasy. We wspomnianym sezonie intensywną opieką otoczono także kadrę juniorów. 

Ich szkolenie zorganizowała na zlecenie PZN zakopiańska SNPTT, angażując jako instruktora znane-

go biegacza – Tadeusza Skupnia . Młodzi sportowcy otrzymali na czas szkolenia blisko 130 par nart.

Ramowy plan szkoleń i unifi kacji nauczycieli narciarstwa w sezonie 1947/1948 przewidywał: dwa 

kursy instruktorskie, kurs unifi kacyjny instruktorski, kurs pomocników instruktora, kurs pomocni-

ków trenera, kurs unifi kacyjny PZN. 20 grudnia 1947 roku uruchomiono w Zakopanem szkołę nar-

ciarską autoryzowaną przez Polski Związek Narciarski. Zakres jej działalności obejmował: szkolenie 

popularne (w ramach wczasów pracowniczych), szkolenie dla zaawansowanych (dla członków klubów 

oraz niezrzeszonych – indywidualnie i zbiorowo), szkolenie specjalistyczne dla zawodników (w tym 

także juniorów i młodzików). Kierownictwo szkoły sprawował instruktor PZN – Jan Wiśniewski . 

Szkolenie prowadzili ponadto czołowi instruktorzy klubów zakopiańskich. Szkoła dysponowała włas-

nym lokalem w Domu PTT „Morskie Oko”, dwoma punktami szkolenia (na Gubałówce i Kaspro-

wym Wierchu) oraz warsztatami naprawczymi i smarownią nart. W ciągu całego sezonu zimowego 

i wiosennego cieszyła się ona dużą liczbą zgłoszeń zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Szkole-

nie kadr instruktorskich w sezonie 1948/1949 zainaugurowano kursem unifi kacyjnym przeprowadzo-

nym w ośrodku narciarskim Głównego Urzędu Kultury Fizycznej w Zakopanem dla sześćdziesięciu 

dwóch instruktorów narciarstwa z całego kraju. Szkolenie poprowadzili trenerzy PZN – Jan Lipow-

ski  i Marian Orlewicz . Słuchacze kursu, po zapoznaniu się z najnowszymi metodami szkolenia, mieli 

w nadchodzącym sezonie podjąć pracę w ośrodkach narciarskich GUKF w Krynicy, Ostródzie, Prze-

myślu, Szczyrku, Zakopanem, Zieleńcu i Złocińcu. W ośrodkach tych zamierzano przeszkolić w ciągu 

sezonu blisko cztery tysiące przodowników sportu narciarskiego, rekrutujących się ze wszystkich ów-

czesnych pionów organizacyjnych polskiego sportu (CRZZ, Gwardii, MON, Samopomocy Chłop-

skiej, ZMP, Służby Polsce oraz szkolnictwa średniego i wyższego).

Istotną część działalności szkoleniowej w sezonie 1948/1949 stanowiło przygotowanie kadry nar-

ciarzy do startu w zawodach o Mistrzostwo Tatr. Uruchomiono w tym celu specjalny ośrodek szkole-

niowy w Zakopanem. W pierwszym obozie kondycyjnym zorganizowanym w dniach 1–15 stycznia 

1949 roku wzięło udział trzydziestu siedmiu zawodników oraz zawodniczek (w tym także juniorzy). 

Szkolenie prowadzili Jan Lipowski  i Marian Orlewicz . Sezon 1949/1950 przyniósł istotne zmiany 
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w dziedzinie szkolenia. Akcję szkolenia pod-

stawowego przejął wówczas Główny Urząd 

Kultury Fizycznej, pozostawiając w gestii 

PZN jedynie szkolenie zawodników oraz in-

struktorów.

U progu sezonu 1949/1950, w związ-

ku z rosnącą popularnością narciarstwa jako 

sportu masowego, Polski Związek Narciarski 

stanął przed koniecznością powiększenia ka-

dry instruktorskiej, liczącej wówczas ponad 

stu czterdziestu instruktorów i około ośmiu-

set pomocników instruktora (przodowników 

narciarstwa). Główny problem stanowił fakt, 

iż wśród nich znajdowała się znaczna liczba 

tzw. martwych dusz, czyli osób fi gurujących 

jedynie w rejestrach związku, które nie wy-

korzystywały swoich uprawnień instruktor-

skich. Sprawa szkolenia instruktorów stała się 

szczególnie pilna w związku z nawiązaniem 

współpracy pomiędzy PZN i Funduszem 

Wczasów Pracowniczych. Władze związku zobowiązały się bowiem do przeszkolenia odpowiedniej 

liczby instruktorów dla domów wczasowych FWP. W dniach 25–27 listopada 1949 roku zorgani-

zowano w Zakopanem konferencję z udziałem przedstawicieli GUKF oraz AWF. Jej główny cel sta-

nowiło ustalenie jednolitych zasad narciarskiego wyszkolenia podstawowego oraz instruktorskiego. 

Ponadto uzgodniono wówczas jednolity pod względem techniki, metody i nomenklatury program 

szkolenia masowego. 

Przygotowania do startów w sezonie 1949/1950 zainaugurowano 1 listopada 1949 roku obozem 

kondycyjnym w Zakopanem z udziałem trzydziestu czołowych zawodników. Dwa tygodnie później 

w hotelu na Kalatówkach rozpoczął szkolenie obóz zawodniczek. Na początku grudnia 1949 roku 

rozpoczęto właściwą zaprawę w terenie, obejmującą biegi, skoki oraz slalom. Nad właściwym przebie-

giem szkolenia czuwali Jan Lipowski  i Marian Orlewicz . Należy podkreślić, iż w omawianym sezonie 

zadbano nie tylko o właściwą organizację szkolenia, lecz zatroszczono się także o wyposażenie kadry 

reprezentacyjnej w sprzęt narciarski najwyższej jakości. Ponad sześćdziesięcioosobowa ekipa zawodni-

ków i zawodniczek reprezentujących polskie barwy w zawodach międzynarodowych otrzymała także 

kompletne, jednolite stroje reprezentacyjne.

21. Kadra narciarzy u stóp Wielkiej 
Krokwi (1948)
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W omawianym sezonie władze związku, 

mając na uwadze konieczność rozwoju nar-

ciarstwa sportowego w terenie, wyznaczy-

ły dwóch instruktorów objazdowych w oso-

bach Andrzeja Krama  i Andrzeja Marusarza . 

Od stycznia 1950 roku rozpoczęli oni szko-

lenie w klubach i sekcjach zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe, klubach oraz kołach spor-

towych. Poruszając się po ustalonej uprzednio 

trasie, odwiedzili kolejno: Limanową, Kros-

no, Iwonicz, Krynicę, Szczawnicę, Rabkę, Su-

chą, Żywiec, Duszniki, Jelenią Górę, Szklar-

ską Porębę oraz Karpacz. 

Okres przygotowań do sezonu 1950/1951 

rozpoczął się serią obozów suchej zaprawy dla 

kadry reprezentacyjnej. 15 października 1950 

roku rozpoczęły się jednocześnie dwa obozy: 

biegaczy i „kombinatorów” trenujących pod 

opieką Mariana Orlewicza  oraz zawodniczek 

z trenerem Janem Lipowskim . W trakcie dwutygodniowych zgrupowań uczestników zapoznawano 

z zasadami i schematami suchej zaprawy oraz uczono indywidualnego prowadzenia przygotowań. 

Nadzór nad wypełnianiem wskazówek i poleceń trenerów po zakończeniu szkolenia miał należeć do 

macierzystych sekcji poszczególnych zawodników. Kontrola wyników dalszej pracy leżała w gestii 

trenerów PZN, którzy w przerwach pomiędzy zgrupowaniami zobowiązani byli do kontroli swych 

podopiecznych w terenie. Taka zmiana systemu szkoleniowego podyktowana była doświadczeniami 

lat ubiegłych, które wykazały, iż długie obozy przygotowawcze wywołują u ich uczestników zmęcze-

nie psychiczne oraz wiążący się z tym spadek formy. W końcu listopada zgrupowania rozpoczęli zjaz-

dowcy oraz skoczkowie narciarscy, realizując szeroko zakrojony program szkoleniowy kadry Polskie-

go Związku Narciarskiego.

Równolegle z obozami kadrowiczów zorganizowano w Wiśle zgrupowanie młodych talentów nar-

ciarstwa. Do udziału w szkoleniu powołano przede wszystkim zawodników z Ludowych Zespołów 

Sportowych, którzy swymi wynikami i uzdolnieniami zwrócili uwagę trenerów PZN prowadzących 

szkolenie objazdowe we wcześniejszym sezonie. Obóz zorganizowano pod kątem stworzenia silnej 

bazy dla kadry reprezentacyjnej, składającej się z utalentowanej młodzieży. Opiekę nad szkoleniem po-

wierzono trenerowi PZN – Mieczysławowi Kozdruniowi . Należy podkreślić, iż w sezonie 1950/1951 

22. Zgrupowanie kadry narciarzy 
w Zakopanem (1948)
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kontynuowano akcję trenerów objazdowych, obejmując nią tym razem tereny Żywiecczyzny, Górne-

go i Dolnego Śląska. 

W związku z rozbudową planów szkolenia konieczne stało się rozszerzenie istniejących kadr tre-

nerskich. Dzięki wydatnej pomocy fi nansowej Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, a także życz-

liwemu stanowisku warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zorganizowano w omawianym 

sezonie sześciotygodniowy kurs trenerski zakończony egzaminem na AWF. Chcąc przyjść z pomocą 

w pracy sekcjom narciarskim, kołom sportowym oraz instruktorom, Komisja Wydawnicza PZN przy-

stąpiła we wspomnianym sezonie (1950/1951) do wydawania biuletynu technicznego. Miał on zawie-

rać przede wszystkim fachowe artykuły z zakresu techniki poszczególnych konkurencji narciarskich, 

schematy suchej zaprawy oraz treningu, rady i wskazówki trenerów, a także tłumaczenia zagranicznych 

wydawnictw fachowych. 

Ożywiona działalność Komisji Wyszkoleniowej oraz Wydziału Sportowo-Wyszkoleniowego w la-

tach 1945–1951 zaowocowała niemal ośmiokrotnym wzrostem liczebnym kadr trenerskich oraz in-

struktorskich. Stwarzało to korzystne warunki do pracy szkoleniowej w narciarstwie kwalifi kowanym 

i amatorskim w kolejnych sezonach.

Istotny element działalności szkoleniowej stanowiły prace podejmowane przez Komisję Sędziow-

ską PZN powołaną w 1949 roku. W latach 1949–1951 w komisji działali: Władysław Bojcun , Zdzi-

sław Czaszko , Aleksander Fredro-Boniecki , Zygmunt Fuchsa , Andrzej Gerhardt , Daniel Goło górski , 

Wiktor Gorczycki , Kazimierz Harhat-Załuski , Stanisław Kowenicki , Ludwik Leszko , Andrzej Ro-

mański , Józef Wojnar . Działania komisji sędziowskiej skupiały się głównie na urządzaniu kursów dla 

sędziów i organizatorów narciarskich. Pierwszy po II wojnie światowej kurs dla sędziów narciarskich 

odbył się w grudniu 1945 roku. Ukończyły go trzydzieści dwie osoby. Podobne szkolenia organizowa-

no odtąd corocznie, zapewniając stały dopływ nowej kadry będącej w stanie zagwarantować należy-

tą obsługę sędziowską podczas coraz liczniej rozpisywanych zawodów różnej rangi. W ramach wspo-

mnianych działań ustalono i ujednolicono zakres materiału teoretycznego oraz ćwiczeń praktycznych 

dla podstawowych kursów sędziowskich. W sezonie 1949/1950 Wydział Sportowo-Wyszkoleniowy 

PZN zorganizował pierwszy kurs unifi kacyjny dla sędziów narciarskich. Uczestniczyli w nim sędzio-

wie międzynarodowi, związkowi oraz okręgowi w łącznej liczbie trzydziestu ośmiu osób. Istotną in-

nowację w dziedzinie szkolenia kadr sędziowskich stanowiły tzw. repetytoria. Pełniły one rolę kursów 

doszkoleniowych mających na celu pogłębienie wiedzy fachowej oraz zaznajomienie z najnowszymi 

trendami w narciarstwie. Sędziowie związkowi zobowiązani byli do udziału w repetytoriach co trzy 

lata, sędziowie okręgowi i klubowi – co dwa lata. Kursy dla sędziów i organizatorów narciarskich 

przeprowadzano, począwszy od sezonu 1947/1948, także w ramach większych zawodów narciarskich 

(mistrzostwa Polski, zawody o Puchar Tatr). Ich uczestnicy nabywali doświadczenia, pełniąc funkcje 

sędziowskie podczas wszystkich rozgrywanych konkurencji pod okiem starszych, doświadczonych sę-
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dziów związkowych i okręgowych. Żywe zainteresowanie tą formą szkolenia wykazywały władze FIS, 

podkreślając jej wielkie wartości pedagogiczne. Na polecenie Międzynarodowej Federacji Narciar-

skiej – Wydział Spraw Sędziowskich ułożył i zaprojektował program kursu tego typu dla sędziów kla-

sy międzynarodowej. Szkolenie przeprowadzono w 1950 roku podczas narciarskich mistrzostw świa-

ta w Stanach Zjednoczonych. Choć działania prowadzone w latach 1945–1951 spowodowały blisko 

czterokrotny wzrost liczebny kadry sędziowskiej, to jednak, w obliczu dynamicznego rozwoju współ-

zawodnictwa sportowego w kraju, nie zaspokajało to w pełni istniejących potrzeb.

Działalność szkoleniowa Sekcji Narciarstwa GKKF w latach 1951–1957 oraz Polskiego Związ-

ku Narciarskiego w latach 1957–1989 przebiegała dwutorowo. Z jednej strony skupiała się na przy-

gotowaniach narciarskiej kadry sportowej, z drugiej – na szkoleniu kadr instruktorskich, trenerskich 

i sędziowskich oraz opracowywaniu planów i wytycznych nauczania narciarstwa oraz narciarskiej 

lite ratury szkoleniowej. W szkoleniu sportowym ścierały się różne koncepcje – od centralizacji, po-

przez decentralizację, aż do powierzenia spraw szkoleniowych odpowiednim komórkom Ministerstwa 

Obrony Narodowej. W szkoleniach kadrowych natomiast główny nacisk kładziono na dostosowanie 

programów szkoleniowych do najnowszych ówczesnych trendów europejskich. W tym celu, począw-

szy od 1957 roku, PZN wysyłał swych przedstawicieli na kolejne kongresy organizowane przez Mię-

dzynarodową Federację Nauczania Narciarstwa (FIES). 

Szkolenie zawodników
Analizując wyniki sezonu zimowego 1950/1951, władze Sekcji Narciarstwa GKKF zwróciły uwa-

gę na słabe wyniki sportowe uzyskane przez polskich zawodników. Ich przyczyn upatrywano prze-

de wszystkim w braku właściwej zaprawy w okresach poza sezonem startowym. W obliczu nadcho-

dzącego roku olimpijskiego władze SN GKKF uznały za konieczne podjęcie działań prowadzących 

do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Postanowiono wówczas usystematyzować szkolenie narciarskie. 

Ustalono zasady całorocznego treningu, uwzględniając także tzw. martwy okres, obejmujący miesią-

ce od kwietnia do grudnia. Tak więc przygotowania do nadchodzącego sezonu zimowego rozpoczęto 

już w miesiącach letnich 1951 roku. Kadrowicze odbywali wówczas treningi indywidualne, stosując 

się ściśle do wskazówek trenerów-koordynatorów i odnotowując przebieg zaprawy w książeczkach 

zawodniczych. Pierwszy dwutygodniowy obóz kondycyjny zorganizowano we wrześniu 1951 roku. 

Po jego zakończeniu kadrowicze otrzymali wskazówki co do dalszych przygotowań indywidualnych 

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Następny etap przygotowań do sezonu 1951/1952 stanowił obóz 

zorganizowany na Kalatówkach w dniach 1–15 grudnia 1951 roku. Udział w nim wzięło czter-

dzieścioro najlepszych zawodniczek i zawodników pozostających pod opieką trenerów  Mieczysława 

 Kozdrunia , Mariana  Orlewicza  oraz Jana Lipowskiego . Treningi kontynuowano w drugiej  połowie 
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grudnia  (klasycy) oraz w pierwszych 

dniach stycznia (alpejczycy). Dalszą część 

przygotowań olimpijskich stanowił mię-

dzynarodowy obóz narciarski, zorgani-

zowany w Zakopanem w dniach 10–27 

stycznia 1952 roku. Oprócz polskiej ka-

dry uczestniczyli w nim także zawod-

nicy z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD 

oraz Węgier. W międzynarodowej obsa-

dzie przeprowadzono wówczas eliminacje 

olimpijskie we wszystkich dyscyplinach 

klasycznych i alpejskich. Po raz pierw-

szy od kilkunastu lat wykorzystano do 

treningów slalomu giganta i biegu zjaz-

dowego najtrudniejszą wówczas w kraju 

trasę FIS z Kasprowego Wierchu. Bezpo-

średnio przed rozpoczęciem igrzysk dal-

sze  treningi kontynuowano w Norwegii, 

w tym również na skoczni narciarskiej 

w Kongsbergu, pod kierunkiem Sigmunda Ruuda .

Doświadczenia sezonu 1951/1952, a także obserwacje światowej czołówki narciarzy poczynione 

w trakcie VI Zimowych Igrzysk Olimpijskich legły u podstaw pracy szkoleniowej SN GKKF w kolej-

nych latach. Podczas posezonowej konferencji roboczej Rady Trenerów Narciarstwa, zwołanej w dniach 

20–23 maja 1952 roku, dyskutowano na temat stworzenia długofalowego planu przygotowań kadry 

pod kątem startów w mistrzostwach świata (1954) oraz zimowych igrzyskach olimpijskich (1956). 

Opracowano wówczas program systematycznego szkolenia kadr zrzeszeń i kadry narodowej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem okresów letniego i jesiennego oraz częstych startów kadry w zawodach zagra-

nicznych celem nabrania rutyny startowej i pogłębienia doświadczeń. Postanowiono również szerzej 

zająć się zagadnieniem szkolenia kobiet oraz juniorów, które nie stało wcześniej na właściwym pozio-

mie. Podczas kolejnej narady trenerów, zorganizowanej w dniach 10–12 września 1952 roku, dyskuto-

wano nad problemem współpracy trenerów z lekarzami sportowymi, mającej stworzyć lepsze warunki 

dla podniesienia poziomu szkolenia oraz opieki nad zawodnikami. 

Na podstawie sprawozdań z pracy w okresie letnim referowanych przez trenerów poszczególnych 

zrzeszeń stwierdzono znaczną poprawę poziomu szkolenia poza sezonem. Celem usprawnienia syste-

mu szkoleń pod kątem wyczynowym zarówno na poziomie poszczególnych zrzeszeń sportowych, jak 

23. Kadra narciarzy podczas zgrupo-
wania w Zakopanem (1952)
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i na poziomie centralnym w sezonie 1952/1953 uruchomiono w Zakopanem Centralny Ośrodek 

Szkoleniowy. Miał on funkcjonować w okresie od 5 grudnia 1952 roku do 30 kwietnia 1953 roku. 

Dzięki odpowiedniej umowie Fundusz Wczasów Pracowniczych udostępnił na ten okres trzy domy 

wczasowe o łącznej liczbie stu trzydziestu miejsc. Ośrodek zatrudniał stałą kadrę trenerską w liczbie 

pięciu osób, którą w trakcie turnusów uzupełniali trenerzy poszczególnych zrzeszeń. W myśl opraco-

wanego przez trenerów planu prac ośrodka w omawianym sezonie zakładano przeszkolenie ponad ty-

siąca zawodników. 

W sezonie 1952/1953 skupiono się przede wszystkim na przygotowaniach do udziału w akade-

mickich mistrzostwach świata w Semmering. Jednym z etapów przygotowań był udział zawodników 

w międzynarodowym obozie narciarskim w Zakopanem w dniach 1–20 stycznia 1952 roku. Uczest-

niczyło w nim sześćdziesięciu najlepszych polskich narciarzy oraz zawodnicy NRD i Węgier. Pewną 

nowość stanowiło wówczas zastosowanie w trakcie szkolenia kamery fi lmowej. Jeden z ówczesnych tre-

nerów kadry – Stanisław Ziobrzyński , wspólnie z niemieckim operatorem – Sigfridem Remmlem  fi l-

mowali treningi. Pozwalało to na dokładną analizę i omówienie treningu oraz wskazanie błędów tech-

nicznych. Doskonałą pomoc szkoleniową we wspomnianym sezonie stanowił także fi lm zrealizowany 

przez Stanisława Ziobrzyńskiego  podczas Igrzysk Olimpijskich w Oslo. Obraz, szczegółowo ukazujący 

technikę biegu, skoków, zjazdu i slalomu, stanowił kanwę teoretycznych wykładów i dyskusji. Był bar-

dzo przydatny w pracy nad poprawą umiejętności technicz-

nych zawodników.

Początek sezonu 1953/1954 upłynął na dalszych przygo-

towaniach do startów w mistrzostwach świata. Szczególny 

nacisk położono wówczas na podniesienie poziomu zawod-

ników specjalizujących się w konkurencjach alpejskich. Na 

przełomie stycznia i lutego 1954 roku kadra polskich zjaz-

dowców wraz z trenerem Stanisławem Ziobrzyńskim  udała 

się na kilkanaście dni do Austrii, aby tam na trasach zjaz-

dowych i slalomowych Kitzbühel oraz Bad Gastein  odbyć 

wspólne treningi z kilkoma ekipami zagranicznymi, w tym 

z kadrą narodową Austrii. Podczas ogólnopolskiej narady tre-

nerów narciarstwa, zwołanej na początku października 1954 

roku, przedstawiono długofalowy plan przygotowań olim-

pijskich. Miał się on opierać zarówno na pracy szkoleniowej 

z kadrą, jak też na częstszych niż we wcześniejszych sezonach 

kontaktach międzynarodowych. Postulowano także położe-

nie dużo większego nacisku na przygotowanie zawodników 

24. Kadra narciarzy na Hali Kondrato-
wej (1952)
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reprezentujących konkurencje klasyczne, które w sezonie 1953/1954 zepchnięto na nieco dalszy plan. 

Celem lepszej koordynacji prac Rady Trenerów Narciarstwa powołano w jej łonie szereg ciał facho-

wych w postaci następujących komisji: biegowej, zjazdowej, skokowej, kombinacji klasycznej, meto-

dyczno-propagandowej, dzieci i młodzieży, narciarstwa turystycznego oraz skryptów. Przyjęto wówczas 

zasadę, iż poszczególne komisje przejmują całkowitą odpowiedzialność za cały odcinek powierzonej im 

działalności. Taki kształt organizacyjny pozwolił Radzie Trenerów Narciarstwa sprawować dokładniej-

szą kontrolę nad przebiegiem przygotowań olimpijskich w ciągu kolejnych dwóch sezonów.

Istotny przełom w organizacji szkolenia na poziomie kadry narodowej nastąpił w 1956 roku. Rada 

Trenerów Narciarstwa podjęła wówczas decyzję o jego decentralizacji. Twierdzono, że dotychczaso-

we szkolenie, oparte na organizacji obozów centralnych, odrywające czołowych zawodników od ich 

macierzystych środowisk, powoduje znaczne obniżenie poziomu sportowego w poszczególnych zrze-

szeniach. Tak więc przejęcie szkoleń przez zrzeszenia spowodowało, iż przygotowania mogły objąć 

znacznie szerszą grupę zawodników, mobilizując ich jednocześnie do walki o prawo reprezentowania 

barw narodowych. Krytyce poddano organizowane w poprzednich sezonach zagraniczne  zgrupowania 

 kadry zjazdowców. Szczególnie krytykowano duże koszty, ponoszone dodatkowo w dewizach. Postulo-

wano zastąpienie wspomnianych treningów liczniejszymi startami w zawodach zagranicznych. 

25. Kadra alpejczyków podczas przy-
gotowań przedolimpijskich (Cervinia 
1955), źródło: „Przegląd Sportowy”, 
Warszawa 1955
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Po zakończeniu sezonu 1957/1958, obfi tującego w nieudane występy Polaków podczas mistrzostw 

świata w Badgastein i Lahti, podniesiono problem konieczności odmłodzenia kadr zawodniczych. 

Władzom polskiego narciarstwa chodziło w szczególności o stworzenie młodzieży możliwości treno-

wania wspólnie z zawodnikami doświadczonymi o ugruntowanej pozycji. Miało to w swych założe-

niach umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy czołówką zawodników a zawodnikami stawiającymi 

dopiero pierwsze kroki. Wskazywano także na konieczność przeprowadzenia kursów unifi kacyjnych 

dla trenerów oraz wprowadzenia w PZN etatów trenerów-koordynatorów. Ich zadanie miało polegać 

na prowadzeniu z ramienia związku kontroli poszczególnych klubów oraz kontroli pracy trenerów 

spoza kadry. Uporządkowanie takiego stanu rzeczy wydawało się szczególnie istotne w obliczu nadcho-

dzących zimowych igrzysk olimpijskich.

Notoryczny brak zaplecza we wszystkich konkurencjach narciarskich oraz niewłaściwa praca z ju-

niorami zmusiły władze PZN do szukania nowych dróg organizacji szkolenia. Twórcą nowej koncep-

cji szkoleniowej był Stanisław Ziobrzyński . Według jego założeń najważniejszą komórką pozostawał 

w dalszym ciągu klub. Jednocześnie najsilniejsze okręgi narciarskie (tatrzański, śląski, dolnośląski) 

miały utworzyć specjalne ośrodki szkoleniowe dla młodzieży. W każdym z nich miało trenować od 

pięćdziesięciu do sześćdziesięciu najzdolniejszych juniorów z danego okręgu. Ośrodki zapewniały mło-

dzieży dobre warunki treningowe, dożywianie oraz dwa obozy rocznie (łącznie pięć tygodni). Sprzęt 

oraz koszty dojazdów na treningi zapewniały macierzyste kluby. W ośrodkach trenowano trzy razy 

w tygodniu (w pozostałe dni w klubach). Zgodnie z dalszymi założeniami Stanisława Ziobrzyńskiego  

szkolenie seniorów pozostawało wciąż w gestii klubów. 

Jedynie wąska grupa zawodników i zawodniczek, desyg-

nowana do przygotowań olimpijskich, miała być obję-

ta szkoleniem centralnym. Ten trzystopniowy schemat 

szkolenia (kluby → ośrodki szkoleniowe → szkolenie 

centralne) funkcjonował w polskim narciarstwie w ko-

lejnych sezonach. W 1961 roku zwrócono szczególną 

uwagę na konieczność podniesienia poziomu dyscyplin 

alpejskich. Zostały one wówczas objęte opieką Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego.  Utworzono specjalną gru-

pę szkoleniową złożoną z dwudziestu siedmiu wyróż-

niających się młodych zawodników. Opiekę nad nimi 

 powierzono  trenerowi Tomaszowi Gluzińskiemu , któ-

rego PZN zaangażował na okres czterech lat. Jego głów-

ne zadanie stanowiło przygotowanie kadry olimpijczy-

ków do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku.

26. Trener Mieczysław Kozdruń  (po-
środku) w towarzystwie czołowych 
skoczków lat sześćdziesiątych – Wła-
dysława Tajnera  (z lewej) i Zdzisława 
Hryniewieckiego 
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8 kwietnia 1974 roku odbyło się w Warszawie spot-

kanie władz Polskiej Federacji Sportu z przedstawiciela-

mi Zarządu Głównego PZN oraz działaczami narciarski-

mi z terenu. Przedstawiono wówczas w ogólnych zarysach 

ocenę aktualnego stanu narciarstwa w Polsce oraz wstępne 

wytyczne jego rozwoju do 1980 roku. Na podstawie wypo-

wiedzi przedstawicieli PZN ustalono, iż sprawą niezmier-

nie istotną dla losów tej dyscypliny, szczególnie w per-

spektywie XII Zimowych Igrzysk Olimpijskich (1976), 

jest szybkie rozstrzygnięcie niejasności związanych z fi nan-

sowaniem przygotowań kadry, które powstały w wyniku 

ostatniej reorganizacji polskiego sportu. Problemy te po-

ważnie krępowały pracę w klubach i ośrodkach centralne-

go szkolenia. W związku z powyższym do końca pierwsze-

go półrocza 1974 roku zobowiązano się opracować projekt 

rozwoju narciarstwa do roku 1980.

W kolejnych latach kontynuowano sprawdzone już 

w praktyce trzystopniowe szkolenie narciarskie (kluby, wo-

jewódzkie ośrodki narciarskie, kadra narodowa). Jednocześnie na długo przed rozpoczęciem sezonu 

narciarskiego w kraju kadra alpejczyków trenowała za granicą. Koszt zgrupowań pokrywano w znacz-

nej mierze ze środków uzyskanych poprzez „Ski-Pool”. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu De-

legatów PZN, zwołanego w 1981 roku, dokonano istotnych zmian w organizacji szkolenia sportowe-

go. Całą władzę w tym zakresie postanowiono przekazać czterem komisjom specjalistycznym: biegów, 

skoków, kombinacji norweskiej i zjazdów. Miały one stanowić jedyne kompetentne zespoły fachowe 

Zarządu Głównego PZN, zajmujące się problematyką związaną z rozwojem poszczególnych konku-

rencji. Na siedziby komisji wybrano Zakopane (biegi, skoki, zjazdy) oraz Bielsko-Białą (kombinacja 

norweska). 

Szkolenie kadr instruktorskich, wytyczne nauczania 
i programy  szkoleniowe

W latach 1951–1957 kontynuowano prace zmierzające do rozszerzenia kadr trenerskich oraz in-

struktorskich. Duży nacisk położono na ujednolicenie programów szkoleniowych. Stanowiło to kon-

tynuację działań podjętych przez PZN jeszcze pod koniec roku 1949. Pierwszą inicjatywę SN GKKF 

w tym zakresie stanowił kurs unifi kacyjny dla trenerów narciarskich zorganizowany w warszawskiej 

27. Andrzej „Ałuś” Bachleda  z trene-
rem-koordynatorem dyscyplin alpej-
skich – Andrzejem Gąsienicą Rojem
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AWF (część teoretyczna) w dniach od 15 listopada do 5 grudnia 1951 roku. Część praktyczną przepro-

wadzono w Zakopanem. We wspomnianym kursie wzięło udział trzydzieści osób, w tym znani zawod-

nicy – Leopold Tajner  i Stanisław Wawrytko . W kolejnych sezonach kontynuowano prace związane 

z doszkalaniem kadr instruktorskich i trenerskich. Uznano także za konieczne podniesienie poziomu 

kadr sędziowskich. Organizowano w tym celu liczne kursy doszkalające, przede wszystkim dla sędziów 

klasy państwowej. Dla przykładu w 1953 roku zorganizowano w sumie pięć kursów doszkalających: 

dla instruktorów w konkurencjach klasycznych, dla instruktorów w konkurencjach alpejskich, teore-

tyczny dla czołowych instruktorów oraz dwa kursy dla sędziów klasy państwowej. 

Chęć ujednolicenia programów i metod szkolenia wymusiła na władzach narciarskich podjęcie 

niezbędnych działań w celu stworzenia odpowiednich podstaw teoretycznych dla akcji wyszkolenio-

wej. W 1951 roku, na zlecenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, opracowano Wytyczne naucza-

nia jazdy na nartach w terenach górskich. Wspomniana pozycja, wydana w ramach cyklu „Biblioteka 

Sportowa Regulaminów i Instrukcji GKKF”, nie miała cech typowego programu nauczania.  Stanowiła 

rodzaj instrukcji obejmującej swym zasięgiem zasadnicze problemy związane z techniką narciarską, 

przygotowaniem kondycyjnym oraz metodyką i organizacją szkolenia narciarskiego. 

28. Kadra skoczków i kombinatorów 
klasycznych z trenerami Januszem 
Forteckim i Tadeuszem Kaczmarczy-
kiem  (lata siedemdziesiąte)
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W tym samym roku, nakładem GKKF, ukazały się dwa podręczniki autor-

stwa Zygmunta Bielczyka  i Stanisława Ziobrzyńskiego , zatytułowane Narciar-

stwo oraz Narciarstwo nizinne. Wspomniane pozycje miały wspomagać popu-

laryzowanie narciarstwa na obszarze całego kraju. Pierwsza z nich stanowiła 

niejako uzupełnienie Wytycznych nauczania jazdy na nartach w terenach gór-

skich. Przeznaczona była zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych 

narciarzy-turystów. Zawierała jednocześnie materiały niezbędne dla instruk-

torów narciarstwa, a także wytyczne postępowania w czasie zawodów narciar-

skich i treningu zawodniczego. Podobny charakter miał także wspomniany 

podręcznik narciarstwa nizinnego. Zawierał nie tylko podstawowe wiadomo-

ści z zakresu techniki, zaprawy, doboru sprzętu i jego konserwacji, lecz także 

szereg interesujących zagadnień dotyczących metodyki nauczania biegu, zasad 

zawodniczego treningu biegowego, organizacji zawodów oraz taktyki zawod-

niczej.

Po czteroletniej pracy szkoleniowej, prowadzonej w oparciu o wspomniane 

opracowania, dał się jednak zauważyć brak jednej, ściśle sprecyzowanej meto-

dy nauczania. Na tym tle powstawały wśród instruktorów duże rozbieżności 

zdań i poglądów. Taki stan rzeczy doprowadził do opracowania i wydania na-

kładem Sekcji Narciarstwa GKKF Planu nauczania narciarstwa w górach i na 

nizinach. Został on stworzony przez zespół trenerów Komisji Wyszkolenia SN 

GKKF w składzie: Zygmunt Bielczyk , Bronisław Haczkiewicz , Grzegorz Mło-

dzikowski , Stanisław Ziobrzyński . Wspomniana pozycja, wydana w grudniu 

1956 roku, stanowiła wytyczne szkoleniowe obowiązujące wszystkich instruk-

torów narciarstwa w sezonie zimowym 1956/1957.

W obliczu zmian organizacyjnych w polskim narciarstwie, związanych 

z ponownym powołaniem Polskiego Związku Narciarskiego, konieczne stało 

się uporządkowanie spraw szkoleniowych. Chodziło przede wszystkim o do-

stosowanie poziomu szkolenia kadr instruktorskich do ówczesnych trendów 

europejskich wyznaczanych przez kolejne kongresy Międzynarodowej Federa-

cji Nauczania Narciarstwa (w ich trzech pierwszych edycjach Polacy nie uczest-

niczyli). Swego rodzaju przełomem był udział pięcioosobowej polskiej delega-

cji w IV Kongresie FIES zorganizowanym w styczniu 1957 roku w szwedzkim 

Storlien. Po udziale w kongresie i zebraniu doświadczeń władze związku uznały 

za konieczne podjęcie akcji weryfi kacji stopni instruktorskich połączonej z wy-

mianą legitymacji. Duże zaangażowanie Polaków w prace Międzynarodowej 

29. Uczestnicy kursu instruktorów narciarstwa zorganizowane-
go przez wrocławską WSWF (Zakopane 1952), fot. R. Dawido-
wicz
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Federacji Nauczania Narciarstwa (FIES) spowodowało, iż organizację kolejnego kongresu powierzo-

no właśnie Polskiemu Związkowi Narciarskiemu oraz Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK. Uroczy-

ste otwarcie V Między narodowego Kongresu Nauczania Narciarstwa nastąpiło 6 kwietnia 1959 roku 

w Zakopanem. Udział w nim wzięli delegaci z szesnastu krajów. Poważnym sukcesem PZN zakończy-

ły się przeprowadzone w trakcie kongresu wybory. Stanisławowi Ziobrzyńskiemu  powierzono wów-

czas stanowisko wiceprezesa Międzynarodowej Federacji Nauczania Narciarstwa z kadencją na okres 

trzyletni.

Dynamiczny rozwój narciarstwa zjazdowego na świecie w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 

XX wieku przyniósł wiele nowości zarówno w sposobie jazdy, jak i metodyce nauczania. Sekcja Nar-

ciarstwa GKKF nie poświęciła wówczas należytej uwagi sprawom związanym z podstawowym wyszko-

leniem narciarzy. Dopiero w 1956 roku Komisja Wyszkoleniowa SN GKKF rozpoczęła unifi kację me-

tod nauczania. Prace w tym zakresie kontynuowała Podkomisja Narciarstwa Podstawowego powołana 

w 1957 roku w ramach Komisji Szkoleniowej PZN. Wspomniane działania oraz udział polskiej de-

legacji w kongresie w Storlien stworzyły sprzyjające warunki do wydania w styczniu 1958 roku Zasad 

30, 31. Podręczniki Narciarstwo oraz 
Narciarstwo nizinne autorstwa Zyg-
munta Bielczyka  i Stanisława Zio-
brzyńskiego  (1951)
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nauczania narciarstwa w górach i na nizinach. Pozycja,  opracowana przez zespół autorów w składzie: 

Zygmunt Bielczyk , Bronisław Haczkiewicz , Grzegorz Młodzikowski , Stanisław Ziobrzyński , zawierała 

podstawowe wytyczne szkoleniowe dla instruktorów i nauczycieli narciarstwa. Powodem jej powsta-

nia był brak sprecyzowanych metod nauczania w ówczesnej pracy szkoleniowej. Powodowało to liczne 

rozbieżności w poglądach, spotęgowane dodatkowo dowolną interpretacją elementów technicznych.

Począwszy od października 1962 roku, działająca w ramach Wydziału Narciarstwa Masowego 

PZN, Komisja Wyszkoleniowa rozpoczęła intensywne prace w dziedzinie szkolenia kadr instruktor-

skich. Przejawiały się one m.in. organizacją kursów unifi kacyjnych, kursokonferencji instruktorów-

-wykładowców oraz ogólnopolskich zawodów instruktorów i trenerów narciarstwa (ich organizację 

zainaugurowano w 1960 roku). Zawody te stały się w kolejnych latach platformą wymiany doświad-

czeń pomiędzy nauczycielami narciarstwa. Stwarzały możliwość zapoznania się z wszelkimi technicz-

nymi nowinkami w nauczaniu, stanowiąc jednocześnie doskonałe kryterium oceny własnych umiejęt-

ności praktycznych. Najlepszym spośród instruktorów-wykładowców stworzono możliwość udziału 

w między narodowych kongresach nauczania narciarstwa (Interski) oraz kursach szkoleniowych or-

ganizowanych przez narodowe szkoły narciarskie, m.in. w Austrii i Francji. Doświadczenia zdoby-

te w kolejnych sezonach zaowocowały wydaniem w lutym 1967 roku Wytycznych do nauczania jazdy 

na nartach. Ich autorami byli: Tomasz Gluziński , Bronisław Haczkiewicz , Leopold Petek , Jerzy Tur-

ski  i Andrzej Ziemilski . Wytyczne nie zrywały z dotychczasową koncepcją nauczania, zawartą w „za-

sadach” z 1958 roku. Stanowiły niejako ich uzupełnienie w zakresie elementów techniki narciarskiej.

Udział w międzynarodowych kongresach nauczania narciarstwa i obserwacje tam czynione oraz 

własne praktyczne doświadczenia szkoleniowe stanowiły podstawę dla opracowania nowych lub uzu-

pełnienia już istniejących programów i wytycznych nauczania narciarstwa w kolejnych latach. W roku 

1970 zespół autorów w osobach Tomasza Gluzińskiego , Kazimierza Masłowskiego , Grzegorza Mło-

dzikowskiego  oraz Jerzego Turskiego  opracował Program nauczania narciarstwa Polskiego Związku 

Narciarskiego. Trzy lata później (1973) ukazało się jego wznowienie. 

Postępy zachodzące w latach siedemdziesiątych XX w. w technice jazdy wybitnych zawodników 

pociągnęły za sobą zmiany w programach nauczania narciarstwa na całym świecie. Fakt ten znalazł 

potwierdzenie podczas X Kongresu Interski w Szczyrbskim Plesie (1975). Także autorzy polskich pro-

gramów nauczania nie pozostali obojętni na zachodzące zmiany. W 1977 roku ukazały się Wytyczne 

nauczania narciarstwa, których kolejne wznowienia przypadały na lata 1979, 1981 i 1983. Autorami 

wspomnianych wytycznych w części dotyczącej narciarstwa zjazdowego byli: Bronisław Haczkiewicz , 

Kazimierz Masłowski , Stanisław Purchla  i Andrzej Ziemilski . Przy ich tworzeniu współpracowali także 

Józef Mielecki , Andrzej Sykut  oraz Michał Sitarz . Część wytycznych poświęconą narciarstwu biegowe-

mu opracowali: Jerzy Batruch , Wacław Makowski , Leopold Petek . Nowa koncepcja nauczania zawarta 

w podręczniku miała w swych założeniach spełniać oczekiwania różnych grup narciarzy. 
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W 1983 roku, z inicjatywy działaczy Komisji Szkolenia Instruktorów Wydziału Sportu Młodzieżo-

wego i Szkolenia Kadr PZN, opracowano i wydano nowy Program nauczania narciarstwa. Składał się 

on z trzech oddzielnych publikacji dotyczących narciarstwa zjazdowego (opracowanie i redakcja: An-

drzej Ziemilski , Ludwik Żukowski ), biegowego (autorzy: Edward Mróz , Romana Nazarko , Kazimierz 

Zelek ) oraz baletowego (w opracowaniu Tomasza Wińskiego ). Publikacja ta stanowiła swego rodzaju 

nowelizację wytycznych zawartych w edycji z 1977 roku, ograniczoną do koniecznych uzupełnień, po-

prawek oraz uproszczeń, zgodnych z ówczesnymi światowymi tendencjami w nauczaniu narciarstwa. 

Stworzono ją w oparciu o analizę programów czołowych krajów alpejskich, prezentowanych podczas 

XII Kongresu Interski w Sesto (1983). Nowy program dopuszczał dużą swobodę interpretacyjną ele-

mentów techniki narciarskiej, zmuszając jednocześnie instruktorów do stałego samokształcenia i po-

głębiania swych wiadomości teoretycznych z zakresu metodyki nauczania narciarstwa. 

Dostosowując wytyczne szkoleniowe do wzorów międzynarodowych, w 1986 roku wprowadzono 

kolejne zmiany w części programu dotyczącego narciarstwa zjazdowego. Dążąc do znacznego uprosz-

czenia koncepcji metodyczno-technicznych, stanowiły one wyraźne odzwierciedlenie tendencji świa-

towych w tym zakresie.

Lata 1989–2019
Działalność szkoleniowa w latach 1989–2019 przebiegała w Polskim Związku Narciarskim trzy-

torowo. Nad przygotowaniem kadr zawodniczych czuwały ciała fachowe w postaci komisji odpowie-

dzialnych za wyniki w poszczególnych dyscyplinach. Zagadnienia związane ze szkoleniem kadr in-

struktorskich pozostawały początkowo w gestii Komisji Szkolenia Instruktorów PZN, a następnie 

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Całość spraw związanych ze szkoleniem 

sędziów narciarskich koordynowała Komisja Sędziowska PZN.

Szkolenie zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Narciarskim opierało się w omawianym 

okresie na działalności trzech komisji fachowych: biegów, skoków i kombinacji norweskiej oraz zjaz-

dów. W swych działaniach komisje kierowały się własnymi regulaminami, zatwierdzonymi przez Za-

rząd Związku. W komisjach działali przedstawiciele klubów, wybierani według klucza opracowanego 

przez Zarząd PZN (liczba przedstawicieli zależała od siły sportowej danego klubu). 

Decyzją władz związkowych w 1994 roku komisje fachowe weszły w struktury nowo powołane-

go Wydziału Narciarstwa Sportowego. Oprócz wspomnianych komisji w ramach wydziału funkcjo-

nowały oddziały terenowe w postaci szkół mistrzostwa sportowego oraz zespół metodyczno-szkole-

niowy. Główny cel funkcjonowania zespołu stanowiła intensyfi kacja i zwiększenie efektywności pracy 

 szkoleniowej trenerów pracujących w PZN w oparciu o najnowsze zdobycze nauki w sporcie i me-

dycynie sportowej. W jego skład wchodzili szefowie wyszkolenia PZN, przedstawiciele krakowskiej 
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AWF i Resortowego Centrum Metodyczno-Szkoleniowego UKFiT, fi zjolog, psycholog oraz dyrek-

torzy SMS. Pierwszym przewodniczącym zespołu został dr Szymon Krasicki. Pierwsze inicjatywy ze-

społu metodyczno-szkoleniowego stanowiło opracowanie programów badań kontrolnych dla grup 

szkoleniowych oraz zasad naboru zawodników do szkół mistrzostwa sportowego. W kolejnych latach 

zespół stanowił doskonałe narzędzie kontroli pracy trenerów kadr oraz realizacji programu przygo-

towań olimpijskich dla Zarządu PZN. W 2002 roku w łonie Wydziału Sportowego PZN powołano 

Komisję Sportu Młodzieżowego. Swoje zadania realizowała ona poprzez trzy zespoły problemowe: 

uczniowskich klubów sportowych, szkół sportowych oraz programowy. W toku prac Komisji upo-

rządkowano wiele istotnych spraw związanych ze szkoleniem młodzieży sportowej jako narybku dla 

przyszłych kadr narciarstwa. 

Przez Polski Związek Narciarski przewinęło się w ostatnim trzydziestoleciu wielu wybitnych szko-

leniowców, w tym także zagranicznych. Najbardziej spektakularne sukcesy w pracy z kadrą skoczków, 

32. Fiński szkoleniowiec Hannu Le-
pistoe rozpoczął współpracę z PZN 
w 2006 roku

33. Aleksander Wierietielny – wieloletni 
trener Justyny Kowalczyk
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w szczególności z Adamem Małyszem, odnosił w latach 2001–2003 wybitny polski szkoleniowiec, 

niegdyś także utalentowany zawodnik (kombinacja norweska) – Apoloniusz Tajner. Jego ogromną za-

sługę stanowiło włączenie do cyklu szkoleniowego kadry psychologa – doktora Jana Blecharza i fi zjo-

loga – profesora Jerzego Żołądzia. Wspólna praca całego zespołu zaowocowała sukcesami na skalę do-

tychczas w polskich skokach niespotykaną. W 2006 roku pracę z kadrą rozpoczął szkoleniowiec fi ński, 

były trener legendarnego Matti Nykaenena – Hannu Lepistoe. To właśnie pod jego kierunkiem Adam 

Małysz powrócił do swej wielkiej formy, sięgając ponownie po najwyższe trofea w sezonie 2006/2007. 

W latach 2007–2018 doskonale układała się także współpraca pomiędzy trenerem Aleksandrem 

Wierietielnym a czołową polską biegaczką – Justyną Kowalczyk. Kulminację wspólnie podejmowa-

nych działań stanowiły fenomenalne występy tej utalentowanej zawodniczki podczas mistrzostw świa-

ta oraz w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2008/2009 i późniejszych. 

W latach 2014–2018 funkcję trenera polskiej kadry skoczków objął austriacki szkoleniowiec Ste-

fan Horngacher. Pod jego wodzą zawodnicy spod znaku PZN odnieśli w kolejnych sezonach wiele 

spektakularnych sukcesów zarówno indywidualnych, jak i we współzawodnictwie drużynowym. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych istniały w PZN dwie instytucje prowadzące wszelkie sprawy 

związane ze szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich. Była to Komisja Szkolenia Instruktorów 

PZN oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN). 

Komisja szkolenia instruktorów działała początkowo samodzielnie. We wrześniu 1993 roku, z  powodu 

34. Stefan Horngaher 
– trener polskiej kadry 
skoczków w latach 
2014–2018
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braku środków fi nansowych, jej agendy przekazano Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Narciar-

stwa PZN. Stworzono tym samym perspektywy rozwojowe dalszej działalności komisji, z zachowa-

niem pełnej samodzielności fi nansowej jako podstawy jej dalszego działania. 

W grudniu 1989 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zarejestrowano Stowarzyszenie In-

struktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. I Walne Zebranie SITN, zwołane na 12 maja 1990 roku, za-

akceptowało dotychczasowe działanie grupy założycielskiej w okresie organizacji stowarzyszenia zgod-

nie ze statutem oraz wyłoniło pierwsze władze związku. W ich składzie znaleźli się: prezes – Kazimierz 

Masłowski, wiceprezes – Jerzy Kaliski, sekretarz – Zbigniew Kucia, skarbnik – Piotr Gostyński, człon-

kowie – Krzysztof Całka, Tomasz Wiński, Jerzy Woyna Orlewicz. W kolejnych kadencjach stanowisko 

Prezesa SITN piastowali: Kazimierz Masłowski (1992–1994), Zbigniew Kucia (1994–1998, 2006–

2009), Ludwik Żukowski (1998–2002), Józef Gajewicz (2002–2006), Zuzanna Podgórna (2010–

2018). W pierwszych latach funkcjonowania SITN zaznaczył się jego znaczny wzrost liczebny: z bli-

sko dwustu pięćdziesięciu osób w 1991 do ponad trzech tysięcy w roku 1996. W kolejnych sezonach 

liczba członków Stowarzyszenia wzrastała w dalszym ciągu, choć już nie tak dynamicznie. 

Będąc członkiem zwyczajnym PZN na prawach i obowiązkach dotyczących okręgowych związ-

ków narciarskich, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa opierało swą działalność na 

własnym statucie. 31 sierpnia 2002 roku władze SITN oraz PZN zawarły porozumienie o współpracy 

w zakresie narciarstwa powszechnego oraz szkolenia kadr instruktorskich w sportach śnieżnych. 

SITN prowadził działalność poprzez wyspecjalizowane instytucje, przede wszystkim w postaci ko-

misji i podkomisji. Należały do nich: Demo Team Poland, klub instruktora-seniora, komisja ds. na-

boru i kształcenia kadry instruktorów-wykładowców, komisja ds. promocji i marketingu, komisja eg-

zaminacyjna, komisja licencjonowanych szkół narciarskich, komisja szkolenia, podkomisja carvingu, 

podkomisja kształcenia specjalistycznego, podkomisja narciarstwa biegowego, podkomisja narciarstwa 

zjazdowego, rada programowo-metodyczna. 

Szkolenie instruktorów i pomocników instruktora stanowiło zawsze jeden z najistotniejszych prze-

jawów działalności SITN. Odbywało się ono zarówno w ramach kursów organizowanych przez licen-

cjonowane szkoły narciarskie (kursy na stopnie demonstratora szkolnego oraz pomocnika instrukto-

ra), jak też kursów centralnych (kursy instruktorskie oraz unifi kacyjne). Pod koniec roku 2004 SITN 

zrzeszał 171 instruktorów-wykładowców, 2745 instruktorów, 5612 pomocników instruktora oraz 611 

demonstratorów szkolnych. Podstawową działalność szkoleniową prowadzono w licencjonowanych 

szkołach narciarskich. Corocznie przeprowadzały one ponad 300 masowych zawodów narciarskich 

oraz szkoliły za pośrednictwem swych instruktorów ponad 60 tysięcy osób. 

W przykładowym okresie lat 2006–2010 SITN zorganizowało w sumie 276 kursów na poszcze-

gólne stopnie, które ukończyło 2698 osób (demonstrator szkolny – 99 kursów, 820 przeszkolonych, 

pomocnik instruktora – 160/1541, instruktor – 17/337).
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W roku 2018 stan kadry instruktorskiej SITN PZN wynosił ponad 15 500 osób, w tym: 105 in-

struktorów-wykładowców, 11 asystentów instruktora-wykładowcy, 50 trenerów, 4049 instruktorów, 

241 instruktorów biegowych, 32 instruktorów i pomocników instruktora telemarku, 9999 pomocni-

ków instruktora, 1027 demonstratorów szkolnych. 

W latach 1989–2019 SITN PZN kontynuowało organizację ogólnopolskich zawodów pomocni-

ków instruktora, instruktorów oraz trenerów narciarstwa. Gromadziły one corocznie na starcie około 

150 uczestników. W 2006 roku, celem popularyzacji narciarstwa wśród młodzieży, zainaugurowano 

podobne zawody w kategorii demonstratorów szkolnych. Ich pierwszą edycję rozegrano w Szczyrku. 

W 1991 roku pojawił się pierwszy w omawianym okresie Program nauczania narciarstwa zjazdowego. 

Stanowił on w zasadzie kontynuację opracowania z 1986 roku, wprowadzając w jego treści jedynie 

pewne kosmetyczne zmiany układu tematycznego. 

XIV Międzynarodowy Kongres Nauczania Narciarstwa w Sankt Anton (Austria) zapoczątkował 

zmiany zarówno w technice jazdy na nartach, jak też w sposobach nauczania. Ówczesne tenden-

cje światowe znalazły rzecz jasna odzwierciedlenie w opracowanym przez SITN PZN wydawnictwie 

z 1994 roku pt. Nauczanie narciarstwa zjazdowego. Rok później władze SITN podjęły decyzję o przy-

gotowaniu kolejnego programu nauczania. U jej podstaw leżała chęć utrzymania zdobytych pozycji 

w kręgach instruktorów Interski w obliczu XVI Kongresu FIES planowanego na rok 1995. W Progra-

mie nauczania narciarstwa zjazdowego z 1995 roku (w latach 1996 i 1997 ukazały się jego wznowienia) 

kontynuowano myśl przewodnią poprzedniego opracowania, polegającą na rezygnacji ze sztywnego 

schematu związanego z systematyką poszczególnych ewolucji narciarskich. 

Zmiany konstrukcyjne nart wprowadzone pod koniec lat dziewięćdziesiątych (narty carvingowe) 

legły u podstaw kolejnej nowelizacji programów nauczania. W roku 2000 ukazała się pozycja zatytu-

łowana Program nauczania narciarstwa zjazdowego 2000 (w 2002 roku ukazało się jej wznowienie). 

Trwające pięć lat doświadczenia w nauczaniu „nowego” narciarstwa zaowocowały wydaniem w 2005 

roku nowego Programu nauczania narciarstwa zjazdowego, niejako łączącego w sobie tradycje z nowo-

czesnością. Jego wznowienia ukazywały się w latach 2009, 2013 i 2018. 

Wszelkie sprawy sędziowskie, w tym także szkolenie sędziów, pozostawały w omawianym okresie, 

wzorem lat wcześniejszych, w gestii Komisji Sędziowskiej PZN (od 1998 roku – Wydziału Sędziowskie-

go PZN, działającego poprzez komisję sędziowską i komisję delegatów technicznych). Liczba sędziów 

PZN w omawianym okresie zmieniała się w zależności od liczby organizowanych w poszczególnych 

sezonach kursów i szkoleń. Zmiany ilościowe następowały także w wyniku przeprowadzanych wery-

fi kacji. W kadencji 1998–2002 Wydział Sędziowski PZN wprowadził skomputeryzowaną  centralną 

kartotekę sędziów. W związku z dezaktualizacją przepisów Narciarskiego Regulaminu Sportowego oraz 

zmianami przepisów międzynarodowych, w 2001 roku Wydział Sędziowski PZN opracował i wydał 

nowe przepisy NRS odpowiadające wymogom międzynarodowym. Narciarski Regulamin Sportowy – 
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wydawnictwo 2001 opracowano w pięciu oddzielnych częściach: I – biegi, II – skoki, III – kombina-

cja norweska, IV – zjazdy z carvingiem, V – snowboard.

W ostatnim dwudziestoleciu omawianego okresu szkolenie sędziów obejmowało corocznie: kursy 

na kandydatów na sędziów klubowych, okręgowych, związkowych i orzekających; szkolenie zagranicz-

ne dla delegatów technicznych FIS; seminaria dla delegatów technicznych PZN, krajowych delega-

tów FIS, sędziów orzekających FIS; seminaria szkoleniowe dla przewodniczących komisji i podkomi-

sji sędziowskich; seminaria międzynarodowe dla delegatów technicznych FIS. W latach 2006–2010 

zorganizowano w sumie 171 seminariów i szkoleń różnego typu, w których uczestniczyły 5184 osoby. 

W 2018 roku, po przeprowadzeniu corocznej okresowej weryfi kacji, aktualne uprawnienia sędziow-

skie wszystkich stopni (klubowy, okręgowy, związkowy, międzynarodowy) posiadały 923 osoby. 

Ważną imprezę o charakterze sportowo-towarzyskim stanowiły ogólnopolskie zawody sędziów 

i działaczy PZN. W 2002 roku rozegrano ich jubileuszową – pięćdziesiątą edycję. Zawody stanowi-

ły doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk sędziowskich całego kraju. 

W kolejnych latach we wspomnianych zawodach uczestniczyło w każdym sezonie kilkaset osób.



Działalność sportowa
RAFAŁ KOŁODZIEJ

Lata 1919–1939
19 listopada 1922 roku w Krakowie podczas IV Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów powo-

łano Komisję Sportową PZN. Decyzja ta podyktowana była koniecznością sprawniejszego kierowania 

rozwijającym się coraz bardziej dynamicznie narciarskim współzawodnictwem sportowym. W kolej-

nych latach komisja sportowa czuwała m.in. nad klasyfi kacją zawodników i sędziów narciarskich oraz 

opracowywaniem regulaminów zawodów odpowiadających wymogom międzynarodowym.

W ramach komisji sportowej stworzono stanowisko kapitana sportowego. Do jego zadań należała 

koordynacja całości działań dotyczących działalności sportowej, szkoleniowej, popularyzatorskiej oraz 

częściowo także turystycznej. Ponadto ustalał on i zatwierdzał składy drużyn na zawody międzynaro-

dowe. Funkcję kapitana sportowego PZN piastowali kolejno: Władysław Ziętkiewicz  (1922–1925), 

Stanisław Fächer  (1925–1937), Henryk Szatkowski  (1937–1939).

Rozwijający się we wczesnych latach dwudziestych narciarski ruch sportowy opierał się początko-

wo niemal w całości na wzorach przedwojennych. Przeprowadzano głównie biegi o charakterze zjaz-

dowym i biegi z przeszkodami. Rozgrywano również zawody w skokach narciarskich, które już przed 

wojną włączano do programu imprez sportowych. Od roku 1923 zawody rozgrywane w kraju zaczęły 

upodabniać się coraz bardziej do wzorów zagranicznych. Wprowadzono biegi o charakterze równin-

nym oraz tzw. bieg złożony (kombinacja norweska). Dopełnieniem tych przemian było wprowadzenie 

narciarskich biegów długodystansowych. 

Działalność sportowa Polskiego Związku Narciarskiego przejawiała się zarówno organizacją licz-

nych zawodów krajowych, jak też typowaniem reprezentantów Polski na zawody międzynarodowe 

różnej rangi. Wraz ze wzrostem popularności narciarstwa w kraju oraz rozwojem organizacyjnym 

3
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PZN rosła także z roku na rok liczba imprez organizowanych przez towarzystwa i kluby zrze-

szone pod egidą związku. „Informacyjny Kalendarz Narciarski” na sezon 1936/1937 w rozdzia-

le dotyczącym zawodów narciarskich podawał 246 imprez planowanych w czasie od 6 grudnia 

1936 roku do 11 kwietnia 1937 roku i zatwierdzonych podczas konferencji przedzimowej PZN 

w dniu 19 września 1936 roku. Ukoronowaniem zawodów krajowych były organizowane co-

rocznie związkowe zawody o mistrzostwo Polski, a począwszy od roku 1926 – międzynarodowe 

zawody o mistrzostwo Polski. Ofi cjalny tytuł narciarskiego mistrza Polski przyznawano jedynie 

w tzw. konkurencji biegu złożonego. W pozostałych konkurencjach, rozgrywanych w ramach nar-

ciarskich mistrzostw Polski, przyznawano tytuły mistrzów PZN. W listopadzie 1924 roku komi-

sja sportowa przesłała zarządowi głównemu Regulamin Zawodów Narciarskich PZN, zatwierdzony 

uchwałą Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZN z dnia 3 sierpnia 1924 r. W świetle ogól-

nych postanowień regulaminu PZN uznawał tylko organizacje zrzeszone w Międzynarodowym 

Związku Narciarskim (FIS). Regulamin miał być stosowany na wszystkich zawodach organizowa-

nych przez PZN lub jego członków. Ponadto związek przyznawał sobie nadzór nad wszystkimi 

zawodami narciarskimi w Polsce oraz nad udziałem polskich zawodników w imprezach zagranicz-

nych, nadawał prawo nakładania kar na towarzystwa i zawodników nieprzestrzegających postano-

wień regulaminu. Wyznaczono Komisję Sportową Polskiego Związku Narciarskiego jako organ 

rozstrzygający w kwestiach spornych, nieujętych w regulaminie zawodów.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisja Sportowa PZN miała obowiązek ogłaszać do 

15 grudnia każdego roku ofi cjalną listę zawodników oraz rozsyłać wszystkim zawodnikom za po-

średnictwem towarzystw karty legitymacyjne, uprawniające do startu. Należy podkreślić, iż opra-

cowanie regulaminu zawodów stanowiło duży krok naprzód w dziedzinie porządkowania spraw 

sportowych, szczególnie w obliczu rosnącej w kolejnych sezonach liczby zawodników (od 380 

w 1927 roku do 1800 w 1939 roku).

Bujny rozkwit współzawodnictwa sportowego w latach międzywojennych nie byłby możliwy 

bez działań ze strony władz PZN, ukierunkowanych na budowę i rozbudowę odpowiedniej bazy 

sportowej. Współzawodnictwo, oparte początkowo wyłącznie na konkurencjach klasycznych, wy-

magało przede wszystkim inwestycji związanych z budową i utrzymaniem skoczni narciarskich. 

Początkowo korzystano z obiektów istniejących jeszcze przed wojną, takich jak skocznie w Sław-

sku i Worochcie oraz w Zakopanem na Antałówce. Szybko jednak przystąpiono do stopniowej 

modernizacji oraz rozbudowy istniejącego zaplecza. W roku 1922 podjęto budowę wielkiej jak na 

owe czasy skoczni w Jaworzynce koło Zakopanego. W następnych latach zrealizowano kolejne in-

westycje związane z budową dużych skoczni konkursowych. Dzięki staraniom towarzystw związ-

kowych obiekty takie oddano do użytku we Lwowie, Wilnie, Przemyślu oraz na Baraniej Górze. 

W roku 1927 zrealizowano projekt Romana Loteczki  dotyczący budowy wielkiej skoczni na Krzy-

35. Władysław Ziętkiewicz  – kapitan spor-
towy PZN w latach 1922–1925, źródło: 
„Narciarstwo Polskie” t. III, Kraków 1929

36. Aleksander Fredro-Boniecki  – prze-
wodniczący Komisji Sportowej PZN w la-
tach 1928–1931, źródło: „Narciarstwo Pol-
skie” t. III, Kraków 1929
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żowej Górze w Krynicy. Rok później zakończono budowę skoczni na Krokwi w Zakopanem. Ponad-

to niektóre towarzystwa związkowe dysponowały niewielkimi obiektami o charakterze treningowym.

Na początku lat trzydziestych powołano przy Komisji Sportowej PZN tzw. Referat Skoczni pod 

przewodnictwem Romana Loteczki . Do jego zadań należało prowadzenie ewidencji wszystkich skocz-

ni istniejących na terenie kraju oraz współpraca przy projektowaniu i budowie kolejnych. W sezonie 

1932/1933 oddano do użytku skocznie w Rozłuczu i Ojcowie oraz polską skocznię w Nydku (Cze-

chosłowacja). Opracowano również projekty skoczni w Suchej i Ustroniu. Dużą wagę przykładano do 

budowy małych obiektów treningowych, umożliwiających szkolenie skoczków początkujących. Od-

nosiło się to zarówno do miejscowości nieposiadających żadnych skoczni, jak też do tych, w których 

istniały już duże obiekty konkursowe. Nie zawsze jednak działania w tym zakresie spotykały się ze zro-

zumieniem. Niektóre ośrodki dążyły bowiem za wszelką cenę do budowy dużych obiektów konkur-

sowych, umożliwiających organizację zawodów sportowych. Stwarzało to nieraz poważne trudności 

w rozwiązaniu kwestii szkolenia początkujących zawodników.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w 1934 roku Komisja Sporto-

wa PZN przystąpiła do rejestracji wszystkich skoczni narciarskich w Polsce. W komunikacie  komisji 

37, 38. Skocznia narciarska w Krynicy 
na Krzyżowej Górze (po lewej) oraz 
we Lwowie na Zniesieniu
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z dnia 12 stycznia 1934 roku ogłoszono zasady podziału oraz przy-

znawania licen cji poszczególnym skoczniom. Homologacja skoczni dla 

ofi cjalnych zawodów międzynarodowych pozostawała jednak wciąż 

w bezpośredniej gestii FIS. U progu sezonu 1935/1936 Polski Zwią-

zek Narciarski posiadał pięć tego typu skoczni – w Głębcach, Krynicy, 

Rozłuczu, Worochcie oraz Zakopanem. Ponadto w sezonie 1934/1935 

Referat Skoczni przeprowadził szczegółowe studia porównawcze nad 

profi lami skoczni konkursowych za granicą (Garmisch-Partenkirchen, 

Planica). Zebrany wówczas materiał został ogłoszony w pracy referenta 

do spraw skoczni Komisji Sportowej PZN – Romana Loteczki . Prowa-

dzona przez związek ewidencja skoczni narciarskich wykazywała pod 

koniec sezonu 1936/1937 dwadzieścia pięć zatwierdzonych obiektów. 

W okresie międzywojennym pojawiło się wielu wybitnych i utalen-

towanych zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Narciarskim. 

Należeli do nich w szczególności: Władysław Berych , Franciszek Bujak , 

Józef Bujak , Bronisław Czech , Michał Górski , Stanisław Karpiel , Fran-

ciszek Kawa , Andrzej Krzeptowski I , Andrzej Krzeptowski II , Izydor 

Łuszczek , Andrzej Marusarz , Stanisław Marusarz , Stanisław Motyka , 

Zdzisław Motyka , Henryk Mückenbrunn , Edward Nowacki , Marian 

Orlewicz , Aleksander Rozmus , Aleksander Schiele , Kazimierz Schie-

le,  Stanisław Sieczka , Stanisław Skupień , Karol Szostak , Fedor Wein-

schenk , Szczepan Witkowski , Mieczysław Wnuk , Karol Zając . Przez 

wiele lat brali oni aktywny udział w zawodach krajowych (w omawia-

nym okresie odbyło się dwadzieścia edycji narciarskich mistrzostw Pol-

ski) oraz międzynarodowych. W zimowych igrzyskach olimpijskich 

okresu międzywojennego wzięło udział dziewiętnastu narciarzy spod 

znaku PZN (nie licząc członków patroli wojskowych). Szczególnym 

wydarzeniem było zdobycie przez Stanisława Marusarza  tytułu wicemi-

strza świata w skokach narciarskich (Lahti 1938). W sportową rywali-

zację z powodzeniem włączały się także kobiety. Do najlepszych zawod-

niczek tego okresu należały: Wanda Dubieńska , Janina Loteczkowa , 

Helena Marusarzówna , Ela Michalewska , Hanna Schielowa , Bronisła-

wa Staszel-Polankowa , Zofi a Stopkówna . 

We współzawodnictwie sportowym okresu międzywojennego 

 liczyli się w zasadzie jedynie zawodnicy zrzeszeni w czterech zakopiań-

39. Franciszek Bujak  – mistrz Polski w latach 1920 i 1921, źródło: „Narciar-
stwo Polskie” t. I, Kraków 1925

40. III Związkowe Zawody o Mistrzostwo Polski – trasa biegu z prze-
szkodami, źródło: „Narciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925
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skich sekcjach narciarskich: SNPTT, „Sokoła”, „Strzelca” 

oraz „Wisły”. Pewien wyjątek stanowiły lata 1920–1925, kie-

dy to zakopiańczykom z powodzeniem stawiali czoło zawod-

nicy lwowscy, reprezentujący sekcje narciarskie „Czarnych” 

i „Pogoni”. 

Zawody o mistrzostwo Polski stanowiły cykliczną impre-

zę, organizowaną przez Polski Związek Narciarski począwszy 

od 1920 roku. Siódma edycja mistrzostw w roku 1927 od-

była się po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej. W ra-

mach zawodów w konkurencji mężczyzn oprócz kombinacji 

klasycznej rozgrywano także: bieg na dystansie 18 km, skoki, 

bieg sztucznej jazdy lub bieg z przeszkodami (w latach 1920–

1924), bieg patrolowy (do 1927), bieg sztafetowy 5×10 km 

(od 1924), bieg na dystansie 30 km (od 1925), bieg na dy-

stansie 50 km (od 1927), bieg zjazdowy (od 1929) oraz slalom (od 1933). W roku 1935 dystans biegu 

rozstawnego (sztafetowego) zmieniono na 4×10 km. Kobiety rywalizowały początkowo jedynie w bie-

gach na dystansach od 5 do 8 km. W roku 1933 wprowadzono bieg zjazdowy pań, a dwa lata później 

slalom. 

Początki zawodów międzynarodowych organizowanych pod egidą Polskiego Związku Narciarskie-

go sięgają roku 1922. Wówczas to na polecenie PZN Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Ta-

trzańskiego zorganizowała w Zakopanem Międzynarodowe Zawody o Mistrzostwo Tatr. W ich pro-

gramie znalazły się biegi (także w kategorii pań), konkurs skoków oraz bieg rozstawny.

41. Związkowe Zawody o Mistrzo-
stwo Polski (Krynica 1924) – przed 
startem do biegu pań, źródło: „Nar-
ciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925

42. Henryk Mückenbrunn  – mistrz Pol-
ski w latach 1924 i 1925, źródło: „Nar-
ciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925

43. Odprawa zawodni-
ków przed biegiem głów-
nym podczas VII Między-
narodowych Zawodów 
o Mistrzostwo Polski (Za-
kopane 1926 r.), źródło: 
„Narciarstwo Polskie” t. II, 
Kraków 1927
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44. VI Związkowe Zawody o Mistrzostwo Polski (Krynica 1925) – start do biegu pań
45. Stanisław Marusarz  – trzykrotny zdobywca tytułu mistrza Polski w okresie międzywojen-
nym (1932, 1935 i 1936)
46. Zofi a Stopkówna  (SNPTT) – zwyciężczyni w kombinacji alpejskiej kobiet XVI Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski w Narciarstwie, w towarzystwie Bronisława Czecha 
47. Bronisława Staszel-Polankowa  na trasie biegu pań, źródło: „Narciarstwo Polskie” t. II, Kra-
ków 1927
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48. Helena Marusarzówna  – najlepsza polska zawodniczka okresu międzywojennego 
w konkurencjach alpejskich, fot. H. Schabenbeck
49. Pierwsza zmiana drużyn w biegu sztafetowym o mistrzostwo PZN (1936)
50. Międzynarodowe Zawody Narciarskie o Mistrzostwo Tatr (Zakopane 1922) –  Hanna 
Schielowa  na mecie biegu pań
51. Bronisław Czech  – mistrz Polski w latach 1928, 1934 i 1937
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Podobne zawody zorganizowano w Zakopanem także rok później, rozszerzając program o bieg 

młodzików klasy A (13–16 lat) i klasy B (10–13 lat) oraz bieg złożony klasy młodszych (16–18 lat). 

Ich międzynarodowa obsada była jednak nader skromna (drużyna węgierska i jeden zawodnik HDW).

Ciężka sytuacja fi nansowa Polskiego Związku Narciarskiego w 1924 roku, związana z koniecznoś-

cią przygotowania ekspedycji olimpijskiej na I ZIO w Chamonix, oraz niekorzystna pod względem 

opadów śnieżnych zima w 1925 roku sprawiły, iż we wspomnianych sezonach zaniechano organizacji 

w Polsce kolejnych zawodów o mistrzostwo Tatr (od 1925 roku ich organizację przejęli Czechosłowa-

cy). Począwszy od roku 1926 niejakie nawiązanie do nich stanowić miały mistrzostwa Polski, którym 

nadano międzynarodową formułę. Od tamtej chwili krajowe mistrzostwa stanowiły cykliczną impre-

zę międzynarodową. Oprócz wspomnianych wyżej zawodów międzynarodową obsadę miały również 

niektóre imprezy regionalne, organizowane bądź to przez PZN, bądź przez poszczególne towarzystwa 

związkowe.

Na obszerniejsze omówienie zasługują z pewnością organizowane w Polsce dwukrotnie między-

narodowe zawody narciarskie FIS. Ich organizację powierzono Polskiemu Związkowi Narciarskiemu 

po raz pierwszy w 1928 roku na mocy uchwały Międzynarodowego Kongresu FIS w Sankt Moritz. 

Przygotowania do zawodów przewidzianych na luty 1929 roku rozpoczęto wiele miesięcy wcześ-

niej. Już podczas walnego zjazdu delegatów PZN w maju 1928 roku udzielono zarządowi główne-

mu wszelkich pełnomocnictw do przeprowadzenia organizacji zawodów. Preliminarz mistrzostw prze-

widywał trzydziestodwuprocentowy udział 

państwa w kosztach organizacyjnych. Pięt-

naście procent kwoty miały zapewnić gmi-

na i uzdrowisko Zakopane, trzy procent 

zobowiązały się przekazać Ministerstwo 

Robót Publicznych i Ministerstwo Ko-

munikacji. Pozostałe pięćdziesiąt procent 

kosztów miało pochodzić z zysków z wy-

dawnictw oraz biletów wstępu. Dalsze pra-

ce nad organizacją mistrzostw potoczyły 

się błyskawicznie. We wrześniu 1928 roku 

przekazano pierwsze kwoty na prace zwią-

zane z przebudową zakopiańskiej skoczni 

narciarskiej. W tym samym miesiącu pod-

czas konferencji organizacyjnej z udziałem 

stu trzynastu instytucji rządowych, samo-

rządowych oraz społecznych, w tym przed-

52. Międzynarodowe zawody narciar-
skie w Zakopanem (1923) – drużyna 
polska w składzie: Franciszek Bujak , 
Aleksander Rozmus , Henryk Mücken-
brunn , źródło: „Narciarstwo Polskie” 
t. I, Kraków 1925
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stawicieli siedmiu ministerstw powołano dziewięć komisji roboczych: artystyczną, biegu wojskowego, 

komunikacyjną, kwaterunkową, propagandy i prasy, reprezentacyjną, sanitarno-lekarską, skarbową 

oraz sportowo-techniczną. Poszczególne komisje rozpoczęły swe prace na podstawie szczegółowych re-

gulaminów, opracowanych jeszcze na przełomie sierpnia i września przez prezydium zawodów. Już pod 

koniec września rozesłano do związków zagranicznych szczegółowy program zawodów, z podaniem 

udogodnień, z jakich goście mieli korzystać w czasie pobytu w Polsce (zawodnicy oraz ofi cjalni przed-

stawiciele państw uczestniczących w zawodach byli gośćmi Polskiego Związku Narciarskiego). Wielką 

pomoc w pracach komitetu organizacyjnego okazały władze państwowe, a w szczególności: Minister-

stwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (za pośredni-

ctwem Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego), Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Poczt i Telefonów Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo 

Robót Publicznych. 

W zawodach oprócz Polaków wzięło udział ponad dwustu zawodników zagranicznych, reprezen-

tujących czternaście krajów (Anglię, Austrię, Czechosłowację, Finlandię, Francję, Jugosławię, Łotwę, 

Niemcy, Norwegię, Rumunię, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Włochy). Zadowolenie zagranicznych go-

ści z organizacji mistrzostw wyrażały najlepiej słowa depeszy nadesłanej przez Prezydium FIS na ręce 

Prezesa PZN – Aleksandra Bobkowskiego : Za nadzwyczajną organizację i przeprowadzenie pierwszych 

zawodów narciarskich FIS, które mogą służyć jako wzór dla następnych zawodów FIS, oraz za uprzejme 

53. Wojskowy bieg patrolo-
wy ze strzelaniem podczas 
międzynarodowych za-
wodów narciarskich w Za-
kopanem (1923), źródło: 
„Narciarstwo Polskie” t. I, 
Kraków 1925
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przyjęcie prezydium FIS najlepsze podziękowanie. Dla Polskie-

go Związku Narciarskiego „Skiheil”!

Podczas zakopiańskich zawodów po raz pierwszy w hi-

storii mistrzostw FIS nieofi cjalnie rozegrano bieg zjazdowy. 

Władze Międzynarodowej Federacji Narciarskiej planowały 

bowiem włączyć w przyszłości do programu zawodów FIS 

także konkurencje alpejskie. Zwycięzcą biegu zjazdowego zo-

stał Bronisław Czech  przed Anglikiem – W.R. Bra ckenem .

Poza ofi cjalnym programem rozegrano wówczas także 

bieg pań. Konkurencja ta stanowiła rodzaj kombinacji biegu 

płaskiego i zjazdowego na trasie o łącznej długości ok. 6 km. 

Spośród dwudziestu trzech zawodniczek zwyciężyła Broni-

sława Staszel-Polankowa  przed B. Friendlaendrovą-Havlovą  

(Czechosłowacja).

Omawiając organizację zakopiańskich zawodów FIS, 

należy wspomnieć jeszcze jeden istotny ich aspekt. Rada 

Naukowa Wychowania Fizycznego przy pełnej aprobacie 

władz PZN oraz pomocy fi nansowej PUWF zorganizowała 

wówczas badania lekarskie zakrojone na szeroką skalę. Mia-

ły one na celu zgromadzenie materiału do analiz stopnia wy-

trzymałości i wydolności wytrenowanych organizmów pod-

czas długotrwałego wysiłku. Badania przeprowadzono przed 

oraz bezpośrednio po zawodach, stosując w tym celu bardzo 

nowoczesną jak na owe czasy aparaturę. Odpowiednia orga-

nizacja badań umożliwiła sprawne i szybkie przeprowadze-

nie pracy naukowej przy trudnych i zmiennych warunkach. 

Wykonano wówczas m.in. pomiary antropometryczne, ba-

danie elektrokardiografem, pomiar ciśnienia krwi, osłuchi-

wanie serca, badanie radiologiczne, oddechowe, pomiar re-

akcji psychomotorycznej oraz badanie krwi.

Wielki sukces organizacyjny zawodów FIS w 1929 roku 

przekonał władze Polskiego Związku Narciarskiego do pod-

jęcia kolejnej inicjatywy w tym zakresie. Zdawano sobie do-

skonale sprawę, iż w obliczu rozwijającego się w Europie 

ruchu turystycznego, przejawiającego się m.in. poszukiwa-

54. Współzawodnictwo na trasie biegu zjazdowego podczas zawodów FIS w Zako-
panem (1929), źródło: „Narciarstwo Polskie” t. III, Kraków 1929

55. Badania lekarskie podczas zawodów FIS w Zakopanem (1929), źródło: „Narciar-
stwo Polskie” t. III, Kraków 1929
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niem nowych, atrakcyjnych terenów nar-

ciarskich i ośrodków sportów zimowych, 

można dzięki organizacji zawodów tej rangi 

osiągnąć ogromne korzyści popularyzator-

skie. Podczas międzynarodowego kongresu 

narciarskiego, obradującego w lutym 1936 

roku w Garmisch-Partenkirchen, przedsta-

wiciele PZN wysunęli kandydaturę związ-

ku do ponownej organizacji zawodów FIS 

w Polsce planowanych na rok 1939. Zimą 

1937 roku podczas obrad dyrekcji FIS 

w Chamonix władze PZN otrzymały nieofi -

cjalnie zgodę na organizację w Zakopanem 

Narciarskich Mistrzostw Świata.

Od razu przystąpiono do opracowania 

planu organizacyjnego zawodów oraz har-

monogramu robót inwestycyjnych wraz 

z wyznaczeniem terminu ich wykonania. 

Powołano w tym celu Sekretariat Generalny 

Zawodów FIS, którego kierownictwo zlecono Stanisławowi Fächerowi . Bezpośrednie kierownictwo 

akcji inwestycyjnej objął sam prezes PZN – Aleksander Bobkowski .

W lutym 1938 roku Międzynarodowa Federacja Narciarska jednogłośną uchwałą kongresu obra-

dującego w Helsinkach zleciła Polskiemu Związkowi Narciarskiemu organizację zawodów FIS. Mia-

ły to być zarazem III Narciarskie Mistrzostwa Świata, gdyż począwszy od zawodów FIS w Chamonix 

w 1937 roku rozgrywano je pod tą właśnie nazwą.

Z chwilą uzyskania ofi cjalnej decyzji władze PZN mogły przystąpić do zaplanowanej uprzednio 

pracy organizacyjnej. Podczas specjalnego posiedzenia zarządu głównego w dniu 30 marca 1938 roku 

powołano Komitet Organizacyjny Narciarskich Mistrzostw Świata. Dalsze jego szczegółowe prace 

przebiegały pod kontrolą odpowiednich komisji: sportowo-technicznej, reprezentacyjnej, przebiegu 

zawodów, lekarskiej, prasy i propagandy, inwestycyjno-budowlanej, komunikacyjnej, kwaterunkowej, 

werbunku i zjazdu turystycznego, artystycznej oraz skarbowej. W październiku 1938 roku rozesła-

no za granicę listy zgłoszeń, a dwa miesiące później na zaproszenie władz PZN przybyli do Zako-

panego członkowie dyrekcji FIS. Podczas swego pobytu wyrazili oni pełne uznanie dla stanu i po-

stępu prac przygotowawczych. Z chwilą gdy organizacyjne prace przygotowawcze dawały pewność 

przeprowadzenia zawodów w sposób odpowiadający założeniom prestiżowym, Prezydium Komitetu 

56. Prezydent Ignacy Mościcki  (w środku) w towarzystwie prezydenta FIS – N.R. Oestgaarda  (z lewej) 
i prezesa PZN – Aleksandra Bobkowskiego  podczas otwarcia zawodów FIS (1939)
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 Organizacyjnego zwróciło się do Prezydenta RP – Ignacego Mościckiego  i Marszałka Polski – Edwar-

da Śmigłego-Rydza  o przyjęcie protektoratu nad zawodami.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć oraz przeprowadzenie zawodów w sposób przewidziany pro-

gramem nie byłyby możliwe bez współpracy i pomocy wielu instytucji. Należały do nich w szczegól-

ności: Fundusz Pracy, Liga Popierania Turystyki, Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Poczt i Te-

legrafów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego, Tatrzańskie 

Towarzystwo Narciarzy, Zarząd Miejski Zakopanego. Szczególnie ofi arną współpracę w trakcie za-

wodów wykazały oddziały wojskowe. Ze względu na katastrofalne wręcz warunki pogodowe wojsko 

z wielkim wysiłkiem przygotowywało i utrzymywało trasy biegowe i zjazdowe oraz skocznię w stanie 

nadającym się do użytku. III Narciarskie Mistrzostwa Świata przeprowadzono ostatecznie w dniach 

11–19 lutego 1939 roku.

Rok 1922 stanowił okres wielkiej ekspansji polskiego sportu. Zwycięstwo polskich piłkarzy nad 

Szwedami w Sztokholmie, międzynarodowa obsada regat Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 

oraz międzynarodowe zawody lekkoatletyczne w Warszawie stanowiły najlepsze tego dowody. Swoje 

pierwsze kroki na arenie międzynarodowej stawiali wówczas także polscy narciarze. W kolejnych la-

tach władze Polskiego Związku Narciarskiego przykładały coraz większą wagę do startów zagranicz-

nych. Rekordowy pod tym względem okazał się rok 1927, kiedy to polscy narciarze aż dziewięciokrot-

nie wzięli udział w sportowych imprezach organizowanych poza granicami kraju. Pewne ograniczenia 

liczby startów zagranicznych spowodowane 

były względami fi nansowymi. Duże koszty 

organizacji sportowych ekspedycji powodo-

wały, iż władze PZN decydowały się wysy-

łać zawodników jedynie na imprezy większej 

rangi, bądź też zawody mające stanowić dla 

nich tzw. „dobrą szkołę”. W latach 1922–

1939 polscy narciarze wzięli udział w po-

nad siedemdziesięciu imprezach sportowych 

organizowanych poza granicami kraju, nie 

 licząc pomniejszych zawodów o charakte-

rze „pogranicznym”. Ukoronowanie tych 

startów stanowiło zdobycie przez Stanisława 

Marusarza tytułu wicemistrza świata w sko-

kach narciarskich. Miało to miejsce podczas 

narciarskich mistrzostw świata w fi ńskim 

Lahti w 1938 roku.

57. Bronisław Czech  na mecie biegu 
zjazdowego podczas zawodów FIS 
(Zakopane 1939)
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58. Grupa zawodników polskich podczas zawodów o puchar Francji w Luchon-
-Superbagneres (1923), źródło: „Narciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925
59. Drużyna polska przed wyjazdem do Pontarlier (1926) – stoją od lewej: Jó-
zef Bujak , Andrzej Krzeptowski I , Adam Krzeptowski  (delegat PZN), Stanisław 
Sieczka , źródło: „Narciarstwo Polskie” t. II, Kraków 1927
60. Józef Bujak  (SNPTT) na mecie biegu podczas międzynarodowych zawo-
dów w Starym Smokovcu (styczeń 1925), źródło: „Narciarstwo Polskie” t. I, 
Kraków 1925
61. Start polskiego patrolu w biegu wojskowym podczas Tygodnia Sportów Zi-
mowych w Chamonix (1924), źródło: „Narciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925
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62. Janina Loteczkowa  – dwukrotna triumfatorka w biegu pań rozgrywanym w ramach nar-
ciarskich mistrzostw Francji w latach 1927 i 1928, źródło: „Narciarstwo Polskie” t. III, Kra-
ków 1929
63. Ela Michalewska -Ziętkiewiczowa – jedna z najlepszych polskich zawodniczek okresu 
międzywojennego
64. ZIO w St. Moritz (1928) – Andrzej Krzeptowski II  po starcie do biegu na 50 km, źródło: 
„Narciarstwo Polskie” t. III, Kraków 1929
65. Uczestnicy konkursu skoków podczas II ZIO w Sankt Moritz (1928) – od lewej: Stani-
sław Sieczka , Bronisław Czech  i Andrzej Krzeptowski I , źródło: „Narciarstwo Polskie” t. III, 
Kraków 1929
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66. Bronisław Czech  (z lewej) i Karol Szostak  podczas Między-
narodowych Mistrzostw Niemiec w Oberstdorfi e (1930), źródło: 
„Raz Dwa Trzy”, Kraków 1930
67. Polska drużyna na zawodach w Ponte di Legno (1931)
68. Polska kadra narciarzy na III ZIO w Lake Placid, źródło: „Raz 
Dwa Trzy”, Kraków 1932  
69. Reprezentacja polskich narciarzy na mistrzostwa Węgier 
(Schwabenberg 1933), źródło: „Raz Dwa Trzy”, Kraków 1933 
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70. Mistrzostwa Anglii w Wengen (1935) – stoją od lewej: Stanisław Marusarz , Hugo 
Grosman , Bronisław Czech 
71. ZIO Garmisch-Partenkirchen (1936) – zmiana polskiej sztafety (od lewej: Marian Orle-
wicz , Stanisław Karpiel ), źródło: „Raz Dwa Trzy”, Kraków 1936
72. Polska reprezentacja na mistrzostwa świata w Engelbergu (1938) – od lewej: Jan 
Schindler , Jan Lipowski , Bronisław Czech , Marian Zając , J. Bochenek, źródło: „Raz Dwa 
Trzy”, Kraków 1938 
73. ZIO Garmisch-Partenkirchen (1936) – Karol Zając  na trasie slalomu, źródło: „Raz Dwa 
Trzy”, Kraków 1936
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W sezonie 1928/1929 pojawiła się w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego Komisja Sa-

neczkarska. Funkcję jej przewodniczącego do roku 1939 pełnił Roman Loteczka . Ponadto w jej pra-

cach uczestniczyli: B. Baldinger , Józef Kamyk , Andrzej Nowikow , Ferdynand Pawłowski , Stanisław 

Porzycki , Stanisław Rechowicz , Kazimierz Wiśniewski , Kazimierz Żarlikowski . W sezonie 1937/1938 

funkcję kapitana sportowego komisji objął Bronisław Witkowski . 

Działalność komisji objęła swym zasięgiem całość zagadnień związanych ze sportem saneczkowym, 

którego rozwój nie był koordynowany przez osobny związek. W roku 1929 komisja została przyję-

ta w poczet członków Międzynarodowego Związku Saneczkowego, co umożliwiło polskim zawodni-

kom udział w imprezach międzynarodowych. Zagraniczny „chrzest bojowy” saneczkarzy miał miejsce 

w Czechosłowacji podczas zawodów rozegranych w dniach 16–23 lutego 1930 roku.

W ciągu kilku sezonów działania komisji doprowadziły do odrodzenia sportu saneczkowego w Pol-

sce oraz jego wielkiego rozkwitu. Międzynarodowa Federacja Saneczkarska, doceniając poziom or-

ganizacyjny polskiego saneczkarstwa, powierzyła Polskiemu Związkowi Narciarskiemu organizację 

V Europejskich Mistrzostw Saneczkarskich oraz V Kongresu Saneczkarskiego. Obie imprezy odby-

ły się w 1935 roku w Krynicy. W tym samym roku przedstawiciel Komisji Saneczkarskiej przy PZN 

– Roman Loteczka  objął stanowisko członka Prezydium Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej. 

Dwa lata później na podstawie decyzji Kongresu Saneczkarskiego w Oslo powierzono mu funkcję pre-

zesa Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej. W roku 1937 na mocy decyzji kolejnego kongresu 

jego kadencję przedłużono na następny sezon. Głównym problemem hamującym rozwój sportu sa-

neczkowego w Polsce były względy fi nansowe, uniemożliwiające budowę odpowiednich torów sanecz-

karskich. Jedyny obiekt tego typu, który spełniał odpowiednie wymogi, istniał w Krynicy. Tam też 

organizowano cyklicznie saneczkarskie zawody o mistrzostwo Polski. Do wyróżniających się zawod-

ników w tej dyscyplinie należeli: Jan Domiter  (Związek Strzelecki), Maksymilian Enker  (Makkabi), 

Aleksander Gembal  (Straż Pożarna), Jan Lichota  (Związek Strzelecki), Jan Piechota  (KTH), Stanisław 

Rączkiewicz  (KTH), Bronisław Witkowski  (KTH). Wśród pań największe sukcesy odnosiły Regina 

Enkerówna  (Makkabi) oraz Helena Migaczówna  (KTH).

Komisja Saneczkarska dokładała wszelkich starań, by wysoką pozycję polskiego sportu saneczko-

wego utrwalać i rozwijać. Po sukcesach odniesionych na rodzimym gruncie podczas wspomnianych 

V Mistrzostw Europy (drugie miejsce Maksymiliana Enkera , trzecie Bronisława Witkowskiego  oraz 

drugie drużynowo) włączono się w kolejnych latach już na dobre w rywalizację na arenie międzyna-

rodowej. Polscy saneczkarze startowali w trzech kolejnych edycjach mistrzostw Europy: w Garmisch-

-Partenkirchen (1936), Oslo (1937) oraz Gaisbergu koło Salzburga (1938). W ten sposób pod koniec 

lat trzydziestych Polacy obok Niemców, Austriaków i Czechosłowaków zaliczani byli do saneczkarskiej 

czołówki.
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Lata 1945–1951
Całość działań związanych z odbudową i rozwojem sportu narciarskiego w latach powojennych 

leżała w gestii Komisji Sportowej PZN. W latach 1945–1951 przewodniczyli jej kolejno: Zbigniew 

Płonka , Andrzej Gerhardt  oraz Andrzej Romański . Działania ukierunkowane na odbudowę sportu 

narciarskiego w pierwszych latach powojennych napotykały wiele trudności. Jedną z najpoważniej-

szych stanowił brak sprzętu narciarskiego. Czołowi zawodnicy startowali niejednokrotnie w jednej 

konkurencji po kilku na tych samych nartach Nie lepiej przedstawiała się kwestia obiektów sporto-

wych, a w szczególności skoczni narciarskich. W sezonie 1945/1946 zaledwie kilka z nich nadawało się 

do użytku, w tym dwie na terenie ziem odzyskanych – w Dusznikach i Grunwaldzie. W następnych 

latach odnawiano, remontowano lub budowano kolejne nowe obiekty. W latach 1946–1947, w ra-

mach przygotowań do mistrzostw Polski, wybudowano dużą skocznię w Karpaczu. Autorem projektu 

był sam mistrz – Stanisław Marusarz . 

W lipcu 1948 roku przystosowano jedną ze skoczni w Szczyrku do warunków letnich, wykłada-

jąc rozbieg oraz zeskok specjalną masą ze słomy. W tych warunkach nie tylko trenowano, lecz tak-

że rozgrywano zawody. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był narciarz i działacz śląski – Antoni 

Wieczorek . Pod koniec 1948 roku oddano do użytku dwie nowe skocznie w ówczesnym powiecie 

nowo sądeckim w miejscowościach Sucha i Falkowa. Z uwagi na silny rozwój narciarstwa w tamtych 

rejonach wspomniane obiekty miały pierwszorzędne znacze-

nie. W 1949 roku PZN przystąpił do budowy nowych oraz 

modernizacji istniejących skoczni w okolicach Zakopanego 

(na Kopie Kondrackiej i w Dolinie Kościeliskiej). Pod koniec 

roku oddano także do użytku skocznię narciarską w Parku 

Sobieskiego w Warszawie. Rok później wprowadzono po raz 

kolejny pewne zmiany konstrukcyjne w zeskoku oraz profi lu 

skoczni na Krokwi w Zakopanem. Kilkuletnie wysiłki w kie-

runku odbudowy narciarskiej infrastruktury spowodowały, 

iż u progu sezonu 1950/1951 na terenie kraju funkcjonowa-

ły trzydzieści dwie skocznie zarejestrowane i zatwierdzone do 

użytku przez Polski Związek Narciarski.

Pierwsze lata powojenne charakteryzowały się dynamicz-

nym wzrostem liczebnym kadr zawodniczych. W sezonie 

1945/1946 w rywalizacji sportowej na arenie ogólnopolskiej 

uczestniczyło 270 zawodników i zawodniczek. W ciągu ko-

lejnych pięciu lat ich liczba wzrosła ponad dziesięciokrotnie.

74. Stanisław Marusarz  na tle skocz-
ni narciarskiej własnego projektu 
w Karpaczu (1947)
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W latach 1945–1951, podobnie jak w okresie międzywojennym, rywaliza-

cja sportowa na arenie ogólnokrajowej przebiegała zarówno w konkurencjach 

klasycznych, jak i alpejskich pod dyktando zawodników zakopiańskich zrzeszo-

nych głównie w SNPTT. Coraz częściej jednak do współzawodnictwa włączali 

się narciarze śląscy, osiągając niejednokrotnie wysokie wyniki sportowe.

12 grudnia 1945 roku odbyła się w Krakowie pierwsza powojenna konfe-

rencja programowa imprez zimowych planowanych przez Polski Związek Nar-

ciarski w sezonie 1945/1946. Zatwierdzono wówczas i ogłoszono szesnaście 

imprez sportowych planowanych od 16 grudnia 1945 roku do 27 stycznia 

1946 roku. Nawiązując do przedwojennych tradycji, wznowiono organiza-

cję sylwestrowych biegów sztafetowych o Puchar Kapitana Sportowego PZN. 

W pierwszej powojennej edycji wspomnianych zawodów, zorganizowanych 

31 grudnia 1945 roku, wzięło udział szesnaście drużyn (czternaście zakopiań-

skich oraz sztafety z Wrocławia i Krakowa).

W marcu 1946 roku z inicjatywy SNPTT zorganizowano w Zakopanem 

Zawody o Memoriał Bronisława Czecha . Miały one wówczas formę czwór-

boju (połączenie kombinacji klasycznej i alpejskiej), co stwarzało możliwość 

wyłonienia najbardziej wszechstronnych zawodników. Formułę tę stosowano 

corocznie aż do 1951 roku. W sezonie 1951/1952 konkurencje klasyczne i al-

pejskie rozdzielono. Zawody o Memoriał Bronisława Czecha  rozgrywane w la-

tach 1946–1951 można określić mianem teatru dwóch aktorów. Zwyciężali 

wówczas bowiem na zmianę – Stefan Dziedzic  (1946, 1947, 1950) oraz Józef 

Daniel-Krzeptowski  (1948, 1949, 1951).

31 marca 1946 roku rozegrano w Zakopanem zawody w biegu zjazdowym 

o Memoriał Heleny Marusarzówny . Odbyły się one w obsadzie międzynaro-

dowej, przy współudziale zawodniczek i zawodników węgierskich. Zwycię-

żyła wówczas zawodniczka węgierska – Iglanerne Eleod Anilo  przed Polką – 

Marią Bachledą-Curuś . Podobne zawody organizowano także w latach 1947, 

1950 i 1951. Zwyciężały kolejno: Teresa Kodelska , Barbara Grocholska  i Ma-

ria Kowalska . W sezonie 1951/1952 obie wspomniane imprezy połączono. 

Od tego czasu Memoriał Bronisława Czecha  i Heleny Marusarzówny  stał się 

imprezą cykliczną organizowaną, począwszy od 1953 roku, w obsadzie mię-

dzynarodowej. Oprócz wspomnianych już zawodników ścisłą krajową czo-

łówkę stanowili także: Anna Bujak, Jan Gąsienica Ciaptak oraz Józef i Stani-

sław Marusarzowie.

75. Skocznia „Olimpii” Goleszów – jedna z pierwszych mających 
sztuczne oświetlenie (1948)
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Już w sezonie 1945/1946, nawiązując do przedwojen-

nych tradycji, zorganizowano dwudzieste pierwsze z kolei 

Międzynarodowe Narciarskie Mistrzostwa Polski. Odby-

ły się one w Zakopanem w dniach 1–6 lutego 1946 roku. 

W latach 1945–1951 urządzono w sumie sześć edycji nar-

ciarskich mistrzostw Polski. Do najbardziej wyróżniających 

się zawodników tego okresu należeli (w nawiasach poda-

no liczbę tytułów mistrzowskich): Józef Daniel-Krzeptow-

ski  (8), Anna Bujak  (5), Stefan Dziedzic  (5), Jan Gąsieni-

ca Daniel  (5), Józef Marusarz  (5), Stanisław Marusarz  (5), 

Maria Kowalska  (3), Danuta Schiele  (3).

Omawiając organizację zawodów o mistrzostwo Polski, 

należy wspomnieć o narciarskich mistrzostwach Polski ju-

niorów, zainaugurowanych w sezonie 1947/1948 i organi-

zowanych odtąd corocznie. Imprezę poprzedziły przepro-

wadzone rok wcześniej w Szczyrku harcerskie mistrzostwa 

kraju z udziałem blisko czterystu młodych narciarzy.

W latach 1945–1951 polscy narciarze brali udział 

w siedmiu imprezach sportowych znaczącej rangi poza gra-

nicami kraju (w tym trzykrotnie w akademickich mistrzo-

stwach świata). W 1949 roku Polska była organizatorem 

międzynarodowych zawodów o Puchar Tatr, nawiązujących 

swą formułą do wspomnianej już imprezy zapoczątkowanej 

w Zakopanem w 1922 roku i kontynuowanej w latach ko-

lejnych w Polsce i Czechosłowacji.

Pierwszą po II wojnie światowej międzynarodową im-

prezę narciarską o doniosłym znaczeniu stanowił Między-

narodowy Tydzień Narciarstwa zorganizowany przez Fran-

cuski Związek Narciarski w dniach 11–17 lutego 1947 

roku w Chamonix. Pomimo ogromnych trudności fi nan-

sowych Polski Związek Narciarski zdecydował się wysłać do 

Francji reprezentację. Znaleźli się w niej zarówno „starzy” 

mistrzowie (Józef Daniel-Krzeptowski , Jan Kula , Stanisław 

Marusarz ), jak też narciarze młodzi, stojący dopiero u pro-

gu zawodniczej kariery (Andrzej Bachleda-Curuś , Stefan 

76. Start do biegu zjazdowego podczas zawodów na Kasprowym Wierchu (1946) – 
Lipoń ski  (27), Leopold Tajner  (28), Marian Orlewicz  (30)

77. Rywalizacja na trasie slalomu giganta podczas zawodów w Szczyrku (1947)
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 Dziedzic , Mieczysław Kozdruń , Tadeusz Kwapień , Józef Marusarz , Józef Matuszny , Marian Orlewicz,  

Jan Płonka , Jan Radkiewicz , Stanisław Skupień , Tadeusz Wowkonowicz ).

Udział w międzynarodowych zawodach w Chamonix miał dla polskiego narciarstwa pewne znacze-

nie symboliczne. Udowodnił mianowicie, iż polscy zawodnicy, pomimo kilkuletniej przerwy w star-

tach, są gotowi do powrotu na narciarskie szlaki. 

Sezon 1948/1949 stanowił istotny etap w powojennej odbudowie polskiego narciarstwa. Przepro-

wadzone wówczas w Zakopanem międzynarodowe zawody o Puchar Tatr, określane początkowo mia-

nem międzynarodowych mistrzostw Polski, stanowiły największe organizacyjne wyzwanie od czasów 

zakopiańskiego FIS. Zawody miały w swych założeniach stanowić promocję Zakopanego jako ośrod-

ka sportów zimowych Słowiańszczyzny i państw bałkańskich. Już w 27 października 1948 roku zorga-

nizowano w Zakopanem międzynarodową konferencję poświęconą ich organizacji. W jej trakcie do-

konano m.in. inspekcji urządzeń narciarskich oraz terenów przyszłych zawodów. W ramach dalszych 

przygotowań wyremontowano nartostradę z Hali Goryczkowej do Kuźnic, a także  dokonano pewnych 

78. Marian Woyna Or-
lewicz  jako chorąży 
polskiej reprezentacji 
podczas akademickich 
mistrzostw świata 
(Davos 1947)
79. Józef Marusarz  
w przejeździe slalomu 
podczas ZIO w Sankt 
Moritz (1948)
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przeróbek i adaptacji skoczni na Krokwi. Ogólne kierownictwo organizacyjne zawodów spoczywało 

w rękach wiceprezesa PZN – Aleksandra Fredro-Bonieckiego . Właściwą koordynację prac przygo-

towawczych zapewniały także powołane komisje fachowe (fi nansowo-gospodarcza, komunikacyjna, 

kwaterunkowa, porządkowa, propagandy i prasy oraz reprezentacyjna). Powołano także specjalną Ko-

misję Badań Naukowo-Lekarskich, która rozpoczęła prace od przeprowadzenia badań zawodników, 

planując jej działania również po zakończeniu zawodów. Mistrzostwo Tatr cieszyło się dużym zainte-

resowaniem dziennikarzy. Przybyło dziewięćdziesięciu jeden dziennikarzy, w tym piętnastu zagranicz-

nych, pozostających pod opieką biura prasowego mieszczącego się w hotelu „Europa”. Udział w za-

wodach, przeprowadzonych ostatecznie w dniach od 23 lutego do 6 marca 1949 roku, wzięło blisko 

dwustu sześćdziesięciu zawodników reprezentujących sześć krajów: Bułgarię, Czechosłowację, Finlan-

dię, Polskę, Rumunię oraz Węgry. 

Lata 1951–1957
Działalność Sekcji Narciarstwa GKKF w latach 1951–1957 nie wniosła niczego nowego w roz-

wój zaplecza sportowego w postaci obiektów i urządzeń narciarskich. Szkolenie kadr zawodniczych 

oraz organizacja współzawodnictwa sportowego odbywały się wówczas w oparciu o bazę stworzoną 

jeszcze w pierwszej powojennej pięciolatce. Nie lepiej przedstawiała się w omawianym okresie sprawa 

80. Polska reprezentacja podczas ce-
remonii otwarcia V ZIO w Sankt Mo-
ritz (1948)
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obiektów i urządzeń dla narciarstwa alpejskiego, takich jak tra-

sy zjazdowe i slalomowe oraz wyciągi narciarskie. Poważny prob-

lem stanowiły także niedostatki w produkcji krajowego sprzętu 

w postaci obuwia narciarskiego, nart oraz smarów. Obszerne dys-

kusje na ten temat prowadzono m.in. podczas obrad Rady Tre-

nerów Narciarstwa w dniach 20–23 maja 1952 roku. Przynio-

sły one działania jednak dopiero rok później. Rozpoczęto wtedy 

prace związane z wytyczeniem trasy slalomowej na stoku Nosala 

w Zakopanem. W styczniu 1954 roku zamontowano na stoku 

elektryczny wyciąg narciarski o długości trzystu metrów i prze-

pustowości stu osób na godzinę. Inwestycja ta pomyślana była 

głównie pod kątem treningów kadry zjazdowej. W tym samym 

roku oddano do dyspozycji także kilka wyciągów produkcji kra-

jowej typu „Janosik” o napędzie spalinowym. Ich jakość jednak 

pozostawiała początkowo wiele do życzenia.

Poważną przyczyną hamującą rozwój infrastruktury nar-

ciarskiej w omawianym okresie były decyzje podejmowane na 

szczeblu centralnym. Postanowienia ówczesnych komisji sejmo-

wych sprzeciwiające się przeznaczaniu znacznych środków fi nan-

sowych na podobne inwestycje spowodowane były opinią, ja-

koby wyciągi narciarskie stanowiły luksus, na który nie stać 

państwa w dobie realizacji założeń planu sześcioletniego. Było to 

stanowisko co najmniej dziwne, mając na uwadze fakt, iż plan 

ten w dziedzinie kultury fi zycznej zakładał m.in. rozbudowę in-

frastruktury sportowo-turystycznej.

Analizując działalność SN GKKF na niwie sportowej, nie 

sposób jednak nie dostrzec pewnych aspektów pozytywnych. Za-

liczyć do nich należy przede wszystkim wzbogacenie kalendarza 

sportowego o szereg nowych imprez oraz związany z tym wzrost 

liczby zawodników. W latach 1952–1957 zainaugurowano 

m.in.: zawody o Puchar Nizin, zawody o Puchar Gór, mistrzo-

stwa wojewódzkie oraz powiatowe. Istotne było również nadanie 

zawodom o memoriał Bronisława Czecha  i Heleny Marusarzów-

ny  formuły międzynarodowej. Fakt ten sprawił, iż wspomnia-

na impreza weszła na stałe do kalendarza FIS. W tychże latach 

81. Skocznia pod Krokwią w Zakopanem (1954)

82. Jan Raszka  – mistrz Polski w kombinacji norweskiej na trasie biegu (Zako-
pane 1952)
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 rozegrano sześć kolejnych edycji narciarskich mistrzostw Pol-

ski. Choć palmę pierwszeństwa w ich organizacji dzierżyło 

wciąż Zakopane, to jednak coraz częściej do głosu docho-

dził Szczyrk, posiadający doskonałe tereny, szczególnie dla 

konkurencji zjazdowych. Alpejską część zawodów o mistrzo-

stwo Polski organizowano tam trzykrotnie. Do najlepszych 

zawodników należeli (w nawiasach podano liczbę zdobytych 

tytułów mistrzowskich): Jan Gąsienica Ciaptak (13), Tadeusz 

Kwapień (8 indywidualnie, 4 w sztafetach), Stanisław Bu-

kowski (3 indywidualnie, 4 w sztafetach), Barbara Grochol-

ska (6), Maria Kowalska (6). 

W latach 1951–1957 kontynuowano współzawodni-

ctwo na arenie ogólnopolskiej w kategorii juniorów. Mło-

dzieżowe mistrzostwa Polski rozegrano wspólnie z zawodami 

w kategorii seniorów. Współzawodnictwo młodzieży miało 

w swych założeniach zmobilizować poszczególne zrzeszenia 

do bardziej wydajnej pracy nad kadrą młodzieżową. To z ko-

lei miało w przyszłości zapewnić stały dopływ młodych za-

wodników uprawiających narciarstwo wyczynowo. Brak za-

wodników stanowił bowiem w omawianym okresie jeden 

z poważniejszych problemów. O trafności tej decyzji świad-

czył ponad dwukrotny wzrost liczby uczestników mistrzostw 

Polski juniorów w latach 1952–1957.

Lata 1957–1989
Działalność na niwie sportowej stanowiła w latach 1957–

1989 podstawowy przejaw aktywności Polskiego Związku 

Narciarskiego. Wynikało to z faktu, iż wszelkie środki fi nan-

sowe pochodzące od instytucji centralnych kierowane były 

głównie z przeznaczeniem na rozwój sportu wyczynowego. 

Część z nich przeznaczano na rozbudowę istniejącej bazy ma-

terialnej w postaci urządzeń i obiektów dla narciarstwa spor-

towego. W latach 1957–1973 liczba samych tylko skoczni 

narciarskich uległa podwojeniu. Zwiększyła się także baza dla 

83. Polska reprezentacja narciarska na ZIO w Oslo (1952)

84. Polscy olimpijczycy na dworcu w Oslo (1952)
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85. Franciszek Gąsienica Groń  – pierwszy polski medalista olimpijski w narciarstwie (Cortina 
d’Ampezzo 1956 – III miejsce w kombinacji norweskiej)

narciarstwa alpejskiego w postaci tras zjazdowych oraz slalomowych. Stan większości urządzeń był jed-

nak niezadowalający. Z istniejących wówczas stu trzydziestu sześciu obiektów niewiele ponad połowa 

posiadała odpowiednie licencje, dopuszczające do organizowania na nich ofi cjalnych zawodów spor-

towych. Pozostała część wymagała poważnych remontów, a sporo znajdowało się w stanie wręcz opła-

kanym. 

Szukając przyczyn niepowodzeń polskich skoczków podczas mistrzostw świata w Falun (1974), 

zwrócono uwagę przede wszystkim na problem braku całorocznych obiektów treningowych w posta-

ci skoczni igelitowych. Niewielki obiekt tego typu istniał wówczas jedynie w Warszawie. Jeszcze pod 

koniec roku oddano do użytku kolejne, pokrywając igelitem trzy skocznie w Karpaczu. Nie spełniały 

one jednak oczekiwań ze względu na niewielkie rozmiary (punkt krytyczny największej z nich wynosił 

zaledwie 45 metrów). Dopiero pod koniec 1975 roku zakończono prace związane z pokryciem ma-

tami igelitowymi średniej skoczni na Krokwi w Zakopanem. Umożliwiała ona wykonywanie skoków 

na odległość ponad siedemdziesięciu metrów, stwarzając doskonałe warunki treningowe dla  czołówki 

86. Leopold Tajner (w środku) na rozbiegu skoczni 
(lata pięćdziesiąte)
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 zawodników. W 1976 roku pokryto igelitem małą skocznię na Krokwi 

(punkt krytyczny 56 metrów) oraz dwie najmniejsze skocznie o punk-

tach krytycznych 28 i 14 metrów. Stworzono w ten sposób najlepszy 

i największy w kraju kompleks obiektów umożliwiających przeprowa-

dzanie całego cyklu szkoleniowego.

U progu sezonu 1975/1976 funkcjonowało w Polsce osiem obiek-

tów z homologacją FIS: cztery skocznie (Zakopane – duża i średnia Kro-

kiew, Wisła, Szczyrk) oraz cztery trasy zjazdowe (Zakopane – trasa sla-

lomowa na Nosalu, trasa slalomu giganta z Pośredniego Goryczkowego, 

Szczyrk – trasa zjazdowa ze Skrzycznego, trasa slalomowa z Beskidka).

W latach osiemdziesiątych XX wieku niejednokrotnie podnoszono 

problem niedostatecznego wyposażenia podstawowych obiektów tre-

ningowych kadry, takich jak średnia skocznia na Krokwi czy trasa slalo-

mowa na Nosalu. Przede wszystkim zwracano uwagę na brak urządzeń 

naśnieżających stosowanych już wówczas powszechnie nie tylko w kra-

jach alpejskich, lecz także w NRD i Czechosłowacji. Ich brak zmuszał do 

„szukania śniegu” poza granicami kraju, co wiązało się niejednokrotnie 

z poważnymi nakładami fi nansowymi. Postulowano także wyposażenie 

średniej skoczni na Krokwi w wyciąg narciarski umożliwiający znaczne 

zwiększenie obciążeń treningowych. W obliczu słabych wyników uzy-

skiwanych przez polskich narciarzy we współzawodnictwie międzyna-

rodowym część fi rm zaczęła wycofywać się ze współpracy ze „Ski-Pool”. 

Stan osobowy kadr narciarstwa sportowego wynosił w 1957 roku 

około 3000 zawodników, 219 trenerów i instruktorów oraz 500 sę-

dziów. W kolejnych latach liczba zawodników systematycznie rosła. Re-

kordowy pod tym względem był rok 1973, kiedy to ich stan uległ nie-

mal podwojeniu. Wzrost liczby zawodników oraz organizacja nowych 

form współzawodnictwa sportowego pociągnęły za sobą konieczność 

znacznej rozbudowy liczebnej kadr sędziowskich. W latach 1957–1973, 

dzięki szkoleniom organizowanym przez Polski Związek Narciarski oraz 

jego wojewódzkie agencje, liczba sędziów narciarskich wszystkich klas 

wzrosła niemal trzykrotnie. Analiza liczbowa stanu kadr zawodniczych 

po 1973 roku pozwala zauważyć ich stopniową redukcję. W kolejnych 

latach dokonały jej niemal wszystkie kluby, przeznaczając środki fi nan-

sowe jedynie na narciarzy z perspektywami rozwoju lub legitymujących 

87. Igelitowa skocznia narciarska w Warszawie (początek lat siedem-
dziesiątych)

88. Maria Szatkowska  na trasie slalomu podczas mistrzostw świata 
w Badgastein (1958)



Działalność sportowa 95

się znacznymi osiągnięciami sportowymi. Sytuacja 

ta była spowodowana przede wszystkim rosnącymi 

kosztami utrzymania zawodników oraz koniecznoś-

cią zapewnienia im sprzętu sportowego odpowied-

niej klasy. 

W latach 1957–1989 narciarski kalendarz spor-

towy wzbogacił się o kolejne imprezy rozgrywane 

cyklicznie, z których część zyskała formułę między-

narodową. W 1958 roku, z inicjatywy działaczy 

OZN w Katowicach, zainaugurowano ogólno-

polskie zawody o Puchar Beskidów, rozgrywane 

w Wiśle i Szczyrku. Wspomniana impreza znacznie 

przyczyniła się do popularyzacji narciarstwa na tere-

nie Śląska. W 1960 roku Puchar Beskidów wszedł 

do ofi cjalnego kalendarza FIS. Podobną imprezę sta-

nowił, rozgrywany od 1963 roku w Szklarskiej Porę-

bie, Puchar Karkonoszy. W 1977 roku zainicjowano 

cykliczne zawody narciarskie o Puchar „Trybuny Robotniczej”. Dwa lata później impreza ta, rozgry-

wana podobnie jak Puchar Beskidów, zyskała rangę międzynarodową. 

W 1963 roku konkurencje narciarskie zostały po raz pierwszy włączone do programu spartakiad 

zimowych. Masowość tych imprez miała wpłynąć nie tylko na popularyzację narciarstwa, ale rów-

nież na podniesienie poziomu narciarstwa wyczynowego i dopływ nowych zawodników do dalszego 

ich szkolenia sportowego. W sezonie 1963/1964 w dyscyplinach narciarskich zimowych spartakiad 

w 6554 imprezach startowało 225 900 uczestników. Rok później w 2513 imprezach uczestniczyło 

193 424 narciarzy. Sezon 1966/1967 stał pod znakiem ogólnopolskiej spartakiady rozgrywanej na 

różnych szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, w pionach sportowych. Centralna Spartakiada, ro-

zegrana w marcu 1967 roku, zgromadziła sześciuset sześćdziesięciu zawodników i zawodniczek (w jej 

ramach rozegrano XLII Narciarskie Mistrzostwa Polski). W sezonie 1977/1978 wprowadzono punk-

tację w zawodach Pucharu Polski we wszystkich konkurencjach narciarskich, wzbogacając tym samym 

po raz kolejny kalendarz imprez sportowych. Zawody rozgrywane w ramach Pucharu Polski znacznie 

uatrakcyjniły sportową rywalizację, umożliwiając start wielu zawodnikom. To z kolei otworzyło klu-

bom sportowym drogę do dalszego rozwoju.

8 maja 1978 roku podjęto pierwszą w Polsce ofi cjalną próbę bicia rekordu prędkości w zjeździe 

na nartach. Prekursorem tej dyscypliny był Jacek Nikliński  – zawodnik zakopiańskiego AZS. Zgod-

nie z wymogami FIS specjalna komisja, której przewodniczył delegat techniczny – Stefan  Dziedzic , 

89. Czołowi polscy skoczkowie – od 
lewej: Piotr Fijas , Stanisław Kawulok , 
Stanisław Bobak  podczas zawodów 
o Puchar Beskidów (Szczyrk 1980)
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90. Polska kadra olimpijska przed wylotem do Squaw Valley (1960)

91. Antoni Łaciak  – wicemistrz świata na średniej 
skoczni (Zakopane 1962)

92. Pamiątkowa odznaka FIS 1962

93. Mistrzostwa świata FIS 
(Zakopane 1962), 
fot. R. Dawidowicz
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 zatwierdziła pierwszy krajowy rekord, wynoszący 

143,713 km/h. Próbę przeprowadzono w rejonie Kas-

prowego Wierchu na nartach „Atomic” produkcji se-

ryjnej o długości 225 cm. Rok później ten sam zawod-

nik poprawił swój wynik, uzyskując w klasie seryjnej 

161,725 km/h, a w klasie otwartej 180,632 km/h. Po-

mimo wzrostu popularności konkurencji w narciarstwie 

szybkim na świecie, w Polsce kolejnych prób bicia rekor-

du prędkości już jednak nie przeprowadzano. 

Najważniejszą imprezę krajową stanowiły narciar-

skie mistrzostwa Polski. W latach 1958–1989 rozegra-

no kolejnych 31 edycji tych zawodów. Główną część mi-

strzostw organizowano przeważnie w Zakopanem, choć 

kilkakrotnie ich arenę stanowiła Wisła. Część alpejską 

rozgrywano w Szczyrku i Zakopanem. 

Pod względem liczby zdobytych tytułów mistrza Pol-

ski w latach 1958–1989 absolutnym rekordzistą był biegacz narciarski – Józef Łuszczek . W oma-

wianym okresie sięgał on po mistrzostwo 35 razy, w tym 27 razy w konkurencji indywidualnej oraz 

ośmio krotnie w sztafecie. Na kolejnych pozycjach w tym rankingu fi gurują (w nawiasach podano 

liczbę zdobytych tytułów mistrzowskich): w konkurencjach klasycznych Stefania Biegun  (25), Anna 

Duraj-Gębala  (22), Józef Rysula  (20), Piotr Fijas  (13), Tadeusz Kwapień  (12), Stanisław Kawulok  (9), 

Stanisław Bobak  (8); Stanisław Bukowski  (7), w konkurencjach alpejskich Maciej Gąsienica Ciaptak  

(22), Barbara Grocholska-Kurkowiak  (20), Jan Bachleda  (16), Jan Gąsienica Ciaptak  (13), Andrzej 

Bachleda  (12), Ewa Grabowska  (10), Maria Kowalska  (6).

W latach 1952–1989 polscy narciarze wzięli udział w 27 imprezach sportowych najwyższej rangi 

(w tym ośmiokrotnie w zimowych igrzyskach olimpijskich). Dziesięciokrotnie plasowali się na pozy-

cjach medalowych, a ukoronowanie ich występów stanowiło zwycięstwo Wojciecha Fortuny  podczas 

olimpijskiego konkursu skoków na skoczni Okurayama w japońskim Sapporo.

W 1962 roku arenę zmagań narciarskich mistrzostw świata w konkurencjach klasycznych stanowi-

ło Zakopane. Udział w zawodach wzięło ponad pięciuset zawodników z dziewiętnastu krajów. Po raz 

pierwszy w historii narciarskich mistrzostw świata rozegrano dwa otwarte konkursy skoków (na dużej 

oraz średniej skoczni). Nowość stanowiło także ujęcie w programie mistrzostw konkurencji biegu pań 

na dystansie 5 km. Spośród zawodników polskich najlepiej spisali się skoczkowie. Na średniej skoczni 

tytuł wicemistrza świata wywalczył Antoni Łaciak . Na siódmym miejscu uplasował się Gustaw Bujok . 

W skokach na dużej skoczni szóste miejsce przypadło Antoniemu Łaciakowi , ósme zdobył Piotr Wala .

94. Mistrzostwa świata FIS – na trasie 
biegu (Zakopane 1962)
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W lutym 1970 roku w miejscowości Val Gardena (Włochy) odbyły się narciar-

skie mistrzostwa świata w konkurencjach alpejskich. Udział w nich wzięli przed-

stawiciele trzydziestu jeden krajów, co stanowiło rekord w zawodach FIS. Wśród 

polskich zawodników startujących podczas wspomnianych mistrzostw największy 

sukces osiągnął Andrzej Bachleda . W zjeździe, slalomie gigancie oraz slalomie zajął 

on miejsca: trzydzieste drugie, dziesiąte oraz szóste. W trójkombinacji zapewniło 

mu to trzecią pozycję i pierwszy w historii polskiego narciarstwa medal alpejskich 

mistrzostw świata.

W tym samym miesiącu w miejscowości Štrbské Pleso (Czechosłowacja) roze-

grano narciarskie mistrzostwa świata w konkurencjach klasycznych. Spośród Pola-

ków najlepiej zaprezentował się Stanisław Gąsienica Daniel, zajmując trzecią lokatę 

w konkursie skoków na dużej skoczni. W drużynowym konkursie skoków, roze-

granym poza ofi cjalnym programem, polski zespół w składzie: T. Pawlusiak, S. Gą-

sienica Daniel, J. Przybyła, A. Krzysztofi ak zajął wysokie piąte miejsce w stawce 

osiemnastu drużyn. 

Areną zmagań XI Zimowych Igrzysk Olimpijskich było w dniach 3–13 lutego 

1972 roku japońskie Sapporo. Polska kadra narciarzy liczyła trzynastu zawodników 

(w tym cztery kobiety). Podczas rozegranego w ramach igrzysk konkursu skoków 

na dużej skoczni zakopiańczyk Wojciech Fortuna  odniósł największy sukces w hi-

storii polskiego narciarstwa, zdobywając złoty medal olimpijski. Ten sam zawodnik 

zajął także wysoką szóstą pozycję w konkursie skoków na średniej skoczni. W slalo-

mie Andrzej Bachleda zajął 10 miejsce, w slalomie gigancie 9–10 miejsce. 

Rok 1974 był dla polskiego narciarstwa wyjątkowo udany. Podczas narciarskich 

mistrzostw świata w konkurencjach alpejskich (Sankt Moritz) oraz konkurencjach 

klasycznych (Falun) polscy zawodnicy trzykrotnie zajmowali pozycje medalowe. 

Podczas zawodów alpejskich drugie miejsce i srebrny medal w trójkombinacji wy-

walczył Andrzej Bachleda . Oprócz niego lokaty w pierwszej dziesiątce w trójkom-

binacji uzyskali Maciej Gąsienica Ciaptak  (6 miejsce) oraz Roman Dereziński  

(8 miejsce). W Falun najlepiej spisali się: w biegu na dystansie 30 km Jan Staszel  – 

3 miejsce; w skokach na średniej skoczni Tadeusz Pawlusiak  – 10 miejsce; w kom-

binacji norweskiej Stefan Hula  – 3 miejsce, Jan Legierski  – 7 miejsce. W całej do-

tychczasowej historii startów Polaków w narciarskich mistrzostwach świata były to 

wyniki zdecydowanie najlepsze. 

Rok 1978 stał w polskim narciarstwie zdecydowanie pod znakiem Józefa Łusz-

czka . Podczas narciarskich mistrzostw świata, rozegranych w trzeciej dekadzie 

95. Andrzej Bachleda  – pierwszy polski medalista mi-
strzostw świataw narciarstwie alpejskim (Val Gardena 
1970)
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96. Andrzej „Ałuś” Bachleda w przejeździe slalomu pod-
czas mistrzostw świata w Val Gardena (1970)
97. Stanisław Gąsienica Daniel  – brązowy medalista narciar-
skich mistrzostw świata (Štrbske Pleso 1970)
98. Wojciech Fortuna  – mistrz olimpijski z Sapporo (1972)
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 lutego w fi ńskim Lahti wywalczył on złoty medal w biegu na dystansie 15 km, brązowy – w biegu na 

30 km, zajął także wysoką – siódmą lokatę w maratonie narciarskim na dystansie 50 km. Za te wyczy-

ny Józef Łuszczek  odebrał z rąk prezydenta Finlandii – Urho Kekkonena  oraz prezydenta FIS – Marca 

Hodlera  puchar dla najlepszego biegacza mistrzostw. W tym samym roku w Garmisch Partenkirchen 

rozegrano kolejną edycję narciarskich mistrzostw świata w konkurencjach alpejskich. Wśród mężczyzn 

w trójkombinacji szóstą pozycję zajął Maciej Gąsienica Ciaptak , ósmą – debiutujący w mistrzostwach 

Wojciech Gajewski.

W 1979 roku podczas V Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich, rozegranych w dniach 17–18 

marca w jugosłowiańskiej Planicy, sporą niespodziankę sprawił Piotr Fijas , plasując się na trzeciej po-

zycji (skoki na odległość 162 m i 166 m). 

Jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w 1980 roku były XIII Zimowe Igrzyska Olim-

pijskie, rozegrane na przełomie lutego i marca w Lake Placid (USA). W konkurencjach narciarskich 

Polskę reprezentowało ośmiu zawodników (panie nie startowały). Powszechnie liczono na medal Jó-

zefa Łuszczka . Choć uzyskał on wysokie lokaty, to jednak nie udało mu się powtórzyć wyników z mi-

strzostw świata w Lahti. Najlepsze rezultaty wśród Polaków uzyskali: w biegu na dystansie 15 km Józef 

Łuszczek  – 6 miejsce; w biegu na dystansie 30 km Józef Łuszczek  – 5 miejsce; w kombinacji klasycznej 

Jan Legierski  – 10 miejsce; w skokach na średniej skoczni Stanisław Bobak  – 10 miejsce. 

100. Stefan Hula  – 
brązowy medali-
sta narciarskich 
mistrzostw świata 
w Falun (1974)

99. Jan Staszel  – brązowy medalista 
mistrzostw świata w biegu na 30 km 
(Falun 1974)
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Rok 1982 stał na świecie pod znakiem narciarskich mistrzostw świata. Na przełomie stycz-

nia i lutego w austriackim Schladming-Haus rozegrano zawody w konkurencjach alpejskich. Pol-

skę reprezentowały wówczas jedynie Dorota  i Małgorzata  Tlałkówny. Uzyskane wyniki (Dorota 

– 4 miejsce w slalomie, Małgorzata  – 9 miejsce w kombinacji) potwierdziły wysokie pozycje obu 

zawodniczek w światowym rankingu narciarstwa alpejskiego. 

W XIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, rozegranych w dniach 7–19 lutego 1984 roku 

w Sarajewie (Jugosławia), wzięła udział sześcioosobowa reprezentacja polskich narciarzy. Najwyż-

szą lokatę uzyskała wówczas Małgorzata  Tlałka (szóste miejsce w slalomie gigancie). Wysoka – 

trzynasta lokata przypadła w tej samej konkurencji Ewie Grabowskiej . Wśród mężczyzna najlepiej 

spisał się Piotr Fijas , zajmując siódmą pozycję w skokach na średniej skoczni. 

Arenę zmagań narciarskich mistrzostw świata w konkurencjach alpejskich stanowiło w lutym 

1985 roku włoskie Bormio. Podczas tych zawodów Polskę reprezentowały jedynie Dorota  i Mał-

gorzata  Tlałkówny. Najlepsze rezultaty osiągnęły one wówczas w slalomie (Dorota  – 6 miejsce, 

Małgorzata  – 7 miejsce). 

Opisując zagraniczne starty polskich narciarzy w 1987 roku, należy wspomnieć o sukcesie Pio-

tra Fijasa  w zawodach cyklu Pucharu Świata, rozegranych 15 marca na słynnej skoczni Velikanka 

w Jugosławii. Lądując na 194 metrze ustanowił on wówczas nowy rekord świata w długości skoku, 

102. Józef Łuszczek  na trasie biegu na 15 km 
podczas mistrzostw świata w Lahti (1978)

103. Piotr Fijas  – brązowy medalista mi-
strzostw świata w lotach narciarskich 
(Planica 1979)

101. Dorota  (z lewej) i Małgorzata  Tlałkówny – najlepsze polskie narciarki alpejskie
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niepobity przez następnych siedem lat. Jest to do dzisiaj 

najdłuższy skok w historii oddany stylem klasycznym 

(z równoległym prowadzeniem nart). 

Podczas XV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, zor-

ganizowanych w dniach 13–28 lutego 1988 roku 

w Calgary (Kanada) Polskę reprezentowała czterooso-

bowa ekipa narciarzy. Najlepsze wyniki uzyskał wów-

czas Piotr Fijas  – 10 miejsce w skokach na średniej 

skoczni. 

Lata 1989–1999
Organizacja współzawodnictwa sportowego stano-

wiła w latach 1989–2019, podobnie jak w poprzednim 

okresie, główny kierunek działań Polskiego Związku 

Narciarskiego. Opracowanie kalendarza imprez sporto-

wych w kolejnych sezonach spoczywało w gestii komi-

sji odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych konkurencji narciarskich: biegów, zjazdów, skoków 

oraz kombinacji norweskiej. W 1994 roku wszystkie te komisje znalazły się w strukturach Wydziału 

Narciarstwa Sportowego PZN. W 1996 roku przy komisji biegów powołano podkomisję nartorolek. 

W tym samym roku opracowano polski Regulamin Komisji Nartorolek, zgodny z regulaminem FIS 

w tej dyscyplinie. Główny rejon sportowej działalności w konkurencji nartorolek stanowiło wojewódz-

two jeleniogórskie z ośrodkami w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze. W grudniu 1999 

roku powołano komisję carvingową PZN. W październiku 2000 roku rozpoczęła działalność komisja 

ds. narciarstwa zjazdowego na trawie. 

Po 1989 roku zrezygnowano całkowicie z prób rozgrywania poszczególnych konkurencji w ra-

mach narciarskich mistrzostw Polski w jednym miejscu i czasie. Dotyczyło to zarówno dyscyplin kla-

sycznych, jak i alpejskich. Klasycy walczyli przeważnie w trzech lub czterech turach (biegi krótkie, 

biegi długie, skoki, kombinacja norweska), alpejczycy – oddzielnie w konkurencjach technicznych 

i szybkościowych. We współzawodnictwie o mistrzostwo Polski największe sukcesy odnosili: w konku-

rencjach klasycznych, wśród mężczyzn: Kazimierz Bafi a, Krystian Długopolski, Stefan Habas, Stefan 

Hula, Maciej Kot, Maciej Kreczmer, Janusz Krężelok, Adam Małysz, Robert Mateja, Łukasz Rutkow-

ski, Wojciech Skupień, Kamil Stoch, Rafał Śliż, Stanisław Ustupski, Krzysztof Wańczyk, Janusz Zyg-

muntowicz, Piotr Żyła; wśród kobiet: Bernadetta Bocek, Martyna Gilewicz, Sylwia Jaśkowiec, Justyna 

Kowalczyk, Paulina Maciuszek, Małgorzata Ruchała, Kornelia Marek; w konkurencjach  alpejskich, 

104. Piotr Fijas  jako nowy rekordzista 
świata w długości skoku (194 m) – Ju-
gosławia 1987
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wśród mężczyzn: Maciej Bydliński, Michał Kałwa, Szymon Kraciuk, Wojciech Podgórny, Marcin Sza-

frański, Wojciech Zagórski; wśród kobiet: Anna Berezik, Karolina Chrapek, Agnieszka Gąsienica Da-

niel, Dorota Kaczmarek, Katarzyna Karasińska, Aleksandra Kluś, Dagmara Krzyżyńska, Katarzyna 

Szafrańska. 

W 1998 roku zainaugurowano rywalizację w ramach mistrzostw Polski w skokach na igelicie. Do 

roku 2003 zawody rozgrywano jedynie na średniej skoczni, od 2004 roku także na dużej. 8 marca 

2001 roku rozegrano w Szczyrku I Carvingowe Mistrzostwa Polski. Ich organizację poprzedziła prze-

prowadzona w sezonie 1999/2000 pierwsza edycja carvingowego Pucharu Polski. 

Arenę zmagań XVI Zimowych Igrzysk Olimpijskich stanowiła w dniach 8–23 lutego 1992 roku 

francuska miejscowość Albertville. W konkurencjach narciarskich Polskę reprezentowało wówczas 

piętnastu zawodników (w tym sześć kobiet). Najlepszą lokatę wywalczył Stanisław Ustupski (8 miej-

sce w kombinacji klasycznej). 

W dniach 18–28 lutego 1993 roku w Falun (Szwecja) odbyły się narciarskie mistrzostwa świata 

w konkurencjach klasycznych. Najwyższą lokatę wśród Polaków uzyskała wówczas Bernadetta Bocek 

(7 miejsce w biegu na dystansie 30 km stylem dowolnym).

Organizatorem mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w marcu 1995 roku było kanadyjskie 

Th under Bay. Wśród Polaków godne uwagi występy zaliczyli wówczas jedynie skoczkowie. Adam Ma-

łysz uzyskał dziesiątą lokatę na średniej i jedenastą na dużej skoczni.

W trzeciej dekadzie lutego 1997 roku najlepsi narciarze klasyczni gościli w Norwegii. W miejsco-

wości Trondheim rozegrano wówczas narciarskie mistrzostwa świata. W polskiej ekipie najlepiej zapre-

zentował się Robert Mateja (5 lokata w konkursie skoków na średniej skoczni). 

Podczas XVIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich, rozegranych w dniach 7–22 lutego 1998 roku 

w Nagano (Japonia), w konkurencjach narciarskich Polskę reprezentowało dwunastu zawodników 

(w tym pięć kobiet). Uzyskali oni jednak w większości bardzo odległe pozycje. Wśród nich najlepiej 

zaprezentował się Andrzej Bachleda junior (5 miejsce w kombinacji alpejskiej). 





Lata 2000–2021 – najlepszy okres 
w historii PZN
WOJCIECH SZATKOWSKI

J
eszcze nigdy dotąd na przestrzeni 100-letniej historii PZN narciarze z orzełkiem na ramieniu 

nie zdobyli tylu medali olimpijskich, mistrzostw świata FIS i nie stawali tak często na podium 

zawodów Pucharu Świata FIS w skokach narciarskich, biegach narciarskich i snowboardzie, co 

w opisywanym tutaj czasie. Bez mała dwie dekady (2000–2019) to lata międzynarodowych

 sukcesów polskich narciarzy startujących w barwach Polskiego Związku Narciarskiego. W oma-

wianym czasie odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie: 2002 – Salt Lake City, 2006 – Turyn, 2010 

– Vancouver, 2014 – Soczi i 2018 – Pjoengczang. Z każdych zawodów olimpijskich narciarze Polskie-

go Związku Narciarskiego, reprezentanci Polski, wracali z medalami, a najlepsze okazały się występy 

w Vancouver i Soczi. Spośród 15 medali olimpijskich, zdobytych dotąd przez naszych narciarzy, aż 13 

jest dorobkiem sportowców PZN z tego okresu.

W tym okresie zorganizowano Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS: 

2001 – Lahti, 2003 – Val di Fiemme/Predazzo, 2005 – Oberstdorf, 2007 – Sapporo, 2009 – Libe-

rec, 2011 – Oslo, 2013 – Val di Fiemme/Predazzo, 2015 – Falun, 2017 – Lahti i 2019 – Seefeld. 

I z tych imprez mistrzowskich narciarze PZN wracali do Polski z licznymi medalami, a najlepszymi 

okazały się: 2003 – Val di Fiemme/Predazzo, gdzie Adam Małysz zdobył dwa złote medale w skokach 

narciarskich, w dodatku z rekordami skoczni, co było wyjątkowo udanym występem. W roku 2009 

w Libercu w biegach narciarskich królowała, z dwoma złotymi medalami i jednym brązowym, Justy-

na Kowalczyk. W 2013 r. medal wreszcie zdobyła drużyna skoczków, która potwierdziła świetną dys-

pozycję cztery lata później w Lahti 2017 zdobywając w konkursie drużynowym złoty medal. Polscy 

4
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 skoczkowie po raz pierwszy w historii zdobyli drużyno-

wy medal w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, 

a Kamil Stoch dołożył do tego medal w klasyfi kacji in-

dywidualnej. Spośród 35 medali mistrzostw świata – do-

tychczasowego dorobku polskich narciarzy – w tym okre-

sie zdobyto aż 23. Podobnie jeszcze nigdy dotąd narciarze 

PZN nie zdobyli tylu medali na mistrzostwach świata ju-

niorów, stali na podium zawodów Pucharu Kontynental-

nego i zawodów niższej rangi. Narciarstwo polskie stało 

się dostrzegalne na arenie światowej.

Wreszcie na 100-lecie PZN, na Mistrzostwach Świa-

ta FIS w Seefeld, dwa medale na normalnej skoczni zdo-

byli Dawid Kubacki – złoto i Kamil Stoch – srebro. Było 

to tym bardziej niespodziewane, że nasi zawodnicy atako-

wali podium z dalekich pozycji po pierwszej serii skoków. 

Taka sytuacja jeszcze nigdy nie wydarzyła się w historii 

skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata FIS. 

W zawodach rangi pucharowej nasi zawodnicy od-

nieśli szereg zwycięstw: Adam Małysz (39), Kamil Stoch 

(39), Justyna Kowalczyk (31), Piotr Żyła (1), Maciej Kot 

(2), Dawid Kubacki (2), Krzysztof Biegun (1), Jan Zio-

bro (1) i Janusz Krężelok (1). Polscy narciarze triumfo-

wali także 10 razy w klasyfi kacji generalnej Pucharu Świa-

ta FIS, zdobywając prestiżową Kryształową Kulę: Adam 

Małysz 4 razy, Justyna Kowalczyk 4 razy i Kamil Stoch 

2 razy. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. 

Nigdy wcześniej w dziejach PZN nie było takiego zainte-

resowania społecznego wynikami naszych narciarzy. Do-

wodem na to są statystyki oglądalności olimpijskich kon-

kursów skoków i biegów narciarskich. Miliony Polaków 

śledziły na ekranach telewizyjnych skoki Adama Małysza, 

Kamila Stocha i naszej drużyny oraz biegi Justyny Ko-

walczyk. Polski Związek Narciarski położył także nacisk 

na ogólną dostępność informacji o swoich działaniach, 

a podstawowym medium związku jest strona internetowa 

105. Adam Małysz z czwartą w swej karierze Kryształową Kulą (Planica – marzec 2007)

106. Podium, od lewej S. Ammann, A. Małysz, T. Morgenstern (MŚ Sapporo 2009) 
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www.pzn.pl. Związek fi rmował w tym okresie kilka ciekawych wydawnictw, związanych z historią pol-

skiego narciarstwa, wydawał kalendarze i brał udział w licznych kampaniach medialnych.

Narciarze pod barwami PZN zwyciężali w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni: Adam Małysz 

(2001), Kamil Stoch (2017, 2018) i Dawid Kubacki (2020). W prestiżowym Tour de Ski czterokrot-

nie triumfowała Justyna Kowalczyk. Najlepsze wyniki PZN osiągnął w skokach narciarskich i bie-

gach, natomiast dokonał się także znaczący postęp w kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim, 

snowboardzie i skicrossie. PZN zainicjował wiele cennych inicjatyw, jak 

 Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich, Program „Szukamy 

następców mistrza”, program rozwoju biegów narciarskich i kilka innych. 

PZN zaznaczył się także na arenie międzynarodowej poprzez działal-

ność polskich działaczy w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) 

i w narciarstwie akademickim. Na arenie krajowej stopniowo rozwijano 

i modernizowano dwa główne ośrodki narciarstwa: Zakopane i Wisłę. Po-

łożono nacisk na rozpropagowanie narciarstwa wśród dzieci i młodzieży. 

Wspierano szkoły sportowe. 

Pierwszym przełomowym dla pozycji PZN okresem były lata wspa-

niałych sukcesów Adama Małysza 2001–2003, które spowodowały duże 

zainteresowanie narciarstwem wyczynowym ze strony mediów (transmi-

sje telewizyjne), a PZN znalazł darczyńców i sponsorów, co  gwarantowało 

109. Od prawej: A. Małysz, T. Morgen-
stern, A. Kofl er (MŚ Oslo 2011)

108. Drugie złoto Justyny Kowalczyk, 
30 km (MŚ Liberec 2009)

107. J. Kowalczyk 
(z prawej) i trener 
A. Wierietielny, twórca 
jej sukcesów, po zwy-
cięskim biegu na 15 km 
(M.Ś. Liberec 2009)
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ciągłość sukcesów i zabezpieczenie szkoleniowe kadr. Zwycięstwa Adama Małysza rozpoczęły okres 

„małyszomanii” w naszym kraju. Rozwój narciarstwa po sukcesach mistrza z Wisły spowodował także 

poprawę bazy sportowej i modernizację skoczni im. Stanisława Marusarza w Zakopanem oraz zespołu 

skoczni średnich i budowę nowej skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince (2008). Zmodernizo-

wano także obiekt Szczyrk-Skalite. Na skoczniach w Zakopanem i w Wiśle rozgrywane są zawody ran-

gi Pucharu świata FIS. Wisła rozpoczyna cykl pucharowych zawodów w listopadzie (jest tak od dwóch 

sezonów), a zawody w Zakopanem odbywają się w drugi lub trzeci weekend stycznia. Organizowa-

ne są w Polsce także zawody Pucharu Kontynentalnego FIS. Latem na obydwu obiektach tysiące fa-

nów skoków narciarskich skupiają zawody cyklu Letniej Grand Prix. Na skoczni w Szczyrku-Skalitem 

odbywają się mistrzostwa Polski, podobnie jak na trasach biegowych na Kubalonce i w Zakopanem. 

Dodajmy, że Zakopane było także organizatorem zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej 

i zawodów juniorów. Na Polanie Jakuszyckiej odbyły się zawody cyklu Pucharu Świata FIS w biegach 

narciarskich.

Głównymi bohaterami tego okresu byli: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch. Im właś-

nie poświęcamy osobne rozdziały tej publikacji. Swoje miejsce w historii PZN mają także Dawid Ku-

backi, Maciej Kot, Piotr Żyła, Sylwia Jaśkowiec, Janusz Krężelok i inni narciarze tego okresu.

Lata 2006–2019 stanowią najlepszy okres w stuletniej historii Polskiego Związku Narciarskiego 

w zakresie sportu kwalifi kowanego. W roku 2006 prezesem PZN został Apoloniusz Tajner. W tym 

okresie rokrocznie około 55–60 zawodników i zawodniczek brało udział w zawodach międzynaro-

dowych w skokach narciarskich, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, konkurencjach al-

pejskich, ski crosie i snowboardzie. Szkolenie na szczeblu centralnym zabezpieczało w tym czasie od 

22–25 trenerów, 10–12 serwisantów, 5 do 7 fi zjoterapeutów, 5 lekarzy, 5–7 naukowców z różnych 

dziedzin. W tych pięciu latach nasi zawodnicy zdobyli szereg medali i osiągnęli wiele wartościowych 

wyników, w tym z najważniejszych: 6 medali olimpijskich (1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe) – Igrzy-

ska Olimpijskie Turyn 2006: brązowy medal Justyny Kowalczyk na 30 km, Igrzyska Olimpijskie 

Vancouver: złoty medal Justyny Kowalczyk na 30 km, srebrny medal Justyny Kowalczyk w sprincie, 

brązowy medal Justyny Kowalczyk na 15 km. Dwa srebrne medale na skoczni normalnej i dużej zdo-

był Adam Małysz. Na Mistrzostwach Świata Międzynarodowej Federacji FIS nasi zawodnicy sięg nęli 

po następujące medale: 4 medale mistrzostw świata (3 złote, 1 brązowy) – mistrzostwa świata senio-

rów Sapporo 2007 – złoty medal Adama Małysza na skoczni K 90, mistrzostwa świata seniorów Li-

berec 2009 – złoty medal Justyny Kowalczyk na 30 km, złoty medal Justyny Kowalczyk na 15 km, 

brązowy medal Justyny Kowalczyk na 10 km. Dzięki tym wynikom Polska zajęła 5 miejsce w klasy-

fi kacji medalowej tych mistrzostw. W klasyfi kacji generalnej: Puchar Świata 2007 – 1 miejsce Adam 

Małysz, skoki narciarskie (czwarty raz w karierze), Puchar Świata 2008 – 3 miejsce Justyna Kowal-

czyk, biegi narciarskie, Puchar Świata 2009 – 1 miejsce Justyna Kowalczyk biegi narciarskie, Puchar 
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110. J. Kowalczyk z medalem po biegu na 30 km (MŚ Oslo 2011) 

111. A. Małysz z medalem i pucharem (MŚ Oslo 2011)

113. Olimpijskie złoto Kamila Stocha (ZIO, Soczi 2014)

112. Justyna Kowalczyk 
biegnie po olimpijskie 

złoto (ZIO, Soczi 22014, 
bieg na dystansie 10 km)
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Świata 2010 – 1 miejsce Justyna Kowalczyk, biegi narciarskie. Mistrzostwa Świata juniorów: 11 me-

dali (5 złotych, 3 srebrne, 3  brązowe) – 2006 Tarvisio: 2 złote medale Justyny Kowalczyk, biegi nar-

ciarskie, 2008 Zakopane: brązowy medal drużyny skoczków narciarskich (Łukasz Rutkowski, Maciej 

Kot, Krzysztof Miętus, Dawid Kowal), 2009 La Praz U 23: 2 złote medale Sylwii Jaśkowiec, biegi 

narciarskie, 2009 Szczyrbskie Pleso: srebrny medal Maciej Kot, skoki K 90, brązowy medal druży-

ny skoczków narciarskich: Jakub Kot, Maciej Kot, Grzegorz Miętus, Andrzej Zapotoczny). Ponadto 

sukcesem zakończył się udział juniorów w 2009 roku w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 

114. S. Jaśkowiec i J. Kowalczyk z brą-
zowymi medalami po sztafecie sprin-
terskiej (MŚ Falun 2015)
115. U góry: P. Żyła, K. Murańka, 
u dołu: J. Ziobro, K. Stoch. Brązowy 
medal drużyny (MŚ Falun 2015)
116. Piotr Żyła z brązowym medalem 
(MŚ Lahti 2015)
117. Od lewej: K. Stoch, M. Kot, D. Ku-
backi, P. Żyła ze złotym medalem 
w drużynie (MŚ Lahti 2015)
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w Szczyrku i  Wiśle – złoty medal zdobył Paweł Słowiok, kom-

binacja norweska, srebrny – drużyna: Paweł Słowiok, Adam 

Cieślar i A. Gąsienica, kombinacja norweska, brązowy medal 

Adam Cieślar, kombinacja norweska. Inne wartościowe wyni-

ki tego okresu to: 10 miejsc polskich narciarzy w pierwszych 

„szóstkach” IO i Mistrzostw Świata – 4 miejsce drużyny skocz-

ków (Adam Małysz, Stefan Hula, Kamil Stoch i Łukasz Rut-

kowski) na MŚ w Libercu; 4 miejsce Kamila Stocha na MŚ 

w Libercu na K 95; 4 miejsce Adama Małysza na MŚ w lotach 

narciarskich, Planica 2010; 4 miejsce drużyna na MŚ w lotach 

narciarskich, Planica 2010 (Adam Małysz, Stefan Hula, Kamil 

Stoch, Łukasz Rutkowski); 5 miejsce Justyny Kowalczyk na IO 

w Vancouver w biegu na 10 km; 5 miejsce drużyny skoczków 

narciarskich na IO w Turynie 2006 (Adam Małysz, Piotr Żyła, 

Kamil Stoch, Robert Mateja); 5 miejsce w sprincie parami na 

MŚ w Sapporo 2007 (Janusz Krężelok, Maciej Kreczmer); 6 

miejsce sztafety kobiet na MŚ w Libercu 2009 (Justyna Kowal-

czyk, Paulina Maciuszek, Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek); 

6 miejsce drużyny skoczków narciarskich na IO w Vancouver 

2010 (Adam Małysz, Stefan Hula, Łukasz Rutkowski, Kamil 

Stoch). Medale zawodnicy spod barw PZN zdobyli także na 

Zimowych Uniwersjadach w 2007 i 2009 roku, punktowane 

miejsca w zawodach cyklu Pucharu Świata. Lepsze wyniki osią-

gała także kadra alpejska kobiet. 

Naszych czołowych zawodników wspierali w tym czasie tre-

nerzy zagraniczni, serwismeni i osoby współpracujące z trenera-

mi krajowymi w poszczególnych grupach szkoleniowych PZN: 

Adama Małysza prowadził zespół trenerski Apoloniusz Tajner 

i Piotr Fijas we współpracy z prof. Jerzym A. Żołędziem i psy-

chologiem Janem Blecharzem. Potem zespół poprowadził Heinz 

Kuttin (Austria) – od lipca 2003 do kwietnia 2006 trener ka-

dry skoczków narciarskich, Hennu Lepistoe (Finlandia) – od 

maja 2006 do maja 2008 oraz od stycznia 2009 do 2010 roku 

trener Adama Małysza, Stefan Horngacher (Austria) – od maja 

2004 do kwietnia 2006 trener kadry B skoczków narciarskich, 

118. Od lewej: G. Sobczyk, M. Doleżal, K. Stoch, S. Horngacher. Kryształowa kula 
za zwycięstwo w Pucharze Narodów w sezonie 2016/2017 

119. Zawodnicy i sztab szkoleniowy (z tyłu, w środku, dyrektor A. Małysz, z pra-
wej Prezes PZN A. Tajner) z Kryształową kulą za zwycięstwo w Pucharze Naro-
dów w sezonie 2016/2017
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potem trener główny zespołu skoczków nar-

ciarskich i od 2019 trener Michal Doleżal.

Konkurencje alpejskie: Roland Bair (Au-

stria) – od 2003 do stycznia 2009 pracował 

w PZN jako trener kadry polskich alpejek; 

Engelbert Sacherl (Austria) – czerwiec 2007 

do kwietnia 2009, konkurencje alpejskie ko-

biet – serwisant; Ulf Olsson (Szwecja) – od 

czerwca 2007 do kwietnia 2009, biegi nar-

ciarskie; J. Kowalczyk, serwisant; Jakovas 

Gimbickis (Litwa) – od 2002 do kwietnia 

2009, biegi narciarskie, trener; Witalij Try-

polski (Ukraina) – od 2002 do kwietnia 

2010, biegi narciarskie, fi zjoterapeuta; Jan 

Klimko (Słowacja) – od maja 2008 do 2010 

– biegi narciarskie, trener; Livio Magoni 

(Włochy) – od stycznia 2009, trener kadry 

alpejskiej kobiet; Are Metz (Estonia) – od kwietnia 2010, biegi narciarskie, serwismen J.  Kowalczyk; 

Peep Koidu (Estonia) – od października 2010, biegi narciarskie, serwisant J. Kowalczyk. Polski Zwią-

zek Narciarski był w tym okresie współorganizatorem wielkich imprez narciarskich w naszym kraju, 

a sztandarową, krajową imprezą narciarską w Polsce jest Puchar Świata FIS w skokach narciarskich 

w Zakopanem. Z innych zawodów wysokiej rangi zorganizowano: zawody Pucharu Świata i Pucharu 

Świata „B” oraz Puchar Kontynentalny w Zakopanem, Karpaczu i Wiśle, zawody FIS w biegach nar-

ciarskich Slavic Cup w Wiśle i Zakopanem. W 2008 z racji braku śniegu w Szczyrku, Wiśle i Isteb-

nej na bardzo dobrym poziomie Tatrzański Związek Narciarski zorganizował Mistrzostwa Świata ju-

niorów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. Ważnym wydarzeniem w 2009 r. był Puchar 

Europy w slalomie kobiet w Zakopanem. W tym samym roku w Szczyrku i Wiśle zorganizowano Fe-

stiwal Olimpijski Młodzieży Europy. Wielka impreza, jaką jest Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej, 

został włączony do elitarnych biegów światowego cyklu World Loppet. 

Skład władz Polskiego Związku Narciarskiego za lata 2006–2010 przedstawiał się następująco: 

Apoloniusz Tajner – prezes PZN, Andrzej Wąsowicz – wiceprezes do spraw organizacyjno-fi nanso-

wych, Leszek Krzeszowiak – wiceprezes do spraw sędziowskich, DT i narciarstwa powszechnego, 

Grzegorz Mikuła – członek Zarządu PZN, Józef Pawlikowski-Bulcyk – członek Zarządu PZN, Miro-

sław Gazurek – członek Zarządu PZN, Jan Mysłajek – członek Zarządu PZN, Jerzy Piszczek – czło-

nek Zarządu PZN, Jacek Włodyga – członek Zarządu PZN, Zofi a Kiełpińska – członek Zarządu 

120. Radość sztabu szkoleniowego 
po ponownym zwycięstwie w Pucha-
rze Narodów w sezonie 2018/2019



Lata 2000–2021 – najlepszy okres w historii PZN 113

PZN, Lech Nadarkiewicz – członek Zarządu PZN, Tadeusz Cebrat – członek Zarządu PZN (zmarł 

w kwietniu 2008), Marek Wójcik – członek Zarządu PZN. Komisja rewizyjna PZN: Maria Twardoch 

– przewodnicząca Komisji rewizyjnej PZN, Jan Braja, Andrzej Kram, Stanisław Nahajowski, Ludwik 

Tokarz. Biuro PZN tworzyli w tym okresie: Grzegorz Mikuła – sekretarz generalny PZN, Wanda 

Wojtas – kierownik biura PZN, Dorota Woźniak – główna księgowa PZN, Maria Rojkowska – księ-

gowa PZN, Urszula Dowolnia – inspektor, księgowa PZN, Marzena Szczepaniak – inspektor, księgo-

wa, Wojciech Gawor – inspektor do spraw logistyki, transport PZN, Maciej Ziobroń – specjalista do 

spraw marketingu, Marta Smoleń – specjalistka do spraw marketingu, Paweł Witczak –  informatyk, 

Monika Baniowska – specjalistka do spraw kadrowych PZN, Jan Kalemba – komisja licencyjna PZN, 

Anna Zawartka – specjalistka do spraw marketingu, Alicja Kosman – obsługa strony internetowej 

PZN. Pion Programowo-Sportowy PZN; Marek Siderek – zastępca dyrektora sportowego PZN i kie-

rownik wyszkolenia do spraw konkurencji klasycznych, Adam Klimek – kierownik wyszkolenia do 

spraw konkurencji alpejskich. Komisja Skoków i Kombinacji Norweskiej: przewodniczącym w latach 

2006–2008 był Tadeusz Kołder, w latach 2008–2010 Mirosław Graf. Komisja Biegów: przewodni-

cząca w latach 2006–2010 A. Pustółka. Komisja Zjazdów: przewodniczący w latach 2006–2010 An-

drzej Goetel. W maju 2007 roku powstała grupa szkoleniowa skicross, a czołowa nasza zawodniczka, 

Karolina Riemen, zakwalifi kowała się do udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Vancou-

ver. Karolina Riemen-Żerebecka to zakopianka, która była najlepszą zawodniczką w dotychczasowych 

dziejach PZN w skicrossie i narciarstwie dowolnym. Urodzona 19 sierpnia 1988 roku w Tuchowie 

zawodniczka z początku uprawiała narciarstwo alpejskie. Szybko jednak przeniosła się do narciarstwa 

dowolnego i reprezentowała Polskę na Zimowych Igrzyskach w Vancouver, gdzie zajęła 16 miejsce. 

Cztery lata później w Soczi była 15. Na mistrzostwach świata Karolina zajmowała wysokie lokaty: 

2011 Deer Valley – 6 w skicrossie, 2013 Voss – 10, 2015 Kreischberg – 12 i 2019 Solitude – 27 miej-

sce. Stawała na podium zawodów Pucharu Świata: 3 w 2013 w Are, 2 w 2016 w Arosa. W klasyfi kacji 

generalnej Pucharu Świata najlepsze miejsce: 8 w sezonie 2016/2017.

Skład poszczególnych kadr PZN w tym okresie (2006) przedstawiał się następująco. Grupa szko-

lenia olimpijskiego Turyn – skoki narciarskie: Adam Małysz, Robert Mateja, Kamil Stoch, Krystian 

Długopolski, Rafał Śliż, Piotr Żyła, trenerzy: Heinz Kuttin – trener główny, Łukasz Kruczek – asy-

stent, Piotr Krężałek – biomechanik grupy, Rafał Kot – odnowa biologiczna, Aleksander Winiarski 

– lekarz. Grupa szkolenia olimpijskiego Turyn – biegi narciarskie: Janusz Krężelok, Maciej Kreczmer, 

Justyna Kowalczyk, trenerzy: Aleksander Wierietielny – trener główny, Jakovas Gimbickis – asystent, 

Andrzej Michałek – serwis. Grupa szkoleniowa Turyn – konkurencje alpejskie kobiet: Katarzyna Ka-

rasińska, Dagmara Krzyżyńska, Aleksandra Kluś, Agnieszka Gąsienica Daniel, trenerzy: Roland Bair – 

trener główny, Jan Bisaga – asystent, Tomasz Wydra – asystent, Zbigniew Kamiński – serwis, Magdale-

na Wnorowska – odnowa biologiczna, Kamil Wódka – psycholog grupy i Stanisław  Szymanik –  lekarz. 
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Grupa szkoleniowa Turyn – konkurencje alpejskie mężczyzn: Michał Kałwa, Wojciech  Zagórski, Ma-

ciej Bydliński, Maciej Kominko, trenerzy: Robert Zubek – trener główny, Bartłomiej Stolecki – asy-

stent, Stanisław Szymanik – lekarz. Konkurencje alpejskie kobiet: Anna Klimek, Karolina Klimek, Ag-

nieszka Schwenk, Katarzyna Leszczyńska, Karolina Riemen i Anna Berezik, trenerzy: Adam Klimek 

– trener główny, Zygmunt Goetel – trener współpracujący, Jerzy Witowski – trener współpracujący, 

Stanisław Szymanik – lekarz. Kadra młodzieżowa – konkurencje alpejskie mężczyzn: Jan Wojtiuk, Ja-

kub Gajewski Głodek, Michał Burzyński, Maciej Wądrzyk, trenerzy: Krzysztof Janik, Marek Burzyń-

ski i Stanisław Szymanik – lekarz. 

Kadra młodzieżowa – skoki narciarskie: Sebastian Toczek, Mateusz Wantulok, Dawid Kowal, Piotr 

Byrt, Artur Broda, Łukasz Rutkowski, Marek Michniak, trenerzy: Piotr Fijas – trener główny, Stani-

sław Ptak – lekarz grupy, Piotr Krężałek – biomechanik. Kadra B skoki narciarskie: Marcin Bachleda, 

Tomasz Pochwała, Paweł Urbański, Tomisław Tajner, Stefan Hula, Wojciech Tajner, Wojciech Topór, 

trenerzy: Stefan Horngacher – trener główny, Zbigniew Klimowski – asystent trenera, Jakub Michal-

czuk – fi zjoterapeuta, Aleksander Winiarski – lekarz, Piotr Krężałek – biomechanik, Barbara Frączek 

– dietetyk. Kadra młodzieżowa kobiet i mężczyzn – biegi narciarskie: Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Ma-

rek, Weronika Przyczynek, Urszula Zapotoczna, Paweł Fundanicz, Kamil Fundanicz, Grzegorz Bril, 

trenerzy: Józef Michałek – trener główny, Mikołaj Cywoniuk – lekarz. Kadra młodzieżowa – kombi-

nacja norweska: Janusz Zygmuntowicz, Józef Zygmuntowicz, Wojciech Cieślar, Adam Gała, Sławomir 

Hankus, Andrzej Zarycki, Marcin Mąka, trenerzy: Władysław Gąsienica Wawrytko – trener główny, 

Mariusz Chrapek – trener współpracujący, ZSMS Zakopane, Kazimierz Bafi a – współpracujący, Zbi-

gniew Byrdy – trener współpracujący SMS NLO PZN Szczyrk.

Kolejnymi celami dla PZN były Mistrzostwa Świata FIS 2007 w Sapporo i 2009 w Libercu oraz 

Zimowe Igrzyska w Vancouver. Te imprezy zakończyły się dla naszych narciarzy wielkimi sukcesami 

sportowymi, o których głośno było na całym świecie. W Sapporo Adam Małysz zdobył złoty medal na 

skoczni Miyanomori, a w Vancouver na obydwu skoczniach dwa srebrne medale olimpijskie. Justy-

na Kowalczyk w Vancouver sięgnęła po złoto, srebro i brąz, stając się multimedalistką tych zawodów.

W tym okresie skład kadry PZN przedstawiał się następująco. Skoki narciarskie: Adam Małysz, 

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Łukasz Rutkowski, Krzysztof Miętus, Maciej Kot, Marcin Ba-

chleda; trenerzy: Łukasz Kruczek – trener główny, Zbigniew Klimowski – I asystent, Robert Mateja 

– II asystent, Rafał Kot – fi zjoterapeuta, Maciej Maciuszak – serwismen, Kamil Wódka – psycholog, 

Aleksander Winiarski – lekarz grupy, Piotr Krężałek – biomechanik, Jerzy Żołądź – fi zjolog. Biegi nar-

ciarskich kobiet – Justyna Kowalczyk, trenerzy: Aleksander Wierietielny – trener główny, Ulf Olsson 

– serwismen, Rafał Węgrzyn – serwismen, Mateusz Nuciak – serwismen, COMS – lekarz i fi zjotera-

peuta. Biegi narciarskie mężczyzn i kobiet: Janusz Krężelok, Maciej Kreczmer, Mariusz Michałek, Syl-

wia Jaśkowiec, Kornelia Marek, Martyna Galewicz, Paulina Maciuszek, trenerzy: Jakovas Gimbickis 
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– trener główny, Wiesław Cempa – I asystent trenera, Józef Michałek – II asystent trenera, Andrzej 

Michałek – serwismen, Witalij Tripolski – fi zjoterapeuta, Paweł Fundanicz – serwismen, Tadeusz Krę-

żelok – serwismen współpracujący. 

W tym czasie kadra kobiet w konkurencjach alpejskich przedstawiała się następująco: Katarzyna 

Karasińska, Aleksandra Kluś, Agnieszka Gąsienica Daniel, Anna Berezik, Dorota Kaczmarek i Karoli-

na Chrapek; trenerzy: Roland Bair – trener główny, Jan Bisaga – I asystent trenera, Engelbert Sacherl 

– serwismen, Piotr Wądołowski – II asystent trenera, Łukasz Cieprich – fi zjoterapeuta, dr Barbara 

Frączek – dietetyk grupy. Kadra męska w konkurencjach alpejskich: Maciej Bydliński, Jakub Kłusak, 

Kacper Wróblewski; trenerzy: Robert Zubek – trener główny, Bartłomiej Stolecki – asystent, Dawid 

Kurkerewicz – fi zjoterapeuta i Stanisław  Szymanik – lekarz.

Obok kadry głównej funkcjonowała kadra młodzieżowa PZN w skokach narciarskich: Dawid 

Kowal, Grzegorz Miętus, Wojciech Gąsienica Kotelnicki, Dawid Kubacki, Jakub Kot, Mateusz Cie-

ślar, Kamil Kowal, Kamil Skrobot, Andrzej Zapotoczny i Klemens Murańka; trenerzy: Adam Celej 

– trener główny, Piotr Fijas – I asystent, Grzegorz Sobczyk – serwismen, Michał Obtułowicz – fi zjo-

terapeuta, Krzysztof Sobański – trener współpracujący SMS Zakopane. Kadra młodzieżowa kobiet 

i mężczyzn PZN w biegach narciarskich była następująca: Wojciech Biskup, Krzysztof Stec, Maciej 

Staręga, Sebastian Gazurek, Tomasz Sikora, Józef Tatar, Andrzej Leśnik, Marcela Marcisz, Anna Sta-

ręga i Katarzyna Kubalok; trenerzy: Jan Klimko – trener główny, Urszula Migdał – I asystent, Adam 

Kwak – fi zjoterapeuta, Mariusz Hluchnik – serwismen, Marek Marcisz – trener współpracujący. Kadra 

młodzieżowa w kombinacji norweskiej PZN: Marcin Mąka, Wojciech Cieślar, Artur Broda, Mateusz 

Wantulok, Paweł Słowiok, Adam Cieślar, Adam Gała i Andrzej Zarycki; trenerzy: Jakub Michalczuk – 

trener główny, Piotr Śliwka – I asystent/serwismen, Zbigniew Kaczmarczyk – trener współpracujący, 

Andrzej Klusiewicz – fi zjolog, Stanisław Ptak – lekarz grupy, Jan Szturc – trener współpracujący. Ko-

lejną dyscypliną zimową, która zaczęła się w tym okresie rozwijać pod skrzydłami PZN był skicross, 

a kadra w tej dyscyplinie przedstawiała się następująco: Michał Kałwa, Wojciech Zagórski, Marcin 

Orłowski, Dagmara Krzyżyńska, Karolina Riemen; trenerzy: Grzegorz Majcher – trener główny, Piotr 

Górka – asystent i Bartosz Wądrzyk – serwismen. Najlepsze wyniki spośród polskich alpejek odnosi-

ły zawodniczki PZN Agnieszka i Maryna Gąsienica Daniel, pochodzące z usportowionej, góralskiej 

rodziny z Zakopanego. Agnieszka reprezentowała barwy PZN na Zimowych Igrzyskach w Vancou-

ver (32 w zjeździe, 25 w superkombinacji, 23 w supergigancie i 35 w slalomie). Jej najlepsze osiąg-

nięcie w zawodach Pucharu Świata to 20 miejsce w Aspen w gigancie (28 listopada 2009), zdobywała 

wielo krotnie medale Mistrzostw Polski. Maryna reprezentowała barwy PZN na Zimowych Igrzyskach 

w Soczi i Pjoengczang, mistrzostwach świata i zwyciężała w zawodach cyklu Pucharu Europy.

Kolejnym celem były dla PZN Zimowe Igrzyska w Vancouver 2010. Tym razem w przygotowa-

niach do tej ważnej imprezy zaszły pewne zmiany. Zawodnicy Justyna Kowalczyk i Adam Małysz zostali 
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wyodrębnieni z kadr i otoczeni specjalną opieką, mieli własne teamy pod egidą PZN i  przygotowywali 

się do Vancouver na swój sposób. Zespół Adama Małysza tworzyli oprócz zawodnika trenerzy: Hannu 

Lepistoe – trener główny, Robert Mateja – asystent, Maciej Maciusiak – serwismen. W kadrze PZN 

na Vancouver 2010 w zespole skoczków znaleźli się: Rafał Śliż, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, 

Łukasz Rutkowski, Krzysztof Miętus, Maciej Kot, Marcin Bachleda, trenerem głównym został Łukasz 

Kruczek, Zbigniew Klimowski – I asystent, Piotr Fijas – II asystent, Rafał Kot – fi zjoterapeuta, Grze-

gorz Sobczyk – serwismen, Kamil Wódka – psycholog, Aleksander Winiarski – lekarz grupy, Piotr 

Krężałek – biomechanik i Jerzy  A.  Żołądź – fi zjolog. Drugi zespól tworzyła Justyna  Kowalczyk, trene-

rem głównym był Aleksander Wierietielny, Rafał Węgrzyn – asystent trenera, Are Metz – serwismen, 

Mateusz Nuciak – serwismen, Peep Koidu – serwismen, Paweł Brandt – fi zjoterapeuta i Jarosław Ko-

rzywański – COMS, lekarz zawodniczki. Kadrę PZN w biegach narciarskich tworzyli ponadto: Janusz 

Krężelok, Maciej Kreczmer, Mariusz Michałek, Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek, Martyna Galewicz, 

Paulina Maciuszek; trenerem głównym został Wiesław Cempa, Andrzej Michałek – serwismen, Wita-

lij Tripolski – fi zjoterapeuta, Józef Michałek – trener współpracujący, Paweł Fundanicz – serwismen, 

Stanisław Szymanik – lekarz grupy, Andrzej Klusiewicz, Paweł Gurbisz – fi zjoterapeuta. Na igrzyska 

do Vancouver pojechał zespół alpejczyków PZN: Katarzyna Karasińska, Aleksandra Kluś, Agnieszka 

Gąsienica Daniel i Dorota Kaczmarek; zespół trenerski tworzyli: Livio Magoni – trener główny, Jan 

Bisaga – I asystent trenera, Piotr Wądołowski – II asystent trenera, Łukasz Cierpich – fi zjo terapeuta, 

dr Barbara Frączek – dietetyk grupy i Stanisław Szymanik – lekarz grupy. 

W tym samym okresie PZN duży nacisk położył na grupę młodzieżową w skokach narciarskich, 

którą tworzyli: Jakub Kot, Grzegorz Miętus, Klemens Murańka, Dawid Kubacki, Kamil Skrobot, An-

drzej Zapotoczny i Jędrzej Ścisłowicz, trenerzy grupy: Adam Celej – trener główny, Maciej Mroczkow-

ski – serwis, Wojciech Topór – serwismen, Michał Obtułowicz – fi zjoterapeuta, Krzysztof Sobański 

– trener współpracujący SMS Zakopane i Aleksander Winiarski – lekarz grupy. W skład kadry mło-

dzieżowej PZN w biegach narciarskich wchodzili: Krzysztof Stec, Maciej Staręga, Sebastian Gazurek, 

Mateusz Ligocki, Michał Wróblewski i Marcin Rzeszutko, Marcela Marcisz, Ewelina Marcisz, Mag-

dalena Kozielska, Justyna Mordarska i Anna Słowiok, trenerzy: Jan Klimko – trener główny, Urszu-

la Migdał – I asystent, Adam Kwak – fi zjoterapeuta, Mariusz Hluchnik – serwismen, Stanisław Ptak 

– lekarz, Andrzej Kłusiewicz – fi zjolog. Kadra młodzieżowa w kombinacji norweskiej: Marcin Mąka, 

Andrzej Zarycki, Tomasz Pochwała, Paweł Słowiok, Adam Cieślar, Andrzej Gąsienica, trenerzy: Jakub 

Michalczuk – trener główny, Piotr Śliwka – asystent, Zbigniew Kaczmarczyk – trener współpracują-

cy, Daniel Bachleda – serwismen, Dominik Wrotniak – fi zjoterapeuta, Andrzej Klusiewicz – fi zjolog, 

Robert Orłowski – suplementacja, Stanisław Ptak – lekarz i Jan Szturc – trener współpracujący. Kadra 

PZN w skicrossie: Wojciech Zagórski, Marcin Orłowski, Karolina Riemen, trenerzy: Mateusz Herda 

– trener główny, Przemysław Buczyński – asystent, Bartosz Wądrzyk – serwismen. Kadra młodzieżo-
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wa w konkurencjach alpejskich: Maciej Bydliński, Michał Kłusak, Jakub Ilewicz, trenerzy: Piotr Ile-

wicz – trener główny, Jerzy Witowski – asystent, Marek Kłusak – serwis, Stanisław Szymanik – lekarz.

W latach 2010–2014 PZN pracował w następującym składzie: Apoloniusz Tajner – prezes PZN 

ds. sportowych, Andrzej Wąsowicz – wiceprezes ds. organizacyjno-fi nansowych, Józef Pawlikowski-

-Bulcyk – wiceprezes ds. obiektów i infrastruktury sportowej, Leszek Krzeszowiak – wiceprezes ds. 

sędziowskich, DT i narciarstwa powszechnego, Grzegorz Mikuła – sekretarz generalny PZN, Miro-

sław Gazurek, Kazimierz Korzeniowski, Jan Kowal, Barbara Sobańska, Teresa Socha, Jacek Włodyga 

– członkowie Zarządu PZN. Prezydium Zarządu PZN: Apoloniusz Tajner, Andrzej Wąsowicz, Józef 

Pawlikowski Bulcyk, Leszek Krzeszowiak, Grzegorz Mikuła. Komisja rewizyjna: Maria Twardoch, Jan 

Braja, Andrzej Kaim, Stanisław Nahajowski, Krzysztof Całka. Biuro PZN mieściło się w Krakowie, 

przy ul. Mieszczańskiej 18/3 i 18/6, kierował nim Grzegorz Mikuła. Skład biura PZN: Grzegorz Mi-

kuła, Marek Siderek, Adam Klimek, Wanda Wojtas, Dorota Woźniak, Maria Rojkowska, Marzena 

Wilk, Arleta Skwarnecka, Katarzyna Milc, Wojciech Gawor, Paweł Witczak, Tomasz Wieczorek, Ali-

cja Kosman, Monika Baniowska-Filip, Jan Kalemba, Anna Zawartka, Jan Winkiel i Anna  Karczewska.

W 2015 roku w Falun po raz pierwszy w dziejach PZN medal mistrzostw świata zdobyła druży-

na biegaczek – w składzie: Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec. W sezonie 2016/2017 najważniej-

szą imprezą sportową sezonu były Mistrzostwa Świata FIS w Lahti. Złoty medal drużyny skoczków 

był wspaniałym osiągnięciem. Na Zimowych Igrzyskach w Pjoengczang 2018 brązowy medal zdobyła 

polska drużyna skoczków, a Kamil Stoch wywalczył tam swój trzeci złoty medal olimpijski, stając się 

tym samym jednym z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. 

Kilka słów o drużynie naszych skoczków narciarskich, której liderem jest Kamil Stoch.

Piotr Żyła urodził się 16 stycznia 1987 roku w Cieszynie. Zaczął skakać w wieku 8 lat pod okiem 

trenera Jana Szturca, jest zawodnikiem klubu „Wisła”. Lista jego osiągnieć jest długa: brązowy medali-

sta mistrzostw świata 2017 w Lahti na K 116, złoty medalista mistrzostw świata 2017 w Lahti w dru-

żynie, brązowy medalista mistrzostw świata 2013 i 2015 w drużynie, brązowy medalista mistrzostw 

świata w lotach narciarskich w Oberstdorfi e 2018 w drużynie. Raz zwyciężał w zawodach Pucharu 

Świata FIS – na Holmenkollbakken w Oslo 17 marca 2013, 11 razy na podium zawodów Pucharu 

Świata w konkursach indywidualnych, 20 razy na podium w konkursach drużynowych (6 zwycięstw), 

2 miejsce w Turnieju Czterech Skoczni 2016/2017, mistrz Polski w skokach narciarskich. 

Dawid Kubacki urodził się 12 marca 1990 roku w Nowym Targu i jego pierwszym trenerem był 

Zbigniew Klimowski. Jego największe sukcesy w skokach narciarskich to: brązowy medal olimpijski 

w drużynie 2018 – Pjoengczang, złoty medal mistrzostw świata na skoczni normalnej K 99 w 2019 

– Seefeld, złoty medal mistrzostw świata 2017 – Lahti w drużynie i brązowy 2013 – Val di Fiem-

me/Predazzo, brązowy medal mistrzostw świata w lotach narciarskich 2018 Oberstdorf w drużynie, 

2 zwycięstwa w zawodach Pucharu świata FIS (15 razy na podium), 18 razy na podium konkursów 
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 drużynowych Pucharu świata (7 zwycięstw), zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni (2020), zwycię-

stwa w cyklu Letniej Grand Prix 2017 i 2019, medalista zimowych i letnich Mistrzostw Polski w sko-

kach narciarskich.

Maciej Kot urodził się 9 czerwca 1991 roku w Limanowej, mieszka w Zakopanem i jest zawod-

nikiem AZS Zakopane. Jego największe sukcesy sportowe to: brązowy medal olimpijski w drużynie 

2018 – Pjoengczang, drużynowy medal złoty 2017 – Lahti i brązowy 2013 Val di Fiemme/Predazzo 

w konkursach drużynowych, wicemistrz świata juniorów z 2009 roku i dwukrotny drużynowy brązo-

wy medalista mistrzostw świata juniorów, medalista mistrzostw Polski w skokach narciarskich, 2 razy 

zwyciężał w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, 17 razy na podium Pucharu Świata 

w konkursach drużynowych (3 zwycięstwa), medalista zimowej uniwersjady, zwycięzca cyklu Letniej 

Grand Prix 2016, medalista zimowych i letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich.

Stefan Hula urodził się 29 września 1987 roku w Bielsku-Białej, mieszka w Szczyrku. Jest zawodni-

kiem klubu sportowego „Eve-nement” Zakopane, brązowym medalistą olimpijskim w drużynie 2018 

– Pjoengczang, brązowym medalistą mistrzostw świata w lotach narciarskich Oberstdorf 2018, meda-

listą zimowych i letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich. 

PZN objął szkoleniem także grupę snowboardzistów. W Pjoengczang zaznaczył się także występ 

polskich kombinatorów norweskich. W tej dyscyplinie najlepszy wynik ostatnich 16 lat to 24 miejsce 

Tomasza Pochwały na Pucharze Świata w Schonach (2010).

Zarząd PZN w latach 2014–2018 działa w składzie: Apoloniusz Tajner – prezes, Andrzej Wąsowicz 

– wiceprezes ds. organizacyjno-fi nansowych, Andrzej Kozak – wiceprezes ds. konkurencji alpejskich, 

Tomasz Wieczorek – sekretarz generalny PZN, Wojciech Gajewski, Mirosław Gazurek, Zbigniew 

Wuwer, Jan Kowal, Grzegorz Majcher, Teresa Socha i Jacek Włodyga – członkowie Zarządu PZN. 

Komisja Rewizyjna działała w składzie: Maria Twardoch, Jan Braja, Kazimierz Killian i Maciej Wasyl-

kowski. Biuro PZN prowadziła Wanda Wojtas. W jego skład wchodziło 21 osób. Dyrektorem spor-

towym PZN był Marek Siderek. Pion programowo-sportowy tworzyli: Marek Siderek, Adam Klimek 

– kierownik wyszkolenia PZN ds. konkurencji alpejskich. Do pracy w PZN został z dniem 1 września 

2016 roku przyjęty Adam Małysz – dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji nor-

weskiej. Mistrz z Wisły włączył się do pracy Związku z wielkim zaangażowaniem, profesjonalizmem 

i sprawdził się w tej nowej dla siebie roli. Stanisław Czarnota pełnił funkcję kierownika ds. wyszko-

lenia konkurencji alpejskich, a Anna Staręga trenera koordynatora konkurencji biegowych. Związek 

posiadał w tym okresie następujące komisje sportowe: Komisję Skoków i Kombinacji Norweskiej – 

Jarosław Konior, Komisję Biegów – Grzegorz Staręga, Komisję Zjazdów – Andrzej Łodziński i Komi-

sję Snowboardu – Paulina Ligocka. Polska zorganizowała w tym roku szereg imprez, cykliczny Puchar 

Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, uzyskał wysoką ocenę ze strony działaczy FIS, podob-

nie jak styczniowe zawody pucharowe w Wiśle. Rozegrano też zawody Pucharu Kontynentalnego 
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w Zakopanem, Szczyrku i Wiśle, zawody w biegach narciarskich Slavic Cup i Puchar Europy w kon-

kurencjach alpejskich mężczyzn w Zakopanem. Na Kongresie FIS w Portorożu w Słowenii zgłoszono 

pomysł organizacji pierwszych zawodów w sezonie w skokach narciarskich w Wiśle. Pomysł uzyskał 

akceptację ze strony FIS.

PZN podejmował różne inicjatywy w zakresie rozwoju sportu młodzieżowego. I tak rozpoczęła się 

szeroko rozpropagowana w mediach akcja rozwoju Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciar-

skich pod nazwą „Szukamy następców mistrza”, której sponsorem był Lotos SA. W sezonie 2009/2010 

uruchomiono podobny program w biegach narciarskich pod nazwą „Bieg na Igrzyska”, rozwijano tak-

że współpracę ze szkołami mistrzostwa sportowego. PZN wspierał każdorazowe starania miasta Zako-

pane o organizację mistrzostw świata FIS seniorów, brał aktywny udział w kongresach FIS. Najlepsze 

wyniki ponownie osiągnęli skoczkowie narciarscy. Kadra w tej dyscyplinie przedstawiała się następu-

jąco: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Andrzej 

Stękała, Jakub Wolny. Trenerem głównym był Stefan Horngacher z Austrii, Grzegorz Sobczyk – asy-

stem głównego trenera, Zbigniew Klimowski – asystent, Michal Doleżal – trener techniczny, Łukasz 

Gębala – fi zjoterapeuta, Kacper Skrobot, Maciej Kreczmer – serwis. Osoby współpracujące: dr Harald 

Pernitsch – konsultant ds. motoryki, Aleksander Winiarski – lekarz grupy, Piotr Krężałek – biomecha-

nik, Matthias Prodinger – serwis współpracujący i Adam Małysz – dyrektor koordynator. Powołano 

także kadry B i C oraz kadrę w skokach narciarskich kobiet. Rozszerzono kadrę w biegach narciarskich 

i kombinacji norweskiej. W konkurencjach alpejskich kadrę tworzyli: Szymon Bębenek, Maryna Gą-

sienica Daniel, Sabina Majerczyk, Katarzyna Wąsek, Daria Krajewska; kadra szkoleniowa: Vlado Ko-

var – trener główny mężczyzn, Tomasz Majerczyk – trener główny kobiet, Tomasz Wydra – asystent, 

Marcin Orłowski – trener współpracujący, Tomasz Świst – trener współpracujący, Łukasz Cierpich – 

fi zjoterapeuta, Maciej Wądrzyk i Sebastian Białobrzycki – serwisanci. W grupie snowboardowej barwy 

PZN reprezentowali: Weronika Biela, Aleksandra Król, Karolina Sztokfi sz, Aleksander Czuba, Michał 

Nowaczyk, Tomasz Kowalczyk, Oskar Bom, Andrzej Gąsienica Daniel, Natalia Ficek; sztab szkolenio-

wy tworzyli: Piotr Skowroński – trener główny, Łukasz Hoły i Marcin Sitarz jako trenerzy współpra-

cujący, Paweł Zborowski – fi zjoterapeuta i Tomasz Łabędź – trener współpracujący.

Warto podkreślić, że przedstawiciele PZN w tym okresie byli członkami różnych komisji Między-

narodowej Federacji Narciarskiej FIS (zachowano oryginalną pisownię komisji FIS w jęz. angielskim), 

a byli nimi: Zofi a Kiełpińska – Cross Country Committee, Sub-Committee for Rules and Control, 

Barbara Sobańska – Sub-Committee for Ladies Cross-Country, Apoloniusz Tajner – Sub-Commit-

tee for Calendar Planning, Zbigniew Kaczmarczyk – Sub-Committee for Nordic Combined,  Jerzy 

Piszczek – Sub-Committee for European Cup, Krzysztof Horecki – Sub-Committee for Alpine 

Course, Sub-Committee for Rules and Control, Piotr Paluch – Committee for Snowboard, Tomasz 

Urbański – Committee for Snowboard, Stanisław Szymanik – Medical Committee, Grzegorz Mikuła 
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– Committee for Public Relations and Mass Media, Committee for Advertising Matters, Józef Paw-

likowski-Bulcyk – Sub-Committee for Cross-Country for World and Continental Cups, Zbigniew 

Pleśniarski – Committee for Recreation Skiing, Wojciech Bydliński – Committee for Youths and 

Children Questions Alpine Ski, Jacek Włodyga – Sub-Committee for Jumping Hills, Jan Kowal – 

Sub-Committee for Equipment and Development, Lech Nadarkiewicz – Ski Jumping Committee, 

Andrzej Kozak – Alpine Committee Conference, Wojciech Gajewski – Sub-Committee for UNI Rac-

ers, Andrzej Bachleda – Sub-Committee for Alpine World Cup, Ryszard Guńka – Sub-Committee for 

Offi  cials, Rules and Control, Arkadiusz Pilarz – Committee for Youths and Children Questions in Ski 

Jumping, Jerzy Kaliski – Sub-Committee for Masters Racers. Do tej grupy dołączył w ostatnich latach 

Wojciech Gumny z Zakopanego i szereg działaczy ze Śląska i z Zakopanego. Jak widać po powyższym 

zestawieniu udział polskich działaczy w działalność FIS jest znaczący.

Stulecie PZN zastało Zarząd PZN w następującym składzie: Apoloniusz Tajner – prezes PZN, 

w tym ds. sportowych, Wojciech Gumny – wiceprezes PZN ds. organizacyjnych, Jarosław Konior – 

wiceprezes PZN ds. narciarstwa klasycznego i SMS, Marcin Blauth – wiceprezes PZN ds. konkuren-

cji alpejskich i snowboardu, Jan Winkiel – sekretarz generalny PZN, Zbigniew Wuwer, Marek Pach, 

Wojciech Gajewski, Teresa Socha – członkowie Zarządu PZN. Biuro liczy 23 osoby. Kierownikiem 

Biura PZN jest Wanda Wojtas. Dyrektorem sportowym Związku jest Marek Siderek. Dyrektor Ja-

kub Michalczuk zajmuje się sprawami administracyjnymi i utrzymuje kontakt z Ministerstwem Spor-

tu i Turystyki. W tym roku zostali powołani ofi cjalni doradcy Zarządu PZN: Andrzej Kozak – prezes 

TZN, Andrzej Wąsowicz – prezes ŚIB ZN i prof. Szymon Krasicki – Akademia Wychowania Fizycz-

nego w Krakowie. Wydział Szkoleniowy PZN tworzyli: Apoloniusz Tajner, Marek Siderek – dyrek-

tor sportowy PZN, Adam Małysz – dyrektor koordynator PZN ds. skoków narciarskich i kombinacji 

norweskiej, Stanisław Czarnota – kierownik wyszkolenia PZN ds. konkurencji alpejskich i snow-

boardu, Anna Staręga – trener koordynator ds. biegów narciarskich. 

W jubileuszowym roku PZN narciarze osiągnęli wiele wartościowych wyników: Dawid Kubacki 

zdobył złoty medal na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Seefeld, a Kamil Stoch medal 

srebrny. Ponadto zawodnik z Zębu w ciągu sezonu osiągnął drugie miejsce w klasyfi kacji generalnej 

Pucharu Świata, a Polska zajęła pierwsze miejsce w klasyfi kacji generalnej i zdobyła Puchar Narodów 

2018/2019 w skokach narciarskich. Monika Skinder zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świa-

ta juniorów w Lahti w sprincie. Ta sama zawodniczka zdobyła złoty i brązowy medal na zawodach 

 EYOWF w Sarajewie. PZN kontynuował Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „Szuka-

my następców mistrza – Lotos Cup”, który był fi nansowany przez Grupę Lotos SA. Prowadzono nadal 

Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Puchar Grupy Azoty”, a na szczeblu podstawo-

wym wspierano fi nansowo organizację Mistrzostw UKS-ów. Niedaleko Zakopanego, we wsi Chocho-

łów, został otwarty zespół skoczni narciarskich, a głównym inicjatorem jego powstania był prezes klu-
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bu sportowego w Chochołowie Józef Zborowski. Pod barwami PZN zorganizowano wielkie zawody 

w skokach narciarskich w Wiśle i w Zakopanem, które uzyskały najwyższą ocenę FIS. 

Nie byłoby sukcesów narciarzy PZN bez poważnego wsparcia fi nansowego ze strony darczyńców 

Polskiego Związku Narciarskiego. Sponsorzy PZN, którzy od lat wspierają działalność szkoleniową 

związku, to: Grupa Lotos – generalny sponsor Polskiego Związku Narciarskiego, Grupa Azoty – głów-

ny partner PZN, strategiczny partner narciarstwa biegowego, Renault – ofi cjalny partner motory-

zacyjny PZN, TVP – produkcja i transmisje telewizyjne, Infront – sprzedaż sygnału telewizyjnego 

poza granicami Polski, Eurorent – ofi cjalny partner transportowy, OTCF 4F – partner główny PZN 

– odzież, PM International – suplementacja, Scanmed – partner medyczny PZN, Poltent – partner 

PZN – produkcja nośników pneumatycznych, Krzem 2500 – suplementacja, Supersnow – partner 

PZN – produkcja śniegu, Fortuna – ofi cjalny partner PZN, Everest Finanse – ofi cjalny partner PZN, 

Gabel – ofi cjalny partner PZN, dostawa kijów sportowych, Duolife – suplementacja, Amersportrs – 

partner techniczny narciarstwa alpejskiego, Kineti XX – ofi cjalny partner PZN – rękawice sportowe, 

Larix – ofi cjalny partner PZN – kaski sportowe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Insert 

– partner eventowy i Mindfuture World – partner eventowy.

Stulecie Polskiego Związku skłania do spojrzenia wstecz, na sto lat historii startów polskich narcia-

rzy na wielkich, światowych zawodach, w kraju, na szeroko pojętą działalność szkoleniową i organiza-

cyjną. Na sukcesy i porażki. To ogromny dorobek kilku pokoleń polskich narciarzy i działaczy. Zawod-

ników, startujących z orzełkiem na ramieniu, ale i kolejnych prezesów i działaczy PZN. Najważniejsze 

jest jednak w tej historii spojrzenie na to, co czeka polskie narciarstwo w przyszłości pod sztandarem 

PZN. Sukcesem, który pokazuje, że w swoje drugie stulecie działania PZN podąża właściwą drogą, 

jest zwycięstwo Dawida Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni 2020. Patrząc na dzieje PZN trud-

no odmówić sobie wrażenia, że najważniejsi w nich są ludzie, dla których praca pod godłem Związku 

była i nadal jest wielką pasją i przygodą. A następne pokolenia zawodników PZN dopiszą z pewnością 

kolejne wspaniale karty tej narciarskiej historii.
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Sezony 2019/20 i 2020/21
W ostatnich dwóch sezonach narciarze spod znaku PZN odnieśli szereg kolejnych wartościowych 

wyników na mistrzostwach świata i w Pucharze Świata FIS. Tradycyjnie najlepsze wyniki zanotowali 

skoczkowie. Mimo pandemii rozegrano cykl zawodów pucharu świata FIS w skokach narciarskich, za-

równo w sezonie 2019/20, jak 2020/21.

Puchar Świata 2019/20 rozpoczął się w Wiśle od udanego startu Polaków: trzeci był Kamil Stoch 

i taki sam wynik zanotowała polska drużyna. Jeszcze lepiej polscy skoczkowie wypadli na zawodach 

drużynowych na skoczni w Klingenthal, gdzie zwyciężyli w drużynówce (Piotr Żyła, Jakub Wolny, 

Dawid Kubacki i Kamil Stoch)., a w Engelbergu kolejne pucharowe zwycięstwo w swojej karierze od-

niósł Kamil Stoch. Tradycyjnie rozgrywany na skoczniach niemieckich i austriackich i niesłychanie 

prestiżowy Turniej Czterech Skoczni wygrał Dawid Kubacki. We włoskim Predazzo Dawid dwa razy 

był trzeci, a potem forma poszła do góry i dwa razy zwyciężył na skoczni w Titisee-Neustadt. Zako-

pane znowu było szczęśliwe dla Kamila Stocha, który zwyciężył w jednym z konkursów. Lubiący loty 

Piotr Żyła był pierwszy na skoczni w Kulm/Bad Mitterndorf. Dobra passa Kamila Stocha trwała także 

121. Drużyna polskich skoczków – 
 brązowi medaliści Mistrzostw Świata 
w Lotach w Planicy 2020
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na skoczniach skandynawskich i nasz skoczek zwy-

ciężył w trudnym i prestiżowych cyklu Raw Air, 

odnosząc zwycięstwo na obiekcie w Lillehammer. 

W klasyfi kacji generalnej Pucharu Świata w lotach 

Piotr Żyła był trzeci.

Kolejny sezon dla polskich orłów okazał się 

jeszcze lepszy. Rok 2020 nietypowo kończyły 

w grudniu mistrzostwa świata w lotach narciar-

skich, które rozegrano na mamuciej skoczni w Pla-

nicy w Słowenii. Miały się one odbyć w marcu tego 

roku, ale z powodu pandemii zostały przez FIS 

przełożone. Nasza drużyna: Kamil Stoch, Dawid 

Kubacki, Piotr Żyła i Andrzej Stękała wywalczy-

ła tam brązowy medal w konkursie drużynowym. 

Dalsza część sezonu także sprzyjała naszym, Kamil 

Stoch zwyciężył po raz kolejny w Turnieju Czte-

rech Skoczni, a Dawid Kubacki zajął trzecie miej-

sce. Podczas zakopiańskiej edycji Pucharu Świata 

nasza drużyna zajęła 2 miejsce. Wielkim sukcesem 

Piotra Żyły zakończył się konkurs na skoczni HS 

106 na Mistrzostwach Świata FIS w Oberstdorfi e, 

gdzie Polak był najlepszy i zdobył złoty medal po 

świetnych skokach na 105 i 102, 5 m, a w druży-

nie Polacy po raz drugi w tym sezonie sięgnęli po 

brązowy medal. W generalnej klasyfi kacji Pucharu 

Świata Kamil Stoch zajął 3 miejsce, a w klasyfi kacji 

narodów Polacy zakończyli sezon na drugim miej-

scu, potwierdzając, że w skokach narciarskich na-

leżymy do najmocniejszych na świecie.

Wspaniałe wyniki zanotowały polskie biegacz-

ki na Mistrzostwach Świata FIS U-23 i juniorów 

w Vuokati, gdzie 12 lutego 2021 r. najlepsza w bie-

gu na 10 km stylem dowolnym była Izabela Mar-

cisz. W kategorii juniorów w sprincie triumfowa-

ła Monika Skinder, a trzecia była Karolina Kaleta. 

122. Kamil Stoch znów zwycięża na Krokwi (PŚ Zakopane 2020)

123. Piotr Żyła ze złotym medalem mistrzostw świata (Oberstdorf 2021, skocznia normalna)
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Takiego wyniku PZN nie odnotował dotąd w historii biegów juniorek i jest on wart zanotowania. Jest 

to wynik symboliczny, bo zarówno trener Aleksander Wierietelny, jak i Justyna Kowalczyk zakończyli 

przygodę z biegami narciarskimi i przeszli do biathlonu. Zamknęła się pewna era w polskich biegach 

narciarskich i w historii PZN. Wynik juniorek świadczy o tym, że będzie kontynuacja wyników Ju-

styny Kowalczyk.

Sezon życia Maryny Gąsienicy Daniel
Nie tylko w konkurencjach klasycznych zanotowaliśmy w ostatnich dwóch sezonach dobre wyni-

ki. Cały sportowy świat narciarstwa alpejskiego musiał nauczyć się wymawiania dość trudnego nazwi-

ska. Stało się to za sprawą Maryny Gąsienicy Daniel. Zima 2020/2021 była jej życiowym i najlepszym 

dotąd sezonem sportowym. Naszej najlepszej od lat alpejce w tym sezonie sprzyjało szczęście, popar-

te ciężką pracą zawodniczki i zespołu trenerskiego z trenerem Marcinem Orłowskim i Przemysławem 

Buczyńskim na czele. Serwismenem Maryny jest German Sagastume Pinedo. Maryna jeździ na nar-

124. Zwycięstwo Izabeli Marciasz 
w biegu na 10 km (MŚ Juniorów 
i U-23, Vuokati 2021)
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tach fi rmy „Atomic”. W slalomie gigancie osiągnę-

ła ona wyniki, jakich w polskich narciarstwie nie 

było od ponad 30 lat, a konkretnie od wyników 

sióstr Małgorzaty i Doroty Tlałkówien i Ewy Gra-

bowskiej.

Zanim jednak zaczniemy opowieść o tym se-

zonie, choć na chwilę przyjrzyjmy się środowisku, 

w którym Maryna wyrosła. Głównie Zakopanemu, 

ale przede wszystkim jej rodzinnym Krzeptówkom. 

To bardzo ważne dla niej miejsca. Znawca narciar-

stwa, warszawski redaktor Krzysztof Blauth pisał: 

Krzeptówki – przysiółek wielki. Miał rację. Pierw-

szym znanym sportowcem stąd był kowal Włady-

sław Berych, reprezentant Polski na FIS 1939, za-

mordowany przez Niemców na początku okupacji 

1939–45. Po zakończeniu II wojny światowej sport 

znowu stał się ważny dla miejscowej góralskiej mło-

dzieży. Krzeptówki były w latach 50. i 60. XX wieku wylęgarnią narciarskich talentów. Ten przysió-

łek leżał wtedy w granicach Kościeliska. Z tego terenu wywodzi się wielu olimpijczyków, uczestników 

mistrzostw świata i mistrzów Polski w narciarstwie. Wielu sportowców pochodziło z biednych, góral-

skich rodzin. Tak było w przypadku rodzeństwa Gąsieniców Danieli. To najbliższa rodzina Maryny. 

Na Krzeptówkach, niedaleko od tatrzańskich świerkowo-bukowych regli i Doliny Za Bramką, w gó-

ralskiej rodzinie Gąsieniców Danieli dzieci garnęły się do nart. Była to uboga góralska rodzina, miesz-

kająca w skromnej, istniejącej do dzisiaj drewnianej chałupie na tzw. Starych Krzeptówkach. Dlatego 

nie można się dziwić, że dla dzieci z tej rodziny sport był jedyną szansą wyrwania się z biedy w lepszy 

świat. Tutejsze środowisko zaktywizował biegacz narciarski Tadeusz Kwapień (olimpijczyk 1948, 52 

i 56), świetny lekkoatleta i wielokrotny mistrz Polski w biegach narciarskich. W domu Polankowego 

powstała fi lia zakopiańskiej „Wisły”, do której trafi li także Gąsienice Daniele. Nagrodą za ciężką pra-

cę dla rozwoju narciarstwa nie była wielka. Szklanka mleka i bułka z piekarni Kwapienia. Sportowy-

mi talentami opiekował się trener klubu „Wisła”, Marian Woyna Orlewicz. Znakomity szkoleniowiec 

i dobry człowiek szybko znalazł drogę do tych młodych ludzi. Był szkoleniowcem niezwykle oddanym 

i pracowitym. Z siedmiorga rodzeństwa Gąsieniców Danieli piątka uprawiała wyczynowo narciarstwo 

i reprezentowała barwy Polski w zawodach międzynarodowych. Byli to: skoczek Andrzej – olimpijczyk 

1952, 56, zwycięzca Pucharu Montgomerego w Szwajcarii, rekordzista Krokwi i mistrz Polski. Skakał 

na skoczni z daleko wyciągniętymi przed siebie rękami. W powietrzu podczas lotu był wyprężony jak 

125. Maryna Gąsienica Daniel w sezo-
nie 2020/2021 osiągnęła wyniki w sla-
lomie gigancie jakich od przeszło 
30 lat, od czasów sióstr Tlałkówien, 
nie było w naszym narciarstwie al-
pejskim
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struna, był zawodnikiem niezwykle brawurowym. Helena była w kraju czołową biegaczką, olimpijka 

1956, 60, świetna w biegach sztafetowych, ale nie tylko, uczestniczyła w zawodach FIS. Alpejka Ma-

ria, dwukrotna olimpijka (1956, 64), sześć razy sięgała po mistrzostwo kraju, a ponad 50 razy repre-

zentowała Polskę w zawodach międzynarodowych. Uważała, że należy szanować ludzi i… biały śnieg. 

W kadrze nazywano ją „Jabłuszko”. Franciszek i Józef (olimpijczyk 1968) uprawiali z powodzeniem 

zarówno skoki narciarskie, jak i kombinację norweską. Zdobyli w sumie 22 tytuły mistrzów Polski. 

Na pięciu kolejnych zimowych olimpiadach, od Oslo (1952) po Grenoble (1968) – w składzie repre-

zentacji Polski zawsze znajdował się zawodnik lub zawodniczka z tym nazwiskiem. Trójka Gąsieniców 

Danieli: Andrzej, Helena i Maria, wystartowała na VII Zimowych Igrzyskach w Cortina d’ Ampezzo, 

co było ewenementem w skali światowej. Za nimi poszli i inni. Z Krzeptówek wywodził się świetny 

alpejczyk Jan Gąsienica Ciaptak – olimpijczyk 1948, 52 i 56, 28-krotny mistrz Polski w narciarstwie 

alpejskim, który szybkiego skrętu nauczył się w tatrzańskich reglach. Sukcesy święcił na stokach całej 

niemal Europy. W jego ślady poszedł „Simek” Jan Zarycki. Na biegówkach brylowała i odnosiła suk-

cesy niezwykle ambitna i waleczna Józefa Pęksa-Czerniawska – trzykrotna olimpijka 1956, 60, 68, po 

zakończeniu kariery sportowej trenerka. Tu pomagał w trenowaniu młodzieży niezwykle sympatycz-

126. Maryna Gąsienica Daniel na tra-
sie slalomu giganta
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ny i zasłużony dla narciarstwa góral – Stanisław Bukowski, którego nazywano w Kościelisku „Ociec”, 

olimpijczyk 1948, 1956. Z Krzeptówek wywodzi się także Józef Łuszczek – mistrz świata z Lahti 

i olimpijczyk 1980, 84. Wielki talent w biegach narciarskich, obdarzony niezwykłą wydolnością orga-

nizmu, wytrenowanego do granic ludzkich możliwości. Jeżeli chodzi o sukcesy trenerskie, to wielkie 

osiągnięcia miał Janusz Fortecki – trener skoczków narciarskich i czterokrotny olimpijczyk. Jego wy-

chowanek Wojciech Fortuna zdobył złoty medal olimpijski w Sapporo 1972. Dzisiaj Krzeptówki są 

częścią Zakopanego. 

W tych narciarskich tradycjach wyrosła Maryna. Świadomość środowiska, z którego się wywodzi, 

jest dla niej bardzo ważna. Poszła w ślady swoich wujków i ciotek. W ślady niezwykle usportowionej 

rodziny.

W dodatku jej rodzice, Anna i Grzegorz, także jeździli na nartach, a prowadzą od lat schronisko 

PTTK na Hali Ornak, więc góry i narty w domu Maryny były od zawsze. Jej starsza siostra Agniesz-

ka Gąsienica Daniel (obecnie Gładczan) także była reprezentantką Polski w narciarstwie i olimpijką 

z Vancouver 2010 w narciarstwie alpejskim. Nic dziwnego, że Maryna mając za sobą takie dziedzictwo 

poszła w świat nart. Po ciężkiej kontuzji, która przydarzyła się jej podczas treningów w Nowej Zelandii 

w 2019, wróciła do sportu wyczynowego i to w jakim stylu. Najlepszy wynik przyszedł na lutowych 

Mistrzostwach Świata FIS w Cortina d’Ampezzo w koronnej konkurencji Maryny – slalomie gigan-

cie. Szóste miejsce to dowód na to, że alpejka z Krzeptówek należy w tej dyscyplinie do światowej czo-

łówki. W drugim przejeździe popełniła niestety błąd, który kosztował ją ok. 1,5 sekundy straty. Mimo 

to ten sezon był najlepszy z dotychczasowych. Poparła to innymi dobrymi wynikami na tych mistrzo-

stwach świata: była 12 w superkombinacji, 8 w slalomie gigancie równoległym i 27 w supergigancie. 

Ten sezon obfi tował w wiele bardzo dobrych startów. Polka zajęła następujące najlepsze lokaty: dwu-

krotnie zwyciężyła w zawodach Pucharu Europy FIS w Hippach w Austrii, była 11. w Courchevel, 

9. i 12. w Lech w slalomie równoległym, 10. i 11. w Kranjskiej Gorze w gigancie, 11. w Kronplatz. 

Maryna pokazała też twardy, sportowy charakter – pomimo kontuzji na zawodach w Jasnej na Sło-

wacji (podczas przejazdu uderzyła w tyczkę i miała pęknięte żebra), postanowiła wziąć udział w koń-

czących sezon zawodach i zajęła 10 miejsce. Sezon skończyła na 14 miejscu w Pucharze Świata FIS 

w slalomie gigancie. Te wyniki w sezonie przedolimpijskim dają nadzieję na dobry start Polki w jej 

trzecich zimowych igrzyskach olimpijskich w karierze. Tego Marynie życzymy! 
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Adam Małysz – Król jest tylko jeden
Adam Małysz w latach 2001–2013 był w centrum zainteresowania całego kra-

ju. Osiągnął w narciarstwie wielki sukces. Zdobył, jako pierwszy skoczek w hi-

storii, tak zwaną Wielką Koronę, w ciągu jednego sezonu wygrał Turniej Czte-

rech Skoczni, został mistrzem i wicemistrzem świata i wywalczył Puchar Świata. 

W Planicy odebrał cztery razy Kryształową Kulę w latach 2001, 2002, 2003 

i 2007 za zwycięstwo w klasyfi kacji generalnej Pucharu Świata. Przed Małyszem 

podobnie wielkie sukcesy notowali tylko najwięksi giganci światowych skoczni – 

Jens Weiss fl og i Matti Nykaenen. Małysz dostąpił też zaszczytnego tytułu „am-

basadora skoków narciarskich”, jak nazwał go Walter Hofer – dyrektor Pucha-

ru Świata w skokach narciarskich. W Norwegii, na Holmenkollbakken widniały 

transparenty: Król jest tylko jeden. Małysz zdobył także sześć medali mistrzostw 

świata FIS, w tym cztery złote, i cztery medale olimpijskie. Skakał w charaktery-

styczny sposób, a było to mocne wyjście z progu i stosunkowo wysoka trajektoria 

lotu. W locie lekko falowała mu lewa narta. Okres jego dominacji na skoczniach 

świata wywołał w kraju falę zainteresowania skokami narciarskimi, jakiej nie było 

wcześniej. Jego kariera splotła się ze zjawiskiem społecznym, zwanym „małyszo-

manią”. Czegoś podobnego Polska nie przeżyła nigdy wcześniej. Adam Małysz 

ze swoimi osiągnięciami zajmuje jedno z czołowych miejsc w historii Polskiego 

Związku Narciarskiego, a w zakresie wypromowania polskiego sportu w ramach 

„małyszomanii” jest niepowtarzalny. Ale po kolei.

Adam – swój chłopak z Wisły
Wisła to górskie miasteczko w Beskidzie Śląskim. Liczy 12 tysięcy mieszkańców i ma piękne tra-

dycje w sportach zimowych. Stąd wywodzili się tacy narciarze jak: Jan Raszka, Jan Kawulok, Józef 

 Kocyan i wielu innych. To tutaj 3 grudnia 1977 r. urodził się Adam Małysz, syn Jana i Ewy z domu 

Szturc. Tu się ożenił z Izabellą z domu Polok. W Wiśle urodziła mu się córka – Karolinka, i tutaj ma 

swój dom. Najpierw przypomnijmy, jak zaczęła się jego sportowa kariera. Bo byłby w błędzie każdy 

sądzący, że kariera Adama była łatwa. Ten chłopak z Wisły, naprawdę supertalent, miał momenty za-

łamania, ale najważniejsze jest to, że potrafi ł je wszystkie przezwyciężyć.

Do klubu KS „Wisła” w Wiśle zapisał go ojciec Jan Małysz, który był klubowym kierowcą. Adam 

dostał się pod opiekę swojego wujka, trenera KS „Wisła”, Jana Szturca. I zaczęła się jego przygoda ze 

skokami. Idolami Małysza byli i są najlepsi skoczkowie w historii tej dyscypliny: Matti Nykaenen, 

127. Koncentracja mistrza Adama Małysza przed kolejnym 
skokiem
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który odniósł aż 46 zwycięstw w Pucharze Świata, oraz Jens Weissfl og (33 zwycięstwa). Marzył, by iść 

właśnie w ich ślady. Jako kilkuletni chłopak był dzieckiem niezwykle fi ligranowym, drobnym, ale za to 

bardzo ruchliwym i energicznym. W szkole koledzy lubili Adama, bo był najmniejszy, jakby taka kla-

sowa maskotka. Jako młody chłopak lubił jazdę na rowerze, a zimą bieganie na nartach. Zaczynał, tak 

jak wszyscy młodzi chłopcy w Wiśle, od kombinacji norweskiej. Od początku skakał dobrze. Chociaż, 

raz skakał w zbyt dużych butach i… wypadł z nich, lądując na zeskoku w skarpetach.

Sukcesy Adama Małysza w wieku zaledwie 14 lat spowodowały, że trener Szturc zapowie-
dział, że jest on nadzieją polskich skoków. Wiedział, że ten chłopak to ogromny talent i po-
tencjał: – W 1994 r. wypowiedziałem się w prasie lokalnej, że Adam jest według mnie dobrze 
zapowiadającym się zawodnikiem i potrafi  walczyć z czołówką światową. Jeśli się mu stworzy od-
powiednie warunki treningowe, to będzie mógł walczyć z najlepszymi na świecie. 

Pierwszą wielką imprezą światowego narciarstwa, w której startował Adam Małysz, był 
Turniej Czterech Skoczni, zorganizowany w sezonie 1994/95. Miał wówczas zaledwie 16 lat 
i zajął w klasyfi kacji generalnej 55 miejsce. Jednak 17 miejsce młodziutkiego Polaka na olim-
pijskiej skoczni Bergisel w Innsbrucku zwróciło nań uwagę mediów i dziennikarzy sporto-
wych. W kolejnym sezonie ogromny talent skoczka z Wisły „eksplodował” . Małysz był już 23. 
w klasyfi kacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni – 18. w  Oberstdorfi e, 16. w Garmisch-

128. Benefi s Adama Małysza – 
po ostatnim skoku w karierze, 
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-Partenkirchen, 11. w Innsbrucku. 16 marca 
1996 r. stał się pamiętną datą w życiu wiślanina. 
Małysz zwyciężył wtedy w skokach na skoczni 
w Holmenkollen, uważanej za kolebkę świato-
wego narciarstwa klasycznego. Sukces był tym 
większy, że konkurs był zarazem fi nałową roz-
grywką Pucharu Świata 1995/96. Na tej skoczni 
łącznie zwyciężał pięć razy, stając się niekwestio-
nowanym królem Holmenkollen.

Tamten okres sportowej kariery Adama był nie-

zwykle udany, gdyż został sklasyfi kowany w sezonie 

1995/96 na siódmej pozycji w Pucharze Świata, a do 

dobrych startów zaliczył drugie miejsce na skocz-

niach w Iron Mountain (Stany Zjednoczone) i Fa-

lun (Szwecja) oraz trzecie w Lahti (Finlandia). Polak 

znalazł się w czołówce najlepszych skoczków świata 

i to w stylu nawiązującym do wielkich karier jego 

sportowych idoli: Weissfl oga i Nykaenena. Ważny 

wpływ na atmosferę w grupie polskich skoczków miał trener Paweł Mikeska. Trzeba przyznać, że do-

strzegł on ogromny talent Małysza i postawił na jego rozwój, inwestując nawet własne środki. Ten zna-

komity organizator i człowiek, który podźwignął polskie skoki z głębokiego kryzysu, odniósł pierw-

sze sukcesy. Miał jednak duże trudności w komunikacji z polskimi zawodnikami. Nasiliły się one po 

nieudanym starcie na Zimowych Igrzyskach w Nagano. Był nerwowy, a jego zachowanie udzielało się 

skoczkom. W tej sytuacji współpraca trenera z zawodnikami praktycznie nie istniała. Adam Małysz 

już w wieku 17 lat zaczął odnosić duże sukcesy w Pucharze Świata: wygrał trzy konkursy, był siódmy 

w klasyfi kacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Potem przyszły lata „chude”. Złośli-

wi mówili, że wpływ na obniżkę formy miało małżeństwo i urodziny córki – Karolinki. Według tych 

prześmiewców, skoczek z Wisły stał się przez to dużo bardziej ostrożny i skakał po prostu bliżej. Nad-

chodził trudny okres. Przełomowy w jego karierze.

Wielki kryzys 1998–1999
Po zwycięstwach w Pucharze Świata przyszedł kryzys formy sportowej. Nagły i niespodziewany. 

Właściwie nie do końca wiadomo, skąd wyniknął. Małysz nie potrafi ł się odnaleźć na skoczni. Skakał 

źle. Bardzo słabo wybijał się z progu. Stracił moc. Złożyło się na to wiele przyczyn. Chciał nawet zre-

129. A. Kofl er, T. Morgenstern, A. Ma-
łysz – ceremonia kwiatów (fl ower 
ceremony), Mistrzostwa Świata Se-
niorów w narciarstwie klasycznym – 
Oslo, luty 2011
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zygnować ze skakania. Był załamany po powrocie z Zimowych Igrzysk w Nagano (1998), gdzie zajął 

miejsca poza pięćdziesiątką. Liczono przecież, że on, zwycięzca zawodów Pucharu Świata na skoczni 

w Hakubie, w roku olimpijskim powtórzy swój sukces. Tak się jednak nie stało. Wynik w Nagano był 

ogromną porażką tego utalentowanego chłopca. Mama Adama, pani Ewa Małysz wspomina: – Po po-

wrocie z olimpiady Adam był załamany, na temat porażki nie chciał rozmawiać. Ojciec Adama, Jan Ma-

łysz  dodaje: 

Długo musieliśmy mu tłumaczyć, że załamania formy to „normalka” w skokach. Mówiłem: – Adam nie daj 

się, inni też mieli dołki i z nich wyszli. No i dał się przekonać. Proszę sobie wyobrazić, że on zaczynał wszystko 

niemalże od początku. Pierwsze treningi wznowił z Jasiem Szturcem na maleńkiej skoczni. Na tej samej, na któ-

rej zaczynał jako dziecko. Tam można skakać zaledwie 20–22 metry. I tak krok po kroku przenosił się na większe 

skocznie, aż trafi ł na mamuta.

Nastąpiła też zmiana na stanowisku trenera kadry narodowej. Stało się to 1 czerwca 1999 r. Powrót 

do elity skoczków zaczął się w następnym roku, kiedy na skoczni w Iron Mountain Adam Małysz był 

czwarty. – Wtedy nastąpił przełom – stwierdza ówczesny trener reprezentacji Polski – Apoloniusz Taj-

ner. On właśnie przejął po Pawle Mikesce kadrę narodową skoczków. Początki były trudne.

Małysz reaktywacja – Apoloniusz Tajner i dream-team
Sytuacja, w której Apoloniusz Tajner obejmował kadrę narodową, była z pewnością bardzo trud-

ną. Reprezentantom Polski brakowało przede wszystkim najważniejszego – sukcesu, który skutecznie 

„omijał ich” przez kilka lat. Apoloniusz Tajner dodaje:

Chłopcy byli wtedy w „dołku”, całkowicie rozbici psychicznie. Wiedziałem jednak, że tych zawodników stać 

na wiele. Z natury jestem optymistą, odrzuciłem więc z góry czarny scenariusz. Miałem swoją koncepcję i zaczą-

łem ją realizować. Wiedziałem, że muszę nawiązać kontakt z naukowcami, potrzebowałem psychologa i fi zjolo-

ga. Psychologiem został w ekipie doktor Jan Blecharz z krakowskiej AWF, który już wcześniej współpracował do-

rywczo z kadrą skoczków. Później poznałem specjalistę z dziedziny fi zjologii – doktora, a obecnie już profesora 

Jerzego Żołądzia. I tak wraz z Piotrem Fijasem stworzyliśmy „kwartet” naukowo-trenerski.

W następnym sezonie 2000/2001 Adam skakał jak z nut. Spotkała go jednak na samym początku 

sezonu zimowego niemiła niespodzianka. Podczas pucharowego konkursu w fi ńskim Kuopio sędzio-

wie zdyskwalifi kowali naszego skoczka za to, że rzekomo miał narty za długie o 7 mm w stosunku do 

regulaminowych. Potem było już dużo lepiej, a sensacja wokół Małysza zaczęła się od jego zwycięstwa 

w Konkursie Czterech Skoczni na przełomie 2000/2001 r. To był tryumfalny powrót 22-letniego wi-

ślanina do światowej czołówki po dwóch latach nieobecności. Powrót zaiste królewski.
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Turniej Czterech Skoczni 2000/2001 pod dyktando Polaka
Turniej Czterech Skoczni to jedna z najbardziej prestiżowych imprez w świecie nart. 28 grudnia 

2000 r. Skocznia w Oberstdorfi e, gdzie zaczynał się kolejny już 49. Turniej Czterech Skoczni. Adam 

Małysz zajął tu czwarte miejsce i rozpoczął triumfalny marsz po skoczniach całego świata. Cztery tur-

nieje, cztery skocznie, dwa rekordy, cztery razy Polak skakał najdalej w seriach kwalifi kacyjnych. Ma-

łysz był pierwszym zawodnikiem w dotychczasowej historii Turnieju Czterech Skoczni, który zakoń-

czył go z wynikiem ponad 1000 zdobytych punktów. Stał się też największą sensacją tego turnieju 

i dowodem na to, że piękno sportu polega na tym, że nie ma „pewnych” zwycięzców. Skakał tak, że 

pozostali zawodnicy nie potrafi li nawiązać z nim rywalizacji na podobnym co Polak poziomie.

Małysz, jako pierwszy skoczek w historii polskiego narciarstwa, zwyciężył w klasyfi kacji generalnej 

Turnieju Czterech Skoczni. Zrealizował to, o czym marzyły pokolenia polskich skoczków: począw-

szy od Stanisława Marusarza, Antoniego Wieczorka, Józefa Przybyły, Stanisława Bobaka i Piotra Fija-

sa. Styl tego zwycięstwa pozwala twierdzić, że Polak był, po „trzech chudych” dla niego sportowo la-

tach, jednym z najlepszych skoczków świata. Potrafi ł walczyć jak równy z równym, a nawet zwyciężać 

z najlepszymi na świecie – Martinem Schmittem, Janne Ahonenem czy Noriakim Kasaim i Kazu yo-

shim Funakim – znakomitymi technicznie skoczkami z Japonii. To, co Małysz pokazał na skoczniach 

130. Benefi s Adama Małysza – po 
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w Oberstdorfi e, olimpijskiej w Ga-Pa, a zwłaszcza na Bergisel w Innsbrucku i skoczni im. Paula Aus-

serleitnera w Bischofshofen, było absolutnym nokautem dla dotychczasowej elity skoczków narciar-

skich. Wielką sensacją tej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Cały narciarski świat z podziwem patrzył 

na skoki Polaka.

Po konkursie Czterech Skoczni Małysz był bezkonkurencyjny na kolejnych pucharowych zawo-

dach. Na „mamuciej” skoczni „Czertak” (Diabeł) w Harrachowie wygrał konkursy. Ustanowił też 

nowy rekord Polski – 212 m, a do „klubu dwustumetrowców” dostał się też drugi polski skoczek – Ro-

bert Mateja, który na treningu osiągnął 201,5 m. Potem Puchar Świata w skokach narciarskich prze-

niósł się na inny kontynent – amerykański. Rozegrano dwa konkursy na skoczni olimpijskiej w Salt 

Lake City. Ta od razu spodobała się Małyszowi. Położona w Park City, 40 km od Salt Lake City – to 

obiekt, na którym Polak na pierwszym treningu osiągnął 131,5 m. Jej głównym 

mankamentem jest jednak fakt, że jest to skocznia specyfi czna, jest tam rzad-

kie powietrze, a czasem są podmuchy wiatru. Tak było właśnie w ciągu dwóch 

konkursowych dni. Gdy niesiony wiatrem Austriak – Wolfgang Loitzl – osiąg-

nął 134 metry, trener Tajner nie wytrzymał i złożył protest, w wyniku którego 

obniżono rozbieg. Wiadomo było przecież, że na rozbiegu pozostało dziewięciu 

najlepszych skoczków świata. W tym i Małysz. Skoki w tych anormalnych wa-

runkach mogły zakończyć się „przeskoczeniem” skoczni i groźnymi upadkami. 

Protest uznano i konkurs zaczął się od nowa. – W drugiej serii skoczyłem 133,5 

metra. Mogłem chyba coś jeszcze dołożyć, ale pamiętałem cały czas o tym, by spo-

kojnie i pewnie wylądować. Nie warto było niepotrzebnie ryzykować – stwierdził 

Adam Małysz.

Za zwycięstwo na skoczni olimpijskiej otrzymał żółty trykot oznaczający 

lide ra Pucharu Świata. W Salt Lake City Małysza czekała na niego jeszcze jedna 

miła niespodzianka. Spotkał się z nim przebywający w Stanach Zjednoczonych 

mistrz olimpijski w skokach narciarskich z 1972 r. – Wojciech Fortuna i ofi a-

rował mu egzemplarz swojej książki Szczęście w powietrzu, z dedykacją „dla naj-

lepszego na świecie”. Ze Stanów Zjednoczonych zawody Pucharu Świata trafi ły 

do Japonii.

24 stycznia 2001 r. miał się okazać bardzo ważny w życiu Małysza. Tego 

dnia odbył się konkurs na olimpijskiej skoczni w Hakubie. W Japonii pojawił 

się po absencji w Salt Lake City główny rywal Polaka – Martin Schmitt. Kon-

kurs rozegrano wieczorem. Adam niezbyt lubił skoki przy sztucznym świet-

le. W pierwszej serii Małysz skoczył 125,5 metra i miał upadek. Mimo że był 

potłuczony i z pewnością zdeprymowany upadkiem i znakomitą dyspozycją 

131. Benefi s Adama Małysza – po 
ostatnim skoku w karierze, 26.03.2011
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Schmitta,  pokazał na co go stać. W drugiej serii osiągnął 129,5 m – awansował na ósme miejsce i to 

pomimo upadku. Pokazał niezwykły hart ducha, waleczność i konsekwencję w tym, co robi. To było 

po prostu piękne. Potwierdził to także premier Jerzy Buzek, który tego dnia zatelefonował z kraju do 

Małysza. Powiedział: – Przegrałeś ze Schmittem, ale walczyłeś pięknie. Głowa do góry! Ta zachęta wy-

powiedziana przez ówczesnego szefa polskiego rządu podbudowała Małysza. W Sapporo znowu był 

„Małyszem tryumfatorem”. Na skoczni, na której Fortuna sięgnął po olimpijskie złoto, skakał bardzo 

daleko i pięknie stylowo (132,5 i 133,5 m) . Znowu był poza konkurencją. Drugiego dnia trafi ł na 

godnego rywala – Fina Risto Jussilainena, który skakał bardzo daleko – 132 i 133,5 m. Ale drugi skok 

Małysza – na 136 m najlepiej pokazał, kto rządzi na Okurayamie. Następnym udanym startem Adama 

był występ w Willingen. To, co pokazał w drugim skoku podczas pierwszego dnia zawodów, było nie-

spodzianką nawet dla największych znawców narciarstwa. 151,5 m to był szok! – Lądowałem już nie-

mal na płaskim terenie. Lewa narta trochę odjechała na bok, mocno mną szarpnęło. Traciłem równowagę, 

przechyliłem się w prawo i lekko podparłem skok – wspomina tamte chwile ich główny bohater. Niemie-

cki skoczek Jens Weissfl og powiedział, że aby w Willingen poprawić rekord Małysza, trzeba… przebu-

dować skocznię. Martin Schmitt powiedział krótko i po prostu: – Adamowi raz za razem wszystko uda-

je się jak w bajce. Ten rekord poprawił potem na przebudowanej i powiększonej skoczni fenomenalny 

Fin, Janne Ahonen, na 152 m. Zbliżały się lutowe Mistrzostwa Świata FIS w Lahti.

Na dużej skoczni – Adam Małysz jak Stanisław Marusarz
W 1938 r. polski narciarz – Stanisław Marusarz zdobył na skoczni w Lahti tytuł wicemistrza świa-

ta. Skoczył wtedy 66 i 67 metrów i ustanowił rekord skoczni. Były to skoki dłuższe od fenomenalnego 

Norwega Asbjorna Ruuda, który miał 63,5 i 64 m, ale sędziowie dali mu tak wysokie noty za styl, że 

Marusarz, mimo dłuższych lotów, przegrał tytuł mistrzowski zaledwie o 0,3 punktu. W 2001 r. mi-

strzostwa świata w konkurencjach klasycznych po raz kolejny rozegrano w Lahti. Wielu zadawało py-

tanie: Jak będzie tym razem? Liczyliśmy przecież na złoty medal Małysza. Może inaczej… Liczyliśmy 

na medal. Bo, tak naprawdę, każdy medal na takiej imprezie jest wielkim sukcesem. 

Pierwsza seria. Na górze skoczni pozostała najlepsza trójka Pucharu Świata. Adam Małysz był zde-

cydowanym faworytem po treningowym skoku na 130,5 m, co było nowym rekordem skoczni. W za-

sadzie w tym konkursie najlepsza była ostatnia trójka: Janne Ahonen – mieszkaniec Lahti i faworyt 

gospodarzy, Niemiec – Martin Schmitt i Adam. Ahonen, gorąco dopingowany przez rodaków, pole-

ciał na 124,5 m i dostał nawet jedną, najwyższą notę za styl – „20” pkt. Obrońca tytułu mistrza świata 

z Ramsau – Martin Schmitt, skoczył dokładnie tyle samo, ale w trochę gorszym stylu i był po pierwszej 

serii drugi. Teraz o wszystkim miał zadecydować skok Polaka. Mimo minimalnie spóźnionego odbicia, 

Małysz skoczył najdalej z wszystkich. 126 m i połowę złotego medalu miał w kieszeni. 
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W drugiej serii skok-marzenie wykonał Schmitt, który poleciał aż na 131 metrów. Niemiec wyko-

rzystał wiatr z przodu, dobre „noszenie” i ustanowił rekord skoczni. Ahonen skoczył bliżej, 125,5 m. 

Gdyby tyle samo, co Schmitt, skoczył Małysz, byłby mistrzem świata. Lecz nie skoczył. Małysz jak 

zwykle pewnie ruszył z belki startowej, wspaniale wyszedł z progu i oddał skok na 128,5 metra. Oka-

zało się, że noty sędziowskie są niestety trochę niższe niż Niemca. Odległość zbyt krótka (o dwa metry) 

i Polak zajął drugie miejsce*. Trzeci był skoczek z Lahti – Fin Janne Ahonen. Drugi z Polaków, Robert 

Mateja, zajął w tym konkursie 17. lokatę. Wojciech Skupień był 28. Małysz zdobył tytuł wicemistrza 

świata. Pogratulował Niemcowi sukcesu, a w rozmowach z dziennikarzami zapowiadał walkę na śred-

niej skoczni. Pierwszy swój medal z Mistrzostw Świata FIS miał w kieszeni.

Złoty medal MŚ na skoczni średniej
To, o czym marzyliśmy – czyli złoty medal, Polak zdobył 23 lutego 2001 r. na skoczni średniej 

K 90. Na treningu Adam skoczył najdalej – 99 metrów. W dniu zawodów skakało mu się w serii kwa-

* Wyniki konkursu na skoczni K 116 – MŚ w Lahti: 1. Martin Schmitt (Niemcy) – 276,3 pkt (skoki 124,5, 

131 m), 2. Adam Małysz (Polska) – 273,5 pkt (126 i 128,5 m), 3. Janne Ahonen (Finlandia) – 267,4 pkt (124,5 

i 125,5 m), 4. Martin Hoellwarth (Austria) – 251, 4 pkt (117 i 125,5 m), 5. Stefan Horngacher (Austria) – 

238,9 pkt (114,5 i 123 m), 6. Sven Hannawald (Niemcy) – 236, 9 pkt (115,5 i 119,5 m), 7. Aleksander Herr 

(Niemcy) – 234,5 pkt (115 i 119,5 m), 8. Hennig Stensrud (Norwegia) – 226, 6 pkt, Ville Kantee (Finlandia) 

– 225,3 pkt (114,5 i 116 m), 10. Jani Soininen (Finlandia) – 224,4 pkt (114 i 113,5 m) … 17. Robert Mateja 

(Polska) – 197,7 pkt (107 i 109 m), 28. Wojciech Skupień (Polska) – 179,7 pkt (108,5 i 100 m).

132. Mistrzowski lot mistrza Adama 
Małysza na zakopiańskiej skoczni
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lifi kacyjnej źle. Ale to nie było ważne, tak naprawdę liczyły się przecież skoki oddane w głównym kon-

kursie. Skoki odbywały się w przy wietrznej pogodzie i temperaturze minus 20 stopni. Skakać miało 

w pierwszej serii 50, a w drugiej 30 najlepszych zawodników. W pierwszej serii, rozpoczętej o godzinie 

17, pierwszy z Polaków – Marcin Bachleda skoczył 78,5 m. Po nim dobrze zaprezentował się Wojciech 

Skupień, który oddał ładny skok na odległość 84,5 m. Inni zawodnicy także dobrze skakali: pierw-

szy granicę 80 m pokonał Nicolas Dessum z Francji skacząc równo 80 m. Andreas Kuettel skoczył aż 

85,5 m, jak zwykle daleko skakali Niemcy: Herr na 84 m, z wyjątkiem Hannawalda, który miał fatal-

ny skok, zaledwie na 75,5 m. Teraz wszyscy czekali na skok Małysza. Polak skakał przedostatni. Świet-

ne, wysokie wyjście z progu, daleki lot i… aż 98 metrów. Jedna nota 19,5 pkt i cztery po 19. Znów 

Apoloniusz Tajner zadowolony ze swego skoczka wysoko podniósł biało-czerwoną chorągiewkę. Po 

tym skoku widać, że jest dobrze i że złoto jest w zasięgu fenomenalnego Polaka. Na wybiegu skoczni 

widać było setki biało-czerwonych fl ag przyniesionych przez kibiców. Na dole Wojtek Skupień roz-

radowany skokiem kolegi złapał Adama wpół i zaczął go podrzucać do góry. Na rozbiegu skoczni po-

został już tylko jeden skoczek – Martin Schmitt. Wiadomo było, że Martin, by wygrać, musi skoczyć 

w granicach 95–96 metrów. Ale po dobrym i bardzo dalekim skoku Polaka nie wytrzymał presji… 

Trener Hess dał znak do startu. Niemiec skoczył daleko, ale nie tak jak Polak – 90,5 metra. To było za 

mało na złoty medal i Polak z notą łączną 246 pkt za skoki 89,5 i 98 m zdobył tytuł mistrza świata na 

skoczni K 90*. Drugi był Schmitt, a trzeci Austriak Hoellwarth, 15. Wojciech Skupień, a 26. Marcin 

Bachleda. Warto wspomnieć, że polskim akcentem na tych mistrzostwach świata była także muzyka 

kapeli Golców. Gdy tylko skakał któryś z naszych reprezentantów, to organizatorzy puszczali Kiedy wi-

dzę słodycze, to kwiczę. Melodia ta jak widać bardzo spodobała się kibicom w Lahti, gdyż była emitowa-

na bardzo często. Warto dodać, że konkurs skoków na skoczni K 90 oglądało 10,5 miliona telewidzów 

w kraju. Jest to trudny do pobicia rekord, świadczący o tym, że sporty zimowe cieszą się nadal wielką 

popularnością w Polsce, jeśli Polacy skaczą dobrze i zdobywają medale.

Od razu posypały się dla Adama gratulacje ze strony kolegów z reprezentacji, trenerów i lekarzy. 

Złożył je także obecny w Lahti premier polskiego rządu prof. Jerzy Buzek, który podkreślił, że jest 

z Adamem nie tylko on, ale i cała Polska. I tak było. Odtąd polscy kibice towarzyszyli mistrzowi z Wi-

sły do ostatnich jego skoków.

* Wyniki konkursu skoków na skoczni K 90 – MŚ w Lahti: 1. Adam Małysz (Polska) – 246 pkt (89,5, 98 m), 

2. Martin Schmitt (Niemcy) – 233 pkt (91,5 i 90 m), 3. Martin Hoellwarth (Austria) – 223 pkt (88,5 i 88,5 m), 

4. Stefan Horngacher (Austria) – 219 pkt (86,5 i 89 m), 5. Masahiko Harada (Japonia) – 217,5 pkt (81 i 94 m), 

6. Andreas Goldberger (Austria) – 216, 5 pkt (80,5 i 93, 5 m), 6. Janne Ahonen (Finlandia) – 216,5 pkt (86 

i 87,5 m), 8. Noriaki Kasai (Japonia) – 215,5 pkt (80,5 i 92,5 m), 9. Matti Hautameaki (Finlandia) – 214 

pkt (82 i 92 m), 10. Ville Kantee (Finlandia) – 212,5 pkt (85,5 i 87,5 m) … 15. Wojciech Skupień (Polska) – 

201 pkt (84,5 i 84 m), 26. Marcin Bachleda (Polska) – 173 pkt (78,5 i 77,5 m).
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Zwycięzca Pucharu Świata 
Kryształową Kulę, puchar za zwycięstwo w klasyfi kacji generalnej Pucharu Świata, Małysz odebrał 

w Planicy w niedzielę 18 marca 2001 r. Przy okazji, podczas konkursu drużynowego, ustanowił nowy 

rekord Polski – 218,5 m. Szczęśliwy, chociaż z pewnością zmęczony, uniósł wysoko Kryształową Kulę. 

Dziękował tłumom kibiców z Polski, skandującym: – Adam Małysz! Adam Małysz! Kilkanaście tysię-

cy Polaków obserwowało w dolinie Tamar sukces Polaka. Gratulował mu sukcesu prezydent Słowenii 

i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski. I ludzie, dzięki którym Adam odniósł 

swój życiowy sukces: trener Apoloniusz Tajner, asystent trenera Piotr Fijas, psycholog Jan Blecharz i fi -

zjolog Jerzy Żołądź oraz wielu innych. Pierwszy raz w historii Pucharu Świata wygrał zawodnik z Pol-

ski. Posypały się gratulacje z całego kraju i zagranicy. Wydano też piękną książkę Adam Małysz – Bogu 

dziękuję, napisaną przed Halinę Zdebską i Andrzeja Stanowskiego. Potem powstały o mistrzu z Wisły 

także inne. W Planicy mistrz z Polski odebrał aż cztery Kryształowe Kule.

„Małyszomania”
Adam Małysz stał się zjawiskiem społecznym. Wynikającym z ogromnego sukcesu, jaki odniósł 

nasz rodak i kraj. A Polska potrzebuje takich ludzi sukcesu jak Adam. Dlatego widzieliśmy setki fl ag 

narodowych na konkursach Pucharu Świata i szaleństwo w kraju. To wszystko symptomy najnowszej 

„choroby” Polaków – „małyszomanii”. Nasi rodacy podążyli w ślad pucharowych startów Małysza. 

Byli z nim do końcowego konkursu w Planicy. Jeszcze nigdy wcześniej nie było tylu biało-czerwonych 

fl ag na wybiegach niemal wszystkich skoczni całego świata. To przejawy „małyszomanii”, wynikającej 

także, przynajmniej częściowo, z braków podobnych sukcesów w życiu publicznym, polityce, gospo-

darce itd. Skoki Małysza były więc doskonałym antidotum na stresy wywołane ciężką sytuacją mate-

rialną milionów Polaków, na wszędobylską „frakcyjność” i politykę. To wszystko przy sukcesach Ada-

sia odeszło w cień i zbladło. Stało się sprawą absolutnie drugorzędną. Miliony Polaków zasiadały przed 

ekranami telewizorów i oglądały dalekie loty swojego mistrza. Jego sukces jest bowiem niezwykle czy-

telny. I dobrze, że potrafi liśmy się nim cieszyć. Ten chłopak z Wisły zrobił tyle dla naszego kraju, że 

śmiało można go nazwać ambasadorem Polski. W świecie wielkiego sportu, a także polityki przez duże 

„P” wszyscy wiedzą, kim jest Adam Małysz.

Adam jest świetnym chłopakiem, jest dobrze „poukładany” – mówi jego pierwszy trener Jan Szturc. 

I w tym stwierdzeniu zamyka się najlepsza ocena naszego superskoczka. „Bycie poukładanym” oznacza 

bowiem posiadanie przez Małysza pewnego dystansu do tego, co się wokół niego dzieje. To kolejny fe-

nomen skoczka z Wisły. Z tak wielką presją popularności, mediów, dziennikarzy może sobie poradzić 

tylko profesjonalista w każdym w calu. Mistrz. A takim jest Adam Małysz.
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Sam zainteresowany stwierdza, że niezwykle ważnym elementem jego sukcesu jest głęboka wiara. 

Wierzy, że jego sukces i wszystko, co jest z nim związane, jest darem od Boga, który w ten sposób kie-

ruje „z góry” jego życiem i postępowaniem. To Bóg, według Adama, spowodował, że mimo poważnego 

upadku na skoczni w Hakubie w Japonii nic mu się nie stało. – Wiem, że wszystko zawdzięczam Bogu. 

Człowiek nie wybiera sam, jest mu to przeznaczone przez Boga. Dziękuję Bogu za wszystko, czym mnie ob-

darzył, za talent, za najbliższych, za wyniki. Jest to kolejny dowód na to, że Małysz potrafi ł zachować 

właściwy dystans do sukcesu, który osiągnął. Nadal najważniejsza w jego życiu była rodzina, a zwłaszcza 

Izabela i Karolinka, a także wartości takie jak religia. Mimo, że ponad 250 dni nie było go w domu, to 

po powrocie zawsze chce zrekompensować najbliższym swą nieobecność i zajmował się żoną i córeczką, 

jak tylko potrafi ł najlepiej. Wiara pozwalała Małyszowi na łatwiejsze poradzenie sobie z ogromną popu-

larnością i jej przejawami. Na właściwy dystans do tego, co się wokół niego dzieje. Na pozostanie sobą.

W każdym razie do skoków, po sukcesie Małysza, garnęły się dziesiątki młodych chłopców z Wisły. 

W Wiśle w 2001 r., jak zapewniał mnie trener Jan Szturc, brakowało już sprzętu dla młodych miłośni-

ków skoków. – Skaczą nawet trzy dziewczynki – mówił trener Szturc. Faktycznie, będąc w Wiśle i ob-

serwując trening miejscowych dzieci i młodzieży, zauważyłem wśród chłopców trzy dziewczynki. – My 

też skaczemy – powiedziały mi z dumą, idąc na rozbieg z ciężkimi skokówkami na ramieniu. Skakały 

133. Benefi su Adam Małysza, ciąg dalszy
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na razie na skoczni K 17 – na tej samej, na której zaczynał Małysz… Sprzętu brakowało jednak dla 

wszystkich wiślańskich dzieci. Dlatego chłopcy wymieniają się nartami i butami, tak by każdy z nich 

mógł skakać. Wreszcie po latach pracy w Wiśle-Malince powstała piękna skocznia narciarska K 120 

im. Adama Małysza. 

Podhalańskie echa sukcesu i Zakopane 2002
Na Podhalu działo się podobnie. Młodzież chciała skakać i wygrywać. Dał wam przykład Adam 

Małysz, jak zwyciężać macie – pisali polscy kibice na transparentach. Taki napis widzieliśmy podczas 

fi nału Ligi Światowej w siatkówce w katowickim „Spodku” latem 2001 r. A Małysz? Potrzebował spo-

koju. Nasz mistrz świata spokojnie przygotowywał się do zimy. 

Długo czekaliśmy na medal olimpijski, bo aż 30 lat od pamiętnego, „nokautującego” rywali skoku 

Fortuny na Okurayamie, ale opłacało się, tym bardziej że Adam Małysz przywiózł z XIX Zimowych 

Igrzysk dwa medale. Srebrny na skoczni K 120 i brązowy na skoczni K 90. Odniósł sukces, jakiego 

dotychczas nie oglądaliśmy w wykonaniu żadnego z naszych narciarzy. Cieszyło też szóste miejsce na-

szych skoczków w konkursie drużynowym. Droga Adama Małysza po medale olimpijskie rozpoczęła 

się tak naprawdę w Zakopanem. Zawsze kochał skoki w Zakopanem. Uważa, że zakopiańskie konkur-

sy pucharu świata są wyjątkowe.

Olimpijskie srebro i brąz z Salt Lake City 2002
11 lutego 1972 i 10 lutego 2002 – te dwie daty dzieli od siebie 30 lat. Obydwie są związane z hi-

storią polskiego narciarstwa i są datami niesłychanie dla nas szczęśliwymi. Pierwsza wiąże się z Zimo-

wymi Igrzyskami w Sapporo, gdzie Wojciech Fortuna zdobył na Okurayamie złoty krążek olimpijski. 

Druga to dawno oczekiwany medal olimpijski – tym razem brązowego koloru, na który czekaliśmy aż 

30 lat, a zdobył go Adam Małysz. Konkurs olimpijskich skoków na obiekcie K 90 miał bardzo cieka-

wy fi nał. Najlepszych skoczków na świecie – Małysza i Hannawalda, pogodził młodziutki chłopak ze 

szwajcarskiego Unterwasser – Simon Ammann. Po pięknych skokach na 98 i 98,5 metra sięgnął on po 

olimpijskie złoto. Skoki na skoczni olimpijskiej odbywały się w perfekcyjnych warunkach. Było sło-

necznie. Wiał słaby wiatr w granicach 1 metra na sekundę, a temperatura wynosiła minus 11 stopni. 

Z rozbiegu skoczni położonego na wysokości ok. 2200 m n.p.m. rozpościerał się piękny i rozległy wi-

dok, a zmagania najlepszych skoczków świata obserwowało 20 tysięcy kibiców.

Niedzielny konkurs odbywał się w równych dla wszystkich zawodników warunkach i stał na bardzo 

wyrównanym poziomie. Do rywalizacji o medale, oprócz Małysza i Hannawalda, włączył się Szwaj-

car Simon Ammann. Ten młodziutki skoczek miał bardzo długie i co tu ukrywać – wspaniałe pod 
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względem technicznym skoki. Prowadził od pierw-

szej serii, w której wylądował na 98 metrze. Najdłuż-

szy skok w tej serii oddał Adam Małysz. Nasz mistrz 

świata ze średniej skoczni w Lahti miał 98,5 metra, 

ale lądowanie nie było najlepsze. Dodatkowo Polak 

o mały włos nie przewrócił się na zeskoku. Pozostali 

Polacy: Skupień, Mateja, Pochwała nie zakwalifi ko-

wali się do fi nałowego konkursu. Jak potem tłuma-

czył trener Apoloniusz Tajner, Małysz wpadł w dziu-

rę, która powstała w zeskoku po upadku japońskiego 

skoczka – Noriakiego Kasai. Na szczęście dla Małysza 

i dla nas upadku nie było. Lądowanie zostało jednak 

nisko ocenione przez sędziów, trzeba powiedzieć, że 

za nisko, gdyż Małysz otrzymał nawet notę 16,5 pkt, 

jakiej nie miał żaden skoczek z czołówki. Noty od 

16,5 do 18 pkt świadczą najlepiej jak diametralnie 

różnie sędziowie potraktowali ten skok. Druga seria 

to dalekie skoki Finów – do normalnej i bardzo wysokiej dyspozycji powrócił Janne Ahonen – miał 

aż 98 metrów. Sędzia ze Stanów Zjednoczonych dał mu notę marzeń – „dwudziestkę”. O metr krócej 

poleciał kolejny wychowanek trenera Miki Kojonkoskiego – Matti Hautamaeki, który także miał wy-

sokie noty po 19 punktów, oraz Lindstroem, który skoczył 95,5 metra. Ładnie skakał Martin Schmitt. 

Drugi skok Adama Małysza był już lepszy i dobrze wykończony telemarkiem. Tak jak Ahonen, Po-

lak otrzymał jedną „dwudziestkę”. Jeszcze dalej pofrunął Hannawald – skoczył 99 metrów i cieszył 

się tak jak podczas Turnieju Czterech Skoczni. Jak się miało okazać, była to radość przedwczesna. Na 

rozbiegu skoczni olimpijskiej pozostał już tylko Ammann. Ten przedstawiciel „młodych wilczków” 

w skokach narciarskich, jak o nim piszą sportowi dziennikarze, pokazał najwyższą klasę. 98,5 metra 

wystarczyło na olimpijskie złoto. Ammann cieszył się jak dziecko, gdyż przed sezonem mówił dzienni-

karzom: Gdzie mi tam do Małysza i Hannawalda, a Salt Lake City ograł ich obu. Na zeskoku koledzy 

z reprezentacji wzięli go na ramiona i cieszyli się razem z nim. Hannawald miał srebro, a Małysz brąz. 

Olimpijski konkurs na skoczni K 120 i srebro Małysza
Nazajutrz po zakończeniu konkursu na obiekcie K 90 w Utah Olympic Park rozpoczął się trening 

do konkursu skoków na obiekcie K 120. Wzięli w nim udział wszyscy skoczkowie z wyjątkiem Niem-

ców. Znowu najlepszy okazał się Adam Małysz, który osiągnął 130 metrów. Sześć i pół metra mniej 

134. Symboliczne „przekazanie pa-
łeczki” Kamilowi Stochowi (Planica, 
marzec, 2011)



Lata 2000–2021 – najlepszy okres w historii PZN 141

skoczył mistrz olimpijski ze skoczni średniej, Szwajcar Simon Ammann. W treningu dobrze zapre-

zentował się drugi z polskich reprezentantów Robert Mateja, po skoku na 118 m zajmował dziesią-

tą lokatę. Pozostali Polacy – Tomasz Pochwała (110,5 m) i Tomisław Tajner (112,5 m), zajęli miej-

sca w czwartej dziesiątce. Eliminacje treningowe wcale nie oddawały jednak faktycznego układu sił 

w olimpijskiej rywalizacji. W konkursie okazało się bowiem, że ci którzy skakali poniżej 130 metrów, 

nie liczyli się w tej rozgrywce o olimpijskie medale. Schmitt miał 126 m, Ahonen 124 m, Hornga-

cher 125 m, Koch 126 m. Tak naprawdę o olimpijskie medale walczyła „wielka trójka” – Ammann, 

Hannawald i Małysz. Ammann leciał fenomenalnie pięknie i daleko – miał 132,5 m i po pierwszej 

serii objął prowadzenie. Hannawald miał dokładnie tyle samo i otrzymał od sędziów takie same noty 

za styl i był z „Simim” ex aequo na pierwszym miejscu. Adam Małysz ze skokiem na 131 m zajął po 

pierwszej serii trzecie miejsce. Powtórzył się więc scenariusz z konkursu na średniej skoczni. 

Złoto przypadło i tym razem Ammannowi, który skoczył w drugiej serii 133 m i nawet gdyby 

Hannawald ustał swój skok na 131 m, to i tak nie byłby w stanie wyrwać „Simiemu” złota i musiał-

by zadowolić się srebrnym medalem olimpijskim. Ostatecznie drugi po Hannawaldzie był Małysz po 

ładnym skoku na 128 metrów. Hannawald miał podpórkę. Tak więc dzięki Małyszowi mieliśmy drugi 

na tych igrzyskach medal olimpijski, tym razem srebrny. Robert Mateja zajął 29 miejsce (po skokach 

na 117 i 109,5 m). Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski z małżonką wy słali 

zaraz po konkursie do Salt Lake City depe-

szę następującej treści: Gratuluję fenomenal-

nej walki… Zdobycie dwóch medali na jednej 

olimpiadzie to osiągnięcie, którego żaden pol-

ski sportowiec w dyscyplinach zimowych nigdy 

nie dokonał. Na zeskoku skoczni olimpijskiej 

kolejnego wielkiego sukcesu gratulował Ma-

łyszowi także mistrz olimpijski z Sapporo, 

Wojciech Fortuna. Sukces był ogromny i Zi-

mowe Igrzyska w Salt Lake City były najlep-

szymi w historii dla polskich sportów zimo-

wych. Przynajmniej do 2002 r.

Puchar Świata za zwycięstwo w klasyfi ka-

cji generalnej już po raz drugi w swojej ka-

rierze odbierał Małysz na zeskoku Velikan-

ki w dniu 24 marca 2002 r. Uśmiechnięty 

wzniósł wysoko Kryształową Kulę, którą 

wręczał mu premier Leszek Miller.

135. Adam Małysz z medalem Mi-
strzostw Świata Seniorów w nar-
ciarstwie klasycznym w obecności 
 Kamila Stocha – Oslo, luty 2011
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Skoki marzeń Adama Małysza – Val di Fiemme 2003
Małysz nie jechał do Predazzo jako faworyt. Nie wygrał w tamtym sezonie aż do mistrzostw świata 

ani jednego konkursu, a jednak wygrał to, co najważniejsze – złoty medal mistrzostw świata w skokach 

narciarskich na skoczni K 120 we włoskim Val di Fiemme. Po konkursie tłum kilkuset kibiców z Pol-

ski wiwatował na cześć polskiego mistrza wznosząc okrzyki: Dziękujemy! Dziękujemy! Polak w drugim 

skoku pobił rekord skoczni w Val di Fiemme i ustanowił nowy – 136 metrów. Za nim uplasowali się 

Fin Matti Hautamaeki, Japończyk Noriaki Kasai i cała plejada najlepszych skoczków świata.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 18, a zainaugurował go skokiem na 97 m skoczek włoski Adami. 

W pierwszej serii skoków wzięło udział 4 naszych skoczków: pierwszy skakał Robert Mateja – miał 

109 m, po nim Tomisław Tajner – który osiągnął dokładnie tyle samo, trzeci z kolei spośród biało-

-czerwonych skakał Marcin Bachleda – poleciał daleko – miał 119 m i zakwalifi kował się do drugiej 

serii. Pięknie i bardzo daleko skakał na włoskiej skoczni zawodnik z numerem 36, fi ński skoczek Mat-

ti Hautamaeki, który „przebudził się” po okresie dosyć miernego skakania, a przypomnijmy, był to 

przecież trzeci skoczek w klasyfi kacji Pucharu Świata w sezonie 2001/02, za Małyszem i Hannawal-

dem. Hautamaeki odbywa służbę wojskową, która trochę koliduje ze skokami, ale fi ński trener Ni-

kunen świetnie przygotował go do najważniejszej imprezy w roku. Poleciał w pierwszej serii na 134 

metry, o metr bijąc dotychczasowy rekord skoczni należący do kombinatora klasycznego z Niemiec, 

Ronny ego Ackermanna. Stosunkowo krótko skakał Hannawald, zawiedli także w Val di Fiemme bę-

dący dotychczas w doskonałej dyspozycji skoczkowie z Austrii. Po nich Japończyk Kasai osiągnął 131 

m i czekaliśmy na skok naszego asa. Wreszcie jest na rozbiegu. Jedzie. Piękne, wysokie wyjście z progu 

i daleki, bardzo daleki lot. To był ten sam Małysz, który zadziwiał nas i największych znawców nar-

ciarstwa na całym świecie w sezonie 2000/2001, wygrywał wszędzie i jak chciał – Małysz triumfator. 

Adam Małysz skoczył tyle samo co Hautamaeki – miał 134 m, ale sędziowie ocenili jego skok trochę 

niżej – ach to falowanie nart! – i po pierwszej serii był drugi ze stratą jednak tylko 0,5 punktu do Fina. 

Wiadomo jednak, że Małysz lubi atakować z drugiej pozycji w drugiej serii konkursowej, więc wszyst-

kich kibiców, zarówno tych którzy oglądali na żywo konkurs w Predazzo, jak i miliony przed odbior-

nikami telewizorów czekały ogromne emocje.

W drugiej serii skakało już tylko 30 zawodników, Polak jako przedostatni. Ruszył z progu, wybił 

się potężnie, jakby chciał próg skoczni zabrać z sobą w powietrze, i widać było, że poleci bardzo, bar-

dzo daleko. Wreszcie lądowanie. Aż 136 metrów i nowy rekord skoczni. Trzykrotnie podniósł zado-

wolony z siebie ręce do góry. Było wiadomo, że złoty medal jest prawie pewny, bo Hautamaeki mu-

siałby skoczyć tyle samo. Fin jednak skoczył krócej, miał 133,5 m i zajął drugie miejsce. Trzeba jednak 

przyklasnąć Mattiemu, że stoczył z Polakiem walkę stojącą na bardzo wysokim poziomie sportowym. 

 Trzeci był Noriaki Kasai z Japonii. A więc mieliśmy złoto! Ziściły się marzenia kibiców i fanów skoków 
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narciarskich – mamy złoty medal z mistrzostw świata! Wzruszony komenta-

tor zawodów, który zawsze stara się dotrzeć do kibiców, oddając w doskonały 

sposób to, co jest w sporcie najważniejsze – emocje, Włodzimierz Szaranowicz, 

powiedział: – Adam, kochamy Cię! 

Adam Małysz opowiadał po konkursie na konferencji prasowej o swojej 

wcale niełatwej drodze do sukcesu na tych mistrzostwach świata, ale i trud-

nych chwilach w sezonie 2002/2003. O momencie, kiedy podczas treningów 

w Ramsau powiedział trenerom i lekarzom, że z taką formą nie ma po co je-

chać do Val di Fiemme. O różnych próbach treningu i testowaniu kombine-

zonów. Wreszcie o powodach odpoczynku po lotach w Kulm i absencji w Wil-

lingen. Potem była kolejna zmiana kombinezonów i treningi. Po oddaniu 5 

dobrych skoków poczuł się dużo lepiej. Powiedział w Val di Fiemme: – W Pre-

dazzo ze skoku na skok byłem lepszy. To mnie podbudowało psychicznie. Zacząłem 

skakać jak automat. To nie oznacza, że stałem się automatem, bo nadal reaguję 

jak człowiek, przeżywam emocje. Ale u góry, na skoczni, sam siebie zaskoczyłem 

tym spokojem. Nie myślałem przed drugim skokiem „Teraz dołożę Mattiemu”. Po 

prostu byłem wolny od jakichkolwiek myśli, wszystkie czynności wykonywałem au-

tomatycznie: zakładanie nart, zapinanie wiązań, wejście na belkę. Nie zastana-

wiałem się, jak się wybić, jaką przybrać sylwetkę w locie. Było dokładnie tak jak 

dawniej, gdy byłem w superformie. Wtedy wszystko udawało się bez zastanowie-

nia. I tak właśnie było w sobotę w Predazzo (wypowiedź Adama Małysza z art. 

Krzysztofa Kawy, Gdy ulatują myśli, w: „Dziennik Polski” z 24 lutego 2003 r.). 

Gdy Adam Małysz przeżywał wielkie chwile, byli też wielcy przegrani tego 

konkursu, a zwłaszcza Sven Hannawald, którego forma eksplodowała w Za-

kopanem i Willingen, a w Val di Fiemme ten jeden z najlepszych technicznie 

zawodników świata się kompletnie zagubił. Gratulował Adamowi sukcesu. Po-

wiedział, że w jego przypadku pozostało po konkursie tylko jedno uczucie – wielkie rozczarowanie. 

Zajął „dopiero” siódme miejsce. Wielkimi przegranymi byli też zawodnicy austriaccy, tylko jeden – 

Florian Liegl – zmieścił się do pierwszej dziesiątce, podczas gdy wcześniej zawodnicy z Austrii znako-

micie prezentowali się w zawodach cyklu Pucharu Świata.

Adam Małysz był bardzo wzruszony i szczęśliwy. Przecież był to już piąty medal w jego kolekcji 

z zimowych igrzysk i mistrzostw świata i to zdobyty z rekordem skoczni, w niepodważalnym dla ni-

kogo stylu, gdyż reszta zawodników, poza Hautamaekim i Kasaim, była tak naprawdę jedynie tłem 

tego konkursu.

136. Mistrz Adam Małysz żegna się 
z publicznością jako zawodnik. Za ja-
kiś czas zostanie dyrektorem skoków 
narciarskich i kombinacji norweskiej 
w PZN
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Złoto do złota dla Adama Małysza w Val di Fiemme 2003!
Konkurs na obiekcie K 95 w Predazzo rozegrano w podobnych warunkach co zawody na skoczni 

dużej. Adam Małysz bronił tutaj swojego tytułu mistrza świata zdobytego w Lahti w 2001 r. W serii 

próbnej zawodnicy skakali z 15 belki startowej. Najdalej skoczył Fin Tami Kiru – 100,5 m, Małysz 

spokojnie pociągnął na 98 m. A jak było w konkursie, przeczytajcie poniżej…

W konkursie, który rozpoczął się o godzinie 18:03, jury zdecydowało się na podniesienie belki 

startowej. Gwoli informacji historycznej warto dodać, że kierownikiem konkurencji (Race Director) 

był Walter Hofer, technicznym delegatem Branko Dolhar ze Słowenii, a wśród sędziów orzekających 

mieliśmy Polaka, p. Pilcha, który w czasie konkursu rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

sędziowskich. 

Potwierdził swoją wysoką formę Norweg Tommy Ingebrigsten, który skoczył 100,5 metra. Noty 

sędziowskie nie były jednak zbyt wysokie. Tami Kiuru z Finlandii skoczył 100 metrów, ale w lepszym 

nieco stylu i wyprzedził Norwega. Matti Hautmaeki miał 101 metrów. Brązowy medalista ze skocz-

ni dużej, Japończyk Noriaki Kasai osiągnął w ładnym stylu 99 metrów, a jego rodak Miyahira 101 m 

i wyszedł na prowadzenie. Teraz już wszyscy czekali na skok ostatniego z zawodników – Adama Ma-

łysza. Warunki do skoku miał takie, jak lubi: bezwietrzne. Najechał na próg, znowu potężne, tak jak 

na skoczni dużej, atomowe odbicie, wysoki pułap lotu, ładne lądowanie telemarkiem i odległość – aż 

104 metry, i co warto dodać – w fantastycznym stylu. Noty sędziowskie: trzej sędziowie po 19 punk-

tów i dwaj po 19,5. Oczywiście był to najdłuższy skok oddany w pierwszej serii i Polak objął zdecy-

dowane prowadzenie w konkursie. W drugiej serii zawodnicy skakali z tej samej belki, ale robiło się 

coraz zimniej, a więc rozbieg był coraz szybszy i skoki w drugiej serii konkursowej były dłuższe niż 

w pierwszej. Pokazał to Simon Ammann, który w tym sezonie nie skakał najlepiej, wreszcie ujawnił 

swoje możliwości – skoczył 102,5 m. Lindstroem, czyli „Vellu”, jak nazywają go koledzy i fani – ma 

101 m. Konkurs na moment staje się dramatyczny, gdy upada Florian Liegl, najlepszy z Austriaków. 

Na toboganie opuszcza skocznię. Ponownie ładny skok oddaje Fin, Tami Kiuru – 102 metry. To są 

już skoki gwarantujące wysokie lokaty w klasyfi kacji generalnej. Kasai, najlepszy z Japończyków na 

tych mistrzostwach świata, skacze w pięknym stylu aż 104 metry i natychmiast zostaje liderem. Ale 

na krótko, gdyż ponownie świetny skok oddaje Tommy Ingebrigtsen z Norwegii – ma 105 m i to on 

zostaje liderem. Nie udaje się „przeskoczyć” Norwega Miyahirze, Hautamaekiemu i Hoellwarthowi. 

Uśmiechnięty Norweg czeka już tylko na skok Adama Małysza. Nadal ani drgnięcia wiatru, Adam 

Małysz najeżdża na próg, powtarza się ten sam scenariusz: atomowe odbicie, wysoki pułap i piękne lą-

dowanie wykończone czyściutko telemarkiem. A odległość – aż 107,5 metra – to nowy rekord skoczni 

w Predazzo. To był perfekcyjny skok Adama Małysza. Włodzimierz Szaranowicz wzruszony krzyczy 

niemal do mikrofonu: – Jak on to zrobił? On to wyrwał. Na przekór naturze, rywalom. Pięknie. Tytuł mi-
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strza świata z rekordem skoczni, tak wygrywają najlep-

si!!! Tymczasem Polak podjechał do kibiców, zabrał od 

nich biało-czerwoną, z którą wjechał na zeskok i zaczął 

wymachiwać we wszystkich kierunkach. Widać było, 

jak jest szczęśliwy. Taką dał odpowiedź malkontentom 

i tym, którzy coraz bardziej przestawali w niego i w tre-

nera Tajnera wierzyć. Dwa złote medale na jednej im-

prezie. Tego nikt się nie spodziewał, to też największy 

dotychczasowy sukces skoczka z Wisły. Obronił tytuł 

mistrza świata z Lahti, i to w jakim stylu. To był polski 

dzień w Val di Fiemme.

Tak się przechodzi do historii
Te słowa wypowiedział po drugim skoku Małysza 

komentator telewizji polskiej red. Włodzimierz Szara-

nowicz. Są w pełni słuszne w stosunku do tego, co mo-

gliśmy oglądać w Val di Fiemme. Wynik naszego skoczka wymaga komentarza. Adam Małysz zdobył 

tam dwa złote medale i był w związku z tym najlepszym skoczkiem narciarskim tej imprezy i jednym 

z najlepszych narciarzy tych mistrzostw świata. Należy do wąskiego, można powiedzieć „ekskluzyw-

nego klubu” skoczków, którzy na jednych zawodach zdobywali dwa złote medale. Pierwszym z nich 

był Norweg Bjoern Wirkola, który na Mistrzostwach Świata w Oslo/Holmenkollen w roku 1966 

wygrał na skoczni małej K 70 i dużej K 90. Potem był atakujący zawsze w drugiej serii Gari Napal-

kow z ZSRR, podwójny medalista z Mistrzostw Świata w Szczyrbskim Jeziorze z 1970 r., oraz Hans 

 Georg-Aschenbach z NRD. Ten zawodnik zdobył dwa złote medale na Mistrzostwach Świata w Falun 

w roku 1974. Na Zimowych Igrzyskach w Calgary genialny Fin Matti Nykanen zdobył aż trzy złote 

medale, a w 1992 r. w Albertville jego następca – Toni Nieminen – dwa. Adam Małysz zapisał się więc 

po królewsku w historii skoków, jako jeden ze szczupłego grona zawodników, którzy zdobywali dwa 

złote medale na najpoważniejszych imprezach światowego narciarstwa. Wyrównał też rekord norwe-

skiego mistrza sprzed lat – Birgera Ruuda. To kolejne wielkie osiągnięcie naszego mistrza. Próżno silić 

się na jakieś pochwały, ale koniecznie trzeba powiedzieć, że to, co stało się w Val di Fiemme, było zde-

cydowanie największym sukcesem polskiego sportu w 2003 roku. Sukcesem trochę nieoczekiwanym 

i przez to chyba też tak bardzo cieszącym sportowych kibiców w kraju. Dzięki dwóm złotym meda-

lom Adama Małysza Polska zajęła czwarte miejsce w klasyfi kacji medalowej Mistrzostw Świata w Val 

di Fiemme.

137. Adam Małysz „Król Holmenko-
len” – Oslo, luty 2011
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Miyanomori – złoto 2007 
i dwa medale olimpijskie w Vancouver

Potem zaczął się drugi w historii skoków Mały-

sza kryzys. Na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfi e 

i Zimowych Igrzyskach w Turynie Małysz nie odniósł 

sukcesów. Odszedł trener Kuttin. Zastąpił go chary-

zmatyczny Fin, Hannu Lepistoe. Małomówny, świet-

ny specjalista, jak mówił Małysz, zdecydowanie naj-

lepszy trener na świecie. Ten obudził w Małyszu to, co 

uśpił Kuttin. Siłę wybicia. Dynamikę. Tygrysa na pro-

gu skoczni. Na mistrzostwach świata FIS w Sappo-

ro w roku 2007 wiślak zdobył złoty medal na skoczni 

Miya nomori K 90 z przewagą 21,5 pkt nad drugim Si-

monem Ammannen. Tym samym Małysz stał się naj-

bardziej utytułowanym skoczkiem w historii mistrzostw 

świata obok Birgera Ruuda z Norwegii (4 złote  medale 

i jeden srebrny). Nigdy wcześniej zwycięzcy od wicemistrza nie dzieliła tak znaczna różnica punkto-

wa. W pierwszym z konkursów o mistrzostwo świata na obiekcie K 120 Małysz zajął czwarte miejsce.

Podczas ostatniego weekendu w sezonie na „Letalnicy” w Planicy (23–25 marca 2007) Adam Ma-

łysz wygrał wszystkie trzy konkursy. Pierwszy raz w karierze zwyciężał na tej skoczni. Ponadto pierwszy 

raz był najlepszy w trzech konkursach Pucharu Świata w przeciągu jednego weekendu. W końcowej 

klasyfi kacji PŚ wygrał z łączną liczbą punktów 1453, wyprzedzając drugiego Jacobsena o 134 punkty. 

Tym samym Adam Małysz, jako drugi skoczek w historii po Mattim Nykänenie, czwarty raz sięgnął 

po Kryształową Kulę.

Kolejnym celem był Vancouver. 13 lutego 2010 na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w kon-

kursie na normalnej skoczni Adam Małysz zdobył srebrny medal z notą 269,5 pkt, przegrywając 

z Simonem Ammannem o 7 punktów. 20 lutego Polak oddał skoki na odległość 137 m i 133,5 m 

i ponownie zdobył srebrny medal olimpijski, ponownie przegrywając ze Szwajcarem.  Trzeci był Gre-

gor Schlierenzauer. Konkurs drużynowy reprezentacja Polski ukończyła na szóstej pozycji, przegrywa-

jąc z Austriakami, Niemcami, Norwegami, Finami i Japończykami. Małysz oddał skoki na odległość 

136,5 m oraz 139,5 m.

Po olimpijskich medalach kolejną wielką imprezą były mistrzostwa świata w Oslo. 26 lutego Adam 

Małysz zdobył brązowy medal MŚ na skoczni normalnej Midtstubakken (K 95) w Oslo. Polak oddał 

skoki na odległość 97,5 m oraz 102,5 m. Był to już szósty medal mistrzostw w karierze Małysza. Zło-

138. Adam Małysz
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to wywalczył Th omas Morgenstern. Podczas odbywanego dzień później konkursu drużynowego na tej 

samej skoczni oddał skoki na odległość 104,5 m i 106,5 m. Polska ulokowała się na 4 pozycji. Właś-

nie na skoczni w Oslo, Małysz podczas relacji w Telewizji Polskiej ogłosił decyzję o zakończeniu swo-

jej kariery. Red. Szaranowicz nie krył wzruszenia, tak jak i miliony Polaków. Czas się zatrzymał. Coś 

się skończyło. Bezpowrotnie. Wszyscy jednak uszanowali decyzję mistrza. Bo zakończyć karierę w taki 

sposób – bezcenne. Ostatni skok na zawodach Pucharu Świata oddał Małysz w Planicy 20 marca 

2011 r. Osiągnął 216,5 m i zajął trzecie miejsce. Wygrał wtedy Stoch. Symboliczna zmiana warty? Tak 

te zawody niektórzy odebrali. A Adam? Dziękował żonie Izie, Karolince, trenerowi Hannu Lepistoe. 

Znowu odbyła się honorowa runda po zeskoku mamuta. W góralskim kapeluszu na głowie i serdaku.

Orzeł wylądował
26 marca 2011 odbył się benefi s Małysza w Zakopanem, zorganizowany przez szwajcarską spół-

kę Transcontinental Services AG i Testa Communications na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Maru-

sarza w Zakopanem i Tatrzański Związek Narciarski. Ofi cjalna nazwa imprezy to „Adam’s Bull’s Eye” 

– miała ona polegać na skakaniu do wylosowanych wcześniej na kole fortuny odległości, od 120 do 

134 metrów. Zawodnicy mogli sobie wybrać belkę startową, z której chcieli skakać. Za trafi enie w cel 

miało zostać przyznane 100 punktów. Natomiast każdy metr różnicy, oznaczałby 10 punktów mniej 

dla skoczka. Zawody nie doszły do skutku z powodu bardzo niekorzystnych warunków atmosferycz-

nych. Obfi te były opady śniegu i zmienne podmuchy wiatru. 

Zaproszeni skoczkowie zjechali wspólnie z zeskoku. Potem 

jedenastu z nich wykonało niemierzone skoki. Małysz sko-

czył jako ostatni, około godziny 19:12, lądując w granicach 

120 metrów. Po wylądowaniu przejechał pod szpalerem z nart 

utworzonym przez skoczków. Kamil Stoch i Stefan Hula pod-

nieśli go i na ramionach nosili wokół zeskoku. Kibice wiwa-

towali, choć niejednemu z żalu zakręciła się łezka w oku. Pre-

zydent Bronisław Komorowski powiedział: Widać, że niebiosa 

nie chcą, żeby Pan zakończył karierę sportowca. My też tego 

nie chcemy. Pragniemy dzisiaj Panu podziękować za wszystkie 

piękne wzruszenia, za poczucie dumy, które wiązało się zawsze 

z każdym Pańskim sukcesem. A było poczuciem dumy wszyst-

kich w Polsce.

Orzeł wylądował. Widzieliśmy gigantów skoczni. Widzie-

liśmy wspaniałe skoki Svena Hannawalda. Kamienną twarz 

139. Adam Małysz – Oslo, luty 2011
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Janne Ahonena, mistrza z Lahti, który był fenomenem skoków fi ńskich. I idealne niemal skoki, jak lot 

orła, Kazuyoshi Funakiego. Jednak takiego pożegnania jak Małysz nie miał żaden z nich. Trudno jest 

w jakiś niebanalny sposób zakończyć ten esej o mistrzu z Wisły. Powiem tak: Adam Małysz jest spor-

towcem życia dla pokolenia Polaków, których marzenia się spełniły. W powietrzu, podczas jego sko-

ków. Na skoczniach całego świata. Pamiętamy Oslo i transparenty Król jest tylko jeden i Król powrócił. 

Pamiętamy Rafała Gucię, Zakopane, i jego: Adam leeeeeeeeeeć na Wielkiej Krokwi. Pamiętamy Bojana 

z Planicy i zapowiedź skoku: Adam Malysz z Poljska, in the air. Dzięki Adamowi Małyszowi przeżyli-

śmy wszyscy wspaniały sportowy, zimowy serial. Wyjątkowy i niepowtarzalny. Jedno słowo jest w tym 

momencie absolutnie niezbędne: Dziękujemy. Adam Małysz po zakończeniu kariery sportowej uczest-

niczył wielokrotnie w rajdach samochodowych, jest patronem skoczni w Wiśle-Malince i honorowym 

obywatelem miasta Zakopanego. Nadal pracuje przy skokach narciarskich jako dyrektor koordynator 

Polskiego Związku Narciarskiego ds. skoków narciarskich.

Statystyki wynikowe Adama Małysza
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
1998 – Nagano – 51. na skoczni małej, 52. na skoczni dużej, 8. drużynowo, 2002 – Salt Lake City – 

3. na skoczni małej, 2. na skoczni dużej, 6. drużynowo, 2006 – Turyn – 7. na skoczni małej, 14. na 

skoczni dużej, 5. drużynowo, 2010 – Vancouver – 2. na skoczni małej, 2. na skoczni dużej, 6. druży-

nowo

Mistrzostwa Świata FIS 
1995 – Th under Bay – 10. na skoczni małej, 11. na skoczni dużej, 1997 – Trondheim – 14. na skocz-

ni małej, 36. na skoczni dużej, 10. drużynowo, 1999 – Ramsau – 27. na skoczni małej, 37. na skocz-

ni dużej, 9. drużynowo, 2001 – Lahti – 1. na skoczni małej, 2. na skoczni dużej, 8. drużyna na dużej, 

5. drużyna na skoczni małej, 2003 – Val di Fiemme – 1. na skoczni małej, 1. na skoczni dużej, 7. dru-

żynowo, 2005 – Oberstdorf – 6. na skoczni małej, 11. na skoczni dużej, 6. drużyna na skoczni małej, 

9. drużyna na skoczni dużej, 2007 – Sapporo – 1. na skoczni małej, 4. na skoczni dużej, 5. drużyno-

wo, 2009 – Liberec – 22. na skoczni małej, 12. na skoczni dużej, 4. drużynowo, 2011 – Oslo – 3. na 

skoczni małej, 11. na skoczni dużej, 4. drużynowo

Zwycięstwa Adama Małysza w Pucharze Świata
1. Oslo-Holmenkollen, Norwegia 17.03.1996, 2. Sapporo, Japonia 18.01.1997, 3. Hakuba, Japonia 

26.01.1997, 4. Innsbruck, Austria 04.01.2001, 5. Bischofshofen, Austria 6.01.2001, 6. Harrachov, 
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Czechy 13.01.2001, 7. Harrachov, Czechy 14.01.2001, 8. Salt Lake City, USA 20.01.2001, 9. Sappo-

ro, Japonia 27.01.2001, 10. Sapporo, Japonia 28.01.2001, 11. Willingen, Niemcy 4.02.2001, 12. Fa-

lun, Szwecja 7.03.2001, 13. Trondheim, Norwegia 9.03.2001, 14. Oslo-Holmenkollen, Norwegia 

11.03.2001, 15. Kuopio, Finlandia 23.11.2001, 16. Titisee-Neustadt, Niemcy 1.12.2001, 17. Vil-

lach, Austria 8.12.2001, 18. Engelberg, Szwajcaria 16.12.2001, 19. Predazzo, Włochy 21.12.2001, 

20. Predazzo, Włochy 22.12.2001, 21. Zakopane, Polska 20.01.2002, 22. Oslo-Holmenkollen, Nor-

wegia 9.03.2003, 23. Lahti, Finlandia 14.03.2003, 24. Lahti, Finlandia 15.03.2003, 25. Harrachov, 

Czechy 11.12.2004, 26. Bad Mitterndorf, Austria 16.01.2005, 27. Zakopane, Polska 29.01.2005, 

28. Zakopane, Polska 30.01.2005, 29. Oslo-Holmenkollen, Norwegia 12.03.2006, 30. Oberst-

dorf, Niemcy 27.01.2007, 31. Titisee-Neustadt, Niemcy 3.02.2007, 32. Titisee-Neustadt, Niemcy – 

4.02.2007, 33. Lahti, Finlandia 11.03.2007, 34. Kuopio, Finlandia 13.03.2007, 35. Oslo, Norwegia 

17.03.2007, 36. Planica, Słowenia 23.03.2007. 37. Planica, Słowenia 24.03.2007, 38. Planica, Sło-

wenia 25.03.2007, 39. Zakopane, Polska 21.01.2011

140. Adam Małysz, zwycięzca plebis-
cytu na Gwiazdę 100-lecia PZN wśród 
narciarzy (Kraków, 2019)
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Justyna Kowalczyk – królowa podbiegów
Jest tytanem pracy. W cyklu przygotowawczym przed najważniejszymi imprezami narciarskimi tre-

nuje bardzo ciężko. Przebiega tysiące kilometrów. Jest też osobą bardzo upartą. Lubi wygrywać, a nie 

lubi przegrywać. Nazywana jest „królową podbiegów”, bo strome podejścia to jej specjalność. Po trafi  

je pokonać na nartach w tempie ekspresowym. Mowa o Justynie Kowalczyk – naszej najlepszej bie-

gaczce w historii polskiego narciarstwa. Justyna jest też fenomenem w skali światowej; multimedalist-

ką olimpijską i mistrzostw świata. Spopularyzowała, i to bardzo, biegi narciarskie w naszym kraju. Jest 

wreszcie złotą medalistką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Zresztą lista jej sukcesów jest 

imponująca: zdobyła 5 medali olimpijskich, 8 medali mistrzostw świata FIS (w tym 2 złote), 4 Krysz-

tałowe Kule za zwycięstwo w klasyfi kacji generalnej Pucharu Świata. Wreszcie Polka 31 razy zwyciężyła 

w zawodach Pucharu Świata, a 64 razy stawała na ich podium. Ponadto 4 razy wygrywała w prestiżo-

wym cyklu Tour de Ski. Taką statystyką może się pochwalić niewiele biegaczek narciarskich w histo-

rii. A mało brakło, by wcale nie związała się ze sportem. Justyna została wybrana najlepszą narciarką 

100-lecia Polskiego Związku Narciarskiego.

Justyna Kowalczyk urodziła się 19 stycznia 1983 r. w Limanowej. Mieszka w Kasinie Wielkiej. 

Jako uczennica szkoły podstawowej zdradzała talent do sportu. Janusz Kałużny był jej pierwszym 

nauczycielem wychowania fi zycznego. Jest on osobą, której do dziś Kowalczyk jest wdzięczna za 

rozbudzenie sportowych pasji. Kowalczyk rywalizowała wtedy w różnych dyscyplinach sportowych: 

biegach płaskich, biegach przełajowych, grała w koszykówkę i piłkę 

ręczną. Wszechstronność w tym wieku sprzyjała ogólnemu rozwojo-

wi. Do narciarstwa klasycznego, konkretnie biegów narciarskich, prze-

konał ją natomiast trener Stanisław Mrowca. To pierwszy jej trener 

w klubie „Maraton” Mszana Dolna, do którego trafi ła w siódmej klasie 

szkoły podstawowej. Rok później obiecała sobie, że jeśli zostanie mi-

strzynią Polski młodzików, to zacznie na poważnie trenować biegi. Po 

sześciu miesiącach treningów nadeszło oczekiwane zwycięstwo: w bie-

gu na 3 km stylem klasycznym. Dotrzymała słowa. Swoją przyszłość 

związała z nartami biegowymi i biegami narciarskimi – konkurencją 

wymagającą najwyższego poświęcenia. Następnym etapem w rozwoju 

była Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – wylęgarnia mi-

strzów, prowadzona przez dyrektor Barbarę Sobańską z wielkim zaan-

gażowaniem i pasją. Choć rodzice Kowalczyk nie ukrywali, że mieli 

wobec najmłodszej córki innej plany. Chcieli, by została prawnikiem. 

141. Czy ktoś mógłby przypuszczać, 
że z tej niepozornej dziewczynki wy-
rośnie światowa championka bie-
gów narciarskich?
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Pani Justyna postawiła jednak na swoim – nie pierwszy i nie ostatni raz w życiu – a w szkole w Zako-

panem nauczyła się nie tylko biegać na nartach, ale także zahartowała się życiowo. Mieszkała w szko-

le z internatem, daleko od domu. Usamodzielniła się. W Zakopanem coraz więcej trenowała. Miała 

jeszcze pewne braki techniczne. Jednak zauważył ją trener kadry biegaczy, Aleksander Wierietielny. 

On przeszedł z Polką długą i trudną drogę sportową. Było w niej wszystko. I wzloty, i upadki. Meda-

le i porażki. Uśmiech, łzy, pot i tysiące kilometrów przebiegniętych na treningach. Ciężkie treningi 

fi zyczne, bieganie z przywiązaną do ciała oponą i chwile odpoczynku. Team Kowalczyk–Wierietiel-

ny stał się jednak jednym z najbardziej profesjonalnych w historii polskiego sportu. Kowalczyk pod 

jego opieką zaczęła się piąć w górę biegowych statystyk. Zdobyła medale mistrzostw świata do lat 23 

w Soldier Hollow, medale zimowych uniwersjad i mistrzostw Polski. Potem zapukała na światowe 

salony.

W cyklu Pucharu Świata w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk zadebiutowała 9 grudnia 

2001 (sezon 2001/2002) we francuskim Cogne, zajmując 64 miejsce w kwalifi kacjach sprintu 

stylem dowolnym na 1,5 km. Nie był to więc debiut udany. Polska biegaczka jednak nie zraziła 

się i trenowała nadal. Miała przecież dopiero 18 lat. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdoby-

ła 10 dni później: 19 grudnia 2001 we włoskim Asiago, gdzie uplasowała się na 30 pozycji sprin-

tu techniką klasyczną na 1,5 km. To był zaledwie jeden punkt w zawodach rangi Pucharu Świata, 

ale przecież od czegoś trzeba zacząć. W następnych sezonach kilkunastokrotnie zajmowała w nich 

miejsca tuż za pierwszą dziesiątką, co zapewniło jej w sezonie 2004/2005 zakwalifi kowanie się do 

grona czołowych zawodniczek tego cyklu (tzw. „grupy czerwonej”).

W 2005 r. po raz pierwszy Polka wystartowała w imprezie rangi mistrzowskiej. Jej wartościowe wy-

niki podczas Mistrzostw Świata 2005 w Oberstdorfi e (m.in. 4 miejsce na 30 km stylem klasycznym, 9 

miejsce w biegu na 10 km) były najlepszymi w historii startów polskich biegaczek narciarskich w im-

prezach tej rangi od 12 lat. Wtedy Bernadetta Bocek zajęła 7 miejsce w 1993 r. w Falun. Te dostrzegal-

ne w skali światowej osiągnięcia zostały jednak anulowane przez Międzynarodową Federację Narciar-

ską FIS po ogłoszeniu wyników testów antydopingowych u Kowalczyk, które dały wynik pozytywny. 

15 czerwca 2005 r. zdyskwalifi kowano polską zawodniczkę na 2 lata. Dobre wyniki z mistrzostw świa-

ta także zostały anulowane. Dyskwalifi kacja była efektem wzięcia przez nią leku, który przepisał jej le-

karz w powiatowym szpitalu. Lek zawierał niedozwolony medykament z grupy glikokortykosteroidów 

(deksametazon), którym Polka leczyła kontuzjowane ścięgno Achillesa. Był to trudny dla Pani Justyny 

moment w jej karierze, ale postanowiła dalej walczyć o swoje. Po kolejnych apelacjach polskiej zawod-

niczki zakaz startów został skrócony przez FIS do 6 miesięcy i ostatecznie do sportowej rywalizacji na 

najwyższym poziomie Kowalczyk powróciła już w grudniu 2005 r. Od tego czasu, czyli od roku 2005 

po ostatni sezon 2019, Polka osiągnęła w biegach narciarskich tyle, że wyprzedziła marzenia swoich 

rodaków. W olimpijskim roku 2006 zanotowała udany start w Otepee, zajmując 3 miejsce w biegu na 
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10 km techniką klasyczną, a w Obertsdorfi e była czwarta. Te dobre wyniki udanie zapowiadały start 

olimpijski Polki. Przedstawmy teraz kilka najlepszych, życiowych biegów reprezentantki Polski. Zaczy-

namy od mistrzostw świata w Libercu.

Mistrzostwa Świata Liberec – bieg łączony 15 km (7,5 km stylem 
klasycznym + 7,5 km stylem dowolnym) – pierwszy złoty medal

Mistrzostwa Świata FIS w Libercu Kowalczyk rozpoczęła od brązowego medalu. Drugim jej bie-

giem na tej imprezie był start w biegu łączonym. 77 zawodniczek stanęło na starcie biegu łączonego 

na 15 km. Połowę dystansu pokonywały zawodniczki stylem klasycznym, drugą połowę, po zmianie 

nart, łyżwowym. W takim biegu liczy się i technika „klasyka”, i siła podczas biegu „łyżwą”. Wreszcie 

umiejętność szybkiej zmiany nart i kijków, czekających na zawodniczki w specjalnie przygotowanych 

i oznaczonych boksach. Z numerem drugim na plastronie – w plejadzie wielkich zawodniczek Polka, 

Justyna Kowalczyk. Praktycznie przez cały dystans zawodniczka AZS AWF Katowice biegła za pleca-

mi najgroźniejszych rywalek. Taka była mądra taktyka, opracowana przez trenera i realizowana przez 

zawodniczkę. Tylko w tych momentach, kiedy było to dla niej korzystne, wychodziła na prowadzenie, 

by na czele stawki pokonać stromy zjazd. W tłumie zjeżdżać jest trudniej i niebezpiecznie. W razie ko-

lizji czy upadku szanse na dobry wynik maleją katastrofalnie. Można złamać kijek. Wiedziała o tym. 

Później znów chowała się za plecami innych. Z kolejnymi kilometrami trasy kandydatek do me-

dali ubywało. Jedna po drugiej zawodniczki zostawały w tyle, 

nie mogąc wytrzymać morderczego tempa biegu. Selektywna 

i trudna trasa przygotowana przez organizatorów mistrzostw 

w Libercu robiła swoje. W połowie dystansu, kiedy zawodnicz-

ki zmieniały narty – z tych do stylu klasycznego na te dostoso-

wane do biegu łyżwą – tylko kilka biegaczek liczyło się w walce. 

Steira, Saarinen, Longa i Kowalczyk. Obok Justyny biegła Nor-

weżka Steira w białej czapeczce i czerwonym kombinezonie. Za 

nią Saarinen. Na ostatniej pętli liczącej 2,5 km zostały już zaś 

tylko dwie: Norweżka Kristin Steira i podążająca za nią jak cień 

Kowalczyk. Niespodziewanie odpadła z tej rywalizacji o złoto 

mistrzostw świata Finka, Aino Kaisa Saa rinen. Na 14,5 km, na 

długim podbiegu, Kowalczyk po raz pierwszy zaatakowała Nor-

weżkę. Chciała ją wyprzedzić. Szarpnęła. Nie udało się. Steira 

odparła atak i utrzymała prowadzenie. Zakręt. Stromy zjazd 

w stronę stadionu i mety. Jeszcze tylko ostatni podbieg. Polka 

142. Złoty medal w biegu na 30 km 
(MŚ Liberec 2009)
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znowu atakuje. Tym razem skutecznie. I wyprzedza Steirę. Przewaga jest niewielka, ale rośnie. 2, po-

tem 5 metrów. Tyle wystarczy, by zdobyć złoty medal mistrzostw świata FIS. Tę wymarzoną, jedyną 

w swoim rodzaju złotą śnieżynkę. Jak opisywała później, zamknęła oczy i pobiegła. Do mety pozosta-

ła ostatnia prosta. Ta decyzja Kowalczyk okazała się znakomita, bowiem z przewagą 1,7 sekundy nad 

Norweżką zameldowała się na mecie. Jeszcze tylko dwa razy wysoko wzniosła ręce w geście triumfu. 

Marzenie się spełniło. Zdobyła złoty medal mistrzowskiej imprezy. Druga była Steira, trzecia Saarinen. 

Starannie opracowany przez trenera plan wybornie zrealizowała Kowalczyk. Dało to jej wielki sukces.

Mistrzostwa świata Liberec – 30 km stylem dowolnym – drugie złoto
Podobnie jak bieg łączony, Justyna Kowalczyk 30 km w Libercu rozegrała w mistrzowskim 

stylu. To kolejny, śmiało można powiedzieć, życiowy bieg Polki. Przez większą część dystansu 

trzymała się w czołówce, poza niebezpiecznymi i stromymi zjazdami, kiedy była raczej w cieniu 

rywalek. Trener zakazał jej wręcz, by zbyt wcześnie objęła prowadzenie. Trzymała się tego planu, 

ale nie do końca… Na kilka kilometrów przed metą zdecydowała się jednak na objęcie prowa-

dzenia. Jak później mówiła, zmęczyło ją… wolne tempo rywalek. Udało się. Prowadziła Justyna, 

mocno pracująca kijkami. Za nią Steira, Johaug, Miedwiediewa, Szewczenko. Uzyskała nad tymi 

rywalkami przewagę ok. 10 m, ale stale ją powiększała. Kapitalny bieg Justyny. Kolejny wspania-

ły bieg Justyny – komentował red. Bogdan Chruścicki. Potem był trudny zjazd. Poradziła sobie 

i z nim. Uzyskała już kilkadziesiąt metrów przewagi. Ale była czujna, panowała nad „głową”, jak 

potem mówiła w wywiadzie dla telewizji polskiej. Zjazd na stadion. Kowalczyk prowadzi. Finisz 

na stadionie pokonywała już samotnie. Jej przewaga, wypracowana przecież na ostatnich kilkuset 

metrach, była tak duża, że mogła na ostatnich metrach rozluźnić się i szeroko uśmiechnąć. Była 

jednak zmęczona. Za metą padła na śnieg. Mimo że chwilę wcześniej wydawało się, że sił ma na 

kolejne kilometry, chwilę leżała bez ruchu. Wstała dopiero w momencie, kiedy linię mety, jako 

trzecia, minęła Ukrainka Walentyna Szewczenko. To przyjaciółka Polki z biegowych tras, któ-

ra zdobyła swój pierwszy w karierze medal. Dzięki dwóm złotym medalom i jednemu brązowe-

mu zdobytymi przez Justynę Kowalczyk Mistrzostwa Świata FIS w Libercu okazały najlepszymi 

w dotychczasowej historii polskiego narciarstwa: w Lahti 1978 Józef Łuszczek miał brąz na 30 

km i złoto na 15 km.

Tour de Ski 2009/10 – walka z Petrą Majdić na Monte Cermis
Zanim przedstawimy fantastyczne biegi i podbiegi Kowalczyk na tej imprezie, warto powie-

dzieć czym jest Tour de Ski dla narciarstwa biegowego. Jest to bowiem impreza wyjątkowa. Im-
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preza kultowa. Ze wspaniała oprawą i obsadą. Odpowiedź Międzynarodowej Federacji  Narciarskiej 

FIS na coraz większe wymagania telewizji i mediów. Impreza ciekawa, wręcz porywająca, choć dla 

zawodników absolutnie mordercza. Na niej właśnie Justyna Kowalczyk toczyła wspaniałe pojedynki 

z wielkimi rywalkami: Petrą Majdić ze Słowenii i Th erese Johaug z Norwegii. Tour de Ski to obecnie 

najbardziej prestiżowy cykl startów w biegach narciar skich FIS, rozgrywany od sezonu 2006/2007 na 

przełomie grudnia i stycznia. Impreza podobna przez to do Turnieju Czterech Skoczni w skokach nar-

ciarskich czy Grand Prix Niemiec w kombinacji norweskiej lub Tour de France w kolarstwie. Zawo-

dy obejmują 9 biegów (w sezonie 2012/13 obejmowały 7 biegów) rozgrywanych w ciągu 10 dni na 

terenie Włoch i Niemiec. Zawody kończy morderczy podbieg na Monte Cermis trasą zjazdową. Ko-

biety i mężczyźni rywalizują w tych samych dniach. Turniej rozgrywany jest na wzór zawodów Tour 

de  France, tzn. formułą etapową. Klasyfi kowani są jedynie zawodnicy i zawodniczki, którzy ukoń czyli 

całość zawodów. Zwycięzcami touru zostają zawodnicy mający najlepszy sumaryczny czas wszystkich 

zawodów. Uwzględnia się premie sekundowe za wyniki w sprintach (pierwsza trzydziestka) oraz miej-

sca na podium i premie w prologu i biegu masowym (pierwsza trójka). Dodatkowo zawodnik i zawod-

niczka, którzy zdobędą najwięcej premii sekundowych, zwyciężają w rankingu sprinterów. Nagradza-

ni są zwycięzcy całego touru, zwycięzcy klasyfi kacji sprinterskiej, zwycięzcy poszczególnych zawodów, 

liderzy touru w poszczególnych dniach, najlepsze reprezentacje. Głównym sponsorem zawodów jest 

fi rma Viessmann. Tour de Ski odgrywa bardzo ważną rolę w Pucharze Świata. 400 punktów otrzymy-

wanych za zwycięstwo powoduje, że zwycięzcy turnieju 

najczęściej zostają liderami Pucharu Świata, a często koń-

czą jako ostateczni triumfatorzy tej klasyfi kacji (w przy-

padku mężczyzn: Tobias Angerer – 2007, Lukáš Bau-

er – 2008, Dario Cologna – 2009 oraz Virpi Kuitunen 

w 2007, 2009 i Justyna Kowalczyk w 2010, 2011 i 2013 

w klasyfi kacji kobiet). Justyna Kowalczyk w czasie Tour 

de Ski 2009/10 przeżywała zarówno piękne, jak i trud-

ne chwile. Ale w biegach narciarskich jest to normalne. 

Kiedy na kilometr przed metą przedostatniego w cyklu 

biegu na 10 km stylem klasycznym ze startu wspólnego 

we włoskim Val di Fiemme polska biegaczka przewróciła 

się, wydawało się, że pierwsze zwycięstwo w klasyfi kacji 

generalnej Tour de Ski oddaliło się znacznie. Polka, za-

miast walczyć o wygraną na siódmym etapie, przybie-

gła w trzeciej dziesiątce i straciła wcześniej wywalczony 

trykot liderki imprezy na rzecz najgroźniejszej rywalki, 

143. Brązowy medal w biegu na 10 km 
(MŚ Liberec 2009)
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Petry Majdić. Słowenka, która w sobotę zgarnęła rów-

nież bonusowe premie, miała nad zawodniczką z Kasi-

ny Wielkiej 31,4 sekundy przewagi. Tyle więc czasu cze-

kała na starcie niedzielnego biegu Justyna Kowalczyk, 

by ruszyć w pogoń za Majdić. Na 9-kilometrowej tra-

sie zawodniczki mierzyły się z przede wszystkim z liczą-

cym 3600 metrów podbiegiem pod alpejski stok, gdzie 

największy kąt nachylenia na trasie wynosi 28 procent, 

najmniejszy zaś 4 procent. Podbieg ten jest najbardziej 

morderczy w całym cyklu Pucharu Świata w biegach 

narciarskich A przecież, kto pierwszy pojawi się na Alpe 

Cermis, ten wygrywa Tour de Ski.

Walka Kowalczyk z Majdić były ozdobą i znakomi-

tym zwieńczeniem rywalizacji. Polka rozpoczęła pogoń 

za Słowenką już na płaskim odcinku trasy, prowadzącym 

ze stadionu w Tesero pod alpejski stok. Na tym etapie 

udało się jednak odrobić zaledwie kilka sekund. Kiedy zawodniczki zaczęły się wspinać, przewaga Pe-

try malała z każdą chwilą. Na punkcie pomiaru czasu – 5,6 km – Polka traciła jeszcze 27,4 s, jednak już 

na kilo metrze prowadzącym alpejskim stokiem Kowalczyk odrobiła 8,6 s, a w punkcie pomiaru czasu 

na 7,4 km była tuż za plecami Majdić. Gdy do mety pozostawało 800 m, nasza reprezentantka jesz-

cze przyspieszyła; na ten atak jej rywalka nie była w stanie odpowiedzieć. Kolejne mocne odepchnię-

cia Kowalczyk nie pozostawiały już złudzeń, kto wygra Tour de Ski 2010. Na 400 metrów przed metą 

trener Aleksander Wierietielny jeszcze dopingował swoją podopieczną, ale w tym momencie żadnego 

zagrożenia ze strony przeciwniczek już nie było. Polska narciarka minęła linię mety 20 sekund przed 

Słowenką i wyczerpana padła śnieg. A później przyznała, że nie pamięta ostatnich 200 m rywalizacji. 

Jednak już po chwili Kowalczyk, która kolejny raz udowodniła, że jest biegaczką fenomenalną, odbie-

rała zasłużone gratulacje. I jeszcze jedno. Mobilizował Polkę gorący doping polskich kibiców, którzy 

szczelnie obstawili trasę podbiegu na Alpe Cermis. To miejsce, które lubi Justynę. Polka wygrywała 

tam aż cztery razy. Jest najlepszą biegaczką w historii tej imprezy (do 2013 r.).

Igrzyska olimpijskie Vancouver – 30 km stylem klasycznym
Po Mistrzostwach Świata w Libercu przyszedł czas na drugi start olimpijski Polki. Start jakże uda-

ny. Zdobyła na tych igrzyskach trzy medale: 17 lutego 2010 r. – srebrny w biegu sprinterskim stylem 

klasycznym, 19 lutego 2010 r. – brązowy w biegu łączonym na 15 km i wreszcie 27 lutego 2010 r. – 

144. Drugie złoto podczas mistrzostw 
świata w Libercu (15 km, Cl/F, 2009)
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złoty na 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego. 

Wtedy to, po raz kolejny na trasach w Whistler Olympic 

Park rozegrał się trzymający w napięciu do ostatnich cen-

tymetrów bieg, w którym główną rolą odegrała Justyna 

Kowalczyk. Walczyła przez cała trasę z Marit Bjoergen. 

Tym razem polska zawodniczka okazała się lepsza i sięg-

nęła po najwyższy laur, zdobyła złoty medal olimpijski 

w biegu na 30 kilometrów stylem klasycznym.

Zanim jednak polska biegaczka mogła wznieść ręce 

w geście triumfu, musiała przez 30 kilometrów toczyć 

walkę z rywalkami i bólem. Zmęczeniem. Na mokrej tra-

sie, w trudnych warunkach, zawodniczki nie forsowały 

tempa przez większość dystansu. Po 22 kilometrze sytu-

acja się nieco zmieniła. Panie zaczęły się ścigać na całe-

go. A sygnałem do tego był atak biegaczek norweskich. 

Tempo wzrosło, a z kilkunastoosobowej grupy na fi niszu 

zostały już tylko dwie wielkie gwiazdy biegów narciar-

skich. Zgodnie z przewidywaniami fachowców, walka o zwycięstwo toczyła się pomiędzy Norweżką 

Marit Bjoergen a Justyną Kowalczyk. W pewnym momencie te zawodniczki błyskawicznie odjechały 

reszcie. Na trzech kilometrach osiągnęły 40 sekund przewagi nad resztą. Było więc jasne, że to któ-

raś z nich zostanie mistrzynią olimpijską na dystansie 30 kilometrów. Finiszowe metry były niezwykłe 

w wykonaniu obu zawodniczek. Jeszcze przed wjazdem na stadion na prowadzeniu była Polka, jednak 

na okrążeniu na stadionie Norweżka zaatakowała. Wysunęła się naprzód o kilkadziesiąt centymetrów 

i wydawało się, że kolejny raz sięgnie po mistrzostwo olimpijskie. Justyna pokazała jednak w tym mo-

mencie swój niezłomny charakter. Zdobyła się na ten ostatni wysiłek i to jednak ona jako pierwsza mi-

nęła metę. O złotym medalu w narciarskim maratonie na 30 km zadecydowało zaledwie 0,3 sekundy. 

Kilka mocnych pchnięć kijkami. Najważniejsze, że to Polka je wykonała, a nie Norweżka. Dodam jed-

no. Trzeba być wyjątkowo twardym, by walczyć do końca, jak ona walczyła. Kowalczyk zdobyła drugi 

złoty medal olimpijski dla Polski na tych igrzyskach.

Złoto w Soczi… ze złamaną nogą
Ten bieg przeszedł do historii. W 2014 r. Justyna Kowalczyk znalazła się w składzie olimpij-

skiej reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska w Soczi. To był jej trzeci start olimpijski. 7 lutego 

2014 r. na stadionie olimpijskim Fiszt w Soczi rozpoczęła się uroczysta ceremonia otwarcia za-

145. Po zwycięstwie na Alpe Cermis 
kończącym Tour de Ski (2011/2012)
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wodów. Konkurencje klasyczne zorganizowano na Krasnej Polanie, odległej o 40 km od centrum 

zmagań zimowych sportowców z całego świata. Justyna Kowalczyk, która w tym sezonie, jak 

sama stwierdziła w kilku wywiadach, postawiła na bieganie techniką klasyczną, liczyła na medal 

w biegu na 10 km tą właśnie techniką. Problemem była jednak lewa stopa naszej zawodniczki: 

Polka złamała kość śródstopia. Napisała o tej kontuzji na swoim profi lu FB w sposób następu-

jący: Usztywnienie stopy w bucie narciarskim będzie polegało na zastosowaniu specjalnych wkładek, 

a ponadto będą podjęte działania przeciwbólowe – zarówno ogólne, jak i miejscowe, pozwalające do 

maksimum zmniejszyć odczuwanie bólu. 

– To wkładki termoplastyczne, które amortyzują mikro drgania podczas biegu. Nie tylko wyczynowi 

sportowcy ich używają, chodzi o to, aby nie było zmian przeciążeniowych wynikających z dużej intensyw-

ności treningu. Co innego gdybyśmy mieli do czynienia ze złamaniem zmęczeniowym, wtedy mogłoby dojść 

do przemieszczenia kości, dlatego namawiałbym Justynę do zupełnie innego leczenia – dodał doktor Szy-

manik. Zapowiedział, że okolica znieczulenia będzie jak najmniejsza: – Każde rozszerzenie działania 

farmakologicznego to strata czucia. Doktor mówił, że wkładki teraz są stosowane zamiast gipsu przy zła-

maniach piątej kości śródstopia: – Sugerujemy pacjentom chodzenie przez kilka tygodni na twardej, nie-

zginającej się podeszwie. Dodał, że tzw. kule nie są potrzebne, tak też jest w przypadku polskiej narciarki.

Pewne było, że cała ta sytuacja nie wpływała korzystanie na naszą biegaczkę, zwłaszcza pod ką-

tem jej psychiki. Oprócz walki z silnymi prze-

ciwniczkami, pani Justyna musiała podczas 

tego biegu walczyć także z bólem. Na szczęś-

cie dostała blokadę na czas biegu. I wygrała. 

Wyniki biegu na 10 km techniką klasycz-

ną były następujące: 1. Justyna Kowalczyk, 

Polska, 28.17,8, 2. Charlotte Kalla, Szwe-

cja, 28.36,2, 3. Th erese Johaug (Norwegia) 

28.46,1, 4, Aina-Kaisa Saarinen, Finlan-

dia, 28.28,1, 5. Marit Bjoergen, Norwe-

gia, 28.51,2, 6. Stefanie Boehler, Niemcy, 

29.04,3, 7. Natalia Żukowa, Rosja, 29.15,5, 

8. Kertu Niskanen, Finlandia, 29.16,7, 25. 

była Kornelia Kubińska-Marek, a 38. Pauli-

na Maciuszek. 

Warto dodać, że występ polskich zimo-

wych sportowców w Soczi był najlepszym 

w naszym udziale w Zimowych Igrzyskach 

146. Podium po biegu łączonym 
15 km, Cl/F. Od lewej: Kristin Steira 
(NOR) – miejsce 2, Justyna Kowal-
czyk – miejsce 1, Aino Kaisa Saarinen 
(FIN) – miejsce 3 (MŚ Liberec 2009)
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Olimpijskich, a Polska z 4 złotymi medalami olimpijskimi, 1 srebrnym i 1 

brązowym w klasyfi kacji narodów zajęła 11 pozycję.

Polka zmierzała do kolejnych sezonów w spokoju. W profesjonalnym spor-

cie, jakim są biegi narciarskie, osiągnęła już wszystko. Dwa złote medale olim-

pijskie, złote medale mistrzostw świata, cztery Kryształowe Kule i liczne zwycię-

stwa w zawodach Pucharu Świata. Niejednemu mogłoby się w głowie zakręcić 

od tych sukcesów. Nie jej. Justyna Kowalczyk niezmiennie i z wrodzonym upo-

rem twierdziła, że będzie walczyć o najwyższe cele. Tylko takie dla niej się liczą. 

Takim wyzwaniem był udział naszej zawodniczki w wielu biegach długod ystan-

sowych na całym świecie, w których polska biegaczka osiągnęła aż 20 zwycięstw 

(do 2019 roku), w tym: 8 marca 2015 r. w słynnym Biegu Wazów na dystan-

sie 90 kilometrów, trzy razy zwyciężała w Birkebeinerrennet w Norwegii (2017, 

2018, 2019). Powoli zaczęła wycofywać się z kariery zawodniczej, a w 2019 r. 

została asystentką trenera Aleksandra Wierietielnego. Historia zatoczyła koło. Ju-

styna Kowalczyk przeżywa teraz jeden z najpiękniejszych okresów swojego życia. 

Nadal wykonuje to, co bardzo lubi, bowiem pozostała przy sporcie narciarskim. 

Zaczęła biegać po wysokich górach, można ją było spotkać w ostatnim czasie na 

najwyższych szczytach Tatr. Zajęła się wspinaniem, skituringiem, a i życie pry-

watne wspaniale się układa. Ukończyła doktorat. To nowy okres w jej życiu. Ży-

czymy powodzenia, tak samo jak w latach największych startów. Na gali 100-le-

cia Polskiego Związku Narciarskiego została Narciarką Stulecia.

Statystyki Justyny Kowalczyk
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
2006 – Pragelato – 8. na 15 km bieg łączony, bieg na 10 km stylem klasycznym – 

nie ukończyła, 44. w sprincie stylem dowolnym, 3. na 30 km stylem dowolnym, 

2010 – Whistler – 5. na 10 km stylem dowolnym, 2. w sprincie stylem klasycz-

nym, 3. na 15 km w biegu łączonym, 1. w biegu na 30 km stylem klasycznym, 

2014 – Krasnaja Polana Soczi – 6. na 15 km w biegu łączonym, 1. na 10 km 

stylem klasycznym, 6. w biegu sztafetowym, 5. w sprincie drużynowo stylem 

klasycznym, bieg na 30 km stylem dowolnym – nie ukończyła, 2018 – Pjoeng-

czang – 17. na 15 km w biegu łączonym, 22. w sprincie stylem klasycznym, 10. 

w biegu sztafetowym, 7. w sprincie drużynowo stylem dowolnym, 14. w biegu 

na 30 km stylem klasycznym

147. Justyna Kowalczyk tuż po zwycięskim biegu na 10 km 
(ZIO, Soczi 2014)

148. Ceremonia kwiatów medalistek olimpijskich. Od lewej: 
Charlotte Kalla (Szwecja), Justyna Kowalczyk, Terese Johaug 
(Norwegia) (ZIO, Soczi 2014, bieg na 10 km)
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Dorobek medalowy Zimowych Igrzysk Olimpijskich: 2 złote, 1 srebr-

ny i 2 brązowe

Mistrzostwa Świata FIS
2003 – Val di Fiemme – 48. w biegu na 10 km stylem klasycznym, 

31. w sprincie stylem dowolnym, 2005 – Oberstdorf – 9. na 10 km sty-

lem dowolnym, 13. w biegu łączonym na 15 km, 12. w sprincie stylem 

klasycznym, 4. w biegu na 30 km stylem klasycznym, 2007 – Sapporo – 

17. w sprincie stylem klasycznym, 9. w biegu łączonym na 15 km, 18. na 

10 km stylem klasycznym, bieg na 30 km stylem klasycznym – nie ukoń-

czyła, 2009 – Liberec – 3. na 10 km stylem klasycznym, 1. na 30 km sty-

lem dowolnym, 6. w biegu sztafetowym, 1. na 30 km w stylu dowolnym, 

2011 – Oslo – 5. w spricie w stylu dowolnym, 2. w biegu łączonym na 

15 km, 2. na 10 km stylem klasycznym, 8. w biegu sztafetowym, 3. na 

30 km stylem dowolnym, 2013 – Val di Fiemme – 6. w sprincie w stylu 

klasycznym, 5. na 15 km w biegu łączonym, 2. w biegu na 30 km sty-

lem klasycznym, 2013 – Val di Fiemme – 9. w biegu sztafetowym, 2015 

– Falun – 4. w sprincie stylem klasycznym, 3. w sprincie drużynowym 

stylem dowolnym, 5. w biegu sztafetowym, 17. na 30 km stylem kla-

sycznym, 2017 – Lahti – 9. w sprincie drużynowym stylem klasycznym, 

8. na 10 km stylem klasycznym, 8. w biegu sztafetowym, 2019 – Seefeld 

– 10. w sprincie drużynowym, 13. w biegu sztafetowym

Dorobek medalowy z Mistrzostw Świata FIS: 2 złote, 3 srebrne, 3 brą-

zowe

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata FIS w ujęciu chronologicznym
1. 27 stycznia 2007 – Otepää – 10 km stylem klasycznym, 2. 22 stycznia 2008 – Canmore – 15 km 

bieg łączony, 3. 17 stycznia 2009 – Whistler – 15 km bieg łączony, 4. 24 stycznia 2009 – Otepää – 

10 km stylem klasycznym, 5. 14 lutego 2009 – Valdidentro – 10 km stylem klasycznym, 6. 8 marca 

2009 – Lahti – 10 km stylem dowolnym, 7. 18–22 marca 2009 – Sztokholm – 25 km, fi nał Pucharu 

Świata, 8. 28 listopada 2009 – Kuusamo – sprint stylem klasycznym, 9. 20 grudnia 2009 – Rogla – 

15 km stylem klasycznym (start masowy), 10. 1–10 stycznia 2010 – Tour de Ski 60 km, 11. 16 stycz-

nia 2010 – Oteppää – 10 km stylem klasycznym, 12. 23 stycznia 2010 – Rybińsk – 15 km bieg łą-

czony, 13. 6 lutego 2010 – Canmore – sprint stylem klasycznym, 14. 31 grudnia – 6 stycznia 2011 

– Tour de Ski 60 km, 15. 4 lutego 2011 – Rybińsk – 10 km bieg łączony, 16. 17 grudnia 2011 – 

Rogla – 10 km stylem klasycznym (start masowy), 17. 29 grudnia – 6 stycznia 2012 – Tour de Ski 

149. Zloty medal Olimpijski (ZIO, So-
czi 2014, 10 km)
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63 km, 18. 21 stycznia 2012 – Otepää – sprint stylem klasycznym, 19. 22 stycznia 2012 – Otepää 

– 10 km stylem klasycznym, 20. 2 lutego 2012 – Moskwa – sprint stylem klasycznym, 21. 18 lutego 

2012 –  Szklarska Poręba – 10 km stylem klasycznym, 22. 13 grudnia 2012 – Canmore – 10 km sty-

lem klasycznym (start masowy), 23. 16 grudnia 2012 – Canmore – 15 km bieg łączony, 24. 29 grud-

nia – 6 stycznia 2013 – Tour de Ski 50,4 km, 25. 16 lutego 2013 – Davos – sprint stylem klasycznym, 

26. 10 marca 2013 – Lahti – 10 km stylem klasycznym, 27. 13 marca 2013 – Drammen – sprint sty-

lem klasycznym, 28. 7 grudnia 2013 – Lillehammer – 10 km stylem klasycznym, 29. 21 grudnia 2013 

– Asiago – sprint stylem klasycznym 30, 30. 19 stycznia 2014 – Szklarska Poręba – 10 km stylem kla-

sycznym (start masowy), 31. 4 lutego 2017 – Pjongczang – 15 km bieg łączony

Dorobek Pucharu Świata
31 zwycięstw w zawodach cyklu Pucharu Świata w biegach narciarskich 

64 razy na podium zawodów Pucharu Świata

150. Justyna Kowalczyk, zwyciężczy-
ni plebiscytu na Gwiazdę 100-lecia 
PZN wśród narciarek (Kraków, 2019)
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Kamil Stoch: „Najważniejsze,  żebym pozostał sobą”
Ząb jest najwyżej położoną wsią w Polsce (od 920 do 

1018 m n.p.m.). Widok stąd jest rozległy, piękny i obejmuje 

położoną na zachodzie Babią Górę, a kończy się na Tatrach 

Wysokich i Bielskich. Z Zębu w bezchmurną pogodę widać 

największe tatrzańskie olbrzymy: Lodowy Szczyt, Łomnicę, 

Durny Szczyt i inne. Na tych terenach, gdzie zima trwa pra-

wie 7 miesięcy, młodzi chłopcy i dziewczęta rodzą się nar-

ciarzami. Stąd wywodził się świetny polski skoczek lat 70. 

i 80. – Stanisław Bobak. Z okolic Zębu pochodził mistrz 

świata w biegach narciarskich Józef Łuszczek i kombinator 

klasyczny Stanisław Ustupski. Sport jest od dawna wpisa-

ny w historię tej górskiej miejscowości. Dlatego też w 1995 

r. zaczął działać klub sportowy LKS Ząb*. Jednym z jego 

zawodników był właśnie Kamil Stoch. Przeszedł on długą 

drogę w swoim sportowym rozwoju. Wraz z jego talentem 

rozwijała się osobowość Kamila. A jaki on jest? Ambitny aż 

do granic, tak samo pracowity, przy tym wesoły, dowcipny, 

a zarazem skromny. Polski skoczek szybko podbił serca kibi-

ców. Nie lubi, gdy nazywa się go następcą Adama Małysza. – Najważniejsze żebym pozostał sobą. Kami-

lem Stochem – powiedział w jednym z wywiadów. I za te słowa cenimy go najbardziej. W 100-letnich 

dziejach Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch jest najlepszym polskim narciarzem w histo-

rii, z trzema złotymi medalami olimpijskimi, jednym brązowym oraz ośmioma medalami mistrzostw 

świata i mistrzostw świata w lotach, a także dwoma Kryształowymi Kulami.

Kamil Stoch urodził się 25 maja 1987 r. w Zakopanem. Jest jednym z największych talentów spor-

towym w skokach narciarskich na Podhalu, w Polsce i na świecie. Jest potrójnymi mistrzem olim-

pijskim, mistrzem świata indywidualnie i w drużynie, zwyciężył w 34 konkursach Pucharu Świata 

w skokach narciarskich FIS. Ta wyliczanka sukcesów mogłaby oczywiście być o wiele dłuższa. Pewne 

* LKS Ząb – Ludowy Klub Sportowy Ząb powstał w maju 1995 r. przy wydatnej pomocy trenera Adama Celeja. 

Obecnie trenuje w nim około 20 zawodników w wieku od 8 do 16 lat pod okiem dwóch trenerów: Zbigniewa 

Klimowskiego i Mieczysława Marduły, nazywanego przez zawodników „Dziadkiem”. Klub wychował wielu 

dobrych zawodników – skoczków, między innymi: Kamila Stocha, Daniela Bobaka i Mariana Słodyczkę. Klub 

organizuje też imprezy narciarskie: „Powitanie Ferii” i „Memoriał Heleny Marusarzówny” (informacje z folderu 

o Zębie; w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem).

151. Kamil Stoch ze „Złotym Orłem”. 
Zwycięstwo w Turnieju Czterech 
Skoczni – Bischofshofen, styczeń 
2018
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jest jedno, że w latach 2010–2018 Kamil Stoch stał się z dobrze zapowiadającego się skoczka zawod-

nikiem czołówki światowej. Tak twierdzą fachowcy podniebnej dyscypliny, a te oceny potwierdzają 

wyniki sportowe. Uważają oni, że mocną stroną polskiego skoczka jest jego świetna technika, moc 

wybicia i przez to długość jego skoków. Z początku swojej kariery Stoch reprezentował barwy klubu 

LKS Ząb (lata 1995–1999), potem LKS „Poroniec” Poronin (1999–2010), AZS Zakopane (2010–

2012) i WKS Zakopane (od 2012). Przeszedł długą drogę, od narciarskiego przedszkola po podium 

mistrzostw świata FIS w Pragelato w 2013 r. Z „koliberka” stał się orłem. Jakie czynniki miały na to 

wpływ? Jak rozwijała się ta kariera? Jak daleko może zajść Kamil Stoch w skokach narciarskich? Na te 

i podobne pytania próbujemy odpowiedzieć w tym tekście. Zacznijmy jego historię od momentu, gdy 

Kamil po raz pierwszy przypiął narty, by poszusować na okolicznych stokach. Okazało się rychło jed-

nak, że jemu nie są pisane szusy, lecz zupełnie co innego.

Początki narciarskiej przygody
Kamil Stoch bardzo wcześnie zaczynał przygodę z nartami. – Już w pierwszej klasie powiedział mi, 

że chce skakać, bo sama jazda na nartach jest nudna – wspomina początki jego narciarskiej przygody  Ja-

dwiga Staszel – prezes LKS Ząb, w którego barwach Kamil stawiał pierwsze kroki. To prawda. W wie-

ku 3 lat Kamil już zjeżdżał na nartach. Nauczył się z czasem skoków na „skoczniach”, usypanych ze 

śniegu. Ale przecież na takich skoczniach zaczynali też swoje kariery Marusarz, Fortuna, Bobak, Ma-

łysz i inni wielcy polscy skoczkowie! Jemu, podobnie jak wyżej wymienionym wybitnym skoczkom, 

też marzyły się długie podniebne loty. Podobno, gdy skoczek siada na belce startowej, zmienia się już 

w innego człowieka. Wiele uczuć towarzyszy mu w momencie dojazdu i lotu. Są to: strach, obawa 

o własne zdrowie, ciekawość i pewnie wiele innych. Stoch twierdzi, że najlepiej „wyłączyć głowę”. To 

prawda. Tylko czy się da? Dlatego ciekawe są uwagi Kamila co do uczucia strachu przed skokiem. Za-

pytany wprost, czy czuł strach przed skokiem i wahał się, czy rzucić się w dół, odpowiada:

Skocznia inaczej wygląda z ziemi, a inaczej z belki, na której się siedzi. Mimo strachu, jaki mnie kiedyś oble-

ciał, nie dałem się! Pokonać strach to pokonać samego siebie. W tym sporcie to istotny element. Nie można być 

miękkim. Sześć lat temu zaczynałem skakać na najmniejszej skoczni. Dziś skaczę z Wielkiej Krokwi i wybrałbym 

się nawet na największą skocznię mamucią.

Potem nastał rok 1999 i Kamil odniósł pierwszy wielki sukces, po którym w prasie zaczęto pisać 

o nim jako o „nadziei polskich skoków”, „fruwającym maluchu” i objawieniu polskich skoków. La-

tem w zawodach młodzików w Garmisch-Partenkirchen zdobył złoty medal. Kamil szczególnie mile 

wspomina moment, w którym wręczono mu puchar za zwycięstwo. – Nie pamiętam, kiedy byłem tak 

szczęśliwy, jak wtedy, gdy odbierałem puchar wraz z tytułem mistrza świata młodzików – mówi Kamil. 

Potem miały miejsce następne sukcesy, Kamil ustanowił rekordy skoczni we Frensztacie w Czechach 
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i Klingenthal w Niemczech. To talent i fenomen! – donosiła prasa sporto-

wa. 12-latek z Zębu powszechnie był uważany za następcę naszych wiel-

kich mistrzów. W 1999 r. kronikarze sportu odnotowali jeszcze jeden 

z wyczynów Kamila Stocha. Stało się to podczas fi nału Pucharu Świata 

w kombinacji norweskiej w Zakopanem.

12-latek, który skoczył 128 metrów
Gdy w świetnym stylu pofrunął jako przedskoczek na Wielkiej Kro-

kwi w Zakopanem podczas zawodów PŚ w kombinacji norweskiej aż 

na 128 metrów, zaczęto mówić, że jest wielkim talentem i nadzieją pol-

skich skoków narciarskich. Kamil ważył wtedy 28 kg i miał 138 cm 

wzrostu. Jego niesłychanie daleki skok zastanawiał znawców narciarstwa 

i… sa mych zawodników, gdyż tego dnia niewielu kombinatorów mia-

łoby szanse wygrać z Kamilem. Kamil był bowiem jedynym zawodni-

kiem, który przekroczył 125 metrów, a z zainteresowaniem przyglądał 

mu się też „król nart” z Norwegii, Bjarte Engen Vik, który właśnie na 

Krokwi odebrał Kryształową Kulę za zwycięstwo w PŚ. Czyżby dokony-

wała się zmiana mistrzów i rodził się nowy wielki polski skoczek na mia-

rę Bobaka, Fortuny? Trudno o tym jeszcze powiedzieć, ale Kamil, wtedy 

12-latek ma wszelkie szanse, by z wróbelka zmienić się w orła – pisał wów-

czas dziennikarz Marek Józwik. Jakże trafna to uwaga. Młody zawodnik 

z Zębu ujawnił wówczas swoje największe marzenie; twierdził, że marzy 

o złotym medalu olimpijskim. Dodał, że na jego zdobycie ma jeszcze 

czas… I poszedł tą drogą. Potem Stoch urósł i stracił trochę te wcześ-

niejsze umiejętności techniczne, które charakteryzowały go gdy miał 12 

lat. Zachował jednak spokój. Realizował wytyczne trenerów, pracował 

nad sobą. Miał zresztą wsparcie jeszcze z jednej strony. Wspaniałej ro-

dziny.

Trzeba było jeszcze poczekać
Po skokach w Zakopanem w 1999 r. znowu było wokół niego 

głośno. W następnych latach Kamil Stoch dwukrotnie reprezentował 

barwy Polski na mistrzostwach świata juniorów. Startowałem na MŚ 

152. Kami Stoch – złoto na Igrzyskach Olimpijskich – Soczi, luty 2014

153. Kamil Stoch po zwycięskim skoku (ZIO, Soczi 2014)
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 juniorów w Karpaczu w 2001 r., gdzie byłem 40., a w Solleftea w br. 26. i 6. w drużynie. Zwłaszcza 

z tego drugiego wyniku jestem zadowolony. Sam Kamil Stoch odnosi się do tego zainteresowania ze 

strony mediów z dystansem: – Skakać umiem, ale jeśli chodzi o obecny okres, to skacze mi się trochę go-

rzej, co według mnie jest związane ze wzrostem, ale myślę, że z biegiem czasu wszystko mi się ustabili-

zuje i będę mógł walczyć z najlepszymi. Jest też świadomy swoich braków i chce pracować, by zostać 

rasowym skoczkiem: – Jestem obecnie trochę słabszy fi zycznie i motorycznie. Dojazd jest trudniej usta-

bilizować, bo jestem wyższy i styl też się trochę zmienia. Najbliższym celem jest wejście do „dziesiątki” 

w mistrzostwach świata juniorów. To jest najważniejsze sportowe marzenie. Ale marzy mu się też start 

olimpijski i medal dla Polski! Oprócz sportu ważna dla tego młodego skoczka jest nauka. Zapytany 

o swoje wyniki w nauce Kamil odpowiada: – Myślę, że są dobre i potrafi ę pogodzić naukę ze sportem. 

Jestem uczniem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Współpracował wtedy z nowo 

powołanym trenerem kadry „B” Austriakiem Heinzem Kuttinem. Jego zdaniem współpraca układała 

się bardzo dobrze: – Jak na razie wszystko układa się bardzo dobrze. Dogadujemy się, uczymy się też nie-

mieckiego i on już też uczy się języka polskiego, zna wiele słów myślę, że ten trening z trenerem Kuttinem 

da efekty. Pierwsze ważne sukcesy dostrzegalne w skali międzynarodowej zanotował w 2004 i 2005 

r. Potem zdobył medale mistrzostw świata juniorów. W konkursach drużynowych zdobył srebro 

w Strynie (2004) i Rovaniemi (2005). W 2007 nastąpiło kolejne ważne wydarzenie w karierze spor-

towej Stocha. 3 października zwyciężył po raz pierwszy w zawodach Letniej Grand Prix w Oberhofi e 

w Niemczech. Z sezonu na sezon widać było u skoczka z Zębu postęp. To cecha mistrzów. Wresz-

cie w sezonie 2010/11 forma zaskoczyła i Polak odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach 

cyklu Pucharu Świata. Zaczęło się wspaniałe pasmo zwycięstw Kamila Stocha na skoczniach całego 

świata. A zaczęło się ono pod Tatrami.

Zwycięstwo w Zakopanem
Kamil Stoch, gdy był mały, napisał na swoich nartach „Rakieta z Zębu”. W klasyfi kacjach Pucha-

ru Świata w skokach narciarskich piął się powoli. W zawodach PŚ zadebiutował 17 stycznia 2004 r. 

w Zakopanem, gdzie zajął 49. miejsce. Jeszcze wtedy pamiętam Kamila jako dość nerwowego zawod-

nika. Gdy mu nie szło na skoczni, dość łatwo wpadał w „dołek” formy. Pierwsze pucharowe punkty 

zdobył 11 lutego 2005 r. w Pragelato za zajęcie 7. miejsca. Na Mistrzostwach Świata 2009 w Libercu 

był czwarty na normalnej skoczni. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia 2011, zwyciężając 

w rodzinnym Zakopanem. Powiedział, że zwycięstwo w Zakopanem to jedno z jego największych ma-

rzeń sportowych. W sezonie 2010/2011 uplasował się na dziesiątym miejscu w klasyfi kacji generalnej, 

trzy razy zwyciężając w zawodach. Następnej zimy stawał siedmiokrotnie na podium i zajął 5. miejsce 

w klasyfi kacji generalnej oraz 6. w klasyfi kacji lotów. W 2013 r. stanął na najniższym podium w Plani-
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cy. Stoch był trzecim zawodnikiem sezonu. Ręce kibiców same składały się do braw. Wraz z rozwojem 

kariery Kamila dojrzewała jego osobowość. Wydoroślał. Zmężniał. Zaczął się rozwijać w różnych dzie-

dzinach. Na konferencjach prasowych po konkursach skoków dobrze wypowiada się w języku niemie-

ckim i angielskim. Rozw ija swoje pasje. Lubi muzykę, fotografi ę, latał szybowcem. Ma także własny 

fun club i profi l na Facebooku, który odwiedzają tysiące miłośników skoków narciarskich.

Pierwsze mistrzostwa świata i starty olimpijskie
Do 2013 r. Stoch zanotował dwa starty olimpijskie: 2006 w Turynie i 2010 w Vancouveer. Pod-

czas Zimowych Igrzysk 2006 w Turynie w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej sko-

czył 100 m i 98,5 m. Zajął 16 pozycję w konkursie. W zawodach na skoczni dużej było trochę gorzej: 

26 miejsce z odległościami 116,5 m i 121,0 m. Podczas konkursu drużynowego Polska zajęła 5 miej-

sce − Stoch skoczył 122,0 m i 124,5 m. Na mistrzostwach świata FIS w Libercu 21  lutego 2009 

r. na skoczni K 90 zajął czwarte miejsce. Wygrał wtedy między innymi z takimi asami, jak Th omas 

154. Kamil Stoch. Zwycięstwo w Tur-
nieju Czterech Skoczni – Bischofs-
hofen, styczeń 2018
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Morgenstern, Martin Schmitt, Andreas Küttel, Takanobu Okabe i Adam Małysz, znanymi za-

wodnikami ze światowej czołówki. Po pierwszej serii był dziewiąty. W drugiej serii wykonał doskonały 

skok. Uzyskał najdłuższą ustaną odległość – 100,5 m. Brązowy medal przegrał ze Szwajcarem Simo-

nem Ammannem o 4,5 pkt. Czyli o 2,5 metra. Niedużo. Na skoczni dużej, po oddanym w złych wa-

runkach skoku na 119,5 m zajął niższe niż na skoczni normalnej, 24 miejsce. W konkursie drużyno-

wym Polska zajęła 4 miejsce ze stratą 9,1 pkt do trzecich Japończyków. Stoch skoczył 122 m i 126 m. 

Drugi występ olimpijski zaliczył na skoczniach w Whistler. W Vancouver, w konkursie olimpijskim 

na skoczni normalnej rozgrywanym 13 lutego, Stoch skoczył 98,5 m w pierwszej serii i o trzy metry 

mniej w drugiej, co pozwoliło mu uzyskać 27 miejsce. 20 lutego na zawodach na skoczni dużej od-

dał skoki na odległość 126,0 m i 123,5 m i został sklasyfi kowany na 14 miejscu. W konkursie druży-

nowym Polska zajęła pozycję 6 − Kamil Stoch skoczył 126,5 i 134,5 m. Wreszcie życiowym na razie 

sukcesem Stocha jest tytuł mistrza świata wywalczony w Val di Fiemme w roku 2013.

„Polski Archanioł sfrunął do Predazzo”
Takie tytuły pojawiły się w prasie włoskiej po konkursie na dużej skoczni K 120 w Predazzo. Ade-

kwatne do tego, co widzieliśmy podczas konkursu na tej skoczni. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Kamil 

Stoch znalazł się w polskim teamie na Mistrzostwa Świata FIS 2013 w Val di Fiemme. Na zawody te 

pojechali: Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Sięgnijmy do historii. Skocznie w Val di 

Fiemme okazały się bardzo szczęśliwe w 2003 r. dla Adama Małysza. Polski mistrz skoków zdobył wte-

dy na włoskiej ziemi dwa złote medale. Jak będzie teraz? Wiadomo było, że Stoch jest w wyśmienitej 

dyspozycji. Ale na takiej imprezie liczy się wiele czynników, by sięgnąć po medal mistrzostw świata: 

dyspozycja dnia, nastawienie, warunki na skoczni, wreszcie – szczęście. Czy Stochowi będzie sprzyjać 

fortuna? Zapowiadały się wspaniałe skoki w wydaniu Polaka. Podczas treningów przed konkursami na 

normalnej skoczni plasował się wysoko. W czołówce. Treningi zakończył na następujących pozycjach: 

16, 19, 5, 16, 7 i 9. W kwalifi kacjach do konkursu oddał skok na 99,5 m. Bardzo daleki. To była trze-

cia pod względem długości próba w gronie kwalifi kujących się skoczków. Wszystko, wydawać by się 

mogło, szło po myśli skoczka i jego trenerów. Kamil wypadał na skoczni bardzo dobrze. Skakał daleko 

i stylowo. Jak po sznurku. Polak uzyskał najwyższą notę w serii próbnej przed zawodami, skacząc na 

103 m. W pierwszej serii konkursowej skoczył na odległość 102 m i plasował się na drugiej pozycji, 

tracąc 2,8 pkt do lidera – Norwega Andersa Bardala. W drugiej osiągnął 97 m, ale niestety ze słabym 

lądowaniem i spadł na ósme miejsce. Stoch w pokonkursowych wywiadach stwierdził, że jest bardzo 

niezadowolony z uzyskanego rezultatu. Mimo wysokiej koncentracji popełnił błąd podczas tego sko-

ku. Tym razem zabrakło szczęścia. Ale bolało bardzo. Kamil był kompletnie zawiedziony tym wyni-

kiem. I było to widać.
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Za to wszystkie swoje i nasze nadzieje spełnił na skoczni dużej „Trampolino dal Ben” w dniu 28 lu-

tego 2013 r. Podczas pierwszego dnia serii treningowych przed konkursem indywidualnym na skoczni 

dużej zajmował kolejno miejsca: 7, 2 i 1. Ale treningi tak naprawdę się nie liczą. Liczą się dwa skoki 

w konkursie. Drugiego dnia treningów nie skakał, a w serii przed kwalifi kacjami był siedemnasty – 

oddał skok na odległość 125 m. W serii próbnej był drugi po skoku na 127,5 m. Konkurs się rozpo-

czął. Wreszcie Polak jest na belce startowej. Trener Łukasz Kruczek daje znak. Stoch rusza w dół. Red. 

Szaranowicz, mistrz w podbijaniu napięcia, komentuje: – Jest w formie. Maksymalna koncentracja, 

wspaniały, wysoki lot, lądowanie, do którego nie można było się przyczepić. To był doskonały skok. 

W pierwszej serii konkursowej Stoch oddał najdłuższy skok, na 131,5 m. Uzyskał wysokie noty za 

styl, w tym najwyższą notę z możliwych – 20 od szwajcarskiego sędziego. Szaranow icz komentuje: Jest 

pięknie. Stoch został liderem po zakończeniu pierwszej kolejki, wyprzedzając drugiego Petera Prevca 

o 5,1 pkt. Słoweniec w fi nałowej serii skoczył 130,5 m i miał wysokie noty za styl. Wiadomo było, że 

Polak musi skoczyć w  granicach 130 m. W fi nałowej serii, podobnie jak większość konkurentów z czo-

łówki, startował z obniżonej na prośbę trenera Łukasza Kruczka, dziewiętnastej belki. Osiągnął 130 m. 

Noty sędziowskie były bardzo wysokie, ale były całkowicie zasłużone. Polak oddał tego dnia drugi per-

fekcyjny skok. Ponownie nie uzyskał żadnej noty sędziowskiej poniżej 19 i zdobył złoty medal, wy-

przedzając o 6,1 pkt drugiego Prevca, a o 6,7 trzeciego Jacobsena. Szaranowicz: Musi tylko idealnie tra-

155. Kamil Stoch, Puchar Świata, Za-
kopane, styczeń 2018
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fi ć w próg i wyzwolić marzenia. Jest pięknie. Brawo! Brawo! Brawo! Jest jak przed 10 laty. Jest odważny, 

jest wielki, jest mistrzem świata. Zaiste świetny komentarz. Przy okazji przypomniano sukcesy polskich 

skoczków na mistrzostwach świata, począwszy od medalu z Lahti Stanisława Marusarza z 1938 r. – 

po medal Stocha w 2013 r. Stoch złożył gratulacje Prevcovi i Jacobsenowi. Tutaj ciekawa informacja. 

Zaraz po zawodach Stoch i Prevc byli zagrożeni dyskwalifi kacją za zdjęcie kombinezonów. Przepis ten 

miał być wprowadzony dzień wcześniej, ostatecznie anonimowy protest został przez sędziów odrzuco-

ny. Radości ze zdobycia przez Polaka tytułu mistrza świata nie było dość. Licznie przybyli pod skocznię 

polscy kibice skandowali Dziękujemy. Gromkie Sto lat, dedykowane mistrzowi świata z Zębu, rozległo 

się po zeskoku skoczni. Złotą „śnieżynkę” FIS-u Stoch odebrał dzień później w Cavalese. Mistrzem 

świata został w ten sam dzień, w który dokonał tego Adam Małysz dekadę wcześniej w tym samym 

miejscu. Myślę, że ma to znaczenie symboliczne. Ale i praktyczne pokazuje, że jest wspaniała kontynu-

acja wyników Małysza, teraz w wydaniu Stocha. Dlatego podwójny mistrz świata Adam Małysz złożył 

Stochowi gratulacje za wspaniałe skoki. Stoch powiedział: To moje drugie zwycięstwo w Predazzo, po 

ubiegłorocznym Pucharze Świata. Trudno wyjaśnić, jak czuję się po tym sukcesie. To był dla mnie niesamo-

wity dzień, zdobyłem złoty medal. Zawsze marzyłem o złotym medalu mistrzostw świata, a może i igrzysk 

156. Od lewej: S. Kraft, K. Stoch, 
D. Kubacki – Puchar Świata, Zakopa-
ne, styczeń 2020
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olimpijskich – teraz wiem, że marzenia mogą się spełniać! Trzeba tylko mieć odpowiednią motywację, sta-

rać się i ciężko pracować. Przed ekranami Telewizji Polskiej powiedział: – Dziękuję wszystkim. Miałem 

dzisiaj wspaniały dzień. Świetnie się tutaj bawiłem na skoczni. To były moje skoki. Pamiętam, jak mój tata 

powiedział mi kiedyś, że muszę 100 razy przegrać, by raz wygrać. Dziękuję, tato. Nerwy dzisiaj trzymałem 

na wodzy. Wiedziałem, co mam zrobić. Dziękuję wszystkim kibicom, mojej żonie, która tu przyjechała. 

Konkurs obserwował Adam Małysz, który nie krył, że był zdenerwowany przed ostatnim skokiem Sto-

cha: – Wspaniałe jest to, że Kamil wytrzymał ciśnienie. Pokazał, że jest w takiej formie, że hej. Zwłaszcza 

przed jego pierwszym skokiem czułem się tak, jakbym to ja siedział na belce. Kamil Stoch pogratulował 

jeszcze raz Prevcovi i Jacobsenovi. Jeszcze gratulacje od Tajnera i Małysza, organizatorów i Mazurek 

Dąbrowskiego. Wybrzmiał wspaniale. A uśmiechnięty Stoch promieniał. Trudno się mu dziwić. Takie 

chwile zostają w pamięci na całe życie. Uskrzydlają i dodają wiary w siebie. A te elementy, są bardzo 

ważne w skokach narciarskich. Niektórzy twierdzą, że najważniejsze.

Liczyliśmy, że złoty medal Stocha na dużej skoczni natchnie jego kolegów w konkursie drużyno-

wym i wreszcie polscy skoczkowie zdobędą ten pierwszy medal w rywalizacji drużynowej. I udało się. 

Właściwie nie udało się, oni skakali świetnie i wyskakali sobie ten medal dobrymi wynikami. Ska kali: 

Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Stoch. Stoch wziął udział w konkursie drużynowym na dużej 

skoczni, w którym zgłoszony był do czwartej, ostatniej grupy zawodników. Przed jego pierwszą pró-

bą Polska klasyfi kowana była na piątym miejscu. Oddał skok na 134 m i miał bardzo dobre noty sę-

dziowskie. Po zakończeniu pierwszej kolejki Polska zajmowała czwarte miejsce, przegrywając zaledwie 

o pięć punktów Niemcami. Nie była to duża strata. W drugiej serii Stoch startował, na prośbę trenera 

Łukasza Kruczka, z obniżonej o dwie pozycje belki i osiągnął 130 metrów. W pierwotnych wynikach 

zawodów jego drużyna zajęła czwarte miejsce. Był to wielki zawód. Jednak po ponownym podlicze-

niu punktów Polacy uplasowali się na miejscu trzecim. Co się stało? Błędnie została obliczona nota 

Andersa Bardala, przez co Norwegia znajdowała się przed Polską. Po ponownym zliczeniu wyników, 

okazało się, że polska drużyna zajmuje nie czwarte, lecz trzecie miejsce. Tym samym Polacy z Kamilem 

Stochem w składzie zdobyli brązowy medal, przegrywając ledwie o 0,8 pkt z reprezentacją Niemiec. 

Radości nie było końca. Polacy wracali wreszcie z medalem mistrzo   stw świata w drużynie i to po 

takich emocjach. Stoch wracał do domu z ziemi włoskiej z dwoma medalami: złotem na dużej 

skoczni i brązem w drużynie. A w kraju, w Zakopanem, na Stocha i brązową drużynę skoczków 

czekało wspaniałe powitanie. Godne medalistów.

Jeszcze przed opuszczeniem Val di Fiemme spotkało Polaka ważne wyróżnienie. W czasie mi-

strzostw przeprowadzono wybory do Komisji Zawodniczej FIS na lata 2013–2015. Narodowe  związki 

narciarskie dwunastu państw wybrały do zespołu do spraw skoków Stocha i Szwajcarkę Sabrinę Wind-

müller. Koledzy z Pucharu świata lubią Kamila i powierzyli mu tę funkcję. Sezon 2012/13 był naj-

lepszy z dotychczasowych. Dla Stocha i polskich skoków. Polak wygrał dwa konkursy Pucharu  Świata, 
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w pięciu stawał na podium, w siedemnastu zajmował miejsce w czołowej dziesiątce. Zdobył dwa me-

dale mistrzostw świata. Był to też jeden z najlepszych sezonów, jeżeli nie najlepszy, w dotychczasowej 

historii polskich skoków. Wreszcie doczekaliśmy się skaczącego na dobrym poziomie zespołu, a i in-

dywidualnie w poszczególnych konkursach sezonu Polacy spisywali się bardzo dobrze. To dobrze wró-

żyło na przyszłość. Niekwestionowanym liderem tego zespołu był Kamil. Sezon przedolimpijski wy-

padł więc bardzo obiecująco. Celem polskiego teamu jest dobry występ olimpijski w Soczi w roku 

2014. Statystyki wyników Kamila Stocha są imponujące. Z 3 złotymi i jednym brązowym medalem 

olimpijskim Kamil należy do najlepszych skoczków narciarskich w historii i w klasyfi kacji medalowej 

wszechczasów zajmuje 5 miejsce. Przed nim ulokowali się: Matti Nykaenen (Finlandia) z 4 złotymi 

i 1 srebrnym, Simon Ammann (Szwajcaria) z 4 złotymi, Jens Weissfl og (NRD/Niemcy) z 3 złoty-

mi i 1 srebrnym i Th omas Morgenstern (Austria) – z 3 złotymi i 1 srebrnym medalem olimpijskim. 

W statystykach medalowych mistrzostw świata zajmuje 20 lokatę. Dwa razy zdobywał Kryształową 

Kulę, a dodatkowo 3 razy był na podium na 2 i 3 miejscu. Wielokrotnie zwyciężał w cyklu Letniej 

Grand Prix, zwyciężał w zawodach Row Air w Skandynawii, Planica 7, dwa razy wygrywał w prestiżo-

wym Turnieju Czterech Skoczni.

157. Kamil Stoch z Kryształową kulą 
za sezon 2013/2014
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Podwójne złoto w Soczi 2014 i Pjoengczang 2018
Największe sukcesy sportowe Kamila Stocha to starty na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 

i 2018, Mistrzostwach świata 2013, 2017 i 2017. Z każdej z tych imprez wracał z medalem. To co po-

kazał na rosyjskiej ziemi przeszło już do historii skoków narciarskich. Skoki narciarskie w Soczi odbyły 

się na skoczniach K 95 i K 125 na Ruskich Gorkach, w terminie 9 – 17 lutego 2014 roku. Na skocz-

ni normalnej w dniu 9 lutego Stoch zdobył złoty medal, przed Peterem Prevcem ze Słowenii (12,7 

punktu przewagi) i Andersem Bardalem z Norwegii. Wygrał z dużą przewagą, którą uzyskał dzięki 

świetnym odległościom 105,5 i 103,5 m i świetnemu stylowi skoków (noty 20 punktowe). To był ab-

solutny Olimp skoków narciarskich, a nota jaką osiągnął polski zawodnik w tym dniu – 278 punk-

tów – była dotąd najwyższą notą w historii zdobytą na skoczni normalnej. Dzień później, już podczas 

ofi cjalnej ceremonii medalowej, Kamil odebrał medal z rąk Pani Ireny Szewińskiej. Konkurs na du-

żej skoczni poprzedziły treningi, podczas których nasz mistrz miał upadek i uszkodził staw łokciowy. 

Podczas konkursu na skoczni dużej ponownie był nie do pokonania, a odległości (139 i 132,5 m) oraz 

ponownie wyśmienity styl skoków, dały drugi złoty medal na tych igrzyskach. Drugie miejsce zajął we-

teran skoczni narciarskich, Noriaki Kasai z Japonii, a trzecie Peter Prevc ze Słowenii. 

Po Sochi kolejnym sukcesem były Mistrzostwa świata z 2017 roku w Lahti, gdzie polska drużyna 

zdobyła złoty medal i Zimowe Igrzyska w Pjongczang, gdzie Kamil Stoch wywalczył swój trzeci złoty 

medal olimpijski, a do tej kolekcji dołożył jeszcze brąz w drużynie. Na Mistrzostwach świata w Seefeld 

długo czekaliśmy na sukces, a srebrny medal na skoczni normalnej K 99 pokazał, że mistrz z Zębu na-

dal jest w bardzo dobrej dyspozycji sportowej. Kamil Stoch w nowy sezon 2019/2020 wszedł z nowy-

mi oczekiwaniami i z… nowym trenerem, Czechem Michalem Doleżalem, który prowadzi od 2019 

roku kadrę polskich orłów. Nasz zawodnik otwiera się na czekającą go przyszłość z ogromnymi nadzie-

jami. Zachowuje jednak spokój. Nadal jest sobą. Ma za sobą miliony rodaków i sympatyków sportów 

zimowych w kraju, którzy będą mu kibicować z całych sił. A to zawsze dodaje skrzydeł… A więc kibi-

cujmy: „Kamil leeeeeeć”? Zdecydowanie i z całych sił.

Statystyki Kamila Stocha
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

2006 – Zimowe Igrzyska Turyn – 16. na skoczni małej, 26. na skoczni dużej, 5. drużynowo, 2010 – 

Vancouver – 27. na skoczni małej, 14. na skoczni dużej, 6. drużynowo, 2014 – Soczi – 1. na skoczni 

małej, 1. na skoczni dużej, 4. drużyna, 2018 – Pjongcznag – 4. na skoczni małej, 1. na skoczni dużej, 

3. drużynowo
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Mistrzostwa świata FIS 

2005 – Oberstdorf – 37. na skoczni dużej, 2007 – Sapporo – 11. na skoczni małej, 13. na skoczni du-

żej, 5. drużynowo, 2009 – Liberec – 4. na skoczni małej, 24. na skoczni dużej, 4. drużynowo, 2011 

– Oslo – 6. na skoczni małej, 19. na skoczni dużej, 4. i 5. drużynowo, 2013 – Val di Fiemme – 8. na 

skoczni małej, 1. na skoczni dużej, 3. drużynowo, 2015 – Falun – 17. na skoczni małej, 12. na skoczni 

dużej, 3. drużynowo, 2017 – Lahti – 4. na skoczni małej, 7. na skoczni dużej, 1. drużynowo, 2019 – 

Seefeld – 5. na skoczni dużej, 2. na skoczni małej, 4. i 6. drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich: 2018 – Oberstdorf – 2., 3. drużynowo

Zwycięstwa w Pucharze Świata
1. 23 stycznia 2011 – Zakopane, 2. 2 lutego 2011 – Klingenthal, 3. 20 marca 2011 – Planica, 

4. 20 stycznia 2012 – Zakopane, 5. 5 lutego 2012 – Predazzo, 6. 12 marca 2013 – Kuopio, 7. 15 mar-

ca 2013 – Trondheim, 8. 15 grudnia 2013 – Titisee-Neustadt, 9. 22 grudnia 2013 – Engelbeerg, 

10. 1 lutego 2014 – Willingen, 11. 2 lutego 2014 – Willingen, 12. 2 marca 2014 – Lahti, 13. 4 marca 

2014 – Kuopio, 14. 18 stycznia 2015 – Zakopane, 15. 30 stycznia 2015 – Willingen, 16. 11 grudnia 

2016 – Lillehammer, 17. 6 stycznia 2017 – Bischofshofen, 18. 14 stycznia 2017 – Wisła, 19. 15 stycz-

nia 2017 – Wisła, 20. 22 stycznia 2017 – Zakopane, 21. 12 lutego 2017 – Sapporo, 22. 19 mar-

ca 2017 – Vikersund, 23. 30 grudnia 2017 – Oberstdorf, 24. 1 stycznia 2018 – Garmisch-Parten-

kirchen, 25. 4 stycznia 2018 – Innsbruck, 26. 6 stycznia 2018 – Bischofshofen, 27. 4 marca 2018 

– Lahti, 28. 13 marca 2018 – Lillehammer, 29. 15 marca 2018 – Trondheim, 30. 23 marca 2018 

– Planica, 31. 25 marca 2018 – Planica, 32. 3 lutego 2019 – Oberstdorf, 33. 10 lutego 2019 – Lah-

ti, 34. 21 grudnia 2019 – Engelberg. Turniej Czterech Skoczni, 35. 26 stycznia 2020 – Zakopane, 

36. 10 marca 2020 – Lillehammer, 37. 3 stycznia 2021 – Innsbruck, 38. 6 stycznia 2021 – Bischofs-

hofen, 39. 9 stycznia 2021 – Titisee-Neustadt
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158. Kamil Stoch, 2. miejsce w plebis-
cycie na Gwiazdę 100-lecia PZN 
(Kraków, 2019)



174 Rozdział 4 

Młodzi następcy 
mistrzów
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Jubileusz 100-lecia PZN
W 2019 roku Polski Związek Narciarski obchodził Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Z tej oka-

zji przeprowadzony został plebiscyt na „Gwiazdę 100-lecia PZN”.

Jak było do przewidzenia, wśród pań najlepszą narciarką stulecia, bezdyskusyjną gwiazdą, zostaje 

Justyna Kowalczyk. Wśród panów zaś sytuacja prawie do końca nie jest tak klarowna. W miarę napły-

wania głosów, co rusz zmieniają się na pierwszym miejscu Adam Małysz z Kamilem Stochem. Różnica 

między nimi ciągle minimalna. Końcowe głosowania przynoszą nieco więcej wskazań na tego pierw-

szego i Adam Małysz zostaje najlepszym narciarzem, „Gwiazdą 100-lecia PZN”. Całe podium należy 

do mistrzów skoków. 

Wyniki plebiscytu, zawierające po dziesięć najlepszych  narciarek i narciarzy 

Narciarki Narciarze

 1. Justyna Kowalczyk  1. Adam Małysz

 2. Małgorzata Tlałka-Długosz  2. Kamil Stoch

 3. Dorota Tlałka-Mongore  3. Wojciech Fortuna

 4. Sylwia Jaśkowiec  4. Józef Łuszczek

 5. Helena Marusarzówna  5. Stanisław Marusarz

 6. Jagna Marczułajtis-Walczak  6. Dawid Kubacki

 7. Barbara Grocholska-Kurkowiak  7. Franciszek Groń Gąsienica 

 8. Stefania Biegun  8. Bronisław Czech

 9. Paulina Ligocka-Andrzejewska  9. Andrzej Bachleda Curuś

10. Weronika Budny 10. Piotr Fijas 

Ogłoszenie wyników plebiscytu na „Gwiazdą 100-lecia PZN” obyło się w Krakowie (21.09.2019) pod-

czas Gali 100-lecia Polskiego Związku Narciarskiego.
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159. Podium Gwiazd 100-lecia PZN. Od lewej: Justyna Kowalczyk, Małgorzata Tlałka-Długosz, Dorota Tlałka-Mon-
gore; Adam Małysz, Kamil Stoch, Wojciech Fortuna. Na skraju: z lewej Apoloniusz Tajner – prezes PZN, z prawej 
Szymon Krasicki – przewodniczący kapituły plebiscytu





5Polscy akademicy na Zimowych 
Uniwersjadach w latach 1960–2019
HALINA HANUSZ

U
niwersjady w sportach zimowych zapoczątkowano w roku 1960 w tej samej francuskiej 

miejscowości Chamonix, co znacznie wcześniej (1924) zimowe igrzyska olimpijskie. Do 

narciarskiego ośrodka u stóp Mont Blanc przybyło 151 sportowców-studentów z 15 kra-

jów: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Japonii, Jugosławii, Luksemburga, Nie-

miec, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwajcarii, Węgier, Włoch, ZSRR. Program sportowy obejmował 

tylko trzy dyscypliny sportu.

Polskę reprezentowało sześć kobiet i ośmiu mężczyzn w narciarstwie alpejskim i klasycznym z Klu-

bu Sportowego AZS Zakopane/AZS Kraków. Obie sztafety narciarskie (bieg rozstawny kobiet 3×4 km 

w składzie: Weronika Stempak, Stanisława Pradziad i Irena Arłamowska-Szymkowska oraz mężczyzn 

4×10 km – Władysław Marek, Szymon Krasicki, Kazimierz Augustynek i Kazimierz Wójcik) zdoby-

ły brązowe medale. Tak w rywalizacji sztafet biegowych kobiet, jak i mężczyzn pierwsze miejsce zaję-

ły sztafety ZSRR, a drugie – Czechosłowacji. I dzięki tym dwóm medalom akademicka reprezentacja 

Polski zadebiutowała w prowadzonej klasyfi kacji medalowej I Zimowej Uniwersjady. Trenerem obu 

sztafet był Janusz Kobylański, szkoleniowiec AZS Zakopane, którego dalsza praca jako trenera uniwer-

sjadowego trwała przez następne dziesięciolecia. 

II Zimowa Uniwersjada rozegrana została od 6 do 12 marca 1962 roku w szwajcarskim ośrod-

ku narciarskim Villars położonym w kantonie Vaud. W zawodach uczestniczyło już 332 zawodni-

czek i zawodników z 23 krajów, którzy rywalizowali w czterech sportach zimowych. Polska repre-

zentacja uniwersjadowa zdobyła trzy medale: Stefania Biegun – 1 miejsce w biegu na 8 km, a razem 

z Weroniką Stempak i Magdaleną Bujak, zawodniczkami AZS Zakopane, zdobyła ona także srebrny 
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medal w biegu sztafetowym; medal brązowy wywalczyła klubowa sztafeta mężczyzn AZS Zakopane 

(4×8 km) w składzie: Stanisław Wajda, Szymon Krasicki, Józef Buńda, Kazimierz Zelek. Reprezentacja 

narciarzy-akademików z kompletem medali (1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy) zajęła wysokie, piąte miej-

sce w nieofi cjalnej klasyfi kacji medalowej. 

Dużym emocjonalnym wydarzeniem dla naszych reprezentantów było spotkanie z inż. Aleksan-

drem Bobkowskim, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1920–1923 i 1924–1939, 

inicjatora i decydenta wybudowania kolejki linowej na Kasprowy Wierch (1935–1936). 

160. Pierwsza Uniwersjada – u stóp 
Mont Blanc

161. Kazimierz Wójcik razem 
z Władysławem Markiem, Szy-
monem Krasickim i Kazimie-
rzem Augustynkiem zdobyli 
pierwszy uniwersjadowy medal 
(brązowy), Chamonix, 1960

162. Polska reprezentacja podczas ce-
remonii otwarcia kolejnej Uniwersjady
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W następnej III Zimowej Uniwersjadzie (Szpindlerowy Młyn, 11–17.02.1964) startowali repre-

zentanci 21 państw. Nasza reprezentacja liczyła 24 sportowców, 6 kobiet i 18 mężczyzn i uzyskała 

8 miejsce w nieofi cjalnej klasyfi kacji medalowej. Medale zdobyli: Jerzy Woyna Orlewicz – złoty, slalom 

gigant; Weronika Stempak-Budny – srebrny, bieg na 5 km; obie sztafety (K: Anna Ustupska, Joanna 

Łopuszyńska i Weronika Budny, M: Józef Łupieżowiec, Szymon Krasicki, Kazimierz Zelek i Stanisław 

Lassak) – brązowe; Andrzej Sztolf – brązowy, w skokach narciarskich.

W trakcie spotkania po uniwersjadzie wzruszające słowa wygłosił trener Stefan Dziedzic, który 

w 1949 r. w Szpindlerowym Młynie podczas AMŚ zdobył złoty medal w kombinacji alpejskiej. Będąc 

w roli trenera marzył, by jego sukces powtórzył reprezentant Polski. Dokonał tego Jerzy Woyna Orle-

wicz (ps. „Pirat”), wygrywając slalom gigant.

W 1966 roku gospodarzami IV Zimowej Uniwersjady byli Włosi (konkurencje klasyczne w miej-

scowości Claviere, konkurencje alpejskie w Sestrière). W zawodach uczestniczyło 21 akademickich 

reprezentacji. Nasza liczyła 12 zawodników oraz 6 zawodniczek Zawodnicy zdobyli aż osiem medali. 

Mistrzem uniwersjady w slalomie specjalnym został 19-letni wówczas student architektury Politechni-

ki Krakowskiej Andrzej Bachleda Curuś, który wywalczył także dwa srebrne medale: w slalomie gigan-

cie i w trójkombinacji alpejskiej. Drugi alpejczyk, Jerzy Woyna Orlewicz, zdobył dwa brązowe medale: 

163. Trener Janusz Kobylański ze swoimi zawodniczkami, od lewej: Wero-
nika Stempak (medalistka uniwersjad w 1960, 1962, 1964, 1966) i Anna Kra-
sicka (Villares, 1962)

164. Spotkanie z b. prezesem PZN Aleksandrem Bobkowskim (trzeci z lewej) 
polskiej reprezentacji, od lewej: Stanisław Lassak, Anna Herczak,  Kazimierz 
Zelek, Stefania Biegun, Szymon Krasicki, Józef Buńda, Weronika Stempak, 
Stanisław Wajda, Stefan Dziedzic (trener), Henryk Dereziński (kierownik 
ekipy) – po Uniwersjadzie w Villars, 1962
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w slalomie specjalnym i trójkombinacji alpejskiej. Tylko pech, złamanie narty tuż przed drugim prze-

jazdem slalomu i start na pożyczonych, nie pozwolił na lepszy wynik. Włoska prasa po starcie polskich 

alpejczyków w Sestrière pisała o polskiej szkole zjazdowców.

Natomiast srebrnymi medalistami w konkurencjach klasycznych zostali: Weronika Budny w biegu 

na dystansie 10 km oraz skoczek AZS Zakopane Andrzej Sztolf (w skokach na skoczni, której rozbieg 

znajdował się we Francji, a zeskok już we Włoszech). Przegrał tylko z utytułowanym Japończykiem 

Yukio Kassayą. Pokonał natomiast drugiego Japończyka, Fujisawę, który dziesięć dni później został 

wicemistrzem świata na skoczni w Holmenkollen. Andrzej Sztolf tak wspominał tę uniwersjadę: (…) 

sport był dla mnie przygodą, środkiem do zwiedzania świata, a nie celem w samy sobie, i zostałem Miste-

rem Uniwersjady w Sestrière. (…) Gospodarze zorganizowali wśród zawodniczek i zawodników konkurs 

na Miss i Mister Uniwersjady. Panowała świetna atmosfera, świadcząca o tym, że studenci-narciarze po-

trafi ą też świetnie się bawić. Podczas konkursu o zwycięstwie decydowała suma punktów w następujących 

konkurencjach: objętość klatki piersiowej, wielkość bicepsów, dowolny układ gimnastyczny (najwyżej punk-

towano akrobacje). Ostatnią z konkurencji było gaszenie świec stojących w linii 50 cm jedna za drugą, jed-

nym dmuchnięciem, po uprzednim wykonaniu ośmiu szybkich obrotów. Okazało się, że zwyciężyłem przed 

zawodnikiem szwajcarskim i kolegą z reprezentacji – skoczkiem Piotrem Walą. 

Tradycyjnie na zawodach uniwersjadowych nie zawiodła sztafeta kobiet, biegnąca w składzie: Anna 

Ustupska, Joanna Łopuszyńska i Weronika Budny, która zajęła 3 miejsce. Reprezentacja zdobyła 1 zło-

ty, 4 srebrne i 3 brązowe medale. Był to największy dorobek medalowy akademickiej reprezentacji 

w uniwersjadach zimowych w dotychczasowych startach narciarzy-studentów. 

165. Złoto Jerzego Woyny Orlewicza (slalom gigant, Szpindlerowy Młyn, 1964)

166. Andrzej Sztolf 
z medalem brązo-
wym (skoki nar-
ciarskie, Szpindle-
rowy Młyn, 1964) 

167. Andrzej Bachleda Curuś jedzie po 
złoto (slalom, Sestrière, 1966) 
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W 1968 roku areną studenckiej rywalizacji stał się Innsbruck. Akademicka repre-

zentacja Polski liczyła 22 sportowców-studentów wśród 599 uczestników z 26 państw. 

Był to mniej udany start naszych akademików, gdyż miejsce medalowe odnotowały 

tylko narciarki biegowe w sztafecie 3×5 km, biegnące w składzie: Krystyna Turowska, 

Teresa Merena i Maria Krok. Wszyscy inni nasi reprezentanci zajmowali odleglejsze 

miejsca. 

W 1970 roku państwem-gospodarzem akademickich zawodów byli Finowie. Ho-

norowy patronat nad Uniwersjadą objął prezydent republiki Urho Kekkonen, wielki 

sympatyk sportu. W Polar Universiade’70 Finland uczestniczyło 579 sportowców, re-

prezentujących 25 reprezentacji z Ameryki Północnej, Azji i Europy. Skromna dwu-

nastoosobowa reprezentacja akademicka zaprezentowała się dość dobrze. Polskie bie-

gaczki w składzie: Krystyna Turowska, Teresa Merena i Maria Krok zdobyły w biegu 

rozstawnym 3×5 km medal brązowy. W konkurencjach alpejskich jedynie Andrzej Ba-

chleda Curuś zdobył dwa srebrne medale (slalom gigant, kombinacja alpejska). 

Natomiast w 1972 roku po raz pierwszy zawody uniwersjadowe zorganizowali 

Amerykanie w olimpijskim Lake Placid. Uczestniczyły w niej 22 reprezentacje. Z uwa-

gi na brak środków fi nansowych Zarząd Główny AZS podjął decyzję o udziale nielicz-

nej reprezentacji, którą stanowiły cztery zawodniczki narciarstwa biegowego, dwóch 

alpejczyków, trener Janusz Kobylański i delegata techniczny FISU Ludwik Fischer. 

Mimo tak skromnej liczby zawodników akademicy zdobyli dwa złote medale, je-

den srebrny i jeden brązowy. Nasi zjazdowcy do Lake Placid pojechali bez trenera, co 

budziło spore zdziwienie. Tak wspominał te zawody Roman Dereziński, złoty medali-

sta slalomu specjalnego: (…) Narty przygotowaliśmy sobie sami. Rady co do taktyki prze-

jazdów udzielaliśmy sobie nawzajem z Jaśkiem Bachledą, a rozgrzewką i masażem mięśni 

przed startem zajmował się mój brat Andrzej, na stałe mieszkający w USA.

Pomyślnie startowały kobiety: Zofi a Majerczyk zdobyła brązowy medal w biegu na 

10 km; sztafeta w składzie Zofi a Majerczyk, Krystyna Turowska, Bogumiła Trzebunia 

– medal srebrny. Polscy narciarze w klasyfi kacji medalowej znaleźli się na czwartym 

miejscu wśród 14 sklasyfi kowanych reprezentacji.

W następnych zawodach polscy akademicy odnotowali zdecydowanie mniej meda-

lowych startów. W 1975 roku w Livigno we Włoszech nie zawiedli narciarze biegowi, 

którzy dobyli dwa medale brązowe w konkurencji sztafet – w kategorii kobiet 3×5 km 

(Barbara Lubera, Emilia Pelczar, Zofi a Majerczyk) i w kategorii mężczyzn 4×10 km 

(sztafeta klubowa AZS Zakopane: Ryszard Cybruch, Tadeusz Majoch, Wiesław Kar-

wel, Zygmunt Janocha).

168, 169. Dwaj złoci medaliści, od góry: Jan Bachle-
da Curuś (slalom gigant), Roman Dereziński (slalom), 
Lake Placid, 1972
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W 1978 roku na IX Zimowej Uniwersjadzie medale zdobyli zawodnicy nar-

ciarstwa alpejskiego. Maciej Gąsienica Ciaptak zwyciężył w slalomie, a także zdo-

był tytuł akademickiego wicemistrza świata w kombinacji alpejskiej. Drugi alpej-

czyk, Jan Bachleda Curuś, został srebrnym medalistą w slalomie. 

Nową dekadę uniwersjadowych zmagań rozpoczęła X Zimowa Uniwersjada 

w 1981 roku w Hiszpanii. Zdominowali je zawodniczki i zawodnicy radzieccy, 

którzy okazali się najlepsi w 19 konkurencjach. Polscy reprezentanci zdobyli kil-

ka punktowanych lokat: cztery czwarte miejsca, jedno piąte, trzy siódme i dwa 

ósme. 

Do Sofi i w 1983 roku wyjechali sportowcy, którzy w większości byli zawodni-

kami reprezentacji narodowej. Medalowe sukcesy odnotowała alpejka Małgorza-

ta Tlałka, która zdobyła brązowy medal w gigancie oraz w slalomie specjalnym. 

Na Zimowej Uniwersjadzie w 1985 roku we włoskim Belluno siostry Tlał-

kówny powtórzyły wartościowe wyniki. Wśród 55 startujących alpejek w slalo-

mie specjalnym Dorota zdobyła drugie, a Małgorzata trzecie miejsce. Srebrny 

medal zdobyła sztafeta kobiet 3×5 km biegnąca w składzie: Michalina Maciu-

szek, Krystyna Pawlik, Małgorzata Ruchała, a także Małgorzata Tlałka w kom-

binacji alpejskiej. 

XIII Zimowa Uniwersjada odbyła się w Czechosłowacji – Strbske Pleso 

(1987). Zdobyliśmy symboliczny jeden medal – brązowy w sztafecie 3×5 km, 

w której pobiegły: Katarzyna Popieluch, Zofi a Topór Huciańska i Michalina Ma-

ciuszek. Pocieszaliśmy się po powrocie do kraju, że zdobyliśmy w nieofi cjalnej 

klasyfi kacji złoty medal (za najlepiej ubraną ekipę na tej Uniwersjadzie). 

W 1989 roku uniwersjadowe zmagania odbyły się po raz drugi w Bułgarii. 

Do Sofi i wyjechała sprawdzona wcześniej sztafeta biegaczek, która stoczyła pa-

sjonujący pojedynek, przegrywając nieznacznie tylko z zawodniczkami Związ-

ku Radzieckiego, a pozostawiając za sobą 14 zespołów biegowych. Skład sztafety 

3×5 km stanowiły: Katarzyna Popieluch, Michalina Maciuszek i Halina Nowak. 

Drugi srebrny medal w Sofi i niespodziewanie zdobył Jarosław Mądry, a tak do-

bry występ młodziutkiego polskiego skoczka w stawce 20 zawodników był praw-

dziwą niespodzianką. 

Warto podkreślić, że w Sofi i odbyło się Posiedzenie Komitetu Wykonawcze-

go FISU. Uczestniczyła w nim delegacja miasta Zakopanego, która przedstawiła 

swoją kandydaturę do organizacji po raz pierwszy w Polsce XVI Zimowej Uni-

wersjady w 1993 roku. Przyznanie jej Polsce i Zakopanemu oznaczało olbrzymie 
171. Złoty medalista Maciej Gąsienica Ciaptak (slalom, Szpin-
dlerowy Młyn, 1978)

170. Srebrna sztafeta, od lewej: Krystyna Turowska, Teresa 
Merena (rezerwowa), Bogumiła Trzebunia, trener J. Koby-
lański, Zofi a Majerczyk (Lake Placid, 1972)
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 wyzwanie organizacyjne, jakiego podjęły się Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego 

i miasto Zakopane przy pomocy władz państwowych i wielu różnych instytucji. 

W 1991 roku uniwersjadowa rywalizacja zawędrowała do Sapporo. Japończycy po organizacji 

dwóch letnich uniwersjad zorganizowali XV Zimową Uniwersjadę. Do Japonii przyjechała największa 

liczba reprezentacji państwowych – 34. Przy uniwersjadzie zaakredytowano 800 dziennikarzy. Studen-

ci-sportowcy rywalizowali na obiektach Zimowych Igrzysk Olimpijskich z 1972 roku. Klasycy wystą-

pili na trasach ośmiokrotnie organizowanego tam Pucharu Świata FIS. Polska ekipa składała się z 4 za-

wodniczek biegaczek i 4 alpejek. Żeńska reprezentacja Polski zdobyła dwa brązowe medale: pierwszy 

wywalczyła Katarzyna Szafrańska w slalomie gigancie, a drugi „wybiegały” podopieczne trenera Janu-

sza Kobylańskiego w sztafecie 3×5 km: Katarzyna Popieluch, Michalina Maciuszek i Halina Nowak. 

A nieofi cjalnie rekord w kontaktach z prasą, radiem i japońską telewizją pobił Janusz Kobylański. 

W opinii trenera ta Uniwersjada została zorganizowana perfekcyjnie, a nawet jak powtarzał: została 

„przeorganizowana”, ale z mocnymi, promocyjnym akcentem. 

Podczas ceremonii zamknięcia imprezy w hali Makomani polska ekipa była świadkiem i uczestni-

kiem uroczystego przekazania fl agi FISU, symbolu organizatora kolejnych zmagań studentów. Dzię-

kując Japonii za Sapporo, prezydent FISU Primo Nebiolo przekazał ofi cjalnie fl agę uniwersjady 1993 

roku, którą odbierał burmistrz Zakopanego Maciej Krokowski w asyście polskich zawodniczek. Ty-

siące widzów było pod wrażeniem śpiewanej piosenki Szła dzieweczka do laseczka w wersji polsko-

173. Dwa brązowe medale Małgorzaty Tlałki (slalom gi-
gant i slalom, Sofi a, 1983)

174. Dorota Tlałka (srebro w slalomie, 
Belluno, 1985)

172 Sztafeta ze srebrnym medalem, od lewej: Michali-
na Maciuszek, Krystyna Pawlik, Małgorzata Ruchała, 
trener Janusz Kobylański (Belluno, 1985)

175. Zofi a Huciańska Topór razem 
z Katarzyną Popieluch i Michaliną 
Maciuszek zdobyły brązowy medal 
(Strbske Pleso, 1987)
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-japońskiej. Promocja Polski i Tatr wypadła 

okazale. A ostatnim napisem, jaki pojawił 

się na tablicy świetnej w hali było: ZAKO-

PANE 1993.

Polska i miasto Zakopane zostały go-

spodarzem XVI Zimowej Uniwersjady. 

Była to pierwsza o takim zasięgu światowa 

impreza sportowa zorganizowana w Pol-

sce po 1989 roku. Jednym z ważniejszych 

wyzwań było odpowiednie przygotowanie 

obiektów sportowych. Dzięki subwencjom 

Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu zrealizo-

wano remont kapitalny zespołu skoczni na Krokwi, zmodernizowano nowe trasy biegowe Pod Regla-

mi, a także zmodernizowano trasy do konkurencji narciarstwa alpejskiego, zarówno te, które planowa-

no przeprowadzić na Kasprowym Wierchu, jak i na Nosalu. 

Zakopiańska uniwersjada rozpoczęła się od wspaniałego i efektownego otwarcia pod Wielką Kro-

kwią; tłem spektaklu był motyw legend tatrzańskich – Janosik i Cesarzowa, w inscenizacji przygo-

towanej przez krakowskiego dyrektora Teatru STU Krzysztofa Jasińskiego. Tę uniwersjadę otwierał 

Prezydent RP Lech Wałęsa. Polska reprezentacja akademicka miała okazję w pierwszym dniu uniwer-

sjadowych zawodów do bezpośredniego spotkania z Prezydentem RP, które wszystkim uczestnikom 

dostarczyło niezapomnianych wzruszeń i osobistych przeżyć.

176, 177. Srebrni medaliści, od lewej: 
Jarosław Mądry (skoki), Katarzyna 
Popieluch, Jolanta Bieniek, J. Koby-
lański (trener), Michalina Maciuszek 
(sztafeta, Sofi a, 1989)

178. Ceremonia otwarcia Uniwersjady (Zakopane, 1993) 179. Spotkanie naszej reprezentacji z Prezydentem RP Lechem 
 Wałęsą (Zakopane, 1993)
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Dewizą polskich studentów-sportowców w Zakopanem było powiedzenie: Jak naj-

dalej, jak najszybciej. Autorem tych słów był Stanisław Ustupski, który został dwukrot-

nym medalistą – srebrnym w kombinacji norweskiej i brązowym konkursie skoków 

z drużyną, w której skakali jeszcze: Jarosław Mądry i Bartłomiej Gąsienica Sieczka. 

Niespodziankę sprawił Andrzej Piotrowski, biegacz, który zajął 3 miejsce na dystansie 

30 km techniką klasyczną. Reprezentacja zdobyła 5 medali. Na zakończeniu imprezy 

wszyscy mówili: – To były piękne dni! Uniwersjada przeszła do historii w obrazie gościn-

ności i przyjacielskiej, polskiej i góralskiej atmosfery, jaką niewątpliwie stworzyli Polacy. 

Następna, XVII Zimowa Uniwersjada w 1995 roku, i hiszpańskie Pireneje, Jaca. 

Narciarze wrócili z niej z trzema medalami: Krzysztof Wańczyk (AZS AWF Katowi-

ce) zdobył złoty medal w biegu łączonym, a dwa srebrne medale: w biegu na 30 km 

i w sztafecie 4×10 km mężczyzn, biegnącej w składzie: Henryk Gazurek, Krzysztof 

Wańczyk, Marek Szeliga, Andrzej Piotrowski. 

W 1997 roku gospodarzem XVIII Zimowej Uniwersjady było Muju-Chonju w Ko-

rei Południowej. Jedynym polskim, ale za to złotym, medalistą został skoczek Łukasz 

Kruczek (K 90). Jego zdjęcie uchwycone podczas szybowania w przestworzach z pod-

pisem: Kruczek jak ptak, obiegło koreańskie media i wielokrotnie było eksponowane 

w migawkach telewizyjnych. Podobnie, jak i dwa lata później, w 1999 roku w Popra-

dzie, skoczek bronić będzie mistrzowskiego tytułu. 

182. Srebrna sztafeta, od lewej: Andrzej Piotrowski, 
Henryk Gazurek, Krzysztof Wańczyk, Marek Szeliga, 
trener Hubert Adamus (Jaca, 1995)

180. Srebro Stanisława Ustupskiego (kombinacja norweska, Zako-
pane, 1993)

181. Skok Bartłomieja Gąsienicy Sieczki po srebro (Zakopane, 1993)
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Organizatorem pierwszej uniwersjady w XXI wieku była ponownie Polska. I znów 

wspaniałe otwarcie pod Wielką Krokwią. Tradycja z duchem młodości. Było bajanie 

starego Sabały, wizje zaklętych w Giewoncie rycerzy, Krzesany Wojciecha Kilara w wy-

konaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, ale także zespołu „Golec uOrkiestra”, a bra-

wurowe wykonania porwały wszystkich uczestników otwarcia nie tylko do śpiewania, 

ale i do tańczenia.

Mimo niesprzyjającej, bo wiosennej aury, sukcesem organizacyjnym było przepro-

wadzenie i rozegranie zaplanowanych konkurencji. Odwołano w regulaminowym cza-

sie tylko zjazd. A o 52 komplety medali walczyło ponad 2000 studentów sportowców 

z 43 krajów. Rekordowy pod względem dorobku medalowego był występ także akade-

mickiej reprezentacji Polski. Nasi studenci zdobyli 14 medali (8–3–3) i znaleźli się na 

trzecim miejscu w klasyfi kacji medalowej – za Rosją i Koreą. Po dwa złote medale zdo-

byli alpejka Dagmara Krzyżyńska i skoczek Łukasz Kruczek, a brązowy medal wywal-

czyli klasycy w biegu sztafetowym 4×10 km w składzie: Adam Kwak, Janusz Krężelok, 

Marcin Roszkowski i Tomasz Kałużny. 

Sportowców-studentów 46 reprezentacji XI Zimowej Uniwersjady w 2003 roku 

przyjął rejon włoskiej Friuli i Wenecji Juliańskiej. Reprezentacje 22 państw zdobyły 

medale. Najwięcej Rosja – 31! Polacy – 4 (0–1–3). Nie zawiedli skoczkowie. W Tarvi-

sio dwa brązowe medale: pierwszy w konkursie indywidualnym na K 90 Krystian Dłu-

gopolski, drugi w drużynowym przeprowadzonym w austriackim Bischofshofen: Łu-

kasz Kruczek, Grzegorz Śliwka i Krystian Długopolski.

183. Łukasz Kruczek ponownie ze złotem (skoki nar-
ciarskie, Poprad, 1999)

184. Uniwersjadę w Zakopanem (2001) otworzył Premier RP prof. Jerzy Buzek wraz z Prezyden-
tem FISU Georgem Killianem i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Adamem Bachledą 
Curusiem. Po lewej: ekipa Polski
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Natomiast w styczniu 2005 roku gospodarzami XXII Zimowej Uniwersjady byli Austriacy. Już 

w pierwszym dniu rywalizowali skoczkowie na K 90, nasi w składzie: Marcin Bachleda, Krystian 

Długopolski, Grzegorz Sobczyk, Rafał Śliż i Tomisław Tajner. 

W konkursie indywidualnym medali nie było. Lepiej było w za-

wodach drużynowych, dzięki dobrym skokom Marcina Bachle-

dy udało się wywalczyć drugie miejsce, za Słowenią, a przed 

Austrią. 

Zainteresowaniem mediów na austriackiej uniwersjadzie 

cieszyły się biegi narciarskie, a szczególnie sprinty w ciekawej, 

nocnej scenerii Seefeld. Dwukrotną medalistką została Justy-

na Kowalczyk z AZS AWF Katowice, która miała już w swoim 

sportowym dorobku z 2004 roku tytuły mistrzostw świata mło-

dzieżowców. Po XXII Uniwersjadzie – w 2005 roku – dopisała 

akademickie mistrzostwo świata w biegu na 15 km i wicemi-

strzostwo na 5 km. 

Drugi uniwersjadowy medal w swoich trzech startach 

wywalczyła Dagmara Krzyżyńska, alpejka z AWF Kraków. 

Jako 19-latka zadebiutowała na XX Zimowej Uniwersjadzie 

185. W powitaniu polskiej reprezentacji uczest-
niczyli dawni medaliści, od lewej: Kazimierz Ze-
lek, Stanisław Ustupski, Szymon Krasicki, Wła-
dysław Gąsienica Roj, Katarzyna Popieluch 
(Zakopane, 2001)

186. Dagmara Krzyżyńska, dwukrotna złota medalistka 
(slalom i slalom gigant, Zakopane, 2001)

187. Krystian Długopolski – brąz indywi-
dualnie i drużynowo razem z Grzegorzem 
Śliwką i Łukaszem Kruczkiem (Tarvisio, 
2003)

188. Medale srebrny (powyżej) i złoty 
Justyny Kowalczyk w biegach (Inns-
bruck, 2005)
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w  Zakopanem. Zakopiański sukces powtórzyła w Seefeld, zdobywając złoty medal w slalomie gigan-

cie. W slalomie zajęła czwarte miejsce.

W klasyfi kacji medalowej polscy akademicy znaleźli się na 5 pozycji – za Austrią, Koreą, Rosją i Ja-

ponią, a przed Ukrainą, Kazachstanem, Włochami, Chinami i Holandią. 

Akademicka reprezentacja Polski w XXIII Zimowej Uniwersjadzie w Turynie w 2007 roku w nie-

ofi cjalnej klasyfi kacji medalowej uplasowała się na ponownie na 5 miejscu wśród 48 startujących mi-

sji narodowych. Studencką rywalizację wygrała Korea Południowa przed Rosją, Włochami i Białoru-

sią. Wysoka pozycja medalowa w prowadzonej klasyfi kacji reprezentacji oraz wiele dobrych wyników 

w startach indywidualnych to duży sukces biało-czerwonych. 

Niekwestionowaną gwiazdą była Justyna Kowalczyk, biegaczka, studentka AWF Katowice, któ-

ra zdobyła 4 medale: 3 złote (bieg na 5 km klas., sprint 1200 m techniką dowolną i bieg łączony 

2×5 km oraz jeden brązowy – z Kornelią Marek i Sylwią Jaśkowiec, klubowymi koleżankami w szta-

fecie 3×5 km. Turyński kurort znany jest J. Kowalczyk. Rok wcześniej w Pradelato wywalczyła brązo-

wy medal olimpijski w biegu na 30 km, i kiedy przyjechała na zawody uniwersjadowe, kibicowali jej 

nie tylko Polacy, ale i Włosi, a medalowej dekoracji dokonała Stefania Belmondo, królowa włoskich 

sportów zimowych.

Medalistami tej uniwersjady byli także reprezentanci narciarstwa alpejskiego. Alpejki – Katarzy-

na Karasińska, Aleksandra Kluś Zamiedzowy i Dagmara Krzyżyńska (wszystkie studentki krakowskiej 

189. W takim stylu Dagmara Krzyżyńska zdobyła kolejny złoty medal w slalo-
mie gigancie (Innsbruck, 2005)

190. Dwie Polki z medalami w slalomie: Katarzyna Karasińska – złoty, 
Aleksandra Kluś – srebrny (Turyn, 2007)

191. Justyna Kowalczyk, zdobywając 
trzy złote medale i jeden brązowy, 
została najlepszą zawodniczką uni-
wersjady (Turyn, 2007)
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AWF), dobrze spisały się w slalo-

mie. Karasińska zdobyła złoty me-

dal, a Kluś Zamiedzowy – srebrny. 

W jubileuszowym roku 100-le-

cia Akademickiego Związku Spor-

towego światowa rywalizacja aka-

demicka przeniosła się na drugą 

półkulę. Po raz pierwszy w histo-

rii sportowego ruchu akademi-

ckiego, XXIV Zimowa Uniwersja-

da w 2009 roku odbyła się w Azji. 

Złotą medalistką w Harbinie zo-

stała alpejka Katarzyna Karasińska, 

studentka wrocławskiego Uniwer-

sytetu Ekonomicznego. Podobnie 

jak w Turynie w 2007 roku! Za Pol-

ką w slalomie rozegranym w Yabuli, największym chińskim ośrodku sportów zimowych, uplasowała 

się Szwajcarka Eliane Volken, a na 3 miejscu – Aleksandra Kluś Zamiedzowy, zawodniczka AWF AZS 

Kraków/AZS Zakopane. Karasińska potwierdziła swoją klasę w gigancie, w którym została brązową 

medalistką.

Turcja kojarzona zwykle z egzotycznym klimatem, umiejętnie wykorzystując naturalne walo-

ry swojego górzystego położenia, zainwestowała w infrastrukturę do uprawiania sportów zimowych. 

Przykładem XXV Zimowa Uniwersjada, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego w 2011 roku 

w Erzurum oraz w dwóch stacjach narciarskich (Kandilli Ski Resort i Palandöken Ski Resort). Roze-

grano zawody w 11 sportach zimowych. Udział wzięły w niej 52 ekipy. Najliczniej byli reprezentowani 

Europejczycy (35 reprezentacji). W klasyfi kacji medalowej zwyciężyła Rosja, 39 medali (14–14–11), 

a Polska na 19 miejscu (0–6–2). 

Po raz pierwszy dwóch naszych studentów: Marcin Orłowski (student AT-H Bielsko-Biała) i Woj-

ciech Zagórski (AWF Katowice), wystąpiło w zawodach ski crossu. Świetnie spisał się skoczek Maciej 

Kot z AZS/AWF Kraków/Zakopane, który zdobył trzy medale: dwa srebrne w konkursach indywidu-

alnych (K 95) i K 125) oraz brązowy w konkursie drużynowym razem z Jakubem Kotem (AZS AWF 

Kraków/AZS Zakopane) i Wojciechem Gąsienicą Kotelnickim (AZS AWF Katowice) Natomiast po-

dwójnym medalistą został Tomasz Pochwała, student AWF w Katowicach. Wywalczył tytuł akademi-

ckiego mistrza świata w kombinacji norweskiej w konkurencji indywidualnej (K 95 i bieg na dystansie 

10 km) i w drużynie (K 95 i 3×5 km), wspólnie z Mateuszem Wantulokiem i Andrzejem Zaryckim. 

192. Kolejny złoty medal Katarzyny Karasińskiej w slalomie (Harbin, 2009)

193. Drużynowy brąz Polaków w sko-
kach – od lewej: Jakub Kot, Wojciech 
Gąsienica Kotelnicki, Maciej Kot (indy-
widualnie podwójny srebrny medali-
sta), Erzurum, 2011
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Również dwa medale zdobyła Karolina Chrapek (AZS AWF Katowice). Debiutująca w zawodach 

uniwersjadowych studentka AWF w Katowicach została wicemistrzynią supergiganta, a w slalomie gi-

gancie wywalczyła brązowy medal. Kolejny dobry start odnotowała jej koleżanka klubowa, specjali-

zująca się w slalomie Aleksandra Kluś Zamiedzowy (2 miejsce w Zimowej Uniwersjadzie w Turynie 

w 2007 r. i 3 miejsce w Harbinie w 2009 r.), zdobywając srebrny medal. Złoto przegrała o 0,14 se-

kundy z Amerykanką Katie Sterling. Zawodniczka została też nagrodzona w klasyfi kacji kombinacji 

narciarstwa alpejskiego (z 3600 punktami, po podliczeniu punktów za poszczególne konkurencje), 

w której zajęła 3 miejsce. Akademicką reprezentację Polski tworzyło 53 sportowców reprezentujących 

19 uczelni. 

W 2013 roku organizatorem XXVI Zimowej Uniwersjady miał być słoweński Maribor. Zrezyg-

nował z powodów fi nansowych, a FISU zwróciła się do Włochów o podjęcie się organizacji tej impre-

zy. Włosi rozpoczęli przygotowania dopiero w kwietniu 2012 r. i m.in. dlatego zawody uniwersjado-

we przeniesiono z początku – na koniec roku. Rozegrano je w kilku ośrodkach w regionie Trentino: 

Monte Bondone – snowboard i narciarstwo freestylowe, Predazzo – narciarstwo klasyczne, skoki 

194, 195. Dwie podwójne medalistki w slalomie i slalomie gigancie (każda ze srebrem i brązem) 
– Karolina Chrapek (po lewej) i Aleksandra Kluś, Erzurum, 2011

196. Srebrna drużyna w kombinacji norweskiej – od le-
wej: Mateusz Wantulok, Andrzej Zarycki, Tomasz Po-
chwała (indywidualnie także srebro), Erzurum, 2011
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 narciarskie, kombinacja norweska, Val di Fassa – narciarstwo alpejskie. Włosi spisali się znakomicie. 

W narciarstwie alpejskim Polki spisały się na medal. Maryna Gąsienica Daniel, studentka AWF Ka-

towice, zdobyła złoto w gigancie, Katarzyna Chrapek (AWF Katowice, AZS AWF Katowice), która 

była chorążym polskiej ekipy podczas otwarcia XXVI Zimowej Uniwersjady, wywalczyła srebrny me-

dal w supergigancie i brązowy w zjeździe. W narciarstwie dowolnym medalistami zostali mężczyźni. 

W zawodach skicrossowców triumfował Mateusz Habrat (AWF Kraków, AZS Zakopane), a Szczepan 

Karpiel (AWF Katowice, AZS AWF Katowice) został wicemistrzem w slopestyle. 

Podopieczni trenera Jakuba Michalczuka zdobyli cztery medale w kombinacji norweskiej. Adam 

Cieślar, Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak świetnie zaprezentowali się w zmaganiach drużynowych. 

Po skokach zajmowali 2 miejsce, za Japończykami, ale na trasie biegowej już byli najlepsi, i wygrali 

konkurs drużynowy. Zanotowali świetne wyniki indywi-

dualne: Adam Cieślar był najlepszy w konkursie indywi-

dualnym i drugi w biegu masowym, a Paweł Słowiok za-

jął w tym biegu 3 miejsce.

Trzy medale dla skoczków. Najlepszym zawodnikiem 

był Krzysztof Biegun, student AWF Katowice. Zdo-

był złoty medal w konkursie na dużej skoczni HS 134, 

a w konkursie na normalnej skoczni HS 106 wyprze-

dził go tylko Fin Sami Niemi. Podopieczni trenera Ma-

cieja Maciusiaka zwyciężyli w konkursie drużynowym 

w Predazzo. Wygrali zdecydowanie z zawodnikami  Rosji 

197. Złota drużyna, w skokach nar-
ciarskich – od lewej: Krzysztof Bie-
gun (indywidualnie złoto i srebro), 
Bartłomiej Kłusak, Aleksander Znisz-
czoł (Trentino, 2013)

198. Złota drużyna w kombinacji 
norweskiej – od lewej, stoją: Adam 
Cieślar, Paweł Słowiok, Szczepan 
Kupczak, klęczą: Jakub Michalczuk 
(trener), Piotr Śliwka (serwismen), 
Trentino, 2013

199, 200. Alpejki – Karolina Chrapek 
z medalami srebrnym i brązowym 
(pierwsza z lewej) oraz Maryna Gą-
sienica Daniel (trzecia od lewej) z me-
dalem złotym, Trentino, 2013
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i  Austrii. W konkursie startowali: Krzysztof Biegun, Bartłomiej 

Kłusek i Aleksander Zniszczoł, wszyscy reprezentujący katowi-

cką AWF.

W roku 2015 po raz pierwszy w historii uniwersjad odby-

ła się ona w dwóch miastach, i to tak odległych od siebie: od 

24 stycznia do 1 lutego w słowackim Strbskim Plesie, a od 4 do 

14 lutego w hiszpańskiej Granadzie. Powód? Problemy hiszpań-

skich organizatorów. Nie udało im się przygotować wszystkich 

obiektów, i w 2014 roku FISU zdecydowało, że konkurencje 

klasyczne i biathlon zostaną rozegrane w Strbskim Plesie i Osr-

blie na Słowacji. 

Natomiast w samej Granadzie i na stokach pobliskiej Sierra 

Nevada rywalizowali akademicy w konkurencjach narciarstwa 

alpejskiego, snowboardu, łyżwiarstwa fi gurowego i short tracku. 

Pożegnanie akademickiej reprezentacji Polski na Zimową 

Uniwersjadę Ałmaty 2017 odbyło się 27 stycznia 2017 roku 

w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie. Ślubowa-

nie w imieniu sportowców-studentów złożyli Jakub Kot, skoczek 

narciarski, chorąży polskiej reprezentacji, to jego już czwarta 

uniwersjada. Towarzyszył mu Adam Cieślar, zawodnik kombi-

nacji norweskiej, obaj medaliści studenckich igrzysk. Podobnie 

było w Ałmaty, w Euroazji. Polacy zdobyli 12 medali: 5 złotych, 

2 srebrne i 5 brązowych. Złotymi medalistami zo stali: Weronika 

Biela (AZS Zakopane) – snowboard, slalom równoległy, Alek-

sandra Król (F2 Dawidek Team) – snowboard, slalom gigant 

równoległy, Katarzyna Rusin (KS Ski Test Kraków) – snowbo-

ard, slopestyle, Adam Cieślar (AZS AWF Katowice) – kombina-

cja norweska, start masowy, Adam Cieślar (AZS AWF Katowi-

ce), Paweł Słowiok (AZS AWF Katowice), Wojciech Marusarz 

(AZS Zakopane) – kombinacja norweska, drużyna. Srebrne me-

dale zdobyli: Oskar Kwiatkowski (AZS Zakopane) – snowbo-

ard, slalom równoległy i Adam Cieślar (AZS AWF Katowice) 

– kombinacja norweska. A brązowe medale wywalczyli: 2 – Ka-

rolina Sztokfi sz (AZS Zakopane) w snowboardzie (slalom gigant 

równoległy i slalom równoległy), Katarzyna Rusin (KS Ski Test 

201. Ewelina Marcisz – srebro i brąz w biegach (Strbske Pleso, 2015)

202. Brązowy medal drużyny w skokach narciarskich – od lewej: Jakub Kot, Sta-
nisław Biela, Andrzej Zapotoczny (Strbske Pleso, 2015)
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Kraków) – snowboard, big air, Paweł Słowiok (AZS AWF Katowice), kombina-

cja norweska, Krzysztof Miętus (AZS Zakopane), Stanisław Biela (UKS Sołtysia-

nie Stare Bystre, Przemysław Kantyka (LKS Klimczok Bystra) – skoki, drużyna.

Warto pokusić się o statystykę medalową wśród polskich sportowców-stu-

dentów. Najlepszym w tym rankingu – multimedalistą uniwersjadowym – oka-

zał się Adam Cieślar. Zdobył 6 złotych i 2 srebrne medale w latach 2013, 2015 

i 2017. W tym rankingu na drugim miejscu jest Tomasz Sikora (1999, 2001: 

5–1–1), a następnie: Justyna Kowalczyk, biegi narciarskie (2005, 2007: 4–1–1), 

Łukasz Kruczek, skoki (1997, 1999, 2001, 2003: 4–0–1), Weronika Nowakow-

ska, biathlon (2009, 2013: 2–2–1), a następny – Andrzej Bachleda Curuś (ps. 

„Ałuś”), który zdobył na uniwersjadach też pięć medali: 1 złoty (1966) i 4 srebr-

ne (1966, 1970). 

Polscy studenci uczestniczyli we wszystkich zimowych uniwersjadach (1960– 

2019), a spośród 173 uzyskanych przez nich medali najwięcej zdobyli narciarze. 

W pamięci, nie tylko polskich akademików, szczególnie pozostały udane 

dwie zakopiańskie uniwersjady (1993, 2001).

203. Dwa srebra w slalomie gigancie i supergigancie – od lewej: Karolina Chrapek,  Sabina 
Majerczyk (Granada, 2015)

204. Złota drużyna – od lewej: Paweł Słowiok (indywidualnie 
brąz), Wojciech Marusarz, Adam Cieślar (indywidualnie złoto 
i srebro) – Ałmaty, 2017

205. Brązowi medaliści w skokach – od lewej: Krzysztof Miętus, 
Przemysław Kantyka, Stanisław Biela (Ałmaty, 2017)
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W 2013 roku Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckie-

go zdecydowała i powierzyła przygotowanie oraz organizację XXIX Zi-

mowej Uniwersjady – Federacji Rosji. Stąd od 1 do 12 marca w 2019 

roku na dalekiej Syberii, w Krasnojarsku studenci rywalizowali w 11 

dyscyplinach sportu. Polscy akademicy startowali w 7 konkurencjach: 

biathlonie, łyżwiarstwie szybkim – short tracku, łyżwiarstwie fi guro-

wym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie na orientację, narciarstwie 

klasycznym w biegach i snowboardzie. Pozostałe to: curling, hokej 

na lodzie, narciarstwo dowolne i bandy. Zatem w programie spor-

towym w Krasnojarsku było aż 76 konkurencji. Rosjanie zrezygno-

wali z przeprowadzenia rywalizacji w skokach narciarskich, wyścigach 

łyżwiarskich na długim torze oraz curlingu i kombinacji norweskiej. 

Federacja Rosji na organizację tej imprezy przeznaczyła ponad 

miliard dolarów. Wybudowana została kompletna wioska uniwersja-

dowa, jak również wiele obiektów sportowych, w tym hala sportowa Platinum Arena. W tej hali prze-

prowadzono ceremonię otwarcia uniwersjady, a osobiście dokonał jej prezydent Rosji Władimir Putin. 

W świat poszła informacja o organizacyjnym przepychu, o dominacji rosyjskich sportowców, i bez-

sprzecznych działaniach organizatorów w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, które stało się prioryte-

towym wyzwaniem nie tylko imprez sportowych XXI wieku. 

Rywalizację sportową zdominowali Rosjanie, którzy zdobyli 111 medali, w tym: 41 złotych, 

39 srebrnych i 31 brązowych. Słowem: Rosja – reszta świata na Zimowej Uniwersjadzie w Krasnojarsku! 

W tej reszcie znaleźli się dwaj zawodnicy – akademicy z Polski, snowboardziści, którzy przylecieli na 

Syberię po udanym starcie w zawodach Pucharu Europu w szwajcar-

skim Davos. – Oni wystawili bardzo mocny skład, ale to nam udało się 

zwyciężyć! – podkreślał w swoich wypowiedziach Dariusz Piekut, se-

kretarz generalny AZS, i szef polskiej misji uniwersjadowej. 

Finał snowboardowego slalomu giganta równoległego należał do 

dwóch Polaków, obaj startowali w jednej konkurencji. Pierwszym 

z nich był Oskar Kwiatkowski, wcześniej uczeń zakopiańskiej szko-

ły sportowej, wychowanek trenera Michała Sitarza, który sprawił, 

że jest zawodnikiem AZS Zakopane, a aktualnie studentem Akade-

mii Wychowania Fizycznego w Krakowie i srebrnym medalistą uni-

wersjadowym z 2017 roku w slalomie równoległym.  W Krasnojar-

sku zwyciężył o jedną setną sekundy przed swoim klubowym kolegą 

– Michałem Nowaczykiem, również zawodnikiem AZS Zakopane, 
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studentem AWF w Katowicach. Warto dodać, że po pierwszym 

przejeździe prowadził Nowaczyk o 0,52 sekundy przed Kwiat-

kowskim, który to w drugim zjeździe odrobił straty i zwyciężył. 

Wcześniej w półfi nale Oskar pokonał mistrz świata pochodzące-

go z Krasnojarska i ulubieńca rosyjskich kibiców – Dymitra Ło-

ginowa. 

I tylko ci dwaj snowboardziści, w jednej konkurencji, zostali 

medalistami 42-osobowej reprezentacji Polski w zawodach XXIX 

Zimowej Uniwersjady w Krasnojarsku. W podsumowaniu star-

tu polskich akademików D. Piekut powiedział: – Przede wszyst-

kim wypełniliśmy wszystkie kryteria startowe, tak więc zawodnicy 

nie zawiedli!

Źródła:

H. Hanusz, B. Korpak, Polacy na zimowych uniwersjadach 1960–2017, Białystok 2017

Kronika Akademickiego Związku Sportowego 2019, Warszawa 2020
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Dorobek medalowy akademickiej reprezentacji Polski na zimowych uniwersjadach w latach 1960–2017

Lp. Rok Miejsce / data 
Medale

Razem
Liczba Miejsce Polski 

w klasyfi kacji 
 medalowejZ S B reprezentacji uczestników

I 1960
Chamonix FRA

28.02–6.03
– – 2 2 15 151 8

II 1962
Villars SUI

6–12.03
1 1 1 3 22 343 5

III 1964
Szpindlerowy Młyn TCH

11–17.02
1 – 5 6 21 404 8

IV 1966
Sestrière ITA

5–13.02
1 4 3 8 29 434 6

V 1968
Innsbruck AUT

21–28.01 
– 1 – 1 26 599 10

VI 1970
Rovaniemi FIN

3–9.04
– 2 1 3 25 579 5

VII 1972
Lace Placid USA

26.02–5.03
2 1 1 4 22 500 4

VIII 1975
Livigno ITA

6–13.04
– – 2 2 15 191 7

IX 1978
Szpindlerowy Młyn TCH

5–12.02
1 2 – 3 21 347 5

X 1981
Jaca ESP

24.02–4.03
– – – – 28 584 –

XI 1983
Sofi a BUL

18–27.02
– – 3 3 31` 812 11

XII 1985
Belluno ITA

16–24.02
– 3 1 4 29 844 11

XIII 1987
Strbske Pleso TCH

21–28.02
– – 1 1 28 941 12

XIV 1989
Sofi a BUL

2–12.03
– 2 – 2 32 1079 14

XV 1991
Sapporo JPN

1–10.03
– – 2 2 34 1073 17
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Lp. Rok Miejsce / data 
Medale

Razem
Liczba Miejsce Polski 

w klasyfi kacji 
 medalowejZ S B reprezentacji uczestników

XVI 1993
Zakopane POL

5–14.02
– 3 2 5 41 1034 16

XVII 1995
Jaca ESP

18–26.02
1 3 – 4 41 1209 11

XVIII 1997
Muju Chonju KOR

21.01–2.02
1 – – 1 48 1406 12

XIX 1999
Poprad SVK

20–3–.01
5 2 3 10 40 1412 3

XX 2001
Zakopane POL

7–17.02
8 3 3 14 41 1543 3

XXI 2003
Tarvisio ITA

16–26.01
– 1 3 4 46 1935 19

XXII 2005
Innsbruck AUT

12–22.01
5 2 2 9 50 2223 5

XXIII 2007
Turyn ITA

17–27.01
7 2 3 12 48 2511 5

XXIV 2009
Harbin CHN

18–28.02
2 4 8 14 44 2381 8

XXV 2011
Erzurum TUR

25.01–6.02
– 6 3 9 52 2437 17

XXVI 2013
Trentino ITA

11–21.12
10 10 3 23 50 682 2

XXVII 2015

Strbske Pleso/

Osrbile SVK/

Granada / Sierra

Nevada ESP 

24.01–14.02

2 4 4 10 42 2428 11

XXVIII 2017
Ałmaty KAZ

29.01–8.02
5 2 5 12 57 2481 5

XXIX 2019
Krasnojarsk RUS

1–12.03
1 1 0 2 58 3000 16

RAZEM 52 58  61 171

Opracowanie: Halina Hanusz





Działalność turystyczna 
i popularyzatorska
RAFAŁ KOŁODZIEJ

Lata 1919–1939
Działalność Polskiego Związku Narciarskiego w dziedzinie turystyki leżała przede wszystkim w ge-

stii powołanej w roku 1928 Komisji Turystycznej PZN (w sezonie 1928/1929 działała ona jako Ko-

misja Propagandy i Turystyki PZN). Przewodniczyli jej kolejno: Mieczysław Świerz  (1928–1929), 

Stanisław Fächer  (1929–1935), Tadeusz Ramza  (1935–1937) oraz Kazimierz Harhat-Załuski  (1937–

1939). Działania komisji turystycznej miały na celu popieranie turystyki czynnej, uprawianej zarów-

no w poszczególnych klubach i towarzystwach związkowych, jak też przez narciarzy niezrzeszonych.

W pierwszych dwóch sezonach swego istnienia komisja turystyczna wykazywała się raczej umiar-

kowaną aktywnością. Wynikało to z tego, iż PZN był przez wiele lat związkiem o charakterze wybit-

nie sportowym i działania na niwie turystycznej nie rozwijały się tak, jak tego oczekiwano. Przełom 

nastąpił dopiero w sezonie 1930/1931. Wzmożona aktywność Komisji Turystycznej PZN spowodo-

wała większe zainteresowanie ze strony towarzystw narciarskich akcją inwestycyjną w zakresie budowy 

schronisk. Z inicjatywy Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

powstała Komisja Porozumiewawcza, która w kolejnych latach zajmowała się wszystkimi ważniejszymi 

problemami gospodarki turystycznej w Karpatach.

PZN stał się obok PTT współgospodarzem polskich terenów górskich. Działalność tej organi-

zacji miała znaczący wpływ na gospodarkę turystyczną kraju. Już wówczas związek miał do dyspozycji 

sześćdziesiąt pięć schronisk i stacji turystycznych na terenie Karpat.

Podczas przygotowań do sezonu 1932/1933 Komisja Turystyczna PZN zajęła się formułowa-

niem najważniejszych postulatów dotyczących turystyki narciarskiej. Podczas konferencji porozumie-

wawczej związków sportowych oraz przedstawicieli władz zorganizowanej jesienią 1932 r. komisja 

6



202 Rozdział 6 

 przygotowała zestawienie najważniejszych potrzeb komunikacyjnych oraz wysunęła projekt organiza-

cji popularnych pociągów. Poza tym opracowano cały szereg lokalnych postulatów komunikacyjnych, 

dotyczących usprawnienia rozkładu jazdy pociągów, co miało korzystnie wpłynąć na rozwój ruchu tu-

rystycznego oraz narciarskiego. Komisja doprowadziła również do rozszerzenia spisu tzw. stacji doce-

lowych i wyjazdowych.

W sezonie 1932/1933 komisja turystyczna skupiła się przede wszystkim na przygotowaniu i wpro-

wadzeniu „Odznaki Górskiej PZN”. Przewidywano, iż przyczyni się ona w znaczący sposób do popu-

laryzacji turystyki wśród szerokich rzesz narciarzy. Szczegółowy regulamin odznaki opracowany przez 

komisję sportową został w pełni zaakceptowany przez Zarząd Główny PZN i ogłoszony w „Informa-

cyjnym Kalendarzu Narciarskim”. Komisja turystyczna przygotowała również zestawienie dotyczące 

zaplecza turystycznego, zebrała szczegółowe dane dotyczące istniejących szlaków, schronisk, punktów 

wycieczkowych itp. Informacje te posłużyły do opracowania skorowidza schronisk, stacji oraz schro-

nów turystycznych na obszarze Karpat Polskich. Został on zamieszczony w „Informacyjnym Kalenda-

rzu Narciarskim” na sezon 1933/1934. Skorowidz podawał w zwartej formie dokładne informacje na 

temat ponad stu siedemdziesięciu schronisk pozostających do dyspozycji turystów-narciarzy. 

W sezonie 1932/1933 przystąpiono ponadto do opracowania kilkutomowego przewodnika po 

polskich terenach narciarskich. W sezonach 1933/1934 i 1934/1935 działalność turystyczna związku 

206. Schronisko Karpackiego Towa-
rzystwa Narciarzy w Sławsku
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charakteryzowała się wciąż dużym postępem i zasięgiem. Przejawiało się to szczególnie zwiększeniem 

inwestycji w zakresie gospodarki schroniskowej. Środki fi nansowe na te cele przekazywał PZN. Dzięki 

temu zrealizowano wiele projektów, między innymi oddano do użytku pięć nowych schronisk: na Pop 

Iwanie (SN AZS Warszawa), na Mariszewskiej (KTN) oraz w Siankach, pod Pikujem i na Przełęczy 

Pantyrskiej (Przemyskie Towarzystwo Narciarzy). Ponadto rozbudowano lub wyremontowano schro-

niska już istniejące (schronisko na Hali Pysznej i schronisko WKN na Polanie Chochołowskiej) oraz 

przystąpiono do budowy dużego schroniska TTN na Hali Kondratowej.

We wspomnianym okresie wytyczono lub poprawiono wiele zimowych szlaków turystycznych, 

oznaczając je odpowiednimi tablicami informacyjnymi oraz drogowskazami. Typ oznakowania usta-

lono i ujednolicono podczas szeregu konferencji przeprowadzonych wspólnie z innymi towarzystwa-

mi turystycznymi. W pewnym stopniu wzorowano się w tym zakresie na pracach i osiągnięciach to-

warzystw zagranicznych.

W sezonie 1934/1935 Komisja Turystyczna PZN zapoczątkowała organizację zimowego przewod-

nictwa górskiego. Działania te ze względu na specyfi czne warunki terenowe rozpoczęto na terenie Wy-

sokich Tatr. Do prowadzenia wycieczek w okresie zimowym wytypowano czternastu przewodników 

zawodowych. Przewodnikom tym przyznano również prawo współorganizowania tras wycieczek, któ-

rych przebycie umożliwiało zdobycie „Odznaki Górskiej PZN”. Ponadto ustalono z nimi sprawę dal-

szej organizacji i rozwoju przewodnictwa zimowego w innych ośrodkach.

W sezonie 1935/1936 i 1936/1937 kontynuowano rozbudowę, bieżące remonty oraz konserwa-

cję schronisk turystycznych. Prace te wykonywano przy wydatnej pomocy fi nansowej Wydziału Tury-

styki Ministerstwa Komunikacji. We wspomnianym okresie komisja turystyczna objęła także pieczę 

nad turystyką całoroczną. Władze państwowe upoważniły komisję do organizowania w okresie let-

nim dwu- i trzydniowych wycieczek. Ich odbycie stanowiło warunek uzyskania Państwowej Odzna-

ki Sportowej. Ważnym instrumentem popularyzującym te działania było czasopismo „Turysta w Pol-

sce”. Przeprowadzono również reorganizację Komisji Porozumiewawczej PZN z PTT. Ustalono nowy 

regulamin komisji, rozszerzając jednocześnie jej zakres działania. W ramach komisji porozumiewaw-

czej uzgodniono ostatecznie wszystkie ważniejsze zamierzenia inwestycyjne obu organizacji dotyczące 

schronisk i szlaków narciarskich w Karpatach. Dzięki szeroko zakrojonej akcji inwestycyjnej, prowa-

dzonej w ciągu kilku sezonów za pośrednictwem towarzystw związkowych, wiosną 1937 roku PZN 

dysponował już dwudziestoma schroniskami na obszarze Tatr (3), Beskidów Zachodnich (5) oraz Be-

skidów Wschodnich (12).

W roku 1938 z polecenia Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji Komisja Turystyczna 

PZN przystąpiła do opracowania ogólnego planu zimowych szlaków narciarskich wzdłuż całych Kar-

pat. Podstawowe założenie tego projektu miało uwzględniać wytyczenie nowych tras w terenie otwar-

tym (dotychczasowe szlaki pokrywały się przeważnie z drogami letnimi). Na dzień 18 czerwca  zwołano 
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konferencję rzeczoznawców z terenów całych 

Karpat, powierzając im do opracowania poszcze-

gólne części przewidywanej sieci szlaków. Reali-

zację wspomnianej inwestycji rozłożono na kil-

ka lat. Po ukończeniu miała się ona przyczynić 

do odrodzenia tradycji dłuższych wypraw i raj-

dów karpackich. Inwestycje turystyczne Polskie-

go Związku Narciarskiego realizowane w ostat-

nich dwóch sezonach dwudziestolecia wiązały się 

przede wszystkim z poprawą infrastruktury nar-

ciarstwa zjazdowego. Zakończenie budowy ko-

lei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch w 1936 

roku wiązało się z koniecznością przebudowy ist-

niejących bądź stworzenia nowych tras zjazdo-

wych, mogących pomieścić coraz większą liczbę narciarzy. We wspomnianych sezonach wytyczono na-

stępujące trasy i nartostrady: z Karczmiska przez Upłaz do Kuźnic,w Dolinie Chochołowskiej – z Hali 

Wyżnej do Hali Niżnej, z Hali Kalatówki przez Kalatówki Dolne do Kuźnic, z Kasprowego Wierchu 

do Kuźnic, z Hali Goryczkowej na Halę Kondratową. Przy budowie wspomnianych nartostrad pomy-

ślano również o zabezpieczeniu ich przed lawinami. W ciągu sezonu zimowego były one utrzymywa-

ne w należytym stanie i stale nadzorowane. Powstające przeszkody na bieżąco usuwano, a braki śnie-

gu uzupełniano. Dozorujący trasy byli także przygotowani do udzielenia pomocy w razie wypadku. 

Uruchomienie kolejki na Kasprowy Wierch było początkiem zagospodarowywania polskich gór 

w wyciągi turystyczne. W latach 1937–1939 uruchomiono kolejki linowo-terenowe na Górę Parkową 

w Krynicy, na Gubałówkę w Zakopanem oraz wyciągi saniowe na Kasprowym Wierchu i w Sławsku. 

Szczególną aktywność inwestycyjną przejawiało krakowskie TTN, realizując w sezonach 1937/1938 

i 1938/1939 aż dwa projekty. Jednym z nich była budowa hotelu górskiego na Kalatówkach, który od-

powiadał swym standardem podobnym urządzeniom zagranicznym i mógł zaspokoić zachcianki na-

wet najbardziej wybrednego turysty. Hotel połączony szosą z Zakopanem stanowił doskonałe miejsce 

wypadowe w tereny narciarskie Kalatówek, Hali Kondratowej i Goryczkowej oraz na okoliczne gór-

skie szczyty. Drugą inwestycję TTN stanowiło schronisko w Lubaniu, które było punktem łączącym 

Gorce z Pieninami.

We wspomnianym okresie budowę własnego schroniska ukończył również Warszawski Klub Nar-

ciarski. Obiekt umiejscowiony w Rafajłowej otwierał drogę w mało znane turystom Gorgany Wschod-

nie. Wydatną pomoc fi nansową w przypadku wspomnianych projektów zaoferował po raz kolejny 

Wydział Turystyki Ministerstwa Komunikacji, dzięki pośrednictwu i staraniom władz PZN.

207. Pierwsza w Polsce kolej linowa 
Kuźnice–Kasprowy Wierch oddana 
do użytku w 1936 roku
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Ciekawą inicjatywę w zakresie popularyzacji narciarstwa stanowiły imprezy o charakterze sporto-

wo-turystycznym w postaci marszów narciarskich. Przy ich organizacji działała Komisja Narciarstwa 

Nizinnego PZN. W roku 1934 z inicjatywy gen. Tadeusza Kasprzyckiego  zorganizowano Marsz Szla-

kiem II Brygady Legionów. Jego trasa prowadziła z miejscowości Rafajłowa, przez Pantyr i Rogozę do 

Worochty, gdzie kończyła się zawodami strzeleckimi. Wspomnianą imprezę, posiadającą ogromną 

wartość wychowawczą i propagandową, organizowano również w kolejnych sezonach. Choć stanowiła 

ona w zasadzie konkurencję zespołową, to jednak nie odmawiano udziału w niej osobom startującym 

indywidualnie. W roku 1936 podczas trzeciej edycji marszu obok siedemdziesięciu sześciu patroli do 

zawodów stanęło pięćdziesięciu pięciu zawodników oraz siedem zawodniczek. Wyniki współzawod-

nictwa drużynowego rozpatrywano w kilku kategoriach (drużyn wojskowych, drużyn PW, zespołów 

reprezentujących PZN, regionalnej). Należy jednak nadmienić, iż Polski Związek Narciarski był je-

dynie współorganizatorem marszów, gdyż naczelne kierownictwo tej imprezy leżało w kompetencji 

władz wojskowych.

Kolejną imprezę tego typu Komisja Narciarstwa Nizinnego PZN zainaugurowała w sezonie 

1935/1936. Zorganizowano wtedy marsz narciarski Zułów–Wilno (trasa długości 80 km). Marsz ten, 

uznawany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych jako ofi cjalna impreza ku czci pamięci marszałka 

Józefa Piłsudskiego , stanowił jednocześnie imprezę doskonale obrazującą rozwój narciarstwa na nizin-

nych terenach kraju. Pomimo iż w sezonie 1936/1937 organizacja marszu Zułów–Wilno została cał-

kowicie przejęta przez władze wojskowe, to jednak zachowano wyłączny udział sędziów PZN w ko-

misji sędziowskiej tej imprezy. Brało w nim udział około czterystu zawodników. Na mecie w Wilnie 

na zawodników oczekiwało około dziesięć tysię-

cy widzów, a drugie tyle dopingowało zawodni-

ków na trasie. Przyznano około dwadzieścia na-

gród przechodnich w różnych kategoriach (m.in. 

w klasyfi kacji ogólnej, najlepszego patrolu woj-

skowego, w biegu sztafet szkolnych). Ponadto 

udział w marszu stanowił doskonałą okazję do 

zdobycia Odznaki Nizinnej Polskiego Związku 

Narciarskiego.

W 1932 roku z inicjatywy Polskiego Związ-

ku Narciarskiego powołano Towarzystwo Krze-

wienia Narciarstwa. Zakładając tę organizację, 

wzorowano się na krajach skandynawskich, gdzie 

podobne towarzystwa doprowadziły do powsta-

nia państwowych związków narciarskich. Od 

208. Patrol Związku Rezerwistów 
z Istebnej – zwycięzcy klasyfi kacji 
ogólnej trzeciej edycji Marszu Szla-
kiem II Brygady Legionów (1936)
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strony formalnej TKN posiadało status członka Polskiego 

Związku Narciarskiego. Pozostawanie na szczególnej pozy-

cji wśród innych towarzystw członkowskich stanowiło pew-

nego rodzaju odciążenie w pracach PZN. Działania TKN 

wspierane były m.in. przez: Kuratorium Okręgu Szkolne-

go Krakowskiego, Ligę Popierania Turystyki, Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Państwowy 

Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-

wego, Polski Związek Turystyczny, Polski Związek Wycho-

wania Fizycznego oraz Wydział Turystyki Ministerstwa Ko-

munikacji. W myśl statutu władze TKN stanowiły: rada, 

zarząd oraz komisja rewizyjna. Posiedzenia rady odbywały 

się raz w roku. Zatwierdzano wówczas działalność zarządu, 

przyjmowano sprawozdania fi nansowe, wybierano nowy za-

rząd oraz ustalano plan działań i preliminarz budżetowy na kolejny rok. W latach 1932–1938 stano-

wiska prezesów Zarządu TKN pełnili: Marian Dąbrowski  (1932–1933, 1935–1936) oraz Bolesław 

Macudziński  (1933–1935, 1936–1938).

Jednym z najistotniejszych działań Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa była praca z młodzieżą. 

Pomoc dla szkół przejawiała się m.in. ofi arowywaniem i wypożyczaniem sprzętu narciarskiego. Działa-

nia te realizowano przy współpracy z władzami szkolnymi. Tylko w sezonach 1936/1937 i 1937/1938 

przekazano bezpłatnie 338 par nart, a wypożyczono 486 par.

TKN organizowało również tzw. wędrowne kursy narciarskie. Pierwsze takie kursy odbyły się we 

wsiach Beskidu Śląskiego w sezonie 1933/1934. W jednym z wydawnictw TKN z 1938 roku znajduje 

się następująca wzmianka na temat początków tej inicjatywy oraz jej rozwoju: 

Oto w roku 1934 w lutym Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa wysłało jednego instruktora, dobrego nar-

ciarza, który – zaopatrzony w 30 par nart, w reperaturkę do nart i apteczkę – miał za zadanie objechać kilka 

miejscowości podkarpackich i wypożyczając dzieciom narty, przeprowadzić tam kursy narciarskie […] powodze-

nie tych kursów okazało się tak duże, że w roku 1935 zorganizowano już 25 kursów, wszystkie na terenie Kar-

pat Zachodnich. 

W roku 1936 odbyło się 39 kursów tygodniowych. Tyle samo kursów przeprowadzono w następ-

nym sezonie, z tym że rolę instruktorów objazdowych TKN objęli absolwenci Studium Wychowania 

Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykazujący się dyplomami instruktorów PZN. Ich wybór 

został podyktowany troską o nadanie kursom jak najwyższego poziomu pedagogicznego i technicz-

nego. W sezonie 1937/1938 zwiększono liczbę kursów do pięćdziesięciu. Udział w nich wzięło 1903 

dzieci, w tym 197 dziewcząt (w sezonie 1936/1937 odpowiednio: 1357 dzieci, w tym 160 dziewcząt). 

209. Uroczystość wręczenia nart 
w Państwowej Żeńskiej Szkole Prze-
mysłowej w Krakowie
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Stało się tradycją, iż po zakończeniu kursu każda szkoła otrzymywała trzy kompletne pary nart, któ-

re wpisane do szkolnego inwentarza stanowiły albo wzbogacenie istniejącego już zbioru nart, albo 

też jego zaczątek. Ogółem w sezonach 1933/1934–1937/1938 Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa 

przeprowadziło 158 wędrownych kursów narciarskich, w których wzięło udział 5721 dzieci. Przy oka-

zji kursów rozdano 578 par nart. 

W ramach działalności rozdawniczej TKN wspierało również inne towarzystwa należące do Pol-

skiego Związku Narciarskiego. Przykładem tego było m.in. przekazanie kilkudziesięciu par nart Prze-

myskiemu Towarzystwu Narciarzy, które corocznie organizowało kursy narciarskie w Karpatach Środ-

kowych. W sezonach 1936/1937 i 1937/1938 we współpracy z Komisją Narciarstwa Nizinnego PZN 

zorganizowano także na terenie Wileńszczyzny kilka wędrownych kursów narciarstwa  nizinnego.

Istotnym ograniczeniem liczby oraz zasięgu organizowanych kursów były względy fi nansowe. Na-

leży podkreślić, iż na ten cel TKN nie otrzymywało żadnych subwencji ani darowizn. Jedynie PUWF 

udzielał wszystkim instruktorom działającym z ramienia towarzystwa zniżki kolejowej w wysokości 

75%. O tym, jak wielkim uznaniem wśród nauczycieli i uczniów cieszyły się wędrowne kursy nar-

ciarskie połączone z akcją rozdawnictwa nart, świadczyły liczne podziękowania kierowane przez nich 

na ręce zarządu TKN. Jeden z przejawów aktywności towarzystwa stanowiła działalność informacyj-

na. Do najważniejszych jego zdobyczy należało stworzenie sieci stacji obserwujących warunki śnieżne, 

które dostarczały danych do tygodniowego biuletynu śniegowego. Biuletyn ukazywał się na przełomie 

czterech zimowych miesięcy (od początku grudnia do końca marca), co łącznie dawało liczbę około 

20 numerów w ciągu sezonu. Nakład każdego biuletynu wynosił około 200 egzemplarzy. Były one 

przesyłane bezpłatnie do ważniejszych stacji kolejowych oraz do prasy, która przedrukowując każdy 

z komunikatów, zapewniała ich rozpowszechnienie. 

210. Uczestnicy wędrownego  kursu 
narciarskiego TKN dla młodzieży 
szkolnej w Kacwinie
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Od roku 1932 roku do sezonu 1936/1937 włącznie opublikowano 126 biuletynów opartych na 

obserwacjach 235 stacji. Obserwacje prowadziły stacje kolejowe położone w terenach górskich, nie-

mal wszystkie schroniska i stacje turystyczne, placówki straży granicznej, gajówki państwowe, a także 

niektóre stacje Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Tak gęsta sieć stacji pozwalała z wielką do-

kładnością podawać informacje na temat warunków śnieżnych i pogodowych. Na treść komunikatów 

składały się obserwacje wiatrów, temperatur, zachmurzenia, opadów, grubości pokrywy śnieżnej oraz 

rodzajów śniegu. Oprócz obserwacji pogodowych stacje położone w górach podawały również dane 

dotyczące niebezpieczeństwa lawin, ośnieżenia skał oraz warunków śniegowych na najważniejszych 

211. Komunikat Śniegowy TKN nr 18 
z 1 kwietnia 1938 r.
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grzbietowych trasach zjazdowych. W roku 1935 komunikat śniegowy – poza terenem Karpat – objął 

również obszar Gór Świętokrzyskich, a także nizinne tereny Wileńszczyzny i Pomorza. 

7 kwietnia 1938 roku utworzono przy TKN Karpacką Komisję Śniegową i Lawinową, powołując 

na jej członków wielu fachowców ze sfer naukowych i narciarskich. Zadaniem komisji było prowadze-

nie, publikowanie i popieranie badań nad pokrywą śnieżną oraz zagrożeniem lawinowym w Karpa-

tach. Głównym celem tych działań była ochrona zimowego ruchu sportowo-turystycznego. W swych 

pracach Karpacka Komisja Śniegowa i Lawinowa kierowała się odrębnym regulaminem. W wielu 

miejscowościach Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa uruchamiało również biura informacji, mają-

ce służyć poradą co do zakupu sprzętu, nauki jazdy, kursów, zawodów, wycieczek, rajdów, możliwości 

kwaterunkowych i aprowizacyjnych oraz warunków śniegowych.

Dzięki pomocy fi nansowej ze strony Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji oraz Państwo-

wego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego – Towarzystwo Krzewienia Nar-

ciarstwa już w pierwszym sezonie swego istnienia podjęło skuteczne działania związane z organizacją 

urządzeń turystycznych, obejmującą trzy działy: organizację stacji turystyczno-narciarskich, organiza-

cję stacji ratowniczo-narciarskich, znakowanie szlaków narciarskich.

Organizacja stacji narciarsko-turystycznych była jedną z pierwszych akcji podjętych przez TKN, 

a zarazem jedną z najbardziej owocnych. Już u progu trzeciego sezonu działalności (1934/1935) TKN 

posiadało 96 stacji turystyczno-narciarskich, położonych we wszystkich niemal ważniejszych punk-

tach wyjściowych w Karpaty. Dysponowały one w sumie 1279 miejscami noclegowymi. Wszystkie 

stacje wyposażono w tablice informacyjne oraz książki meldunkowe, większość w mapy specjalne 

lub narciarskie mapy plastyczne, z oznaczonymi schroniskami i stacjami na danym terenie oraz in-

strukcje ratunkowe w wypadkach narciarskich. Większość stacji narciarsko-turystycznych mieściła 

się w gospodach i zajazdach; w większych ośrodkach – w pensjonatach i hotelach; na terenie Karpat 

Wschodnich – w gajówkach i leśniczówkach państwowych; w Bieszczadach – na placówkach straży 

granicznej.

Stacje narciarsko-turystyczne przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpowszechnienia zimowe-

go ruchu turystycznego. W kolejnych sezonach niewielkie początkowo stacje rozwijały się, miały coraz 

lepiej zaopatrzone i wyposażone schroniska. W sezonach 1936/1937 i 1937/1938 Towarzystwo Krze-

wienia Narciarstwa posiadało 114 zarejestrowanych tego typu placówek, przy czym ich liczba zmienia-

ła się corocznie, w zależności od nasilenia ruchu narciarsko-turystycznego.

W roku 1935 TKN przystąpiło w charakterze udziałowca do Towarzystwa Budowy i Eksploatacji 

Kolei Linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch. Po ukończeniu wspomnianej inwestycji w górnym bu-

dynku stacyjnym kolei oddano w dzierżawę towarzystwu dziesięć pokoi dysponujących pięćdziesię-

cioma dwoma miejscami noclegowymi, z przeznaczeniem na zorganizowanie nowoczesnej stacji nar-

ciarsko-turystycznej. Spełniała ona przede wszystkim rolę popularyzatorską, zapewniając komfortowe 
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 warunki przy bardzo umiarkowanych cenach. Jak wynikało 

z raportów kierownictwa stacji, w ciągu sezonu korzystało z jej 

usług ponad dwa tysiące osób.

Działania TKN związane z organizacją ratownictwa w gó-

rach polegały początkowo na tworzeniu nowych i zaopatrywa-

niu już istniejących placówek oraz schronisk w bogato wyposa-

żone apteczki, sanie do transportu rannych i sprzęt lawinowy. 

W latach 1933–1934 wspólnie z Tatrzańskim Ochotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym powołano na terenie Tatr siedem 

stacji, zapewniając im odpowiedni ekwipunek lub uzupełnia-

jąc już istniejący. Ponadto poza Tatrami w sprzęt ratunkowy 

wyposażono: schronisko w Sławsku, placówkę straży granicz-

nej w Osmołdzie, schronisko PTT na Markowych Szczawi-

nach pod Babią Górą oraz schronisko PTT pod szczytem Pil-

ska. W sezonie 1934/1935 powołano kolejne cztery stacje 

ratunkowe. Przeprowadzono również generalny przegląd sta-

cji pod kątem zużycia wyposażenia w celu ustalenia racjonal-

nego i dostosowanego do potrzeb rozdziału środków w przyszłości. W obliczu nasilającego się w latach 

trzydziestych ruchu turystycznego wspomniane inwestycje oraz realizowany plan działań okazały się 

jednak niewystarczające. Na podstawie informacji zebranych w trakcie kilku sezonów Referat Lekarski 

TKN opracował w roku 1937 plan reorganizacji działań związanych z ratownictwem. Jego dwie zasad-

nicze tezy stanowiły: usunięcie dotychczasowego rozproszenia akcji przez ześrodkowanie jej na obsza-

rze całych Karpat w ręku jednej instytucji oraz oparcie zimowego ratownictwa górskiego na specjalnie 

zorganizowanych zespołach górskiego pogotowia ratunkowego, rozmieszczonych w ośrodkach zimo-

wych masowo odwiedzanych przez turystów i narciarzy. Właściwe prace w tym kierunku rozpoczęły 

się od momentu przemianowania dotychczasowego Referatu Lekarskiego TKN na Referat Ratowni-

ctwa Górskiego TKN (listopad 1937). Decyzja taka była podyktowana nie tylko koniecznością dosto-

sowania referatu do znacznie powiększonego zakresu pracy, lecz także potrzebą wyraźnego zaakcento-

wania jego charakteru. Jeszcze jesienią 1937 roku kierownik Referatu Ratownictwa Górskiego TKN 

przedstawił podczas posiedzenia Komisji Wyszkoleniowej PZN postulaty dotyczące szkolenia w zakre-

sie ratownictwa górskiego ogółu narciarzy, a w szczególności instruktorów. W porozumieniu z władza-

mi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ustalono, iż w sezonie zimowym 1937/1938 

działać będzie na terenie Tatr Zimowe Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe TKN i TOPR. 

W szczególności chodziło o interwencje w wypadkach narciarskich, do których TOPR, nastawione 

na wyprawy letnie i wysokogórskie, nie było przygotowane. Utworzona w ten sposób  pierwsza stacja 

212. Tablica polecająca stację tury-
styczno-narciarską TKN
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pogotowia górskiego w Zakopanem została wyposażona w specjalnie przystosowaną karetkę sanitarną, 

umożliwiającą również w razie potrzeby przewóz drużyn ratowniczych.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami podobne pogotowia TKN uruchomiło w grudniu 1937 

roku i na początku stycznia 1938 roku również na Kasprowym Wierchu, w Krynicy, Rabce, Sław-

sku, Ustroniu, Wiśle, Worochcie oraz Zawoi. Wszystkie pogotowia funkcjonowały na podstawie re-

gulaminu ramowego ustalonego przez Referat Ratownictwa TKN, podlegając jednocześnie w zakre-

sie organizacyjnym zarządowi towarzystwa. Służbę wewnętrzną normowały regulaminy szczegółowe, 

a bezpośrednią kontrolę nad działalnością placówek sprawowali ich kierownicy. Członkowie poszcze-

gólnych stacji pogotowia górskiego pełnili swą służbę społecznie. Jedynie w wypadku, gdy ich czyn-

ności służbowe jako członków pogotowia pociągały za sobą utratę zarobków, otrzymywali odpowiedni 

 ekwiwalent.

Z początkiem sezonu każdą placówkę zaopatrywano w zapas materiałów aptecznych i opatrunko-

wych, wystarczający nie tylko na pokrycie potrzeb własnych, ale pozwalający w razie potrzeby uzupeł-

nić brakujące środki w stacjach ratunkowych leżących w tym samym rejonie działania. Każde pogoto-

wie posiadało kilka toboganów (sań ratowniczych) oraz komplet sprzętu pozwalający na wyposażenie 

co najmniej jednej drużyny ratowniczej, złożonej z trzech osób. Ekwipunek składał się z: nieprzema-

kalnych kombinezonów, nart, plecaków, maszynek spirytusowych, termosów, latarek, toreb aptecz-

nych oraz lin, czekanów, raków, lornetek. Dostępny był sprzęt lawinowy w postaci sond, łopat, płacht 

namiotowych itp.

W rejonach działań wyznaczonych dla poszczególnych placówek Górskiego Pogotowia Ratunko-

wego TKN funkcjonowały także wspomniane już stacje ratunkowe. Ich siedziby stanowiły uczęszcza-

ne w zimie schroniska górskie. Bezpośrednią opiekę nad stacjami sprawowali kierownicy placówek po-

gotowia górskiego w granicach ich terenu działań. W sezonie 1937/1938 liczba stacji ratunkowych na 

całym obszarze Karpat wynosiła czterdzieści osiem. Do tego dochodziło czternaście stacji tatrzańskich.

Z działalnością wszystkich wspomnianych placówek wiązała się również sprawa przeszkolenia ra-

towniczego ich członków. Zapoczątkowanie tej akcji stanowił kurs ratownictwa górskiego zorganizo-

wany jesienią 1935 roku w Zakopanem. W kursie tym wzięli udział dzierżawcy i gospodarze schro-

nisk z terenu zachodniobeskidzkiego i tatrzańskiego, a także przewodnicy tatrzańscy oraz członkowie 

TOPR w łącznej liczbie czterdziestu osób. Podobny kurs z udziałem czterdziestu pięciu osób zorga-

nizowano w Zakopanem również rok później. W sezonie 1937/1938 przeprowadzono kolejne kur-

sy w Krynicy oraz Ustroniu, przeszkalając dalsze czterdzieści cztery osoby. W kolejnym sezonie odby-

ły się trzy kursy: w Zawoi – dla członków pogotowia babiogórskiego, w Jabłonkowie i Trzyńcu – dla 

członków pogotowia jabłonkowskiego oraz w Zakopanem – dla ratowniczej obsługi tras zjazdowych 

z Kasprowego Wierchu. Wspomniane szkolenia przeprowadzono zgodnie z programem ustalonym 

przez Referat Ratownictwa TKN specjalnie dla potrzeb kadr pogotowia górskiego. Pod koniec sezonu 
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1938/1939 placówki pogotowia górskiego oraz stacje ratunkowe TKN liczyły 168 czynnych człon-

ków, w tym 108 przeszkolonych. 

Niezmiernie oryginalny przejaw działalności Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa stanowiły tzw. 

kolejowe rajdy narciarskie. Sposób ich organizacji oraz cele i założenia najlepiej ilustruje cytat z mie-

sięcznika „Zima” z 1934 roku: 

Umożliwić zaznajomienie się z terenami narciarskimi całych Karpat polskich szybko, tanio i wygodnie – oto 

cel, zadanie i myśl przewodnia kolejowych rajdów narciarskich, jakie od dwóch lat organizuje corocznie Towa-

rzystwo Krzewienia Narciarstwa. Pierwszy pociąg rajdowy, który przed dwoma laty przebiegł wzdłuż łuku kar-

packiego, pozwolił na zebranie doświadczeń potrzebnych do dalszego, pomyślnego kontynuowania tej imprezy. 

Stworzono rzecz dotąd niepraktykowaną i nieznaną. Problem noclegowy rozwiązano przez przystosowanie po-

ciągu do dziesięciodniowego pobytu, tworząc „hotel na osiach”; problem terenów – kierując pociąg do coraz in-

nych punktów postoju; problem wyżywienia i rozrywki – przez dołączenie wagonu restauracyjnego, służącego 

jako bar i sala klubowa oraz ułożenie postojów w sposób umożliwiający miłe spędzanie wieczorów.

W latach trzydziestych kolejowe rajdy narciarskie stanowiły jedne z najważniejszych imprez tury-

styki zimowej w Polsce. Ich trasa przebiegała zwykle na linii Kraków–Worochta, m.in. przez Krynicę, 

Wisłę i Zakopane. Wyznaczoną trasę pociąg rajdowy pokonywał nocami, co umożliwiało uczestni-

kom imprezy odbywanie każdego dnia urozmaiconych wycieczek narciarskich. „Rajdowcy” podzieleni 

213. Karetka sanitarna marki Fiat zakopiań-
skiego pogotowia TKN i TOPR
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byli zwykle na pięć grup, w zależności od poziomu wyszkolenia narciarskiego. Grupy I oraz II stano-

wili narciarze wprawni i doświadczeni, grupę III – narciarze początkujący. Trasy wycieczek ustalano 

w ten sposób, aby ich uczestnikom umożliwić uzyskanie norm punktowych dla zdobycia poszczegól-

nych stopni Odznaki Górskiej PZN (złotej – dla grupy I, srebrnej – dla grupy II i brązowej – dla gru-

py III). Grupę IV stanowili turyści niejeżdżący na nartach, grupę V – kurs narciarski. Dzięki takiemu 

podziałowi w rajdzie mogli wziąć udział wszyscy, którzy chcieli wygodnie, komfortowo i w krótkim 

terminie poznać najpiękniejsze zakątki polskich terenów narciarskich. Władze Towarzystwa Krzewie-

nia Narciarstwa doceniając niezwykłą wartość rajdów kolejowych, starały się podtrzymywać i rozwijać 

ich ideę, mimo że były to imprezy defi cytowe. W latach 1932–1938 urządzono w sumie sześć rajdów 

kolejowo-narciarskich, w których wzięło udział ponad osiemset osób (w tym znaczna liczba cudzo-

ziemców). Tylko w IV Rajdzie Kolejowo-Narciarskim TKN (17–29 lutego 1935 r.) wzięło udział 

około pięćdziesięciu turystów zagranicznych z Anglii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Łotwy i Nie-

miec. Szczególnie ostatni ze wspomnianych sześciu kolejowych rajdów narciarskich, zorganizowany 

w dniach od 30 stycznia do 9 lutego 1938 roku, przewyższał pozostałe sprawnością organizacyjną. 

Pociąg rajdowy otrzymał wówczas odnowiony skład. W jego szeregu znalazły się następujące wagony: 

kąpielowy, barowy i turystyczny. Stanowiły one wyraz najwyższego komfortu i wygody. W sumie szó-

sty pociąg rajdowy liczył czternaście wagonów wiozących łącznie z komitetem organizacyjnym oraz 

kolejowym personelem technicznym stu trzydziestu czterech uczestników. Ministerstwo Komunikacji 

zaprosiło do udziału w nim wiele wybitnych osobistości ze świata dyplomacji, a także licznych przed-

stawicieli prasy zagranicznej, reprezentujących aż osiemnaście narodowości. Zadowolenie uczestników 

najlepiej wyrażały ich mowy wygłaszane podczas pożegnalnej kolacji zorganizowanej na zakończenie 

214. Uczestnicy I Kolejowego  Rajdu 
Narciarskiego podczas wycieczki 
w Truskawcu (1932)
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rajdu w Zakopanem. Radca ambasady angielskiej w Polsce – Cliff ord Norton  – miał wówczas powie-

dzieć: Anglicy wynaleźli pociągi, ale najlepsze pociągi wynaleźli Polacy. 

Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa prowadziło bardzo ożywioną działalność na niwie wydaw-

niczej. Jej główny cel stanowiło poszerzenie wciąż jeszcze ubogiej literatury o tematyce turystyczno-

-narciarskiej. Przejawy tej działalności stanowiły przede wszystkim dwa cykle wydawnicze: „Biblioteka 

Narciarska” oraz „Plastyczne Mapy TKN”. Dorobek wydawniczy TKN uzupełniała dwutomowa, bo-

gato ilustrowana publikacja Adama Zielińskiego  pt. Zima w Polsce. Wspomniana pozycja ukazała się 

również w przekładach obcojęzycznych (angielski, francuski, niemiecki, węgierski) w łącznym nakła-

dzie 30 tysięcy egzemplarzy. Do jej wydania przyczyniło się znacznie Ministerstwo Komunikacji, za-

kupując sporą część nakładu w celu bezpłatnego kolportażu za granicą. W latach 1933–1935 ukazało 

się ponadto wiele ulotek i prospektów o charakterze reklamowym. 

Obok przedsięwzięć wydawniczych doniosłe znaczenie dla popularyzacji narciarstwa miały odczy-

ty radiowe, organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa dzięki przychylności dyrekcji 

Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia. Działalność tę rozpoczęto w sezonie 1933/1934. TKN korzy-

stało również z pomocy prasy. Współpraca w zakresie popularyzacji narciarstwa szczególnie pomyśl-

nie układała się z redakcjami „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” oraz „Kurjera Warszawskiego”. 

215. Narciarska mapa plastyczna TKN nr 3 (Kraków 1934) 216. Publikacja Adama Zielińskiego  pt. Zima w Polsce



Działalność turystyczna i popularyzatorska 215

Istotny czynnik popularyzatorski, zarówno w ujęciu sportowym, jak i turystycznym, stanowiły od-

znaki Polskiego Związku Narciarskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego władze związ-

ku stworzyły i wprowadziły trzy tego typu instytucje: Odznakę za Sprawność PZN, Odznakę Górską 

PZN i Odznakę Nizinną PZN. Wszystkie one opierały się na odrębnych regulaminach i postanowie-

niach szczegółowych.

Pierwsza z nich – Odznaka za Sprawność PZN pojawiła się już w 1926 roku. Wszelkie sprawy 

związane z jej organizacją, rozpowszechnianiem i statystyką spoczywały w rękach komisji sportowej. 

Warunkiem ubiegania się o odznakę było posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończenie osiemnaste-

go roku życia oraz spełnienie wymogów sprawnościowych określonych w Regulaminie Odznaki Spor-

towej Polskiego Związku Narciarskiego. Ponadto do ubiegania się o odznakę dopuszczano młodzież 

w wieku pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, spełniającą warunki w zakresie sprawności narciarskiej, prze-

widziane specjalnie dla tej grupy wiekowej. 

Odznaka za Sprawność PZN określana również mianem Odznaki Sportowej cieszyła się od po-

czątku dużym zainteresowaniem narciarzy. Liczba odznak przyznawanych w kolejnych latach systema-

tycznie rosła. Rekordowy w tym względzie okazał się sezon 1937/1938, kiedy to odnotowano ponad 

6,5 tysiąca zdobytych odznak. Rolę, jaką odgrywała ona dla rozwoju polskiego 

narciarstwa, doskonale ilustruje następujący fragment artykułu zamieszczonego 

w czasopiśmie „Zima” u progu ósmego sezonu istnienia odznaki:

Niema bodaj popularniejszej instytucji w Polskim Związku Narciarskim, jak „Od-

znaka za Sprawność P.Z.N.”. Skromny ten znaczek, bity w brązie, srebrze i złocie, jest 

celem zabiegów tysiącznych rzesz, przynosi radość tłumom narciarzy, poddających swą 

sprawność kontroli, a przytem – na pozór nieuchwytnie – spełnia wielką rolę krzewi-

cielską i propagandową. 

Doceniając wysiłki poszczególnych towarzystw związane z organizacją konku-

rencji o Odznakę za Sprawność PZN, Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Moś-

cicki  ufundował w sezonie 1926/1927 specjalną nagrodę przechodnią w postaci 

pucharu. W rywalizacji przewidzianej na dziesięć lat zwyciężyć miało towarzy-

stwo związkowe, którego członkowie zdobędą największą liczbę odznak. W dzie-

sięcioletniej rozgrywce z udziałem 125 organizacji zwycięstwo przypadło Towa-

rzystwu Narciarskiemu Wojskowego Klubu Sportowego z Sanoka. W sezonie 

1936/1937 ufundowano kolejne dwa puchary przechodnie. Współzawodnictwo 

wprowadzono tym razem zarówno w kategorii klubów cywilnych, jak też w ka-

tegorii organizacji wojskowych zrzeszonych w PZN. Ponadto coroczną nagrodę 

w rywalizacji o Odznakę za Sprawność w postaci pamiątkowej plakiety przekazy-

wały przodującym towarzystwom władze Polskiego Związku Narciarskiego. 

217. Przedstawiciele 2 p.s.p. z Sanoka 
z Pucharem Przechodnim Prezyden-
ta RP, plakietą PZN za zwycięstwo 
w konkurencji o Odznakę za Spraw-
ność PZN w sezonie 1931/1932
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W sezonie zimowym 1932/1933 władze Polskiego Związku Narciarskiego postanowiły skierować 

zainteresowanie licznych rzesz narciarzy na tory dla nich najwłaściwsze, to znaczy ku turystyce narciar-

skiej. Ta bowiem, uprawiana w terenie, dająca możność użycia wszelkich elementów kunsztu jazdy na 

nartach, stanowiła zdaniem wielu istotę narciarstwa. Powyższa myśl przyświecała tworzeniu projektu 

Odznaki Górskiej PZN. 

Do ubiegania się o odznakę dopuszczeni byli wszyscy narciarze, także niezrzeszeni w PZN. Warun-

kiem było posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie siedemnastego roku życia. Podstawą 

ubiegania się o odznakę był udział w wycieczkach i rajdach odbywanych na nartach i punktowanych 

według ofi cjalnej listy. Protokoły z każdej wycieczki przedkładano do weryfi kacji Komisji Turystycz-

nej PZN. Zgodnie z postanowieniem Regulaminu Odznaki Górskiej PZN kontrolę nad próbami tury-

stycznymi zlecano tzw. przodownikom odznaki górskiej. Ustanawiając odznakę, komisja turystyczna 

zajęła się mianowaniem odpowiedniej liczby zaufanych osób, nadając im uprawnienia do protokoło-

wania wycieczek zaliczanych do punktacji. Zabiegi komisji skupiły się głównie na tym, by każdemu 

zrzeszeniu i środowisku zapewnić odpowiednią liczbę przodowników. Pod koniec sezonu 1936/1937 

wprowadzono wytyczne wymagające od przodowników odznaki górskiej składania egzaminów in-

struktorskich oraz przygotowania ratowniczego. Dawało to gwarancję, iż osoby powierzone opiece 

przodowników będą mogły nie tylko powiększać zasób swych umiejętności jazdy na nartach, lecz tak-

że liczyć na fachową pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku. 

Utworzenie instytucji Odznaki Górskiej PZN spotkało się z wielkim uznaniem Państwowego 

Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, kierującego wówczas całością ruchu 

sportowego i turystycznego w Polsce. PUWFiPW dał temu dowód jeszcze przed zakończeniem sezo-

nu zimowego 1932/1933, uznając zdobycie odznaki górskiej pierwszego stopnia (brązowej) za dosta-

teczną próbę umożliwiającą uzyskanie Państwowej Odznaki Sportowej (POS). Z biegiem lat odznaka 

218. Wzory odznak Polskiego Związ-
ku Narciarskiego w latach międzywo-
jennych

ZA SPRAWNOŚĆ GÓRSKA NIZINNA
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 górska stała się jednym z najistotniejszych czynników oddziaływania Polskiego Związku Narciarskie-

go na rozwój czynnego ruchu narciarsko-turystycznego. Wszelkie sprawy związane z rozpowszechnia-

niem odznaki leżały od samego początku w gestii Komisji Turystycznej PZN.

W uznaniu wysiłku organizacyjnego poszczególnych towarzystw, związanego z rozwojem turystyki 

narciarskiej, w sezonie 1933/1934 Ministerstwo Komunikacji ufundowało specjalną nagrodę wędrow-

ną. Miała ona przejść na własność towarzystwa, którego członkowie w ciągu dziesięciu kolejnych lat 

zdobędą największą liczbę punktów w konkurencji o Odznakę Górską PZN. Zwycięzcom w punktacji 

sezonowej Komisja Turystyczna PZN ofi arowywała corocznie pamiątkowe plakiety.

W celu popularyzacji narciarstwa zjazdowego oraz zachęty do doskonalenia techniki jazdy na nar-

tach w terenie górskim Polski Związek Narciarski wprowadził w sezonie zimowym 1935/1936 po-

wszechną konkurencję pod nazwą Cyfra Zjazdowa PZN. Wspomniany sezon miał stanowić tzw. okres 

eksperymentalny dla nowej odznaki związkowej. Na wybranych terenach narciarskich Podkarpacia 

utworzono wówczas stałe trasy zjazdowe, oddając je pod opiekę i zlecając ich regulaminową obsługę 

towarzystwom związkowym PZN. W sezonie 1935/1936 funkcjonowało dziesięć takich tras. Zasady 

ubiegania się o przyznanie Cyfry Zjazdowej PZN były częściowo zbliżone do zasad określonych w re-

gulaminie związkowej odznaki za sprawność. Dla każdej trasy ustanowiono tzw. minimum czasowe 

przy poszczególnych stopniach (brązowy, srebrny, złoty), z uwzględnieniem podziału zawodników na 

klasy i kategorie wiekowe. Po zakończeniu sezonu Komisja Sportowa PZN przeprowadziła weryfi ka-

cję wyników, ustalając ostatecznie normy regulaminowe Cyfry Zjazdowej PZN. Zasady organizacyj-

ne odznaki ogłoszono ofi cjalnie w „Informacyjnym Kalendarzu Narciarskim” na sezon 1936/1937.

W połowie lat trzydziestych w związku z zapoczątkowa-

ną przez PZN akcją popularyzacji narciarstwa nizinnego po-

myślano także o stworzeniu pewnego rodzaju czynnika akty-

wizującego w tym zakresie. Mowa tutaj o Odznace Nizinnej 

PZN, wprowadzonej przez związek w sezonie 1936/1937 

i pozostającej pod organizacyjną kontrolą komisji narciar-

stwa nizinnego. Do ubiegania się o odznakę uprawniony był 

każdy obywatel Polski (także niestowarzyszony w PZN) po 

ukończeniu siedemnastego roku życia. Konkurencja o Od-

znakę Nizinną PZN odbywała się na zasadzie punktowa-

nych przemarszów, przeprowadzanych w terenach nizin-

nych, na nartach typu nizinnego. Przemarsze odbywały się 

na trasach ustalonych (ich ofi cjalny spis podawano m.in. 

w „Informacyjnym Kalendarzu Narciarskim”) lub na trasach 

dowolnych, z zachowaniem określonych zasad.

219. Legitymacja Odznaki Górskiej 
PZN (1934)
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W 1924 roku rozpoczęła działalność Komisja Wydawnicza PZN. Jej prace obejmowały całokształt 

zagadnień popularyzatorskich i propagandowych oraz realizację stałych wydawnictw związkowych. 

Stanowisko przewodniczącego komisji objął i piastował nieprzerwanie przez dwanaście kolejnych se-

zonów Stanisław Fächer . W latach 1937–1939 funkcję przewodniczącego pełnił Włodzimierz Długo-

szewski. Pierwszą i zarazem bardzo doniosłą inicjatywę komisji stanowiło opracowanie ilustrowanego 

rocznika narciarskiego pt. „Narciarstwo Polskie”. Miał on stanowić podsumowanie pierwszego pięcio-

lecia działalności Polskiego Związku Narciarskiego. O wadze, jaką przywiązywano do tego wydawni-

ctwa, może świadczyć fakt, iż specjalnie dla spraw rocznika wyznaczono przy zarządzie głównym ko-

misję. W komunikatach Polskiego Związku Narciarskiego z przełomu lat 1924/1925 zarząd główny 

wielokrotnie poruszał sprawę rocznika. Zwracano się przede wszystkim do poszczególnych towarzystw 

narciarskich z prośbą o pomoc w redakcji. Szczególnie dotyczyło to opracowania działu historycznego. 

Ostatecznie druk pierwszego rocznika PZN ukończono w maju 1925 roku. W 1927 roku ukazał się 

II tom rocznika „Narciarstwo Polskie”. 

W 1928 roku ukazało się pierwsze wydanie „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego”. Była to 

jedna z ciekawszych pozycji wydawniczych sygnowanych przez Polski Związek Narciarski. Kalendarz 

stanowił rodzaj kieszonkowego narciarskiego vademecum. Był przeznaczony przede wszystkim dla 

członków PZN i rozprowadzany bezpłatnie. Do roku 1939 ukazało się w sumie dziesięć edycji ka-

lendarza stanowiącego jedyne tego typu stałe wydawnictwo w całym sporcie polskim. Poziom jego 

opracowania był tak wysoki, iż stawiano go za wzór nawet za granicą, gdzie znajdował częste naśla-

downictwa. 

W roku 1929 wydano III tom rocznika „Narciarstwo Polskie”. W swym kształcie nie odbiegał on 

od poprzednich, zachowując formę ilustrowanej kroniki Polskiego Związku Narciarskiego. W obszer-

nym rozdziale dotyczącym spraw organizacyjnych znalazły się sprawozdania z działalności Zarządu 

Głównego PZN, informacje na temat walnych zjazdów delegatów, przegląd ważniejszych startów za-

granicznych oraz podsumowanie wyników narciarskich mistrzostw Polski w latach 1927–1929. 

W grudniu 1929 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Polskiego Związku Narciarskiego 

pt. „Zima”. Według założeń wydawców, którymi obok PZN był Polski Związek Hokeja na Lodzie oraz 

Polski Związek Łyżwiarski, czasopismo „Zima” miało się ukazywać przez cztery miesiące w roku (gru-

dzień, styczeń, luty, marzec). Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnił Stanisław Fächer . Miesięcznik 

poruszał bieżące tematy związane ze sportami zimowymi i turystyką zimową (komunikaty związków 

sportowych, recenzje publikacji fachowych, kalendarz krajowych imprez sportowych w sezonie zimo-

wym, relacje z krajowych i zagranicznych zawodów sportowych). 

W styczniu 1935 roku ukazało się czasopismo sygnowane wspólnie przez Polski Związek Nar-

ciarski, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polski Związek Kajakowy. Był to miesięcznik pt. „Turysta 

w Polsce” – bezpłatne czasopismo przeznaczone dla członków wspomnianych organizacji. Na jego 

220. Stanisław Fächer  – kapitan spor-
towy i przewodniczący Komisji Wy-
dawniczej PZN w latach 1925–1937
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 łamach Komisja Wydawnicza PZN zamieszczała liczne artykuły, dotyczące narciarstwa zarówno w uję-

ciu turystycznym, jak też sportowym, szkoleniowym i organizacyjnym. 

W zakresie działań komisji wydawniczej leżało również utrzymywanie kontaktów z mediami, 

a w szczególności przygotowywanie komunikatu prasowego, podającego informacje na temat najważ-

niejszych przejawów życia narciarskiego w Polsce. Komisja utrzymywała kontakty z prasą zagraniczną 

oraz zasilała publikacje obcojęzyczne o charakterze reklamowym.

Niezależnie od uprawnień wynikających z członkostwa w poszczególnych towarzystwach narciar-

skich istniały pewne przywileje, które dotyczyły wszystkich narciarzy zrzeszonych w PZN. W sezo-

nie 1925/1926 władze związku pozyskały dla swych członków 33% indywidualne zniżki na przejaz-

dy koleją w trakcie sezonu zimowego (PZN był pierwszą instytucją turystyczną w kraju, która takie 

zniżki otrzymała). Niestety, w roku 1933 indywidualne zniżki zniesiono. Od tego czasu władze związ-

ku zmuszone były negocjować corocznie z Ministerstwem Komunikacji w sprawie ulgi dla narciarzy 

221. Okładka I tomu 
rocznika PZN pt. 
„Narciarstwo Pol-
skie” z 1925 roku

222. Okładka miesięcz-
nika „Turysta w Pol-

sce”, nr 12 z 1936 roku
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na dany sezon. Przeważnie władze ministerialne proponowały je-

dynie zniżki zbiorowe oraz tzw. bilety narciarskie wielokilometro-

we (1000 km i 2500 km), ważne od 1 grudnia do 30 kwietnia. Nie 

były one już jednak tak korzystne, jak wspomniane wcześniej zniżki 

indy widualne.

W roku 1937, po kilkuletnich staraniach władz Polskiego 

Związku Narciarskiego oraz Ligi Popierania Turystyki, indywidual-

ne zniżki dla narciarzy wprowadzono ponownie. Na mocy nowych 

postanowień każdy narciarz zrzeszony w PZN miał prawo wykupić 

na jednej ze stu kilkudziesięciu wyznaczonych większych stacji kole-

jowych tzw. „Książeczkę Narciarską”. Na jej podstawie otrzymywał 

50% zniżkę na przejazd z dowolnej stacji na terenie kraju do jednej 

spośród ponad stu stacji na Podkarpaciu i w Karpatach. Podróż po-

wrotna była także objęta opłatą ulgową. Zniżki stosowano w dru-

giej i trzeciej klasie pociągów osobowych i pospiesznych przy odle-

głościach przekraczających trzydzieści kilometrów. Należy dodać, iż 

do korzystania ze wspomnianych ulg upoważnieni byli jedynie posiadacze tzw. „czarnych” legitymacji 

PZN, zaopatrzonych w znaczek aktualny na dany sezon. Na ich podstawie korzystano ze zniżek rów-

nież we wszystkich schroniskach należących do towarzystw zrzeszonych w Polskim Związku Narciar-

skim. Ponadto, począwszy od sezonu 1936/1937, wspomniane legitymacje upoważniały do 33% zniż-

ki na przejazd koleją linową Kuźnice – Kasprowy Wierch. Zapewniały one również zniżki w opłatach 

za kursy w Szkole Zjazdowej PZN na Kasprowym Wierchu oraz upoważniały do zniżek w wysokogór-

skiej stacji turystyczno-narciarskiej TKN na Kasprowym Wierchu. Posiadanie aktualnej legitymacji 

PZN upoważniało do zniżek także w samym Zakopanem. W sezonie 1937/1938 hotel „Sport” ofero-

wał 10% zniżki dla członków związku i 25% dla instruktorów PZN. 

Legitymacje związkowe „czarne” upoważniały wreszcie do pewnych ulg również poza granicami 

kraju. Na ich podstawie obywatele polscy mogli korzystać ze zniżek taryfowych na kolejach austria-

ckich w relacjach turystycznych (ich zasady podawano członkom PZN corocznie w ofi cjalnych ko-

munikatach). 

30 maja 1925 roku władze Polski i Czechosłowacji podpisały konwencję turystyczną, na mocy 

której wprowadzono znaczne ułatwienia w ruchu przygranicznym dla obywateli obu państw. W re-

akcji na to władze Polskiego Związku Narciarskiego wprowadziły tzw. „żółte” legitymacje turystyczne 

(konwencyjne). Członkowie towarzystw należących do związku, posiadający wspomnianą legityma-

cję z aktualnym znaczkiem ważnym w danym sezonie, mogli korzystać z wszelkich uprawnień ujętych 

w postanowieniach konwencji. Posiadacze „żółtych” legitymacji mogli przekraczać granicę polsko-

223. Legitymacja PZN „czarna” 
(1938)
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-czechosłowacką i swobodnie poruszać się w obrębie pasa turystycznego od 1 grudnia do 30 kwiet-

nia. Przekroczenie granicy mogło nastąpić jedynie na nartach lub z nartami, na drogach celnych lub 

turystycznych. Należy również wspomnieć, iż legitymacja konwencyjna uprawniała do 25% zniżki na 

kolejach czechosłowackich, poruszających się w pasie turystycznym, pod warunkiem że liczba uczest-

ników wycieczki wynosiła co najmniej dziesięć osób.

Niezależnie od wymienionych wyżej istotnych korzyści płynących ze związkowej przynależności, 

dodatkowo każda osoba opłacająca regularnie składkę członkowską otrzymywała bezpłatnie „Informa-

cyjny Kalendarz Narciarski” na dany sezon oraz prenumeratę miesięcznika „Turysta w Polsce”.

Przedmiotem dyskusji i rozważań w łonie PZN był przez wiele lat problem organizacji ubezpieczeń 

od następstw nieszczęśliwych wypadków narciarskich. Choć akcja wyszkoleniowa, zagęszczenie sieci 

schronisk, służba meteorologiczna oraz organizacja turystyki zimowej w ramach regulaminu Odznaki 

Górskiej PZN ograniczały do pewnych granic nadmierny przyrost wypadków, to nie mogły ich jed-

nak całkowicie wykluczyć. W roku 1935 Polski Związek Narciarski zawarł umowę z Polskim Towarzy-

stwem Ubezpieczeń „Patria” SA. Na mocy jej postanowień narciarze zrzeszeni w PZN mieli opłacać 

składki znacznie niższe niż obowiązujące pozostałych. Dodatkową zniżkę otrzymywali posiadacze Od-

znaki Górskiej lub Odznaki za Sprawność. 

224. Legitymacja PZN „żółta” (tzw. konwencyjna) na sezon 1935/1936

225. Reklama ubezpieczenia narciar-
skiego PTU „PATRIA” SA w „Informa-
cyjnym Kalendarzu Narciarskim” na 
sezon 1935/1936
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Lata 1945–1951
Działalność Polskiego Związku Narciarskiego w dziedzinie turystyki pozostawała w latach 1945–

1949 w gestii Komisji Turystycznej PZN (od roku 1949 – Wydziału Turystki PZN). Komisją, a na-

stępnie wydziałem kierowali kolejno: Władysław Bojcun , Władysław Milata  oraz Zbigniew Danielak . 

Rozwój turystyki narciarskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej napotykał szczególne trud-

ności. W wyniku działań wojennych zniszczona została przeważająca część górskich schronisk. Ich od-

budowa wymagała nie tylko znacznych nakładów fi nansowych, lecz także pokonania wielu trudności 

natury administracyjnej. W sezonie 1946/1947 przystąpiono do realizacji uchwał Krakowskiego Kon-

gresu Turystycznego z roku 1946. W ramach tych działań uzgodniono z Ministerstwem Leśnictwa ak-

cję tworzenia punktów noclegowych w gajówkach i leśniczówkach. Pod koniec 1947 roku przygoto-

wano do dyspozycji narciarzy-turystów cztery schroniska wysokogórskie w Karkonoszach: schronisko 

im. Wyspiańskiego pod Śnieżką (60 łóżek), schronisko „Strzecha Akademicka” (100 łóżek), schroni-

sko im. Bronisława Czecha (34 pokoje) oraz schronisko „Samotnia” nad Małym Stawem. 

Poważną przeszkodę w rozwoju turystyki narciarskiej stanowił brak sprzętu. Choć już w 1945 roku 

udało się uruchomić część wytwórni nart (m.in. w Łodzi, Krakowie i Zakopanem), to ich produkcja 

nie była jednak w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Jeszcze gorzej przedstawiała się produkcja obu-

wia narciarskiego. 

W celu przygotowania kadry działaczy w dziedzinie turystyki narciarskiej na początku lutego 1947 

roku urządzono trzytygodniowy kurs kierowników sekcji turystycznych klubów i towarzystw zrzeszo-

nych w PZN. Program kursu przewidywał dwa tygodnie zajęć teoretycznych oraz tydzień praktyki 

w formie wędrówki po Beskidach, zakończonej w Zakopanem. W sezonie 1947/1948 władze Polskie-

go Związku Narciarskiego podjęły działania mające na celu upowszechnienie narciarstwa w nizinnych 

regionach kraju. Idealne warunki dla jego rozwoju miały pagórkowate rejony ówczesnego wojewódz-

twa olsztyńskiego. W związku z powyższym władze związku postanowiły utworzyć w Olsztynie swo-

ją ekspozyturę w postaci Komisji Narciarstwa Nizinnego PZN. W sezonie 1947/1948 komisja prze-

prowadziła szeroko zakrojoną akcję popularyzatorską, działając zarówno przez powiatowe urzędy WF 

i PW, jak również tworząc w miarę możliwości własne oddziały powiatowe. Dalsze plany KNN PZN 

wiązały się z utworzeniem we wszystkich okręgach narciarskich (z wyłączeniem terenów górskich) 

okręgowych komisji narciarstwa nizinnego. W swych zamierzeniach komisja przewidywała także stwo-

rzenie cyklicznej imprezy w formie corocznego biegu narciarskiego w konkurencji ogólnopolskiej na 

trasie Grunwald–Olsztyn, liczącej ok. 45 kilometrów. Miała ona w swych założeniach upowszechniać 

narciarstwo nizinne w skali całego kraju. 

29 maja 1948 roku w trakcie obrad Rady Narciarskiej PZN w Zakopanem poruszono szereg 

istotnych zagadnień związanych z działalnością związku w dziedzinie popularyzacji narciarstwa. 
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 Najważniejsze z nich dotyczyły: upowszechnienia sportu i turystyki narciarskiej na terenie 

Ziem Odzyskanych, szkolenia instruktorów pod kątem ich późniejszego udziału w popu-

laryzacji sportu narciarskiego, konwencji turystycznej z Czechosłowacją, gospodarki schro-

niskowej oraz znakowania szlaków turystycznych. 

W listopadzie 1949 roku w ramach realizacji planów PZN dotyczących Ziem Odzyska-

nych zorganizowano we Wrocławiu konferencję poświęconą zagadnieniu upowszechnienia 

sportu narciarskiego na Dolnym Śląsku. W obradach uczestniczył m.in. członek Zarzą-

du Głównego PZN – Zygmunt Fuchsa . Uznano wówczas za konieczne rozpoczęcie akcji 

popularyzacji narciarstwa na terenie Karkonoszy oraz w miejscowościach województwa 

wrocławskiego (Bystrzyca, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Jawor, Kamienna Góra, Lądek, 

Wałbrzych). W sezonie 1949/1950, celem stworzenia warunków dla rozwoju turystyki 

narciarskiej, przystosowano do warunków zimowych pięć letnich szlaków turystycznych; 

Turbacz – Nowy Targ, Turbacz – Stare Wierchy, Obidowa – Stare Wierchy, Stare Wier-

chy – Rabka, Nowy Targ – Bukowina – Stare Wierchy. Dla ułatwienia orientacji w terenie 

w czasie mgły odcinki szlaków przebiegające w otwartym terenie oznakowano przy pomo-

cy tyczek. Ponadto w punktach wyjściowych w Obidowej, Rabce i na Kowalcu umieszczo-

no barwne tablice orientacyjne PZN z planem wszystkich szlaków turystycznych Gorców.

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. stanowił szczególnie istotny okres 

związany z popularyzacją narciarstwa turystycznego. Doniosłe znaczenie miały działania 

podjęte wspólnie przez PZN i Fundusz Wczasów Pracowniczych. Opierały się one m.in. 

na stworzeniu sieci wypożyczalni sprzętu i obuwia narciarskiego oraz zapewnieniu kadry 

instruktorskiej we wszystkich placówkach turystycznych FWP. W sezonie 1950/1951 na 

terenie samego tylko Dolnego Śląska w schroniskach i domach wczasowych funduszu do 

dyspozycji turystów pozostawało blisko siedemset par nart oraz ponad stu instruktorów wy-

wodzących się spośród studentów wrocławskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. 

Ciekawą inicjatywę popularyzatorską stanowił cykl wydawnictw FWP pt. „Popularna 

Biblioteka Wczasowa”. W tej serii wydawniczej ukazały się m.in.: Szczyrk – sezon zimowy, 

Wisła – sezon zimowy, Zima w Pieninach, Krynica – sezon zimowy, Zima w górach – poradnik 

narciarski. Broszury, opracowywane przy współudziale specjalistów wywodzących się z sze-

regów Polskiego Związku Narciarskiego, oprócz informacji dotyczących organizacji tury-

styki narciarskiej w placówkach FWP zawierały także praktyczne porady dotyczące sprzę-

tu narciarskiego, zaprawy narciarskiej, nauki jazdy, organizacji wycieczek narciarskich oraz 

bezpieczeństwa w górach. 

15 grudnia 1949 roku w ramach popularyzacji tzw. tanich zimowych pobytów 

wczasowych Polskie Biuro Podróży „Orbis” uruchomiło szereg własnych ośrodków 

227. Informator dla narciarzy – wydawnictwo PZN 
i PBP „Orbis” (1950)
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 wypoczynkowych w Tatrach i Beskidach (Poronin, Bukowina, Radziecho-

wy, Szczyrk). Ośrodki te miały doskonałe tereny narciarskie, stanowiły jed-

nocześnie dogodne bazy wypadowe dla narciarskich wycieczek górskich. Idąc 

za przykładem FWP, także PBP „Orbis” podjęło współpracę z Polskim Związ-

kiem Narciarskim. Zadanie PZN polegało w tym wypadku przede wszystkim 

na zapewnieniu placówkom turystycznym odpowiedniej kadry instruktor-

skiej. Owocem tej współpracy było także opracowanie oraz publikacja Infor-

matora dla narciarzy. Wydawnictwo to zawierało szereg informacji dotyczą-

cych organizacji turystyki narciarskiej, a w szczególności informacji na temat 

terenów narciarskich, zimowych szlaków turystycznych oraz sieci schronisk 

na terenie Tatr, Beskidów i Sudetów. Działalność popularyzatorską w sezo-

nie 1949/1950 rozpoczął także nowo powołany Wydział Krzewienia Narciar-

stwa PZN. Na podstawie uchwały podjętej wspólnie z Centralną Radą Sportu 

Wiejskiego instruktorzy delegowani przez wydział zapoczątkowali akcję orga-

nizacji niedzielnych zapraw narciarskich dla członków Ludowych Zespołów 

Sportowych i młodzieży szkolnej.

Omawiając działalność PZN w dziedzinie organizacji turystyki narciar-

skiej, wspomnieć należy o Komisji Śniegowej PZN oraz jej pracach. W sezo-

nie 1947/1948, nawiązując do sprawdzonych przedwojennych wzorów, ko-

misja wznowiła publikację Narciarskich komunikatów śniegowych i pogodowych 

z terenu Sudetów i Karpat Zachodnich. W ich opracowaniu współpracowa-

no z Państwowym Instytutem Hydrologiczno-Meteorologicznym (oddział 

w Krakowie) oraz Referatami Turystyki Polskich Kolei Państwowych w Ka-

towicach, Wrocławiu i Krakowie. Narciarski komunikat śniegowy ukazywał 

się w formie cotygodniowego biuletynu w każdy czwartek. W tym samym 

dniu ogłaszany był przez radio z Krakowa na cały obszar kraju, w piątki ukazywał się na łamach prasy 

krajowej. Komunikat zawierał szczegółowe informacje na temat grubości pokrywy śnieżnej, gatunku 

śniegu, przewidywanego przebiegu pogody na najbliższe trzy dni oraz dawał ogólną ocenę warunków 

śnieżnych w górach. Cennym dodatkiem do komunikatu były informacje o warunkach komunika-

cyjnych na najważniejszych drogach w Sudetach i Karpatach, tygodniowy poradnik wycieczkowy oraz 

informator kolejowy. Dodatek zawierał ponadto informacje na temat stopnia zagrożenia lawinowe-

go, ośnieżenia skał, nawisów w wysokich górach, mgły oraz nagłych zmian pogody. Dane do komuni-

katów śniegowych nadsyłano z kilkudziesięciu punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie 

Karpat Zachodnich i Sudetów. Siecią obserwacyjną zostały objęte w szczególności takie ośrodki spor-

tów zimowych, jak: Jelenia Góra, Karpacz, Kłodzko, Krynica, Rabka, Szczawnica, Szklarska Poręba, 

226. Zima w górach, poradnik narciar-
ski – wydawnictwo FWP (1950)
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Wisła, Zakopane, Zwardoń. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną związaną z koniecznością 

odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych w omawianym okresie nie podejmowano inwestycji doty-

czących budowy turystycznych urządzeń wyciągowych. Doprowadzono jedynie do stanu używal-

ności i uruchomiono te przedwojenne – w Zakopanem (kolej Kuźnice – Kasprowy Wierch, ko-

lej linowo-terenowa na Gubałówkę, wyciąg saniowy na Kasprowym Wierchu) oraz w Krynicy 

(kolej linowo-terenowa na Górę Parkową). 

Istotną rolę w popularyzacji narciarstwa w pierwszych latach powojennych spełniały od-

znaki Polskiego Związku Narciarskiego. W latach 1945–1951 opierano się w tym zakresie 

na wzorach przedwojennych. Świadczy o tym choćby fakt, iż zasady przyznawania Odznaki 

za Sprawność PZN oraz Odznaki Górskiej PZN, jak też ich szaty grafi czne nie uległy żadnej 

zasadniczej zmianie. Pewną nowość stanowiło wprowadzenie Odznaki Górskiej Młodzieżowej 

PZN, przyznawanej w kategorii wiekowej 14–16 lat. Warunki ubiegania się o nią były analogicz-

ne do Odznaki Górskiej. Popularność odznak w omawianym okresie rosła z każdym rokiem. W se-

zonie 1949/1950 liczba przyznanych odznak za sprawność wyniosła ponad 2700. Było to blisko trzy 

razy więcej niż w latach poprzednich, począwszy od 1945 roku.

Doświadczenia z lat 1935–1939, związane z wprowadzenia konkurencji pod nazwą Cyfra Zjazdo-

wa PZN, wykorzystano w 1945 roku, tworząc Odznakę Zjazdową PZN. Miała ona dwie kategorie 

(dla dorosłych oraz dla młodzieży w wieku 13–18 lat) i trzy stopnie (brązowa, srebrna, złota). Kon-

kurencję o Odznakę Zjazdową PZN rozgrywano wyłącznie podczas zawodów zjazdowych organizo-

wanych specjalnie w tym celu. Zawody takie mogły się odbywać na stokach zatwierdzonych przez 

Komisję Sportową PZN na wniosek poszczególnych okręgów narciarskich. Początkowo normę czaso-

wą obliczano na podstawie jazdy próbnej wykonanej piętnaście minut przed rozpoczęciem zawodów. 

Z czasem jednak przepis ten zmieniono i normy czasowe dla wszystkich zatwierdzonych tras ustala-

ła komisja sportowa do 31 stycznia każdego roku. Konkurencja wymagała obecności dwóch sędziów 

okręgowych PZN. W danym sezonie narciarskim zdobyć można było odznakę tylko raz z zachowa-

niem kolejności stopni. Wszelkie kwestie związane z instytucją odznaki zjazdowej leżały w gestii komi-

sji sportowej, która wydawała corocznie Wskazówki do urządzania zawodów o Odznakę Zjazdową PZN. 

W związku z szeroko zakrojoną akcją popularyzacji narciarstwa nizinnego w sezonie 1949/1950 

reaktywowano Odznakę Nizinną PZN. Jej wprowadzenie miało w swych założeniach aktywizować 

narciarstwo na nizinach, propagować rozpowszechnianie nart jako środka komunikacji, jak również 

stanowić zachętę do utrzymania sprawności oraz pobudzić zainteresowanie turystyką narciarską. Od-

znaka ta miała jedną kategorię (warunkiem ubiegania się o nią było ukończenie siedemnastego roku 

życia) oraz trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Konkurencja o Odznakę Nizinną PZN polegała na 

odbyciu punktowanych marszów na ustalonych lub dowolnych trasach w co najmniej trzyosobo-

wych zespołach. Suma punktów zdobytych podczas marszów w ciągu jednego sezonu decydowała 

228. Odznaka Zjazdowa PZN



226 Rozdział 6 

o  przyznaniu  danego stopnia odznaki. W uznaniu wysiłku organizacyjnego okręgów oraz poszczegól-

nych klubów i sekcji PZN w dziedzinie wychowania fi zycznego i turystyki narciarskiej władze związku 

ustanowiły szereg nagród zespołowych w konkurencji o Odznakę Górską PZN i Odznakę za Spraw-

ność PZN. 

Współzawodnictwo o zespołową nagrodę wędrowną PZN w dziedzinie turystyki narciarskiej oraz 

zespołową nagrodę wędrowną we współzawodnictwie o Odznakę za Sprawność PZN przewidziano na 

okres sześciu lat, corocznie natomiast współzawodniczono w konkurencjach o Odznakę za Sprawność 

oraz Odznakę Górską zarówno w punktacji poszczególnych klubów, jak też okręgów PZN. 

Lata 1951–2019
21 maja 1951 roku powołano w Krakowie Komisję Turystyki Narciarskiej – jako fachowy organ 

Zarządu Głównego nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Prace ko-

misji miały polegać na koordynacji całości działań związanych z turystyką narciarską. Szeroko zakro-

jony plan wymagał powołania w łonie KTN szeregu wyspecjalizowanych ciał fachowych w postaci 

podkomisji (narciarstwa nizinnego, odznak narciarskich, organizacji, profi laktyki, propagandy i wy-

dawnictw, studiów, szkolenia, zagospodarowania terenu). Placówki terenowe stanowiły Okręgowe Ko-

misje Turystyki Narciarskiej, działające z kolei poprzez koła KTN organizowane przy zakładach pracy, 

uczelniach, szkołach oraz bezpośrednio przy oddziałach PTTK. Sprawne funkcjonowanie całości za-

pewniali m.in. byli działacze, rozwiązanego w 1951 roku, Polskiego Związku Narciarskiego, zasiadają-

cy zarówno we władzach centralnych, jak i okręgowych KTN. Spora ich część wywodziła się spośród 

członków Wydziału Turystyki PZN. Stąd też, opierając się na własnych doświadczeniach z lat ubie-

głych, potrafi li oni sprowadzić działania komisji na właściwe tory. W latach 1951–1954 funkcję prze-

wodniczącego KTN PTTK sprawował Władysław Milata  – członek władz Towarzystwa Krzewienia 

Narciarstwa, założyciel Karpackiej Komisji Śniegowej i Lawinowej w latach międzywojennych, a po 

wojnie wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego. 

Już w pierwszych dniach listopada 1951 roku odbyło się w Zwardoniu I Plenarne Zebranie Komi-

sji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Udział w nim wzięło siedemdziesięciu jeden delegatów ze wszyst-

kich województw, którzy opracowali długofalowy plan pracy komisji. 

Rozwój infrastruktury narciarskiej
Do podstawowych czynników blokujących rozwój turystyki narciarskiej na początku lat pięćdzie-

siątych XX w., obok zaporowych cen sprzętu oraz braku odpowiedniej liczby wykwalifi kowanej ka-

dry instruktorskiej, należały także: brak łatwo dostępnych tras i szlaków narciarskich nadających się 

229. Władysław Milata – przewodni-
czący KTN ZG PTTK w latach 1951–54
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do nauki lub jazdy dla mniej wprawnych oraz niedostatecz-

na liczba schronisk górskich umożliwiających etapową orga-

nizację narciarskich wycieczek górskich. Celem zmiany tego 

stanu rzeczy było podjęcie jesienią 1951 roku współpracy 

Komisji Turystyki Narciarskiej z GKKF i FWP, mającej na 

celu budowę nowych nartostrad, wytyczenie popularnych 

szlaków górskich oraz budowę nowych i rozbudowę istnie-

jących schronisk przy równoczesnym przystosowaniu ich do 

potrzeb masowej turystyki narciarskiej. 

Już w sezonie 1951/1952 w schronisku na Kalatówkach, 

powiększonym ze 100 do 158 miejsc, uruchomiono pierw-

szy w Polsce narciarski ośrodek szkoleniowy umożliwiający 

członkom organizacji imprez masowych udział w dziesięcio-

dniowych kursach narciarskich dla początkujących lub za-

awansowanych (ośrodek zapewniał uczestnikom kompletny 

ekwipunek narciarski). Podobne ośrodki uruchomiono we wspomnianym sezonie w Karpaczu, Kry-

nicy, Szczyrku oraz Szklarskiej Porębie. Miały one do dyspozycji gości łącznie 4000 par nart i około 

1200 par butów narciarskich. Warto podkreślić, iż w sezonie 1951/1952 oddano do użytku nową nar-

tostradę z Hali Gąsienicowej do Jaszczurówki, która w połączeniu ze zjazdem z Kasprowego Wierchu 

stanowiła najdłuższy (12 km) szlak zjazdowy w Polsce. Efektem prac KTN PTTK było także powsta-

nie nowych narciarskich szlaków turystycznych. Łącznie we wspomnianym sezonie w Tatrach oraz Be-

skidach Śląskich przybyło ich około 20 km. Znakiem tamtych czasów była inicjatywa KTN dotycząca 

opracowania narciarskich „Szlaków Pokoju” związanych z miejscami pobytu na Podhalu Włodzimie-

rza Lenina , Juliana Marchlewskiego  i Feliksa Dzierżyńskiego  oraz przywódcy powstania chłopskiego 

– Aleksandra Kostki-Napierskiego .

W grudniu 1953 roku ukończono budowę kolei gondolowej na Szyndzielnię o zdolności przewo-

zowej 300 osób na godzinę. Jednocześnie rozbudowano także schronisko na Szyndzielni, zwiększając 

liczbę miejsc noclegowych. Budowa kolei stworzyła nowe możliwości dla narciarstwa Górnego Śląska, 

otwierając trasy zjazdowe dla narciarzy wszystkich stopni zaawansowania. Wspomniana inwestycja po-

zwalała w pełni wykorzystać wartości turystyczno-narciarskie oraz sportowe Beskidu Śląskiego, a tym 

samym stworzyć silny ośrodek narciarski odciążający Zakopane. 

W 1954 roku skupiono się na dalszej rozbudowie infrastruktury narciarsko-turystycznej, szczegól-

nie w rejonach największego nasilenia ruchu turystycznego, tj. w Beskidzie Śląskim (nartostrady ze 

Skrzycznego i Małego Skrzycznego, szlak narciarski z Magóry przez Górną Bystrą do Mikuszowic), 

w Tatrach (szlak narciarski z Doliny Kościeliskiej przez Halę pod Kominami, Spalenisko, Halę Jamy 

230. Kolej na Szyndzielnię oddana do 
użytku w grudniu 1953 roku
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do Doliny Chochołowskiej) oraz w Gorcach (szlak z Turba-

cza do Rabki i z Turbacza przez Polany Waksmundzkie do 

Nowego Targu). Wciąż jednak niedostatecznie przedstawiał 

się stan liczebny urządzeń wyciągowych, szczególnie w od-

niesieniu do rosnącej wciąż liczby narciarzy-turystów. Dys-

proporcja taka utrzymała się do końca omawianego okresu. 

U progu 1957 roku, obok wspomnianej kolei na Szyndziel-

nię, na terenie kraju funkcjonowały tylko trzy urządzenia 

tego typu, wywodzące swą historię jeszcze z czasów między-

wojennych (kolejki na Gubałówkę i Kasprowy Wierch w Za-

kopanem oraz na Górę Parkową w Krynicy). 

W latach 1955–1957 przystosowano do potrzeb turysty-

ki narciarskiej wiele letnich szlaków turystycznych. W 1956 

roku rozpoczęto budowę nartostrad w rejonie Szrenicy 

i Szklarskiej Poręby oraz wytyczkowano cały grzbiet Karko-

noszy, korzystając przy tym z pomocy czechosłowackiej Horskiej Służby. Ewidencja przeprowadzo-

na w kraju pod koniec 1958 roku wykazywała ponad tysiąc kilometrów szlaków narciarskich, w tym 

120 kilometrów nartostrad, przy czym największa ich liczba przypadała na tereny Beskidu Śląskiego.

W latach 1958–1960 Komisja Turystyki Narciarskiej kontynuowała prace nad powiększeniem sie-

ci szlaków narciarskich i nartostrad. Powstały wówczas trzy nowe szlaki w Gorcach oraz sześć narto-

strad na terenie Karkonoszy, Beskidu Wysokiego i Śląskiego oraz Tatr. Remontami objęto w sumie 

ponad trzysta kilometrów narciarskich szlaków turystycznych. KTN interesowała się ponadto planem 

budowy kolejek i wyciągów turystycznych, postulując sprowadzenie prototypu lekkiego wyciągu, ce-

lem podjęcia produkcji w kraju dla potrzeb schronisk PTTK, w których prowadzono szkolenie nar-

ciarskie. Obniżenie kwoty przeznaczonej na zagospodarowanie terenu w latach 1960–1962 uniemoż-

liwiło należyte przygotowanie sieci szlaków narciarskich do sezonów zimowych. Od stycznia 1962 

roku prace przy szlakach i nartostradach przejęły zarządy okręgowych KTN. Działania centralnych 

władz KTN sprowadzały się do udziału w planowaniu inwestycji doposażeniu obiektów turystycznych 

oraz przedkładania wniosków w sprawie budowy wyciągów. Ciężka sytuacja fi nansowa w pierwszej 

połowie lat sześćdziesiątych XX wieku uniemożliwiła komisji poszerzenie sieci szlaków narciarskich, 

a nawet przystosowanie szlaków letnich do potrzeb turystyki narciarskiej.

Rozwój narciarstwa na świecie oraz zmiany, jakie dokonały się na początku lat sześćdziesiątych 

XX wieku, znalazły swe odbicie także w Polsce. Ówczesne narciarstwo przybrało przede wszystkim 

formy zjazdowe, koncentrując się głównie w terenach górskich. Stworzyło to nowe potrzeby w zakre-

sie produkcji sprzętu i ekwipunku narciarskiego, zagospodarowania terenu oraz profi laktyki. Władze 

231. Koperta okolicznościowa wraz 
z serią znaczków wydanych przez Po-
cztę Polską z okazji jubileuszu pięć-
dziesięciolecia polskiego narciarstwa 
(1957)



Działalność turystyczna i popularyzatorska 229

KTN stanęły wówczas przed koniecznością dostosowania swej działal-

ności do nowych kierunków. Przyjęto tezę o konieczności rozszerzenia 

pojęcia turystyki narciarskiej poprzez objęcie nim nie tylko indywi-

dualnych bądź grupowych wędrówek, lecz także całości rekreacyjne-

go ruchu narciarskiego, skupionego przede wszystkim przy wyciągach 

i kolejkach narciarskich.

W sierpniu 1964 roku, z inicjatywy Zarządu Głównego PZN, 

odbyła się w Zakopanem ogólnopolska konferencja, mająca na celu 

omówienie najpilniejszych potrzeb w dziedzinie budowy wyciągów 

narciarskich zarówno dla celów sportowych, jak i turystycznych. Re-

prezentowane były wówczas poszczególne okręgi PZN, PTTK, WKK-

FiT, dyrekcja kolei i wyciągów narciarskich oraz dyrekcja Tatrzańskiego 

Parku Narodowego. Wyniki konferencji w postaci szczegółowo opra-

cowanego materiału zostały przesłane do przewodniczącego GKKFiT 

oraz zainteresowanych urzędów. Plan, ułożony w kolejności potrzeb, 

stanowił składową wieloletniego planu rozwoju narciarstwa będące-

go w opracowaniu. Przewidywał on wzniesienie do 1975 roku dwu-

dziestu czterech nowych urządzeń wyciągowych kosztem stu czter-

dziestu milionów złotych. Jego realizację rozpoczęto jednak dopiero 

w 1966 roku, oddając do użytku dwa wyciągi orczykowe w Szczyrku 

(na Skrzyczne i Małe Skrzyczne). Dwa lata później nową kolej krzeseł-

kową zyskał Karpacz. Pod koniec 1969 roku do dyspozycji narciarzy-

-turystów pozostawały w sumie 174 trasy i szlaki narciarskie o łącznej 

długości blisko 1100 km (w tym ponad 140 km tras przy wyciągach 

narciarskich i 890 km turystycznych szlaków narciarskich znakowa-

nych i utrzymywanych).

W latach 1969–1971 zakończono budowę niewielkich wyciągów 

w Wiśle, Warszawie, Kielcach i Starachowicach. Staraniem władz KTN 

prowadzono także działania związane z wytyczaniem nartostrad i szla-

ków narciarskich prowadzących ze schronisk PTTK do dolin i miejsco-

wości leżących przy szlakach kolejowych i autobusowych. W ramach 

wspomnianej akcji w 1972 roku przygotowano kilka tego typu tras 

(z Jaworzyny Krynickiej do Czarnego Potoku, z Przehyby do Szczawni-

cy i Rytra, z Turbacza do Kowańca, z Hali Krupowej do Sidziny, z Le-

skowca do Mucharza i Rzyk; w Bieszczadach: z Wielkiej Rawki przez 

232. Kolej krzesełkowa na Skrzyczne w Szczyrku (1973)
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Małą Rawkę i Dział do Brzegów Górnych, z Połoniny Wetlińskiej na Smerek oraz do Brzegów Gór-

nych, z Szerokiego Wierchu na przełęcz pod Tarnicą oraz do Ustrzyk Górnych).

U progu sezonu 1972/1973 na terenie kraju funkcjonowało w sumie około dwudziestu stałych 

urządzeń wyciągowych, w tym: siedem kolei krzesełkowych (Zakopane, Szczyrk, Ustroń, Szklarska Po-

ręba, Karpacz), dwie koleje linowe kabinowe (Zakopane, Szyndzielnia), dwie kolejki szynowe (Zako-

pane-Gubałówka, Krynica-Góra Parkowa), około dziesięciu stałych wyciągów orczykowych. Ponadto 

wyprodukowano i oddano do użytku kilkadziesiąt przenośnych wyciągów zaczepowych typu „Jano-

sik”. W stosunku do szacowanej wówczas w Polsce liczby osób jeżdżących na nartach, wynoszącej oko-

ło jednego miliona, była to wciąż zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Z uwagi na rosnącą liczbę narciarzy na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wie-

ku przystąpiono do generalnej modernizacji najważniejszych szlaków prowadzących ze schronisk gór-

skich. Członkowie KTN uczestniczyli wówczas w wielu naradach i wizjach lokalnych dotyczących lo-

kalizacji wyciągów narciarskich oraz kolei linowych, jak również przebiegu tras i szlaków narciarskich 

w ich rejonie. Z inicjatywy komisji odbyły się konferencje z dyrektorami parków narodowych – ta-

trzańskiego i karkonoskiego. Nie udało się jednak uzyskać poparcia ze strony dyrekcji Tatrzańskiego 

Parku Narodowego w przedmiocie zagospodarowania narciarsko-turystycznego Tatr.

Prace w terenie posuwały się jednak wciąż wolniej niż „na papierze”. Początkowo największy man-

kament tego typu inwestycji stanowił brak specjalistycznego przedsiębiorstwa mogącego w pełni 

i kompleksowo zrealizować wspomniane inwestycje. Dopiero powołanie w przedsiębiorstwie „Mosto-

stal” specjalnej grupy specjalizującej się w budowie wyciągów narciarskich dało nadzieję na nieco 

sprawniejszą realizację planów zagospodarowania terenów narciarskich. Inwestycje poczynione w ko-

lejnych latach sprawiły, iż na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w kraju 

funkcjonowało w sumie około trzydziestu urządzeń wyciągowych różnego typu, nie licząc prymityw-

nych wyciągów przenośnych oraz tzw. zaczepowych.

Całość kosztów konserwacji i remontów szlaków narciarskich w górach pokrywano ze środków 

Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, 

pomimo istotnego wzrostu kosztów materiałów i robocizny, KTN ZG PTTK utrzymywała w kraju 

sieć turystycznych szlaków narciarskich o łącznej długości 750 km. Zrealizowano także szereg inwesty-

cji związanych z budową wyciągów narciarskich przy górskich obiektach turystycznych. W 1985 roku 

w polskich górach działały 324 kolejki krzesełkowe i wyciągi narciarskie. 

Dynamiczny rozwój narciarskiej infrastruktury nastąpił po roku 1989. Popularyzacja aktywne-

go sposobu spędzania wolnego czasu oraz wzrost zainteresowania sportami zimowymi przyczyniły 

się w znaczący sposób do rozbudowy istniejących, a także tworzenia nowych ośrodków narciarskich. 

Wzmożony ruch turystyczny w okresie zimowym wymusił na właścicielach ośrodków narciarskich 

konieczność podejmowania nowych inwestycji celem zaspokojenia rosnących potrzeb ich użytkow-
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ników. W trzydziestoleciu 1989–2019 liczba ośrodków przeznaczonych dla narciarstwa popularnego 

znacząco wzrosła. Poprawiła się również jakość usług świadczonych przez ośrodki funkcjonujące przed 

rokiem 1989. 

Organizacja szkolenia narciarskiego
W latach 1951–1957 wszelkie zagadnienia związane z powszechnym szkoleniem narciarskim po-

zostawały w sferze działań KTN ZG PTTK. Kwestie masowego szkolenia zostały bowiem całkowi-

cie pominięte zarówno w planie GKKF, jako naczelnej władzy narciarstwa wyczynowego, jak i w po-

szczególnych pionach sportu. Już w pierwszym sezonie działalności (1951/1952) Komisja Turystyki 

Narciarskiej uruchomiła w Zakopanem ośrodek szkoleniowy narciarstwa turystycznego. W ośrod-

ku prowadzono szkolenia zarówno na dziesięciodniowych kursach turystycznych, jak też tzw. szkole-

nie otwarte, dostępne dla narciarzy indywidualnych. Szkolenie oparto na nowoczesnych programach 

przystosowanych do wymogów turystyki narciarskiej, uwzględniających stopień sprawności fi zycznej 

uczestników kursów oraz ich zaawansowanie w jeździe na nartach. Ponadto we wspomnianym sezo-

nie rozpoczęto szeroką akcję turystycznych wycieczek narciarskich prowadzonych pod kierownictwem 

instruktorów-przewodników PTTK, będących jednocześnie przodownikami Górskiej Odznaki Nar-

ciarskiej. Akcję wyszkoleniową, opartą na analogicznych zasadach, jednak w nieco ograniczonych roz-

miarach, zapoczątkowano wówczas także w Szklarskiej Porębie, Krynicy, Szczyrku oraz Wiśle. Ponadto 

KTN PTTK, nawiązując do chlubnych tradycji przedwojennego Towarzystwa Krzewienia Narciar-

stwa, podjęła w ośrodkach wiejskich akcję tzw. instruktorów objazdowych, połączoną z rozdawni-

ctwem sprzętu narciarskiego. 

Począwszy od sezonu 1954/1955, kursy w zakresie szkolenia podstawowego prowadzono w ra-

mach wczasów FWP-PTTK w schroniskach towarzystwa oraz domach wypoczynkowych FWP. Kur-

sy narciarskie wymagały odpowiedniej organizacji programowej zarówno z zakresu metodyki naucza-

nia jazdy na nartach, jak i odpowiedniego przygotowania turystycznego i krajoznawczego. W związku 

z powyższym dużą wagę przywiązywano do szkolenia kadry instruktorów narciarskich. Szkolenie pro-

wadzono na czternastodniowych kursach pod kierunkiem dyplomowanych trenerów i instruktorów. 

W latach 1955–1957 na jedenastu kursach 171 uczestników uzyskało stopnie instruktorskie, a 97 

– stopnie przodownika turystyki narciarskiej. W 1956 i 1957 roku Komisja Turystyki Narciarskiej 

zorganizowała narady robocze fachowców celem stworzenia jednolitego i powszechnie obowiązujące-

go planu nauczania narciarstwa w górach. W ich wyniku, przy ścisłej współpracy KTN, GKKF oraz 

wyższych uczelni wychowania fi zycznego, opracowano wytyczne oparte na doświadczeniach własnych 

oraz najlepszych wzorach narciarstwa alpejskiego i skandynawskiego. Utorowano w ten sposób dro-

gę do systematycznego podnoszenia przeciętnego poziomu narciarstwa. Stopniowe rozszerzanie  kadry 
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instruktorskiej oraz podnoszenie jej kwalifi kacji wpłynęło korzystnie na rezultaty podstawowego szko-

lenia narciarskiego w ramach wczasów FWP-PTTK. W sezonach 1955/1957 zorganizowano 216 tur-

nusów czternastodniowych wczasów w Beskidach, Karkonoszach i Tatrach, na których przeszkolono 

blisko trzynaście tysięcy osób. W kolejnych latach akcja podstawowego szkolenia narciarskiego cie-

szyła się rosnącym powodzeniem, zależnym jednakże przede wszystkim od warunków śniegowych 

w poszczególnych sezonach. Pewien czynnik hamujący stanowiła także wciąż niedostateczna liczba 

instruktorów. Pomimo podjętej w 1957 roku współpracy pomiędzy KTN i reaktywowanym Polskim 

Związkiem Narciarskim w dziedzinie szkolenia kadr instruktorskich dla narciarstwa masowego w se-

zonach 1958/1960 stopnie instruktorskie uzyskało zaledwie 51 osób, a stopnie pomocnika instruk-

tora 43 osoby. Wynikało to stąd, iż szkolenie kadry instruktorskiej stanowiło przedsięwzięcie trudne, 

długotrwałe i kosztowne. Kandydaci na instruktorów uzyskiwali stopień dopiero po co najmniej pię-

ciu latach szkoleń i praktyk. Ponadto w 1958 roku uchwałą Prezydium KTN nałożono na instruk-

torów obowiązek zdobycia Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK, a dwa lata później poszerzono za-

kres szkolenia o tematykę turystyczną i krajoznawczą. Pomimo tych przeszkód w pierwszej połowie lat 

sześćdziesiątych w ramach akcji szkoleniowej FWP-PTTK w szkoleniu podstawowym uczestniczyło 

corocznie od czterech do pięciu tysięcy osób. 

Szkolenie narciarskie stanowiło istotny fragment współpracy pomiędzy PZN i KTN PTTK. Za-

pewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej leżało w tym względzie w gestii PZN. Szkoły i szkół-

ki narciarskie organizowano w miarę potrzeb, w oparciu o liczbę skierowań wczasowych. W sezonie 

1958/1959 funkcjonowało w kraju 18 instytucji tego typu, m.in. w Bukowinie, Karpaczu, Szczyrku, 

Szklarskiej Porębie, Wiśle. Ponadto w wielu miejscowościach organizowano tzw. szkolenia otwarte, 

dostępne dla wszystkich chętnych narciarzy. Dla bardziej zaawansowanych organizowano wędrowne 

wczasy narciarskie w grupach dwudziestoosobowych pod opieką instruktora. W kolejnych latach sta-

rano się „przesuwać” masowy ruch narciarski z przeładowanych Tatr na inne atrakcyjne tereny, takie 

jak Beskidy czy Sudety. Właśnie tam planowano rozwinąć zarówno sieć szkolenia podstawowego, jak 

też instytucję wczasów wędrownych. Akcja wczasów-szkoleń cieszyła się w kolejnych latach niesłabną-

cym powodzeniem (liczba uczestników podstawowego szkolenia narciarskiego wahała się w granicach 

od 4 do 5 tysięcy osób rocznie). Oblicza się, że do roku 1975 instruktorzy PZN, działający w ramach 

akcji obozów narciarskich PTTK, przeszkolili około 60 tysięcy osób. 

W sezonie 1978/1979 KTN PTTK planowała zorganizować w trzydziestu czterech obiektach na 

pogórzu i w górach 257 turnusów obozów szkolenia narciarskiego, w tym 65 turnusów dla początku-

jących, 44 turnusy łączone (dla początkujących i zaawansowanych, 138 dla zaawansowanych i 10 spe-

cjalnych (szkolenie na nartach śladowych). Dla powodzenie tej akcji zapewniono kadrę 500 instruk-

torów i pomocników instruktora PZN, którzy mieli przeszkolić we wspomnianym sezonie ok. 6500 

narciarzy. 
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W 1978 roku na Hali Gąsienicowej uruchomiono Centralną Szkołę Kadry Narciarskiej PTTK. 

Placówka ta, prowadzona przez wybitnych instruktorów-wykładowców PZN, szkolić miała  sezonowo 

na kursach unifi kacyjnych pomocników instruktora oraz instruktorskich ok. 200 osób. W 1983 roku 

powołano szkołę narciarstwa biegowego PTTK z siedzibą w schronisku PTTK „Andrzejówka” koło 

Wałbrzycha. Funkcjonowanie obu szkół oraz stałe podnoszenie kwalifi kacji kadry instruktorów i przo-

downików narciarskich uznano za podstawowe zagadnienie w merytorycznej działalności KTN ZG 

PTTK. W tym samym roku wprowadzono stopień instruktora turystyki narciarskiej PTTK, a w ostat-

niej kadencji władz KTN omawianego okresu, tj. w latach 1985–1988, na Turbaczu w Gorcach uru-

chomiono szkołę dla kandydatów na przodowników turystyki narciarskiej PTTK.

Po 1989 roku Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK corocznie organizowała kursy szkolenio-

we zarówno w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na nartach, jak i turystyki narciarskiej, w tym także 

wysokogórskiej. Podobne szkolenia prowadziły wszystkie oddziały terenowe KTN, pozyskując corocz-

nie kilkuset nowych miłośników „białego szaleństwa”. 

 Organizacja narciarskich rajdów turystycznych oraz sportowych 
imprez masowych

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku KTN ZG PTTK przedstawiła pomysł organizacji wiel-

kiego turystyczno-narciarskiego rajdu o zasięgu ogólnokrajowym. Szczegóły wspomnianego projek-

tu zaprezentowano ofi cjalnie podczas konferencji prasowej w Zakopanem w dniach 11–12 stycznia 

1952 roku. Rajd miał w swych założeniach stanowić imprezę o charakterze turystycznym, niepo-

zbawioną jednak elementów współzawodnictwa. Była to jednocześnie impreza o charakterze pro-

pagandowym oraz ideowo-wychowawczym. Jednym z jego założeń było łączenie zadań sportowo-

-turystycznych ze społecznymi. Regulamin szczególnie wysoko punktował drużyny potrafi ące wpleść 

w tok marszruty dodatkowe prace i zadania społeczne (pogadanki, prelekcje, redakcje gazetek ścien-

nych, szkolenie aktywistów wiejskich). Rajd miał dla ówczesnych władz szczególne znaczenie propa-

gandowe. Jego termin przypadał bowiem na „półmetek” realizacji planu sześcioletniego zainauguro-

wanego w roku 1949. Stwarzało to doskonałą okazję dla przedstawienia dotychczasowych osiągnięć 

w dziedzinie wdrażania nowego ustroju społecznego, odbudowy kraju oraz realizacji inwestycji socja-

listycznych. 

I Turystyczny Rajd Narciarski PTTK, zorganizowany ostatecznie w dniach 7–10 lutego 1952 

roku, stanowił pierwszą w historii polskiego narciarstwa imprezę na skalę prawdziwie masową. Na 

starcie stanęło wówczas 288 drużyn liczących w sumie 2232 zawodników (w tym 155 kobiet). Współ-

zawodnictwo zorganizowano na przestrzeni około 4 tys. km2, na dwudziestu jeden trasach o łącznej 

długości około dwóch tysięcy kilometrów. Uczestnicy rajdu wyruszali z dziewiętnastu  miejscowości, 



234 Rozdział 6 

by po  przemierzeniu wyznaczonych tras, prowa-

dzących najpiękniejszymi szlakami Beskidów, Gor-

ców i Tatr, spotkać się na mecie rajdu na Gubałów-

ce. Imprezę zakończył wspólny zjazd wszystkich jej 

uczestników z Gubałówki do Poronina, gdzie pod 

pomnikiem Lenina odbyło się uroczyste zakończe-

nie rajdu. Zwycięstwo w klasyfi kacji ogólnej przy-

padło drużynie ZMP Grupy Sportowej 18 Zjed-

noczenia Przemysłu Budowlanego Nowej Huty.

W kolejnym sezonie, opierając się na zdoby-

tych doświadczeniach, Komisja Turystyki Narciar-

skiej PTTK podjęła się organizacji drugiej edycji 

rajdu. Na jego teren wyznaczono tym razem szlaki 

Beskidu Śląskiego, Wysokiego oraz Małego. Ma-

jąc na uwadze pewne niedociągnięcia organizacyj-

ne I Turystycznego Rajdu Narciarskiego, w sezonie 

1952/1953 władze KTN postanowiły wprowadzić 

pewne zmiany w regulaminie imprezy. Jedną z nich stanowiło zamknięcie listy zgłoszeń już na kil-

ka tygodni przed startem. Dawało to drużynom możliwość rzetelnego przygotowania kondycyjnego 

i eliminowało przypadkowe zespoły, tworzone w pośpiechu „na ostatnią chwilę”. Mając na względzie 

bezpieczeństwo narciarzy, wprowadzono pewne obostrzenia dotyczące uczestnictwa w rajdzie (odpo-

wiedni stan zdrowia oraz umiejętności techniczne), wyposażenia w niezbędny sprzęt i ekwipunek, jak 

również dotyczące zróżnicowania trudności poszczególnych tras. Pewną nowość w przygotowaniach 

do drugiej edycji rajdu stanowiły wprowadzone w 1953 roku terenowe rajdy okręgowe. Umożliwiały 

one przyszłym uczestnikom rajdu centralnego sprawdzenie swej formy i kondycji oraz nabycie więk-

szego doświadczenia turystyczno-narciarskiego.

Zainteresowanie drugą edycją rajdu przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Akces uczest-

nictwa w imprezie zgłosiło 911 drużyn, co przy ustalonym wcześniej limicie pięciuset drużyn, tj. trzech 

tysięcy uczestników, zmusiło Komisję Turystyki Narciarskiej do przeprowadzenia szczegółowej weryfi -

kacji zgłoszeń i odrzucenia sporej ich części.

Ostatecznie w II Turystycznym Rajdzie Narciarskim PTTK, przeprowadzonym w dniach 12–15 

lutego 1953 roku, wzięło udział 446 zespołów (2524 uczestników), konkurujących na 29 trasach 

o łącznej długości 2300 km, ze wspólną metą w Wiśle. Zwycięstwo w klasyfi kacji ogólnej odniosła 

drużyna Stali Wapiennica. Impreza ta stanowiła wielki sukces organizacyjny. Władze KTN dołożyły 

wszelkich starań, aby uniknąć błędów i niedociągnięć pierwszej edycji rajdu. Ogromną wagę przywią-

233. Na trasie I Turystycznego Rajdu 
Narciarskiego PTTK (1952)
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zano przede wszystkim do zagadnień bezpieczeństwa, zapewniając uczestnikom fachową opiekę za-

równo ze strony służb ratowniczych, jak i medycznych.

Przygotowując trzecią edycję rajdu narciarskiego PTTK, organizatorzy mieli na względzie fakt, iż 

impreza przypada na rok obchodów dziesięciolecia PRL. Z tym większą więc starannością przeanali-

zowano stronę organizacyjną poprzednich imprez. Postanowiono wówczas po raz kolejny skrócić po-

szczególne etapy rajdu, tak aby czas dziennego przemarszu nie przekraczał sześciu godzin. Decyzja ta 

podyktowana była przede wszystkim chęcią nadania imprezie charakteru bardziej turystycznego niż 

sportowego. Baczną uwagę zwrócono także na przygotowanie techniczne i kondycyjne uczestników, 

wprowadzając obowiązek ich wcześniejszego udziału w narciarskich rajdach okręgowych. Dla wszyst-

kich drużyn przygotowano ponadto mapy i przewodniki zawierające szczegółowe opisy oraz dokładne 

przekroje poszczególnych tras. Pobieżna znajomość tras, jaką wykazywali się uczestnicy, była bowiem 

jedną z dotkliwych bolączek poprzednich edycji rajdu.

W III Turystycznym Rajdzie Narciarskim PTTK, zorganizowanym w dniach 4–7 lutego 1954 

roku, wzięło udział 546 drużyn, liczących w sumie 2665 uczestników. Rywalizowali oni na dwudzie-

stu siedmiu trasach wyznaczonych na terenie Sudetów. Specyfi ka terenu sprawiła, iż musiano zrezyg-

nować z dotychczasowej formuły marszu gwiaździstego. Wytyczono trzy trasy prowadzące na terenie 

pasm górskich w rejonach: jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim. Wspólną metę dla wszystkich 

uczestników rajdu stanowił stadion klubu „Kolejarz” w Wałbrzychu. Spośród trzech edycji rajdu ten 

ostatni stał zdecydowanie na najwyższym poziomie 

organizacyjnym. Należy w tym miejscu podkreślić, 

iż przytoczone powyżej liczby nie w pełni oddawały 

rzeczywisty stan turystyki narciarskiej w kraju. Ów-

czesna propaganda, forsująca za wszelką cenę suk-

cesy w umasowieniu narciarstwa, zaliczała w poczet 

czynnych narciarzy każdego, kto choćby raz przy-

piął narty. Tymczasem dla wielu osób udział w raj-

dach stanowił pierwszą i jedyną przygodę z nar-

ciarstwem.

W październiku 1954 roku, podczas obrad Ko-

misji Turystyki Narciarskiej PTTK, wysunięto po-

stulat rezygnacji z organizowania kolejnych wielo-

etapowych rajdów narciarskich na rzecz imprez 

i zlotów jednoetapowych oraz rajdów o charakterze 

lokalnym, mogących obsłużyć rosnącą wciąż liczbę 

turystów-narciarzy. Pilotażowym przedsięwzięciem 

234. Uroczystość zakończenia I Tury-
stycznego Rajdu Narciarskiego PTTK 
u stóp pomnika W.I. Lenina  w Poro-
ninie (1952)
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tego typu był I Narciarski Rajd Chłopski, przeprowadzony w dniu 14 lutego 1954 roku w powiecie 

żywieckim. Zgromadził on na starcie około dwustu drużyn, liczących w sumie blisko tysiąc uczest-

ników.

W 1954 roku podjęto się organizacji jeszcze jednej imprezy o charakterze eksperymentalnym. 

Był to I Narciarski Rajd Wysokogórski PTTK. W odróżnieniu od wcześniejszych, popularnych raj-

dów turystycznych, miał on stanowić wyższą formę uprawiania turystyki, dopuszczającą udział jedy-

nie narciarzy o wysokich kwalifi kacjach i umiejętnościach potwierdzonych odpowiednimi odznakami 

lub uprawnieniami. Siedmiodniowa impreza, zaplanowana na pierwszą dekadę kwietnia, miała objąć 

swym zasięgiem osiem tras wysokogórskich w Tatrach Zachodnich i Wysokich z punktami wyjścio-

wymi w Zakopanem oraz na Kalatówkach, Hali Gąsienicowej, Hali Ornak i Polanie Chochołowskiej. 

Jednakże pomimo dużego zainteresowania tą imprezą ze strony narciarzy niekorzystne warunki śnie-

gowe zmusiły organizatorów do jej odwołania. W kolejnym sezonie pogoda dopisała i I Narciarski 

Rajd Wysokogórski doszedł do skutku. W dniach od 27 marca do 3 kwietnia 1955 roku trzydzieści 

drużyn liczących w sumie 198 osób rywalizowało w trudnych warunkach terenowych, przemierzając 

siedem tras prowadzących m.in. przez Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy oraz Zawrat. Metę rajdu 

umiejscowiono na Kalatówkach. Zwycięstwo przypadło wówczas drużynie Kolejarza Grybów. 

W 1956 roku, w ramach „Dni Turystyki Narciarskiej”, odbyła się druga edycja rajdu. Imprezę 

przeprowadzono w dniach 10–15 marca. Na czterech trasach wiodących najpiękniejszymi szlakami 

Karkonoszy oraz Gór Izerskich rywalizowało 173 narciarzy, podzielonych na pięcioosobowe zespoły. 

Podczas trzeciego z serii rajdów wysokogórskich w 1957 roku ograniczono liczbę uczestników, nadając 

imprezie charakter zlotu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia narciarstwa w Polsce. 

W kolejnych latach kontynuowano wysokogórskie rajdy narciarskie. Jednakże ze względu na wyso-

ki poziom techniczny wspomniana impreza, oprócz popularyzacji turystyki narciarskiej, miała na celu 

przede wszystkim wyszkolenie przyszłych kadr przodowników turystyki wysokogórskiej (do udziału 

w rajdzie dopuszczano jedynie osoby o dużym doświadczeniu w zakresie turystyki narciarskiej). W la-

tach 1955–1989 we wspomnianej imprezie uczestniczyło w sumie 4165 osób.

Z roku na rok następował dalszy systematyczny wzrost liczby imprez. Do najbardziej znanych cy-

klicznych przedsięwzięć tego typu w latach 1958–1989 należały: Bieszczadzki Rajd Narciarski, Karko-

noski Rajd Narciarski, Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski, Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”. 

Obok tych najpopularniejszych imprez organizowano także, za pośrednictwem jednostek terenowych 

PTTK przy zakładach pracy, cieszące się dużą popularnością rajdy narciarskie pracowników branżo-

wych. Do najbardziej znanych należały: Ogólnopolski Rajd Narciarski Metalowców w Beskidach, 

Rajd Narciarski Pracowników Komunalnych w Bieszczadach, Rajd Narciarski Włókniarzy do Raj-

czy oraz wiele innych. Imprezy te urządzano zarówno dla pracowników własnych zakładów pracy, jak 

też innych zakładów reprezentujących tę samą branżę. W 1970 roku zorganizowano w sumie ponad 
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4000 turystycznych rajdów narciarskich różnego typu. W kolejnych latach ich popularność wciąż ro-

sła. Kulminacja nastąpiła w roku 1987, kiedy to w ponad 6 tysiącach imprez udział wzięło blisko 155 

tysięcy osób. 

Istotną rolę w popularyzacji narciarstwa odgrywały w omawianym okresie imprezy o charakterze 

sportowym, dopuszczające udział czołówki zawodniczej oraz amatorów. Doniosłe znaczenie miały tak-

że zawody o charakterze spartakiadowym, rozgrywane począwszy od najniższych szczebli, aż po fi nały 

ogólnopolskie. Przełomem dla narciarstwa masowego stał się sezon 1964/1965. Odbyły się wówczas 

pierwsze Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej z fi nałami w Krynicy. W konkurencjach narciar-

skich, rozgrywanych na szczeblu środowiskowym i powiatowym, wystartowało we wspomnianym se-

zonie ponad 190 tys. uczestników. W 1968 roku w Bielsku-Białej i Szczyrku odbył się fi nał kolejnej 

edycji igrzysk. Poprzedziły go imprezy, w których startowało w konkurencjach narciarskich 300 tys. 

osób. Podobnie było w 1973 roku, kiedy fi nał odbył się w Zakopanem. Ogólnopolskie Igrzyska Mło-

dzieży Szkolnej stały się wówczas najbardziej masową imprezą o fundamentalnym znaczeniu dla roz-

woju narciarstwa. 

Organizację masowych biegów narciarskich zainaugurowano w 1976 roku w Jakuszycach pierw-

szą edycją Biegu Piastów. Stał się on wkrótce najpopularniejszą imprezą tego typu, stanowiąc swego 

rodzaju wzór dla organizacji kolejnych. Pomysł na tę wielką zimową imprezę krystalizował się przez 

kilka lat, by wreszcie w sezonie 1975/1976 trafi ć na przychylność nowej administracji (powołanie wo-

jewództwa jeleniogórskiego). W pierwszej edycji Biegu Piastów wystartowało 531 osób. Konkurencje 

w zawodach rozgrywano na różnych dystansach – od dziesięciu do czterdziestu kilometrów, i w więk-

szości uczestniczyła w nich młodzież szkolna. W 1979 roku do programu imprezy wprowadzono jako 

235. Okolicznościowe odznaki z oka-
zji imprez organizowanych przez 
KTN– od lewej: II Ogólnopolski 
Studencki Rajd Narciarski (1961), 
XIII Ogólnopolski Rajd Narciarski 
Włókniarzy (1973)
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główną konkurencję bieg na dystansie 50 km. W 1984 roku zrezygnowano z biegu dla młodzieży na 

dystansie 10 km. Od tego czasu rywalizacja odbywa się na dwóch dystansach: 20 km i 50 km. 

W 1978 roku w Andrzejówce zainicjowano kolejną imprezę tego typu – Bieg Gwarków (długość 

trasy – 25 km). W jego pierwszej edycji wzięło udział 3048 narciarzy-biegaczy. Popularność biegu była 

tak duża, że przeprowadzono go nawet w okresie stanu wojennego (Bieg Piastów wówczas się nie od-

był). W 1986 roku w Biegu Gwarków wzięła udział rekordowa liczba 4345 uczestników. W impre-

zie tej swoje pierwsze sukcesy odnosiła liczna grupa przyszłych kadrowiczów, reprezentantów Polski 

i olimpijczyków. 

W następnych latach zainaugurowano kolejne imprezy tego typu: Bieg Gąsieniców (Zakopane – 

trasa o długości 25 km), Bieg Dudka (Radziechowy), Bieg Lotników (Ustianowa – trasa o długości 

25 km) oraz na terenach nizinnych – Bieg Jaćwingów (Gołdap – trasa o długości 30 km), Bieg Hubala 

(Białystok), Bieg Hetmański (Tomaszów Lubelski).

W 1977 roku, z inicjatywy Okręgowego Związku Narciarskiego w Katowicach, zorganizowano 

imprezę pod nazwą Narciarskie Mistrzostwa Mieszkańców Miast Województwa Katowickiego. Jej 

dwie pierwsze edycje przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów pod względem liczby zgłoszeń. 

Podsunęło to władzom narciarskim pomysł nadania mistrzostwom wymiaru ogólnokrajowego. Pierw-

sze zawody w nowej formule i pod zmienioną nazwą (Mistrzostwa Mieszkańców Miast) odbyły się na 

przełomie lutego i marca 1979 roku w Chorzowie (biegi) i Szczyrku (slalom gigant) w trzech katego-

riach wiekowych (oldboje, seniorzy, juniorzy). W kolejnych latach cieszyły się one niesłabnącą popu-

larnością.

236. Odznaki okolicznościowe 
 Mistrzostw Mieszkańców Miast
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W 1987 roku powołano Komisję Biegów Masowych PZN. Jej pierwsze zadanie polegało na ustale-

niu regulaminu i kalendarza biegów długodystansowych w Polsce. Spośród szeregu imprez masowych 

wybrano sześć biegów, przydzielając im stałe terminy. Udział w nich punktowano w ramach Pucharu 

Polski w biegach masowych.

W 1999 roku w Polskim Związku Narciarskim powołano Wydział Narciarstwa Masowego. Jego 

pierwszym zadaniem była organizacja narciarskich mistrzostw Polski amatorów zarówno w konku-

rencjach zjazdowych, jak i biegowych. Finały współzawodnictwa w zjazdach z udziałem 76 zawod-

ników poprzedziło pięć eliminacji regionalnych. Podobnie było w przypadku biegów, gdzie w pięciu 

zawodach eliminacyjnych udział wzięło 784 narciarzy-amatorów, z których 53 zakwalifi kowało się do 

zawodów fi nałowych. Podobne zawody organizowano odtąd corocznie. Obowiązki z tym związane 

przejął w ostatnich latach Wydział Narciarstwa Powszechnego PZN. Ogółem w latach 2006–2014 we 

wszystkich zawodach mistrzostw Polski amatorów (eliminacje i fi nały) udział wzięło ponad jedenaście 

tysięcy narciarzy. 

W 2006 roku wprowadzono do wytycznych sportowych PZN kalendarze imprez powszechnych 

w biegach i zjazdach, organizowanych przez różne ośrodki narciarskie w kraju. W latach 2006–2010 

przeprowadzono w sumie 267 imprez tego typu (117 biegowych i 150 zjazdowych), nie licząc zawo-

dów regionalnych SITN PZN.

Narciarskie odznaki turystyczne i sprawnościowe
W 1951 roku Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK wprowadziła dwa rodzaje odznak narciar-

skich typu turystycznego. Stanowiły one niejako kontynuację odznak ustanowionych jeszcze w okre-

sie międzywojennym przez Polski Związek Narciarski. Były to Górska Odznaka Narciarska PTTK 

(GON) oraz Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON). Każda z odznak miała trzy stopnie (brązo-

wy, srebrny, złoty). Zasady zdobywania poszczególnych stopni nie odbiegały zasadniczo od obowiązu-

jących wcześniej odznak turystycznych Polskiego Związku Narciarskiego. Podstawę przyznania odzna-

ki górskiej lub nizinnej stanowiło odbycie w jednym sezonie narciarskim, trwającym od 1 grudnia do 

30 kwietnia, szeregu wycieczek spośród wymienionych w tzw. Spisie wycieczek do Odznaki Narciarskiej 

PTTK (decydowało zdobycie wymaganej liczby punktów). Należy podkreślić, iż posiadacze odznak 

PZN mogli ubiegać się o przyznanie kolejnego stopnia odznaki PTTK tego samego typu. Dolny limit 

wieku dla osób ubiegających się o odznaki wynosił piętnaście lat. W 1953 roku wprowadzono pewne 

zmiany w regulaminach GON i NON. Zniesiono wówczas premie za tzw. warunki dnia oraz za wiek, 

ustalając oddzielne normy dla młodzieży i starszych oraz dla dorosłych, przy równoczesnym złagodze-

niu norm, zwłaszcza dla wyższych stopniem odznak. Dokonane zmiany pozwoliły na dokładniejsze 

i bardziej zróżnicowane punktowanie wycieczek. Ponadto wprowadzono odznakę rajdową (tzw. Dużą 
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Odznakę GON) w stopniach srebrnym i złotym. Uczyniono to z myślą o wytrawnych turystach, po-

siadających już wszystkie dotychczasowe stopnie Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK. Wobec szyb-

kiego upowszechniania się turystyki narciarskiej, przy równoczesnej ograniczonej liczbie przodowni-

ków GON, zniesiono obowiązek ich obecności na wycieczkach o odznakę. Dotyczyło to jednak tylko 

terenów sudeckich oraz beskidzkich. Ze względów bezpieczeństwa zachowano wymóg obecności przo-

downików podczas wycieczek tatrzańskich. Celem usprawnienia weryfi kacji odznak w stopniu brązo-

wym powołano do życia Terenowe Komisje Weryfi kacyjne przy Okręgowych Komisjach Narciarskich 

oraz we wszystkich ważniejszych ośrodkach narciarskich. Dla wyższych stopni utrzymano w dalszym 

ciągu weryfi kację centralną. 

W latach 1951–1957 zdobyto łącznie 24 tysiące odznak GON i NON wszystkich stopni. Szcze-

gólnie obfi te pod tym względem były lata 1952–1954. Wynikało to z faktu, iż Górskie Odznaki 

Narciarskie PTTK otrzymali wówczas niemal wszyscy uczestnicy trzech edycji wielkich turystycz-

nych rajdów narciarskich. W kolejnych sezonach odznaki stanowiły wciąż istotny czynnik upowszech-

niający turystykę narciarską. Największym powodzeniem cieszyły się już niemal tradycyjnie odznaki 

Górska oraz Nizinna. W latach 1958–1989 zdobyto ich w sumie blisko 38 tysięcy. Przyjęto ponad-

237. Turystyczne odznaki narciarskie 
PTTK wprowadzone w latach 1951–
1989 (u góry od lewej: GON, GON 
duża złota, NON, NON duża złota, 
u dołu: PON, NOM, Wysokogórska)
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to kolejne odznaki typu turystycznego. W latach sześćdziesiątych XX wieku wprowadzono Popular-

ną Odznakę Narciarską PTTK (PON) oraz Narciarską Odznakę PTTK za Wytrwałość. W sezonie 

1972/1973 wprowadzono Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK (NOM). Siedem lat później (se-

zon 1979/1980) ustanowiono Narciarską Odznakę Wysokogórską PTTK. W latach siedemdziesią-

tych XX wieku rozszerzono także instytucję Narciarskiej Odznaki Nizinnej PTTK (NON), wprowa-

dzając Dużą NON w stopniu srebrnym i złotym.

W 2007 roku Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego i we współpracy z fi rmą rakiety.pl wprowadził Zimową Odznakę Górską 

PTTK w stopniach brązowym, srebrnym i złotym. Warunkiem jej uzyskania było zdobycie określonej 

liczby punktów, przyznawanych za odbycie pieszych wędrówek na rakietach śnieżnych w górach Polski 

lub zagranicznych pasmach Karpat i Sudetów położonych na obszarze pogranicza. 

Reorganizacja sportu w Polsce w latach 1949–1951 nie ominęła Odznaki za Sprawność PZN. Za-

wody o tę odznakę zastąpiono wówczas niecieszącą się uznaniem imprezą, którą były zimowe biegi pa-

trolowe. Po reaktywowaniu PZN w 1957 roku władze związku uznały za stosowne nie tylko przywró-

cić odznakę sprawnościową, lecz także znacznie rozbudować jej instytucję. Ustanowiono wówczas trzy 

rodzaje odznak: biegową, zjazdową oraz w skokach – w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dla doro-

słych (wszystkie w stopniach brązowym, srebrnym i złotym). Warunek uzyskania odznaki stanowiło 

spełnienie odpowiednich wymogów w zakresie sprawności narciarskiej, określonych dla poszczegól-

nych konkurencji i ujętych w Regulaminie odznak narciarskich PZN. W ciągu jednego sezonu możliwe 

było zdobycie tylko jednego stopnia odznaki. Dolny limit wieku osób ubiegających się o nią ustalono 

na czternaście lat. Organizację zawodów o Odznakę za Sprawność PZN władze narciarskie powierzy-

ły okręgom oraz poszczególnym towarzystwom związkowym. Wzór odznaki biegowej opierał się na 

projekcie jeszcze z roku 1926. Nie zmieniono także formy odznaki zjazdowej, wprowadzonej w roku 

1945. Nowość stanowił jedynie wzór odznaki Za Sprawność w Skokach. W 1960 roku, z inicjatywy 

działaczy Śląskiego Okręgu Narciarskiego, wprowadzono za aprobatą Ministerstwa Oświaty Szkolną 

Odznakę PZN. Miała ona trzy stopnie i przeznaczona była dla uczniów klas V–VII szkół podstawo-

wych. Warunek jej zdobycia stanowiło uzyskanie określonego wyniku w biegu płaskim, skokach lub 

zjeździe. W kolejnych latach wśród odznak sprawnościowych PZN pojawiły się jeszcze Odznaka za 

Wieloletnią Sprawność oraz Odznaka Złota z Wyróżnieniem. Jednakże na początku lat siedemdzie-

siątych XX wieku liczba organizowanych zawodów o odznaki zaczęła gwałtownie spadać. Stało się tak 

z chwilą utworzenia Polskiej Federacji Sportu, kiedy to związki sportowe – w tym także PZN, odcięły 

się zdecydowanie od form narciarstwa uprawianych rekreacyjnie.
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Wydawnictwa KTN ZG PTTK i PZN
W latach 1957–1989 Polski Związek Narciarski realizował kilka cykli wydawniczych, z których 

jednak żaden nie ukazywał się regularnie w całym omawianym okresie. Jedną z pierwszych decyzji 

w tej kwestii stanowiło wznowienie serii „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego”. Wspomniane 

wydawnictwo, zainaugurowane już w sezonie 1957/1958, stanowiło wspólną inicjatywę PZN oraz 

Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK. Kalendarz, zarówno w swej formie, jak i treści, stanowił kon-

tynuację jego poprzednich edycji. Został przy tym wzbogacony informacjami na temat organizacji 

i działalności KTN PTTK w zakresie turystyki narciarskiej. Omawiając działalność wydawniczą PZN 

we wspomnianym okresie, należy nadmienić, iż jeszcze na przełomie lat 1956/1957 ukazał się pierw-

szy numer miesięcznika „Zima”. Choć pismo to wydano pod wspólną agendą Sekcji Sportów Zimo-

wych oraz Polskiego Związku Narciarskiego, to jednak należy pamiętać, że nazwą PZN określano 

238. Wydawnictwa PZN „Zima” (nr 2/1957) oraz „Na Nartach” (nr 5/1958)
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wówczas istniejącą jeszcze Sekcję Narciarstwa 

GKKF. W kolejnym sezonie (1957/1958) Pol-

ski  Związek Narciarski przystąpił do wydawa-

nia własnego czasopisma pt. „Na nartach”. Po-

zycja ta ukazywała się co miesiąc, od listopada 

do marca, także w kolejnym sezonie.

We wrześniu 1960 roku pojawiło się nowe 

wydawnictwo opracowane przez Komisję Pro-

pagandy PZN pt. „Narciarstwo Polskie”. Mia-

ło ono w swych założeniach uzupełnić lukę 

powstałą po zaprzestaniu wydawania miesięcz-

nika „Na nartach”. Choć wspomniana pozycja 

nawiązywała tytułem do wcześniejszych wy-

dawnictw okresu międzywojennego, to jednak 

w swej treści odbiegała od nich w sposób zasad-

niczy. Stanowiła w zasadzie roczne sprawozda-

nie z działalności sportowej związku, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wyników sportowych 

we współzawodnictwie krajowym oraz na are-

nach międzynarodowych. Podobnie jak w przy-

padku pozostałych wydawnictw omawianego 

okresu, także „Narciarstwo Polskie” ukazywa-

ło się nieregularnie. Druga jego edycja ujrzała światło dzienne dopiero po dziewięciu latach (1969), 

następne w latach: 1973, 1975, 1976, 1978 i znowu po dłuższej przerwie – w latach 1987 i 1989.

239. Wydawnictwo PZN „Narciarstwo Polskie” (1973)
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