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Logo obchodów 100-lecia MKS Babia Góra Sucha Beskidzka 
autorstwa Karoliny Dołkowskiej.
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Szanowni Państwo!

Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnoszę się do stuletniej historii 

Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra”, który nierozerwalnie zwią-

zany jest z naszym miastem i zajmuje trwałe miejsce w sercach kilku 

pokoleń mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Przez 100 lat działalności, 

progi klubu przekraczało tysiące młodych ludzi uprawiających różne 

dyscypliny sportowe, wśród nich reprezentanci Polski, a nawet olim-

pijczycy, wszyscy oni pod okiem trenerów i wychowawców oraz przy 

zaangażowaniu wielu ludzi, często obdarzonych charyzmą, animato-

rów i działaczy sportowych, przez lata reprezentowali nasze miasto 

zapisując karty stuletniej historii Klubu Sportowego „Babia Góra”. 

Jestem dumny i zaszczycony, że to mnie przypadło w udziale patronować obchodom tego pięknego jubileuszu. 

Odczuwam satysfakcję, że pełniąc funkcję Burmistrza Miasta mogłem wnieść swój wkład w tworzenie jak najlep-

szych warunków do uprawiania sportów w Suchej Beskidzkiej, a szczególnie w budowę Centrum Sportu „Babia 

Góra” – głównej bazy sportowej klubu. Wspominam, wszystkich suszan zapamiętanych z nazwisk, których nie ma 

już wśród nas oraz tych bezimiennych, wyrażając im wdzięczność i uznanie za to, że na przestrzeni minionego 

wieku budowali od podstaw zarówno zaplecze sportowe (w miejscu stawów rybnych), jak również  animowali dzia-

łalność sportową w wielu dyscyplinach. W imieniu całego samorządu miejskiego gratuluję wszystkim obecnym i by-

łym zawodnikom, trenerom oraz społecznym działaczom klubowym wspaniałego jubileuszu. Dziękując za pracę na 

rzecz dzieci i młodzieży, życzę kolejnych 100  lat  sukcesów, a także satysfakcji z osiąganych efektów. 

Mam świadomość, jak trudno jest zebrać odpowiedni i wiarygodny materiał , który pozwoliłby bez najmniej-

szych wątpliwości na ustalenie wszystkich faktów historycznych i przedstawienie pełnego obrazu 100-letniej 

działalności klubu sportowego. Mam nadzieję, że autorom niniejszego opracowania udało się zaspokoić oczeki-

wania środowisk sportowych, kibiców oraz zainteresowanych tą tematyką mieszkańców miasta.  Zachęcam do 

lektury i życzę ciekawych wspomnień.

Stanisław Lichosyt

Burmistrz Suchej Beskidzkiej         

 

Sucha Beskidzka, październik 2018 rok
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Publikacja, którą prezentujemy naszym sympatykom, powstała z inicjaty-

wy samorządu miejskiego w Suchej Beskidzkiej oraz Zarządu Klubu wspie-

ranego przez działaczy sportowych z okazji 100-lecia działalności klubu 

„Babia Góra” Sucha Beskidzka. Zebrania materiałów i zdjęć do publikacji 

oraz opracowania treści podjęli się bezinteresownie pani Barbara Woźniak 

i pan Grzegorz Wysmołek, za co Zarząd Klubu serdecznie dziękuje. 

Jubileusz, to ważny moment dla wszystkich zawodników, trenerów, dzia-

łaczy sportowych i kibiców. W tym okresie przez klub przewinęło się 

wielu wspaniałych i oddanych działaczy, trenerów i zawodników. Każdy 

z nich dołożył małą cegiełkę w budowę wizerunku naszego klubu w kraju, zagranicą i we własnym środowisku. 

Wspomnieć tu należy o olimpijczyku z Tokio Edwardzie Szklarczyku, lekkoatletce Marii Jasińskiej, skoczku nar-

ciarskim Andrzeju Sztolfie czy piłkarzach Mateuszu i Michale Makach – dziękujemy im serdecznie. 

„Babia Góra” zawsze związana była z miastem i w ciągu tych 100 lat działało w klubie 11 sekcji, które przechodziły 

różne etapy istnienia. Upadki w latach 60-tych nie ominęły nawet ulubionej sekcji piłki nożnej. W obecnym roku 

20-lecie obchodzi reaktywowana sekcja narciarstwa alpejskiego, zrzeszająca około 30 zawodników i odnosząca 

sukcesy w krajowych imprezach młodzieżowych dziewcząt i chłopców. W szkółce piłkarskiej „młoda Babia Góra” 

trenuje ok. 90 dzieci do lat 10-ciu. W grupach wiekowych: młodzik, trampkarz, junior, senior – trenuje ok. 80 za-

wodników. W miesiącu wrześniu 2018 roku reaktywowano sekcję lekkoatletyki. 

W tym miejscu chciałbym wspomnieć wszystkich nieżyjących już działaczy, trenerów, zawodników i sympaty-

ków klubu. Cześć ich pamięci... 

Dziękuję wszystkim działaczom, trenerom, zawodnikom i kibicom, którzy przyczynili i przyczyniają się do rozwo-

ju naszego klubu. Dziękuję bardzo obecnemu Zarządowi Klubu, działaczom i sponsorom za ogrom pracy włożony 

w przygotowanie tego jubileuszu. Dziękuję również klubom sportowym z terenu naszego miasta oraz jednostkom 

samorządowym za dobrą współpracę. 

Szczególne podziękowania składam panu Burmistrzowi Miasta Stanisławowi Lichosytowi oraz radnym Rady 

Miasta Sucha Beskidzka za tworzenie bardzo dobrych warunków do rozwoju sportu, a także doradztwo i honoro-

wy patronat nad jubileuszem. Niech mottem klubu w dalszej działalności będzie ten oto cytat:

... Rzeczy łatwe są mało warte, rzeczy trudne są wartościowe.

Jak człowiek się trudzi to go często boli…

Człowiek Nadaje wartość swoim dokonaniom poprzez pracę jaką wkłada i wysiłek…

I to jest cena, którą przychodzi mu zapłacić…

Ze sportowym pozdrowieniem,

prezes MKS „Babia Góra”

Mariusz Korczak
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Troska o rozwój fizyczny oraz dążenia niepodległościowe narodów podległych owocowały w monarchii austro-

-węgierskiej tworzeniem instytucji i stowarzyszeń. Już w XIX wieku, dzięki autonomii powstawały one masowo, 

jako sposób na wychowanie zdrowego społeczeństwa, decydującego później o powodzeniu niepodległościowych 

dążeń i tworzącego w zamyśle ich twórców zaplecze przyszłych i niezależnych organizmów państwowych. Sucha, 

prężnie rozwijające się, m.in. przez istnienie kolei galicyjskiej, miasteczko nie była pod tym względem wyjątkiem. 

Początki aktywności sportowej 
mieszkańców Suchej

Stacja kolejowa w Suchej. F ot. ze zbiorów MMSB
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Na stronie 13

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Nakład Władysław Litarowicz skład towarów 
mieszanych, Sucha, lata 30. XX wieku.  
Fotografia archiwalna ze zbiorów MMSB, nr inw. P-1042

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Suchej w 1905 roku. Fot. ze zbiorów MMSB

Początki aktywności sportowej mieszkańców Suchej wiążą się z działalnością suskiego gniazda Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, propagującego m.in. aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, działającego jeszcze przed 

odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. „Sokół” propagował tężyznę fizyczną, zdrowy tryb życia, 

uprawianie sportów oraz wartości patriotyczne. Zawołaniem Towarzystwa było hasło „W zdrowym ciele – zdrowy 

duch!”. Nie bez powodu znakiem Towarzystwa był emblemat sokoła w locie. W czasach zaborów symbolizował on 

również Orła Białego, przypominając o dążeniu Polski do niepodległości. Jedną z sekcji sportowych „Sokoła” była 

piłka nożna. 
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Sztandar suskiego „Sokoła”.  
Fot. ze zbiorów MMSB
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Już w wolnej Polsce, główną organizacją w mieście, która niemal stu lat gromadzi osoby zainteresowane 

czynnym uprawianiem sportu jest Klub Sportowy „Babia Góra”, który rozpoczął działalność po I wojnie światowej. 

Brak dokumentu źródłowego, którym jest m.in. pierwszy statut organizacji nie pozwala na precyzyjne określenie 

dokładnej daty powstania Klubu, jednak zachowana ikonografia w postaci fotografii jest dowodem na dużą ak-

tywność pierwszych piłkarzy, którzy pełni zapału, w niekompletnych strojach można by teraz powiedzieć – „bez 

barw klubowych” już wówczas z powodzeniem uprawiali w Suchej tę popularną dyscyplinę sportu, rozgrywając 

m.in. mecze na terenach, gdzie obecnie są domki jednorodzinne na ul. M. Konopnickiej i ul. dr Zofii Karaś. Drugim 

miejscem ćwiczeń był plac przegrodzony od poprzedniego rzeką Młynówką, wokół budynku „Sokoła” i remizy 

strażackiej (dziś na tym miejscu są trzy bloki mieszkalne, parking i budynek Urzędu Miejskiego). 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Suchej. Ćwiczenia  
na placu sokolim. Fot. ze zbiorów Rodziny Spyrczyńskich

Unikalne zdjęcie przedstawiające drużynę piłki nożnej 
prawdopodobnie jeszcze niezarejestrowaną. Stroje jak widać 
niejednolite, a spodenki przerobione z kalesonów (tak wspominał 
mój ojciec). Stoją od lewej: Tadeusz Chruścicki, Stefan Pawlik, 
Władysław Passendorfen, Józef Boryczko, Władysław 
Krupa, Edward Pawlik. Klęczą: Henryk Wiktorowicz, Józef 
Wągiel, Roman Rolnik. Siedzą: Bogdan Grodzki, Józef Gawlas, 
Kazimierz  Ćwiertnia. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Prawdopodobnie, pierwszy międzymiastowy mecz piłki nożnej pomiędzy piłkarzami z Suchej, a drużyną 

„Sokoła” z Wadowic rozegrano już w 1918 roku. Odbył się on na suskim targu zielnym, położonym za budynkiem 

Sądu. Oficjalna rejestracja drużyny, już pod obecną nazwą – „Babia Góra” – miała miejsce w 1921 roku. W tym 

okresie rozgrywano już mecze z różnymi drużynami, a pod koniec sezonu, w 1921, oficjalnie zarejestrowano klub. 

Świadczy o tym jedna z pierwszych legitymacji – NR 13, z dnia 01.09.1921 roku, wystawiona na nazwisko Marcina 

Mrugacza, działacza sportowego i propagatora harcerstwa w Suchej oraz jego własnoręcznie spisane wspomnie-

nia z 1964 roku (kopia w MMSB). 
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W tym najstarszym okresie działalności jego opiekunem i głównym, jak byśmy to dziś określili, sponsorem 

był Jan Kulig (senior), przedstawiciel znanej suskiej rodziny, posiadający w mieście dobrze prosperującą masarnię. 

Jak wspomina Andrzej Wągiel w pierwszej monografii klubu: 

Około roku 1925 boisko do piłki nożnej zostało przeniesione z targowicy na plac za parowozownią. W tym 

okresie drużyna nie brała jeszcze udziału w rozgrywkach klasowych, chociaż formalnie była zarejestrowana. Orga-

nizowano natomiast rozgrywki o mistrzostwo Podhala, w których uczestniczyły m.in. takie drużyny jak: „Podhale”, 

Nowy Targ „Wisła” Zakopane, „Giewont” Zakopane „Sandecja” Nowy Sącz, „Szturm” Nowy Sącz. K.S. „Babia Góra” 

posiadała mocny zespół i skutecznie konkurowała z innymi. Jako mistrzowie Podhala K.S. „Babia Góra” została 

zaproszona na spotkanie do Kielc. W sobotę grała z reprezentacją Żydów, zaś w niedzielę z reprezentacją Kielc. 

Pierwszy mecz „Babia Góra” wygrała gładko 6:0, drugi przegrała 2:1. Podobno w czasie przyjazdu zawodników 

z Suchej do Kielc zgromadzili się na dworcu kolejowym ludzie, bo chcieli zobaczyć prawdziwych górali, ubranych 

w stroje regionalne. Opiekun – prezes klubu żałował, że nie wypożyczył takich strojów (był nim wtedy Wolski 

– szef K.P.W.). Godnym odnotowania, z tego okresu, jest fakt zorganizowania w Makowie meczu z „Garbarnią” 

Kraków, która przebywała tam na obozie. „Garbarnia” była w owym czasie czołową drużyną pierwszej ligi. Maków 

posiadał kilku bardzo dobrych graczy, ale występowali oni tylko w okresie wakacji, gdyż byli studentami i trenowali 

w Krakowie. Wypożyczono więc do tego meczu kilku zawodników z „Babiej Góry” m.in. Stanisława Hajdyłę, Jana 

Fabię, Mieczysława Wągla. Mecz zakończył się sensacyjnym wynikiem 2:2 i podobno wspaniałym bankietem.

Jak daje się zauważyć, główną dyscypliną sportową, grupującą zawodników, formalnie zorganizowaną, była 

w tym okresie piłka nożna. Niemniej uprawiano i inne konkurencje opierając się głównie na działalności „Soko-

ła”, „Strzelca”, Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Sporadycznie organizowali się również sami zawodnicy. 

Grupa ćwicząca przy budynku „Sokoła”. Drugi stojący 
to Władysław Targosz, pózniejszy prezes „Babiej Góry”.  
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Legitymacja Marcina Mrugacza.
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Zdjęcie wykonane na boisku za parowozownią w Suchej. 
Stoją od lewej: Józef Boryczko, Edmund Reichel, Władysław 
Krupa, Adam Chruścicki. Klęczą: Aleksander Liszkiewicz,  
Michał Danyluk, Sławomir Peszkowski, Tadeusz Mizia, NN. 
Siedzą: Józef Nosek, Józef Kądziołka, Henryk Wiktorowicz.  
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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Startowano zarówno w imprezach lokalnych oraz różnych mityngach poza Suchą. Występowali często ci sami 

zawodnicy, którzy grali w piłkę nożną. I tak, na przykład, upodobania do lekkiej atletyki posiadali: Sławomir Pesz-

kowski (sprint, skok w dal), Tadeusz Chruścicki (sprint), Aleksander Procyk (miotacz), Józef Kądziołka (tyczka, skok 

wzwyż), Zdzisław Gruber (biegi krótkie, skoki), Stefan Targosz (rzut oszczepem, biegi), Marian Jasiński (skok w dal, 

biegi – reprezentant kolejarzy z Suchej na zawodach we Lwowie, gdzie zajął drugie miejsce), Kazimierz Skrbeński, 

Barbara Spannbauer.

Organizowane były biegi długodystansowe pod hasłem „Szukamy olimpijczyków”. Podobno co pewien czas 

miał się pojawiać w Suchej jakiś wojskowy, który szukał talentów wśród wysportowanej młodzieży. W biegach dłu-

gich startowali m.in. Józef Kulig, Franciszek Drwal, Stanisław Wągiel, Józef Hamburger, który był również bardzo 

dobrym narciarzem. 

Na lata międzywojenne przypadły początki suskiego narciarstwa. Miało ono głównie charakter turystyczny, 

ale organizowane były także konkurencje biegowo-zjazdowe oraz skoki. Sucha posiadała już skocznię narciarska 

(w rejonie mostu kolejowego, blisko osiedla Bucałówka). Jednym z pierwszych wychowanków klubu, reprezentu-

jącym w narciarstwie wysoki wyczyn, był Józef Hamburger, który na mistrzostwach F.I.S. w Zakopanym w 1939 r. 

zajął czołowe miejsce (reprezentował wówczas pion wojskowy), Marian Jasiński zajął drugie miejsce w skokach 

narciarskich za Mistrzem Polski A. Krzeptowskim, w konkursie zorganizowanym w Makowie.

Pojawiło się zainteresowanie kolarstwem. Tą dyscypliną zajęli się głównie „Sokół”, ale w imprezach brali udział 

również zawodnicy klubu. Wymienia się często, jako ówczesnego animatora tej dyscypliny w Suchej, nazwisko 

Tyczkowskiego. W roku 1928 zorganizowano wyścig kolarski Sucha – Rabka. Startowali w nim m.in. Władysław 

Buch (wygrał), Marian Jasiński, Józef Kądziołka, Jan Sumera, Zabołotny. Sekcja cyklistów przy „Sokole” z roku 1930 

to: Edward Siwiec, Rozmuz, Józef Ignatowski Władysław Buch, Marian Jasiński, Stanisław Podgórski, Tadeusz 

Bigaj, Ludwik Mikołajczyk, Stanisław Sitarz, Jan Śmietana, Antoni Spannbauer, Janusz Podgórski, Stanisław Śmie-

tana, Maliszewski, Tadeusz Miśkowiec, Kazimierz Wąsowicz, Świerkosz, Zabołotny, Franciszek Francuz.

Odbywały się również zawody pływackie, głównie na stawie „Sokolskim”. Startowali m.in. Jan Spyrczyński, 

Antoni Spannbauer, Jan Kulig. Zawodnicy ci brali także udział w zawodach poza Suchą m.in. w Andrychowie.

Znaleźli się entuzjaści kajakarstwa. Sucha posiadała przecież dwa piękne stawy (Sokolski i Pilarski) i cudowną 

Skawą, nie taką jak dzisiaj – znacznie głębszą i krystalicznie czystą. W roku 1933 Władysław Buch, Marian Jasiński 

i Jan Spyrczyński na wykonanych własnoręcznie kajakach, brali udział w spływie do Bałtyku pod hasłem „Przez 

Polskę do morza”. Uroczyste pożegnanie zawodników nastąpiło po festynie zorganizowanym w tym, celu. 

W latach 1937-1939 klub był bardzo mało żywotny. Zabrakło aktywnych działacz przy K.P.W. a sami zawod-

nicy nie potrafili się organizować. Zawody odbywały się sporadycznie, a niektórzy piłkarze grali w Makowie lub 

Zembrzycach.

Pierwsza pieczęć klubu.Budowa kajaku przez suskich kolejarzy.  
Fot. ze zbiorów Rodziny Spyrczyńskich

Zawodnicy Babiej Góry, lata 30. XX wieku. 
Fot. ze zbiorów Rodziny Spyrczyńskich
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Klub Sportowy Babia Góra 
w latach 1945-2018

W latach okupacji działalność KS Babia Góra była całkowicie zawieszona, ponieważ okupant rozwiązał wszystkie 

polskie organizacje. Głęboki patriotyzm zmobilizował jednak szereg dawnych zawodników i działaczy do walki 

z okupantem. Kontynuowali oni walkę w partyzantkach i grupach dywersyjnych. Niektórzy z nich za swój udział 

w organizacjach podziemnych zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych (m.in. Władysław 

Targosz – późniejszy, długoletni prezes klubu). Nie wszystkim było dane powrócić po wojnie do Suchej – długoletni 

bramkarz Józef Gawlas zginął w obozie koncentracyjnym. Niektórzy zawodnicy rzuceni na fronty walki z oku-

pantem nie powrócili do kraju pozostając na obczyźnie. 

Panorama Suchej wykonana z Garców w 1942 roku.  
Fotografia archiwalna ze zbiorów MMSB, nr inw. P-945



2322

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJMecz Babiej Góry na boisku nad Skawą w latach 40. XX wieku. 
Fot. ze zbiorów Marka Banasia

Najstarsza znana odznaka klubu „KS Babia Góra Sucha” 
wykonana w emalii na słupek, przez znaną istniejącą  
już w  latach 30. firmę grawerską J. Trębacz z Krakowa.
Ze zbiorów prywatnych Romana Wiciarza 

Haftowana plakietka KKS Babia Góra Sucha (haft ręczny), 
prawdopodobnie lata 60. XX wieku. 
Ze zbiorów prywatnych Romana Wiciarza

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiono do reaktywacji klubu. Zaraz po woj-

nie w nowo reaktywowanym klubie KS „Babia Góra” pierwszą działającą sekcją była sekcja piłki nożnej, następnie 

dołączyło do niej narciarstwo. Popularna w ówczesnych czasach piłka nożna przyciągała rzesze kibiców i sta-

nowiła jedną z największych rozrywek dla mieszkańców miasta. Jak wspomina na łamach publikacji p. Andrzej 

Wągiel „Tłumy ludzi ciągnęły na mecze, na boisko za zamkiem...” Zawody piłkarskie były bowiem rozgrywane na 

wydzierżawionym polu, naprzeciwko zamku, nad rzeką Skawą, w miejscu, które w czasach nam współczesnych, 

przez lata, aż do 2005 roku funkcjonowało wysypisko śmieci. Tamtejszy plac do gry w piłkę nożną został przygoto-

wany przez samych zawodników, o czym wspomina uczestnik tego przedsięwzięcia Jan Kulig „...w międzyczasie 

montuje się skład piłki nożnej i budowa boiska za zamkiem nad Skawą. Bosko zrobili: Wągiel M., Kulig Roman, 

Kulig Jan, Kulig Henryk, Banaś Karol, Banaś Michał i inni – powstaje również „kosz” – boisko i sprzęt, a zwłaszcza 

kosze „wykombinowane” w tym składzie + kol. Malczewski”. Jednakże, lokalizacja boiska w bezpośrednim sąsiedz-

twie koryta rzecznego Skawy nie okazała się nazbyt szczęśliwa. Sportowe życie miasta tętniło tam tylko do 1947 

roku, kiedy to w wyniku wezbrania, wody Skawy wystąpiły z brzegów, niszcząc całkowicie teren boiska wraz 

z całą jego infrastrukturą. Warstwa mułu i żwiru naniesiona przez rzekę w czasie powodzi według świadków 

tamtego wydarzenia miała sięgać blisko metra, w skutek czego boisko nie tylko nie nadawało się ono do dalszego 

użytku, ale nawet do remontu. 

Wówczas społeczność klubowa, działacze i zawodnicy podjęli starania w kierunku budowy nowego boiska. 

Klub zwrócił się do ówczesnej Rady Narodowej, która za symboliczną złotówkę przekazała w wieczystą dzierża-

wę teren położony w centrum Suchej, przy ul. Mickiewicza za budynkiem dzisiejszego Urzędu Miasta. W tym 

okresie działalność KS Babia Góra w dużej mierze była związana z Fabryką Pasty „Robot” braci Edwarda i Rudolfa 

Fortunów, którzy objęli patronat nad klubem i wspierali finansowo jego działalność, a także użyczali środków 

transportu do przewozu zawodników i sympatyków na zawody sportowe. W fabryce zatrudniającej około pięć-

dziesięciu pracowników znajdowało się sporo entuzjastów sportu. Wśród nich byli również zawodnicy KS Babia 

Góra. Większość piłkarzy klubu z Suchej znalazło zatrudnienie właśnie w fabryce Fortunów. Co ciekawe przysłu-

giwały im pewne przywileje, takie jak dodatkowe dni wolne od pracy, które miały umożliwić im udział w trenin-

gach i zawodach. Podobny model wspierania półamatorskiego sportu, polegający na zapewnianiu zawodnikom 

dogodnych warunków zatrudnienia w miejscu działalności klubu, był popularny jeszcze do końca lat 90. XX w. Z 

inicjatywy braci Fortunów, dzięki ich finansowemu i organizacyjnemu wsparciu oraz przy ogromnej pomocy ze 

strony społeczeństwa Suchej jeszcze w tym samym, 1947 roku udało się rozpocząć budowę nowego boiska spor-

towego na przejętym w dzierżawę terenie. Praca przy nowym obiekcie wymagała wiele wysiłku i ofiarności dużej 

grupy wolontariuszy. Lokalizacja obiektu była co prawda doskonała, jednak teren po osuszonym stawie Sokolskim 

okazał się bardzo trudny. O tym że jeszcze do niedawna znajdowały się tutaj hrabiowskie stawy, przypominały 

groble otaczające osuszone niecki i pozostałości urządzeń wodnych. W pierwszej kolejności trzeba było wyko-

nać szereg prac ziemnych, zlikwidować wały i wyrównać teren, wywożąc całe masy ziemi. W tym celu Rudolf 

Fortuna wypożyczył z miejscowego kamieniołomu tory i wózki szynowe, za pomocą których można było szybko 

i sprawnie wywozić ziemię poza teren przyszłego boiska. Przy boisku pracowali piłkarze, pracownicy „Robota” 
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oraz mieszkańcy miasteczka i uczniowie szkół. Właściciel fabryki pasty finansował również większość wydatków, 

ponieważ klub był zbyt biedny by móc samodzielnie podołać tak dużemu przedsięwzięciu. Dzięki temu prace 

postępowały sprawnie, udało się wykonać płytę boiska i ogrodzenie terenu, przygotowując go pod budowę i mon-

taż kolejnych urządzeń. Niestety pod koniec 1949 roku Fabryka „Robot” została, zgodnie z ówczesnym prawem, 

znacjonalizowana. Roboty na stadionie z wiadomych powodów zwolniły tempo, i dopiero na początku lat 50-

tych boisko było przygotowane do rozgrywek. Choć nie udało się wykonać wszystkich zamierzonych prac, przy 

ul. Mickiewicza powstał wspaniały, jak na tamte czasy obiekt, przystosowany nie tylko do rozgrywania spotkań 

piłkarskich, ale także do organizowania zawodów lekkoatletycznych (bieżnia, skocznie, rzutnia). Pod koniec lat 50 

staraniem powiatowych władz sportowych przystąpiono do dalszej rozbudowy i modernizacji stadionu z fundu-

szy pozyskanych z Totalizatora Sportowego. Stadion w podobnym kształcie funkcjonował przez kolejne pół wieku, 

aż do czasów współczesnych.

Skład drużyny piłkarskiej w latach czterdziestych minionego stulecia był na tyle silny, że Babia Góra z powodze-

niem rywalizowała z mocnymi zespołami z Podhala. Suski klub rozgrywał co prawda mecze w klasie „B” jednak poziom 

rozgrywek był bardzo wysoki, a o mistrzostwo Podhala przyszło się mierzyć z najsilniejszymi drużynami z regionu.  

O tytuł ten ubiegały się bowiem prężnie działające kluby jak, Sandecja Nowy Sącz, Podhale Nowy Targ, Wierchy Rab-

ka, Wisła Zakopane i Garbarnia Zembrzyce. Rywalizacja o mistrzowski tytuł na Podhalu wymagała więc stosunkowo 

dalekich wyjazdów, jednak pomimo trudności komunikacyjnych już w tamtym okresie „za” suską drużyną jeździli 

najwierniejsi kibicie, towarzyszący im podczas meczów wyjazdowych. Ci, którym nie było dane wspierać zespołu bez-

pośrednio z trybun z niecierpliwością oczekiwali na rynku na przyjazd zawodników i wieści o wyniku meczu. I z re-

guły nie były to hiobowe wieści, bo Babia Góra wygrywała większość swoich spotkań, zarówno te o stawkę, jak i me-

cze towarzyskie. W latach czterdziestych w okolicznych miejscowościach nie funkcjonowały jeszcze kluby sportowe, 

a drużyny, które zawiązały się w Makowie i Jordanowie nie miały jeszcze większej siły rażenia. Stąd zapewne przyta-

czane w materiałach źródłowych i wspomnieniach wysokie wyniki zwycięskich spotkań na korzyść Babiej Góry, która 

w tamtym czasie potrafiła rozbić drużynę Makowa 16:0 czy wywalczyć w pobliskim Jordanowie wysokie zwycięstwo 

nad gospodarzami w stosunku 23:0. Najwyższą porażkę w tym okresie czasu suska drużyna poniosła prawdopodobnie 

w 1947 roku, w meczu z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 6:0 lub 6:1 na korzyść piłkarzy z grodu Kraka.

Trzon piłkarskiej drużyny KS Babia Góra w drugiej połowie lat czterdziestych tworzyli: bramkarze – Włady-

sław Śląski, Zdzisław Gawlas, obrońcy – Stanisław Hajdyła, Marian Jasiński, Antoni Kaleciak, Jan Kulig, pomocnicy 

Piłkarska drużyna Babiej Góry i sympatycy klubu.  
Mecz rozgrywany w Rabce w 1947 roku.  
Fot. ze zbiorów Marka Banasia

Dyplom dla Klubu Sportowego Babia Góra w Suchej  
przyznany w 1948 roku. Fot. ze zbiorów MMSB
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Targ, Giewont Zakopane i Orkan Raba Wyżna, w finale 

pokonali natomiast KS Świt Nowy Sącz 1:0 zdobywając 

mistrzostwo Podhala. Prezesem klubu w  tym okresie 

był Pracownik PKP Józef Zajączek. Henryk Wiktoro-

wicz przedwojenny zawodnik klubu w latach 40-tych 

pełnił funkcję kierownika drużyny, z kolei Ferdynand 

Błachut przez lata społecznie pełnił funkcje gospodarza 

klubu. 

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 

nastąpiła reorganizacja sportu w kraju. Powstawały 

sekcje sportowe przy zakładach pracy, a likwidowane 

były stowarzyszenia. O tym jak ugruntowaną pozycję 

miał KS Babia Góra w społeczeństwie suskim, świad-

czyć może fakt, że pomimo powołania odrębnej sekcji piłki nożnej przy suskim węźle PKP, KS Babia Góra przez kil-

ka lat utrzymał swoją autonomię. Wówczas w mieście funkcjonowały równolegle zespoły KS „Babia Góra” i powo-

łane w 1945 roku Zrzeszenie Sportowe „Kolejarz”, otrzymujące wsparcie i pomoc organizacyjną od miejscowych 

struktur PKP, a ogólnie rzecz biorąc od suskiej kolei, wówczas największego przedsiębiorstwa działającego na 

terenie miasta i zatrudniającego największą liczbę mieszkańców. Z pewnością dużym ciosem dla klubu była prze-

prowadzona pod koniec lat 40-tych likwidacja Fabryki Pasty „Robot”, której właściciele, jak już wyżej wspomnia-

no, byli zagorzałymi działaczami sportowymi i przez szereg lat wspierali finansowo klub z Suchej, uczestnicząc 

również w tym olbrzymim i niezwykle ambitnym przedsięwzięciu, jakim była budowa nowego boiska sportowe-

go przy ul. Mickiewicza. Celem osiągania lepszych wyników i prawdopodobnie także ze względów finansowych 

doszło do połączenia obu klubów, jednakże przyjęta i funkcjonująca od lat 20-tych nazwa „Babia Góra” pozostała, 

a z racji tego, że patronat nad klubem objęła federacja Kolejarz, przemianowany został on na Kolejowy Klub Spor-

towy Babia Góra. Jako datę połączenia sekcji piłkarskiej Kolejarza Sucha z Babią Górą uznaje się datę 1949, która 

kilkukrotnie pojawia się w regionalnym piśmiennictwie. Na podstawie dostępnych źródeł trudno jednak szukać 

stuprocentowego potwierdzenia tej daty. Co więcej w wycinkach z gazety „Piłkarz” z lat 1950 i 1951, na łamach 

której publikowano wyniki Ligi Wojewódzkiej klasy „A”, a wiec 2 lata po rzekomym połączeniu zespołów, w tabeli 

wśród drużyn funkcjonuje nadal nazwa „Kolejarz Sucha”. Być może w pierwszych latach po połączeniu obu zespo-

łów oficjalnie stosowaną nazwą klubu z Suchej w rozgrywkach ligowych był jednak „Kolejarz”, a nie „Babia Góra”. 

Innym sposobem interpretacji tych szczątkowych informacji z tego okresu, jest założenie, że faktyczne połączenie 

drużyn piłkarskich KS Babiej Góry i Kolejarza Sucha nastąpiło, dopiero później, w 1952, kiedy to dokonano w Polsce 

reorganizacji rozgrywek, likwidując ligę wojewódzką, w której występował Kolejarz Sucha, a w jej miejsce utwo-

rzono wtedy 9 grup. Położono wówczas nacisk, aby kluby posiadały najmniej 4 drużyny (2 seniorskie, 1 juniorów 

i 2 trampkarzy). Być może te dodatkowe wymagania skłoniły działaczy obu zespołów do połączenia sił i utworze-

nia KKS Babia Góra? Odkładając rozważania, na temat tego jaka była dokłada data połączenia drużyn, utworzenie 

– Tadeusz Adamaszek, Karol Banaś, Karol Legutko, napastnicy – Adam Banaś, Michał Banaś, Henryk Kulig, Roman 

Kulig, Stanisław Kurtycz, Józef Słowik, Mieczysław Wągiel. Barwy suskiego klubu na podhalańskich boiskach re-

prezentowali ponadto Kazimierz Gwizdowski, Leszek Klimowski, Leszek Krzeszowiak, Józef Pilsyk, Jan Praus, Kazi-

mierz Malczewski, Józef Kulig. Na łamach publikacji Klub Sportowy „Babia Góra” w latach 1921-1970 Andrzej Wągiel 

przybliża sylwetki ówczesnych piłkarzy suskiej drużyny: „... Obowiązywało wtedy ustawienie 1-2-3-5, tj. bramkarz, 

prawy i lewy obrońca, prawy, środkowy i lewy pomocnik, prawy skrzydłowy, prawy łącznik, środkowy (center), lewy 

łącznik, lewy skrzydłowy. (...) Władysław Śląski miał doskonałe warunki fizyczne, bronił świetnie, ale zdarzały mu się 

nieraz nieprawdopodobne wpadki. Bardzo nerwowo reagował nie tylko na błędy sędziego, ale i na nieprzychylne głosy 

kibiców. Zdzisław Gawlas był w zasadzie drugim bramkarzem. Na jego wyniki sportowe miał wpływ na pewno fakt no-

szenia okularów, ale uprawiał z powodzeniem inne dyscypliny: koszykówkę, siatkówkę, tenis stołowy. Był zapalonym fo-

toamatorem, bardzo koleżeński i uczynny. Stanisław Hajdyła słynął z mocnych strzałów wykonywanych czubkiem 

buta (szpicakiem). W ten sposób strzelał również karne. Marian Jasiński wszechstronnie wysportowany, szybki 

i skoczny. Antoni Kaleciak z uwagi na swą wagę ciała był obrońcą trudnym do przejścia. Jan Kulig mógłby grać na każ-

dej pozycji, był nieustępliwy i twardy. Tadeusz Adamaszek, Karol Banaś, Karol Legutko reprezentowali podobny styl gry, 

pracowici, nieustępliwi, nie dysponowali mocnym strzałem. Józef Słowik często strzelał bramki głową. Henryk Kulig, szyb-

ki, dysponujący silnym, plasowanym strzałem oraz dobrym dośrodkowaniem. Michał Banaś miał charakterystyczny ele-

gancki bieg i dobre dośrodkowania. Adam Banaś, bardzo skoczny, szybki i pracowity. Roman Kulig, zadziorny, przebojowy, 

skuteczny pod bramką, Mieczysław Wągiel dobrze rozdzielał piłki, dobrze grał głową i posiadał mocny, plasowany strzał. 

Jan Kurtycz był bardzo zwrotny i szybki z tego powodu powszechnie nazywany „Motorkiem”. Do największych piłkar-

skich osiągnięć z tamtego okresu zaliczyć należy zdobyte przez suską drużynę mistrzostwo Podhala w roku 1947. 

Piłkarze rozgrywali wówczas mecze z takimi drużynami jak: Wierchy Rabka, Limanovia Limanów, Podhale Nowy 

Finałowy mecz o mistrzostwo Podhala w 1947 roku. 
Skład pierwszego zespołu prezentował się następująco, 
od lewej: Józef Słowik, Władysław Śląski, Zdzisław Gawlas, 
Karol Banaś, Michał Banaś, Jan Prauz, Mieczysław Wągiel, 
Jan Kulig, Roman Kulig, Adam Banaś, Józef Pilsyk 
i Stanisław Hajdyła. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Rok 1948. Prace przy budowie nowego stadionu przy obecnej 
ul. Mickiewicza. W tle widać jeszcze ruiny dawnego budynku 
„Sokoła”, który został spalony w czasie II Wojny Światowej. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla 

Jeden z pierwszych meczów rozegranych na nowym  
stadionie przy obecnej ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej.  
Fot. ze zbiorów Marka Banasia
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Kolejowego Klubu Sportowego Babia Góra jest faktem. Pod tą nazwą suski klub funkcjonował nieprzerwanie, aż 

do lat 90. XX wieku, stając się klubem wielosekcyjnym, którego zawodnicy zapisali kolejne, piękne karty sporto-

wej historii naszego miasta. Przez lata utarły się stosowane w środowisku kibicowskim skrótowe nazwy klubu. 

Zwany był „KKS-em” lub określany, podobnie jak większość klubów, które były związane z zakładami kolejowymi 

na obszarze kraju, mianem „Kolejorza”. W okresie powojennym przy KKS Babia Góra działały następujące sekcje 

zrzeszone w polskich związkach sportowych.: sekcja piłki nożnej, sekcja lekkoatletyczna, sekcja narciarska, sekcja 

łucznicza, sekcja piłki ręcznej. W pierwszej połowie lat 50-tych drużyna rozgrywała mecze w klasie „B”, plasując 

się jednak jak zawsze w czołówce ligowej tabeli. W tych latach szeregi zespołu zasilili również zawodnicy działa-

jącej stosunkowo krótko sekcji piłkarskiej „Drantka”, utworzonej przy suskim tartaku. Upragniony awans do klasy 

„A” nadszedł wiosną 1957 roku, jednakże po jednosezonowym pobycie w „A” klasie drużyna ponownie spadła do 

klasy „B”.

Z kolei rok 1958 był pomyślny dla piłkarzy KKS Babia Góra. Piłkarze mający w pamięci smutne doświad-

czenia z ubiegłego sezonu wzięli się ostro do pracy i do rozgrywania wspaniałych meczów w klasie „B”. Tytuł 

mistrza wadowickiej klasy „B” suscy piłkarze zdobyli w sposób bezapelacyjny. KKS Babia Góra wygrała 13 spo-

Czwórka historycznych działaczy z lat 50. XX wieku:  
Tadeusz Kasprzycki, Jan Krzeszowiak, Bolesław Bańdura  
i Władysław Targosz. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Drużyna „Babiej Góry” pod wodzą Karola Bieleckiego, druga połowa lat 50. XX 
wieku. Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Bocheński, Wojciech Fortuna, Tadeusz 
Wągiel, Jan Bury, Zdzisław Świerkosz, Adam Banaś, Jerzy Kulig, Karol Bielecki, 
Józef Wacław Świątkowski, Czesław Jerzy Korczak, Zbigniew Mamcarz, Jan 
Ignatowski. Ponadto w tym zespole grali: Leszek Szklarczyk, Stefan Kłapyta, 
Kazimierz Machaczka, Wacław Kubasiak, Maciej Kaliciak, Wiktor Szklarczyk, 
Jerzy Mamcarz, Adam Bury. Drużyna miała bardzo oddanych kibiców, jak Antoni 
Sitarz, kierowniczka sklepu „Pod Wiązem” Karolina Kufel, czy prezes GS-u p. Pyclik. 
Po awansie do „A” klasy w 1957 roku gminna spółdzielnia w Suchej ufundowała  
dla całej pierwszej drużyny komplet dresów z haftowanymi emblematami  
„Babiej Góry” oraz buty piłkarskie zrobione „na gotowo”u p. Smolika.  
Fot. ze zbiorów Czesława Korczaka

Zarząd klubu w niepełnym składzie z końca lat 40. XX wieku. 
Władysław Kania, Franciszek Ząbek, Rudolf Fortuna,  
Zdzisław Gawlas, Władysław Urbaniec, Jan Kulig, Biłka, 
Józef Bańdura, Karol Michalik, Władysław Polak. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Gdynia Chylonia, rok 1950. Zawodnicy, chyba już wówczas 
KKS Babia Góra, stoją od lewej: M. Banaś, J. Kurtycz, S. Hajdyła,  
J. Słowik, R. Kulig, K. Banaś, M. Jasiński, A. Kaleciak.  
Pierwszy rząd: S. Kubasiak, A. Banaś, J. Kulig. 
Fot. ze zbiorów Marka Banasia

Drużyna z roku 1952. Antoni Nowacki, Czesław Leśniak, 
Franciszek Kubasiak, Rudolf Fortuna – opiekun,  
Wojciech Fortuna, Władysław Sitarz, Kazimierz Machaczka,  
Piotr Kumorek, Jerzy Śląski, Tadeusz Smolik, Franciszek 
Świątkowski. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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tkań, a jedno zremisowała i wyprzedziła kolejną drużynę o 11 punktów przy stosunku bramek 70:9. Oprócz 

meczów mistrzowskich drużyna rozegrała 9 spotkań pucharowych z których 8 wygrała, przegrywając tylko 

z  Podhalaninem Wadowice 3:2. W finale pokonała natomiast Garbarnię Zembrzyce 2:0. Bardziej szczegółowy 

opis wydarzeń z tamtego sezonu prezentuje wycinek prasowy z tego okresu, gdzie w artykule zatytułowanym 

„Piękny bilans piłkarzy Babiej Góry” zamieszczona została wypowiedź ówczesnego kierownika drużyny – Eu-

geniusza Liszki. W  gazetowej kolumnie znajduje się również skład tamtejszej drużyny, który przedstawiał się 

następująco: Cz. Korczak, W. Szklarczyk, J. Kulig, Z. Świerkosz, J. Bury, J. Świątkowski, J. Ignatowski, S. Bog-

dan, A. Banaś, Z. Mamcarz, Z. Kubasiak, T. Wągiel, L. Szklarczyk. Przeciętna wieku wynosiła 22 lata a wszyscy 

byli zatrudnieni w Roszarni, PZGS i PKP Sucha. Trenerem drużyny od 1956 roku był Karol Bielecki. Pomyślano 

również i o zapleczu, zakładając szkółkę juniorów, gdzie doświadczony instruktor Jerzy Kulig prowadził zajęcia  

z 20 młodymi piłkarzami. 

Od następnego sezonu KKS Babia Góra występował już w upragnionej krakowskiej klasie „A” gdzie przyszło 

mu się mierzyć z takimi drużynami jak, Cracovia IB, Prokocim, Garbarnia Zembrzyce, Harnaś Tymbark, Kalwa-

rianka czy Czarni Kraków. Występ drużyny należy uznać za nieudany. Piłkarze zajęli w swojej grupie 13 miejsce 

zdobywając w 25 meczach zaledwie 17 pkt., zakończyli sezon ze stosunkiem bramek 43:65 i wraz z ostatnią drużyną 

„Zakopianka” musieli opuścić szeregi „A-klasowców”. W tamtym okresie czasu za zwycięstwo w meczu drużynom 

dodawano dwa punkty do ligowej tabeli, a nie tak jak obecnie trzy. Równocześnie w klasie „B” występowała rezerwo-

wa drużyna KKS Babia Góra, która zajęła ostatecznie 13 miejsce, co równało się z kolei spadkowi do klasy „C”. 

W roku 1960 piłkarze grali w klasie „B” podokręgu wadowickiego. Ze względu na potrzebę naprawy i przesunięcie 

płyty boiska, zawody nie były rozgrywane na stadionie. Mecze w tym sezonie odbywały się na zastępczym boisku, udo-

stępnionym przez władze kolejowe, dzięki staraniom oddanego dla klubu, ówczesnego prezesa Franciszka Pająka – pracow-

nika kolejowego. Piłkarze występowali w składzie: bramkarze: Jan Knapczyk, Edward Bąk , obrońcy: Jerzy Mamcarz, Jerzy 

Kulig, Wiktor Szklarczyk, pomocnicy: Józef Świątkowski, Władysław Mika, napastnicy: Jan Zagór, Stefan Stróżak, Zbi-

gniew Małysa, Zbigniew Mamcarz i Adam Bury. Kierownictwo drużyny spoczywało w rękach Eugeniusza Liszki i Stani-

sława Kaleciaka, a zespół trenowała trójka najstarszych zawodników: Kulig, Świątkowski, Zbigniew Mamcarz, posiadająca 

uprawnieania instruktorskie. Klasa „B” podokręgu wadowickiego liczyła w tym czasie 12 drużyn, które były podzielone na 

dwie sześciozespołowe grupy. Grupę wadowicką tworzyły drużyny: Zebrzydowic, Tomic, Jaroszowic, Sporysza, Kobiernic 

i KKS Babia Góra, z kolei w grupie żywieckiej rywalizowały ze sobą drużyny: Łodygowice, Zarzecze, Rajcza, Soła Żywiec, 

Metal Węgierska Górka i Wschód Zadziele. Piłkarze zajęli w swojej grupie I miejsce, osiągając następujące wyniki:

KKS Babia Góra – LZS Tomice 5:1 i 2:1

KKS Babia Góra – LZS Zebrzydowice 2:1 i 2:1

KKS Babia Góra – LZS Jaroszowice 2:1 i 0:1

Zdjęcie wykonane w 1960 roku na zastępczym boisku  
za parowozownią, w czasie remontu głównego stadionu. 
Zawodnicy pierwszego zespołu i drużyny juniorskiej m.in. 
od lewej Eugeniusz Liszka – kierownik, Zdzisław Gawlas, 
Adam Banaś, Stanisław Kaleciak, Leszek Szklarczyk, Józef Wacław 
Świątkowski, Tadeusz Wągiel, Jerzy Kulig, Stefan Stróżak,  
Józef Krzeszowiak, Stanisław Hajdyła ( gospodarz klubu),  
Adam Bury, Edward Szklarczyk, Kazimierz Machaczka, 
Jan Świerkosz II, Adam Gaździcki, Jan Knapczyk, Zbigniew 
Krzeszowiak, Wiesław Listwan, Wojciech Włoch, Jan Zagól, 
Leon Leszek Listwan, Bronisław Smolik, Karol Kulig, 
Władysław Mika, Zbigniew Małysa, Andrzej Świerkosz. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Drużyna „Babiej Góry” po wygranym meczu z Cracovią IB 1:0  
w 1958 roku. Drugi z prawej kierownik drużyny Eugeniusz Liszka. 
W meczu tym grali: Adam Banaś, Stefan Bogdan, Jan Bury, Jerzy 
Mamcarz, Zbigniew Mamcarz, Czesław Jerzy Korczak, Zygmunt 
Kubasiak, Jerzy Kulig, Jan Ignatowski, Wiktor Szklarczyk, Józef 
Wacław Świątkowski, Zdzisław Świerkosz, Tadeusz Wągiel. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Antoni Sochacki, gorący kibic KKS Babia Góra. Po wypadku, 
w którym stracił obie nogi pracował w centrali telefonicznej 
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suchej (w obecnym 
budynku Urzędu Miasta) Miejsce to było drugim „sekretariatem” 
klubu i biurem informacji, gdzie w pierwszej kolejności można 
było się dowiedzieć o wynikach pozostałych ligowych spotkań. 
Antek przyjeżdżał na wózku inwalidzkim, na każdy mecz, 
by kibicować swojej drużynie. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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KKS Babia Góra – Stal Sporysz 4:2 i 3:1 nie 

KKS Babia Góra – LZS Kobiernice 2:2 i 1:0

Łącznie KKS Babia Góra rozegrał 10 spotkań, zdobywając 17 pkt. i stosunek bramek 23:11. Po zakończeniu 

ligowych rozgrywek w wadowickiej kl. „B” drużyna „Babiej Góry” wzięła udział w zorganizowanym w Makowie 

Podhalańskim turnieju o Puchar Powiatowej Rady Narodowej z okazji „Dni Młodości”. W turnieju obok suskiego 

klubu uczestniczyły drużyny: Halniak Maków, Reprezentacja LZS powiatu Sucha oraz Ogniska TKKF Jordanów. 

W eliminacjach Babia Dóra pokonała wysoko LZS 8:1, a Halniak zwyciężył z TKKF-em 4:0. W finałowym spotka-

niu pomiędzy zwycięskimi drużynami padł bezbramkowy remis i ostatecznie o zwycięstwie Halniaka zadecydo-

wały rzuty karne. Uczestnicy zawodów uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego przed kilku dniami – wieloletniego 

prezesa Babiej Góry – Władysława Targosza. Po zwycięstwie w ligowych zmaganiach w wadowickiej kl. „B” nada-

rzyła się kolejna okazja, by zapukać do wrót „A” klasy. Tym razem jednak do awansu nie wystarczy mistrzostwo 

zdobyte w grupie i trzeba walczyć jeszcze z trzema drużynami, zwycięzcą grupy żywieckiej Metalem Węgierska 

Górka oraz liderami grup z okręgu chrzanowskiego Górnikiem Libiąż i Górnikiem Siersza. Były to kluby mocne 

i zasobne w środki finansowe, bo wspierane przez prężnie działający śląski przemysł wydobywczy i metalurgicz-

ny. „Odmłodzona Babia Góra myśli o awansie”, „Dżentelmeni z „Babiej Góry” to przykładowe nagłówki artykułów, 

które ukazały się w sportowej prasie w tamtym okresie, dopingujące, młodą suską drużynę przed decydującymi 

rozgrywkami o awans. Spotkania o awans do „A” klasy rozegrane zostały w sierpniu. Po sześciu meczach roze-

granych z wymienionymi wcześniej drużynami (2 spotkania z każdym z przeciwników), przepustkę do „A” klasy 

z pierwszego miejsca zapewnił sobie Górnik Libiąż. KKS Babia Góra znalazł się na trzecim miejscu z taką samą 

zdobyczą punktową co wyprzedzający go stosunkiem bramkowym Górnik Siersza. O promocji do wyższej ligi za-

decydowało dodatkowe spotkanie rozegrane 5 września w Kętach. W decydującym meczu z „Górnikiem” Siersza, 

po regulaminowym czasie gry widniał wynik 1:1. Dopiero w dogrywce Górnik zdobył znaczną przewagę i ostatecz-

nie zwyciężył 4:1, zapewniając sobie awans. O tym meczu opowiadał Henryk Sochacki, który oglądał to spotkanie 

z trybun, wówczas jako zawodnik młodzieżowej drużyny. Tak więc zespoły z okręgu chrzanowskiego okazały się 

silniejsze od drużyn z wadowickiej „B” klasy i w kolejnym sezonie Babia Góra musiała znowu współzawodniczyć 

z dobrze znanymi sobie rywalami w klasie „B”. Z kolei druga drużyna KKS Babia Góra po ubiegłorocznym spadku 

z klasy „B” rozgrywała mecze w klasie „C” zajmując ostatnie 12 miejsce (10 meczów, 14 pkt., stosunek bramek 40:17). 

W sezonie 1960/61 KKS Babia Góra rozgrywała ponownie mecze w klasie „B” podokręgu wadowickiego, osią-

gając następujące wyniki:

KKS Babia Góra – LZS Ryczów 1:1 i 8:3

KKS Babia Góra – LZS Tomice 4:0 i 6:6

KKS Babia Góra – LZS Zebrzydowice 4:1 i 1:2

KKS Babia Góra – LZS Jaroszowice 3:0 i 2:2

KKS Babia Góra – LZS Bugaj 3:0 i 9:0

Dało to piłkarzom II miejsce w grupie i 10 gier, 15 pkt., 41:15 i ponowny występ w przyszłym roku w klasie „B”. 

W związku z reorganizacją rozgrywek ligowych w sezonie 61/62 „Babia Góra” rozgrywała swoje mecze w dal-

szym ciągu w klasie „B”, jednak znalazła się w bardziej wymagającej grupie podhalańskiej, w której znalazło się osiem 

drużyn. Piłkarze suskiego klubu toczyli bój o pierwsze miejsce w tabeli z makowskim Halniakiem. Po rundzie jesien-

nej „Babia Góra” traciła do lidera dwa punkty i zajmowała trzecie miejsce. Ostatecznie w rundzie wiosennej suskiej 

drużynie udało się odrobić straty, wygrać drugie derbowe spotkanie i wyprzedzić rywali „zza miedzy” o jeden punkt. 

Wyniki pozostałych spotkań:

KKS Babia Góra – Sokolica Zawoja – 7:2 i 6:0

Zarząd i zawodnicy KKS Babia Góra już na wyremontowanym 
stadionie w roku 1963. Od lewej Adam Gaździcki – v-ce prezes 
ds. finansowych, Andrzej Wągiel v-ce prezes ds. sportowych, 
Jan Wilczek, Zygmunt Kubasiak, Kazimierz Stanaszek, 
Jan Ignatowski, Zbigniew Mamcarz, Tadeusz Wągiel, 
Zbigniew Małysa, Leon Leszek Listwan, Adam Bury, 
Franciszek Pająk – prezes klubu, Eugeniusz Liszka 
– kierownik drużyny, Antoni Nikliński – gospodarz, 
Adam Zagól, Wiktor Szklarczyk, Bronisław Smolik, 
Jan Knapczyk, Stefan Stróżak. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Zawodnicy występujący w drużynie KKS Babia Góra w sezonie 
1961/62. Na suskim stadionie stoją od prawej: Jan Ignatowski, 
Jan Knapczyk, Leon Leszek Listwan, Wiesław Listwan, Bronisław 
Smolik, Stanisław Matejko, J. Mamcarz, Stefan Stróżak, Zbigniew 
Małysa, Kazimierz Stanaszek, Zbigniew Mamcarz. 
Źródło: Kazimierz Iciek, Powstanie i działalność Kolejowego Klubu 
Sportowego „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, praca magisterska.
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KKS Babia Góra – Halniak Maków – 1:5 i 4:1

KKS Babia Góra – Wierchy Rabka – 2:1 i 2:0

KKS Babia Góra – Maniowy – 7:2 i 4:0

KKS Babia Góra – Waksmund – 2:1 i 12:0

KKS Babia Góra – Orkan Raba Wyżna – 3:0 i 0:0

KKS Babia Góra – Zakopianka Zakopane 5:2 i 6:1

Tytuł mistrza przypadł w udziale „Babiej Górze”, która na rozegranych 14 meczy zdobyła 25 pkt., strzelając 

61 bramek i tracąc 15. W tym samym czasie juniorzy zajęli II miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo juniorów po-

dokręgu podhalańskiego, a zawodnicy Adam Zagól i Andrzej Nocoń zostali powołani do reprezentacji podokręgu 

w rozgrywkach o mistrzostwo juniorów Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Do rozgrywek o wej-

ście do klasy „A” przystąpiono po rozegraniu dwóch meczy sparingowych z Podhalem i Podhalaninem, które 

w obu przypadkach zakończyły się zwycięstwem 4:1 i 3:0. Przystępując do rozgrywek o awans do klasy „A”, klub 

przeżywał dość poważne trudności, gdyż pierwsza drużyna miała do dyspozycji jedynie 12 zawodników, a jeszcze 

większą bolączką był brak instruktora. Dzięki staraniom zarządu klubu zatrudniono przed zakończeniem rozgry-

wek mistrzowskich trenera S. Erba. W takich mniej więcej warunkach przystąpiono do rozgrywek o wejście do 

klasy „A”. Pierwsze dwa mecze z mistrzem grupy nowosądeckiej o zakwalifikowanie się do grupy eliminacyjnej 

„Babia Góra” wygrała, pokonując KS „Limanovię” w obu przypadkach 3:2. Na drodze do awansu w grupie elimi-

nacyjnej stanęli Nadwiślanin Kraków, Unia Niedomice i Górnik Libiąż. Prawo awansu z tej grupy przysługiwało 

dwóm drużynom. KKS Babia Góra zajęła w tych rozgrywkach ostatnie miejsce nie zdobywając ani jednego punktu 

i zakończyła rozgrywki bardzo niekorzystnym stosunkiem bramkowym 8:34.

W sezonie 1962/63 KKS Babia Góra ponownie rozgrywał mecze w klasie „B” podokręgu podhalańskiego 

w gronie znanych już od ubiegłego roku przeciwników, do których dołączyło Podhale Nowy Targ. Po odejściu tre-

nera Erba szkoleniem zawodników zajął się instruktor i zawodnik Zbigniew Mamcarz, a od 1 marca 1963 roku obo-

wiązki trenera powierzono Emilowi Borysowi. Po raz kolejny bój o hegemonię w grupie podhalańskiej suscy piłka-

rze toczyli z rywalami z Makowa W sezonie tym KKS Babia Góra uzyskał następujące wyniki:

KKS Babia Góra – Start Mszana Dolna 2:1 i 0:1

KKS Babia Góra – Zakopianka Zakopane 4:1

KKS Babia Góra – Waksmund 3:1

KKS Babia Góra – Orkan Raba Wyżna 6:0 i 3:0

KKS Babia Góra – Sokolica Zawoja 5:2 i 3:1

KKS Babia Góra – Halniak Maków 0:3 i 2:1

KKS Babia Góra – Podhale Nowy Targ 2:1 i 3:2

KKS Babia Góra – Wierchy Rabka 5:0 i 3:1

Wystarczyły one na zajęcie I miejsca w klasie „B” i upoważniały do występów w meczach o wejście do kla-

sy „A”. Po raz kolejny makowski Halniak przegrywa tytuł mistrzowski z „Babią Górą” i tak jak w poprzednim sezo-

nie, plasuje się na drugim miejscu tracąc zaledwie jeden punkt do zwycięskiej drużyny z Suchej. Przygotowująca 

się do walki o awans drużyna „Babiej Góry” rozegrała trzy towarzyskie spotkania z Czarnymi Żywiec, Victoria Ja-

worzno i Prokocimiem. Rezultaty uzyskane w sparingach pozwalały spoglądać z nadzieją na wyczekiwane mecze 

i walkę o „A” klasę. Przeciwnikami w rozgrywkach eliminacyjnych do „A” klasy były Skawinka Skawina, Motor 

Drużna piłkarska na boisku Metalu Węgierska Górka, 
prawdopodobnie w 1965 roku. W pierwszym rzędzie od lewej 
stoją Kazimierz Banaś, Leszek Listwan, Władysław Mika, 
Jan Zagól, Zbigniew Małysa, Stefan Stróżak, Kazimierz Pająk, 
poniżej od lewej prezes Franciszek Pająk, NN, Marian Sumera, 
Józef Wacław Świątkowski, Bronisław Smolik, prawdopodobnie 
Zygmunt Kubasiak, Henryk Małysa, Jerzy Kulig. 
Fot ze zbiorów Henryka Sochackiego

Losowanie na stadionie Babiej Góry gry liczbowej „Lajkonik” 
we wrześniu 1967 roku. Z tej okazji odbył się mecz piłkarski. 
Brali w nim udział tacy zawodnicy jak: Adam Banaś, Józef 
Wacław Świątkowski, Zdzisław Świerkosz, Czesław Jerzy 
Korczak, Zbigniew Mamcarz, Jan Bury, Tadeusz Wągiel, 
Jan Kozik, Wojciech Fortuna, a także sędzia Józef Pietrusa. 
Fot. ze zbiorów Marka Banasia

Mecz z czechosłowacką drużyną – Slowanem w roku 1966 na 
stadionie KKS Babia Góra. W tle panorama Suchej Beskidzkiej. 
W rejonie obecnej ul. Nad Stawami brak jeszcze zabudowań. 
Liczba kibiców na zdjęciu świadczy o dużym zainteresowaniu 
rozgrywkami piłkarskimi w tym czasie. 
W meczu ze Slowanem zagrali: Jerzy Kulig, Adam Bury, 
Zygmunt Matusiak, Jan Świerkosz II, Wojciech Fortuna, 
Zdzisław Świerkosz, Jan Bury, Leszek Szklarczyk, Kazimierz 
Machaczka, Maciej Kaleciak, Stefan Kłapyta, Wiktor Szklarczyk, 
Kierownikiem drużyny był Feliks Pływacz, a jednym z sędziów 
Zdzisław Gawlas. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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Tarnów i LSZ Zawada. Mecze były zacięte, a losy awansu ważyły się do ostatniej rundy. Niestety przegrana z Mo-

torem Tarnów przekreśliła szanse na zwycięstwo w grupie i KKS Babia Góra mimo zdobytych 7 pkt. i najlepszego 

stosunku bramek zajął drugie miejsce, a miejsce premiowane przypadło w udziale drużynie ze Skawiny. Niepo-

wodzenia w rozgrywkach spowodowały, że upragniony awans przeszedł tuż, tuż koło drużyny, której niestety 

przypadło w udziale ponownie walczyć w klasie „B”. 

W sezonie 1963/64 wśród zawodników nastąpiło z tego powodu pewne rozprężenie i „Babia Góra” ukoń-

czyła rozgrywki w środku tabeli. Jedynym przyjemnym akcentem w tym sezonie był awans działaczy piłkar-

skich Suchej, którym powierzono część władzy podokręgu, mianowicie prowadzenie działalności Wydziału Gier 

i Dyscypliny na terenie podokręgu podhalańskiego. Podokręg ten działający dotychczas w Rabce przestał istnieć, 

a powołano Delegaturę Wydziału i Dyscypliny z siedzibą w Suchej. Przewodniczącym delegatury został wybrany 

Karol Koczur, a sekretarzem Marian Jasiński. Sezon 1964/65 to dalsze rozgrywki w klasie „B”, które suski klub 

zakończył na miejscu trzecim z dorobkiem 15 pkt. Nastał sezon 1965/66, w którym to „Babia Góra” oprócz meczów 

ligowych rozgrywała również spotkania towarzyskie, wygrywając m.in. z III ligowym zespołem Cracovii 2:1, III 

ligowym Górnikiem Świętochłowice 5:1, Kalwarianką 3:2, i dwukrotnie z Halniakiem Maków 3:0 i 3:2. Remisem 

3:3 zakończyło się sparingowe spotkanie z Beskidem Andrychów. Wyniki te świadczyły o dobrej formie piłka-

rzy, co potwierdziły rozgrywki o mistrzostwo „B” klasy. Drużyna wygrała grupę i awansowała do „A” klasy. Ze-

spół trenował ponownie Zbigniew Mamcarz. Do 

rozgrywek w „A” klasie klub zgłosił w 1966 roku 

trzydziestu zawodników, wśród których znaleź-

li się: Stanisław Bisaga, Andrzej Nocoń, Stefan 

Stróżak, Zygmunt Kubasiak, Zbigniew Małysa, 

Bronisław Smolik, Marian Sumera, Kazimierz 

Stanaszek, Leszek Listwan, Władysław Mika, 

Kazimierz Banaś, Jerzy Listwan, Roman Stró-

żak, Adam Zagól, Czesław Korczak, Krzysztof 

Luberda, Józef Świątkowski, Jan Zagól, Marian 

Talaga, Aleksander Sitarz, Jan Chowaniec, Hen-

ryk Małysa, Antoni Tatara, Marek Kotowicz, 

Kazimierz Pająk, Florian Kawula, Adam Ma-

rek, Zdzisław Wajdzik i Stanisław Pindel. Suski 

beniaminek w sezonie 66/67 rozgrywał mecze 

w klasie „A” przeciwko takim drużynom jak: 

Podhalanin Wadowice, Czarni Żywiec, Wanda 

Nowa Huta, Wawel Ib Kraków, Górnik Wielicz-

ka, Start Sułkowice. Beskid Andrychów, Kosza-

rawa Żywiec, Kalwarianka, Hejnał Kęty. Tym 

razem po trwającym dwa sezony pobycie w „A” 

klasie KKS Babia Góra zakończył sezon 67/68 na 

13 pozycji i wraz z drużynami LZS Gdów i LZS 

Klecza zaliczył ponownie spadek do B klasy. 

 Na przełomie lat 60. i 70. w meczach towa-

rzyskich i o Puchar Polski, poza wspominanymi 

wyżej zawodnikami, barwy klubu reprezento-

wali także sporadycznie zawodnicy ze starszego 

składu Zbigniew i Jerzy Mamcarz, Adam Bury, 

Józef Krzeszowiak, Karol Kulig, Stanisław Ma-

tejko, Jan Wilczek, a także młodsze pokolenie 

zawodników Andrzej Popiołek, Witold Zajączek, 

Jan Banaś, Piotr Kozik, Wiesław Kulig, Wiesław Wągiel, Stanisław Chowaniec, Jerzy Warmuz, Andrzej Paleczny, 

Antoni Gryga, Grzegorz Banaś, Henryk Sochacki, Zygmunt Kawończyk, Bogusław Mak, Jan Sitarz, Tadeusz Ku-

basiak, Jan Moćko czy Jan Proszowski. Pod koniec lat 60-tych kierownikiem piłkarskiej drużyny KKS Babia Góra 

był Józef Kawa, Po spadku w 1968 roku z „A” klasy nastąpiła głęboka zapaść w sekcji piłkarskiej. 

Zdjęcie drużyny z sezonu 1968/69 w Zakopanem  
z trenerem Stanisławem Matejko. 
Fot. ze zbiorów Henryka Sochackiego

Dyplom uznania za zasługi dla rozwoju sportu piłkarskiego 
dla KKS Babia Góra, otrzymany od Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w roku 1969. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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odbyła się uroczystość wręczenia odznak federacji „Kolejarz” i jest trochę ironią losu, że w kolejnym 1969 roku 

KKS Babia Góra otrzymał dyplom od przedstawicieli PZPN za zasługi w dziedzinie rozwoju sportu piłkarskiego. 

W okresie letnim 1971 roku zebrała się grupa młodzieży, która wzięła udział w zorganizowanym przez Józefa 

Lasę i Henryka Sochackiego turnieju osiedlowym, tzw. „turnieju dzikich drużyn”. Z zawodników biorących udział 

w rozgrywkach w obecności zarządu klubu w osobach Bolesław Bańdura, Karol Koczur i Tadeusz Iciek, wybrano 

30 piłkarzy i reaktywowano sekcję piłkarską.. Drużynę przyjęto do grupy podhalańskiej, klasy „B”, a jej trenerem 

przez najbliższe pół roku był Henryk Sochacki. W 1972 roku pracę z młodzieżą przejął Witold Zajączek i pracował 

z nią do lipca 1977. W sezonie 1973/74 kierownikiem sekcji piłkarskiej został Tadeusz Wiercigroch, który funkcję 

tę pełnił jeszcze w latach 80. W sezonie 1975/76 drużyna zdołała wywalczyć II miejsce, ustępując jedynie Mo-

torowi Nowy Targ. Do rozgrywek zgłoszona została również drużyna juniorów, zajmując w rundzie wiosennej 

I miejsce w swojej grupie pod opieką Henryka Sochackiego. W następnym sezonie 1976/77 drużyna „Babiej Góry” 

rozegrała bardzo dobre mecze w klasie „B” i wywalczyła upragniony awans do „A” klasy. W barwach „Babiej Góry” 

występowali tacy zawodnicy jak: Krzysztof Barzyczak, Piotr Banaś, Stanisław Świerkosz, Wacław Kulig, Andrzej 

Urbaniec, Jan Banaś, Zbigniew Mika, Andrzej Sołek, Henryk Sochacki, Bogusław Mak, Grzegorz Banaś, Marek 

Banaś, Stanisław Stopa.

Stan taki trwał przez kilka lat, osiągając apogeum na początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia. 

Brak właściwej organizacji spowodował duże rozprężenie wśród zawodników, dochodziło do różnego rodzaju 

incydentów, które objawiały się lekceważeniem treningów i nadużywaniem alkoholu. Sekcja piłkarska, która dała 

początek klubowi, rozwijała się prężnie i od zarania klubowych dziejów skupiała wokół siebie najszersze grono 

pasjonatów sportu, znalazła się na krawędzi. W 1969 roku sekcja piłki nożnej przestała istnieć. Działalność jej 

została zawieszona ze względu na problemy kadrowe i finansowe. Jeszcze rok wcześniej zorganizowane zostały 

obchody 50 - lecia powstania klubu. W związku z tym w świetlicy, zlokalizowanej w budynku dworca kolejowego 

Zdjęcie drużyny, która wywalczyła awans do „A” klasy  
w sezonie 1976-1977. Stoją od lewej: Krzysztof Barzyczak, 
Piotr Banaś, Zenon Przysiężniak – członek zarządu klubu, 
Stanisław Świerkosz, Andrzej Mika, Wacław Kulig, Tadeusz 
Wiercigroch – kierownik sekcji, Andrzej Urbaniec, Jan Banaś, 
Zbigniew Mika, Tadeusz Iciek - księgowy, Bolesław Bańdura 
– prezes klubu. Pierwszy rząd: Andrzej Sołek, NN, 
Henryk Sochacki, Bogusław Mak, Grzegorz Banaś, 
Marek Banaś, Andrzej Adamek, Stanisław Stopa. 
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka

Drużyna przełomu lat 1979/1980 z juniorami. Na zdjęciu widoczni 
doświadczeni zawodnicy seniorskiej drużyny od lewej w drugim 
rzędzie stoją: Andrzej Sołek, Jerzy Hudziak, Stanisław Świerkosz, 
Bogusław Mak, Henryk Sochacki, Grzegorz Banaś, Krzysztof 
Barzyczak, Wacław Kulig, Zbigniew Mika, Jan Banaś. i młodsi, 
rozpoczynający grę w pierwszej drużynie: Kazimierz Pochopień, 
Kazimierz Hudziak, Andrzej Hudziak, Tomasz Kaliciak, Stanisław 
Stopa, Andrzej Bańdura, NN, bramkarz Andrzej Adamek, 
Krzysztof Pająk, Adam Wysmołek, Tomasz Hudziak, 
Krzysztof Wągiel. Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka
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W sezonie 1980/81 nastąpiła zmiana trenera, funkcje tę ponownie objął mgr Witold Zajączek, odnosząc 

w swej pracy wiele sukcesów. Jego drużyna zajęła II miejsce gromadząc w 28 meczach 40 pkt. przy stosunku 

bramek 66:27. Juniorzy uplasowali się również na II miejscu. Sezon 1981/82 to jedno z najważniejszych wydarzeń 

w historii klubu, a zarazem w życiu sportowym naszego miasta z tamtego okresu. KKS Babia Góra po wspaniałych 

meczach w klasie „A” uzyskała bezapelacyjny awans do ligi okręgowej. W imponującym stylu zwyciężyła w swojej 

grupie i promocję do ligi okręgowej zapewniła sobie już na 6 kolejek przed końcem rozgrywek. Oto wyniki niektó-

rych meczów z tamtego okresu: 

KKS Babia Góra – Stryszów – 5:1

KKS Babia Góra – Przeciszów 7:1

KKS Babia Góra – Soła Kobiernice 5:2

KKS Babia Góra – Naroże Juszczyn 4:2

KKS Babia Góra – Osiek 3:0

KKS Babia Góra – Halniak Maków 1:0

KKS Babia Góra – KKS Babia Góra 1:0

KKS Babia Góra – Garbarz Zembrzyce 2:1

Zdjęcie wykonane w Suchej przed meczem z Motorem  
Nowy Targ. W środku dwóch drużyn sędziowie od lewej Kozak, 
Dwuraźny, po prawej działacze z Nowego Targu (2 osoby),  
obok: Grzegorz Banaś, Henryk Sochacki, Bogusław Mak,  
Krzysztof Barzyczak, Jan Banaś, Zbigniew Mika, Andrzej Sołek. 
Po prawej w dolnym rzędzie: Jerzy Hudziak, Stanisław Świerkosz, 
Wśród zawodników Motoru działacz Karol Koczur i bramkarz 
Andrzej Adamek. Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka

Pierwsza drużyna KKS Babia Góra, sezon 1980/1981: 
Od lewej Witold Zajączek – trener, Kazimerz Steczek, 
Marek Banaś, Paweł Bańdura, Adam Kaliciak, Wacław Kulig, 
Andrzej Urbaniec, Krzysztof Barzyczak. Dolny rząd: 
Jacek Adamczyk, Adam Wysmołek, Jan Sumera, 
Piotr Sewioło, Andrzej Miklusiak, Krzysztof Jończyk, 
Wiesław Smolik. Fot. ze zbiorów Marka Banasia

Drużyna Babiej Góry z ok. 1980 roku, stoją od lewej: trener Witold 
Zajączek, Kazimierz Steczek, Wiesław Smolik (Fullu), Krzysztof 
Barzyczak, Adam Kaliciak, Jan Sumera, Andrzej Urbaniec, 
kierownik drużyny Tadeusz Wiercigroch. W przysiadzie dolny 
rząd: Henryk Sochacki, Adam Wysmołek, Paweł Bańdura, 
Jerzy Hudziak, Andrzej Miklusiak, Marek Banaś, Wacław Kulig. 
Fot. ze zbiorów Jana Banasia
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Ogółem drużyna rozegrała 26 meczów, zdobywając 42 pkt. i zakończyła ligowe zmagania ze stosunkiem 

bramek 68:40, wyprzedzając następną drużynę LZS Rzyki o 10 punktów. 

W składzie zespołu, który wywalczył awans do klasy okręgowej występowali: Krzysztof Barzyczak, Andrzej 

Urbaniec, Wacław Kulig, Paweł Bańdura, Adam Kaliciak, Marek Banaś, Andrzej Miklusiak, Jerzy Hudziak, An-

drzej Sołek, Piotr Banaś, Henryk Sochacki, Mirosław Desecki, Jacek Korczak, Adam Wysmołek, Mariusz Korczak, 

Tomasz Hudziak, Wiesław Smolik.

W czasie awansu klub zatrudniał trzech trenerów: pierwszej drużyny, juniorów i młodzików. Szkoleniem 

w klubie objęte były cztery sekcje piłkarskie: seniorzy, którzy rozgrywali mecze w lidze okręgowej, juniorzy star-

si, będący ścisłym zapleczem dla pierwszego zespołu, juniorzy młodsi, skupiający się głównie na rozgrywkach 

w swojej klasie wiekowej oraz młodzików. Każda grupa szkoleniowa liczyła ok. 20 zawodników. Treningi dla 

seniorów i juniorów starszych odbywały się trzy razy w tygodniu, natomiast młodsze grupy spotykały się na tre-

ningach 2 razy tygodniowo. Zawodnicy samodzielnie zajmowali się konserwacją sprzętu piłkarskiego, pomagali 

również w utrzymaniu obiektów i urządzeń sportowych, co stanowiło działalność klubu w sferze wychowawczej. 

Zawodnicy byli nagradzani za dobrą frekwencję na treningach, zachowanie, utrzymanie sprzętu oraz wyniki 

w nauce i zakładach pracy. Brak dyscypliny, opuszanie treningów i meczy bez usprawiedliwienia, niewłaściwy 

stosunek do mienia publicznego, nieprzestrzeganie zasad etyczno-moralnych był karany odsunięciem od zajęć, 

zawieszeniem w prawach zawodnika, a nawet dyskwalifikacją. 

Ponadto juniorzy występujący w klasie „A” zajęli w swojej grupie wiekowej również I miejsce / 26 meczów, 

41 pkt., stosunek bramek 88:35, wyprzedzając następną Skawę Wadowice o 4 pkt. 

 

Drużyna, z okresu awansu do ligi okręgowej. 
Transparent trzymają: schowany Zdzisław Bańdura i Stanisław 
Jończyk. Od lewej stoją: Tadeusz Wiercigroch – kierownik 
drużyny, Krzysztof Barzyczak, Andrzej Urbaniec, Wacław Kulig, 
Paweł Bańcura, trener Witold Zajączek, Adam Kaliciak, Marek 
Banaś, Andrzej Miklusiak, Jerzy Hudziak, Andrzej Sołek, prezes 
Mieczysław Gwiazdowski, w dolnym rzędzie od lewej: Piotr 
Banaś, Henryk Sochacki, Mirosław Desecki, Jacek Korczak, 
Adam Wysmołek, Mariusz Korczak, Tomasz Hudziak, 
Wiesław Smolik. Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka

Wycinek prasowy z „Kroniki” dokumentujący awans piłkarzy 
„Babiej Góry” do ligi okręgowej w sezonie 1981/1982. 
W całym mieście hucznie świętowano historyczny sukces 
suskiego zespołu. Klub Sportowy po raz kolejny sprawił radość 
swoim kibicom, i pozwolił na moment zapomnieć o troskach 
dnia codziennego, w trudnych czasach stanu wojennego. 
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka
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W lidze okręgowej „Babiej Górze” przyszło się zmierzyć z nowymi przeciwnikami: Beskidem Andrychów, 

KS Hejnałem Kęty, Piastem Cieszyn, KS Metalem Węgierska Górka, czy BKS II Bielsko – silnymi zespołami, wspie-

ranymi przez dobrze prosperujące zakłady przemysłowe i przetwórcze zlokalizowane na pograniczu południowo-

-zachodniej Małopolski i Śląska. Walka o utrzymanie w bielskiej lidze okręgowej była więc nie lada wyzwaniem 

dla piłkarzy „Babiej Góry”. O bardzo wysokim poziomie rozgrywek na szczeblu ligi okręgowej świadczyć może 

fakt, że drużyna, która wywalczyła tytuł mistrzowski w bielskiej okręgówce, uzyskiwała bezpośredni awans do 

III ligi Śląskiej. Z kolei sama Polska III liga była podzielona zaledwie na cztery grupy. Nie dziwi więc fakt, że swój 

debiut w  lidze okręgowej „Babia Góra” zakończyła ze słabym wynikiem, znajdując się w strefie spadkowej. Po 

trudnych rozgrywkach przyszło jedynie walczyć o utrzymanie w okręgówce, z Bielsko-Bialskim Towarzystwem 

Sportowym „Włókniarz”. Mecz ten rozgrywany był w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Po zaciętej 

rywalizacji i bramce zdobytej przez Pawła Gierata, KKS Babia Góra zwyciężył i zapewnił sobie utrzymanie w lidze 

okręgowej. 

Zdjęcie z sezonu 1984/1985. Pierwsza drużyna „Babiej Góry”, 
stoją od lewej: Adam Krowicki – kierownik drużyny, Jacek Gierat, 
Adam Kaliciak, Jan Sumera, Paweł Bańdura, Wacław Kulig, 
Janusz Szklarczyk, Tomasz Maciejowski, Wiesław Smolik,  
Henryk Sochacki – trener zespołu. W dolnym rzędzie od lewej: 
Jacek Korczak, Andrzej Miklusiak, Paweł Gierat (tragicznie 
zmarły), Krzysztof Karelus, Adam Wysmołek, Mariusz Korczak, 
Andrzej Knapczyk. Fot. B. Boni, ze zbiorów MMSB

Na stronie 45

Widok stadionu sportowego w Suchej Beskidzkiej z lat 80. XX 
wieku oraz infrastruktury sportowej. Stan murawy w tamtym 
okresie znacząco odbiegał od współczesnych standardów i 
warunków. Po wschodniej stronie płyty stadionu, naprzeciwko 
głównej trybuny znajdował sie zegar i tablica, na której 
umieszczano wyniki bieżącego meczu. Przy bramie głównej 
wiodącej na stadion zlokalizowana była kasa biletowa (obecnie na 
tym terenie znajduje się parking obok Urzędu Miasta. Fot. B. Boni, 
ze zbiorów MMSB

Widok stadionu w Suchej Beskidzkiej w latach 90. XX wieku. 
Fot. ze zbiorów MMSB

Przebudowa trybun stadionu sportowego w Suchej Beskidzkiej 
w 2001 roku, w ramach której zamontowano plastikowe 
krzesełka. W podobnym kształcie trybuna funkcjonowała do 
2015, do czasu modernizacji miejskiego stadionu sportowego, 
w ramach której wykonana została nowa, kryta trybuna. 
Fot. ze zbiorów MMSB
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W kolejnym sezonie 1983/84 drużyna z Suchej Beskidzkiej była już bogatsza o doświadczenia z poprzedniej 

rundy rozgrywek. Dzięki imponującej grze zajęła IV miejsce w lidze, nie przegrywając 11 meczy z rzędu. Wówczas 

stanowisko prezesa objął Mieczysław Rakowski. Niestety ta dobra passa zakończyła się wraz z nadejściem kolejnego 

sezonu, po którym drużyna zaliczyła spadek do „A” klasy w 1985 roku, W sezonie 1985/86 drużynę w „A” klasie 

prowadził Henryk Sochacki, następnie w roku 1987 przejął ją Stanisław Suwaj, a następnie w 1988 Antoni Tatara. 

W 1989 roku drużyna zawitała w szeregi zespołów „B” klasowych. Po jednosezonowym pobycie w „B” klasie piłkarze 

ponownie awansowali do wyższej klasy „A”. Po uzyskaniu awansu w 1990 roku do „A” klasy, drużyna grała na tym 

szczeblu nieprzerwanie do sezonu 1994/95 kiedy to, drugi raz w swej historii zawitała na boiska ligi okręgowej. 

Było to w dużej mierze zasługą ówczesnego trenera pierwszego zespołu „Babiej Góry”, którym był Henryk 

Sochacki, oraz długoletniego kierownika drużyny Adama Krowickiego. W składzie KKS–u nie brakowało zarów-

no doświadczonych zawodników, którzy wciąż mieli w pamięci wywalczony w pierwszej połowie lat osiemdzie-

siątych awans do ligi okręgowej, jak i utalentowanych zawodników młodego pokolenia, wychowanków klubu, 

głodnych sukcesu na ligowych boiskach. W pierwszej połowie lat 90. barwy suskiego Kolejorza reprezentowali: 

Bramkarze: Adam Kaliciak, Krzysztof Karelus, Korczak Jacek, Dudek Andrzej, obrońcy: Piotr Pyka, Jacek Stró-

Drużyna Babiej Góry w 1988 roku. Stoją od lewej: Trener Antoni 
Tatara, Jan Sumera, Krzysztof Wągiel, Krzysztof Gajda, Andrzej 
Dudek, Mariusz Rzeźniczak, Dariusz Zabawa, gospodarz Stanisław 
Balcer, członek zarządu Jan Rożek. W dolnym rzędzie od lewej: 
Adam Krowicki, Marek Wajdzik, Krzysztof Karelus, Andrzej 
Janiczak, Jacek Korczak, Krzysztof Bury, Jacek Wajdzik.
Fot. ze zbiorów Jacka Korczaka

Mecz sparingowy z Czarnymi Sosnowiec, stoją od lewej: 
Paweł Bańdura, Andrzej Miklusiak, Józef Szklarczyk, Jan Sumera,  
Adam Wysmołek, Mariusz Korczak, Wojciech Sępowicz,  
Piotr Banaś, Andrzej Sołek, Adam Kaliciak, Ryszard Błachut,  
sędziowie: Mieczysław Talaga, Józef Skowronek.  
Fot. B. Boni, ze zbiorów MMSB

Drużyna z rundy wiosennej sezonu 1985/1986, stoją od lewej: 
trener Henryk Sochacki, Krzysztof Wągiel, Andrzej Sołek,  
Adam Kaliciak, Jan Sumera, Paweł Bańdura, Wojciech Sępowicz, 
Dariusz Roczniak. W dolnym rzędzie: Marek Banaś, Jacek 
Korczak, Mariusz Korczak, Andrzej Miklusiak, Jacek Wajdzik, 
Artur Smolik, Jan Michaś. Fot. ze zbiorów Marka Banasia
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żak – kapitan zespołu, Krzysztof Wągiel, Andrzej 

Janiczak, Marek Banaś, Mariusz Rzeźniczak, oraz 

pomocnicy i  napastnicy: Grzegorz Sitarz, Krzysztof 

Mastej, Michał Pilarczyk, Tomasz Kulig, Piotr Matu-

szek, Krzysztof Leśniak, Jacek Bucała, Jacek Wajdzik, 

Witold Droński, Rafał Krowicki, Janusz Godawa, 

Krzysztof Habowski. Po rundzie jesiennej KKS zajmo-

wał czwarte miejsce w tabeli, tracąc do lidera Garba-

rza Zembrzyce trzy punkty Zwycięski marsz o awans 

do „okręgówki” rozpoczął się na wiosnę. Już na dwie 

kolejki przed końcem sezonu „Babia Góra” mogła za-

pewnić sobie wyjście z „A” klasy, trzeba było jedynie 

pokonać Watrę Zawoja. Suscy piłkarze wykorzysta-

li tę szansę. Po pierwszej połowie prowadzili już 3:0, 

a ostatecznie wygali 4:1. Po dziesięciu latach przerwy, 

KKS Babia Góra znów zawitał do ligi okręgowej. Tak 

to wydarzenie w swej obszernej kronice, która z wiel-

ką dokładnością przedstawia losy piłkarskiej drużyny 

w latach 1993-2003, wspomina jej autor, ówczesny kie-

rownik drużyny Adam Krowicki: „Po meczu nastąpiła 

ogromna radość. Wiwatom licznie przybyłych kibiców 

na ten mecz do Zawoi nie było końca. Brawo Babia Góra, 

KKS MISTRZEM JEST” We wspomnianym sezonie 

piłkarze klubu „przy Mickiewicza” zdobyli 42 punkty, 

przy stosunku bramek 67:25 i wyprzedzili lokalnego rywala, Garbarza Zembrzyce o cztery punkty w ligowej ta-

beli. Najlepszym strzelcem został środkowy napastnik KKS Jacek Wajdzik, zdobywając w całym sezonie 16 goli. 

Tuż za nim w klubowym rankingu strzelców znalazł się Grzegorz Sitarz z dorobkiem 10 ligowych trafień. Wyniki 

poszczególnych spotkań prezentują się następująco:

KKS Babia Góra – „Naroże” Juszczyn 3:3 i 1:0

KKS Babia Góra – Iskra Klecza 2:2 i 2:1

KKS Babia Góra – Halniak Maków Podhalański 1:1 i 3:1

KKS Babia Góra – Burza Roczyny 3:0 i 4:2

KKS Babia Góra - LZS Orzeł Ryczów 1:1 i 5:0

KKS Babia Góra – LZS Leskowiec Rzyki 3:0 i 2:1

KKS Babia Góra – Spartak Skawce 2:1 i 6:0

KKS Babia Góra – LZS Astra Spytkowice 2:0 i 3:0

Drużyna z lat 1989/1990 awans do „A” klasy: Stoją od lewej: 
Andrzej Knapczyk, Wacław Kulig, Mariusz Rzeźniczak, Marek 
Banaś, Krzysztof Gajda, Krzysztof Wągiel, Stanisław Matejko, 
Henryk Sochacki. Poniżej od lewej: Marcin Kulig, Piotr Pyka, 
Krzysztof Karelus, Jacek Korczak, Andrzej Janiczak, Jacek 
Stróżak, Rafał Bisaga. Fot ze zbiorów Marka Banasia

Wycinki prasowe z „Kroniki Beskidzkiej” prezentujące 
wyniki rozgrywek w sezonie 1994/95 i dokumentujące 
awans pierwszego zespołu KKS „Babia Góra” do ligi okręgowej. 
Fot. ze zbiorów Adama Krowickiego
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KKS Babia Góra – LZS Stanisławianka Stanisław 0:1 i 3:0

KKS Babia Góra – Garbarz Zembrzyce 4:1 i 1:1

KKS Babia Góra – Watra Zawoja 1:0 i 4:1

KKS Babia Góra – LZS Amator Babica 2:2 i 4:3

KKS Babia Góra – LZS Huragan Inwałd 2:0 i 4:2

Warto dodać, że ówczesny szkoleniowiec pierwszego zespołu w tym samym sezonie odniósł również sukces 

w pracy z młodzieżą. Drużyna juniorów pod wodzą Henryka Sochackiego zdobyła mistrzostwo ligi okręgowej 

grupy „B” i awansowała do grupy „A”. Już w 1993 roku suscy juniorzy po awansie z „A” klasy do juniorskiej okrę-

gówki mieli szansę na awans z grupy „B”, jednak przegrali batalię z drużyną Kalwarii. W sezonie 94/95 nabrawszy 

już doświadczenia, najpierw pod wodzą trenera Stanisława Matejki, który zakończył pracę w trakcie sezonu, ze 

względu na stan zdrowia, następnie pod kierownictwem Henryka Sochackiego grali bardzo „równo” i skutecznie 

co dało im pierwsze miejsce i upragniony awans do grupy „A”. W juniorskiej drużynie tego okresu grali: bramka-

rze – Artur Mazur, Sławomir Koczur i zawodnicy pola: Grzegorz Pochopień, Witold Kozyra, Paweł Kozyra, Rafał 

Krowicki (równocześnie w seniorach i juniorach), Jan Kuczek, Witold Romanowski, Piotr Stawowy, Maciej Kulig, 

Andrzej Bałos, Marcin Wesołowski, Krystian Salabura, Krystian Krzeszowiak, Michał Pilarczyk (równocześnie 

w seniorach i juniorach).

Sukcesywna praca z młodzieżą, zaowocowała pojawieniem się utalentowanych wychowanków klubu, którzy 

stanowili solidne zaplecze i z czasem zasilali szeregi pierwszej drużyny. Szerokie grono zdolnej piłkarskiej mło-

dzieży, było gwarantem dalszych dobrych wyników, i dawało nadzieję na kolejne sukcesy w przyszłości. Oprócz 

kadry juniorskiej od sezonu 1997/98 przez kilka kolejnych lat suski klub posiadał drużynę rezerw, oficjalnie zgło-

szoną i rozgrywającą swoje mecze w klasie „C” pod wodzą Krzysztofa Wągla. Po dołączeniu do suskiej drużyny 

jesienią 1997 roku, w kolejnym sezonie drużynę juniorów przejął pod swoje skrzydła Marek Zajda. 

Po serii rozgrywek ligowych piłkarze pierwszego zespołu Babiej Góry w lipcu 1995 roku wzięli udział w mię-

dzynarodowym turnieju piłkarskim w Tvrdošínie na Słowacji. Poza suskim klubem uczestnikami turnieju były 

Drużyna z sezonu 1995/1996, stoją od lewej: Adam Krowicki  
– kierownik drużyny, Jacek Stróżak, Michał Pilarczyk, Krzysztof 
Mastej, Tomasz Kulig, Jan Kuczek, Wiesław Ostafin, Rafał 
Pietrusa, Grzegorz Sitarz, Krzysztof Wągiel, Henryk Sochacki  
– trener. Dolny rząd: Jacek Korczak, Witold Romanowski, Jacek 
Bucała, Jacek Wajdzik, Rafał Krowicki, Witold Droński, Krzysztof 
Karelus. Fot. ze zbiorów Grzegorza Sitarza

Liga okręgowa, sezon 1997/1998: Adam Krowicki – kierownik 
drużyny, Marcin Kupczyk, Andrzej Dudek, Krzysztof Wągiel, 
Grzegorz Sitarz, Marek Zajda, Krzysztof Mastej, Jacek Wajdzik, 
Janusz Stanaszek – członek zarządu, Jacek Stróżak, Jacek 
Gierat – prezes, Maciej Huzarski, Henryk Sochacki – trener. 
Dolny rząd: Wiesław Ostafin, Jacek Bucała, Piotr Stawowy, 
Witold Romanowski, Krzysztof Karelus, Jan Kuczek, Rafał 
Krowicki, Andrzej Janiczak. Fot. ze zbiorów Grzegorza Sitarza
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czwartoligowe drużyny ŠK Tvrdošín, ŠK Podbiel oraz trzecioligowy zespół Pojihlaven Kuparowice z Czech. To 

właśnie z czeską drużyna spotkali się piłkarze Babiej Góry w pierwszym turniejowym spotkaniu, rozbijając prze-

ciwnika 4:0. W finale rywalizowali z kolei ze zwycięzcą drugiej pary losowań, ŠK Podbiel. Po finałowym meczu 

zawodnicy suskiego klubu schodzili z murawy niepokonani, wygrywając mecz 4:1. Tym sposobem drużyna pił-

karska z Suchej, prawdopodobnie po raz pierwszy została triumfatorem międzynarodowego turnieju. 

Tak udanie zawody na Słowacji obudziły apetyty i nadzieje na dobrą grę w lidze. W inauguracyjnym spotka-

niu suski beniaminek pokonał KS Chełmek 2:1 po bramkach Pilarczyka i Drońskiego, jednak w kolejnym spotka-

niu uległ Cukrownikowi Chybie 6:0. W sezonie tym zespół prezentował się solidnie, zawodnicy z Suchej ukończyli 

rozgrywki na bezpiecznym, dziewiątym miejscu gromadząc 42 punkty, przy stosunku bramek 52:56. Drużyna 

w lidze okręgowej poza wspomnianymi mierzyła się z takimi przeciwnikami, jak m.in., Beskid Andrychów, Kosza-

rawa Żywiec, Skawa Wadowice, Inter Bielsko-Biała, Hejnał Kęty, Zapora Porąbka, Beskid Brenna, Czarni Żywiec, 

Wilamowiczanka. Skład tej drużyny prezentował się następująco: Jacek Korczak, Andrzej Janiczak, Piotr Pyka, 

Grzegorz Sitarz, Krzysztof Wągiel, Michał Pilarczyk, Jacek Stróżak, Wiesław Ostafin, Jacek Bucała, Jacek Waj-

dzik, Witold Droński, Krzysztof Karelus, Krzysztof Gibas, Jan Kuczek Krzysztof Leśniak, Krzysztof Mastej, Rafał 

Pietrusa, Tomasz Kulig. Po rozgrywkach ligowych piłkarze ze Suchej ponownie wzięli udział w słowackim turnie-

ju, zajmując tym razem drugie miejsce. Do następnego sezonu suska drużyna przygotowała się dobrze, a jednym 

z etapów, przygotowań był udział w pierwszym międzynarodowym turnieju, zorganizowanym w Suchej Beskidz-

kiej. Okazją do przeprowadzenia tych zawodów była chęć włączenia się klubu w obchody 100-lecia nadania praw 

miejskich Suchej. W turnieju obok suskiego zespołu, wzięły udział jeszcze trzy drużyny: KKS Ruch Skarżysko Ka-

mienna, ŠK Tvrdošín, ŠK Krivá. W pierwszym meczu inaugurującym rozgrywki na murawie zmierzyły się polskie 

zespoły i ku uciesze miejscowych kibiców, zwyciężyła drużyna Babiej Góry 1:0 po golu zdobytym przez Grzegorza 

Sitarza. W pojedynku pomiędzy słowackimi zespołami, zwycięstwo odniósł dobrze znany suskim piłkarzom ŚK 

Tvardosin, a finał stał się okazją dla piłkarzy Babiej Góry do zrewanżowania się za porażkę w finale słowackiego 

turnieju. Tak się jednak nie stało, gdyż zespół ze Słowacji minimalną zdobyczą bramkową zwyciężył nad drużyną 

z Suchej i to właśnie przyjezdni zdobyli puchar ufundowany przez burmistrza Suchej Beskidzkiej. 

 W tym samym roku w czasie sportowego pikniku w Suchej Beskidzkiej Oldboye Babiej Góry 18 maja roze-

grali mecz z piłkarzami radia RMF FM.

Mecz Oldboyów z Reprezentacją Radia RMF FM.
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka

Zwycięska drużyna juniorów „Babiej Góry”, która zapewniła 
sobie awans do ligi okręgowej grupy „A” w sezonie 1994/95. 
Stoją od lewej: Adam Krowicki – kierownik drużyny, Grzegorz 
Pochopień, Jan Kuczek, Maciej Kulig, Sławomir Koczur, Witold 
Kozyra, Artur Mazur, Henryk Sochacki – trener, Poniżej od lewej: 
Krystian Krzeszowiak, Piotr Stawowy, Witold Romanowski, Rafał 
Krowicki, Paweł Kozyra, Marcin Wesołowski, Krystian Salabura. 
Fot. ze zbiorów Adama Krowickiego
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Początek lat 90, to okres zmian ustrojowych i gospodarczych w kraju. Zmiany te siłą rzeczy oddziaływały 

również na sport, gdyż większość zespołów nie tylko piłkarskich była silnie związana z koniunkturą poszczegól-

nych gałęzi przemysłu, a często z jednym, konkretnym zakładam pracy, działającym w danym regionie lub mie-

ście, który gwarantował finansowy byt i wspierał organizacyjnie klub sportowy. W przypadku piłki nożnej, która 

od kilku dekad uprawiana zawodowo i amatorsko, pozostawała najpopularniejszym sportem w kraju, zmiany 

systemu społeczno-gospodarczego miały tym większy wpływ. Powstające przez szereg lat w okresie PRL nowe 

kluby, również w mniejszych miejscowościach sprawiły, że krajowe ligi w wyniku reorganizacji zostały jeszcze 

silniej rozdrobnione i rozrosły się, licząc często ponad 16 zespołów. Zmiany gospodarcze z początku lat 90. spra-

wiły, że poszczególne zakłady pracy traciły swoje dawne znaczenie na krajowym rynku, produkcja była ogra-

niczana, dochody malały, a przez to w coraz mniejszym stopniu mogły one wspierać rodzime kluby sportowe. 

W przypadku „Babiej Góry”, od czasu objęcia patronatem przez Federację Kolejarz, klub ten był związany z suskim 

oddziałem PKP. Działającemu w Suchej zakładowi PKP, w przeciwieństwie do wielu zakładów przemysłowych, 

wydobywczych i produkcyjnych nie groził nagły krach, czy likwidacja, jednakże w latach 90. wskutek rozpoczę-

tego procesu restrukturyzacji tej gałęzi transportu, wynikającej z potrzeby stopniowego przystosowania zakładu 

Zmiany jak w hokeju, bez ograniczeń. Na meczu Oldboyów  
pełne trybuny. Fot ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka

do nowych warunków gospodarczych, dochody klubu z tytułu dotacji otrzymywanej od Polskich Kolei spadały, 

przez co „Babia Góra” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Pomocną dłoń do klubu wyciągali mniejsi, suscy 

przedsiębiorcy, a z czasem do grona głównych sponsorów dołączył samorząd. Magistrat stopniowo przejmował 

pieczę nad klubową infrastrukturą, w formie dotacji udzielał wsparcia finansowego klubowi. Jednym z efektów 

tego wielowymiarowego procesu była, wpisana do klubowego statutu zmiana nazwy klubu zatwierdzona na wal-

nym zebraniu zarządu w lutym 1997 roku. Od tej pory klub z Suchej Beskidzkiej, z „kolejowego”, stał się także 

„miejskim”, podkreślając formalnie rolę samorządu i społeczności miasta, w jego dalszym funkcjonowaniu i roz-

woju. Tak „Babia Góra”, od dziesiątek lat funkcjonująca jako KKS, stała się MKKS-em (Miejsko-Kolejowym Klubem 

Sportowym „Babia Góra”). 

Od sezonu 1996/97 do sezonu 1999/2000 suscy piłkarze z różnym szczęściem, grali w lidze okręgowej. By-

wały lata dobre dla drużyny, jak sezon 1996/97 kiedy to KS Babia Góra zajął czwarte miejsce w tabeli i po run-

dzie jesiennej był wymieniany w gronie faworytów do tytułu mistrzowskiego bielskiej okręgówki, a także okresy 

przeciętnej gry, gdy „Babia Góra”, po słabym początku sezonu musiała walczyć o każdy punkt i chronić się przed 

spadkiem do „A” klasy. Ostatecznie jednak zespół w tym okresie zajmował zawsze bezpieczne miejsce w środkowej 

Pamiątkowa fotografia, na której znajdują się podobizny kilku pokoleń piłkarzy, wykonana podczas spotkania Oldboyów „Babiej Góry” 
z drużyną radia RMF FM w maju 1996 roku, z okazji 100-lecia uzyskania praw miejskich przez Suchą Beskidzką. Pierwszy rząd z przodu: 
Wacław Kulig, Janusz Maciejowski, Jan Zagól, Bronisław Smolik, drugi rząd od lewej: Józef Lasa, Andrzej Adamek, Mariusz Korczak, 
Wiesław Smolik, Grzegorz Banaś, Adam Wysmołek, Roman Stróżak, Kazimierz Pająk, Artur Smolik, Tomasz Hudziak, Włodzimierz 
Sitarz, Stefan Stróżak, Kubasiak, Jan Sitarz, NN, Jerzy Warmuz. Trzeci rząd powyżej: Henryk Sochacki, Władysław Mika, Bogusław Mak, 
Wojciech Fortuna. Czwarty rząd stoją od lewej: Jan Kurtycz, Wacław Świątkowski, Krzysztof Barzyczak, Tadeusz Kubasiak, Andrzej 
Urbaniec, Marek Banaś, Piotr Banaś, Tadeusz Banaś, Zbigniew Mika, Grzegorz Banaś, Jan Banaś, Zygmunt Kubasiak, Adam Kaliciak, 
Jerzy Kulig, Marek Kotowicz, Ryszard Błachut, Czesław Korczak, Marian Sumera, Józef Przerywacz, Andrzej Popiołek, Jan Proszowski, 
Stanisław Świerkosz, Antoni Tatara, Leszek Listwan, Czesław Stróżak, Jacek Gierat, Wiesław Kulig. Fot. ze zbiorów Krzysztofa Barzyczaka
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części tabeli, gwarantując sobie dalszy udział w rozgrywkach okręgowych. W kolejnych latach do pierwszej dru-

żyny dołączyli nowi piłkarze, sukcesywnie zastępując w podstawowym składzie, kończących futbolową karierę 

zawodników Babiej Góry ze starszego pokolenia. Wśród nich byli wychowankowie klubu m.in.: Daniel Cichy, To-

masz Brańka, Piotr Stawowy, Jakub Nikliński, Tomasz Bielarz, Paweł Kozyra, Artur Mazur, Tomasz Opara, Emil 

Sitarz, Witold Romanowski, Marek Kwak, Zygmunt Wójcik, Artur Stanaszek, Marcin Balcer, Łukasz Kubasiak, 

Krystian Krzeszowiak, Dariusz Popielarczyk, Piotr Kłapyta, a także Krzysztof Tyrpa – były bramkarz pierwszo-

ligowego Hutnik Nowa Huta, Marek Zajda, Jerzy Czarny z Naroża Juszczyn, Jacek Moskal z Kalwarianki, Rafał 

Sikora z Jałowca Stryszawa, Janusz Wiktorowicz z Wisłoki Dębica, Tomasz Świerkosz. 

W styczniu 1999 roku następcą wieloletniego trenera pierwszej drużyny Henryka Sochackiego, został An-

drzej Bańdura, który rozpoczął pracę z zespołem w okresie przygotowawczym przed rundą wiosenną. Nim roz-

poczęły się ligowe szranki drużyna, pod wodzą nowego szkoleniowca rozegrała sześć sparingów m.in. ze Skawą 

Wadowice, co skrupulatnie odnotowano na łamach Kroniki „Beskidzkiej”. Jak już wyżej wspomniano, w tym cza-

sie MKKS Babia Góra miał już za sobą trzy pełne sezony w lidze okręgowej, a w czwartym po rundzie jesiennej zaj-

mował 10 miejsce w tabeli, i podobnie jak w poprzednich sezonach wszystko wskazywało na to, że z powodzeniem 

będzie nadal brać udział w rozgrywkach ligi okręgowej. Oczekiwania kibiców, działaczy i opinii publicznej wobec 

drużyny były jednak znacznie większe. Niektórzy z nieukrywaną zazdrością spoglądali „za miedzę” na poczy-

nania zembrzyckego Garbarza, grającego w IV lidze małopolskiej, snując plany i marzenia o zwycięstwie „Babiej 

Góry” w okręgowych bojach i awansie z V ligi, do wyższej klasy rozgrywek. Na spełnienie tych marzeń trzeba 

było jednak jeszcze poczekać. Ostatecznie pod okiem nowego trenera, po rundzie wiosennej piłkarze „Babiej Góry” 

poprawili swoją pozycję w ligowej tabeli o dwa oczka, zajmując finalnie 8 pozycję z 48 punktową zdobyczą, ostrząc 

sobie apetyty na sukces w przyszłym sezonie. W pierwszym składzie drużyny z tego okresu najczęściej wystę-

powali: Andrzej Dudek – bramkarz, Jan Rusin, Grzegorz Sitarz – kapitan, Tomasz Brańka, Jerzy Czarny, Michał 

Pilarczyk, Jacek Stróżak, Rafał Krowicki, Marek Zajda, Jacek Wajdzik, Jan Kuczek, a także Daniel Cichy, Tomasz 

Bielarz, Tomasz Kulig, Emil Sitarz, Marcin Balcer, Witold Romanowski i Paweł Kozyra.

W kolejnym sezonie 1999/2000 z drużyny rezerw do pierwszego zespołu powołani zostali Krystian Krzeszo-

wiak i Marcin Wójtowicz. Na kartach kroniki z tego okresu, kierownik drużyny Adam Krowicki zapisał: „Rundę 

jesienną suscy piłkarze zakończyli na 7 miejscu, trochę mniej niż zakładano, bo zakładano miejsce w pierwszej „szóstce”. 

We wszystkich 18 meczach zagrali Zajda, Krowicki, Rusin, w 17 meczach: Brańka, Krzeszowiak, w 16 meczach: Balcer, 

Sitarz Grzegorz, Mastej, Wajdzik. Rotacja pozostałych zawodników była duża, ze względu na studia i szkołę, dlatego 

wyniki były różne. Najwyższe zwycięstwo „Babia Góra” odniosła nad Wisłą Strumień 6:1, najwyższa porażka ze Śru-

biarnią Żywiec 5:2.” Ostatecznie po rundzie wiosennej zajmowali to samo, 7 miejsce w ligowej tabeli, z 52 punktami 

i stosunkiem bramkowym 55:45. W przekonaniu trenera, działaczy, kibiców i prasy możliwości zespołu były więk-

sze, o czym wszyscy przekonali się w kolejnym sezonie. 

W listopadzie 1999 roku dość znaczący sukces od-

niosła drużyna suskich żaków. Młodzi futboliści „Babiej 

Góry” zwyciężyli w halowych mistrzostwach tramp-

karzy na szczeblu podokręgu Wadowice zorganizo-

wanych w Makowie Podhalańskim. W rozgrywkach 

wystartowało 8 zespołów. Suscy zawodnicy trenujący 

na co dzień pod okiem Henryka Sochackiego w grupo-

wych starciach zremisowali z Garbarzem i Halniakiem, 

pokonali Wikliniarz Woźniki i Pogoń Bugaj, następnie 

w finałowym spotkaniu ze zwycięzcą pierwszej grupy 

pokonali Stanisławiankę Stanisław 1:0. W drużynie 

suskich żaków, wystąpili: Rafał Magiera, Wojciech Bie-

larz, Wojciech Lichosyt, Jarosław Wysmołek, Michał 

Pochopień, Artur Gielas, Artur Matuszek, Mateusz 

Mika, Marcin Paleczny, Piotr Sarlej, Tomasz Starowicz, 

Piotr Urbaniec, Szymon Wójtowicz. Większość z  tych 

młodych piłkarzy już w XXI wieku zasiliła szeregi ju-

niorów, a następnie seniorów „Babiej Góry”.

Proporczyk klubu „Babia Góra” Sucha Beskidzka 
z datą założenia 1918. Fot. ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego

Wycinek prasowy z „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”  
z sezonu 1999/2000. Fot. ze zbiorów Adama Krowickiego

Turniej w Tvrdosinie (Słowacja), stoją od lewej: Janusz 
Maciejowski, Henryk Sochacki, Krzysztof Wągiel, Grzegorz 
Sitarz, Michał Pilarczyk, Mariusz Rzeźniczak, Tomasz Kulig, 
Jacek Wajdzik, Jacek Stróżak, kierownik Adam Krowicki. 
Drugi rząd poniżej: Piotr Pyka, Janusz Godawa, Jacek Bucała, 
Rafał Krowicki, Krzysztof Karelus, Krzysztof Habowski. 
Fot. ze zbiorów Grzegorza Sitarza
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Drużyna juniorów z roku 1997. Stoją od lewej: Marek Kwak, 
trener Marek Zajda, Artur Stanaszek, Piotr Stawowy, Tomasz 
Brańka, Daniel Cichy, Zygmunt Wójcik, Jakub Nikliński. 
Poniżej od lewej: Krzeszowiak, Bielarz, Jacek Sitarz, Marcin 
Malinka, Dariusz Popielarczyk, Robert Lichosyt, Grzegorz 
(Zawoja), Emil Sitarz i Przemysław Białko – bramkarz. 
Fot. ze zbiorów Krystiana Krzeszowiaka

Drużyna żaków MKKS Babia Góra, rocznik 1989 i wyżej. 
W składzie zespołu bracia Mateusz i Michał Mak, a także m.in. 
Adam Gryga, Dawid Sochacki, Roman Barzyczak, Sebastian 
Frączak, Artur Popielarczyk, Mateusz Mielec, Paweł Starowicz, 
Szymon Mamcarz, Karol Miśkowiec, Dariusz Wągiel, Mateusz 
Kubasiak. Na zdjęciu obok zawodników Maciej Romanowski 
–sekretarz klubu, Adam Bucała – gospodarz i Bogusław Mak. 
Fot. ze zbiorów Henryka Sochackiego

Drużyna trampkarzy „MKKS Babia Góra” rocznik 1987 i wyżej, 
której najstarsi zawodnicy, wówczas jeszcze jako żaki 
osiągnęli sukces w turnieju halowym w 1999 roku. 
W składzie zespołu bracia Michał i Mateusz Mak. 
Fot. ze zbiorów Henryka Sochackiego
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Sezon 2000/2001 dla piłkarzy z Suchej rozpoczął się od 

wygranej z Unią Jawiszowiec. W kolejnych meczach „Babia 

Góra” zgubiła jednak punkty przegrywając z Leskowcem Rzyki 

i remisując z Promowcem Jawiszowice, Skawą Wadowice i Bole-

sławem Bukowno. Boiskowe potknięcia, sprawiły, że po rundzie 

jesiennej drużyna uplasowała się na 4 pozycji w tabeli. Wśród 

kibiców i szkoleniowców znów zapanował niedosyt, bo w kilku 

spotkaniach suska jedenastka straciła punkty zupełnie nieocze-

kiwanie, a tych zabrakło zaledwie dwóch by po jesieni zasiąść 

na fotelu lidera. W czasie zimowej przerwy odbyło się walne ze-

branie zarządu MKKS Babia Góra, podczas którego członkowie 

zarządu wybrali nowego prezesa zarządu Krzysztofa Wandasa. 

Zastąpił on tym samym rezygnującego z ponownego ubiegania 

się o szefostwo klubu Jacka Gierata. Zastępcami nowego prezesa 

zostali: Henryk Sochacki – do spraw sportu, i Krzysztof Stróżak 

– do spraw gospodarczych. Kierownikiem administracyjno-fi-

nansowym klubu wybrano Macieja Romanowiskiego. Posadę 

trenera zachował Andrzej Bańdura. Pod jego wodzą zawodnicy 

rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. 

W tym czasie pod egidą klubu działały trzy sekcje: piłki 

nożnej, reaktywowana w 1998 roku sekcja narciarska oraz sek-

cja sportów siłowych. Wiodąca sekcją była zdecydowanie piłka 

nożna, która w owym czasie skupiała ponad 100 zawodników, 

grających w czterech sekcjach. 

Runda rewanżowa małopolskiej okręgówki dla piłkarzy 

z Suchej rozpoczęła się 8 kwietnia. Po zwycięstwie nad Leskow-

cem Rzyki i sprzyjającym wynikom pozostałych spotkań, drużyna odrobiła straty z poprzedniej fazy rozgrywek 

i  już po pierwszej wiosennej kolejce objęła prowadzenie w lidze okręgowej. Tego miejsca już do końca sezonu 

MKKS nie pozwolił sobie odebrać. Piłkarze Babiej Góry odnieśli nienotowany dotąd sukces, awansując do IV ligi 

małopolskiej. Zgoda Malec, Polanka Wielka, Beskid Andrychów – to jedyne zespoły, którym na wiosnę udało 

się urwać część punktów suskiej drużynie. W pozostałych dwunastu spotkaniach piłkarskiej wiosny 2001 „Ba-

bia Góra” niezależnie czy to w roli gospodarza, czy grając na wyjeździe zdobywała komplet punktów, uciekając 

goniącym ją w tabeli drużynom Beskidu Andrychów i Stanisławianki. W 27. meczu tego sezonu MKKS pokonał 

na własnym boisku Iskrę Kleczę Dolną 3:0 i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zapewnił sobie pierwsze 

miejsce w tabeli. Historyczny awans do IV ligi bramkami we wspomnianym meczu przypieczętowali: Jan Kuczek, 

Tomasz Świerkosz i Grzegorz Sitarz. Trzon drużyny „Babiej Góry” w sezonie 2000/2001 tworzyli Bramkarze – 

Andrzej Dudek i Marcin Balcer, obrońcy – Grzegorz Sitarz, Jacek Stróżak, Rafał Krowicki, Tomasz Bielarz, Jan 

Rusin, Włodzimierz Pacyga, Marcin Wesołowski pomocnicy – Marek Zajda, Tomasz Brańka, Jan Kuczek, Krystian 

Krzeszowiak, Dariusz Popielarczyk, napastnicy: Wajdzik Jacek, Tomasz Świerkosz, Michał Pilarczyk, Tomasz Ku-

lig, Daniel Cichy. Najwięcej, bo 15 bramek dla suskiej drużyny zdobył Tomasz Świerkosz, tuż za nim znaleźli się 

Marek Zajda z dorobkiem 11 goli, Jacek Wajdzik ze zdobytymi 10 bramkami, Grzegorz Sitarz i Michał Pilarczyk 

po sześć trafień. 

Podobnie jak w sezonie 1994/95 również i tym razem wraz z sukcesem drużyny seniorskiej przyszedł w pa-

rze awans zespołu juniorów „Babiej Góry”. Prowadzona przez trenera Henryka Sochackiego, który zastąpił po-

przedniego szkoleniowca Marka Zajdę, drużyna zapewniła sobie pierwsze miejsce w klasie okręgowej, dystansu-

jąc na finiszu UKS Trzebinię i awansowała do Małopolskiej Ligi Juniorów. Dzięki dobrej i ambitnej grze juniorzy 

zdobyli 60 pkt. i uzyskali rekordowy stosunek bramkowy 83:21. W Wojewódzkiej Lidze Juniorów, w kolejnym 

sezonie młodym wychowankom „Babiej Góry” przyszło się zmierzyć z juniorskimi drużynami czołowych, piłkar-

skich „firm” m.in. Wisły Kraków, Cracovii, Hutnika Kraków, czy Sandecji Nowy Sącz. Barwy drużyny juniorskiej 

w pamiętnym sezonie awansu do Małopolskiej Ligi reprezentowali Piotr Kłapyta, Mateusz Hajto, Emil Sitarz, Mar-

cin Pęczek, Roger Wandas, Jacek Sitarz, Tomasz Kowaliczek, Jan Pietrusa, Marcin Białko, Artur Opara, Tomasz 

Chmiel, Tomasz Ścieszka, Piotr Balcer, Wojciech Kołodziej, Łukasz Mika, Paweł Józefiak, Robert Lichosyt, Piotr 

Wągiel, Marek Witkowski, Łukasz Kubasiak, Jakub Szklarczyk, Przemysław Białko i Daniel Zachura. 

Wycinek z majowego wydania Kroniki Beskidzkiej z roku 2001. 
Sportowa Sucha żyje już tylko jednym – na sześć spotkań przed 
końcem rozgrywek ligowych drużyna „Babiej Góry” jest już tylko 
o krok do historycznego awansu do IV Ligi Małopolskiej. 
Fot. ze zbiorów Adama Krowickiego

Zespół Juniorów MKKS „Babia Góra” z sezonu 2000/2001, już  
z trenerem Henrykiem Sochackim. W tym składzie młodzieżowy 
zespół Babiej Góry zwyciężył w rozgrywkach ligi okręgowej 
i zdobył awans do Małopolskiej Ligi Juniorów. Piotr Kłapyta, 
Robert Lichosyt, Artur Opara, Zygmunt Wójcik, Tomasz Ścieszka, 
Roger Wandas, Mateusz Hajto, Jakub Szklarczyk, Jan Pietrusa, 
członek zarządu Szklarczyk, prezes Jacek Gierat. Dolny rząd  
od lewej: Grzegorz Pacyga, Emil Sitarz, Mateusz Wągiel,  
Jacek Sitarz,Tomasz Chmiel, Łukasz Kubasiak, Marek  
Witkowski, Tomasz Kowaliczek, Marcin Białko, N.N. 
Fot. ze zbiorów Henryk Sochackiego 

Drużyna juniorów po awansie z ligi okręgowej i kontynuująca 
rozgrywki w Małopolskiej Lidze Juniorów. W tle zdjęcia 
widoczny klubowy autokar „MKKS” Babia Góra”, którym 
zawodnicy podróżowali na wyjazdowe spotkania jeszcze 
w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Fot. ze zbiorów Henryka Sochackiego
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4 sierpnia 2001 roku Babia Góra po raz pierwszy wystąpiła w klasie wyższej niż okręgowa. Debiut suskie-

go zespołu na boiskach IV ligi okazał się trudną przeprawą, bo i rywal był z najwyższej półki – Wisła II Kraków 

w składzie z kilkoma zawodnikami biorącymi na co dzień udział w rozgrywkach pierwszej ligi jak Ibrahim Sunday 

czy Grzegorz Kaliciak (w tamtym okresie nie było jeszcze Ekstraklasy, polska Pierwsza Liga, była najwyższym 

szczeblem krajowych rozgrywek). Spotkanie zwyciężyli goście z Krakowa, wynikiem 5:0, a nazajutrz, w Dzienni-

ku Polskim, ponad relacją z meczu widniał tytuł „Jeden strzał gospodarzy”. W rozgrywkach IV ligi MKKS Babia 

Góra, poza wspomnianymi rezerwami Wisły, musiał się zmierzyć z takimi piłkarskimi markami województwa 

jak m.in: KS Clepardia Kraków, KS Dalin Myślenice, CHKP Fablok Chrzanów, MKS Trzebinia Siersza, MKS Pogoń 

Miechów, KS Górnik Brzeszcze. Największych emocji dostarczały jednak mecze z najbliższym rywalem, Garba-

rzem Zembrzyce, którym z reguły towarzyszyła również najwyższa frekwencja na trybunach. Na pierwsze zwy-

cięstwo w IV-ligowych pojedynkach, kibicom MKKS-u przyszło czekać do 4 kolejki, w której to po bramce Marka 

Zajdy w 83’ meczu, suski zespół pokonał Unię Oświęcim. W pierwszych meczach nowego sezonu, wyjściowy 

skład zespołu stanowili zawodnicy, którzy wywalczyli awans do IV ligi. Wśród nich zaledwie dwóch graczy nie 

było wychowankami klubu. Po rundzie jesiennej, „Babia Góra” zajmowała bezpieczne, 10 miejsce w tabeli. 

Z trudem o utrzymanie w Małopolskiej Lidze walczyli również suscy Juniorzy. W pierwszej kolejce rundy 

wiosennej ulegli Wiśle Kraków, przegrywając ostatecznie 9:0. Cztery bramki w meczu, w tym jedną widowiskową 

przewrotką strzelił junior Wisły, Grzegorz Kmiecik. Nikt wtedy jeszcze nie mógł przypuszczać, że po 15 latach 

historia zatoczy koło, a syn legendarnego wiślaka Kazimierza Kmiecika ponownie spotka się z zawodnikami na 

stadionie przy Mickiewicza, tym razem jednak w roli trenera przejmującego stery nad drużyną seniorów Babiej 

Góry. 

Ostatecznie w sezonie 2001/02 pierwsza drużyna MKKS Babia Góra uzyskała 43 punkty, plasując się na 

bezpiecznej 12 pozycji tuż za Kalwarianką i o trzy oczka wyżej od Garbarza, zapewniając sobie tym samym udział 

w IV-ligowych rozgrywkach w kolejnym sezonie. Młodszym kolegom z drużyny juniorskiej, niestety nie udało się 

tego osiągnąć i ostatecznie zespół musiał opuścić najwyższą klasę wojewódzkich rozgrywek. 

Do kolejnego sezonu pierwszy zespół „Babiej Góry” przystąpił z bogatszym doświadczeniem. Ze względu 

na finanse klubu zabrakło jednak wzmocnień z zewnątrz. Grającym trenerem został Jacek Stróżak. Do drużyny 

dołączyli co prawda piłkarze z młodszego zespołu, którzy przeszli mocne „szlify” w Małopolskiej Lidze Juniorów, 

jednak posiłki te nie były na tyle duże, by MKKS mógł zapewnić sobie bezpieczny byt w IV lidze. Zawodnicy zdo-

łali zdobyć 32 punkty w 34 spotkaniach, a zespół ostatecznie zajął 16 miejsce i zaliczył spadek do ligi okręgowej. 

Mimo to okres IV-ligowych bojów był dobrym czasem w historii Klubu. Przez dwa lata stadion przy ulicy Mickie-

wicza w Suchej Beskidzkiej gościł z meczu na mecz setki kibiców, na murawę wybiegały silne drużyny z regionu, 

a piłkarze „spod” Babiej Góry” mieli okazję zmierzyć się z takimi zawodnikami jak: bracia Piotr i Paweł Brożek, 

Tomasz Frankowski – późniejsi reprezentanci polski, Sunday, Pater, Cantoro, Piekutowski, Dubicki... Gra w takim 

towarzystwie była dużym wyzwaniem, ale zarazem dla wielu z nich była to również wielka przygoda, która na 

zawsze pozostanie w pamięci.

Skład drużyny, która awansowała do ligi okręgowej i rozgrywała 
mecze w IV Małopolskiej. Stoją od lewej: Prezes Krzysztof 
Wandas, sekretarz Maciej Romanowski, Marcin Balcer, Grzegorz 
Sitarz, Jacek Stróżak, Jacek Wajdzik, Michał Pilarczyk, Tomasz 
Bielarz, Tomasz Brańka, Marek Zajda, Tomasz Kulig,Tomasz 
Świerkosz, Andrzej Dudek, trener Andrzej Bańdura, v-ce prezes 
ds. sportowych Henryk Sochacki, v-ce prezes ds. gospodarczych 
Krzysztof Stróżak. Dolny rząd od lewej: Daniel Cichy, Dariusz 
Popielarczyk, Marcin Wesołowski, Krystian Krzeszowiak, 
Jan Kuczek, Rafał Krowicki, Włodzimierz Pacyga, Jan Rusin, 
Andrzej Janiczak. Fot. ze zbiorów Jacka Stróżaka

Mecz w IV Lidze Małopolskiej z Wisłą Kraków II. Drużyna MKKS 
Babia Góra w składzie, stoją od lewej: Tomasz Świerkosz, Wojciech 
Kołodziej, Jan Pietrusa, Bartłomiej Sałapatek, Tomasz Ścieszka, 
Emil Sitarz, Marek Zajda, Jacek Stróżak, Daniel Cichy, Andrzej 
Dudek, Grzegorz Sitarz. Na zdjęciu obok piłkarze rezerw Białej 
Gwiazdy, a wśród nich Paweł Brożek i Tomasz Frankowski.  
Fot. ze zbiorów Grzegorza Sitarza
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Po spadku drużyny do V ligi nastąpiła zmiana na stanowisku trenera, funkcję tę Zarząd klubu powierzył 

Andrzejowi Lenartowiczowi. Nastąpiła też wymiana pokoleniowa piłkarzy, z zespołu odeszli doświadczeni gra-

cze Marek Zajda, Andrzej Dudek, Tomasz Świerkosz, Tomasz Brańka, co było ogromną stratą dla zespołu. Do-

świadczenie nowego trenera i zawodników wyniesione z dwusezonowego pobytu w czwartej lidze w połączeniu 

z młodymi zawodnikami powołanymi z drużyny juniorskiej pozwoliło na zajęcie 10 miejsca w sezonie 2003/04. 

W sezonie 2004/05 pracę z zespołem powierzono trenerowi Jarosławowi Gąstale, a trzon zespołu w tamtym 

czasie stanowili: bramkarze – Mariusz Klimasara, Piotr Kłapyta i Wojciech Targosz, obrońcy: Daniel Cichy, Kry-

stian Krzeszowiak, Marcin Pęczek, Karol Piętka, Emil Sitarz, Jacek Sitarz, Sebastian Starowicz, Jakub Szklarczyk, 

pomocnicy i napastnicy: Marcin Białko, Maciej Huzarski, Paweł Koziel, Tomasz Kowaliczek, Grzegorz Magiera, 

Łukasz Mika, Piotr Palka, Jan Pietrusa, Łukasz Stypuła, Tomasz Ścieszka, Roger Wandas, Zygmunt Wójcik i Paweł 

Żontow. W sezonie tym „Babia Góra” po zakończeniu rozgrywek ostatecznie zajęła 13 miejsce. 

Do sezonu 2007/2008 zespół „Babiej Góry” rozgrywał mecze w lidze okręgowej, po którym zaliczył spadek do 

„A” klasy (pod wodzą Andrzeja Lenartowicza). Wraz z nim nastąpiła kolejna wymiana pokoleniowa zawodników 

i  wymiana trenera. Zastąpił go Maciej Melzer. Piłkarski kryzys przyszedł jednak rok później, a przed suską druży-

ną pojawiło się widmo spadku do „B” klasy. Ostatecznie piłkarze uchronili swój zespół przed przekroczeniem pro-

gu „B” klasy wygrywając w 2009 roku dwumecz barażowy z zespołem Sosnowianki Stanisław Dolny. W pierw-

szym zespole Babiej Góry występowali wówczas - bramkarze: Michał Pająk, Tomasz Starowicz, Wojciech Targosz, 

obrońcy: Rafał Magiera, Krzysztof Mastej, Grzegorz Sitarz, Roman Barzyczak, Grzegorz Magiera, Maciej Żaczek, 

Daniel Cichy, Jarosław Wysmołek, pomocnicy: Marcin Czerniak, Kamil Dyduch, Michał Barzycki, Paweł Staro-

wicz, Adam Gryga, Krystian Krzeszowiak, napastnicy: Łukasz Mika, Piotr Stawowy, Dawid Steczek, Grzegorz 

Targosz, Paweł Targosz. W lutym 2009 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Miejsko Kolejowego Klubu Sportowego „Babia Góra”, podczas którego dokonano wyboru nowego Zarządu. Po uzy-

skaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, doszło do wyboru nowego składu. Spośród dziesięciu zgłoszonych 

kandydatów, 63 osoby uprawnione do głosowania zadecydowały, że tworzyć go będą Panowie: Jacek Seremak 

– Prezes, Bogusław Kołodziejczyk – V-ce prezes ds. organizacyjnych, Mariusz Korczak – V-ce prezes do spraw 

sportowych, Robert Lichosyt – Sekretarz, Krystian Krzeszowiak – Skarbnik, Maciej Sarlej, Tomasz Wala – Człon-

Drużyna z sezonu 2011/2012, awans do okręgowej klasy 
rozgrywek. Stoją od lewej: Mateusz Kępa, Łukasz Mika, Kamil 
Dyduch, Jacek Kudzia - trener/zawodnik, Roman Barzyczak, 
Jan Sulikowski, Kamil Talaga, Maciej Żaczek, Tomasz Ścieszka, 
Robert Starowicz, Daniel Cichy, Marek Banaś – członek zarządu. 
Dolny rząd od lewej:  Krzysztof Żmudka, Tomasz Pacyga, Paweł 
Starowicz, Jacek Leśniak, Paweł Krzeszowiak, Sebastian Tłok, 
Michał Pacyga, Jakub Kociołek.
Fot. ze zbiorów Mariusza Korczaka

Drużyna piłkarska MKS Babia Góra  w sezonie 2015/2016. 
Stoją od lewej: Szymon Fortuna, Artur Rzepka, Przemysław 
Burliga, Łukasz Mika, Tomasz Ścieszka, Maciej Świerkosz, Tomasz 
Szarlej, Jakub Kociołek, trener Sławomir Bączek, godpodarz Adam 
Bucała. Dolny rząd: Dawid Rzeźniczak, Michał Stróżak, Michał 
Wójtowicz, Mateusz Bubiak, Artur Kachnic, Michał Chrząszcz, 
Piotr Pacyga, Dawid Choczyński. Fot. Archiwum MKS Babia Góra
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kowie. Po roku nastąpiła zmiana w zarządzie, z funkcji prezesa zrezygnował Jacek Seremak, a nowym włodarzem 

klubu został Bogusław Kołodziejczyk, v-ce  - prezesem ds. organizacyjnych Robert Lichosyt, a sekretarzem Ire-

neusz Witkowski. W rundzie wiosennej sezonu 2009/10 nastąpiła również zmiana na trenerskiej ławce. Pełnią-

cy dotychczas funkcję trenera juniorów Jacek Kudzia przejął także seniorów. Zastąpił on Macieja Melzera. Od 

2010 roku decyzją Zarządu w miejsce MKKS wprowadzono nazwę Miejski Klub Sportowy, co było tylko wyrazem 

faktu, że w ostatnich kilku latach rola zakładu kolejowego jako patrona klubu całkowicie już wygasła, a dotacje 

z budżetu Gminy Sucha Beskidzka stały się jednym z najważnieszych źródeł utrzymania klubu. Po dwóch kolej-

nych sezonach rozgrywek w klasie „A”: 2009/10 i 2010/11 zespół Babiej Góry wracił do okręgówki. Barwy suskiej 

drużyny w tym okresie reprezentowali – bramkarze:   Jan Sulikowski, Kamil Talaga, Tomasz Starowicz, obroń-

cy: Grzegorz Sitarz, Karol Głuc, Rafał Magiera, Roman Barzyczak, Daniel Cichy, Adrian Listwan, Paweł Starowicz, 

Drużyna „Młodzików” MKS Babia Góra z trenerem  
Jackiem Stróżakiem, sezon 2017/2018, hala sportowa  
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. 
Fot. Grzegorz Wysmołek

Pierwszy zespół MKS Babia Góra w sezonie 2017/2018 pod 
wodzą Grzegorza Kmiecika już na zmodernizowanym obiekcie 
stadionu miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Stoją od lewej: Grzegorz 
Kmiecik – trener, Dawid Choczyński, Artur Rzepka, Kamil 
Dyduch, Przemysław Burliga, Amadeusz Żmuda, Szymon Żaczek, 
Arkadiusz Piątek,Michał Strachon, Maciej Żaczek, Piotr Pacyga. 
Dolny rząd od lewej: Daniel Młyński, Dominik Gołuszka, Michał 
Wójtowicz, Michał Stróżak, Tomasz Ścieszka, Dawid Sumera, 
Jakub Kociołek, Michał Chrząszcz, Tomasz Szarlej. 
Fot. Grzegorz Wysmołek

Drużyna „Trampkarzy” MKS Babia Góra z trenerem  
Jackiem Stróżakiem – sezon 2017/2018, hala sportowa  
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.
Fot. Grzegorz Wysmołek

Drużyna juniorów MKS Babia Góra w sezonie 2017/2018  
z trenerem Jackiem Kudzią. Fot. Grzegorz Wysmołek

Drużyna „Orlików” MKS Babia Góra z trenerem  
Tomaszem Kuligiem – sezon 2017/2018, hala sportowa  
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.  
Fot. Grzegorz Wysmołek

Drużyna „Żaków” MKS Babia Góra z trenerem Łukaszem Miką  
– sezon 2017/18, hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Suchej Beskidzkiej. Fot. Grzegorz Wysmołek
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pomocnicy: Dawid Steczek, Michał Bałos, Tomasz Pacyga, Łukasz Mika, Grzegorz Magiera, Sebastian Tłok, Da-

mian Elżbieciak, Paweł Krzeszowiak, Tomasz Ścieszka, napastnicy: Robert Starowicz, Kamil Semik, Kamil Dyduch.

W sezonie 2011/12 w sierpniu na stadionie przy ulicy Mickiewicza suscy piłkarze zmierzyli się w pierwszej 

kolejce nowego sezonu ligi okręgowej z Cedronem Brody. Od tego sezonu trener zespołu Jacek Kudzia występo-

wał jednocześnie na boisku w barwach suskiego klubu. W latach 2011-2015 zespół Babiej Góry rozgrywał mecze 

w grupie wadowickiej ligi okręgowej. W 2013 roku prezesem klubu został Tomasz Semik. 

W sezonie 2014/2015 trenerską pieczę nad drużyną sprawował były zawodnik drużyny Paweł Krzeszko-

wiak, który w suskim klubie zakończył swoją bogatą piłkarską karierę. W latach młodości związany z suskim 

klubem, grał następnie w Gwarku Zabrze, skąd trafił do belgijskiego KSK Beveren, później do niemieckiego SC 

Westfalia 04 Herne i Wuppertalera SV. W drugiej połowie lat 90 kontynuował karierę w Sokole Tychy i Górniku 

Zabrze. W maju 2015 roku na stanowisku trenera Babiej Góry zastąpił go Janusz Suwada. Niestety w sezonie 

2014/2015 suski zespół zajął niskie, 13 miejsce w lidze i musiał się pożegnać z rozgrywkami ligi okręgowej, zalicza-

jąc spadek do klasy „A”. 

Od sezonu 2015/2016 rozpoczęła się dwuletnia praca z pierwszym zespołem nowego trenera Sławomira 

Bączka, pod którego okiem drużyna „Babiej Góry” w rozgrywkach „A” klasowych zajęła kolejno 4. miejsce w sezo-

nie 2015/16 i 5. lokatę w ligowej tabeli sezonu 2016/17. W 2015 roku ukonstytuował się nowy zarząd MKS Babia 

Góra, a prezesem klubu został Wiesław Sroka. Po rocznej pracy w klubie, pod koniec czerwca 2016 roku prezes 

złożył rezygnację z tej funkcji. Nowym prezesem klubu został wybrany Mariusz Korczak. Od tego czasu, do dnia 

dzisiejszego zarząd klubu pracuje w następującym składzie: Marek Banaś (wiceprezes ds. sportowych), Rafał Tata-

ra (wiceprezes ds. organizacyjnych), Ewa Janiczak (sekretarz), Wojciech Lichosyt  (skarbnik),  Rafał Stachoń, Grze-

gorz Sitarz, Tomasz Wala. W lipcu 2017 roku trenera Sławomira Bączka na stanowisku szkoleniowca pierwszego 

zespołu Babiej Góry zastąpił wspomniany wcześniej Grzegorz Kmiecik, który obecnie przez drugi sezon prowadzi 

pierwszą drużynę MKS-u Babia Góra w rozgrywkach wadowickiej „A” klasy. Pod jego wodzą suska drużyna w se-

zonie 2017/2018 zajęła 6. miejsce w ligowej tabeli, choć piłkarze obudzili wśród kibiców myśli o awansie, zajmując 

po rundzie jesiennej pierwsze miejsce. W obecnym sezonie 2018/2019 zespół po pierwszych dziewięciu kolejkach 

ma na swoim koncie komplet zwycięstw i 27 punktów. W obecnej grupie wadowickiej piłkarze MKS Babia Góra 

Sucha Beskidzka walcząc o mistrzostwo i awans zmierzą się z takimi zespołami, jak: Astra Spytkowice, Żuraw 

Krzeszów, Naroże Juszczyn, Orzeł Wieprz, Skawa Wadowice, Sokół Przytkowice, BCS Zawoja, Halniak Targanice, 

Wisła Łączany, Jałowiec Stryszawa, Burza Roczyny, Huragan Skawica, Żarek Barwałd Górny, Dąb Paszkówka, 

Znicz Sułkowice Bolęcina. Obecnie barw zespołu MKS Babia Góra bronią: Artur Kachnic Grzegorz Steczek, Szy-

mon Żaczek, Dominik Gołuszka, Arkadiusz Piątek, Radosław Dyduch, Przemysław Burliga, Amadeusz Żmuda, To-

masz Szarlej, Michał Chrząszcz, Piotr Pacyga, Michał Wójtowicz, Jakub Kociołek, Tomasz Ścieszka, Łukasz Mika, 

Krystian Burliga, Kamil Bielarz, Kacper Burliga, Michał Stróżak, Kamil Dyduch, Grzegorz Kmiecik (równocześnie 

trener), Dawid Choczyński, Paweł Starowicz). W nawiązaniu do czasów największej świetności klubu, obecny za-

rząd Babiej Góry wiele uwagi poświęca szkoleniu młodzieży. Działająca pod egidą sekcji piłkarskiej MKS akademia 

piłkarska skupia dziś ponad dziewiędziesięciu młodych adeptów piłki nożnej. Zawodnicy trenują w swoich gru-

pach wiekowych, biorą udział w meczach ligowych, turniejach i obozach rekreacyjno-sportowych. Obecnie dzia-

łają dwie grupy orlików, skupiające młodzież w wieku 9-10 lat, dwie grupy żaków w przedziale wiekowym 7-8 lat, 

a także grupa skrzatów (5-6 lat) i bambino (powyżej 3 roku życia), których szkoleniem zajmują się trenerzy Łukasz 

Mika, Tomasz Kulig i Jakub Nosal. Ponadto przy piłkarskiej sekcji „Babiej Góry” w rozgrywkach w swoich ligach 

uczestniczą trampkarze i juniorzy, pod opieką odpowiednio Jacka Stróżaka i Jacka Kudzi. Popularyzacja spor-

tu wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do aktywności ruchowej oraz angażowanie najmłodszych mieszkańców 

miasta do pogłębiania umiejętności piłkarskich, poprzez prowadzenie różnego rodzaju gier i zabaw dostosowa-

nych do wieku, stopnia sprawności i predyspozycji, to obecnie jedne z nadrzędnych celów klubu MKS Babia Góra, 

działającego jako stowarzyszenie. Realizacja tych celów jest dla dzieci i młodzieży szansą na realizację piłkarskich 

pasji, a jednocześnie pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój sekcji piłkarskiej „Babiej Góry” Sucha Beskidzka 

i osiąganie przez nasz zespół dobrych wyników w przyszłości. Być może wśród młodych adeptów piłki nożnej 

odkryte zostaną nowe piłkarskie talenty na miarę współcześnie, chyba najbardziej znanych wychowanków su-

skiego klubu – Michała Maka (Lechia Gdańsk) i Mateusza Maka (Piast Gliwice), występujących z powodzeniem na 

ligowych boiskach Ekstraklasy. Po zainteresowaniu, jakie wzbudza Akademia Piłkarska „Babiej Góry”, pewne jest 

natomiast jedno, że już niedługo kolejni zawodnicy suskiego klubu dopiszą kolejne karty do tej historii.

Drużyna MKS „Babia Góra” w czerwcu 2018 roku, przed ostatnim 
ligowym meczem w rundzie wiosennej: Stoją od lewej: Rafał 
Tatara – członek zarządu, Grzegorz Sitarz – członek zarządu,  
Łukasz Mika, Mariusz Korczak – prezes klubu, Artur Kachnic, 
Artur Rzepka, Szymon Żaczek, Kamil Dyduch, Przemysław 
Burliga, Amadeusz Żmuda, Patryk Wójcik, Grzegorz Kmiecik  
– trener. Dolny rząd od lewej: Grzegorz Steczek, Piotr Pacyga, 
Kamil Bielarz, Kacper Burliga, Paweł Starowicz, Dominik 
Gołuszka, Krystian Burliga, Michał Chrząszcz, Michał Stróżak, 
Tomasz Szarlej. Fot. Grzegorz Wysmołek
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Wydarzenie na miarę 100 -lecia. Spotkanie towarzyskie rozegrane pomiędzy MKS Babia Góra Sucha Beskidzka („A” klasa) i pierwszą 
drużyną Wisły Kraków (Ekstraklasa Polska), rozegrany 23 czerwca 2018 roku na stadionie miejskim w Suchej Beskidzkiej. „Mecz przyjaźni” 
zakończył sie wynikiem 0:9 dla zespołu „Białej Gwiazdy”. W składzie „Babiej Góry” zagrali: Kachnic, Żaczek, Żmuda, P. Burliga, Szarlej, 
Pacyga, Kociołek, Wójtowicz, K. Dyduch, Kacper Burliga, Kmiecik, Choczyński, Steczek, Rzepka, Chrząszcz, Stróżak, Bielarz, Krystian 
Burliga, Mika, Piątek, Wójcik, Starowicz, Gałuszka, R. Dyduch, Ścieszka. W barwach Wisły Kraków wystąpili: Buchalik, Korczyk, 
Wasilewski, Basha, Grabowski, Plewka, Wiktoruk, Kostal, Serafin, Małecki, Ondrasek, a po zmianie stron: Lis, Bartkowski, Laskoś, Sadlok, 
Pietrzak, Halilović, Śliwa, Bartosz, Serafin, Wojtkowski, Boguski. Pomimo deszczowej aury jubileuszowe spotkanie z renomowanym 
i „starszym o dwa lata” przeciwnikiem suskiej drużyny obejrzało ponad tysiąc widzów. Fot. Wojciech Ciomborowski, Sabina Stopka

Widok z nowej trybuny stadionu MKS „Babia Góra” na płytę 
główną podczas meczu ligowego. Warto zwrócić uwagę na rozwój 
infrastruktury sportowej w Suchej Beskidzkiej w ostatniej 
dekadzie. W 2015 roku w ramach modernizacji Miejskiego 
Centrum Sportowego „Babia Góra” wykonana została nowa 
bieżnia tartanowa oraz kryta trybuna na 300 miejsc siedzących. 
Współczesna murawa stadionu sportowego zapewnia dalece 
dogodniejsze warunki do uprawiania piłki nożnej, w stosunku  
do tej z lat 80. XX wieku. Fot. G. Wysmołek 

Turniej „Orlików” zorganizowany w ramach pikniku  
z okazji 100-lecia MKS Babia Góra. Fot. Sabina Stopka
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Pamiątkowe zdjęcie drużyn biorących udział w turnieju 
„Orlików”, który został zorganizowany w ramach pikniku  
z okazji 100-lecia MKS Babia Góra. Dopiero seria rzutów karnych 
wyłoniła zwycięzcę zawodów, a puchar Burmistrza Miasta  
Sucha Beskidzka zdobyli reprezentanci szkółki piłkarskiej  
„Białej Gwiazdy”. Fot. Sabina Stopka

Mecz oldbojów z reprezentacją Polski w futsalu +35 rozegrany  
w dniu 15 września 2018 roku w ramach pikniku z okazji 
jubileuszu 100-lecia działalności Miejskiego Klubu Sportowego 
„Babia Góra” Sucha Beskidzka. W sportowych zmaganiach 
zwyciężyła kadra futsalu 35+, pokonując Oldboyów „Babiej Góry” 
9:1. Honorową bramkę dla suskiego zespołu zdobył Jan Sumera,  
a w meczu tym zagrali m.in. Krzysztof Wągiel, Stanisław 
Świerkosz, Paweł Krzeszowiak, Jacek Stróżak, Rafał Magiera, 
Zbigniew Mika, Daniel Cichy, Mariusz Majkrzak, Jan Banaś, 
Tomasz Bielarz, Mariusz Rzeźniczak, Marek Zajda, Andrzej 
Knapczyk, Adam Wysmołek, Jan Kuczek, Wacław Kulig,  
Antoni Tatara, Grzegorz Sitarz, Tomasz Kulig i strzelec  
bramki Jan Sumera. Fot. Grzegorz Wysmołek

Niektórzy zawodnicy MKS po zakończeniu piłkarskiej kariery nie 
zawieszają butów na kołku. Kontynuują grę w Lidze Amatorskiej. 
Suski klub sportowy i jego zawodnicy pamiętają również o „tych, 
którzy odeszli”, organizują i biorą aktywny udział w Memoriałach 
Adama Krowickiego i Tomasza Brańki. Na zdjęciu drużyna 
Los Asfaltos z Oldboyami „Babiej Góry” w składzie: Grzegorz Sitarz, 
Tomasz Bielarz, Marcin Pęczek, Michał Pilarczyk, Piotr Stawowy, 
Tomasz Brańka (tragicznie zmarły w 2017 roku), Jan Kuczek  
i kapitan Krystian Krzeszowiak. 
Fot. ze zbiorów Krystiana Krzeszowiaka



75

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ

Na utworzenie sekcji przyszedł czas niemal po półwieczu działalności klubu w Suchej Beskidzkiej, w latach 60. 

XX wieku. Mając na względzie okres 100 letniej działalności „Babiej Góry”, okres funkcjonowania sekcji piłki ręcz-

nej w naszym mieście był dość krótki. Trwał niespełna 30 lat, jednak zawodnicy i trenerzy z lat funkcjonowania 

szczypiorniaka w Suchej zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii klubu i naszego miasta osiągając duże 

sukcesy. Czas największego rozwoju tej dyscypliny przypadł na lata 1964-1989. Następnie po 20 latach w roku 

2009 sekcję piłki ręcznej przy MKKS Babia Góra reaktywowano, i przez kolejne trzy lata rozgrywki szczypiorni-

stów były kontynuowane w Suchej Beskidzkiej. 

Ojcem założycielem tej dyscypliny w Suchej Beskidzkiej i twórcą sekcji, która od początku prezentowała 

bardzo wysoki poziom był Stanisław Matejko, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Su-

chej Beskidzkiej. Posiadał on dodatkowe kwalifikacje instruktora piłki ręcznej, dlatego w ramach szkolnych zajęć 

rozpoczął pracę trenerską z młodzieżą, na której efekty nie trzeba było długo czekać. Po czterech latach Sucha 

doczekała się klasowego zespołu, który święcił tryumfy na boiskach powiatu i zdobywał tytuły mistrzowskie wo-

jewództwa krakowskiego, w kategorii młodzików. Wychowankowie szkoły po opuszczeniu murów podstawówki, 

z reguły kontynuowali naukę w suskich szkołach średnich, stąd w zasadzie w dalszym ciągu pozostawali do dys-

pozycji trenera. Pierwsze duże sukcesy na niwie sportu młodzieżowego stworzyły podwaliny do kontynuowa-

nia rozgrywek i budowy seniorskiego zespołu, który w niedługim czasie jak się później okazało miał zachwycać 

kibiców na boiskach województwa małopolskiego, mierząc się z utytułowanymi zespołami południowej Polski. 

Do tego nie wystarczyły już tylko zajęcia prowadzone w ramach lekcji wychowania fizycznego. Chcący w pełni 

wykorzystać potencjał młodzieży i wprowadzić ujednolicony system szkolenia, zaistniała potrzeba rejestracji no-

wej sekcji, która na poziomie międzyszkolnym jednoczyła by wszystkich pasjonatów piłki ręcznej z różnych grup 

wiekowych i ośrodków edukacyjnych. Tym sposobem, po rozmowach z ówczesnym prezesem klubu Franciszkiem 

Mecz piłki ręcznej z udziałem MKKS Babia Góra w 2010 roku  
na Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół  
im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 
Fot. Wojciech Ciomborowski, ze zbiorów Konrada Grzeli

Na stronie 75 
Pierwsze mecze treningowe piłki ręcznej w Suchej,  
rozgrywane w latach 60. XX wieku jeszcze na boisku ceglastym, 
w miejscu późniejszych kortów tenisowych. 
Fot. ze zbiorów Konrada Grzeli
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Pająkiem i dzięki jego przychylnemu stosunkowi do zamierzeń trenerów suskiego 

szczypiorniaka, przy funkcjonującym klubie „Babia Góra” w roku 1964 powołano 

sekcję piłki ręcznej. Mimo braku środków w kasie klubu na dodatkową działalność, 

zawodnikom zapewniono gwarancję bezpłatnych biletów kolejowych na wyjazdo-

we spotkania oraz diety dla sędziów. To wystarczyło by zgłosić zespół do rozgrywek, 

o czym wspomina pierwszy trener sekcji Stanisław Matejko: „Zespół został zgłoszo-

ny w 1966 roku kategorii juniora młodszego oraz młodzika. Przez cztery lata spo-

łecznie prowadziłem dwa zespoły piłki ręcznej, bez żadnego wynagrodzenia. Diety 

zawodnicy bardzo rzadko otrzymywali, jeździli pociągami na dość długie odległości 

rozgrywając mecze z drużynami z Krakowa, Bochni, Chrzanowa, Tarnowa i Nowe-

go Sącza. Bardzo często, pamiętam, zawodnicy byli dożywiani bułeczkami z marmo-

ladą, które przekazywał pan Edward Machaczka. Nikt wtedy jeszcze nie nazywał 

tego sponsorowaniem”. 

Jak już wspomniano w latach 1966-67 zespół rozgrywał mecze w grupie junio-

rów młodszych. Po dwóch latach i awansie mierzył się już z najlepszymi zespołami 

z Krakowa, Nowej Huty, Tarnowa, Libiąża, Myślenic, Zakopanego, Nowego Sącza, 

Bochni i Chrzanowa w Lidze Wydzielonej Województwa Krakowskiego. Sukcesy 

sportowe z czasem zaczęły przyciągać kibiców i kolejnych pasjonatów piłki ręcznej. 

Zainteresowanie dyscypliną rosło. Po osiągnięciu wieku juniorskiego, przez rok za-

wodnicy rozgrywali mecze w „A” klasie. 

Po roku rozgrywek w kategorii juniorskiej, w 1970 roku wywalczyli mistrzo-

stwo ligi i uzyskali awans do rozgrywek okręgowych. Tam przyszło im się zmierzyć 

z tak utytułowanymi klubami, jak, MKS Krakus I, Unia Tarnów, MKS Chrzanów, 

Garbarnia Kraków, Wawel Kraków, Hutnik II Kraków, Górnik Libiąż, Sokół Bochnia, 

Dunajec Nowy Sącz, Dalin Myślenice czy Kuźnia Sułkowice. Przez kilka lat drużyna 

zdołała się utrzymać w lidze okręgowej, największymi sukcesami w owym czasie 

było kilkukrotne zdobycie II miejsca w okręgówce, które otworzyło szczypiornistom 

drogę do awansu do III ligi. 

Gra w III lidze piłki ręcznej wiązała się jednak z dużymi nakładami finanso-

wymi, których brakowało w kasie klubu. Warunkiem koniecznym do udziału w III-

-ligowych rozgrywkach była również kwestia posiadania odpowiedniego zaplecza 

i możliwość rozgrywania zawodów na pełnowymiarowym boisku halowym. Takich 

obiektów sportowych wówczas na terenie Suchej nie było. Zawody w pierwszych 

latach funkcjonowania sekcji odbywały się na boisku ceglastym (późniejsze korty 

tenisowe), następnie w okresie ligi okręgowej rozgrywane były na nowo wybudo-

wanym boisku asfaltowym na terenie dzisiejszego kompleksu sportowego „Babia 

Góra”. Z powodów finansowych i braku odpowiedniej infrastruktury drużyna piłki ręcznej nie mogła wykorzystać 

w pełni swoich sukcesów i pomimo zajęcia premiowanego miejsca w lidze okręgowej, nie miała szans na awans. 

W okresie największych sukcesów sportowych, w połowie lat 70. sekcja piłki ręcznej KKS Babia Góra liczyła 

54 zawodników, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w roku 1964 w chwili rejestracji sekcji. Warto przy tym dodać, 

że większość z tych zawodników to wychowankowie klubu. Przy sekcji funkcjonowały trzy zespoły, seniorów, ju-

niorów i młodzików. W drużynie Stanisława Matejki w lidze juniorów, a następnie w lidze okręgowej występowali 

zawodnicy: Witold Adamaszek, Jan Banaś, Stanisław Barcik, Marek Bielecki, Jacek Drwal, Marian Gryga, Ryszard 

Hejda, Ludwik Hejny, Stanisław Hejny, Adam Kaliciak, Marek Kaliciak, Krzysztof Karelus, Marek Kołodziejczyk, 

Paweł Kominko, Tomasz Kominko, Krzysztof Kudzia, Bogdan Kulig, Jerzy Kulig, Wacław Kulig, Wiesław Kulig, 

Zbigniew Kulig, Jan Lach, Janusz Maciejowski, Józef Małysa, Maciej Matejko, Jan Michaś, Adam Mięso, Zdzisław 

Najder, Daniel Polak, Zbigniew Prauz, Edward Skrętowicz, Wojciech Smolik, Andrzej Sołek, Roman Stróżak, Ja-

nusz Szklarczyk, Adam Śląski, Krzysztof Wągiel, Adam Wójtowicz, Leszek Wójtowicz, Józef Wójcik. 

Trener Stanisław Matejko pracował z zawodnikami nieprzerwanie do 1984 roku, kiedy to w połowie lat 80. 

zajął się szkoleniem piłkarzy nożnych, z racji posiadanych uprawnień trenera II klasy z tej dyscypliny sportu. 

A tak po latach na łamach publikacji Klub Sportowy „Babia Góra” w latach 1921-1970 swoich zawodników wspo-

minał trener: „Wielu z moich byłych zawodników, wychowanków, to bardzo dobrzy nauczyciele kultury fizycznej, 

Wycinek prasowy odnaleziony w czasopiśmie „Dzień Hutnika” 
z 1978 roku, prezentujący sylwetkę zawodnika i późniejszego 
trenera piłki ręcznej m.in. MKS Krakus – Bogdana Kuliga, który  
na łamach prasy wspomina okres swoje sportowej aktywności  
w Suchej oraz swojego pierwszego trenera Stanisława Matejkę. 
Fot. ze zbiorów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Mecz piłki ręcznej pomiędzy KKS Babia Góra a Dunajec Nowy 
Sącz. Suska drużyna już zorganizowana, zawodnicy w jednolitych 
strojach. Mecz rozgrywany na boisku asfaltowym. Po prawej 
stronie na wałach stadionu siedzą zawodnicy rezerwowi i kibice 
drużyny. W tle widoczny fragment budynku kina „Smrek”. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla 
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trenerzy: Jan Banaś, Adam Śląski, Jan Bisaga (trener nar-

ciarski, m.in trener główny PZN w narciarstwie alpejskim 

kobiet), Jan Lach (trener kadry narodowej łuczników 

i zawodników zdobywających tytuły w MŚ i MO) Bog-

dan Kulig, Tomasz Kominko, Marek Kaliciak (trener AZS 

Kraków i wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego 

w Suchej Beskidzkiej)”. 

Po odejściu Stanisława Matejki drużynę przejął 

trener Marek Kaliciak. W pierwszej połowie lat 90. 

sekcja przestała istnieć, z uwagi na problemy finan-

sowe, jednak jej ówczesny trener, nie chcąc się pogo-

dzić z tym faktem postanowił znaleźć sponsora dru-

żyny. Został nim w roku 1995 Związek Harcerstwa 

Polskiego, a drużyna zaczęła występować pod nazwą 

HKS Sucha Beskidzka. Trenerem był Marek Kaliciak, 

a  funkcje prezesa objął Franciszek Kowalówka. Młodzi 

zawodnicy HKS (rocznik 1981) zaszli aż do półfinału 

Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie przegrali z Pałacem 

Młodzieży Tarnów. Prawdziwy renesans piłki ręcz-

nej w Suchej Beskidzkiej miał miejsce w 2000 roku, 

kiedy to do drużyny doszło kilku zawodników, pa-

miętających występy jeszcze pod egidą „Babiej Góry”. 

Mieszanka młodości z rutyną okazała się wyjątkowo 

skuteczna, zespół występował w III lidze i dwukrotnie zdobył mistrzostwo tej klasy rozgrywek. Zawody były 

rozgrywane na parkiecie w ZSZ im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Te same przeciwności losu, z którymi 

zawodnicy i trenerzy starli się w „Babiej Górze” dotknęły z czasem HKS. Z powodu braku środków finansowych 

drużyna nie awansowała szczebel wyżej. To przesądziło o tym, że HKS się rozpadł. 

Dopiero w 2009 roku po zmianach w zarządzie MKKS „Babia Góra”, sekcja piłki ręcznej została reaktywo-

wana. Grającym trenerem został Grzegorz Sułkowski, mający za sobą występy w II ligowym AZS Kraków, a ka-

pitanem zespołu został Artur Stec. Drużyna rozgrywała mecze w III lidze polskiej, a po pokonaniu w finałowym 

meczu SKS Kusy Kraków w 2010 roku awansowała do II ligi. Awansu tego nie udało się jednak w pełni skonsu-

mować, gdyż rozgrywki w wyższej kategorii wiązały się z dużymi nakładami finansowymi, dlatego klub pozostał 

jeszcze przez dwa kolejne sezony w III lidze, a sekcja piłki ręcznej przy MKS Babia Góra funkcjonowała do roku 

2012, kiedy to uległa rozwiązaniu. Dziś po latach można śmiało stwierdzić, że dynamiczny rozwój piłki ręcznej, 

zarówno w latach 80. jak i 90. przerósł ówczesne możliwości klubowe i infrastrukturalne, którymi w owym czasie 

dysponowała „Babia Góra”.

Grzegorz Sułkowski – trener drużyny piłki ręcznej  
MKKS Babia Góra od roku 2009.  
Fot. Wojciech Ciomborowski, ze zbiorów Konrada Grzeli

Reaktywowana w 2009 roku przy MKKS Babia Góra  
drużyna piłki ręcznej, rozgrywała swoje spotkania  
w Hali Sportowej im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.  
Fot. Wojciech Ciomborowski, ze zbiorów Konrada Grzeli

Drużyna z roku 2010, która zdobyła mistrzostwo III ligi w składzie:  
Adrian Hajdyła, Mariusz Jopek, Grzegorz Wojdyła, Artur Stec, 
Jakub Buda, Szymon Grzęda, Wojciech Kowaliczek, Rafał Jach, 
Mateusz Pochopień, Dominik Śmietana, Konrad Grzela, Grzegorz 
Sułkowski, Grzegorz Skórka, Michał Banaś, Marcin Pochopień. 
Fot. Wojciech Ciomborowski, ze zbiorów Konrada Grzeli
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SEKCJA NARCIARSKA

Drugą najpopularniejszą sekcją Klubu Sportowego Babia Góra było narciarstwo, które w Suchej pojawiło się już co 

prawda przed II wojną światową, ale w latach okupacji hitlerowskiej mieszkańcy Suchej, zgodnie z zarządzeniem 

ówczesnych władz nie mogli posiadać sprzętu narciarskiego. Po zakończeniu wojny, w nowych warunkach spo-

łeczno-politycznych dyscyplina ta na nowo zyskała na znaczeniu. Położenie Suchej stwarzało dogodne warunki 

do uprawiania tego sportu. Podobnie jak przed wojną narciarstwo w Suchej było wpierw zajęciem prowadzonym 

przez sekcję turystyczną, z czasem zaczęło dominować w obrębie tej sekcji, i wreszcie wyodrębniło się z niej jako 

autonomiczny obszar działalności klubowej. Tuż po wojnie powstaje sekcja narciarsko-turystyczna przy Związku 

Zawodowym Kolejarzy w Suchej, która zapoczątkowała rozwój tej dyscypliny w mieście i zaowocowała powoła-

niem sekcji narciarstwa przy istniejącym w Suchej klubie „Babia Góra”. Związek Zawodowy kolejarzy fundował 

bezpłatne przejazdy, szkolono sędziów i instruktorów narciarskich, a także organizowano wycieczki i rajdy. Mło-

dzież masowo garnęła się do udziału w różnego rodzaju imprezach narciarskich. Duża aktywność, wszechstronna 

działalność i pierwsze sukcesy, sprawiły że już w se-

zonie 1948/49 Sucha została gospodarzem Mistrzostw 

Województwa Krakowskiego. Impreza we wszystkich 

konkurencjach zjazdowych, biegowych i konkursie 

skoków została przeprowadzona sprawnie, na wy-

sokim poziomie organizacyjnym. Sprzyjały temu do-

bre warunki śniegowe. Mistrzostwa zakończyły się 

również dobrym wynikiem sportowym Leszka Krze-

szowiaka, który zdobył pierwsze miejsce w zjeździe 

i slalomie, oraz Michała Banasia, który w zjeździe jako 

drugi dotarł na metę. Dzięki temu wzrasta prestiż Su-

chej jako ośrodka sportów zimowych. Trasy do zjaz-

dów były różne. Najczęściej kończyły się u podnóża 

„Cholernego”. Biegi zjazdowe rozgrywały się głównie 

po północnych stokach Magurki, w rejonie Zasepni-

cy, z metą przy tamtejszej „Pstrągarni”. Do tak dyna-

micznego rozwoju sekcji przyczynili się w początko-

wym okresie jej istnienia przede wszystkim Izabela 

i Marian Jasińscy oraz Aleksander Starzeński. Dzięki 

swemu zaangażowaniu potrafili skupić wokół dyscy-

pliny grono oddanych działaczy, do których należeli: 

Barbara i Józef Zajączek, Tadeusz Kasprzycki, Kazi-

mierz Skrbeński, Stefan Targosz, Bolesław Bańdura, 

Tadeusz Gawron, Stefan Bucała, Leszek Krzeszowiak 

i  Władysław Targosz. Dużym ciosem dla sekcji nar-

Trening sekcji narciarskiej MKS Babia Góra 
na lodowcu Montaler w Austrii, 2015 rok. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja i Mariusza Stanaszków

Na stronie 81 
Izabela i Marian Jasińscy w dużej mierze przyczynili sie  
do rozwoju narciarstwa w Suchej. Izabela Jasińska, rodowita 
zakopianka, doskonale jeździła na nartach, w wielu zawodach 
uzyskiwała czołowe miejsca w konkurencjach zjazdowych. 
Marian Jasiński miał wszechstornne zainteresowania sportowe. 
Uprawiał poza narciarstwem również piłkę nożną, lekkoatletykę, 
kajakarstwo i kolarstwo. Fot ze zbiorów Andrzeja Wągla
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ciarstwa suskiego była tragiczna śmierć Aleksandra Starzeńskiego w kwietniu 1951 roku, działacza i organizatora 

wielu imprez narciarskich oraz turystycznych. Był on m.in. inicjatorem budowy skoczni do skoków narciarskich, 

na zboczu „Cholernego”, na której pierwsze kroki do kariery stawiał późniejszy mistrz Polski Andrzej Sztolf. Do 

wyróżniających się zawodników w pierwszych powojennych latach działalności sekcji zaliczali się: Zygmunt Gą-

siorowski, Czesław Golec, Leszek Krzeszowiak, Wiktor Szklarczyk. Po sezonie 1951/52 działalność sekcji osłabła, 

a wielu działaczy i zawodników opuściło Suchą migrując na studia lub w poszukiwaniu bardziej dochodowego 

zatrudnienia. Na początku lat 50. sekcja narciarska „Babiej Góry” była w bezpośrednim związku ze związkiem 

kolejarzy, stąd kilku zawodników klubu trenowało wspólnie z zawodnikami krakowskimi. Trenerem był Andrzej 

Kram. Poza starszymi zawodnikami, pojawiali się także utalentowani juniorzy, Zbigniew Mamcarz, Jerzy Mam-

carz, Zygmunt Matusiak, Maria Świerkosz, a następnie Piotr Pochopień, Wiesław Listwan, Bogusław Krzeszo-

wiak. Powstała dobrze zapowiadająca się grupa skoczków i biegaczy: Adam Gryga, Zbigniew Krzeszowiak, Zyg-

munt Matusiak, Józef Pająk, Tadeusz Smolik, Tadeusz Wągiel, Władysław Wątroba. Wśród nich, najjaśniejszą 

gwiazdą był Andrzej Sztolf. 

Dobra współpraca zaowocowała zdobyciem w sezonach 1957/58 trzeciej lokaty w Mistrzostwach Okręgo-

wych i w 1959/60 trzeciego miejsca w zawodach WKKF Kraków. W sezonie 1961/62 „Babia Góra” zajęła w Mi-

strzostwach Okręgu Krakowskiego rozgrywanych na Leskowcu trzecie miejsce. Już w rok po Śmierci Aleksandra 

Starzeńskiego, klub postanowił uczcić jego pamięć, organizując Memoriały, które były zwane Pucharem Babiej 

Góry. Zawody te rozgrywane były nie tylko w Suchej, ale w zależności od warunków również w Zawoi, na Babiej 

Górze. W memoriale wielokrotnie zwyciężali zawodnicy suskiego klubu: Andrzej Sztolf, Jan Bisaga, Piotr Pocho-

pień. Organizacji zawodów w późniejszym czasie zaprzestano, po tragicznej śmierci Andrzeja Bańdury. W 1962 

roku klub posiadał 62 zawodników uprawiających narciarstwo, w tym 8 kobiet i 40 juniorów. W sekcji pracowa-

ło pięciu instruktorów i jeden trener. Zawodnicy brali 

udział w Mistrzostwach Krakowskiego Okręgu PZN 

oraz w zawodach o Puchar Przewodniczącego KKKF. 

Jesienią sekcja została podzielona na trzy dyscypliny: 

narciarstwo biegowe, zjazdowe i skoczków. Do każdej 

z grup skierowany został instruktor, ponieważ klub 

duży nacisk kładł na szkolenie juniorów i młodzi-

ków. Nad grupą zjazdowców patronat objęło Powiato-

we Przedsiębiorstwo Przewozowe „Beskidy” na czele 

z dyrektorem Janem Kominko. Dzięki pomocy przed-

siębiorstwa zawodnicy sekcji narciarskiej brali udział 

w systematycznych treningach, a także wyjeżdżano 

na obozy szkoleniowe do Szczyrku i Zakopanego. Za 

sprawą Jana Kominki i innych działaczy z tego okresu 

powstał również wyciąg narciarski na stokach Choler-

nego. Instruktorem „zjazdowców” został Piotr Pochopień, który oprócz roli trenera był także zawodnikiem biorą-

cym czynny udział w zawodach. Sekcję doposażono w odpowiedni sprzęt produkcji krajowej. Zespół intensywnie 

trenował i osiągał coraz lepsze wyniki w swoich grupach wiekowych. Efekty tej pracy przyszły nader szybko, bo 

już w sezonie 1967/68 na liście najlepszych zawodników narciarstwa w Polsce, w pierwszej dziesiątce znaleźli się: 

Bogusław Wachniew, Bożena Wieremiejczyk i Adam Mięso. Tuż za pierwszą dziesiątką znaleźli się: Adam Ślą-

ski, Jan Bisaga (późniejszy asystent trenera kadry zjazdowców), Daniel Polak. Nic dziwnego, trenerem grupy był 

Piotr Pochopień, były mistrz Polski juniorów grupy C w slalomie gigancie w 1960 roku, a także okręgowy mistrz 

w zjeździe. W latach 1962-64 był członkiem kadry narodowej, trenerem polskiej młodzieżówki i trenerem w klu-

bach na terenie Zakopanego. Sezon 1969/70 był szczytowym na owe czasy okresem w dziejach sekcji narciarskiej 

i działalności tej dyscypliny w Suchej. W Mistrzostwach Krakowskiego Okręgu Narciarskiego suszanie zdobyli, 

w różnych kategoriach wiekowych, aż 12 wygranych, 9 tytułów wicemistrzowskich oraz 13 miejsc w pierwszych 

piątkach zawodów. Zespołowo KKS Babia Góra znalazła się na czele klasyfikacji. W grupie tej byli także: Andrzej 

Kujawa, Paweł Kominko, Zofia Sumeta, Marian Gryga, Jerzy Żak, Jan Kominko, Bogdan Kulig, oraz młodzi adepci 

narciarstwa zjazdowego: Wojciech i Janusz Wągiel, Leszek i Wiesław Iciek, Tomasz Kominko, Jerzy Szklarczyk. 

Druga połowa lat siedemdziesiątych to próby organizacji grupy biegowej chłopców w wieku 12-14 lat. Organizacją 

grupy zajął się p. Marian Chowaniec – instruktor PZN, a uczniowie zostali wybrani spośród chętnych ze Szkoły 

Podstawowej nr 1. Już wcześniej od czasu podziału sekcji na grupy ćwiczyła i trenowała grupa biegowa KKS Babia 

Góra, którą prowadził p. Andrzej Mika – uprawniony instruktor PZN. Szkolił on zawodników w grupach dzieci 

i młodzików. W tym czasie obowiązywała tylko technika klasyczna biegu. Zawodnicy z reguły byli podzieleni 

na dwie grupy, z których pierwsi uczyli się podstaw poruszania się na nartach, a uczniowie bardziej zaawanso-

wani zgłębiali tajniki techniczne i taktyczne, oraz startowali w zawodach. Trenerzy wykładali również młodym 

Memoriał im. A. Starzeńskiego. Przy schronisku  
na Markowych Szczawinach m.in. Marian Natanek,  
Antoni  Sitarz, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew 
Mamcarz, Marian Karaś, Zbigniew Prauz. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Skoczkowie KKS Babia Góra: Adam Gryga, Tadeusz Wągiel, 
Andrzej Sztolf. Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla

Sekcja narciarstwa biegowego KKS Babia Gora z trenerem 
Andrzejem Miką w Zawoi. Fot. ze zbiorów Andrzeja Miki
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adeptom narciarstwa zagadnienia związane z doborem sprzętu, oraz jego utrzymania i konserwacji. Zawodnicy 

z grupy zawojskiej i suskiej brali udział w zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Narciarski w Biel-

sku-Białej, które odbywały się najczęściej w Istebnej, Kubalonce, Wiśle, Szczyrku. Jeżdżąc na zawody, dało się 

zauważyć różnice w sprzęcie. Jak wspomina ówczesny trener Marian Chowaniec: „Zawodnicy z  klubów bielskich 

i  okolic posiadali już sprzęt i stroje odpowiedniej marki (narty biegowe, kije). Nasi zawodnicy biegali na nartach produk-

cji polskiej, wyprodukowanych w Szaflarach – narty typu „Gorce”. Prawidłowe kije biegowe posiadali tylko nieliczni. 

Pozostali korzystali z kijków zjazdowych, stroje były niejednolite, głównie prywatne. Legalny zakup dobrych smarów 

był prawie niemożliwy i smary i parafiny należało kupić, a raczej załatwić z drugiego obiegu.” Praca suskiej grupy nar-

ciarzy biegaczy pod opieką Mariana Chowańca trwała do jesieni 1981 roku. Najwytrwalszymi zawodnikami sekcji 

narciarstwa biegowego, którzy powoli zaczęli osiągać dobre wyniki w zawodach, według wspomnień trenera tej 

grupy, byli Wojciech Bańdura, Wojciech Hajdyła, Dariusz Kawa, Tomasz Krzeszowiak, Piotr Kubasiak, Paweł Ry-

bak i Roman Rzepka. Późniejsze zawirowania społeczno-polityczne, wprowadzenie stanu wojennego, sprawiły, że 

grupa biegaczy narciarskich, jak i pozostałe grupy sekcji narciarzy zaprzestały swojej działalności. Było to rów-

nież związane z brakiem odpowiednich finansów, na zakup sprzętu dla najmłodszych i doświadczonych zawod-

ników biorących udział w zawodach. Postępująca specjalizacja w tej dziedzinie sportu, wprowadzanie na rynek 

spersonalizowanego sprzętu narciarskiego, sprawiły że koszty działalności sekcji znacząco rosły, a dodatkowych 

funduszy w kasie klubu nie przybywało. Brak odpowiedniego osprzętu uniemożliwiał równorzędną rywalizację 

sekcji narciarskiej KKS Babia Góra z zawodnikami bardziej zamożnych klubów. 

Najjaśniejszą gwiazdą sekcji narciarskiej KKS Babia Góra z okresu lat 60. XX był skoczek narciarski Andrzej 

Sztolf. Syn Łucji i Tadeusza Sztolfów, nauczycieli wychowania fizycznego, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na 

kartach historii klubu jako trenerzy sekcji lekkiej atletyki, osiągał znaczące wyniki w skali ogólnopolskiej. Już jako 

14 latek w 1955 roku zdobył mistrzostwo Polski w skokach narciarskich Juniorów grupy „A”. W wieku 15 lat trafił 

do kadry rozszerzonej juniorów. Kilka lat później został mistrzem Polski Juniorów grupy „C”, a następnie w 1961 

trafił do drużyny kadry seniorskiej. W 1964 roku jako student politechniki krakowskiej wziął udział w Uniwer-

sjadzie w Szpindlerowym Młynie, gdzie zajął trzecie miejsce. W tym samym roku wystąpił również w zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku, gdzie zajął ostatecznie 26 pozycję w konkursie seniorów na dużej skoczni.

Andrzej Sztolf w locie. Olimpijczyk z Insbrucku z roku 1964, 
dwukrotny Mistrz Polski na normalnej i dużej skoczni w 1965 
roku, wicemistrz Polski na dużej skoczni w 1967 i 1968 roku.  
Dwukrotnie wywalczył medal Uniwersjady – najpierw brąz 
w 1964 roku w Szpindlerowym Młynie, a dwa lata później  
w Sestriere mimo skręconej nogi zdobył srebro. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że podczas tych zawodów został „Misterem 
Uniwersjady”. Zimą uprawiał skoki, a latem lekkoatletykę, 
przede wszystkim skok o tyczce. Należał do najlepszej piętnastki 
tyczkarzy w Polsce. Zmarł w lutym 2012 roku w Krakowie  
w wieku 70 lat. Źródło fotografii: wikipedia commons

Budowa skoczni w Suchej na wzgórzu „Cholerne” oraz 
pierwsze zawody rozgrywane jeszcze w stylu klasycznym. 
Fot. ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego
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Po kilkunastoletniej przerwie w szkoleniu narciarzy, sekcja narciarska została reaktywowana w roku 1998 

przy MKKS Babia Góra, jako kontynuacja pracy trenerów, działaczy i zawodników sprzed kilkudziesięciu lat. Po-

mysłodawcą i inicjatorem reaktywowania sekcji narciarskiej był Andrzej Stanaszek, absolwent AWF Kraków na 

wydziale wychowanie fizyczne, posiadający specjalizację trenerską z narciarstwa. Wspólnie z pozostałymi człon-

kami grupy inicjatywnej w osobach: Bolesław Bańdura, Piotr Pochopień, Kazimierz Pochopień, Lesław Grzyb, Ma-

riusz Stanaszek w czerwcu 1998 skierował prośbę do zarządu MKKS Babia Góra o reaktywację sekcji narciarskiej. 

Wniosek grupy inicjatywnej spotkał się z przychylnością władz klubu i jeszcze w tym samym roku, w sezonie 

zimowym sekcja rozpoczęła pracę. Początki, jak zawsze były trudne. Jak wspominają członkowie grupy inicjatyw-

nej „Andrzej (Stanaszek – przyp. autora) musiał wyłamywać wiele drzwi, przekonywać rodziców i dzieci, nie bał 

się wyzwań, z natury przebojowy, odważny, wiecznie poszukujący, zachęcał nas, czyli trenerów, rodziców i dzieci 

do udziału w zawodach. Słynne stało się już powiedzenie Renaty Trzcińskiej, która po zobaczeniu pierwszych 

zawodów, sprzętu i kombinezonów konkurencji powiedziała: „prose Pana, nie mamy szans”. Okazało się jednak, 

że mamy szanse, gdyż dzieci z pierwszych zawodów przywiozły kilka medali. Na rok 2018, w którym klub MKS 

Babia Góra Sucha Beskidzka obchodzi swój jubileusz 100 – lecia działalności, przypada także okrągły jubileusz 20 

lat od czasu reaktywacji sekcji narciarskiej. W ciągu tych dwudziestu lat narciarze „Babiej Góry” odnieśli wiele 

sukcesów. Bywały takie zawody, że na 10 grup wiekowych Sucha Beskidzka zgarniała wszystkie tytuły. Wśród 

zawodników trenujących w sekcji narciarskiej i reprezentujących barwy klubu „Babia Góra” na zawodach, naj-

większe sukcesy odnieśli: 

Reaktywowana w roku 1998 przy MKKS Babia Góra sekcja 
narciarska. Na zdjęci instruktorzy i opiekunowie: Stanisław 
Kubasiak i Andrzej Stanaszek z grupą młodych adeptów 
narciarstwa i pierwszymi, zdobytymi laurami. Na zdjęciu 
zawodnicy sekcji rocznik 1989 i wyżej, m.in. Mieszko Chmielarski, 
Karol Miśkowiec, Alicja Stanaszek, Magdalena Iwanek, 
Tomasz Kępa, Adrianna Kawa, Katarzyna Gielas. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Stanaszka

Rok 1998. Rozpoczynająca na nowo swoją działalność sekcja 
narciarska Klubu MKS Babia Góra. Ćwiczenia w Zawoi. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Stanaszka
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Mieszko Chmielarski – brązowy medal mistrzostw Polski w gigancie, Pierwsze miejsce w Pucharze Polski 

w supergigancie, liczne zwycięstwa w Lidze Małopolskiej. Zawodnik suskiego klubu w sezonie 2003 - 2004 został 

także powołany do Kadry Narodowej i reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Słowenii, zajmując 

22 miejsce w gigancie. 

Kinga Marek – 4. miejsce w mistrzostwach Polski w gigancie, starty w międzynarodowych zawodach FIS, 

miejsce na podium w Pucharze Polski, obecnie jest instruktorką narciarstwa. Alicja Stanaszek – 6. miejsce w slalo-

mie i 8. miejsce w gigancie w Mistrzostwach Polski, wysoko punktowane miejsca w Pucharze Polski, zwycięstwa 

i   podium w Lidze Małopolskiej, starty w międzynarodowych zawodach Fis. W zawodach tej rangi startowali 

także Karol Miśkowiec i Michał Basiura. 

Magdalena Kubasiak – wysokie, punktowane miejsca w Pucharze Polski, zwycięstwa i miejsca na podium 

w Lidze Małopolskiej, zwycięstwa i miejsca na podium w wielu innych zawodach, w tym również w Szkolnych 

Mistrzostwach Wojewódzkich, obecnie instruktorka narciarstwa. Podobnymi osiągnięciami pochwalić się mogą: 

Karol Miśkowiec, Piotr, Paweł i Maria Stanaszek. Sukcesy w Lidze Małopolskiej i Szkolnych Mistrzostwach Wo-

jewódzkich wielokrotnie osiągali także: Michał Basiura, Wojtek, Marysia i Maciej Kubasiak, Anna, Michał i Alek-

Jakub Natanek

Łukasz Tatara

Krzysztof Krasnodemski

Maria Stanaszek

Maria Kubasiak

Natalia Krasnodemska

Małgorzata Tatara

Trener Andrzej Stanaszek
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ne wyżej sukcesy sportowe i ogromna popularność sekcji narciarstwa wśród dzieci i młodzieży Suchej Beskidzkiej, 

jest wystarczającym dowodem na to, że podjęte przed laty starania o kontynuacji szkolenia narciarzy przy MKKS, 

a obecnie MKS Babia Góra były trafione. Kadra trenerska w składzie Andrzej Stanaszek – kierownik sekcji, Ma-

riusz Stanaszek, Stanisław Kubasiak i Maciej Sarlej nieprzerwanie od 20 lat pracuje z suską młodzieżą. Doczekali 

się już swoich następców, i jak sami mówią „W przypadku choroby lub sytuacji losowych nie musimy martwić się 

o zastępstwo, bo zajęcia mogą poprowadzić 

nasi wychowankowie, którzy dziś posiadają 

już kwalifikacje instruktorskie i  olbrzymie 

doświadczenie: jak Kinga i Michał Marek, 

Magdalena Kubasiak czy Alicja Stanaszek. 

Praca trenerska z młodzieżą i liczne sukce-

sy zawodników znalazły uznanie w oczach 

suskiego samorządu. Wielokrotnie zawod-

nicy i opiekunowie sekcji otrzymywali na-

grody sportowe Burmistrza Miasta Sucha 

Beskidzka za osiągnięte wyniki.

sandra Faber, Dominik i Adrian Brożek, Paulina, Patrycja i Katarzyna Kościelniak, Szymon i Łukasz Haber, Mag-

dalena Targosz, Adrianna, Justyna i Mateusz Bubiak, Maria i Benedykt Długosz, Mateusz i Tomasz Kępa, Paulina 

i Karolina Polak, Justyna Polak i Krzysztof Polak, Patrycja i Adrianna Kawa, Szymon i Konrad Saletnik czy Sylwia 

i Paula Gorycka. Ta ostatnia pomimo sukcesów zrezygnowała z narciarstwa na rzecz kolarstwa, i jak się później 

okazało był to dobry wybór. W gronie wychowanków obecnych trenerów „Babiej Góry” znaleźli się także: Miko-

łaj Gorczyca, Krzysztof Zięba, Michał Marek, Dominika i Jakub Natanek, rodzina Denisów – Mateusz, Dominik, 

Magdalena, Kacper i Szczepan, Mateusz Tomczak, Aleksandra Luberda, Agnieszka Wójcicka, Joanna i  Renata 

Trzcińskie, Maciej i Agnieszka Mięso, Marta Mołek, Natalia i Krzysztof Krasnodębscy, Małgorzata i Łukasz Ta-

tara, Joanna i  Maria Sarlej, Marta i Michał Dyduch, Julia i Weronika Stanaszek, Patryk Zyzański, Kacper Kubas, 

Jan Aksamit, Franciszek Jurowaty. W zawodach i treningach brali również udział: Katarzyna Gielas, Artur Gie-

las, Bartłomiej Adamek, Lena Handzlik, Wojciech Handzlik, Kamila Bartunek, Katarzyna Plekan, Natalia Basiu-

ra, Marta, Szymon i Maria Woźniak, Igor Biedrawa, Michał Droński, Jakub, Michał i Kacper Wójtowicz. W cią-

gu ostatnich dwudziestu lat działalności, od czasu reaktywacji, przez sekcję narciarską przewinęło się kilkuset 

młodych zawodników. Wszystkich nie sposób wymienić. W latach 2001-2012 łącznie MKS Babia Góra zajmował 

w klasyfikacji klubowej Małopolskiej Ligi Narciarskiej dziewięciokrotnie I miejsce, w jednym z sezonów II miejsce, 

oraz dwukrotnie III miejsca. Tego sukcesu jak dotąd nie udało się powtórzyć żadnej ekipie narciarskiej. Wspomnia-

Sekcja narciarska, trening w hali sportowej LO  
w okresie jesiennym, 2016 rok.
Fot. ze zbiorów Andrzeja i Mariusza Stanaszków

Trening na stoku „Wojtek” w Zawoi, 2018 rok.
Fot. ze zbiorów Andrzeja i Mariusza Stanaszków

Uroczystość wręczenia nagród sportowych przez burmistrza 
Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta, zawodnikom sekcji 
narciarskiej klubu „Babia Góra” w sali sesyjnej suskiego 
magistratu. Fot. Archiwum Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej
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SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKIZdjęcie lotnicze z lat 60. XX wieku obrazujące bieżnię  
w parku zamkowym, na której odbywały się zajęcia  
i zawody lekkoatletyczne. Fot. ze zbiorów MMSB

Największy rozkwit dyscyplin lekkoatletycznych w Suchej datuje się na koniec lat 50. XX wieku. Był on głów-

nie zasługą utalentowanych nauczycieli wychowania fizycznego, małżeństwa Łucji i Tadeusza Sztolfów, którzy 

w 1954 roku rozpoczęli pracę w suskim Liceum Ogólnokształcącym. Jeszcze jesienią tego samego roku utworzyli 

oni Szkolny Klub Sportowy i przystąpili do budowy stadionu lekkoatletycznego w parku zamkowym, w sąsiedz-

twie szkoły, która w tym okresie była zlokalizowana właśnie w zamku. Za zebrane składki członkowskie SKS 

i przy pomocy komitetu rodzicielskiego zakupiono niezbędny sprzęt. KKS Babia Góra objął patronat nad szkolnym 

zespołem, a w zamian za to uczniowie reprezentowali barwy Klubu. 

W czerwcu 1955 roku, a więc zaledwie po niespełna roku pracy Sztolfów odbyły się po raz pierwszy zawo-

dy lekkoatletyczne na wysokim poziomie, ponieważ uczestniczyli w nich przedstawiciele Krakowskiego Okręgu 

LA i wielu czołowych lekkoatletów z klubów krakowskich. Tak o udanym początku i szybkim rozwoju dyscyplin 

lekkoatletycznych pisali wówczas opiekunowie zawodników Łucja i Tadeusz Sztolfowie: „Młodzież nasza rozmiło-

wała się wprost w lekkiej atletyce. Na Mistrzostwa Polski 

Młodzików w Sopocie powołano kilkunastu naszych za-

wodników do reprezentacji województwa krakowskiego. 

W  zawodach najlepiej wypadli: Maria Jasińska, Adela 

Paździora i Andrzej Sztolf, którzy zajęli czołowe miejsca. 

Częste wyjazdy na zawody do większych miast były 

zachętą do uzyskania coraz lepszych wyników. Dzięki 

wynikom naszej młodzieży KKS „Babia Góra” został skla-

syfikowany na 7 –mym miejscu w Polsce w kategorii mło-

dzików. U nas stawiał pierwsze kroki uczeń Zasadniczej 

Szkoły Metalowej w Suchej – Edward Szklarczyk.” 

Obok czołowego suskiego lekkoatlety sukcesy na 

arenie krajowej odnosili także: Maria Jasińska, która 

była reprezentantką Polski w skoku wzwyż, Maria Po-

chopień, ze swym rekordem Polski młodzików w rzu-

cie dyskiem i tytułem krajowych mistrzostw juniorów 

w tej konkurencji, Joanna Danek, która na ogólnopol-

skiej spartakiadzie we Wrocławiu, zajęła 2-gie miejsce 

w skoku w dal, uzyskując odległość 5,67  m. Małgo-

rzata Habzda była najlepszą płotkarką województwa 

krakowskiego i bardzo dobrą oszczepniczką oraz 

sprinterką. Franciszek Toczek był mistrzem okręgu 

krakowskiego w rzucie oszczepem, a Edward Miś czo-

łowym dziesięcioboistą w skali całego kraju. Leszek 

Rawło zaliczał się do czołowych juniorów w skoku 

Stadion szkolny w parku zamkowym. W biegu na pierwszym 
planie Adam Gryga, w skoku wzwyż Lucyna Adamek. 
Fot ze zbiorów Andrzeja Wągla

Na stronie 93

Maria Jasińska – reprezentantka Polski w skoku wzwyż.
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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Nowoczesna infrastruktura lekkoatletyczna miejskiego stadionu 
sportowego w Suchej Beskidzkiej. W ramach przebudowy obiektu 
w 2016 roku wykonana została nowa bieżnia tartanowa, a także 
zamontowane zostały urządzenia do rzutu dyskiem, oszczepem, 
młotem, pchnięcia kulą, skoku w dal i skoku wzwyż.) 
Od 2016 roku w Suchej Beskidzkiej na nowym obiekcie przy 
współpracy samorządu Suchej Beskidzkiej i Małopolskiego 
Związku Lekkiej Atletyki organizowany jest mityng 
lekkoatletyczny – Memoriał Edwarda Szklarczyka). 
Fot. Grzegorz Wysmołek

w dal, z kolei inny zawodnik suskiego klubu Leszek Koza brał udział 

w  Akademickiej Reprezentacji Polski w biegu na 400 metrów przez 

płotki. Andrzej Sztolf, oprócz skoków narciarskich z powodzeniem 

uprawiał także skok o tyczce i rzut dyskiem. W tych konkurencjach 

był rekordzistą okręgu młodzików.

Od 1959 roku drużyna lekkoatletów KKS Babia Góra startowała 

w lidze okręgowej do roku 1961, kiedy to z powodu niewystarczają-

cych środków finansowych i nieporozumień na linii trenerów i zarzą-

du wycofano zespół z rozgrywek. Jeszcze w tym samym roku Lucyna 

Adamek (Pochopień) wywalczyła mistrzostwo województwa w skoku 

wzwyż, oraz wicemistrzostwo w biegu na 80 m. 

Od roku 1962 do roku 1965 zawodnicy suskiego klubu startowali 

już w klasie „A”, pod opieką nowego trenera Jana Ptaszka. Byli to m.in. 

Wiktor Szklarczyk – dwukrotny zdobywca pucharu ziemi żywieckiej, 

Jan Kłapyta, Barbara Małysa, Wójciga, Ignatowska, Janina Hajdyła, 

Adela Masiuk, Janina Małysa, Danuta Kulig i Józef Nosal. Z pewnością 

najjaśniejszą gwiazdą, nie tylko w historii sekcji lekkoatletycznej, ale 

także w całych dziejach klubu był Edward Szklarczyk, który rozsławił 

Suchą i rodzimy klub w dalekim świecie. Czołowe, krajowe czasopisma 

na pierwszych sportowych kolumnach donosiły o wyczynach suskie-

go lekkoatlety. W swej koronnej konkurencji – biegu na 3000 metrów 

z przeszkodami – reprezentował Polskę, aż 16 razy. W 1964 znalazł się 

w gronie olimpijczyków w Tokio. Czterokrotnie zdobył tytuł mistrza 

Polski w biegu na 3 km z przeszkodami. W 1970 roku zajął trzecie miej-

sce z rekordem życiowym 8 minut 34,6 sekundy. Zakończył karierę 

w 1972 roku poświęcając się pracy trenerskiej. 

Druga połowa lat 60. XX wieku to dalszy regres sekcji, która 

w ostateczności na początku lat 70. praktycznie przestała istnieć. Poza 

zawodami międzyszkolnymi i zakładowymi pozostały wspomnienia o dawnej świetności. 

Po kilku nieudanych próbach reaktywacji sekcji lekkoatletycznej przy „Babiej Górze” w minionych latach, we 

wrześniu 2018 roku w porozumieniu z Zarządem klubu rozpoczął się pierwszy nabór do nowo utworzonej sekcji 

lekkiej atletyki. Przyszli adepci tej dyscypliny sportu w Suchej Beskidzkiej nie będą mogli narzekać na zaplecze 

sportowo-organizacyjne. Zmodernizowana staraniem samorządu miejskiego w 2016 roku infrastruktura lekko-

atletyczna stwarza doskonałe warunki do rozwoju lekkiej atletyki w naszym mieście i stała się jednym z ważnych 

impulsów do podjęcia starań w kierunku reaktywacji sekcji. 

Edward Szklarczyk, suski olimpijczyk z Tokio z roku 1964.
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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W pierwszych dwóch powojennych dekadach dużą popularnością cieszyła się w Suchej „siatkówka”. Jak wspomi-

na Andrzej Wągiel, zawodnicy z własnych środków zakupili siatkę oraz przygotowali boisko w okolicy suskiego 

zamku. Inicjatorami tej dyscypliny byli Henryk Kulig, Jan Kulig, Stanisław Spannbauer, Antoni Szklarczyk, Karol 

Banaś i Antoni Płotek. W roku 1946 na Placu Sokolskim powstaje boisko do gry w „kosza”, a także plac do gry w pił-

kę siatkową. W tym roku rozegrano też pierwszy mecz z drużyna z Makowa. W latach 1946-48 powodzeniem 

cieszyły się turniej siatkarskie, w zespołach złożonych od dwóch do sześciu graczy. Turnieje wzbudzały zaintere-

sowanie nie tylko wśród entuzjastów sportu, ale w czasie wakacyjnych urlopów brali w nich udział także znani 

polscy aktorzy – Andrzej Szczepkowski, Tadeusz Szmidt, Marian Cebulski. Rozgrywki siatkarskie trwały przy 

klubie do roku 1966. Największe sukcesy suska siatkówka klubowa, choć w dalszym ciągu amatorska, przeżywała 

w latach 1960-65, kiedy to zawodnicy mieli szansę na awans do III ligi, lecz fundusze „Babiej Góry” nie pozwoliły 

na udział w rozgrywkach tej rangi. 

POZOSTAŁE SEKCJEWidok boisk do „koszykówki” i piłki siatkowej 
na Placu Sokolskim w II połowie lat 40. XX wieku. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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W roku 1963 przy KKS Babia Góra zawiązana 

została sekcja łucznicza. Ówczesny entuzjasta łucz-

nictwa Henryk Skrzypek zachęcił grupę młodych za-

wodników do uprawiania tej dyscypliny, przekonując 

zarząd klubu, by wygospodarował niewielkie środ-

ki na niezbędny sprzęt. W 1964 zawonicy startowali 

już m.in. w  mistrzostwach okręgowych młodzików. 

W 1964 roku sekcja liczyła już 26 łuczników. Rok póź-

niej w zawodach o mistrzostwo okręgu młodzików i ju-

niorów siódme miejsce zdobył Andrzej Osika. Wśród 

zawodników sekcji wyróżniali się również młodsi za-

wodnicy: Andrzej i  Adam Osika, Henryk i Jan Lach, 

Marian Mamcarczyk, Krzysztof Wandas. W 1967 roku 

suska drużyna mogła poszczycić się drużynowym 

mistrzostwem okręgu młodzików, oraz wicemistrzo-

stwem w  grupach swojego okręgu, które zdobyli 

Henryk Lach, Anna Michałek i Andrzej Osika. W mi-

strzostwach Polski juniorów wysoką 9. lokatę uzyskał 

z kolei Marian Mamcarczyk. Drużyna z Suchej zdoby-

ła również II miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach 

Krakowa. W latach 70. pieczę nad zespołem przejął Jan 

Lach, a jego zawodnicy startowali m.in.. w Ogólnopol-

skiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski. 

Ze względu na brak środków finansowych działalność 

sekcji zaczęła jednak powoli zamierać. Koszty zakupu sprzętu, który umożliwiłby równorzędną rywalizację z in-

nymi drużynami przekraczały możliwości klubowej kasy i po kilkunastu latach działalności sekcja upadła. Były 

trener i zawodnik klubu Jan Lach odniósł jednak liczne sukcesy na arenie międzynarodowej, a jego klubowi wy-

chowankowie z LKS Żywiec rywalizowali na torach mistrzostw Europy, świata, a także Igrzyskach Olimpijskich. 

Warto wspomnieć, że łucznicze tradycje w Suchej po latach również doczekały się kontynuacji, choć już nie pod 

egidą „Babiej Góry”. Nowych sukcesów, w tej dyscyplinie przysporzyli miastu wychowankowie ŁTS Zamek Suski, 

stowarzyszenia sportowego powołanego przez byłego zawodnika KKS Babia Góra Mariana Mamcarczyka. 

Na lata 60. XX datuje się również próby powołania sekcji szachowej, która jednak nie zdołała się na dobre 

rozwinąć pod skrzydłami „Babiej Góry”. W latach 80. XX wieku przy KKS Babia Góra rozpoczęła działalność sekcja 

zapaśnicza, która została oficjalnie zgłoszona do Polskiego Związku Zapaśniczego. Nastąpiło to na drodze przejęcia 

przez klub działającej wcześniej sekcji koła sportowego „Start” przy Babiogórskiej Fabryce Mebli. Zawody roz-

grywane w Suchej Beskidzkiej w ramach Drużynowej Okręgowej Ligi Seniorów były ujmowane w okręgowych 

kalendarzach imprez sportowych w zapasach w stylu wolnym i klasycznym. Instruktorami prowadzącymi pracę 

z  suską młodzieżą byli Eugeniusz Aksamit i Stanisław Kramarz oraz Marian Żontow i Roman Wróbel. Sekcję 

zapaśniczą w różnych kategoriach wagowych reprezentowali: Piotr Żontow, Mariusz Smolik, Grzegorz Brandys, 

Piotr Kołacz, Paweł Kubasiak, Adam Wróbel, Wojciech Ścieszka, Jacek Jędrzejczyk, Bogusław Sitarz, Sławomir 

Leśniak, Marek Bałos, Ryszard Jurasz, Krzysztof Pietrusa, Mariusz Pyka, Sebastian Juszkiewicz, Andrzej Habow-

ski, Tomasz Wójcik, Marian Maciaszek, Zajęcia treningowe odbywały się na sali gimnastycznej w miejscowym 

Liceum Ogólnokształcącym. W grudniu 1984 roku w Zespole Szkół Zawodowych C.R.S sekcja zapaśnicza zorgani-

zowała zawody pn. Spartakiada Młodzieży Szkolnej. 

W roku 1992 z inicjatywy Jana Pochopnia przy KKS Babia Góra rozpoczęła działalność sekcja Kulturystyki 

i sportów siłowych. Wśród osób, które aktywnie wspierały rozwój sekcji w okresie jej powstawania byli: Mariusz 

Wrona, Sławomir Świętek, Tomasz Wasiak, Jacek Jaroch, Leszek Gałosz, Rafał Kukla i Maciej Sarlej. Wykonywali 

oni własnoręcznie niezbędne prace remontowe i dokonywali zakupów urządzeń, a w przypadku braku funduszy 

samodzielnie wykonywali niezbędne elementy wyposażenia siłowni. W krótkiej historii sekcji z lat 1992-1998 nie 

zabrakło sukcesów. Zawodnicy KKS Babia Góra tacy jak: Mirosław Kania, Jacek Jaroch, Maciej Sarlej, Przemysław 

Drobny oraz Piotr Staszak startowali w ogólnopolskich zawodach. Największym sukcesem odnotowanym przez 

sekcję było IV miejsce Przemysława Drobnego w wyciskaniu sztangi w leżeniu w kategorii do 100 kilogramów, 

który osiągnął wynik 210 kg. Choć sekcja kulturystyki zakończyła swą działalność jeszcze w latach 90. siłownia 

w budynku gospodarczym MKS Babia Góra funkcjonuje do dziś i korzystają z niej kolejni pasjonaci sportów siło-

wych, a także zawodnicy innych sekcji.

Największy sukces w historii sekcji kulturystyki  
działającej przy KKS Babia Góra, utrwalony na łamach  
„Kroniki Beskidzkiej” z tamtego okresu. IV miejsce  
w Mistrzostwach Polski Przemysława Drobnego. 
Fot. ze zbiorów Adama Krowickiego

Zawodnicy sekcji łuczniczej KKS Babia Góra, od lewej:  
Krzysztof Wandas, Jan Lach, Marian Mamcarczyk.
Fot. ze zbiorów Andrzeja Wągla
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