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 VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+  
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”  

 
eniorzy - czas na start! Tymi słowy w roku 2015 Prezydent Mia-
sta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, zapraszał mieszkańców 

Gminy Miejskiej Kraków, którzy ukończyli 60 lat, do udziału 
w I Mistrzostwach Krakowa w jedenastu dyscyplinach sportowych, 
takich jak: badminton, biegi: 300m, 600m, 900m, brydż, bule, lekko-
atletyczny sprawnościowy tor przeszkód, pływanie, rajd rowerowy, 
ringo, szachy, tenis, tenis stołowy. Odbył się też marsz nordic walking 
i pokazowe zajęcia aqua aerobic w basenie Klubu Sportowego „Bro-
nowianka”, które przeprowadziła instruktorka, pani Ewa Szczotka. 
     Mistrzostwa odbyły się w dniach 8 i 9 października 2015 roku, na 
podstawie specjalnie opracowanego regulaminu, w trzech katego-

riach wiekowych - kobiet i mężczyzn: 60+, 70+, 80+, na obiektach 
Klubu Sportowego „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A i w Szkole 
Podstawowej Nr 153 przy ul. Na Błonie 15 D. Organizatorem Mi-
strzostw byli: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej, Gmina Miejska Kraków i Klub Sportowy 
„Bronowianka”, a Partnerami: Rada Krakowskich Seniorów, Krakow-
skie Centrum Seniora i Lotto. Partnerami medialnym imprezy byli: 
„Kurier Małopolskiego TKKF”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” 
oraz TVP, a obsługę fotograficzną zabezpieczała Maria Popiołek Kłos 
i Zbigniew Kłos.  

   

 
     Uczestnictwo w Mistrzostwach było bezpłatne, a każdy mógł star-
tować w kilku wybranych przez siebie konkurencjach. Wszyscy 
uczestnicy Mistrzostw otrzymali okazjonalną koszulkę z nadrukiem 
Mistrzostw, ciepły posiłek oraz napoje chłodzące. W dniu 8 paździer-
nika na płytę stadionu sportowego „Bronowianki” tłumnie przybyli 
seniorzy, którzy zgłosili gotowość do udziału w wybranych przez 

siebie konkurencjach, zaproszeni goście, a także spore grono kibiców 
- sympatyków sportu i rekreacji. O godzinie 10.00 otwarcia I Mistrzo-
stwa Seniorów 60+ osobiście dokonał Prezydent Miasta Krakowa, 
prof. Jacek Majchrowski, w towarzystwie Doradcy Prezydenta ds. 
Polityki Senioralnej – pani Anny Okońskiej-Walkowicz, Dyrektora 
Wydziału Sportu UMK – pani Barbary Mikołajczyk, Przewodniczącego 

S 

Prezydent M. Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w towarzystwie pani Anny Okońskiej – Walkowicz, Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, 
Leszka Tytko - Prezesa ZW MTKKF, Andrzeja Wojtasa z KS „Bronowianka” oraz Jacentego Kowerskiego – konferansjera, obsługującego Mistrzostwa. 
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Rady Krakowskich Seniorów – pana Antoniego Wiatra, Prezesa Mało-
polskiego TKKF – pana Leszka Tytko, oraz Wiceprezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego, pana Karola Oleksego, Dyrektora KS „Bronowianka” – 
pana Andrzeja Szymika, jako Gospodarza imprezy.  
     W trakcie uroczystego otwarcia pan Prezydent wręczył listy gratu-
lacyjne najstarszym uczestnikom Mistrzostw, którzy ukończyli 85. rok 
życia. Zawodnicy Ci otrzymali okolicznościowe statuetki i bony na 

zakup sprzętu sportowego. Zawodnikiem najstarszym Mistrzostw był 
Marian Zgała, liczący wówczas 89 lat – były pracownik Biura Projek-
tów „Energoprojekt”, zasłużony działacz sportu i turystyki, prowadzą-
cy przez wiele lat przy ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie turnieje tenisa 
stołowego, organizowane przez Zarząd Dzielnicowy TKKF Krowodrzy. 
W I Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ uczestniczyło 206 zawod-
niczek i zawodników, w tym 79 pań. Prowadzącym i konferansjerem 
imprezy był pan Jacenty Kowerski z Urzędu Miasta Krakowa. Celem 
Mistrzostw było propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez ak-
tywność ruchową Seniorów, popularyzacja wśród nich różnych dys-
cyplin sportowych i wyłonienie mistrzów – kobiet i mężczyzn 60+, 70+ 
i 80+ w tych dyscyplinach, nawiązanie kontaktów towarzyskich po-
między uczestnikami i stworzenie możliwości aktywnego uczestnic-
twa i kibicowania podczas I Mistrzostw Krakowa Seniorów. 
     Od tego czasu minęło 6 lat. W tym okresie przeprowadzono 
5 kolejnych edycji tej integracyjnej imprezy sportowej dla seniorów, 
a mianowicie: W dniach 27-28 września 2016 roku, zgodnie z daną 

w poprzednim roku obietnicą, na obiektach sportowych KS „Brono-
wianka” odbyły się II Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+, tym razem 
przeprowadzone w piętnastu konkurencjach. W II edycji Mistrzostw 
udział wzięło 302 uczestników, w tym 103 kobiety.  
     III Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ odbyły się w dniach 27-28 
września 2017 roku w 12 konkurencjach, z udziałem 306 osób, w tym 
135 kobiet. Podobnie, jak w latach poprzednich, Mistrzostwa te 
przeprowadzono na obiektach sportowych KS „Bronowianka” przy ul. 
Zarzecze 124 A i w Szkole Podstawowej Nr 153 przy ul. Na Błonie 

(Dzielnica VI Krakowa), w której rozegrano dwie konkurencje – szachy 
i brydż. IV Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ odbyły się w dniach 24 
– 25.09.2018 roku na obiektach sportowych TAURON ARENA Kraków 
i KS „Bronowianka”, z udziałem 429 uczestników, w tym 169 kobiet. 
     V Mistrzostwa rozegrano w dniach 17 – 18 września 2019 roku na 
obiektach KS „Bronowianka” i w SP 193 w 12 konkurencjach. Tym 
razem startowało w nich 411 osób, w tym 195 kobiet. Każdorazowo, 

po każdej z tych imprez, szerokie informacje wraz z wynikami senior-
skich zmagań sportowych, z bogatą galerią fotografii, były prezento-
wane na stronie internetowej i facebooku Małopolskiego TKKF oraz 
na łamach „Kuriera Małopolskiego TKKF”, rozsyłanego drogą elektro-
niczną do ponad 300 adresatów z terenu całego kraju i Małopolski, 
w tym do Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich TKKF, Rady 
Krakowskich Seniorów, Cas-ów, Ognisk TKKF i uczestników imprez, 
prowadzonych przez Małopolskie TKKF. W roku 2020, z uwagi na 
panującą pandemię Covid-19, Mistrzostwa Seniorów 60+ o „Puchar 
Prezydenta M. Krakowa” nie były organizowane. 
     W dniach 29-30.09.2021 roku, po rocznej przerwie, na obiektach 
sportowych KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie 
odbyły się VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezy-
denta Miasta Krakowa” w 11 konkurencjach. Przeprowadzono je 
w nieco zmienionym kształcie i formie organizacyjnej w stosunku do 
poprzednich edycji. Tym razem Mistrzostwa były adresowane do 

mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy ukończyli 65 lat 
i rozegrano je w czterech grupach wiekowych: 65+, 70+, 75+, 80+. 
     Zdaniem organizatorów i realizatorów Mistrzostw, oraz szerokiego 
grona jej uczestników, ta integracyjna impreza sportowa dla najstar-
szych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków była pozytywnym, ocze-
kiwanym przez krakowskie środowiska seniorskie zdarzeniem spor-
towo-integracyjnym. Każdorazowo coroczne edycje Mistrzostw były 
ciepło przyjęte przez społeczność seniorską Gminy Miejskiej Kraków, 
do której były adresowane. 

Rok 2018. IV Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ Prezydent M. Krakowa, 
prof. Jacek Majchrowski, w towarzystwie pani Małgorzaty Marcińskiej – 
Prezesa Zarządu Areny Kraków S.A. i Wiceprezesa Małopolskiego TKKF 
Karola Oleksego, podczas otwarcia IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+.  

Rok 2016. II Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+. Od prawej: Pani Anna 
Okońska-Walkowicz – Doradca Prezydenta M. Krakowa ds. Senioralnych, 

Pani Alicja Gackiewicz z Rady Krakowskich Seniorów i Leszek Tytko – 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

 

Rok 2017. III Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+. Przemawia Doradca 
Prezydenta M. Krakowa ds. Polityki Senioralnej, pani Anna Okońska – 

Walkowicz. Od lewej: Honorowa Prezes MTKKF Zofia Czupryna i Prezes ZW 
MTKKF Leszek Tytko. Powyżej Wiceprezes MTKKF Janusz Borek i Dyrektor 

KS „Bronowianka” Andrzej Szymik. 

Rok 2019. V Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+. Na podium zawodniczki 
kat. 70+ w konkurencji boules (bule), w  towarzystwie Organizatorów 

i Honorowych Gości. Od lewej: Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady Kra-
kowskich Seniorów, Leszek Tytko - Prezes ZW MTKKF i Pani Anna Okońska-

Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa ds. Senioralnych. 
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    Jako Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, oraz 
redaktor niniejszego pisma, obsługujący medialnie Mistrzostwa Kra-
kowa Seniorów od ich pierwszej edycji, a zarazem zawodnik jednej 
z dyscyplin, jaką jest tenis stołowy, pragnę tą drogą gorąco podzię-
kować inicjatorom, organizatorom i realizatorom tego bardzo trafne-
go przedsięwzięcia sportowo-integracyjnego dla seniorów.  
     Szczególne słowa uznania należą się Prezydentowi Miasta Krako-
wa, panu prof. Jackowi Majchrowskiemu, pani Annie Okońskiej-
Walkowicz, pełniącej funkcję Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. 
Polityki Senioralnej, pracownikom Wydziału Sportu oraz Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, szczególnie 
pani Bożenie Opach – Kierownikowi Referatu ds. Seniorów, Radzie 
Krakowskich Seniorów, na czele z panem prezesem Antonim Wia-
trem, członkom Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, na 
czele z prezesem Leszkiem Tytko i wiceprezesem Karolem Oleksym, 
oraz pracownicami Biura Zarządu Wojewódzkiego, a także pracowni-
kom KS „Bronowianka”, na czele z dyrektorem Andrzejem Szymikiem 
oraz  innym osobom, jako wolontariuszom, osobiście zaangażowa-
nym w to sportowe przedsięwzięcie dla krakowskich seniorów.  
     Zainicjowane kilka lat temu I Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ 
o „Puchar Prezydenta M. Krakowa” spełniły zakładany pierwotnie cel 
i ukazały potrzebę corocznej organizacji tego typu imprezy. Potwier-
dzeniem takiej opinii niech będą zamieszczone poniżej wyniki spor-
towych zmagań oraz wypowiedzi i komentarze organizatorów, reali-
zatorów i samych uczestników VI Mistrzostw Seniorów 65+ o „Puchar 
Prezydenta M. Krakowa”, przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 
2021 roku oraz bogata galeria pamiątkowych fotografii z tej imprezy.  
     Mam nadzieję, że Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ będą na 
stałe ujęte w Programie Aktywności Społecznej i Integracji Osób 
Starszych Urzędu Miasta Krakowa na najbliższe lata, co osobiście 
wnioskuję.  (Władysław Łopatka).  

 
zanowni Państwo! Jak już wcześniej wspomniałem w dniach 29-
30 września 2021 roku, na obiektach sportowych KS „Brono-

wianka”, odbyły się VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa”. VI Mistrzostwa organizował Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMK, a ich realizatorem, już po raz 

szósty, było Małopolskie TKKF. Do Mistrzostw zgłosiło się około 350 
seniorów, ostatecznie wystartowało 282. Wzorem ubiegłych lat Mi-
strzostwa były dwudniowe. Rywalizowano w 10. konkurencjach punk-
towanych i jednej konkurencji treningowej, jaką był aqua aerobic: 
  - w środę 29 września były to: badminton, bule, rowerowy tor prze-
szkód, nordic walking, tenis stołowy, wielobój sprawnościowy, 
- w czwartek 30 września: biegi – 300 m, 600 m, 900 m, pływanie, 
ringo, tenis, wielobój sprawnościowy (ciąg dalszy) oraz agua aerobic. 
     W każdej konkurencji było 8 grup wiekowych, kobiet i mężczyzn: 
K65+, K70+, K75+, K80+, M65+, M70+, M75+ i M80+.  
     Przed oficjalnym otwarciem Mistrzostw wszyscy ich uczestnicy: 
zawodnicy, zaproszeni goście, obsługa sędziowska i techniczna oraz 
widzowie, wysłuchali (z odtworzenia) Hejnału z Wieży Mariackiej.  
     Otwarcia VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ dokonała pani 
Anna Okońska – Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krako-
wa ds. Senioralnych, w obecności pana Antoniego Wiatra - Przewod-
niczącego Rady Krakowskich Seniorów, Leszka Tytko - Prezesa Mało-
polskiego TKKF, Andrzeja Szymika - Dyrektora Klubu Sportowego 
„Bronowianka”.  
     Po otwarciu Mistrzostw odbył się pokaz „Zumby” w wykonaniu 
seniorów z CAS-ów „Radosny Senior” i „Radosny Senior Plus oraz 
występy wokalno-taneczne (piosenek cygańskich), w wykonaniu 
zespołu seniorów z CAS-u „Renesans”, pod kierownictwem pana 
Janusza Malickiego. Najstarszą zawodniczką Mistrzostw była Apolonia 
Ptak – 88 lat, a najstarszym zawodnikiem Jan Stachow – 92 lata. 
Następnie zawodnicy przystąpili do rywalizacji. 

 

Scenariusz VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa” – Stadion KS „Bronowianka” 

29-30.09.2021. 
   9:00 - 10.30: Weryfikacja zawodników w Biurze VI Mistrzostw. 
10.30 - 10.40: Powitanie przez prowadzącego, pana Jacentego 
Kowerskiego, przybyłych gości i uczestników Mistrzostw oraz wysłu-
chanie Hejnału z Wieży Mariackiej. 
   10.50 - 11.00: Wystąpienie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kra-
kowa ds. Polityki Senioralnej, pani dr Anny Okońskiej - Walkowicz.  
   11.00 - 11.05: Wystąpienie Przewodniczącego Rady Krakowskich 
Seniorów, pana Antoniego Wiatra. 
   11.05 - 11.15: Pokaz „ZUMBY” w wykonaniu CAS-ów „Radosny 
Senior” i „Radosny Senior Plus”. 
   11.15 - 11.40: Występ zespołu „Renesans” z programem piosenek 
cygańskich.  
   11.40: Oficjalne rozpoczęcie VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ 
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”. 

 

Biuro VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+  
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” 

1. Oleksy Katarzyna – dyrektor Biura 
2. Szwed Katarzyna 
3. Szczurek Janina 
4. Kozieł Halina 
5. Kobylińska Helena 
6. Oleś Maria 
7. Adler Tosia 
8. Kumpicka Łucja 
9. Oleś Tadeusz 
10. Piątkowski Jerzy 
 

 
Ekipa techniczna 

 
1. Kowalczyk Tadeusz – szef ekipy 
2. Pracownicy KS „Bronowianka” 
3. Pracownicy z Klubu Integracji Społecznej z terenu Nowej Huty 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 36, oraz z Zespołów Szkol-
no-Przedszkolnych nr 4 i nr 18, jako wolontariusze. 
 
 

S 
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     Przy weryfikacji osób, zgłoszonych do udziału w Mistrzostwach, 
każda zawodniczka i zawodnik, którzy zostali zakwalifikowani do 

udziału w zawodach, otrzymali pakiet startowy: bułka regeneracyjna, 
woda mineralna i koszulka z nadrukiem Mistrzostw.  

    

 

 
 ocenę VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ poprosiliśmy 
panią dr Annę Okońską-Walkowicz - Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. 
     Uważam, że Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej, wraz z jego liderami, od lat są znakomitym, wieloletnim partne-
rem miasta w upowszechnianiu zdrowego stylu życia, aktywności 
sportowej i szerzeniu radości z ruchu na świeżym powietrzu.  
     Od blisko siedmiu lat Małopolskie TKKF wspiera także miejskie 
działania senioralne. Od 2015 roku, w ramach gminnego Programu 
Aktywności i Integracji Osób Starszych, Stowarzyszenie organizuje, 
wraz z Referatem do spraw Seniorów UMK, doroczne Mistrzostwa 
Krakowa Seniorów o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”. To okazja 
do spotkania wszystkich starszych mieszkańców Krakowa (obecnie 
65+), którzy gotowi są zaprezentować swoją formę i umiejętności 
w różnych dyscyplinach sportowych.  
     Mistrzostwa zostały zaplanowane, jako wielka promocja ruchu 
oraz pokaz radości, jaką ten ruch w wieku starszym może przynosić. 
Przyglądając się atmosferze Mistrzostw, jej uczestnikom i organizato-
rom, każdy podejmuje choćby chwilowe postanowienie podjęcia 
systematycznej aktywności sportowej. To poważny walor tego przed-
sięwzięcia. Kondycja 85. letnich uczestników zawodów wzbudza po-
dziw i pożądane tym razem uczucie zazdrości.  
     W każdej z edycji, realizowanej dzięki gościnności Klubu Sportowe-
go „Bronowianka” i osobistym zaangażowaniu dyrekcji, bierze udział 
kilkaset osób, które przez 2 dni rywalizują w bardzo różnorodnych 
dyscyplinach sportowych - indywidualnie i zespołowo. Są to: badmin-
ton, bule, tenis, rowerowy tor przeszkód, nordic - walking, tenis sto-
łowy, wielobój sprawnościowy, pływanie, ringo, biegi 300,600,900 
metrów. Wśród uczestników są zarówno osoby, które całe życie zwią-
zane były ze sportem, ale także wiele osób, które przechodząc na 
emeryturę znalazły czas i chęci, aby poprawić swoją sprawność 
i rozpoczęły doskonalenie swoich amatorskich umiejętności sporto-

wych na kursach, w klubach czy w Centrach Aktywności Seniorów. 
Wszyscy bawią się doskonale.  
     Na uwagę zasługuje fakt, że rywalizacja przebiega w 4. katego-
riach wiekowych: 65+70+75+i 80+, co zachęca do uczestnictwa nawet 
bardzo sędziwe osoby. Warto zobaczyć tę trudno ukrywaną dumę 
najstarszych zawodników z faktu, że ich dyscyplina wewnętrzna 
i zapał owocują ciągłą możliwością startów. Na ostatnich Mistrzo-
stwach wymuszono na organizatorach zobowiązanie, że VII Mistrzo-
stwa będą bogatsze o kategorię 85+. 
     Mistrzostwa Krakowa Seniorów, liczne w nich uczestnictwo, żywio-
łowa pełna radości i optymizmu atmosfera, to urzeczywistnienie 
zdrowego starzenia się - idei WHO, której bardzo poważnie hołduje 
Kraków. Kolejne, VII Mistrzostwa, które miejmy nadzieję odbędą 
z końcem września 2022, są dla Państwa. Trzeba tylko zmobilizować 
się do ćwiczeń. 

 
 tym samym pytaniem zwróciliśmy się do Przewodniczącego 
Rady Krakowskich Seniorów, pana Antoniego Wiatra: uważam, 

że ta impreza, to największe sportowe święto seniorów Gminy 
Miejskiej Kraków. 
     Uczestniczyłem we wszystkich sześciu corocznych „MISTRZO-
STWACH SPORTOWYCH SENIORÓW KRAKOWA O „PUCHAR PREZY-
DENTA MIASTA KRAKOWA”, PANA PROF. JACKA MAJCHROWSKIEGO”. 
     Cieszę się, że te Mistrzostwa wrosły w kalendarz stałych wydarzeń 
senioralnych i sportowych Krakowa. 
     Zarówno w słońcu i pogodzie, ale także w deszczu i zimnie, chęt-
nych seniorów – zawodników, zgłaszało się za każdym razem więcej 
niż planowali organizatorzy (oczywiście wszyscy wzięli udział w Mi-
strzostwach). 
     Wyrazy wielkiej radości wynikają nie tylko z mojej bardzo dużej 
sympatii do utrzymania stałej aktywności ludzi starszych, w tym do 
aktywności ruchowej i do powszechnego uprawiania sportu 

O 

Z 

Fot. Mikołaj Opach.  Oficjalne otwarcie VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”. Przemawia pani Anna Okońska 
Walkowicz – Doradca Prezydenta M. Krakowa ds. Senioralnych. Od lewej Andrzej Szymik, Leszek Tytko, Antoni Wiatr, Karol Oleksy, Jacenty Kowerski. 
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amatorskiego w szczególności, ale z faktu, że to nie są chwilowe, czy 
jednorazowe akcje, mobilizujące z tzw. grupy „dzisiaj seniorzy na 
start” przed każdą coroczną imprezą. Seniorzy w Klubach Seniora, 
Centrach Aktywności Seniorów, w Dziennych Domach Pomocy Spo-
łecznej i innych ośrodkach wsparcia, ale również indywidualni senio-
rzy niezrzeszeni – przygotowywali się przez wiele miesięcy do udziału 
w Mistrzostwach Sportowych Seniorów. I w tym widzę wielki sukces 
organizowania tej imprezy, tutaj dokonuje się całkowite spełnienie 
podstawowego celu organizatorów, aby stworzyć okoliczności 
i warunki do popularyzacji systematycznej aktywności ruchowej i do 
uprawiania sportu przez seniorów.  
     Z większością Pań i Panów Seniorów rozmawiałem i jestem 
w częstym kontakcie. I jest czymś niesamowitym, gdy zwierzają się, że 
mężczyźni - wcześniej podczas życia zawodowego, a kobiety - jako 
żony i matki, nie mieli czasu na uprawianie sportu, nie wiedzieli, że 
w jego uprawianiu może być tyle przyjemności, radości, satysfakcji 
i spełnienia, oraz, jak mówią, że brzmi to może teraz za bardzo dojrza-
le, „ale jest tyle pożytku dla organizmu i zdrowia”. Obok młodszych 
seniorów, mam przed oczami Panie i Panów startujących co roku 
w kilku dyscyplinach, a obecnie w 2021 r. już jako osiemdziesięciokil-
kulatków. Ponad osiemdziesięcioletniego seniora, wyprostowanego, 
schodzącego po meczu z kortu tenisowego. Panie i panowie pływają-
cy, biegający....., ludzie wielu pasji i talentów, którzy w swoich środo-
wiskach są artystami czynnie uprawiający sztukę, są malarzami, 
mający osiągnięcia, ich prace uczestniczą w wielu wernisażach, po-

etów, piszących utwory dla dzieci i czytający je w przedszkolach, 
artystów – aktorów, którzy tu na bieżni zaskakują nas wynikami, a na 
scenie swoim talentem wzruszają i oczarowują widownię.  
     Bardzo ważne jest to, że sami seniorzy rozumieją i mówią w swoich 
środowiskach, że ta aktywność ruchowa, ogólnousprawniająca, spor-
towa – jest niezbędna i stanowi podstawę do zachowania sprawności 
intelektualnej, werwy, odporności na przeciwności i dla zdrowia.  
     Pragnę wyrazić wielką wdzięczność dla pomysłodawców i wszyst-
kich organizatorów oraz wspierających Mistrzostwa Sportowe Senio-
rów Krakowa: Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu - Prezydentowi 
Miasta Krakowa, Pani dr Annie Okońskiej – Walkowicz - Pełnomocni-
kowi Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, wykonawcom i koordynato-
rom Mistrzostw: Panu Leszkowi Tytko - Prezesowi TKKF, Panu Karolo-
wi Oleksemu - Wiceprezesowi TKKF, Panu Andrzejowi Szymikowi - 
Dyrektorowi KS „Bronowianka”, wolontariuszom - seniorom z Rady 
Krakowskich Seniorów, Centrów Aktywności Seniorów i wspaniałej 
młodzieży szkolnej – poprzez Wasz wkład i oddanie, to wielkie wyda-
rzenie mogło się odbyć i mieć wspaniały rozmach, a każdy problem, 
i zadanie, zawsze pozytywnie, na czas, sportowo i z radością dla 
seniorów realizowane i rozwiązywane.  
     Dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy Seniorzy - za optymizm, sporto-
we postawy, nacechowane atmosferą wzajemnej koleżeńskości 
i sympatii. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na VII Mistrzo-
stwach w 2022 roku. Jestem przekonany, że będzie nas jeszcze więcej. 

  

woją opinię o VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+ przed-
stawia pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. 

     Uważam, że Kraków jest przyjazny seniorom. Po raz szósty byliśmy 
realizatorem Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezyden-
ta Miasta Krakowa”. Znakomity pomysł sprzed sześciu lat pani Anny 
Okońskiej-Walkowicz - Pełnomocnika Prezydenta M. Krakowa ds. 
Senioralnych, stworzenia rywalizacji rekreacyjnej dla seniorów, był 
strzałem w dziesiątkę. 
     Z roku na rok rozszerzono formułę rywalizacji, poszerzono katego-
rie wiekowe tak, aby wszyscy mieli jednakowe szanse. Ze względu na 
pandemię Covid-19 tegoroczne Mistrzostwa odbywały się w nieco 
innej, bezpiecznej pod względem sanitarnym formule. Seniorzy 65+ 
rywalizowali w kilkunastu konkurencjach. W zależności od stopnia 
wytrenowania i zainteresowania, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Mistrzostwa stały się okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, 
sprawności. 
     W wielu przypadkach ważny był start, a nie wynik, choć wśród 
seniorów, zwłaszcza panów, ambicje w stosunku do ostatnich Mi-

strzostw były bardzo wysokie. Mieli możliwość sprawdzenia się 
w rywalizacji i ocenie postępów. Dwudniowe Mistrzostwa, to wielkie 
święto seniorów, które stało się okazją do zacieśnienia przyjaźni 
i integracji, zarówno indywidualnych, jak i wśród CAS-ów. 

 
 wyrażenie opinii na temat VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 
65+ poprosiliśmy też gospodarza tych Mistrzostw, pana Andrze-

ja Szymika - Dyrektora KS „Bronowianka”. 
 - To już po raz szósty rozgrywane były mistrzostwa seniorów na 
obiektach sportowych naszego klubu, który z wielką przyjemnością 
gościł - tym razem seniorów 65+. Pogoda w sumie dopisała i wszyst-
kie konkurencje na zielonej murawie zostały rozegrane. Uważam, że 
impreza ta została dobrze zorganizowana przez Małopolskie TKKF. 
„Bronowianka” udostępniła wszystkie swoje obiekty, takie, jak: obie 
hale sportowe, 3 korty tenisowe, basen, boisko piłkarskie i zieloną 
murawę na rozegranie wszystkich dyscyplin sportowych. Moi pra-
cownicy wspierali w wielu działaniach organizacyjno-technicznych 

S 
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Fot. Marek Nawierski. Otwarcie VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+.  
Taniec cygański – w środku Anna Okońska –Walkowicz i po jej lewej stronie Antoni Wiatr. 
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Małopolskie TKKF, z którym współpracujemy od lat. Dopisała też 
frekwencja seniorów, chociaż zdecydowanie więcej było kobiet niż 
mężczyzn. Rywalizacja sportowa była bardzo duża, ale generalnie 
prowadzona fair play. Wielu zawodników, a zwłaszcza panie, nie 
oszczędzały się, dając z siebie  wszystkie siły w tej rywalizacji. Widzia-

łem też bardzo wiele pozytywnych emocji wśród nagradzanych za-
wodniczek i zawodników. To bardzo dobrze świadczy o tych Mistrzo-
stwach i myślę, że tego typu impreza powinna być dalej kontynuowa-
na w przyszłych latach.  
 

 

 
 

Fot. Mikołaj Opach. Taniec cygański w wykonaniu solistki z zespołu „Renesans”. 

Fot. Mikołaj Opach. Biuro VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+. Od lewej: Karolina Widła,  
Janina Szczurek, Maria Oleś, Henryka Kobylińska i Katarzyna Oleksy – Dyrektor Biura Mistrzostw. 
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o oficjalnym otwarciu Mistrzostw rozpoczęto rywalizację w gru-
pach wiekowych kobiet i mężczyzn: 65+, 70+,75+, 80+, w dziesię-

ciu konkurencjach sportowych: jedenastą był aqua aerobic – konku-
rencja treningowa na basenie pływackim w KS „Bronowianka”. 

 

 

P 

Fot. Mieczysława Czerwonogrodzka. Grupa seniorów z CAS „Miechowity” 
przed otwarciem VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+. W punktacji 

olimpijskiej Mistrzostw CAS „Miechowity” zajął I miejsce. 

Fot. Władysław Łopatka. Grupa seniorów z CAS „Fruwająca Ryba” – zdobywcy 
II miejsca w punktacji olimpijskiej VI Mistrzostw Seniorów 65+. W żółtej kurtce 
pani Ludmiła Kokhanets – koordynatorka w CAS. Obok Henryk Żak – zwycięzca 

w tenisie stołowym i ringo, w swojej kategorii wiekowej. 

Fot. Marek Nawierski – koordynator w CAS „Lemon”. Aqua aerobic - seniorzy w konkurencji treningowej na basenie KS „Bronowianka”.  

Fot. Marek Nawierski (CAS „Lemon). Aqua aerobic. Seniorzy w konkurencji treningowej na basenie KS „Bronowianka”. 
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adminton. Sędzią głównym w tej konkurencji była pani 

Agnieszka Piotrowska. Poniżej wyniki kobiet i mężczyzn, uzyska-
ne za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wieko-

wych Mistrzostw:  
K65+:  
1.Urszula Brzewska-Koniuszy.  
2.Anna Sowa. 
3.Magdalena Łapińska.  
K70+:  
1.Jolanta Ruta. 
2.Anna Brak-Słupska - CAS „Miechowity”. 

K75+:  
1.Krystyna Szpiech - MDDPS „Korczaka”.  
2.Helena Skawińska.  
M65+: 
1.Jerzy Bałon - CAS „Lemon”. 
2.Jan Zióko - CAS „Uskrzydleni Wiekiem”. 
3.Zbigniew Leszko.  
M70+: 1.Jan Lis – CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”.  

2.Marek Kremer.  
3.Józef Potrzebowski - CAS „Żeglarz”.  
M75+: 
1.Ignacy Tokarz.  
2.Andrzej Halibożek - CAS „Miechowity”.  
3.Antoni Wójtowicz - CAS „Miechowity”.  
M80+:  
1.Władysław Kućmierczyk.  
2.Jerzy Pach.  
3.Wiesław Nurkowski.      
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w badmintonie:  
K60+: Urszula Brzewska-Koniuszy: 2016 r., 2019 r.  
K65+: Małgorzata Szegiera - 2017 r., Anna Sowa - 2018 r., Urszula 
Brzewska-Koniuszy - 2021 r.  
K70+: Danuta Kalukiewicz - 2018 r., Jolanta Ruta - 2021 r.  
K75+: Krystyna Szpiech - 2021 r.  
M60+: Marek Kremer - 2015 r., Jan Lis - 2016 r., 2017 r., Ryszard Miś - 
2018 r., 2019 r.  
M 65+: Jerzy Bałon -2021. 
M70+: Ignacy Tokarz - 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., Jan 
Lis - 2021 r.  
M75+: Ignacy Tokarz - 2021 r. 
M80+: Zdzisław Rakoczy - 2016 r., Władysław Tomaszek - 2017 r., 
Janusz Rżewski - 2018 r., Jerzy Pach - 2019 r., Władysław Kućmierczyk 
- 2021 r.   

 
 pytaniem, jak pani swoimi oczami widzi VI Mistrzostwa Kra-
kowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta Krakowa? - zwracam 

się do pani Magdaleny Łapińskiej, najlepszej tenisistki stołowej 
w tych Mistrzostwach, która startowała w trzech konkurencjach: 
tenisie stołowym (I miejsce), pływaniu i w badmintonie (III miejsce).  
     Muszę zacząć od tego, że organizowanie współzawodnictwa Senio-
rów 65+ świetnie wpisuje się w potrzeby osób w starszym wieku. 
Możliwość znalezienia dla siebie odpowiednich dyscyplin, i podjęcie 
próby współzawodnictwa, bardzo motywuje do aktywności, która jest 
niezbędna dla utrzymania dobrej formy (zarówno fizycznej jak 

B 

Z 

                           Fot. Marek Nawierski.                                                                Fot. Marek Nawierski.  
                  Urszula Szczurek - instruktor aerobiku.                             Trening seniorek na basenie „Bronowianki”. 
          
                                                                                     

Fot. Mikołaj Opach. Najlepsze zawodniczki w badmintonie w kat. K65+. 
I miejsce Urszula Brzewska-Koniuszy, II Anna Sowa, III Magdalena Łapiń-

ska. Od lewej Anna Okońska – Walkowicz, po prawej Antoni Wiatr. 
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i psychicznej). Widać to po uczestniczkach i uczestnikach, którzy pod-
czas kolejnych Mistrzostw Krakowa startują, wykazują doskonałą 
formę, zainteresowanie współzawodnictwem. Często przez cały rok 
przygotowują się do startu w wybranych konkurencjach, znajdując 
w tym prawdziwy cel i radość życia. Brałam udział we wszystkich 
dotychczasowych edycjach Mistrzostw Krakowa o „Puchar Prezydenta 
Krakowa” i mogę stwierdzić, że osoby, które startują, są w świetnej 
formie, wybierają po kilka konkurencji, w których startują z dużym 
zaangażowaniem i zachowują „młodość” mimo upływu lat. Sprzyja 
temu świetna atmosfera, panująca podczas imprezy, i bardzo spraw-
na organizacja tak wielu konkurencji w bardzo licznej obsadzie 
uczestników. Niewątpliwie należy wyróżnić sztab ludzi, dbających 
o sprawne przeprowadzenie tego „Święta Sportu 65+”.  
     W poprzednich edycjach startowałam w dwóch konkurencjach 
(tenis stołowy i pływanie na 50m st. dow.), a w ostatnich Mistrzo-
stwach postanowiłam spróbować swych sił, zarówno w tenisie stoło-
wym, pływaniu i dodatkowo w badmintonie. Tenisa stołowego 
(w którym po raz kolejny zdobyłam „Puchar Prezydenta”) trenuję od 
sześciu lat przynajmniej 2 razy w tygodniu, co bardzo poprawiło mój 
refleks, kondycję i samopoczucie. Pływanie traktuję, jako sprawdzian 
wydolności organizmu. W tym roku zajęłam czwarte miejsce, do 

trzeciego zabrakło mi 3/100, a do drugiego 5/100 sek. Dla mnie jed-
nak było ważne, że przepłynęłam dystans w dobrym czasie, mimo że 
nie trenowałam pływania przed zawodami. Dobrą formę fizyczną dają 
mi treningi tenisa stołowego – dyscypliny, którą mogę polecić wszyst-
kim starszym osobom, które szukają „swojej” dyscypliny. Start 
w badmintonie był dodatkową przygodą. Wzięłam przed zawodami 
jedną lekcję z trenerką, żeby zorientować się w przepisach gry, po-
nieważ dotychczas grywałam w badmintona, ale nie na punkty. Jak 
się okazało była to trafna decyzja, gdyż miałam wielką przyjemność 
z gry w tej nowej dla mnie dyscyplinie, a w dodatku wywalczyłam 
brązowy medal, co było dla mnie miłym zaskoczeniem.  
     Wszystkim Seniorom polecam znalezienie „swojej dyscypliny spor-
tu”, cierpliwe trenowanie i radość z każdego, nawet najmniejszego 
postępu.„Bo nie o to nam chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go” 
– jak śpiewają Skaldowie. Życzę wszystkim Seniorkom i Seniorom, 
abyśmy się mogli spotykać na kolejnych Mistrzostwach Krakowa 
w tak licznym gronie jeszcze przez wiele lat w doskonałej formie. 
Natomiast Organizatorom życzę determinacji i wytrwałości w reali-
zowaniu tak cennego pomysłu, jakim są Mistrzostwa Krakowa, aby-
śmy mogli jeszcze przez wiele lat prowadzić współzawodnictwo spor-
towe 65+. 

 
iegi. Sędzią głównym zawodów był Jan Kozioł, a sędzią wolonta-

riuszką Małgorzata Gabryś z CAS „Bronowice”. Poniżej wyniki 
kobiet i mężczyzn za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 

grupach wiekowych seniorów, uczestniczących w zawodach: 

K65+ (dystans 600 m): 
1. Krystyna Krzyściak - 1.20 min. 
2.Anna Sowa - 1.21 min. 
3.Teresa Jastrzębska - CAS „Pracownia Kulturalna” - 1.25 min. 
K70+ (dystans 600 m): 
1.Anna Brak –Słupska - CAS „Miechowity” - 1.45 min. 
2.Helena Skawińska - 2.15 min. 
3.Jolanta Ruta - 2.26 min. 
K80+ (dystans 300 m): 
1.Stanisława Modelska - MDDPS Korczaka - 2.18 min. 
2.Krystyna Szpiech - MDDPS Korczaka - 2.38 min. 
M65+ (dystans 900 m): 
1. Andrzej Macioł - „Głos Seniora” - 3.16 min. 
2.Marian Apostoł - CAS „Pracownia Kulturalna” - 3.37 min. 
3.Jan Ziółko - CAS „Uskrzydleni Wiekiem” - 3.59 min. 
M70+ (dystans 600 m): 
1.Tadeusz Kutyba - 2.34 min. 
2.Jan Kordos - CAS „Uskrzydleni Wiekiem” - 2.43 min. 
3.Stanisław Knap - CAS „Złoty Wiek” - 2.56 min. 
M75+ (dystans 600 m): 
1.Jerzy Kopta - 2.29 min. 
2.Stanisław Grabka - 2.42 min. 

3.Henryk Żak - CAS „Fruwająca Ryba” - 3.05 min. 
M80+(dystans 300 m): 
1.Władysław Kućmierczyk - 1.27 min. 
2.Jerzy Pach - 1.36 min. 

3.Piotr Szewczyk- MDDPS „Korczaka” - 1.44 min. 
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
edycjach Mistrzostw Krakowa Seniorów w biegach: 
K60+: Józefa Jamrozik - 2015 r., Krystyna Krzyściak - 2016 r., Helena 
Wszołek - 2017 r., 2018 r., 2019 r.  
K65+: Józefa Jamrozik - 2021 r.        
K70+: Janina Pawłowska-Zielińska - 2015 r., Alicja Padło - 2017 r., 
Danuta Kalukiewicz - 2018 r., Anna Brak-Słupska: 2019 r., 2021 r. 
K80+: Stanisława Modelska - 2021 r. 
M60+: Jan Ziółko - 2015 r., 2016 r., Andrzej Macioł - 2017 r., 2018 r., 
2019 r. 
M65+: Andrzej Macioł - 2021 r. 
M70+: Ignacy Tokarz - 2015 r., Jerzy Kopta: 2016 r., 2017 r., 2018 r., 
Marian Leśniak - 2019 r., Tadeusz Kutyba - 2021 r. 
M75+: Jerzy Kopta - 2021 r. 
M80+: Jan Stachow: 2015 r., 2016 r., Władysław Tomaszek - 2017 r., 
Jerzy Pach - 2018 r., Władysław Kućmierczyk: 2019 r., 2021 r. 

 
a temat VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ wypowiada się 
Jerzy Kopta – zdobywca czterech medali w grupie wiekowej 

M75+ (medal złoty w biegu na 600 m, medale srebrne w nordic 
walking i ringo oraz medal brązowy w wieloboju sprawnościowym). 

      

B 
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Fot. Mikołaj Opach. Na podium zawodniczki w biegu na 300 m. - kat. K70+. 
I miejsce Anna Brak-Słupska (CAS „Miechowity”), II Helena Skawińska, III 

Jolanta Ruta. Od lewej Antoni Wiatr, od prawej, Leszek Tytko, Anna Okoń-
ska - Walkowicz. 

Fot Mikołaj Opach. Najlepsi zawodnicy w biegu na 600 m. kat M75+. 
I miejsce Jerzy Kopta, II Stanisław Grabka, III Henryk Żak (CAS „Fruwająca 

Ryba”). Od lewej Antoni Wiatr, od prawej Anna Okońska- Walkowicz, 
Leszek Tytko,. 
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     Długo wyczekiwana (po roku przerwy spowodowanej pandemią) 
super impreza dla Seniorek i Seniorów wreszcie się odbyła. Już po raz 
szósty mogliśmy się licznie spotkać i rywalizować w konkurencjach, 
nie tylko stricte sportowych, ale też i sprawnościowych.  
     Mistrzostwa - zwieńczenie wszystkich naszych całorocznych działań 
na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia, tak w grupie, jak i indywi-
dualnie. Co kto lubi. I dobrze, że są takie dwa dni w roku, kiedy mo-
żemy się wszyscy spotkać, wymienić doświadczeniami i sprawdzić na 
boiskach, kortach, pływalni, czy nawet przy bridżowym stoliku. Taka 
Seniorska Mikro-Olimpiada. I to wszystko dzięki wspaniałej organiza-
cji naszego TKKF-u. A wiem, co mówię, bo trzy miesiące wcześniej 

startowałem w Mistrzostwach Polski Mastersów w Olsztynie i mam 
skalę porównawczą. Otóż nasza „kameralna" impreza wcale nie 
odbiegała organizacyjnie od tej dużej ogólnopolskiej, a i nagrody były 
bogatsze. Czyżby słynne powiedzonko „krakowscy Centusie" już się 
u nas zdewaluowało? Tam, w Olsztynie, zdobyłem dwa złote i dwa 
brązowe medale, tutaj jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy, ale 
są one dla mnie równie cenne, jak te z Mistrzostw Polski. W końcu 
wszystko zaczęło się od Kraka... - Seniorom czas ucieka szybko... - 
niestety. Ale plus tego jest taki, że już za kilka miesięcy kolejne (mam 
nadzieję) Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ na gościnnym stadionie 
KS „Bronowianka”. Polecam. Niezapomniane chwile!  

 

 
ednym z czołowych zawodników VI Mistrzostw Krakowa Senio-
rów 65+ był pan Marian Apostoł, który startował z powodze-

niem w biegu na dystansie 900 m, zajmując II miejsce. Jakie jest 
pańskie spojrzenie na swój udział i konkurentów w Mistrzostwach ?  
     Pod koniec września 2021 roku odbyły się VI Mistrzostwa Krakowa 
Seniorów 65 plus w różnych dyscyplinach sportowych i towarzyskich. 
Mistrzostwa były organizowane głównie przez krakowski oddział TKKF 
na stadionie KS. „Bronowianka”. Działacze TKKF radzili sobie dobrze 
i mimo chłodu i mżawki atmosfera była sympatyczna i sportowa. 
     Dużo było uczestników, co świadczyło o wielkiej potrzebie integro-
wania środowiska ludzi starszych. Dla wielu motywacją było, aby 
wyjść z domu i wziąć udział w zawodach, niezależnie od sportowych 
wyników. Ten cel, przez wszystkich, którzy przyszli i choć trochę się 
poruszali, został osiągnięty. To jest też wielki sukces Organizatorów.  
     Należy się cieszyć z tego, że było bardzo dużo pań i walczyły zapal-
czywie albo dopingowały głośno swoich mężów. Były różne dyscypli-
ny: badminton, rzutki, pływanie, biegi etc.   
     Ja brałem udział już po raz drugi w tych Mistrzostwach Seniorów 
Krakowa. Pierwszy raz w 2019 roku, kiedy obowiązywała jeszcze 
formuła 60 plus. W roku 2021 już ograniczono liczbę i wiek zawodni-
ków do 65 plus. Trudno. Pandemia nam jednak nie przeszkodziła 
i zawody się odbyły. Brałem udział tylko w jednej dyscyplinie sporto-
wej: bieg na 900 m. Jechałem z Poznania, żeby zdążyć, i denerwowa-
łem się, gdy po drodze były małe utrudnienia ruchu. Zadzwoniłem do 
Karola, który sprawnie zarządzał zawodami, a ten uspokajał mnie 
i podawał godziny startu. Zdążyłem, przyjechałem 15 minut przed 
biegiem i jeszcze miałem czas na małą rozgrzewkę z Andrzejem Ma-
ciołem, głównym faworytem tego biegu. Ja biegam głównie sprinty: 
60 m, 100 m, 200 m i 400 m. Na tych odcinkach lekkoatletycznych 
mam dosyć dobre wyniki, na poziomie kraju i nawet Europy w mojej 

kategorii wiekowej. Andrzej zaś jest świetnym, utytułowanym śred-
niodystansowcem i też długodystansowcem. To inny rodzaj biegu 
i inne techniki. Na 900 metrów nie da się biec techniką sprintu. Wie-
działem, że muszę rozłożyć siły, aby spokojnie dotrzeć do mety. Sędzia 
dał znak, ruszyliśmy. Lekka mżawka. Może było ok. 7 - 10 zawodni-
ków? Lista była długa, ale nie wszyscy się stawili. Pierwsze okrążenie 
lekko i ładnie, ale spokojnie, chociaż trochę ślisko. Drugie okrążenie 
biegnę cały czas obok Andrzeja, ale to już prawie 600 m. Muszę się go 
trzymać, żeby dobiec razem, chociaż na 100 m przed metą i tam 
finiszować. Wyprzedziliśmy nieco grupę, ale Andrzej, to stary, do-
świadczony sportowiec, przyspieszył 300 m. przed metą, miał na to 
siłę średniodystansowca, a ja już takiego sprintu po 600 metrach nie 
byłem w stanie wykrzesać. Zwolniłem więc i pobiegłem swoim ryt-
mem, jednak nie dając się już nikomu wyprzedzić. 
     Wpadłem zatem na metę, w głośnych okrzykach dopingu, jako 
drugi, ale za to zrobiłem ostatnie 50 m szybkim finiszem. Czas mi 
mierzył mój kolega sportowy z dawnych lat - Janek Bajger. Po ukoń-
czeniu biegu byłem szczęśliwy. To był jednak duży wysiłek fizyczny 
i także fajna zabawa sportowa w dobrej koleżeńskiej atmosferze. Po 
biegu znowu truchtaliśmy z Andrzejem po mokrej już nawierzchni 
stadionu, aby zrelaksować ciało i mięśnie. Po sprawdzeniu wyników 
przez sędziów, Pani Anna Okońska - Walkowicz, pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, w asyście organizato-
rów i przy drobno padającym deszczyku, wręczyła nam pamiątkowe 
medale i dyplomy. 
     Miłe wspomnienia, wszystkich seniorów zachęcam na kolejne 
zawody - Mistrzostwa Krakowa w 2022 roku. Zmagania fizyczne, 
a zwłaszcza walka z samym sobą, dają dużą satysfakcję, po której 
zawsze jesteśmy zwycięzcami. 

 
 

J 

Fot. Marek Nawierski. Najlepsze zawodniczki w biegu na 600 m. – kat. K65+. Na podium: I miejsce Krystyna Krzyściak, II Anna Sowa,  
III Teresa Jastrzębska (CAS „Pracownia Kulturalna”). Od lewej Antoni Wiatr, Anna Okońska-Walkowicz, od prawej Leszek Tytko. 
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ule: W gronie sędziów głównych tej konkurencji byli: Mariusz 
Kordylewski, Jan Bajger, Urszula Brzewska-Koniuszy, Jerzy Gru-
dzień, Mariola Łucka, Irena Mosiejczuk, Maria i Włodzimierz 

Kołtowscy. Wśród sędziów wolontariuszek były Janina Zajączkowska 
i Zofia Siwek z CAS „Bronowice”. Poniżej wyniki za pierwsze trzy 
miejsca kobiet i mężczyzn w każdej z grup wiekowych Mistrzostw.              
K65+: 
1.Urszula Brzewska-Koniuszy.  
2.Irena Mosiejczuk. 
3.Elżbieta Sałach - CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”. 
K70+: 

1.Józefa Jamrozik - CAS „Miechowity”. 
2.Małgorzata Tokarz. 
3.Leokadia Sznitko - CAS „Prądnik Czerwony”. 
K75+: 
1.Helena Skawińska. 
2.Teresa Skalska - CAS „Tekla”. 
3.Marianna Wątor - CAS „Tekla”. 
K80+: 
1.Stanisława Modelska - MDDPS „Korczaka”. 
2.Emilia Patena - MDDPS „Korczaka”. 

3.Halina Milewska - MDDPS „Korczaka”. 
M65+: 
1.Andrzej Macioł – „Głos Seniora”. 
2.Zbigniew Drużkowski - CAS „Os. Zielone”. 
3.Jan Ziółko - CAS „Uskrzydleni Wiekiem”. 
M70+: 

1.Zygmunt Baran - CAS „Pracownia Kulturalna”. 
2.Bogdan Kornecki. 
3.Adam Leja - CAS „Tekla”. 
M75+: 
1.Ignacy Tokarz. 
2.Andrzej Halibożek - CAS „Miechowity”. 
3.Wiesław Zagórny - CAS „Prądnik Biały”. 
M80+: 
1.Jerzy Porzeżański - MDDPS „Korczaka”. 
2.Piotr Szewczyk - MDDPS „Korczaka”. 
3.Władysław Baś. 

     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w konkurencji bule: 
K60+: Małgorzata Suder - 2015 r., Janina Rzewuska - 2016 r., Janina 
Piwowar - 2017 r., Helena Wszołek - 2018 r., Eliza Pulit - 2019 r. 
K65+: Urszula Brzewska-Koniuszy – 2021 r. 
K70+: Ewa Wilkowicz - 2015 r., Weronika Dymek - 2016 r., Maria 
Stępień - 2017 r., Helena Skawińska - 2018 r., Henryka Faryna - 2019 
r., Józefa Jamrozik - 2021 r. 
K75+: Helena Skawińska – 2021 r. 
K80+: Maria Humel-Kozakiewicz - 2015 r., 2016 r., Joanna Batko - 
2018 r., Maria Stępień - 2019 r., Stanisława Modelska - 2021 r. 
M60+: Zbigniew Pulit: 2015 r., 2017 r., 2018 r., Ryszard Dudek - 2016 
r., Antoni Leśniak - 2019 r.,  
M65+: Andrzej Macioł - 2021 r. 
M70+: Janusz Rżewski - 2015 r., Jan Guzik - 2016 r., 2017 r., Zygmunt 
Baran - 2018 r., 2021 r., Ignacy Tokarz - 2019 r.  
M75+: Ignacy Tokarz – 2021 r. 
M80+: Ryszard Król - 2015 r., Marian Bucki - 2016 r., Jerzy Porzeżań-
ski - 2017 r., 2021 r., Janusz Rżewski - 2018 r., Władysław Kućmier-
czyk - 2019 r., 2021 r. 

 
zas na wypowiedź o „Turnieju Petanque”, czyli o naszych bu-
lach. Jednym z zawodników i sędziów tej konkurencji Mi-

strzostw był pan Włodzimierz Kołtowski. Jak pan ocenia ten turniej 
oraz grę zawodniczek i zawodników? 
      Jako zawodnik i jeden z sędziów chciałem podzielić się refleksjami 
na temat samego turnieju, jak też innych aspektów zabawy kulami 
w środowisku senioralnym. Jeśli chodzi o sędziowanie, to bardziej 
chodziło o pomoc, zwłaszcza zawodnikom, mającym nad nami 
znaczną przewagę wiekową. Często mieli oni przy boku swoich opie-
kunów, z którymi przybyli na zawody i ci opiekunowie czynnie uczest-
niczyli w zajęciach podopiecznych. Oprócz tego wszyscy sędziowie 
cierpliwie wyjaśniali zasady gry i pomagali w prowadzeniu rozgrywki. 
     Dla seniorów gra w kule jest wielce stosowna. Nie wymaga inten-
sywnego wysiłku, a oprócz rzutu kulami na odległość 6 do 10 metrów, 
zawodnicy troszkę spacerują po utwardzonym boisku, planując rzut, 
czy oceniając jego skutki. Trzeba też się poschylać, żeby podnieść kule. 
Nasza głowa też pracuje. Musimy oceniać odległości między kulami, 
analizować taktykę i planować rozgrywkę, podejmując szybkie 

B 

C 

Fot. Mieczysława Czerwonogrodzka. Na podium najlepsze zawodniczki 
w boules (bule) – kat. K70+. Im. Józefa Jamrozik (CAS „Miechowity), II 

Małgorzata Tokarz, III Leokadia Sznitko (CAS „Prądnik Czerwony”). Z lewej 
strony podium Anna Okońska-Walkowicz. 

Foto. Mikołaj Opach. Sędziowie w boules (bule). Od lewej: Mariola Łucka, 
Włodzimierz Kołtowski, Urszula Brzewska-Koniuszy (I miejsce w kat. K65+), 

Jerzy Grudzień, Irena Mosiejczuk (II m. w kat K65+). 

Fot. Mikołaj Opach. Kulą rzuca Władysław Kućmierczyk w kat. M80+. 
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decyzje. Zorganizowany turniej umożliwił prowadzenie takiej aktyw-
ności niemałej grupie seniorów w kilku przedziałach wiekowych. 
Oprócz czystego zysku z ruchu na świeżym powietrzu, niemałe zna-
czenie miała też integracja środowiskowa. Na zawody przybyli senio-
rzy z różnych stron miasta i dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, co 
tam u nich słychać i jakie mają możliwości gry w swoim najbliższym 
otoczeniu. Z nowymi znajomymi mogliśmy się – jak to wśród seniorów 
– policytować na choroby, poopowiadać nowe kawały, czy inne aneg-
doty. Kolega z Kurdwanowa przyniósł nawet środowiskowy limeryk: 
„Pewna Mariola znad Wisły, 
gdy na bulodrom wyszli, 
tak precyzyjna była, 
że Lucjanowi wstawiła „carreau”, 
aż mu kulki obwisły”.  
     (Dla nie całkiem wtajemniczonych przypomnę, że „carreau”, to 
najbardziej precyzyjny strzał – wybicie kuli przeciwnika, podczas gdy 
nasza kula zajmuje jej miejsce). Wszystkich seniorów, mających żyłkę 
sportową, bądź tylko chęć wyjścia z domu i zażycia aktywności 

w gronie rówieśników, szczerze zachęcam do odwiedzenia pobliskiego 
bulodromu. Tak więc kule w dłoń i tradycyjne życzenia dobrej gry! 
 

     W Krakowie bulodromy znajdują się w parkach: 
●  Park Jordana, Aleja 3 Maja 11 -  2 tory (przy Okrąglaku).  
● Park Krakowski, Aleja Adama Mickiewicza - 1 tor (Plac Zabaw od 
strony ul. Czarnowiejskiej).  
●  Park Zaczarowanej Dorożki, ul. Dominikanów 30 - 1 tor.  
● Park Krowoderski, ul. Jana Palacha 7 - 1 tor. 
● Park Linearny, ul. Grota-Roweckiego - 1 tor. 
● Park Kleparski, ul. Prądnicka (forty) - 1 tor. 
● Kurdwanów, ul. Bujaka 15 (przy Orliku) -12 torów. 
● DPS, ul. Piotra Kluzeka 6 - 1  tor. 
● Park Czyżyny, ul. Izydora Stella-Sawickiego - 2 tory.  
● Park Kieszonkowy, Ogród nad Sudołem - 1 tor. 
● MuFo Strzelnica, ul. Królowej Jadwigi 220 - 1 tor. 
● Park w Ludwinowie, ul. Szwedzka (u jej końca) - 1 tor. 

  

 

 

 
ordic Walking. Sędziami głównymi w tej konkurencji byli Ja-

nusz Masłowski i Jan Kozieł, a sędzią wolontariuszem Maria Toś 
z CAS „Bronowice”. Poniżej wyniki za pierwsze trzy miejsca 

kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych Mistrzostw. 
K65+: 
1.Anna Sowa - 42,07 sek. 
2.Krystyna Krzyściak - 43,96 sek. 
3.Małgorzata Kapustka - CAS „Lemon” - 45,08 sek. 
K70+: 
1.Anna Brak-Słupska - CAS „Miechowity” - 42,81 sek. 
2.Jadwiga Buła - CAS „Radosny Senior” - 44,78 sek. 
3.Zofia Zając - CAS „Super Senior” - 49,45 sek. 
K75+: 
1.Krystyna Dobija-Nocoń - Stowarzyszenie Dobrej Nadziei - 44,88 sek. 

2.Helena Kogut – Cas “Super Senior” - 55,90 sek. 
3.Maria Pietryka - CAS „Młodzi Duchem” - 58,44 sek. 
K80+: 
1.Aniela Krupa - CAS „Fruwająca Ryba” - 56,20 sek. 
2.Krystyna Szpiech - MDDPS „Korczaka” - 56,34 sek. 
M65+: 
1.Józef Bębenek - 37,92 sek. 
2.Paweł Nowacki - 38,16 sek. 
3.Andrzej Macioł – „Głos Seniora” - 40,01 sek. 
M70+: 
1. Adam Giermek - 40,94 sek. 
2.Stanisław Knap - CAS „Złoty Wiek” - 41,20 sek. 
3.Marek Kremer - 43,39 sek. 
M75+: 

N 

Fot. Mikołaj Opach. Losowanie par w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurencji „boules” (bule). W środku, z prawej strony, Sędzia 
Główny VI Mistrzostw - Karol Oleksy, z lewej strony sędzia sekretarz - Janina Zajączkowska, wolontariuszka z CAS „Bronowice”. 
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1.Stanisław Grabka - 40,32 sek.  
2.Jerzy Kopta - 41 sek.  
3.Stanisław Hudy - CAS „Prądnik Biały” - 45,56 sek. 

M80+: 1.Mieczysław Kubicz - CAS „Fruwająca Ryba” - 50,00 sek. 
 2.Pach Jerzy - 50,92 sek.  
    Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w nordic walking (w latach 2016 
– 2017 jako „Labirynt”, a w latach 2018-2021 „Marsz na 100 m”):                                   
K60+: Krystyna Krzyściak: 2016 r., 2017 r., 2018 r., Anna Sowa 2019 r. 
K65+: Anna Sowa - 2021 r. 
K70+: Anna Nowak: 2016 r., 2018 r., Jadwiga Król - 2017 r., Anna 
Brak-Słupska: 2019 r., 2021 r. 

K75+: Krystyna Dobija-Nocoń: 2021 r. 
K80+: Krystyna Szpiech: 2018 r., 2019 r., Aniela Krupa - 2021 r. 
M60+: Janusz Smolik - 2016 r., Antoni Cekiera - 2017 r., Tadeusz 

Kowalczyk - 2018 r., 2019 r. 
M65+: Józef Bębenek – 2021 r. 
M70+: Jerzy Kopta - 2016 r., Tadeusz Krawczyk - 2017 r., Ryszard 
Słupski - 2018 r., 2019 r., Adam Giermek - 2021 r. 
M75+: Stanisław Grabka - 2021 r. 
M80+: Michał Ostrowski – 2016 r., Zygmunt Kuliński – 2018 r., Jerzy 
Pach – 2019 r., Mieczysław Kubicz -2021 r.  

 

 

ływanie. Sędziowie główni w tej konkurencji pracowali w skła-

dzie: Jan Kozieł, Andrzej Staszczyk, Jan Bajger i Mikołaj Opach. 
Poniżej wyniki kobiet i mężczyzn za pierwsze trzy miejsca w 

poszczególnych grupach wiekowych Mistrzostw. 
K65+: 
1.Ewa Rupp - CAS „Optymista” - 51 sek. 
2.Aleksandra Dudziak - CAS „Dojrzały Smak Życia” - 60 sek. 
3.Anna Sowa - 62 sek. 
K75+: 
1.Mirosława Winnicka-Łaskawska - CAS „Bronowice” - 84 sek. 
2.Anna Ryba - 93 sek. 
3.Halina Giza - CAS „Bronowice” - 103 sek. 

M65+: 
1.Antoni Cekiera - 44 sek. 
2.Jerzy Bałon - CAS „Lemon” - 46 sek. 
3.Leszek Samel - 47 sek. 
M70+: 
1.Stanisław Krasuski - CAS „Radosny Senior” - 61 sek. 
2.Adam Giermek - 67 sek. 
3.Władysław Karkoszka - 76 sek. 
M75+: 
1.Maciej Aleksandrowicz - 35 sek. 
2.Tadeusz Krawczyk - 58 sek. 
3.Antoni Sindut - CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei” - 65 sek. 

P 

Fot. Marek Nawierski. Zawodnicy w konkurencji nordic walking oczekują na swój start w marszu na 100 m. 

Fot. Mikołaj Opach. Instruktor Janusz Masłowski, z TKKF „Gryf” Miechów, 
prowadzi rozgrzewkę uczestników marszu nordic walking na 5 km. 

Fot. Mikołaj Opach.  Wymarsz zawodników  
w konkurencji nordic walking na trasę 5 km. 
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M80+: 
1.Stanisław Waga - 51 sek. 
2.Andrzej Wiśniewski - 56 sek. 
3.Zenon Szydło - CAS „Bronowice” - 80 sek. 
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu               

Mistrzostwach Krakowa Seniorów w pływaniu. Pogrubione wyniki, 
to aktualne rekordy w tych kategoriach:  
K60+: Aleksandra Dudziak: 2015 r. - 48,34 sek., 2017 r. - 56,06 sek., 
2018 r. - 52.90 sek., Magdalena Łapińska: 2016 r. - 59,60 sek., Jadwi-
ga Górecka-Burkot: 2019 r. - 54,02 sek. 
K65+: Ewa Rupp: 2021 r. - 51 sek. 
K70+: Anna Ryba: 2017 r. - 1.25,24 min., Ewa Olecka: 2018 r. - 
1.15,72 min., Mirosława Winnicka: 2019 r. - 1.17,89 min. 

K75+: Mirosława Winnicka-Łaskawska: 2021 r. -  1.24,00 min. 
K80+: Danuta Baczewska: 2017 r. - 1.48,62 min. 
M60+: Antoni Cekiera: 2015 r. - 41,53 sek., Jerzy Bałon: 2016 r. - 
44,65 sek., Jacek Kwiatkowski: 2017 r. - 35,0 sek.,2018 - 35,12 sek., 
2019 - 36,18 sek. 
M65+: Antoni Cekiera: 2021 r. - 44 sek. 
M70+: Tadeusz Krawczyk: 2015 r. - 48,15 sek., 2017 r. - 46,93 sek., 
Stanisław Waga: 2016 r. - 46,28 sek., Janusz Rozmus: 2018 r. - 47,12 
sek., 2019 - 44,91 sek., Stanisław Krasuski: 2021 r. - 61 sek. 
M75+: Maciej Aleksandrowicz: 2021 r. - 35 sek. 
M80+: Maciej Henke: 2015 r., 1. 17,47 min., 2016 r. - 1.14,37 min., 
Zenon Szydło: 2017 r. - 1.22,47 min., 2018 r. - 1.15,00 min., Stanisław 
Waga: 2021 r. - 51 sek. 

 
pinia własna Macieja Aleksandrowicza, czołowego zawodnika 
i medalisty VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ w kat M75+ 

(zdobywca I miejsca w pływaniu i tenisie oraz II miejsca w rowero-

wym torze przeszkód). 
     „Dzień dobry. Bardzo udana impreza dla seniorów, którzy mają 
możliwość spotkania i rywalizowania w różnych dyscyplinach sportu. 
Mój start był bardzo udany. Jestem zadowolony z dobrej organizacji 
imprezy i atmosfery. Mam propozycję zorganizowania w zimie slalo-
mu giganta dla seniorów. Byłoby to dodatkową atrakcją i możliwością 
spotkania się w rywalizacji narciarskiej.” 

 

 

O 

Fot. Marek Nawierski. Jerzy Bałon, II miejsce w pływaniu, 
w kat. M65+ z CAS „Lemon”. Dekoruje pan Antoni Wiatr. 

Fot. Mikołaj Opach. Rozgrzewka zawodników przed startem na dystansie 
50 m stylem dowolnym. Na pierwszym planie sędzia Jan Bajger. 

Fot. Marek Nawierski. Najlepsze zawodniczki w kat. K65+ w pływaniu. I miejsce Ewa Rupp (CAS „Optymista”), II Aleksandra Dudziak (CAS „Dojrzały 
smak życia”), III Anna Sowa. Z lewej strony Antoni Wiatr - Prezes Rady Krakowskich Seniorów, z prawej Andrzej Szymik – Dyrektor „Bronowianki”. 
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ingo. Sędziami głównymi w tej konkurencji byli Jan Ziółko 
i Jadwiga Ziółko, a sędzią wolontariuszką Elżbieta Żródłowska 
z CAS „Bronowice”. Poniżej wyniki kobiet i mężczyzn za pierwsze 

trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych Mistrzostw.  
K65+: 
1.Anna Sowa. 

2.Urszula Brzewska-Koniuszy. 
3.Krystyna Krzyściak. 
K70+: 
1.Anna Brak-Słupska - CAS „Miechowity”. 
2.Jolanta Ruta. 
3.Elżbieta Kiereś - MDDPS Nr 1 „Socius”.  
K75+: 1.Helena Skawińska.  
2.Krystyna Szpiech - MDDPS „Korczaka”. 
M65+: 
1.Andrzej Macioł - „Głos Seniora”. 
2.Zbigniew Leszko.  
3.Zbigniew Wcisło - CAS „Tekla”. 
M70+: 
1.Marek Kremer. 
2.Ryszard Słupski - CAS „Miechowity”. 
3.Stanisław Knap - CAS „Złoty Wiek”.  
M75+: 
1.Ignacy Tokarz.  
2.Jerzy Kopta. 
3.Antoni Wójtowicz - CAS „Miechowity”. 
M80+:  
1.Władysław Kućmierczyk. 
2.Tadeusz Szopa. 
3.Mieczysław Kubicz - CAS „Fruwająca Ryba”.  
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w konkurencji ringo: 
K60+: Małgorzata Wojciechowska: 2015 r., Urszula Brzewska - Koniu-
szy -2016 r., Krystyna Krzyściak - 2017 r., Małgorzata Szegiera - 2018 
r., Jadwiga Dittmar - 2019 r.  
K65+: Anna Sowa - 2021 r.  
K70+: Alicja Padło: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., Danuta Kalukie-
wicz - 2019 r., Anna Brak-Słupska - 2021 r. 

K75+: Helena Skawińska - 2021 r. 
K80+: Krystyna Szpiech - 2018 r.  
M60+: Marek Kremer - 2015 r., Henryk Sokół: 2016 r., 2017 r., Włady-
sław Widłak - 2018 r., Jerzy Bałon - 2019 r. 
M65+: Andrzej Macioł – 2021 r. 
M70+: Ignacy Tokarz: 2016 r., 2017 r., Tadeusz Szopa - 2018 r., Marek 
Kremer: 2019 r., 2021 r. 
M75+: Ignacy Tokarz - 2021 r.  

M80+: Władysław Tomaszek: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., Jerzy 
Pach - 2019 r., Władysław Kućmierczyk - 2021 r. 

 
ak pani podobały się te Mistrzostwa? Z tym pytaniem zwracamy 
się do pani Anny Brak-Słupskiej, wielokrotnej medalistki VI 

Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ z CAS „Miechowity” (I miejsca: 
bieg na 600 m., nordic walking, ringo i  II miejsce w badmintonie). 
     Było to wielkie sportowe święto dla seniorów. Dwa dni wspaniałej 
zabawy i okazji do sportowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
Widać było seniorów z dobrym przygotowaniem sportowym i takich, 
którzy przyszli po prostu się bawić i miło spędzić czas. Wszystkim 
dopisywał humor i radość. 
      Dyscyplin sportowych było sporo, więc każdy mógł bez problemu 
którąś dla siebie wybrać. Już same uczestnictwo w Mistrzostwach 
dodaje nam skrzydeł i pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Do 
zawodów zgłosiliśmy się z Centrum Aktywności Seniora „Miechowity”. 
Warto przypomnieć, że Mistrzostwa organizowane są corocznie 
i zawsze na nie czekamy. Wraz z mężem uczestniczyliśmy już piąty 
raz. Kochamy sport i staramy się realizować swoje pasje poprzez 
udział w takich zawodach. Nie ukrywam, że zawsze chcę zdobyć me-
dalowe miejsce.   
     Startowałam w nordic walking, biegach, ringo, badmintonie oraz 
wieloboju sprawnościowym. Zdobyłam trzy złote i dwa srebrne meda-
le. Rywalizacja wśród zawodników była duża, a emocje towarzyszyły 
nam przez całe Mistrzostwa. Nie przeszkodziła nam nawet zła pogoda 
w drugim dniu. Seniorzy zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu 
aktywności fizycznej na zdrowie, dlatego coraz więcej seniorów bierze 
udział w zawodach. Cieszę się, że jestem wśród ludzi, którzy mają 
podobny styl życia. Możemy porównać swoje możliwości i bliżej się 
poznać. Zachęcam wszystkich seniorów do odkrywania swoich pasji 
sportowych, a organizatorom dziękuję za przygotowanie Mistrzostw. 

 
owerowy tor przeszkód. Funkcję sędziego głównego w tej 
konkurencji pełnił Zbigniew Hońdo, a sędziami wolontariuszami 
byli Maria Kowalczyk i Andrzej Zajączkowski z CAS „Bronowice”. 

Poniżej wyniki za pierwsze trzy miejsca kobiet i mężczyzn w poszcze-
gólnych grupach wiekowych Mistrzostw. 
K65+: 
1.Krystyna Krzyściak - 64 sek. 
2.Barbara Filipiak - CAS „Miechowity” - 75 sek. 
3.Jadwiga Ziółko - CAS „Uskrzydleni Wiekiem” - 105 sek. 
K70+: 
1.Elżbieta Lubertowicz - 56 sek. 

M65+: 
1.Andrzej Macioł - „Głos Seniora” - 38 sek. 
2.Paweł Nowacki - 41 sek. 
3.Jan Pasek - 44,5 sek 
M70+: 
1.Marek Kremer - 47 sek 
2.Adam Giermek - 53 sek. 
3.Jan Kordos - CAS „Uskrzydleni Wiekiem” - 53 sek. 
M75+: 
1.Antoni Sindut - CAS „Batory” - 49 sek. 
2.Maciej Aleksandrowicz - 50 sek. 

R 

J 

R 

Fot. Mikołaj Opach. Stolik sędziowski w ringo. Od lewej (w środku): Elżbieta 
Źródłowska – sędzia sekretarz (wolontariuszka z CAS „Bronowice”), Karol 

Oleksy – Sędzia Główny VI Mistrzostw przy pracy. 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium najlepsi zawodnicy w ringo, w kat. M70+: 
I miejsce Marek Kremer, II Ryszard Słupski (CAS „Miechowity”, III Stanisław 
Knap (CAS „Złoty Wiek”). Z lewej strony podium Antoni Wiatr, Leszek Tytko. 

Z prawej strony Anna Okońska-Walkowicz. 
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3.Stanisław Grabka - 63 sek. 
M80+: 

1.Andrzej Kaczmarski - 52 sek. 
2.Władysław Kućmierczyk - 58 sek.  

     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w rowerowym torze przeszkód.  

K60+: Krystyna Krzyściak: 2016 r., 2019 r., Bogumiła Chwieja - 2017 r., 
Aleksandra Budzyk - 2018 r. 
K65+: Krystyna Krzyściak - 2021 r. 
K70+: Elżbieta Lubertowicz - 2021 r. 

M60+: Bogdan Rojek - 2015 r., Kazimierz Korcala - 2016 r., Antoni 
Cekiera - 2017 r., Paweł Nowacki - 2018 r., Andrzej Macioł - 2019 r.,  

M65+: Andrzej Macioł - 2021 r. 
M70+: Władysław Koczurek 2015 r., Władysław Kućmierczyk - 2016 
r., Jerzy Kopta - 2017 r., Marek Kremer: 2018 r., 2019 r., 2021 r. 
M75+: Antoni Sindut - 2021 r. 
M80+: Andrzej Kaczmarski - 2021 r. 

 
enis: Sędzią głównym w tej konkurencji był Mariusz Pomirczy, 

a sędzią wolontariuszką Teresa Wawro. Poniżej wyniki za pierw-
sze trzy miejsca kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach 

wiekowych Mistrzostw. 
K65+:  
1.Urszula Krzesaj. 
2.Skawińska Helena. 
3.Krystyna Szpiech - MDDPS „Korczaka”. 
M65+: 

1.Janusz Lisak. 
2.Leszek Samel. 
3.Janusz Sapko-Skawiński. 
M70+: 
1.Krzysztof Nowak. 
2.Jan W. Radzikowski – Ognisko TKKF „Raj”. 
3.Jerzy Potrzebowski - CAS „Żeglarz”. 
M75+: 
1.Maciej Aleksandrowicz. 
2.Tadeusz Szewczyk - CAS „Lajkonik”. 
3.Stanisław Klimiec. 
M80+: 
1.Władysław Kućmierczyk. 
2.Jerzy Łój. 
3.Stanisław Wałach. 
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w tenisie ziemnym: 
K60+: Urszula Krzesaj: 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2021 r. 
M60+: Andrzej Juszczyk: 2015 r., 2016 r., Aleksander Antończyk – 
2017 r., Krzysztof Nowak: 2018 r., 2019 r. 
M65+: Janusz Lisak – 2021 r. 
M70+: Maciej Aleksandrowicz: 2015 r., 2016 r., 2018 r., Władysław 
Kućmierczyk - 2017 r., Andrzej Juszczyk - 2019 r., Krzysztof Nowak - 
2021 r. 
M75+: Maciej Aleksandrowicz - 2021 r. 
M80+: Zdzisław Rakoczy: 2015 r., 2016 r., 2018 r., Stanisław Wałach – 
2017 r., Władysław Kućmierczyk: 2019 r., 2021 r. 

 
enis stołowy: Zawody w tej kategorii prowadzili, jako sędzio-

wie główni, Andrzej Wieczorek i Józef Mierzwa. Poniżej wyniki za 
pierwsze trzy miejsca kobiet i mężczyzn w poszczególnych gru-

pach wiekowych Mistrzostw. 
K65+: 
1.Magdalena Łapińska. 
2.Urszula Brzewska-Koniuszy. 
3.Sowa Anna. 
K80+: 
1.Szpiech Krystyna - MDDPS „Korczaka”. 
2.Apolonia Ptak - DPS „Helclów”. 
M65+: 
1.Jerzy Wcisło. 

2.Roman Panuś - CAS „Fruwająca Ryba”. 
3.Janusz Cacak. 
M70+: 
1.Tadeusz Szymoniak. 
2.Jan Miękina - CAS „Fruwająca Ryba”. 
3.Władysław Łopatka - CAS „Fruwająca Ryba”. 
M75+: 
1.Henryk Żak - CAS „Fruwająca Ryba”. 
2.Henryk Belski. 
3.Zbigniew Strasik. 
M80+: 
1.Tadeusz Szopa. 
2.Tadeusz Głąb - CAS „Fruwająca Ryba”. 

T 

T 

Fot. Mikołaj Opach. Rowerowy tor przeszkód. Kat. M65+. I miejsce An-
drzej Macioł („Głos Seniora”), II Paweł Nowacki, III Jan Pasek.  Z lewej 

strony podium Anna Okońska-Walkowicz, z prawej Antoni Wiatr. 

Fot. Mikołaj Opach. Paweł Nowacki - kat. M65+, II m-ce w rower. 
torze przeszkód, w towarzystwie pani Anny Okońskiej-Walkowicz. 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium najlepsi tenisiści w kat. M70+. I miejsce 
Krzysztof Nowak, II Jan Radzikowski, III Jerzy Potrzebowski (CAS „Żeglarz”). 
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3.Władysław Kućmierczyk. 
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w tenisie stołowym: 
K60+: Magdalena Łapińska: 2015 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., Grażyna 
Wiśniowska - 2016 r. 

K65+: Magdalena Łapińska - 2021 r. 
K70+: Irena Czubrychowska: 2018 r., 2019 r. 
K80+: Krystyna Szpiech - 2021 r.M60+: Jerzy Kazimierczak - 2015 r., 
Włodzimierz Michałowski: 2016 r., 2017 r., 2018 r., Tadeusz Szymo-
niak - 2019 r. 
M65+: Jerzy Wcisło - 2021 r. 
M70+: Tadeusz Szopa: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2019 r., Jerzy Szat-
kowski - 2018 r., Tadeusz Szymoniak - 2021 r. 
M75+: Henryk Żak - 2021 r. 
M80+: Maciej Henke: 2015 r., 2016 r., Władysław Tomaszek - 2017 r., 
Tadeusz Głąb: 2018 r., 2019 r., Tadeusz Szopa – 2021 r. 

 
 swoim starcie w Mistrzostwach wypowiada się Władysław 
Tomaszek, jeden z czołowych zawodników VI Mistrzostw Kra-

kowa Seniorów 65+, zdobywca w sześciu dotychczasowych Mi-
strzostw Krakowa Seniorów 60+ i 65+ aż 17 medali, w tym 9 złotych. 
     Zawody odbyły się w dniach 29-30 września na boisku 
„Bronowianki” w kilkunastu dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych 
zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zawodnicy startowali w grupach 
wiekowych 65+, 70+, 75+ i 80+ (do setki). Wszyscy bardzo się 

cieszyliśmy, że po dwóch latach możemy się razem spotkać i walczyć 
o medale i puchary. Odbyła się uroczystość rozpoczęcia zawodów, 
a później występy artystyczne. Mnie się bardzo podobał występ 
„Cygański”, zarówno ich stroje, śpiew, tańce, a nawet wspólne tańce 
z zawodnikami i organizatorami. Naprawdę było miło, wesoło, 
serdecznie. Na końcu był występ grupy sportowej emerytów, zebranej 
przed zawodami- razem ćwiczyliśmy, było pięknie i sportowo.  

     Te zawody zostały przesunięte o rok z powodu pandemii 
i zawodnicy startowali od 65. roku (wcześniej od 60 lat). Ja w pięciu 
zawodach zdobyłem ponad 20 medali, wiele pucharów i nagród 
pieniężnych. W tych zawodach nie zdobyłem żadnego medalu, chociaż 

dzielnie i ofiarnie walczyłem. Nie wiem, czy to nie były moje najlepsze 
zawody, do naszej grupy przyszli nowi, zdrowi zawodnicy, którzy 
startują w imprezach krajowych TKKF-u i różnych dyscyplinach 
(Kućmierczyk Władysław). Chłopy 80 lat, 180 cm wzrostu, więc ja po 
dziesięciu latach, po chorobie rakowej, słabe serce, choć duch silny, 
walczyłem, ale kalendarza nie da się oszukać. Startowałem w trzech 
konkurencjach; w tenisie stołowym było nas ośmiu zawodników: 
wygrałem 3 walki, dwie przegrałem i jedną zremisowałem. W piątej 
walce walczyłem o trzecie miejsce, przeciwnik był do pokonania, ale ja 
już nie miałem sił i zdobyłem tylko, czy aż czwarte miejsce.  
     W ringo, w pewnym meczu spotkałem się z mistrzem z roku 2019 
(z którym przegrałem w finale), wygrałem tę walkę, później walczyłem 
chyba z najlepszym zawodnikiem z naszej grupy - walczyłem dzielnie, 
ale przegrałem. W ostatnim meczu, przez prawie 30 minut, o trzecie 
miejsce walczyłem jeszcze do stanu 8 (zmiana stron), a potem całkiem 
wysiadłem; nie miałem sił, więc zażartowałem, pytając, czy nie mają 
respiratora. Przegrałem, pogratulowałem zwycięzcy i znów, czy aż 
znów czwarte miejsce.  
     Wielobój sprawnościowy - startowałem w środę 29 września, 
bardzo dobrze poszło mi z wałkiem; byłem chyba pierwszy, blaszki 
udało mi się trafić 2 razy, bieg z wodą też był niezły, chyba drugi czas, 
miałem problemy z kubkami, bo było trudno je szybko wyciągnąć, ale 
nie było tragicznie. Ostatnia konkurencja - rzutki do celu, miałem tylko 
22 punkty (nieźle w tym dniu), był wiatr, ciężko było trafić. Na drugi 
dzień była lepiej ustawiona tarcza, bez wiatru, to były lepsze wyniki. 
Po pierwszym dniu miałem nadzieję, że może znajdę się w blisko 
trzeciego miejsca. Na drugi dzień przyszli młodzi, sprawni sportowcy, 
pięknie walczyli, pogoda też im sprzyjała, nie byłem na pudle, jeszcze 
nie wiem, które zająłem miejsce, w najlepszym wypadku czwarte, 
w najgorszym 8-10. Dużo trenowałem przed zawodami w Borzęcinie 
z Jasiem Piętą, z dziećmi i ich kolegami w Piotrkowicach. Dzielnie 
walczyłem, ale już nie te siły i nie to serce (słabe), ale były to piękne 
zawody sportowe, spotkałem wielu kolegów, ale dla nas samych, po 
85. roku życia, największym sukcesem było, żeśmy w tych niepewnych 
czasach dotąd dożyli; biliśmy brawa mistrzom, ciesząc się ze startu.  
     Sport to najpiękniejsza rzecz w całym moim długim życiu od 
dziecięcych lat, aż do późnej starości (jak Kochani z Wami tak szybko 
ten czas minął), miałem wielu kolegów, czy to w PTSŁ-5, Łączności, 
Grzegórzki, TKKF-ie. Jest takie powiedzenie, że dobry sportowiec musi 
umieć przegrywać i z pokorą przyjąć porażki, no to chyba jestem na 
topie, czy mi się jeszcze uda kiedyś wygrać puchar? - trzeba mieć siły 
i marzenia.  
     Kochani Organizatorzy, Kochani Sportowcy, Przyjaciele! Jak Bóg da, 
to się spotkamy za rok na VII Mistrzostwach Krakowa Seniorów. Dla 
wszystkich sportowców i organizatorów sportowych dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności - Wasz Kolega i Przyjaciel – Władek Tomaszek – 
Polska. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Z Bogiem. 

O 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium zawodniczki K65+. I miejsce Magdalena 
łapińska, II Urszula Brzewska-Koniuszy, III Anna Sowa. Od lewej Anna 

Okońska –Walkowicz, od prawej Antoni Wiatr. 

Fot. Władysław Łopatka. Czołowi krakowscy tenisiści stołowi – amatorzy. 
Od lewej Jerzy Śmiałek, Jerzy Kaźmierczak, Tadeusz Głąb, Tadeusz Szopa. 

Fot. Mikołaj Opach. Mecz rozgrywają: od lewej Jan Miękina  
(CAS „Fruwająca Ryba”) i Jerzy Kaźmierczak – z prawej. 
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przejmie informuję, że we wszystkich sześciu dotychczasowych Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ i 65+, jako jedyni, każdorazowo 
złote medale w tenisie stołowych wśród kobiet zdobyła Magdalena Łapińska, a wśród mężczyzn Tadeusz Szopa z Ogniska TKKF „Delfin” 

Kraków. Zarówno pani Magda, jak i Tadeusz, to stali uczestnicy cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF oraz uczestnicy 
i medaliści „Grand Prix Polski Weteranów” i „Mistrzostw Polski Weteranów” w tenisie stołowym. Serdeczne gratulacje! 

U 

Fot. Mikołaj Opach. Najlepsi tenisisci stołowi w kat. M70+. I miejsce Tadeusz Szymoniak, II Jan Miękina (CAS „Fruwająca Ryba”), III Władysław Łopatka 
(CAS „Fruwajaca Ryba”). Z lewej strony podium: Antoni Wiatr, Anna Okońska-Walkowicz, z prawej Andrzej Szymik i Leszek Tytko. 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium najlepsi tenisiści stołowi w kat. M80+. I miejsce Tadeusz Szopa, II Tadeusz Głąb (CAS „Fruwająca Ryba”), III Władysław 
Kućmierczyk. Od lewej strony podium Leszek tytko, Anna Okońska-Walkowicz. Od prawej Antoni Wiatr, Andrzej Szymik. 
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ielobój sprawnościowy. W skład wieloboju wchodziło pięć 

konkurencji: rzutki do tarczy, rzut blaszkami na stolik, bieg 
z kubkami, napełnianie butelki i zwijanie sznurka na trzon. 

Łączny wynik był sumą punktów, uzyskanych w poszczególnych kon-
kurencjach wielobojowych. Zespół sędziów głównych pracował 
w składzie: Henryka Kobylińska, Halina Kozieł, Janina Szczurek, Kazi-
mierz Pyż i Józef Szczepanek. W gronie sędziów wolontariuszy były 
panie: Ewa Krokosz, Elżbieta Halik, Ewa Ciućmańska i Ewa Rożek 
z CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”. Poniżej wyniki kobiet i męż-
czyzn za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych 
Mistrzostw. 
K65+: 
1.Krystyna Łakomy - CAS „Fruwająca Ryba” - 47 pkt. 
2.Krystyna Krzyściak - 51,5 pkt. 
3.Anna Sowa - 53,5 pkt. 

K70+: 
1.Małgorzata Suder - CAS „Dojrzały Smak Życia” - 20,5 pkt. 
2.Józefa Jamrozik - CAS „Miechowity” - 25 pkt. 
3.Irena Sikora - CAS „Mistrzejowice” - 28,5 pkt. 
K75+: 
1.Helena Skawińska - 7 pkt. 
2.Ewa Krowiarz - CAS „Złoty Wiek” - 11,5 pkt. 
3.Maria Pająk - CAS „Dojrzały Smak Życia” - 13,5 pkt. 
K80+: 
1.Stanisława Modelska - MDDPS „Korczaka” - 6 pkt. 
2.Krystyna Szpiech - MDDPS „Korczaka” - 9 pkt. 
M65 +: 
1.Jan Pasek - CAS „Batorego” - 20,5 pkt. 
2.Andrzej Macioł - „Głos Seniora” - 24 pkt. 
3.Jerzy Bałon - CAS „Lemon” - 29,5 pkt. 
M70+: 
1.Marek Kremer - 16 pkt. 
2.Jerzy Fedorońko - CAS „Prądnik Czerwony” - 24 pkt. 
3.Zygmunt Baran - CAS „Pracownia Kulturalna” - 24,5 pkt. 
M75+: 
1.Ignacy Tokarz - 20 pkt. 
2.Stanisław Grabka - 20,5 pkt. 
3.Jerzy Kopta - 25 pkt. 
M80+: 
1.Władysław Kućmierczyk - 12 pkt. 
2.Mieczysław Kubicz - CAS „Fruwająca Ryba” - 19,5 pkt. 
3.Wiesław Nurkowski - 24,5 pkt. 
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w dotychczasowych sześciu 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów w wieloboju sprawnościowym: 
K60+: Małgorzata Tokarz - 2016 r., Józefa Jamrozik – 2017 r., Michali-
na Radosz - 2018 r., Jadwiga Wierzbicka - 2019 r. 
K65+: Krystyna Łakomy - 2021 r. 
K70+: Helena Skawińska: 2016 r., 2018 r., 2019 r., Ewa Czerluncza-
kiewicz - 2017 r., Małgorzata Suder - 2021 r. 
K75+: Helena Skawińska - 2021 r. 

K80+: Stanisława Modelska - 2021 r. 
M60+: Marek Kremer - 2016 r., Wiesław Fundament - 2017 r., An-
drzej Macioł – 2018 r., Leszek Samel - 2019 r. 
M65+: Jan Pasek - 2021 r. 
M70+: Władysław Kućmierczyk - 2016 r., Zygmunt Baran: 2017 r., 
2018 r., Tadeusz Szewczyk - 2019 r., Marek Kremer - 2021 r. 
M75+: Ignacy Tokarz - 2021 r. 

M80+: Andrzej Kaczmarski - 2016 r., Wł. Tomaszek - 2017 r., Jerzy 
Pach - 2018 r., Mieczysław Kubicz - 2019 r., Wł. Kućmierczyk - 2021 r.                                  

 
ozmawiam z panią Ewą Krokosz - wolontariuszką z Centrum 
Aktywności Seniorów „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”, sędzią 

sekretarzem w rzutkach do tarczy w wieloboju sprawnościowym. 
Jakie wrażenia odniosła pani, będąc sędzią, a nie zawodniczką, 
startującą w Mistrzostwach ?  

     Cieszę się, że miałam przyjemność brać udział, jako wolontariusz, 
w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+, gdzie sędziowałam wie-
lobój sprawnościowy – rzutki do tarczy.  Z wielką przyjemnością oglą-
dałam startujących seniorów, ich wolę walki o jak najlepszy wynik. 
Rywalizacja była tak wielka, że przychodzili do mnie i ciągle się pytali -
na którym są miejscu. Impreza jest bardzo fajna. Daje możliwości 
seniorom wzięcia udziału w różnych dyscyplinach sportowych, przy-
pomnienia sobie swojej młodości. Daje też możliwość spędzenia wol-
nego czasu i możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania 
innych osób, wymiany różnych poglądów.  
     Bardzo dobrze, że taki pomysł został wprowadzony w życie i senio-
rzy mogą się spotkać i rywalizować. Atmosfera według mnie była 
świetna, ludzie byli nawzajem bardzo sobie życzliwi i uprzejmi. Bardzo 
dobrze, że włączyła się młodzież ze szkół podstawowych do pomocy 
przy tej imprezie.  Wyglądało to bardzo fajnie, taka więź międzypoko-
leniowa. Osobiście też bardzo przeżywałam swoje sędziowanie, zapi-
sywałam wyniki, uzyskane przez zawodników i należało uważać, aby 
nie zrobić jakieś błędu, a z drugiej strony z wielką chęcią dopingowa-
łam zawodników do uzyskania jak najlepszych wyników. Bez względu 
na znajomości bardzo się cieszyłam, gdy zawodnicy celnie rzucali 
lotkami do tarczy. Bardzo dobrze współpracowało mi się z głównym 
sędzią konkurencji - Józefem Szczepankiem z  Małopolskiego TKKF.  
    Chętnie będę pomagała Małopolskiemu TKKF w innych imprezach 
sportowych, przez nich organizowanych. Dla mnie, to jest dobra 
zabawa, a dla Małopolskiego TKKF pomoc. 

 
to wypowiedź pani Krystyny Łakomy, zwyciężczyni wieloboju 
sprawnościowego w swojej kategorii wiekowej, na temat jej 

startu w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+. 
     Składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie VI Mi-
strzostw Krakowa Seniora 65+. Udało mi się zdobyć „Puchar Prezy-
denta Miasta Krakowa” w konkurencji „Wielobój sprawnościowy”. 
Nie przypuszczałam, że w moim wieku zdobędę jeszcze medal. 
Wszystkim życzę możliwości sprawdzenia się w różnych dyscyplinach. 
Sprawia to ogromną radość. Dla mnie, to była wspaniała i niezapo-
mniana przygoda.  

W 
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Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja wieloboju – rzut blaszkami na stolik 
wykonuje Krystyna Rozłonkowska (CAS „Lemon”). Sędzia główny tej 

konkurencji – Kazimierz Pyż. 

Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja wielobojowa – bieg z kubkami.  
Na fotografii zawodnik Paweł Nowacki – kat. M65+. 
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Fot. Marek Nawierski. Ewa Ciućmańska z CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei” - 
sędzia sekretarz - wolontariuszka w wieloboju sprawnościowym. 

Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja w wieloboju sprawnościowym 
 – zwijanie sznurka na trzon. 

Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja w wieloboju sprawnościowym – rzut lot-
kami do tarczy. Startuje zawodnik Jerzy Kopta. Z tyłu sędzia sekretarz Ewa 

Krokosz- wolontariuszka z CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”. 

Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja w wieloboju sprawnościowym – rzut blasz-
kami na stolik. Rzuca Elżbieta Wójtowicz (CAS „Miechowity”). Z lewej strony 

sędzia tej konkurencji – Kazimierz Pyż. 

Fot. Mikołaj Opach. Konkurencja w wieloboju sprawnościowym - napeł-
nianie butelki wodą. Sędzia tej konkurencji - Tadeusz Oleś. 
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 opinię na temat VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ zwra-
cam się także do pani Małgorzaty Suder, aktualnej mistrzyni 

w wieloboju sprawnościowym w swojej kategorii wiekowej.  
      Za nami już VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa”, wspaniała inicjatywa, wpisana 
w Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych.  

 
Brałam udział w pięciu edycjach i co roku czekam na kolejne emocje 
i radość, których dostarczają nam te zawody. Ruch dla zdrowia - dla 
seniorów to podstawa. Organizator imprezy, Małopolskie TKKF, co rok 

doskonale radzi sobie z prowadzeniem imprezy. Różnorodność konku-
rencji jest  dobrze dobrana do możliwości i zainteresowań, zarówno 
seniorek, jak i seniorów. Każdy znajdzie konkurencję, w której może 
spróbować swoich sił. Wielobój sprawnościowy zawsze dostarcza 
dużo śmiechu i zabawy, ale wbrew pozorom trzeba się też wykazać. 
Dobrze, że organizatorzy co rok zmieniają skład zadań.  
     W tym roku również młodzież włączyła się do pomocy przy stano-
wiskach sędziowania, co pomagało seniorom. W ostatniej edycji 

wprowadzono nagrody zaraz po zakończeniu danej dyscypliny, nie 
wiem czy na stałe, czy ze względów organizacyjnych. Trochę  to nas 
zdezorientowało. Ale jak zawsze świetna zabawa i zdrowa rywaliza-
cja. Gdybym miała podsumować, to organizacja: ogólnie – 10 + dobór 
konkurencji – 10, w skali dziesięciostopniowej. W tej edycji koszulki 
bardzo ładne i dobrej jakości, trochę zaniżona numeracja. Myślę, żeby 
nie zmieniać zbytnio szaty graficznej dyplomów - wesołe dziadki - nie.  

 
a temat VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ wypowiedziała 
się również pani Mieczysława Czerwonogrodzka – fotograf VI 

Mistrzostw, a zarazem zawodniczka wieloboju sprawnościowego 
w grupie zawodniczek K 65+, reprezentująca CAS „Miechowity”. 
      VI Mistrzostwa Seniorów 65+. Rywalizacja o „Puchar Prezydenta 
Miasta Krakowa” drugi dzień.... Seniorzy mają moc!!! Utkwiły mi 
w pamięci słowa chłopca - wolontariusza, który powiedział: „Proszę 
Pani, ja tych ludzi podziwiam! Oni źle chodzą, ale biegają". Na obiek-
tach Klubu Sportowego „Bronowianka” dzisiaj Seniorzy zmagali się 
w następujących dyscyplinach: tenis, ringo, wielobój sprawnościowy 
c.d, pływanie w stylu dowolnym i biegi na dystansach, 600 i 900 m. 
Seniorzy brali też udział w aqua aerobicu, który prowadziła wspaniała 
instruktorka – 90. letnia Urszula Szczurek. Zwycięzców udekorowano 
pucharami, medalami i dyplomami, które wręczali dr Anna Okońska - 
Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Senioralnej. 
Zwycięzcom puchary medale i dyplomy wręczali: dr Anna Okońska -
Walkowicz, Antoni Wiatr - Przewodniczący Rady Krakowskich Senio-
rów, Leszek Tytko - Prezes TKKF, Karol Oleksy - Wiceprezes TKKF, 
Andrzej Szymik - Dyrektor KS „Bronowianka”. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom. Udostępniam wszystkim zdjęcia, które Wam wykona-
łam podczas podsumowania i zakończenia Mistrzostw. Dziękujemy 
Seniorom i oczekujemy Was za rok.  

 
olejną opinię na temat organizacji imprezy sportowej dla se-
niorów wyraziła pani Danuta Janas – również seniorka z CAS 

„Miechowity”.  
     W dniach 29 i 30 września 2021 roku odbyły się VI Mistrzostwa 
Seniorów 65 + o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” w Klubie Spor-
towym „Bronowianka”.  Jak zawsze impreza jest organizowana przez  
Małopolskie TKKF w  Krakowie. Zawodnicy w różnych grupach wieko-
wych rywalizowali w 11. konkurencjach: badminton, bule, nordic 
walking, biegi, pływanie, tenis stołowy, rowerowy tor przeszkód, 
ringo, tenis, aqua aerobic i wielobój sprawnościowy. Celem organizo-
wania takich zawodów jest propagowanie wśród seniorów zdrowego, 
aktywnego stylu życia, aby zapewnić zachowanie wysokiej aktywności 
fizycznej, a co za tym idzie - dłuższe życie w zdrowiu i dobrej kondycji; 
bo zdrowy senior, to szczęśliwy senior. Już nie pierwszy raz największą  
liczbę medali zdobyli seniorzy z CAS „Miechowity”.  Na 13 osób, które 
przystąpiły do zawodów, zdobyto 12 medali w 7 konkurencjach: 
4 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe. Czekamy na następne Mistrzostwa 
Seniorów 65+ w 2022roku, starsi o rok, ale młodzi duchem.  Biorąc 
udział w zawodach nie liczy się wynik za wszelką cenę, ale świetna 
zabawa, ruch na powietrzu, poznawanie nowych ludzi.  

ielobój sprawnościowy kończy dwudniowe zmagania seniorów 
w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+. Jeszcze jedną, 

trafną zmianą w organizacji tej sportowo-integracyjnej imprezy, była 
dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników po zakończeniu 
każdej z konkurencji Mistrzostw na płycie stadionu KS „Bronowianka”.  
     W ceremonii tej udział wzięli: Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Polityki Senioralnej, pani dr Anna Okońska-Walkowicz, 
Prezes Rady Krakowskich Seniorów, pan Antoni Wiatr, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, pan Leszek Tytko, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, a zarazem Sędzia Główny Mistrzostw, 
pan Karol Oleksy, Dyrektor KS „Bronowianka”, pan Andrzej Szymik, 
w obecności przedstawicieli CAS-ów oraz zawodniczek i zawodników 
uczestniczących w Mistrzostwach. 
     W każdej, z czterech grup wiekowych kobiet i mężczyzn, zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji otrzymali okazjonalne puchary, a trzy 

najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali medale, dyplomy i bony 
towarowe o nominałach 100, 70 i 50 zł. Impreza przebiegła w miłej, 
koleżeńskiej atmosferze, stworzonej przez organizatorów, 
realizatorów i gospodarzy Mistrzostw, a także przez same zawodniczki 
i zawodników tej wspaniałej imprezy. Teren zawodów udekorowany 
był banerami Miasta Krakowa, Małopolskiego TKKF i Klubu 
Sportowego „Bronowianka”. 
     Mistrzostwa przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w tym 
czasie obostrzeniami sanitarnymi. Obsługę fotograficzną VI 
Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ zabezpieczali: Pani Mieczysława 
Czerwonogrodzka - CAS „Miechowity, pan Marek Nawierski” - CAS 
„Lemon”, pan Mikołaj Opach - Zarząd Wojewódzki MTKKF, pan 
Władysław Łopatka  - „Kurier Małopolskiego TKKF”.  
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Fot. Mikołaj Opach. Najlepsze zawodniczki w ringo w kat K75+. 
I miejsce Helena Skawińska, II Teresa Skalska (CAS „Tekla”), III 
Marianna Wątor (CAS „Tekla”). Z lewej strony podium Leszek 

Tytko i Anna Okońska-Walkowicz, z prawej Antoni Wiatr. 

Fot. Mikołaj Opach. Najlepsi tenisiści stołowi w kat. M65+. I miejsce Jerzy 
Wcisło, II Roman Panuś (CAS „Fruwajaca Ryba”), III Janusz Cacak. Z lewej 

strony podium Leszek Tytko i Anna Okońska-Walkowicz. 



 

-21-
 
 

Klasyfikacja najliczniejszych zespołów z Centrów Aktywności Seniora, 
które wzięły udział w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+ 

 
 1. CAS „Lemon”       - 24 osoby 
2. „Fruwająca Ryba”    - 15 osób 
3.CAS „Miechowity”    - 13 osób 
4.CAS „Złoty Wiek”    - 11 osób 
5-7.CAS „Prądnik Czerwony”    -   9 osób 
5-7. „Super „     -   9 osób 
5-7. CAS „Os. Zielone”    -   9 osób 
8.CAS „Prądnik Biały”    -   8 osób 
9-10.CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”   -   7 osób 
9-10. CAS „Bronowice”    -   7 osób 

 

 

Klasyfikacja medalowa VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+. 
                                                                            

Lp. CAS Złote Srebrne Brązowe Razem 

1 DDPS „Korczaka” 6 6 3 15 

2 CAS „Miechowity” 5 5 2 12 

3 CAS „Fruwająca Ryba” 4 4 3 11 

4 CAS „Głos Seniora” 4 1 1 6 

5 CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei” 2 0 1 3 

6-7 CAS „Lemon” 1 1 2 4 

6-7 CAS „Pracownia Kulturalna” 1 1 2 4 

8 CAS „Dojrzały Smak Życia” 1 1 1 3 

9 CAS „Radosny Senior” 1 1 0 2 

10 CAS „Bronowice” 1 0 2 3 

11 CAS „Nie Dzieli Nas Wiek” 1 0 1 2 

12 CAS „Optymista” 1 0 0 1 

13 CAS „Uskrzydleni Wiekiem” 0 2 4 6 

14 CAS „Złoty Wiek” 0 2 2 4 

15 CAS „Tekla” 0 1 3 4 

16-17 CAS „Prądnik Czerwony” 0 1 1 2 

16-17 CAS  „Super Senior” 0 1 1 2 

18-19 CAS Os. Zielone 0 1 0 1 

18-19 CAS „Lajkonik” 0 1 0 1 

20-21 CAS „Żeglarz” 0 0 2 2 

20-21 CAS „Prądnik Biały” 0 0 2 2 

22-25 CAS „Młodzi Duchem” 0 0 1 1 

22-25 MDDPS nr 1 0 0 1 1 

22-25 DPS „Helclów” 0 0 1 1 

22-25 CAS „Mistrzejowice” 0 0 1 1 

 
 

Lista zdobywców największej ilości medali w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+ 
 

1-3.Sowa Anna      -  7 
1-3.Szpiech Krystyna    -  7 
1-3.Kućmierczyk Władysław    -  7 
4-5.Skawińska Helena    -  6 
4-5.Macioł Andrzej     -  6 
6-7.Krzyściak Krystyna    -  5 
6-7.Kremer Marek     -  5 
8-13.Brzewska-Koniuszy Urszula   -  4 
8-13.Brak-Słupska Anna    -  4 
8-13.Bałon Jerzy     -  4 
8-13.Tokarz Ignacy     -  4 
8-13.Kopta Jerzy      -  4 
8-13.Grabka  Stanisław    -  4 
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Lista złotych medalistów VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+: 
1.Kućmierczyk Władysław   -  5 
2-3.Macioł Andrzej    -  4 
2-3.Tokarz Ignacy    -  4 
4-7.Skawińska Helena   -  3 
4-7.Brak-Słupska Anna   -  3 
4-7.Madelska Stanisława   -  3 
4-7.Kremer Marek    -  3 

 

Wyniki CAS-ów według punktacji olimpijskiej VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”. 
 

1. CAS „Miechowity”    - 106 pkt 

2. CAS „Fruwająca Ryba”    -   96 pkt 

3. CAS „Uskrzydleni Wiekiem”   -   50 pkt 

4. CAS „Lemon”     -   44 pkt 

5. CAS „Złoty Wiek”     -   34 pkt 

6. CAS „Tekla”       -   32 pkt 

7. CAS „Bronowice”     -   28 pkt 

8. CAS „Pracownia Kulturalna”    -   27 pkt 

9. CAS „Dojrzały Smak Życia”    -   26 pkt 

10. CAS „Żeglarz”      -   26 pkt 

11. CAS „Super Senior”     -   25 pkt 

12. CAS „Radosny Senior”     -   24 pkt 

13. CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”   -   24 pkt 

14. CAS „Prądnik Czerwony”     -   20 pkt 

15. CAS „Nie dzieli Nas Wiek”    -   19 pkt 

16. CAS „Prądnik Biały”      -   19 pkt 

17. CAS „Młodzi Duchem”     -   13 pkt 

18. CAS „Lajkonik”      -   11 pkt 

19. CAS „Senior w Centrum”      -     9 pkt 

20. CAS „Optymista”       -     8 pkt 

21. CAS „Zielone”       -     7 pkt 

22. CAS „Mistrzejowice”      -     7 pkt 

23. CAS „Kurdwanów”      -    7 pkt 

24. CAS Nestor SPOT Kozłówek     -    7 pkt 

25. CAS „Nestor Ptaszyckiego”     -     5 pkt 

26. CAS „Renesans”      -     5 pkt 

27. CAS „Nestor SPOT Długa”     -     1 pkt 

 

 
 

Lista medalistów z sześciu Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ i 65+. 
 

                                                                              1.Tokarz Ignacy                          14 zł. + 6 sr. + 4 br.      = 24 
2.Kućmierczyk Władysław          9 zł. + 5 sr. + 5 br.      = 19 
3.Kremer Marek                           8 zł. + 8 sr. + 2 br.      = 18 
4.Tomaszek Władysław               9 zł. + 4 sr. + 4 br.      = 17 
5.Skawińska Helena                     6 zł. + 5 sr. + 6 br.      = 17 
6.Krzyściak Krystyna                    7 zł. + 5 sr. + 4 br.      = 16 
7.Sowa Anna                                 4 zł. + 9 sr. + 3 br.      = 16 
8.Macioł Andrzej                          9 zł. + 4 sr. + 1 br.      = 14 
9.Szpiech Krystyna                       5 zł. + 5 sr. + 3 br.      = 13 
10.Pach Jerzy                                5 zł. + 5 sr. + 2 br.      = 12 

 
                                          

Lista zdobywców największej ilości złotych medali z sześciu Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ i 65 +. 
1.Tokarz Ignacy    -  14 
2-4.Kućmierczyk Władysław   -    9 
2-4.Tomaszek Władysław    -    9 
2-4.Macioł Andrzej    -    9 
5.Kremer Marek    -    8 
6.Krzyściak Krystyna   -    7 
7-10.Skawińska Helena   -    6 
7-10.Szopa Tadeusz   -    6 
7-10.Łapińska Małgorzata   -    6 
7-10.Kopta Jerzy    -    6 

     

 

oniżej dalsze opinie, komentarze i oceny VI Mistrzostw Krakowa 
Seniorów 65+. Wypowiedź seniorów z CAS „Lemon”. 

     Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w VI Mistrzostwach Seniorów 

65 + zdobyło Centrum Aktywności Senioròw „Lemon Fitness” za naj-
liczniej biorącą udział w zawodach grupę Seniorów. Puchar i list gra-
tulacyjny z rąk dr Anny Okońskiej - Walkowicz - Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta ds. Polityki Senioralnej, odebrała w imieniu koordynato-
ra CAS Marka Nawierskiego - Krystyna Rozłonkowska. Dzisiaj na 
nadzwyczajnym zebraniu członków CAS „Lemon Fitness” (pomiędzy 
zajęciami sportowymi) dokonano przekazania pucharu i listu gratula-
cyjnego naszemu koordynatorowi. Marek brawo! Dziękujemy, że nas 

mobilizujesz do aktywności i jesteś dla nas wzorem (oczywiście nie-
osiągalnym) do doskonałości !!! Dziękujemy !!! Jesteś WIELKI !!! - 
Seniorzy z Lemon Fitness. 

 
o wypowiedzi swoich kolegów z CAS „Lemon”, dołączają se-
niorki z tego CAS-u, wypowiadając się następująco: 

     Krysia 70+: Już trzeci raz biorę udział w Mistrzostwach, jest cu-
downie. W tym roku zdobyłam jeden srebrny medal, co daje mi mo-
tywację do dalszego działania. Za rok na pewno wezmę udział. Naj-
bardziej doceniam różnorodność konkurencji, nie trzeba być sportow-
cem żeby się dobrze bawić i wystartować. 

P 
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     Ania 65+: Jeszcze rok temu nie załapałabym się, bo dopiero co 
skończyłam 65 lat, więc można powiedzieć, że byłam jedną z najmłod-
szych uczestniczek tych zawodów. Najbardziej mi się podobał aqua 
aerobic, coś z czego korzystam regularnie, dla zdrowia. W tym roku 

chcę podszkolić swoje umiejętności pływackie i w następnych zawo-
dach wystartować w kolejnych konkurencjach". 
      Elżbieta 65+: CAS „LEMON” dostał puchar od Pełnomocnika Pre-
zydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej - to była najlepsza nagroda 
dla całej lemonowej drużyny. Mobilizacja w zespole była bardzo duża, 
każdy z każdym rozmawiał żeby się zapisać, żeby powalczyć o tę 
nagrodę i się udało. Sama przyszłam na te Mistrzostwa, żeby wspo-
móc naszą małą społeczność. Za rok znowu powalczymy. Nasz koor-
dynator p. Marek Nawierski bardzo motywuje nas do ruchu, sportu 
itd. Zajęcia aqua aerobic, nordic walking, nauka pływania, to w na-
szym CAS codzienność. Ważne jest żeby utrzymywać sprawność fi-
zyczną na wysokim poziomie. 

 
ościmy w biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
seniorki z CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”, które pomaga-

ły nam,  jako wolontariuszki,  przy  konkurencjach sportowych w VI 
Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+, w osobach: pani Ewa Ciuć-
mańska, pani Ewa Rożek i pani Halina Machlowska.  
     Z nami jest też prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. Rozmo-
wę prowadzi Karol Oleksy - Wiceprezes Małopolskiego TKKF. 
     Od VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ minęło już 6 tygodni, 
a więc bez wielkich emocji można spojrzeć na te Mistrzostwa. Jak 
pani podobało się sędziowanie w tej imprezie, po raz pierwszy 
ubraliśmy panią w tą rolę? - Z tym pytaniem zwracam się do pani 
Ewy Ciućmańskiej, która była sędzią sekretarzem w konkurencji bieg 
z kubkami w wieloboju sprawnościowym.  

     Brałam udział po raz pierwszy w tego typu zawodach i jestem 
zachwycona, nie mogłam się nacieszyć, że startuje tyle starszych 
osób, mających 70 lat, 80 lat i więcej. Oni chcą pokazać, że jeszcze 
żyją, że chcą pokazać coś więcej, niż zamknąć się i siedzieć w domu. 

Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że 
nie ostatnie i będę miała jeszcze szansę doczekać do następnych 
zawodów i też chętnie zaangażuję się w wolontariat, a może później 
sama wystartuję, kto wie. Na pewno się przygotuję, chodzę teraz na 
basen, to na pewno wystartuję w pływaniu. Być może w nordic wal-
king. Te dwa dni spędziłam bardzo ciekawie, było miło i nabrałam 
takiego doświadczenia życiowego, takiego dodatkowego doświad-
czenia.  
    Jakie pani odniosła wrażenia z przebiegu tych Mistrzostw, co dla 
pani było wielkim przeżyciem? Z tym pytaniem zwracam się do pani 
Ewy Rożek, która była sędzią sekretarzem w konkurencji rzut blasz-
kami na stolik w wieloboju sprawnościowym. 
     Mnie bardzo podobały się zawody, organizacja była bardzo świet-
na. Wszystko było tak ładnie zorganizowane, każdy wiedział co ma 
robić i jestem zachwycona, bo pierwszy raz brałam udział w zawo-
dach, jako sędzia. Nie brałam też udziału w zawodach, jako zawodnik, 
i też chciałabym w przyszłości uczestniczyć, jeżeli będzie taka możli-
wość. Szczególnie podobało mi się nordic walking i myślę, że kiedyś 
mogłabym w tym wystartować, jak Bóg da.  
     A tak, to było fajne towarzystwo, sędziowie, ta atmosfera wokół 
tego wydarzenia przez dwa dni, super były występy CAS-ów, wszyscy 
się mogli pobawić i oglądać te występy. Dekoracja medalistów 
i zadowolenie tych osób, że mogli wystąpić w Mistrzostwach i stanąć 
na podium, zwłaszcza ci starsi ludzie, że jeszcze mogą coś zrobić, 
wyjść z domu, wystartować, głównie mężczyźni, których nie spotyka 
się w takich ilościach na co dzień. A tu było ich dużo startujących i nie 

G 

Fot. Marek Nawierski. Medaliści VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 
w kat. 65+. Od lewej: Anna Brak-Słupska, Ryszard Słupski (oboje CAS 

„Miechowity”) oraz Małgorzata Kapustka (CAS „Lemon”). 

Fot. Marek Nawierski. Krystyna Szpiech – multimedalistka 
VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ z MDDPS „Korczaka”. 
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siedzą w domu. To bardzo mi się podobało i chętnie, jako wolonta-
riuszka, wzięłabym udział za rok w tej imprezie. 
     Czy pani na co dzień uprawia jakąś rekreację? 
Tak. Gimnastykę, jeżdżę na rowerze i chodzę na basen, na aqua fit-
ness. Staram się robić to systematycznie. To też przenosi się pozytyw-
nie na moje zdrowie. Czuję lepszą kondycję i chęć do życia. Chodziłam 
też na siłownię przed pandemią, ale teraz nie chodzę. Niektóre ćwi-
czenia robię w domu. Trzeba bardzo uważać ze względu na możliwość 
zarażenia się koronawirusem.       
     Czy panią coś zaskoczyło podczas tych Mistrzostw? – pytam panią  
Ewę Ciućmańską. 
     Mnie zaskoczyło to, jak duże jest zaangażowanie, chęć pokazania 
się startujących, i patrzyłam na niektórych panów, jak widać po nich, 
że oni całe życie trenowali. Ja tak patrzę od strony mojego męża, 
który całe życie był sportowcem, jakie nogi, jakie mięśnie. Mężczyzna, 

mając 70 parę lat, czy 80, a jak wygląda? - tu nie ma mowy o jakichś 
brzuszkach itd., tak naprawdę byłam pełna podziwu, zresztą nie tylko 
dla panów, ale też dla wielu pań. Mam nadzieję, że pandemia nie 
przeszkodzi w organizowaniu takich zawodów. Szkoda, że te Mistrzo-
stwa dopiero od 65+, a nie od  60+, bo mogłabym startować. 
     Czy pani uprawia jakąś rekreację, tak dla siebie? 
     Oczywiście, chodzę z kijami nordic walking, na basen - dwa razy 
w tygodniu, gimnastykuję się w domu. Często odwiedzam córkę, do 
której chodzę pieszo, a jest to kilka kilometrów.  

    Zwracam się do pani Haliny Machlowskiej, która miała sędziować, 
jako wolontariuszka - sędzia sekretarz, w konkurencji zwijanie 
sznurka na trzon w wieloboju sprawnościowym, ale ze względów 
rodzinnych nie mogła być na tych Mistrzostwach - jak pani widzi  
potrzebę organizacji takiej imprezy? 
     Cieszyłam się z faktu, że będę brała udział, jako wolontariuszka 
w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+, niestety, sprawy rodzinne 
przeszkodziły mi wzięcie w nich udziału. Osobiście dla mnie ta impreza 
jest bardzo ciekawa, bo pozwala wyjść seniorom z domu, oni się 
spotykają i biorą czynny udział w imprezie. Ja osobiście też nie lubię  
siedzieć w domu i chętnie z niego  wychodzę. Ale tak, jak seniorzy 
wychodzą z domu, aby rywalizować w Mistrzostwach, to bardzo to 
podziwiam. Mają siłę, energię do pracy, do wszystkiego. Idą ćwiczyć, 
biorą czynny udział w różnych zajęciach. To jest wspaniałe. Przecież 
można się spotkać bez tego codziennego pędzenia gdzieś, takiego 

zabiegania.  Jest czas na rozmowę, na poznanie nowych osób i z tego 
trzeba korzystać.    
     A czy pani uprawia na co dzień jakąś rekreację? 
     Mam w domu rower stacjonarny, na którym jeżdżę dość regular-
nie. Staram się codziennie przejść 10000 kroków. Noszę na ręce kro-
komierz i w ten sposób kontroluję ilość kroków. Myślę, że każdy senior 
powinien, w miarę systematycznie, uprawiać jakąś rekreację. Ruch 
jest najlepszym i najtańszym lekarstwem, w aptece nie można go 
kupić.      

nów gościmy w biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF seniorów - wolontariuszy, tym razem z Centrum Aktyw-

ności Seniora z Bronowic. Są to: pani Janina Zajączkowska, pani 
Zofia Siwek, pani Maria Kowalczyk, pan Andrzej Zajączkowski, pani 
Elżbieta Źródłowska, pani Maria Toś i prezes Małopolskiego TKKF 
Leszek Tytko. Rozmowę prowadził Karol Oleksy – Wiceprezes Mało-
polskiego TKKF. Jakie miała pani odczucie, jako sędzia sekretarz, 
pracująca przy konkurencji bule? Z tym pytaniem zwracam się do 
pani Janiny Zajączkowskiej.   
     Sędziowałam, jako wolontariusz, już przez dwa kolejne lata, byłam 
przez dwa lata sędzią przy bulach. Bardzo mi się ta dyscyplina podo-
bała, wspaniali byli zawodnicy. Bardzo z sobą rywalizowali i ogólnie 
byli zadowoleni z przebiegu tej rywalizacji.   
     Były też pretensje niektórych zawodników, że nie zostali dopusz-
czeni do zawodów, ale to była ich wina, że zgłosili się do kilku konku-
rencji i nie mogli czasowo podołać startom. Inni czekali na nich i nie 
mogli grać. Sędziowie musieli dawać walkowery dla oczekujących, co 
i tak wydłużyło czas trwania tej konkurencji.  W innych, zakończonych 
konkurencjach, rozdawano już medale i puchary, a bule długo trwały, 
ale też bardzo dużo było startujących zawodników. Była jedna pani, 
która była rewelacyjna; zawodniczka grała z taką werwą, z takim 
zacięciem sportowym, że ją podziwiałam i wygrała swoją kategorię.   
     Z tym samym pytaniem zwracam się do pani Zofii Siwek.   
     Też miałam okazję sędziować bule, zauważyłam bardzo wielką 
rywalizację zawodniczek i zawodników. Generalnie ta rywalizacja była 
na wysokim poziomie, w miłej atmosferze, poza niewielkimi 

Z 

Fot. Mikołaj Opach. Od lewej: Antoni Wiatr, Anna Okońska-Walkowicz, 
Jacenty Kowerski, Sylwia Olejniczak-Szymańska, Leszek Tytko, Andrzej 

Szymik. Młodzież krakowskich szkół – wolontariusze VI Mistrzostw. 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium najlepsze zawodniczki w tenisie 
w kat.K65+. I miejsce Urszula Krzesaj, II Helena Skawińska, III Krystyna 

Szpiech – MDDPS „Korczaka”. Przy podium od lewej: Antoni Wiatr, Anna 
Okońska-Walkowicz. Po prawej Andrzej Szymik. 

Fot. Mikołaj Opach. Pamiątkowe ujęcie. Od lewej: Karol Oleksy, Anna 
Okońska-Walkowicz, Ryszard Skupski – srebrny medalista w ringo, Józefa 

Jamrozik – złota medalistka w bulach, Anna Brak-Słupska – trzykrotna 
złota medalistka w biegu na 300m, nornic walking i ringo, Andrzej Halibo-

żek, Antoni Wiatr Andrzej Szymik i Tadeusz Kowalczyk. 
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wyjątkami. Czasami zawodnicy różnili się w interpretacji przepisów 
gry, ale wtedy wkraczali sędziowie i wszystko się dobrze kończyło. 
Wydaje mi się, że to bardzo dobra dyscyplina, bo każdy może w nią 
grać. I warto ją promować wśród seniorów, ale też i wśród młodszych. 
      A jak państwo odebraliście swój udział, jako sędziowie - sekreta-
rze, w rowerowym torze przeszkód, bo już po raz drugi przypadła 

wam ta rola? – z tym pytaniem zwracam się do pani Marii Kowal-
czyk i pana Andrzeja Zajączkowskiego.   
     Nam się super współpracowało z głównym sędzią konkurencji -
mówi pani Maria Kowalczyk, z którym współpracowaliśmy już 
w zeszłym roku. W ubiegłym roku ten sędzia raczej chciał więcej robić 
sam, a w tym roku dał nam możliwość się wykazania – tak, jakby 
w nas uwierzył. Andrzej był sędzią technicznym; ustawianie zrzuco-
nych elementów toru przeszkód, liczenia błędów, a ja zapisywałam 
wyniki. Powiem tak, byłam tak mile zaszokowana wiekiem osób, które 
brały udział w tych zawodach. Do tego stopnia, że sama chyba nauczę 
się jeździć na rowerze i wezmę udział w przyszłości w tej konkurencji.  
     Była taka jedna pani, pań było mało (dwie albo trzy), która dopiero 
chyba uczyła się jazdy na rowerze, bo co chwilę podpierała się nogami 
podczas pokonywania przeszkód. Dopingowaliśmy ją wszyscy za to, że 
się zdecydowała startować i próbowała pokonać cały tor przeszkód. 
Naprawdę było dużo panów. Byłam zaskoczona atmosferą, panującą 
wśród panów, a zwłaszcza oczekujących na swój start. Panowie się 
dopingowali, byłam tym mile zaskoczona, nie było żadnych „kwa-
sów”, żadnego niesportowego zachowania.  
     Potwierdzam to, co powiedziała Marysia i dodam - mówi pan 
Andrzej Zajączkowski, że być sędzią w takiej imprezie, to wielkie 
przeżycie i możliwość nauczenia się czegoś nowego.  

     A jak pani odebrała swoją rolę, jako sędzia sekretarz w bulach 
i ringo?, to pytanie skierowane jest do pani Elżbiety Źródłowskiej. 
     Mnie przypadła rola sędziego - sekretarza w pierwszym dniu Mi-
strzostw, w konkurencji nawijanie sznurka na trzon w wieloboju 
sprawnościowym, natomiast w drugim dniu byłam sędzią w ringo – 
bardzo ciekawej i emocjonującej grze. Konkurencja nawijania sznurka 
była dla zawodników ciekawa, ale myślę, że sznurek był za długi, bo 
wiele osób czuło ból w nadgarstkach, zwłaszcza kobiety, ale wszyscy 
nie odpuszczali i nawijali ten sznurek do końca. Inni bardzo gromko 
ich dopingowali. To trochę przedłużało czas trwania tej konkurencji.  
     W czwartek byłam sędzią przy ringo. Byłam pełna uznania dla 
sędziego głównego Mistrzostw, pana Karola Oleksego, bo tam było 
bardzo dużo testosteronu, a byli prawie sami panowie i sport dla nich, 
to ich drugie imię i gaszenie takich różnych prób zaistnienia męskiego. 
Nie było to takie łatwe, ale rutyna i doświadczenie głównego sędziego 
doszło do głosu. Dla mnie ważne też było, jak wygląda rozgrywanie 
takich zawodów, przy tak dużej ilości zawodników. Ale muszę powie-
dzieć, że generalnie było to bardzo ciekawe doświadczenie.    
     Z tym samym pytaniem zwracam się do pani Marii Toś, która była 
sędzią - sekretarzem w marszu na 100 m w nordic walking.  
     Tak, byłam sędzią piszącym wyniki przy wyścigu na 100 m w nordic 
walking. Bardzo sympatycznie było, z wyjątkiem jednego pana, który 
się spóźnił i chciał natychmiast startować, ale sędzia go uspokoił 
i dopuścił do startu. On zaczął iść, a potem biegł. Były obiekcje do jego 
marszu, że nordic walking, to ma być marsz, a nie bieg. Wszyscy inni 
zawodnicy mieli pretensję, ale sędziowie karali go kartkami za takie 
podbieganie. Zresztą, zwłaszcza panie, stały mi nad głową i pytały, 
dlaczego im dopisuję sekundy do końcowego wyniku?. To ja im odpo-
wiadałam, że sędziowie, mierzący czas, ukarali ich kartkami za nie-
prawidłowy marsz i stąd musiałam im te sekundy doliczyć.   

     Jak oceniacie pomysł organizacji takich Mistrzostw? 
     Pani Maria Kowalczyk – myślę, że w sumie, to fajna sprawa, ja 
patrzę z punktu koordynatora CAS-u, zawsze proszę seniorów, aby 
byli wolontariuszami sędziami, żeby widzieli różne konkurencje i byli 
orędowniczkami promowania ich u nas w CAS-ie - tak, jak na przykład 
bule, żebyśmy się nauczyli tej gry, i wzięli udział w następnych Mi-
strzostwach, czy innych imprezach. Ale najważniejsze jest to, że to jest 
na „Bronowiance”, blisko, więc w przyszłym roku na pewno wezmę 
nich udział. Na „Bronowiance” są możliwości organizacji tylu dyscy-
plin i jest dobry dojazd.      
     Jak widzieliście rywalizację zawodników?, że nikt nie odpuszczał,  
choć brakowało sił ?   
     Pani Maria Kowalczyk – uważam, że potrzebne są takie zawody,  
jest wtedy duża rywalizacja, ludziom to potrzebne, ludzie chcą się 
sprawdzić i chcą wygrywać.  
     Pani Siwek Zofia -  oczywiście, że chcą się sprawdzić, ale też chcą 
udowodnić całemu światu to, że  emeryt  jeszcze wiele może.  
     Pani Elżbieta Źródłowska - ale jest to wspaniały przykład dla in-
nych, że wiek, to tylko liczba i można być w doskonałej formie przez 
dziesiątki lat, tylko trzeba na formę pracować, od siedzenia przed 
telewizorem i przerzucaniem kanałów tej formy się nie nabywa. Tak 

Foto. Marek Nawierski. Maria Toś – sędzia sekretarz, wolontariuszka 
z CAS „Bronowice” w konkurencji nornic - walking (Marsz na 100 m). 

Fot. Mikołaj Opach. Najlepsze zawodniczki w ringo w kat. K65+. I miejsce 
Helena Skawińska, II Teresa Skalska (CAS „Tekla”), III Marianna Wątor (CAS 
„Tekla”). Z lewej strony Podium Leszek Tytko i Anna Okońska-Walkowicz, 

z prawej Antoni Wiatr. 
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więc takie przykłady, jak ten pan 92 lata i pani 88 lat (najstarsi za-
wodnicy VI Mistrzostw), na to chylić tylko czoła i brawo. Jak się taka 
osoba uprze, to może żyć i 100 lat w dobrej formie.   
     Pani Maria Kowalczyk – chcę jeszcze dodać, że byłam pełna za-
chwytu, że do wolontariatu Małopolskie TKKF wciągnęło młodzież. 
Myślałam, że to są ze średniej szkoły, a okazało się, że są z podsta-
wówki. I myślę, że w następnych mistrzostwach seniorów też będzie 
młodzież i my seniorzy, jako wolontariusze.  

 
 podsumowanie VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ o „Pu-
char Prezydenta Miasta Krakowa” zwróciliśmy się do pana 

Karola Oleksego - Głównego Sędziego Mistrzostw (w TKKF pełni 
funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF 

w Warszawie i wiceprezesa Małopolskiego TKKF).  
     W mojej ocenie VI Mistrzostwa zostały dobrze przeprowadzone 
przez Małopolskie TKKF, oczywiście przy pomocy KS „Bronowianka”, 
z dyrektorem Andrzejem Szymikiem na czele. Do Mistrzostw zgłosiło 
się około 350 seniorów, ale ostatecznie wystartowało 282. Pandemia, 
pogoda, sprawy rodzinne, czy zdrowotne, nie pozwoliły wszystkim 
zgłoszonym wystartować. Pogoda w pierwszy dzień była wyśmienita. 
Szkoda, że w drugi dzień już taka nie była. W sumie dla startujących 
nie miało to takiego znaczenia. Wszystkie zawodniczki i zawodnicy 
dzielnie rywalizowali w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 
wiekowych. Pracy miałem dużo, zwłaszcza przy rozlosowywaniu pań 
w bulach oraz na drugi dzień w ringo. Wynikało to z tego, że wielu 
zawodników pozgłaszało się do kilku konkurencji i ich gry kolidowały. 

Na szczęcie wszystko udało się jakoś poukładać i gry w obu konkuren-
cjach poszły do przodu.  
     Jak odczytałem ze swojego „smartwatcha”, w ciągu trzech dni 
(28,29 i 30 września) zrobiłem ponad 38 km, czyli niewiele brakowało 
mi do przejścia trasy maratonu.  Na mnie osobiście największe wra-
żenie wywarły biegi we wszystkich kategoriach wiekowych, niezależ-
nie, czy to było 300 m, 600 m, czy też 900 m. Panie, jak i panowie, 
walczyli na tych dystansach, jakby biegli na olimpiadzie. Niektórzy nie 
mieli sił, zostawali w tyle, ale nikt się nie wycofał i w każdym biegu 
wszyscy dobiegli do mety. Naprawdę był to dla nich wielki wyczyn. 
Rozumiem to doskonale, bo też biegam maratony i znam to uczucie - 
przekroczyć linię mety. W dodatku biegnący mieli fantastyczny doping 
innych seniorów, którzy w tym momencie przerwali starty lub oczeki-
wali na start w innych konkurencjach. Uważam, że cała impreza była 
bardzo udana i dobrze byłoby ją kontynuować w przyszłych latach. 
     Chciałbym podziękować pani Annie Okońskiej – Walkowicz, Pełno-
mocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Senioralnych , za okazaną 
pomoc i wielkie wsparcie przy organizacji tej imprezy, jak też pani 
Bożenie Opach z Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej UMK, za  
bardzo dobrą współpracę przy istotnych sprawach, związanych z VI  
Mistrzostwami Krakowa Seniorów 65+. Dziękuję bardzo naszym dzia-
łaczom z TKKF i sympatykom, którzy pracowali, jako sędziowie 
w poszczególnych konkurencjach, czy jako obsługa techniczna Mi-
strzostw. Fantastyczną pracę wykonało Biuro VI Mistrzostw, weryfiku-
jąc zgłaszających się zawodników; wymienię tu Kasię Oleksy – dyrek-
tora biura, Kasię Szwed, Marysię Oleś, Halinkę Kozieł Helenkę Kobyliń-
ską, Jasię Szczurek, Łucję Kumpicką, Tosię Adler, Jurka Piątkowskiego, 
Tadka Olesia. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom, 
seniorom z CAS „Bronowice” i CAS „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei” 
z ul. Batorego oraz młodzieży: ze Szkoły Podstawowej nr 36, z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 
w Krakowie, którzy jako wolontariusze pomagali przy dekoracji meda-
listów i przy niektórych konkurencjach.  
     Dziękuję zespołowi seniorów, reprezentujących CAS „Radosny 
Senior” i „Radosny Senior Plus”, którzy wykonali taniec  „Zumby” oraz 
zespołowi seniorów z CAS „Renesans” za występ wokalno-taneczny 
z piosenkami cygańskimi, a także gospodarzom VI Mistrzostw - KS 
„Bronowiance”, w osobie dyrektora pana Andrzeja Szymika, za wszel-
ką pomoc, jaką otrzymaliśmy podczas realizacji zawodów. Podzięko-
wania należą się ekipie technicznej pod kierownictwem Tadeusza 
Kowalczyka - członka Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
którzy wykonali kawał dobrej roboty, przygotowując obiekty sporto-
we do przeprowadzenia VI Mistrzostw. Dobrą robotę wykonali także 
sędziowie w każdej konkurencji, za co należą się im słowa uznania. 
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Fot. Marek Nawierski. Najlepsi zawodnicy w ringo - kat M65+. I miejsce Andrzej Macioł (CAS „Głos Seniora”), II Zbigniew Leszko,  
III Zbigniew Wcisło (CAS „Tekla”). Z lewej strony podium Antoni Wiatr, z prawej Leszek Tytko.  

Fot. Mikołaj Opach. Sędzia Główny VI Mistrzostw Karol Oleksy w rozmo-
wie z Marianem Apostołem – srebrnym medalistą w biegu na 900 m. 
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zanowni Państwo! Kończąc nasz spacer po ścieżkach i zaka-
markach VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+ stwierdzić należy, 
że inicjatywa organizacji tej i poprzednich edycji Mistrzostw 

została w pełni akceptowana i pozytywnie przyjęta przez krakowskie 
środowiska seniorskie. W wielu przypadkach brały w nich udział całe 
małżeństwa najstarszych mieszkańców naszego miasta, zwykle nie 
bacząc na takie, czy inne dolegliwości zdrowotne i wiekowe lub na 
pogodę. W dniu rozpoczęcia Mistrzostw na stadion „Bronowianki” 
tłumnie ściągali nasi seniorzy i seniorki, by w sposób godny pokazać 

się przed bliskimi, sąsiadem czy sąsiadką, i jak to ongiś bywało, raz 
jeszcze ukazać swoją wartość, siłę i hart ducha w sportowej rywaliza-
cji w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+.  
     Wśród startujących, prócz zwykłych amatorów, było też wielu 
znanych przed laty zawodniczek i zawodników - profesjonalistów, 
którzy po zakończeniu kariery zawodniczej pod flagą TKKF przez całe 
lata kontynuowali swą pasję sportową, startując także w Mistrzo-
stwach Krakowa Seniorów - stąd ich wyniki! Swoim udziałem raz 
jeszcze chcieli pokazać, że sport i rekreacja fizyczna jest nam po-
trzebna w życiu; w trudnych, życiowych chwilach pomaga przetrwać 
i jest najlepszym antidotum na wszelkie troski, niepowodzenia oraz 
złe chwile. Jest to życiowa prawda, którą osobiście potwierdzam.  

     Do zobaczenia w VII Mistrzostwach Krakowa Seniorów, w których, 
jak mam nadzieję, znów wkrótce się spotkamy.  
     Niniejsze opracowanie powstało dzięki panu Karolowi Oleksemu – 
wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Sę-

dziemu Głównemu wszystkich edycji Mistrzostw Krakowa Seniorów 
60+ i 65+, pełniącemu też funkcję członka Zespołu Redakcyjnego 

„Kuriera”. To dzięki Niemu powstało większość materiałów i doku-
mentów, ujętych w tekście niniejszego wydania naszego pisma. Za 
wszystko serdecznie Mu dziękuję! (Władysław Łopatka). 

 

 

 
 

S 

Fot. Marek Nawierski. Krystyna Rozłonkowska z pucharem dla najlepsze-
go CAS-u, startującego w Mistrzostwach, który otrzymał CAS „Lemon”. 

Obok podium – od lewej: Karol Oleksy, Anna Okońska – Walkowicz, 
Jacenty Kowerski, Antoni Wiatr i Andrzej Szymik. 

Fot. Mikołaj Opach. Najlepsi zawodnicy w ringo. I miejsce Henryk Żak (CAS 
„Fruwająca Ryba”), II Henryk Belski, III Zbigniew Strasik. Od lewej: Leszek 

Tytko, Anna Okońska-Walkowicz. Od prawej Antoni Wiatr, Andrzej Szymik. 

Fot. Mikołaj Opach. Na podium najlepsi zawodnicy w konkurencji bule. 
I miejsce (w środku) Ignacy Tokarz, II Andrzej Halibożek (CAS „Miechowi-

ty”), III Wiesław Zagórny (CAS „Biały Prądnik”). 

Fot. Mikołaj Opach. Wielobój sprawnościowy. Najlepsi zawodnicy w biegu 
na 600 m. I miejsce Tadeusz Kutyba, II Jan Kordos (CAS „Uskrzydleni Wie-

kiem”), II Stanisław Knap (CAS „Złoty Wiek”). Od lewej strony podium: 
Antoni Wiatr, Anna Okońska – Walkowicz. Od prawej Leszek Tytko. 

Fot. Mikołaj Opach. Puchary dla zwycięzców 
 VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+. 
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Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału 

w VII Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
zanowni Państwo! Drogie Seniorki i Seniorzy!  
Zgodnie z życzeniem organizatorów i uczestników VI Mistrzostw 

Krakowa Seniorów 65+, w niniejszym wydaniu „Kuriera” przekazuje-
my szeroką informację z tych Mistrzostw, odbytych w dniach 29-30 
września 2021 roku, na obiektach KS „Bronowianka” przy ulicy Zarze-

cze 124 A w Krakowie. 
     Oprócz wyników i oceny 
VI Mistrzostw Seniorów, 
w piśmie jest szereg wy-
powiedzi i komentarzy na 
temat organizacji i prze-
biegu tej integracyjno-
sportowej imprezy dla 
seniorów, między innymi: 
pani Anny Okońskiej - 

Walkowicz – Pełnomocnika Prezydenta M. Krakowa ds. Senioralnych, 
pana Antoniego Wiatra – Prezesa Rady Krakowskich Seniorów, pana 
Leszka Tytko – Prezesa Małopolskiego TKKF, pana Andrzeja Szymika – 
Dyrektora KS „Bronowianka”, pana Karola Oleksego – Sędziego 
Głównego Mistrzostw, oraz przedstawicieli środowisk seniorskich 
z krakowskich Centrów Aktywności Seniora, Domów Pomocy Spo-
łecznej i samych zawodników. 
      Już wcześniej, w zamieszczonych w tym piśmie wypowiedziach 
i komentarzach, dało się odczuć pozytywne opinie i ogólne zadowo-
lenie z organizacji VI Mistrzostw, wraz z pochlebnymi słowami i apro-

batą społeczną działań na rzecz organizacji kolejnych Mistrzostw 
Krakowa Seniorów 65+ w latach następnych.  
     Mając na uwadze wnioski, uwagi i propozycje uczestników ubie-
głorocznych, Mistrzostw, już dziś Prezydent Miasta Krakowa, prof. 
Jacek Majchrowski, zaprasza seniorów z Gminy Miejskiej Kraków, 
którzy ukończyli 65 lat, do udziału w VII Mistrzostwach Krakowa 
Seniorów 65+. Mistrzostwa te odbędą się w dniach 21-22 września 
2022 roku (środa i czwartek) na obiektach KS „Bronowianka” przy 
ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. Program VII Mistrzostw, wraz ze 
scenariuszem imprezy, zostanie podany do publicznej wiadomości 
zainteresowanych w powszechnie dostępnych formach, podobnie, 
jak w latach poprzednich.  
     Szanowni Państwo! Obecny rok 2022 jest rokiem Jubileuszu 65. 
lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Mając na względzie 
ten fakt, zapewne tegoroczne Mistrzostwa będą jeszcze bogatsze 
i bardziej atrakcyjne, zarówno pod względem organizacyjnym, mery-
torycznym i promocyjnym. 
     Zanim weźmiemy udział w VII Mistrzostwach Krakowa Seniorów 
65+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”, Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF zaprasza wszystkich seniorów do uczestnictwa 
w bogatej gamie imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych na 
terenie Krakowa, które pozwolą poprawić formę i kondycję fizyczną 
ich uczestnikom przed wrześniowymi Mistrzostwami Za cenną inicja-
tywę, i zaproszenie do kolejnych Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+, 
w imieniu społeczności seniorskiej Krakowa oraz członków i sympaty-
ków Małopolskiego TKKF, serdecznie Panu Prezydentowi dziękujemy!  
                      (Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF). 

S 

Rok 2015. Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, podczas otwarcia I Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+, 
w towarzystwie pani Anny Okońskiej-Walkowicz, Doradcy Prezydenta ds. Senioralnych. W głębi Prezes Małopolskiego 

TKKF Leszek Tytko oraz Dyrektor KS „Bronowianka” Andrzej Szymik. 
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Z upływem czasu – z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny  „Kuriera” – redaguje Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy 

 
owstanie Nowej Huty, najmłodszej dzielnicy Krakowa, która w zamyśle jej 
budowniczych miała być samodzielnym miastem, zainicjowało rozwój 

przeróżnych form sportu i rekreacji, uprawianych w tamtym okresie w sposób 
masowy. Nagminnie powstają Terenowe Koła Sportowe, przekształcane 
następnie w Kluby Sportowe. Wśród nich było m.in. Terenowe koło Sportowe 
„Budowlani”, przekształcone w Klub Sportowy „Wanda” oraz Koło Sportowe 
„Stal”, przekształcone w Klub Sportowy „Hutnik”. W latach 60.XX wieku wła-
śnie w „Hutniku” działała sekcja motorowa, której zawodnicy startowali 
w zawodach motocrossowych m.in. na „skarpie” w Nowej Hucie, w rejonie Łąk 
Nowohuckich i Placu Centralnego im. R. Reagana. Dla informacji podaję, że 
nowohucka „skarpa” powstała w latach 50. XX wieku, z ziemi wybieranej 
z wykopów przy wznoszeniu budynków Nowej Huty. Do dziś symbolem tam-
tych lat jest nazwa Osiedle „Na Skarpie”, zlokalizowane obok wspomnianej 
„skarpy” i Nowohuckich Łąk. 
     Z chwilą powstania pierwszych struktur TKKF, w celu stworzenia możliwości 
uprawiania sportu masowego przez pracowników zakładów pracy oraz miesz-
kańców miast i osiedli, w klubach sportowych zakładano też sekcje krzewienia 
kultury fizycznej, organizując wiele imprez masowych, turniejów, zawodów 
i spartakiad sportowych. W ten sposób dostęp do sportu i rekreacji fizycznej 

mieli dostęp nie tylko zawodnicy profesjonalni, lecz również wszyscy chętni, 
którzy chcieli uprawiać wybrane przez siebie dyscypliny sportowe. To Nowa 
Huta była mocnym ogniwem sportu i rekreacji na mapie miasta Krakowa, 
zwana wówczas potocznie „Miastem młodości i sportu”. 
     Do dziś w krakowskich klubach sportowych funkcjonuje namiastka idei 
sportu i rekreacji, stworzonej niegdyś na rzecz lokalnej społeczności. Idea ta 
wciąż funkcjonuje w Klubie Sportowym „Bronowianka”, który od lat umożliwia 
mieszkańcom Krakowa i jego okolic korzystanie z szerokiego zaplecza sporto-
wego przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. Najlepszym tego przykładem jest 
m.in. udostępnianie bazy sportowej tego zasłużonego klubu na rzecz organiza-
cji Mistrzostw Krakowa Seniorów, cykli turniejów tenisa stołowego i badmin-
tona, organizowanych przez Małopolskie TKKF oraz przeróżnych imprez spor-
towo-rekreacyjnych, z udziałem mieszkańców naszego miasta. Dyrektorem 
tego zasłużonego Klubu jest wychowanek, a później Dyrektor Klubu Sporto-
wego „Wanda” pan Andrzej Szymik, który doskonale pamięta tamte minione 
lata i prospołeczną działalność krakowskich klubów sportowych na rzecz 
mieszkańców Krakowa i Nowej Huty, stąd przytoczone formy sportowej 
działalności, stosowane w KS „Bronowianka” do dnia dzisiejszego. 

 

 
 

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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Fotografia archiwalna. Przełom lat 50/60. XX wieku. Zawody motocrossowe na nowohuckiej „skarpie”,  
w obecności licznych kibiców. W oddali widok Placu Centralnego w Nowej Hucie. 

http://www.tkkf.com/

