
PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ugosza w Cz stochowie 
Kultura Fizyczna 2013, t. XII, nr 2 

Stanis aw ZABORNIAK*, Pawe  KRÓL** 

Skoki narciarskie w Polsce (1907–1939) 

Kto raz przynajmniej w yciu zdecydowa  si  rzuci  w zawrotnym p -
dzie w powietrze, z progu wielkiej skoczni, kto – bez skrzyde  samolo-
tu, sam jeden jak ptak zawis  w powietrzu, dotykaj c wzrokiem jedynie 
wierzcho ków najwy szych drzew i dalekie doliny i góry – ten wie, e 
póki yje, nie spotka on w sporcie niczego, co by wymaga o takiego 
skupienia nerwowego, tyle uwagi i zr czno ci, jak w a nie skok nar-
ciarski1. 

Aleksander Bobkowski, prezes Polskiego Zwi zku Narciarskiego 

Streszczenie 

Pierwsze zorganizowane szkolenie narciarskie na ziemiach polskich mia o miejsce we  Lwo-
wie w 1906 roku, w czasie dwudniowego kursu zorganizowanego przez Towarzystwo Zabaw Ru-
chowych, prowadzonego przez uznanego ju  w Europie narciarza Mathiasa Zdarsky’ego. Do roz-
woju skoków narciarskich w znacznej mierze przyczyni o si  natomiast, odbyte na prze omie lat 
1911/1912 we Lwowie, szkolenie prowadzone przez Norwega – Wernera Werenskiölda, a nast p-
nie, rok pó niej, przez znanego skoczka narciarskiego Seppa Oberedera (mieszkaj cego wówczas 
w Stryju). Na prze omie lat 1912/1913 in ynier Aleksander Bobkowski i dr Adam Kroebel odbyli 
podró e do Szwajcarii i Norwegii w celu pog bienia wiedzy na temat sztuki jazdy na nartach. Po 
zako czeniu dzia a  I wojny wiatowej przeszkoleni wcze niej narciarze rozpocz li organizowa-
nie kursów nauki jazdy i skoków na nartach. 

Do grupy polskich wybitnych skoczków, szczególnie w pocz tkowym okresie rozwoju sko-
ków narciarskich po 1919 roku, nale a  Aleksander Rozmus (1901–1986), do 1924 cz onek Sekcji 
Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego (SNPTT) w Zakopanem, a od 1925 r. Oddzia-
u Narciarskiego Towarzystwa Gimnastycznego (ONTG) Sokó  Zakopane. Jako pierwszy przekro-

czy  w skoku narciarskim odleg o  30 m, osi gaj c wynik 30,5 m na skoczni w Dolinie Jawo-
rzynki. Czterokrotnie ustanawia  rekordy Polski w d ugo ci skoku na nartach: w 1921, 1922, 1923 
i 1928. By  dwa razy mistrzem Polski – w 1921 r. i 1922 r., i wicemistrzem w 1923 r., 1925 r., 

                                                 
* Prof. dr hab., Wydzia  Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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1928 r. i 1930 r. Podczas Igrzysk Olimpijskich w St. Moritz w 1928 r. w konkursie skoków zaj  
25 miejsce. 

Narciarstwo, a w jego ramach skoki narciarskie, by o t  dyscyplin  sportow , która spe nia a 
oczekiwania w adz dotycz ce poprawy stanu fizycznego spo ecze stwa polskiego. St d w stosun-
ku do wielu innych dyscyplin sportowych narciarstwo w dzia alno ci Pa stwowego Urz du Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) by o uprzywilejowane i popie-
rane, co mia o pozytywny wp yw na jego dynamiczny rozwój oraz liczne sukcesy.  

S owa kluczowe: Polska, sporty zimowe, narciarstwo, skoki narciarskie. 

I 

Artyku  powsta  w wyniku analizy materia ów, tj.: akt, zarz dze  i uchwa  
publikowanych w prasie mi dzywojennej pe ni cej funkcj  organu prasowego 
PZN, m.in.: „Informacyjny Kalendarz Narciarski”, Kraków 1929, „Informacyjny 
Kalendarz Narciarski”, Kraków 1934, „Informacyjny Kalendarz Narciarski”, 
Kraków 1935, „Informacyjny Kalendarz Narciarski”, Kraków 1938, „Przegl d 
Sportowy” (1919–1939), „Stadjon” (1921–1931), „Raz Dwa Trzy” (1931–
1939), „Narciarstwo Polskie”, t. 1, 1925, t. 2, 1927, t. 3, 1929, „Kultura Fizycz-
na, Turysta w Polsce” (1937).  

W celach porównawczych wykorzystano niektóre publikacje, które porusza-
y problematyk  skoków narciarskich m.in.: Kapeniak J.: Tatrza skie diab y, 

Warszawa 1971, Krasicki S. (red.): Narciarstwo zjazdowe, AWF Kraków 1994, 
Krygowski W.: Rola PTT w badaniach polskich gór i jego znaczenie kulturo-

twórcze, [w:] M. Bronikowska (red.): Sympozjum – Góry w kulturze polskiej, 
Kraków 1975, s. 14–18, Kulig M.: Architektura schronisk tatrza skich, War-
szawa 2003, Kultura fizyczna w Polsce, „Rocznik Sportowy” 1934, Warszawa 
1934, Matzenauer M.: Narciarstwo. Powstanie i dzia alno  Polskiego Zwi zku 

Narciarskiego (PZN), [w:] Iskier przewodnik sportowy, Warszawa 1976, Micha-
lak J.: Z dziejów iwonickiego narciarstwa 1925–1975, Iwonicz Zdrój 1975, 
M odzianowska H.: Rozwój wychowania fizycznego i sportu w Polsce w latach 

1914–1944, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Materia y na Plenum 

GKKFiT z okazji 100-lecia sportu polskiego, Warszawa 1967, M odzianowska-
Jakubowska H.: Pa stwowy Urz d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 

Wojskowego w Polsce do 1939 r., „Roczniki Naukowe AWF”, t. 2, Warszawa 
1963, M odzikowski G.: Rozwój narciarstwa polskiego, [w:] G. M odzikowski, 
J.A. Ziemi ski: Narciarstwo – zarys encyklopedyczny, Warszawa 1957, Nar-

ciarstwo, Dziesi ciolecie Polski Odrodzonej. Ksi ga Pami tkowa 1918–1928, 
Kraków – Warszawa 1928, Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 
1957, (red.): G. M odzikowskiego i J. A. Ziemilskiego, Nowakowski A.: Zarz -

dzanie kultur  fizyczn  w Polsce w latach 1944–2001, Rzeszów 2005, Nyka J.: 
Tatry polskie. Przewodnik, wyd. 13, Latchorzew 2003, Or owicz M.: Pierwszy 

polski Rocznik Sportowy 1918–1925, Warszawa 1925, s. 15, § 925, Kostrowicka 
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I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, 
Warszawa 1975, Pami tnik trzydziestolecia Sekcji Narciarskiej Polskiego 

Towarzystwa Narciarskiego 1937, Pietrzak M.: Rz dy parlamentarne w Polsce 

w latach 1919–1926, Warszawa 1969, Powstanie i dzia alno  Polskiego Zwi z-

ku Narciarskiego (PZN), [w:] Iskier przewodnik sportowy, Warszawa 1976, Pr -
gowski Z.: Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 r., Warszawa 1994, Radwa -
ska-Paryska Z., Paryski W.H.: Wielka encyklopedia Tatrza ska, Poronin 1995, 
Rak L. (red.): Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, Cz stochowa 
2011, Rak. L., Ma olepszy E. (red.): Narciarstwo polskie 1888–2008, Jas o 
2009, „Rocznik Sportowy 1918–1925”, Warszawa 1926, „Rocznik Sportowy 
1934”, Warszawa 1934, „Rocznik Sportowy na rok 1937/1938”, Warszawa 
1939, Roszkowska E.: Narciarstwo w armii austro-wegierskiej do 1914 r., [w:] 
L. Rak, E. Ma olepszy (red.): Narciarstwo polskie 1888–2008, Jas o 2009, s. 26–
39, Roszkowski W.: Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, So-
re V.: Zdarsky und der militärskilauf, Mehl E. (red.): Zdarsky. Festschrift zum 

80. Geburtstage des Begründers der alpinen Skifahrweise, Wien – Leipzig 1936, 
s. 100–103, Stonowski E: Zwancig Jahre Wintersport u. Wintersportklub In Bie-

litz, Jarhrbuch 1912–1925, Beskiden – Verein, Bielsko-Bia a 1925, Szatkowski 
W.: Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich, Zakopane 1994, Szatkowski W.: 
Od Marusarza do Ma ysza, Zakopane 2004, Szyma ski L.: Kultura fizyczna  

w polityce II Rzeczypospolitej, „Studia i Monografie AWF we Wroc awiu”,  
z. 47. Wroc aw 1995, Tajner A.: Legendy polskiego sportu, cz. 1. Bia e szale -

stwo, Katowice 1991, Wieche  A.: Schronisko turystyczne Beskidenverein na 

Babiej Górze a narciarstwo, Wadowice 2011, Wojtas-Ciborska E.: Ksi ga lima-

nowian. Biografie ludzi zwi zanych z Ziemi  Limanowsk , Limanowa 2006, cz. 
1, s. 290–292, Woltmann B., Gaj J.: Sport w Polsce 1919–1939, Gorzów Wiel-
kopolski 1997, Wryk R.: Sport olimpijski w Polsce 1919–1939, Pozna  2006, 
Zaborniak S., Przydzia  M.: Zarys dzia alno ci Towarzystwa Tatrza skiego  

w Galicji w latach 1873–1914, [w:] S. Zaborniak (red.): Studia i  szkice z dzie-

jów turystyki na Podkarpaciu, „Prace Naukowo-Dydaktyczne Pa stwowej Wy -
szej Szko y Zawodowej w Kro nie”, Krosno 2006, z. 23, Zaborniak S., Przydzia  
M.: Zarys dzia alno ci Towarzystwa Tatrza skiego w Galicji w latach 1873–

1914, [w:] Zaborniak S. (red.): Studia i  szkice z dziejów turystyki na Podkarpa-

ciu, „Prace Naukowo-Dydaktyczne Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej  
w Kro nie”, Krosno 2006, z. 2, Ziemba S.: ladami dwóch desek, Kraków 1955, 
Zmarzlik J.: 100 lat igrzysk olimpijskich. Kronika 1896–1996, Warszawa 1996. 

II 

Pierwsze szkolenie narciarskie na ziemiach polskich odby o si  we Lwowie 
w 1906 r. w czasie zorganizowanego przez Towarzystwo Zabaw Ruchowych 
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(TZR) dwudniowego kursu narciarskiego, podczas którego zaj cia prowadzi  
znany w Europie narciarz Mathias Zdarsky2. 

 
Fot. 1. Ulotka z programem kursu jazdy norweskiej i skoków organizowanego w S awsku przez 
Karpackie Towarzystwo Narciarzy w grudniu 1912 r. Na prze omie lat 1911/1912 szkolenie nar-
ciarskie we Lwowie prowadzi  Norweg – Werner Werenskiöld, a rok pó niej lwowskich narciarzy 
szkoli  s ynny skoczek narciarski Sepp Obereder (mieszka  w Stryju) oraz kpt. Georg Bilgeri wy-
bitny szkoleniowiec, a tak e jeden z pierwszych twórców metodycznych podstaw nauczania nar-
ciarstwa3.  

ród o: Kurs jazdy na nartach. S awsko 25–29 grudzie  1912 r., broszura, b. pag. 

                                                 
2  Mathias Zdarsky (ur. 25 lutego 1856 r., zm. 20 czerwca 1940 r.), uznawany jest za pioniera 

narciarstwa dla potrzeb wojska. Opracowa  metod  szkolenia zwan  lilienfeldzk  lub alpejsk , 
wg. której szkolono o nierzy w c.k. armii ju  od sezonu 1887/98, V. Sore: Zdarsky und der 

militärskilauf, [w:] E. Mehl (red.), Zdarsky. Festschrift zum 80. Geburtstage des Begründers 

der alpinen Skifahrweise, Wien – Leipzig 1936, s. 100–103. Zob. E. Roszkowska, Narciarstwo 

w armii austro-wegierskiej do 1914 r., [w:] L. Rak, E. Ma olepszy (red.), Narciarstwo polskie 

1888–2008, Jas o 2009, s. 26–39. 
3  A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa polskiego 1907–1914, „Narciarstwo Polskie” 1925,  

t. 1, s. 50; wier wiecze KTN i S awska, „Raz Dwa Trzy” 1932, nr 8, s. 13; „Narciarstwo Pol-
skie” 1925, t. 1, s. 49. 
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Fot. 2. 1913 r. uczestnicy kursu narciarskiego w S awsku przed wyj ciem na zaj cia; ród o: „Ty-
godnik Ilustrowany” 1913, nr 4, s. 76. 

 
Fot. 3. Lipki k. Zakopanego, na niewielkiej skoczni niegowej le y jeden z uczestników amator-
skich skoków na nartach; ród o: „Stadjon” 1927, nr 3, s. 10. 
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Tabela 1. Wyniki zawodów w skokach narciarskich organizowanych na ziemiach polskich w la-
tach 1907–1914  

Lp. Nazwisko i imi  skoczka D ugo  skoku Data zawodów Skocznia 

1. L. Paw owski Czarni Lwów  b. d. 19.01.1908 S awsko 

2. Józef Jawor KTN Lwów b. d. 6.01.1912 S awsko 

3. Reihn Wintersportclub Bielsko b. d. 6.02.1913 Bielsko 

4. A. Bobkowski TTN Zakopane b. d. 
31.12.1913/ 
1.01.1914 

AZS Kraków  
w Zakopanem 

5. L. Paw owski Czarni Lwów b. d. 5–6.01.1914 S awsko 

6. Jan Jarzyna KTN Lwów 15 m 1914 Kalatówki (Zakopane) 

7. Leszek Paw owski KTN Lwów 15 m (poza konkursem) 1914 S awsko  

8. Jan Jarzyna KTN Lwów  14 m 1914 
S awsko (druga 
skocznia na zboczu 
Kiczerki)  

9. E. Hardt KTN Lwów 14 m 1914 S awsko  

10. 
Roman uszczy ski KTN 
Lwów  

13 m 1914 S awsko  

11. Ma achowski SNTT Zakopane 10 m 
31.01.1913/ 
2.02.1914 

Kalatówki  (Zakopane) 

ród o: Z. Pr gowski, Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 r., Warszawa 1994, A. Fredro-Boniecki, 
Historia narciarstwa polskiego 1907–1914, Zestawienie wa niejszych zawodów z okresu do 1914 r., 
„Narciarstwo Polskie” 1925, t. 1, s. 58–62. 

 
Fot. 4. Pocz tki skoków na ziemiach polskich, na terenowej skoczni ze niegu 

ród o: histmag.org/Garbik-fajeczka-i...szkic-o-pocz tkach-polskich-skokow-narciarskich-9074 [dost p 
10.12.2012]. 
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Tabela 2. Wykaz skoczni narciarskich funkcjonuj cych na ziemiach polskich do 1914 r. 

Lp. 
Rok 

oddania 
Miejscowo  – lokalizacja skoczni 

W a ciciel/u ytkownik  

skoczni, okr g narciarski, klub 

Rekord 

skoku 

1. 1907 Lwów park Kili skiego, terenowa ILKS Czarni Lwów, KTN 8–10 m 

2. 1907 
S awsko, skocznia terenowa na zboczu 
Kiczerki 

ILKS Czarni Lwów 8–20 m 

3. 1909 
Wintersportklubu Beskidenvereins 
Bielitz-Bia a na Magurce 

WdB Bielsko Bia a 10–20 m 

4. 1910 Zakopane na Kalatówkach TTN do 15 m 

5. 1910 Worochta, terenowa KTN 8–20 m 

6. 1913 Zakopane II skocznia na Kalatówkach AZS Kraków do 15 m 

ród o: opracowanie w asne. 

Do wybuchu I wojny wiatowej w 1914 r. skoki narciarskie rozwijane mog y 
by  w nast puj cych organizacjach narciarskich:  
1.  Borys awskie Ko o Karpackiego Towarzystwa Narciarzy (BKKTN) w Bory-

s awiu, 
2.  Karpackie Towarzystwo Narciarzy (KTN) we Lwowie, 
3.  Krakowskie Ko o Karpackiego Towarzystwa Narciarzy (KKKTN) w Kra-

kowie (do 1910 r.), 
4.  Tatrza skie Towarzystwo Narciarzy (TTN) w Krakowie, 
5.  Przemyskie Ko o Karpackiego Towarzystwa Narciarzy (PKKTN) w Przemy lu, 
6.  Sekcja Narciarska Akademickiego Klubu Turystycznego (SNAKT) we Lwowie,  
7.  Sekcja Narciarska Akademickiego Zwi zku Sportowego (SNAZS) w Krakowie, 
8.  ko o Klubu Sportowego Czarni Lwów przy KTN, 
9.  Sekcja Narciarska Klubu Sportowego (SNKS) Pogo  Lwów, 
10. Sekcja Narciarska przy Towarzystwie Zwi zku Górali (SNTZG) w Zakopanem, 
11. Sekcja Narciarska Towarzystwa Tatrza skiego (SNTT) w Zakopanem, 
12. Wintersport Club des Beskiden-Vereins (WCBV) w Bielsku4. 

Tabela 3. Wykaz trenerów skoczków narciarskich pracuj cych z polskimi skoczkami w latach 1906–1914 

Lp. Nazwisko trenera Kraj pochodzenia Czas pracy Miejscowo , w której pracowa  

1. Werner Werenskiöld Norwegia 1912/1913 Lwów 

2. Seep Obereder Austria 1913/1914 Lwów 

3. Aleksander Bobkowski Polska 1913 Lwów/Zakopane 

4. Adam Kroebel Polska 1913 Lwów/Zakopane 

ród o: na podstawie: Sprawozda  z dzia alno ci PZN z sezony, 1933/34–1936/1937, Kraków 
1934–1938, „Przegl d Sportowy” za lata 1922–1939, „Raz Dwa Trzy” za lata 1932–1939, „Stadjon” 
za lata 1920–1931, a tak e w oparciu o badania w asne.  

                                                 
4  A. Fredro-Boniecki, Historia…, s. 33–61.  
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III 

Po powo aniu w 1919 r. Polskiego Zwi zku Narciarskiego (PZN) pierwsze 
dwa lata zarz d po wi ci  na dzia ania zwi zane z budow  wewn trznych struk-
tur zwi zku oraz na upowszechnianie narciarstwa w ród spo ecze stwa polskie-
go. Osi gni ciem PZN by o opracowanie i nowelizacja statutu, zorganizowanie 
Zwi zkowych Narciarskich Mistrzostw Polski oraz udost pnienie skoczni nar-
ciarskich w Zakopanem na Jaworzynce, w S awsku, Krakowie i Bielsku.  
W pierwszych pi ciu latach istnienia PZN swoj  dzia alno  prowadzi  w opar-
ciu o sk adki cz onkowskie, dochody z imprez narciarskich oraz z subwencji 
pa stwowych. Wraz z rozwojem biegów narciarskich niezale nie rozwija y si  
skoki narciarskie. Wcze nie, bo ju  w 1920 r., z inicjatywy dzia aczy SNPTT  
w Zakopanem oddano do u ytku wi ksz  skoczni  narciarsk  w Dolinie Jawo-
rzynki pod Zakopanem, a w nast pnych latach skocznie powstawa y w Krako-
wie, Lwowie, S awsku i w Worochcie. 

 
Fot. 5. 1911 r. skoki na skoczni narciarskiej TTN na Kalatówkach; ród o: J. Kapeniak, Tatrza -

skie diab y, W starym obiektywie (serwis fotograficzny), Warszawa 1971. 

Prze om w rozwoju skoków narciarskich nast pi , gdy Polacy rozpocz li ry-
walizacj  w skali mi dzynarodowej, w zagranicznych i krajowych konkursach 
skoków narciarskich, które mia y swój pocz tek w 1922 r. Wzrost poziomu 
sportowego polskich skoczków oraz umi dzynarodowienie imprez na polskich 
skoczniach spowodowa y, e rozpocz to starania zwi zane z wybudowaniem 
skoczni narciarskiej o parametrach europejskich. Starania te zako czy y si  od-
daniem do u ytku w 1925 r. du ej skoczni pod Krokwi  w Zakopanem. Nast p-
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nie powsta y mniejsze skocznie w Bielsku, Cieszynie, Kielcach, Krynicy, Lwo-
wie, Nowym Targu, Przemy lu, Rabce, Tuchli, S awsku, Stanis awowie, War-
szawie, Wilnie, Worochcie, ywcu oraz w wielu mniejszych miejscowo ciach  
II Rzeczypospolitej. Starania PZN wspiera y terenowe sekcje narciarskie. Z bie-
giem lat wzrasta a liczba skacz cych narciarzy, a tak e liczono si  z ich pozio-
mem sportowym w Europie i na wiecie. Z roku na rok wzrasta  poziom organi-
zacyjny i sportowy polskiego narciarstwa, wzorowany na szkoleniu zagranicz-
nym, czemu sprzyja a yczliwo  w adz i spo ecze stwa. Szczególny wk ad  
w rozwój skoków narciarskich mieli zakopia czycy, którzy w pe ni korzystali  
z walorów przyrodniczych, terenowych i klimatycznych Zakopanego i okolic oraz  
z wybudowanych skoczni narciarskich, a tak e dzia alno ci szkoleniowej trenerów 
zagranicznych. Hegemonii skoczków zakopia skich sprzyja y tak e dzia ania orga-
nizacyjne PZN, które wspierane by y przez ówczesne w adze PUWFiPW. 

 
Fot. 6. Worochta 1922 r. A. Rozmus podczas III Mistrzostw Polski w skokach narciarskich, po 
lewej widoczny prymitywny próg narciarski; ród o: „Sport” 1922, nr 1, s. 1. 

W 1939 r. Polski Zwi zek Narciarski zrzesza  273 towarzystwa i kluby,  
w których narciarstwo uprawia o 1799 zawodników i zawodniczek, posiada  
25 000 cz onków oraz 521 s dziów5. Praca i zaanga owanie spo ecznego aktywu 

                                                 
5  20 lat Polskiego Zwi zku Narciarskiego, „Przegl d Sportowy” 1939, nr 15, s. 5. 
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narciarskiego pracuj cego w PZN, Okr gowym Zwi zku Narciarskim (OZN) 
oraz w sekcjach narciarskich by y decyduj ce w ewolucji skoków narciarskich. 
Do najaktywniejszych dzia aczy PZN w latach dwudziestolecia mi dzywojenne-
go nale eli: Stanis aw Barzykowski, Aleksander Bobkowski, Stanis aw Fächer, 
Aleksander Fredro-Boniecki, Hugo Grosman, Kazimierz Hart-Za uski, Roman 
Loteczka, Leszek Lubicz-Nycz, Boles aw Macudzi ski, Kazimiera Musza ówna, 
J. Openhaim, Aleksander i Kazimierz Schiele, Mieczys aw wierz, Henryk 
Szatkowski, W adys aw Zi tkiewicz, i wielu innych.  

Nad szkoleniem czo ówki skoczków narciarskich czuwali kapitanowie 
zwi zkowi PZN, w latach dwudziestych by o ich trzech: W adys aw Zi tkiewicz 
w latach 1922–1925, Stanis aw Fächer w latach 1925–1937 i Henryk Szatkowski 
w latach 1937–1939. Do bezpo redniego szkolenia czo owych skoczków nar-
ciarskich PZN zatrudnia  trenerów, którymi z regu y byli do wiadczeni skocz-
kowie narciarscy. W toku bada  ustalono, e na 52 trenerów, pracuj cych z czo-
ówk  polskich skoczków narciarskich w latach 1920–1939, w 31 przypadkach 

byli to trenerzy i instruktorzy rodzimi i a  w 22 przypadkach byli to trenerzy za-
graniczni, w tym szkoleniowców norweskich by o 12, austriackich – 5, szwedz-
kich – 3, w gierskich – 1 i fi skich – 16.  

Ogromne znaczenie w rozwoju narciarstwa w Polsce mia o zaopatrzenie  
w sprz t sportowy. Rozpocz ta w Zakopanem w 1921 r. produkcja nart na rynek 
polski w firmie braci Aleksandra i Kazimierza Schielów, w 1928 r. wzmocniona 
zosta a obecno ci  wyrobów sportowych, w tym tak e nart, produkowanych 
przez firm  W. Szymborski i S-ka, której zak ady zlokalizowane by y w War-
szawie przy ulicy Biela skiej nr 57. W kolejnych latach dwudziestolecia mi -
dzywojennego mi o nicy narciarstwa mogli naby  w polskich sklepach ofero-
wany sprz t narciarski produkcji zarówno krajowej, jak i zagranicznej. 

Znaczny wp yw na rozwój skoków narciarskich w Polsce mia a dzia alno  
wydawnicza i popularyzatorska. Nieocenion  rol  zwi zan  z dostarczaniem 
narciarskich wiadomo ci metodycznych, w tym z zakresu skoków narciarskich, 
pe ni  pierwszy polski podr cznik narciarski autorstwa M. Zaruskiego i H. Bob-
kowskiego pt.: Podr cznik narciarstwa, wydany w 1908 r. W 1918 r. w Krako-
wie A. Bobkowski wyda  uporz dkowany metodologicznie Podr cznik narciar-

ski, który przez szereg lat dwudziestolecia mi dzywojennego pe ni  rol  pomoc-
nicz  w szkoleniu narciarskim, jego II wydanie ukaza o si  w 1921 r. Niezmier-
nie wa n  rol  organu prasowego PZN pe ni a mi dzywojenna prasa sportowa 
m.in.: „Przegl d Sportowy” Warszawa (1919–1939), „Stadjon” (1920–1931)  

                                                 
6  Sprawozdania z dzia alno ci PZN za sezony, 1933/34–1936/1937, Kraków 1934–1938; „Prze-

gl d Sportowy” za lata 1922–1939; „Raz Dwa Trzy” za lata 1932–1939; „Stadion” za lata 
1923–1931; a tak e w oparciu o badania w asne.   

7  Polski przemys  sportowy ustanawia pierwsze rekordy. Triumf wytwórni W. Szymborski i S-ka, 
„Przegl d Sportowy” 1928, nr 10, s. 9; firma specjalizowa a si  zw aszcza w wyposa aniu  
w przyrz dy i przybory szkolnych sal gimnastycznych.  
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i „Raz Dwa Trzy” (1931–1939). Bardzo wa n  publikacj  o charakterze kroni-
karskim by y trzy tomy wydawnictwa rocznikowego PZN pt.: „Narciarstwo Pol-
skie”, które obejmowa y: tom I lata 1919–1925, tom II lata 1925–1927 i tom III 
lata 1927–1929.   

W okresie 20-lecia mi dzywojennego Polski Zwi zek Narciarski pe ni  
funkcj  wiod c  w zakresie organizacyjno-szkoleniowym. Dzia alno  bie c  
prowadzi  zarz d Zwi zku w latach 1920–1930, wybierany na roczn  kadencj . 
Pocz wszy od 1932 r., zarz d PZN wybierano na dwuletni  kadencj . Dzia al-
no  zarz du po up ywie kadencji przyjmowa  Zwyczajny Walny Zjazd PZN, na 
którym zatwierdzano plan dzia alno ci na najbli sz  kadencj . Zjazdy przepro-
wadzano przed rozpoczynaj cymi si  sezonami narciarskimi (w maju lub czerw-
cu). Du e znaczenie organizacyjne i szkoleniowe w rozwoju skoków narciar-
skich mia a Rada Narciarska, a w jej strukturach Referat Skoczni prowadzony 
przez kpt. Romana Loteczk . 

Dzi ki aktywno ci dzia aczy narciarskich w Polsce w okresie 20 lat mi -
dzywojnia wybudowano oko o 89 wi kszych skoczni narciarskich, które z uwagi 
na drewnian  konstrukcj  funkcjonowa y okresowo w nast puj cych miejsco-
wo ciach: Bielsku-Bia ej, Brzuchowicach, Ci kowie k. Majdanu i Worochty, 
Goleszowie, Istebnej, Iwoniczu Zdroju, Jordanowie, Jurzykowie, Kielcach, Ko-
niakowie, Krakowie, Kro nie, Krynicy, Krzemie cu, Lublinie, Lwowie, Mako-
wie, Nowym S czu, Nowym Targu, Nydku, Ojcowie, Or owej Lesznej k. Cze-
skiego Cieszyna, Poroninie, Przemy lu, Rabce, Roz uczu, Samborze, S awsku, 
Suchej Beskidzkiej, Szczawnicy, Szczyrku, Truskawcu, Tuchli, Ustroniu, Wa-
dowicach, Wilnie, Wi le, Worochcie, Zakopanem, Zwardoniu, ywcu, oraz 
skocznie narciarskie o mniejszym znaczeniu w innych miejscowo ciach.  

Mimo prekursorskiej roli, jak  niew tpliwie posiada  w pocz tkowej fazie 
rozwoju narciarstwa Lwów, w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego jego 
znaczenie znacznie zmala o, a poziom odbiega  od reprezentowanego przez 
o rodek podhala ski. Lwów w tym czasie posiada  5 skoczni narciarskich:  
w parku Kili skiego, na Wólce, na Zniesieniu, na Pohulance, a tak e w oddalo-
nej o 8 km od centrum Lwowa miejscowo ci Brzuchowice. Dzia aj ce w mie-
cie kluby sportowe – I Lwowski Klub Sportowy (ILKS) Czarni Lwów oraz 

LKS Pogo  Lwów, a tak e KTN i SN PTT – oprócz prowadzenia dzia alno ci 
sportowej i organizacyjnej by y w posiadaniu skoczni narciarskich w Tuchli, 
S awsku i w Worochcie na Rybrowaczu, co znacznie wzbogaca o mo liwo ci 
organizowania konkursów w skokach narciarskich. Dzia alno  Lwowskiego 
Okr gowego Zwi zku Narciarskiego (LOZN) prowadzona by a tak e w Sambo-
rze, gdzie w a cicielem skoczni by o miejscowe TG Sokó . 

Wysi ki skierowane na rozwój skoków narciarskich w okresie dwudziestole-
cia mi dzywojennego prowadzi a Krynica, gdzie w 1931 r. oddano do u ytku 
skoczni , która posiada a 32-metrow  wie  rozbiegow , najwy sz  ze wszystkich 
skoczni w Europie, np. ówczesna skocznia olimpijska w Cortina d’Ampezzo posia-
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da a wie , która wznosi a si  na wysoko  28 m. Na krynickiej skoczni  
w omawianych latach dwukrotnie przeprowadzono Mistrzostwa Polski w sko-
kach narciarskich w latach 1924 i 1925.  

Rozwój skoków narciarskich mia  miejsce tak e w Przemyskim OZN, gdzie 
na skoczniach Iwonicza Zdroju, Krosna, Przemy la i Roz ucza sezonowo orga-
nizowano skoki narciarskie, które pod skocznie ci ga y ciekawych atrakcji wi-
dzów. Interesuj ce wydarzenia zwi zane z rozwojem skoków narciarskich mia y 
miejsce, pocz wszy od 1925 r., w Wilnie na skoczniach na Belamoncie i na An-
tokolu. Swoj  budow  uwag  zwraca a szczególnie skocznia na Antokolu, której 
rozbieg wykonano z elbetonu. Ma o znanym faktem jest wybudowanie skoczni 
narciarskiej w Krakowie w 1922 r. na pograniczu Bielan i Woli Justowskiej, na 
której do 1924 r. jej w a ciciel AZS Kraków urz dza  treningi i konkursy sko-
ków narciarskich. Próby w rozwijaniu skoków narciarskich podejmowano tak e 
w miejscowo ciach pozbawionych wysokich gór na terenie dzia alno ci War-
szawskiego Okr gowego Zwi zku Narciarskiego. Organizacj  konkursu skoków 
narciarskich stwierdzono w Lublinie oraz w Kielcach. Rozwój bazy dla skoków 
narciarskich prowadzi  do zwi kszania si  liczby organizowanych konkursów. 
W latach 1920–1939 ich liczba w sezonie wynosi a ok. 20. Ilo  trenuj cych 
skoczków narciarskich równie  zwi ksza a si , a ich sukcesy na arenach wia-
towych stawia y skoki narciarskie jako jedn  z wielu polskich dyscyplin, które 
rozwija y sie w imponuj cym tempie.  

Rozwój narciarstwa w Polsce w latach 1919–1939, dzi ki aktywno ci spo-
ecznej klubów sportowych i towarzystw wspartej dzia alno ci  struktur PZN, 

doprowadzi  bardzo szybko do odrobienia zapó nienia wynikaj cego z wcze-
niejszych warunków zaborów austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego. Ju   

w 1923 r. polscy narciarze wykazywali si  znajomo ci  techniki jazdy i skoków 
narciarskich. W opanowaniu techniki narciarskiej wykorzystywano do wiadcze-
nia zagranicznych zawodników, zw aszcza Austriaków, Niemców, Norwegów, 
Szwedów, ale tak e najbli szych s siadów – Czechos owaków i W grów. Kluby 
i towarzystwa narciarskie rywalizowa y ze sob  we wzgl dnej zgodzie, co pozy-
tywnie ró ni o narciarzy od sportowców niektórych innych dyscyplin sportu. 
Najszybciej poziom europejski w narciarstwie osi gn li skoczkowie narciarscy, 
czego dowodz  sukcesy skoczków uzyskane podczas zawodów we Francji  
i Szwajcarii. Osi gni te sukcesy polskich skoczków zaskoczy y obserwatorów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wyró niano szczególnie A. Rozmusa, 
który w mistrzostwach Francji w 1923 r. na skoczni w Superbagnere, zajmuj c 
trzecie miejsce, przegra  jedynie ze Szwedem i mistrzem Norwegii, a pozostawi  
za sob  drugiego Szweda, Francuzów, Czechos owaków i Hiszpanów. Drugi  
z Polaków A. Krzeptowski uczestnicz cy razem z A. Rozmusem w tych samych 
zawodach zaj  ósme miejsce, co dowodzi o szeroko ci szkolenia skoczków nar-
ciarskich Polsce. W Szwajcarii w zawodach na skoczni w Grindelwaldzie  
z udzia em czo ówki skoczków europejskich zdobycie 8 miejsca przez A. Krzep-
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towskiego uznano za sukces, okre laj c ten wyczyn jako wdarcie si  do czo ów-
ki skoczków narciarskich w Europie. Obok tej dwójki skoczków, po trzech la-
tach trwaj cego szkolenia, w 1923 r. z sukcesami w zawodach mi dzynarodo-
wych uczestniczyli polscy skoczkowie narciarscy: F. Bujak, H. Mückenbrunn 
oraz E. Kalici ski8. W najwa niejszej imprezie narciarskiej w kraju Narciarskich 
Mistrzostwach Polski, które odbywa y si  w latach 1920–1939, medalistami –  
w kolejno ci alfabetycznej – byli: Bujak Franciszek SNPTT Zakopane II 1920, 
III 1921, Cukier Franciszek ONTG Sokó  Zakopane I 1930, Czech Bronis aw 
SNPTT Zakopane I 1928, III 1931,  II 1934, II 1936, II 1937, Czerniak III 1938, 
Gayduszek Leopold Wintersportclub Bielsko-Bia a III 1930, G sienica-Marcin- 
kowski SNPTT Zakopane III 1932, Giewont Stanis aw ONTG Sokó  Zakopane 
III 1936, Kalici ski Edward AZS Zakopane III 1922, II 1924, Kolesar Piotr  
SNTS Wis a Zakopane II 1932, III 1937, Krzeptowski Andrzej SNPTT Zakopa-
ne II 1922, I 1923, III 1926, Kula Jan SNPTT Zakopane II 1939, Lankosz Józef 
KTN Lwów III 1927, uszczek Izydor SNTS Wis a Zakopane II 1932, usz-
czy ski R. SNPTT Zakopane III 1920, Marusarz Andrzej SNPTT Zakopane I 1938, 
III 1939, Marusarz Stanis aw SNPTT I 1932, I 1933, II 1934, I 1936, I 1937,  
I 1939, Mückenbrun Henryk SNPTT Zakopane I 1924, 1 1925, Paw owski Le-
szek LKS Czarni Lwów I 1920, II 1921, Rozmus Aleksander SNPTT Zakopane 
I 1921, I 1922, II 1923, III 1924, II 1925, II 1928, II 1930, Witkowski Szczepan 
LKS Czarni Lwów III 1925, Zaj c Marian II 1938. W najwa niejszych impre-
zach mi dzynarodowych – w Igrzyskach Olimpijskich oraz w mistrzostwach FIS 
– polscy skoczkowie zajmowali nast puj ce miejsca: w I Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich (ZIO) w Chamonix w 1924 r. Andrzej Krzeptowski by  21,  
w II ZIO w St. Moritz w 1928 r. Stanis aw Sieczka by  23, Aleksander Rozmus 
by  25, Andrzej Krzeptowski 27, a Bronis aw Czech 37, w III ZIO w Lake Pla-
cid w 1932 r. Bronis aw Czech by  12, Stanis aw Marusarz 17, a Andrzej Maru-
sarz 20, w IV ZIO w Garmisch Partenkirchen w 1936 r. Stanis aw Marusarz  za-
j  5 miejsce, najwy sze spo ród polskich skoczków narciarskich z odbytych  
w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego czterech igrzysk, Andrzej Maru-
sarz by  20, a Bronis aw Czech 32.  

W mistrzostwach wiata FIS, które odby y si  w latach 1928–1939, polscy 
skoczkowie zajmowali nast puj ce miejsca: 
1928 r. St. Moritz,   23 – S. Sieczka,  
1929 r. Zakopane,   10 – B. Czech, 
1930 r. Holmenkollen,   34 – B. Czech, 
1931 r.     Polacy nie startowali,  
1932 r. Lake Placid,  12 – B. Czech, 
1933 r. Innsbruck,  8 – uszczek, 
1934 r. Solleftea,  21 – S. Marusarz, 

                                                 
8  Narciarstwo polskie a Olimpiada, „Przegl d Sportowy” 1923, nr 51, s. 22–24. 
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1935 r. Smokowiec,  4 – S. Marusarz, 
1936 r. Garmisch,  5 – S. Marusarz, 
1937 r. Chamonix,  12 – S. Marusarz, 
1938 r. Lahti,   2 – S. Marusarz, 
1939 r. Zakopane,  5 – S. Marusarz9. 

Za najlepszego skoczka w okresie 20-lecia mi dzywojennego nale y uzna  
Stanis awa Marusarza (1913–1993). Przemawiaj  za tym jego sukcesy, m.in. mi-
strzostwo Polski w: 1932 r., 1933 r., 1935 r. 1936 r., 1937 r. i 1939 r. Cztero-
krotne ustanawia  rekord Polski w skokach (w 1931 r. w Ponte di Legano – 74 m, 
w 1935 r. w Planicy – 87,5, 93 i 97 m), a tak e pi ciokrotnie ustanowi  rekord 
odleg o ci skoczni na Krokwi, m.in. w: 1932 r. – 72 m, 1934 r. – 74 m, 1938 r. – 
76,5 m. W omawianym czasie Stanis aw Marusarz by  wicemistrzem wiata  
w skokach w 1938 r. i dwukrotnie uczestniczy  w Igrzyskach Olimpijskich  
w Lake Placid 1932 r. oraz w Garmisch Partenkirchen w 1936 r. Za swoje suk-
cesy w 1938 r. zosta  laureatem Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej, a tak-
e, w tym samym roku, zwyci y  w Plebiscycie Przegl du Sportowego.  

 
Fot. 7. Stanis aw Marusarz najlepszy polski skoczek narciarski w okresie 20-lecia mi dzywojen-
nego; ród o: „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 12, s. 195. 

                                                 
9  Dotychczasowe miejsca Polaków w skokach, „Przegl d Sportowy” 1939, nr 15, s. 3.  
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Obok Stanis awa Marusarza w okresie 20-lecia mi dzywojennego kolejnym 
wybitnym narciarzem by  Bronis aw Czech SNPTT (1908–1944), trzykrotny 
olimpijczyk (1928, 1932, 1936). W 1932 r. PZN obdarzy  go tytu em honorowe-
go nauczyciela narciarstwa w stopniu trenera. W 1936 r. kierowa  przygotowa-
niami kadry narodowej biegaczy do IO w Ga-Pa (1936). Rok pó niej (18 wrze-
nia 1937) zosta  mianowany cz onkiem Komisji Wyszkoleniowej PZN (1937–

1939) i powierzono mu opiek  nad kadr  narodow  klasyków podczas przygo-
towa  do mistrzostw wiata FIS w Zakopanem (1939) i IO (1940). W ci gu 15- 
-letniej kariery sportowej, która przebiega a w klubach: SN PTT Zakopane 
(1925–1936) i AZS Kraków (1936–1939), w skokach narciarskich czterokrotnie 
zdobywa  mistrzostwo Polski (1928, 1929, 1931, 1934)10. 

List  rekordzistów odleg o ci w skokach narciarskich otwiera Stanis aw G -
sienica-Sieczka (1904–1975), do 1924 r. skoczek SN PTT Zakopane, nast pnie 
w ONTG Sokó  Zakopane, sze ciokrotny rekordzista Polski w skokach narciar-
skich: w 1925 r. – 38 m, 1926 r. – 42 m, 1927 r. – 42,5 m, 1928 r. – 58 m, 1928 r. 
– 63 m i w 1929 r. – 66 m. Rekordzista skoczni na Krokwi 1925 r. – 36 m, 1925 r. 
– 39 m i 1929 r. – 66 m. Wielokrotny reprezentant Polski. Uczestnik igrzysk 
olimpijskich w St. Moritz 1928 r.11 Jego rekord Polski w skoku na nartach  
w 1931 r. poprawi  Stanis aw Marusarz, który osi gn  odleg o  74 m. Osta-
tecznie w 1935 r. S. Marusarz osi gn  96 m12. Z klanu Marusarzów wywodzi  
si  krewny Stanis awa, Andrzej (1913–1968), który osi ga  nieco gorsze wyniki, 
nale a y jednak do niego tytu y, m.in.: mistrzostwo Polski w skokach w 1938 r. 
wicemistrzostwo Polski w 1935 r., ustanowienie w 1938 r. rekordu Wielkiej 
Krokwi 76,5 m, który przetrwa  do 1939 r. Andrzej by  równie  dwukrotnym 
olimpijczykiem: w Lake Placid w 1932 r. i w Garmisch Partenkirchen w 1936 r. 
Do grupy wyró niaj cych si  polskich skoczków narciarskich, zw aszcza w po-
cz tkowym okresie rozwoju skoków narciarskich – po 1919 r. – nale a  Alek-
sander Rozmus (1901–1986) cz onek SNPTT Zakopane do 1924 r., a od 1925 r. 
w ONTG Sokó  Zakopane. Pierwszy przekroczy  w skoku narciarskim 30 m, 
uzyskuj c na skoczni w Jaworzynce 30,5 m. Czterokrotnie ustanawia  rekord 
Polski w odleg o ci skoku na nartach: w 1921 r., 1922 r. 1923 r. i 1928 r. Dwu-
krotnie w skokach narciarskich by  mistrzem Polski w 1921 r. i 1922 r., wicemi-
strzem Polski w: 1923 r., 1925 r., 1928 r., 1930 r. Podczas Igrzysk Olimpijskich 

                                                 
10  By  tak e: 24-krotnym mistrzem Polski: w biegu na 18 km (1929, 1933), w dwuboju klasycz-

nym (1927, 1928, 1929, 1934, 1937), w biegu zjazdowym (1929, 1937), slalomie (1936, 1937), 
kombinacji alpejskiej (1936, 1937) i w sztafetach 5 × 10 km (1927–1933) i 9-krotnym uczest-
nikiem zawodów FIS (nieoficjalnych, a od 1937 oficjalnych mistrzostw wiata w latach 1929, 
1930, 1933–1939). Bardzo bogaty w wydarzenia w jego karierze by  rok 1927, kiedy po raz 
pierwszy startowa  w mistrzostwach Europy w Cortina d’Ampezzo (6 miejsce w skokach  
i 12 w biegu na 18 km). Dzi ki narciarstwu sta  si  s awny.  

11  Przewaga Zakopanego, „Stadjon” 1931, nr 4, s. 12.   
12  Marusarz pierwszy w Planicy. Norwegowie wycofani ze startu. Br. Czech zajmuje 5-te miejsce, 

„Przegl d Sportowy” 1935, nr 23, s. 2.  
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w St. Moritz w 1928 r. w konkursie skoków na nartach zaj  25 miejsce13. Warto 
pami ta , e organizowanie si  nadrz dnych struktur sportu polskiego w latach 
1919–1939 mia o istotny wp yw na rozwój kultury fizycznej, a tym samym nar-
ciarstwa i skoków narciarskich w Polsce. Narciarstwo, a w jego ramach skoki 
narciarskie, by o t  dyscyplin  sportow , która spe nia a oczekiwania w adz do-
tycz ce poprawy stanu fizycznego spo ecze stwa polskiego. Ponadto wielu dzia-
aczy narciarskich pe ni o wa ne funkcje w strukturach pa stwa, m.in. w rz dzie 

i w wojsku. St d na tle wielu innych dyscyplin sportowych narciarstwo w dzia-
alno ci PUWFiPW by o uprzywilejowane i popierane w swoim rozwoju, co 

mia o pozytywny wp yw na jego dynamiczny rozwój i sukcesy.  
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Abstract 

Ski Jumps in Poland (1907–1939) 

The first ski training on the Polish land took place in Lvov in 1906, during the 2 days ski 
course organized by the Society of Sport‘s Games involving physical movement during which the 
Austrian skier Mathias Zdarsky known in Europe was giving classes. About using help in develop-
ing correct abilities in ski jumps during the ski season at the turn of years 1911/1912 in Lvov the 
skiing training lead Norwegian – Werner Werenskiöld, and a year later a famous ski jumper Sepp 
Obereder trained Lvov skiers (lived in Stryj). To get knowledge connected with the skiing art at 
the turn of years 1912/1913 Eng. Aleksander Bobkowski and Dr. Adam Kroebel left for Switzer-
land and Norway. After finishing the I World War trained earlier skiers started organizing courses 
in L-plate and jumps on skis. 

To the group of Polish outstanding ski jumpers especially in the initial period of the develop-
ment of ski jumps after 1919 belonged Aleksander Rozmus (1901–1986) member of SNPTT 
Zakopane up to 1924, from 1925 into ONTG “Falcon Zakopane”. As the first crossed  in ski jump 
30 m, getting 30,5m on the ski jump in Jaworzynka. For the four times he established a record of 
Poland in the jump to the distance  on skis: in 1921, 1922, 1923 and 1928. He was twice a champi-
on of Poland in 1921 and 1922, vice-champion of Poland in: 1923, 1925 , 1928, 1930. During the 
Olympic Games in the St. Moritz in 1928 in the ski jump on skis took the 25 place. As the sports 
discipline, skiing and in it ski jumps it was this sports discipline which met general-developmental 
requirements, and hence fulfilled improvements concerning expecting authorities in the constitu-
tion of the Polish people. From here in comparison to many sports other disciplines the skiing in 
PUWF and PW activity was privileged and promoted in its development, it had a positive effect to 
his rapid development and successes. 

Key words: Poland, sky, ski jumps.  


