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 55 lat Ogniska TKKF „Leskowiec” Wadowice  
  

 
zanowni Państwo! W poprzednich numerach „Kuriera” przypo-
mniałem wybrane wątki czwartego etapu rozwoju i działalności 

struktur Małopolskiego TKKF, czyli okres od roku 1999, w którym na 
skutek zmian organizacyjnych kraju powstało województwo małopol-
skie. W tym historycznym spacerze po ścieżkach i zakamarkach naszej 
Organizacji przytoczyłem wspomnienia z uroczystości jubileuszowych 
kilku najdłużej działających ognisk naszego Towarzystwa, takich jak: 
„Raba” Bochnia, „Wiarus” Niepołomice, TKKF Dobczyce, Hutnicze 
TKKF przy ArcelorMittal Poland, „Promień” Bochnia i Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF, mające w swej działalności duże zasługi. 
      Zanim przejdę do aktualnych wydarzeń z życia i działalności Mało-
polskiego TKKF w trudnym zdrowotnie roku 2021, wstąpmy na chwilę 
do Wadowic, gdzie funkcjonuje Ognisko TKKF „Leskowiec”. W tym 
roku Ognisko „Leskowiec” obchodzi 55 lat swego istnienia - przypo-
mnijmy, jak to się wszystko zaczęło.  
     Już w roku 1961, kiedy na rzece Sole rozpoczęto wielkie inwestycje 

wodno-energetyczne, nad rzeką Skawą w Wadowicach powstała 
nowoczesna hala gimnastyczna, co miało znaczący wpływ na popra-
wę jakości lekcji wychowania fizycznego i na ogólny rozwój sportu 
w Wadowicach. Do dziś hala ta jest największą salą gimnastyczną w 
mieście. Powstały tu również trzy pełnowymiarowe boiska: do siat-
kówki, koszykówki i piłki ręcznej.  
     Właśnie w tym czasie, decyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 10 lipca 1961 
roku, w Wadowicach powołano do życia pierwsze w historii tego 
miasta ognisko TKKF, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. 
Sienkiewicza 9. Z dokumentów archiwalnych (akta składu osobowego 
z roku 1964) wynika, że prezesem tego Ogniska była Zofia Kaczyńska, 
a wiceprezesem Józef Wójcik. W omawianym okresie organizacja ta 
nie posiadała zatrudnionych instruktorów. 
      Działalność bezimiennego wówczas Ogniska opierała się na pracy 
społecznej jego działaczy, do których m.in. należeli: Danuta Kopro-
wicz - nauczycielka WF, mgr Maria Moćko ze Szkoły Podstawowej Nr 
2, Marian Żak, Tadeusz Kiełtaczyński i inni.  
     20 października 1966 roku oficjalnie zarejestrowano Ognisko TKKF 
„Leskowiec” z siedzibą przy ul. Westerplatte w Wadowicach i odtąd 
oficjalnie datuje się historia tego Ogniska. Siedzibą nowo zarejestro-

wanego Ogniska był lokal piwniczny pralni na os. Obrońców Wester-
platte o powierzchni 30 m², w którym urządzono świetlicę dla dzieci 
i młodzieży, połączoną z wypożyczalnią sprzętu sportowego. Przy tych 
pracach dużą pomocą służyli m.in.: Tadeusz Kiełtaczyński, Stanisław 
Gzik, Zbigniew Karelus, Danuta Wcisło, Marian Daruk, Bronisław 
Frączek, inż. Marian Turek, i inni. Ognisko korzystało też z  obiektów 
sportowo-rekreacyjnych będących własnością miasta. 
      W swojej pierwszej kadencji (20. 10.1966 – 7.01.1972 roku) Za-
rząd Ogniska „Leskowiec”  działał w składzie: Tadeusz Kiełtaczyński – 
prezes, Maciej Chmara – wiceprezes, Zofia Kaczyńska – sekretarz, 
Danuta Koper – skarbnik oraz Marian Daruk i Zbigniew Kareluk – 

członkowie Zarządu. 
     Nazwę Ogniska „Lesko-
wiec” wymieniano już wcze-
śniej, co potwierdzają doku-
menty, zachowane w archi-
wum Małopolskiego TKKF 
z pierwszych lat działalności 
tego Ogniska.  
     W roku 1970 Ognisko TKKF 
„Leskowiec” uzyskało nową 
siedzibę w budynku Powiato-
wej Wadowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Sien-
kiewicza 37, w pobliżu po-
przedniego lokalu, w którym 
została wypożyczalnia sprzętu 
sportowego.  
     Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu i życzliwości ówcze-

snego prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej – Mariana 
Daruka, a zarazem członka 
Zarządu Ogniska „Leskowiec”, 

działalność tego Ogniska uległa znacznemu ożywieniu. W tym czasie 
powstały m.in. sekcje: siatkówki, koszykówki, hokejowa, brydżowa, 
wędkarska oraz tenisa stołowego. Działalność tego Ogniska wspierała 
także pani Bożena Łabuś – kolejny prezes Wadowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.  
     Wśród działaczy tego Ogniska wymienić też należy nauczycieli WF: 
Michała Ogiegłę, Tadeusza Jamrozika, Władysława Bursztyna, Andrze-
ja Dżerskiego i innych. Według archiwalnych dokumentów do roku 
1974 w Wadowicach powstało 5 statutowych ognisk TKKF. W tym 
czasie Ognisko „Leskowiec” zrzeszało 68 członków, w tym 12 kobiet 
i 37 przedstawicieli młodzieży, znacznie rozszerzając ofertę progra-
mową, adresowaną zwłaszcza do kobiet i młodzieży. Działalność 
prowadziło 13 zespołów ćwiczebnych, z udziałem 247 uczestników 
(przeważała młodzież – 150 osób). Zajęcia prowadziło trzech instruk-
torów, m.in. nauczyciele WF: Barbara Chmiel, Michał Ogiegło i inni. 
Od roku 1966 do połowy lat 70. XX wieku księgowość Ogniska prowa-
dziła Danuta Wcisło.  
     Od 1 czerwca 1975 r., zgodnie z ustawą o dwustopniowym podzia-
le administracyjnym kraju, w Polsce utworzono 49 województw 

 

S 

Rok 1977. Gimnastyka rekreacyjna pań  
w ramach działalności Ogniska TKKF „Leskowiec”. 

Lata 70.XX wieku. I Edycja „Pucharu 
Prezesa SM Wadowice” w tenisie 

stołowym. Z rąk prezesa SM Mariana 
Daruka puchar odbiera Jacek Wójcik. 
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i zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, czyli powiaty. 
W wyniku tych zmian Wadowice przyłączono do województwa biel-
skiego, a działacze TKKF z Wadowic i z powiatu wadowickiego, także z 
Ogniska „Leskowiec”, weszli w skład tego województwa.  
     W latach 1977 - 1979 Ognisko TKKF „Leskowiec” funkcjonowało 
w ramach struktur Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, prowa-

dząc działalność o charakterze społeczno-wychowawczym, zgodnie ze 
statutem Spółdzielni oraz uchwałami Centralnego Związku Spółdziel-
czości Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM). Działalność tę prowa-
dzono nadal w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewi-
cza 37 w Wadowicach, a koordynatorem tej działalności z ramienia 
Spółdzielni była Mirosława Mazurkiewicz.  

     W połowie roku 1978 Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniosła swoją 
siedzibę do nowego pawilonu na Osiedlu Kopernika 10. Urządzono 
w nim Klub Osiedlowy „Garsoniera”, w którym siedzibę miało również 
Ognisko TKKF „Leskowiec”. Klub ten został głównym ośrodkiem pracy 
kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej na obszarze działania Wadowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a jego kierownikiem została pani 
Halina Kulbacka, która od roku 1979 czynnie włączyła się w działal-
ność Ogniska TKKF „Leskowiec”, wchodząc w skład jego władz. Pani 
Halina była też instruktorem aerobowym, wprowadzając innowacje 
w zakresie form prowadzenia zajęć rekreacyjnych.  
     Powstanie Klubu „Garsoniera” spowodowało reaktywację 
i renesans działającego przy Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Ogniska TKKF „Leskowiec”. Oprócz sprawdzonych form działalności 
rozpoczęto organizację wielu masowych imprez sportowo-
rekreacyjnym, adresowanych już nie tylko do mieszkańców Wadowic, 
ale dla ludzi z całej Polski.  
     5 stycznia 1979 roku odbyło się Walne Zebranie Ogniska TKKF 
„Leskowiec”, które wybrało nowe władze pod przewodnictwem Jana 
Białowąsa; funkcję wiceprezesa Zarządu nadal pełnił Marian Daruk, 
sekretarzem została Anna Olejnik, a członkami Zarządu zostali Tomasz 
Zagórski i Tadeusz Kiełtaczyński. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej 
objęła Urszula Mozgała, a członkami Komisji zostały panie Halina 

Kulbacka i Maria Sołtysiewicz. Data ta stanowi punkt zwrotny w dzie-
jach Ogniska TKKF „Leskowiec”.  
     W dniu 8 maja 1981 r. Walne Zebranie Ogniska „Leskowiec” po-
nownie funkcję prezesa Ogniska powierzyło Janowi Białowąsowi, 
obowiązki wiceprezesa Marianowi Darukowi, a obowiązki sekretarza 
przejęła Anna Olejnik. Członkami Zarządu zostali Bogdan Czapla 
i Janusz Kanik. W tym okresie do życia powołano sekcję tenisa ziem-
nego, a jej kierownikiem został Wiesław Lasek.  
     W dniu 8.09.1980 r. w Wadowicach odbył się I „Bieg Powsinogi”. 
W dniu 7 grudnia 1982 roku, po rezygnacji Jan Białowąsa z funkcji 
prezesa Ogniska, Walne Zebranie powołało nowy Zarząd Ogniska 
„Leskowiec”, a jego prezesem został Łukasz Karpiński. Funkcję wice-
prezesa znów powierzono Annie Olejnik, a w skład Zarządu Ogniska 
weszli: Józef Strączek, Jan Białowąs, Jan Kulbacki, Andrzej Lorek 
i Henryk Woźniak. W tej kadencji Komisję Rewizyjną tworzyli: Urszula 
Mozgała, Halina Kulbacka i Janusz Kanik.  

     Pod koniec 1982 roku, z inicjatywy Jerzego Beckera, Józefa Gabora 
i Jana Żmudy, przy Ognisku TKKF „Leskowiec” powstała sekcja nar-
ciarska. W roku 1984 w Ognisku „Leskowiec”, jako jednym z pierw-
szych, wprowadzono gimnastykę aerobową (aerobic) dla pań. Zajęcia 
te prowadziła Halina Kulbacka. Według danych za rok 1984 Ognisko 
TKKF „Leskowiec” liczyło wówczas 33 członków, w tym 7 kobiet; 
w Ognisku występowały 3 zespoły ćwiczebne z udziałem 48 uczestni-
ków, w tym 20 kobiet. W tym roku Ognisko zorganizowało 9 maso-
wych imprez sportowych, z udziałem 1800 uczestników (Monitor 
Polski nr 21, poz.123).  
     28 kwietnia 1985 roku Walne Zebranie Ogniska TKKF „Leskowiec” 
wybrało nowe władze Ogniska. Funkcję prezesa kolejny raz powie-
rzono Łukaszowi Karpińskiemu, pełniącemu równocześnie funkcję 
wiceprezesa Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Funkcje wice-
prezesów objęli Jan Białowąs i Jerzy Korkowski, sekretarzem została 
Anna Olejnik, a członkiem Zarządu Józef Strączek. Do Komisji Rewi-
zyjnej weszli Krystyna Kościsz i Janusz Kanik.  
     6 maja 1989 r., u progu okresu transformacji ustrojowej  w Polsce, 
w Wadowicach odbyło się kolejne Walne Zebranie członków Ogniska 
„Leskowiec, które wybrało Zarząd Ogniska kadencji 1989 – 1990. Już 
po raz trzeci prezesem został Łukasz Karpiński, funkcje wiceprezesów 
objęli Jan Białowąs i Józef Strączek, sekretarzem został Andrzej Koj-
der, a Jerzy Korkowski, Jan Żmuda i Krystyna Kościsz zostali członkami 
Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Józef Gabor, Jerzy Becker 
i Andrzej Sordyl. Wkrótce po wyborach prezes Łukasz Karpiński wyje-
chał za granicę, a działalność Ogniska, już po raz drugi, została znacz-
nie ograniczona. W praktyce odbyły się jedynie dwie tradycyjne, 
coroczne imprezy: „Bieg Powsinogi” i „Pokaż, co potrafisz”.  
     Data 20 grudnia 1990 stała się punktem zwrotnym w działalności 
Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach. W tym dniu, po prawie 25 
latach od chwili rejestracji, po raz pierwszy w miarę wolnych i demo-
kratycznych, jak na ówczesne czasy wyborach, zostały wyłonione 
nowe władze Ogniska. W miejsce przebywającego za granicą Łukasza 
Karpińskiego prezesem Zarządu została wybrana mgr pedagogiki – 
Halina Kulbacka, wiceprezesem wybrano Michała Dziubczyka, sekre-
tarzem Martę Mądry, a Jan Żmuda, Janusz Kanik i Jan Białowąs objęli 

8.09.1980 r. Uczestnicy I „Biegu Powsinogi” w Wadowicach. 

30.05.1982 r. Dziecięcy festyn osiedlowy. 

Lata 80.XX wieku. Halina Kulbacka odbiera nagrodę w Ogólnopolskiej 
Giełdzie Programowo-Promocyjnej: Osiedle-Rodzina-Rekreacja. 
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funkcje członków Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Ogniska został Józef Gabor, a członkami Komisji Jerzy Becker i Andrzej 
Sordyl. Od tego czasu nieprzerwalnie prezesem tego zasłużonego 
Ogniska jest pani Halina Kulbacka, za której kadencji Ognisko odnosiło 
swe największe sukcesy.  

     W dniu 3 grudnia 1999 roku w Wadowicach odbyło się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Ogniska TKKF „Leskowiec”, które po likwi-
dacji województwa bielsko-bialskiego pozostawało bezpośrednio 
w strukturze Zarządu Głównego TKKF w Warszawie. W trakcie tego 
zebrania dokonano oceny działalności Ogniska za okres 1.12.1995 – 
3.12.1999 roku. Zgodnie ze zmianą struktury i form organizacyjnych 
Ognisk TKKF w Polsce, dostosowanych do nowego podziału admini-

stracyjnego kraju, Ognisko „Leskowiec” wpisano do rejestru ognisk – 
członków zwyczajnych bezpośrednich Małopolskiego TKKF, pod nu-
merem ewidencyjnym 80/2000. Fakt wejścia Ogniska w strukturę 
Małopolskiego TKKF jest niekwestionowaną zasługą byłej prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – dziś Honorowej Pre-
zes Małopolskiego TKKF, Pani Zofii Czupryny i grupy oddanych działa-
czy Ogniska „Leskowiec”, na czele z jego prezesem - Haliną Kulbacką. 
Odtąd współpraca tego Ogniska z Zarządem Wojewódzkim Małopol-
skiego TKKF układa się wzorowo, a Ognisko należy do przodujących 
w strukturach Małopolskiego TKKF.  
     W roku 2016 Ognisko TKKF „Leskowiec” obchodziło Jubileusz 
50.lecia swego istnienia. 19 listopada 2016 roku w  sali widowiskowej 
Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się Jubileuszowa Gala, 
podsumowująca pół wieku działalności tego zasłużonego Ogniska. 
Uczestniczyli w niej dawni i obecni działacze tego stowarzyszenia oraz 
zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Poseł na Sejm RP Marek 
Sowa, znany ze współpracy z wadowickim Ogniskiem jeszcze, jako 
pracownik Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, a później, jako 

Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Wadowickiego Jan Gębala, Wójt Gminy Mucharz Wacław Wą-
dolny, Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego 
Witold Kochan, Wiceprezes Zarządu Głównego TKKF Aleksandra 
Cajgner, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek 

Tytko, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKFF Zofia Czupryna, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF Karol Oleksy, Prezes MKS „Skawa” Wadowice Bogdan 
Jamróz i wiele innych osobistości, reprezentujących wadowickie 
instytucje i firmy wspierające Ognisko TKKF „Leskowiec”, m.in. I Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. 
Marcin Wiśniowski, Dyrektor Zakładu Karnego ppłk. Marek Wrona, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
podinspektor mgr Paweł Garzeł, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Wadowicach Bożena Łabuś oraz Wiceprezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Zbigniew Kleszcz, a także sponsorzy, m.in. CarMax (Maciej 
Koźbiał) i KAMP (Państwo Anna i Andrzej Korzeniowscy).  
     Oficjalną ceremonię poprzedziła msza święta, odprawiona w Ko-
ściele pw. Św. Piotra Apostoła. Podczas uroczystości dokonano wrę-
czenia medali, odznaczeń, statuetek i podziękowań działaczom TKKF 
„Leskowiec” oraz osobom i instytucjom współpracującym i wspierają-
cym działalność wadowickiego Ogniska TKKF.  
     Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką 
Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” została 
odznaczona Halina Kulbacka, natomiast Srebrną Odznaką Honorową 
„Krzyż Małopolski” zostali odznaczeni Jan Białowąs i Łukasz Karpiński.  
     Ponadto Zarząd Główny TKKF przyznał Medale „Za Zasługi dla 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej”, które zostały wręczone 
podczas uroczystości jubileuszowej. 
     Za wybitne zasługi dla krzewienia kultury Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF wyróżnił medalem Ognisko TKKF „Leskowiec” 
i jego prezesa - panią Halinę Kulbacką. Wręczono także wyróżnienia 
burmistrza Wadowic, za zaangażowanie i czas poświęcony działalno-
ści społecznej na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Ognisku TKKF 
„Leskowiec”. Z uwagi na nieobecność na uroczystej Gali burmistrza 
Wadowic oraz przedstawiciela wadowickiego samorządu, wyróżnie-
nia te zostały wręczone przez władze Ogniska TKKF „Leskowiec”.  
     Instytucjom wspierającym Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowi-
cach Zarząd Ogniska przekazał honorowe dyplomy, wyrażając uznanie 
i serdecznie podziękowania za życzliwą współpracę oraz wspieranie 
Ogniska TKKF „Leskowiec” w dziedzinie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ziemi Wadowickiej. Podzięko-
wania otrzymali m.in. Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd 
Miejski w Wadowicach, Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, 
Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach, Zakład Karny w Wadowi-
cach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, 
Zarząd Główny TKKF oraz Małopolski Zarząd TKKF.  
     Z okazji „Złotego Jubileuszu” Ognisko TKKF „Leskowiec” wydało 
publikację, prezentującą działalność Towarzystwa w okresie jego 
istnienia. Uczestnicy spotkania mogli się także zapoznać z nową wy-
stawą, związaną z pięćdziesięcioletnią działalnością Ogniska TKKF 

Lata 90. XX wieku – Wadowice. 
Tenis stołowy na wolnym powietrzu. 

 

19 – 27. 09.1998 r. I Bieg - Pielgrzymka 
Wadowice – Watykan. Wizyta u Papieża Jana Pawła II. 

26.06. 2016 r. Organizatorzy XI Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
w Szachach: Karol Oleksy – Wiceprezes ZW MTKKF, Zofia Czu-
pryna – Honorowa Prezes MTKKF i Halina Kulbacka – Prezes 

Ogniska „Leskowiec”, a zarazem Członek Prezydium ZW MTKKF. 
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„Leskowiec”. Jednym z jubileuszowych akcentów był okazały tort, 
a część oficjalną uroczystości zakończono toastem.  

 
d Jubileuszu 50.lecia Ogniska „Leskowiec” minęło kolejnych pięć 
lat. W tym czasie w działalności naszego Towarzystwa, także 

w Ognisku TKKF „Leskowiec” znów wiele się zmieniło. Brak środków 
finansowych i wydatnego wsparcia działalności TKKF ze strony władz 
samorządowo-administracyjnych spowodowały, że nad naszą Organi-
zacją zawisły „czarne chmury”. Tymczasem nadszedł rok 2020 i trud-
ne, pandemiczne czasy, bardzo ograniczając, wręcz uniemożliwiając 
prowadzenie statutowej działalności sportowo-rekreacyjnej we 

wszystkich ogniwach Towarzystwa – także w Ognisku TKKF „Lesko-
wiec”. Mimo zaistniałej sytuacji Ognisko to nie zaprzestało swej dzia-
łalności, kontynuując sprawdzone, dostępne w warunkach pande-
micznych formy sportowej aktywności i wprowadzając nowe. Zadania 
i zamierzenia Ogniska TKKF „Leskowiec” na rok 2021 zostały przed-
stawione w wydaniu Nr 18 „Kuriera Małopolskiego TKKF”.  
     Z okazji Jubileuszu 55.lecia Ogniska TKKF „Leskowiec” życzymy jego 
zarządowi, na czele z panią prezes Haliną Kulbacką, dalszych sukce-
sów w inicjowania i wprowadzaniu w życie aktywnych form wypo-
czynku wśród wadowickiej społeczności. Wszystkiego najlepszego! 

 

 Narodowy Dzień Tenisa Stołowego 2021   
 

 dniu 04.09.2021 roku, już po raz drugi, na Placu Wielkiej Armii 
Napoleona pod Wawelem Kraków godnie i dostojnie obchodził 

Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Był to wyjątkowy czas, w którym 
wielu uczestników miało okazję poznać tę dyscyplinę, jak też spróbo-

wać swoich sił przy ping-
pongowych stołach. Na 
uczestników pingpongo-
wego święta czekało wiele 
sportowych emocji, na-
gród i upominków od 
Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego, Klubu Sporto-
wego „Bronowianka” oraz 
innych sponsorów. 
     Konferansjerem i pro-
wadzącym imprezę był 
Janusz Łopuch – znany 
sprawozdawca sportowy 
i nauczyciel WF, który 
w sposób profesjonalny 
godnie reprezentował 
nasz podwawelski gród.  
     Imprezę rozpoczęto 
Hejnałem Mariackim 

w Krakowie, po którym głos zabrał Prezes Klubu Sportowego „Bro-
nowianka”, były długoletni Prezes Krakowskiego OZTS, pan Kazimierz 
Skrzypek, a potem nastąpiło oficjalne rozpoczęcie imprezy. Z ramienia 
Organizatora nad sprawnym przebiegiem imprezy osobistą pieczę 
sprawował dyrektor „Bronowianki” pan Andrzej Szymik. W organiza-
cję tego zdarzenia włączył się również Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF, oraz grono wolontariuszy, opiekunów i wychowawców 
grup młodzieżowych, uprawiających tenis stołowy, oraz sami tenisiści 
stołowi, uczestnicy turniejów tenisa stołowego na wolnym powietrzu. 

Poniżej program imprezy: 
- 10.00 – 10.05: otwarcie imprezy po odsłuchaniu Hejnału z Wieży 
Mariackiej.  

- 10.05 – 11.30: przedstawienie głównych aktorów przedsięwzięcia 
oraz kariery sportowej zawodniczek KS „Bronowianka”, reprezentują-
cych ten Klub w pokazowych sparingach podczas imprezy.  
a) Rozegranie pokazowych gier przez reprezentantki „Bronowianki”. 
b) Prezentacja poszczególnych elementów gry w tenisa stołowego 
przez młodzież KS „Bronowianka”, jednocześnie komentowanej przez 
Andrzeja Szymika, dyrektora tego zasłużonego Klubu, byłego zawod-
nika i reprezentanta Krakowa w tej dyscyplinie sportowej. 
c) Możliwość dla mieszkańców Krakowa zagrania z Mistrzami, trene-
rami i zawodnikami na stołach do tenisa stołowego.  
- 11.30-11.40: warsztaty teoretyczne, dotyczące zdrowego odżywia-

nia i zdrowego trybu życia, przedstawione przez wiceprezesa Mało-
polskiego TKKF Karola Oleksego. 
- 11.40-13.40: cykl konkurencji rekreacyjno- ruchowych, jako impreza 
towarzysząca, przygotowanych dla wszystkich chętnych uczestników 
Narodowego Dnia Tenisa Stołowego przez Zarząd Wojewódzki Mało-
polskiego TKKF pod kierunkiem prezesa Małopolskiego TKKF Leszka 
Tytko i wiceprezesa Karola Oleksego. Ponadto w obsłudze konkuren-
cji: rzut lotką, drabina, rzut kostką, rzut na krzyżak, uczestniczyli 
działacze i wolontariusze Małopolskiego TKKF, m.in. Katarzyna Szwed, 
Marek Kremer, Karolina Widła, Mikołaj Opach. Do pomocy w obsłu-
dze tych konkurencji włączyły się również panie Monika Dziugan 
i Teresa Łopatka. 
- 13.40-16.45: turniej dla dzieci do lat 12, turniej dla młodzieży od 13 
do 18 lat oraz turniej amatorów /OPEN/. 
- 16.45-17.00: wręczenie okazjonalnych dyplomów, medali, pucha-
rów, nagród, gadżetów i słodyczy dla uczestników wydarzenia. 
- 17.00: Zakończenie imprezy godz. 17.00.     
     Pod okiem pary sędziowskiej Krakowskiego OZTS - Jacka Wilka 
i Mirka Rylewicza, na sześciu stołach na wolnym powietrzu rozegrano 
trzy oddzielne turnieje tenisa stołowego.  
     W poszczególnych turniejach wg kategorii wiekowych zwyciężyli: 
     I. do 12 lat: 
1. Semik Ksawery 
2. Chrząszcz Gabriel 
3. Semik Nikodem 
     
 

O 

W 

Grupa dzieci z Nowej Huty w towarzystwie  
prowadzącego imprezę pana Janusza Łopucha. 

Andrzej Szymik – Dyrektor KS „Bronowianka” i Kazimierz Skrzypek 
 – Prezes KS „Bronowianka”, w trakcie trwania imprezy. 
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II. 13-18 lat: 
1. Kochanowski Mateusz 
2. Żychowski Jakub 
3. Potoczny Franciszek Open: 
III. Turniej open: 

1. Kochanowski Tomasz 
2. Jedynak Damian 
3. Urban Piotr 

     

 
      W imieniu Organizatorów Narodowego Dnia Tenisa Stołowego 
wręczenia dyplomów, medali, pucharów, nagród, gadżetów i słodyczy 
dla uczestników tego wydarzenia dokonywali Prezes Zarządu KS 
„Bronowianka” Kazimierz Skrzypek, Dyrektor KS „Bronowianka” 
Andrzej Szymik, Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, oraz 
Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF Karol Oleksy.  
     Wśród nagród i upominków, ufundowanych przez sponsorów, były 
też monograficzne książki pt. „W jaskini Wawelskiego Smoka” oraz 

„O Nowej to Hucie są słowa”, autorstwa Władysława Łopatki, przeka-
zane w formie nagród dla zwycięzców konkurencji rekreacyjnych, 
prowadzonych przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 
     Dla wszystkich uczestników pingpongowej imprezy organizatorzy 
zapewnili napoje chłodzące, kawę i herbatę, słodycze i owoce.  
     Impreza była sprawnym, merytorycznie i organizacyjnie, wydarze-
niem, za co podziękowania należą się jej Organizatorom i sponsorom.

 
Dyrektor KS „Bronowianka” Andrzej Szymik dekoruje uczestników imprezy 

 okolicznościowymi medalami Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. 

 

 
 

Karol Oleksy, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
prowadzi wykład nt. zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. 

Grupa działaczy Małopolskiego TKKF prowadzących konkurencje 
sprawnościowe w trakcie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. 
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Pokazowy pojedynek reprezentantek KS „Bronowianka” w tenisie stołowym, z komentarzem dyrektora tego Klubu, 
a zarazem byłego reprezentanta Krakowa w tenisie stołowym - Andrzeja Szymika. 

 

 Pięć medali strzelców Ogniska TKKF „Delfin” w Tarnowie  
 

odczas weekendu w Starachowicach rozegrane zostały Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Strzelectwie Sporto-

wym. Z pięcioma medalami, dwoma złotymi, dwoma srebrnymi 
i brązowym, wrócili zawodnicy Ogniska TKKF „Delfin” w Tarnowie. 
W zawodach rywalizowali młodzi strzelcy z województw małopolskie-
go, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.  
     Tarnowski klub reprezentowali w nich Anna Pośpiech i Marcin 
Mikoś, których trenerami są Barbara Brożek oraz Kazimierz Kacer. 
W pierwszym dniu zawodnicy „Delfina” rywalizowali w konkurencji 
pistolet pneumatyczny - 40 strzałów.  Anna Pośpiech z wynikiem 351 
pkt. wywalczyła w niej srebrny medal. Marcin Mikoś z rezultatem 326 
pkt. sklasyfikowany został natomiast na trzeciej pozycji. 
     W kolejnych startach indywidualnych Anna Pośpiech zdobyła złoty 
medal w konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów, uzyskując 
rezultat 518 pkt. Marcin Mikoś w konkurencji pistoletu szybkostrzel-
nego 2x30 strzałów wystrzelał natomiast 433 punkty, co pozwoliło 
mu sięgnąć po srebro. 
     Tarnowska para wystartowała także w konkurencji pistolet pneu-
matyczny „Mix”. W finale Anna Pośpiech i Marcin Mikoś uzyskali 
wynik 344 pkt., co dało im pierwszą lokatę. - Brawo TKKF „Delfin”. 

 

P 

Uczestnicy konkurencji sprawnościowych podczas Narodowego Dnia Tenisa 
Stołowego, nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz książkami z monografią 

Małopolskiego TKKF, autorstwa Władysława Łopatki. 

Nagrody wręcza uczestnikom konkurencji sprawnościowych Dyrektor 
KS „Bronowianka” Andrzej Szymik oraz Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko. 

Anna Pośpiech i Marcin Mikoś z TKKF „Delfin” Tarnów  
prezentują strzeleckie trofea. 
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 „Akcja Lato na Sportowo – 2021” z TKKF „Apollo”  
 

egoroczna „Akcja Lato – 2021”, prowadzona na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”, przebiegała 

w oparciu o ustalony i zatwierdzony plan oraz preliminarz wydatków. 

Strona internetowa Spółdzielni i Szkół Podstawowych Nr 89 i 144, 
plakaty i zaproszenia informowały o terminach prowadzonej akcji. 
     Bazę do prowadzenia Akcji stanowiły boiska wielofunkcyjne SP 89 
na os. Piastów, SP 144 na os. Bohaterów Września, sala gimnastyczna 
Szkoły 89 oraz stoły betonowe w osiedlach Piastów i Bohaterów 
Września.  
     Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności 
i wytycznych GIS, MEN, MZ, zajęcia odbywały się w małych grupach 
przy odpowiednich odległościach. 
     W większości zaplanowane imprezy adresowane były do dzieci 
i młodzieży mieszkańców Spółdzielni pozostających w miejscu za-

mieszkania w okresie wakacji. Nie zapomniano również o dorosłych 
i całych rodzinach. 
     Pomimo trudnych warunków organizacyjnych w okresie wakacyj-
nym, w miesiącach lipcu i sierpniu udało się zorganizować szereg 
imprez sportowo – rekreacyjnych pn. „Akcja Lato na Sportowo”. 
     Dzieci naszych mieszkańców brały udział w wieloboju sprawno-
ściowym w 10 konkurencjach, m.in. ringo, serso, zbieranie piłeczek na 
czas, skacząca piłka, kostki Rubika, tunel, rzuty do celu, mini koszy-
kówka, drabina oraz tor przeszkód na hulajnodze. Działania rozpoczę-
to na boiskach wielofunkcyjnych Szkół Nr 144 i 89. 
     W dniu 02.07.2021 roku w SP 144 w wieloboju sprawnościowym 
uczestniczyło 28 dzieci, a wśród najsprawniejszych wyróżniły się: Ola 
Kwaśnik, Krzysztof Pączek, Adela Gorzula, Mateusz Jackowicz – Szulc, 
Nikola Malczyk, Patryk Małysz, Ula Figlewicz oraz Bartosz Krysa. 
     W dniu 09.07.2021 r. na boisku wielofunkcyjnym SP 144 uczestni-
czyło 73 dzieci. Najbardziej sprawne dzieci to: Nikola Stępień, Michał 

Krzywda, Izabela Piechuta, Stanisław Kulawik, Zuzia Bochenek, Patryk 
Wątrubski, Patrycja Janduła, Szymon Robak, Alicja Olsza oraz Adam 
Szczepanik. 

     W dniu 22.07.2021 roku w SP 89 w ramach „Akcji Lato” przepro-
wadzono „Osiedlowe EURO–2021”. W kategorii dzieci młodszych 
zwyciężył zespół „Trzy Minuty”, przed zespołami MKS Mistrzejowice 
i Błękitni „Piast”. Zwycięski zespół grał w składzie: Kuba Teichman, 
Mikołaj Skop, Olek Najda, Jasiu Połetek, Patryk Tresz, Konrad Pocię-
giel i Kamil Gołębiowski. 
     W sierpniu 2021 roku, wspólnie z Klubem „MIRAGE”, na boisku SP 
89 zorganizowano cztery edycje sportowe dla dzieci, w dniach: 
- 04.08.2021 r. – Turnus I. W wieloboju wzięło udział 19 dzieci. Wśród 
najsprawniejszych dzieci były: Julia Zawalska, Mateusz Chmura, Zuzia 
Stawiarska, Filip Joniec, Milena Chamerlińska i Patryk Chmura. 
- 11.08.2021 r. – Turnus II. Udział w wieloboju wzięło 18 dzieci. Naj-

bardziej sprawne dzieci to: Aya Elsemelechy, Janek Turecki, Emilia 
Fila, Franek Sowa, Jerzy Miśkiewicz i Bartek Michalski. 
- 18.08.2021 r. – Turnus III. W wieloboju wzięło udział 12 uczestni-
ków. Do najsprawniejszych dzieci w tym turnusie należały: wśród 
dziewczynek: Natalia Wojnicka, Maja Zalech i Liliana Ptasznik, 
a wśród chłopców: Mateusz Chmura i Filip Joniec. 
- 25.08.2021 r. – Turnus IV. W tym dniu udział wzięło 11 dzieci. Naj-
sprawniej wielobój pokonali: dziewczynki: Anna Ćwik, Emilia Fila, 
Lena Pycia i Pola Miśkiewicz, a wśród chłopców: Jerzy Miśkiewicz, 
Kuba Mazur i Mateusz Majcherkiewicz. 
     Już tradycyjnie na pożegnanie lata w miesiącu wrześniu przewidu-
jemy turniej tenisa stołowego na betonowych stołach w os. Piastów. 
     W dniu 14.08.2021 w SP 89 zorganizowano kolejny turniej piłkarski 
pn. „Osiedlowe EURO – 2021” dla grupy młodzieżowej. Wzięło w nim 
udział 7 zespołów o ciekawych nazwach: „Deeks United”, „Cartel

T 

„Akcja Lato” na terenie SP 130 -1.07.2021 r. „Akcja Lato” na obiektach SP 144 -2.07.2021 r. 

„Akcja Lato -2021” na obiektach SP 126 -2.08.2021 r. 
Wręczanie nagród najlepszym uczestnikom Akcji. 

 

„Akcja Lato -2021” na obiektach SP 89 – 11.08.2021 r. 
Konkurencja - zbieranie piłeczek. 
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de la Columbia”, MKS „Mistrzejowice II”, „Cracow Elite”, „Partyzant” 
NH, „Błękitni” Piast i „Bagry”. Zwyciężył zespół „Deeks United”, przed 
MKS „Mistrzejowice II” i „Bagry”. 
     Zwycięzcy grali w składzie: Szymon Bończyk, Grzegorz Szafraniec, 
Mateusz Uroda, Patryk Bąk, Szymon i Piotr Powałka, Szymon Chmiel, 
Jakub Dyc, Kuba Węgrzyn i Patryk Cichy. Królem strzelców został Alan 
Marszałek. 
     Wszystkie zespoły otrzymały poczęstunek: pizzę, napoje, a 3 naj-
lepsze zespoły nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe statuetki 
i koszulki. 

     Dzieci i młodzież, najlepsi uczestnicy tegorocznej Akcji, otrzymali 
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki, a wszyscy pozostali breloki, 
buttony, drobne upominki oraz napoje i słodycze, ufundowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice-Północ” oraz przez spon-
sorów MPWiK, MPEC i MPO. Ponadto zespoły piłkarskie, uczestniczą-
ce w cyklu turniejów pn. „Osiedlowe EURO – 2021”, otrzymały poczę-
stunek w postaci pizzy. 
     Z ramienia Rady Nadzorczej imprezy wizytowali panowie: Ryszard 
Kos, Stanisław Flak i Kazimierz Figacz.  

 

  Dzielnicowy Volleyball – 2021   
 

 ramach tegorocznej „Akcji Lato-2021” w dniu 21.08.2021, na 
boisku wielofunkcyjnym przy SP 89 w Krakowie, rozegrano 

kolejną edycję turnieju siatkarskiego „Dzielnicowy Volleyball – 2021”. 
Głównym organizatorem było Małopolskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie, przy wsparciu 
finansowym Gminy Miejskiej Kraków i Ogniska TKKF „Apollo”. 
     W turnieju wystąpiło 9 zespołów o bardzo ciekawych nazwach: 
„Siatkarze z Majami” I, „Siatkarze z Majami” II, „4 Fun”, „Wataha 

Yorków”, „Tuje” Kraków, „Głodne Wilki”, „Panda Team”, „Proszowice 
Team”, które rozegrały łącznie 23 spotkania systemie grupowym i od 
fazy ćwierćfinałowej w systemie pucharowym. W każdym zespole 

występowały przynajmniej po 2 kobiety. 
W finale najlepsze okazały się zespoły: 
I miejsce – „Perfect Team BVK”  
II m-ce – „Tuje” Kraków 
III m-ce – „Siatkarze z Majami” I 

IV m-ce – „Siatkarze z Majami” II 
     Zespoły z rąk pana Leszka Tytko otrzymały puchary, medale, oko-
licznościowe koszulki oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice i sponsorów. Wszyscy zawodnicy 
biorący udział w turnieju otrzymali napoje i poczęstunek.  
     Bardzo miła i koleżeńska atmosfera turnieju utwierdziła przekona-
nie o celowości organizacji otwartych imprez. Sędziami turnieju byli:  
Lech Gajda, Leszek Ciuła, Tadeusz Kowalczyk i Stanisław Obszański.  

Nad stroną medialną czuwał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
     Należy nadmienić, że oprócz koordynatora pana Leszka Tytko do 
tegorocznej „Akcji Lato - 2021” bardzo aktywnie włączyli się działacze 
Ogniska TKKF „Apollo” w osobach: Doroty Radomskiej, Darka Dutkie-
wicza, Katarzyny Szwed, Teresy i Władysława Łopatki, Zbigniewa 
Kiecia, Mikołaja Opacha, Karoliny Widła, Andrzeja Wiśniewskiego, 
Jerzego Piątkowskiego oraz wolontariusze AWF. 
     Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XV Mi-
strzejowice i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”  
przez okres wakacyjny w os. Piastów na boisku wielofunkcyjnym przy 
SP 89 przeprowadzone były dla dzieci i młodzieży, codziennie od 
poniedziałku do piątku, zajęcia rekreacyjno-sportowe w grach zespo-
łowych (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna) i liczne konkursy spor-
towo-rekreacyjne. Codziennie zajęcia prowadziło dwóch instruktorów 
i dwóch wolontariuszy. Dziennie z zajęć korzystało 15 – 25 dzieci. 
     Ogółem z wielu ciekawych form czynnego wypoczynku w okresie 
wakacyjnym skorzystało ponad 850 dzieci i młodzieży. 
     Biorąc pod uwagę środki finansowe w kwocie 800 zł, przyznane na 
Akcję przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice-Północ”, 
wsparcie finansowe sponsorów, duże zaangażowanie społecznych 
działaczy i instruktorów, dobrą bazę w postaci boisk osiedlowych, 
właściwe nagłośnienie Akcji w lokalnej prasie dzielnicowej oraz roz-
klejone plakaty, tegoroczną „Akcję Lato - 2021” mimo wyjątkowych 
warunków należy uznać za bardzo udaną i jak zawsze cieszącą się 
dużym powodzeniem, zarówno wśród najmłodszych mieszkańców 
Spółdzielni, jak i uznaniem rodziców, którzy chętnie przyglądali się 
prowadzonej przez okres wakacji Akcji.  

 
 

W 

Rozgrywki na boisku wielofunkcyjnym Szkoły podstawowej Nr 89. Walczą kolejne zespoły w Dzielnicowym Volleyballu - 2021. 

Uczestnicy Dzielnicowego Volleyballu – 2021 na obiektach SP 89. 
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  „PUCHAR LATA – 2021”  

Ogniska TKKF „Raj” w Krakowie   

 sobotę 1 sierpnia 2021 roku na korcie tenisowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Piastowskiej 26 w 
Krakowie rozegrano Turniej Tenisowy o „Puchar Lata” Ogniska 

TKKF „Raj”, dedykowany pamięci Śp. Zdzisława Rakoczego, zmarłego 
25 listopada 2020 roku, byłego wiceprezesa tego Ogniska, 
w obecności Haliny Rakoczy, wdowy po zmarłym. W turnieju wzięła 
udział wnuczka Zdzisława Rakoczego - Annabelle Rakoczy-Ploix oraz 
najbliżsi przyjaciele: Jan Radzikowski, Władysław Koczurek, Jerzy 
Traple, Jacek Prochal (3 awizowanych przyjaciół z Ogniska „Raj” nie 
mogło uczestniczyć, podobnie jak Norweg i Czech), Grano parami, 
rotacyjnie, systemem każdy z każdym. Turniej wygrała paryżanka 
Annabelle Rakoczy-Ploix, otrzymując od prezesa Jana Radzikowskiego 
okazały „Puchar Lata” w otoczeniu uczestników turnieju i kibicujących 
stałych bywalców kortu. 
     Na zakończenie wdowa, pani Halina Rakoczy, ugościła wszystkich 
poczęstunkiem pod parasolem obok kortu. W serdecznej atmosferze 
wspominano Śp. Zdzicha i wymieniano wrażenia z turnieju. Zgodnie 
ustalono potrzebę jego dalszej kontynuacji. 

                               
                              Jan Radzikowski      

Prezes Ogniska TKKF „Raj” w Krakowie 

 

 

W 

Puchar Lata - 2021 Ogniska TKKF „RAJ” w Tenisie. W czerwonej ko-
szulce Annabelle Rakoczy-Ploix – zwycięzczyni Turnieju. 

Uczestnicy „Pucharu Lata” Ogniska TKKF „Raj” w Tenisie: Władysław Koczurek, 
 Jan W. Radzikowski (prezes Ogniska „Raj”, Jerzy Traple, Annabelle Rakoczy-Ploix, Jacek Prochal i Halina Rakoczy. 
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 Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF  
 

 sobotę 18 września 2021 roku, w siedzibie Biura Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF przy ul. Lenartowicza 14 

w Krakowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z nastę-
pującym porządkiem obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – ref. prezes Leszek Tytko.  
3.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu z dnia 22.09.2020 r. oraz przyjęcie protokołu - 

ref. sekretarz Dorota Radomska. 
4.Informacja o wykonaniu zadań programowych w roku 2020-
sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF za rok 2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
5.Wykonanie budżetu w roku 2020 - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
6. Informacja o realizacji programu III wiek w Małopolskim TKKF - ref. 
wiceprezes Tadeusz Waśko. 
7.Analiza stanu organizacyjnego Małopolskiego TKKF w latach 2019 -
2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8.Opłacanie przez ogniska składek członkowski w latach 2017-2021r.              
- ref.  skarbnik Elżbieta Chmiel.                                   
 9.Zadania do realizacji przez Małopolskie TKKF w 2021 roku - ref. 
wiceprezes Karol Oleksy. 
10.Budżet 2021 roku - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
11.Sytuacja ekonomiczna Małopolskiego TKKF dzisiaj i w najbliższej 
przyszłości - ref. L. Tytko, E. Chmiel, K. Oleksy. 
12.Informacja z prac Zarządu Główn. TKKF - ref. wiceprezes K. Oleksy.                                                                                                                                              
13.Rok 2022 – Jubileusz 65 lat TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
14.Wolne wnioski i sprawy różne. 
15.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków - ref. Przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków. 
     Zgodnie z punktem Nr 2 porządku obrad Zarząd Wojewódzki 
MTKKF wybrał Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Kazimierz 
Bagnicki - przewodniczący oraz Józef Szczepanek i Aleksander Mol-
czyk – członkowie Komisji. 
     W punkcie Nr 4 porządku obrad Zarząd Wojewódzki przyjął infor-
mację i sprawozdanie o wykonaniu zadań programowych w r. 2020 
Towarzystwa i Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. Zarząd przyjął też 
sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej majątku na stanie Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF wg stanu na dzień 31.12.2020 r., przedsta-
wione przez przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Ponadto 
Zarząd powołał Komisję Inwentaryzacyjną majątku na wyposażeniu 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF wg stanu na dzień 
31.12.2021 r. w składzie: Władysław Łopatka, Tadeusz Kowalczyk, 
Andrzej Staszczyk, która dokona ukonstytuowania się. 
     W związku z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku Minister-
stwa Zdrowia, wprowadzającym stan epidemii na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej do odwołania, zawieszono wszelkie imprezy sporto-
we w Polsce. Dopiero w czerwcu nastąpiło poluzowanie obostrzeń 
sanitarnych, co pozwoliło na aneks do umowy z Urzędem Marszał-

kowskim na realizacji bloku imprez przez Małopolskie TKKF. Zadania 
zgodnie z aneksem przeprowadzono od sierpnia do grudnia 2020 r.  
     W roku 2020 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKKF odbyło 
3 posiedzenia i podjęło 21 uchwał, a Zarząd Wojewódzki odbył jedno 
posiedzenie i podjął 8 uchwał. W tym czasie Biuro Zarządu Woje-
wódzkiego zabezpieczało pracę Zarządu, jego Prezydium i Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej. Ponadto do obowiązków Biura należało pro-
wadzenie informacji i promocji działalności MTKKF, prowadzenie 
obsługi finansowo - rachunkowej, sporządzanie planów rzeczowo-
finansowych i bilansów, koordynację i organizację imprez - prowa-

dzenie dokumentacji, sporządzanie preliminarzy, regulaminów, rozli-
czeń finansowych oraz sprawozdawczości. W minionym roku do 
rejestru członków zwyczajnych bezpośrednich i nadzwyczajnych 
Małopolskiego TKKF został wpisany Klub TCF HUB Centrum Sportu Sp. 
z o.o. Kraków – uchwała nr 51/IX/2020/ZW.  
     Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z podpisaną umową 
z Zarządem Głównym TKKF i Urzędem Marszałkowskim; zostały rozli-
czone i złożone. Rok 2020 był rokiem pandemicznym i bardzo zmniej-
szyły się wpływy z tytułu wpisowego do imprez. Nastąpiło bardzo 
duże zmniejszenie ilości startujących, co spowodowało wpływy 
mniejsze o 50% (około 50 000 zł) w stosunku do roku 2019, który nie 
był pandemiczny. 
     Zgodnie z pkt. Nr 9 porządku obrad do realizacji przez Zarząd Wo-
jewódzki MTKKF w 2021 roku przyjęto następujące zadania:. 
I. Ministerstwo Sportu: 
1.Marsz Tafisa  - 2-3.10.2021r. 
2.Miesiąc dla zdrowia – październik 2021 r. 
II. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 
1.XIII Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn o „Puchar Prezydenta Mia-
sta Krakowa” – 20.06.2021 r. 
2.I Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” - czerwiec 2021 r. 
3.Grad Prix Małopolskiego w siatkówce plażowej  - 06-07.2021 r. 
4.Eliminacje w siatkówce plażowej – strefa Kraków – 08.2021 r. 
5.XVIII Mistrzostwa MTKKF w Siatkówce Plażowej – 08.2021 r. 
6. II i III Turniej tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix”:  09-12.2021 r. 
7.XXIX Mistrzostwa MTKKF w Tenisie Stołowym: 09-12.2021 r. 
8.Małopolska Liga TKKF w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn: 09-12.2021r. 
9.Turniej „Grand Prix” Małopolskiego TKKF pn. „EURO – 2021” w Piłce 
Nożnej Halowej: 06-12.2021r. 
10.XVI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Szachach 
„O Krakowskiego Lajkonika”: 06-11.2021 r. 
11.XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w wyciskaniu 
sztangi klasycznym i VI w trójboju siłowym klasycznym: 09-12.21 
12.XIX Ogólnopolski Turniej w siatkówce kobiet i mężczyzn „Wawel-
skiego Smoka”: 10-11.2021r. 
 13.XXII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach - Me-
moriał im. FR. Czesława Klinika: 11-12.2021r. 
 14.XX Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie 
„O Złotą Rakietkę”: 11-12.2021r. 
 15.II Otwarte Mistrzostwa MTKKF w Piłce Nożnej Halowej. 

W 

Obraduje Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko wręcza imieninowy bukiet kwiatów 
 pani Dorocie Radomskiej, sekretarzowi Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
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III. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich: 
1.XXVII Sportowy Turniej Miast I Gmin -  09.2021 r. 
IV. Gmina Miejska Kraków: 

1.Familiada „Zdrowo i Wesoło” – 07-08.2021 r. 
2. „Dzielnicowy Volleybal” 2021 – 08.2021 r. 
3.VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ - KS „Bronowianka” 29-
30.09.2021 r. 

V. Zadania możliwe do realizacji po uzyskaniu dotacji: 
1.Terapia ruchowa osób III wieku – Ministerstwo Sportu 
2.Imprezy sportowe ( 4 ) - Ministerstwo Sportu 
3.Małopolska Liga w siatkówce kobiet i mężczyzn – strefa Kraków. 
W zakresie działań programowych zostały wykonane wszystkie pla-
nowane zadania. Wszystkich imprez w Małopolskim TKKF zostało 
zorganizowanych 418, w tym 28 imprez Zarządu Wojewódzkiego. 
W imprezach Małopolskiego TKKF wzięło udział 18 771 uczestników, 
w tym 5 760 uczestników w imprezach Zarządu wojewódzkiego. 
W XXVI STMiG zgłosiło się 10 miast i gmin województwa małopol-
skiego, wzięło udział 118 803 osoby. Zajęcia z seniorami 50+ ze 
względu na pandemię w większości w naszych ośrodkach zostały 
zawieszone. W Krakowie w zajęciach wzięło udział 35 osób (5 grup). 
4.Droga do zdrowia z TKKF- Bądź aktywny „ - Gmina Miejska Kraków 
5. „TKKF mieszkańcom Krakowa” – 8 imprez - Gmina Miejska Kraków 
6. „Aktywni + zajęcia dla seniorów 60+” - Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. 
     W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Uchwał 
i Wniosków Kazimierz Bagnicki przedstawił protokół Komisji Nr 7, 
zawierający 6 uchwał o numerach 52-57, dot. rozpatrywanych na 
posiedzeniu zagadnień, przyjętych Zarząd jednogłośnie. 
 

                                                                                                                                                                                                    

 

 Małopolski Marsz dla Zdrowia w ramach 

 Światowego Dnia Marszu TAFISA  
 

 dniu 02.10.2021 roku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 
w ramach Światowego Dnia „Marszu TAFISA” odbył się „Marsz 

dla Zdrowia”. W gronie Organizatorów Marszu było Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Krakowie i Ognisko TKKF Dobczyce. 
Partnerami Marszu byli: 
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
- Zarząd Główny TKKF. 

- Gmina Szczurowa. 
- Gmina Łapanów. 
- Ognisko TKKF „Wiarus” Niepołomice. 
- Ognisko TKKF „Azoty” Tarnów. 
- Ognisko TKKF Miechów. 
- Ognisko TKKF „Apollo” Kraków. 
Wsparcia medialnego imprezie udzielił „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
W Marszu TAFISA wzięły udział 122 osoby z następujących miejsco-
wości: Kraków, Tarnów, Niepołomice, Szczurowa, Łapanów, Miechów  

oraz Dobczyce. Uroczystego otwarcia imprezy, przy siedzibie Ogniska 
TKKF Dobczyce, w obecności zaproszonych gości dokonali: 
- Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
- Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 
- Andrzej Staszczyk - Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 
- Tadeusz Kowalczyk - Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 
- Józef Szczepanek - Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 
- Aleksander Molczyk - Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 

     Po uroczystym otwarciu imprezy została przeprowadzona roz-
grzewka wszystkich uczestników Marszu przez Dorotę Radomską – 
instruktora Małopolskiego TKKF, a zarazem sekretarza Zarządu Wo-
jewódzkiego. Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się na trzy grupy 
(na 5 km, 3,5 km, 1,5 km ) i wraz z przewodnikami wyruszyli na trasy. 
 I Trasa „zielona” – marsz na trasie o długości około 5 km. 
  II Trasa „czerwona” - marsz na trasie o długości około 3,5 km. 
 III Trasa „niebieska” - marsz na trasie o długości około 1,5 km.  
   Start i meta był na obiektach sportowo-rekreacyjnych K.S. „Raba” 
Dobczyce przy ul. Podgórskiej. 

 

 

W 

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków: Józef Szczepanek, 
 Aleksander Molczyk i Kazimierz Bagnicki. 

Otwarcia imprezy dokonuje Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. 

Na pierwszym planie panie: Stanisława Klisiewicz – szefowa ekipy ze 
Szczurowej i Kasia Oleksy z Biura Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
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 I grupa z kijami Nordic Walking i z przewodnikiem wyruszyła na 
trasę zieloną długości około 5 km, z miejsca startu ulicą Podgórską do 
rzeki Raby, następnie wzdłuż Raby doszła do mostu na ul. Targowej, 
gdzie przeszła na drugą stronę rzeki i dalej polnymi ścieżkami wzdłuż 
Raby do nowego mostu, którym przeszła na prawy brzeg. Następnie 
polnymi ścieżkami wzdłuż rzeki doszła do ul. Targowej, którą przeszła 
do Rynku. Następnie ul. Kazimierza Wielkiego grupa doszła do zabyt-
kowych ruin zamku, skąd zeszła schodami do ul. Podgórskiej i na 

metę na Stadion KS „Raba” Dobczyce. Czas przejścia około 2 godzin.  
     II grupa wyruszyła z kijami Nordic Walking i z przewodnikiem na 
czerwoną trasę długości około 3,5 km, z miejsca startu ulicą Podgór-
ską do rzeki Raby pod zaporą, następnie weszła na zaporze na taras 
widokowy długości około 200 m, skąd z powrotem zeszła ku rzece 
Rabie i ścieżkami polnymi przeszła na Stadion KS „Raba” Dobczyce. 
Czas przejścia wyniósł około 1 godziny. 
     III grupa wyruszyła z kijami Nordic Walking i z przewodnikiem na 
trasę niebieską długości około 1,5 km, z miejsca startu ulicą Podgór-
ską do Rynku. W Rynku znajduje się zabytkowy kościół pw. Jana 
Chrzciciela z XIII wieku – ostatnio przebudowany w 1828 roku i figura 
św. Floriana. Następnie ul. Kasztelana Dobka do skansenu budownic-
twa lokalnego, który wpisany jest na małopolski szlak architektury 

drewnianej: kurnik, spichlerz zbożowy, karczma, wozownia, dalej 
dochodzi do zabytkowych ruin zamku i szlakiem żółtym do mety na 
Stadion KS „Raba” Dobczyce. Czas przejścia około 30 min. 
     Impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze, 
stworzonej przez uczestników i organizatorów. Na mecie zameldowa-
ły się w dobrej kondycji wszystkie grupy idące trzema różnymi trasa-
mi turystycznymi. Wszyscy uczestnicy „Marszu TAFISA” otrzymali 
gorący posiłek, kawę, herbatę. 
     Na obiektach sportowych KS „Raba” Dobczyce zostały przeprowa-
dzone konkurencje rekreacyjne: rzutki do tarczy, rzut blaszkami na 
stolik, drabina, serso, strzały do punktowanej bramki, w kategoriach 
kobiety i mężczyźni. Przeprowadzona została też zgadywanka tere-
nowa dla zespołów dwuosobowych: 12 pytań sportowo-

geograficznych i 6 stacji sprawnościowych. Ponadto zostały przepro-
wadzone testy sprawnościowe wg. Pilicza: szybkość, gibkość, siła 
mięśni brzucha, wytrzymałość, siły. 
      Podczas trwania imprezy na akordeonie przygrywał uczestnik 
Marsyu z Ogniska TKKF Miechów, co pozwoliło na wspólną zabawę. 
Miłym akcentem było wspólne piosenki i tańce. W trakcie konkurencji 
sprawnościowych uzyskano następujące wyniki: 
1.Drabina: 

    Kobiety: 
    1)Jamka Jadwiga     (Dobczyce)     -     52 pkt. 
    2)Oleksy Halina  (Szczurowa)        -     47 pkt. 
    3)Cholewicka Janina  (Szczurowa) -   42 pkt. 
   Mężczyźni: 
     1)Stępowski Mieczysław  (Niepołomice)     -     52 pkt. 
     2)Lewandowski Henryk  (Szczurowa)           -     44 pkt. 
    3)Ślusarz Jan  (Szczurowa)                             -     39 pkt. 
2.Rzut blaszkami na stolik: 
     Kobiety: 
     1)Mazur Bożena (Łapanów )           -     11  pkt. po dogrywce 
     2)Nocój Stanisława  (Szczurowa)    -      9 pkt. 
     3)Wyczesany Maria (Szczurowa)    -      8 pkt. 

     Mężczyźni: 
     1)Szkutnik Albert (Niepołomice )  -      10 pkt. 
     2)Mazur Tadeusz (Łapanów )        -        9 pkt. 
     3)Kafel Jan (Kraków)                       -        8 pkt. 
3.Strzały na pkt. bramkę : 
     Kobiety: 
      1)Idzik Elżbieta (Miechów)            -       2 pkt. 
      2)Jasek Ewa (Dobczyce)                -        1 pkt. 
      Mężczyźni: 
      1)Mazur Tadeusz (Łapanów)        -       2 pkt. 
      2)Kafel Jan (Kraków )                    -        2 pkt. (po dogrywce) 
      3)Szkutnik Kacper (Niepołomice) -        1 pkt. 

 

 Tadeusz Kowalczyk - Członek ZW MTKKF - człowiek do wszystkiego.  Uczestnicy „Marszu Tafisa” przed wymarszem w teren. 

Rozgrzewka uczestników Marszu przed wyjściem w teren. Tak się bawiono przy akompaniamencie akordeonu. 



 

-13- 

4.Rzutki do tarczy 
         Kobiety: 
       1)Wyczesany  Maria (Szczurowa)    -     35 pkt. 
       2)Kozielska Kazimiera (Dobczyce)    -     24 pkt. 
       3)Jasek Ewa (Dobczyce)                     -     23 pkt. 
          Mężczyźni: 
        1)Masłowski Janusz (Miechów)       -     34 pkt. 
        2)Szkutnik Albert (Niepołomice )      -      32 pkt. 
        3)Głąb Kazimierz (Szczurowa)           -      27 pkt. 

5.Serso: 
         Kobiety : 
         1)Miśków Danuta (Kraków)              -      18 pkt. 
         2)Wyczesany Maria (Szczurowa )     -      18 pkt. 
         3)Stoch Celina (Dobczyce )                -      17 pkt. 
         Mężczyźni: 
         1)Stasiek Marian   (Szczurowa)       -       18 pkt. 
         2)Mazur Tadeusz (Łapanów)         -       10 pkt. 
         3)Szkutnik Jakub (Niepołomice)    -       10 pkt 
6.Zgadywanka terenowa: 
         1)Maria Tabor/Kacper Szkutnik              -     136 pkt. 
         2)Katarzyna Szkutnik /Albert Szkutnik   -    124 pkt. 
         3)Filip Szkutnik/Jakub Szkutnik               -    118 pkt.  
7.Najliczniejsza ekipa: 
         1)Miechów      -  23 osoby 
         2)Kraków         -  22 osoby 
         3)Szczurowa    -  20 osób 
Sędzią głównym imprezy był Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF Karol Oleksy.     

     Na zakończenie imprezy zostały wręczone nagrody za trzy pierw-
sze miejsca w każdej konkurencji rekreacyjnej: 
- I miejsce: medal złoty, dyplom, 
- II miejsce: medal srebrny, dyplom 
- III miejsce: medal brązowy, dyplom 
oraz wszystkim medalistom dodatkowo drobne upominki.  
     W trakcie imprezy, poprzez wywieszone na terenie obiektu: loga, 
flagi, banery, foldery i materiały informacyjne, promowane były: 
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

- Zarząd Główny TKKF. 
- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. 
- Gmina I Miasto Dobczyce. 
Uczestnikami byli seniorzy. 
     W konkurencjach rekreacyjnych startowało: 
- rzutki do tarczy: kobiety - 15 osób, mężczyźni – 8 osób  
- rzut blaszkami na stolik: kobiety - 29 osób, mężczyźni - 12 osób 
- serso: kobiety - 27 osób, mężczyźni - 9 osób   
- strzał do punktowanej bramki: kobiety - 17 osób, mężczyźni - 7 osób 
- drabina: kobiety - 28 osób, mężczyźni - 10 osób 
W zgadywance terenowej wzięło udział 10 par, czyli 20 osób. 
W testach sprawnościowych uczestniczyło 94 osoby. 
     W „Marszu” brali udział przedstawiciele miejscowości wojewódz-
twa małopolskiego takich jak: Kraków, Tarnów, Niepołomice, Szczu-
rowa, Łapanów, Miechów oraz Dobczyce. W imprezie ogółem uczest-
niczyło 144 osób w tym 122 w Marszu.  
 

 

 Finał Wojewódzki XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego 
TKKF w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn  

 
 dniu 05.09.2021 roku na boiskach do siatkówki plażowej KS 
„Wanda” w Krakowie odbył się Finał Wojewódzki XVIII Mi-

strzostw MTKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Głównym 
organizatorem było Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
i Gminy Miejskiej Kraków. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF pan Leszek Tytko, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF pan Karol Oleksy, Wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego MTKKF pan Tadeusz Waśko oraz Członek Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF pan Tadeusz Kowalczyk. 
I. Celem imprezy było propagowanie aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu, popularyzacja siatkówki plażowej, wyłonienie 
najlepszych zespołów XVIII Mistrzostw Małopolskiego TKKF na rok 
2021 w kategorii kobiet i mężczyzn oraz integracja zawodników 
z różnych środowisk Małopolski i promowanie zasad FAIR PLAY. 
I. Organizatorem imprezy byli: Małopolskie TKKF - Zarząd Wojewódzki 
w Krakowie, Tarnowskie TKKF, Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana 
Dolna, Ognisko TKKF „Jura” Wolbrom, Ognisko TKKF „Dunajec” 
Ostrów k/Tarnowa, Ognisko TKKF „Carlina” Rabka Zdrój, Ognisko 
TKKF „Spartakus” Gorlice”, Ognisko TKKF Dobczyce. 

W 

Testy sprawnościowe Uczestników „Marszu Tafisa”. Uczestnicy Marszu z nagrodami i wyróżnieniami. 

Finał otwiera Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko, w towarzystwie człon-
ków ZW MTKKF - Tadeusza Waśko i Tadeusza Kowalczyka. 
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III. Partnerzy i sponsorzy: Województwo Małopolskie, Gmina Miejska 
Kraków, KS „Wanda” Nowa Huta, „Ars-Medica” Kraków. 
IV. Wsparcie medialne imprezy - Kurier Małopolskiego TKKF. 

V. Termin i miejsce: 05.09.2021 r. (niedziela), Kraków ul. Bulwarowa 
39 – boiska do siatkówki plażowej przy basenie KS „Wanda”. 
     Turniej finałowy poprzedziły eliminacje, które były rozgrywane 
w lipcu i sierpniu w ośmiu strefach Małopolski, m.in.:  Kraków, Tar-
nów, Rabka Zdrój, Gorlice, Wolbrom i Mszana Dolna. 
     W finałach rozgrywanych równocześnie na czterech boiskach 
wzięło udział 15 par (6 męskich i 9 kobiecych). Mecze rozgrywane 
były w grupach, a od półfinałów systemem pucharowym. 
     W zawodach wzięło udział 30 zawodniczek i zawodników. 
Klasyfikacja końcowa wśród kobiet: 
I miejsce - Agnieszka Krawczyk 
   Katarzyna Szymoniak 
II miejsce  - Patrycja Radoszek 
   Karolina Kozak 
III miejsce - Anna Ryznar 
   Alicja Czuba 
IV miejsce - Magdalena Nikiel 

   Katerina Bąkowska 
Klasyfikacja końcowa wśród mężczyzn: 
I miejsce  - Sławomir Marzec 

   Kamil Dydoń 
II miejsce - Piotr Słonina 
   Paweł Piwowarczyk 
III miejsce - Konrad Kurenda 
   Mateusz Dutkiewicz 
IV miejsce - Konrad Banaś 
   Jarosław Łaba 
     Cztery zwycięskie pary kobiet i mężczyzn z rąk Prezesa MTKKF 
Leszka Tytko i wiceprezesa MTKKF  Tadeusza Waśko otrzymały meda-
le, nagrody rzeczowe, bony towarowe oraz okolicznościowe dyplomy. 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali okoliczno-
ściowe plecaczki.  
     Obiekt udekorowany był banerami: Województwa Małopolskiego, 
Gminy Miejskiej Kraków i Małopolskiego TKKF. Zawody koordynował  
Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, a obsługę sędziowską 
zapewnili: Lech Gajda, Marcin Bednarz, Leszek Ciuła - sędziowie 
główni. Sędziami stolikowymi byli Karol Oleksy i Tadeusz Kowalczyk. 
Obsługa fotograficzna: Mikołaj Opach, Karol Oleksy i Kasia Oleksy. 

 

 

Pamiątkowe ujęcie przedstawicieli Organizatorów 
 i wyróżnionych zawodników. 

Nagrody wręcza Wiceprezes ZW MTKKF Tadeusz Waśko. 

Pamiątkowe ujęcie najlepszych pary kobiet i wyróżnionych zawodniczek Wojewódzkiego „Finału”. 
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 XXIX Mistrzostwa Małopolskiego TKKF Tenisie Stołowym  
      

 sobotę 25 września 2021 roku w dużej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbyły się XXIX 

Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. 

W Mistrzostwach udział wzięło 94 uczestników, w tym 74 zawodnicz-
ki i zawodników w grach pojedynczych i deblu, organizatorzy i sę-
dziowie zawodów, opiekunowie ekip i rodzice. Zawodnicy reprezen-
towali następujące kluby sportowe, ogniska TKKF i miejscowości: 
MOKSIR Czchów, „LUKS” Skrzyszów, GOK Charsznica, Kamienica, 
Młynne, Golkowice, Jastrzębia, MKS „Centrum” Kraków, TKKF Dob-
czyce, Myślenice, Sędziszów, LZS „Solidarni” Mędrzechów, Nowa 
Góra, UKS „Zarabie” Głogoczów, TKKF „Apollo” Kraków, LKS „Do-
brzanka” Dobra, Trzebinia, TKKF „Delfin” Kraków, Stowarzyszenie 
„Siemacha” i Kraków. Mistrzostwa przeprowadzono w grach poje-
dynczych i deblu „open” systemem do dwóch przegranych i w gru-
pach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie wiekowej, 
w następujących grupach wiekowych kobiet i mężczyzn: 
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat oraz 60+. 

- Chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+. 
     Ogółem rozegrano 139 partii indywidualnych i podwójnych. 
Otwarcia Mistrzostw, przy współudziale organizatorów i sędziów 
zawodów, dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF Leszek Tytko, który wręczał nagrody i wyróżnienia najlepszym 
zawodnikom Mistrzostw. 
     W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano 
stępujące wyniki: 
I. W grupie dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Alyssa Yeung (MKS „Cen-

trum”) Kraków. 
II. W śród dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Anna Sarad, miejsce II zajęła 

Angelika Jasińska, III Klaudia Kosiba (wszystkie LUKS Skrzyszów), 
a IV Ola Foszcz (Siemacha Kraków). 

III. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Ewelina Piotrowska (UKS „Ma-
gnum” Koźmice), miejsce II zajęła Anna Sarad (LUKS Skrzyszów), 
miejsce III Klaudia Kosiba (LUKS Skrzyszów), a IV Agnieszka Reszka 

(Stowarzyszenie „Siemacha”).  
IV. W grupie kobiet 60+ zwyciężyła Magdalena Łapińska (Kraków), 

miejsce II zajęła Agnieszka Maciejowska (Kraków), a III Ewa 
Skrzyńska (Kraków). 

V. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Dawid Tomkiewicz (MOKSiR 
Czchów), miejsce II zajął Maciej Sykstus (Kamienica), III Stanisław 
Sowa ( MKS Centrum), a IV Kacper Ciurej (LUKS Skrzyszów). 

VI. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Bartek Kądziołka ( Skrzy-
szów), miejsce II zajął Arun Yeung (MKS Centrum), III Jakub Salet-
nik (Golkowice), a IV Adam Reszka. 

VII. Wśród mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Łukasz Bolek (Podwawel-
skie), miejsce II zajął Paweł Szymański (S Sędziszów), III Andrzej 
Tobiasz (LZS „Solidarni” Mędrzechów), a IV Kamil Krawiec (LZS 
„Solidarni”) Mędrzechów.  

VIII. W grupie mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Zenon Woliński (LZS 

„Solidarni” Mędrzechów), miejsce II zajął Andrzej Czupryna (Mę  

drzechów), III Wojciech Szymański (Sędziszów), a IV Piotr Marek 
(UKS „Zarabie” Głogoczów). 

I X.  W najstarszej grupie wiekowej mężczyzn, powyżej 60 lat, zwycię-
żył Jerzy Miśkowiec (LKS „Dobrzanka” Dobra), miejsce II zajął Je-
rzy Wcisło (TKKF „Delfin”) Kraków, III Jan Miękina (TKKF „Delfin”), 
a IV Jan Mrózek (LKS „Dobrzanka” Dobra). 

X. W grach podwójnych z udziałem 7 debli, zwyciężyła para: Zenon 
Woliński-Andrzej Czupryna, miejsce II zajęła para: Łukasz Bolek-
Marcin Pietrzyk, III para: Andrzej Tobiasz-Kamil Krawiec. 

XI. W klasyfikacji na najliczniejszą ekipę zwyciężyła reprezentacja 
LUKS Skrzyszów, miejsce II zajęła ekipa MKS „Centrum” Kraków, 
a miejsce III TKKF Dobczyce. 

W 

Uczestnicy Mistrzostw w kat. do lat 10 i 11-15 lat. Grają zawodnicy 11-15 lat. 

Najlepsze panie - kat. 60+ w towarzystwie prezesa MTKKF Leszka Tytko. Na podium najlepsi zawodnicy w kat.11- 
15 lat w towarzystwie organizatorów Mistrzostw. 
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XII. Najmłodszą zawodniczką była Alyssa Yeung (MKS „Centrum”), 
a zawodnikiem najmłodszym Kacper Ciurej (LUKS Skrzyszów).  
XIII. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii i grupie wiekowej w grach 
pojedynczych i deblu otrzymali okolicznościowe statuetki i medale, 
nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy zawodnicy napoje chłodzące.  
XIV. Imprezę przeprowadzono przy finansowym wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
XV. Zawody prowadzili i sędziowali Agnieszka Piotrowska i Józef 
Mierzwa z Krakowskiego OZTS oraz Katarzyna Szwed z Małopolskiego 
TKKF, a pieczę nad sprawnym przebiegiem i organizacją turnieju 

osobiście sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF Leszek Tytko. 
XII. Obsługę medialną zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
XIII. Zawody przeprowadzono zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi, 
a wszyscy uczestnicy imprezy wypełnili ankiety sanitarne. 

     Uwaga! w sobotę 23 pażdziernika br. w małej hali KS „Brono-

wianka” w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 A przeprowadzony zostanie 
II Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stoło-
wym „Cztery Pory Roku”, zgodnie z opracowanym Regulaminem, 
zamieszczonym na stronie internetowej MTKKF: www.tkkf.com. 

 
 Szachowy weekend w Wadowicach  

 
o był niesamowity weekend w Wadowicach. Ależ się działo! I jeśli 
ktoś myśli, że szachy to gra, która nie dostarcza ogromnych emo-

cji, jest w błędzie! Ale po kolei... W sobotę, 25 września, rozgrywany 
był już IV z kolei turniej o „Puchar Starosty”, natomiast w niedzielę, 
26 września, V turniej o „Puchar Burmistrza”. Niesamowita atmosfera 
miejsca oraz atrakcyjne nagrody przyciągnęły do Wadowic wiele 
szachowych znakomitości, arcymistrza Mirosława Grabarczyka 
z Klubu Szachowego „Hetman” Płock, Mistrzów Międzynarodowych 
Damiana Lewtaka z MKSz GRYF Dębica,  Dariusza Mikruta z Klubu 
Szachowego „Dwie Wieże”  Kraków i P iotra Piesika z  KŚ 

AZS Politechniki Śląskiej Gliwice i ki lku Mistrzów FIDE 
oraz Mistrz Krajowy.  Gościl i  u nas zawodnicy z  wielu miej-
scowości:  l iczna ekipa z Chrzanowa, gracze z  Krakowa, 
Wiel iczki,  Andrychowa, Oświęcimia, Myślenic,  Dobczyc, 
Olkusza, Trzebini,  Leszna, Dębicy, Gl iwic, Tarnowa... . . .  
     Nie zawiedli rodzimi zawodnicy Klubu TKKF „Leskowiec  
- Wieża”  Wadowice, l icznie reprezentując ,  jako gospoda-
rze turnieju papieskie miasto. Gral i też zawodnicy młodzi 
-  siedmio i  ośmioletni,  oraz bardziej doświadczeni.  Grały 
też panie, a  siódme poty wylewali  panowie.  Ogień na 
szachownicach.  

     W sobotę rano, po tradycyjnym, krótkim otwarciu 
i  powitaniu gości przez Prezesa Ogniska TKKF „Leskowiec”  
Wadowice,  Panią Halinę Kulbacką  oraz Dyrektora Turnieju, 
Pana Marka Mroczka, zawodnicy (w liczbie aż 77 !) natychmiast przy-
stąpili do rywalizacji.  
     Skrajnych emocji nie brakowało. Od łez rozpaczy, po okrzyki try-
umfu. Od szachowym podstawek, poprzez zagrania, których pozaz-
drościć mogłaby światowa czołówka szachowa. Stukot zegarów sza-
chowych potęgował heroiczne wysiłki zawodników.... 
     Nie było niespodzianką zwycięstwo w turnieju o „Puchar Starosty” 
arcymistrza Mirosława Grabarczyka, który o włos wyprzedził w klasy-
fikacji końcowej Mistrza Fide Nazara Ustianovicha z „Olimpijczyka” 
Chrzanów. Podium dopełnił Mistrz Międzynarodowy Damian Lewtak 
z Mksz „Gryf” Dębica. Świetnie spisał się Mistrz Fide, szesnastoletni 
Bartłomiej Turski z z UKS „Czarny Koń”  Olkusz, zajmu jąc  
czwarte miejsce oraz będąc najlepszym spośród juniorów! 
Naj lepszą  kobietą, rozgrywającą  porywające part ie, była 
Izabela Tokarz z UKS „Hetman Koronny”  Trzebinia.  Najlep-
szym spośród zawodników Klubu TKKF „Leskowiec-Wieża” Wadowice 
okazał się Marek Szczerba, zajmując doskonałe 8 miejsce. Brawa 
należą się również najmłodszym – Agnieszce Ślusarczyk z MKS MOS 
Wiel iczka, Stasiowi Malata z TKKF „Leskowiec – Wieży” Wadowice 
oraz Bartoszowi Mazgaj z KSz „Dwie Wieże”  Kraków. Ich starsi 
koledzy i koleżanki niejednokrotnie boleśnie doświadczyli 
siły ich gry! Nie było dużo czasu na regenerację i  odp o-
czynek. W niedzielę ruszyl iśmy do dalszej walki.  Trzeba 
było otrząsnąć się z ewentualnych sobotnich niepowodzeń 
lub kontynuować dobrą pass ę, by w niedzielę znaleźć się 
w blasku fleszy. Niedziela nie była ani trochę uboższa 
w emocje niż sobota, zwłaszcza, że szybsze tempo gry 
sprawiało, że kawa nie była potrzebna. Mało tego –  grono 
zawodników powiększyło się aż do 82 osób!  
     Kto tym razem tryumfował? Bezkonkurencyjnym 
w turnieju o „Puchar Burmistrza”, zresztą nie po raz 
pierwszy, okazał  s ię Mistrz  Krajowy Jerzy Kyć z Tsz „Sko-
czek”  Sędziszów Małopolski .  Na podium znalazł  s ię jeszcze 
Razim Vadim z  Ukrainy oraz Mistrz Międzynarodowy D a-
mian Lewtak z  Mksz „Gryf”  Dębica.   
     Najlepszym juniorem okazał się Mistrz Fide Bartłomiej  
Turski z UKS „Czarny Koń”  Olkusz. Naj lepszą kobietą tym 
razem Mistrzyni Krajowa Martyna Wikar z LKSz GCKiP 
Czarna. Najwyższe miejsce spośród lokalnych graczy Klubu 
TKKF „Leskowiec –  Wieża”  Wadowice ponownie zajął  Ma-
rek Szczerba. Najmłodsi gracze ,  to ponownie Agnieszka 
Ślusarczyk oraz Staś Malata, do których dołączył tym r a-
zem Bruno Przybyś z UKS przy SP 8 Chrzanów.  
     Kogo nie było, niech żałuje. Kto nie gra w szachy,  
niech zacznie –  niekoniecznie dla wyników (choć kto wie!)  
-  ale dla przyjemności,  doświadczenia niebywałej atmo s-
fery zawodów i fantastycznej zabawy.  
     Brawa za organizację i  dopięcie wszystkiego na ostatni  
guzik należą się –  ponownie –  Panu Adamowi Madejowi, 
który od wielu lat prowadzi Klub Szachowy „Wieża”  

T 

Najlepsi zawodnicy Turnieju o „Puchar Starosty”. Z mikrofonem prezes 
Ogniska TKKF „Leskowiec” pani Halina Kulbacka. 

Najmłodsi zawodnicy Turnieju o „Puchar Burmistrza Wadowic”  
w towarzystwie organizatorów. 

http://www.tkkf.com/
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Wadowice. Człowiek od wszystkiego –  od pomysłu, orga-
nizacj i,  współpracy z lokalnymi władzami, poprzez przyg o-

towanie nagród, układanie stol ików i szachownic, na wr ę-
czaniu nagród skończywszy.   
Dziękujemy i  gratulujemy.  

 

Najlepsi szachiści w Turnieju o „Puchar Burmistrza Wadowic w grupie dorosłych. 

 
 
 

Informacja dot. II Turnieju 
                        z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 

w Tenisie Stołowym „Cztery Pory Roku” 
                                           Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 
      
     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uprzejmie zaprasza do udziału w II Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym - „Cztery Pory Roku”, który odbędzie się w sobotę 23.10.2021 r. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. 
Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok). 
    Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które na trzy dni przed datą zawodów, tj. do 20. 09. 2021 roku prześlą zgłoszenia do Turnieju i wpłacą wpisowe 
na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika i jakich zawodów dotyczy). Wpisowe nie podlega zwrotowi.  
     Zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego MTKKF: 
tkkf@tkkf.com. Zawodnicy bez zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszczeni do turnieju. 
a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą 
obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.  
 b. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez 
Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać 
nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej. Kolejny III Turniej „Grand Prix” odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 r. 
 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 w grach indywidualnych 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 w grach deblowych „open” wynosi: 
   * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.  
   * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł. 

4. Proponowany program Turnieju: 
a. godz.   8:15 – 9.00  -  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. do lat 15. 
- godz.   9:00 – 9:15  -   otwarcie  Mistrzostw. 

mailto:tkkf@tkkf.com
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- godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 - 15 lat 
 
b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+. 
-   godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn. 
 
c. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”. 
-   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.    
-   godz.14:30 – zakończenie Turnieju. 

5.  Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.                                      

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów „ Grand Prix” MTKKF w Tenisie Stołowym oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach 
zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: 

www.facebook.com/MTKKF 

 
Uwaga! Regulamin opracowano z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. Zawody będą przeprowadzone z 
zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych. 
a. Na hali sportowej zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas 
gry przy stole. Przed każdym meczem obowiązkowo dezynfekowane będą także piłeczki. 
b. Przed zawodami zawodnicy wypełniają ankietę sanitarną; za zawodników niepełnoletnich podpisują ją rodzice bądź opiekunowie. 

Tel. kontaktowy: 515.182.228                                                                             Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
                                                                                                                                                            w Krakowie 

 

    Małopolskie TKKF żegna śp. Mariana Zgałę       
     

 głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2021 roku, 
przeżywszy lat 95, zmarł Marian Zgała, były oddany działacz 

Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Uroczysto-
ści pogrzebowe odbyły się w czwartek, 19 sierpnia 2021 roku o godzi-
nie 14.00 na Cmentarzu Batowickim przy ul. Reduta w Krakowie. Śp. 
Marian Zgała urodził się 30 stycznia 1926 roku w Krakowie. Już 
w czasie II wojny światowej, jako młody chłopiec, był zatrudniony 
w „Zakładach samochodowych Rippera”, zarządzanych przez okupan-
ta niemieckiego. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Po za-
kończeniu działań wojennych odbył 2,5 letnią służbę wojskową – jako 
ochotnik. Po wojsku podjął pracę w Biurze Projektów „Energopro-
jekt” w Krakowie, skąd w latach 90. XX w. odszedł na emeryturę. 
     Marian był zapalonym turystą i sportowcem. W latach pięćdziesią-
tych XX. wieku prowadził sekcję łuczniczą, jako trener, w jednosek-

cyjnym Klubie Sportowym „Energetyk”, funkcjonującym w obiektach 
„Elbudu” przy ul. Wadowickiej w Krakowie. W tamtych latach sekcja 
ta odnosiła wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej, m.in. drużyna 
męska „Energetyka” pięciokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski, 
a żeńska drużyna dwukrotnie była najlepsza w kraju. W trakcie swej 
trenerskiej działalności Marian wychował wielu adeptów łucznictwa - 
kobiet i mężczyzn, a jedna z zawodniczek: Cugocka-Mączyńska była 
w swej kategorii niekwestionowaną mistrzynią Polski, Europy i świata, 
a jednym z jej pierwszych trenerów był Marian Zgała.  
     W okresie swej działalności w „Elbudzie” tam po raz pierwszy 
rozpoczął grę w tenisa stołowego, trenując z byłymi zawodnikami 
energetyki, m.in.: Bronisławem Samborskim, Zdzisławem Pachlą, 
Janem Wieczorkiem, Kajetanem Dąbrowieckim i Gołębiowskim.  

     Z chwilą powołania w roku 1957 do działalności Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej był współorganizatorem i prowadzącym 
wiele aktywnych form sportu i rekreacji pod flagą TKKF. Był także 
prezesem Ogniska TKKF „Energoprojekt”. W imieniu Zarządu Dzielni-
cowego TKKF Kraków-Krowodrza przez długie lata prowadził indywi-
dualne turnieje tenisa stołowego, organizowane w świetlicy Biura 
Projektów „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie. 
W tym obiekcie, jako centralnym punkcie Krakowa, od początku lat 
70.XX wieku rozgrywano zawody tenisa stołowego, turnieje oraz 
mistrzostwa Krakowa w ramach działalności krakowskiego TKKF. 
W okresach wakacyjnych rozgrywano także zawody w ramach „Pu-
charu lata” w grach indywidualnych i deblu. 
     Rozgrywki w tym obiekcie trwały do przełomu lat 1994/95 - do 
chwili przejścia Pana Mariana Zgały na emeryturę. Oprócz łucznictwa 
i tenisa stołowego Marian był także zapalonym kręglarzem i turystą. 

Największym sukcesem drużyny kręglarskiej „Energoprojektu” było 
zajęcie III miejsca w Lidze Kręglarskiej Zakładów Pracy, prowadzonej 
przez Ognisko TKKF „Asklepios” pod kierunkiem prezesa tego Ogniska 
- Franciszka Czesława Klinika. W tym czasie czołowe miejsca w zawo-
dach kręglarskich z reguły przypadały w udziale drużynom Biura 
Projektów „Biprostal”, na czele z Karolem Oleksym, czołowym za-
wodnikiem i sędzią tej dyscypliny, do dziś współorganizatorem Wo-
jewódzkich Mistrzostw Kręglarskich w ramach Małopolskiego TKKF. 
     Oprócz działalności sportowej Marian aktywnie uczestniczył 
w działalności PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira w Nowej Hucie. 
W swym życiu przemierzył wiele wędrownych szlaków, dolin i gór. 
Mimo ukończonych 80 lat wciąż uczestniczył w zajęciach tenisa sto-
łowego, prowadzonych w Ognisku TKKF „Delfin” przez Tadeusza 
Szopę, oraz brał udział w Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ 

Z 

Rok 2016. II Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+. W środku,  
przy rzucie lotką Marian Zgała – najstarszy uczestnik Mistrzostw. 

Rok  2017. Marian Zgała w towarzystwie Tadeusza Szopy  
w trakcie III Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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o „Puchar Prezydenta M. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego” 
w grupie zawodników powyżej 80 roku życia. 30 stycznia tego roku 
ukończył 95 lat. Był człowiekiem oddanym pracy dla sportu i rekreacji, 
był wspaniałym, kolegą i przyjacielem. W Jego ostatniej ziemskiej 

drodze oprócz rodziny, przyjaciół i znajomych, uczestniczyło też grono 
działaczy Małopolskiego TKKF, na czele z prezesem Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF Leszkiem Tytko i Wiceprezesem 
Karolem Oleksym. Część Jego pamięci! 

 
Szanowni Państwo! W dniach 29-30.09.2021 r. na obiektach sportowych KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A 
w Krakowie odbyły się VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” w 11 konkurencjach. 

Uprzejmie informujemy, że kolejny numer „Kuriera” Nr 22 całościowo zostanie poświęcony tym Mistrzostwom. 

 
 

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

 

 
Fotografia archiwalna z prywatnych zbiorów pana Janusza Tomaszewskiego. Było to sto lat temu. 13 maja 1920 roku rozegrano pierwsze 

derby Krakowa w oficjalnych rozgrywkach pod egidą PZPN. Wisła wygrała z Cracovią 1:0 w niezwykłych okolicznościach. "Święta Wojna" to 
do dziś najstarsza impreza piłkarska w Krakowie .    

 
 
 

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. 

 

https://sport.tvp.pl/tag?tag=Wis%C5%82a+Krak%C3%B3w
https://sport.tvp.pl/tag?tag=cracovia
http://www.tkkf.com/

