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Komunikat z prac Muzeum Narciarstwa
w Cieklinie
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie (dalej MSB) powstało
w 2008 roku jako izba muzealna prowadzona przez gminę Dębowiec. Muzeum mogło
rozpocząć działalność dzięki zaangażowaniu ówczesnych władz gminy, miejscowych
i zamiejscowych pasjonatów historii narciarstwa oraz rodziny Józefa Kusiby, która
przekazała jego zbiory sprzętu narciarskiego. Po kilku latach działalności MSB gmina
uzyskała pełne prawa własności do tej kolekcji. Kolekcja systematycznie powiększa
się dzięki ofiarności narciarzy i ich rodzin. Działalność MSB jest wspierana przez rodzinę Stanisława Barabasza (nestora polskiego narciarstwa), która wielokrotnie użyczała eksponatów na różnego rodzaju okolicznościowe wystawy. Wśród donatorów
szczególne miejsce zajmują instruktorzy i trenerzy narciarstwa, którzy przekazują
szczególnie cenne pamiątki. W MSB prezentowana jest m.in. piękna kolekcja odznak
instruktorskich ofiarowana przez Kazimierza Vyšatę – znanego instruktora i trenera,
a także autora licznych publikacji na temat narciarstwa. Do najcenniejszych i unikatowych zbiorów muzeum należą pamiątki po Tadeuszu Wowkonowiczu przekazane
przez jego syna Andrzeja. Znajdują się wśród nich listy Aleksandra Bobkowskiego,
długoletniego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego z okresu międzywojennego,
kierowane do Wowkonowicza oraz wspaniała kolekcja zdjęć z lat 1940–1945, która
prezentuje aktywność polskich żołnierzy-narciarzy internowanych wówczas w Szwajcarii. Zbiory te są powszechnie dostępne na stronie internetowej muzeum.
W MSB organizowane były – z inicjatywy opiekuna merytorycznego dr Leona
Raka – sympozja naukowe na temat historii sportów zimowych. W 2019 r. odbyło
się już IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Historyków Kultury Fizycznej poświęcone stuleciu sportów zimowych i sportu wiejskiego w niepodległej Polsce, które
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przygotował Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zbiory muzeum były wielokrotnie prezentowane na zewnątrz przez instytucje kultury, kluby sportowe oraz różne przedsiębiorstwa. Jednym z takich wydarzeń była
wystawa historycznych nart MSB zorganizowana m.in. w Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie w czasie trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 r.
Działalność muzeum nie ogranicza się tylko do historii narciarstwa. Dzięki pasji
i życzliwości Wiesława Czechowicza, opiekuna muzeum, organizowane są w nim
także liczne imprezy kulturalne, takie jak: wystawy, wernisaże, wieczory literackie
i spotkania lokalnych artystów, a także warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.
W MSB swoje dzieła prezentowali także artyści, którzy przebywali czasowo na wypoczynku w Beskidzie Niskim – muzeum znajduje się w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Podstawowe oraz bieżące informacje o działalności MSB znajdują się na
stronie internetowej: www.muzeum-narciarstwa.pl.

