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Iwonicz jest kolebką narciarstwa na Podkarpaciu. Młodzi iwoniczanie rozpoczęli jazdę na 

nartach, zwanych wówczas „ski”, już w 1919 roku. Należeli do nich późniejsi pionierzy iwonickiego 

narciarstwa: Kazimierz Murman, Antoni Zychiewicz, Antoni Kenar. Narty wykonywał im Ludwik 

Murman, który w latach 1905-1907 służył w c.k. armii w Tyrolu, w pułku strzelców alpejskich 

używających nart. 

Iwonicki klub założono w 1925 roku jako pierwszy na Podkarpaciu pod nazwą Sekcja 

Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Prezesem klubu został hr. Bogdan Załuski, a jego 

zastępcą był major dr Józef Aleksiewicz. SNPTT stanowiła zaczyn Iwonickiego Klubu Narciarskiego, 

powołanego do życia w 1928 roku pod patronatem Związku Strzeleckiego, którego prezesem był Józef 

Aleksiewicz.  

 

Iwoniccy narciarze 1928 r. 

IKN był zbiorowym członkiem Polskiego Związku Narciarskiego, SNPTT oraz Przemyskiego 

Towarzystwa Narciarzy. Działalność klubu przy „Strzelcu” – organizacji sportowo-wychowawczej – 

otworzyła przed iwonickimi narciarzami szerokie możliwości udziału w zawodach w całym kraju. 

„Białe szaleństwo”, jak określano narciarstwo, stanowiło w Iwoniczu masową organizację młodzieży. 

Uprawiano biegi narciarskie, zjazdy, skoki, skiering i biatlon, który dał IKN w 1969 roku wicemistrza 

świata Jana Murdzka.  



Zawodnicy IKN zdobywali dyplomy, medale, puchary w Zakopanem, Worochcie, Krynicy, 

Szczyrku i innych miejscowościach. Uczestniczyli corocznie w rajdach sztafetowych „Dookoła 

Polski” i „Szlakiem II Brygady Legionów” w Karpatach Wschodnich. W mistrzostwach Polski w 

skokach uczestniczyli Kazimierz Murman i Stanisław Kielar – na zakopiańskiej Krokwi.  

 

Kazimierz Murman w Sławsku 1925 r. 

 

W latach II wojny światowej iwoniccy narciarze walczyli w kampanii wrześniowej, w 

konspiracji zbrojnej SZP-ZWZ, AK oraz Polskich Siłach Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie. Po II wojnie 

światowej IKN reaktywowano w listopadzie 1945 pod nazwą „Nafta”. Już w zimie 1945/1946 

odbywały się pierwsze miejscowe zawody w kategorii biegów, zjazdów i skoków. W 1948 roku klub 

zmienił nazwę na „Związkowiec”. W latach 1948-1950 iwoniccy narciarze brali już udział w 

zawodach ogólnopolskich w Zakopanem, Szczyrku, Karpaczu, zdobywając liczne tytuły mistrzowskie 

i wicemistrzowskie w konkurencjach alpejskich i klasycznych. Wysokie notowania klubu były 

powodem utworzenia w Iwoniczu-Zdroju V Okręgu PZN. O wybitnych zawodników ubiegały się 

liczne kluby i zrzeszenia narciarskie. W miejsce rozwiązanego „Związkowca” powstały: „Unia”, 

„Górnik”, LZS, Szkolny Klub Sportowy, które ze sobą rywalizowały.  

Zjednoczenie klubów iwonickich nastąpiło w 1955 roku pod 

nazwą „KS Górnik”, działający pod patronatem Kopalnictwa 

Naftowego. Lata 50. i 60. to dynamiczny rozwój iwonickiego 

narciarstwa. Udział czołowych narciarzy w mistrzostwach Polski i 

innych zawodach ogólnokrajowych, a także międzynarodowych w 

Austrii, Szwajcarii, Francji i Czechosłowacji, potwierdził wysoką 

pozycję iwonickiego narciarstwa – wysokie miejsca w tych zawodach 

zajmowały Janina i Jadwiga Rajchlówny oraz Anna Murman. W 1969 

roku wspomniany już Jan Murdzek zdobył wicemistrzostwo świata w 

biatlonie. W latach 70. iwoniccy narciarze startowali również w 

międzynarodowych zawodach w Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, 

RFN i ZSRR. Do czołowych zawodników należeli Jerzy Gładysz,  
Janina Rajchel wielokrotna  

reprezentantka naszego klubu  

i kraju w latach 50-tych 

 



Edward Jakieła, Marian Pernal i Władysław Grysztar – pięciokrotny mistrz Polski.. Iwonicz-Zdrój 

przez całe dziesięciolecia był gospodarzem ogólnokrajowych imprez narciarskich. Najważniejsze z 

nich to: „Lampa Górnicza”, Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży i zawody okręgowe. 

     

Anna Murman czlonek kadry narodowej w kombinacji alpejskiej w 1958-1963r. 

 

Iwonicki Klub Narciarski w całej swojej 

historii budował infrastrukturę narciarską. Już w 1928 

roku zbudowano skocznię na Wólce i stok zjazdowy 

na Gloriecie. W latach 30. wzniesiono skocznię w 

Dolinie Kawalców wg projektu Bronisława Czecha, 

który przyjaźnił się z Antonim Kenarem. Po II wojnie 

światowej nastąpiła jej przebudowa i modernizacja. 

Dobudowano średnią i małą skocznię, którą pokryto 

igielitem. Wytyczono też stok slalomowy na 

Przedziwnej. Koło basenu kąpielowego wzniesiono 

kontenerowiec w latach 70., który jest siedzibą klubu. 

Od obchodów 30-lecia klubu jubileusze odbywały się 

co 10 lat. 
Józef Rygiel - dziesięciokrotny mistrz w skokach  

woj.Rzeszowskiego w latach 1955-64 

 



 

Jan Murdzek - srebrny medal na Biathlonowych Mistrzostwach Świata 1969 

 

Działający po II wojnie światowej pod różnymi nazwami klub w roku 

1992 wrócił do pierwotnej nazwy Iwonicki Klub Narciarski, zachowując nazwę 

„Górnik”. Od dziesięciu lat klub posiada jedną sekcję biatlonową – zawodnicy 

startują w zawodach krajowych i międzynarodowych. Na przestrzeni dekady 

zdobyli 50 medali w biatlonie zimowym i letnim. Szczególnie wyróżnił się Rafał 

Penar, zdobywca 18 medali. Z iwonickiego grona narciarskiego wywodzi się 

również Łukasz Szczurek, który w 2007 roku zdobył złoty medal na 

Biatlonowych Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w biegu 

indywidualnym na dystansie 12,5 km we włoskim Martello; jest nadal członkiem 

kadry narodowej. 

Władyslaw Grysztar 

-pięciokrotny Mistrz Polski  

w Biathlonie w gr.seniorów 

                  

Łukasz Szczurek 

- Mistrz Świata w gr. juniorów młodszych w biathlonie -2007r. 


