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Mistrzostwa wiata Mi dzynarodowej Federacji 

w Zakopanem w 1929 r. i 1939 r. 

Streszczenie 

Celem artyku u jest przedstawienie Mistrzostw wiata Mi dzynarodowej 

Federacji (FIS) organizowanych w Zakopanem w okresie mi dzywojennym w la- 

tach 1929 i 1939. Autor opisuje przygotowania do mistrzostw, wskazuje na za-

chowane materialne lady zawodów w postaci obiektów sportowych. Prezentuje 

wp yw, jaki wywar y mistrzostwa na rozwój polskiego narciarstwa, a tak e roz-

kwit Zakopanego i jego popularyzacj  na ca ym wiecie. W artykule usystema-

tyzowano przebieg poszczególnych konkurencji i osi gni te rezultaty.  

 

S owa kluczowe: narciarstwo, FIS, Mistrzostwa wiata Mi dzynarodowej 

Federacji Narciarskiej FIS, Zakopane. 

 

Zakopane dwukrotnie organizowa o w latach mi dzywojennych mi dzyna-

rodowe mistrzostwa wiata federacji narciarskiej FIS. Celem niniejszego artyku-

u jest przybli enie tych najwi kszych zawodów narciarskich organizowanych 

pod Giewontem w okresie mi dzywojennym: w 1929 roku na jubileusz 10-lecia 

Polskiego Zwi zku Narciarskiego, oraz w 1939 r. na jego 20-lecie. Artyku  ma 

równie  na celu zwrócenie uwagi czytelnika na wp yw, jaki wywar y te wielkie 

imprezy na rozwój polskiego narciarstwa, a tak e rozkwit Zakopanego i jego 

popularyzacj  na ca ym wiecie. 

                                                 
 Doktorant w Zak adzie Historii i Organizacji Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie.  
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Historia tych zawodów doczeka a si  szeregu ró nych opracowa . Jednak e 

we wszystkich tych pracach interesuj ca nas problematyka nie znajduje pe nego 

odzwierciedlenia. 

W latach siedemdziesi tych ukaza y si  dwie pozycje ksi kowe, stanowi ce 

swego rodzaju kroniki sportowe1. 

Opisuj c dotychczasowy stan bada  nad zakopia skimi mistrzostwami, na-

le y wspomnie  na temat wydawnictw o charakterze jubileuszowym. Dotych-

czas ukaza y si  dwa tego typu opracowania, wydane z okazji pi dziesi tej 

i sze dziesi tej rocznicy powstania PZN2. 

W 2009 roku prac  doktorsk  dotycz c  dzia alno ci PZN w latach 1919–1989 

zrealizowano w pozna skiej AWF3. 

Przytoczone opracowania, pomimo swej ró nej przydatno ci, niew tpliwie 

przyczyni y si  do pe niejszej realizacji zadania polegaj cego na kompletnym 

przedstawieniu Mistrzostw wiata Federacji FIS w roku 1929 i 1939. 

Na X Kongresie FIS – Federation Internationale de Ski (Mi dzynarodowa 

Federacja Narciarska) w 1928 r. w St. Moritz uchwalono powierzy  Polsce i Za-

kopanemu organizacj  mistrzostw wiata w 1929 roku4. Odby y si  one w dniach 

od 5 do 10 lutego. W Zakopanem zawi za  si  komitet organizacyjny, na czele 

z prezesem Polskiego Zwi zku Narciarskiego in . Aleksandrem Bobkowskim5. 

Dzi ki jego staraniom w FIS i osobistemu zaanga owaniu Zakopane sta o si  

organizatorem wspomnianych mistrzostw wiata. 

Protektorat zawodów obj  prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo cicki, 

przewodnictwo honorowe – marsza ek Józef Pi sudski. W sk ad prezydium ho-

norowego weszli ambasadorowie i pe nomocni pos owie pa stw reprezentowa-

nych na zawodach6. W zwi zku z FIS-em w 1929 r. dokonano szeregu prac bu-

dowlanych. Za najwa niejsze uznano przebudow  skoczni na Krokwi. Wybu-

dowano nowe trybuny wachlarzowe, mog ce pomie ci  dwa tysi ce osób. Po-

nadto wzniesiono cztery trybuny dla go ci specjalnych, wojskowych, prasy itp. 

Sama skocznia zosta a dobrze przygotowana do zawodów: zmieniono jej profil, 

rozbieg oraz zeskok. Po przebudowie Zakopane otrzyma o jedn  z najwi kszych 

                                                 
1 J. Kapeniak, Tatrza skie Diab y, Warszawa 1973; L. Fischer, J. Kapeniak, J. Matzenauer, Kro-

nika nie nych tras, Warszawa 1977. 
2 50 lat Polskiego Zwi zku Narciarskiego 1919–1969, red. R. Wirszy , Kraków 1969; Polski 

Zwi zek Narciarski 1979, red. J. Wykrota, Warszawa 1979. 
3 R. Ko odziej, „Dzia alno  Polskiego Zwi zku narciarskiego w latach 1919–1989”. Praca dok-

torska, AWF Pozna  2009. 
4 R. Dutkowa, Zakopane, czterysta lat dziejów, Kraków 1991, s. 102. 
5 Aleksander Bobkowski (ur. 05.01.1885 w Krakowie) in ynier, oficer, dzia acz narciarski. Za o-

yciel i prezes PZN, inicjator budowy kolejki na Kasprowy Wierch, wyci gu saniowego w Ko-

tle G sienicowym i kolejki na Guba ówk . Za o yciel i prezes Ligi Popierania Turystyki. 
6 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1929, nr 3, s. 2. 
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skoczni na wiecie, umo liwiaj c  skoki na odleg o  ponad 70 metrów. Du  

uwag  zwrócono na organizacj  czno ci i transportu. Wybudowano dodatkowe 

rozmównice telefoniczne, do Zakopanego oddelegowano specjalny personel 

pocztowy, w adaj cy obcymi j zykami. Od 1 do 9 lutego kursowa  mi dzy Za-

kopanem a Warszaw  specjalny poci g nocny, podobne kursy uruchomiono po-

mi dzy Zakopanem a Poroninem7. 

Jedn  z najwi kszych sensacji zawodów by  udzia  niezwykle silnej repre-

zentacji angielskiej, przybywaj cej do Zakopanego w liczbie dwunastu osób, 

w tym dwóch kobiet. Rekord klubowych zg osze  pobi  niemiecki klub w Cze-

chach, najsilniejszy zarówno pod wzgl dem ilo ciowym, jak i jako ciowym 

w Europie rodkowej, wysy aj c na zawody 36 osób. Imponuj cy rekord usta-

nowi a Czechos owacja, wysy aj c do Zakopanego 59 zawodników8. Polskie 

barwy reprezentowa o 33 zawodników: Bronislaw Czech, W adys aw Czech, 

Zdzis aw Motyka, Julian Motyka, Andrzej Krzeptowski I, Andrzej Krzeptowski 

II, Witkowski, Michalski, Skupie , G sienica, Schiele, Król, Cukier, Rozmus, 

Graca, G sienica Sieczka, ytkowicz, Karol Szostak, Antoni Szostak Rajski, 

Mietelski, Kolesar, Bujak, oraz panie: Staszel-Polankowa, Stopka-Olesiak, Zi t-

kiewiczowa, Dubie ska, Gwizda a, Sawczak-Fiszerowa, Bogucka, Landówna, 

Lorenc, Roj9. 

Program zawodów obejmowa  nast puj ce konkurencje: bieg na 50 km, bieg 

na 18 km, dwubój klasyczny, skoki. Niezale nie od konkurencji, które odbywa y 

si  w programie oficjalnym, podczas mistrzostw wiata przeprowadzono nieofi-

cjalnie kilka konkurencji; wiadczy y one o pionierskiej roli Zakopanego i jego 

dzia aczy sportowych w wiatowym narciarstwie. 

Po raz pierwszy na wiecie w zawodach firmowanych przez FIS odby  si  

bieg zjazdowy m czyzn (pierwszy raz w programie oficjalnym mistrzostw 

wiata znalaz  si  dopiero w 1931 r. w Murren) i bieg zjazdowy kobiet. Tu warto 

doda , e konkurencja biegowa kobiet zosta a po raz pierwszy przeprowadzona 

oficjalnie na mistrzostwach wiata i olimpiadzie w Oslo w 1952 r. Na zako cze-

nie mistrzostw wiata w programie nieoficjalnym odby  si  równie  wojskowy 

bieg patrolowy na 28 km ze strzelaniem do 13 figur z odleg o ci 200 m10. 

Bieg na 50 km 

4 lutego w hotelu „Morskie Oko” odby a si  odprawa zawodników biegu na 

50 km. Trasa biegu prowadzi a z Wilcznika na zachód a  do wsi Witów, potem 

                                                 
7 „Przegl d Sportowy” 1929, nr 3, s. 2. 
8 „Przegl d Sportowy” 1929, nr 5, s. 1. 
9 „Przegl d Sportowy” 1929, nr 6, s. 2. 
10 R. Dutkowa, Zakopane…, s. 103. 
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podbieg na Guba ówk , dalej trasa bieg a grzbietem Guba ówki ze zjazdem do 

Poronina, nast pnie podbieg do Murzasichla i przez Ma e Ciche do drogi 

Oswalda Balzera i przez Jaszczurówk  do mety na Wilczniku. 

5 lutego w biegu na 50 km wystartowa o 32 zawodników: Czechos owacy, 

Finowie, Jugos owianie, otysze, Norwegowie, Szwajcarzy, Szwedzi, W grzy 

i Polacy. W polskiej ekipie biegli: Zdzis aw Motyka, Julian Motyka, Krzeptow-

ski II, Czech, Król, Witkowski, Michalski i G sienica. Na starcie zabrak o Józe-

fa Bujaka, który zosta  wycofany przez komisj  lekarsk  z powodu ó taczki, 

oraz jednego z najlepszych polskich d ugodystansowców, Stanis awa Wilczy -

skiego, z powodu z amania nogi. 

Wyniki biegu na 50 km: 1. Knuutilla (Finlandia), 2. Saarinen (Finlandia), 

3. Hanson (Szwecja). Polacy: 13. Motyka, 14. Krzeptowski II, 15. Czech. 

Bieg zjazdowy m czyzn 

6 lutego na stokach Kasprowego Wierchu rozegrano nieoficjalny bieg zjazdowy 

m czyzn. Tras  biegu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap ze szczytu Kaspro-

wej Góry na Hal  G sienicow , drugi z Kopy Magury na Hal  Olczysk . Do startu 

zg osi o si  31 zawodników. Tak relacjonowa  bieg zjazdowy Bronis aw Czech: 

Ju  po starcie pierwszych zawodników zorientowa em si , e warunki s  ci kie ze 

wzgl du na amliw  szre  i fa dy nie ne. Liczyli my cz ste upadki, w ten sposób klasy-

fikuj c zawodników i orientuj c si  w ich sprawno ci. Wiedz c z treningów, e najlep-

szym zjazdowcem jest Bracken, obserwowa em specjalnie jego zjazd na ca ej przestrzeni 

od prze czy do Hali. Pocz tkowo jecha  pi knie i pewnie, bior c skr ty z pe n  szybko-

ci , nie wytrzyma  jednak szusa w kotle, zmaglowa o go przed drugim szusem na fa -

dach nie nych. Pozbiera  si  jednak szybko, kropi c szusa dalej. Do tego czasu mo na 

s dzi , i  jedzie wspaniale, mia  dopiero jeden upadek, gdy jego poprzednicy na tym sa-

mym odcinku padali po trzy, cztery i dziesi  razy. Kropn o go jednak jeszcze raz, gdy 

mija  trzeci  bramk , przy wje dzie do lebu. Dalej ju  jecha  bez przeszkód. Po Bracke-

nie jecha o jeszcze kilku zawodników, a  wreszcie przysz a kolej na mnie. 

Nie przypuszcza em, obserwuj c kolegów Polaków, którzy przede mn  startowali, i  

ustoj  owego szusa przez kocio , tote  w miejscu pierwszego upadku Brackena postano-

wi em szczególnie uwa a . Jecha em szeroko, jak tramwaj i nisko, puszczaj c szusa 

wprost na fa dy, nawiane w tym miejscu. Cudem uda o mi si  usta . Jednak w dalszej 

je dzie z nadmiaru pr dko ci i… nieumiej tno ci wyj cia z szusa zary em w nieg tu  

przed trzeci  bramk . Zbiera em si  bardzo szybko, ale z samej emocji wyda o mi si  to 

wiekiem. Pozbierawszy si , wstawi em narty w tras  jak w szyny i „bobowaniem” zawa-

la em dalej. Chwil  po tym, na mecie, gdy okaza o si , e mam najlepszy czas, 18 sek. 

lepszy od Brackena, zosta em wezwany do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej, który ze spe-

cjalnej trybuny przygl da  si  zawodom. Pan Prezydent po krótkiej rozmowie po egna  

mnie ycz c mi zwyci stwa w drugim etapie. Chwila ta utkwi a mi na zawsze w pami ci11. 

                                                 
11 „Przegl d Sportowy” 1938, nr 103, s. 3. 
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Wyniki biegu zjazdowego m czyzn: 1. Bronis aw Czech, 2. Bracken (An-

glia), 3. Lauener (Szwajcaria). Pozostali Polacy: 7. Andrzej Krzeptowski I, 

9. W adys aw Czech, 14. Suleja, 17. Walczak, 20. Bujak. Poza konkursem star-

towa y dwie Angielki: Elliot i Berker, które zaj y 13 i 14 miejsca, co jak na ko-

biety by o wynikiem znakomitym, przewy szaj cym czasy wszystkich najlep-

szych naszych zawodników, za wyj tkiem braci Czechów i Krzeptowskiego12. 

Bieg kobiet na 6 km 

7 lutego rozegrano bieg pa  na dystansie 6 km, który nie nale a  do oficjal-

nego programu zawodów. Start znajdowa  si  na Guba ówce, nast pnie trasa 

wiod a przez Blachówk  do Sobiczkowej, a met  wyznaczono na Wilczniku. 

Bieg rozegrano przy du ym mrozie 27 stopni. Wystartowa y 23 zawodniczki, 

uko czy o konkurencje 21. Faworytk  tego biegu by a polska reprezentantka 

Bronis awa Staszel-Polankowa, która przyby a do mety jako pierwsza z czasem 

31,34 min, wyprzedzaj c drug  zawodniczk  – Czeszk  Belle Friendlander-Hav- 

low  o ca e 3 minuty. Trzecie miejsce zaj a równie  reprezentantka Polski El -

bieta Zi tkiewicz13. 

Bieg m czyzn na 18 km 

8 lutego rozegrano bieg na 18 km. Trasa tego biegu prowadzi a wzd u  drogi 

do Bia ego, skr ca a ko o willi Cieszynianki na ywcza skie i prowadzi a poni-

ej drogi „Pod Regle”, a  do wyj cia z Doliny Ma ej ki – nast pnie powraca a 

do „Pod Regle”, dalej przez Kiry wzd u  zbocza Guba ówki, przez Krzeptówki, 

Skibówki, Lipki, ywcza skie na Wilcznik. Trasa p aska, urozmaicona ró nymi 

przej ciami przez m odnik, potoki. Warunki niegowe by y w tym dniu doskona-

e, nieg przemarzni ty, we znaki dawa a si  niska temperatura: 27 stopni14.  

Wyniki biegu: 1. Saarinen (Finlandia), 2. Knuutilla (Finlandia), 3. Bergstroem 

(Szwecja); Polacy: 13. Motyka, 19. Krzeptowski II, 22. Michalski, 23. Motyka, 

24. Skupie 15. 

Wojskowy bieg patrolowy 

9 lutego rozegrano w programie nieoficjalnym wojskowy bieg patrolowy na 

dystansie 28 km ze strzelaniem do 13 figur z odleg o ci 200 metrów. Trasa bie-

g a z Wilcznika przez Lipki, Skibówki na Hal  Mi tusi , dalej przez Przys op 

                                                 
12 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1929, nr 38, s. 12. 
13 „Przegl d Sportowy” 1929 nr 7, s. 1. 
14 Tam e, nr 39, s. 12. 
15 R. Dutkowa, Zakopane…, s. 102. 
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Mi tusi do Doliny Ma ej ki, st d drog  „Pod Reglami” przez Lipki do mety. 

W biegu wystartowa o sze  patroli: czechos owacki, fi ski, francuski, jugos o-

wia ski, polski i rumu ski. Polskim patrolem wojskowym dowodzi  por. Artur 

Kasprzyk. Zawodami kierowa  z ramienia polskiej armii dowódca 21 dywizji 

gen. Prze dziecki, który po starcie patroli skikjoringiem (narciarz ci gni ty za 

koniem) obje d a  punkty kontrolne do Ko cielisk. Patrole przybywaj ce do me-

ty witane by y przez orkiestr  wojskow , która odgrywa a hymn pa stwa, które-

go zawodnicy przekraczali w danym momencie lini  mety. Uroczysto  rozda-

nia nagród odby a si  tego samego dnia w sali bankietowej „Morskie Oko”16. 

Zwyci y a dru yna Finlandii przed Polsk  i Rumuni 17.  

Wielki konkurs skoków 

W ramach mistrzostw FIS rozegrano na Krokwi dwa konkursy: konkurs 

skoków do biegu z o onego (kombinacja norweska) i otwarty konkurs skoków. 

W konkursie do biegu z o onego zwyci y  Ruund, drugi by  Johanson, a trzeci 

Vinjarengen – wszyscy trzej z Norwegi. Po podsumowaniu wyników skoków 

i biegu mistrzem kombinacji zosta  Norweg Vinjarengen. Bronis aw Czech uzy-

ska  bardzo dobry wynik, zajmuj c w klasyfikacji biegu z o onego 4 miejsce. 

W niedziel  10 lutego 1929 r. rozegrano otwarty konkurs skoków. Konkurs 

odby  si  przy publiczno ci licz cej oko o 10 tysi cy osób, panowa y bardzo do-

bre warunki atmosferyczne, jedynie t gi mróz (30-stopniowy) dawa  si  we zna-

ki startuj cym. Konkurs odbywa  si  ze skróconego rozbiegu, na skoczni domi-

nowali skoczkowie norwescy, a  sze ciu dosta o si  do pierwszej dziesi tki. Na 

57 zg oszonych zawodników wystartowa o 49, sklasyfikowano 41. 

Wyniki otwartego konkursu skoków: 1. Ruud (Norwegia) 57 m, 2. Johansson 

(Norwegia) 56 m, 3. Klepppen (Norwegia) 54 m. Polacy: 10. Bronis aw Czech, 

17. Franciszek Cukier, 23. Wojciech Mietelski. 

10 lutego na zako czenie „FIS-u” odby o si  w salach sanatorium Czerwo-

nego Krzy a uroczyste og oszenie wyników i rozdanie nagród. Uroczysto  

otworzy  przemówieniem prezes PZN p k Bobkowski, nast pnie zabra  g os pre-

zes FIS p k Holmquist, który w swoim przemówieniu wyrazi  s owa uznania dla 

komitetu organizacyjnego i pogratulowa  polskiej dru ynie dobrych osi gni . 

Po cz ci oficjalnej rozpocz  si  raut, na którym obecni byli przedstawiciele 

wszystkich organizacji narciarskich, generalicji, prasy zagranicznej i krajowej18. 

                                                 
16 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1929, nr 39, s. 12. 
17 R. Dutkowa, Zakopane…, s. 103. 
18 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1929, nr 43, s. 8.  
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Mistrzostwa wiata FIS w 1939 r. 

Najwa niejszym zagadnieniem dla polskiej delegacji na kongresie FIS w Hel- 

sinkach dnia 22 lutego 1938 r. by a sprawa przyznania Zakopanemu po raz drugi 

prawa organizacji narciarskich mistrzostw wiata. Postulat Polski, podniesiony 

ju  w 1937 na posiedzeniu w Chamonix, zosta  przedstawiony kongresowi do 

aprobaty. Du e wra enie na uczestnikach kongresu wywar a mowa prezesa PZN 

ministra Aleksandra Bobkowskiego, w której przedstawi  w bardzo dobrym 

wietle Zakopane i przekona  zebranych, jak  szans  dla Polski jest organizacja 

„FIS-u” w 1939 roku. Decyzj  kongresu przyznano Zakopanemu organizacj  

narciarskich mistrzostw wiata w 1939 roku, lecz tym razem w konkurencjach 

klasycznych i zjazdowych19. 

Po zawodach FIS w roku 1929 ugruntowa  si  ostatecznie tytu  dla Zakopa-

nego „zimowej stolicy Polski”. Nast pn  prze omow  dat  dla Zakopanego by  

rok 1933. W tym roku uzyskuje ono prawa miejskie, a Ministerstwo Komunika-

cji, pod które podlega w owym czasie turystyka, przejmuje piecz  nad organiza-

cj  mistrzostw. Patronuje ono odt d szerokiej akcji budowy nowych obiektów, 

pod kierownictwem wiceministra in . Aleksandra Bobkowskiego, prezesa Pol-

skiego Zwi zku Narciarskiego i Ligi Popierania Turystyki. Nadchodz cy termin 

mi dzynarodowych zawodów dyktowa  ostre tempo inwestycji. Dobra koniunk-

tura gospodarcza po okresie kryzysu wybitnie sprzyja a sprawnemu ich prze-

prowadzeniu. 

W tym czasie zasz y wa ne zmiany w sprawach w asno ciowych w Tatrach. 

W adys aw Zamoyski w czy  swe dobra zakopia skie do stworzonej wraz 

z matk  Jadwig  i siostr  Mari  Fundacji „Zak ady Kórnickie”, które nast pnie 

przekaza  narodowi dla celów nauki, o wiaty i kultury20. 

20 grudnia 1938 r. oddano do u ytku wyci g saniowy w Kotle Goryczko-

wym, now  nartostrad  przez Hal  G sienicow  i prze cz Ob az do Ku nic, ho-

tel turystyczny na Kalatówkach i drog  samochodow  do niego, kolejk  wido-

kow  na Guba ówk , stadion narciarski pod Krokwi , gara e Ligi Popierania 

Turystyki, stacje obs ugi, kolejow  stacj  postojow  na Spyrkówce, maj c  od-

ci y  dworzec zakopia ski. Unowocze niono i przebudowano ulice: Ko ciusz-

ki, Zamoyskiego, Cha ubi skiego. 

Budowa obiektów post powa a w niezwykle szybkim czasie i na wysokim 

poziomie. Stawiano na europeizacj  Zakopanego. Powsta e z okazji „FIS-u” 

obiekty mia y stanowi  o nowym obliczu miasta21. 

                                                 
19 „Przegl d Sportowy” 1938, nr 16, s. 2. 
20 Z.W. Paryscy, Wielka Encyklopedia Tatrza ska, Poronin 1995, s. 1389. 
21 „Turysta w Polsce” 1938, nr 2, s. 10, „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 5, s. 15. 
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24 lipca 1935 roku zosta o utworzone kierownictwo budowy kolejki linowej 

na Kasprowy Wierch, a 1 sierpnia rozpocz to prace budowlane w terenie. 

W okresie od sierpnia 1935 do lutego 1936 r. powsta y trzy stacje kolejki li-

nowej na Kasprowy Wierch, wzniesione wed ug projektu ma e stwa in ynie-

rów architektów Anny i Aleksandra Kodelskich. G ównym wykonawc  kolei 

by a niemiecka firma Bleichert. Dolna stacja znajduje si  w Ku nicach na wyso-

ko ci 1023 m n.p.m., po rednia stacja znajduje si  na My lenickich Turniach na 

wysoko ci 1352 m n.p.m. i pe ni podwójn  rol : jako pomieszczenie si owni 

i punktu przesiadkowego. Ko cowa stacja umieszczona pod wierzcho kiem Ka-

sprowego Wierchu na wysoko ci 1959 m. n.p.m., czy ze sob  wiele zada : 

górnego dworca, punktu widokowego, restauracji, schroniska, dy urki TOPR 

i placówki Stra y Granicznej22. 

W lipcu 1938 r. na polanie Kalatówki rozpocz to budow  hotelu górskiego 

Tatrza skiego Towarzystwa Narciarzy w Krakowie, które od roku 1912 posiada-

o tu drewniane schronisko (spalone podczas I wojny wiatowej). Inicjatywa wy-

sz a od A. Bobkowskiego, ministerstwo bowiem wychodzi o z za o enia, e go-

spodarka turystyczna w górach powinna by  prowadzona przez organizacje 

z nimi zwi zane. W ci gu pi ciu miesi cy „powsta  wielki gmach o pi ciu kon-

dygnacjach. Celem by o stworzenie samodzielnego o rodka ycia sportowego 

i towarzyskiego, po czonego z Ku nicami lini  autobusow . Fakt ten cznie 

z dogodn  konfiguracj  terenu, która sprawia, e Kalatówki posiadaj  nie tylko 

doskona e tereny wiczebne dla narciarzy, lecz równie  i stok slalomowy (w Su-

chym lebie), jeden z najlepszych w Europie, na którym w tym sezonie b d  ro-

zegrane Mistrzostwa wiata, czyni z Kalatówek miejsce nadaj ce si  wietnie na 

powstanie w przysz o ci samodzielnego o rodka typu alpejskiego”23. 

Kolejn  inwestycj , która powsta a z okazji „FIS-u”, jest kolej linowo-tere- 

nowa na Guba ówk  wraz z nale cymi do niej budynkami obu stacji, restauracji 

i hotelu. Kompleks zosta  wybudowany w ekspresowym tempie, w ci gu 168 dni. 

Guba ówka by a trzeci  kolejk  górsk  w Polsce, po kolejce na Kasprowy 

Wierch i na Gór  Parkow  w Krynicy. Budowie patronowa a Liga Popierania 

Turystyki. Dzi ki tej inwestycji Zakopane uzyska o szybkie i wygodne po cze-

nie z Pasmem Guba owskim, za  mieszka cy okolicznych osiedli i wsi dogodne 

po czenie z Zakopanem. Górna stacja znajduje si  na wysoko ci 1120 m n.p.m. 

Kompleks powsta  wed ug projektu architektów: Arseniusza, Szwemina i Sto-

kowskiego24. 

                                                 
22 J.Z., Kolej Linowa na Kasprowy Wierch, „Architektura i Budownictwo” 1936, nr 12, s. 390. 
23 TTN, „Jedziemy na FIS” 1939, nr 1, s. 1. 
24 S. Marzy ski, Nowe inwestycje turystyczne w Polsce, „Architektura i Budownictwo” 1939, 

nr 4/5, s. 9–23. 
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Przebudowano po raz kolejny skoczni  na Krokwi. Zwi kszono stromizn  

rozbiegu do 35°, cofni to próg o dwa i pó  metra i podwy szono o 73 cm. Prze-

budowano zeskok przez oddalenie punktu krytycznego do 80 metrów. Gruntow-

nie zmieniono wybieg, zmieniono usytuowanie wie y s dziowskiej, tak aby 

mi dzy oczami s dziów a skoczkiem by a odleg o  pozwalaj ca na prawid ow  

ocen  stylu. Wybudowano domek dla zawodników oczekuj cych na start25.  

6 listopada 1938 roku go ci  w Zakopanem sekretarz generalny FIS Norweg 

Kieland. Przyjecha  on celem inspekcji tras i obiektów przygotowanych na mi-

strzostwa wiata. W towarzystwie kierowników poszczególnych konkurencji 

zwiedzi  nowe trasy zjazdowe FIS 1 i FIS 2 oraz teren slalomowy w Suchym 

lebie na Kalatówkach. Odwiedzi  równie  budowany hotel turystyczny na Ka-

latówkach. Wszystkie trasy i obiekty uzyska y pe n  aprobat  sekretarza, który 

stwierdzi , i  odpowiadaj  one w pe ni wymogom regulaminu FIS26. 

Wielkie otwarcie zawodów FIS odby o si  11 lutego 1939 roku na stadionie 

PZN pod Krokwi . Otwarcia dokona  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Igna-

cy Mo cicki. Przemawiali: prezes Mi dzynarodowej Organizacji Narciarskiej 

FIS mjr. Oestgaard i prezes Polskiego Zwi zku Narciarskiego Aleksander Bob-

kowski. Po przemówieniach odby a si  prezentacja poszczególnych ekip. Chor -

ym polskiej dru yny by  Stanis aw Marusarz27. W Zakopanem stan o na star-

cie blisko 500 zawodników z 14 pa stw. Ponadto przyby o 200 dziennikarzy, 

a przebieg zawodów transmitowa o 7 radiofonii europejskich. Niestety, tym ra-

zem nie dopisa a pogoda. Wojsko pracowa o w dzie  i w nocy, wo c z gór 

nieg na trasy i skoczni . Uroczysto  otwarcia odby a si  w ulewnym deszczu, 

bieg zjazdowy kobiet i m czyzn na trasie FIS 2 przy mglistej pogodzie, slalom 

w Suchym lebie na Kalatówkach w czasie szalej cej burzy nie nej, która zwa-

li a transparent na mecie, rani c s dziego, bieg rozstawny 4 x 10 km na Guba-

ówce przy przymrozku, konkurs skoków po wie ym opadzie niegu, uroczy-

sto  zamkni cia zawodów podczas szalej cej zawieruchy28. 

Mistrzostwa wiata odby y si  w dniach 11–19.02.1939 r. Rozegrano nast -

puj ce konkurencje: bieg zjazdowy m czyzn, bieg zjazdowy kobiet, slalom 

m czyzn, slalom kobiet, kombinacja alpejska m czyzn, kombinacja alpejska 

kobiet, bieg rozstawny 4 x 10 km, bieg na 18 km, dwubój klasyczny, bieg na 50 km, 

skoki. Poza konkursem odby  si  wojskowy bieg patrolowy. 

                                                 
25 „Przegl d Sportowy” 1938, nr 103, s. 7. 
26 „Przegl d Sportowy” 1938, nr 92, s. 2. 
27 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 44, s. 1; „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 8, s. 2. 
28 L. Fiszer, Z kart kroniki polskiego narciarstwa, Kraków 1969, s. 25. 
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Bieg zjazdowy 

12 lutego 1939 r. na Kasprowym Wierchu rozegrano bieg zjazdowy pa  

i panów. Impreza zgromadzi a t umy kibiców, przyby  tak e prezydent Ignacy 

Mo cicki. Bieg zajazdowy odby  si  na trasie FIS 2. Prowadzi a ona z Kaspro-

wego Wierchu na tzw. Wywierzyska, do mety na Kalatówkach. D ugo  trasy 

wynosi a 3600 metrów, przy ró nicy wzniesie  800 m. Bieg zjazdowy pa  odby  

si  na krótszej trasie, start znajdowa  si  400 metrów poni ej szczytu Kasprowe-

go Wierchu. W zawodach wzi o udzia  37 m czyzn i 24 panie.  

Wyniki biegu zjazdowego m czyzn: 1. Lantoschner (Niemcy), 2. Jennewein 

(Niemcy), 3. Moltor (Szwajcaria). 

Wyniki biegu zjazdowego kobiet: 1. Cranz (Niemcy), 2. Resch (Niemcy), 

3. Gödl (Niemcy).  

Polscy zawodnicy nie odegrali znacz cej roli w tej konkurencji. Najlepiej 

wypad  najstarszy reprezentant Bronis aw Czech, który zaj  20. miejsce. Kolej-

ne miejsca Polaków: 26. Karol Zaj c, 32. Marian Zaj c. W ród kobiet najlepsze 

miejsce zaj a Zofia Stopkówna, plasuj c si  na 19 pozycji, nast pnie Maria Ma-

rusarz na miejscu 21. i Jadwiga Bernetówna na pozycji 23. Polska reprezentacja 

os abiona by a brakiem faworytki, Heleny Marusarzówny, która odnios a kontu-

zj  w trakcie treningów i nie mog a wzi  udzia u w biegu29.   

Bieg sztafetowy 4 x 10 km 

Pierwsza próba si  w konkurencji klasycznej natrafi a na zmienne warunki 

atmosferyczne. W ostatniej chwili zmieniono miejsce rozgrywania biegu ze sta-

dionu narciarskiego pod Krokwi  na pó nocny stok Guba ówki, gdzie panowa y 

lepsze warunki niegowe. Na starcie stan o 10 narodowych dru yn. 

Wyniki biegu sztafetowego 4 x 10 km: 1. Finlandia, 2. Szwecja, 3. W ochy, 

8. Polska w sk adzie: Karpiel, Matuszny, Orlewicz, Nowacki30. 

Slalom 

Slalom odby  si  w Suchym lebie nad Kalatówkami. Trasa slalomu mia a 

d ugo  600 m, przy ró nicy wzniesie  185 m. Wystartowa o 36 zawodników, 

uko czy o 30. Na trasie znajdowa o si  85 bramek. Organizatorzy czekali na de-

cyzj  wydzia u zawodów FIS, który uzna  pocz tkowo, e trasa po ostatniej od-

wil y nie nadaje si  do zawodów. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu na decyzj  

                                                 
29 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 45, s. 1; „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 8, s. 5. 
30 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 48, s. 1. 
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wydzia  sportowy zgodzi  si  na rozpocz cie slalomu i wtedy rozpocz a si  sza-

lona zadymka, która chwilami zupe nie zakrywa a pole widzenia31.  

Wyniki slalomu m czyzn: 1. Rominger (Szwajcaria), 2. Jennewein (Niem-

cy), 3. Walch (Niemcy). Polacy: 15. Schindler, 16. Zaj c, 17. Czech. 

Równocze nie obliczono wyniki kombinacji alpejskiej m czyzn o mistrzo-

stwo wiata, które przedstawia y si  nast puj co: 1. Jennewein (Niemcy), 2. Walch 

(Niemcy), 3. Romminger (Szwajcaria). Polacy: 15. Schindler, 16. Czech, 22. Zaj c. 

W klasyfikacji dru ynowej w kombinacji alpejskiej pierwsze miejsce zaj li 

Niemcy, przed Szwajcarami i Norwegami. Polska dru yna uplasowa a si  na 

6. miejscu. 

Wyniki slalomu kobiet: 1. Cranz (Niemcy), 2. Schand (Szwajcaria), 3. Nilson 

(Szwecja). Polki: 8. Stopkówna, 9. Marusarzówna. 

Wyniki kombinacji alpejskiej kobiet: 1. Cranz (Niemcy), 2. Schand (Szwaj-

caria), 3. Resch (Niemcy). Polki: 8. Stopkówna, 12. Marusarzówna32. 

Bieg na 18 km 

15 lutego odby  si  bieg na 18 km. Trasa bieg a pó nocnymi stokami Guba-

ówki. Ró nica wzniesie  wynosi a 200 m. Konkurencja by a bardzo du a, wy-

startowa o 100 zawodników. Bieg na 18 kilometrów by  biegiem czonym, 

a wi c zaliczany zarówno do klasyfikacji otwartej, jak i do kombinacji. Jednak 

w pierwszej dziesi tce nie znalaz  si  aden kombinator, tylko sami biegacze 

specjali ci. Pierwszym kombinatorem w klasyfikacji by  Makkinen (Finlandia), 

dopiero na miejscu 15. 

Wynik biegu na 18 km: 1. Kurikkala (Finlandia), 2. Karppinen (Finlandia), 

3. Pahlin (Szwecja). Polacy: 36. Matuszny, 38. Nowacki, 51. Zubek, 55. Marusarz33. 

Wyniki biegu z o onego, w sk ad którego wchodzi  bieg na 18 km i skoki: 

1. Brauer (Niemcy), Sellin (Szwecja), 3. Fosseide (Norwegia). Polacy: 4. An-

drzej Marusarz, 7. Stanis aw Marusarz, 8. Wnuk, 11. Woyna-Orlewicz34. 

Bieg na 50 km 

Narciarski maraton na dystansie 50 km rozegrano 18 lutego na trasie ze star-

tu na Guba ówce w stron  Furmanowej, przez Nowe Bystre do Dzianisza, by po 

obej ciu Iwa skiego Wierchu przez P azówk  i Butorow  wróci  na met . Po-

wy sza trasa mia a d ugo  25 km i zawodnicy musieli pokona  j  dwukrotnie. 

Do biegu wystartowa o 50 zawodników, uko czy o 41. Faworyt biegu Norweg 

                                                 
31 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 47, s. 1. 
32 Tam e; „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 9, s. 4. 
33 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 48, s. 1. 
34 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 49, s. 1. 
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Bergendahl od pierwszego etapu znajdowa  si  na prowadzeniu, niesamowitego 

Norwega zaciekle goni  Fin – Karppinen. Bergendahl mia  k opoty na trasie bie-

gu z wi zaniem i wymieni  nart  na inn . Przepisy zezwala y na wymian  narty 

tylko pod warunkiem jej z amania. Norweg narty nie z ama  i Finowie mogli 

z o y  protest, który móg  wykluczy  fenomenalnego Norwega, jednak odst pili 

od takiej mo liwo ci i Bergendahl zosta  mistrzem wiata. 

Wyniki biegu na 50 km: 1. Bergendahl (Norwegia), 2. Karppinen (Finlan-

dia), 3. Gjöslinen (Norwegia). Polacy: 11. Zubek, 22. F frowicz, 24. Mardu a, 

28. Krysiak. Bieg zosta  zorganizowany perfekcyjnie. Polskie Radio prowadzi o 

z trasy biegu transmisje do siedmiu krajów. Aparatura mie ci a si  w namiocie 

na Guba ówce. Na trasie biegu ustawiono 8 sta ych punktów mikrofonowych, 

z których podawano na bie co relacj  z zawodów35. 

Otwarty konkurs skoków 

Konkurs skoków odby  si  19 lutego 1939 roku. Na stadionie pod Krokwi  

zebra o si  oko o 30000 widzów. Stadion zosta  na ten uroczysty dzie  wspania-

le udekorowany. Warunki nie ne by y jednak trudne, dlatego od wczesnego 

ranka rozpocz to pod kierunkiem p k. Wagnera przygotowania skoczni. Do 

konkursu zg oszono 68 zawodników, startowa o 48, sklasyfikowano 30. Skocz-

nia ze wzgl du na wie o spad y nieg i zlodzony zeskok by a do  trudna. S -

dziowie orzekaj cy zarz dzili drug  seri  skoków ze skróconego rozbiegu. Na 

starcie zebra a si  elita najlepszych skoczków wiata. Faworytami konkursu byli 

Norwegowie i Niemcy, którzy przyswoili sobie norweski styl skoków. W ród 

Polaków najwi ksze nadzieje pok adano w skokach Stanis awa Marusarza i m o- 

dego zakopia czyka Jana Kuli. Kula na treningu przed oficjalnymi zawodami 

osi gn  odleg o  85,5 metra, co by o nowym nieoficjalnym rekordem Wielkiej 

Krokwi. 

Wyniki konkursu skoków: 1. Bradl (Niemcy), 2. Round (Norwegia), 3. Kongs- 

gaard (Norwegia). Polacy: 5. Stanis aw Marusarz, 11. Kula, 15. Andrzej Marusarz36. 

Wojskowy bieg patrolowy 

Pi tek 17 lutego 1939 roku by  dniem wolnym w ramach oficjalnego pro-

gramu mistrzostw FIS. Dzie  ten po wi cono na wojskowy bieg patrolowy ze 

strzelaniem, który nie by  uznawany za oficjaln  konkurencj  FIS. 

Do biegu zg oszono 7 patroli: fi ski, w oski, szwedzki, niemiecki, w gierski, 

polski i rumu ski. Polski patrol przygotowywa  si  do startu na obozie trenin-

                                                 
35 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 51, s. 1; „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 9, s. 15. 
36 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 52, s. 1; „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 9, s. 3. 
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gowym w Kirach, pod okiem austriackiego trenera Seppa Röhrla. Posta  trenera 

Röhrla zapisa a si  na ciemnych kartach wojennej historii Zakopanego37. 

Bieg odby  si  na trasie pod Reglami. W pobli u skoczni treningowej znaj-

dowa a si  strzelnica, na której zawodnicy po przebiegni ciu 18,5 km oddawali 

po trzy strza y do kolorowych balonów.  

Wyniki biegu patrolowego: 1. Niemcy (Gaum, Zangl, Schaumann, Speckba-

cher), 2. Szwecja (Hjukstrom, Hjukstron, Ostensson, Svelender), 3. Polska (Ham- 

burger, Haratyk, Czepczor, Wawrzacz)38.  

Zamkni cie zawodów FIS w 1939 r. w Zakopanem odby o si  na stadionie 

pod Krokwi  w niedziel  19 lutego. Przed trybun  honorow  ustawione by y 

poczty sztandarowe pa stw bior cych udzia  w zawodach. Uroczysto  rozpo-

cz a si  od rozdania nagród dla zwyci zców konkursu skoków i biegu na 50 km. 

Zawody zamyka  przemówieniem prezes FIS mjr Oestgaard i min. Aleksander 

Bobkowski39. 

Organizacja narciarskich mistrzostw wiata odegra a du  rol  w historii Za-

kopanego i polskiego narciarstwa. Dzi ki mobilizacji grupy fanatyków narciar-

stwa powsta y liczne obiekty sportowe, funkcjonuj ce do dnia dzisiejszego. Od 

przesz o 70. lat nie uda o si  wybudowa  w Tatrach stacji narciarskiej na miar  

Kasprowego Wierchu czy te  Guba ówki. 

Bardzo du y post p w narciarstwie, a w szczególno ci rozwój dyscyplin 

zjazdowych, notuje si  w latach 1930–1939. W tych latach starty zakopia czy-

ków w zawodach mi dzynarodowych liczy si  ju  w setkach. Udzia  w mistrzo-

stwach licznej rzeszy dziennikarzy spowodowa  rozpropagowanie Zakopanego 

w kraju i zagranic . Niewiele jest takich miast na wiecie, gdzie tyle razy spoty-

kali si  najlepsi sportowcy z ca ego wiata: norweskie Oslo, szwedzkie Fallun, 

fi skie Lahtii, austriacki Innsbruck i polskie Zakopane. 

                                                 
37 Sepp Röhl – obywatel Austrii. Przyby  do Zakopanego w 1937 na zaproszenie PZN, by wzi  

udzia  w slalomie specjalnym, rok pó niej zosta  zaanga owany w charakterze instruktora nar-

ciarskiego. W sezonie letnim pracowa  w Warszawie jako instruktor tenisa. W pa dzierniku 

1939 powróci  do Zakopanego jako pracownik Gestapo. Posiadaj c du  wiedz  na temat ro-

dowiska narciarskiego, przyczyni  si  do aresztowa  wielu znanych dzia aczy i sportowców. 
38 „Raz Dwa Trzy” 1939, nr 9, s. 14. 
39 „Przegl d Sportowy” 1939, nr 52, s. 1. 
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Summary 

World Championships of the International Federation (FIS) in Zakopane, 

in the Years 1929 and 1939 

The aim of the article is to present the World Championships of the Interna-

tional Federation (FIS) organized in Zakopane in the period between the two 

world wars, in the years 1929 and 1939. The author describes the preparations 

for the championships, points out some sport buildings, which survived till the 

present times, as the material evidence of the competitions. He also shows the 

influence of the championships upon the development of Polish skiing, as well 

as the development of Zakopane and its popularization all over the world. The 

particular sport contests and the achieved results were systematized in the article. 

Keywords: skiing, FIS, World Championships of the International Federa-

tion (FIS), Zakopane. 
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