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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
 

GKS  Gimnazjalny Klub Sportowy

KS  Klub Sportowy lub Koło Sportowe

KSMM  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej

LOK  Liga Obrony Kraju

LZS  Ludowy Zespół Sportowy

MOK  Miejski Ośrodek Kultury

MOS  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

NAC  Narodowe Archiwum Cyfrowe

OSP  Ochotnicza Straż Pożarna

PTTK  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PW  Przysposobienie Wojskowe

PZN  Polski Związek Narciarski

PZW  Polski Związek Wędkarski

SKS  Spółdzielczy Klub Sportowy

sygn.  sygnatura jednostki zespołu archiwalnego

TKKF  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

TS  Towarzystwo Sportowe

UKS  Uczniowski Klub Sportowy

UM  Urząd Miasta

YMCA  Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej 
  (ang. Young Men’s Christian Association)

ZIO  Zimowe Igrzyska Olimpijskie



6

DZ
IE

DZ
IC

TW
O 

SP
OR

TO
W

E 
M

IA
ST

A 
M

SZ
AN

A 
DO

LN
A



7

DZIEDZICTW
O SPORTOW

E M
IASTA M

SZAN
A DOLN

A

WPROWADZENIE

Zwykło się przyjmować, że dzieje sportu w Mszanie Dolnej rozpoczęły się w 1904 roku, 
gdy został zawiązany mszański oddział popularnego w Galicji Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, choć sport uprawiano tam już wcześniej. „Sokół” 
hołdował ideałom olimpijskim, które wyrażała starożytna sentencja „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Przypadło to na okres, gdy stworzono i rozwijano ideę nowożyt-
nego ruchu olimpijskiego. Działalność mszańskiego gniazda „Sokoła” – podobnie 
jak pozostałych kół aktywnych w Galicji, a później w odrodzonej Polsce – polega-
ła, poza gimnastyką i wychowaniem fizycznym, także na wychowaniu kulturalnym. 
Przejawem aktywności „Sokoła” była też organizacja uroczystości patriotycznych 
na czele z obchodami pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 

Nie sposób przedstawiać dziedzictwa sportowego Mszany Dolnej, nie opisu-
jąc wkładu weń sąsiednich miejscowości. Dobrym przykładem lokalnej współpracy 
jest rozwój w regionie kolonii dla młodzieży oraz ruchu letniskowego, który rozpo-
czął się na początku XX wieku. Jeszcze przed pierwszą wojną światową docierali 
nad Rabę goście (także ze Lwowa), którzy korzystali z tutejszego kąpieliska. W tym 
czasie zorganizowano pierwsze z ognisk kolonii dla młodzieży, czyli Towarzystwo 
Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, do czego przyczynili się także mieszkań-
cy Mszany Dolnej. W latach 20. na zboczu góry Lubogoszcz  (968  m  n.p.m.) stwo-
rzono bazę dla popularnej organizacji YMCA (Związek Chrześcijańskiej Młodzieży 
Męskiej), której obozy odbywały się tu jeszcze w okresie powojennym. Wreszcie na 
przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku na Śnieżnicy (1 006 m n.p.m.) zbudowano 
bazę dla kolonii letniej Sodalicji Mariańskiej Uczniów Szkół Średnich.

Sport po drugiej wojnie światowej odrodził się w 1947 roku m.in. za sprawą 
Ludowego Zespołu Sportowego „Mszanka”. Aktywność fizyczna młodzieży skupio-
nej wokół braci Kazimierza i Władysława Sitkowskich, obejmująca często pionier-
skie na tym obszarze dyscypliny, stanowiła znaczący krok w stronę rozwoju spor-
tu w Mszanie Dolnej. Uprawiano m.in. piłkę nożną, siatkówkę, lekkoatletykę, skoki 
oraz zjazdy narciarskie. Chwalebną przeszłość i dokonania sportowe LZS „Mszan-
ka” można poznać dzięki kronice klubu spisanej przez Władysława Sitkowskiego, 
a opracowanej przez Stanisława Sitkowskiego.

Szczególne zasługi dla rozwoju mszańskiego sportu położyły tutejsze za-
kłady pracy. W pierwszej kolejności należy wymienić założoną w 1953 roku Spół-
dzielnię Pracy „Meblomet” (wcześniej jednak działającą pod innymi nazwami: 
Drzewna Spółdzielnia Pracy „Podkarpacie”, Spółdzielnia Pracy „Przemysł Drzew-
ny” oraz Spółdzielnia „Metalowo-Drzewna”). To właśnie przy tej spółdzielni działał 
klub  „Start”, z  którego rozwinął się później Klub Sportowy „Turbacz” – istniejący 
w mieście do dziś. Na szczególną uwagę zasługują sekcje piłkarska i biathlono-
wa, których sukcesy przypadły zwłaszcza na lata 80. Spółdzielnia utworzyła także 
własne koło PTTK, które organizowało rajdy górskie. Osiągnięcia sekcji sporto-
wych w „Meblomecie” utrwalił na kartach rzetelnie prowadzonej kroniki spółdziel-
ni pracy Józef Zawada.
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Drugim niezwykle istotnym miejscem, które walnie przysłużyło się do roz-
woju mszańskiego sportu, jest Zakład Artykułów Ściernych „Inco” (wcześniej Zjed-
noczone Zespoły Gospodarcze). Przy zakładzie istniało Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, w ramach którego funkcjonowały początkowo sekcje zjazdowa 
i tenisa stołowego. Wybitną rolę w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej ode-
grał Andrzej Miśkowiec. W 1965 roku był współzałożycielem słynnego Klubu Spor-
towego „Maraton”, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii sportów zimowych 
w regionie. Współtwórcą potęgi „Maratonu” był trener Adam Kasiński. Dzięki opie-
ce i finansowaniu klubu przez „Inco” udało się stworzyć dla zawodniczek narciar-
stwa biegowego bardzo dobre warunki do treningów oraz startów w zawodach, tak-
że rangi mistrzowskiej. Dzięki zaangażowaniu trenerów i nauczycieli okolicznych 
szkół w klubie wdrożono pionierski system selekcji i szkolenia zawodniczek. Sekcja 
biegów narciarskich kobiet „Maratonu” przez długie lata znajdowała się w ogólno-
polskiej czołówce.

Przy „Inco” działały też bezcenna z punktu widzenia rozwoju sportowego 
młodzieży wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i wyciąg orczykowy w Lubomie-
rzu. Na terenie zakładu funkcjonował tor igielitowy, a pracownicy korzystali z infra-
struktury wypoczynkowej. Rozwijano też inne dyscypliny: siatkówkę oraz szachy.

Przez kolejne dziesięciolecia w Mszanie Dolnej uprawiano sport wyczynowo 
i amatorsko. Obok sekcji piłki nożnej działały w mieście m.in. sekcje siatkówki, lekko-
atletyki, tenisa stołowego, narciarstwa zjazdowego, biegów narciarskich, a zawod-
nicy z sukcesami brali udział w „Próbie Limanowskiej”, sekcji wyczynowej „Maratonu”, 
a  następnie ogólnopolskich zawodach rangi mistrzowskiej. W regionie uprawiano 
kolarstwo, szachy i inne dyscypliny. Istotnym momentem dla rozwoju mszańskiego 
sportu były lata 90., gdy transformacja wymusiła na zakładach pracy wprowadzenie 
zmian w dotychczasowej strukturze finansowania sekcji sportowych.

W 1948 roku oddano do użytku pełnowymiarowy basen, ukończony według 
przedwojennego jeszcze projektu hr. Mariana Krasińskiego. Sport w Mszanie Dolnej 
mógł rozwijać się także dzięki okolicznym wyciągom orczykowym oraz powstającej 
tu infrastrukturze samorządowej. Warto w tym kontekście wymienić trzy obiekty. 
Przede wszystkim należy wspomnieć o wybudowanym w latach 1974–1980 w czynie 
społecznym oraz  przy  istotnym wkładzie miasta stadionie miejskim. Dla  rozwo-
ju biathlonu ważna okazała się otwarta w 1979 roku miejska strzelnica sportowa. 
W 2011 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 została zaś oddana do użytku pełnowy-
miarowa Miejska Hala Sportowa z widownią. Służy ona zarówno uczniom, jak i sek-
cjom sportowym, w tym popularnej w mieście sekcji piłki siatkowej.

Współczesność sportu w Mszanie Dolnej kształtuje się nadal w oparciu 
o kluby (na czele z KS „Turbacz”) oraz sekcje sportowe i stowarzyszenia. Uprawia-
ne są piłka nożna, siatkówka, taekwondo olimpijskie (UKS  „Koryo”), karate, sza-
chy oraz taniec towarzyski. Rozwijają się inicjatywy turystyczne, m.in. popularny 
projekt Odkryj Beskid Wyspowy oraz wyjątkowa Olimpiada Notarialna. Sukcesy, 
w tym międzynarodowe, odnoszą członkowie PZW Koło „Mszanka”. Zorganizowa-
ne w 2003 roku spektakularne obchody 50-lecia KS „Turbacz” obfitowały w towa-
rzyskie mecze piłkarskie przeciwko rywalom z najwyższych klas rozgrywkowych. 
Imponujący dorobek sportowy, a przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców 
Mszany Dolnej, trenerów i pedagogów oraz zakładów pracy działających na tere-
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nie miasta to piękne świadectwa skutecznych działań na rzecz kultury fizycznej. 
Jest to także wyzwanie dla nas i dla przyszłych pokoleń – jesteśmy odpowiedzialni 
za to, aby wysiłki naszych poprzedników nie poszły na marne. Wszystko to składa 
się na dziedzictwo sportowe Miasta Mszana Dolna, które w 2022 roku będzie obcho-
dzić 70-lecie nadania praw miejskich. Przez cały ten czas zarówno sport, jak i po-
wstająca tu infrastruktura były – i nadal są – składnikami mszańskiej tożsamości.

* * *

Rok 2021, czyli przygotowania książki, stanowi piękną klamrę dla prezentowanych 
w  niniejszej publikacji treści z dwóch powodów. W  skali globalnej był to rok, gdy 
odbyły się przesunięte z 2020 roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Dobre rezulta-
ty osiągnięte przez reprezentantów Polski (szczególnie w lekkoatletyce) skłaniają 
do refleksji i przywodzą na myśl wspomnienia o polskich sportowcach wyczyno-
wych. W panteonie największych osobistości polskiego sportu świeci przecież 
gwiazda Justyny Kowalczyk – pochodzącej z  Kasiny Wielkiej królowej polskich 
sportów zimowych, początkowo trenującej w mszańskim KS „Maraton”. W skali lo-
kalnej rok 2021 przyniósł natomiast modernizację stadionu miejskiego oraz realiza-
cję mikroprojektu Aktywni z każdej strony. Polsko-słowackie dziedzictwo sportowe 
Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna. Jednym z jego owoców jest ta książka. Niniejsza 
praca ma charakter albumowy i wspomnieniowy. Ze  względu na braki w dokumen-
tacji wspomnienia mieszkańców stały się jednym z najważniejszych źródeł pozy-
skanych informacji. Książka ta jest próbą równoczesnego opisania sportowej prze-
szłości i współczesności kultury fizycznej w Mszanie Dolnej. Wierzę, że jej wydanie 
i upowszechnienie przyczyni się do utrwalenia pamięci o zasłużonych osobach i bę-
dzie przyczynkiem do dalszych badań oraz kolejnych opracowań, które wzmocnią 
zainteresowanie sportem w regionie.

Pragnę złożyć podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do powstania tego opracowania. Wspomnienia, informacje i fotografie przekazali: 
Mieczysław Armatys, Piotr Armatys, Marian Chrustek, Stanisław Chrustek, Łukasz 
Dobrowolski, Stanisław Golonka, Zbigniew Kaleta, Zbigniew Karpierz, Anna Knap-
czyk, Stanisław Knapczyk, Rafał Kubowicz, Zygmunt Łyżnicki, Jan Madej, Mieczy-
sław Magierski, Janusz Matoga, Helena Mikołajczyk-Kuczaik, Stanisław Mrowca, 
Czesław Nawara, Jan Piekarczyk, Feliks Piwowar, Janusz Potaczek, Antoni Róg, 
Jan Sitkowski, Józef Sitkowski, Ryszard Sitkowski, Stanisław Sitkowski, Wojciech 
Sitkowski, Czesław Szynalik, Andrzej Wnękowicz, Jan Zapała, Tadeusz Zapała, Jan 
Ziemianin, Piotr Ziemianin, Wiesław Ziemianin, Artur Żaba oraz Bolesław Żaba. 
Dziękuję także wszystkim niewymienionym Informatorom i  innym osobom, które 
podzieliły się wspomnieniami i materiałami fotograficznymi.

Składam wreszcie podziękowania trenerom i działaczom, którzy przez lata 
współtworzyli struktury sekcji sportowych, dbając o zachowanie pamięci o dzie-
dzictwie sportowym Miasta Mszana Dolna. Wyrażam także wdzięczność Urzędowi 
Miasta za wszelkie udzielone wsparcie.

Michał Wójcik
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ÚVOD

Spravidla sa prijíma, že dejiny športu v Mszane Dolnej sa začínajú v roku 1904, to je 
po založení mszanskej pobočky Gymnastického spolku „Sokol” populárneho v ce-
lom Haliči, aj keď sa obyvatelia mesta venovali športu už skôr. Spolok vyzdvihoval 
olympijské ideály výstižne vyjadrené starodávnou sentenciou: „V  zdravom tele 
zdravý duch“. Dialo sa to v čase, keď svetlo sveta uzrela myšlienka moderného olym-
pijského hnutia. Činnosť mszanského hniezda „Sokola“ – podobne ako v celom Haliči 
a neskôr v obrodenom Poľsku – bola okrem gymnastiky a telesnej výchovy zame-
raná taktiež na kultúrnu výchovu. Príkladom aktivít „Sokola“ boli tiež vlastenecké 
slávnosti s oslavami 500. výročia bitky pri Grunwalde.

Prezentácia športového dedičstva Mszany Dolnej je nemožná bez poukázania 
na prínos susedných obcí. Dobrým príkladom je rozvoj táborov pre mládež a rekre-
ačných sídel v celom regióne na začiatku 20. storočia. Ešte pred prvou svetovou 
vojnou na brehoch Raby oddychovali hostia (prichádzali sem až z Ľvova), ktorí vyu-
žívali tunajšie kúpalisko. V tomto období bola založená prvá organizácia na podporu 
rekreačných táborov pre deti, bol to Spolok detskej rekreácie v obci Poręba Wiel-
ka, na čom sa podieľali aj obyvatelia Mszany Dolnej. V 20. rokoch bola na svahoch 
vrchu Lubogoszcz (968 m n.m.) vybudovaná základňa populárnej organizácie YMCA 
(Kresťanského združenia mladých ľudí), ktorá tu svoje tábory organizovala ešte 
po vojne. Nakoniec na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia bola na Śnieżnici 
(1 006 m n.m.) postavená báza pre letný tábor Mariánskej družiny študentov stred-
ných škôl.

Šport sa po druhej svetovej vojne obrodil v roku 1947 a to vďaka Ľudovému 
športovému mužstvu „Mszanka“. Fyzická aktívnosť mládeže sústredenej okolo bra-
tov Kazimierza a Władysława Sitkowských, často priekopnícka v disciplínach, bola 
významným krokom k rozvoju športu v Mszane Dolnej. Trénoval sa futbal, volejbal, 
atletika, skoky na lyžiach a zjazdové lyžovanie. Veľkolepú minulosť a športové úspe-
chy Ľudového športového mužstva „Mszanka“ nájdete v kronike klubu, ktorú zosta-
vil Władysław Sitkowski a spracoval Stanisław Sitkowski.

Mimoriadne zásluhy pre rozvoj mszanského športu mali tunajšie podniky. 
V  prvom rade treba uviesť Výrobné družstvo „Meblomet“, založené v  roku 1953 
(na  začiatku pod inými názvami: Drevárske výrobné družstvo „Podkarpacie”, Vý-
robné družstvo „Przemysł Drzewny” a Družstvo „Spółdzielnia Metalowo-Drzewna”). 
Práve pri tomto družstve fungoval Športový klub „Start“, z ktorého sa rozvinul ne-
skorší Športový klub „Turbacz“ známy v meste dodnes. Veľkú pozornosť si zaslúži 
futbalová a biatlonová sekcia, ktorá najväčšie úspechy slávila najmä v 80. rokoch. 
Družstvo zriadilo tiež vlastnú pobočku Poľského turistického spolku PTTK, ktorá 
organizovala horské túry. Úspechy športových sekcií v „Meblomete“ zachytil Józef 
Zawada na stránkach dôsledne vedenej kroniky výrobného družstva.

Druhým veľmi dôležitým podnikom, ktorý v značnej miere prispel k rozvo-
ju mszanského športu, je Závod na výrobu brúsnych prostriedkov „Inco“ (predtým 
Združené hospodárske podniky). Pri podniku fungoval Spolok pre podporu telesnej 
výchovy, v ktorom bola na začiatku aktívna sekcia zjazdového lyžovania a stolné-
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ho tenisu. V Spolku pre podporu telesnej výchovy zohrával významnú úlohu Andr-
zej Miśkowiec, ktorý bol v roku 1965 spoluzakladateľom slávneho športového klu-
bu „Maraton“. Zapísal sa zlatými písmenami v dejinách zimných športov v regióne, 
spolutvorcom sily klubu bol tréner Adam Kasiński. Vďaka úsiliu a investovaným 
finančným prostriedkom „Inco“ boli zabezpečené veľmi dobré podmienky pre prí-
pravu pretekárok v bežeckom lyžovaní a  možnosť štartovania v pretekoch aj na 
úrovni majstrovstiev. Vďaka trénerom a učiteľom z okolitých škôl klub zorganizoval 
priekopnícky systém výberu a školení pretekárok. Sekcia bežeckého lyžovania žien 
„Maraton“ patrila k poľskej špičke po dlhé roky.

Pri „Inco“ fungovala aj požičovňa lyží a  lyžiarskeho výstroja a  lyžiarsky vlek 
v  Lubomierzi, čo bolo priam neoceniteľné pre športový rozvoj mládeže. V  areáli 
podniku bola v prevádzke umelohmotná dráha a bohatá rekreačná infraštruktúra. 
Rozvíjali sa aj iné disciplíny ako volejbal a šach.

V ďalších desaťročiach sa v Mszane Dolnej trénovali na profesionálnej aj ama-
térskej úrovni rôzne disciplíny. Okrem futbalu boli v meste oddiely volejbalu, atleti-
ky, stolného tenisu, zjazdového lyžovania, behu na lyžiach a pretekári sa úspešne 
zúčastňovali na pretekoch „Próba Limanowska“, na profesionálnej sekcii „Marato-
nu“ a následne na celopoľských majstrovských turnajoch. V regióne bola populárna 
cyklistika, šach aj iné disciplíny. Dôležitý moment pre mszanský šport nastal v 90. 
rokoch, keď si transformácia vynútila na výrobných podnikoch zmenu doterajšej 
štruktúry financovania športových sekcií. 

V  roku 1948 bol skolaudovaný veľký plavecký bazén dokončený ešte podľa 
predvojnového projektu grófa Mariana Krasińského. Šport sa v Mszane Dolnej mohol 
rozvíjať aj vďaka lyžiarskym vlekom v susedných obciach a infraštruktúre budovanej 
samosprávami. Medzi nimi treba uviesť tri objekty: predovšetkým je to mestský šta-
dión, postavený dobrovoľníkmi a s prispením mesta v rokoch 1974 – 1980. Pre rozvoj 
biatlonu mala veľký význam mestská športová strelnica otvorená v roku 1979. V roku 
2011 bola skolaudovaná veľká Mestská športová hala s hľadiskom pri základnej škole 
č. 1. Slúži žiakom aj športovým oddielom, využívajú ju tiež nadšenci volejbalu, ktorý je 
populárny v našom meste.

Dnešný športový život v Mszane Dolnej je naďalej výsledkom činnosti klubov 
(so ŠK  Turbacz na čele), športových sekcií a  združení. Trénuje sa futbal, volejbal, 
olympijské taekwondo (UKS Koryo), karate, šach, spoločenský tanec. Rozvíjajú sa 
turistické iniciatívy, napr. realizuje sa populárny projekt „Objavte Ostrovné Beskydy“ 
a jedinečná Notárska olympiáda. Úspechy (a to aj medzinárodné) dosiahli členovia 
Poľského rybárskeho zväzu združení v  miestnej organizácii Mszanka. Veľkolepé 
oslavy 50. výročia činnosti ŠK Turbacz, organizované v roku 2003, oplývali priateľ-
skými futbalovými zápasmi so špičkovými súpermi.

Pôsobivé športové úspechy a predovšetkým účasť obyvateľov Mszany Dol-
nej, trénerov, pedagógov a podnikov pôsobiacich v meste sú krásnym svedectvom 
efektívnych aktivít v prospech telesnej kultúry. Je to zároveň výzva pre nás a pre 
budúce generácie. Sme zodpovední za to, aby usilie našich predchodcov neprišlo 
nazmar. To všetko tvorí športové dedičstvo Mszany Dolnej, ktorá bude v roku 2022 
oslavovať 70. výročie udelenia mestských práv. Po celý ten čas šport bol (a naďalej 
je) spolu s budovanou infraštruktúrou súčasťou mszanskej identity.
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* * *

Z dvoch dôvodov je rok 2021 krásnym impulzom pre vydanie tejto publikácie. Z glo-
bálneho hľadiska to bol rok, v  ktorom sa konali Olympijské hry v  Tokiu preložené 
z  roku 2020. Dobré výsledky reprezentantov Poľska (najmä v  atletike) navodzujú 
reflexiu a spomienky na poľských profesionálnych športovcov. V panteóne najväč-
ších osobností poľského športu predsa žiari hviezda Justyny Kowalczyk – kráľov-
nej poľských zimných športov pochádzajúcej z Kasiny Wielkiej, ktorej klubom bol 
na začiatku ŠK Maraton v Mszane. Z lokálneho hľadiska priniesol rok 2021 moder-
nizáciu mestského štadióna a realizáciu mikroprojektu „Aktívni na každej strane” 
–  poľsko-slovenské športové dedičstvo obce Nižná a  mesta Mszana Dolna. Jed-
ným z jeho výstupov je práve táto štúdia.

Kniha má charakter albumu so spomienkami, pričom sa prevažne zakladá 
na spomienkach obyvateľov, a to z dôvodu nedostatku značnej časti dokumentácie. 
Je to pokus o zosumarizovanie športovej minulosti a dnešného diania telesnej vý-
chovy v Mszane Dolnej. Verím, že prispeje k zachovaniu pamäti o zaslúžilých ľuďoch, 
že bude príspevkom k ďalšiemu výskumu a k ďalším štúdiám, ktoré posilnia záujem 
o šport v  regióne.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vzniku tejto publikácie. Spo-
mienky, informácie a  fotografie poskytli: Mieczysław Armatys, Piotr Armatys, 
Marian Chrustek, Stanisław Chrustek, Łukasz Dobrowolski, Stanisław Golonka, 
Zbigniew Kaleta, Zbigniew Karpierz, Anna Knapczyk, Stanisław Knapczyk, Rafał 
Kubowicz, Zygmunt Łyżnicki, Jan Madej, Mieczysław Magierski, Janusz Matoga, 
Helena Mikołajczyk-Kuczaik, Stanisław Mrowca, Czesław Nawara, Jan Piekarczyk, 
Feliks Piwowar, Janusz Potaczek, Antoni Róg, Józef Sitkowski, Ryszard Sitkowski, 
Stanisław Sitkowski, Wojciech Sitkowski, Czesław Szynalik, Andrzej Wnękowicz, 
Jan Zapała, Tadeusz Zapała, Jan Ziemianin, Piotr Ziemianin, Wiesław Ziemianin, 
Artur Żaba a Bolesław Żaba. Ďakujem tiež všetkým nespomenutým informátorom 
a iným ľuďom, ktorí sa podelili o svoje spomienky a fotografické materiály.

Ďakujem tiež trénerom a aktivistom, ktorí sa po celé roky podieľali na vzni-
ku štruktúr športových sekcií, ďakujem všetkým, ktorí dbali o zachovanie pamäti 
o športovom dedičstve mesta Mszana Dolna. Týmto vyjadrujem vďaku Mestskému 
úradu Mszana Dolna za poskytnutú podporu.

Michał Wójcik
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

Rok 1904 to moment wyjątkowy w dziejach mszańskiego sportu. W czerwcu zało-
żono tutaj oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, czyli jednej z pierwszych 
organizacji wychowania fizycznego i gimnastyki na ziemiach polskich. 

Pierwsze gniazdo „Sokoła” powstało w 1867 roku we Lwowie, a kolejne za-
wiązywały się na przełomie XIX i XX wieku. Ich głównym obszarem działalności był 
teren Galicji Zachodniej. Rozwijano przede wszystkim sekcje gimnastyczne, wio-
ślarskie oraz jeździeckie. Dla członków „Sokoła” rozwój tężyzny fizycznej był równie 
istotny co wychowanie kulturalne, propagowanie wiedzy krajoznawczej czy rozbu-
dzanie ducha obywatelskiego poprzez organizację wydarzeń patriotycznych.

5 czerwca 1904 roku odbyło się uroczyste otwarcie mszańskiego oddzia-
łu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Łącznie w inauguracji wzięło udział 
120 druhów, w tym 24 z Mszany Dolnej. Po ćwiczeniach goście udali się na festyn, 
wzięli też udział w loterii fantowej na cele nowo utworzonego gniazda organizacji. 
Obszerna relacja z tego wydarzenia została opublikowana na łamach „Przewodnika 
Gimnastycznego Sokół” w lipcu 1904 roku.

Mszański „Sokół” rozwijał się dosyć prężnie m.in. dzięki wsparciu znakomi-
tych obywateli: sędziów, notariuszy, adwokatów, hrabiego, kupców i rzemieślni-
ków. Wśród ówczesnych działaczy wymienić można sędziego Stanisława Panasia 
czy notariusza Walerego Krawczyńskiego. Jednym z  honorowych członków od-

Strona z pisma „Przewodnik Gimnastyczny Sokół”, 1904 rok. 
Na jego łamach opublikowano relację z inauguracji mszańskiego gniazda „Sokoła”
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działu został ks. Józef Stabrawa, miejscowy proboszcz, należący jednocześnie 
do Polskiego Związku Narciarskiego. W okresie międzywojennym pełnił on także 
funkcję radnego Rady Powiatu Limanowskiego oraz członka jej Wydziału.

Mszańskie gniazdo „Sokoła” utrzymywało żywe kontakty z sąsiednimi od-
działami w Limanowej, Nowym Targu, a nawet we Lwowie. Według sprawozdania 
Towarzystwa za 1910 rok tutejsze gniazdo liczyło już 36 członków, z których więk-
szość ćwiczyła fizycznie. 

10 lipca 1910 roku działacze zorganizowali w Mszanie Dolnej słynne obcho-
dy grunwaldzkie w  pięćsetną rocznicę bitwy. Korespondent krakowskiego pisma 
„Nowa Reforma” opisał przebieg uroczystości, której ważnymi częściami były wy-
stęp chóru „Sokoła” oraz popisy sprawnościowe drużyn sokolich z Mszany Dolnej 
i Limanowej:

[…] Miejscowy ks. wikary poświęcił krzyż pamiątkowy i wygłosił mowę oko-
licznościową o Jagielle i Jadwidze, następnie chór Sokoła odśpiewał „Orzeł 
Biały”, a wreszcie cała publiczność „Jeszcze Polska nie zginęła”. Po prze-
mowie prezesa Sokoła, który oddał krzyż w opiekę gminie, pochód powrócił 
do Mszany [Dolnej], a stamtąd ruszył do wsi Niedźwiedź i Poręba Wielka, bio-
rąc tam udział w obchodzie grunwaldzkim.

Powróciwszy do Mszany Dolnej, pochód ruszył do pobliskiego lasku, gdzie 
odbył się festyn ludowy, na  którego program złożyły się ćwiczenia wolne 
i lancami Sokoła, do których oprócz tutejszych druhów stanęła drużyna z są-
siedniego gniazda limanowskiego.

Obóz narciarski w Mszanie Dolnej, prawdopodobnie lata 30. 
W tle kościół parafialny, zabudowania w centrum oraz góra Lubogoszcz (968 m n.p.m.). 
Fot. autor nieznany; ze zbiorów Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej
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Mszański oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wziął także udział 
w organizacji tutejszych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w latach 
1914 i 1916. Szczególną aktywność wykazywał ówczesny prezes gniazda, notariusz 
Walerian Krawczyński. Członkowie zarządu mszańskiego „Sokoła” odegrali ważną 
rolę w okresie pierwszej wojny światowej. Wielu z nich weszło w 1914 roku w skład 
struktur powiatowych Naczelnego Komitetu Narodowego, czyli reprezentacji poli-
tycznej Polaków w Galicji.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” rozwijało aktywność sportową w okre-
sie międzywojennym. W nowo wybudowanej siedzibie prowadzono zajęcia gimna-
styczne i organizowano szkolenia Przysposobienia Wojskowego. Wśród członków 
„Sokoła” w przedwojennej Mszanie Dolnej coraz większą popularność zdobywało 
narciarstwo. W latach 30. zbudowano na Grunwaldzie pierwszą tymczasową skocz-
nię narciarską, która umożliwiała oddanie skoku nawet na odległość 22 m. Najlep-
szymi skoczkami byli wówczas W. Łazowski i S. Sadowy.

Mszański oddział Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” został roz-
wiązany tuż po drugiej wojnie światowej. Pod koniec 1947 roku majątek nieruchomy 
stowarzyszenia przeszedł na rzecz gminy, a następnie – od roku 1952 – miasta Msza-
na Dolna. Zaczął wówczas pełnić funkcję oświatową: od 1948 roku w dawnej siedzi-
bie „Sokoła” mieścił się oddział szkolny dla najmłodszych klas. W sali gimnastycz-
nej nadal odbywały się zajęcia wychowania fizycznego. Po wojnie w budynku działał 
także teatr amatorski, w którym wystawiano m.in. wodewil Krowoderskie zuchy Ste-
fana Turskiego, Białe fartuszki Konstantego Krumłowskiego, Zemstę i Śluby panień-
skie Aleksandra Fredry, Skąpca Moliera, Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 
Tym  sposobem gmach „Sokoła” jeszcze przez kilkadziesiąt lat po wojnie odgrywał 
rolę jednego z najważniejszych mszańskich obiektów sportowych i kulturalnych.

Dawny budynek Towarzystwa wciąż jest zresztą ważnym punktem na kultu-
ralno-oświatowej mapie miasta. Od 1978 roku znajduje się w tym miejscu siedziba 
Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej. Warto podkreślić, że także współcześnie bu-
dynek przez wielu mieszkańców nazywany jest „Sokołem”. To pokazuje, że wśród 
mieszkańców ciągle żywa jest pamięć o tak zasłużonym stowarzyszeniu.

Dokument wydany 
przez Polskie 
Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” 
w Mszanie Dolnej, 
1932 rok. 
Ze zbiorów prywatnych 
Anny Knapczyk
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MSZANA DOLNA – 
MIEJSCOWOŚĆ LETNISKOWA

Początki ruchu letniskowo-turystycznego w Mszanie Dolnej sięgają pierwszych lat 
XX  wieku, a zatem okresu poprzedzającego wybuch pierwszej wojny światowej. 
Goście chętnie przybywali do powiatu limanowskiego, by zaczerpnąć górskiego 
powietrza, skorzystać z kąpielisk oraz występujących tu wód mineralnych. Mszana 
Dolna zaczęła zyskiwać popularność dzięki atrakcyjnemu położeniu geograficzne-
mu, które coraz powszechniej doceniano w kręgach krajoznawczych.

Taką notatkę na temat walorów krajobrazowych Mszany Dolnej znajdujemy 
w popularnym przewodniku Mieczysława Orłowicza (1881–1959), który został wyda-
ny przed pierwszą wojną światową (drugie wydanie w 1919 roku):

Mszana Dolna – (55 km, 392 m n.p.m.) pięknie położone wśród Gorców nad 
Rabą miasteczko. Hotel Kleinmanna, restauracyje Kleinmanna, Świętalskie-
go i Gloser-Kałuskiego. Kościół wzniesiony w  1891 r. Ma dwa stare obrazy 
z  XVI w. Na górze nad miastem pamiątkowy Krzyż Grunwaldzki. 

Ze względu na ładne położenie i kąpiele rzeczne w Rabie, przybywa tu 
ok.  400  letników. Wycieczki na  Strzebel (977 m), gdzie znajdują się groty, 
na Lubogoszcz (967 m), po drodze wodospady „Sokół” – w zimie na okolicz-
nych stokach bardzo dobre tereny narciarskie.

Wspominający międzywojenną Mszanę Dolną Aleksander Kalczyński także odnoto-
wał jej walory krajobrazowo-turystyczne: „Gdy się przechodziło w tym czasie ulicami, 
pachniało lasem, żywicą. Te zapachy były, prócz gór i rzeki, doskonałą reklamą”.

Rozwój kolei ułatwiał ruch turystyczny tak w naszym regionie, jak i w całej Ga-
licji. W 1884 roku otwarto stację kolei żelaznej w Mszanie Dolnej, co umożliwiło póź-
niejsze uruchomienie sezonowych „pociągów kąpielowych”. Były to bezpośrednie 
połączenia ze Lwowa i Krakowa do Rabki i Chabówki. Pociągi kursowały przez na-
sze miasto. Dla przykładu: w 1896 roku utrzymywano połączenie między Krakowem 
a Mszaną Dolną w okresie od 25 lipca do 15 września. W 1898 roku w sezonie wakacyj-
nym, tj. od 1 lipca do 30 września, na odcinku Mszana Dolna-Rabka-Chabówka kurso-
wał specjalny pociąg, będący przedłużeniem połączenia Zakopanego ze Lwowem. 
Prezentowany obok wycinek z pisma „Zdrojowiska” zawiera rozkład jazdy z 1898 roku. 

Nie bez znaczenia dla wzrostu liczby gości w sezonie letnim było urucho-
mienie bezpośrednich pociągów z Warszawy do Mszany Dolnej. Zabiegał o to m.in. 
mszański proboszcz ks. Józef Stabrawa (1881–1942), który propagował rozwój ru-
chu turystycznego i budownictwa letniskowego w okolicy. Powoli rozwijał się także 
ruch automobilowy. Warto w tym kontekście odnotować pionierską wycieczkę gór-
ską z 27–29 czerwca 1914 roku, którą Krakowski Klub Automobilowy zainaugurował 
swoją działalność. Trasa rajdu wiodła z Krakowa do Zakopanego, następnie przez 
Nowy Targ, Czerwony Klasztor, Szczawnicę i Mszanę Dolną. 



19

DZIEDZICTW
O SPORTOW

E M
IASTA M

SZAN
A DOLN

A

Rozkład pociągów kąpielowych kursujących między Lwowem a Rabką 
i Chabówką przez Mszanę Dolną. Rozkład opublikowany na łamach 
czasopisma „Zdrojowiska”  (Tarnów) 1898, nr 3, z dn. 5.06., s. 7

Dworzec autobusowy 
na placu 
Świętego Ducha 
w Krakowie, 1932 rok.  
Pasażerki oczekują 
na autobus 
do Mszany Dolnej. 
Fot. NAC, 
sygn. 1-G-3900-6 
(domena publiczna)
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Dojazd z Krakowa do Mszany Dolnej w okresie międzywojennym stał się ła-
twiejszy również dzięki bezpośrednim połączeniom autobusowym. Prezentowane 
powyżej fotografie przedstawiają dworzec autobusowy na placu Świętego Ducha 
w Krakowie oraz pasażerów oczekujących z bagażami na kurs.

Według zestawienia stworzonego przez Henryka Mianowskiego w 1934 roku, 
a  zamieszczonego w  publikacji pt. Znaczenie gospodarcze ruchu turystyczno-
-uzdrowiskowego w  Polsce. Rozważania na czasie, Mszana Dolna była najbardziej 
popularnym kierunkiem wyjazdów turystycznych na terenie powiatu limanowskie-
go. W 1933 roku odwiedziło ją 2 400 osób, dzięki czemu znalazła się pośród najpo-
pularniejszych miejscowości letniskowych i uzdrowisk przedwojennego wojewódz-
twa krakowskiego. Pod tym względem wyprzedzały Mszanę Dolną m.in. Zakopane, 
Krynica, Rabka, Szczyrk czy Zawoja. Od początku XX wieku modne były zwłaszcza 
uzdrowiska w Krynicy i Szczawnicy. Niektórzy zamożniejsi przedstawiciele inteli-
gencji i wolnych zawodów z Mszany Dolnej także wypoczywali w tamtych stronach.

Znaczące nasilenie ruchu letniskowego w Mszanie Dolnej utrzymywało się 
aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Według danych statystycznych zgroma-
dzonych przez Tadeusza Chorabika, w 1937 roku nasze miasto (czyli przedwojen-
na Gmina I: Mszana Dolna wraz ze Słomką) w dalszym ciągu było w sezonie letnim 
najpopularniejszym wśród turystów celem podróży na terenie powiatu limanow-
skiego. W  okresie między kwietniem a październikiem odwiedziły Mszanę Dolną 
1 654 osoby, co stanowiło połowę wszystkich gości odwiedzających Limanowsz-
czyznę w 1937 roku. Powiat zdobywał stopniowo turystyczną popularność w daw-
nym województwie krakowskim, zaś Mszana Dolna była powszechnie uznawana 
za jego letniskową wizytówkę. Turyści mogli korzystać z szybko rozbudowującej się 
tu w okresie międzywojennym bazy noclegowej.

Układanie bagażu na dachu autobusu wyjeżdżającego w kierunku Mszany Dolnej, 
1932 rok. Trasa – tak jak współcześnie – wiodła przez Lubień i Kasinkę Małą.  
Fot. NAC, sygn. 1-G-3900-7 (domena publiczna)
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TOWARZYSTWO 
KOLONII WAKACYJNYCH 
W PORĘBIE WIELKIEJ

W 1901 roku nauczyciele IV Gimnazjum w Krakowie – Władysław Koch i Antoni Le-
kszycki –  zainicjowali powstanie Tymczasowego Komitetu Wakacyjnego, który 
w 1904 roku przekształcił się w Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych. Czołowym dzia-
łaczem TKW był w tamtym czasie Henryk Jordan (1842–1907), lekarz i społecznik 
znany m.in. z zakładania ogrodów dla dzieci.

W 1905 roku Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych odkupiło od hr. Antoniego 
Wodzickiego (1848–1918) stary drewniany budynek podworski na terenie Poręby 
Wielkiej. Wodzicki był wówczas właścicielem klucza wielkoporębskiego oraz po-
słem do austriackiej Rady Państwa. W tzw. Starej Kolonii zorganizowano kolonie 
dla młodzieży gimnazjalnej z Krakowa i Podgórza (które do 1915 roku było samo-
dzielnym miastem). 

W pierwszej kolonii brało udział 34 uczniów, lecz po zbudowaniu nowego 
budynku w 1907 roku obiekt mógł pomieścić znacznie więcej gości, dzięki czemu 
liczba uczestników wyjazdów wzrosła do około 120.

Drewniany budynek kolonii, tzw. Stara Kolonia zakupiona w 1905 roku 
przez Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych. 
Pocztówka ze zbiorów Autora
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W 1914 roku Towarzystwo pozyskało murowany budynek, w którym obecnie 
mieści się Dom Wczasów Dziecięcych. W latach 1924–1938 wybudowano wodo-
ciąg oraz basen kąpielowy. To tutaj w 1927 roku swój jubileusz literacki obchodził 
Władysław Orkan (1875–1930). Istotny wkład w rozwój placówki miało dwóch oby-
wateli Mszany Dolnej. Franciszek Dubowy jako dyrektor fabryki konserw rybnych 
C.  Warhanek dotował kolonie. Mszański medyk dr Władysław Czapliński pełnił 
z kolei w obiekcie dyżury lekarskie.

Powstanie Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych w Porębie Wielkiej z pewno-
ścią przyczyniło się do wzrostu turystycznej popularności całego regionu. Mszana 
Dolna obsługiwała ruch podróżnych poprzez kolej, urząd pocztowo-telegraficzny, 
bazę noclegową i węzeł infrastruktury drogowej.
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LUBOGOSZCZ – 
BAZA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY  
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
„POLSKA YMCA”

Historia Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” rozpoczęła się w la-
tach  20. – tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W 1923 roku opuścili 
Polskę członkowie amerykańskiej YMCA, którzy przybyli wraz z armią gen. Józefa 
Hallera. Ich misją było niesienie pomocy materialnej i psychologicznej osobom po-
szkodowanym w czasie Wielkiej Wojny, zwłaszcza dawnym jeńcom wojennym, zde-
mobilizowanym żołnierzom i ich rodzinom, przesiedleńcom czy ubogim studentom.

Polsko-amerykańska grupa młodzieży z YMCA wspięła się na górę Lubo-
goszcz wiosną 1923 roku, poszukując odpowiedniego miejsca na obozowisko. 
Przybysze zwrócili uwagę na polanę z jeziorem nazywanym powszechnie Żabim 
Okiem. W latach 20. na górze Lubogoszcz (968 m n.p.m.) powstała stała baza „Pol-
skiej YMCA”. Była ona drugim – po założonym na początku XX wieku Towarzystwie 
Wczasów Dziecięcych – ogniskiem kolonii dla młodzieży w okolicy Mszany Dolnej. 

W 1924 roku młodzież z Warszawy, Łodzi i Krakowa rozbiła obóz na wysoko-
ści około 600 m n.p.m. Rok później wybudowano dziesięć drewnianych domków, 
dom dla kierownika i jadalnię, a także przygotowano teren pod boisko sportowe. 

W 1931 roku wyschło „Żabie Oko”. W stosunkowo krótkim czasie wybudowa-
no basen pływacki o wymiarach 8 x 25 m. Powszechnie podkreśla się, iż jest to 
jeden z najwyżej położonych basenów w polskich górach. 

W latach 1926–1939 i po wojnie w latach 1945–1949 obozy organizował tam 
krakowski oddział YMCA. Miały one charakter inkluzywny: łączyły młodzież z róż-
nych grup społecznych. Współcześnie obiekt należy do Krakowskiego Szkolnego 
Ośrodka Sportowego i funkcjonuje pod nazwą Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa.

Obóz YMCA, 
widok ogólny 
z 1925 roku. 
Źródło: NAC, 
sygn. 1-P-913-1 
(domena publiczna)
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Młodzi uczestnicy obozu podczas układania kamiennych ścieżek między domkami. 
Źródło: NAC, sygn. 1-P-913-4 (domena publiczna)

Uczestnicy obozu podczas kąpieli w tzw. Żabim Oku na górze Lubogoszcz, 1925 rok.
Źródło: NAC, sygn. 1-P-913-3 (domena publiczna)
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Uczestnicy zawodów sportowych podczas zbiórki na placu bazy, sierpień 1936 roku.
Źródło: NAC, sygn. 1-P-915 (domena publiczna)

Uczestnicy rajdu górskiego podczas rozdania nagród koncernu „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”. Zbigniew Grabowski, przedstawiciel redakcji, wręcza nagrody na dziedziń-
cu obozu „Beskid” w bazie „Polskiej YMCA”, 1932 rok. 
Źródło: NAC, sygn. 1-P-916-1 (domena publiczna)
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Plakat obozu letniego „Beskid” w bazie „Polskiej YMCA” z 1929 roku

 

25 
INTERNAL USE ONLY INTERNAL USE ONLY 

Uczestnicy rajdu górskiego podczas rozdania nagród koncernu „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego”. Zbigniew Grabowski – przedstawiciel redakcji – rodaje nagrody na 

dziedzińcu obozu „Beskid” w bazie „Polskiej YMCA”, 1932 rok. 

Źródło: NAC, sygn. 1-P-916-1 (domena publiczna) 

 

Plakat obozu letniego „Beskid” w bazie „Polskiej YMCA” z 1929 roku 
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Plakat obozu „Beskid” w bazie „Polskiej YMCA” z 1931 roku
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KOLONIA LETNIA 
NA ŚNIEŻNICY

W 1928 roku na górze Śnieżnica (1 006 m n.p.m.) założono kolonię letnią dla Soda-
licji Mariańskiej Uczniów Szkół Średnich. Pomysł ten poddał już rok wcześniej ks. 
Józef Winkowski (1888–1951), założyciel Sodalicji w szkołach średnich oraz później-
szy opiekun kolonii. Księdza Winkowskiego sprowadził w to miejsce mszański pro-
boszcz i dziekan, ks. Józef Stabrawa (1881–1942). 

Kolonię letnią dla młodzieży uruchomiono już w 1930 roku, po zaledwie 
dwóch latach od rozpoczęcia budowy. Na terenie kompleksu kolonii mieściły się 
trzy budynki mieszkalne: „Krakowianka”, „Wilnianka” i  „Zakopianka” (ukończona 
w 1934 roku). W roku 1931 wybudowano na terenie kompleksu drewnianą kaplicę. 
W  1933 były tu już boiska do  piłki siatkowej i  nożnej oraz mały basen kąpielowy 
o  wymiarach 6 x 12 m, wtedy też powstała świetlica z biblioteką. W okresie letnim 
organizowano dwa czterotygodniowe turnusy dla młodzieży z obszaru całej odro-
dzonej Polski. Obiekt funkcjonuje do dziś jako Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjno-
-Rekreacyjny na Śnieżnicy.

Zbudowana w 1931 roku kaplica kolonii na Śnieżnicy. 
Pocztówka ze zbiorów Autora
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SZKOLENIA I OBOZY 
PRZYSPOSOBIENIA 
WOJSKOWEGO

Władze Drugiej Rzeczpospolitej traktowały przysposobienie wojskowe i obronne 
młodzieży niezwykle poważnie. Ze względu na burzliwe doświadczenia z czasu 
pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej oraz ogólne uwarunkowa-
nia międzynarodowe traktowano je jako elementy systemu obrony państwa. Mo-
bilizację społeczeństwa wyrażało hasło „Naród pod bronią”. Cel, jakim była pełna 
społeczna mobilizacja, realizowano konsekwentnie w dwudziestoleciu międzywo-
jennym poprzez nauczanie przysposobienia wojskowego. Program ten wdrażano 
wśród dzieci i młodzieży w ramach przedmiotu szkolnego, lecz także na poziomie 
hufców harcerskich czy  seminariów nauczycielskich, poprzez działania wśród 
młodzieży przedpoborowej oraz rezerwistów. Działania te miały na celu skrócenie 
czasu służby wojskowej oraz poprawę sprawności fizycznej i ogólnego stanu zdro-
wia młodzieży. W latach 20. powstawały w Polsce liczące się organizacje przygo-
towujące młodych do służby wojskowej. Jedną z nich było zawiązane w 1927 roku 
Przysposobienie Wojskowe, które prowadziło działalność w ramach wychowania 
obywatelskiego i fizycznego oraz wyszkolenia wojskowego.

W Mszanie Dolnej odbywało się szkolenie organizowane przez obwodową ko-
mendę PW nr 91 w Nowym Sączu przy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Zajęcia 
prowadzono w budynku mszańskiego „Sokoła”. W latach 30. komendantem obwodu 
był kpt. Ignacy Jeleń. Na prezentowanej legitymacji wydanej Franciszkowi Knap-
czykowi w 1935 roku zamieszczono wyciąg z regulaminu odznaki PW.

Legitymacja Franciszka Knapczyka po ukończeniu II stopnia PW. 
Ze zbiorów prywatnych Anny Knapczyk
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Walory krajobrazowe Mszany Dolnej dostrzegały także inne stowarzyszenia. 
W sierpniu 1926 roku odbył się tu letni obóz przysposobienia obronnego. Organi-
zacji wydarzenia podjęła się Legia Akademicka z Krakowa, zaś na miejsce obozo-
wania wybrano mszańskie Zarabie. Obóz trwał sześć tygodni, a młodzież szkolna 
i akademicka spędzała czas na gimnastyce i ćwiczeniach wojskowych. Program 
obfitował w zajęcia sportowe z różnych dyscyplin.

Należy podkreślić, iż było to największe wydarzenie o charakterze sporto-
wym w przedwojennej Mszanie Dolnej, dzięki czemu przyciągnęło uwagę korespon-
dentów prasowych. Zdjęcie przedstawiające obozowy posiłek na świeżym powie-
trzu trafiło na okładkę tygodnika „Światowid”. Korespondent opatrzył je notatką: 
„Fotografia nasza przedstawia obóz przysposobienia pod Mszaną Dolną, w ślicznej 
górskiej okolicy, gdzie obecnie zakończono kurs ze wspaniałymi rezultatami”.

Z tego obozu pochodzi seria fotografii Koncernu „Ilustrowanego Kuriera Co-
dziennego” udostępniona w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Obóz Legii Akademickiej 
w Mszanie Dolnej. 
Okładka tygodnika 
„Światowid”, 
nr 36 (109) 
z dn. 4.09.1926                
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Zawody w skoku w dal. 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-10 (domena publiczna)

Obozowy posiłek na świeżym powietrzu. 
Do obiadu przygrywa usytuowana po prawej orkiestra. 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-4 (domena publiczna)
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Studenci – uczestnicy obozu Legii Akademickiej – podczas zajęć szermierczych 
(ćwiczenia na bagnety). Walkę obserwowała licznie zgromadzona publiczność. 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-7 (domena publiczna)

Studenci z Legii 
Akademickiej z tubą. 
Źródło: NAC,
 sygn. 1-W-2377-5 
(domena publiczna)
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Młodzież akademicka podczas zajęć gimnastycznych pod gołym niebem.
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-8 (domena publiczna)

Konkurs skoku wzwyż. 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-11 (domena publiczna)
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Bieg przełajowy. Widoczny student pokonujący rzekę Raba. 
W tle góra Lubogoszcz (968 m n.p.m.). 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-9 (domena publiczna)

Zakończenie zawodów lekkoatletycznych i rozdanie nagród. 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-2377-13 (domena publiczna)
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LUDOWY ZESPÓŁ 
SPORTOWY „MSZANKA”

Druga wojna światowa zebrała w całej Polsce tragiczne żniwo, doprowadzając 
do ogromnych strat demograficznych i materialnych. W powojennej rzeczywisto-
ści natomiast większość dziedzin życia została rychło upolityczniona – spotkało to 
także sport i wychowanie fizyczne. Chociaż to w Warszawie decydowano o struk-
turach odradzającego się sportu, oddolnie powstawały koła i drużyny ludowych ze-
społów. Zmęczeni wojną ludzie tęsknili za zwykłym życiem, a sport dawał namiast-
kę normalności.

Władysław Sitkowski wspomina w swojej kronice, że w pierwszych latach 
po wojnie trudno było ponownie zmobilizować młodzież w Mszanie Dolnej do upra-
wiania sportu, który przecież zaszczepił tu już w 1904 roku „Sokół”. Wiosną 1947 roku 
powstała jednak pionierska drużyna LZS „Mszanka” skupiona wokół Kazimierza Sit-
kowskiego, który uczył mszańską młodzież zasad gry w piłkę nożną. Sitkowski był 
w tamtym okresie najlepszym sportowcem w Mszanie Dolnej. W składzie pierwszej 
jedenastki „Mszanki” znaleźli się kolejno: Kazimierz Sitkowski, J. Prosiek, S. Jusz-
czak, J. Lewek, J. Kotarba (bramkarz), L. Kotarba, S. Łabuz, M. Chrustek, W. Bed-
narczyk, Julian Nawieśniak i W. Janus. W inaugurującym spotkaniu LZS „Mszanka” 
uległ drużynie z Wieliczki wynikiem 2:6 (1:3). Obie bramki dla LZS zdobył Kazimierz 
Sitkowski.

W roku 1948 rozpoczęto budowę boiska sportowego w pobliżu dawnej su-
szarni. W prace włączyli się m.in. zawodnicy LZS, uczniowie zajęć praktycznych 
z gimnazjum ogólnokształcącego czy obozujący w Mszanie Dolnej harcerze z So-
kołowa. Z ich drużyną LZS rozegrał swój pierwszy towarzyski mecz piłkarski (re-

Zawodnicy 
LZS „Mszanka” 
oraz sympatycy 
drużyny 
po meczu 
siatkarskim, 
1949 rok.
Fot. ze zbiorów 
prywatnych 
rodziny 
Sitkowskich
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mis 1:1), w drugim zaś wystąpił przeciwko mszańskim „oldboyom” (zwycięstwo 6:2). 
Drużyna „Mszanki” grała jeszcze wówczas w tenisówkach i niejednolitych strojach. 

W tamtym czasie w Mszanie Dolnej rywalizowały ze sobą drużyny czterech 
stowarzyszeń: Ludowy Zespół Sportowy „Mszanka” (LZS), Gimnazjalny Klub Spor-
towy (GKS), Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej (KSMM). Jak odnotował Władysław Sitkowski, w 1949 roku ze-
spół piłkarski „Mszanki” rozegrał mecze z GKS przy Gimnazjum Ogólnokształcą-
cym w Mszanie Dolnej (2:0) oraz z  „Gwardią” Myślenice (1:3), „Limanowianką” (1:9), 

Piłkarze LZS „Mszanka” wraz z sympatykami piłki nożnej. 
W górnym rzędzie od lewej: Kazimierz Stachura, Kazimierz Sitkowski 
i Franciszek Burdel, u dołu Władysław Sitkowski w stroju LZS „Mszanka”, 1950 rok. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich
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LZS „Dobrzanką” (10:0) i LZS „Orkanem” Raba Wyżna (3:2). Na zakończenie sezonu 
zespół „Mszanki” otrzymał koszulki od Władysława Popiołka, gospodarza LZS.

Wkrótce jedną z najważniejszych dyscyplin sportowych uprawianych w ra-
mach LZS „Mszanka” stała się piłka siatkowa. W 1950 roku rozegrano trójmecz po-
między drużynami LZS, Gimnazjum Ogólnokształcącego i KSMM, w którym zwycię-
stwo odniosła „Mszanka”. Sportowcy częstokroć cieszą się popularnością w spo-
łecznościach lokalnych, z których się wywodzą – tak też było pod koniec lat 40. i  50. 
w  Mszanie Dolnej, gdy swoje spotkania rozgrywali zawodnicy tutejszego LZS. Sym-
patycy i fani gromadzili się na meczach siatkarskich i piłkarskich, aby zagrzewać 
do walki członków lokalnych drużyn. 

Warto dodać, że LZS „Mszanka” to także sporty zimowe. Od 1949 roku organi-
zowane były biegi narciarskie dla seniorów i juniorów. W 1949 roku w biegu narciar-
skim wzięło udział 55 zawodników; turniejem kierował Julian Toliński, a głównym 
sędzią był Sadowski. W biegu na 12 km zwyciężył Kazimierz Sitkowski (LZS) przed 
Władysławem Maciejczakiem (ZHP), zaś na 8 km – K. Śliwiński przed Franciszkiem 
Szarkiem (obaj z GKS). Bieg ten należy uznać za wydarzenie pionierskie dla sportów 
zimowych w powojennej historii Mszany Dolnej.

W 1950 roku LZS zorganizował kolejny bieg narciarski na 8 i 16 km. Łącznie 
wzięło w nim udział 35 zawodników oraz 2 zawodniczki. Na kartach kroniki „Mszan-
ki” odnotowano zwycięzców biegu: w najliczniejszej kategorii seniorskiej zwyciężył 
Kazimierz Sitkowski (LZS), wyprzedzając drugiego H. Klubę (LZS) o 10 minut. Kolej-
ne lokaty uzyskali J. Prosiek (LZS) oraz Władysław Maciejczak (GKS). W kategorii 
juniorskiej najlepsi byli B. Wojciechowicz (GKS) oraz F. Łabuz (LZS). W biegu kobiet 
zwyciężyła J. Piekarczyk (GKS) przed H. Dobrowolską (GKS).

Grupowe zdjęcie młodych narciarzy z gimnazjum ogólnokształcącego (GKS), 
obecna ul. Leśna, około 1949 roku. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich
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Bieg narciarski, 1950 rok. 
Fot. ze zbiorów rodziny 

Sitkowskich

Bieg narciarski, 1950 rok. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich
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Zawody lekkoatletyczne w 1952 roku, Władysław Sitkowski podczas pchnięcia kulą. 
Zawodnik „Mszanki” w tym samym roku został mistrzem powiatu limanowskiego 
w tej konkurencji. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich

W 1951 roku zawiązano w ramach LZS „Mszanka” sekcje lekkoatletyczną 
oraz siatkówki kobiet. Zawody lekkoatletyczne zorganizowano w Mszanie Dolnej 
z okazji 1  Maja. Wzięły w nich udział drużyny szkoły zawodowej, szkoły męskiej 
i LZS „Mszanka”. Wśród zaplanowanych na ten dzień konkurencji znalazły się biegi, 
pchnięcie kulą i skok wzwyż. Władysław Sitkowski relacjonował zawody biegowe 
poprzez mszański radiowęzeł. 

Działalność LZS „Mszanka” należy uznać za pionierską. Klub otworzył po 
wojnie nowy rozdział w historii sportu w Mszanie Dolnej. Zawodnicy przetarli szlaki 
w licznych dyscyplinach: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, biegach i skokach 
narciarskich czy skoku wzwyż. Ludowy Zespół Sportowy dał też szansę młodzieży 
z Mszany Dolnej i sąsiednich wsi na rozwój i realizację pasji. Wybitną rolę w „Mszan-
ce” odegrali bracia Władysław i Kazimierz Sitkowscy. Na bazie doświadczeń sporto-
wych „Mszanki” oraz dzięki inicjatywie kilku zawodników powstał wkrótce w Msza-
nie Dolnej kolejny LZS.
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SKOKI NARCIARSKIE 
NA GRUNWALDZIE

Skoki narciarskie były w Polsce stosunkowo rozpoznawalną dyscypliną sportową 
dzięki przedwojennym sukcesom trzech słynnych zakopiańczyków: Aleksandra 
Rozmusa (1901–1986), Bronisława Czecha (1908–1944) i Stanisława Marusarza (1913–
1993). W okresie międzywojennym w Mszanie Dolnej uprawiano skoki narciarskie 
na pierwszej tymczasowej skoczni na tzw. Kobylej Głowie, czyli północnym zboczu 
Wsołowej (624  m n.p.m.). Konstrukcja obiektu umożliwiała oddanie skoku nawet 
na odległość 22 m. Najlepszymi skoczkami byli wówczas W. Łazowski i S. Sado-
wy. Istotnym problemem był jednak utrudniony dostęp do nart, a na krótszych niż 
180  cm nie dało się skakać, o czym wspominał Władysław Sitkowski na kartach 
wspomnianej wcześniej kroniki LZS „Mszanka”. Później – podczas okupacji – Niem-
cy rekwirowali narty. 

Przedwojenną tradycję uprawiania skoków narciarskich w naszym mieście 
wskrzesili już w 1945 roku bracia Władysław i Kazimierz Sitkowscy oraz J. Knapczyk. 
Podstawowym problemem związanym z uprawianiem skoków narciarskich była ko-
nieczność zapewnienia przyszłym skoczkom odpowiedniej infrastruktury. W latach 
1945–1950 w każdym sezonie zimowym budowano nową skocznię na Grunwaldzie. 

W 1951 roku przystąpiono do budowy skoczni w tym samym miejscu, jednak 
już z wykorzystaniem trwalszych materiałów. Z okazji otwarcia obiektu w 1951 roku 
zorganizowano otwarty konkurs skoków narciarskich. Zwyciężył w nim Władysław 
Sitkowski (skok na 22 m) przed Aleksandrem Madeyskim i Tadeuszem Kupcem.

Od 1951 roku zawodnicy LZS „Mszanka” brali udział w mistrzostwach dawnego 
województwa krakowskiego, a niektórzy skoczkowie, m.in. Władysław Sitkowski 
(trzecie miejsce w mistrzostwach województwa) i Aleksander Madeyski, zakwalifi-
kowali się do udziału w mistrzostwach Polski.

W latach 60. nadal uprawiano w Mszanie Dolnej skoki narciarskie. W latach 
1968–1969 uruchomiono na Wsołowej (od strony Łostówki) wyciąg bezpodporowy, 
tzw. wyrwirączkę. Konstrukcja była skierowana w stronę południową, a wprawiał 
ją w ruch spalinowy agregat. Do grona zawodników uprawiających wówczas w na-
szym mieście skoki narciarskie należeli m.in. Jan Sitkowski, Marian Lipiński, Sta-
nisław Knapczyk, Jan Mucha, Antoni Nawieśniak, Stanisław Nawieśniak, Wojciech 
Pitala czy Edward Szczęsnowski. Spośród wymienionych skoczków wyróżniał się 
Jan Sitkowski, który skakał na nartach dłuższych niż konkurenci – miały one trzy 
dodatkowe rowki i były typowymi „skokówkami”. Jan Sitkowski odziedziczył te nar-
ty po braciach, także bardzo zdolnych skoczkach: Kazimierzu i Władysławie. Dru-
gim czołowym skoczkiem był Marian Lipiński, który samodzielnie wykonał swoje 
narty. Skakał doskonale pod względem technicznym, był niezwykle sprawny i silny 
fizycznie. Lipiński w latach 60. podnosił ciężary, a nawet zorganizował pokaz swo-
ich umiejętności w  obecnym budynku MOK (gmach został wzniesiony w  okresie 
międzywojennym jako Podhalański Dom Ludowy im. Władysława Orkana).
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Uczestnicy otwartego konkursu skoków narciarskich. 
W górnym rzędzie od lewej: Władysław Sitkowski (w stroju LZS „Mszanka”), 
Tadeusz Kupiec, Aleksander Madeyski i Władysław Wojciechowski, 1951 rok. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich

Władysław Sitkowski 
podczas skoku 
na Grunwaldzie. 
W tle zimowy pejzaż 
Mszany Dolnej: 
budynek sądu, 
kolej i zabudowania 
mieszkalne. 
Fot. ze zbiorów 
prywatnych rodziny 
Sitkowskich
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OTWARTY 
BASEN KĄPIELOWY

Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Mszanie Dolnej współtworzy także duży, 
otwarty basen kąpielowy znajdujący się przy obecnej ul. Marka. Uruchomiono go 
w 1948 roku na podworskiej działce przy tartaku. Jego użytkownikiem w pierwszych 
latach po zakończeniu drugiej wojny światowej był Marian Krasiński (1909–1965), syn 
dawnego właściciela mszańskiego dworu, hr. Henryka Krasińskiego (1866–1928).

Basen kąpielowy w Mszanie Dolnej miał wymiary olimpijskie (50 x 30 m) i był 
podłączony do  bieżącej wody. Hrabia Krasiński przeznaczył na ten cel znaczące 
(jak na lata powojenne) środki, zaś historię basenu udokumentował w swoich wspo-
mnieniach Franciszek Knapczyk. Po upaństwowieniu tartak przeszedł w  użytko-
wanie GS  „Samopomoc Chłopska”, a następnie Spółdzielni „Metalowo-Drzewnej” 
(obecny „Meblomet”). Basen trafił z kolei w zarząd Prezydium Gminnej Rady Naro-
dowej w  Mszanie Dolnej, która po kilku latach użytkowania przekazała go wspo-
mnianej spółdzielni.

Przejmując od gminy basen kąpielowy, Spółdzielnia „Metalowo-Drzewna” zo-
bowiązywała się do utrzymania go w kolejnych latach w dobrym stanie oraz do bie-
żącej konserwacji. Basen był udostępniany mieszkańcom Mszany Dolnej oraz od-
wiedzającym miejscowość letnikom. Poza sezonem letnim pełnił także funkcję 
zbiornika przeciwpożarowego. Prezes Spółdzielni Pracy Bolesław Wołoszyn pla-
nował zadaszenie obiektu, by umożliwić całoroczne korzystanie z basenu miesz-
kańcom oraz pracownikom „Meblometu”. Na basenie kąpielowym odbywały się za-
wody pływackie na szczeblu powiatowym.

Otwarty basen kąpielowy przy obecnej ul. Marka, lata 60. 
Źródło: Mszana Dolna. Informator, oprac. Julian Toliński, Kajetan Szylkiewicz, Gustaw 
Leszczyński, Stanisław Szyller i inni, red. Zdzisław Sroka, Kraków 1966
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Młodzież mszańska na basenie kąpielowym. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Anny Kadłubek

Na basenie ważną rolę odgrywali ratownicy. Poza pełnieniem obowiązków 
uczyli mszańską młodzież oraz pracowników Spółdzielni Pracy „Meblomet” pływa-
nia. W pamięci mieszkańców Mszany Dolnej szczególnie zapisało się rodzeństwo 
ratowników – Zbigniew i Maria Jaworscy. Zbigniew Jaworski był uczestnikiem mor-
skich maratonów pływackich i w latach 60. należał w tej kategorii do ogólnopol-
skiej czołówki. Zasłynął zwycięstwami w zawodach organizowanych na Zalewie 
Zegrzyńskim, Jeziorze Rożnowskim oraz w maratonie morskim na Półwyspie Hel-
skim. W 1983 roku został trenerem sekcji pływackiej KS „Korona” Kraków, stając się 
filarem tego klubu. Pływanie nie było jego jedyną pasją – Zbigniew Jaworski był tak-
że dobrym siatkarzem. W latach 60. i 70. grywał w piłkę siatkową na boisku w tzw. 
małym parku z Ryszardem Sitkowskim, Stanisławem Knapczykiem (późniejszy za-
wodnik „Hutnika” Kraków), Aleksandrem Druetem, Andrzejem Nawieśniakiem, Ada-
mem Paćko, Leonem Paćko, Wiesławem Knapczykiem, Władysławem Gocałem 
i Wojciechem Pitalą.

W latach 1975–1976 zawieszono funkcjonowanie basenu kąpielowego. Pro-
blem uniemożliwiający korzystanie z obiektu stanowiła sadza opadająca z komi-
na zakładu oraz  trociny z cyklonów (zbiorników na trot). Nie udało się wówczas 
uruchomić również basenu przy nowo wybudowanym stadionie sportowym przy 
ul. Spadochroniarzy.
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KOLARSTWO

W 1948 roku na trasie Warszawa–Praga i Praga–Warszawa zorganizowano pierw-
szy kolarski Wyścig Pokoju. Od 1952 roku łączył on Warszawę z Berlinem i Pragą, 
a z czasem także i innymi stolicami bloku wschodniego. Trasa Wyścigu Pokoju liczy-
ła ponad 2000 km, a samo wydarzenie stało się fenomenem sportowym i społecz-
nym. Od lat 50. do 70. kolarze tacy jak Stanisław Królak czy – w późniejszym okre-
sie – Ryszard Szurkowski cieszyli się w Polsce statusem gwiazd i byli prawdziwymi 
bohaterami zbiorowej wyobraźni, gromadząc na zawodach tysiące kibiców.

Popularność tej dyscypliny nie ominęła Mszany Dolnej. Pierwsze pomysły 
utworzenia tu sekcji kolarstwa pojawiły się już w 1959 roku. Pracownicy Spółdzielni 
„Metalowo-Drzewnej” zrzeszeni w LZS „Start” zaproponowali, by obok piłki nożnej 
rozwinąć także sekcję sportów rowerowych. Jak czytamy na kartach kroniki zakła-
du, na jej utworzenie nie pozwoliły wówczas problemy finansowe przedsiębiorstwa.

Najlepszym z mszańskich kolarzy był Tadeusz Franczak, lecz w historii sportu 
zapisali się także Józef Piekarczyk, Józef Aksamit, Piotr Banasiak, Stanisław Chru-
stek i Adam Piekarski – niemal wszyscy związani z „Meblometem”.

Dość długo regularne korzystanie z rowerów pozostawało poza zasięgiem 
miłośników kolarstwa. Mszańscy kolarze kupowali je własnym sumptem. Dogodną 
okazją do popularyzacji sportu rowerowego w Mszanie Dolnej okazały się zawody 
sportowe organizowane po pochodach pierwszomajowych. Z czasem w obchody te 
zaczęli włączać się także motocykliści, m.in. wspomniani Tadeusz Franczak i Sta-
nisław Chrustek oraz Edward i  Krzysztof Radiowscy.

W regionie organizowano coroczne pierwszomajowe wyścigi kolarskie róż-
nych kategorii wiekowych: dzieci na trasie do „Zakrętu” i z powrotem; starsi na tra-
sach Mszana Dolna–Lubień, natomiast dorośli ścigali się na trasie Mszana Dolna–
Lubomierz–Przysłop. Przez lata cieszyły się one niesłabnącą popularnością wśród 
uczestników. Na linię startu garnęła się młodzież, a wydarzenie gromadziło na tra-
sie tłumy widzów. Organizację wyścigów kolarskich w regionie wspierał w tamtym 
czasie „Meblomet”.
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Wyścig kolarski 
Mszana Dolna–
Lubień–Mszana 
Dolna, lata 60. 
Na zdjęciu 
ul. Nowotki 
(obecnie Kolbego). 
Fot. Franciszek 
Huzior. 
Ze zbiorów 
prywatnych 
Stanisława 
Chrustka

Kolarski 
„Młody Wyścig 
Pokoju”. 
Z przodu od lewej 
Stanisław 
Knapczyk, 
Adam Paćko, 
Władysław 
Znachowski. 
Fot.  Archiwum 
UM Mszana Dolna

Obchody 1 Maja, 
rajd motocyklowy 
dawną ul. 1 Maja 
(obecnie Piłsudskiego), 
1964 rok. Na motocyklach 
od strony Słomki 
wjeżdżają pod wiadukt 
kolejowy (od lewej): 
Tadeusz Franczak, 
Edward Radiowski, 
Krzysztof Radiowski 
i Stanisław Chrustek 
na motocyklu Java. 
Fot. ze zbiorów 
prywatnych 
Stanisława Chrustka
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POCZĄTKI KS „MARATON”

Herb KS „Maraton” 
Mszana Dolna

Przy Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych „Inco” w Mszanie Dolnej działało 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF). Chętnie dołączali do niego mło-
dzi pracownicy zakładu. Istniały tu początkowo dwie sekcje sportowe: narciarstwa 
zjazdowego (alpejska) oraz tenisa stołowego. Oprócz nich powstały w kolejnych la-
tach sekcje brydża sportowego, piłki siatkowej i szachów. 

Na bazie TKKF doprowadzono w 1965 roku do powstania legendarnego Klu-
bu Sportowego „Maraton” Mszana Dolna. W gronie założycieli znaleźli się Andrzej 
Miśkowiec, który zajmował się narciarstwem zjazdowym oraz Edward Pintscher, 
Mieczysław Armatys, Stanisław Rataj i Ryszard Czerwiakowski. Wszyscy oni byli 
czynnymi sportowcami, np. Mieczysław Armatys uprawiał boks, lekkoatletykę i te-
nis stołowy. Ryszard Czerwiakowski był z kolei trenerem siatkówki stosującym no-
watorskie metody.

Sekcja tenisa stołowego, jedna z dwóch pierwszych powstałych w obrębie 
klubu, wnet zaczęła odnosić sukcesy, z których najważniejsze przypadły na lata 70. 
Za największe osiągnięcie drużynowe sekcji uważa się dotarcie do poziomu drugiej 
ligi ogólnopolskiej. Mieczysław Armatys wspomina, że w tenisa stołowego w „Mara-
tonie” grali m.in. Stanisław Kursa, Piotr Pięta (z Tymbarku), Sułowski oraz pojedyn-
czy zawodnicy z Krakowa i Krzeszowic. Najmłodszym zawodnikiem był Wojciech 
Pitala, który grał wówczas jako junior. Do dziś popularyzuje on dyscyplinę w Msza-
nie Dolnej, prowadząc sekcję tenisa stołowego w „Turbaczu”.

Andrzej Miśkowiec założył w „Maratonie” sekcję zjazdową. Legitymację z nu-
merem 1 otrzymał Stanisław Knapczyk, pierwszy zawodnik oraz początkowo naj-
lepszy młody narciarz w Mszanie Dolnej. Knapczyk wielokrotnie zwyciężał w zawo-
dach podokręgu limanowskiego i nowosądeckiego w grupie juniorów, stanął także 
na podium mistrzostw okręgu krakowskiego w 1970 roku. Pod koniec lat 60. do sek-
cji dołączyli Jan i Stanisław Sitkowscy oraz Wojciech Pitala. Jako junior grał także 
Stanisław Sitkowski.

Wkrótce szeregi prowadzonej przez Andrzeja Miśkowca sekcji alpejskiej za-
silili także Józef Sitkowski, Janusz Cyrek czy Stanisław Róg. Około roku 1970 Jó-
zef Sitkowski przejął po Stanisławie Knapczyku pałeczkę najlepszego narciarza 
w mieście. Po nim liderem „Maratonu” został pochodzący z Rabki Andrzej Niżnik, 
zwycięzca w wielu zawodach na szczeblu okręgowym. Niżnik został do sekcji alpej-
skiej zrekrutowany osobiście przez trenera Andrzeja Miśkowca.
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Od 1972 roku chętnie korzystano z wyciągu orczykowego w Lubomierzu. 
Wybudowało go krakowskie przedsiębiorstwo budowlane „Budostal” (wcześniej 
w Lubomierzu korzystano z wyciągu bezpodporowego, który z kolei postawił dział 
głównego mechanika „Inco”). W Lubomierzu organizowano zawody zjazdowe, m.in. 
Ogólnopolską Międzyzakładową Spartakiadę Narciarską. W zawodach uczestniczyli 
także narciarze z Mszany Dolnej. Dużą sprawnością odznaczali się m.in. wspomniani 
Józef Sitkowski czy Stanisław Róg – obaj wyćwiczeni przez Andrzeja Miśkowca.

„Inco” w Mszanie Dolnej 
w latach 60. 
Fot. autor nieznany, 
źródło: Mszana Dolna. 
Informator, dz. cyt., 
Kraków 1966

Józef Sitkowski 
podczas zjazdu 
(wyciąg w Lubomierzu). 
Fot. ze zbiorów prywatnych 
rodziny Sitkowskich
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Niektórzy zawodnicy „Maratonu” z lat 60. kontynuowali karierę w sporcie wy-
czynowym. Na uwagę zasługuje wspomniany Stanisław Knapczyk, który związał 
się z krakowskimi klubami siatkarskimi: AZS-em (w latach 1970–1974) oraz z „Hutni-
kiem” (w latach 1974–1979). Z AZS-em zdobywał medale akademickich mistrzostw 
Polski, a w barwach „Hutnika” sięgnął m.in. po Puchar Polski i wicemistrzostwo 
kraju. Działo się to w latach, gdy reprezentacja Polski zdobyła mistrzostwo świata 
(1974 rok) oraz mistrzostwo olimpijskie (1976 rok); Knapczyk występował w „Hutni-
ku” razem z reprezentantami kraju: Wiesławem Czają, Markiem Karbarzem i Broni-
sławem Bebelem.

Wobec rozwoju sekcji alpejskiej (oraz powstałej w 1975 roku sekcji wyczyno-
wej biegów narciarskich) kwestią wielkiej wagi stało się pozyskiwanie nart biego-
wych dla TKKF i „Maratonu”. Okazało się to możliwe m.in. dzięki współpracy z „Pol-
sportem Szaflary”, wówczas czołowym polskim producentem sprzętu narciar-
skiego. Przy „Inco” funkcjonowała także bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju 
młodzieży sportowej wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, która długo cieszyła 
się popularnością wśród pracowników „Inco” i członków TKKF. Prowadził ją Włady-
sław Syrek, magazynier w zakładzie. 

Stanisław Róg 
podczas Ogólnopolskiej 
Międzyzakładowej Spartakiady 
Narciarskiej zorganizowanej 
przez „Inco” w 1976 roku. 
Fot. ze zbiorów 
rodziny Sitkowskich
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SEKCJA WYCZYNOWA 
BIEGÓW NARCIARSKICH 
W KS „MARATON”

W 1975 roku powstała sekcja wyczynowa narciarstwa biegowego „Maratonu”. Jej 
założycielem był Adam Kasiński (1941–2013), którego uznaje się za twórcę utrzymu-
jącej się przez następne ćwierć wieku potęgi biegowej klubu. W 1964 roku Kasiński 
ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie uzyskał tytu-
ły magistra oraz trenera narciarstwa biegowego pierwszej klasy. W 1978 roku pod-
niósł swoje kwalifikacje, zdobywając licencję trenera drugiej klasy. 

W 1975 roku Adam Kasiński odszedł z KS „Limanovia”. Od tego momentu aż 
do 1981 roku pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej w  Niedźwiedziu. Placówka brała wówczas udział w eksperymencie nazy-
wanym „Próbą Limanowską”. W roku 1975 trener związał się także z KS „Maraton” 
Mszana Dolna, gdzie w latach 1975–1981 prowadził grupę utalentowanych dziewcząt 
z Niedźwiedzia, Poręby Wielkiej, Kasiny Wielkiej, Podobina i Lubomierza. 

Agnieszka Golonka wylicza zawodniczki z klas piątych i szóstych, które 
w tamtym okresie należały do grupy trenera Kasińskiego, a za kilka lat stanowiły już 
czołówkę młodziczek i juniorek w Polsce. W tym gronie znalazły się m.in. Michalina 
Maciuszek, Halina Górniak, Zofia Liberda, Władysława Zapała, Halina Mikołajczyk 
oraz kilkanaście innych, bardzo utalentowanych dziewcząt. W późniejszym okresie 
dołączyli do „Maratonu” w kategorii juniorów młodszych także chłopcy, m.in. Zbi-
gniew Kaleta i  Jan Ziemianin, którzy z czasem zasilili powstałą w 1978 roku sekcję 
biathlonową KS „Turbacz”.

KS „Maraton” święcił pierwsze sukcesy pod koniec lat 70. W 1978 roku Mi-
chalina Maciuszek zdobyła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików. 
W niedługim czasie wspomniane zawodniczki (Maciuszek, Górniak, Liberda i Zapa-
ła) otrzymały powołania do reprezentacji Polski.

Na przełomie lat 70. i 80. KS „Maraton” znajdował się pod patronatem mszań-
skiego zakładu „Inco” oraz Rady Głównej Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki „Ogni-
wo” w Nowym Sączu. Zapewniło to klubowi odpowiednie warunki materialne do dal-
szej profesjonalnej pracy z młodzieżą. Warto tu wspomnieć, jak wielką rolę w rozwoju 
klubu odegrał dyrektor „Inco”, Andrzej Wawrowski, jednocześnie prezes „Maratonu”. 

Funkcję wiceprezesa klubu ds. sportu pełnił wówczas społecznie Mieczy-
sław Armatys, który z sukcesami współpracował z trenerami „Maratonu”. Specja-
listyczny sprzęt narciarski oraz środki finansowe organizował sekretarz Bolesław 
Żaba (od 1983 roku etatowy wiceprezes klubu), w opinii trenera Stanisława Mrow-
cy  ikona „Maratonu”. Bolesław Żaba zajmował się także pomocą dla zawodniczek, 
co okazało się szczególnie istotne po 1980 roku, gdy „Maraton” podpisał umowę 
o współpracy z Zespołem Szkół Ogrodniczych w Mszanie Dolnej. Kierowana przez 
dyrektora Jana Koniecznego szkoła stała się zapleczem dla naboru czołowych 
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Zebranie KS „Maraton” podczas jednego z zakończeń sezonu sekcji narciarskiej.
Obecni m.in. Mieczysław Armatys (pierwszy z lewej) – współzałożyciel „Maratonu” 
i wieloletni wiceprezes ds. narciarstwa biegowego; Bolesław Żaba (trzeci od lewej)  – 
prezes i trener Stanisław Mrowca (drugi od prawej). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby

Odznaczenie zasłużonego wraz z legitymacją przyznane Mieczysławowi Armatysowi 
przez Radę Główną WKFiT. Przypinka przyznawana przez „Ogniwo”. 
Ze zbiorów prywatnych Mieczysława Armatysa
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zawodniczek sekcji narciarstwa biegowego. W tamtym okresie popularny „Ogrod-
nik” był filią Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

W 1980 roku drugim trenerem „Maratonu” został zaledwie na rok Stanisław Go-
lonka. Utworzył on w Mszanie Dolnej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (więcej o nim 
później), gdzie pełnił funkcję dyrektora. To on podpisał umowę z Zespołem Szkół 
Ogrodniczych w sprawie długoletniej współpracy. W 1982 roku wrócił do Limanowej. 
W tamtym czasie funkcję kierowników sekcji narciarstwa biegowego pełnili krótko 
Marian Dudzik i Józef Czech. Instruktorem w „Maratonie” pozostawał Jan Madej.

Dzięki osobistym staraniom trenera Adama Kasińskiego w 1981 roku do „Ma-
ratonu” został sprowadzony Stanisław Mrowca, który trwale zapisał się na kar-
tach historii klubu. Podczas trwania „Próby Limanowskiej” w latach 1974–1978 był 
nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach, 
gdzie po zaledwie dwóch latach pracy z młodzieżą uzyskał ze swoją drużyną tytuł 
wicemistrza województwa. Następnie w latach 1978–1981 uczył w Niedźwiedziu, 
gdzie przez pewien czas funkcjonował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, przenie-
siony w 1980 roku do Mszany Dolnej. W sprawy sportowe „Maratonu” wprowadzał 
Mrowcę trener Stanisław Golonka.

Stanisław Mrowca stosował w „Maratonie” skuteczny model rozwoju sportu 
wyczynowego, który opierał się na współpracy ze szkołami naborowymi. W tamtym 
okresie w regionie „Próby Limanowskiej” były to przede wszystkim szkoły w Niedźwie-
dziu (trenerzy Stanisław i Marian Mrowcowie), Porębie Wielkiej (Marian Zembura), Po-
dobinie (Marian Domagała), Koninie (Piotr Florek), Kasinie Wielkiej (Józef Skowronek, 
Janusz Kałużny i Marta Skowronek) oraz później w Mszanie Górnej (Krzysztof Jarosz). 
Ważna była też ścisła współpraca z Zespołem Szkół Ogrodniczych w Mszanie Dolnej.

Wyselekcjonowana grupa młodziczek w „Maratonie” liczyła około 15–16 osób, 
podobnie jak grupa juniorek. Zawodniczki spędzały około 150 dni w roku na zgrupo-
waniach. Na roczne obciążenia treningowe składały się dwa rodzaje parametrów: 
łączna liczba kilometrów, które w ciągu roku musiały przebiec zawodniczki klubu, 
oraz trening siłowy. Dane te – z podziałem na kategorie wiekowe – przedstawia po-
niższe zestawienie na podstawie relacji trenera Stanisława Mrowcy.

Kategoria wiekowa Obciążenia treningowe
na nartach

Jednostki treningu 
siłowego

juniorki młodsze 2,2 tys. km około 100 godzin

juniorki (17–18 lat) 3,0 tys. km 120 godzin

seniorki i kadra 3,5–4,0 tys. km 120 godzin

W 1978 roku we współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu 
został powołany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Limanowej. W związku z szybkim 
rozwojem „Maratonu” w 1980 roku utworzono MOS w Mszanie Dolnej. Jego siedziba mie-
ściła się w budynku „Inco”, a zarazem budynku KS „Maraton”. Bez wątpienia stworzyło 
to odpowiednie warunki do rozwoju narciarstwa biegowego w regionie oraz częstsze-
go uczestniczenia w zawodach. Pierwszym dyrektorem MOS w Mszanie Dolnej został 
drugi trener „Maratonu”, Stanisław Golonka. Kolejnymi dyrektorami MOS byli Czesław 
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Mrowca, Stanisław Mrowca (do 1993 roku), a następnie – po przejściu trenera Mrowcy 
do MOS Nowy Targ – Feliks Piwowar. Rozwijano przede wszystkim narciarstwo biego-
we oraz lekkoatletykę. Mszański MOS współorganizował zawody sportowe na pozio-
mie rejonowym i wojewódzkim oraz wspierał lokalne uroczystości. Należy podkreślić, 
jak dobra i owocna współpraca łączyła MOS i nauczycieli wychowania fizycznego ze 
szkół regionu oraz sekcji narciarstwa biegowego w KS „Maraton”.

W latach 70. na terenie przyzakładowym „Inco” przy ul. Spadochroniarzy zo-
stał wzniesiony ośrodek wypoczynkowy dla zawodniczek i zawodników KS „Mara-
ton”, zwany też dawniej domem kultury. Na parterze mieściła się stołówka dla pra-
cowników. W budynku zorganizowano salę gimnastyczną i saunę, a wyższe poziomy 
pełniły funkcję wypoczynkową. W dawnym domu kultury „Inco” przy ul. Spadochro-
niarzy mieści się obecnie siedziba Urzędu Gminy Mszana Dolna.

Dbałość Zjednoczonych Zakładów Gospodarczych „Inco” o rozwój sekcji wy-
czynowej narciarstwa biegowego w „Maratonie” Mszana Dolna oraz przychylność 
prezesów, m.in. Andrzeja Łuby i Andrzeja Wawrowskiego, przejawiały się także 
we wspieraniu infrastruktury sportowej. Na terenie przyzakładowym pracownicy 
„Inco” wybudowali jeden z pierwszych w Polsce torów igielitowych. Konstrukcja li-
czyła ponad 200 m długości i znajdowała się między obecnym budynkiem Urzędu 
Gminy, zakładem „Inco” a ul. Spadochroniarzy.

Tor igielitowy wykorzystywano jednak tylko przez pięć sezonów (w latach 
1977–1982). Trenerzy zgodnie podkreślają, że ćwiczenia powodowały utratę rytmu 
biegowego. Ze względu na to, iż zbyt wiele czasu i pracy zajmował zawodnikom po-
wrót do właściwego rytmu, zaprzestano w końcu treningów biegowych na torach 
igielitowych. Drugi tor igielitowy w regionie znajdował się w tamtym okresie w Po-
rębie Wielkiej, choć wykorzystywano go w pełni tylko przez jeden sezon.

Lata 80. i 90. to pasmo wspaniałych sukcesów sekcji narciarstwa biegowego 
„Maratonu”. Zawodniczki zdobyły ponad 200 medali na mistrzostwach Polski, mi-
strzostwach Polski juniorek oraz zwyciężały na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Mło-
dzieży. W tym okresie w gronie zawodniczek wyróżniały się Teresa Rusnarczyk, He-
lena Ceklarz, Józefa Zapała, Władysława Zapała, Zofia Liberda, Anna Wiatr, Ber-
nadetta Palac, Krystyna Kaleta, Agata Misiura, Maria Domagała, Bogumiła Kraus, 
Beata Kowal oraz Ewa Twardosz. Osiągnięcia wymienionych (oraz młodszych) za-
wodniczek zostały szerzej opisane w kolejnej części niniejszej publikacji pt. Wybit-
ne zawodniczki KS „Maraton” od lat 70. do początku XXI wieku.

Tor igielitowy o długości 
około 200 m przy zakładzie „Inco”. 
Wykorzystywano go przez pięć 
sezonów w latach 1977–1982. 
Fot. Archiwum UM Mszana Dolna
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Halina Górniak 
(z przodu z nr 74) 
podczas memoriału 
w  Zakopanem. 
Zawodniczka 
KS „Maraton” 
była medalistką 
mistrzostw Polski. 
Fot. ze zbiorów 
prywatnych
Bolesława Żaby

Zofia Liberda podczas 
Mistrzostw Polski 
w 1984 roku  (bieg na 10 km). 
Zawodniczka  jest 
5-krotną medalistką 
mistrzostw Polski. 
Fot. ze zbiorów 
prywatnych
Bolesława Żaby
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Zawodniczki KS „Maraton” podczas zawodów. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby

Bieg maratonu kobiet – 30 km – Cyrhla, 1989 rok. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Heleny Mikołajczyk-Kuczaik
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Zawodniczki Maratonu na Mistrzostwach Polski w 1987 roku. 
Wraz z nimi działacze i szkoleniowcy: od lewej Bolesław Żaba (prezes) 
oraz trenerzy: Marian Zembura, Jan Madej i Feliks Piwowar. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby

KS „Maraton” podczas Mistrzostw Polski w Zakopanem, 1988 rok 
(z tyłu od lewej Bolesław Żaba, od prawej trener Stanisław Mrowca). 
Zawodniczki od lewej: Beata Kowa, Zofia Liberda, Helena Mikołajczyk, Bernadetta Palac 
i Krystyna Kaleta. Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby
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Mistrzostwa Polski w Zakopanem – bieg rozstawny 3 x 5 km. Pierwsze i trzecie 
miejsce na podium zajęły zawodniczki „Maratonu”: pierwsze miejsce – Zofia Liberda, 
Teresa Rusnarczyk, Krystyna Kaleta, młodziczka oraz trzecie miejsce Helena Ceklarz, 
Halina Nowak, Bernadetta Palac, młodziczka. Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby 

Pierwsze miejsce w Pucharze Karkonoszy – lata 80. Na zdjęciu Beata Kowal, 
Edyta Piwowar, Krystyna Liberda, Zofia Liberda, Teresa Rusnarczyk, Bernadetta Palac, 
Krystyna Kaleta, Helena Mikołajczyk, Ewa Twardosz.
Fot. ze zbiorów prywatnych Bolesława Żaby
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Trener Stanisław Mrowca smaruje narty podczas 16. Zimowej Uniwersjady w Zakopanem 
w 1993 roku  (w stroju kadrowym Krystyna Kaleta). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Stanisława Mrowcy

Po 1990 roku rozpoczął się żmudny proces reorganizacji „Maratonu”. Od 
1994 roku klub nie pracował już w sposób tak systematyczny jak we wcześniejszym 
okresie. Przeszkodę stanowiły przede wszystkim zmiany ustrojowe dotykające 
wielu dziedzin życia. Reformy uderzyły mocno w  strukturę finansowania sportu 
wyczynowego, a więc także w KS „Maraton” Mszana Dolna. Załamał się m.in. sys-
tem dotacji od Wojewódzkiej Federacji Sportu w Nowym Sączu, a Zakład Artykułów 
Ściernych „Inco” musiał zredukować wsparcie finansowe, jakie dotychczas prze-
kazywał klubowi. W latach 90. ciężar koordynacji i współpracy między szkołami 
i środowiskiem lokalnym przejął MOS Mszana Dolna pod kierownictwem Feliksa Pi-
wowara. Pod okiem trenera głównego Stanisława Mrowcy szkolenia prowadzili też 
Teresa Piwowar, Krzysztof Jarosz i Marian Mrowca.

W tamtym okresie część zawodniczek zmieniła barwy klubowe, kontynuując 
karierę w  biathlonie (Helena Mikołajczyk i Krystyna Liberda) i zdobywając medal 
mistrzostw świata. W latach 90. w „Maratonie” pozostały m.in. znakomite Teresa 
Rusnarczyk i Halina Nowak, które wraz z Władysławą Zapałą oraz Feliksem Piwo-
warem pomagały klubowi przejść przez fazę reorganizacji.

Sekcja biegów narciarskich w „Maratonie” nadal regularnie zajmowała czo-
łowe miejsca w ogólnej punktacji klubowej. Wiele lat trwała rywalizacja z drużyną 
Bielsko-Białego Towarzystwa Sportowego o pierwsze miejsce w klasyfikacji sezo-
nu oraz o złote medale mistrzostw Polski. KS „Maraton” należał do ścisłej czołów-
ki ogólnopolskiej. Poniżej zestawienia klasyfikacji generalnej za sezon 1991/1992 
z protokołu Polskiego Związku Narciarskiego.



58

DZ
IE

DZ
IC

TW
O 

SP
OR

TO
W

E 
M

IA
ST

A 
M

SZ
AN

A 
DO

LN
A

Źródło: Polski Związek Narciarski (PZN)

PUNKTACJA KLUBOWA SENIOREK – SEZON 1991/1992

 1. „Maraton”   298 pkt.

 2. BBTS „Włókniarz”  200 pkt.

 3. AZS Zakopane 150 pkt.

 4. „Limanowa” 45 pkt.

 5. „Supraślanka” 37 pkt.

 6. „Wichry”  35 pkt.

 7. „Podhale”  19 pkt.

 8. MKS Duszniki 16 pkt.

 9. AZS Katowice 15 pkt.

 10. LKS „Soła”  14 pkt.

 11. „Górnik”  6 pkt.

 ex 11. MKS Istebna 6 pkt.

 ex 11. SKS „Viktoria”  6 pkt.

 14. „Halniak”  3 pkt.

BIEGI NARCIARSKIE 
SEZON 1991/1992 – PUNKTACJA KLUBOWA OGÓŁEM

  Nazwa klubu Juniorki Juniorzy Juniorki Juniorzy Seniorki Seniorzy Ogółem  
   mł. mł.     pkt.
 1. BBTS „Włókniarz” 167 30 149 196 3 200 745

 2. „Maraton”  188 - - 180 - 298 666

 3. „Podhale”  - 231 144 28 139 19 561

 4. AZS Zakopane 28 38 96 112 108 150 532

 5. MKS „Karkonosze” 196 92 65,5 145 - - 498,5

 6. „Supraślanka” - 172 119 - 101 37 429

 7. MKS Duszniki 187 - - 174 - 16 377

 8. WKS „Legia”  - 1 - - 264 - 265

 9. AZS Katowice - - - 17 177 15 209

 10. LKS „Soła” - 50 180 30 9 14 203
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 Pomimo trudności organizacyjnych i finansowych w latach 1994–1997 KS „Ma-
raton” zdołał uzyskać fenomenalny wynik, czterokrotnie zdobywając mistrzostwo 
Polski seniorek w biegu narciarskim 4 x 5 km. Świadczy to o skuteczności pracy tre-
nerskiej Stanisława Mrowcy. Znakomite wyniki sportowe uzyskiwał również trener 
Krzysztof Jarosz – nauczyciel wychowania fizycznego w Mszanie Górnej.

Warto wiedzieć, że KS „Maraton” nie został nigdy formalnie rozwiązany. Prze-
trwała także nazwa legendarnego mszańskiego klubu, którą nosi obecnie założo-
ny w 1994 roku UKS „Maraton” Niedźwiedź. Zorganizował go przy tamtejszej szkole 
podstawowej trener Marian Mrowca.

Źródło: Polski Związek Narciarski (PZN)

PUNKTACJA KLUBOWA JUNIOREK

 1. BBTS „Włókniarz”  196 pkt.

 2. „Maraton”  180 pkt.

 3. MKS Duszniki 174 pkt.

 4. MKS „Karkonosze” 145 pkt.

 5. AZS Zakopane 112 pkt.

 6. LKS „Soła”   30 pkt.

 7. „Podhale”   28 pkt.

 8. „Śnieżka”   26 pkt.

 9. MKS Istebna  20 pkt.

 10. AZS Katowice    17 pkt.

 ex 10. „Wierchy”     17 pkt.

PUNKTACJA KLUBOWA JUNIOREK MŁODSZYCH 

 1. MKS „Karkonosze” 196 pkt.

 2. KS „Maraton”  188 pkt.

 3.     MKS „Duszniki” 187 pkt.

 4.     BBTS „Włókniarz”  167 pkt.

 5.     MKS Istebna   54 pkt.

 6.     NGKS „Dynamit”    45 pkt.

 7.     KS „Olimpia”     30 pkt.

 8.     AZS Zakopane    28 pkt.

 9.     KS „Wierchy”     20 pkt.

 10.   KS „Górnik”     19 pkt.

 11.   LKS „Halniak”     17 pkt.

 12.   SKS „Viktoria”    14 pkt.
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Do dziś Feliks Piwowar wspólnie z trenerem Stanisławem Mrowcą dbają 
o popularyzację narciarstwa biegowego wśród dzieci i młodzieży w rejonie Msza-
ny Dolnej, województwa małopolskiego, a nawet w całej Polsce. Jedną z inicjatyw 
promujących tę dyscyplinę jest m.in. Małopolska Szkolna Liga Szkolnego Związku 
Sportowego w biegach narciarskich dla dzieci. Najlepsi zawodnicy z ligi rozwijają ta-
lenty w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Feliks Piwowar, jako dyrektor ds. spor-
towych w Powiatowym MOS w Limanowej, od 1994 roku organizuje życie sportowe 
dzieci i młodzieży.

* * *

W 1997 roku trenerzy Stanisław Mrowca i Krzysztof Jarosz pozyskali do „Maratonu” 
Justynę Kowalczyk z Kasiny Wielkiej, która odznaczała się niezwykłym talentem, 
siłą charakteru i pracowitością. W latach 1998–2003 Justyna Kowalczyk zdobyła 
w barwach „Maratonu” 22 złote medale na mistrzostwach Polski, otrzymując powo-
łanie do kadry narodowej. W 2003 roku, także dzięki zaangażowaniu trenera Mrow-
cy, pozyskano dla Justyny Kowalczyk sponsora strategicznego – PZU Życie  S.A. 
Od tegoż roku – jako studentka AWF Katowice – zawodniczka reprezentowała bar-
wy tamtejszego klubu AZS.

Justyna Kowalczyk (po prawej) 
podczas mistrzostw Polski 
młodzików w biegach 
narciarskich – wraz z nią 
zawodnicy KS „Maraton” 
oraz trener Stanisław Mrowca 
(siedzi na schodach). 
Zawody odbyły się 
w Ustrzykach Dolnych. 
Fot. ze zbiorów prywatnych 
Stanisława Mrowcy
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Dokonania Justyny Kowalczyk są dla „Maratonu” i polskiego sportu nieocenio-
ną wartością. Trener Stanisław Mrowca podkreśla, że pamięć o jej wybitnych osią-
gnięciach, a także związkach z regionem Mszany Dolnej i KS „Maraton” jest wciąż 
żywa wśród mieszkańców okolicy. Wybitna kariera i liczne sukcesy zawodniczki 
zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiego sportu wyczynowego. 
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane seniorskie osiągnięcia indywidualne 
Justyny Kowalczyk.

MEDALE NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH (5)

2 złote medale olimpijskie 
Vancouver 2010 (30 km stylem klasycznym)

Soczi 2014 (10 km stylem klasycznym)

1 srebrny medal olimpijski Vancouver 2010 (sprint stylem klasycznym)

2 brązowe medale olimpijskie
Turyn 2006 (30 km stylem dowolnym)

Vancouver 2010 (15 km bieg łączony)

MEDALE NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA (8)

2 złote medale
Liberec 2009 (30 km stylem klasycznym)

Liberec 2009 (15 km bieg łączony)

3 srebrne medale

Oslo 2011 (15 km bieg łączony)

Oslo 2011 (10 km stylem klasycznym)

Val di Fiemme 2013 (30 km stylem 
klasycznym)

3 brązowe medale

Liberec 2009 (10 km stylem klasycznym)

Oslo 2011 (30 km stylem dowolnym)

Falun 2015 (sprint drużynowy stylem 
dowolnym)

ZWYCIĘSTWA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU ŚWIATA (4)

4 zwycięstwa w Pucharze Świata
Kryształowa Kula w sezonach 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2012/2013

2. miejsce w Pucharze Świata sezon 2011/2012

3. miejsce w Pucharze Świata sezon 2007/2008

Źródło: Polski Komitet Olimpijski
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WYBITNE ZAWODNICZKI 
KS „MARATON” OD LAT 70.
DO POCZĄTKU XXI WIEKU

O niezwykłych osiągnięciach sportowych KS „Maraton” Mszana Dolna najlepiej 
świadczą wyniki medalowe. Zawodniczki sekcji biegowej klubu od lat 70. do po-
czątku XXI wieku zdobyły łącznie ponad 200 medali zawodów rangi mistrzowskiej 
w różnych kategoriach wiekowych. 

Mszański KS „Maraton” zapisał się tym samym trwale na kartach historii spor-
tu w naszym regionie, kompleksowo szkoląc i przygotowując do startów zawodni-
ków narciarstwa biegowego i biathlonu. Walnie przyczynili się do tego pracujący 
w  klubie trenerzy i nauczyciele ze szkół naszego regionu. Poniższe zestawienie 
uwzględnia wybitne zawodniczki KS „Maraton” z osiągnięciami rangi mistrzowskiej.

Teresa 
Rusnarczyk-Piwowar

19-krotna mistrzyni Polski w biegach indywidualnych 
i sztafecie
członkini kadry narodowej
udział w mistrzostwach świata juniorów w Salfelden 
(Austria) i w Norwegii oraz w konkursach Pucharu Świata

Helena Ceklarz-Pietrzak zdobywczyni 7 medali mistrzostw Polski juniorek
Władysława Zapała 4-krotna medalistka mistrzostw Polski
Zofia Liberda 5-krotna medalistka mistrzostw Polski
Anna Wiatr medalistka mistrzostw Polski młodziczek i juniorek
Bernadetta Palac 15-krotna medalistka mistrzostw Polski juniorek i seniorek
Krystyna Kaleta 9-krotna medalistka mistrzostw Polski juniorek i seniorek
Agata Misiura medalistka mistrzostw Polski juniorek
Maria Domagała medalistka mistrzostw Polski juniorek
Bogumiła Kraus medalistka mistrzostw Polski juniorek
Beata Kowal medalistka mistrzostw Polski
Ewa Twardosz medalistka mistrzostw Polski
Małgorzata Gucia złota medalistka mistrzostw Polski 2000–2005
Katarzyna Gucia złota medalistka mistrzostw Polski 2000–2005
Monika Napora wicemistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw Polski 2006
Alicja Mrowca członkini kadry narodowej juniorów 2010
Katarzyna Kłaptocz złota medalistka mistrzostw Polski młodzików
Aneta Bulik złota medalistka mistrzostw Polski młodzików 

i Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży
Danuta Szczypta złota medalistka mistrzostw Polski młodzików

srebro na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży

Zestawienie na podstawie: Droga do zwycięstwa – tradycje narciarstwa biegowego na Lima-
nowszczyźnie, oprac. Anna Budka, Stanisław Kolonka, Feliks Piwowar, Teresa Rusnarczyk-
-Piwowar i inni, Limanowa 2003, [katalog wystawy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej]
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WYCIĄGI NARCIARSKIE

Istotną rolę w popularyzacji sportów zimowych w Mszanie Dolnej i całym regionie 
odgrywały od lat 70. wyciągi orczykowe w Lubomierzu i Kasinie Wielkiej. Wyciąg 
orczykowy to rodzaj wyciągu narciarskiego, gdzie lina jest wprawiana w ruch obie-
gowy przez napędzane silnikiem koło. wciągając narciarzy wzdłuż stoku. 

Szczególną popularnością wśród mszańskiej młodzieży sportowej cieszył się 
wyciąg orczykowy w Lubomierzu. Jego budowę ukończyło w 1972 roku przedsię-
biorstwo budowlane „Budostal” z Krakowa. Chętnie korzystali z niego młodzi spor-
towcy, turyści i pracownicy „Inco”. Poza działalnością rekreacyjną oraz wyczynową 
mszańskich sekcji sportowych na wyciągu w Lubomierzu rozgrywane były także 
międzyzakładowe zawody narciarskie. Warto wspomnieć, że wcześniej w  innym 
miejscu powstał wyciąg bezpodporowy, tzw. wyrwirączka. Wybudował go dział 
głównego mechanika mszańskiego zakładu „Inco”. Rozwojowi sportów zimowych 
sprzyjali dyrektorzy „Inco”, m.in. Andrzej Łuba i Andrzej Wawrowski. 

W latach 1968–1969 uruchomiono na Wsołowej (od strony Łostówki) wyciąg 
bezpodporowy. Był on nakierowany w stronę południową oraz wprawiany w ruch 
za pomocą spalinowego agregatu. 

Kasina Wielka – wyciąg orczykowy na Śnieżnicy (1 006 m n.p.m.). 
Fot. Archiwum UM Mszana Dolna
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Lubomierz – trasa wyciągu orczykowego. 
Fot. Archiwum UM Mszana Dolna

Piotr Struś – kierownik działu zaopatrzenia „Meblometu” na trasie slalomu 
o Puchar Spółdzielni (wyciąg w Lubomierzu). 
Fot. archiwum Spółdzielni Pracy „Meblomet”
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Józef Sitkowski w trakcie zjazdu (przyjmuje pozycję zjazdową); wyciąg w Lubomierzu. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich

W latach 70. na Strzelcowym w Mszanie Dolnej został wybudowany wyciąg 
nazywany popularnie „Grunwaldem”. Funkcjonował on do lat 90. Był zarządzany 
przez MOSiR z siedzibą w dawnym budynku „Sokoła”. MOSiR był wówczas jednostką 
organizacyjną przy UM Mszana Dolna i prowadził wypożyczalnię sprzętu zimowego 
(nart, sanek i łyżew). Wyciąg „Grunwald” powstał w ramach realizacji pracy dyplo-
mowej, a budowali go uczniowie ostatniej klasy technikum przy Spółdzielni Pracy 
„Meblomet”. Koordynatorem prac był Tadeusz Plichta. Poza działalnością sportowo-
-rekreacyjną na wyciągu odbywały się zawody narciarskie o Puchar Naczelnika. 

Wyciąg 
na Strzelcowym 
w Mszanie Dolnej, 
1991 rok. 
Fot. ze zbiorów 
prywatnych Anny Zapały
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OD LZS I KS „START” 
DO KS „TURBACZ”

Klub Sportowy „Turbacz” to współcześnie powszechnie znana w Mszanie Dolnej or-
ganizacja sportowa. Jego historia jest jednak długa, a rodowód sięga lat 50. XX wie-
ku – „Turbacz” wywodzi się bezpośrednio z utworzonego wówczas koła sportowego 
„Start”. Przy wsparciu zakładu patronackiego „Meblomet” od lat 70. rozwijano – obok 
sekcji piłki nożnej – także sekcje narciarstwa klasycznego i biathlonu, a z czasem 
również taekwondo i  tenisa stołowego. Dwie ostatnie wraz z sekcją piłkarską sta-
nowią filary współczesnego działania klubu.

Początki mszańskiego „Turbacza” sięgają połowy lat 60. XX wieku. W poło-
wie lat 50. zawiązał się w okolicy nowy Ludowy Zespół Sportowy, który kontynu-
ował chwalebne tradycje założonego w 1947 roku LZS „Mszanka”. LZS opierał się 
na zawodnikach znanych i już startujących w zawodach lekkoatletycznych – Alek-
sandrze Musze i Władysławie Sitkowskim z Mszany Dolnej oraz Czesławie Nawa-
rze z Olszówki. Początkowo wsparcia materialnego dla zespołu udzielała Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (przedsiębiorstwo wielobranżowe, wówczas 
mieszczące się w Rynku), a od końca lat  50. – Spółdzielnia „Metalowo-Drzewna” 
(obecnie Spółdzielnia Pracy „Meblomet”).

Drużyna LZS w 1956 roku, drugi od lewej Czesław Nawara. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Czesława Nawary
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Już w listopadzie 1957 roku mszański LZS sięgnął po swoje pierwsze tro-
feum. Drużyna piłkarska zajęła pierwsze miejsce w piłkarskich zmaganiach o Pu-
char Przechodni Stefana Czarneckiego. Był to turniej rozgrywany na poziomie ligi 
lokalnej, w  którym brały udział drużyny dawnego województwa krakowskiego. 
Zwycięstwo udało się osiągnąć pomimo trwającej w latach 1957–1958 pandemii 
grypy azjatyckiej, na którą chorowali także członkowie mszańskiego zespołu.

1959 rok był niezwykle ważnym momentem w rozwoju piłki nożnej w Msza-
nie Dolnej. Przy Spółdzielni „Metalowo-Drzewnej” otwarto wówczas przyzakłado-
wą szkołę zawodową. Stanowiła ona naturalne zaplecze sekcji piłkarskiej. Na jej 
bazie utworzono koło sportowe „Start”, przekształcone później w LZS. Nauczycie-
le obserwowali predyspozycje sportowe uczniów, prowadząc selekcję młodzieży, 
którą stopniowo włączano do drużyny „Startu”. Zawodnicy znajdowali zatrudnienie 
w  Spółdzielni. W treningach brali udział także chłopcy z  Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. W początkowym okresie drużyna „Startu” 
nie miała trenera w dzisiejszym rozumieniu, kierowana była raczej przez grającego 
trenera-nauczyciela. Dokumenty zawierają informację, że w 1959 roku drużyna pił-
karska rozpoczęła zmagania na poziomie rozgrywkowym krakowskiej klasy B.

Dyplom z 1957 roku 
i pierwsze trofeum mszańskiej 
drużyny piłkarskiej.  
Ze zbiorów prywatnych 
Czesława Nawary
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„Start” przez dwadzieścia lat rozgrywał swoje mecze piłkarskie na boisku 
sportowym, które do  1979 roku znajdowało się na terenie obecnego Parku Miej-
skiego im. Rodziny hr. Krasińskich przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej. Była to loka-
lizacja niemal bezpośrednio sąsiadująca ze Spółdzielnią Pracy, która opiekowała 
się „Startem”. Dawne boisko w obecnym parku miejskim i rozgrywane tam mecze 
piłkarskie dokumentują poglądowe fotografie.

Zawodnicy LZS „Start” przed meczem przy udziale publiczności.  
Fot. ze zbiorów prywatnych Czesława Nawary (na zdjęciu po prawej)

Mecz piłkarski LZS „Start” rozgrywany we wczesnych latach 70. XX wieku. 
W tle Grunwald. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Czesława Nawary
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LZS „Start”, prowadzony przez zatrudnionego w Spółdzielni Pracy trenera 
Czesława Nawarę, awansował w 1973 roku do klasy A. Do wyróżniających się za-
wodników zaliczano wówczas m.in. Stanisława Sitkowskiego, S. Popiołka, T. Mi-
chalczewskiego i  braci Dudów.

W drugiej połowie lat 70. podjęto decyzję o zmianie nazwy klubu. Wpłynęły na 
to z pewnością ogólnopolska popularność nazwy „Start” oraz przekształcenia, ja-
kie zachodziły w organizacji sportowej. Rozpatrywano zatem toponimy dosyć ściśle 
związane z okolicznymi górami czy rzeką Mszanką. Ostatecznie wybrano jednak na-
zwę „Turbacz” nawiązującą do najwyższego szczytu Gorców (1 310 m n.p.m.).

Od 1979 roku nowo wybudowany stadion miejski w Mszanie Dolnej stał się sie-
dzibą „Turbacza”. Do tego czasu, jak wspomniano, klub rozgrywał mecze na boisku 
sportowym na terenie obecnego Parku Miejskiego im. Rodziny hr. Krasińskich przy 
ul. Orkana. Ówcześni rywale rozgrywkowi „Turbacza” to m.in. „Kalwarianka” Kalwaria 
Zebrzydowska, „Wierchy” Rabka czy „Halniak” Maków Podhalański. W tamtym czasie 
do najlepszych zawodników Turbacza należeli m.in. Ryszard Sech, Aleksander Mucha, 
Tadeusz Franczak, Stanisław Dobrowolski, Stanisław Majerczyk, Wojciech Szynalik, 
Paweł Nawieśniak i Czesław Nawara. Nowym trenerem klubu został Piotr Pięta.

Mieszkańcy Mszany Dolnej, którzy pamiętają ten okres, wspominają, jak nowy 
miejski obiekt sportowy wypełniały tłumy kibiców. Zamieszczone dalej fotografie 
dokumentują zmagania „Turbacza” i „oldboyów” już na nowym stadionie miejskim 
w latach 80.

Przedmeczowy trening drużyny piłkarskiej, około 1977 roku. 
Zawodnicy w strojach z nową nazwą klubu „Turbacz”. Po lewej trener Czesław Nawara.
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich



70

DZ
IE

DZ
IC

TW
O 

SP
OR

TO
W

E 
M

IA
ST

A 
M

SZ
AN

A 
DO

LN
A

Mecz piłkarski Turbacza, lata 80. 
Fot. archiwum Spółdzielni Pracy „Meblomet”

Na nowo wybudowanym stadionie miejskim w Mszanie Dolnej były organizowane także 
mecze towarzyskie między pracownikami miejscowych zakładów pracy, drużynami 
„oldboyów” oraz piłkarzami „Turbacza”; wczesne lata 80. 
Fot. ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich
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KS „Turbacz” – jako klub spółdzielczy – pozostawał w latach 80. pod opieką 
Spółdzielni Pracy „Meblomet”. Wieloletnim kierownikiem sekcji piłki nożnej klubu 
był Janusz Potaczek, wówczas także członek zarządu „Meblometu”. W kronice Spół-
dzielni odnotowano ponadto, iż w sezonach 1982/1983, 1983/1984 oraz  1984/1985 
„Turbacz” zajmował równolegle pierwsze miejsce we współzawodnictwie z innymi 
klubami zakładowymi o tytuł „Wzorowy Klub – Wzorowi Sportowcy”.

W 1985 roku piłkarska drużyna „Turbacza” awansowała do klasy międzywoje-
wódzkiej, osiągając tym samym jeden z największych sukcesów w swojej dotych-
czasowej historii. Spośród zawodników trenera Mariana Tajdusia wyróżniali się 
m.in. Edward Pieron, Adam Kozicki czy Włodzimierz Kotarba. Architektami sukce-
su w postaci awansu do klasy międzywojewódzkiej byli m.in. widoczni na zdjęciu 
wspomniany już Janusz Potaczek, a także Marian Tajduś (trener) i Józef Wcisło (kie-
rownik sekcji). Gospodarzem klubu był wówczas Jan Oracz.

Drużyna Turbacza po zwycięskim meczu z „Limanovią”, który przypieczętował awans 
do klasy międzywojewódzkiej, 1985 rok. Na fot. od lewej – Marian Tajduś i Józef Wcisło; 
od prawej – Janusz Potaczek i Bronisław Trzópek (prezes zarządu klubu).
Fot. archiwum Spółdzielni Pracy „Meblomet”
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KOŁO TERENOWE PTTK 
ORAZ KOŁO PTTK „MEBLOMET”

Jak już wspomniano, krajoznawstwo i wycieczki górskie w rejonie Mszany Dolnej 
były popularne już w okresie międzywojennym. Dogodnymi bazami wypadowy-
mi dla wypraw były YMCA na górze Lubogoszcz czy kolonia na Śnieżnicy. W latach 
1927–1950 w sąsiedniej Rabce działał oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego (PTT), który uznaje się za inicjatora zorganizowanej turystyki w Gorcach. 
W 1950 roku doszło do połączenia PTT i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze (PTTK). W tym samym roku po-
wstał w Rabce oddział PTTK. 

W 1954 roku Julian Toliński (1910–1986) założył w Mszanie Dolnej koło tereno-
we rabczańskiego oddziału PTTK i pozostał jego prezesem do 1984 roku. Do nowo 
powstałego koła należało wówczas 12 osób, m.in. prezes Julian Toliński, zastępca 
Andrzej Łączyński, Maria Marek (Antos), Anna Śliwa (Zawada), Lucyna Łączyńska, 
Stanisław Antos i Józef Zawada.

W 1966 roku wydano pierwszy obszerny informator turystyczny o Mszanie 
Dolnej i okolicy. Publikacja powstała z inicjatywy osób zaangażowanych w działal-
ność mszańskiego koła PTTK, m.in. Stanisława Piądłowskiego, Sebastiana Fliza-
ka, Kajetana Szylkiewicza, Gustawa Leszczyńskiego, Stanisława Szyllera i Juliana 
Tolińskiego. W tamtym czasie oddział PTTK organizował koła w mszańskich za-
kładach pracy. W 1967 roku organizacja współpracowała z „Meblometem”, Gminną 
Spółdzielnią, octownią i waflarnią. Mszańskie koło terenowe istnieje i pozostaje ak-
tywne do dziś, promując turystykę górską wśród mieszkańców regionu i turystów.

Julian Toliński (1910–1986). 
Fot. Archiwum UM Mszana Dolna

Pierwsza edycja „Rajdu na Raty” odbyła się 
w 1977 roku z inicjatywy PTTK „Meblomet”.
Z archiwum Spółdzielni Pracy „Meblomet”
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Krynica-Zdrój, Pijalnia Wód. Żeńska drużyna PTTK „Meblomet” otrzymuje puchar 
za pierwsze miejsce w Rajdzie WOP 

Spośród przyzakładowych kół PTTK w Mszanie Dolnej najprężniej działa-
ły struktury przy Spółdzielni Pracy „Meblomet”. Członkowie PTTK „Meblomet” 
od lat 70. brali udział w rajdach górskich (WOP, „Rajd na Raty”) czy zawodach, a na-
wet pomagali kształcić przewodników.

Ważną częścią działalności członków PTTK przy Spółdzielni Pracy „Meblo-
met” była organizacja górskiego „Rajdu na Raty” w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. 
Jego pierwsza edycja odbyła się w roku 1977. Inicjatorkami i organizatorkami rajdu 
były członkinie PTTK „Meblomet”: Kazimiera Klimek (przewodniczka), Maria Szyna-
lik, Anna Banasiak i Krystyna Kozicka. Towarzyszyli im Józef Macuga, Stefan Mar-
szalik i Jan Stachura. Członkowie koła brali udział także w innych rajdach, m.in. 
Rajdzie im. Janka Krasickiego.

Uczestnicy trzeciej edycji 
„Rajdu na Raty”, 1979 rok. 
Fot. archiwum Spółdzielni 
Pracy „Meblomet”
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STADION SPORTOWY 
W MSZANIE DOLNEJ

Stadion sportowy niewątpliwie należał do najśmielszych, a zarazem najbardziej 
potrzebnych inwestycji samorządu Mszany Dolnej w drugiej połowie XX wieku. 
Z inicjatywą budowy wyszły ówczesne władze miasta pod koniec lat 60. Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Mszanie Dolnej na czele z Naczelnikiem Miasta i Gmi-
ny Czesławem Liszką wystąpiło do organów władz wojewódzkich i powiatowych 
z prośbą o konieczne zgody oraz udzielenie dofinansowania. 

Ze względu na początkowy brak możliwości pozyskania funduszy stadion 
sportowy musiał zostać wybudowany w czynie społecznym – fakt ten do dziś 
podkreślają mieszkańcy miasta. Z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w Mszanie Dolnej w 1970 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Stadio-
nu. Był on stroną korespondencji urzędowej oraz koordynacji prac budowlanych. 
Mieszkańcy, uczniowie szkół zawodowych, pracownicy „Meblometu” i wolonta-
riusze wnieśli olbrzymi wkład w budowę obiektu. Konieczność budowy stadionu 
sportowego w Mszanie Dolnej motywowano w kolejnych pismach urzędowych (po-
niżej fragment korespondencji Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Limanowej 
z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z 20 lutego 1971 roku):

Miasto Mszana Dolna do chwili obecnej nie posiada żadnego obiektu sporto-
wego oprócz basenu kąpielowego, a zastępcze boisko piłkarskie w parku miej-
skim uchwałą Miejskiej Rady Narodowej zostaje zlikwidowane, by teren parku 
adaptować dla celów rekreacyjnych. […] Ponadto należy dodać, że obiekt ten 
służył będzie nie tylko klubom sportowym jak „Turbacz” i „Maraton”, ale rów-
nież młodzieży dwóch szkół podstawowych i średnich zawodowych.

Już w 1970 roku Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego w Limanowej za-
akceptowała lokalizację ogólną dla budowy stadionu sportowego w Mszanie Dol-
nej między potokiem Szklanówka i ul. Spadochroniarzy. W kolejnym etapie Miejska 
Rada Narodowa w Mszanie Dolnej podjęła uchwałę dotyczącą pozyskania nieru-
chomości na rzecz budowy stadionu miejskiego przy ul. Spadochroniarzy.

W 1972 roku zlecono opracowanie projektu nowego stadionu sportowego 
w Mszanie Dolnej. Sporządził go Wielobranżowy Zespół PGD w Limanowej. Oto naj-
ważniejsze punkty projektu:

1. Główne boisko piłkarskie o wymiarach 64 x 100 m i powierzchni 2,4 ha, odpo-
wiednio odwodnione sączkami;

2. Boisko do gier małych o wymiarach 36 x 66 m o nawierzchni żużlowej (w tym dwa 
boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m i dwa boiska do koszykówki o wymia-
rach 14 x 20 m) z równoczesnym wykorzystaniem jako plac do gimnastyki. We-
dług przyjętego projektu stadionu z 1972 roku w okresie zimowym boisko do gier 
małych miało być zamieniane w lodowisko;
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3. Ogólna czterotorowa bieżnia 400 m z torem przeszkód, która składała się 
z dwóch odcinków prostych oraz dwóch łuków;

4. Po stronie wschodniej projekt zawierał odcinek bieżni o długości 125 m dla bie-
gów krótkich;

5. W skład projektu kosztorysowo-technicznego wchodziły urządzenia sportowe: 
skocznia do skoku wzwyż połączona ze skocznią o tyczce, skocznia do skoku 
w dal i trójskoku, rzutnia dyskiem, rzutnia oszczepem, pole i koło do pchnięcia 
kulą oraz rzutnia młotem;

6. Widownia ziemna zlokalizowana wzdłuż bieżni od strony wschodniej. Konstruk-
cja miała zostać zbudowana z elementów prefabrykowanych z wykonaniem 
spadku terenu. Dolny rząd widowni miał mieścić ławki, a od strony ul. Słonecz-
nej miały stanąć schody terenowe.

Projekt 
wielofunkcyjnego 
stadionu 
sportowego 
w Mszanie Dolnej 
(plan z 1972 roku).
Źródło: ANK-NS, 
Prezydium 
Powiatowej 
Rady Narodowej 
w Limanowej, 
sygn. 31/55/1793

Przekrój budynku 
na stadionie 
sportowym – projekt 
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Elewacja zachodnia stadionu sportowego

Elewacja wschodnia stadionu sportowego

Elewacja południowa i północna stadionu sportowego. 
Źródło: ANK-NS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej, sygn. 31/55/1793

Pełna dokumentacja dotycząca budowy stadionu sportowego w Mszanie 
Dolnej znajduje się w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. 
Zawiera ona uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Mszanie Dolnej, korespondencję 
Urzędu Miejskiego, dokumentację projektowo-kosztorysową i projekty techniczne.

Budowa stadionu sportowego w Mszanie Dolnej trwała w latach 1974–1980 
i   pochłonęła 11,76  mln ówczesnych złotych. Należy podkreślić, że znakomitą 
część prac wykonano w czynie społecznym. Zaangażowani zostali młodzież szkol-
na (przede wszystkim ze  szkoły zawodowej przy „Meblomecie”) oraz mieszkańcy 
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Roboty na płycie boiska oraz przygotowywanie nasypu pod trybuny dla publiczności. 
Źródło: UM Mszana Dolna

Zarys bieżni lekkoatletycznej, w głębi zakład „Inco” i kościół parafialny. 
Źródło: UM Mszana Dolna
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Mszany Dolnej. W przygotowaniu technicznym boiska pomagał mszański wydział 
geodezji. Stan prac na stadionie sportowym około 1978 roku dokumentuje seria po-
wyższych fotografii.

Już w 1979 roku stadion stał się siedzibą drużyny piłkarskiej KS „Turbacz”, która 
odtąd rozgrywała na nim mecze (wcześniej spotkania odbywały się w parku miejskim).

Mszański obiekt sportowy szybko stał się miejscem organizowania miejskich 
uroczystości oraz wydarzeń o  charakterze społecznym. Ciekawym przykładem 
były przeprowadzane przez strażaków zawody sprawnościowe. Już wówczas ro-
dziła się piękna tradycja koncertów orkiestry dętej przy mszańskiej OSP na stadio-
nie miejskim. Współcześnie w Mszanie Dolnej odbywa się Międzynarodowy Festi-
wal Orkiestr Dętych im. Władysława Jerzego Żądło.

W 2021 roku stadion miejski w Mszanie Dolnej został otwarty po zakończonej 
rok wcześniej modernizacji. W ramach przebudowy dodano pełnowymiarową bież-
nię, która umożliwia organizowanie biegów na różnych dystansach, w tym biegu 
przez płotki. Parametry bieżni są zgodne ze standardami Światowej Lekkoatletyki 
(dawniej znanej jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycz-
nych, IAAF). Przy bieżni powstały nowe wiaty dla zawodników. Po obu stronach 
boiska znajdują się urządzenia sportowe do rzutu dyskiem, młotem i oszczepem 
i pchnięcia kulą, a także skocznie w dal, wzwyż i do skoku o tyczce. Na górnej płycie 
stadionu znajdują się boisko wielofunkcyjne oraz siłownie na świeżym powietrzu.

Prace związane z uporządkowaniem 
terenu pod boisko. Na fotografii 
uwieczniono rodzaje sprzętu 
budowlanego: spycharka gąsienicowa 
DT-75 (na pierwszym planie) i koparka 
gąsienicowa Waryński (z tyłu). 
Fot. UM Mszana Dolna

Przemarsz orkiestry dętej OSP 
w Mszanie Dolnej przez nowo 
wybudowany stadion miejski, 
około 1980 roku.  
Fot. UM Mszana Dolna
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Stadion sportowy w Mszanie Dolnej, 2021 rok. 
Fot. Archiwum UM Mszana Dolna
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MIEJSKA 
STRZELNICA SPORTOWA

Zlokalizowana pod „Skałą” strzelnica sportowa (przy obecnej ul. Zielonej) była kolej-
ną instytucją miejską zbudowaną w czynie społecznym. Powstała dzięki wysiłkom 
mieszkańców Mszany Dolnej, pracowników miejscowych zakładów, funkcjonariu-
szy Milicji Obywatelskiej oraz członków Ligi Obrony Kraju. Szczególny wkład w przy-
gotowanie strzelnicy miał Józef Macuga z „Meblometu”, znany także jako założyciel 
sekcji biathlonowej „Turbacza”. Poświęcił wiele czasu na uporządkowanie terenu 
i wzniesienie budynku na tarcze. Prace wsparł Marian Siwiec – kierownik tartaku, 
który przekazał drewno wykorzystane do budowy obiektu. Bywalcami strzelnicy 
mieli być przede wszystkim młodzi sportowcy z Mszany Dolnej i okolic. Jej otwarcie 
stało się impulsem do rozwoju założonej w 1978 roku sekcji dwuboju zimowego „Tur-
bacza”. Poza biathlonistami i młodzieżą ze strzelnicy korzystali członkowie LOK, 
uczniowie mszańskich szkół i pracownicy zakładów pracy oraz  funkcjonariusze 
milicji. Od 1979 roku na wyposażeniu obiektu znajdowały się przeznaczone do celów 
treningowych karabinki sportowe (tzw. kbks), materace, zadaszenie, zaś kulochwyt 
pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego. W latach 80. i 90, organizowano tu mię-
dzyzakładowe oraz międzyszkolne zawody strzeleckie.

Poniższa seria fotografii upamiętnia przekazanie do użytkowania miejskiej 
strzelnicy sportowej 21  lipca 1979 roku. Nieistniejącą dziś strzelnicę należy uznać 
za jedną z ważniejszych inicjatyw samorządowych w zakresie budowy infrastruktury 
sportowej w Mszanie Dolnej. Jej otwarcie zbiegło się w czasie z ukończeniem stadio-
nu miejskiego, co stworzyło dogodną bazę treningową dla zawodników KS „Turbacz”.

Fot. Archiwum UM Mszana Dolna
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Otwarcie 
miejskiej strzelnicy 
sportowej, 1979 rok. 
Wstęgę przecinają 
Franciszek 
Rusnarczyk, 
Czesław Liszka 
oraz kpt. Jerzy 
Bodziony. 
Fot. Archiwum UM 
Mszana Dolna

Fot. Archiwum UM 
Mszana Dolna

Fot. Archiwum UM 
Mszana Dolna
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BIATHLON

W 1977 roku powstała w „Turbaczu” sekcja narciarstwa klasycznego, którą prowadził 
Józef Macuga. W kolejnym roku w Mszanie Dolnej utworzono równolegle sekcję dwu-
boju zimowego (biathlonu). Otwarcie miejskiej strzelnicy sportowej w lipcu 1979 roku 
stworzyło dogodne warunki do dalszego rozwoju tej dyscypliny w naszym mieście.

Założycielem oraz pierwszym kierownikiem sekcji i trenerem biathlonu był 
w latach 1978–1987 Józef Macuga, wówczas pracownik Spółdzielni Pracy „Meblomet” 
oraz członek koła zakładowego PTTK. Zdaniem Tadeusza Zapały, od 1980 roku dru-
giego trenera biathlonu, bez Józefa Macugi nigdy nie powstałaby w Mszanie Dolnej 
sekcja dwuboju zimowego. Należy również podkreślić, że zapleczem naboru mło-
dzieży do sekcji sportowych – podobnie jak w przypadku drużyny piłkarskiej – były 
szkoła zawodowa i technikum przy „Meblomecie”.

Ćwiczenia ze strzelania odbywały się na oddanej do użytku w 1979 roku miej-
skiej strzelnicy sportowej pod „Skałą”. Biegi trenowano na „Grunwaldzie”, gdzie naj-
dłużej w okolicy utrzymywał się śnieg. Pętla biegowa liczyła około 600–700 m. 

W szeregach sekcji biathlonowej „Turbacza” wyróżniali się zawodnicy: 
Jan Ziemianin, Józef Ziemianin, Wiesław Ziemianin, Zbigniew Kaleta, Paweł Bia-
łoń, Marek Trzópek, Piotr Pazdur, Tadeusz Żołądek, Piotr Mucha, Marek Ceklarz, 
Jan Smaga oraz Andrzej Palka.

Warto odnotować, że Jan Ziemianin i Zbigniew Kaleta przed dołączeniem 
do „Turbacza” należeli do KS „Maraton”, gdzie uczyli się biegać pod okiem trenera 
Adama Kasińskiego. Z mszańskim „Maratonem” były także związane podopiecz-
ne trenera Stanisława Mrowcy, późniejsze drużynowe brązowe medalistki z Bo-
rowca z 1993 roku: Helena Mikołajczyk-Kuczaik (w „Maratonie” w latach 1986–1990) 
oraz Krystyna Liberda-Stawarska (w „Maratonie” w latach 1986–1989).

Sukcesy biathlonowe „Turbacza” przyszły dość szybko: już w  1980 roku 
Jan Ziemianin z Kasiny Wielkiej zdobył brązowy medal na Spartakiadzie Młodzie-
ży w Szklarskiej Porębie (w 1984 roku ten sukces powtórzył jego brat, Józef Zie-
mianin). Jan Ziemianin, który reprezentował barwy „Turbacza” w latach 1979–1991, 
odnosił największe sukcesy w klubie, choć biegać uczył się w „Limanovii” i KS „Ma-
raton” Mszana Dolna. W 1980 roku został zatrudniony w Spółdzielni Pracy „Meblo-
met”. W 1983 roku zakwalifikował się do kadry narodowej, a rok później otrzymał 
stypendium. W  latach 1988–1990 trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, re-
prezentując barwy KS „Turbacz”. W  latach 90. reprezentował „Dynamit” Chorzów 
(do 1993 roku) i WKS Zakopane (1994–1999), zdobywając brązowy medal Mistrzostw 
Świata w 1997 roku oraz kolejne medale w mistrzostwach Polski.

Od początku działania sekcji dwuboju zimowego organizowane były obozy 
na Turbaczu (1 310 m n.p.m.), czyli najwyższym szczycie Gorców, od którego swo-
ją nazwę wziął mszański klub. Jak wspominają biathloniści, m.in. Zbigniew Kaleta 
i Wiesław Ziemianin, obozy zimowe rozpoczynały się już w połowie października 
i trwały do świąt. Koordynowali je trenerzy – Józef Macuga i Tadeusz Zapała. Istot-
ny wkład w ich organizację miał także wspomniany już wcześniej Adam Kasiński, 
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Proporczyk Turbacza z lat 80. 
(awers i rewers). 
Oznaczono sekcję biathlonową, 
piłkarską oraz koło PTTK „Meblomet”. 
Ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Kalety

Grupa biathlonistów „Turbacza” w drodze na górę Turbacz (1 310 m n.p.m.), lata 80. 
Biathloniści podchodzą od strony Koninek i forsują czoło Turbacza. 
Fot. archiwum Spółdzielni Pracy „Meblomet”
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Drużyna biathlonowa „Turbacza”. Od lewej: Józef Macuga (trener), Jan Ziemianin, 
Józef Gil, kierowca drużyny, Marek Trzópek; u dołu: Tadeusz Żołądek i Zbigniew Kaleta. 
Marzec 1982 roku. Fot. ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Kalety

Zbigniew Kaleta podczas zawodów w Zakopanem. 
Zawodnik kontynuował karierę m.in. w WKS „Oleśniczanka” Oleśnica (jako lekkoatleta). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Kalety
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Biathloniści „Turbacza” przed zawodami w Szklarskiej Porębie, 1988 rok. 
Od lewej: Wiesław Ziemianin, Tadeusz Zapała (trener) i Jan Ziemianin. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Tadeusza Zapały

Dekoracja medalowa Mistrzostw Świata w Borowcu w 1993 roku. 
W składzie „brązowej” drużyny m.in. Helena Mikołajczyk-Kuczaik 
oraz Krystyna Liberda-Stawarska. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Heleny Mikołajczyk-Kuczaik
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Helena Mikołajczyk-Kuczaik podczas ZIO w Lillehammer w 1994 roku. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Heleny Mikołajczyk-Kuczaik

Męska i żeńska reprezentacja Polski w biathlonie podczas ZIO w Lillehammer, 1994 rok.
W składzie m.in. biathloniści związani z Mszaną Dolną: Jan Ziemianin (u góry drugi od lewej), 
Wiesław Ziemianin (u góry drugi od prawej) oraz Helena Mikołajczyk (u dołu po lewej). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Jana Ziemianina
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w latach 1975–1981 wybitny trener KS „Maraton”, a następnie trener biegów kobie-
cych w KS „Wierchy” Rabka i MKS Myślenice). 

Przez dwa lata na górze Turbacz trenowała również kadra Polski biathloni-
stów w ramach zgrupowań przez rozpoczęciem kolejnych sezonów.

Działalność sekcji biathlonowej „Turbacza” stopniowo wygasała w latach 
1990–1991 w  związku ze zmianami struktury finansowania wyczynowego sportu, 
a przede wszystkim trudnościami, z jakimi mierzyła się Spółdzielnia Pracy „Meblo-
met”. Zawodnicy „Turbacza” kontynuowali karierę w innych klubach, m.in. w Chorzo-
wie, Zakopanem i Kościelisku. 

Wiesław Ziemianin był członkiem drużyny, która wywalczyła brązowy medal 
podczas Mistrzostw Świata w 1997 roku, jest także medalistą mistrzostw Europy: 
czterokrotnie zdobył srebro i dwukrotnie brąz. Zawodnik z Kasiny Wielkiej podkre-
śla wielki wpływ, jaki na jego postawę sportową wywarły praca i zaangażowanie 
Tadeusza Zapały, trenera „Turbacza”.

W 2017 roku Wiesław Ziemianin otrzymał prestiżową nagrodę w 50. edycji 
konkursu Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kapituła przyznała ją 
zawodnikowi z Kasiny Wielkiej w związku ze zdarzeniem z 2004 roku z Mistrzostw 
Świata w Oberhofie, gdy oddał swoje narty Tomaszowi Sikorze. W trakcie testów 
nart przed biegiem indywidualnym na 20 km uznał, że ma mniejsze szanse od kolegi 
z kadry. Ostatecznie Sikora wywalczył srebrny medal. Warto podkreślić, że nagroda 
Fair Play w każdym roku przyznawana jest tylko jednemu zawodnikowi.

„Brązowa” drużyna polskich biathlonistów z Mistrzostw Świata w Osrbile w 1997 roku.
Z medalami od lewej: Tomasz Sikora, Jan Ziemianin, Wiesław Ziemianin i Wojciech Kozub.
Fot. ze zbiorów prywatnych Jana Ziemianina
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WYBRANE OSIĄGNIĘCIA 
BIATHLONISTÓW ZWIĄZANYCH 
Z MSZANĄ DOLNĄ W LATACH 90.  
I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

 

Praca wykonana przez trenerów sekcji biathlonowej „Turbacza” (Józef Macuga, 
Tadeusz Zapała), a także trenerów sekcji biegowej „Maratonu” (m.in. Adam Kasiński, 
Stanisław Mrowca) przełożyła się na wspaniałe przygotowanie zawodników, którzy 
zostali powołani do polskiej kadry narodowej w  dwuboju zimowym. W latach 90. 
połowa reprezentantów Polski (włączając w to medalistów Mistrzostw Świata 
z 1993 i 1997 roku) pochodziła z okolic Mszany Dolnej.

Jan 
Ziemianin

brązowy medalista mistrzostw świata w 1997 roku w biegu 
drużynowym (wraz z Wiesławem Ziemianinem, Tomaszem Sikorą 
i Wojciechem Kozubem)
srebrny medalista mistrzostw Europy / 9-krotny mistrz Polski
6-krotny wicemistrz Polski (w tym na 50 km biegiem klasycznym, 
gdzie wyprzedził go Józef Łuszczek)
3-krotny uczestnik ZIO
chorąży polskiej ekipy sportowej podczas ZIO w Nagano w 1998 roku

Wiesław 
Ziemianin

brązowy medalista mistrzostw świata w 1997 roku w biegu 
drużynowym (wraz z Janem Ziemianinem, Tomaszem Sikorą 
i Wojciechem Kozubem) 
6-krotny medalista Mistrzostw Europy (4 srebrne medale, 
2 brązowe) 
8-krotny mistrz Polski  / 6-krotny wicemistrz Polski 
4-krotny uczestnik ZIO 
uczestnik zawodów Pucharu Świata 
zdobywca nagrody w 50. edycji konkursu Klubu Fair Play 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Helena 
Mikołajczyk-Kuczaik

brązowa medalistka mistrzostw świata w 1993 roku w biegu 
drużynowym (wraz z Zofią Kiełpińską, Krystyną Liberdą-Stawarską 
i Anną Sterą) 
2-krotna mistrzyni Polski  / 2-krotna wicemistrzyni Polski 
wicemistrzyni Polski w biegu sztafetowym 
uczestniczka ZIO w Lillehammer w 1994 roku

Krystyna 
Liberda-Stawarska

brązowa medalistka mistrzostw świata w 1993 roku w biegu 
drużynowym (wraz z Zofią Kiełpińską, Heleną Mikołajczyk-
-Kuczaik i Anną Sterą) 
3-krotna mistrzyni Polski  / wicemistrzyni Polski w 1992 roku 
mistrzyni Polski w sztafecie
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WOKÓŁ 50-LECIA 
KS „TURBACZ” MSZANA DOLNA

 

W 2002 roku odbyło się w Mszanie Dolnej wyjątkowe wydarzenie: 22 września na-
dano miejskiemu stadionowi sportowemu imię red. Jana Ciszewskiego (1930–1982). 
Ta  wyjątkowa uroczystość została zorganizowana przez KS „Turbacz” we współ-
pracy z UM Mszana Dolna oraz Towarzystwem Ziemi Mszańskiej. Nadanie imienia 
red.  Ciszewskiego było doskonałą okazją do spotkania przyjaciół i  sympatyków 
niezapomnianego dziennikarza i komentatora sportowego. Sportowy program uro-
czystości obejmował mecze piłkarskie, w których udział brały drużyny m.in. Radia 
Kraków, Telewizji Polskiej czy reprezentacja Krakowa. 

W nadaniu stadionowi miejskiemu imienia red. Jana Ciszewskiego wzięli udział 
słynni piłkarze, reprezentanci Polski m.in. na Mistrzostwach Świata w  1974  roku: 
Adam Musiał, Antoni Szymanowski oraz Marek Moryka i red. Henryk Grzonka z Radia 
Katowice (propagator żużla, czyli ulubionej dyscypliny sportowej red. Ciszewskiego). 
Wydarzenie upamiętnia reportaż filmowy nakręcony przez red. Andrzeja Szeląga.
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Wycinki z wydania specjalnego „Dziennika Polskiego” („Gazeta Mszańska”)

W 2003 roku obchodzono symboliczny jubileusz 50-lecia KS „Turbacz” Msza-
na Dolna. Rocznica ta jest ściśle związana z dziejami Spółdzielni Pracy „Meblomet”, 
czyli zakładu patronackiego „Turbacza” (wcześniej „Startu”), którego sekcję pił-
karską zasilali uczniowie założonej w 1959 roku szkoły zawodowej. „Start” został 
około 1975 roku przemianowany na „Turbacz”, który do 1979 roku rozgrywał swoje 
spotkania na boisku w parku miejskim w Mszanie Dolnej. Po wybudowaniu stadionu 
miejskiego klub przeniósł tam swoją siedzibę.

Pod koniec lat 70. powstały w klubie dwie sekcje sportów zimowych: alpejska 
oraz dwuboju zimowego (biathlonu), której członkami byli m.in. utytułowani bracia 
Ziemianinowie – niestety, sekcje te już nie istnieją. W latach 90. „Turbacz” przyjął 
prężnie rozwijającą się sekcję taekwondo, którą prowadził trener Kazimierz Sto-
żek. Rozwijała się też sekcja tenisa stołowego prowadzona przez Wojciecha Pita-
lę. Trzy sekcje – piłkarska, taekwondo oraz tenisa stołowego – do dzisiaj stanowią 
trzon działalności KS „Turbacz”.

Podczas jubileuszu klubu na stadionie miejskim zagościły znakomitości pol-
skiego sportu. Był wśród nich m.in. Jerzy Szczakiel (1949–2020) – pierwszy polski 
indywidualny mistrz świata w żużlu z 1973 roku. Przybył także trener Franciszek 
Smuda (ur. w 1948 roku), utytułowany trener klubowy, selekcjoner reprezentacji 
Polski w latach 2009–2012. Prestiż wydarzenia podniosła także wizyta Mariana 
Krzysztofa Kasprzyka (ur. w 1939 roku) – mistrza olimpijskiego w  boksie z  Tokio 
z 1964 roku (waga półśrednia), wicemistrza z Rzymu z 1960 roku (waga lekkopół-
średnia) oraz brązowego medalisty Mistrzostw Europy z 1961 roku. 

W latach 2002–2004 zespół piłkarski „Turbacza” rozegrał serię meczów to-
warzyskich z drużynami z najwyższych klas rozgrywkowych, a w przeszłości wie-
lokrotnymi mistrzami Polski: „Ruchem” Chorzów, „Cracovią” Kraków, „Widzewem” 
Łódź czy „Odrą” Wodzisław. Wraz z drużyną „Ruchu” Chorzów mszański „Turbacz” 
gościł Gerarda Cieślika (1927–2013), legendę polskiej piłki klubowej i reprezenta-
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cyjnej. Spotkania z  wymienionymi drużynami gromadziły komplet publiczności 
na mszańskim stadionie sportowym.

Z okazji 50-lecia KS „Turbacz” odbył się w Mszanie Dolnej pokaz jazdy na żużlu 
w wykonaniu Stanisława Burzy z „Unii” Tarnów, w latach 2004–2005 drużynowego 
mistrza Polski. Wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi „Turbacza” w 2003 roku 
była również II  Olimpiada Notarialna. W  zlocie rejentów wzięło udział 300 osób 
z całego kraju. Zgromadzeni rywalizowali w 25 konkurencjach sportowych, a me-
dale wręczali Marian Kasprzyk, bokser Zbigniew Pietrzykowski, Stanisław Dragan 
oraz związani z Mszaną Dolną utytułowani biathloniści: Wiesław Ziemianin i Hele-
na Mikołajczyk-Kuczaik.

Wielki wkład w zorganizowanie tego programu mieli ówczesny prezes „Tur-
bacza” Stanisław Dziętło oraz Czesław Szynalik – mszański notariusz i ówczesny 
wiceprezes klubu. Organizowali i finansowali oni jego bieżącą działalność, a także 
wydarzenia promujące Mszanę Dolną, takie jak jubileusz 50-lecia „Turbacza”, na-
danie stadionowi miejskiemu imienia red. Jana Ciszewskiego czy Spotkania Przy-
jaciół Jana Ciszewskiego. Wydarzenia te gromadziły tysiące miłośników sportu 
oraz mieszkańców Mszany Dolnej i okolic, promowały miasto i budziły zaintereso-
wanie reporterów sportowych.

Wycinki z wydania specjalnego „Dziennika Polskiego” z dn. 4.07.2003, s. 1 
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Strona z pamiątkowego wydania „Dziennika Polskiego” z dn. 30.01.2004
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OLIMPIADA NOTARIALNA

W 2002 roku odbyła się w Mszanie Dolnej I. Olimpiada Notarialna. Inicjatorem tego 
wydarzenia był Czesław Szynalik, później także przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego imprezy.  Olimpiadę zorganizowały wspólnie Izba Notarialna w Krakowie 
oraz KS „Turbacz” Mszana Dolna. Sędzią głównym pierwszej „Notariady” został Fe-
liks Piwowar. Rejenci uczestniczyli w licznych konkurencjach sportowych, repre-
zentując swoje izby notarialne. W czasie zawodów gościli w Mszanie Dolnej; areną 
zmagań sportowych był stadion miejski. W pierwszych latach olimpiada była po-
nadto wydarzeniem towarzyszącym dla uroczystości i jubileuszy „Turbacza”. „No-
tariada” miała dotąd (do 2019 roku) 17 edycji, w ostatnich latach była organizowana 
wspólnie z Nowym Targiem. 

W 2004 roku zyskała charakter międzynarodowy. Mszanę Dolną odwiedzili 
notariusze z 13 państw: Armenii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Kazach-
stanu, Rosji (Moskwa, Petersburg, Kaliningrad), Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy 
i Węgier.

Honorowymi gośćmi Olimpiady Notarialnej były wybitne postaci polskiego 
sportu – medaliści olimpiad i mistrzostw świata: Jerzy Kulej, Zbigniew Pietrzy-
kowski, Marian Kasprzyk (bokserzy); Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski, Jan Banaś, 
Zygmunt Anczok, Kazimierz Kmiecik (piłkarze); Marian Woronin (biegacz); Tomasz 
Sikora, Wiesław Ziemianin, Helena Mikołajczyk-Kuczaik (biathloniści); Józef Lipień 
(zapaśnik); Erwina Ryś-Ferens (panczenistka); Anna Barańska (himalaistka, zdo-
bywczyni Mount Everestu, 8 848 m n.p.m.) oraz Bogdan Tuszyński i Lesław Skinder, 
czyli znakomici dziennikarze sportowi.

Wycinki prasowe z „Dziennika Polskiego”. 
Ze zbiorów Czesława Szynalika
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SZACHY

Podłożem do rozwoju przyszłej organizacji szachowej w Mszanie Dolnej były regu-
larnie odbywające się w latach 80. spotkania w klubie-bibliotece „Inco” przy obecnej 
ul. Piłsudskiego (wówczas 1 Maja). Miejsce to nazywano także domem kultury „Inco”. 
Klub z czasem przeniesiono do budynku socjalnego Zakładu Artykułów Ściernych 
przy ul. Spadochroniarzy. Jego wieloletnią gospodynią była Bogumiła Psarska.

Wśród założycieli klubu byli rywalizujący na szachownicy Józef Krzanik, Ta-
deusz Chalcarz, Kazimierz Łabuz, Jerzy Ficzkowski i Kazimierz Filipiak. Wkrótce 
dołączył do nich Mieczysław Magierski, a w 1985 roku Jan Zapała. Grupa nie mia-
ła trenera, jednak szybko najlepszym szachistą okazał się Mieczysław Magierski.
Aby móc startować w zawodach, gracze musieli zrzeszyć się i stworzyć klub. Po-
mocną dłoń wyciągnął do szachistów KS „Maraton”, a szczególnie Bolesław Żaba 
i Mieczysław Armatys. Jako sekcja szachowa „Maratonu” zawodnicy występowali 
w lidze co tydzień. Bazą sekcji pozostał budynek „Maratonu” przy „Inco”. KS „Mara-
ton” dbał o materialne zaplecze zawodników, zakupując dla nich szachy. Do grona 
wyróżniających się trenujących szachistów należeli wówczas m.in. Józef Krzanik, 
Kazimierz Filipiak, Mieczysław Magierski, Leszek Tomaszek i Jan  Zapała. Wśród 
kobiet początkowo najlepiej radziła sobie Barbara Tomaszek.

W latach 80. zrzeszeni w „Maratonie” szachiści z Mszany Dolnej współorgani-
zowali mistrzostwa Podhala, w których nierzadko brało udział 50–60 zawodników. 
Mistrzostwa gromadziły szachistów z  obszaru byłego województwa nowosądec-
kiego: od Zakopanego przez Jordanów, Nowy i Stary Sącz po Gorlice. Pomysłodaw-
cą podhalańskiego turnieju był Stanisław Cichorz z Rabki. 

Drużyna szachistów „Maratonu” uzyskała awans do trzeciej  ligi ogólnopol-
skiej, gdzie rywalizowała z  zespołami „Cracovii”, Skawiny, Rymanowa czy Nowej 
Sarzyny. Wielkie sukcesy zawodnicy „Maratonu” odnosili w turniejach szachów ko-
respondencyjnych. W takiej formie zawodów wyróżniali się szczególnie Józef Krza-
nik i Barbara Tomaszek, którzy zostali indywidualnymi mistrzami Polski w szachach 
korespondencyjnych. Mecze były rozgrywane na odległość i trwały niejednokrotnie 
nawet rok. W maju 1998 roku Mieczysław Magierski został indywidualnym mistrzem 
okręgu (wówczas województwa) nowosądeckiego w szachach. 

Istotną rolę w popularyzacji szachów wśród dzieci odegrała współpraca 
ze  szkołami. W  latach 90. Jan Zapała – zawodnik „Maratonu” – zaczął prowadzić 
zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej. Kółko szachowe w „Jedynce” 
było w  swoim czasie najlepszym klubem w  byłym województwie nowosądeckim 
(wyprzedzając drugi Nowy Targ i trzeci Nowy Sącz). Jednocześnie kołu udało się 
pozyskać polsko-francuską dotację za dobre rezultaty na  zakup 20 szachownic. 
Należy podkreślić, że niewiele młodsze jest kółko szachowe przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Mszanie Dolnej.

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 zaowocowała organizacją kolejnego 
turnieju szachowego. W Mszanie Dolnej odbywają się Szachowe Mistrzostwa Podha-
la Szkół Podstawowych i Gimnazjów. To obecnie najstarsze rozgrywki sportowe od-
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Szachowe Mistrzostwa Podhala Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów w 2019 roku. Od lewej: Jan Zapała, 
Anna Górska (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1), 
Mieczysław Magierski, Janusz Matoga 
(przewodniczący Rady Miejskiej). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Jana Zapały

bywające się w mieście. Turniej miał już 25 edycji i planowane są kolejne. Oznacza 
to, iż cykl ten jest – obok turniejów tenisowych, organizowanych przez TKKF „Lubo-
goszcz” – najdłuższej rozgrywanym turniejem sportowym w Mszanie Dolnej.

Organizowane w „Jedynce” zawody szachowe cieszą się niesłabnącą popularnością. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Jana Zapały

W maju 1998 roku Mieczysław Magierski został indywidualnym mistrzem okręgu 
(b. województwa) nowosądeckiego w szachach
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KOŁO PZW „MSZANKA”

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Mszanka” zostało założone w latach 80. 
z inicjatywy Mieczysława Armatysa, związanego wówczas z „Inco” i KS „Maraton”. 
Obecnie Koło prowadzi działalność sportową, edukacyjną i proekologiczną. Liczne 
sukcesy sportowe, które związani z Kołem sportowcy odnieśli w XXI wieku, skła-
niają do szerszego zaprezentowania organizacji.

Koło realizuje działalność sportową poprzez udział w zawodach wędkarstwa 
śródlądowego (na rzekach i jeziorach). Specjalnością mszańskiego Koła jest wędkar-
stwo muchowe (ang. fly fishing), czyli poławianie ryb za pomocą sztucznej przynęty. 

Dla wędkarzy to nie tylko sport, ale także okazja do poszerzania wiedzy na te-
mat przyrody, pogłębiania znajomości procesów zachodzących w rzekach, zdo-
bywania informacji na temat środowiska, a więc zadbania o Mszankę. Z inicjatywy 
dawnego zarządu Koła (m.in. Piotra Armatysa, Marka Bomby, Wojciecha Miśkowca, 
Marka Kowalskiego, Zdzisława Kowalskiego) Mszanka otrzymała status łowiska 
no-kill (ang. „złów i wypuść”).

Przez lata Koło dbało o rzekę Mszankę poprzez jej regularne i skuteczne zary-
bianie, coroczne akcje sprzątania oraz ochronę przez kłusownictwem realizowaną 
przez członków organizacji w ramach działania Społecznej Straży Rybackiej. Rze-
ka Mszanka obecnie stanowi dla zawodników Koła miejsce treningów.

Zawodnicy Koła „Mszanka” zdobywali bardzo dobre wyniki w zawodach klasy 
okręgowej oraz na mistrzostwach Polski, pnąc się w klasyfikacji Grand Prix. Obec-
nie „Mszanka” jest kołem najliczniej reprezentowanym w zawodach Grand Prix Pol-
ski. Na 120 osób zakwalifikowanych do pierwszej ligi, 7 zawodników reprezentuje 
„Mszankę” (Szymon Czech, Dawid Kowalski, Marek Kowalski, Szymon Staś, Andrzej 
Wnękowicz oraz Antoni Wnękowicz). Członkowie PZW Koło „Mszanka” należą tak-
że do  kadry narodowej: Piotr Armatys (w  latach 2013–2016 i w 2018 roku), Dawid 
Kowalski (2014–2017 i w 2022 roku), Marek Kowalski (2019–2021) oraz Piotr Kubik 
(2020–2022). Trenerem kadry narodowej juniorów był w latach 2009–2016 Andrzej 
Wnękowicz.

Ostatnie lata obfitowały w sukcesy krajowe i międzynarodowe. W 2014 roku 
Piotr Armatys zdobył wicemistrzostwo indywidualne na Mistrzostwach Świata, tytuł 
mistrza Europy oraz indywidualne mistrzostwo Polski. W 2016 roku zawodnik zdobył 
drużynowe mistrzostwo Europy oraz indywidualnie brązowy medal. W 2021 roku Da-
wid Kowalski – jako drugi zawodnik Koła „Mszanka” w historii – został indywidualnym 
mistrzem Polski. W latach 2018–2021 zawodnicy „Mszanki” zdobywali także czołowe 
miejsca w mistrzostwach okręgu PZW Nowy Sącz i Grand Prix Polski.
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Piotr Armatys podczas Muchowych Mistrzostw Europy w 2016 roku (brązowy medal). 
Fot. ze zbiorów prywatnych Mariana Chrustka

Zawody muchowe Koła „Mszanka” na rzece Mszance. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Mariana Chrustka
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SEKCJA BIEGÓW GÓRSKICH 
I DŁUGODYSTANSOWYCH

W 1995 roku powstało w Mszanie Dolnej Towarzystwo Sportowe „Cyklocentrum” – 
grupa promująca turystykę rowerową. Początkowo członkowie Towarzystwa dzia-
łali wyłącznie amatorsko. Organizowano wycieczki rowerowe na terenie Małopol-
ski, a w sezonie letnim także wycieczki zagraniczne (m.in. w kierunku Słowacji). 

W 1997 roku działalność amatorska przekształciła się w sportową. „Cyklo-
centrum” organizowało zawody w duathlonie, czyli dwuboju, i brało w nich udział. 
Dyscyplina ta jest uznawana za odmianę triathlonu (obejmuje bieg oraz jazdę rowe-
rem). W 1998 roku TS „Cyklocentrum” przyłączono do MOK w Mszanie Dolnej. Za-
wodnicy Towarzystwa brali udział w zawodach duathlonowych na terenie kraju do 
2001 roku, gdy zaprzestano startów.

W miejsce duathlonu w 2001 roku rozpoczęła się działalność sekcji biegów 
długodystansowych, górskich, przełajowych i ulicznych. Inicjatorem sekcji jest 
Zygmunt Łyżnicki – niezwykle utytułowany biegacz z Mszany Dolnej, zdobywca licz-
nych medali – w tym mistrzostw Polski – oraz rekordzista kraju na średnich i dłu-
gich dystansach w kategorii weteranów. Sam Łyżnicki za swoje największe sukce-
sy uznaje zdobycie mistrzostwa Europy w półmaratonie 21 km 0,96 m w 2003 roku 
w Upicach (Czechy) oraz trzykrotnie zajęcie pierwszego miejsca w maratonie w Chi-
cago w kategorii wiekowej 50–54 (w latach 2003, 2004 i 2005).

Obecnie (stan na sierpień 2021 roku) do Sekcji Biegów Górskich i Długody-
stansowych przy MOK w Mszanie Dolnej należą zawodnicy różnych kategorii wie-
kowych: Jerzy Czyszczoń, Emil Drabik, Michał Dyrek, Urszula Dudzik, Rafał Gabryś, 
Anna Gomółka, Piotr Kita, Ryszard Kobajło, Zygmunt Łyżnicki, Marek Nadkański, 
Mariusz Papież, Justyna Potaczek, Ryszard Pudzisz, Janusz Sarnicki, Michał Tala-
ga, Janusz Wójcik, Jan Wydra, Sabina Wydra. Na przestrzeni lat w szeregach sekcji 
występowało także wielu innych utalentowanych zawodników.

Zygmunt Łyżnicki z kolejnym 
sportowym trofeum.
Fot. ze zbiorów prywatnych 
Zygmunta Łyżnickiego
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OGNISKO 
TKKF „LUBOGOSZCZ”

Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Lubogoszcz” jest obecnie jed-
nym z  kilku zarejestrowanych mszańskich stowarzyszeń sportowych. TKKF po-
wstało w Mszanie Dolnej w 2000 roku i należy do wojewódzkiego zrzeszenia TKKF. 
Głównym celem działalności Towarzystwa jest rozwijanie sprawności fizycznej 
oraz popularyzowanie rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mszany Dolnej i ca-
łego regionu. Przez ponad dwadzieścia lat działalności TKKF „Lubogoszcz” organi-
zowało w mieście cykliczne turnieje sportowe, m.in. tenisa stołowego i ziemnego, 
piłki nożnej, a w późniejszym okresie także siatkówki plażowej.

Obecnie w skład zarządu TKKF wchodzą Tadeusz Zapała (prezes TKKF, 
w przeszłości zasłużony trener biathlonu), Marta Piekarczyk-Nawieśniak (wicepre-
zeska), Jan Piekarczyk (sekretarz), Roman Rusnak (skarbnik) oraz Piotr Majkowski 
(członek zarządu). W 2021 roku ognisko TKKF „Lubogoszcz” zorganizowało 22. Tur-
niej Tenisa Ziemnego, 17. Turniej Piłki Plażowej oraz 17. Turniej Tenisa Stołowego.

Organizowany do dziś przez TKKF Turniej Tenisa Ziemnego to jeden z dwóch 
(obok szachowego) najdłużej organizowanych cyklicznych turniejów w Mszanie 
Dolnej. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku; do 2021 miasto gościło za-
wodników jeszcze 22 razy. Dzięki gościnności gospodarzy pensjonatu „Szczebel” 
przy ul. Krakowskiej – Zbigniewa i Barbary Dąbrowskich – możliwe jest populary-
zowanie tenisa oraz podejmowanie znakomitych gości. Swój prywatny kort udo-
stępnia organizatorom Turnieju także Stanisław Róg. W 2003 roku organizowany 
przez TKKF Turniej odwiedzili najlepsi przed laty polscy tenisiści, tacy jak Wojciech 
Wojciechowski czy Zbigniew Rzepka (na zdjęciu poniżej). W zawodach rokrocznie 
bierze udział czołówka krakowskich tenisistów-amatorów.

Turniej tenisa ziemnego 
w 2003 roku. 
Na zdjęciu Wojciech Wojciechowski, 
Zbigniew Rzepka (obaj z pucharami) 
oraz organizatorzy: Zbigniew Dąbrowski, 
Jan Gniewek, Tadeusz Zapała. 
Fot. ze zbiorów prywatnych 
Zbigniewa Dąbrowskiego
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20. Turniej Tenisa Ziemnego zorganizowany przez TKKF, 2019 rok. 
Na fot. zawodnicy i organizatorzy podczas ceremonii zamknięcia turnieju. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Tadeusza Zapały

Drużyna „Grunwaldu” 
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W 1998 roku odbył się w Mszanie Dolnej pierwszy amatorski Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Burmistrza. Kolejne turnieje były organizowane przez Urząd Miasta, 
a w 2000 roku ich współorganizatorem zostało nowo powstałe ognisko TKKF „Lu-
bogoszcz”. Spotkania odbywały się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Przez następnych kilka lat rozgrywano kolejne mecze tej wyjątkowej ligi, w których 
brały udział drużyny reprezentujące mszańskie przedsiębiorstwa, szkoły i  insty-
tucje. Wśród nich wymienić należy „Grunwald”, „Meblomet”, „Orkan” Niedźwiedź, 
„Inco”, OSP, „Armet”, „Szczebel”, „Poler”, „Lubień”, poczty, PKP, „Unifam”, a także 
zespoły nauczycieli, Zespół Szkół nr 1 (uczniowie), Zespół Szkół Ogrodniczych (Li-
ceum Ekonomiczne), Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz „Instal”.

Mszański Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród kibiców, którzy przez lata szczelnie wypełniali salę spor-
tową przy  „Dwójce”. Siatkarskie zmagania były regularnie relacjonowane w dodat-
kach regionalnych „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”. Relacje te spisywali 
mszańscy dziennikarze: Bartłomiej Zobek i Dariusz Grzyb.

Wycinki i tytuły prasowe dotyczące Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza. 
Ze zbiorów prywatnych Jana Piekarczyka
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Drużyna 
nauczycieli

Drużyna 
„Meblometu”

Drużyna „Inco”
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MIEJSKA HALA SPORTOWA

Miejska Hala Sportowa stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej okazałych 
obiektów sportowych na terenie Mszany Dolnej. Powstała przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Konopnickiej (wówczas Zespół Szkół Miejskich nr 1). 

Starania o budowę hali rozpoczęły się w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego 
burmistrza Tadeusza Filipiaka oraz Rady Miasta z wiceprzewodniczącym Eugeniu-
szem Sieją na czele. W 2009 roku rozpoczęła się trwająca dwa lata budowa. Miasto 
Mszana Dolna pozyskało na ten cel dwie dotacje: 2,4 mln zł z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego oraz 1,5 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Pozostałe środki pochodziły z wkładu własnego miasta. W  marcu 2011  roku 
mieszkańcy Mszany Dolnej doczekali się uroczystego otwarcia hali. 

Hala to jedna z najważniejszych inwestycji samorządu Mszany Dolnej w miej-
ską infrastrukturę sportową. Wewnątrz znajdują się: boisko o wymiarach 44 x 24 m, 
dwupoziomowa widownia zdolna pomieścić blisko 300 kibiców, szatnie, łazienki, 
magazyn na sprzęt i pomieszczenie dla nauczycieli. Obok hali zbudowano boisko 
z poliuretanową nawierzchnią oraz boisko do piłki siatkowej, a także zainstalowano 
bramki do piłki ręcznej i kosze. Hala stanowi bazę treningową dla mszańskich klu-
bów i sekcji sportowych, np. MGKS „Mszanka” czy UKS „Beskid”. Obok hali powstała 
również skocznia do skoku w dal.

     Fot. Zbigniew Stachura

     Fot. Zbigniew Stachura
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MGKS „MSZANKA”

Siatkówka ma w Mszanie Dolnej długą tradycję sięgającą jeszcze okresu powojen-
nego i  działalności LZS „Mszanka”. W latach 60. amatorskie drużyny rozgrywały 
mecze w tzw. małym parku. Od 1998 roku rozgrywano także Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Mszany Dolnej, w którym brały udział zespoły tutejszych za-
kładów pracy oraz szkół.

Otwarcie miejskiej hali sportowej w 2011 roku stworzyło dogodne warunki 
do uprawiania sportów drużynowych, zwłaszcza piłki siatkowej. Trenerzy Miejsko-
-Gminnego Klubu Sportowego „Mszanka” prowadzili dwie grupy wiekowe: młodszą 
i seniorską. Trenerem młodszej był Łukasz Dobrowolski. Młodzież rekrutowała się 
w większości z ówczesnego gimnazjum przy tzw. Dwójce w oparciu o tamtejszy 
SKS. Zajęcia odbywały się w Miejskiej Hali Sportowej. Grupę seniorską prowadził 
Artur Żaba – zarazem prezes MGKS i grający członek drużyny.

W sezonie 2011/2012 zadebiutowała w lidze młoda profesjonalna drużyna 
z Mszany Dolnej – MGKS „Mszanka”. Liderami klubu zostali Artur Żaba i Łukasz Do-
browolski. Po pierwszym sezonie MGKS wywalczył awans do trzeciej ligi, w której 
grał przez kolejny sezon. Na poziomie ligi profesjonalnej MGKS „Mszanka” rozgrywał 
mecze jeszcze w sezonie 2013/2014.

Zespół MGKS „Mszanka”. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Artura Żaby

Stare logo 
MGKS „Mszanka”
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TAEKWONDO 
W MSZANIE DOLNEJ

Historia sekcji sportowej taekwondo w Mszanie Dolnej rozpoczyna się w 1988 roku. 
Zorganizował ją Kazimierz Stożek, sportowiec reprezentujący wówczas barwy 
KS LZS Limanowa. Początkowo treningi odbywały się pod gołym niebem na placu 
asfaltowym na  terenie stadionu sportowego w Mszanie Dolnej. 

W 1994 roku prowadzona przez Kazimierza Stożka sekcja taekwondo zo-
stała przyjęta do „Turbacza” przez prezesa klubu Stanisława Białonia. Od tamtej 
pory reprezentuje barwy mszańskiego klubu na zawodach rangi ogólnopolskiej 
i międzynarodowej.

W 1995 roku (po siedmiu latach rozwoju taekwondo w Mszanie Dolnej) mło-
dzież prowadzona przez trenera Stożka sięgnęła po pierwsze trofeum – zdobyła 
drużynowo złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Oleśnicy. W kolejnym 
roku przypadło jej drużynowe wicemistrzostwo kraju zdobyte podczas mistrzostw 
Polski juniorów. Dzięki wieloletniej pracy trenera i zaangażowaniu młodzieży oraz 
klubu w 2004 roku w Mszanie Dolnej została zorganizowana Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim, w której trener Stożek był sędzią głównym.

Rozwój taekwondo w Mszanie Dolnej przyspieszył w 2011 roku, gdy zawiązano 
UKS „Koryo” Taekwondo Olimpijskie prowadzony przez trenera Zbigniewa Karpierza, 
ucznia trenera Stożka. 

Poza Mszaną Dolną zajęcia odbywają się także w Mszanie Górnej, Niedźwie-
dziu, Porębie Wielkiej, Kasinie Wielkiej, Stróży, Pcimiu, Rabce-Zdroju i Zakopanem. 
Prowadzą je wykwalifikowani trenerzy, instruktorzy sportu.

Trzeba wspomnieć, że w Zarządzie Polskiego Związku Taekwondo Olimpij-
skiego Kazimierz Stożek pełni funkcję Sędziego Głównego Związku, a obecnie jest 
wiceprezesem ds. rozwoju poomsae. 

Zbigniew Karpierz – trener UKS „Koryo” – w 2014 roku objął reprezentację 
narodową kadetów, w 2016 roku reprezentację narodową juniorów. Ponadto od 
2018 roku do dziś prowadzi młodzieżową reprezentację Polski. Za wkład w rozwój 
taekwondo w Polsce trener Karpierz został odznaczony brązową odznaką Polskie-
go Związku Taekwondo Olimpijskiego.
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Obóz sportowy w Pucku, 1993 rok. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Kazimierza Stożka

Pokaz taekwondo na stadionie miejskim, 1993 rok.
Fot. ze zbiorów prywatnych Kazimierza Stożka

Sekcja młodzików 
taekwondo olimpijskiego 
w barwach KS „Turbacz”.
Fot. ze zbiorów 
prywatnych 
Kazimierza Stożka
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UKS „Koryo” to współcześnie sportowa wizytówka nie tylko Mszany Dolnej, 
ale  także całej Małopolski. Klub zrzesza wielu utytułowanych zawodników, a do 
młodzieży kieruje profesjonalną ofertę treningową. Do największych sukcesów 
„Koryo” należą liczne medale mistrzostw Polski w kategoriach juniorów młodszych, 
juniorów, młodzieżowych, a także mistrzostw Europy (juniorów i seniorów) oraz mi-
strzostw świata (juniorów i kadetów).

Od 2012 roku trenowani przez Zbigniewa Karpierza zawodnicy UKS „Koryo” 
Mszana Dolna zdobyli łącznie 35 medali mistrzostw Polski juniorów, w tym 11 mi-
strzostw kraju; 13 medali młodzieżowych mistrzostw Polski, w tym 6 mistrzostw 
kraju; 18 medali mistrzostw Polski seniorów, w tym 8 mistrzostw kraju; 21 medali 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do najbardziej utytułowa-
nych zawodników „Koryo” należą m.in. Izabela Majerczyk, Wiktor Pajdzik, Karolina 
Szczęsnowska, Mateusz Szczęsnowski, Maksymilian Śmieszek czy Patrycja Kor-
naś. Dorobek medalowy podopiecznych trenera Zbigniewa Karpierza stawia „Ko-
ryo” wśród najbardziej utytułowanych mszańskich klubów w historii, dając powody 
do dumy mieszkańcom naszego miasta.

Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w 2021 roku. 
Na zdjęciu Mateusz Szczęsnowski, Maksymilian Śmieszek, Patrycja Kornaś, Małgorzata 
Gal, Gabriela Dara, Karolina Szczęsnowska, Wiktor Pajdzik, Karolina Raś, Oskar Plich 
i trener Zbigniew Karpierz. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Karpierza
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Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Swarzędz 2016. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Karpierza

Mistrzostwa Europy Kadetów, Francja 2015. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Karpierza
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UKS „BESKID”

W 2013 roku powstał UKS „Beskid” Mszana Dolna. Klub zrzesza dzieci i młodzież 
szkolną z Mszany Dolnej i okolic. „Beskid” promuje zdrowy styl życia poprzez aktyw-
ność ruchową. Wiodącą dyscypliną jest piłka siatkowa – klub prowadzi trzy sekcje 
siatkarskie (minisiatkówki, piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki siatkowej chłopców). 
Działają także sekcja pływania (cztery grupy treningowe), sekcja tenisa ziemnego 
oraz działająca w sezonie zimowym sekcja narciarstwa alpejskiego. Klub organizu-
je też półkolonie sportowe podczas ferii zimowych i wakacji. Treningi trzech sekcji 
siatkarskich odbywają się w oddanej do użytku w 2011 roku Miejskiej Hali Sportowej. 
Trenerem UKS „Beskid” jest Łukasz Dobrowolski.

UKS „Beskid” w Miejskiej Hali Sportowej. 
Fot. ze zbiorów prywatnych Łukasza Dobrowolskiego



WYBÓR WAŻNIEJSZYCH DAT
 

1904 
w Mszanie Dolnej powstaje oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

1905 
zakup budynku i zorganizowanie w Porębie Wielkiej domu kolonii letnich dla mło-
dzieży; budowę wsparł Franciszek Dubowy, dyrektor mszańskiej fabryki konserw 
rybnych C. Warhanek

1910 
obchody 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem; częścią programu był występ dru-
żyn „Sokoła” z Mszany Dolnej i Limanowej

1912 
przewodnik Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk wymienia Mszanę Dolną 
jako miejscowość letniskową. Liczne przyjazdy turystów nad Rabę

1919 
wzmianka o Mszanie Dolnej w przewodniku sławnego Mieczysława Orłowicza – in-
formacje o kąpielach rzecznych nad Rabą oraz o trasach narciarskich

1923 
pierwsza wizyta na górze Lubogoszcz (968 m n.p.m.), którą odbyła zrzeszona 
w organizacji YMCA grupa młodzieży polsko-amerykańskiej 

1926 
organizacja przez Ligę Akademicką obozu przysposobienia wojskowego młodzieży 
na Zarabiu 

1926–1939 
obozy młodzieżowe organizowane na górze Lubogoszcz przez krakowską YMCA

1928 
założenie na Śnieżnicy (1 006 m n.p.m.) ośrodka kolonii letnich Sodalicji Mariańskiej

1930 
uruchomienie kolonii letnich na Śnieżnicy po zaledwie dwóch latach od rozpoczęcia 
budowy ośrodka

1931 
wysycha „Żabie Oko” na górze Lubogoszcz; prowadzone są prace nad budową ba-
senu pływackiego

1933 
w sezonie letnim Mszanę Dolną odwiedza 2400 turystów

Druga połowa lat 30. 
powstaje pierwsza tymczasowa skocznia narciarska na Grunwaldzie



1937 
utrzymuje się wysokie natężenie ruchu turystycznego; Mszanę Dolną odwiedza 
w sezonie letnim 1654 gości

1945–1949 
powracają obozy młodzieżowe organizowane przez krakowską YMCA

1947 
przejęcie majątku „Sokoła” przez urząd gminy; na potrzeby szkolne zorganizowa-
no w budynku salę gimnastyczną, która służyła młodzieży uczącej się i ćwiczącej 
przez mniej więcej 30 lat

założenie LZS „Mszanka”

1948 
rozpoczęcie budowy boiska sportowego na potrzeby ćwiczącej młodzieży, w tym 
sekcji piłkarskiej LZS „Mszanka”

uruchomienie otwartego basenu kąpielowego na podworskiej działce przy obecnej 
ul. Marka (inicjatywa podjęta jeszcze przed drugą wojną światową przez hr. Mariana 
Krasińskiego)

1951 
otwarcie skoczni na Grunwaldzie; z tej okazji odbył się otwarty konkurs skoków nar-
ciarskich

1952 
zmiana ustroju gminy Mszana Dolna na miejski oraz przyłączenie do niej sąsiedniej 
wsi Słomka

1953 
założenie Drzewnej Spółdzielni Pracy „Podkarpacie” (obecnie Spółdzielnia Pracy 
„Meblomet”)

1956 
spółdzielnia „Podkarpacie” zostaje przeniesiona do Mszany Dolnej

1957 
zwycięstwo LZS „Start” w turnieju piłkarskim ligi lokalnej dawnego województwa 
krakowskiego

1959 
otwarcie przy Drzewnej Spółdzielni Pracy „Podkarpacie” przyzakładowej szkoły 
zawodowej, z której rekrutuje się przyszłych zawodników LZS „Start”. Spółdzielnia 
przejmuje opiekę nad zespołem piłkarskim

1965 
powołany zostaje Limanowski Podokręg PZN

na bazie działającego przy Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych „Inco” 
w Mszanie Dolnej TKKF powstaje KS „Maraton”

1968 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszanie Dolnej podejmuje decyzję dotyczą-
cą miejsca budowy przyszłego stadionu sportowego



1968–1969 
powstaje na Grunwaldzie wyciąg bezpodporowy (tzw. wyrwirączka) od strony Łostówki

Lata 70. 
budowa wyciągu na Grunwald od strony Łostówki

1972 
ukończenie budowy wyciągu orczykowego w Lubomierzu

1972–1974 
przygotowanie pełnej dokumentacji techniczno-projektowej do budowy stadionu 
sportowego w Mszanie Dolnej

1973 
LZS „Start” awansuje do klasy A

1974 
inauguracja eksperymentu narciarskiego nazywanego „Próbą Limanowską”

1974–1980 
budowa stadionu miejskiego w Mszanie Dolnej

1975 
przemianowanie klubu sportowego działającego przy „Meblomecie” na KS Turbacz

1975–1981 
pracę w KS „Maraton” rozpoczyna Adam Kasiński (1941–2013), wybitny trener nar-
ciarstwa biegowego; równolegle pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej w Niedźwiedziu

1975 
w KS „Maraton” powstaje wyczynowa sekcja narciarstwa biegowego

1975–1976 
rozbiórka otwartego basenu kąpielowego

1977 
odbywa się pierwsza edycja górskiego „Rajdu na Raty” w Gorcach i Beskidzie Wy-
spowym. Rajd zostaje zorganizowany przez PTTK „Meblomet” przy Spółdzielni Pracy

powstaje sekcja narciarstwa klasycznego w KS „Turbacz”; pierwszym kierownikiem 
i instruktorem zostaje Józef Macuga

1978 
powstaje sekcja dwuboju zimowego (biathlonu) w KS „Turbacz”; pierwszym kierow-
nikiem i instruktorem zostaje także Józef Macuga, do którego wkrótce dołącza Ta-
deusz Zapała

1979 
przekazanie do użytku miejskiej strzelnicy sportowej, z której korzystali m.in. zawod-
nicy sekcji biathlonowej KS „Turbacz”, członkowie LOK, milicjanci i młodzi sportowcy

1979 
KS „Turbacz” przenosi się na stadion miejski w Mszanie Dolnej



1980 
utworzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mszanie Dolnej

1980–1981 
urządzenie w parku miejskim ścieżek spacerowych, oświetlenia i placu zabaw 
dla dzieci

1981 
funkcję trenera w sekcji biegowej KS „Maraton” przejmuje Stanisław Mrowca

utworzenie Gorczańskiego Parku Narodowego

1979–1991 
Jan Ziemianin reprezentuje barwy KS „Turbacz” Mszana Dolna, a w 1987 roku  – 
po zdobyciu mistrzostwa Polski – uzyskuje powołanie do kadry narodowej

1985 
sekcja piłkarska KS „Turbacz” zajmuje pierwsze miejsce w klasie wojewódzkiej 
i uzyskuje awans do klasy międzywojewódzkiej

1988 
powstaje sekcja taekwondo w Mszanie Dolnej

po 1989 
zmiany organizacyjne w KS „Maraton” związane z przemianami ustrojowymi

1993 
Helena Mikołajczyk zdobywa brązowy medal w biegu drużynowym podczas mi-
strzostw świata w Borowcu

1994 
sekcja taekwondo rozpoczyna działalność w strukturach KS „Turbacz”

1995 
zawiązuje się Towarzystwo Sportowe „Cyklocentrum”

1998 
Towarzystwo Sportowe „Cyklocentrum” zostaje przyłączone do MOK w Mszanie Dolnej

jubileusz 45-lecia KS „Turbacz” Mszana Dolna

1999 
awans seniorów KS „Turbacz” do V ligi

2001 
inauguracja sekcji biegów górskich i długodystansowych przy MOK w Mszanie Dolnej

2002 
nadanie stadionowi miejskiemu w Mszanie Dolnej imienia redaktora Jana Ciszew-
skiego; powrót KS „Turbacz” do V ligi

odbywa się pierwsza Olimpiada Notarialna 

2002 
mecz towarzyski KS „Turbacz” – „Odra” Wodzisław 0:7
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2003 
jubileusz 50-lecia KS „Turbacz” Mszana Dolna 

mecz towarzyski KS „Turbacz” – „Widzew” Łódź (0:5)

2004 
Olimpiada Notarialna w Mszanie Dolnej zyskuje charakter międzynarodowy

odbywa się w Mszanie Dolnej Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży; Kazimierz Stożek 
sędzią głównym zawodów

2008 
KS „Turbacz” otrzymuje sztandar

2010 
zorganizowanie pierwszej edycji cyklicznej akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”

2011 
otwarcie pełnowymiarowej Miejskiej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Mszanie Dolnej

2011 
powstaje w Mszanie Dolnej Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka”

2013 
jubileusz 60-lecia KS „Turbacz”; klub z Mszany Dolnej awansuje do IV ligi rozgrywek 
piłkarskich

powstaje w Mszanie Dolnej UKS „Koryo” Taekwondo Olimpijskie

powstaje UKS „Beskid” Mszana Dolna

2014 
powstaje UKS „Lotos” Mszana Dolna

2020 
zbudowanie odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki

Konrad Gruszkowski, wychowanek KS „Turbacz”, debiutuje na poziomie piłkarskiej 
ekstraklasy w „Wiśle” Kraków; rok później otrzymuje powołanie do reprezentacji 
Polski U20

2021 
otwarcie stadionu miejskiego w Mszanie Dolnej po modernizacji
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[...] Imponujący dorobek sportowy, a przede wszystkim zaangażowanie miesz-
kańców Mszany Dolnej, trenerów i pedagogów oraz zakładów pracy działających 
na terenie miasta to piękne świadectwa skutecznych działań na rzecz kultury 
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