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Małopolskie TKKF 

w roku Jubileuszu 65.lecia Towarzystwa 
 

zanowni Państwo! Rozpoczęty rok 2022 będzie ważnym i przeło-
mowym okresem w działalności struktur Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej, także Małopolskiego TKKF. Jest to rok Jubileuszu 

65. lecia TKKF. Z tej okazji jeden z numerów „Kuriera” będzie poświę-
cony wyłącznie tej tematyce, która w minionych latach miała istotne 
znaczenie i wpływ na życie ludzi z wszystkich środowisk w kraju.  
     Dziś z łezką w oku wspominamy tysiące imprez sportowo-
rekreacyjnych, z armią ich uczestników, począwszy od młodzieży – 

uczniów, studentów i pracowników wyższych uczelni, zakładów pracy 
- mężczyzn i kobiet, skończywszy na najstarszej grupie naszego społe-
czeństwa, czyli seniorów, dla których sport i rekreacja była i jest 
najlepszym antidotum na wszelkie troski, samotność i godne spędza-
nie wolnego czasu pod flagą TKKF, w gronie przyjaciół i znajomych.  
     Miniony rok 2021 nie był rokiem splendoru, ale trudnym okresem 
w realizacji ambitnych zadań i planów pracy, przyjętych przez Mało-
polskie TKKF i jego niższe ogniwa. Z uwagi na trzecią i czwartą falę 
pandemii Covid-19 nasze mistrzostwa, turnieje i zawody, rozgrywane 
w trzecim i czwartym kwartale roku 2021, nie cieszyły się dużym 
wzięciem wśród uczestników tych imprez, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży, w obawie o własne zdrowie, z racji postępującej pande-
mii i wzrostu ilości zachorowań.  
     Był to kolejny, dotkliwy rok dla naszej organizacji, który ujemnie 
wpłynął na bilans i sytuację ekonomiczno-finansową naszego Towa-
rzystwa. Mimo powyższej sytuacji, i kolejnej fali pandemii Covid-19, 
z wielką nadzieją wkraczamy w jubileuszowy rok 65.lecia naszej orga-
nizacji, w którym dokonamy podsumowania naszych działań, mają-
cych jeden ambitny cel – dobro i zdrowie naszego społeczeństwa 
poprzez sport i rekreację fizyczną we wszystkich grupach społecz-
nych. Szanowni Państwo! W roku przyszłym kończymy trudną kaden-
cję 2019-2023 Małopolskiego TKKF. Mając na względzie szczytne cele 
i ideały Towarzystwa nie pozwólmy, aby dorobek tej najwspanialszej 
przygody ze sportem i rekreacją fizyczną został zaprzepaszczony bądź 
pomniejszony. Będzie to naprawdę trudne zadanie, któremu posta-
ramy się sprostać 

 

Młodzi piłkarze uczcili Święto Niepodległości - 11 listopada 
 

godnie z umową: W/I/2936/SP/263/2021, zawartą w dniu 
9.11.2021 roku, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Krakowie zorganizowało i przeprowadziło turniej piłkarski 
drużyn młodzieżowych z okazji „Święta Niepodległości - 11 listopa-
da”. Turniej został przeprowadzony na obiektach sportowych Mło-

dzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka na os. Kalinowym 18 
w Krakowie, który stał się okazją do uczczenia na sportowo 103. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z zapisem 
umowy zakupiono trzy puchary, trzy statuetki, 40 szt. medali oraz 90 
szt. worków sportowych z nadrukiem logo Miasta Krakowa dla 
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Witamy w roku 2022 - Roku Jubileuszu 65.lecia TKKF. 

Kapitan drużyny MKS Mistrzejowice w towarzystwie  
Zbyszka Kiecia i Leszka Tytko - prezesa Małopolskiego TKKF. 

Grzegorz Rybicki – „Najlepszy Bramkarz” oraz  
kapitan drużyny „Partyzant”, która zajęła III miejsce w Turnieju. 
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osiemdziesięciu pięciu zawodników i pięciu opiekunów oraz zapew-
niono obsługę sędziowską Turnieju. Wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali owoce i wodę mineralną. Udział drużyn w turnieju był 
bezpłatny. Wzięło w nim udział 8 zespołów, podzielonych na dwie 
grupy, po dwa zespoły w każdej: 

 Grupa I – MKS Mistrzejowice, „Oceans Eleven”, „Błękitni Piast” 
i „Huragan” Mistrzejowice. 

 Grupa II – „Pacos de Fereira”, PBW, „Partyzant” Nowa Huta i KS  
„Albertus”. 
     W obu grupach grano systemem „każdy z każdym”. Po dwie naj-
lepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, a były to: 
„Huragan”-„Partyzant” i PBW - MKS „Mistrzejowice”. Po zaciętych 
bojach, wyrównanej walce i rzutach karnych, do finału awansowały 

drużyny „Huragan” i MKS „Mistrzejowice”. O trzecie miejsce zmierzy-
ły się zespoły: „Partyzant” Nowa Huta i PBW. 
     Ostatecznie, znowu po rzutach karnych, w meczu o III miejsce 
zwyciężyła drużyna „Partyzant” Nowa Huta, a IV miejsce zdobył ze-
spół PBW. W finale zwyciężyła drużyna MKS Mistrzejowice, z wyni-
kiem 8:7, natomiast „Huragan” musiał zadowolić się miejscem dru-
gim. Trzy najlepsze zespoły z rąk Prezesa Małopolskiego TKKF, Leszka 
Tytko, otrzymały puchary i okolicznościowe medale, a trójkę najlep-
szych zawodników wyróżniono statuetkami. Królem strzelców został 
Jakub Poliniak, najlepszym bramkarzem Grzegorz Rybicki, a MVP 
otrzymał Mateusz Mędrecki. Podjęto działania na rzecz równego 
dostępu osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

      
 

 
     Zgodnie z paragrafem 2 pkt. 5 Umowy na wszystkich materiałach 
promocyjno-informacyjnych o turnieju, a także we wszystkich infor-
macjach o wydarzeniu, zamieszczonych w Internecie, umieszczono 

logotyp Miasta Krakowa wraz z informacją „wydarzenie jest współfi-
nansowane ze środków Miasta Krakowa”. Wydarzenie przeprowa-
dzono zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, wynikają-
cymi ze stanu wprowadzonej epidemii na obszarze kraju tj. maseczki, 
dezynfekcja rąk i piłek, zachowanie odpowiedniej odległości. 
     Stronę sędziowską, techniczną i organizacyjną zabezpieczali kwali-
fikowani sędziowie i instruktorzy TKKF. W trakcie organizowanego 
wydarzenia przekazywano słowną informację o treści „Projekt współ-
finansowany ze środków Miasta Krakowa”. W miejscu imprezy na 
obiekcie sportowym MDK udostępniono przestrzeń dla zamieszczenia 
banerów z logo Krakowa. Wytworzono 20 szt. plakatów i 90 szt. 
worków sportowych, których wartość wyniosła 1200 zł. Bezpośred-
nich odbiorców wydarzenia było 120 (85 zawodników, 5 opiekunów 
i 30 widzów), a całkowitą liczbę odbiorców bezpośrednich i medial-
nych wydarzenia szacuje się na 250.  
     Udostępniono link do powstałej dokumentacji fotograficznej na 
stronie internetowej Małopolskiego TKKF. Organizowane wydarzenie 
dało możliwość uczestnikom indywidualnej i zespołowej rywalizacji, 
sprawdzenia własnych umiejętności oraz oceny osiągniętych wyni-
ków. Rangę turnieju podkreśliła sportowa i koleżeńska atmosfera.  

Pamiątkowe ujęcie wyróżnionych piłkarzy w towarzystwie Prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Prezes MTKKF Leszek Tytko wręcza wyróżnienia piłkarzom. 
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Turniej Niepodległości Nowohuckich Szkół Pod-

stawowych z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice  
 

uż tradycyjnie miesiąc listopad stał się okazją do uczczenia na 
sportowo Święta Niepodległości Polski. W dniu 25.11.2021r. na 

obiektach sportowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr. 5 na 

osiedlu Oświecenia 30 odbył się Turniej Niepodległości Szkół Podsta-
wowych z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice. W turnieju piłki siatko-
wej dziewcząt wzięło udział 5 reprezentacji szkół ( 89, 126, 85, 144 
i 130). Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr. 130 przed szkołami nr 126 
i 85. Miejsce IV zajęła SP 89, a miejsce V SP 144. 
     W Halowej Piłce Nożnej chłopców wzięło udział 6 zespołów szkol-
nych (85, 89, 126, 144, 130 i Źródełko). Tu również zwycięstwo przy-
padło gospodarzom, czyli Szkole Podstawowej Nr 130. Kolejne miej-
sca zajęły: SP – 144 i 85, IV -126, V – 126 i VI - Źródełko.  
     Najlepszym strzelcem bramek został Kamil Król ze szkoły nr 144. 
Trzy najlepsze zespoły siatkówki i piłki nożnej zostały nagrodzone 
piłkami, okolicznościowymi medalami i dyplomami. Wszyscy uczest-

nicy turnieju, w liczbie 90 osób, otrzymali okolicznościowe plecaczki 
z nadrukiem i logo Dzielnicy XV Mistrzejowice, soki, batony i smaczną 
pizzę. Turniej prowadzili wykwalifikowani sędziowie, panowie Leszek 

Ciuła i Daniel Pierko, a obsługę techniczną turnieju zabezpieczyli Kasia 
Szwed z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Jerzy 
Piątkowski. Koordynatorem tej okolicznościowej imprezy sportowej 
był Leszek Tytko - Wiceprezes Zarządu Ogniska TKKF „Apollo” przy SM 
„Mistrzejowice-Północ”, a zarazem Prezes Małopolskiego TKKF. 
     Organizowane wydarzenie dało uczestnikom indywidualnej i ze-
społowej rywalizacji możliwość sprawdzenia własnych umiejętności 
oraz oceny osiągniętych wyników. Sportowa i koleżeńska atmosfera 
podkreśliła rangę turnieju. Foto-relacja z Turnieju znajduje się pod 
niżej zamieszczonym linkiem: 
 https://photos.app.goo.gl/wYd49AioW6Cwb9NM7 . 

 
Wręczanie nagród i wyróżnień uczestnikom turnieju piłki siatkowej i piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości Polski. Z mikrofonem pan 

Leszek Tytko - Wiceprezes Ogniska TKKF „Apollo”, a zarazem Prezes Małopolskiego TKKF. 

 

J 

Drużyna piłki nożnej SP Nr 130 - I miejsce w turnieju. Drużyna piłki siatkowej SP Nr 130 – I miejsce w turnieju. 

https://photos.app.goo.gl/wYd49AioW6Cwb9NM7
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 III Nowohucki Festiwalu Sportu i Zdrowia  

„Sport Łączy Pokolenia” 
 

godnie z umową W/I/3120/SP/278/2021, zawartą w dniu 
30.11.2021 roku, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Krakowie zorganizowało i przeprowadziło wydarzenie pn. 
,,III Nowohucki Festiwal Sportu i Zdrowia – Sport Łączy Pokolenia”. 
      Wydarzenie to przeprowadzono w dniu 11.12.2021 r. w hali spor-
towej III Liceum Ogólnokształcącego w os. Wysokim 6 w Nowej Hucie.  
Składało się ono z dwóch części. W części pierwszej, medycznej czę-
ści, odbyło się seminarium dla rodziców, a w części drugiej turniej 
halowej piłki nożnej. W Festiwalu udział wzięło 194 osoby, w tym 94. 
zawodników, 8. trenerów – opiekunów i 94. uczestników seminarium 
(instruktorzy, rodzice, dziadkowie i babcie), którzy wzięli udział 
w dwuczęściowym Seminarium pod nazwą: Samopomoc zdrowia 
w medycynie profilaktycznej i „Aktywne życie bez używek”.  
     Wykładowcą Seminarium była Pani Elżbieta Fik – przedstawiciel 
Szpitala im. Żeromskiego w Hucie. Główną sentencją i myślą prze-
wodnią Seminarium było przekazanie słuchaczom podstawowych 
wiadomości na temat wykorzystania integracji profilaktyki medycznej 
dla samopomocy zdrowia dzieci i młodzieży. Sprawiedliwe i po-
wszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga stałego 
podnoszenia kompetencji medycznej.  

     Wiedzę o swoich możliwościach i ograniczeniach najłatwiej jest 
pozyskiwać dzięki powiązaniu badań diagnostycznych i wydarzeń 
sportowych. TKKF, współpracując z przychodnią medyczną Ars-
Medica, już kilka razy organizowało rywalizację biegową młodzieży, 
w powiązaniu ze sprawdzianami wydolności fizycznej.  Wykorzystanie 
tak uzyskiwanych informacji dla oddziaływania na dobrostan dziecka, 
wymaga włączenie się rodzica lub opiekuna, a zatem edukacji me-
dycznej, która powinna stać się częścią medycyny szkolnej. Podobnie 
jak informacje, pozyskiwane przez osoby dorosłe o stanie zdrowia 
w trakcie badań medycyny pracy, też powinna być wykorzystywana 
dla edukacji medycznej.  
     W konsekwencji, nowoczesne sposoby cyfrowej diagnostyki 
i gromadzenia informacji, powinny prowadzić do kompetencyjnego 
zintegrowania profilaktyki medycznej, jako podstawy dla samodziel-
nej troski o stan zdrowia własnego i swoich bliskich. W trakcie wyda-
rzenia rozdawane były materiały, promujące zdrowy styl życia oraz 
okolicznościowe gadżety.  
     W części sportowej przeprowadzono Turniej Halowej Piłki Pożnej 
dla dzieci, z udziałem 12 drużyn, w dwóch grupach wiekowych: 
Grupa I (młodsza) U – 10 – zawodnicy z klas IV Szkół Podstawowych 
nr: 130, 144 A i B, 89, 85, 101. 
Grupa II (starsza) U – 11 – zawodnicy z klas V Szkół Podstawowych nr: 
130 A i B, 144, 89, 85, 101. 

     Zgodnie z regulaminem Turnieju Halowej Piłki Nożnej zawody 
w obu grupach przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Czas 
trwania każdego meczu wynosił 12 minut.  
     W turnieju festiwalowym uzyskano następujące wyniki: 
Grupa I (młodsza) U - 10: I miejsce - SP 130, II – SP 144 A, III - SP 85, 
IV - SP 144 B, V - SP – 89, VI - SP 101.   
Grupa II (starsza) U - 11: I miejsce – SP 130 A, II - SP 89, III - SP 101, IV 
- SP 130 B, V - SP 85, VI - SP 144.  
     Trzy najlepsze zespoły z każdej z grup zostały nagrodzone pucha-
rami (6 szt.), medalami (48szt.) i okolicznościowymi dyplomami. 
     Ponadto wszyscy uczestnicy Turnieju, w liczbie 94, otrzymali oko-
licznościowe plecaki z nadrukiem wydarzenia oraz pakiety piłkarza 
i poczęstunek w postaci cateringu (wodę, owoce, banery itp). 
     Po zakończeniu turnieju w grupach rozpoczął się konkurs rzutów 
karnych, w którym zwyciężyli: 
Grupa I (młodsza): I miejsce - SP 130, II - SP 85, III - SP 101.     
Grupa II (starsza): I miejsce - SP 89, II - SP 144, III - SP 130 A. 
     Zwycięskie zespoły otrzymały piłki, upominki rzeczowe, dyplomy 
i gadżety mikołajkowe. Nagrody wręczał Radny Miasta Krakowa pan 
Kazimierz Chrzanowski. Organizator Festiwalu - Zarząd Wojewódzki 

Małopolskiego TKKF – zapewnił obsługę sędziowską i techniczną 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej w liczbie 8 osób. Zapewniono: obsługę 
biura zawodów w liczbie 6 osób, opiekę medyczną - 1 osoba.  
     Ze strony Organizatora obsługę instruktorsko-trenerską i sędziow-
ską zapewnili: Stanisław Jamróz, Stanisław Obszański, Zbigniew Kieć, 
Sebastian Pietrykowski, Maciej Trzonka, Dariusz Sobczyk, Katarzyna 
Jarosz, Krzysia Pietrykowska, Wiktor Witowski.  
     Obsługę organizacyjną zawodów i biura Festiwalu zabezpieczali: 
Bartosz Sadowski, Tadeusz Kowalczyk, Katarzyna Szwed, Jerzy Piąt-
kowski Tadeusz Oleś. Obsługę medialną i fotograficzną imprezy za-
pewnili: Mikołaj Opach i Jan Bajger, a nagłośnienie w trakcie trwania 
zawodów zapewnili i nadzorował Kamil Szostak i Filip Serwański. 
Obsługę medyczną sprawowała pani Elżbieta Fik, a obsługę transpor-
tową firma „Proceramika”. 
     Zgodnie z par. 2 pkt 5 umowy na wszystkich materiałach promo-
cyjno-informacyjnych o Turnieju, a także we wszystkich informacjach 
o wydarzeniu, zamieszczonych w Internecie, umieszczono logotyp 
Miasta Krakowa wraz z informacją „Wydarzenie jest współfinanso-
wane ze środków Miasta Krakowa”.  
     Wydarzenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi sanitarnymi, wynikającymi ze stanu wprowadzonej epidemii na 
obszarze kraju, tj. maseczki, dezynfekcja rąk i piłek, zachowanie od-
powiedniej odległości. Ranga Turnieju, oraz odpowiednia promocja 
imprezy, przyniosła spodziewane efekty organizacyjne.  

 

Z 

Drużyna SP 130 (Grupa młodsza) - I miejsce w turnieju, w towarzystwie 
Kazimierza Chrzanowskiego – radnego M. Krakowa i Zbyszka Kiecia.  

Drużyna SP 89 (Grupa starsza) - II miejsce w turnieju, w towarzystwie 
Kazimierza Chrzanowskiego – radnego M. Krakowa i Zbyszka Kiecia. 



 

-5- 
 
     Głównym realizatorem Festiwalu był Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków. 
Banery, plakaty i oll-upy, informowały o organizatorach, współorgani-
zatorach i sponsorach imprezy. 
     Logo Miasta Krakowa umieszczono na różnych nośnikach i mate-
riałach promocyjnych. W trakcie i na zakończenie imprezy informo-
wano ustnie odbiorców, że „Projekt realizowany był ze środków 
publicznych Gminy Miejskiej Kraków. Udostępniono link do powstałej 

dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej Małopolskiego 
TKKF. https://photos.app.goo.gl/ACzC4YAeo8Uap9Fu5. 
     Impreza przebiegła w sportowej atmosferze, przy pełnej integracji 
uczestników i licznej grupy rodziców i opiekunów. Organizowane 
wydarzenie dało możliwość uczestnikom, indywidualnej i zespołowej 
rywalizacji, sprawdzenia własnych umiejętności oraz oceny osiągnię-
tych wyników. 

 

 

 
 

XVI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 

  w Szachach o „Krakowskiego Lajkonika” 
 

 dniu 21.11.2021 roku, w sali gimnastycznej TKKF przy ul. Pod-
górskiej 2 w Dobczycach, odbyły się XVI Otwarte Mistrzostwa 

Małopolskiego TKKF o „Krakowskiego Lajkonika”. Głównym organiza-
torem imprezy, której celem jest popularyzacja szachów i zorganizo-
wania spotkania szachistów z Małopolski, był Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF i Sekcja Szachowa „Dominik” przy Ognisku TKKF 
w Dobczycach. Współorganizatorem Mistrzostw był Małopolski Zwią-
zek Szachowy. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo 
Małopolskie. Patronem medialnym imprezy był „Kurier Małopolskie-
go TKKF”. Otwarcia Mistrzostw dokonali: Mariusz Nowakowski - 
kierownik sekcji szachowej „Dominik”, Bartosz Ślęczka – Sędzia 
Główny Mistrzostw, Stanisław Świerczyński - II Sędzia Mistrzostw.   
     W turnieju wzięli udział wszyscy chętni, zgłaszając wcześniej 
uczestnictwo przez serwis szachowy chessarbiter.com, telefonicznie 
lub elektronicznie, a także w dniu zawodów na miejscu. Mistrzostwa 
zostały zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitar-
nymi na terenie Polski ze względu na pandemię koronawirusa.  

W 

Od lewej: Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Krakowa, Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, a zarazem Wiceprezes TKKF „Apollo”, 
 Zbyszek Kieć z Ogniska TKKF „Apollo” i Tadeusz Oleś – Członek ZW Małopolskiego TKKF, wręczają wyróżnienia młodym piłkarzom. 

Najmłodsi adepci szachów prezentują zdobyte trofea. 

https://photos.app.goo.gl/ACzC4YAeo8Uap9Fu5
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     W turnieju obowiązywały aktualne przepisy FIDE (Międzynarodo-
wa Organizacja Szachowa) oraz Polskiego Związku Szachowego. Za-

wody zostały rozegrane systemem szwajcarskim w 2 grupach. Grupy 
miały następujący podział: 
     1. Grupa A – zawodnicy urodzeni w 2007 r. i młodsi, którzy grali 

7 rund po 30 minut na jedną partię. W tej grupie uczestniczyło 35 
osób, w tym 3 kobiety. 
     2. Grupa B – „open” - zawodnicy grali 7 rund po 10 minut na partię 
+ 5 sekund za każde wykonane posunięcie. W tej grupie walczyło 21 
osób, w tym 2 kobiety.    
     W zawodach wzięli udział zawodnicy z następujących miejscowo-
ści: Dobczyce, Wieliczka, Kraków, Lipnik, Łętownia, Przebieczany, 
Siepraw, Sułków, Polanka, Krzyszkowice, Głogoczów, Nowy Sącz, 
Myślenice. Łącznie w XVI Mistrzostwach Małopolskiego TKKF wzięło 
udział 69 osób, w tym 56 zawodniczek i zawodników oraz 3 osoby 
obsługi sędziowskiej i 10. widzów. 
     W grupie A zwyciężyli: I miejsce Filip Kucała - Ognisko TKKF Dob-
czyce, II miejsce Piotr Cygan - Ognisko TKKF Dobczyce, III miejsce 
Michał Kuśnierz - Kraków.    
     Najlepszą zawodniczką w tej grupie była Olga Dębowska z MKS 
MOS Wieliczka, najlepszym przedszkolakiem (ur.2014 i młodsi) był 
Jan Baran z MKS MOS Wieliczka, a zawodnikiem najmłodszym został 
Tomek Piwowarski z Ogniska TKKD Dobczyce.  
     W Grupie B (open) I miejsce zajął Bartłomiej Piwowarczyk (MAT 
Myślenice, miejsce II zajął Arkadiusz Piwowarczyk (MAT Myślenice), 
a III Maksymilian Młynek (KKSZ Kraków).  
     Najlepszą zawodniczką Mistrzostw była Natalia Górnisiewicz, 
a najlepszym juniorem Tomasz Satoła – oboje z TKKF Dobczyce. 
     Zwycięzca grupy A otrzymał tradycyjnego „Lajkonika”, medal, 
dyplom oraz nagrodę rzeczową. Za zajęcie II – III miejsca zawodnicy 
otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Za zajęcie 
IV-VI miejsca zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 
     Najlepsza zawodniczka, najlepszy przedszkolak ur. 2014 i młodszy, 
oraz najmłodszy zawodnik, otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 
     Zwycięski zawodnik Grupy B otrzymał tradycyjnego „Lajkonika”, 
medal, dyplom, nagrodę rzeczową i bon o wartości 250 zł. Za zajęcie 
II miejsca zawodnik otrzymał puchar, medal, dyplom, nagrodę rze-
czową i bon o wartości 200 zł. Za zajęcie III miejsca zawodnik otrzy-
mał puchar, medal, dyplom, nagrodę rzeczową, bon o wartości 150 zł, 
a za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.  
     Najlepsza zawodniczka, najlepszy przedszkolak ur. 2014 i młodszy, 
oraz najmłodszy zawodnik otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Dekoracji najlepszych i wyróżnionych zawodników dokonali: Bartosz 
Ślęczka - Sędzia Główny Mistrzostw i Stanisław Świerczyński - II Sędzia 
Mistrzostw. 

 

Pamiątkowe ujęcie najmłodszych szachistów ze swoją wychowawczynią. 

  

W środku, z „Lajkonikiem”, Bartek Piwowarczyk – I miejsce w kat. „open”. 

Kibicowanie najmłodszym szachistom. 
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„EURO – 2021” w piłce nożnej halowej. 
 

 dniu 05.12.2021 r. w Hali Sportowej w Zielonkach rozegrany 
został Turniej „Grand Prix” Małopolskiego TKKF pn.: „EURO – 

2021” w piłce nożnej halowej. Głównym organizatorem turnieju był 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Wsparcia finansowego 
imprezie udzieliło Województwo Małopolskie, a partnerem medial-
nym turnieju był „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
     Otwarcia Mistrzostw dokonał wiceprezes Karol Oleksy. W turnieju 
wzięło udział 5 zespołów. Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym” na podstawie losowania. 
     Wyniki poszczególnych gier: 

„Błękitni Piast” – Zakład Koksownia 0:6 
TKKF „Apollo” – KS „Albertus” 3:0 
MKS Mistrzejowice – Zakład Koksownia 2:8 
„Błękitni Piast” – TKKF „Apollo” 1:3 
MKS Mistrzejowice – KS „Albertus” 4:1 

Zakład Koksownia – TKKF „Apollo” 5:0 vo 
MKS Mistrzejowice – TKKF „Apollo” 5:0 vo 
KS „Albertus” – „Błękitni Piast” 4:0 
MKS Mistrzejowice – „Błękitni Piast” 2:3 
KS „Albertus” – Zakład Koksownia 4:6 
     Tabela końcowa: 
I miejsce - Zakład Koksownia -12 pkt. 
II miejsce - MKS Mistrzejowice - 6 pkt. 
III miejsce TKKF „Apollo”  -  6 pkt. 
IV miejsce KS „Albertus” - 3 pkt. 
V miejsce „Błękitni Piast” -  0 pkt. 
     Klasyfikacja prowadzona była drużynowo i indywidualnie: na naj-
lepszego strzelca bramek, najlepszego bramkarza i najlepszego za-
wodnika turnieju / MPV /. Mistrzostwa wygrał zespół z Zakładu Kok-
sownia z Krakowa. Drugie miejsce zajęła drużyna MKS Mistrzejowice 
z Krakowa, a trzecie TKKF „Apollo” z Krakowa.  
     Skład zwycięskiej drużyny: Krzysztof Murański, Michał Spasiuk, 
Mateusz Ziółko, Przemek Kapera, Marcin Nosek i Krystian Sochacki. 
     Królem strzelców Mistrzostw został Mateusz Ziółko z Zakładu 
Koksownia Kraków, a najlepszym bramkarzem Krzysztof Murański –
także z Zakładu Koksownia.  MVP turnieju został wybrany Zbigniew 
Kieć z drużyny „Błękitni Piast” Kraków.  
     Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy, 
a pozostałe zespoły okolicznościowe dyplomy. 
     Zawodnicy wyróżnieni indywidualnie otrzymali statuetki i dyplomy. 
Dekoracji zespołów i wyróżnionych zawodników dokonał Wiceprezes 
Małopolskiego TKKF Karol Oleksy. 
     W turnieju wzięło udział 32 zawodników, dwie osoby obsługi sę-
dziowskiej i jedna obsługi technicznej, łącznie było to 35 osób. 
Turniej sędziował sędzia związkowy Grzegorz Rybicki. 
Koordynatorami turnieju byli Katarzyna Oleksy i Karol Oleksy. 
Hala sportowa wewnątrz była udekorowana flagami i banerami TKKF 
oraz banerami Województwa Małopolskiego. 

 

W 

Drużyna MKS Mistrzejowice – II miejsce w Turnieju. Trzeci od lewej Zbigniew Kieć (Błękitni Piast) – MVP Turnieju. 

Karol Oleksy - Wiceprezes Małopolskiego TKKF, 
 prezentuje trofea dla najlepszych zespołów i piłkarzy. 
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II Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 

 w Piłce Nożnej Halowej. 
 

 dniu 12.12.2021 r. w Zielonkach rozegrane zostały II Otwarte 
Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Piłce Nożnej Halowej. 

Głównym organizatorem mistrzostw  był Zarząd Wojewódzki Mało-
polskiego TKKF. Wsparcia finansowego udzieliło Województwo Mało-
polskie i Gmina Miejska Kraków. Partnerem medialnym imprezy był 
„Kurier Małopolskiego TKKF”.  

     Otwarcia Mistrzostw dokonał wiceprezes Karol Oleksy. W turnieju 
wzięło udział 5 zespołów. Turniej rozegrano systemem „każdy z każ 

dym” na podstawie losowania.  
     Tabela końcowa Mistrzostw: 
I miejsce „Wiślanie” Wola Przemykowska – 12 pkt.  

II miejsce MKS Mistrzejowice  - 7 pkt. 
III miejsce TKKF „Apollo” – 7 pkt. 
IV miejsce KS „Albertus” – 3 pkt. 
V miejsce „Błękitni Piast” – 0 pkt.  
     Klasyfikacja prowadzona była drużynowo i indywidualnie: na naj-
lepszego strzelca bramek, najlepszego bramkarza i najlepszego za-
wodnika turnieju / MPV /. 
     Mistrzostwa wygrał zespół „Wiślanie” z Woli Przemykowskiej. 
Drugie miejsce zajęła drużyna MKS Mistrzejowice z Krakowa, a trzecie 
TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice - Północ” z Krakowa.  
     Skład zwycięskiej drużyny: Józef Stachowicz, Damian Gurak, Da-
riusz Caban, Arkadiusz Gwóźdź, Nikodem Kamysz, Konrad Kubiszew-
ski, Konrad Wojnicki, Chawkat Zakareya, Sławomir Skolski. 
     Królem strzelców został Chawkat Zakareya z zespołu „Wiślanie” 
Wola Przemykowska, a najlepszym bramkarzem Damian Gurak 
z zespołu „Wiślanie” Wola Przemykowska. MVP turnieju został wy-
brany Oskar Boroń z KS „Albertus”. 
     Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale, dyplomy 
i okolicznościowe plecaczki, a pozostałe zespoły okolicznościowe 
dyplomy. Zawodnicy wyróżnieni indywidualnie otrzymali statuetki 
i dyplomy. Dekoracji zespołów i zawodników dokonał Wiceprezes 
Małopolskiego TKKF Karol Oleksy. 
     W turnieju wzięło udział 35 zawodników, dwie osoby obsługi sę-
dziowskiej i jedna obsługi technicznej - łącznie było to 38 osób. 
     Turniej sędziował sędzia związkowy - Grzegorz Rybicki. Koordyna-
torem turnieju byli: Katarzyna Oleksy i Karol Oleksy. Hala sportowa 
wewnątrz była udekorowana flagami i banerami TKKF oraz banerami 
Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

 

 
 

W 

Oskar Boroń z KS „Albertus” - MVP Turnieju, w towarzystwie wicepreze-
sa Małopolskiego TKKF - Karola Oleksego i Zbigniewa Kiecia. 

 Drużyna „Wiślanie” Wola Przemykowska - I miejsce w Turnieju, w towarzystwie wiceprezesa MTKKF Karola Oleksego i Zbyszka Kiecia. 
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VI Memoriał Marka Wróblewskiego w Tenisie Stołowym 
 

 niedzielę, 19 grudnia 2021 roku, w dużej hali sportowej KS 
„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbył się VI 

Memoriał Marka Wróblewskiego w Tenisie Stołowym. Organizatorem 
Memoriału był Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, na czele z dy-
rektorem Krzysztofem Augustynkiem.  Wśród Honorowych Gości byli 
m.in. panowie: Mirosław Wróblewski - syn Marka, Dominik Homa - 

Radny Miasta Krak- 
wa, Rafał Mikoś- 
Dyrektor MOS - 
Wschód, Zdzisław 
Tracz - były Dyrektor 
KSOS, Andrzej Szymik 
– Dyrektor KS „Bro-
nowianka”, oraz pani 
Karolina Radosz 
z Rady Okręgowej 
Radców Prawnych. 
   W dziewięciu kate-
goriach Memoriału 
udział wzięło 143 
zawodników, którzy 
grali w dwóch se-
sjach: przedpołu-
dniowej i popołu-
dniowej. W pierwszej 
sesji wystąpiły młod-
sze kategorie: ża-
cy, młodzicy, katego-
rie żeńskie i weterani 
powyżej 55 lat. 
W drugiej grali kade-
ci, juniorzy, seniorzy 

i weterani w wieku 40-55 lat.  
     Sędzią Głównym Memoriału był pan Filip Utylski z KSOS. W spraw-
nym przeprowadzeniu zawodów pomogli sędziowie KOZTS: Marcin 
Wolnicki, Tadeusz Ławrowski, Andrzej Wieczorek oraz Mirosław 
Rylewicz. Kolejny Memoriał planowany jest za rok, w którym również 
liczymy na liczny udział.   Impreza upłynęła w serdecznej, koleżeńskiej 
atmosferze, co zawdzięczamy zarówno organizatorom i samym 
uczestnikom Memoriału. 
     Organizatorzy Memoriału składają serdeczne podziękowanie za 
wsparcie finansowe VI Memoriału Marka Wróblewskiego. Patronami 

tego sportowego wydarzenia byli Krakowski Holding Komunalny SA 
w Krakowie, w skład którego wchodzą: MPEC S.A. w Krakowie, Wo-
dociągi Miasta Krakowa - „Dobra woda prosto z kranu”, MPO Kraków.      
     Kim w środowisku Krakowa był Marek Wróblewski? Był to nasz 
zacny kolega i partner w rozgrywkach tenisa stołowego. Za Jego 
sprawą w amatorskim i profesjonalnym tenisie stołowym w Krakowie 
wiele się wydarzyło, a wszędzie tam, gdzie tylko słychać było odgłos 
pingpongowej piłeczki, zawsze był Marek, którego zapał do gry oraz 
wspaniałe umiejętności nie wymagają komentarza. Przez wiele lat był 
instruktorem, trenerem i jednym z założycieli Klubu Sportowego MKS 
KSOS Kraków, z siedzibą przy Al. Powstania Warszawskiego 
w Krakowie. Od chwili powstania tego Klubu Marek wychował i wy-
trenował wielu wspaniałych tenisistów stołowych, których osobiście 

miałem możliwość poznać, uczestnicząc w rozgrywkach tenisa stoło-
wego, prowadzonych przez Marka oraz Tadeusza Kanasa (juniora) na 
obiektach MKS KSOS. Marek bardzo mi pomógł w prowadzeniu tur-
niejów tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, 
które do dziś są rozgrywane w hali sportowej KS „Bronowianka” przy 
ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, za co osobiście jestem Mu wdzięczny. 
Nigdy nie zapomnimy Marka!  (Władysław Łopatka). 

 

 
W memoriałowych rozgrywkach uzyskano następujące wyniki: 

Kategoria - Żacy:  
I. Aleksander Boroń – Top Set. 
II. Błażej Stoczek – CkiS Skawina. 
III. Stanisław Sowa – KSOS Kraków 

Kategoria - Młodzicy: 
I. Mateusz Pajorski – „Gryf” Gdów. 
II. Mateusz Wiśniewski – „Skawa” Wadowice. 
III. Oliwier Turek -  UKTS „Sokół” Orzesze. 

Kategoria - Kadeci: 
I. Karol Kufel – LITS MEBLE ANDRRS Żywiec. 
II. Piotr Gniadek – KS “Gorce” Nowy Targ. 
III. Robert Żydek – LKS „Victoria” Nidek. 

Kategoria – Juniorzy: 
I. Michał Piekarczyk – LKS “Victoria” Nidek. 
II. Paweł Kopacki – KS „Bronowianka” Kraków. 
III. Kamil Wodniak – LKS „Victoria” Nidek. 

Kategoria – Seniorzy: 
I. Krzesimir Kleszcz – RLKTS Ochman Raszków. 
II. Marcin Kubic – KS TS „Warmia” Lidzbark Warmiński 

III. Michał Minda – „Viret” Zawiercie. 

Kategoria – Weterani 40-55 lat: 
I. Tomasz Janik – Witmar „Podwawelski” Kraków. 
II. Marcin Raczek – MKS „Skawa” Wadowice. 
III. Sławomir Tomsia – „Kłos” Olkusz. 

Kategoria - Weterani 55+: 
I. Waldemar Glanowski – „Kłos” Olkusz. 
II. Franciszek Łysak – LKS „Byczyna” Jaworzno. 
III. Robert Rupa – MKS „Skawa” Wadowice. 

Kategoria – Młodziczki: 
I. Małgorzata Pietraszko – LITS Meble Żywiec. 
II. Emilia  Byrtek – MKS Czechowice-Dziedzice. 
III. Kaja Konstantyn – KS „Bronowianka” Kraków. 

Kategoria – Seniorki: 
I. Angelika Janik – IKTS Jastrzębie Zdrój. 
II. Natalia Tuleja – CKiS Skawina. 
III. Nadia Cieślar – LKS Lesznianka. 
 

W 

Podczas Memoriału przemawia pan Mirosław 

Wróblewski, syn Marka. 

Rok 2003. Turniej tenisa stołowego z okazji „Dnia Hutnika”. Marek Wrób-
lewski odbiera z rąk prezesa Hutniczego TKKF, Kazimierza Pyża, nagrodę za 

zwycięstwo w Turnieju. Z lewej prowadzącyTurniej Władysław Łopatka. 

https://www.facebook.com/KHKKrakow/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KHKKrakow/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MPECKrakow/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/prostozkranu/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/prostozkranu/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mpokrakow/?__cft__%5b0%5d=AZV7nrKOCdpBUuyQvDCxAM_aXBmkX3eayRjG_lDx6rOkbZ2dC5wRbVIhhRTXWdGtTv8PTqKn1Gw8xXwcRHIoQ-KM_W9uRZSvfdA2IQqIiWrJ6Qlrrnc9iH1frpDRFmLnKu0gAXrtk8ElpKccwSz94u5R&__tn__=kK-R
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Magdalena Łapińska i Elżbieta Pieczarkowska - weteranki tenisa stołowego, uczestniczki 
 turnieju memoriałowego Marka Wróblewskiego. 

Najmłodsi uczestnicy Memoriału Marka Wróblewskiego podczas wręczania nagród i wyróżnień.  
Pierwszy z prawej Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego - pan Krzysztof Augustynek. 
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III „Grand Prix” Polski Weteranów w Tenisie Stołowym 
 

 dniach 13-14 listopada 2021 r. w Makowie odbyło się III 
„Grand Prix” Polski w Tenisie Stołowym. W hali sportowej 

Makowskiego Centrum Kultury startowało niemal 240 zawodniczek 
i zawodników z całego kraju, również z udziałem zawodników i za-
wodniczek z Krakowa. Organizatorami imprezy był Polski Związek 

Tenisa Stołowego, Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i UKS 
Maków. Poniżej pamiątkowe ujęcie najlepszych zawodniczek w kat. 
60+, w towarzystwie organizatorów: I miejsce Anna Maruszczak, II 
Elżbieta Pieczarkowska, III-IV Barbara Bromboszcz i Magda Łapińska. 

 

Na podium od lewej: Elżbieta Pieczarkowska (2), Anna Maruszczak ( 1), Barbara Bromboszcz i Magdalena Łapińska (3-4). 

 

 Kącik poezji i humoru  
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

 

Dom dla wszystkich 

Otwórzmy drzwi 
naszego domu 
od lat zamknięte 
dla innych 

Ci 
co odeszli  
na pewno 
już nie wrócą 

Tych 
co zostali 
prośmy 
do gościnnego pokoju 

Dla tych 
co powracają 
zapalmy światła w oknach 
by odnaleźli dom 
zagubiony w ciemnościach. 

 

Mój księżyc 

Co noc 
moje dłonie 
sięgają wyżej 

Może kiedyś 
dosięgną nieba 
i zdejmą stary 
poczciwy księżyc 

Powieszę go 
w pokoju 
by mi rozjaśniał 
długie wieczory 

Będziemy razem 
odbywać podróż 
w poszukiwaniu śladów 
zapomnianego dzieciństwa. 
 
 

W 
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Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego 

TKKF w Tenisie Stołowym 
 

 sobotę 18 grudnia 2021 roku, w dużej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, przeprowadzo-

no Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym. Organizatorem Finału był Zarząd Wojewódzki Małopol-

skiego TKKF, a partnerem imprezy KS „Bronowianka”. Wsparcia finan-
sowego imprezie udzieliło Województwo Małopolskie i Gmina Miej-
ska Kraków. Patronat medialny nad imprezą sprawował „Kurier Ma-
łopolskiego TKKF”. Celem imprezy była popularyzacja dyscypliny 
tenisa stołowego wśród mieszkańców Małopolski, wyłonienie najlep-
szych tenisistów – amatorów, w poszczególnych kategoriach i gru-
pach wiekowych Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” i zapewnienie 
aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. 
     Finał został przeprowadzony w drugim roku pandemii Covid-19 

w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Niestety 
z tego też powodu frekwencja była mniejsza niż w latach sprzed 
pandemii. Obawa przed zarażeniem koronawirusem spowodowała tę 
sytuację. W imprezie udział wzięło 68 uczestników, w tym 50 zawod-
niczek i zawodników w grach pojedynczych, open i deblu, oraz dwu-
nastu widzów i sześciu organizatorów. Zawodnicy reprezentowali 
następujące miejscowości: Kraków, Szczytniki, Żabno, Brzesko, 
Czchów, Dobczyce, Andrychów, Trzebinia, Wieliczka, Myślenice. Finał 
Wojewódzki w tenisie stołowym otworzył Leszek Tytko - Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, w towarzystwie Andrzeja 
Szymika - dyrektora KS „Bronowianka” i Karola Oleksego - wicepreze-
sa Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  
     Mistrzostwa rozegrano zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego w nw. kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć:  

- Dziewczynki i kobiety: 11-15 lat, 16-60 lat, 61+ lat, 
- Chłopcy i mężczyźni: do 10 lat, 11-15 lat, 16-45, 46-60, oraz 60+, 
- „Open” indywidualnie (1 kategoria), 
- Deble „open” (1 kategoria). 

     Zawody przeprowadzono systemem do dwóch przegranych 
i w grupach (każdy z każdym), w zależności od ilości zawodników 
w danej grupie wiekowej. W poszczególnych kategoriach i grupach 
wiekowych zawodów uzyskano następujące wyniki: 

1. Dziewczynki 11-15 lat: I miejsce Cich Gabriela, II Daria Englart.                                                                                      

2. Kobiety 16-60 lat: I Aleksandra Chrabąszcz, II Ewelina Piotrowska, 
III Paulina Żurek.                                                                                                                                                  
3. Kobiety 60+: I Magdalena Łapińska, II Agnieszka Maciejowska.                                                                              

4. Chłopcy do 10 lat: I. Maciej Syktus, II Stanisław Sowa, III Patryk 
Śledziewski. 
5. Chłopcy 11-15 lat: I Kajetan Kanownik, II Nikodem Kras, III Tomasz 
Nieć.  
6. Mężczyźni 16-45 lat: I Damian Dąbrowski, II Damian Jedynak, III 
Michał Górka.  
7. Mężczyźni 46-60 lat: I Dariusz Kaliciak, II Jan Pasieczny, III Wojciech 
Szymański.  
Kat. Mężczyźni  60+: I Włodzimierz Ślizowski, II Jan Cudak, III Henryk 
Mryc. 
8. Kat. indywidualna „open”: I Damian Dąbrowski, Adrian Gadawski, 
III Andrzej Dźwig.  
9. Kat. Deble „open”: 1.Damian Jedynak - Dariusz Kaliciak, II Damian 
Dąbrowski - Andrzej Dźwig, III Michał Górka Adrian Gadawski. 

W 

Najmłodsi uczestnicy turnieju na hali „Bronowianki” Finał Wojewódzki otwiera Leszek Tytko – Prezes Zarządu 
 Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

Najlepsze zawodniczki w kat. kobiet 16-60 lat 
w towarzystwie Prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Magdalena Łapińska, wyróżniona pamiątkową statuetką, 
 w towarzystwie prezes Leszka Tytko. 
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Najmłodszą uczestniczką Finału Wojewódzkiego była Gabriela Cich 
(UKS „Sokół” Żabno), a zawodnikiem najmłodszym Igor Śledziewski  
(UKS „Rokicie” Szczytniki). W klasyfikacji na najliczniejszą ekipę zwy-
ciężyła reprezentacja KS „Sokół” Żabno, drugie miejsce zajęła repre-
zentacja UKS „Rokicie” Szczytniki, a miejsce trzecie zajęła reprezenta-
cja MKS „Centrum” Kraków.      
     Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach 
i grupach wiekowych Finału, w grach pojedynczych oraz w  grach 
indywidualnych „open”, otrzymali pamiątkowe statuetki, medale, 
okolicznościowe dyplomy i bony towarowe, a za miejsca IV dyplomy.  
W deblu zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali medale, oko-
licznościowe dyplomy i bony towarowe, a za miejsca IV-V otrzymali 
okolicznościowe medale i dyplomy. Najmłodsza zawodniczka i naj-
młodszy zawodnik otrzymali upominki rzeczowe i dyplomy. Ponadto 

wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali napoje i słodycze, ufundowa-
ne przez sponsora.  
     Dekoracji zawodniczek i zawodników dokonali: Leszek Tytko – 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Andrzej Szymik 
– Dyrektor KS „Bronowianka” i Karol Oleksy – Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.     
     Zawody prowadzili i sędziowali: Józef Mierzwa - Główny Sędzia,  
Andrzej Wieczorek - Sędzia Sekretarz i Karol Oleksy - Sędzia Sekretarz. 
     Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, stworzonej 
przez organizatorów i samych uczestników. Warto nadmienić, że już 
od lat Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym ma wysoką rangę w programie imprez tenisa stołowego 
Małopolskiego TKKF. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Najlepsi zawodnicy kat 60+ w towarzystwie prezesa Leszka Tytko. Andrzej Szymik - Dyrektor KS „Bronowianka”, 
dekoruje najlepsze zawodniczki w kat 60+. 

Najlepsze pary deblowe Finału Wojewódzkiego w towarzystwie prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko. 



 

-14- 

 

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

 
 
 
 

 
Rok 1980. Wyróżnieni działacze Hutniczego TKKF i uczestnicy XXVII Spartakiady Sportowej Pracowników  

Kombinatu Metalurgicznego HiL, prezentują zdobyte w trofea na Balu Sportowca. 
 
 

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. 
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