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   Czy pojedziemy dalej?   
 

zanowni Państwo! Głównym i najważniejszym wątkiem dzia-
łalności struktur Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej, przewijającym się rozmowach i dyskusjach, jest 
problem, jak zdobyć środki finansowe na dalszą działalność 

i realizację zadań programowych, ujętych w planach pracy na rok 
2021 i do końca kadencji, która upływa w roku 2023.  
     Cofnijmy się pamięcią wiele lat wstecz i przypomnijmy, jak 
wtedy było. Najsilniejszą pozycję TKKF miało w latach 1970/80. 
Wówczas znaczący człon jego kadry stanowili byli działacze 
i zawodnicy klubów sportowych, którzy po zakończeniu kariery 
zawodniczej włączyli się w akcję sportowej pasji w szeregach 
TKKF, przedłużając swą drugą młodość. W tamtych latach, kiedy 
sport wyczynowy w Krakowie nie odnosił większych sukcesów, 
miasto mogło być dumne z dokonań sportu masowego.  Okres od 
roku 1980 był etapem uporczywej walki o przetrwanie w zmie-
niającej się sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju. 
W latach 1980/81 nastąpiło ograniczenie działalności Towarzy-
stwa w zakładach pracy, a okres stanu wojennego także nie 

sprzyjał tej działalności. Początek lat 90. XX wieku przybliżył 
zmierzch wielu aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Nowe 
zasady ustrojowe, wprowadzone po obradach okrągłego stołu, 
trudne procesy restrukturyzacyjne, utrata miejsc pracy i postępu-

jący proces zubażania społeczeństwa, oraz liczne sytuacje stre-
sowe dla obywateli, wszystko to wpłynęło na poziom i jakość 
naszego życia. Licznym zakładom pracy, szkołom i instytucjom 
użyteczności publicznej groziła wówczas upadłość lub likwidacja. 
     W tym czasie stan Krakowskiego TKKF też nie był zadowalają-
cy. Zmiany organizacyjno-strukturalne na szczeblu Krakowa 
zmusiły władze Towarzystwa do przemodelowania dotychczaso-
wej struktury Krakowskiego TKKF i dostosowania jej do zmienio-
nej struktury administracyjnej naszego Miasta. W tym czasie 
likwidacji uległo wiele ognisk, zarówno statutowych i regulami-
nowych, a nagminny brak środków na działalność kulturalną, 
rekreacyjną i zdrowotno-rehabilitacyjną – dosłownie na wszyst-
ko, zapoczątkował proces odwrotu od dobrze zorganizowanych 
form amatorskiego ruchu sportowego.  
     Mimo tak wielu trudności i sprzeczności, z jakimi borykało się 
Krakowskie Towarzystwo, sport masowy przetrwał. W jego dzia-
łalności odnotowano znaczne osiągnięcia, a w miejsce likwido-
wanych ognisk przybywały nowe – naturalna więź człowieka ze 
środowiskiem i chęć przetrwania były silniejsze od utrudnień. 
Było to możliwe dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania 
Fizycznego, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, ZG TKKF, lokal-
nych władz samorządowych, a także przychylności dziennikarzy 
takich czasopism, jak: „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”, 
„Tempo”, „Echo Krakowa”, „Super Ekspres”, „Czas”, a także 
Radia Kraków. Była to pomoc skuteczna, motywująca do pracy. 
    W roku 1991 w Zarządzie Wojewódzkim wciąż na wysokim 
poziomie działało 78 statutowych i 90 zakładowych ognisk TKKF 
o liczbie 13 tys. członków; w 600 zespołach ćwiczebnych rekre-
acyjnie sport uprawiało około 16 tysięcy osób. W roku 1990 
w  1630 imprezach udział wzięło 53 tys. uczestników.  W tym 
trudnym – gospodarczo i politycznie okresie, kierownictwo Za-
rządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF objęła Zofia Czupryna, 
która przez 20 lat, do roku 2010, przewodziła organizacji z jak 

S 

Rok 1985. Zakończenie XXXII Spartakiady Sportowej Hutników KM HiL. 
Od lewej Kazimierz Pyż, Antoni Kowalski, Adam Gawor, Ludwik Nowak 

i Andrzej Wortman – Przewodn. Organizacji Młodzieżowej Kombinatu. 
 

Od lewej Bolek Juszczak i Tadeusz Kowalczyk w sali posiedzeń  
Zarządu Hutniczego TKKF (DMR) w latach 90.XX wieku. 

Jubileusz 45.lecia Hutniczego TKKF. Od lewej Kazimierz Pyż  - Prezes 
Hutniczego TKKF oraz Zofia Czupryna, Leszek Tytko i Władysław 

Czernicki – członkowie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
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najlepszym skutkiem, starając się „tchnąć w nią nowego ducha” – 
i to się jej udało. W wywiadzie z okazji 35. lecia TKKF w „Gazecie 
Krakowskiej” pani Prezes wypowiedziała się następująco: Tak, jak 
35 lat temu, tak i teraz Towarzystwo upowszechnia kulturę fi-
zyczną i czynny wypoczynek wśród mieszkańców Krakowa 
i Województwa. Organizujemy liczne imprezy sportowo-
rekreacyjne dla wszystkich, ale głównie są one adresowane dla 
ludzi uboższych. Przez wiele lat Towarzystwo było dotowane 
z budżetu i nie miało kłopotów z pieniędzmi – teraz musi sobie 
radzić samo - dotacje w znacznym stopniu ograniczono.  
     Obecnie Urząd Wojewódzki dofinansowuje naszą działalność 

w niewielkim stopniu. Urząd Miejski wspomaga działalność 
ognisk TKKF, jednakże z przeznaczeniem tych pieniędzy głównie 
na imprezy dla młodzieży. Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytu-
acji, ale staramy się dostosować do obecnej rzeczywistości – nie 
grozi nam likwidacja. Najgorsze jest to, że nie mamy własnych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Organizując imprezy, musimy 
płacić za wynajem sal czy stadionów. Wprowadziliśmy więc od-
płatność za udział w naszych imprezach. Dla młodzieży i ludzi 
starszych opłaty są minimalne, dla dorosłych nieco wyższe – po 

prostu nie mamy innego wyjścia. Podjęliśmy decyzje oszczędno-
ściowo, ograniczyliśmy do minimum nasze biuro, zdecydowana 
większość działaczy pracuje społecznie. W ostatnim okresie straci-
liśmy 60 ognisk TKKF (podstawowych jednostek Towarzystwa) - 
obecnie działa ich 100, jest to poważny ubytek, ale nie byliśmy 
w stanie temu zapobiec. Rozwiązano głównie ogniska zakładowe,  
z powodów finansowych, albo na skutek likwidacji zakładu pracy.  
     Obecnie Krakowskie TKKF zrzesza 9,5tys. członków. Ubolewa-
my, bo mało jest kobiet – tylko 1700. Przetrwaliśmy 35 lat, prze-
trwamy i dłużej. Naszym celem jest usamodzielnić się finansowo. 
Dziś jest to jeszcze niemożliwe, wkrótce podejmiemy działania 
w celu utworzenia fundacji na rzecz TKKF. Gdyby nam się to uda-
ło, wtedy moglibyśmy rozszerzyć naszą działalność i z optymi-
zmem patrzyć w przyszłość. Pomimo znacznych trudności finan-
sowych, występujących na przestrzeni ostatnich lat, dzięki wielu 

zabiegom, prowadzeniu racjonalnej i niezwykle oszczędnej go-
spodarki finansowej, wszystkie zobowiązania, związane z prowa-
dzeniem działalności Zarządu Wojewódzkiego pokrywano na 
bieżąco, a rok 1994, podobnie jak i poprzednie lata, otwarto 
bilansem dodatnim. W miarę posiadanych środków Zarząd udzie-
lał wsparcia finansowego ogniskom TKKF, realizującym wspólne 
zadania programowe. Pomoc ta w kwocie 423 852 tys. złotych, 
choć niewspółmierna do potrzeb, pozwoliła jednak wielu ogni-
skom przetrwać najtrudniejszy czas. Miniony okres był okazją do 
nawiązania współpracy i kontaktów z wieloma organizacjami, 
klubami i związkami sportowymi, a ich bezpośrednią przyczyną 

była kampania do samorządów lokalnych w roku 1994 i stworze-
nie wspólnego bloku wyborczego pn. „Sport i ekologia to zdro-
wie”. I choć żaden z kandydatów bloku, w tym także 5 kandyda-
tów Krakowskiego TKKF, nie uzyskał mandatu radnego Miasta 
Krakowa, to jednak udział w kampanii, z jednej strony był dosko-
nałą formą popularyzacji sportu i rekreacji, a z drugiej ukazania 
ogromnych zaniedbań, jakie istnieją w tym zakresie na terenie 
miasta i województwa krakowskiego.  
     Z żalem informuję Zjazd, że pomimo wysiłków Zarządu Woje-
wódzkiego Towarzystwo nie znalazło uznania i poparcia u władz 
Miasta Krakowa. Mam tu na myśli zarówno Zarząd i Radę Miasta 
Krakowa, jak i Rady Gminne, które potrzeby i sprawy Krakow-
skiego TKKF traktowały marginesowo. Żywimy głęboką nadzieję, 
że wraz z wyborem nowych władz sytuacja w tym zakresie ule-
gnie radykalnej poprawie. Nie byłoby Krakowskiego Towarzy-
stwa, gdyby nie heroiczna walka o jego przetrwanie naszych 
działaczy i nielicznych pracowników etatowych, skupionych wokół 
ognisk i Zarządu Wojewódzkiego – ludzi skromnych i uczciwych, 
którzy z pełnym poświęceniem, bezinteresownie służąc naszej 
organizacji, upowszechniają wśród mieszkańców Krakowa i Wo-
jewództwa różne formy aktywnego wypoczynku, niosąc im ra-
dość, zadowolenie i zdrowie – wszystkim im za to serdecznie 
dziękuję. Nie ulega wątpliwości, że w ubiegłej kadencji na efekty 
działalności Krakowskiego TKKF składała się praca wielu wspania-
łych ludzi, m.in. dziennikarzy sportowych krakowskiej prasy: „Czas 
Krakowski”, „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”, „Gazeta Krakow-
ska”, „Tempo”, Radio Kraków i Radio Mariackie.  
     W miarę upływu czasu, mimo licznych sukcesów, w działalno-
ści Małopolskiego TKKF wciąż było więcej problemów i utrudnień, 
jednak w trzecie tysiąclecie wkroczyliśmy z pełną mobilizacją, ale 
w trudniejszych warunkach.  Był to okres wytężonej pracy, zmian 
i wielu zdarzeń w działalności Małopolskiego TKKF. W życiu spo-
łeczno-gospodarczym i ekonomicznym kraju postępowały znacz-
ne zmiany, ale, niestety, nasilały się też bariery, wynikające m.in. 
z niskiego usytuowania kultury fizycznej w hierarchii potrzeb 
społecznych, niewystarczających budżetowych środków finanso-
wych, kierowanych przez państwo i samorządy lokalne na rozwój 
kultury fizycznej i małej dostępności do bazy materialnej, które 
ograniczały rozwój sportu masowego. Stawiały one przed Towa-
rzystwem nowe wyzwania, zmuszając je do stałego poszukiwania 
nowych, bardziej skutecznych i korzystnych rozwiązań organiza-
cyjno-programowych oraz doskonalenia form i metod działania. 
 

Lata 70. XX wieku. Przeciąganie liny – widowiskowa 
 konkurencja rekreacyjna w działalności TKKF. 

15-16 08.1970 r. IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
 Trzech Zapór Rzeką Sołą – Żywiec Oświęcim.  

Grupa tenisistów stołowych Ogniska TKKF „Delfin” w towarzystwie 
byłej prezes Ogniska Teresy Pruchnickiej. Od lewej: Tadeusz Szopa,. 
Zenon Jamrozik, Teresa Pruchnicka, Adrian Frączek, Zbyszek Skawiń-

ski, Jan Miękina. 
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     W tym okresie bardzo istotne znaczenie miało skorelowanie 
i wypracowanie bardziej efektywnych zasad współdziałania TKKF 
z nowo wybranymi władzami samorządowymi wszystkich szcze-
bli, które w większym lub mniejszym stopniu tworzyły warunki 
dla realizacji statutowych celów i zadań TKKF.  
     Dzisiaj nasza Organizacja staje przed faktem dokonanym, jak 

dalej przetrwać. W tych kilku słowach czy zdaniach tego wszyst-
kiego nie da się ująć i opowiedzieć - jedno jest pewne, że zrobili-
śmy wiele. Nasze imprezy, formy działania i osiągane wyniki dają 
poczucie dumy, że dobrze wypełnialiśmy swoje zadania. Z per-
spektywy utraconego czasu nasuwają się pewne refleksje i prze-
myślenia, jak cenny był dla nas ten czas, jak wiele wspólnych 
działań w zakresie sportu i rekreacji, jako organizacja, na prze-
strzeni minionych lat i kadencji przeprowadziliśmy, i jak wiele 
aktywnych form spędzania wolnego czasu w środowiskach 
i grupach społecznych Krakowa i Małopolski w naszych działa-
niach wprowadziliśmy.  
     Od tamtych pamiętnych lat znów wiele się zmieniło. Od grud-
nia 2013 roku funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Małopol-

skiego TKKF objął Leszek Tytko. Ten doświadczony, długoletni 
działacz i organizator życia sportowo-rekreacyjnego dał nową 
szansę naszej organizacji, kontynuując sprawdzone i efektywne 
formy działalności, zainicjowane przez panią Prezes Zofię Czupry-
nę i Jej poprzedników, dając poczucie dumy z osiąganych wyni-
ków i stabilizacji naszej organizacji. Dzięki Mu za to!  
     Dziś znów nad naszą działalnością zawisły czarne chmury.      
Po XVIII Wojewódzkim Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Małopol-
skiego TKKF z trudem kontynuujemy kadencję 2019-2023. Wobec 
sygnalizowanych wcześniej, w miarę pozytywnych wyników 
naszej działalności w roku 2019, mimo wciąż ograniczanych nam 
środków finansowych na działalność statutową, z nowymi nadzie-
jami, ale i z obawami, weszliśmy w rok 2020, który rozpoczęliśmy 
obiecująco. Nikt jednak się nie spodziewał, że rok ten doświadczy 
nas w tak zaskakujący sposób. W niektórych aspektach życia 
zostaliśmy zmuszeni cofnąć się nawet o wiele lat, izolując się od 
naszych bliźnich. Z uwagi na pogłębiającą się sytuację  epidemio-
logiczną w kraju, w Krakowie i w Małopolsce, zmuszeni byliśmy 
odwołać wszelkie imprezy sportowe, organizowane przez Kluby, 
Ogniska i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, a także posie-
dzenia władz Małopolskiego TKKF, bez określenia nowych termi-
nów odwołanych imprez i posiedzeń. 
    Raz jeszcze wspomnę, że kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń 
dla sprawy sportu i rekreacji ze strony urzędujących członków 
Prezydium i pracownic Biura Zarządu, udało się szczęśliwie prze-
brnąć przez ten najcięższy okres, jakiego nigdy nie przeżywaliśmy 
w historii TKKF. Było to kosztem narażenia własnego zdrowia 
i życia. Jakie jednak należy podjąć działania i decyzje, aby utrzy-
mać i kontynuować dalszą działalność w tym trudnym, nieko-
rzystnym okresie? Wszyscy jesteśmy zgodni, że trzeba uczynić 
wszystko, by Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF oraz jego 
struktury, nadal funkcjonowały. Czy pojedziemy dalej? – na to 
pytanie dziś nie odpowiem. 

 
 

* Zdarzyło się nad Dunajcem* 
Wspomnienia Władysława Łopatki na bazie jego książkowych opracowań monograficznych – ciąg dalszy 

 
rudno po wielu latach pisać własną historię i dzieje środowiska, 
z którym człowiek się zżył, prawie już o nim zapomniał i z niego 

odszedł. Od moich młodych lat tak wiele się zmieniło, wiele jest no-
wych zjawisk i zdarzeń, a życie też się zmienia. Nasze przeżycia, rado-
ści i cierpienia idą za każdym z nas przez całe życie, czy tego chcemy, 
czy nie, a jak naprawdę było? – o tym w moich wspomnieniach. 
     Z trojki naszego rodzeństwa każde ma inne miejsce narodzin. Ja 
urodziłem się w roku 1947 w domu rodzinnym w Wesołowie, moja 
siostra Janina przyszła na świat w roku 1952 w Lusławicach, w dwor-

ku po byłym Ośrodku Arian. Chociaż miałem wtedy pięć lat dobrze 
pamiętam, jak pojechałem furmanką z Antkiem Musiałem, krewnym 
ze Złotej, po moją mamę i siostrę do Lusławic.  

     Z początkiem XX wieku w dworku tym mieszkał wybitny polski 
malarz Jacek Malczewski. W tych okolicach powstała większość jego 
obrazów. Po II wojnie światowej opuszczony dwór popadł w ruinę, 
a w latach 1952-1955 była w nim izba porodowa, którą prowadził dr 
Stanisław Mroczkowski z Zakliczyna. Przez wiele lat współpracowała 
z nim moja babcia Aurelia Ochwat - dyplomowana położna. W roku 
1956 roku w Zakliczynie przyszedł na świat mój młodszy brat Kazik. 
Tym razem mamę i najmłodszego Łopatkę z izby porodowej odbierał 
Janek Ochwat, brat mojej mamy – również tutaj z nim byłem. Bryczkę 

i konie wynajęliśmy od Tośka Krakowskiego i z wielką fetą zajechali-
śmy tym staropolskim zaprzęgiem do babci na Wesołów. Po kilku 
dniach mama z Kazikiem wróciła do domu w Złotej. Dwa lata później 
cała moja rodzina na stałe wróciła na Wesołów. 

T 

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: Dorota 
Radomska,  Sławomir Rudawski, Leon Pitucha, Kazimierz Bagnicki. 

Dworek w Lusławicach w latach po II wojnie światowej. Dwór w Lusławicach nabyty i wyremontowany 
 przez rodzinę Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich. 
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     W Wesołowie, przy głównej drodze w kierunku Stróż, do dziś stoi 
drewniany dom, znany kiedyś przez wszystkich, jako tzw. Dom Ludo-
wy. W okresie okupacji niemieckiej w Zakliczynie zrodził się pomysł, 
aby w sąsiednich wioskach utworzyć filie Gminnej Spółdzielni Samo-
pomocy Chłopskiej „SNOP”. W Wesołowie sklep filialny otwarto 
właśnie w Domu Ludowym. Starsi mieszkańcy Wesołowa wiedzą, o 
który dom chodzi. W okresie międzywojennym stanowił własność 
rodziny Pawlików. W późniejszym czasie stał się własnością Gminy.  
     Po II wojnie światowej dom ten, zwany potocznie – „Ludowiec”, 
odgrywał szczególną rolę wśród społeczności Wesołowa. Spełniał 
wiele społecznych i użytecznych funkcji. W jego trzech izbach funk-
cjonowała Gromadzka Rada Narodowa. Z chwilą powstania gmin 

funkcjonowały tutaj: przedszkole, świetlica, „Koło Gospodyń Wiej-
skich”, „Klub Rolnika” i biblioteka. Doraźnie, w miarę występujących 
potrzeb, w budynku tym odbywano narady, wiejskie zebrania, od-
prawy straży pożarnej i inne okazjonalne spotkania. Było też tutaj 
biuro sołtysa, który w jednym z pomieszczeń załatwiał sprawy miesz-
kańców Wesołowa. Przez jakiś czas budynek stał niewykorzystany - 
nie było środków na jego remont.   
     W latach naszej młodości „Ludowiec” był miejscem koleżeńskich 
spotkań, zabaw i wieczorków tanecznych, urządzanych przez Ochot-
niczą Straż Pożarną, „Koło Gospodyń” lub „Klub Rolnika”. W przybud-
ówce budynku mieścił się garaż, w którym Ochotnicza Straż Pożarna 
przechowywała strażacką „sikawkę”; był to starej konstrukcji, cztero-
kołowy wóz strażacki, z ręcznie napędzaną pompą tłokową.  
     W miarę upływu lat w Domu Ludowym funkcjonował „Klub Rolni-
ka” oraz świetlica. Zajęcia świetlicowe prowadziła Maria Wojtano-
wicz, a adapter „Bambino” i nowy telewizor przyciągały młodzież 
z całego Wesołowa i okolicznych wiosek - szczególnie w czasie waka-
cji. W drugim z pomieszczeń funkcjonowała klubo – kawiarnia, pro-
wadzona przez Jolę Gnoińską. W tym czasie zrealizowano wiele do-
brych pomysłów i inicjatyw, akceptowanych przez mieszkańców - 
zwłaszcza przez dorastającą młodzież. Nareszcie coś pozytywnego 
w wiosce zaczęło się dziać. Wspólnie spędzane wieczory, dogodne 
miejsce koleżeńskich spotkań i dobrze zorganizowana działalność,  
zaczęły ludzi zbliżać ku sobie, umacniając sąsiedzką więź i przyjaźń. 
W Wesołowie żyło się więc weselej, jak mówi nazwa tej wsi.  
     W październiku 1946 roku, gdy moi rodzice brali ślub, przyjęcie 
weselne odbywało się w domu moich dziadków - Antoniego i Aurelii 
Ochwatów. Miejsca do tańca w ich domu było mało, więc dziadek 
wynajął salę w „Ludowcu”. Tak oto historia tego obiektu związana 
jest również z moim życiorysem. W latach 50.XX wieku w Domu Lu-
dowym było przedszkole, do którego chodziłem. Poznałem wtedy 
wielu kolegów i koleżanek, z którymi później spotkałem się w miej-
scowej szkole podstawowej. Wraz ze mną do przedszkola m.in. cho-
dzili: Ludwik M. Drużkowski, Janek Ochwat, Tadek Jurkiewicz, Tosiek 
Tomaszek, Maciek Pawlik i Józek Osiecki. Z dziewczyn pamiętam 
Basię Pałkównę, Marysię Zając, Elę Włodarczyk, Kazię Musiał, Jaśkę 
Machetównę, Marysię Musiał i Basię Wojtanowicz. Z dziewczynami 
zawsze toczyłem bój o jedną z atrakcyjnych zabawek, a była nią ma-

szyna do szycia na korbkę. Z chłopcami, zazwyczaj z Tadkiem Jurkie-
wiczem, biliśmy się o pudło drewnianych klocków i ołówkowe kredki.  
     Pewnego razu ukryłem kilka kredek w kieszeniach spodni. Ponie-
waż jedna z kieszeni była przetarta, więc podczas zabawy w „kółecz-
ko” kredki z nogawek zaczęły mi wypadać. Po tym zdarzeniu przez 
kilka następnych dni nie miałem odwagi pokazać się w przedszkolu. 
W tym czasie dzieci kleiły biało - czerwone chorągiewki na pochód 
pierwszomajowy. Ja także chciałem je mieć, więc z dziadkiem Anto-
nim poszedłem do przedszkola, lecz chorągiewek było już brak. Zrobi-
ło mi się żal, lecz jakąś karę ponieść musiałem – przynajmniej tak 
stwierdził mój dziadek. Naszą wychowawczynią w grupie była pani 
Knapikówna - imienia już nie pamiętam, a posiłki przyrządzała Rózia 

Malisz. Jesienią 1954 roku, po ponad rocznym pobycie w tutejszym 
przedszkolu, rodzice zabrali mnie do Złotej, gdzie rozpocząłem naukę 
w pierwszej klasie tutejszej szkoły podstawowej. To jeszcze nie koniec 
moich przygód z przedszkolem – do tego tematu jeszcze wrócę. 
     Dziś Dom Ludowy w Wesołowie znów jest własnością prywatną, 
zaadaptowany do celów mieszkalnych.  

     Wcześniej wspomniałem, że 
do I i II klasy  Szkoły Podstawo-
wej chodziłem w Złotej. W roku 
szkolnym 1956/57, z woli rodzi-
ców, dalszą naukę od klasy III 
kontynuowałem już w Wesoło-
wie pod okiem moich dziad-
ków, ale wakacje i ferie spędza-
łem u rodziców w Złotej. 
     Z tamtych dziecięcych lat 
przytoczę kilka wspomnień.     
Moją pierwszą lekturą szkolną, 
była książka Marii Konopnickiej 
pt. „Na jagody”. Przeczytałem ją 
w styczniu 1955 roku w czasie 
ferii zimowych. Było to bajecz-
nie ilustrowane, pierwsze wy-
danie tej książki, którą ze szkol-
nej biblioteki przyniósł mi star-

szy kolega Józef Kraj – syn miejscowego sołtysa. Miałem nauczyć się 
na pamięć wybrany fragment z tej książki, co z gorliwością zrobiłem. 
Sołtys, Feliks Kraj, był szanowaną postacią nie tylko w Złotej. Miał 
ośmiu synów: Stanisława, Edwarda, Kazimierza, Feliksa, Józefa, Tade-
usza, Bolesława i najmłodszego Michasia. Dlaczego siódmemu 
z synów dano na imię Bolek? Zgodnie z ówczesnym zwyczajem ojcem 
chrzestnym siódmego z kolei syna w rodzinie był Prezydent Polski. 
W tamtych latach był nim Bolesław Bierut, więc chrześniakowi dano 
imię Bolesław - tak było naprawdę. Już w młodym wieku Bolek wyje-
chał do Stanów Zjednoczonych i nie mam z nim kontaktów.  
     Pewnego razu, w marcu 1955 roku, po lekcjach wracałem z Tad-
kiem Jankoszem do domu na skróty. Przy remizie strażackiej z głów-
nej drogi zboczyliśmy w stronę Złockiego Potoku, płynącego wzdłuż 

Zakliczyn - Rok szkolny 1958/59. Klasa VI A Zbiorczej Szkoły  
Podstawowej w Zakliczynie, z wychowawczynią klasy Zofią Wach. 

Lata 60.XX wieku. Grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej w Złotej. 
W pierwszym rzędzie, czwarta od lewej (w okularach), Władysława 
Mortko - Kwiek - absolwentka Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 

Moja pierwsza przeczytana książka, 
a zarazem lektura szkolna. 
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pastwisk i ogrodów na skraju naszej wsi. Latem i w porach suszy ten 
malowniczy strumyk często bywał wyschnięty, lecz w czasie wiosen-
nych roztopów zmieniał się w rwącą rzekę, hucząc złowrogo wśród 
głazów i korzeni rosnących wokół drzew.  Żeby wrócić do domu nale-
żało potok przeskoczyć, ale łatwo nie było. Odważyłem się jednak 
i z dalekiego rozbiegu skoczyłem, lądując w rozmiękłej ziemi na dru-
gim brzegu. Przyszła kolej na Tadeusza, który dość długo zwlekał i nie 
mógł się zdecydować na skok. Zachęcałem go, jak tylko mogłem 
i pochylony nad wodą chciałem podać mu dłoń, trzymając teczkę 
z książkami w drugiej ręce. W tym momencie straciłem grunt pod 
nogami, wpadając do bulgocącej kipieli. Wartki nurt poniósł mnie 
w dół rzeki. Na pierwszym zakręcie jakiś cudem wylądowałem na 
brzegu. Nie wiem, jak to się stało, nie miałem jednak teczki, którą 

porwała woda. Wkrótce ktoś ją odnalazł i odniósł do domu - wylądo-
wała w przybrzeżnym błocie. Co było potem? Wystraszony i przemo-
czony udałem się do domu, ale zanim doszedłem wszyscy wiedzieli, 
że coś się stało. Na głowie miałem czapkę pilotkę, więc nie słyszałem, 
co moja mama krzyczała, biegnąc w moim kierunku. Dobrze, że Ojca 
w domu nie było - tym razem mi się upiekło. Po zdjęciu przemoczo-
nego ubrania natarto mnie spirytusem i wpakowano do łóżka pod 
pierzynę. Zalane książki udało się wysuszyć, ale zeszytów nie dało się 
uratować – poszły na podpałkę do pieca. Nazajutrz w szkole, za nie-
fortunny powrót na skróty do domu, obaj z Tadkiem, moim kuzynem, 
pokutowaliśmy w klasie na klęczkach.   
     Innym razem, podczas wakacji w Złotej, udałem się z kuzynami na 
grzyby do „sośliny”. Był to nieduży, sosnowy lasek państwa Wiśniew-
skich z Granic. To jeden z przysiółków Złotej, przy drodze z Biskupic 
Melsztyńskich do Lewniowej i Biesiadek. W jednym z tutejszych do-
mów żył Michał Koniarz z żoną, wyższą od niego o głowę. Często się 
śmiano, że chcąc żonę pocałować Michał musiał stanąć na taborecie 
lub kazać się jej schylić. Był to poczciwy, lecz łatwowierny człowiek, 
który nie znał się na żartach. Często u nas pracował; pomagał przy 
sianokosach, młócił zboże po żniwach - nigdy nikomu nie odmówił. 
Dzierżawiliśmy od niego pastwisko nad wspomnianym już potokiem, 
tzw. „Koniorzowe”. Tamtego dnia uzbieraliśmy w lesie sporo kurek 
i kilkanaście podgrzybków, więc wracaliśmy zadowoleni. Wychodząc 
z lasu chcieliśmy po drodze coś spsocić. Ktoś z nas zaproponował, aby 
odwiedzić Michała Koniarza. Z daleka było już widać, jak krzątał się po 

obejściu, więc postanowiliśmy z nim pożartować, ruszając w kierunku 
jego domu. Nie zauważył, że się zbliżamy. Przy jego domu rosła grabi-
na i tam się przyczailiśmy. O! Jakie ładne grzyby? - któryś z nas krzyk-
nął, podnosząc w górę znalezionego w „soślinie” okazałego pod-
grzybka. - Jest następny!, jeszcze ładniejszy! Zaciekawiony pan Michał 
spojrzał za siebie i przerywając pracę zaczął nadsłuchiwać, co się tam 
dzieje. Wreszcie nas zauważył i krzyknął do nas – to wyście do mnie 
przyszli na grzyby! Ja wam pokażę! Z wielkim, sękatym kijem ruszył 
z impetem w naszym kierunku. Po chwili mieliśmy dość żartów, 
a podczas ucieczki pogubiliśmy wszystkie grzyby. 
     Tak rozzłoszczonego pana Michała nikt z nas jeszcze nie widział. 
Przez dobre pół godziny gonił nas przez łąki, nie dając za wygraną. 
Jeszcze przez kilka dni był na nas wściekły. Nie chciał uwierzyć, że 
zrobiliśmy mu kawał, pokazując grzyby zebrane w lesie. W jego przy-
domowej grabinie grzyby nigdy nie rosły.  
     Takich humorystycznych zdarzeń i sytuacji przeżyłem w Złotej 
więcej. Wszystkich już dobrze nie pamiętam, jednak niektóre scenki 
i wydarzenia z tamtych odległych lat spróbuję jeszcze odtworzyć. 
      Rodowici mieszkańcy Złotej na co dzień rozmawiają z charaktery-
styczną dla nich wymową. Tego się nie da nauczyć i trudno naślado-
wać, po prostu trzeba się tutaj urodzić. Specyficznej wymowy używali 
zwłaszcza mieszkańcy starszego pokolenia. Dziś złocką gwarę słychać 
już coraz rzadziej. Za moich czasów zwykle zwracano się do siebie 
z charakterystycznym zwrotem przy imieniu. Zwrot ten dotyczył 
zwykle nazwiska albo imienia rodziców, czasem ich funkcji, np.: Bolek 
od Felyna, Józek od Cysorza, Julka od Teofila, Tadek od Kaśki, Michaś 
od Piecha, Marian od Żerkowskiego, Bolek od sołtysa, itp. Było to coś, 
jakby w stylu rosyjskim. W wielu przypadkach mieszkańców wsi roz-
poznawano po ich przezwisku: Giguś, Szubik, Pidruś, Cipciol, Filanc, 
Loga. Bardzo przepraszam osoby, których te zwroty dotyczyły, nie 
robię tego złośliwie. Wszyscy w Złotej przezwiska te  znali, podałem 
tylko kilka przykładów, że tak naprawdę było.  
     Kolejna, humorystyczna scenka też pochodzi ze Złotej.  Za moich 
czasów był tutaj tylko jeden sklep. Mieścił się w domu rodziny Pie-
chów, obok budynku starej szkoły, w którym zacząłem naukę. 
W tamtym okresie sprzedawcą w sklepie był Jan Salamon. Pewnego 
razu, a było to podczas wakacji, byłem naocznym świadkiem, jak po 
zakupy do sklepu wszedł mały chłopiec, mocno ściskając w dłoni 
karteczkę z wykazem artykułów, które kazano mu kupić. Sprzedawca 
przyjął od chłopca kartkę z zawiniętymi w nią pieniążkami i spytał – 
chłopczyku, a od kogoś ty? Od Cipciola - odrzekł speszony malec, 
a wszyscy obecni w sklepie głośno zarechotali ze śmiechu. Wystra-
szonemu malcowi wcale do śmiechu nie było. Nie wiedząc, z czego się 
wszyscy śmieją, po prostu zwiał ze sklepu. Może dotąd był pewien, że 
„Cipciol”, to jego prawdziwe nazwisko, więc z przyzwyczajenia je 
wymienił. Zrobiło mi się go żal. Zapewne chłopiec już więcej nie poka-
zał się w sklepie.   
     W innym przezwisku miałem swój osobisty udział. Z początkiem lat 
sześćdziesiątych jednym ze znanych seriali telewizyjnych był „Znak 
Zorro”. Jego główny bohater Don Diego tak mi zaimponował, że 
postanowiłem wcielić się w tę rolę. Byłem już w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Nowej Hucie i wakacje miałem spędzić w rodzinnym 
Wesołowie, ale na kilka dni przyjechałem do kuzynów w Złotej.  
Przywiozłem z sobą atrybuty „Zorra”, tj. szpadę, kapelusz i maskę, jak 
w prawdziwym serialu. (Moje mało czytelne już zdjęcie w przebraniu 
„Zorra” jest załączone do tekstu).  
     Zbliżał się wieczór. Dobrze już pociemniało, a sąsiad Felek Droż-
dżowicz, który mieszkał w pobliżu domu Jankoszów, wciąż jeszcze 
ciupał gałęzie u siebie za stodołą. Nie wiedział, że przyjechałem do 
Złotej. Moim kuzynom, Tadkowi i Józkowi, przyszedł do głowy genial-
ny pomysł, by go postraszyć i przy okazji dobrze się pośmiać. Przebra-
łem się szybciutko w swój przywieziony strój, na plecy zarzuciłem 
czarną chustę babci Anny i w trójkę, skradając się po cichu, ruszyliśmy 
w stronę stodoły sąsiada. Będąc już blisko walnąłem szpadą w stertę 
narąbanego drzewa, a w Felka jak gdyby piorun trzasnął – stanął jak 
wryty i zaniemówił z wrażenia. Z siekierą i długim kijem przyjął pozy-
cję obronną, krzycząc - chodź! - no chodź tu! Jak ci przyłożę tą logą, to 
matka cię nie pozna! i zaczął się wycofywać w stronę swojego domu. 
Widząc, że pomysł chwycił, moi kuzyni nie mogli powstrzymać się 

Odrestaurowany zabytkowy 
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Złotej. 
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od śmiechu i wyskoczyli z ukrycia. Felek wciąż nie był pewien, co tak 
naprawdę się stało. Jak zdjąłem maskę wtedy mnie poznał i zaczął 
gonić. Uciekając wołaliśmy do niego – loga! loga! W ten sposób Felek 
został już „logą” do końca życia. Dziś jest mi jakoś smutno i głupio. 
Felka Drożdżowicza z nami już nie ma, kuzyna Tadka też nie ma, 
przybywa srebrnych włosów, a mnie wciąż się wydaje, że było to tak 
niedawno, chociaż od tamtych dni minęło już prawie sześćdziesiąt lat. 
     W roku 1954 byłem już uczniem drugiej klasy Szkoły Podstawowej 
w Złotej. Za kilka dni miała się odbyć szkolna loteria fantowa. 
Uczniowie mieli wykupić losy - po złotówce za sztukę. Wpływy 
z loterii miały stanowić uczniowski wkład w budowę nowej szkoły 

w Złotej. Miałem zaoszczędzone dwa złote, więc stałem cierpliwie 
w długiej kolejce przy okienku z losami. Gdy podchodziłem już blisko 
moje pieniądze gdzieś „wcięło” - już ich nie odnalazłem, a losy kupić 
musiałem. Do domu miałem dość blisko, wiec szybciutko pobiegłem 
poprosić mamę o te nieszczęsne dwa złote, które zgubiłem albo ktoś 
mi je podwędził. Tymczasem mamy w domu nie było, więc coś musia-
łem wymyślić i wymyśliłem. Otworzyłem komorę i wziąłem kilka jajek, 
które sprzedałem w sklepie i wykupiłem w szkole dwa losy. Obydwa 
były wygrane; wylosowałem żółte sznurówki do butów i cykorię do 
kawy. Po tym zdarzeniu z posępną miną wróciłem do domu. Wieczo-
rem wybrałem w stajni kilka jajek spod kwoki i odniosłem na swoje 
miejsce w komorze. Lepiej nie mówić, co było potem, jak mama 
chciała przyrządzić ojcu jajecznicę? Błagałem, by nie skarżyła tacie, 
który w sobotę wrócił z budowy do domu.  
     Kolejna historia miała miejsce w roku 1957. Zbliżały się Święta 
Wielkanocne, więc na ferie świąteczne przybyłem z Wesołowa do 
Złotej. Od kilku dni trwały przygotowania do palenia „Judasza”. Była 
to stara, wielkanocna tradycja, więc nie mogliśmy o niej zapomnieć. 
W południowych Regionach Polski palono pozostałe po zimie śmieci 
i zeszłoroczne liście, zgarnięte w wielki stos, który był podpalany po 
z zapadnięciu zmroku w Wielki Czwartek. Ogniska te nazywano „pa-
leniem Judasza”. Ogień w pobliżu uprzątniętych domostw był sygna-
łem, że rozpoczynają się obchody Wielkiej Nocy. Dzisiaj już ginie ten 
prasłowiański zwyczaj i tylko starsi mieszkańcy wsi o nim pamiętają. 
     Moje wspomnienie dotyczy właśnie palenia Judasza. Było to 
w Wielki Czwartek, zbliżał się wieczór, lecz było jeszcze dość widno. 

Grupki rozochoconej młodzieży dawały już upust emocjom wokół 
dymiących ognisk. Nie chcieliśmy być gorsi, więc też chcieliśmy się 
zabawić w trójkę: moi kuzyni Tadek i Józek Jankoszowie, no i ja. Pójść 
z nami chciał jeszcze najmłodszy Tosiek, lecz mu zwialiśmy.  
     Do długich kijów przyczepiliśmy stare opony rowerowe, bo świet-
nie się paliły i ruszyliśmy w wieś. Nasza radość nie trwała jednak 
długo. Machając pochodniami pod oknami pobliskich domów wywo-
łaliśmy okropną awanturę. W obawie przed zaprószeniem ognia 
Franek Potępa i jego sąsiad Myszka gonili nas, aż pod remizę w Złotej 
(tzw. „budę”). Było tam sporo ludzi, gdyż robotnicy zjeżdżali już 
z budów na Święta Wielkanocne do swoich rodzin. Mnie i kuzynowi 

Tadkowi udało się 
zmylić goniących nas 
sąsiadów i wmieszać 
się w tłum przyjezd-
nych, gdzie postanowi-
liśmy przeczekać. 
     W czasie ucieczki 
gdzieś zawieruszył się 
Józek. Po drodze zgubił 
pochodnię i wpadł do 
stajni pana Myszki, 
robiąc wiele hałasu. 
W tym czasie jego 
żona doiła krowę i tak 
się wystraszyła, że 
wybiegając z krzykiem 
rozbiła skopiec z mle-
kiem. 
     W drodze powrot-
nej podpaliliśmy jesz-
cze słomę po kopcu na 
ziemniaki przy moim 
domu, zanim poszliśmy 
spać. Jak później się 

okazało pan Myszka rozpoznał Tadeusza i sprawa się wydała. Naza-
jutrz nasi rodzice o wszystkim już wiedzieli, a ja do końca ferii w Złotej 
miałem zakaz wychodzenia wieczorem z domu. 
     Pewnego razu znowu miałem przygodę. Mieszkałem w Wesołowie, 
lecz część wakacji spędzałem u rodziców w Złotej. Zbliżał się koniec 
sierpnia, zakończono koszenie zboża i rozpoczęto omłoty. Jak zwykle 
u nas w stodole zboże cepami młócił Michał Koniarz z „Granic”, a ja 
w tym czasie wraz z kolegami strząsałem śliwy u sąsiada.  
     W pewnej chwili ktoś nas przepłoszył i zaczęliśmy uciekać. Podczas 
ucieczki skoczyłem bosą stopą na zeschłą gałąź ze śliwy i dalej już 
kuśtykałem na jednej nodze, włócząc kolczastą gałąź u drugiej nogi. 
Gdy uwolniłem nogę nie mogłem na niej stać, nie mówiąc o tym, bym 
mógł dalej uciekać. Zaprowadzono mnie do domu Teofila Musiała. 
     W tym czasie na urlopie była jego najstarsza córka Jania - dyplo-
mowana pielęgniarka, więc szybko się mną zajęła. Długo nie dałem 
tknąć swej obolałej nogi, chociaż trzymało mnie trzy osoby. Wreszcie 
Janina wyciągnęła spory kawałek kolca, dezynfekując ranę jodyną. Na 
drugi dzień wróciłem na Wesołów. Wkrótce o bólu już zapomniałem; 
biegałem, grałem w piłkę, chodziłem nad Dunajec - czułem się zdrów. 
Nadeszła jesień, a potem zima i wtedy zauważyłem, że kostka u mojej 
prawej zaczyna puchnąć. Początkowo nie czułem bólu, lecz dziadek 
zabrał mnie do lekarza – do doktora Mroczkowskiego, który nogę 
nakazał moczyć w nadmanganianie potasu. Po kilku dniach zrobił się 
mały ropień, z którego wyszedł tkwiący w mej nodze kolec ze śliwy. 
Wszystko dobrze się zakończyło, jak wiele innych zdarzeń sprzed lat, 
ale wspomnienia o nich przetrwały w mojej pamięci do dziś.   
     W Złotej funkcjonowało kilkanaście małych, prywatnych cegielni. 
Była tam odpowiednia, dobrej jakości glina, która świetnie się nada-
wała do wypalania cegły. Wspomniałem, że większość mieszkańców 
Złotej, to ludzie przedsiębiorczy i gospodarni, więc każdą, nadarzającą 
się okazję do interesu umieli wykorzystać. Jedna z cegielni była o kilka 
domów dalej, Bieleckich. Mówi się, że licho nigdy nie śpi. Pamiętam, 
że przy cegielni był głęboki wykop, z którego brano glinę na cegły,  

Nowy Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Złotej. 

Pozycja obronna w stroju „Zorro”. 
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i małe schodki, po których można było zejść do wewnątrz wykopu. 
Któregoś dnia po lekcjach wracaliśmy do domu i ktoś z kolegów za-
proponował skakanie do wykopu, więc na komendę zaczęło się ska-
kanie - kto skoczy dalej? Ja też skoczyłem, ale do domu wróciłem już 
z ręką na temblaku. Posłano po miejscowego „znachora” nazwiskiem 
Piech (przezwisko Szubik), który złamaną rękę poskładał i włożył 
w gips. Była to prawa ręka, więc ubrać się nie mogłem, a o pisaniu 
mowy nie było. W sobotę, gdy ojciec wrócił do domu, znów mi się 
oberwało; aby się dobrze goiło - powiedział. Jeszcze dość długo siada-
łem na progu domu i jadłem lewą ręką - musiałem sobie radzić. 
W drodze powrotnej ze szkoły koledzy ze mnie się naśmiewali, więc 
ich goniłem z paskiem, trzymanym w lewej ręce. Płakałem z bólu 

i wściekłości, więc jeszcze bardziej mi dokuczali. Minęło kilka dni, 
jeszcze nie wydobrzałem, jak do naszego domu wpadła osa i tak mnie 
użądliła w wargę, gdy jadłem, że zapomniałem jak się nazywam. Nie 
dość, że rękę nosiłem na temblaku, to jeszcze gęba okrutnie mi zapu-
chła. Siedziałem w domu przy oknie i odgrażałem chłopakom, za 
głupie miny, które do mnie robili. 
     To jeszcze nie koniec przygody z moją ręką. Tę samą, prawą rękę, 
złamałem po raz drugi na Wesołowie. Było to w piątej klasie, podczas 
wesela Rózi Malisz. Bawiono  się w domu Jana Ochwata (murarza). 
Przed jego domem leżały kręgi betonów na studnię, na których stojąc 
zaglądaliśmy przez okna. Z powodu koleżeńskich żartów tak niefor-
tunnie spadłem na ziemię, że znów złamałem rękę. Tym razem posła-
no po Władysława Malika z Woli Stróskiej, który złamaną rękę po-
wtórnie złożył. Było już późnym wieczorem, nadeszła wielka burza, 
więc Malik musiał u nas nocować. Także tym razem ręka się wygoiła. 
Nieraz sobie myślałem, czemu los mnie tak często doświadcza – może 
dlatego, bym wreszcie bardziej poważnie podszedł do życia.  
     Swoją przygodę z przedszkolem na Wesołowie kontynuowałem też 
w Złotej. Było to w roku 1957, w czasie letnich wakacji. Po ukończeniu 
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Wesołowie na wakacje udałem 
się do rodziców w Złotej. Wcześniej wspomniałem, że ojciec pracował 
z dala od domu, a mama opiekowała się moją siostrą i bratem, który 
niedawno się urodził. Janina miała pięć lat, lecz sama nie chciała 
chodzić do przedszkola? Gdy przyjechałem do Złotej sytuacja tro-
szeczkę się zmieniła. Rankiem odprowadzałem ją pod szkołę, w której 
było przedszkole, a popołudniu szedłem po nią, prowadząc ją za rękę, 
aby nie wpadła pod furmankę lub do przydrożnej fosy. 
     Wszystko byłoby dobrze, gdyby moja siostrzyczka chciała mnie 
słuchać. Któregoś dnia podprowadziłem ją pod szkołę, a ona wy-
mknęła się po cichu i sama przyszła do domu. Odtąd po kilka godzin 
dziennie siedziałem z nią w przedszkolu, żeby znów nie uciekła.  
Bawiłem się z maluchami, rysowałem i jadłem z nimi. Mógłbym tam 
chodzić dłużej gdyby nie fakt, że po obiedzie wszyscy musieli odpo-
czywać – godzinka drzemki lub dwie. Ja też musiałem się położyć, 
chociaż tego nie chciałem. Gdy usłyszałem, jak moja mama idąc ze 
sklepu rozmawia z kimś przed szkołą, zerwałem się z leżaka i poskar-
żyłem, że nie chcę spać. Już więcej w przedszkolu się nie pojawiłem. 
Wkrótce wróciłem na Wesołów, gdzie miałem własne pomysły na 
życie, jak spędzić w przyjemny sposób swój wolny czas – nawet 
wbrew woli moich dziadków. Następny kontakt z przedszkolem mia-

łem już w wieku dorosłym z własnymi dziećmi. Gdy mojej córeczce 
Basi miałem pleść warkoczyki i wiązać na nich kokardki, przyszły mi na 
myśl moje lata przedszkolne. Wolałem chodzić na wywiadówki, cho-
ciaż i tutaj też mogło się coś przytrafić. Z perspektywy minionych lat 
były to jednak najmilsze chwile w życiu, które do dziś wspominam.  
     Dzisiaj jestem pradziadkiem, mam samych wnuków i jedne-
go prawnuczka, lecz nie mam wnuczki - nie mam więc komu pleść 
warkoczyków. Mogę już tylko spisać swoje przygody i pomysły z lat 
szkolnych, jako najmilsze wspomnienia.  
     Moją najbliższą rodziną w Złotej była rodzina Franciszka i Marii 
Jankoszów. Mieszkali w starym, rodzinnym domu pod strzechą, 
w pobliżu płynącego poniżej ich domu potoku.  Kiedyś był to dom 
moich dziadków. Tam kiełkowały nasze dziecięce lata i dojrzewały 
wspomnienia. Pierwsza córka Jankoszów odeszła wkrótce po urodze-
niu. Maleńki grób Gieni leży w pobliżu kaplicy na cmentarzu. W moich 
młodzieńczych latach kaplicy jeszcze nie było. Wraz z nią przybyło 
tutaj mogił oraz znajomych nazwisk na mogiłach. W kolejnych latach 
przyszły na świat kolejne dzieci Jankoszów: Tadeusz, Józef, Tosiek, 
Szczepan, Zosia i Kazik. Gdy miał się urodzić Szczepan wuj Franek 
przyprowadził do nas wieczorem swych starszych synów. Tej nocy 
spaliśmy więc w  trójkę: Tadeusz, Józek i ja. Najmłodszy Tosiek pozo-
stał w domu pod czujnym okiem babci Anny. Na drugi dzień o jedne-
go mieszkańca Złotej było już więcej. 
     Kilka lat temu byłem na odwiedzinach w Złotej. Chciałem zobaczyć 
moją, drugą rodzinną wieś i spotkać znajomych ludzi, którzy tam 
jeszcze zostali. Ich dzieci właściwie nie znam. Niektórzy tak są podob-
ni do rodziców, że z twarzy można odczytać ich nazwiska. Najmłodsza 
córka Józefa i Julii Łachów też jest podobna do mamy z lat jej młodo-
ści. Chociaż widziałem ją po raz pierwszy, jednak poznałem, że to ich 
córka. Bardzo się ucieszyłem z króciutkiego spotkania z Janiną – sio-
strą Julii. Przyjechała odwiedzić siostry w Złotej, gdzie przecież się 
urodziła. Poznałem ją z daleka, była taka jak dawniej, z upiętym ko-
kiem włosów, z miłym uśmiechem na twarzy. Wyglądała tak młodo, 
jakby lat jej ubyło.  Podczas pisania książek dopiero się dowiedziałem, 
że siostry Musiałówny; Jania, Kazia, Stefa i Julia, to są moje kuzynki. 
     Świat chyba trochę zwariował - dokąd tak pieszy? Dokoła tylu 
znajomych i przyjaciół, których gdzieś zgubiliśmy po drodze, a my nie 
mamy czasu nawet się z nimi spotkać. Dawniej w Złotej czas płynął 
wolniejszym rytmem. Mimo swych dziewięćdziesięciu lat wuj Franek 
Jankosz cieszył się jeszcze zdrowiem. Chociaż już niedosłyszał, ale 
można się było z nim porozumieć. Raz jeszcze wybrał się ze mną na 
przechadzkę, chciałem odwiedzić miejsce, gdzie kiedyś „na pagórku” 
stał nasz rodzinny dom, w którym przyszedł na świat także mój ojciec. 
Teraz rosną tu tylko drzewa: czereśnie, grusze i orzechy, które posa-
dził wuj Franek. Widziałem wspaniałego jesiona, którego posadził 
kuzyn Tadeusz. Było to w roku 1956, w dniu naszej Pierwszej Komunii 
Świętej, do której przystąpiliśmy w Złotej, a potem wyjechałem na 
Wesołów. Widząc to okazałe drzewo uświadomiłem sobie, że moje 
korzenie są także tutaj i żaden zakątek tej Ziemi nie jest mi obcy.  
     Dziś Tadka Jankosza z nami już nie ma. Nie ma też wuja Franka, 
cioci Marii i moich rodziców. W miejscu, gdzie kiedyś stał dom pra-
babci Katarzyny Drożdżowicz, w którym także mieszkałem, dziś 
mieszka w nowym domu Jankoszów ich córka Zosia Cybulska 
z mężem Henrykiem oraz córeczką Sylwią. Naprzeciw, po drugiej 
stronie drogi, mieszka jej brat Kazik z rodziną. Tuż obok mieszka już 
nowe pokolenie rodziny Łachów i Musiałów. Od niepamiętnych lat 
tędy prowadzi polna droga do tzw. „przyśnicy”. Jest to niewielka 
łączka, z której odchodzą drogi w kilku kierunkach. Bardziej właściwa 
byłaby nazwa „rozstaje”. Tam kiedyś pasano krowy, przy których 
można było na chwilkę przysnąć i coś sobie przyśnić. Może to bardziej 
właściwe skojarzenie, a może tajemnica tej nazwy dawno odeszła 
wraz z najstarszymi ludźmi ze Złotej. Z „przyśnicy” prowadzą dróżki 
do przysiółków Granice, Debrza i Wielka Góra, a także droga w kie-
runku wiosek - Lewniowa i Biesiadki. 
     Dzisiejsza Złota nie jest już wioską z naszych młodzieńczych lat. Tak 
wiele się tutaj zmieniło. Po drugiej stronie drogi powstała nowa Złota, 
w której mieszkają wnuki albo prawnuki moich dawnych sąsiadów 
i znajomych. Są to już nowe pokolenia i inne już czasy. Dalszy ciąg 
wspomnień w następnym numerze „Kuriera” (Władysław Łopatka). 

Rok 1952 w Złotej. Pamiątkowa fotografia gości weselnych w rodzinie 
Drożdżowiczów. Pierwszy od lewej wśród dzieci mały Władek Łopatka. 
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XIII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Siatkówce Kobiet 
i Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 

 
 niedzielę 20 czerwca 2021 roku odbędą się XIII Mistrzostwa 
Krakowa w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn o „Puchar Prezydenta 

Miasta Krakowa”. Organizatorem imprezy jest Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF, a w gronie współorganizatorów i partnerów 
imprezy Województwo Małopolskie, Com Com Zone, Szkoła Aspiran-
tów PSP, KS „Bronowianka” oraz „Małopolanka” THIER. 
     Zawody mężczyzn odbędą się na obiektach Centrum Rozwoju Com 
Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 i na obiektach Szkoły Aspirantów 
PSP na os. Zgody 18 w Nowej Hucie. Zawody kobiet będą rozegrane 
na obiektach KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie.  
     Rejestracja zespołów męskich, weryfikacja zawodników oraz roz-
grzewka od godz. 8.00, a o godz. 9.30 nastąpi rozpoczęcie gier. Reje-
stracja, weryfikacja i rozgrzewka zespołów kobiecych od godz. 15.30. 
O godz. 16.30 nastąpi rozpoczęcie gier. Partnerem medialnym Mi-

strzostw będzie „Kurier Małopolskiego TKKF”.     
1. Prawo udziału w Mistrzostwach mają zespoły, które do dnia 
7 czerwca 2021 roku opłaciły wpisowe w wysokości: 
- kobiety: 200  zł 
- mężczyźni: 250  zł 
na konto Małopolskiego TKKF: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001. 

     Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
2. W Mistrzostwach mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku 
życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna 
prawnego - zał. Nr.2). Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób, przy 
czym w grze na boisku musi brać udział 6 osób. 
     W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy 
zakończyli grę w klubach sportowych w sezonie 2020/2021 i mają 
roczną przerwę w rozgrywkach PZPS. Dodatkowo w każdym zespole 
dopuszcza się do udziału w Mistrzostwach Mężczyzn: 
- zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia (ur. 1986 i starsi), 
- dwóch zawodników najwyższej ligi, organizowanej przez dany OZPS 
(bez względu na wiek). 
     W Mistrzostwach Kobiet dopuszcza się zawodniczki najwyższej ligi, 
organizowanej przez dany OZPS (bez względu na wiek). Wszystkich 
zawodników obowiązuje wypełnienie oświadczenia COVID-19 
     Regulamin ramowy Mistrzostw jest dostępny na stronie interne-
towej Małopolskiego TKKF www.tkkf.com oraz na facebooku: 
www.facebook.com/MTKKF (XIII Mistrzostwa kobiet i Mężczyzn 
w Siatkówce o „Puchar Prezydenta M. Krakowa”. Więcej informacji 
udziela pani Katarzyna Oleksy tel. 506.477.006. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 
                               

      Zaproszenie do udziału 
w Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF – Cztery Pory Roku – w Tenisie Stołowym 

    Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 

     
arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF zaprasza do udziału w Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Cztery Pory 

Roku - w Tenisie Stołowym. Wszystkie turnieje odbędą się w hali KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. 
 

W 

Z 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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I. Zgłoszenia do udziału w każdej z imprez, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com na trzy dni przed zawodami w niżej podanych terminach. 
Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia elektronicznie nie będą dopuszczeni do turniejów. Każdorazowo daty turniejów i miejsce zawodów, mała 

czy duża hala sportowa, uzależnione będą od ilości zgłoszonych osób do danego turnieju.  
 

Pierwszy turniej „Grand Prix” odbędzie się w sobotę 26.czerwca 2021 roku, wg podanego poniżej programu zawodów.  
Telefon kontaktowy 515.182.228 

 

26 Czerwiec 2021 r.  „Grand Prix” Nr I Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpisowego do 23.06.2021 r. włącznie. 

- Październik 2021 r „Grand Prix” Nr II.  

- Listopad 2021 r. „Grand Prix” Nr III  

- Listopad 2021 r. „Grand Prix” Nr IV  

 

a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgłoszenie 
– zgoda), z potwierdzeniem stanu zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dziecka w zawodach. 

  
b. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (pow. 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, doko-

nywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do nin. Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich 
zdrowia i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. W zgłoszeniu podajemy nazwę klubu lub instytucji, z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej. 
 

c. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:  

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki 
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. 

Krakowski Bank Spółdzielczy 
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 

   

 

1. Prawo udziału w imprezie mają: 
* dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także: 
* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek, 

* czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 
* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2020 roku. 

2. Wpisowe do udziału w turniejach „Grand Prix” wynosi : 
- dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych - 15 zł 
- kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                             -  20  zł 

3. Wpisowe do gier deblowych „open” 
* od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł. 

* od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł. 

4. Proponowany program rozgrywek we wszystkich turniejach: 
godz.   8:15 – 9.00  -  rozgrzewka i weryfikacja zawodników do lat 15. 

godz.   9:00 – 9:15  -   otwarcie  turnieju zawodników do lat 15. 
- godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców: 7-10 lat i 11 -15 lat. 

- godz.10.00-11.00 rozgrzewka i weryfikacja zawodników dorosłych. 
- godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn: 16 – 45, 46-60, pow.60 lat. 

godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”. 
godz.14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. 

godz.15:00 – zakończenie zawodów. 

5.  Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. 

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w turniejach 
zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: 

www.tkkf.com oraz na facebooku www.facebook.com/MTKKF 
Uwaga! Należy bacznie śledzić na stronie www.tkkf.com czy nie ma informacji 

o ewentualnym odwołaniu lub zmianie daty danego turnieju. 
 
 

Regulamin został opracowany z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. 
Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych na dzień turnieju. 

a. Na hali sportowej wszystkich obecnych, zarówno zawodników, trenerów i opiekunów grup, obowiązują maseczki 
i dezynfekcja rąk. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy wyłącznie na czas gry przy stole. Przed każdym meczem obowiąz-

kowo dezynfekowane będą także piłeczki.  
b. Przed rozpoczęciem turnieju każdy z zawodników podpisuje oświadczenie - ankietę sanitarną. W przypadku zawodni-

ków niepełnoletnich ankietę podpisują rodzice bądź opiekunowie zawodników. 
 

mailto:tkkf@tkkf.com
http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
http://www.tkkf.com/
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6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
1. Gry Indywidualne odbędą się w kategorii kobiet i mężczyzn, w poniższych grupach wiekowych. 

 
* Kategoria mężczyzn:  -   do 10 lat       (urodzeni w 2011 roku i młodsi), 

- 11 – 15 lat       ( ur. w latach 2010 – 2006), 
- 16 – 45 lat       (ur. w latach 2005 – 1976), 

- 46 – 60 lat       (ur. w latach1975 – m 1961), 
- seniorzy 60+   (ur. w latach 1960 i starsi), 

 
* Kategoria kobiet:       -   do 10 lat       (ur. w roku 2011 i młodsze), 

- 11 – 15 lat       (ur. 2010 – 2006) 
- 16 – 60 lat       (ur. 2005 – 1961) 

- seniorki 60+    (ur. w roku 1960 i starsze) 

Uwaga!  * Daty w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego. 

- W grach indywidualnych w każdej grupie wiekowej mężczyzn winno być przynajmniej 6 zawodników. 
- W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy wiekowe mogą być łączone. 

 

 W ramach gier zespołowych zawody zostaną przeprowadzone w deblu „open” (pary deblowe kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży lub pary 
mieszane). Minimum muszą być zgłoszone przynajmniej 3 pary deblowe. Wszystkie pary deblowe grają w jednej kategorii. 

 

 Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów) – systemem rosyjskim (do dwóch przegranych spotkań 
i trzech wygranych setów. Sety do 11 pkt - obowiązują dwa punkty przewagi). Pierwszych dwóch zawodników z przodu tabeli rozgrywa mecz 

o miejsca I i II w turnieju. Z tyłu tabeli zawodnicy walczą o miejsca III i IV. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system rozgrywek 
może ulec zmianie. O sposobie przeprowadzenia turnieju i systemie gry decyduje sędzia główny turnieju – w zależności od ilości uczestników. 

 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie 
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XX Jubileuszowy Rodzinny Rajd Rowerowy  

Wadowice – Roków – Wadowice 
 

 niedzielę 23 maja 2021 r. w Wadowicach odbył się jubileuszo-
wy XX Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie około 26 kilometrów: 

Wadowice – Roków – Wadowice. Organizatorem Rajdu było Ognisko 
TKKF „Leskowiec” przy współpracy z Gminą Wadowice. Patronat 
Honorowy nad imprezą objął Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic.  
     W skład Komitetu Honorowego Rajdu weszły następujące osoby:  
- Inicjator Cyklu Rodzinnych Rajdów Rowerowych na Podbeskidziu – 
Grażyna Staniszewska. 
- Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas. 
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach  – Bożena Łabuś. 
      Partnerzy:  
- Urząd Miejski w Wadowicach 
- Starostwo Powiatowe w Wadowicach 
- MKS „Skawa” Wadowice 
- Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach 
- Hufiec Ziemi Wadowickiej ZP 
- Straż Miejska w Wadowicach 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach 

- ADAMPOL  Adam Kwarciak 
- Centrum Rekreacji Roków Smażalnia Ryb Joanna i Błażej Żuk 
     Wśród zaproszonych gości był także Tadeusz Kowalczyk - Członek 

Zarządu Wojewódz-
kiego MTKKF.  Pół-
metek Rajdu był 
usytuowany na 
Placu Sportowo-

Rekreacyjnym 
w Rokowie, a meta 
na stadionie MKS 
„Skawa” Wadowice.  
      Na parkingu pod 
siedzibą Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
w Wadowicach, 

gdzie już tradycyjnie 
odbywa się start 
Rajdu, pojawiła się 
ponad setka rowe-
rzystów, przywita-
nych przez panią 
Halinę Kulbacką – 
prezesa Ogniska 
TKKF „Leskowiec”. 

Trasa rajdu nie była wymagająca i krótsza niż w poprzednich latach; 

liczyła 26 kilometrów i podzielona została na dwa etapy: pierwszy 
prowadził z Wadowic przez Witanowice do Rokowa, a drugi z Rokowa 
ścieżką rowerową na stadion MKS „Skawa” w Wadowicach.  
     Na półmetku w Rokowie, dzięki gościnności tutejszego Centrum 
Rekreacji Smażalni Ryb można było odpocząć, porozmawiać, zrobić 
pamiątkowe zdjęci czy zjeść smaczną rybkę. Tutaj dla uczestników 
Rajdu organizatorzy przygotowali kilka konkurencji sprawnościowych, 
a dla najmłodszych wiele gier i zabaw czy quizów.  
    Pierwszy etap odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie, niestety 
w połowie drugiego aura zrobiła psikusa burzą i miłośnikom dwóch 
kółek mocno do dolało. Na mecie nie pojawili się wszyscy zawodnicy: 
większość tych z małymi dziećmi musiała odpuścić ze względu na 
zdrowie maluchów. Na tych, którzy dojechali w strugach deszczu, 
czekał smaczny ciepły posiłek i wyróżnienia w kategoriach: najliczniej-
sza rodzina, najstarszy uczestnik i najmłodszy uczestnik rajdu jadący 
samodzielnie. Ci, którzy ich nie odebrali, mogą to zrobić w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach.  
     Rajd zabezpieczała Straż Miejska i policjanci, którzy sprawnie 
zapewniali bezpieczny przejazd. Mimo utrudnień, napotkani kierowcy 

ze śmiechem i sympatią machali do uczestników rajdu. Jak co roku 
patronat medialny nad imprezą objął portal WadowiceOnline.pl 
      Poniżej wyniki konkurencji sprawnościowych i zabaw. 

     Slalom rowerowy – uczestniczyły 32 osoby: 
I miejsce          – Michał Rasperczyk                –  9,95  sekundy  
II miejsce         – Paweł Chałupa                       –  10,16  sekundy 
III miejsce        – Tomasz Kolasa                       –  10, 96  sekundy 

     Rzut piłeczką do celu – uczestniczyło 10 osób: 
I miejsce          – Małgorzata Rzemieniec        –  20 pkt. 
II miejsce        – Kazimierz Kolasa                    –  15 pkt. 
III miejsce       – Milena Bąk                              –  12 pkt. 

      Rzut naleśnikiem: 
I miejsce          – Tymon Rzemieniec 

     Ringo – uczestniczyło 35 osób: 
I miejsce          – Jerzy Korkowski 
II miejsce         – Mikołaj Karelus 
III miejsce        – Stanisław Gaweł & Łukasz Dulban & Tomasz Gabor 

     Siatkówka  – uczestniczyło 28 osób: 
I miejsce          – Tomasz Gabor                         –  30 pkt. 
II miejsce         – Dawid Prorok                          –  28 pkt. 
III miejsce        – Mateusz Rzemieniec              –  23 pkt 

-  Najmłodszy uczestnik jadący samodzielnie - Teodor Czaja. 
-  Najstarszy uczestnik - Kazimierz Kolasa. 
-  Najliczniejsza rodzina - Rodzina Kolasów. 

 

W 

Leszek Tytko – prezes i Tadeusz Kowalczyk – członek ZW Małopolskiego 
TKKF, goście XX Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Wadowicach. 

Uczestnicy XX Rodzinnego Rajdu Rowerowego w czasie posiłku. 

Dyplomy uczestnikom Rajdu wręcza pani Halina 
Kulbacka - Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec”. 
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Kącik poezji i humoru 
- Redaguje Władysław Łopatka - 

 
Poniżej kolejny utwór poetycki Franciszka Sołkowskiego - byłego 
członka Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Nowej Huty, 
pt. „Morze”. To jeden z wierszy z tomiku poezji Franciszka pt. „Cień 
światła”. W tym zbiorku poezji dominuje tematyka katastroficzna, 
eschatologiczna, moralistyczna itd. Podmiot wierszy Franciszka Soł-
kowskiego jawi się, jako chrześcijanin, zaniepokojony rozbieżnościami 

między doktryną, a praktyką, odstępstwami od podstawowych naka-
zów; Polak niespokojny o przyszłość narodu, znowu z powodu rażą-
cych odstępstw od tradycji, zmaterializowania itp. Takim jest właśnie 
przedstawiony poniżej wiersz pt. „Morze”, napisany w roku 1988, gdy 
jego autor przebywał wówczas na wypoczynku w Darłowie.

 
                                                                 - Morze - 

Morze, jak ptak, zrywa się nieustannie do odlotu 
ze swego gniazda 
unosi i opuszcza skrzydła fal, ustawia pod wiatr, 
może dziś, może jutro odleci 
 
zgromadziło liczne rzesze ptactwa 
i przygląda się niskim przelotom albatrosów 
i podpatruje wysokie loty orłów, 
żurawi, podążających za słońcem 
 
 
 

słyszę, jak rozmawia z wiatrem 
i burze przywołuje na pomoc, 
byłem nad brzegiem 
i wysłuchałem jego skargi 
zrozumiałem bezradność zamiaru odlotu 
 
wierzę, że stanie się kiedyś ptakiem 
i odleci do ciepłych stron budować nowe gniazdo, 
dlatego pospiesznie zmywa moje ślady na piasku, 
jeszcze chwila, jeszcze chwila 
dla mnie przeznaczona 

 

Pożegnaliśmy Stanisława Gawlińskiego 
 

     Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Stanisła-
wa Gawlińskiego wspaniałego 
fotoreportera, nestora „Głosu 
Nowej Huty”, dla którego 
poświęcił część swojego życia.  
     Urodził się we Lwowie 10 
grudnia 1930 roku na Łyczako-
wie. Po wojnie wrócił do Polski. 
Najpierw uczył się w Gimna-
zjum w Tymbarku, potem 
naukę kontynuował w reno-
mowanym „Nowodworku” 
w Krakowie, skąd wyjechał na 
Ziemie Odzyskane.  
     W roku 1953 we Wrocławiu 
ukończył Akademię Wychowa-
nia Fizycznego i rozpoczął 
pracę w Legnicy w zrzeszeniach 
sportowych. Po raz pierwszy 

pojawił się w Nowej Hucie w r. 1956, która wywarła na nim duże 
wrażenie. Działał w sekcji żeglarskiej AZS, był nauczycielem WF 
i instruktorem narciarstwa, lecz fascynowało Go dziennikarstwo. 
     Z „Głosem Nowej Huty” związał się w roku 1959 na długie lata. 
W redakcji tej gazety przeżył swoje najlepsze lata pracy. Dokumen-
tował swoim aparatem najważniejsze wydarzenia w życiu nowohuc-
kiego kombinatu i Nowej Huty. Jak sam wspominał był czynnym 
świadkiem rozbudowy Kombinatu Huta im. Lenina i Nowej Huty, 
która miała być miastem; że tak się nie stało osobiście nad tym ubo-
lewał. Przez jakiś czas współpracował z nowohucką telewizją „Dami”, 
TV „Wisła” oraz Kroniką Krakowską TVP. Współpracował z CAF-em 
i Interpressem. Miał kilka swoich fotograficznych wystaw, a Jego 
fotografie są jedną z cennych pamiątek naszego pokolenia.   
     Stanisława poznałem osobiście już w latach 60. XX wieku, gdy 
z aparatem fotograficznym dokumentował nasze hutnicze spartakia-
dy sportowe i inne wydarzenia z życia Towarzystwa Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej. Trzy lata temu byłem u Niego w domu, gdzie osobiście 
udzielił mi wywiadu, dla potrzeb mojej ostatniej książki pt. „O Nowej 
to Hucie są słowa”. Odszedł człowiek- legenda, którego trudno będzie 
zastąpić. Staszku spoczywaj w pokoju! 

 

Odszedł Władysław Kowalewski 
 

     Z głębokim bólem informujemy, że w dniu 10 marca 2021 roku 
zmarł nasz przyjaciel - szachista, sędzia, instruktor szachowy, działacz 
– Władysław Kowalewski. Był członkiem Krakowskiego Klubu Szacho-
wego 1893. Pochodził z Dobczyc, gdzie prowadził m.in. zajęcia sza-
chowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzięki Niemu w tej 
Szkole odbyły się pierwsze turnieje szachowe.  
     Trener Władysław Kowalewski, oprócz zajmowania się szachami, 
był wieloletnim honorowym krwiodawcą. A jako, że szachy łączą ludzi 
z różnych środowisk, to zawsze znajdzie się integracyjny turniej sza-
chowy, który pozwoli członkom tych grup spotkać się przy szachowni-
cy. I tak było w przypadku trenera Władysława, który w r. 2020 udał 
się na XXIV MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
PCK W SZACHACH w Suwałkach gdzie zajął siódme miejsce. Jego 
pogrzeb odbył się 13 marca 2021 r.-  nabożeństwo w kaplicy przy 
ulicy Garncarskiej w Dobczycach. Cześć Jego pamięci! 

Śp. Stanisław Gawliński. 

Drugi od lewej Władysław Kowalewski. 
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Z upływem czasu – z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny „Kuriera” – redaguje Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy 

 
 
 

 
Lata 70. XX wieku. Archiwalna fotografia sekcji tenisa stołowego BKS „Wanda” w Nowej Hucie. 

Wymienieni, byli zawodnicy BKS „Wanda” - Andrzej Szymik, Jarosław Jabłoński, po zakończeniu kariery 
zawodniczej przez wiele lat godnie reprezentowali tenis stołowy pod flagą TKKF. Wielokrotnie uczestniczyli 

w Amatorskich Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym, reprezentując Hutnicze TKKF i Ognisko TKKF 
„Apollo” w Nowej Hucie. Trener Stanisław Wcisło, oprócz pracy klubowej, prowadził również amatorskie 

turnieje tenisa stołowego „oldboyów” w grupach wiekowych 40+, 50+, 60+. 
 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
   • Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 
   • Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
   • Akcji prozdrowotnych: gimnastyka dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegi, pływanie 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, 
Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy, Józef Szczepanek i Leszek Milli – Członkowie Zespołu. 

 

http://www.tkkf.com/

