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Nowy Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF rozpoczął urzędowanie 
 

 dniu 8 listopada 2014 roku Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF kadencji 2014-2018 rozpoczął 

statutową działalność. Na I posiedzeniu, z udziałem człon-
ków Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, podsu-
mowano, odbyty w dniu 11.10. 2014 roku, XVII Zwyczajny 
Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF, przyjęto Regulamin 
Zarządu i Prezydium Zarządu, wraz z poprawkami i zmia-
nami, wynikającymi ze Statutu Towarzystwa, oraz za-
twierdzono skład osobowy Prezydium Zarządu. Wcześniej, 
w dniu XVII Zjazdu, mandat poprowadzenia Małopolskie-
go TKKF w kadencji 2014-2018 nowy Zarząd Wojewódzki 
powierzył Leszkowi Tytko, pełniącemu już wcześniej funk-
cję prezesa. Mając na względzie skomplikowaną, dość 
trudną sytuację ekonomiczno-finansową Towarzystwa, 
która z roku na rok narasta, prezes Tytko zwrócił uwagę, 
że skupieni wokół Niego członkowie Prezydium, muszą to 
być osoby mobilne i reprezentatywne, które mogą włą-
czyć się w nurt prac społecznie użytecznych, stojących 
przed Małopolskim TKKF, i poprowadzić Zarząd Woje-
wódzki do sukcesów w realizacji zadań programowych, 
przyjętych przez XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopol-
skiego TKKF. Wobec powyższego skład osobowy Prezy-
dium ZW MTKKF jest następujący: 
1. Leszek Tytko – prezes Zarządu. 
2. Karol Oleksy wiceprezes ds. organizacyjno – programo-
wych i marketingu. 
 

 
3. Tadeusz Waśko – wiceprezes ds. promocji zdrowia 
i osób niepełnosprawnych. 
4. Janusz Borek – wiceprezes ds. szkoleniowych 
i wyróżnień. 
5. Kazimierz Bagnicki – wiceprezes ds. kontaktów 
z organizacjami pozarządowymi i samorządami. 
6. Dorota Radomska – sekretarz Zarządu. 
7. Władysław Koczurek – skarbnik Zarządu 
8. Halina Kulbacka – członek Prezydium. 
9. Andrzej Staszczyk – członek Prezydium. 
     W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd przyjął infor-
macje z odbytych imprez sportowo-rekreacyjnych 
o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, takich jak: Spor-
towy Turniej Miast i Gmin, Ogólnopolski „Bieg Powsinogi” 
w Wadowicach, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, 
przeprowadzonych przez Tarnowskie TKKF z okazji święta 
branżowego Zakładów Azotowych w Tarnowie, „Marsz dla 
zdrowia”, zorganizowany w ramach „Światowego Dnia 
Marszu TAFISA”, VII Zlot Edukacyjny – „Droga do zdrowia 
z TKKF – Aktywny Senior”, IX Amatorskie Mistrzostwa 
Małopolskiego TKKF w Szachach o „Krakowskiego Lajkoni-
ka” oraz XII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka”.  
     Ostatnim punktem posiedzenia było podjęcie uchwały, 
w sprawie powołania przy Małopolskim TKKF Zespołu 
Redakcyjnego dwumiesięcznika, pn. „Kurier Małopolskie-
go TKKF”, jako Biuletynu Informacyjnego Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF. W skład Zespołu Redak-
cyjnego „Kuriera” weszli: Władysław Łopatka – Redaktor 
Naczelny oraz Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – 
członkowie Zespołu Redakcyjnego. 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
•Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 
• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportowych szczebla miejskiego, gminnego, woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. 
• Akcji prozdrowotnych – gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania 
wraz z agua fitness. 
• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 
• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 
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Twarze Małopolskiego TKKF 
 

eszek Tytko – prezes Małopolskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, długoletni, zasłużony 

działacz sportu i rekreacji, znany działacz społeczny 
i samorządowy. Urodził się w roku 1947 w Jędrzejowie, 
a swoje zainteresowania sportem i rekreacją wyniósł 

z tradycji rodzinnych; Jego ciotka, Maria Mroczkowska, 
była znaną animatorką kultury fizycznej i działaczką Kra-
kowskiego TKKF. Mając sprawdzone wzorce Leszek od 
młodych lat włączył się czynnie w rytm działalności spor-
towej. Jest absolwentem Studium Wychowania Fizyczne-
go – Wydział Wychowanie Fizyczne z Biologią, przy ul. 
Krupniczej 43 w Krakowie. Tematem Jego pracy dyplo-
mowej były zagadnienia z teorii wychowania fizycznego, 
m.in. organizacja czasu wolnego w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych Krakowa i Nowej Huty. 
    Swą pierwszą pracę podjął, jako nauczyciel WF, w Szko-
le Podstawowej Nr 115 na os. Kazimierzowskim, później 
w Dziale Socjalnym PBP „Budostal-3”, skąd przeszedł na 
emeryturę. W tym Przedsiębiorstwie, wraz ze Zbigniewem 
Krasińskim, pierwszym prezesem Ogniska TKKF „Trójka”, 
był współzałożycielem tego Ogniska, które w późniejszych, 
trudnych do działalności latach reaktywował. W swych 
najaktywniejszych latach Ognisko TKKF „Trójka” było jed-
nym z lepszych w gronie ówczesnych, krakowskich ognisk 
TKKF, najbardziej zasobnym w sprzęt (jachty, wyciąg nar-
ciarski i wiele innych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i urządzeń). W roku 1968, wraz z lekarzem medycyny 
Henrykiem Apollo, Bogusławem Biskupem, Lechem Kmie-
towiczem i Jerzym Rozmusem, Leszek był współzałożycie-
lem Ogniska TKKF „Apollo” przy SM „Hutnik” – obecnie 
przy SM „Mistrzejowice – Północ”, któremu jest wierny, 
jako sekretarz Zarządu, do dziś. Mimo że nigdy nie przyjął 
w tym Ognisku funkcji prezesa, zawsze był i nadal jest jego 
duszą, co w trudnych dla sportu i rekreacji czasach pozwo-
liło temu Ognisku przetrwać i kontynuować działalność. 
W Ognisku TKKF „Apollo” był założycielem mocnych przed 
laty sekcji: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa sto-
łowego, badmintona i brydża sportowego, a sekcja siat-
kówki jest wiodącą sekcją do dziś. Jest współtwórcą osią-
gnięć i sukcesów wspomnianych sekcji na terenie Krako-
wa, województwa i kraju. 

    W swej długoletniej działalności Leszek Tytko jest twór-
cą wielu wartościowych programów, promujących zdro-
wy, nowoczesny styl życia, uwzględniający potrzeby dzieci, 
młodzieży i całych rodzin w miejscu zamieszkania. Jest 
także pomysłodawcą i organizatorem masowych imprez 
sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig i turniejów – 
w Krakowie i Nowej Hucie. Z Jego inicjatywy powstało 
wiele prostych urządzeń i obiektów sportowo-
rekreacyjnych, m.in. boisk, ścieżek zdrowia, kortów teni-
sowych na osiedlu Strusia, wyciągu narciarskiego na osie-
dlu Złoty Wiek itp. Zawdzięczamy to Jego wielkiemu zaan-
gażowaniu, tworzeniu właściwego klimatu i dobrych wa-
runków do działalności Ogniska TKKF „Apollo”. 
     W latach 1968-1972 był członkiem, a w latach 1973-
1981 wiceprezesem Zarządu Dzielnicowego TKKF w Nowej 
Hucie. Od roku 1981 do 1985 przebywał służbowo 
w Niemczech, gdzie założył Ognisko TKKF „Polonia”. Po 
powrocie do kraju, w latach 1986 - 1994, do czasu likwi-
dacji zarządów dzielnicowych TKKF pełnił funkcję prezesa 
ZD TKKF w Nowej Hucie. Jest również współzałożycielem 
Ogniska TKKF „Oświecenia”. W roku 1994 objął funkcję 
wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego – dziś 
Małopolskiego TKKF. Jest wyjątkowo aktywnym, odpo-
wiedzialnym człowiekiem, cieszącym się dużym szacun-
kiem i poważaniem wśród współpracowników, kolegów 
i przełożonych. Oprócz działalności w Towarzystwie Krze-
wienia Kultury Fizycznej, przez trzy kadencje Leszek był 
radnym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, której poświęcił 
wiele chwil swojego życia. 14 grudnia 2013 roku Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF powierzył Mu funkcję 
prezesa, a 11 października 2014 roku, na XVII Zjeździe 
Delegatów Małopolskiego TKKF, nowy Zarząd kadencji 
2014-2018 ponownie wybrał Go na prezesa. Prócz działal-
ności społecznej na rzecz sportu i rekreacji, Leszek czynnie 
uprawiał siatkówkę, a Jego wielką pasją były i są sporty 
zimowe, zwłaszcza na stoku Kudłonia w Lubomierzu, gdzie 
funkcjonuje do dziś zbudowany przez Firmę „Budostal-3” 
wyciąg narciarski „Jaworzyna”, którym się opiekował. Za 
ogromne zasługi dla krakowskiego sportu i rekreacji, oraz 
za pracę społeczną na rzecz mieszkańców Krakowa 
i Nowej Huty, był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany 
odznaczeniami, medalami i odznakami, m.in. Złotą Odzna-
ką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Medalem 
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP. 5 grud-
nia 2012 roku prezydent M. Krakowa wyróżnił Go Statuet-
ką „Przyjaciel Sportu”, a w Konkursie o Nagrodę Samorzą-
du Województwa Małopolskiego „AMICUS HOMINUM”, 
dla osób działających na rzecz innych, w kategorii „Polity-
ka społeczna i prorodzinna” otrzymał wyróżnienie, nadane 
przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka 
Sowę. Swoją postawą społeczną, przykładem i niezwykłym 
zaangażowaniem udowodnił, że jest godnym otrzymanych 
wyróżnień i odznaczeń oraz pełnionych funkcji. 
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„Marsz dla zdrowia”  

i VII Zlot Edukacyjny „Droga do zdrowia z TKKF – Aktywny Senior”  
 

iło nam donieść, że w dniu 4.10.2014 roku na tere-
nie Gminy Raciechowice, w ramach Światowego 

Dnia Marszu TAFISA, odbył się „Marsz dla zdrowia” pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mało-
polskiego, Pana Marka Sowy, przy finansowym wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, poprzez Zarząd Główny 
TKKF, Województwa Małopolskiego i Gminy Raciechowi-

ce. Drugą z imprez, zorganizowaną w ramach „Marszu dla 
zdrowia” oraz zadania publicznego „Aktywny Senior – 
Mogę. Chcę. Działam z TKKF”, i Ogólnopolskiej Kampanii 
Prozdrowotnej „Miesiąc dla zdrowia”, był VII Zlot Eduka-
cyjny – „Droga do zdrowia z TKKF – Aktywny Senior”. 
Celem tych imprez była popularyzacja marszu, jako uni-
wersalnej, dostępnej dla każdego formy aktywności ru-
chowej, promocja zdrowego stylu życia, tworzenie wzor-
ców zachowań w zakresie aktywności fizycznej, nawiązy-
wanie bliskich kontaktów i związków między ruchem, 
a zachowaniem człowieka, wymiana doświadczeń oraz 
promocja szlaków turystycznych Gminy Raciechowice. 
Organizatorem tych imprez byli Zarząd Wojewódzki Ma-
łopolskiego TKKF i Gmina Raciechowice, natomiast Part-
nerami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo 
Małopolskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Racie-
chowice oraz Spółdzielnia Socjalna „Przystań”. 
     W skład Komitetów Organizacyjnych ww. imprez we-
szli: Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF, Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowi-
ce, Panie Joanna Bobowska i Elżbieta Achinger (posłanki), 
Panie Lidia Ścibor i Barbara Miąsko z Urzędu Gminy Racie-
chowice oraz Katarzyna Oleksy i Karol Oleksy (Sędzia 
główny) z Małopolskiego TKKF. Wsparcia medialnego 
imprezom udzieliły lokalne gazety – „Dziennik Polski” 
i „Goniec Myślenicki”. 
     W „Marszu dla zdrowia” udział wzięło 327 osób, 
w różnym wieku, a w Zlocie Edukacyjnym 252 osoby po 
50.roku życia, z takich miejscowości, jak: Raciechowice, 
Tarnawa Górna, Wadowice, Tarnów, Jordanów, Nowy 
Sącz, Myślenice, Dobczyce, Myślenice, Muszyna, Krzy-
waczka, Czasław, Lachowice, Sucha Beskidzka, Bukowno, 
Izdebnik, Rzęska, Krzczonów, Tokarnia, Zawadka, Zem-
brzyce, Bukowno, Marcówka, Stryszawa, Krzeszów, Rud-
nik, Zegartowice, Kwapinka, Żerosławice, Mogilany, Bole-
sław, Lanckorona, Olkusz, Wiśniowa, Czechówka. Uczest-
nicy „Marszu” pod opieką przewodników pokonywali dwie 
trasy: o długości około 5 km, i o długości około 3 km. 
W „Marszu dla zdrowia” uczestniczyły też osoby 

o ograniczonej sprawności fizycznej, które busem zostały 
przewiezione do miejscowości Wolica, skąd wyruszyły na 
trasę o długości około 1,5 km. Uczestnicy „Marszu” wzięli 
też udział w kilku konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, 
z udziałem 310 osób - były to: wbijanie gwoździ, rzutki do 
tarczy, rzut piłeczkami do celu, ringo, dmuchanie kubka 
i łowienie rybek. Za pierwsze trzy miejsca w „Marszu” były 
nagrody, a wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, napoje, gorący posiłek, ciasto, kawę, her-
batę i jabłka z Gminy Raciechowice. 
      Dla uczestników Zlotu Edukacyjnego Organizatorzy 
zorganizowali „Trójbój Seniora”, na który złożyły się trzy 
konkurencje sportowe: strzelanie z bicza, rzut ringo na 
szachownicę i ubijanie piany z jajka kurzego. Wśród pań 
w zawodach zwyciężyła Maria Bolisęga z Myślenic, przed 
Katarzyną Drabik z Krakowa i Anną Radoń z Izdebnika. 
Wśród panów zwyciężył Mieczysław Putek z Wadowic, 
miejsce drugie zajął Józef Bąk z Krakowa, a trzecie Ryszard 
Mazurek z Bukowna. Za pierwsze trzy miejsca w „Trójbo-
ju” były puchary i dyplomy, a dalsze miejsca wyróżniono 
dyplomami. Przeprowadzono również testy sprawnościo-
we (szybkości, mocy i mięśni brzucha), z udziałem 164 
osób, w tym 148 kobiet i 16 mężczyzn. Uczestnicy Zlotu 
Edukacyjnego mieli także możliwość skorzystania z usług. 
„Białego Namiotu”: pomiar ciśnienia, cholesterolu, cukru, 
ważenia oraz konsultacja z lekarzem i pielęgniarką.  

     Obie imprezy przebiegły w miłej, sympatycznej atmos-
ferze, stworzonej przez Organizatorów i samych uczestni-

ków tych niepowtarzalnych imprez. - Wielkie brawa dla 
ich Organizatorów i Gospodarzy Gminy Raciechowice! 

 

XXXV Ogólnopolski „Bieg Powsinogi” 
 dniu 21 września 2014 roku – na zakończenie lata 
i rozpoczęcie złotej polskiej jesieni, w Wadowicach 

odbył się XXXV Ogólnopolski „Bieg Powsinogi”, zorgani-
zowany przez Ognisko TKKF „Leskowiec”, na czele z Panią 
Haliną Kulbacką – prezesem tego Ogniska. Współorganiza-
torem imprezy był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF, a honorowy patronat nad imprezą sprawował Mar-
szałek Województwa, Pan Marek Sowa. Wadowicka im-
preza organizowana jest od 35 lat, a w ramach niej już od 
trzech lat organizowany jest półmaraton biegowy, z licz-
nym udziałem sympatyków tej atrakcyjnej formy rekreacji
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fizycznej. Dla uczestników biegowych imprez zorganizo-
wano kilka rekreacyjnych konkurencji towarzyszących, 
obsługiwanych przez grupę członków i pracowników Za-
rządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, które cieszyły 
się dużym powodzeniem. 

     „Bieg Powsinogi” jest najstarszą kontynuowaną, maso-
wą imprezą sportową Ziemi Wadowickiej. Zawsze 
w trzecią niedzielę września, bez względu na pogodę, 
o godz. 11.07 na stadionie MKS „Skawa” Wadowice star-
tują zawodnicy w kilku konkurencjach biegowych (od 50 
m do 15 km, a aktualnie także 21,097 km). Etymologia 
nazwy „Biegu Powsinogi” wywodzi się od postaci dawnych 
beskidzkich twórców ludowych – świątkarzy, którzy cho-
dząc od targu do targu w Beskidach sprzedawali wykona-
ne przez siebie świątki ludowe. Piewcą tego regionu, który 
opisał ich życie i pracę, był Emil Zegadłowicz – autor, który 
zostawił po sobie bogaty dorobek literacki i kolekcję dzieł 
sztuki. Pomysłodawcą nazwy „Biegu” jest znany wadowic-
ki animator i twórca kultury fizycznej - Jan Białowąs, oraz 
obecny prezes Ogniska „Leskowiec” - Halina Kulbacka, 
którą wspomagał Zarząd i działacze tego Ogniska., m.in. 
J. Korkowski, J. Gabor, Ł. Karpiński, M. Dziubczyk, J. Żmu-
da, J. Becker, M. Ogiegło, M. Jarkowski, E. i J. Kanik, 
K. Antos, A. Olejnik, K. Kościsz, M. Mądry, M. Świątek, 
M. Studnicki, L. Henzel, A. Zagorska, T. Kuzia, J. Gajczak 
i inni.  Od roku 1984 wadowicki „Bieg Powsinogi” został 
włączony do ogólnopolskiego rankingu biegów masowych, 
a od roku 1993 ma zasięg międzynarodowy, natomiast 
w roku 2012 dołączył do elitarnych biegów maratońskich. 
W ostatnich latach w biegu na wszystkich dystansach, 

oraz w imprezie głównej, uczestniczyło około 3000 osób. 
Weteranami Biegu Głównego (ilość startów w nawiasach) 
są: R. Przystał z Oświęcimia (25), R. Klinik z Wadowic (24), 
L. Kopijasz z Brzeszcz oraz J. Szarek ze Spytkowic (22), 
M. Tłomak z Wadowic (20), R. Buk z Bielska Białej (18), 
Z. Kasolik z Oświęcimia (17). 
     Wśród wielu osiągnięć i imprez Ogniska „Leskowiec” na 
wyróżnienie zasługuje zorganizowanie w roku 1998, dla 
uczczenia 20.lecia pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II, 
sztafety biegowej z Wadowic do Watykanu, w roku 1999 
Bieg Pielgrzymka Wadowice – Jasna Góra, sztafeta 2000 
okrążeń na 2000 rok, II Pielgrzymka biegowa Wadowice – 
Watykan – 2000 km, III Pielgrzymka Wadowice – Watykan 
2003, Rodzinne Rajdy Rowerowe, wczasy rehabilitacyjno-
rekreacyjne, biwaki i obozy oraz masowe imprezy integra-
cyjne, rekreacyjno-sportowe, takie jak:. „Pokaż co Potra-
fisz”, „Sport na wesoło”, „Bieg po zdrowie”, „Droga do 
zdrowia”, Nordic Walking, sztafety rodzinne i inne. 
     W roku 2014 dla zwycięzców biegu, na dystansie 5 km 
i 21. 097 km, za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 
grupach wiekowych przewidziano nagrody rzeczowe. 
Ponadto w biegu na 21.097 km przewidziano nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego i zawodnika. Dodatkowo 
wśród zawodników, którzy ukończyli bieg na 5 i 21.097 
km, rozlosowano nagrody rzeczowe. Prócz biegu dla doro-

słych i młodzieży, odbył się także bieg dla przedszkolaków. 
Impreza była bardzo udana, godna jej Organizatorów oraz 
Wadowic – rodzinnego miasta Ojca Św. – Jana Pawła II. 

 

 Jesiennych imprez sportowych Małopolskiego TKKF ciąg dalszy 
wykle jesień nie nastraja nas optymizmem, ale nie 
w środowisku Małopolskiego TKKF, w którym ta pora 

roku kojarzy się z wieloma imprezami sportowo-

rekreacyjnymi, prowadzonymi już w hali. W dniach 18-19 

października 2014 roku w Krakowie odbył się XII Ogólno-
polski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego 
Smoka”, z udziałem 32 zespołów (12 żeńskich i 20 mę-
skich) z następujących miejscowości: Częstochowa, Ja-
strząb, Kielce, Grębocin, Proszowice, Wodzisław, Skoczów, 
Jastrzębie Zdrój, Szydłowiec, Gliwice, Andrychów, Płock, 
Bydgoszcz, Warszawa, Stalowa Wola, Sieniawa i Kraków. 
    Wśród kobiet zwyciężyła drużyna Ogniska TKKF „Apollo” 
Kraków. II miejsce zajął zespół „Bez Obaw” Kraków, III 
miejsce SKS „Volley” Gliwice, a IV SPS „Construction” 
Kielce. Najlepszą rozgrywającą Mistrzostw uznano Kata-
rzynę Walke z SKS „Volley”. Najlepszą atakującą została 
Dorota Szymska z Ogniska TKKF „Apollo” Kraków, najlep-
szą broniącą Katarzyna Baś z drużyny „Bez Obaw” Kraków, 
a najlepszą przyjmującą Grażyna Soroka z SPS „Construc-
tion Kielce. Zwycięska drużyna TKKF „Apollo” grała w skła-

Z
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dzie: Monika Litwin, Małgorzata Wyporska, Iwona Ślęzak, 
Dominika Pawłowska, Dorota Szymska, Karolina Chwaj, 
Agnieszka Ulun, Natalia Chmura – Biskup, Olga Obrzut, 
Urszula Zagata, Oliwia Kawiorska i Monika Wójciak.  
     Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna „Pyrys Bud” 
Ostrołęka z Kielc, wyprzedzając TKKF „Apollo” Kraków, 
„Domino” Jastrząb i zespół BE-SAFE „Marco” z Ostrołęki. 
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Zbigniew Obręb-
ski, Paweł Otwinowski, Krzysztof Staniec, Jarosław Niedź-
wiecki, Tomasz Kania, Robert Wykowski, Jakub Korpak, 
Paweł Bonatowski, Dominik Werpachowski. MVP Turnieju 
został Krzysztof Staniec. 
     Głównym Organizatorem Mistrzostw było Małopolskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, przy współpra-

cy Ogniska TKKF „Apollo”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Mi-
strzejowice-Północ” i Szkoły Aspirantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finanso-
wemu Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej 
Kraków oraz Marka Thiera – właściciela Firmy „Małopo-
lanka”. Sędziami tej znakomitej imprezy byli: Andrzej 
Sobieraj, Krzysztof Karwowski, Andrzej Szymczyk, Michał 
Flaszowski i Justyna Dudek. Nagrody i wyróżnienia w po-
staci „Wawelskich Smoków”, statuetek, okazjonalnych 
koszulek i dyplomów, wręczał radny Miasta Krakowa - Pan 
Marek Hohenauer i Prezes Małopolskiego TKKF - Leszek 
Tytko. W trakcie Turnieju odbył się siatkarski „Piknik” 
z Olimpijczykiem, Panem Jerzym Szymczykiem. 

 

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa w Sza-
chach o „Krakowskiego Lajkonika” 

 dniu 25 października 2014 r. w Krakowskiej YMCE 
przy ul. Krowoderskiej 8 odbyły się IX Ogólnopol-

skie Mistrzostwa w Szachach o „Puchar Krakowskiego 
Lajkonika”. Organizatorami Turnieju byli Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF i Polska YMCA - Ognisko 
w Krakowie, w którym, oprócz uczestników krakowskich, 
udział wzięło 21 szachistów, m.in. z Tarnowa, Wadowic, 
Myślenic, Krakowa i innych rejonów Polski. Turniej pro-
wadził i sędziował Mariusz Stanaszek - Sędzia klasy mię-
dzynarodowej, prezes Ogniska TKKF „Drogowiec”.  
     W Mistrzostwach zwyciężył Piotr Góralczyk z Ogniska 
TKKF „Leskowiec” – Wieża Wadowice. Kolejne miejsca 
w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników zajęli: 
Janusz Klimczyk z Krakowa, Grzegorz Dziembaj z KS „Cra-
covia 1906” Kraków, Krystian Góralczyk z TKKF „Lesko-
wiec” – Wieża Wadowice, Haridas Poręba z TS „Wisła” 
Kraków, Bartek Piwowarczyk z MLKSz Myślenice, Mariusz 

Łyszcz z Wadowic, Tadeusz Łabuzek z Krakowa, Jerzy 
Błaszczak z KS „Cracovia 1906” Kraków oraz Radosław 
Peszkowski z KKSz Kraków. W kategorii dzieci zwyciężył 
Bartłomiej Piwowarczyk z Myślenickiego Ludowego Klubu 
Szachowego, który zdobył miniaturkę „Krakowskiego 
Lajkonika”. 

 
 

Święto Niepodległości w Tarnowie na sportowo 
 

olska „Złota Jesień” dała o sobie znać także w Tarnowie – oczywiście, że na sportowo. W dniu 11 listopada br., z okazji 
Święta Niepodległości, odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, którego organizatorem było Tarnowskie TKKF oraz Ośro-

dek Sportu i Rekreacji w Tarnowie. Turniej, z udziałem 14 drużyn, rozegrano systemem brazylijskim (do dwóch przegranych 
meczy). Zwyciężył zespół „GPF” Tarnów, pokonując w finale 
zespół „CEN-BRUK” Bochnia wynikiem 2:1. Pozostałe miejsca 
zajęły następujące zespoły: 
3. „Trybus” Szymbark. 
4. „Rolbud” Gołkowice. 
5-6. „Azoty” Tarnów, „LEIER” Tarnów. 
7-8. „Gród” Podegrodzie, „Okno Bruno” Brzesko. 
9-12. „ALL STARS” Tarnów, „Bobofruty” Tarnów, „LEGIONY” 
Tarnów, „BEZ ODBIORU” Brzesko. 
13-14. AGH Kraków, „TURBO-SŁONIE” Tarnów. 
     Zwycięski zespół „GPF” wystąpił w składzie: Jacek Waśko – 
kapitan, Grzegorz Barnaś, Andrzej Ciępka, Marcin Ciępka, 
Łukasz Patyk, Karol Dźwierzyński, Krzysztof Skóra i Michał 
Zych. Sędziowali: Henryk Habel, Stanisław Jacher, Natalia 

Kluzek, Andrzej Łoś, Monika Opozda, Maciej Żyrkowski, a Sędzią Głównym Turnieju był Kazimierz Bagnicki z Tarnow-
skiego TKKF. 

W
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XIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie
 

uż zwyczajowo jesień jest dobrą porą na urządzanie 
imprez sportowych w hali - tak było i tym razem. 

W dniu 15 listopada (sobota) w hali KS „Bronowianka” 

przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbyły się XIII Mistrzo-
stwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie o „Złotą Rakiet-
kę”. Organizatorem Mistrzostw był Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF, a współorganizatorem Ognisko TKKF 
ArcelorMittal Poland S.A. Imprezę sfinansowano ze środ-
ków Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków 
     W imprezie udział wzięło 98 zawodniczek i zawodników 
z następujących miejscowości: Bolesław, Dębica, Dobczy-
ce, Gorlice, Myślenice, Ochojno, Wojnicz oraz kluby spor-
towe, ogniska TKKF, szkoły, uczelnie i zakłady pracy z te-
renu Krakowa, takie jak: Gimnazja nr, nr: 6, 26, 74, AZS 
UP, AZS AGH, MKS KSOS, „Badminton Power”, IB Klub, 
TKKF ArcelorMittal Poland. 
     Mistrzostwa rozegrano na pięciu boiskach, w sześciu 
kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie 
(dziewcząt i chłopców), kobiety „open”, mężczyźni 
w czterech grupach wiekowych i gry deblowe. Turniej stał 
na bardzo wysokim poziomie sportowym. 
1. Wśród dziewcząt szkół podstawowych zwyciężyła Zu-
zanna Kojda, przed Natalią Leszczyńską (obie Kraków), 
Aleksandrą Kawą i Nadią Morawską (obie MKS KSOS).  
2. Wśród chłopców szkół podstawowych zwyciężył Marcin 
Kobiałka (KSOS), przed Mateuszem Walasem (Kraków), 
Kamilem Piotrowiczem (TKKF Dobczyce) i Konradem Pio-
trowiczem (TKKF Dobczyce). 
3. W grupie dziewcząt szkół gimnazjalnych wygrała Małgo-
rzata Płachta (TKKF „Uklejna” Myślenice), przed Dominiką 
Masłowską (UKS Bolesław), Igą Brągiel (Gimn. 74) i Marią 
Konopacką (Gimn. 26 Kraków). 
4. Wśród gimnazjalistów zwyciężył Filip Imielski (UKS Bo-
lesław), przed Stanisławem Stawowskim („Badminton 
Power”), Pawłem Gołdą i Jakubem Kutyłą z Krakowa. 
5. W grupie chłopców szkół średnich zwyciężył Bartosz 
Turski (UKS Bolesław), przed Jakubem Imielskim (UKS 
Bolesław), Filipem Bodziarczykiem i Krzysztofem Walasz-
kiem (MKS KSOS Kraków). 
6. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej 19-40 lat zwyciężył 
Tomasz Urbanik z Gorlic, przed Tomaszem Proszkiem, 

Tomaszem Matogą (obaj TKKF „Uklejna” Myślenice) 
i Tomaszem Knopkiem z Krakowa. 
7. Wśród mężczyzn w wieku 41-50 lat zwyciężył Marek 
Tondera (TKKF „Uklejna” Myślenice), przed Stanisławem 
Kutyłą z AGH i Wiktorem Piwowarskim z TKKF Dobczyce. 
8. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej 51-60 lat zwyciężył 
Bogdan Matoga, przed Maciejem Koziołem – obaj 
z Ogniska TKKF „Uklejna” Myślenice. 
9. W najstarszej grupie wiekowej, pow. 60 lat, zwyciężył 
Jan Lis (UP Kraków), przed Ignacym Tokarzem (UP Kra-
ków), Markiem Kremerem (Kraków) i Bolesławem Jusz-
czakiem (TKKF ArcelorMittal) z Ochojna.  
10. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Małgorzata Majerska 
(MKS KSOS), przed Izabelą Świątecką (AZS UP), Moniką 
Kurleto („Badminton Power”) i Justyną Bruks (IB Klub). 
11. W grach deblowych zwyciężyła para: Tomasz Proszek – 
Marek Tondera z Ogniska TKKF „Uklejna” Myślenice. Ko-
lejne miejsca zajęły pary: Jakub Imielski – Bartosz Turski 
(UKS Bolesław), Tomasz Matoga – Bogdan Matoga (TKKF 
„Uklejna” Myślenice oraz Jan Bełza – Jacek Opach  
z „Badminton Power” Kraków. 
     Najmłodszym zawodnikiem Mistrzostw był Konrad 
Piotrowicz, a zawodnikiem najstarszym Władysław Pazdur 
– obaj z TKKF Dobczyce. W klasyfikacji na najliczniejszy 
udział zwyciężyła ekipa MKS KSOS Kraków, miejsce II zaję-
ło TKKF Dobczyce, a III Ognisko TKKF „Uklejna” Myślenice. 
     Nad sprawną organizacją i przebiegiem Mistrzostw 
pieczę sprawował Leszek Tytko – prezes Małopolskiego 
TKKF, który wręczał zwycięzcom puchary i nagrody, wraz 
z Tadeuszem Kowalczykiem z Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF - twórcą pierwszych zalążków tej 
dyscypliny sportu w byłej Hucie im. Lenina i na terenie 
Krakowa. Sędzią głównym zawodów był Andrzej Mikulski, 
któremu pomagali Kazimierz Pyż - prezes Zarządu hutni-

czego TKKF ArcelorMittal Poland oraz Ignacy Tokarz. Wzo-
rem ubiegłych lat ta tradycyjna impreza była bardzo uda-
na, pojedynki stały na wysokim poziomie i były niezwykle 
zacięte, zwłaszcza wśród weteranów tej dyscypliny sportu. 
Uczestnicy Mistrzostw wyjechali z Krakowa zadowoleni 
i w pełni usatysfakcjonowani - duże brawa dla ich Organi-
zatorów – zwłaszcza dla Tadzia Kowalczyka! 
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Wojewódzki Finał Małopolskiej Ligi 
TKKF w piłce nożnej halowej sezonu 

2013/2014 
 dniu 23 listopada 2014 r. w Hali Sportowej 
w Zielonkach rozegrano Wojewódzki Finał Ma-

łopolskiej Ligi TKKF w piłce nożnej, z udziałem czterech 
zespołów z Krakowa i Tarnowa. Do Turnieju nie zgłosili 
się przedstawiciele Nowego Sącza. Kraków reprezen-
towały drużyny TKKF „Apollo” i TKKF „Oświecenia”, 
a Tarnów zespoły „Gryf” Borzęcin i „Tygryski” Tarnów. 
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
W pierwszym pojedynku spotkały się drużyny krakow-

skie, a lepszą okazał się zespół TKKF „Oświecenia”, 
który pokonał drużynę Ogniska TKKF „Apollo” 5:2. 
W pojedynku drużyn tarnowskich drużyna „Tygryski”, 
także wynikiem 5:2, pokonała zespół „Gryfu” Borzęcin.   
     W kolejnych spotkaniach „Tygryski” wynikiem 6:3 
pokonały drużynę „Apollo”, a faworyzowany zespół 
TKKF „Oświecenia” przegrał niespodziewanie z „Gry-
fem” 1:3. W ostatnich meczach Turnieju „Gryf” wyni-
kiem 13:5 rozgromił zespół „Apollo”, a drużyna TKKF 
„Oświecenia” 8:1 pokonała „Tygryski”. Ponieważ dru-
żyny „Gryf”, „Tygryski” i TKKF „Oświecenia” odniosły 
po dwa zwycięstwa, o kolejności zajętych miejsc decy-
dowała różnica zdobytych bramek z meczy pomiędzy 
tymi zespołami. Ostatecznie w Turnieju zwyciężyła 
drużyna TKKF „Oświecenia, wyprzedzając zespoły 
„Gryf” Borzęcin, „Tygryski” Tarnów oraz TKKF „Apollo”.  
   Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Marcin 
Jarząb z Zespołu „Tygryski”, najlepszym bramkarzem 
Adrian Kowal z TKKF „Oświecenia”, a królem strzelców 
Rafał Ciesielski z zespołu „Gryf”, zdobywca 10 bramek. 
Puchary, medale oraz koszulki z okolicznościowym 
nadrukiem, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF wręczał Kazimierz Pyż, wraz z Antonim 
Kowalskim i Tadeuszem Poznańskim. 

 

Finał Wojewódzki „Grand Prix” Mało-

polskiego TKKF w tenisie stołowym 
ównież w dniu 23 listopada w hali sportowej KS „Bro-
nowianka” w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 A, odbył 

się Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 

w tenisie stołowym, z udziałem 79 zawodników. Otwarcia 
Turnieju dokonał wiceprezes Małopolskiego TKKF – Janusz 
Borek. Walczono w grach indywidualnych i w deblu; 
w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:  
- wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Anna Łobaziewicz 
z MDK Kraków, przed Patrycją Michalik z PKS „Porta” 
i Anną Kopacką z KS „Bronowianka”, 
- wśród dziewcząt w grupie wiekowej 11-15 lat zwyciężyła 
Aneta Karczmarczyk, przed Klaudią Karczmarczyk – obie 
z Woli Rzędzińskiej, 

- wśród pań wygrała Teresa Matysek z MDK Kraków, która 
w finale pokonała Małgorzatę Kopytek z PKS „Porta”. 
- w grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Wojciech Bogacz 
z MKS KSOS Kraków, przed Kacprem Tureckim z KS „Roki-
cie” Szczytniki i Pawłem Kopackim z KS „Bronowianka”, 
- wśród chłopców w wieku 11-15 lat zwyciężył Jakub Resz-
ka, przed Rafałem Mystkiem – obaj AS „Progres” i Rafałem 
Chwistkiem z MDK Kraków, 
- W kategorii mężczyzn w wieku 16-59 lat zwyciężył Bar-
tłomiej Łach, przed Dominikiem Wojdyłą – obaj z MKS 
KSOS Kraków i Marcinem Chodackim z Krakowa, 
- w grupie mężczyzn 60 lat i więcej, zwyciężył Tadeusz 
Szopa z Ogniska TKKF „Delfin” Kraków, przed Tadeuszem 
Głąbem z Nowej Huty i Henrykiem Mrycem z Rząski. 
- wśród par deblowych „open” zwyciężyła para: Bartłomiej 
Łach – Dominik Wojdyła, przed parą: Tadeusz Szopa – 
Andrzej Bacz i parą: Jakub Reszka – Rafał Mystek. 
- w klasyfikacji na najliczniejszy udział w Turnieju zwycię-
żyła ekipa MDK Kraków, przed ekipą TKKF Dobczyce i MKS 
KSOS. Najmłodszym zawodnikiem w Turnieju był Bartek 
Cygal, a najstarszym Władysław Pazdur - obaj z TKKF Dob-
czyce. Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów za-
bezpieczali: Władysław Łopatka – sędzia główny oraz 
Jarosław Jabłoński, Andrzej Wieczorek i Józef Mierzwa. 
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii i grupie wiekowej, 
w grach pojedynczych i w grach deblowych, oraz najmłod-
szy i najstarszy zawodnik, otrzymali pamiątkowe statuetki, 
okolicznościowe koszulki, nagrody rzeczowe i słodycze, 
a trzy najliczniejsze ekipy pamiątkowe puchary. Ponadto 
wszyscy zawodnicy do lat 15 otrzymali napoje chłodzące. 
Zawody przebiegły w miłej, koleżeńskiej atmosferze. 
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 dniu 22 listopada 2014 roku w Warszawie odbył się XVI Zjazd Krajowy TKKF, który dokonał zmian w Statucie i wybrał 
nowe władze Towarzystwa kadencji 2014-2018. W Zjeździe udział wzięła trójka delegatów Małopolskiego TKKF: Zofia 
Czupryna, Karol Oleksy i Leszek Tytko. Na czele jedenastoosobowego Zarządu Głównego TKKF ponownie stanął Jerzy 

Kowalski; funkcje wiceprezesów objęli: Jacek Bączkowski, Ryszard Kowalski i Aleksandra Cajgner, sekretarzem została Wie-
sława Saganek, skarbnikiem Piotr Grzybowski, a prezesem pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Jaśkowski. W skład 
Zarządu Głównego TKKF ponownie wszedł Tadeusz Waśko – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, prezes 
Ogniska TKKF „Halny” w Nowym Sączu. Wszystkim wybranym do władz krajowych TKKF serdecznie gratulujemy! 

                                                                                    

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 
i „Serso”Ogniska TKKF ArcelorMittal 

 
a sportowo hutnicze TKKF przy ArcelorMittal Poland 
uczciło mikołajkowy dzień, bowiem w dniu 6 grudnia 

2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych HTS, na os. Złotej 
Jesieni 2, Zarząd hutniczego TKKF zorganizował okazjonal-
ny, otwarty turniej tenisa stołowego dla sympatyków tej 
dyscypliny sportu – zarówno dla amatorów i zawodników 
zrzeszonych w PZTS. W Turnieju uczestniczyło 32 zawod-
ników. Wśród dziewcząt do lat 15 zwyciężyła Agata Swa-
towska z MDK Kraków, a w grupie pań powyżej 15 lat 
Magdalena Maciejczyk z Krakowa. W grupie chłopców do 
lat 15 zwyciężył Jakub Reszka z AS „Progres”, przed Rafa-
łem Chwistkiem z MDK Kraków, Leonem Zieleniewskim 

z KS „Bronowianka” i Witoldem Surdejem z MDK Kraków. 
Wśród mężczyzn prym wiedli zawodnicy krakowskich 
klubów sportowych, a niepokonanym był Krzysztof Zalew-
ski (MKS KSOS), który w finale pokonał Piotra Rysia (YMCA 
Kraków). Trzecie miejsce zajął Dominik Wojdyła (MKS 
KSOS), a czwarte Jan Pasieczny (KS „Cracovia”). 
     W trakcie Turnieju Tenisa Stołowego rozegrano dodat-
kową konkurencję, jaką były zawody w „Serso, w których 
zwyciężył Przemysław Kowalczyk z Krakowa. Miejsce II 
zajął Wiktor Baranek z ZSE Kraków, a trzecie Rafał Chwi-
stek z MDK Kraków. Najlepsi zawodnicy w każdej z grup 
wiekowych w tenisie stołowym, oraz w zawodach „Serso”, 
otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, ufundowane 
przez hutnicze TKKF. Obsługę sędziowską i prowadzenie 
tych połączonych imprez zabezpieczali członkowie Zarzą-
du hutniczego TKKF: Kazimierz Pyż – prezes, oraz Łucja 
Kumpicka i Władysław Łopatka – członkowie Zarządu. 

 

Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia, 

spełnienia wszystkich marzeń, oraz 
szczęśliwego Nowego Roku – 2015, 
życzą członkom i sympatykom TKKF 

- Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
i Zespół Redakcyjny „Kuriera” 

 
 

 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie 
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