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MAŁOPOLSKIEGO TKKF 

Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

Nr 19. Grudzień 2016 – styczeń 2017- Wydanie noworoczne!

Małopolskie TKKF wita rok 2017! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nowymi wyzwaniami i nadziejami wkraczamy  
w rok Jubileuszu 60.lecia TKKF! 
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Zarząd Wojewódzki MTKKF podsumował odchodzący rok 2016 
zanowni Państwo! Rok 2016 dla Małopolskiego TKKF był rokiem 
trudnym, ale owocnym, obfitującym w liczne imprezy i zdarzenia 

w wielu dziedzinach sportu i rekreacji. W związku ze zbliżającym się 
w   roku 2017 jubileuszem 60.lecia TKKF był to rok pełen działań i akcji 

– propagandowych i organizacyjnych, aby już wkrótce godnie powitać 
i uczcić „Diamentowe Gody” naszego Towarzystwa.  Mając to wszyst-
ko na uwadze w dniu 17 grudnia 2016 roku odbyło się ostatnie w roku 
2016 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
w trakcie którego podsumowano przechodzący już do historii rok 
2016. Porządek grudniowego posiedzenia Zarządu był następujący: 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie po-
rządku obrad – ref. prezes Leszek Tytko. 
2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – ref. prezes Leszek Tytko. 
3. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków, podjętych podczas 
poprzedniego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w dniu 
24.09.2016, przyjęcie protokołu – ref. sekretarz Dorota Radomska.         
4. Informacja nt. działalności Prezydium w okresie od  24.09.16 r. do 
17.12.16 r. – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
5. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań publicznych 
i własnych w okresie 1.01 – 30.12.2016 r. – ref. wiceprezes K. Oleksy. 
 6. Przewidywane wykonanie budżetu Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF za rok 2016 r. – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
7. Informacja o przebiegu imprez sportowo-rekreacyjnych, zrealizo-
wanych przez Zarząd Wojewódzki: 
- II Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ /27–28.09.br/ – ref. wicepre-
zes Karol Oleksy. 
- Turystyczne Nordic Walking, w ramach Światowego Marszu Tafisa   
/1.10.br/ - ref. prezes Leszek Tytko. 
- XIV Ogólnopolski Turniej Siatkówki „Wawelskiego Smoka” /22 –
23.10.br./ - ref. prezes Leszek Tytko. 
- Finał Wojewódzki XXII STMiG - Małopolska 2016 r. /19.10.br/ –                                           
ref. Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF Pani Zofia Czupryna. 
- XVII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach – Memo-
riał Fr. Czesława Klinika /19.11.br/ - ref. Katarzyna Oleksy.                                                                                                                                              
- Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stoło-
wym / 20.11.br/ - ref. Władysław Łopatka.                                            
- Turnieje halowej piłki nożnej: 20.11, 27.11 i 17.12.2016 r.- ref. Kata-
rzyna Oleksy.                                                    
- XV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w badmintonie /27.11.br/ - ref. 
Katarzyna Oleksy.                            
- Finał Małopolskiej Ligi TKKF w piłce siatkowej /3.12.br/- ref. prezes 
Leszek Tytko.                                                                
- Finał Małopolskiej Ligi TKKF w piłce nożnej /3.12.br/- ref. wiceprezes 
Karol Oleksy. 
- Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym 
- „Zima 2016” /17.12./  - ref. Władysław Łopatka. 
8. Informacje: 
- opłacanie składek członkowskich – członków zwyczajnych bezpo-
średnich i nadzwyczajnych w roku 2016.  – ref. skarbnik Wł. Koczurek.                                                                                                                              

 - strony Internetowe ognisk Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezes 
Karol Oleksy. 
9. Analiza działalności i finansowania ośrodków terenowych, w ra-
mach programu „Terapia ruchowa osób III wieku” – ref. wiceprezes 
Tadeusz Waśko. 
10. Stan realizacji Uchwały Nr 9, podjętej na XVII Wojewódzkim Zwy-
czajnym Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezes 
Karol Oleksy.                                                                                                              
11.Rozpatrzenie wniosków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF w sprawie: 
- głównych kierunków działalności i zadań ZW Małopolskiego TKKF na 
rok 2017 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
- kalendarza imprez i akcji sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 – ref. 
wiceprezes Karol Oleksy. 
- wysokości rocznej składki członka zwyczajnego i nadzwyczajnego na 
rzecz ZW MTKKF za rok 2017 – ref. skarbnik Władysław Koczurek.                                                                                                                                                         
- zatwierdzenia odpłatności, jako wpisowe do imprez Zarządu Woje-
wódzkiego MTKKF w roku 2017 - ref. prezes Leszek Tytko. 
- powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej majątku Zarządu Wojewódz-
kiego na dzień 31 grudnia 2016 r. - ref. wiceprezes Karol Oleksy.     
12. Projekt planu rzeczowo-finansowego ZW MTKKF na I kwartał 2017 
rok – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
13. Stan realizacji szkolenia w zakresie organizacji kursów rekreacji 
ruchowej w roku 2016 oraz plan na 2017 r. - ref. wiceprezes J. Borek. 
14. Ocena rocznej pracy członków Prezydium - ref. prezes L. Tytko. 
15. Informacja o przygotowaniach do 60. rocznicy powstania TKKF - 
ref. wiceprezes Janusz Borek. 
16. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF - ref. wiceprezes 
Tadeusz Waśko, prezes Leszek Tytko. 
17. Przyjęcie planu posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF na rok 2017 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
18. Wolne wnioski i sprawy różne. 
19. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków - ref. Przewodni-
czący Komisji Uchwał i Wniosków.                      
20.  Zakończenie posiedzenia. 
     W trakcie rozpatrywania poszczególnych zagadnień Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF przyjął 20 uchwał oraz trzy wnioski. Na 
podstawie przedstawionych materiałów i informacji źródłowych 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF stwierdził, że: 
1. Zgodnie z punktem Nr 5 porządku obrad, dot. sprawozdania rze-
czowo-finansowego z realizacji zadań publicznych i własnych, przyję-
tych do realizacji w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zadania 
te zostały wykonane w 100 % na kwotę 256 158 zł. 
2. Rozpatrując punkt Nr 6 porządku obrad, w sprawie wykonania 
budżetu ZW MTKKF za rok 2016, skarbnik Władysław Koczurek poin-
formował, że w prognozie budżetu ZW MTKKF za rok 2016 przewiduje 
się wynik ujemny w kwocie 25 380,46zł, który jest skutkiem braku 
realizacji, zaplanowanych na ten rok kursów instruktorskich, zatrud-
nienia w Biurze Zarządu Wojewódzkiego dodatkowych pracowników 
i nieprzyznania środków finansowych na wiodące imprezy sportowo-
rekreacyjne: Kwietne Biegi, Turniej Wawelskiego Smoka w siatkówce. 
3. W punkcie Nr 7 porządku obrad organizatorzy poszczególnych 
imprez sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanych przez Zarząd Wo-
jewódzki MTKKF, złożyli relację o przebiegu i wynikach tych imprez: 
- omawiając przebieg i wyniki II Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ 
wiceprezes Karol Oleksy podkreślił, że była to bardzo udana impreza, 
za organizację której Urząd Miasta Krakowa wystawił wysoką ocenę. 
Wpłynęły też liczne podziękowania od samych uczestników Mi-
strzostw. W kolejnych latach konieczna jest kontynuacja Mistrzostw, 
wprowadzając do ich programu liczne urozmaicenia. 
- przy omawianiu imprezy pt. „Turystyczne Nordic Walking”, z udzia-
łem ok. 300 osób, wiceprezes Karol Oleksy podkreślił zadowolenie 
wszystkich uczestników z organizacji tej imprezy. Dodatkowym 
sprzymierzeńcem całego przedsięwzięcia była wspaniała pogoda. 
- przebieg Wojewódzkiego Finału XXII edycji Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin Honorowa podsumowała Prezes MTKKF Zofia Czupryna,

S 

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego MTKKF podczas obrad. Pierwsza od 
lewej Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna. 
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z satysfakcją stwierdzając, że impreza ta została dobrze oceniona, a jej 
gospodarze wykazali się dużym zaangażowaniem organizacyjnym. 
- w informacji, dot. XVII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Kręglach, 
prowadząca tę imprezę Katarzyna Oleksy poinformowała, że zawody 
stały na bardzo wysokim poziomie, w trakcie których uzyskano wiele 
wartościowych wyników. Rywalizacja była bardzo zażarta, a wszyscy 
uczestnicy byli bardzo zadowoleni z organizacji Mistrzostw. Podczas 
zawodów miała miejsce kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, która 
wypadła pozytywnie. Pani Kasia podsumowała też turnieje halowej 
piłki nożnej, odbyte w dniach 20, 27 listopada i 17 grudnia 2016 roku, 
które były bardzo udane, a także przebiegi wyniki XV Mistrzostw 
Małopolskiego TKKF w badmintonie, które odbyły się w duchu spor-
towej rywalizacji i bez zakłóceń. 
- wyniki i przebieg Finału Wojewódzkiego w piłce nożnej, odbytego 
w dniu 3 grudnia 2016 roku w Nowym Targu, przedstawił wiceprezes 
Karol Oleksy. W Turnieju walczyło 6 drużyn, a zwyciężyła drużyna 
Ogniska TKKF „Oświecenia” z Nowej Huty. Turniej rozegrano w dobrej 
sportowej atmosferze, a w trakcie rozgrywek nie było żadnych kontu-
zji. Wiceprezes Karol Oleksy przedstawił również informację dot. cyklu 
turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, 
prowadzonych w hali sportowej KS „Bronowianka” przez Władysława 
Łopatkę, które cieszyły się dużym wzięciem i popularnością. 
- w informacji dot. przebiegu i wyników Wojewódzkiego Finału w piłce 
siatkowej, odbytego 3 grudnia 2016 r. w Tarnowie, wiceprezes Kazi-
mierz Bagnicki poinformował, że impreza była bardzo udana, 
a rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze. W Finale, z dziesię-
ciu zgłoszonych zespołów, w rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn. 
4. W punkcie Nr 8 porządku obrad skarbnik Władysław Koczurek 
przedstawił stan opłacania w roku 2016 składek członkowskich – 
członków zwyczajnych, bezpośrednich i nadzwyczajnych, przypomina-
jąc o zaległościach w opłacaniu składek przez kilka ognisk, do których 
wystosowane zostaną stosowne pisma o uregulowanie zaległości. 
5. W punkcie Nr 9 porządku obrad wiceprezes Tadeusz Waśko doko-
nał analizy funkcjonowania i finansowania ośrodków terenowych, 
w ramach programu „Terapia ruchowa osób III wieku”. W Małopolsce 
w ramach tego programu w roku 2016 uczestniczyło 400 osób, mając 
do dyspozycji środki w wysokości ok. 70 000 zł. Środki te zostały wy-
korzystane w 100%. 
6. Zgodnie z punktem Nr 11 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy 
przedstawił główne kierunki działania i zadania Małopolskiego TKKF 
na rok 2017. Kalendarz imprez i akcji sportowo-rekreacyjnych, zapla-
nowanych na rok Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF, obejmuje 
23 stałe imprezy i zostanie uzupełniony o imprezy, zaplanowane przez 
poszczególne Ogniska. 

7. W punkcie Nr 12 porządku obrad skarbnik Władysław Koczurek 
omówił projekt planu rzeczowo-finansowego Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF na I kwartał 2017 roku. Plan oparty jest przede 
wszystkim na kosztach, bo przychody będą znane, gdy rozstrzygną się 
złożone granty do Urzędu M. Krakowa, Województwa Małopolskiego, 
Zarządu Głównego TKKF i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Płacy. 
8. W punkcie Nr 13 porządku obrad wiceprezes Janusz Borek poin-
formował, że z przyczyn niezależnych od ZW Małopolskiego TKKF 
w roku 2017 nie udało się przeprowadzić żadnego kursu instruktor-
skiego, z uwagi na brak zainteresowanych tą tematyką osób. W celach 
promocyjnych zmniejszona została liczba godzin i cena kursu, a mimo 
to nie znaleziono chętnych do skorzystania z tej propozycji. 
9. W punkcie Nr 14 porządku obrad prezes Leszek Tytko podziękował 
wszystkim członkom Prezydium ZW MTKKF, wysoko oceniając ich 
pracę i zaangażowanie w działalność Małopolskiego TKKF. Szczegóło-
wa ocena ich pracy zostanie przeprowadzona w styczniu 2017 roku. 
10. W punkcie Nr 15 porządku obrad wiceprezes Janusz Borek poin-
formował o odbytym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów Jubileuszu 60. lecia TKKF. Komitet wybrał spośród swych człon-
ków Komisję Organizacyjną pod przewodnictwem wiceprezesa Karola 
Oleksego oraz Komisję ds. Odznaczeń i Wyróżnień pod przewodnic-
twem wiceprezesa Janusza Borka. Uzgodniono, że wszystkie imprezy 
sportowo-rekreacyjne, organizowane w r. 2017 zarówno przez Zarząd 
Wojewódzki i Ogniska TKKF, odbywać się będą w ramach obchodów 
Jubileuszu 60.lecia TKKF. Cykl imprez dla lokalnej społeczności reali-
zowany będzie pn. „TKKF mieszkańcom Ziemi Małopolskiej”. Wicepre-
zes Borek zwrócił się do członków Zarządu z prośbą o przemyślenie 
kandydatur do Komitetu Honorowego Jubileuszu 60.lecia MTKKF.    
     Kończąc obrady członkowie Zarządu Wojewódzkiego MTKKF złożyli 
sobie świąteczno-noworoczne życzenia, mając nadzieję, że nadcho-
dzący rok 2017, będzie kolejnym rokiem pełnej realizacji ambitnych 
planów Małopolskiego TKKF z okazji „Diamentowych Godów” Towa-
rzystwa. Poniżej Wnioski zgłoszone w trakcie obrad:  
1. Zobowiązuje się Prezydium Zarządu Wojewódzkiego do aktywizo-
wania przedstawicieli Ognisk do zakładania stron internetowych 
i facebooka, na których można przedstawiać informacje o swojej 
działalności. 
2. Zobowiązuje się przedstawiciela Małopolskiego TKKF w Zarządzie 
Głównym TKKF, Tadeusza Waśko, do przedstawienia wniosku z pro-
pozycją informowania Zarządów Wojewódzkich o możliwościach 
składania projektów ofert z zakresu upowszechniania sportu przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przez ZG TKKF. 
3. Prezydium ZW Małopolskiego TKKF rozważy ewentualną zmianę 
koncepcji zatrudnienia osób w Biurze Zarządu Wojewódzkiego od 
I kwartału 2017 roku. 

 

 
 
 

 
 

Do „siego” roku 
 
 

Obrady Zarządu MTKKF. Na pierwszym planie: Tadeusz Kowalczyk, 
Eugeniusz Żądło, Tadeusz Oleś, Tadeusz Waśko – wiceprezes Zarządu. 
W głębi: Józef Szczepanek, Aleksander Molczyk i Kazimierz Bagnicki –

wiceprezes Zarządu. 

Członkowie Zarządu MTKKF, Leszek Milli i Józef Szczepanek, 
podczas składania sobie życzeń świąteczno – noworocznych. 
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Twarze Małopolskiego TKKF 

ucja Kumpicka, urodzona w Bytomiu, zasłużona działaczka 

TKKF, w którym działa od 16 sierpnia 1974 roku. Od pierwszych 
chwil zatrudnienia brała aktywny udział w spartakiadowych zma-

ganiach pracowników Huty (do czego aktywnie zachęcał ją Tadeusz  

 
 

Kowalczyk), reprezentując swój macierzysty Zakład Koksownia 
w wielu dyscyplinach sportowych, zajmując w nich liczne czołowe 
miejsca: na swoim koncie posiada tytuł najwszechstronniejszego 
sportowca spartakiady, zajmując w łącznej klasyfikacji hutniczych 
spartakiad zaszczytne drugie miejsce. Od roku 1988 Łucja jest człon-
kiem Zarządu Hutniczego TKKF. W okresie 40 lat działalności społecz-
nej pełniła różne funkcje, m.in. była: wiceprezesem ds. pozasparta-
kiadowych, instruktorem dyscyplin społecznych – obecnie jest skarb-
nikiem Hutniczego TKKF. Jest świetną organizatorką imprez i festynów 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa – 
uczestniczką kilku Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej; w latach 2002-
2015, jako kierownik reprezentacji TKKF ArcelorMittal w piłce nożnej, 

czterokrotnie zdobyła z nią mistrzostwo Polski Hutników i czterokrot-
nie wicemistrzostwo. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania 
i rozwoju rekreacji ruchowej i sportu masowego wśród załogi Arce-
lorMittal Poland. Przede wszystkim jest organizatorem lub współor-
ganizatorem hutniczych lig: w piłce nożnej, piłce siatkowej i tenisie 
stołowym. Od 30 lat była jednym ze współorganizatorów spartakiad 
międzywydziałowych w kilkunastu dyscyplinach sportowych na tere-
nie Huty. W latach 1986 - 1994 była członkiem Zarządu Wojewódzkie-
go Krakowskiego TKKF. Ma spore osiągnięcia w upowszechnianiu 
sportu i rekreacji masowej wśród mieszkańców Nowej Huty, organizu-
jąc szereg otwartych imprez, kontynuowanych przez lata na obiektach 
rekreacyjnych nad nowohuckim Zalewem. Od roku 1994 Łucja jest 
współorganizatorem corocznych festynów sportowo-rekreacyjnych na 
obiektach KS „Hutnik” dla pracowników Huty i ich rodzin, w których 
uczestniczą tysiące pracowników. Przez 11 lat, w czasie wakacji, ferii 
i weekendy, organizowała cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży pozostającej w mieście; były to rozgrywki w piłkę 
nożną, tenisa stołowego, wyścigi rowerowe, zawody saneczkowe, 
rozgrywki hokejowe i wyścigi na łyżwach, a we wszystkim co robi jest 
bardzo konsekwentna. Promowała też i organizowała wyjazdy tury-
styczne pracowników Huty, w formie turystyki górskiej i nizinnej, 
w  ciekawe zakątki Małopolski. W latach 2002-2006, w ramach pro-
gramu „Biegaj z TKKF”, zorganizowała i prowadziła ośrodek biegowy, 
cieszący się dużym powodzeniem. W latach 2005-2016 jest wolonta-
riuszem przy zabezpieczaniu części trasy „Cracovia Maraton”, w któ-
rym w ostatnich trzech latach uczestniczyło ponad 7000 uczestników 
rocznie z całego świata. Jest współorganizatorem wolontariuszem 
imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji „Dnia Dziecka” w Domu 
Samotnej Matki „Caritas” w Krakowie. Ponadto uczestniczyła w pro-
wadzeniu dyscyplin rekreacyjnych w ramach I i II Mistrzostw Krakowa 
Seniorów 60+, XXXVII „Biegu Powsinogi” z okazji 50.lecia Ogniska 
TKKF „Leskowiec” w Wadowicach oraz „Marszu dla Zdrowia” w Racie-
chowicach. Pasją Łucji są wycieczki i podróże, w trakcie których zwie-
dziła wszystkie kraje Unii Europejskiej i nie tylko. Obecnie Jej ulubioną 
pasją jest działka rekreacyjna w Prusach. W roku 2014, po 41 latach 
pracy zawodowej w Hucie im. Lenina, Sendzimira, ArcelorMittal Po-
land, przeszła na zasłużoną emeryturę. Za swą aktywną pracę 
i działalność wielokrotnie Ją wyróżniano i odznaczano, m.in.: Srebrną 
Odznaką „Za Pracę Społeczną dla M. Krakowa”, Brązową i Srebrną 
Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Odznaką „Zasłużony 
dla HTS”, Odznaką „Honoris Gratia”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla 
PZPN” oraz Brązowym i Złotym Krzyż Zasługi. Jako działacz społeczny 
zdobyła sobie powszechny szacunek i uznanie – zwłaszcza wśród 
koleżanek i kolegów z hutniczego TKKF. 

 

- Przeżyjmy to jeszcze raz - 

Ł 

Łucja Kumpicka - członek Prezydium Hutniczego TKKF 
 przy ArcelorMittal Poland. 

Łucja Kumpicja, Kazimierz Pyż - prezes Hutniczego TKKF 
i Jacek Woliński - Dyrektor ArcelorMittal Poland. S.A. 

 

Grupa działaczy Hutniczego i Małopolskiego TKKF. Kazimierz Pyż – Prezes 
Hutniczego TKKF, Łucja Kumpicka, Leszek Tytko – Prezes ZW MTKKF, Antoni 
Kowalski, Tadeusz Kowalczyk. Klęczą: Stefan Raczyński i Tadeusz Poznański.  
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onrad Maciejowski ur. 07/09/1979 r. w Krakowie -  prezes 

Ogniska TKKF „Oświecenia. Oto Jego biografia. 
     W 1999 roku zdałem maturę w Technikum Budowlanym Nr 2 

w Krakowie (później podjąłem próbę edukacji, m.in. na Wszechnicy 
Świętokrzyskiej – wychowanie fizyczne, której niestety nie ukończy-
łem…). Od samego początku związany jestem ze sportem – konkretnie 
z piłką nożną (Tato, grał w „Hutniku” Kraków, a Jego dobrze zapowia-
dającą się karierę przerwała kontuzja i potrzeba pracy zarobkowej – 
założenie rodziny – m.in. moje narodziny…).  
     Lata młodzieńcze, to moje występy w drużynach trampkarskich 
„Hutnika”, później juniorów „Krakusa” Nowa Huta; w wieku 16 lat 
zagrałem w reprezentacji Krakowa (jako jedyny przedstawiciel „Kra-
kusa”), a po wygraniu rywalizacji na południu Polski zostałem wyse-
lekcjonowany do gry w reprezentacji Małopolski, z którą zająłem 
4 miejsce w pierwszym „Deyna Cup” (1995 rok - w drużynie grali 
późniejsi zawodnicy reprezentacji Polski czy ekstraklasy, m.in. Marcin 
Wasilewski, Rafał Skórski, Paweł Magdoń, Wojciech Ankowski czy 
Janusz Dziedzic). W tym samym roku wziąłem także udział w Snickers 
Cup – zawody umiejętności indywidualnych w piłce nożnej, w których 
zająłem drugie miejsce w Krakowie.  
     Wróżono mi niezłą karierę piłkarską, jednak marzenia o niej prze-
rwała kontuzja. Wykryta w wieku 18 lat wada kręgosłupa na ponad 
rok wykluczyła mnie z gry w piłkę. Potrzebna była rehabilitacja, a po 
niej mało udany powrót do gry na swoim wysokim poziomie. Po tym 
czasie sport przeze mnie był traktowany już tylko rekreacyjnie. Gra-
łem w kilku zespołach na niższych szczeblach: „Partyzant” Dojazdów, 
Dąbski Klub Sportowy, „Złomex” Branice, Niedźwiedź czy Krowodrza 
Kraków, gdzie zakończyłem grę na dużym boisku. W 2002 roku 
z grupą znajomych zakładamy stowarzyszenie sportowe Ognisko TKKF 
„Oświecenia”. Od początku stawiamy na piłkę nożną halową - futsal. 
Kolejne powstają sekcje fitness, ju-jitsu, koszykówki kobiet i męż-
czyzn, siatkówki mężczyzn oraz rugby. Po kilku latach w stowarzysze-
niu pozostają – futsal i fitness. Sekcje ju-jistu oraz rugby oddzielają się 
i zakładają swoje kluby – odpowiednio Szkoła Hajime oraz Nowa Huta 
Rugby Klub, natomiast inne przestają istnieć.  
    Z drużyną futsalu, której trenerem został mój Tato, zdobywamy 
kolejne mistrzostwa niższych lig w Krakowskiej Lidze Futsalu, by kilka-
krotnie wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym czasie 
występujemy również w Pucharze Polski, gdzie po wygraniu turniejów 
w Rzeszowie i Pawłowicach (z drużynami z Polskiej Ekstraklasy!) w 1/8 

finału.  Przez 10 lat gry w futsal bierzemy udział w różnych turniejach 
kibiców, tj. Cracovia Cup, Arkowiec Cup, Turniej Wiary Lecha, Turniej 
Polonii Bytom, Turniej w Nowym Sączu czy Tyscy Cup, w większości 
wygrywając i zdobywając puchary. W moim dorobku są również na-
grody dla najlepszego zawodnika czy króla strzelców. Ostatnim ro-
kiem mojej systematycznej gry był 2013. Od tej pory zająłem się opie-
ką nad drużyną oraz sporadycznymi występami na boisku. 
     Cztery lata temu, po dziesięciu latach rozgrywek ligowych, przenie-
śliśmy się z hali na boiska ze sztuczną nawierzchnią. Futbolowa Liga 
Szóstek, w której gramy, również wymusiła na nas grę od najniższej 
ligi i wzorem z hali wygrywaliśmy kolejne ligi, by „zameldować się” 
w najwyższej, w której rozegraliśmy już 3 sezony. W tym czasie gramy 
też w rozgrywkach Małopolskiego TKKF, w których trzy razy z rzędu 
zdobywamy puchar i mistrzostwo Małopolski w futsalu, jako niepoko-
nana drużyna, reprezentująca Kraków w rywalizacji z drużynami 
z Tarnowa, Nowego Sącza czy Nowego Targu. Lokalnie organizuję 
również Piłkarską Ligę Szóstek „Mistrzejowice”, w której udział biorą 
drużyny złożone z mieszkańców Mistrzejowic oraz zaprzyjaźnionych 
osiedli. Przez kilka lat zajmowałem się też organizacją drużyn dzieci 
i młodzieży z terenu dzielnicy, które mogły systematycznie trenować 
w Klubie i brać udział w rozgrywkach, organizowanych przez różne 
podmioty w Krakowie. Tu również, jako opiekun drużyn, odnosiłem 
z dzieciakami wiele sukcesów, wygrywając ligi i turnieje. Większość 
z nich występowała później w seniorskiej drużynie. Tutaj nieocenioną 
była współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 130 z os. Oświe-
cenia, z której to obiektów mogliśmy korzystać. 
     W tym roku będziemy obchodzić 15.lecie Ogniska TKKF „Oświece-
nia”. Planuję organizację turniejów i zawodów piłkarskich celem 
uczczenia naszego małego jubileuszu. Od samego początku byłem 
w Zarządzie TKKF „Oświecenia”, by w 2010 roku zostać jego preze-
sem. Tę funkcję sprawuję do dziś.  Praca społeczna, którą wykonuję 
w osiedlu Oświecenia, przełożyła się też na inne sfery mojego życia. 
W 2006 roku zostałem wybrany do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, 
a w niej pełniłem funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady. To stano-
wisko wymagało dyspozycyjności, więc nie mogłem pozwolić sobie na 
inną pracę na pełnym etacie. Tu również zajmowałem się m.in. orga-
nizacją turniejów, zawodów i imprez sportowych, przy wielkim udziale 
m.in. obecnego Prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko, czy byłego 
Radnego Miasta Krakowa i Przewodniczącego Rady Marka Hohenau-
era. To właśnie od Nich uczyłem się m.in. pracy w organizacji życia 
sportowego dla lokalnej społeczności. W czasie bycia lokalnym rad-
nym, wspólnie z kilkunastoma osobami założyłem Stowarzyszenie 
„Tylko Cracovia”, którego zostałem prezesem na 4 pierwsze lata 
działalności. Praca społeczna w tej organizacji na rzecz kibiców „Cra-
covii” również pochłaniała wiele czasu. Po upływie kadencji radnego 
zająłem się pracą zarobkową, również związaną ze sportem: organiza-
tor zajęć sportowych w nowopowstałym Centrum Rozwoju Com-Com 
Zone w Nowej Hucie, to pierwsze stanowisko. Później przyszła praca 
w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Sportu, gdzie przez trzy lata 
organizowałem miejskie programy sportowe. W tym czasie zostałem 
również wybrany do Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Młodych 
Talentów „100-lat Cracovia”. Mija już 5 rok działalności w Akademii na 
stanowisku wiceprezesa. Tutaj przydaje się moja praca w Wydziale 
Sportu UMK, gdyż jestem odpowiedzialny za składanie i rozliczanie 
wniosków o dofinansowanie działalności ze środków miejskich. 
     W 2012 roku zmarł mój Tato i ja przejąłem Jego funkcję trenera 
w drużynie. W końcu 2014 roku zostałem ponownie wybrany do Rady 
Dzielnicy XV Mistrzejowice i znów zostałem zastępcą Przewodniczą-
cego. Tu nadal wspieram m.in. lokalne wydarzenia sportowe czy 
inicjatywy różnych podmiotów. Kadencja mija pod koniec 2018 roku. 
Przez ostatnie 15 lat życia, jako kapitan, trener i prezes drużyn piłkar-
skich TKKF „Oświecenia”, zdobyłem kilkadziesiąt pucharów, medali 
i kilkanaście indywidualnych wyróżnień. To ogromy sukces pracy - nie 
tylko mojej i moich najbliższych, ale też ponad setki zawodników, 
którzy „przewinęli się” przez seniorską drużynę. Mam nadzieję, że 
zdrowie i zapał pozwolą mi i moim znajomym na kontynuowanie tego 
nierozłącznie związanego z moim życiem zamiłowania do sportu, 
a także cieszenie się z kolejnych zdobywanych laurów. 

 

K 

Konrad Maciejowski - Prezes Ogniska TKKF „Oświecenia”, 
prezentuje piłkarskie trofeum. 
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 Serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu. 15.lecia TKKF „Oświecenia” 

 

Wojewódzki Finał Małopolskiej Ligi TKKF w Halowej Piłce Nożnej

W dniu 03.12.2016 r. w Nowym Targu rozegrano Wojewódzki Finał 

Małopolskiej Ligi TKKF w Halowej Piłce Nożnej. Głównym organizato-
rem turnieju był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i Ognisko 
TKKF „Gorce” Nowy Targ. Wsparcia finansowego udzieliło Wojewódz-
two Małopolskie, a partnerem medialnym imprezy był „Kurier Mało-
polskiego TKKF”. Otwarcia Finału dokonał Wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego MTKKF Karol Oleksy i Prezes Ogniska TKKF „Gorce” Grze-
gorz Wrona. W turnieju wzięło udział 6 zespołów, reprezentujących 3 
strefy – krakowską, tarnowską i nowotarską. Turniej finałowy roze-
grano systemem każdy z każdym na podstawie losowania. 
     Wyniki poszczególnych gier: 
„MIX 40” Nowy Targ – TKKF „Apollo” Kraków 3:2 
TKKF „Oświecenia” Kraków – „Auto Mix” Szaflary 1:1 
„El Kojote” Zakliczyn – „Thalia” F.S. 2:2 
MIX 40 N. Targ – TKKF Oświecenia Kraków 0:2 
TKKF „Apollo” Kraków – „Thalia” F.S. 2:1  
Auto Mix Szaflary – El Kojote Zakliczyn 1:3 
TKKF „Oświecenia” Kraków – TKKF „Apollo” Kraków 2:1 
„El Kojote” Zakliczyn – „MIX 40” Nowy Targ 1:2 
„Thalia” F.S. – „Auto Mix” Szaflary 3:2 
TKKF „Oświecenia” Kraków – „El Kojote” Zakliczyn 5:0 
TKKF „Apollo” Kraków – „Auto Mix” Szaflary 2:2 
„MIX 40” Nowy Targ – „Thalia” F.S. 1:5 
„El Kojote” Zakliczyn – TKKF „Apollo” Kraków 7:2 
„Thalia” F.S. – TKKF „Oświecenia” Kraków 0:2 
„Auto Mix” Szaflary – „MIX 40” Nowy Targ 2:3 
Tabela końcowa : 

Nazwa drużyny miejsce pkt. stos. bramek 

TKKF „Oświecenia” Kraków I 13 12-2 

„MIX 40” Nowy Targ II 9 9-12 

„Thalia” F.S. III 7 11-9 

„El Kojote” Zakliczyn IV 7 13-12 

TKKF „Apollo” Kraków V 4 9-15 

„Auto Mix” Szaflary VI 2 8-12 

     Klasyfikacja prowadzona była drużynowo i indywidualnie: na naj-
lepszego strzelca, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika 
turnieju /MPV/. Finałowy turniej wygrało Ognisko TKKF „Oświecenia” 
z Krakowa. Drugie miejsce zajęła drużyna „MIX 40” z Nowego Targu, 
a trzecie „Thalia” F.S., grająca w międzynarodowym składzie. Skład 
zwycięskiej drużyny: Łukasz Koźmił, Piotr Antas, Mariusz Sierakowski, 
Marcin Zębala, Łukasz Izbiński, Maciej Maleo, Marcin Nodzio, Wło-
dzimierz Kumpel. Królem Strzelców został Piotr Antas TKKF „Oświece-
nia” z Krakowa. Najlepszym bramkarzem został Włodzimierz Kumpel 
z TKKF „Oświecenia” Kraków. MVP turnieju został wybrany Kamil 
Barczyk „El Kojote” Zakliczyn.  
     Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale, dyplomy i ple-
caczki, a pozostałe zespoły statuetki i dyplomy. Zawodnicy wyróżnieni 
indywidualnie otrzymali statuetki i dyplomy. Dekoracji najlepszych 
drużyn i zawodników dokonali: V-ce Prezes Małopolskiego TKKF Karol 
Oleksy i Prezes Ogniska TKKF „Gorce” Nowy Targ Grzegorz Wrona. 
W turnieju wzięło udział 44 zawodników. Turniej sędziowali sędziowie 
związkowi: Jan Buczek i Marek Danielczak z Nowego Targu. 
     Koordynatorami turnieju byli: Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy 
i Zbigniew Kieć. Hala sportowa wewnątrz była udekorowana flagami 
i banerami TKKF oraz banerami Województwa Małopolskiego. 

       Zespół TKKF „Oświecenia” – I m. w Wojewódzkim Finale.           Zespół  TKKF „Apollo” – V miejsce w Wojewódzkim Finale. 

Dzielnicowy Turniej o „Puchar Niepodległości” w SP Nr 130 
 w Nowej Hucie. Konrad Maciejowski z drużyną dziewcząt. 

Konrad Maciejowski z piłkarzami TKKF „Oświecenia” w Woje-
wódzkim Finale Halowej Piłki Nożnej w Nowym Targu. 
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Wojewódzki Finał Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Siatkowej 
 

 dniu 03.12.2016 r. w hali sportowej TOSiR w Tarnowie odbył się 
Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn. W finale udział wzięło 6 zespołów, wyłonionych drogą 
eliminacji ze stref: Krakowa, Olkusza Nowego Sącza i Tarnowa. 
Z powodów kadrowych z udziału zrezygnowały zespoły „GPF” Tarnów 
i „ROLBUD” Gołkowice. Finał rozegrano w dwóch grupach systemem 

każdy z każdym. O miejsce I walczyli mistrzowie grup, a o III miejsce 
wicemistrzowie, natomiast o V miejsce zespoły, które zajęły ostatnie 
miejsca w grupach. Organizatorem rozgrywek był Zarząd Wojewódzki 
TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF. Wyniki poszczególnych grup:  
     Grupa A: 
„POMIDORY” Szynwałd – „HILKUS” Olkusz -     2 : 0, 
„POMIDORY” Szynwałd – „LOTNICY” Kraków   -     1 : 2, 
„HILKUS” Olkusz  – „LOTNICY” Kraków                -     1 : 2. 
1 miejsce LOTNICY Kraków                        - 4 pkt. 4 : 2 w setach, 
2 miejsce POMIDORY Szynwałd                - 4 pkt. 3 : 2 w setach, 

3 miejsce HILKUS Olkusz   - 1 pkt. 1 : 4 w setach. 
     Grupa B: 
„CEN-BRUK” Bochnia – „SILVER TOWN” Olkusz  -    1 : 2, 
„CEN-BRUK” Bochnia – „ARS MEDICA” Kraków     -    1 : 2, 
„SILVER TOWN” Olkusz  – “ARS MEDICA” Kraków -    2 : 1. 
1 miejsce – „SILVER TOWN” Olkusz                - 4 pkt. 4 : 2 w setach, 
2 miejsce – „ARS MEDICA” Kraków                 - 3 pkt.  3 : 3 w setach, 
3 miejsce – „CEN-BRUK” Bochnia                    - 2 pkt. 2 : 4 w setach. 
     W pierwszym meczu półfinałowym „ARS MEDICA” pokonała „LOT-
NIKÓW” wynikiem 2 : 0. W drugim półfinale zespół „SILVER TOWN” 
pokonał drużynę „POMIDORY” wynikiem 2 : 0. 
     W finale w meczu o I miejsce „SILVER TOWN” Olkusz pokonał „ARS 
MEDICA” Kraków wynikiem 2 : 1 (22:25), (25:20), (15:11). 
     W meczu o III miejsce zespół „LOTNICY” Kraków pokonał drużynę 
„POMIDORY” Szynwałd wynikiem 2 : 1 (23:25), (25:16), (15:13). 
     W meczu o V miejsce zespół „CEN-BRUK” Bochnia pokonał drużynę  
„HILKUS” Olkusz wynikiem 2 : 0. Poniżej Klasyfikacja końcowa: 

1. „SILVER TOWN” OLKUSZ, 
2. „ARS MEDICA” KRAKÓW, 
3. „LOTNICY”  KRAKÓW, 
4. „POMIDORY” SZYNWAŁD, 
5. „CEN-BRUK” BOCHNIA, 
6. „HILKUS” OLKUSZ. 

      Zwycięskie zespoły otrzymały puchary oraz okolicznościowe meda-
le. Ponadto wszystkie zespoły otrzymały dyplomy. Statuetkami wy-
różniono również następujących zawodników: 
- MVP – Jakub Kaliś  –  „Silver Town” Olkusz , 
- najlepszy atakujący – Paweł Świerczyński – „Lotnicy” Kraków, 
- najlepszy rozgrywający  – Dariusz Florek – „Ars Medica” Kraków, 
- najlepszy libero /broniący/ – Michalina Lux – „Silver Town” Olkusz. 
     Zwycięski zespół „SILVER TOWN” Olkusz wystąpił w składzie: Jakub 
Kaliś – kapitan, Mateusz Barczyk, Karol Wadyl, Tomasz Kaliś, Michali-
na Lux, Sebastian Pająk, Karol Curyło, Oskar Perek i Marcin Sumera. 
Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Henryk Habel, Stanisław Jacher, 
Monika Opozda, Ewa Stolarz i Maciej Żyrkowski. Sędzią Głównym był: 
Kazimierz Bagnicki. Organizatorami Finału byli: Krzysztof Czyż i Kazi-
mierz Bagnicki. Ponadto z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF w imprezie uczestniczył też Aleksander Molczyk. 

 

 
 

     
I gdybym znów kiedyś urodzić się miał – tylko w Tarnowie 

 
 

W 

Trofea w Wojewódzkim Finale Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Siatkowej. 

Paweł Świerczyński odbiera trofea za III miejsca zespołu „Lotnicy” Kraków.  
Wręczenia nagród dokonują: Kazimierz Bagnicki - Wiceprezes MTKKF 

 (Sędzia Główny) i Aleksander Molczyk z ZW Małopolskiego TKKF. 

Zespół „SILVER TOWN” Olkusz –zwycięzca Wojewódzkiego Finału 
w Piłce Siatkowej w Tarnowie. 
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Spotkanie opłatkowe w Ognisku TKKF „Apollo” 

 piątkowy wieczór, 16 grudnia 2016 roku, w świątecznie przy-
strojonej sali restauracyjnej Hotelu „Indigo System” na os. 

Albertyńskim, odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków i sympa-
tyków Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mi-
strzejowice – Północ”. Przy tradycyjnym świątecznym stole spotkali 

się byli i obecni członkowie sekcji sportowych, działających w Ognisku, 
m.in. zawodniczki  i zawodnicy piłki siatkowej, piłki nożnej, koszyków-
ki oraz tenisa stołowego, którzy po pracowitym sezonie w kameral-
nym i koleżeńskim gronie pragnęli złożyć sobie świąteczne i nowo-
roczne życzenia, łamiąc się wigilijnym opłatkiem i dzieląc wspomnie-
niami – nawet tymi z odległych lat.  

     Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Ogniska TKKF 
„Apollo”, m.in. Andrzej Wiśniewski – Wiceprezes, Dorota Radomska 
Skarbnik i Leszek Tytko – Sekretarz Ogniska.   
    W imieniu władz TKKF „Apollo” honory Pana Domu czynił niezastą-
piony Sekretarz Ogniska, a zarazem prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko, który jak przystało na dobrego 
Gospodarza, w imieniu władz Spółdzielni i Ogniska powitał przybyłych 
gości, składając Im świąteczne i noworoczne życzenia, życząc w nad-
chodzącym 2017 roku, roku Jubileuszu 60. lecia TKKF, wielu dalszych 
osiągnięć i sukcesów w życiu zawodowym, sportowym i osobistym. 
     W trakcie spotkania Leszek Tytko uhonorował kilku działaczy Ogni-
ska świątecznymi upominkami, które m.in. otrzymali: Zbigniew Kieć – 
trener najmłodszych piłkarzy, Marek Bobrowski – kapitan zespołu 
siatkarek, Mateusz Obrębski – kapitan zespołu siatkarzy, Darek Jania – 
trener siatkarek oraz Władysław Łopatka - za osobisty wkład pracy 
w działalność i rozsławianie dobrego imienia Ogniska w środowisku 
Krakowa i innych środowiskach.  
    W tak miłym, przedświątecznym nastroju, wszyscy uczestnicy spo-
tkania, łamiąc się wigilijnym opłatkiem, złożyli sobie nawzajem świą-
teczne i noworoczne życzenia, tworząc w tym jakże szczególnym dniu 
jeden wielki rodzinny krąg przyjaciół sportu i rekreacji, którzy obrali za 
swój życiowy cel zdrowy, sportowy tryb życia – dla siebie, swoich 
przyjaciół i najbliższych, oraz dla ludzi ze wszystkich grup społecznych 
i środowisk – w imię dozgonnej współpracy i przyjaźni.  
    Przy smacznych wigilijnych potrawach, i symbolicznej lampce szam-
pana, dało się odczuć, że w środowiskach spółdzielczych Krakowa, 
zwłaszcza na terenach administrowanych przez SM „Mistrzejowice – 
Północ”, sport i rekreacja mają się dobrze, co nadal warto utrzymać. 
 

     

 

 

Wszystkiego najlepszego w roku 2017 - roku Jubileuszu 60.lecia TKKF 
 

W 

Leszek Tytko - Gospodarz spotkania, w towarzystwie zawodniczek TKKF 
„Apollo”. Ol lewej: Dorota Szymska, Urszula Zagata i Julia Barbaszewska. 

Działacze Ogniska TKKF „Apollo”: Andrzej Wiśniewski – Wiceprezes 
  Zarządu Ogniska, Krzysztof Borczuch i Eugeniusz Wasilewski. 

Gospodarz spotkania wigilijnego – Leszek Tytko, z grupą działaczy i sympaty-
ków Ogniska TKKF „Apollo” przed spotkaniem opłatkowym. 

Działaczki i zawodniczki TKKF „Apollo” w trakcie spotkania opłatkowego. Świąteczno - noworoczne życzenia składają sobie 
Krzysztof Borczuch i Ula Lach. 
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Piłkarze zespołu „Kappa For” - Pany! 

o dwóch turniejach halowej piłki nożnej dzieci, odbytych 
w dniach 20 i 27 listopada 2016 roku, turniejem, rozegranym 17 

grudnia 2016 r. w Hali Sportowej w Zielonkach, Małopolskie TKKF 
zakończyło piłkarskie zmagania w roku 2016. Zawody rozegrano 
z udziałem 8 drużyn: KAPPA FOR, THALIA FS, MKA Kraków, TKKF 
„APOLLO”, STRZELCY I, STRZELCY II, SAINT, HUCIAKI. Z ramienia Mało-
polskiego TKKF zawody prowadził pan Bartłomiej Sadowski, a Sędzią 
Głównym zawodów był pan Paweł Dudek. W Turnieju, w charakterze 
obserwatorów i gości zawodów, uczestniczyli członkowie Zarządu 

Wojewódzkiego MTKKF pani Katarzyna Oleksy i Józef Szczepanek - 
Prezes Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów. 

     Zawody przeprowadzono w miłej, sportowej atmosferze, a zwy-
cięzcę Turnieju w grze finałowej wyłoniła dopiero seria rzutów kar-
nych. W Turnieju zwyciężył zespół KAPPA FOR, który jak już wspo-
mniałem w rzutach karnych pokonał zdobywcę II miejsca, drużynę 
THALIA FS. Kolejne miejsca w Turnieju zajęły drużyny: III MKA Kraków, 
IV TKKF „Apollo”, V STRZELCY I, VI STRZELCY II, VII SAINT, VIII HUCIAKI. 
     Najlepszym strzelcem Turnieju został Czesław Kowalski (Thalia FS), 
a najlepszym bramkarzem Rafał Woźniak (Kappa For). 

 

„Zima 2016” w tenisie stołowym 
 dniu 17 grudnia 2016 roku w hali sportowej KS „Bronowianka”, 
przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbył się ostatni w roku 

2016 turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stoło-
wym - „Zima 2016”. Łącznie w grach pojedynczych i deblowych udział 
wzięło 81 uczestników, w tym 11 dziewcząt i kobiet, z następujących 
klubów sportowych, szkół, ognisk TKKF i miejscowości: LO Miechów, 

UKS „Kontra” Rączna, ULKTS Jaroszowiec, PKS „Porta”, KS „Cracovia”, 
TKKF „Delfin”, MDK Kraków, „Gorce” Nowy Targ, MKS „KSOS” Kraków, 
TKKF „Dobczyce”, TKKF „Apollo”, KS „Bronowianka”, KS „Podwawel-
skie”, PKS „Jadwiga”, YMCA Kraków, Rząska i Kraków. 
     Zawody przeprowadzono w następujących grupach wiekowych 
kobiet i mężczyzn: do lat 10, 11 - 15 lat, 16 – 60 lat i powyżej 60 lat, 
systemem do dwóch przegranych i w grupach – w zależności od ilości 
uczestników w danej grupie wiekowej. Gry deblowe „open” rozegra-
no systemem pucharowym. 
     W związku z dużą frekwencją chłopców do lat 10 i 11-15 lat zawody 
w tych grupach wiekowych rozegrano systemem do dwóch wygra-
nych setów, a gry finałowe do trzech wygranych setów. W grupach 
wiekowych mężczyzn 16-60 lat i pow. 60 lat zawody rozegrano syste-
mem do trzech wygranych setów. 
I. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano na-
stępujące wyniki: 

1. W grupie dziewcząt w do lat 10 I miejsce zajęła Urszula Michalik 
(PKS Porta), a miejsce II zajęła Lidia Kulka (MDK Kraków). 
2. Wśród dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Emilia Borowiecka, miejsce II 
zajęła Aleksandra Banyś (obie ULKTS Jaroszowiec), III Natalia Mens-
feld („Gorce” Nowy Targ), a IV Karolina Ścieszka („Gorce” Nowy Targ). 
3. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Jakub Nowak (TKKF Dobczyce), 
miejsce II zajął Adam Stochel (MKS KSOS), III Rafał Majdak (MKS 
KSOS), a IV Daniel Śmiech (UKS „Kontra” Rączna”. 
4. Wśród chłopców starszych 11-15 lat zwyciężył Bartek Gala (UKS 
„Kontra” Rączna), m-ce II zajął Franciszek Kusiak (KS „Bronowianka”), 
III Mateusz Pęczek (KS „Bronowianka”), a IV Wiktor Robak (KSOS). 
5. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej 16-60 lat zwyciężył Mirosław 
Maślong (PKS „Porta”), miejsce II zajął Mariusz Noworyta (UKS „Kon-
tra” Rączna), a III Stanisław Gala (UKS „Rączna”). 
6. Wśród mężczyzn powyżej 60 lat zwyciężył Tadeusz Szopa (TKKF 
„Delfin”), miejsce II zajął Włodzimierz Michałowski (KS „Cracovia”), III 
Aarne Puu (KS „Cracovia”), a IV Sławomir Bzowy (PKS „Porta”). 
7. W deblu zwyciężyła para: Grzegorz Kuć – Mirosław Maślong, miej-
sce II zajęła para: Franciszek Kusiak – Leon Zieleniewski, miejsce III: 
Dawid Gala – Bartek Gala, a IV: Stanisław Ocłoń – Kacper Krawczyk. 
II. Najmłodszą zawodniczką Turnieju była Lidia Kulka (MDK Kraków), 
a zawodnikiem najmłodszym Arkadiusz Piwowarczyk (UKS „Kontra”). 
III. Najlepsi zawodnicy w grach pojedynczych i deblu zostali uhonoro-
wani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Ponieważ turniej potrak-
towany był, jako impreza mikołajkowa, wszyscy zawodnicy do lat 15 
otrzymali symboliczne czekoladowe mikołaje. Ponadto wszyscy za-
wodnicy uczestniczący w zawodach otrzymali napoje tonizujące, 
ufundowane przez Sponsora. 
IV. Zgodnie z Regulaminem Cyklu Turniejów „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF w klasyfikacji zespołowej w rocznym cyklu turniejów za 
rok 2016 zwyciężyła ekipa Parafialnego Klubu Sportowego „Porta” 
przy Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krakowie przy ul. Meis-
snera 20. Miejsce II zajęła ekipa MKS KSOS Kraków, miejsce III UKS 
„Kontra” Rączna, miejsce IV MDK Kraków, a miejsce V TKKF Dobczyce. 
Trzy najliczniejsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. 
Puchar za I miejsce dla PKS „Porta” ufundował Władysław Łopatka - 
Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”, prowadzący cykl 
turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF. Puchary za II i III miejsce 
ufundował Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 

P 

W 

Od lewej: Tadeusz Szopa – weteran tenisa stołowego, oraz 
Andrzej Wieczorek i Józef Mierzwa – obsługa sędziowska Turnieju. 

Drużyna „Kappa For” - zwycięzca Turnieju, 
rozegranego 17 grudnia 2016 roku w Zielonkach. 

Zespół „Thalia FS” – zdobywca II miejsca w Turnieju. 
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V. Zgodnie z Regulaminem Cyklu Turniejów „Grand Prix” MTKKF 
wśród zawodników, którzy uczestniczyli we wszystkich pięciu turnie-
jach w roku 2006 (cztery turnieje „Grand Prix” i Finał Wojewódzki), 
rozlosowano nagrody rzeczowe – byli to: Urszula Michalik (PKS „Por-
ta”), Aleksandra Banyś (Jaroszowiec), Emilia Borowiecka (Jaroszo-
wiec), Natalia Mensfeld („Gorce” Nowy Targ), Joanna Piątek (LO 
Miechów), Jakub Nowak (TKKF Dobczyce), Olaf Rydzyk (Jaroszowiec), 
Wiktor Robak (MKS KSOS) i Włodzimierz Michałowski (KS „Cracovia”).  
VI. Impreza została przeprowadzona przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

VII. Z ramienia Organizatora Sędzią Głównym zawodów był Władysław 
Łopatka, który zabezpieczał również obsługę fotograficzno-medialną 
imprezy, a zawody prowadzili i sędziowali: Józef Mierzwa i Andrzej 
Wieczorek – sędziowie PZTS. 
VIII. Wręczenia nagród najlepszym zawodnikom Turnieju dokonał 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, 
przy współudziale zespołu sędziowskiego. 
IX. Zawody przeprowadzono na 12 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 115 partii meczowych. 

 

 

     
Tenisiści stołowi z honorem zakończyli pracowity rok 2016 

 
 

Memoriałowy sukces piłkarzy ArcelorMittal w Bochni 

zanowni Czytelnicy! Na łamach „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 
18 pożegnaliśmy Antoniego Noszkowskiego - zasłużonego działa-

cza i przyjaciela bocheńskiego sportu, który odszedł do Stwórcy 15 
sierpnia 2016 roku. W dniu 17 grudnia 2016 w hali sportowej MOSiR 
w Bochni rozegrany został I Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Jego imienia, który jest najlepszym hołdem dla tego niezwy-
kłego człowieka, opiekuna, trenera i zapalonego działacza sportowe-
go, związanego przez wiele lat ze społecznością bocheńską. 
     Był prawdziwym pasjonatem sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Dał 
się poznać, jako wielki przyjaciel Hutniczego TKKF, z którym łączyły Go 
szczere więzi przyjaźni i owocne lata współpracy. Przez wiele lat wal-
czył z ciężką chorobą, pokazał godną podziwu wytrwałość, siłę charak-
teru i konsekwencję. Od wielu lat pracą zawodową związany był 
z bocheńską Spółką „Stalprodukt” S.A., pnąc się przez wszystkie te 
lata po szczeblach kariery zawodowej – od stanowisk kierowniczych, 
po dyrektora finansowego i członka Zarządu tej Firmy. Niezależnie 
jednak od Jego wybitnych osiągnięć zawodowych i wielkiej pasji spor-
towej, będziemy Go zawsze pamiętać, jako dobrego i życzliwego 

człowieka. Dlatego też dla uczczenia pamięci tego wspaniałego czło-
wieka rozegrany został turniej piłki nożnej Jego imienia. 
     W Turnieju uczestniczyło osiem drużyn, podzielonych na dwie 
grupy: grupę „Open” i grupę „Oldboys”.  
     W grupie „Open” grały drużyny: „BKS” Bochnia, „MFK” KEŻMAROK, 
ZGH „Bolesław” BUKOWNO, „STALPRODUKT” S.A. W drugiej grupie 
(OLDBOYS) wystąpiły drużyny: ArcelorMittal, Trzciana,  Lisia Góra oraz 
„Stalprodukt” S.A. 
     Hutnicza reprezentacja w pierwszym meczu pokonała zespół 
z Lisiej Góry 4:1, by w kolejnym pojedynku zremisować z drużyną 
„Stalproduktu” S.A. – gospodarzem Turnieju, a ponieważ „Stalpro-
dukt” wcześniej wygrał dwa mecze – z Trzcianą 5:0 i Lisią Górą 4:1, 
o pierwszym miejscu w tej grupie decydowało ostatnie spotkanie 
zespołu ArcelorMittal z Trzcianą. Wysoka wygrana hutników 9:1 za-
pewniła im I miejsce i wygranie grupy OLDBOYS. 
     Królem strzelców tej grupy został zawodnik hutniczego zespołu 
Damian Korfel, zdobywca 6 bramek. Drużyna TKKF ArcelorMittal grała 

 

S 

Najlepsze zawodniczki w grupie wiekowej 11-15 lat, 
 w towarzystwie pana Józefa Mierzwy – prowadzącego zawody. 

 

Najlepsi zawodnicy w grupie wiekowej 11- 15 lat,  
w towarzystwie pana Józefa Mierzwy, prowadzącego zawody. 

Najlepsi weterani pow.60 lat w towarzystwie 
prezesa ZW Małopolskiego TKKF - Leszka Tytko. 

Cztery najlepsze pary w grach deblowych. 



 

 

-11- 
w składzie: Bogdan Szewczyk, Mariusz Kordylewski, Grzegorz Napora, 
Mariusz Stanula, Adam Długosz, Grzegorz Suchy, Andrzej Madera, 
Eugeniusz Michalik, Damian Korfel, Andrzej Zięcina. Grupę „open” 

wygrał „Stalprodukt” S.A. przed „MFK” KEŻMAROK, „BKS” Bochnia 
i ZGH „Bolesław” Bukowno. 

 

 
 

Brawo Oldboje ArcelorMittal Poland S.A. 

 
Piłkarze „Madrohutu” zwyciężają 

 
 dniu 18 grudnia 2016 roku w hali sportowej przy ul. Ptaszyckie-
go w Nowej Hucie Zarząd KS „Hutnik” zorganizował I Hutniczy 

Turniej Świąteczny w halowej piłce nożnej, pod patronatem Wojewo-

dy Krakowskiego Pana Józefa Pilcha. Do udziału w zawodach zapro-
szono osiem drużyn, reprezentujących zakłady pracy z terenu Nowej 
Huty. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy eliminacyjne, w któ-
rych grano systemem każdy z każdym. Grupa I: UNIHUT, ZŁOMEX, 
MPC, MPO. Grupa II: MADROHUT, ARCELORMITTAL, MPWiK, AS BUD.  

     Po rozegraniu eliminacji kolejność drużyn w grupach pozostała taka 
sama. W meczu o trzecie miejsce ZŁOMEX pokonał drużynę Arcelor-
Mittal, a w meczu finałowym Madrohut zremisował z UNIHUTEM 1:1, 
dlatego zwycięzcę wyłoniły dopiero rzuty karne, a te lepiej wykonywa-
li zawodnicy MADROHUTU, i to Oni zostali zdobywcą I Pucharu Świą-
tecznego KS „Hutnik”. Kolejność miejsc w Turnieju była następująca: 
- miejsce I – Madrohut, 
- miejsce II Unihut, 
-miejsce III ZŁOMEX, 
- miejsce IV ArcelorMittal,  
- miejsce V – MPWiK, 
- miejsce VI – MPC, 
- miejsce VII – MPO, 
- miejsce VIII AS BUD. 
     Zwycięską drużynę MADROHUTU reprezentowali następujący 
zawodnicy: Adrian Baran, Bartłomiej Grabowski, Dawid Zgoda, Ma-
riusz Nawrot, Konrad Stępień, Krystian Nawrot i Mateusz Mroczka. 
     Reprezentacja ArcelorMittal występowała w składzie: Krzysztof 
Kuś, Robert Strojek, Marcin Bursa, Grzegorz Strojek, Piotr Krawiec, 
Mariusz Stanula, Jakub Ochman, Rafał Strojek, Jacek Stawiarski, Paweł 
Pasionek. 
     Puchary i nagrody dla czołowych drużyn wręczali: Wojewoda Ma-
łopolski Pan Józef Pilch, Prezes „Hutnika” ZOIC Pan Lech Tokarz oraz 
Dyrektor Sportowy Pan Leszek Janiczak. 

 

W 

Zwycięska drużyna Spółki „Madrohut” S.A. w towarzystwie  
prezesa Zarządu Spółki - Pana Bronisława Matuszczyka. 

Reprezentacja Oldbojów ArcelorMittal Poland, uczestnicząca w memoria-
łowym turnieju. Pierwszy od lewej Kazimierz Pyż- Prezes Hutniczego TKKF. 

Drużyna ArcelorMittal Poland w akcji. 

Kazimierz Pyż - Prezes Hutniczego TKKF, odbiera puchar 
 za zwycięstwo w grupie „Oldboys”. 

Prezes Hutniczego TKKF Kazimierz Pyż w gronie  

organizatorów turnieju memoriałowego. 
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   Uwaga! 
W dniu 18 lutego 2017 roku (sobota) o godz. 9.20 w Zespole Szkół Zawodowych HTS na os. Złotego Wieku 2 

w Krakowie – Nowej Hucie, odbędzie się turniej tenisa stołowego – Memoriał Edmunda Grzywnowicza – byłego 
wiceprezesa Zarządu hutniczego, działacza klubów sportowych „Hutnik” i Wanda oraz Okręgowego Związku Teni-
sa Stołowego, jednego z założycieli hutniczego TKKF, na który serdecznie zaprasza Zarząd Ogniska TKKF przy Arce-

lorMittal Poland S.A. Zapisy w dniu zawodów lub telefonicznie: 515.182.228. Zawody zostaną przeprowadzone 
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15 i powyżej 15 lat systemem „open”. Ponadto w celu uatrakcyjnienia za-

wodów dodatkowo rozegrane zostaną dwie konkurencje rekreacyjne – „Rzut do krzyżaka” oraz „Drabina” 
z oddzielnymi nagrodami. Impreza przeprowadzona zostanie w ramach Obchodów Jubileuszu 60.lecia TKKF.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

I Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym 
zanowni Czytelnicy! W niedzielę 18 grudnia 2016 roku w hali 
sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie 

odbył się I Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym.  

     Marka poznałem około roku 1976, podczas rozgrywek amatorskiej 
Ligi Tenisa Stołowego, prowadzonej wówczas przez Zarząd Dzielnico-
wy TKKF Kraków Krowodrza. Marek grał wtedy w Ognisku TKKF „Ko-
złówek” przy Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a ja w Ognisku 
TKKF „Apollo”, przy ówczesnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. 

Był to swoisty pojedynek i rodzaj rywalizacji sportowej pomiędzy tymi 
Spółdzielniami, które w tamtych latach zajmowały w sporcie i rekre-
acji na terenie Krakowa czołowe miejsca. 
     Przez te minione 40 lat w amatorskim i profesjonalnym tenisie 
stołowym w Krakowie wiele się wydarzyło, a wszędzie tam, gdzie 
słychać było odgłos pingpongowej piłeczki, zawsze był także Marek, 
którego zapał do gry w tenisa stołowego oraz wspaniałe umiejętności 
nie wymagają komentarza. Przez wiele lat był instruktorem, trenerem 
i jednym z założycieli Klubu Sportowego MKS KSOS Kraków, z siedzibą 
przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie. Od chwili powstania 
tego Klubu Marek wychował i wytrenował wielu wspaniałych tenisi-
stów stołowych, których osobiście miałem możliwość poznać, uczest-
nicząc w rozgrywkach tenisa stołowego, prowadzonych przez Tade-
usza Kanasa (juniora) i Marka na obiektach MKS KSOS. W ostatnich 
latach Marek bardzo mi pomógł w prowadzeniu turniejów tenisa 
stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, które do dziś są 
rozgrywane w hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 
A w Krakowie, za co osobiście jestem Mu bardzo wdzięczny. 
     Organizatorem I Memoriałowego Turnieju im. Marka Wróblew-
skiego był Międzyszkolny Klub Sportowy przy Krakowskim Ośrodku 
Sportowym. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Dyrektor Kra-
kowskiego szkolnego Ośrodka Sportu pan Zdzisław Tracz, oraz syn 
Marka, pan Mirosław Wróblewski, a prowadzącym zawody z ramienia 
MKS KSOS był pan Filip Utylski. W zawodach udział wzięło 159 zawod-
ników, walcząc w 9. kategoriach wiekowych, w których zwyciężyli: 
1. Wśród dziewcząt ur. do roku 2001 zwyciężyła Anna Zając, miejsce II 
zajęła Weronika Żydowska, III Emilia Skuba, a IV Paulina Adamus. 
2. W grupie kobiet (ur. 2000 i starsze) zwyciężyła Sandra Kozioł, miej-
sce II zajęła Angelika Janik, III Alicja Łebek, a IV Alicja Śliwa. 
3. W grupie żaków zwyciężył Kacper Turecki, miejsce II zajął Jakub 
Nowak, III Adam Stochel, a IV Zuzanna Bezak. 
4. W grupie młodzików zwyciężył Konrad Wcisło, miejsce II zajął Paweł 
Kopacki, III Dawid Gala, a IV Bartłomiej Wojas. 
5. Wśród kadetów wygrał Wojciech Górecki, miejsce II zajął Łukasz 
Knaga, III Wojciech Bogacz, a IV Ksawery Ziętara. 
6. W grupie juniorów zwyciężył Daniel Lis, miejsce II zajął Adrian 
Piegza, III Krzysztof Petka, a IV Radosław Morek. 
7. W kategorii weteranów (1976 – 1961) zwyciężył Waldemar Gla-
nowski, miejsce II zajął Piotr Homola, III Marek Biesaga, a IV Dariusz 
Pacyna. 
8. W grupie weteranów starszych (ur. powyżej 1961) zwyciężył Jerzy 
Miśkowiec, miejsce II zajął Zenon Woliński, III Tadeusz Szymoniak, a IV 
Cezary Romanowski. 
9. W kategorii „open” I miejsce zajął Wojciech Górecki, miejsce II 
zajęła Angelika Janik, III Waldemar Glanowski, a IV Krzysztof Petka. 

  

 

S 

Pan Mirosław Wróblewski - syn Marka,  
podczas otwarcia Turnieju Memoriałowego. 
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Migawki z I Turnieju Memoriałowego im. Marka Wróblewskiego 
 

 

X NOWOROCZNY MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ SZACHOWY 

O PUCHAR PREZESA Ogniska TKKF „Raj” w Krakowie 

in memoria śp. Józefa Szczuckiego 
 

 Jubileuszowy Memoriałowy Turniej Szachowy im. Józefa Szczuc-
kiego odbył się pod patronatem: Leszka Tytko - prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Krakowie, Janusza Kozy - 
prezesa Ogniska ZMCh „Polska YMCA” w Krakowie oraz Józefa Grzyb-
czyka - dyrektora Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS   
Krakowie. Przypomnę tylko, że Józef Szczucki był szachistą i sędzią tej 

dyscypliny sportu, wieloletnim opiekunem szachistów w Krakowskim 
Oddziale Organizacji Polska „YMCA” i sędzią trzech pierwszych turnie-
jów Ogniska TKKF „Raj”. 
     Zawody przeprowadzono w dniu 21 stycznia 2017 r. (sobota) 
w Klubie Seniora przy ul. Sienkiewicza 2a w Krakowie. Organizatorem 
turnieju było Ognisko TKKF „Raj”, przy współpracy z Ogniskiem TKKF

X 

Filip Utylski - prowadzący turniej memoriałowy im. Marka Wróblewskiego. Najmłodsi adepci tenisa stołowego uczestniczący w turnieju. 

Nagrody wręcza Pan Mirosław Wróblewski. Najlepsi weterani młodsi (1976-1961): Od lewej:  
Piotr Homola, Waldemar Glanowski, Marek Biesaga. 

Weterani starsi (ur. przed rokiem 1961). Od lewej: Jerzy Miśkowiec, Zyg-
munt Woliński, Tadeusz Szymoniak, Włodz. Michałowski i Tadeusz Szopa. 

Nagrodę wręcza prowadzący zawody Filip Utylski. 



 

 

-14- 
„Hejnał”. Zawody rozpoczęto o godz. 10.00. Uczestnikami turnieju byli 
proszeni seniorzy (60+) i juniorzy (16-). Prowadzącym zawody 
i Sędzią Głównym zawodów był Pan Mariusz Stanaszek - sędzia klasy 
FIDE – Prezes Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”. Jak 
oznajmili organizatorzy był to pierwszy ze wspólnego cyklu turniejów 
dla zawodników najmłodszych i dla seniorów. 
     W imieniu Organizatorów otwarcia Turnieju dokonał Prezes 
Ogniska TKKF „Raj” Jan W. Radzikowski, w towarzystwie Władysława 
Koczurka – Wiceprezesa Ogniska TKKF „Hejnał”, Jerzego Traple 
z Ogniska TKKF „Raj” oraz Mariusza Stanaszka – Sędziego Głównego 
Memoriału. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund z tempem 15 minut dla zawodnika.  
     W rozgrywkach stosowane były przepisy PZSzach, dotyczące gry 
tempem szybkim. O kolejności zajętych miejsc w turnieju decydowały: 
ilość dużych punktów, średni Bucholtz, Bucholtz, progresja i liczba 

zwycięstw. W turnieju uczestniczyło 13 zawodników – juniorów 
i seniorów. W łącznej punktacji „open” zwyciężył Stanisław Rojek, 
miejsce II zajął Mariusz Stanaszek, a III Michał Ostrowski, który był 
również najlepszym najstarszym uczestnikiem zawodów. W kategorii 
juniorów zwyciężył Patryk Blacha, a miejsce II zajął Andrzej Dymek. 
    Zawody przeprowadzono w miłej, kameralnej atmosferze, a oprócz 
pucharów, kalendarzy i ciekawych wydawnictw o tematyce sportowo-
rekreacyjnej, organizatorzy przygotowali dla uczestników Turnieju 
kawę, herbatę, napoje zimne oraz słodycze, za co działaczom Ognisk 
TKKF „Raj” i „Hejnał” należą się serdeczne słowa podziękowania 
i uznania. Pełna tabela wyników Noworocznego Turnieju Szachowego 
przedstawia się następująco. 

 
 

1. II Rojek Stanisław 6,0 21,00 29,50 6 23,0 S  
2. II+ Stanaszek Mariusz 5,5 20,50 29,50 3 23,5 S  
3. II Ostrowski Michał 5,0 19,50 26,00 5 18,0 S  
4. II+ Cichorz Stanisław 4,5 21,50 30,00 4 21,0 S  
5. k Zaboklicki Zbigniew 4,5 19,00 25,50 4 18,5 S  
6. IV Blacha Patryk  4,0 15,50 22,00 4 13,0 J  
7. IV Dymek Andrzej               3,5 16,00 22,50 3 13,0 J  
8. III Dubrawski Wacław 3,5 15,50 22,00 3 15,5 S  
9.  Łopatka Władysław 3,0 14,00 19,50 3 12,0 S  
10. II Chmielowski Stefan 2,5 15,00 20,00 2 11,5 S  
11.  Traple Jerzy  1,0 16,50 24,00 0 6,0 S  
12.  Koczurek Władysław      1,0 16,50 23,50 1 6,0 S  
13.  Rakoczy Zdzisław  0,0 16,50 22,00 0 0,0 S  

  

 

Panowie Jan W. Radzikowski i Mariusz Stanaszek 
 w trakcie otwarcia szachowego turnieju memoriałowego. 

Stanisław Rojek –zwycięzca turnieju w klasyfikacji „open”. 

Patryk Blacha -  zdobywca I miejsce w turnieju w kategorii juniorów. Panowie Jerzy Traple i Władysław Koczurek, współorganizatorzy Turnieju, w 
towarzystwie Sędziego Głównego Pana Mariusza Stanaszka. 
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Kącik poezji i humoru 
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

   
       Dunajec 
Wypływa z Pienin strumyk mały 
Szemrze wśród głazów, w gąszczu ginie 
A świat zakochał się w nim cały 
Jak ja w jedynej mej dziewczynie 

I płynie sobie krętą wstęgą 
Srebrem odbija twarz księżyca 
A co lat kilka swą potęgą 
Nasze zagrody wciąż zaszczyca 

I walczy, miota się zuchwale 
W klęskach przygody nowej szuka 
Aż spoczął przy Spytkowej skale 
Do wnętrza grodu hardo puka 

Gdy nie wpuszczono go do groty 
Odprawę robi swych szeregów 
Rozlewa skrzydła swej piechoty 
I butnie występuje z brzegów 

A kiedy zmierzch horyzont tuli 
Kiedy do snu nadchodzi pora 
Chyba się diabli gdzieś potruli 
Tak jęczy swym żywiołem zmora 

 
I do świtania tak triumfuje 
Resztkami sił nad ranem goni 
A na swej drodze sieje grozę 
Zdradziecko topi w mętnej toni 

Aż świt nadchodzi utęskniony 
Moc wyczerpała się potwora 
Złotym promykiem ugodzony 
Liże swe rany do wieczora 

Wreszcie po walce sen przychodzi 
I chęć przemocy z ócz mu ginie 
Popatrzcie tylko kto nam szkodził ? 
Przecież to nasz Dunajec płynie 

Bo taka siła jest natury 
Jakie twe życie jest za młodu 
Przemoc, nienawiść kruszy mury 
Serca obraca w bryłę lodu 

A teraz los się dla nas zmienił 
Poznał Dunajec błędy swoje 
Toń swą stalową w modrą zmienił 
I wie co znaczy słowo -  moje! 

 

Staszka z nami już nie ma 
 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Staszka 
Czyszczonia - naszego wspaniałego kolegi, zawodnika, działacza 

i trenera badmintona. Stwórca Powołał Go do siebie 28 grudnia 2016 
roku mając 69 lat, więc odszedł od nas z godnością, jak stary, odcho-
dzący rok, po dobrze spełnionym obowiązku. Jest to tym bardziej 
smutna wiadomość, że w maju 2016 roku pochowaliśmy Jego żonę 
Teresę, która odeszła mając zaledwie 63 lata. 
     Któż z nas nie znał Stasia Czyszczonia. Urodził się 2 grudnia 1947 
roku w Rabce. W życiu prywatnym był pasjonatem kometki (badmin-
tona). Pierwsze sukcesy odnosił w Ognisku TKKF „Relax” Nowa Huta. 
W latach 70. XX wieku związał się z Ogniskiem TKKF HiL, któremu był 
wierny do roku 2002.      
     Jako zawodnik był wzorem dla młodych adeptów badmintona – 
wszyscy starali się Mu dorównać i grać jak Staś, bo tak mówiono 
o Nim w kręgu zawodników tej dyscypliny sportu.  Sekcja badmintona 
przy TKKF HiL, później HTS, była w czołówce krajowej. W tym czasie, 
gdy byłem kierownikiem sekcji badmintona (Tadeusz Kowalczyk) 

wychowaliśmy Mistrza Polski. Staś był brązowym medalistą Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski – w tym czasie w Polsce była cała plejada 
wybitnych zawodników.  
     Najlepsze czasy to lata 1967 -  1980, w których to wraz z Marią 
Domańską i Marią Muszak z TKKF „Apollo” Staszek zdobywał medale 
Mistrzostw Polski w grach mieszanych czy deblu. Przez długi czas 
zdobywał w kraju czołowe miejsca – IV czy V, a na turniejach zawod-
nicy przy losowaniu nie chcieli trafić na Staszka.  Staszek był prekurso-
rem badmintona w całej Polsce; Jego żona Teresa, syn Marcin i córka 
Dorota też grali w badmintona.  
     Dziś Staszka już nie ma wśród nas, ale Jego zasługi, jako zawodnik, 
trener i prawy człowiek, będziemy Go długo pamiętać. Urodził się 
w grudniu i odszedł w grudniu. Nie dane Mu było przeżyć Nowego 
2017 roku, w którym świętować mamy Jubileusz 60. lecia TKKF. Za-
pewne Stwórca wybrał dla Niego inne, ambitniejsze zadanie na poza-
ziemskich kortach, z którego Staszek też musi się wywiązać. 
    Jego pogrzeb odbył się w dniu 2 stycznia 2017 roku na Cmentarzu 

Z 

Klasowi szachiści w trakcie rozgrywek – Panowie:  
Zbigniew Zaboklicki, Stanisław Cichorz i Mariusz Stanaszek. 

Uczestnicy X Międzypokoleniowego Memoriału im. Józefa Szczuckiego 
w Szachach. Drugi od prawej najstarszy szachista – Pan Michał Ostrowski. 
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Komunalnym w Grębałowie. W Jego ostatniej drodze, oprócz Rodziny 
i Przyjaciół, uczestniczyli przedstawiciele hutniczego TKKF, Koleżanki 
i Koledzy z całej Małopolski.  Jako Przyjaciel Staszka, kierownik hutni-
czej sekcji badmintona, składam najszczersze kondolencje Jego Syno-

wi i Córce oraz wyrazy najgłębszego współczucia i sympatii. Stasiu 
spoczywaj w pokoju! - Tadeusz Kowalczyk z gronem Koleżanek, Kole-
gów ze światka badmintonowego. Będzie nam bardzo Cię brakować! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym w r. 2017  
   Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w roku 2017 wznowiona zostaje kolejna edycja cyklu 
Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF –„Cztery Pory Roku” w tenisie stołowym. Rozgrywki prowadzone będą 
w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, w kategorii kobiet i mężczyzn, w następujących 
grupach wiekowych: 
- kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16 - 60 lat, 60+.  
- mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16 - 60 lat, 60 +.  
     Wpisowe do udziału w zawodach w grach indywidualnych wynosi: młodzież do lat 15 – 8 zł, osoby powyżej 15 lat – 12 zł. 
Zgodnie z Regulaminem Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF – „Cztery Pory Roku” przewidziano też 
turnieje par deblowych. W każdym turnieju najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych są nagradzani. 
    W celu uatrakcyjnienia rozgrywek, wzorem ubiegłych lat, w trakcie rocznego cyklu Turniejów „Grand Prix” prowadzona bę-
dzie klasyfikacja na najliczniejszy zespołowy udział w turniejach, a trzy najliczniejsze ekipy w rocznej klasyfikacji otrzymają 
pamiątkowe puchary. Dodatkowo zawodnicy, uczestniczący we wszystkich pięciu turniejach (cztery turnieje „Pór Roku” + Finał 
Wojewódzki), wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród, ufundowanych przez Małopolskie TKKF.  
     Przypominamy, że każdy uczestnik turniejów tenisa stołowego, organizowanych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktual-
ne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu - załącznik Nr 1. W przypadku osób 
niepełnoletnich każdy zawodnik powinien jednorazowo przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę 
w całym cyklu turniejów w r. 2017 na formularzu – zał. Nr 2. Szczegółowy Regulamin Cyklu Turniejów i wzory załączników Nr 1 
i Nr 2 są dostępne na stronie Internet. Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF 

     Zgłoszenia do udziału w zawodach można składać na adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków ul. 
Lenartowicza 14. E-mail: tkkf@tkkf.com. Tel. 12 633 26 62, 515 182 228 lub osobiście w dniu zawodów w godz. 8.00 – 8.45.  

Uwaga!  W roku 2017 rozgrywki we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych (dziewczęta, chłopcy, kobiety i mężczyźni) 

wraca się do rozpoczęcia gier o tej samej porze – godz. 9.20. Decyzja ta podyktowana jest sprawami organizacyjnymi. 
     Pierwszy turniej „Wiosna 2017” odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. (sobota), na który serdecznie zapraszamy!  
 

 
 

 

Staszek Czyszczoń i Tadeusz Kowalczyk – serdeczni 
koledzy i wielcy wielbiciele kometki . 
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Z upływem czasu z biegiem lat…… 
Kącik archiwalny – redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

                
 
                „Echo Krakowa” – styczeń 1962 r.                               „Echo Krakowa” 3.01.1962 r. 

 
 
 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
• Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego 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 ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 
 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810 

NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka 

- Redaktor naczelny, Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu. 

http://www.tkkf.com/

