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Lutowe obrady Prezydium ZW Małopolskiego TKKF 
 

zanowni Czytelnicy! W dniu 24 lutego br., już po raz drugi w roku 
2017, obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopol-

skiego TKKF. W roku Jubileuszu 60.lecia TKKF spraw do załatwienia 
jest mnóstwo, a czasu już niewiele, dlatego w tym szczególnym okre-
sie należy połączyć wszystkie siły i określić, jakie wspólne wyzwania 
i działania stoją przed ogniskami i klubami, wchodzących w strukturę 
Małopolskiego TKKF, oraz przed działaczami i sympatykami Towarzy-
stwa w roku Jubileuszu „Diamentowych Godów” TKKF. 
     W tym gorączkowym okresie nie wolno zapominać, że oprócz 
przygotowań do Jubileuszu trwa jeszcze codzienna, statutowa działal-
ność Towarzystwa, że Zarząd Wojewódzki realizuje program, uchwa-
lony na XVII Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF, oraz roczne 

i kwartalne plany pracy, przyjęte przez władze wojewódzkie naszego 
Towarzystwa na rok 2017.  
    Proponowany porządek lutowych obrad Prezydium był następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad.  
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 27.01.2017, przyjęcie proto-
kołu - ref. Sekretarz Dorota Radomska. 
3.Stan realizacji uchwal i wniosków Zarządu Wojewódzkiego i Prezy-
dium od  8.11.2014 do 17.12.2017 - ref. Wiceprezes Karol Oleksy.  
4. Stan bezpieczeństwa oraz wypadkowość na imprezach i zajęciach, 
organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i jego 
terenowe ogniwa w roku 2016 (liczba odnotowanych wypadków 
i wypłaconych odszkodowań). Podjęcie uchwały w sprawie form 
i rodzajów ubezpieczeń w 2017 r. - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
5. Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez opracowanie 
i wdrożenie zasad programowo-organizacyjnych tworzenia warunków 
zdrowego współzawodnictwa i rozwoju sportowego, w ramach pro-
gramów: „ Sport wszystkich dzieci” i „ Wychowanie przez sport i dla 
sportu” - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
6. Przyjęcie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej majątku ZW MTKKF 
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - ref. Skarbnik Władysław Koczurek. 
7. Jubileusz 60.lecia Małopolskiego TKKF – stan realizacji zadań – ref. 
Wiceprezes Janusz Borek. 
8.Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. Wiceprezes 
Tadeusz Waśko. 
9. Rozdział środków finansowych przez Zarząd Główny TKKF, przyzna-
nych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przyznane środki 
finansowe przez Zarząd Województwa - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Woje-
wódzkiego w marcu 2017 r. - ref. Prezes Leszek Tytko. 
11.Wolne wnioski i sprawy różne. 
12.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
13.Zakończenie posiedzenia. 
     W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień Prezydium przyję-

ło do realizacji stosowne uchwały i wnioski. 

 

                                                                                                                                                               

„Lato 2017” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym  
   Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota) odbędzie się kolejny turniej z cyklu 
„Czterech Pór Roku” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym pod nazwą „Lato 2017”. Jak zwykle zawody odbędą się w małej hali sportowej 
KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, w kategorii kobiet i mężczyzn, w następujących grupach wiekowych: do lat 10, 11-15 
lat, 16 - 60 lat, 60+.  
     Zgodnie z Regulaminem Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix”, oprócz gier indywidualnych, przewidziano też turniej par deblowych. 
Najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych, w grach indywidualnych i deblu, są nagradzani. 
     Przypominamy, że każdy uczestnik turniejów tenisa stołowego, organizowanych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktualne badania 
lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu - załącznik Nr 1. W przypadku osób niepełnoletnich każdy zawod-
nik powinien jednorazowo przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w całym cyklu turniejów w r. 2017, na formula-
rzu – zał. Nr 2. Szczegółowy Regulamin Cyklu Turniejów i wzory załączników Nr 1 i Nr 2 są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego 
TKKF: www.tkkf.com  oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF  
     Zgłoszenia do zawodów można składać na adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF: 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. E-mail: 
tkkf@tkkf.com lub osobiście w dniu zawodów, w godz. 8.00 – 8.45., Telefony kontaktowe: 12 633.26.62, 515.182.228. 
      

 

 

S 

Od lewej: Wiceprezes Kazimierz Bagnicki, Wiceprezes Tadeusz Waśko oraz 
Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium, w trakcie lutowych obrad. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
mailto:tkkf@tkkf.com
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Twarze Małopolskiego TKKF 
eresa Anna Waśko, pełniąca funkcję Sekretarza w Zarzą-

dzie Ogniska TKKF „Halny” w Nowym Sączu. Urodziła się  10.10. 
1944 roku w Łowiczu. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Krakowie – mgr filologii polskiej. Pracę pedagogiczną rozpo-
częła w roku 1964 w Kętach, woj. bielskie, jako nauczyciel języka 
polskiego (Szkoła Podstawowa Nr 3), a następnie, jako wicedyrektor 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętach. Od roku 1964 działaczka Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, członek Rady Zakładowej ZNP w Kętach, 
organizatorka konferencji metodycznych dla nauczycieli, wycieczek 
turystycznych – krajowych i zagranicznych, oraz imprez o charakterze 
kulturalno-oświatowym. Współdziałała z samorządem lokalnym, jako 
radna Miejskiej Rady Narodowej - członek Komisji Oświaty.  
     Dała się poznać, jako osoba pełna pomysłów i inicjatyw społecz-
nych.  Po przeniesieniu się wraz z rodziną do Nowego Sącza kontynu-
owała działalność pedagogiczną i związkową. Przez wiele lat pełniła 
funkcję prezesa Ogniska ZNP. Była też wiceprezesem Zarządu Oddzia-
łu Miejskiego. Z wielkim zaangażowaniem włączyła się w działalność 
Klubu Nauczyciela, przygotowując szereg imprez dla dzieci i młodzieży 
oraz środowiska nauczycielskiego. Ponadto rozpoczęła współpracę 
z Zarządem Wojewódzkim TKKF, przedstawiając bogatą ofertę imprez 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rozwijała pasje twórcze 
i zainteresowania uczniów, prowadząc liczne koła, m.in.: polonistycz-
ne, teatralne, recytatorskie. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali 
laury w konkursach na szczeblu miejskim i wojewódzkim, a sama była 
powoływana przez Wydział Oświaty, jako jurorka Olimpiady Poloni-
stycznej, międzyszkolnych konkursów recytatorskich i literackich oraz 
przeglądów teatralnych. Zdobyła tytuł Nauczyciela Dyplomowanego, 
prowadziła praktyki pedagogiczne, szkoląc młodych adeptów tego 
zawodu. Wielokrotnie czas ferii czy wakacji poświęcała dzieciom, jako 
wychowawca, kierownik, organizator kolonii, zimowisk i obozów 
sportowych.  
      Dzisiaj Pani Teresa Waśko jest już emerytowanym nauczycielem 
z 43.letnim stażem pracy. Jako pedagog ze sportem związana jest od 
momentu rozpoczęcia pracy zawodowej, tj. od roku 1964. Członkiem 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest od roku 2002, pełniąc 
przez 3 kadencje funkcję sekretarza Ogniska TKKF „Halny” w Nowym 
Sączu, następnie była członkiem Zarządu, aktualnie ponownie jest 
sekretarzem tego Ogniska. Wraz z mężem Tadeuszem, pasjonatem 
sportu i rekreacji, działając od lat w TKKF organizuje szereg imprez dla 
społeczności lokalnej. Aktywnie współdziała ze spółdzielczością 
mieszkaniową, będąc wiceprzewodniczącą Rady Członkowskiej ZAB-3 
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu oraz wiceprze-

wodniczącą Komisji Społeczno-Wychowawczej. Inicjuje i organizuje 
szereg imprez międzyosiedlowych, festynów, turniejów sportowych, 
festiwali gier i zabaw ruchowych, propagując idee programu „Sport 
dla Wszystkich” w środowisku lokalnym. Aktywnie uczestniczy 
w organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w ramach 
akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”. Jest współorganiza-
torem imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach „Europejskiego 

Tygodnia Sportu” oraz kolejnych edycji „Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin”, przyczyniając się do sukcesów, odnoszonych przez Miasto 
Nowy Sącz. Od roku 2006 gorąca propagatorka, uczestniczka i zwo-
lenniczka aktywności ruchowej. Zajęła się na terenie Nowego Sącza 
rozwijaniem prozdrowotnych form aktywności oraz rozpowszechnia-
niem profilaktyki zdrowotnej, ukierunkowanej na zdrowy tryb życia 
wśród osób o ograniczonej sprawności fizycznej, współpracując, jako 
członek ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Serca i Życia”, Uniwersyte-
tem III Wieku oraz Zarządem Wojewódzkim Małopolskiego TKKF 
w Krakowie, współorganizując zespoły ćwiczebne, realizujące progra-
my „Ruch uzdrawia i doskonali serce”, „Jestem bezpieczny i pływam 
z TKKF” oraz „Droga do zdrowia z TKKF – Bądź aktywny”. Współtwór-
czyni w roku 2008 miejscowego „Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób 
III Wieku”, jego wieloletni kierownik i koordynator (do chwili obec-
nej). Gorąca zwolenniczka i uczestniczka corocznej akcji „Sądeczan 
Bieg po Zdrowie”, zainicjowanej w roku 2003, a organizowanej do 
dziś, która zdobywa coraz więcej ochotników oraz „Światowego Dnia 
Marszu Tafisa”. Przeciętna liczba uczestników ok. 460. Inicjatorka 
budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta, m.in. 
dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz wieloczynnościowego boiska 
sportowego w osiedlu „Westerplatte” i trzech siłowni „pod chmurką”. 
Współorganizatorka corocznych „Otwartych Mistrzostw Nowego 
Sącza w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn”, eliminacji strefowych 
„Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Siatkówce Plażowej”, 
„Turnieju Międzyosiedlowego dla Dzieci i Młodzieży” oraz cyklu róż-
norodnych turniejów, m.in. piłki nożnej, unihokeja, warcabów plene-
rowych itp., w których uczestniczy ponad 1000 osób.   
      Wszystko to jest dziełem tej wspaniałej, pełnej inicjatywy i aktyw-
ności społecznej kobiety, z której my wszyscy, a także społeczność 
Nowego Sącza, możemy być dumni. Za aktywność społeczną i działal-
ność na rzecz sportu i rekreacji uhonorowana licznymi odznaczeniami 
i wyróżnieniami. Posiada m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Tarczę Her-
bową Miasta Nowego Sącza, Złotą Odznakę ZNP, Honorową Odznakę 
TKKF, Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”, Złotą Odznakę „Zasłu-
żony Działkowiec”, Medal 55.lecia TKKF i zasługuje na więcej. Pani 
Tereniu proszę przyjąć słowa najwyższego uznania! 

 

T 

Pani Teresa Waśko - Sekretarz Ogniska TKKF 
„Halny” w Nowym Sączu. 

Pani Teresa Waśko w barwach TKKF. 
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         Teresa Waśko, Tadeusz Waśko i Leon Pitucha w Prezydium                         Teresa Waśko (pierwsza od prawej) z grupą polskich  
       uroczystej gali z okazji Jubileuszu 50.lecia Małopolskiego TKKF.                                      działkowców na Słowacji. 

 
 

ech Paweł Bejski – członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

Małopolskiego TKKF. Urodził się w roku 1961 w Krakowie, 

z wykształcenia inżynier elektryk. W latach 1980 – 1986, po pomyśl-
nym zdaniu matury w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana 
Sobieskiego III w Krakowie, studiował na Wydziale Elektrotechniki, 

Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Po ukończeniu studiów 
wyższych, z tytułem inż. elektryka, odbył służbę wojskową w Central-
nym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy i wrócił do Krako-
wa. 
     W roku 1987 rozpoczął pracę w Biurze Studiów i Projektów Energe-
tyki „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej w Krakowie, na stanowisku 
asystenta projektanta. Początkowo, jako przedsiębiorca, związany był 
z budownictwem, następnie został pracownikiem Zakładu Energe-
tycznego Kraków S.A. na stanowisku inspektora nadzoru, obecnie jest 
pracownikiem Centrali „TAURON” Dystrybucja S.A. 
     Sport zawsze towarzyszył Lechowi w życiu. Już w szkole podstawo-
wej trenował lekkoatletykę (był wicemistrzem olimpijskim VIII Olim-
piady Młodzieży Szkolnej w r. 1976), a w latach późniejszych uprawiał 
siatkówkę i tenis stołowy. 
     Od samego początku pracy w energetyce zawodowej związany był 
ze sportem. Jest członkiem Ogniska TKKF „Energia” przy „TAURON” 
Dystrybucja S.A. i wieloletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Ogniska, którą to funkcję pełni do dziś. Jest także członkiem Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej Małopolskiego TKKF. 
     Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie, SEP i PTTK. Animator i organizator sportu amatorskiego, 
zapalony turysta oraz miłośnik historii i zabytków Krakowa. W wol-
nym czasie wciąż jeszcze czynnie uprawia sport: kolarstwo górskie 
i narciarstwo zjazdowe, startując w zawodach amatorskich – uczestnik 
ogólnopolskich wypraw rowerowych. Jako sportowiec i działacz spo-
łeczny był wielokrotnie wyróżniany różnymi odznakami i dyplomami: 
m.in. posiada Odznakę FSE „Zasłużony dla Sportu”. Jest szanowanym 
człowiekiem, zasługującym na szacunek i uznanie. 

 

Leszek Bejski na turystycznych szlakach 

L 

Lech Paweł Bejski - członek Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej Małopolskiego TKKF. 
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Małopolska Liga TKKF w Piłce Siatkowej 2017 
Sponsor Publiczny – Województwo Małopolskie 

- Wyniki I rundy rozgrywek - 
 

 dniu 12.03.2017 roku rozpoczęto rozgrywki Ligi Piłki Siatkowej Małopolskiego TKKF - 2017 r. - Stre-
fa - Tarnów. Organizatorem rozgrywek jest Małopolskie TKKF w Krakowie, Tarnowskie TKKF i TO-

SiR w Tarnowie. W I rundzie w poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki: 
                                                                                                                   

          WARMUP – SEKTOR PRO         0  :  2  (18:25), (19:25), 

          SĘDZIOWIE – SEKTOR PRO    2  :  1  (17:25), (27:25), (17:15), 

          WARMUP – GPF                   1  :  2  (24:26), (25:23), (10:15), 

          SĘDZIOWIE – ROLBUD                    2  :  0  (25:0), (25:0), walkower, 

          SĘDZIOWIE – GPF                           1  :  2  (20:25), (28:26), (11:15), 

          AZOTY – GRÓD             2  :  0  (25:21), (25:15), 

          MUKS BILARD – ROKICIE     2  :  0  (25:19), (25:16), 

          AZOTY – ROKICIE                         0  :  2  (21:25), (21:25), 

          SEKTOR PRO – AZOTY               2  :  0  (25:22), (25:25), 

          PROMIEŃ – ROKICIE                  1  :  2  (25:19), (21:25), (10:15), 

          GPF – ROLBUD                       2  :  0  (25:0), (25:0), walkower, 

          PROMIEŃ – GRÓD                                   2  :  0  (25:11), (25:21), 

          MUKS BILARD – PROMIEŃ                    2  :  1  (22:25), (26:24), (16:14), 

          WARMUP – GRÓD                                      1  :  2  (23:25), (25:21), (9:15), 

          MUKS BILARD – ROLBUD              2  :  0  (25:0), (25:0), walkower. 

 

                           Tabela: 

MIEJSCE DRUŻYNA PKT SETY małe pkt 

1 MUKS BILARD IKS TARNÓW 8 6 - 1 164 - 98 

2 GPF TARNÓW 7 6 - 2 180 - 118 

3 SEKTOR PRO TARNÓW 7 5 - 2 165 - 143 

4 SĘDZIOWIE MAŁOPOLSKI 6 5 - 3 170 - 131 

5 ROKICIE SZCZYTNIKI 5 4 - 3 144 - 148 

6 PROMIEŃ BOCHNIA 5 4 - 4 169 - 155 

7 AZOTY TARNÓW 3 2 - 4 137 - 136 

8 GRÓD PODEGRODZIE 2 2 - 5 129 - 157 

9 WARMUP TARNÓW 2 2 - 6 153 - 175 

10 ROLBUD GOŁKOWICE 0 0 - 6 0 - 150 

 

     Po pierwszej rundzie rozgrywek prowadzi zespół MUKS BILARD IKS TARNÓW, który wystąpił 
w składzie: Michał Cichocki – Kapitan, Jakub Basta, Paweł Gawron, Sebastian Gierlach, Piotr Jachym, 
Dominik Masłoń, Joanna Pochroń, Mateusz Porosło, Marcin Sumiński i Kamil Woszczyna.   
     Sędziowali: Henryk Habel, Stanisław Jacher, Andrzej Łoś, Sławomir Kozioł, Monika Opozda i Tomasz 
Włodarski. Organizatorem Ligi i Sędzią Głównym imprezy był: Kazimierz Bagnicki z Tarnowskiego TKKF - 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
 

 

W 
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    Zespół MUKS BILARD IKS TARNÓW – zwycięzca I rundy rozgrywek.                         Siatkarze GPR TARNÓW – II miejsce w Lidze. 

 

 
                       SEKTRO PRO TARNÓW – III miejsce w Lidze.                                    Uczestnicy I rundy rozgrywek Małopolskiej Ligi w Piłce Siatkowej. 

 
 

Turnieje Halowej Piłki Nożnej Małopolskiego TKKF  
 

 dniu 18.02.2016 w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej o „Puchar Małopolskiego TKKF”. 

W Turnieju uczestniczyło pięć drużyn, grających systemem każdy 
z każdym. Swoje zmagania 
pierwsze zespoły rozpoczęły 
zgodnie z harmonogramem, 
czyli o godzinie 15.40, meczem 
pomiędzy Fundacją „Nowe 
Centrum”, a zespołem „Łobu-
zy”. Wynik tego spotkania 4:0 
może świadczyć o dominacji 
zespołu Fundacji, jednak mecz 
rozstrzygnął się dopiero 
w samej końcówce, po dwóch 
błędach technicznych zawod-
ników zespołu „Łobuzy”.  
     W czasie turnieju do same-
go końca nie wiadomo było kto 
zwycięży, dopiero ostatnie 
spotkania przyniosły rozstrzy-
gnięcia. W dużej mierze przy-
czynił się do tego zespół „Hu-
ciaków”, który można rzec 
sensacyjnie pokonał drużynę 
Fundacji „Nowe Centrum” 4:0! 

W tym meczu kapitalnie zagrał napastnik tego zespołu Dawid Zbo-
rowski, zdobywając szybko 3 bramki na początku spotkania. Kolejnym, 
ważnym rozstrzygnięciem okazało się następne spotkanie, w którym 
to drużyna TKKF „Oświecenia”, mając wszystko w swoich nogach, 
uległa właśnie Fundacji „Nowe Centrum” 1:2. Po tych dwóch spotka-
niach o kolejności turnieju decydował mecz zespołu TKKF „Apollo” z 
najsłabszym w tym dniu zespołem „Łobuzy”. W spotkaniu tym długo 
utrzymywał się wynik remisowy 1:1, jednak doświadczenie i młodość 
zawodników TKKF „Apollo” dały im końcowe zwycięstwo 4:2. Dzięki 
temu drużyna „Apollo” zajęła I miejsce w Turnieju.  
     Zwycięski zespół wystąpił w następującym składzie: Kamil Tomczyk, 
Mateusz Otrębski, Konrad Linczowski, Łukasz Baś, Karol Ogonek, 
Wojciech Banaś, Mariusz Nawrot.  
      Po turnieju nastąpiło rozdanie pucharów najlepszym zespołom 
oraz statuetek najlepszym zawodnikom, a mianowicie: Najlepszym 
Bramkarzem został wybrany Daniel Chrica (Fundacja „Nowe Cen-
trum”), Najlepszym Zawodnikiem – Dawid Zborowski, a Najlepszym 
Strzelcem Wojciech Banaś. 
       Klasyfikacja turnieju: 
 1. TKKF „Apollo” 48 pkt. (11:4) 
 2. Fundacja „Nowe Centrum” 47 pkt. (6:5) 
 3. TKKF „Oświecenia” 47 pkt. (5:2) 
 4. „Huciaki” 46 pkt. (13:10) 
 5. „Łobuzy” 40 pkt. (4:18) 

 

W 

Zespół TKKF „Apollo”- zwycięzca 
Turnieju o „Puchar Małopolskiego 

TKKF”. 
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- Brawo Orliki! -  
 

 dniu 19.02.2017 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Halowej Orlików o „Puchar Małopolskiego 

TKKF”. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, podzielonych na dwie grupy 

eliminacyjne, po 4 zespoły w grupie. Swoje zmagania pierwsi zawod-
nicy rozpoczęli zgodnie z harmonogramem, czyli o godzinie 8.50. Jako 
pierwszy odbył się mecz w grupie A - pomiędzy „Pogonią I” Miechów, 
a „Pogonią II” Miechów. W dalszej kolejności swoje mecze rozgrywały 
zespoły „Gdovii I”, „Gdovii II”, „Gwarka I” Wieliczka, „Gwarka II” Wie-
liczka oraz zespoły „Wiarusów” Igołomia i „Progresu” Kraków. Na 
trybunach zgromadziło się również wielu rodziców, którzy dopingowa-
li w bojach swoje pociechy. Po zakończeniu meczów grupowych klasy-
fikacja prezentowała się następująco: 
 Grupa A 
 1. „Gdovia I” Gdów 39 pkt. (11:3) 
 2. „Pogoń II” Miechów 34 pkt. (4:5) 
 3. „Pogoń I” Miechów 33 pkt. (7:6) 
 4. „Gwarek II” Wieliczka 33 pkt. (0:8) 
Grupa B 
 1. „Wiarusy” Igołomia 39 pkt. (9:0) 
 2. „Progres” Kraków 36 pkt. (9:2) 
 3. „Gwarek I” Wieliczka 33 pkt. (1:4) 
 4. „Gdovia II” Gdów 30 pkt. (1:13) 
     Następnie rozpoczęto mecze o poszczególne miejsca i tak: w me-
czu o 7. miejsce „Gwarek II” Wieliczka przegrał z „Gdovią II” 0:1, 
a w meczu o 5. miejsce „Pogoń I” Miechów pokonała „Gwarek I” 
Wieliczka 3:0. W meczach o wyższe lokaty mieliśmy bardzo zacięte 
spotkania, w których to chłopcy bardzo dzielnie walczyli, a o końco-

wych rozstrzygnięciach decydowały końcówki spotkań. Zarówno 
w pierwszym, jak i drugim półfinale, odnotowano takie same wyniki. 
  

Półfinały: 
- „Gdovia I” Gdów – „Progres” Kraków 2:1. 
- „Pogoń II” Miechów – „Wiarusy” Igołomia 1:2. 
 Po zakończonych spotkaniach półfinałowych odbyły się spotkania 
decydujące, w których to „Progres” Kraków po fenomenalnej koń-
cówce pokonał „Pogoń II” Miechów 4-0 i tym sposobem zajął 3. miej-
sce w turnieju, a ich zawodnik Tabaczyński Mateusz został królem 
strzelców, zdobywając 6 bramek, w tym dwie bardzo ważne w meczu 
o 3. miejsce. Ostatnim spotkaniem tego dnia był mecz finałowy po-
między dwoma niepokonanymi w turnieju zespołami: „Gdovia I” – 
„Wiarusy” Igołomia. Także i w tym spotkaniu żaden zespół nie zszedł 
z boiska pokonany, gdyż mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym 
0:0, co oznaczało, że sędzia zawodów pan Paweł Dudek zaprosił kapi-
tanów do losowania i odbyła się seria rzutów karnych. W nich osta-
tecznie lepszą okazała się „Gdovia I”, wygrywając 3:2. Zwycięski ze-
spół zagrał w składzie: Oliwier Urbanik, Paweł Ptak, Adrian Kulig, 
Oskar Nowak, Jakub Malarczyk, Krystian Gomółka, Bartłomiej Kowal-
ski, Adrian Smaga, Radosław Sroka i Grzegorz Klęsk. 
      Po zakończonych seriach rzutów karnych odbyła się ceremonia 
zakończenia turnieju, gdzie poza nagrodami drużynowymi, nagrody 
otrzymali też wyróżnieni zawodnicy. Najlepszym bramkarzem został 
wybrany zawodnik Marzec Patryk z „Wiarusów” Igołomia, najlepszym 
zawodnikiem Gomółka Krystian, a najlepszym strzelcem Mateusz 
Tabaczyński. 

 

 

W 

Zespół „Huciaki - zdobywca IV miejsca w Turnieju.  Zespoły TKKF „Apollo” i Fundacji „Nowe Centrum” w akcji. 

Zwycięska drużyna młodych Orlików „Gdovia I” Gdów. Mecz finałowy Orlików:  „Gdovia I” - „Wiarusy” Igołomia.  
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Turniej Tenisa Stołowego z okazji „DNIA HUTNIKA” 
     W dniu 13. maja 2017 roku (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złotej Jesieni” 2 odbędzie 
się Turniej Tenisa Stołowego z okazji „Dnia Hutnika”, którego organizatorem jest Zarząd Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal 

Poland. Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii dziewcząt i chłopców do lat 15, oraz w kategorii 
dorosłych „open”. Ponadto, wzorem ubiegłych lat, już tradycyjnie rozegrany zostanie miniturniej 
o miano najlepszego zawodnika - Hutnika.  
     Dodatkowo, w celu uatrakcyjnienia zawodów, rozegrane zostaną dwie konkurencje sprawnościowe: 
z oddzielnymi nagrodami: rzut lotką oraz rzut do kosza. Turniej Tenisa Stołowego przeprowadzony 
będzie w ramach Jubileuszu 60.lecia Hutniczego TKKF i jest dedykowany wszystkim tenisistom stoło-
wym, wywodzącym się z byłej Huty im. Lenina, Huty im. Tadeusza Sendzimira i ArcelorMittal Poland 

S.A. W turnieju tenisa stołowego „Open” mogą uczestniczyć zawodnicy Polskiego Związku Tenisa Stołowego do III Ligi włącznie  
- bez ograniczeń wiekowych. Początek zawodów o godz. 9. 30. Zgłoszenia do zawodów - telefonicznie: 515.182.228, e-mail:  
wladek-lopatka@o2.pl lub osobiście w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 9.00. Serdecznie zapraszamy! 
                                                                                                                                                                                    W imieniu Organizatora 
                                                                                                                                                                                        Władysław Łopatka 

             

 
 

Puchar Przewodniczącego NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland 
„OLDBOY’S - 2017” dla drużyny „Metalodlewu”  

 dniu 12.03.2017r. w Hali Sportowej w Zielonkach rozegrany 
został kolejny, cykliczny Halowy Turniej Piłki Nożnej OLDBOY’S 

2017, o „Puchar Przewodniczącego NSZZ Pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A”. Turniej został zorganizowany z okazji 60. lecia Ogniska 
TKKF przy AMP.W zawodach wzięło udział sześć drużyn: COS, ZAKŁAD 
WALCOWNIA ZIMNA BWZ, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY BEK 72, METALO-
DLEW, KOLPREM ORAZ STALPRODUKT. 
     Turniej rozegrano systemem każdy z każdym, a jego zwycięzcą 
została reprezentacja Spółki „METALOLEW”, która po remisowym 
meczu z KOLPREMEM 1:1 wygrała pozostałe spotkania, pokonując 
kolejno: STALPRODUKT i COS po 1:0 oraz gromiąc WYDZIAŁ ELEK-
TRYCZNY BEK 72 7:1 i drużynę ZAKŁADU WALCOWNI ZIMNEJ 4:2. 
     Drugie miejsce zajęła drużyna bocheńskiego STALPRODUKTU, która 
po niespodziewanej porażce z METALODLEWEM pokonała wysoko 
drużyny WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO i WALCOWNI ZIMNEJ po 5:1 oraz 
COS 3:0 , aby w ostatnim meczu Turnieju zremisować z KOLPREMEM 
1:1. Ten remis zapewnił im drugie miejsce w Turnieju. 
     Trzecie miejsce zajęła drużyna KOLPREMU, pokonując WALCOW-
NIĘ ZIMNĄ i COS po 3:1 i remisując pozostałe spotkania: z METALO-
DLEWEM i STALPRODUKTEM po 1:1oraz WALCOWNIĄ ZIMNĄ 2:2. 

    Czwarte miejsce przypadło drużynie COS, która po trzech porażkach 
pokonała WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 5:1 i WALCOWNIĘ ZIMNĄ 2:1. Ko-

lejne, piąte miejsce, zajął zespół WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO BEK 72, 
pokonując tylko WALCOWNIĘ ZIMNĄ 2:1. 
     Szóste miejsce zajęła drużyna ZAKŁADU WALCOWNIA ZIMNA, co 
było dużą niespodzianką rozegranego Turnieju. 
Na zakończenie Turnieju organizatorzy tradycyjnie wybrali wyróżnia-
jących się zawodników: najlepszym zawodnikiem został wybrany 
Damian KORFEL, reprezentujący Spółkę „Metalodlew”. Najlepszym 
bramkarzem Turnieju był Tadeusz JAMKE, reprezentujący „Kolprem”, 
a Królem Strzelców Jarosław STRACH ze „Stalproduktu”. 
     Najstarszym zawodnikiem Turnieju był Jerzy DUDZIANIEC z Wydzia-
łu Elektrycznego BEK 72. 
     Wymienieni zawodnicy uhonorowani zostali pucharami oraz na-
grodami rzeczowymi, ufundowanymi przez NSZZ Pracowników Arce-
lorMittal Poland. Natomiast wszystkie drużyny biorące udział w Tur-
nieju otrzymały okazałe puchary, które wręczali: Przewodniczący NSZZ 
Pracowników ArcelorMittal Poland KRZYSZTOF WÓJCIK, Prezes Hutni-
czego TKKF przy AMP Kazimierz Pyż oraz członkowie Zarządu - Łucja 
Kumpicka i Antoni Kowalski. 

W 

Od lewej: Krzysztof Wójcik – Prezes NSZZ Prac. AMP, Kazimierz Pyż – 
Prezes Hutniczego TKKF i Michał Balicki - kapitan „Metalodlewu”. 

Kazimierz Pyż – Prezes Hutniczego TKKF, Paweł Flis – Kapitan 
 zespołu COS i Krzysztof Wójcik - Prezes NSZZ Prac. AMP.  

mailto:wladek-lopatka@o2.pl
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- Złote Gody Ogniska TKKF „WIARUS” - 
 

ednym ze znanych Ognisk TKKF, funkcjonujących w strukturze 
organizacyjnej Małopolskiego TKKF, jest Ognisko TKKF „Wiarus” 

w Niepołomicach - zacznę od jego nazwy.  
     Ognisko to założyli żołnierze z Jednostki „Czerwonych Beretów” – 

słynnej Szkoły Podoficerskiej, szkolącej dowódców drużyn dla potrzeb 
6 Dywizji Powietrzno-Desantowej, grupa mieszkańców Niepołomic, 
mających bliski kontakt z wojskiem oraz emerytowani spadochronia-
rze (wiarusy), którzy po przejściu na zasłużony odpoczynek odczuwali 
potrzebę kontynuacji uprawiania sportu i czynnego wypoczynku – 
stąd nazwa Ogniska „Wiarus”.  
     Początkowo Ognisko działało na terenie osiedla wojskowego, ale 
z czasem objęło swoim zasięgiem całe miasto i gminę Niepołomice. 
Miała to być organizacja, integrująca wojsko z cywilami, których 
z wojskowymi łączyły wspólne pasje, a nawet powiązania rodzinne.  
      Ognisko TKKF „Wiarus” powstało w czerwcu 1967 roku. Jego zało-
życielem i pierwszym prezesem był Robert Bom – oficer sztabowy 
9 Szkolnego Batalionu Desantowo-Szturmowego, a ojcem chrzestnym 
oficer artylerzysta – Edward Sikora. W gronie współzałożycieli Ogniska 

byli też: Maria Kazek, Danuta Trzepla, Edward Sikora, Mieczysław 
Hajman, Bolesław Banaś, Stanisław Bigos, Józef Chmura, Władysław 
Pichór, Andrzej Wasyluk, Jan Murz, Wiesław Niedospał, Jan Wiechec-
ki, Ryszard Woźniak, Jerzy Haczek, Paweł Kopytowski, Eugeniusz 

Duda, Kazimierz Dybczak i Leon Pitucha, który od 1972 roku jest pre-
zesem Ogniska. W latach 70. XX w. do „Wiarusów” dołączyli nowi 
działacze: Jan Kowalski, Józef Plewa, Zygmunt Rabecki, Andrzej Gór-
ski, Kazimierz Krakowiński, Mieczysław Komajda, Władysław Łach, 
Andrzej Bogusz, Wacław Michalewski, Z. Omasta, Wacław Pataj, 
Tadeusz Smaza, Antoni Pietrzyk, Aleksander Bator, Antoni Klag. 
W latach 80. XX wieku do Ogniska wstąpili: Józef i Tadeusz Zaleśni, 
Mieczysław Kubaty, Jerzy Bańczewski, Franciszek Perdał, Andrzej 
Kołodziej, Piotr Foltyn, Mirosław Chrobot, Jan Jędrzejak, Stanisław 
Fiema i Jan Tomasik.  
      Okres rozkwitu Ogniska, to lata 1990 – 2006, gdy w miejsce od-
chodzących z różnych powodów działaczy, do Ogniska weszło młode 
pokolenie „Wiarusów”: Krzysztof Prochwicz, Grzegorz Wroński, Leszek 
Rajtarski, Bogdan Kubik, Marek Gawlik, Marek Molter, Edward Bejna-
rowicz, Dariusz Zaleśny, Arkadiusz Filiks, Stanisław Kosiński, Leszek 
Adamik, Jarosław Heliasz, Ryszard Adamiak, Ignacy Wojtyna, Piotr Lis, 
Marian Bednarski, Mirosław Polak, Adam Marończyk, Andrzej Majka, 
Andrzej Wiciński, Marian Broda, Zygfryd Rudnik, Mirosław Wajda oraz 
bardzo doświadczone działaczki sekcji gimnastyki kobiet: Barbara 
Włodarska, Justyna Smółka i Romualda Pitucha.  

J 

Damian Korfel - Najlepszy Zawodnik Turnieju. 

Jarosław Strach - Król Strzelców Turnieju. 

Albert Szkutnik - kierownik sekcji rowerowej  
w Ognisku TKKF „Wiarus” z synkiem Filipkiem. 

Podsumowanie sezonu za rok 2016.  
Od lewej: Marian Broda, Józef Pawłowski i Albert Szkutnik. 
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     W tym czasie w Ognisku prężnie działały sekcje: siatkówki męskiej, 
gimnastyki kobiet, turystyki rowerowej, strzelecka oraz tenisa ziem-
nego. Ognisko organizowało zawody strzeleckie, turnieje tenisa sto-
łowego, piłki nożnej oraz gier i zabaw ruchowych. Dużą popularnością 
cieszyły się festyny rekreacyjne pn. „Sport w Rodzinie”, organizowane 
od roku 2004 w Skawicy, ale największą imprezą sportowo-
rekreacyjną były, organizowane od roku 1996 pod patronatem burmi-

strza Miasta i Gminy Niepołomice Stanisława Kracika - Zawody Strze-
leckie im. śp. Jana Kowalskiego, przedwcześnie zmarłego skarbnika 
Ogniska. Wśród imprez, organizowanych dla mieszkańców Miasta 
i Gminy, były też imprezy cykliczne, przeznaczone dla całych rodzin, 
m.in. festyn w Skawicy, festyn u Kubików czy rajdy rowerowe.  
     Ognisko utrzymywało stałą współpracę z PTG „Sokół” i jego kadrą: 
prezesami – Stanisławem Kracikiem, Antonim Klagą, naczelnikiem śp. 
Wł. Detmerem, Franciszkiem Perdałą i Stanisławem Motołą. Najwięk-
szym skarbem Ogniska „Wiarus” zawsze byli i są jego byli i obecni 
członkowie i sympatycy: Prezes Leon Pitucha, Wiceprezes Andrzej 
Górski, Sekretarz Zygfryd Rudnik, Skarbnik Marian Bednarski oraz 
Andrzej Wiciński, Piotr Lis, a także całe grono wymienionych już wcze-
śniej działaczy i ludzi, na których zawsze można liczyć.   
     W roku 2007 Ognisko „Wiarus” obchodziło 40. lecie swego istnie-
nia. Za duży wkład pracy w jego działalność Burmistrz Miasta i Gminy 
Niepołomice wyróżnił pamiątkową plakietką: Annę Bednarską, Piotra 
Pasuchę, Bogusława Pilcha, Macieja Kłuska, Jerzego Turka, Piotra 
Foltyna, Jerzego Morawca oraz członków Ogniska: Roberta Boma – 
pierwszego prezesa i współzałożyciela Ogniska, Leona Pituchę, An-
drzeja Górskiego, Barbarę Włodarską, Justynę Smołkę, Romualdę 
Pituchę, Mieczysława Komajdę, Antoniego Klaga, Kazimierza Krako-
wińskiego, Pawła Kopytowskiego, Ignacego Wojtynę, Józefa Zaleśne-
go, Andrzeja Bogusza, Grzegorza Wrońskiego, Franciszka Perdała, 
Jana Jędrzejaka i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy swą bezinte-
resowną pracą i obywatelską postawą na to zasłużyli.  
     Również Zarząd Ogniska „Wiarus”, w dowód uznania i podzięko-
wania za wsparcie „Wiarusów”, uhonorował pamiątkową plakietką 
m.in. Stanisława Kracika – byłego Burmistrza Niepołomic, Wiesława 
Bobowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego, Zofię 
Czuprynę – ówczesnego Prezesa ZW MTKKF, Leszka Tytko – Wicepre-
zesa ZW MTKKF, Marka Ciastonia i Marka Ptaka – Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Niepołomice oraz wielu 
innych znanych ludzi – prezesów firm i instytucji, które wspomagały 
działalność Ogniska „Wiarus”. 
      W obecnym, 2017 roku, Ognisko obchodzi 50.lecie swego istnie-
nia, więc życzmy mu dalszych sukcesów na rzecz środowiska i miesz-
kańców tego uroczego kątka Małopolski – ongiś letniej siedziby pol-
skich królów, jakim są Niepołomice. Pięćdziesiąty rok swej działalności 
Ognisko TKKF „WIARUS” w Niepołomicach rozpoczęło od organizacji 
„FERII ZIMOWYCH” dla dzieci i młodzieży z Gminy Niepołomice. 
     W dniach od 01do 03.02.2017 r. odbywały się treningi strzeleckie 
z broni pneumatycznej „KARABINEK SPORTOWY”, zakończone zawo-
dami strzeleckimi w dniu 4 lutego. W trzydniowym cyklu szkolenio-
wym udział wzięło 150. uczestników z gminy Niepołomice oraz woje-
wództwa małopolskiego. W bardzo dobrej, rodzinnej atmosferze, 

najmłodsi strzelcy Ogniska zapoznawali się z zasadami strzelectwa 
sportowego, prawidłowym posługiwaniem się karabinkiem sporto-
wym oraz z zasadami bezpieczeństwa, wymaganymi w strzelectwie 
sportowym. Zawody przeprowadzono: 
I. W kategorii od 12 lat do 14 lat. Czołowe miejsca zajęli:  
1 m. Kacper SZKUTNIK – 48 pkt. 
2 m. Weronika PALECZEK – 47 pkt.  
3m. Piotr JAKIMOWICZ  – 47 pkt. 
II.  W kategorii 15-18 lat czołowe miejsca zajęli: 
1 m. Weronika SIWEK – 46 pkt. 
2 m. Sylwia SIWEK – 45 pkt. 
3 m. Jakub SZKUTNIK– 42 pkt. 
III. W kategorii OPEN czołowe miejsca zajęli: 
1 m. Kacper SZKUTNIK – 48 pkt. 
2 m. Weronika PALECZEK  47p kt. 
3 m. Piotr JAKIMOWICZ – 47 pkt.  
IV. W konkurencji rodzinnej czołowe miejsca zajęli: 
1 m. rodzina SZKUTNIKÓW (Albert, Jakub, Kacper) – 134 pkt. 
2 m. rodzina SZKUTNIKÓW (Mirosław, Karol, Eryk) – 133 pkt. 
3 m. rodzina DZIEKANÓW (Weronika, Bruno, Natalia) – 131 pkt. 
V. W konkurencji „Najlepszy Dziadek” czołowe miejsca zajęli: 
1 m. Andrzej BUDYŚ – 41 pkt. 
2 m. Mieczysław TERCZYŃSKI – 40 pkt. 

* 
     Kolejną imprezą w roku Jubileuszu „Złotych Godów” Ogniska „Wia-
rus” były zawody strzeleckie z broni pneumatycznej „PISTOLET SPOR-
TOWY”, które rozpoczęły sezon strzelecki 2017 r. Były one podsumo-
waniem i wyłowieniem najlepszych zawodników w sezonie 2016.  
     Zawody te odbyły się w dniu 4 marca 2017 r. na strzelnicy Firmy 
„JUKA”, w których do rywalizacji sportowej przystąpiło 47 zawodni-
ków. Zawody przeprowadzono: 
I. W kategorii OPEN, w której czołowe miejsca zajęli: 
1 m. Józef PAWŁOWSKI – 58 pkt. 
2 m. Marek ŚWIDERSKI – 57 pkt. 
3 m. Krzysztof PROCHWICZ – 57 pkt. 
4 m. Marian BRODA – 56 pkt. 
5 m. Albert SZKUTNIK – 56 pkt. 
6 m. Artur KĄTNIAK – 55 pkt. 
II. W klasyfikacji zawodów za 2016 rok zwyciężyli:  
1m. Józef PAWŁOWSKI – 29 kt. 
2m. Marian BRODA– 22 pkt. 
3m. Albert SZKUTNIK – 20 pkt.  

* 
     W dniu 5 marca 2017 r., korzystając z ładnej pogody, rozpoczęto 
sezon wycieczek rowerowych do interesujących zakątków Puszczy 
Niepołomickiej. Wspólnie w kilkunastoosobowej grupie pokonywano 
dystans 28 km. Poszukiwania cyklistów skupiono w rejonie Rezerwatu 
„GIBIEL”, który chroni pierwotne, naturalne skrawki lasu. Jest tutaj 
wiele pomników przyrody i siedlisk takich zwierząt, jak: bocian czarny, 
myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny i grubodziób. Chociaż na znajdu-
jącym się tam zbiorniku ppoż. zalegała kra, to wszyscy jednogłośnie 
potwierdzili, że mamy wiosnę.  
     Najmłodszymi uczestnikami wycieczki byli - trzyletnia Nel Pitucha 
i Filip Szkutnik, a twarzą miesiąca został Albert SZKUTNIK (43l.) – od 
1.06. 2015 r. Kierownik Sekcji Rowerowej Ogniska „WIARUS”, organi-
zator dwudziestu dziewięciu wycieczek rowerowych w r. 2016, czoło-
wy strzelec Ogniska (3-cie miejsce za 2016 r.). W roku 2017 Pan Albert 
wygrał zawody strzeleckie o „Puchar Prezesa Zarządu KS „PIŁKARZ” 
w Podłężu. Jest byłym żołnierzem 6 Brygady Powietrzno-Desantowej 
w Krakowie (skoczek spadochronowy). Wielokrotnie uczestniczył w 
Rodzinnych Rajdach Rowerowych, powstałych z inicjatywy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, promując Ognisko 
„WIARUS” i Gminę Niepołomice, zajmując pierwsze miejsca 
w konkurencji „Kołem do Nieba” w miejscowości Skrzyszów oraz 
„Najliczniejsza Rodzina” w  Skrzyszowie, Chochołowie i Nowym Targu. 
Czas wolny poświęca dla dzieci i młodzieży Gminy Niepołomice, orga-
nizując i współorganizując zajęcia z narciarstwa, wycieczki rowerowe, 
zawody strzeleckie, zawody w tenisie stołowym w czasie ferii zimo-
wych, wakacji czy okresu międzyświątecznego, promując i przybliżając 
piękno Puszczy Niepołomickiej oraz walory Gminy Niepołomice. 

Rozpoczęcie sezonu rowerowego 2017. 
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Ferie zimowe 2017 – strzelanie z broni pneumatycznej.                                      Najlepsi strzelcy zawodów, przeprowadzonych 4 marca 2017 r. 

                                                                                                                                                Od lewej: Marek Świderski, Józef Pawłowki, Krzysztof Prochwicz. 

                                         Najliczniejsza Rodzina – Chochołów.                                                                                 Najliczniejsza Rodzina – Nowy Targ.                
                                                                                                                                                                              

 

Cztery Pory Roku Małopolskiego TKKF  
w tenisie stołowym - „Wiosna 2017” 

 
 dniu 11 marca 2017 roku w hali sportowej KS „Bronowianka” 
przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się pierwszy w roku 

2017 turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stoło-
wym - „Wiosna 2017”. Łącznie w zawodach, w grach pojedynczych 
i deblu”, uczestniczyło 111 uczestników z następujących ognisk 
i klubów TKKF, klubów sportowych i miejscowości: MKS KSOS Kraków, 
UKS „Victoria” Tokarnia, TKKF Dobczyce, „Gorce” Nowy Targ, ULKTS 

Jaroszowiec, LO Miechów, TKKF „Delfin” Kraków, TKKF „Apollo” przy 
SM Mistrzejowice – Północ Kraków, SP Szczucin, UKS „Sokół” Żabno, 
PKS „Porta” Kraków, UKS „Kontra” Rączna, AS „Progres”, KS „Podwa-

welski”, KS „Bronowianka”, Zadroże, Mników, Brodła, Wolbrom, 
„YMCA” Kraków, Rząska, Kraków. 
     Zawody rozegrano w następujących grupach wiekowych kobiet 
i mężczyzn: do lat 10, 11-15 lat, 16 – 60 lat i 60+. W poszczególnych 
kategoriach i grupach wiekowych uzyskano wyniki: 
I. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Kaja Konstantyn z Krakowa. 
II. Wśród dziewcząt w wieku 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś 

(ULKTS Jaroszowiec). Miejsce II zajęła Emilia Borowiecka (ULKTS Jaro-
szowiec), miejsce III Natalia Mensfeld („Gorce” Nowy Targ), a IV Pa-
trycja Michalik (PKS „Porta”). 

W 

Katarzyna Biedrzycka i Magdalena Łapińska - najlepsze zawodniczki w grupie 
kobiet 60+, w towarzystwie prezesa ZW Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Opiekunowie ekip tenisa stołowego 
z TKKF Dobczyce i ULKTS Jaroszowiec. 
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III. Wśród kobiet 16-60 lat I miejsce zajęła Joanna Piątek (LO Mie-
chów), a miejsce II Ewelina Piotrowska (MKS KSOS Kraków). 
IV. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Grzegorz Bajer, miejsce II 

zajął Nowak Jakub (obaj TKKF Dobczyce), III Antoni Kuźniar (PKS „Por-
ta” Kraków), a IV Adrian Hanusiak (UKS „Victoria” Tokarnia). 
V. W najliczniejszej, 45.osobowej grupie chłopców starszych (11-15 
lat), zwyciężył Bartek Wojas (AS „Progres”), miejsce II zajął Grzegorz 
Kuć (UKS „Kontra” Rączna), miejsce III Wiktor Robak (MKS KSOS), a IV 
Bartek Gala (UKS „Kontra” Rączna). 
VI.  W kategorii mężczyzn 16 – 60 lat zwyciężył Marcin Kubic (MKS 
KSOS), miejsce II zajął Peter Luha (YMCA Kraków), III Cezary Roma-
nowski (Kraków), a IV Mateusz Pęczek (KS „Bronowianka”).  
VII. W najstarszej grupie mężczyzn 60+ zwyciężył Aarne Puu (Kraków), 
miejsce II zajął Jerzy Kaźmierczak (Kraków), III Henryk Mryc (Rząska), 
IV Tadeusz Głąb (Nowa Huta). 
IX. W deblu „open” zwyciężyła para: Aarne Puu – Peter Luha, miejsce 
II zajęła para: Bartek Wojas – Bartek Gala, a IV para: Andrzej Orze-
chowski – Mariusz Noworyta. 

X. Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii i grup wiekowych otrzymali 
nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy zawodnicy do lat 15 napoje 
izotoniczne, ufundowane przez sponsora. 

XI. Zawody przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopol-
skiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
XII. Sędzią głównym zawodów był Władysław Łopatka z Małopolskie-
go TKKF, a prowadzącym zawody Józef Mierzwa z Krakowskiego OZTS. 
Nad imprezą osobiście pieczę sprawował Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, który dokonał otwarcia Tur-
nieju i wręczał nagrody najlepszym zawodniczkom i zawodnikom. 
XIII. Zawody przeprowadzono na 12 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 194 partie meczowe.  
 XIV. Najliczniejszymi ekipami Turnieju były: 17. osobowa reprezenta-
cja TKKF Dobczyce, 16 osobowa ekipa MKS KSOS Kraków i 11. osobo-
wa reprezentacja PKS „Porta” Kraków. W następnej kolejności były 10 
osobowe ekipy UKS „Victoria” Tokarnia oraz reprezentacja Szczucina 
i Żabna. 

 
                 Młodzi uczestnicy Turnieju „Wiosna 2017”.                                                                Cztery najlepsze pary deblowe. 

 

 
 

Niech rok Jubileuszu 60.lecia TKKF będzie żywą areną sportu 
i rekreacji, pełną pomysłów, inicjatyw i wzrostu szeregów TKKF 

 

W roku Diamentowych Godów TKKF zwracamy się do działaczy i sympatyków sportu 
i rekreacji, a także ludzi dobrej woli, o inicjowanie wszelkich form czynnego wypoczynku 
w sposób zorganizowany, we wszystkich grupach społecznych i środowiskach. Masz dobry 
pomysł bądź propozycję, jak założyć nowe ognisko czy Klub TKKF w swoim mieście, osie-
dlu lub województwie? - zgłoś się do Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF lub 

jego najbliższych struktur. Zadbaj o swoją sprawność fizyczną i lepsze zdrowie! Zaprasza-
my w nasze szeregi! Więcej szczegółów na ten temat w następnym wydaniu „Kuriera”. 

Najlepsi zawodnicy do lat 10 w towarzystwie  
prezesa ZW MTKKF – Leszka Tytko. 

Aarne Puu, Jerzy Kaźmierczak i Henryk Mryc - najlepsi seniorzy 60+ 
w towarzystwie Prezesa ZW MTKKF – Leszka Tytko. 
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Magiczna „Trzynastka” w Nowohuckim Centrum Kultury 
- Rekreacyjne spotkanie z wiosną - 

 
 dniu 18 marca 2017 roku na terenie Nowohuckiego Centrum 
Kultury odbyła się miła impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci 

na powitanie wiosny. Organizatorem imprezy byli: Nowohucki Oddział 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a w jego imieniu pan Piotr 

Kapusta, oraz „Chałupa u Szpinaka”, prowadzona przez znanego 
i uwielbianego zwłaszcza przez dzieci pana od ciekawych lekcji folklo-
ru – kolekcjonera zabytkowych przedmiotów polskiej wsi – wielkiego 
pasjonata rzeczy z nią związanych. W podwojach swego królestwa 
Jurek prowadzi ciekawe lekcje, związane z terenami obecnej Nowej 
Huty i jej okolicami. Ciekawie opowiada, jak kolekcjonuje przedmioty, 
ich nazwy oraz dobre wspomnienia osób, odwiedzających Jego nie-
zwykłe królestwo.  
     Umiejętność dobrych kontaktów z dziećmi zdobywał przez lata 
działalności w harcerstwie, we współpracy z TKKF, no i z własnego 
doświadczenia w długoletniej wspaniałej działalności na rzecz naj-
młodszej grupy naszego społeczeństwa. Za przywiązanie do swoich 
ideałów został wyróżniony m.in. tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. 
Jest także dwukrotnym Laureatem Tytułu Nowohucianina Roku. 
Z „Chałupy u Szpinaka” żadne dziecko nigdy nie wyjdzie głodne. 
Wspólnie przygotowuje się tutaj i próbuje różne przysmaki, takie jak 
grzanki z czosnkiem, chleb ze smalcem, dżemy i oscypki, a przy okazji 
różnych imprez smażone kiełbaski i degustacje sałatek. 
      Rok 2017 to już 50 lat pracy druha harcmistrza Jurka Kujawskiego 
z   dziećmi i młodzieżą – człowieka orkiestry, rówieśnika Nowej Huty, 

pedagoga, dziennikarza i przedsiębiorcy, znawcy kuchni i zwyczajów 
chłopskich z terenów Nowej Huty, który na zawsze wpisał się w histo-
rię Nowej Huty – dzielnicy, która u zarania swych dziejów miała być 
samodzielnym miastem, ale niestety, los nie był zbyt łaskawy. 

     Mimo, że aura w tym dniu nie dopisała, i nie odbyło się kilka pla-
nowanych konkurencji na wolnym powietrzu – w tymrównież zajęć 

tenisa stołowego, to jednak witający wiosnę się nie nudzili. Sam 
pomysł nazwy „Magiczna trzynasta” jest dziełem Jurka, który w skry-
tości ducha przyznał, że zwykle, gdy zabiera się do organizacji jakiegoś 
przedsięwzięcia, to pogoda płata mu figla, ale nie jest to powód do 

rezygnacji z dobrych pomysłów. W zabawach i zajęciach rekreacyjno 
- sportowych wykorzystano różne stare zabawy – m.in. koło hula-
hop, strulki, serco, „karmienie jeża” i rzut woreczkiem do kosza. 
Główną konkurencją były jednak mistrzostwa w rzucie podkową, 
w których najlepsze zawodniczki i zawodnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi figurkami konika na biegunach. Zadowolenia 
i satysfakcji z udziału w tych atrakcjach było sporo. 
     Na koniec, o czym już wcześniej wspomniałem, była degustacja 
pachnących grzanek, kiełbasek i wiosennej surówki, a z serwowa-
nych przysmaków gościnnie skorzystali obecni na imprezie dla 
milusińskich ich rodzice, ich i opiekunowie i zaproszeni goście. 
Serdeczne gratulacje! 

 

Nowa Huta tenisem stołowym stoi 
 

zanowni Czytelnicy! Już od dwóch lat Centrum Aktywności Senio-
ra „Ukryte Skrzydła” (Oś. Na Skarpie 35 A) i Program Aktywności  

 
 

 
Lokalnej Nr 10 (Os. Na Skarpie 35), stały się miejscem treningów 
i koleżeńskich spotkań, zwłaszcza wśród weteranów tenisa stołowego 

z grupy seniorów 60+, pamiętających tamte minione lata, kiedy to 
w Nowej Hucie sport i rekreacja fizyczna miały się bardzo dobrze. 

W 

S 

Jurek Kujawski „Szpinak” objaśnia zasady „Rzutu podkową”. Zwycięzca „Rzutu podkową” prezentuje zdobyte trofeum. 

Weterani tenisa stołowego z Nowej Huty. Od lewej: Henryk Żak, Zbigniew 
Pawłowski, Marceli Gajewski, Tadeusz Litewka, Kazimierz Szewczyk i January 

Witkowski. Wśród nich znalazłem miejsce też ja. 

Przy pingpongowym stole deblowa para: 
Tadeusz Litewka i Kazimierz Szewczyk. 
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     Dziękujemy organizatorom i animatorom lokalnym wspomnianych 
placówek Nowej Huty za przychylność i możliwość korzystania na ich 
terenie z aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza z roz-
grywek tenisa stołowego w sposób rekreacyjny. Wiele lat temu, na 
przełomie lat 50 i 60. XX wieku najlepsi wówczas trenerzy i zawodnicy 
wielu dyscyplin sportu, także tenisa stołowego, znaleźli swoje miejsce 
w Klubach Sportowych „Hutnik”, „Wanda” i „Sparta”. Jest historyczną 
prawdą, chociaż troszkę w przenośni, że w tamtych odległych latach 
„pingpongowy świat” zamieszkał w Nowej Hucie. Pisałem o tym 

w swej książce pt. Śladami „Ligi Czarnej Kawy”. Dziś są już tylko 
wspomnienia, chociaż historia ma prawo znów się powtórzyć. 
    Mam taką cichą nadzieję, że za przykładem seniorów pójdą ich 
młodsi koledzy i godnie zastąpią weteranów i byłych mistrzów ping-
pongowej piłeczki, dla których czas wyznaczył już inne zadania. Pierw-
sze kroki w tych ważkich i ambitnych wyzwaniach już poczyniono – na 
efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Serdecznie wszystkich zapra-
szamy! (Władysław Łopatka). 

  

 

     Dobrego zdrowia, smacznego jajka oraz 
wszystkiego, co w życiu każdego z nas jest 
najlepsze i najwspanialsze, życzy z okazji 
Świąt Wielkanocnych członkom i sympatykom 
Towarzystwa, działaczom, trenerom i pracow-
nikom Władz Wojewódzkich oraz Zarządu 
Głównego TKKF, Władzom Samorządowym 
Miast i Gmin, Władzom Województwa Ma-
łopolskiego i Władzom Miasta Krakowa, Za-
rząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 
    Niech w roku „Diamentowych Godów” To-
warzystwa w Waszym życiu zawsze przy-
świeca słońce i cieszy zieleń wiosny.  

*                       
                                                                             Do Życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny 

                                                                           „Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat reklamowy - Kurs instruktorów tenisa stołowego  
 



 

 

-14- 

XXV Jubileuszowe Mistrzostwa Małopolskiego 
 TKKF w tenisie stołowym 

 
 dniu 8 kwietnia 2017 r. w dużej hali sportowej KS „Bronowian-
ka”, przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbyły się Jubileuszo-

we XXV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. Łącznie 
w grach pojedynczych i deblu w zawodach udział wzięło 156 uczestni-
ków z następujących Ognik i Klubów TKKF, klubów sportowych, 
uczniowskich klubów sportowych i miejscowości: KS „Bronowianka”, 
KS „Joola”, ULKTS Jaroszowiec, PKS „Porta”, UKS „Victoria” Tokarnia, 
MDK Kraków, TKKF Dobczyce, TKKF „Apollo”, UKS „Kontra” Rączna, KS 
„Cracovia”, Charsznica, LO Miechów, MKS „KSOS” Kraków, AS „Pro-

gres”, UKS „Biecz Królewski”, Szerzyny, KS „Gorce” Nowy Targ, LZS 
Mędrzechów, Rząska i Kraków. Zawody przeprowadzono w następu-
jących grupach wiekowych kobiet i mężczyzn: do lat 10, 11-15 lat, 16- 
60 lat i pow. 60 lat. 
     Mecze indywidualne rozgrywano systemem do dwóch przegranych 
partii; z przodu tabeli zawody rozgrywano do trzech wygranych se-
tów, natomiast z tyłu tabeli, z uwagi na bardzo wysoką frekwencję, 
mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. Wszystkie gry finało-
we odbywały się do trzech wygranych setów. Rozgrywki pań odbywa-
ły się systemem każda z każdym. 
     Z ramienia Małopolskiego TKKF pieczę nad Mistrzostwami osobi-
ście sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Leszek Tytko, 
który dokonał uroczystego otwarcia XXV Jubileuszowych Mistrzostw 
i wręczał nagrody najlepszym zawodniczkom i zawodnikom. Za finan-
sowe wsparcie Małopolskiego TKKF i zaangażowanie się w działalność 
na rzecz tenisa stołowego Prezes Tytko uhonorował Monografią 

Małopolskiego TKKF pt. „ W Jaskini Wawelskiego Smoka” Panią Mag-
dalenę Łapińską. W zawodach w poszczególnych kategoriach i gru-
pach wiekowych zwyciężyli: 
I. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Angelika Czeluśniak (Szerzy-
ny), miejsce II zajęła Lidia Kulka (MDK Kraków), miejsce III Kaja Kon-
stantyn (AS „Progres”), IV Marta Dragan (AS „Progres”). 

II. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś (ULKTS 
Jaroszowiec), miejsce II zajęła Natalia Mensfeld (KS „Gorce” Nowy 
Targ), miejsce III Anna Kopacka (KS „Bronowianka”), a IV Emilia Boro-
wiecka (ULKTS Jaroszowiec). 
III. Wśród kobiet 16 – 60 lat I miejsce zajęła Joanna Piątek (LO Mie-
chów), a II Agata Swatowska (MDK Kraków). 
IV. W kategorii kobiet 60+ zwyciężyła Magdalena Łapińska (Kraków). 
V. Wśród chłopców młodszych do lat 10 zwyciężył Jakub Nowak (TKKF 
Dobczyce), miejsce II zajął Grzegorz Bajer (TKKF Dobczyce), miejsce III 

Antoni Kuźniar (PKS „Porta”) i miejsce IV Jakub Kowalski (Kraków).  
VI. W najliczniejszej grupie chłopców w wieku 11-15 lat zwyciężył 
Wiktor Robak (MKS KSOS), miejsce II zajął Bartłomiej Gala (UKS „Kon-
tra” Rączna), miejsce III Bartłomiej Wojas ( AS „Progres”), a IV Dawid 
Gala (UKS „Kontra” Rączna).  
VII. W kategorii mężczyzn w przedziale wiekowym 16 – 60 lat zwycię-
żył Marek Nowicki (PKS „Porta”), miejsce II zajął Jacek Gratkowski 
(UKS Joola), miejsce III Marcin Pietrzyk (Kraków), a IV Rygiel Wiesław 
(PKS „Porta”). 
VIII. W najstarszej grupie wiekowej 60+ zwyciężył Aarne Puu (KS „Cra-
covia”), miejsce II zajął Włodzimierz Michałowski (Kraków), III Jerzy 
Kaźmierczak (Kraków), a IV Mryc Henryk z Rząski. 
IX. W grach podwójnych „open” z udziałem 18 par deblowych zwycię-
żyła para: Ryszard Partyka – Dariusz Kaliciak, miejsce II zajęli: Marek 
Nowicki - Włodzimierz Michałowski, miejsce III: Arne Puu – Jan Pa-

sieczny, a miejsce IV: Mirosław Ząbkowski – Andrzej Tobiasz. 
X. W klasyfikacji zespołowej za najliczniejszy udział w Mistrzostwach 
zwyciężyła reprezentacja UKS „Victoria” Tokarnia, (16 uczestników), 
miejsce II zajęła ekipa MKS KSOS Kraków (14 uczestników) i miejsce III 
reprezentacja TKKF „Dobczyce (13 uczestników).  

 

W 

Opiekunowie ekip w towarzystwie Prezesa MTKKF Leszka Tytko: An-
drzej Banyś - ULKTS Jaroszowiec, Piotr Kosiba - UKS „Victoria” Tokarnia, 
Sylwia Rożek - UKS „Kontra” Rączna, Barbara Swędzioł (Prezes ULKTS) 

i Adam Dudek – Prezes UKS „Królewski Biecz”. 

Ekipa UKS „Victoria” Tokarnia, w towarzystwie Prezesa MTKKF Leszka Tytko, 
triumfuje po zwycięstwie w klasyfikacji zespołowej Mistrzostw.  

Najlepsze zawodniczki w grupie wiekowej 11-15 lat  
w towarzystwie Prezesa ZW MTKKF Leszka Tytko. 

Najlepsze pary deblowe Mistrzostw. 
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XI. Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była Marta Dragan (AS „Pro-
gres), zawodnikiem najmłodszym Przemysław Hanusiak (UKS „Victo-
ria” Tokarnia), zawodniczką najstarszą Magdalena Łapińska (Kraków), 

a natomiast zawodnikiem najstarszym Henryk Mryc z Rząski. 
XII. W każdej z kategorii i grup wiekowych najlepsze trzy zawodniczki 
i zawodnicy, oraz trzy najlepsze pary deblowe, otrzymali okazjonalne 
statuetki, koszulki z nadrukiem XXV Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
i dyplomy. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca IV w swoich grupach wie-
kowych, otrzymali koszulki z nadrukiem Mistrzostw i dyplomy. Oka-
zjonalne koszulki otrzymali też kierownicy ekip uczestniczących 
w turnieju oraz najmłodsi i najstarsi uczestnicy Mistrzostw. Trzy naj-

liczniejsze zespoły Mistrzostw otrzymały okazjonalne puchary i dy-
plomy, a zawodniczki i zawodnicy – najmłodsi i najstarsi – nagrody 
rzeczowe i dyplomy. Ponadto wszyscy zawodnicy uczestniczący 

w zawodach otrzymali napoje tonizujące ufundowane przez sponsora. 
XIII. Sędzią Głównym Mistrzostw był Władysław Łopatka z Małopol-
skiego TKKF, natomiast zawody prowadzili sędziowie z Krakowskiego 
OZTS - Panowie Józef Mierzwa i Andrzej Wieczorek. 
XIV. Zawody przeprowadzono przy finansowym wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
XV. Mistrzostwa przeprowadzono na 16 stołach tenisowych, na któ-
rych rozegrano 242 partie meczowe. 

 

 
 
 

XV. lecie Hutniczej Ligi piłki siatkowej 
 

zanowni Czytelnicy! Wszystko zaczęło się w roku 2002, kiedy to 
padł pomysł, by zagrać w piłkę siatkową dla załogi Huty im. 

T. Sendzimira i okazało się, że pomysł chwycił i trwa do dziś, tyle, że 
wtedy startowało 14-15 dru-
żyn. Głównym inicjatorem 
rozgrywek byli panowie Zbi-
gniew Gąska i Andrzej Dedo z 
NSZZ „Solidarność”. Potrafili 
oni skupić wokół siebie grupę 
ludzi: Krzyśka Karwowskiego, 
Bogusia Pieruckiego, Piotrka 
Filipka, Tadeusza Kowalczyka, 
a później Prezesa Małopol-

skiego TKKF Leszka Tytko, który 
służy nam radą i jest dobrym 
duchem turniejów siatkarskich. 

Hutniczą Ligę wspiera Fundacja Własności Pracowniczej. Rozgrywki te 
organizowane są w dwóch etapach: jesienią rozgrywany jest turniej, 
a wiosną ruszają zmagania ligowe – systemem „każdy z każdym”. Liga 
nie mogłaby funkcjonować gdyby nie grono sponsorów, między inny-
mi Związków Zawodowych: NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników 
ArcelorMittal Poland, Metalowców, Unihut, Hut-Pus i innych, a sali 
użycza Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złota Jesień 2. 
Obecnie w rozgrywkach ligowych startuje 10-11 drużyn; mniejsza ilość 

zespołów jest wynikiem kurczącej się ilości zakładów w strukturze 
organizacyjnej ArcelorMittal Poland. Na zakończenie turniejów 
uczestniczące w nich drużyny otrzymują puchary, różne gadżety i 
dyplomy – myślę, że mimo coraz większych kłopotów i trudności 
zapaleńcy tej dyscypliny będą dalej organizować siatkarskie turnieje. 
W turniejach tych z dużym powodzeniem startuje drużyna Zakładu 
Koksochemicznego (ZK), a dzieje się to dzięki takim ludziom, jak Dy-
rektor Ryszard Opyrchał, Krzysztof Kozaczka, czy moja skromna osoba 
– Tadeusz Kowalczyk. Drużyna Koksowni bazuje na pracownikach oraz 
ich dzieciach. Zwykle reprezentacja ZK nie schodzi poniżej trzeciego 
miejsca, ponieważ trenuje systematycznie dwa razy w tygodniu, a 
przykład do naśladowania młodzież może brać (obecnie drużyna jest 
odmłodzona) od Dyrektora Ryszarda Opyrchała – kapitana drużyny, 
Krzysztofa Kozaczki, czy Adama Płeszki. Nie bez znaczenia jest też 
poparcie Związków Zawodowych i ich prezesów, jak Mietka Tremba-
cza, Marka Żelichowskiego i duże wsparcie na meczach, udzielane 
przez kibiców (pracowników Huty). Nie sposób wymienić wszystkich 
zawodników czy sympatyków rozgrywek siatkarskich, ale moim ma-
rzeniem (T. Kowalczyk) jest zdobycie tytułu Mistrza Huty, ale z tym 
trzeba jeszcze poczekać, aż młodzież okrzepnie, a wówczas będzie to 
możliwe. Dziękuję za 15 lat gry, za treningi i myślę, że jeszcze dużo 
dobrego usłyszymy o ukochanej drużynie Koksowni. Wdzięczny opie-
kun, były pracownik – Tadeusz Kowalczyk. 

 
 

Hutnicza „Wiosna 2017” w piłce siatkowej 
 

 sobotę 8 kwietnia 2017 roku, z okazji XV. lecia Hutniczej Ligi 
Piłki Siatkowej, w Zespole Szkół Zawodowych HTS na os. Złota 

Jesień 2 odbył się kolejny turniej piłki siatkowej z udziałem 10 zespo-
łów. Mecze odbywały się systemem – każdy z każdym, a sędziami 

prowadzącymi zawody byli Piotr Filipek i Krzysztof Karwowski. 
W turnieju zwyciężyła drużyna Zakładu Stalowniczego (ZH – Młodzi), 
miejsce II zajęła drużyna Zakładu Energetycznego (ZE), miejsce III 

S 

W 

Najlepsi seniorzy 60+. Od lewej: Włodzimierz Michałowski,  
Aarne Puu i Jerzy Kaźmierczak. 

Biuro Mistrzostw. Od lewej Prezes MTKKF Leszek Tytko 
 i Józef Mierzwa – prowadzący zawody. 

Logo Fundacji Własności Pracowniczej 
z nadrukiem „XV. Lecie Hutniczej Ligi 

Piłki Siatkowej” na koszulkach. 
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Zespół Zasadniczej Szkoły Zawodowej HTS, a IV Reprezentacja Kok-
sowni. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, 
które w imieniu Organizatorów wręczali Zbigniew Gąska, Bogdan  
Pierucki i Tadeusz Kowalczyk. Ponadto z racji XV. lecia Hutniczej Ligi 

wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymały koszulki z oko-
licznościowym nadrukiem. Nagrodzono też MVP Turnieju, najlepszego 
rozgrywającego i najlepszego atakującego. 

 

 
 
 

 

 
 

Kącik poezji i humoru 
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

 

Wróżba 
 
Cyganka  
Prawdę ci powie.  
W jej oczach  
Jest kolor nieba,  
Talię kart  
Zamienia w gwiazdy,  
Tasuje nasze myśli,  
Rozdając wróżby  
Jak pocałunki.  
Na wyciągniętej dłoni  
Odkrywa tajemnice  
Naszego życia. 

 
 

 

Igraszki nocy 
 
Czarny kot nocy  
Zagląda w okna.  
Psotnym ogonem  
Płoszy ogniki dnia.  
Kosmatą łapą  
Wstrzymuje czas.  
Czasem kogoś przydusi,  
Czasem krwi utoczy,  
Może też z nieba  
Strącić kilka gwiazd.  
Czarny kot nocy  
Rozdaje ludziom  
Niezapisane  
Księgi snów.   

 
 

 
 

Drużyna siatkarzy Koksowni w Lidze „Wiosna 2017”. Od lewej: Piotr 
Kądziołka, Karol Zasada, Stanisław Obszański, Tadeusz Kowalczyk kie-

rownik drużyny) Krzysztof Kozaczka, Łukasz Basa, Dominik Ptak. 

Od lewej: Zbigniew Gąska (inicjator rozgrywek siatkarskich), Krzysztof Kar-
wowski, Krzysztof Kozaczka, Karol Zasada, Andrzej Gębara, Piotr Filipek (były 

zawodnik drużyny ZK),  Krzysztof Bąk, Tadziu Kowalczyk i jego mały fan.   
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
- Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     „Gazeta Krakowska” - 10 lutego 1962 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
                                                                  „Echo Krakowa” - 20 marca 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/

