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 Nr 2/2022 r.        Wydanie jubileuszowe - specjalne 
 

Obchody 65. lecia TKKF w Sierakowie 
 

zanowni Państwo! W wydanym już „Kurierze TKKF” Nr 1 zamieści-
liśmy historię Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego 

TKKF i krótkie Informacje z działalności wojewódzkich struktur TKKF, 
przedstawione przez ich prezesów.  
     Niniejsze wydanie „Kuriera TKKF” Nr 2 w całości poświęcone jest 

obchodom 65.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Z tej 
okazji, w dniach 16-19 czerwca 2022 roku, w Sierakowie Wielkopol-
skim odbyły się uroczyste obchody tego Jubileuszu. 
    Zanim przedstawię wyniki konkurencji sportowych w ramach V 
Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Nie-

podległej”, wstąpmy na chwilę do Sierakowa – miasta w zachodniej 
Polsce, w powiecie międzychodzkim województwa wielkopolskiego, 
siedziby gminy miejsko-wiejskiej Sieraków. Miasteczko leży nad War-
tą, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, 
pomiędzy Jeziorami – Lutomskim i Jaroszewskim na skraju Puszczy 
Noteckiej. Położone jest w atrakcyjnym turystycznie, wypoczynko-
wym rejonie zachodniej Polski, na skraju województwa wielkopol-
skiego. Posiada bogatą infrastrukturę wypoczynkową i liczne ośrodki 
wypoczynkowe, w sąsiedztwie Sierakowskiego Centrum Sportowo-
Szkoleniowego TKKF nad Jeziorem Jaroszewskim, które mieliśmy 
możliwość podziwiać. Znaleziska archeologiczne z prac wykopalisko-
wych, prowadzonych w latach 1911–1914, wskazują na istnienie 
w tym miejscu osady już w epoce brązu. Informacje o wykopaniu pod 

Sierakowem żelaznych grotów oraz popielnic z przedmiotami, wyko-
nanymi z brązu, odnotował w roku 1889 Słownik Geograficzny Króle-
stwa Polskiego. 
     Pierwszy zapis, informujący o istnieniu grodu przy brodzie Warty, 
pochodzi z roku 1251, gdzie miejscowość wymieniona jest, jako Zirc-

kow. Gród został założony na szlaku handlowym, prowadzącym 
z Poznania przez Drezdenko do Szczecina. W roku 1388 jeden z do-
kumentów, zawartych w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski, 
odnotowuje Dobrogosta z Sierakowa, który występuje, jako świadek 
podczas procesów z zakonem krzyżackim. W latach 1391–1399 dzie-
dziczką miasta była Wichna, zwana wojewodziną z Sierakowa. Po-
znańskie akta grodzkie dostarczają informacji, że w roku 1392 miasto 
lokowane było na prawie niemieckim i w roku 1397 miało już zamek 
sierakowski (obecnie muzeum). 
     Miasto było prywatną własnością rodziny Nałęczów, a ściślej gałęzi 
rodziny, która przyjęła nazwisko Sierakowskich. W roku 1416 Włady-
sław Jagiełło odnowił przywilej lokacyjny Sierakowa na prawach 
magdeburskich. W roku 1450 właścicielem miasta został wojewoda 
poznański - Łukasz I Górka. Jego syn, Uriel Górka, wybudował w Sie-
rakowie szpital i kościół pod wezwaniem św. Ducha. W roku 1524 
w mieście pobierano cło od zagranicznych kupców, przybywających 
do Królestwa Polskiego. Właścicielem miasta był Andrzej Górka (zm. 
w roku 1551). W roku 1591 rodzina Górków odsprzedała miasto wraz 
z czternastoma okolicznymi wsiami Piotrowi Opalińskiemu.  
     Okres, w którym ta rodzina była właścicielami miasta, należał do 
najpomyślniejszych w jego historii, a dwór należał do najokazalszych 
w Polsce. Nowy właściciel rozpoczął budowę kościoła bernardyńskie-
go. W mieście założono drukarnię i powstał teatr.  
     W roku 1649 Krzysztof Opaliński, wspólnie z bratem Łukaszem 
Opalińskim, założył w mieście gimnazjum, którego program współ-
tworzył Jan Ámos Komenský - nauczyciel braci czeskich.  
     7 czerwca 1658 roku do miasta przybył król polski - Jan II Kazimierz 
Waza wraz z małżonką - Ludwiką Marią Gonzagą, która wyjechała 
stąd do Berlina.  Pierwszą dziedziczką miasta z rodu Opalińskich była 
Katarzyna – żona króla Stanisława Leszczyńskiego. Ich córka Maria - 
ostatnia właścicielka Sierakowa z rodu Opalińskich, była żoną króla 
Francji - Ludwika XV, któremu w wianie wniosła Sieraków.  

S 

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie nad Wartą. Zakole rzeki Warty u podnóża Zamku w Sierakowie. 

Panorama Jeziora Jaroszewskiego w Sierakowie. 
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    W roku 1752 miasto kupił minister króla Augusta III, Henryk Brühl. 
Pod koniec XVIII w. właścicielem miasta został polski hrabia - Łukasz 
Bniński. W latach 30. XX w. Sieraków zaczął zyskiwać rangę popular-
nej miejscowości wczasowej, co trwa do dziś. To tutaj, w Sali Repre-
zentacyjnej Muzeum Zamku Opalińskich, w sobotę 18 czerwca 2022 

roku odbyło się uroczyste spotkanie, połączone z wręczeniem pa-
miątkowych medali „Za wybitne zasługi w rozwoju kultury fizycznej 
i rekreacji” zasłużonym działaczom z poszczególnych zarządów woje-
wódzkich TKKF, jako jeden z punktów programu obchodów Jubileuszu 
65.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.  

 

  

     Do Muzeum Zamku Opalińskich jeszcze wrócimy, a teraz przejdź-
my na teren Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF, 

gdzie w ramach obchodów 65.lecia TKKF odbył się V Ogólnopolski 
Festiwal Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”.  

 

Piotruś Piwowarski z TKKF Dobczyce (Małopolska), jeden z najmłodszych uczestników V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla 
Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”, przy staropolskiej armacie nad rzeką Wartą, w rejonie Zamku Opalińskich w Sierakowie. 

Brama wjazdowa na teren Sierakowskiego 
 Centrum Sportowo – Szkoleniowego TKKF. 

Kierunkowe tabliczki informacyjne na terenie Ośrodka w Sierakowie. 
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V Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich 

„Aktywni dla Niepodległej” 
 

ak już wspomniałem w dniach 16-19 czerwca 2022 roku w Siera-
kowie uroczyście obchodzono Jubileusz 65.lecia TKKF. Z tej okazji, 

zgodnie z programem obchodów tego Jubileuszu, na obiektach spor-
towych Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF 
odbył się V Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla 
Niepodległej”. W przepięknej scenerii Sierakowskiego Parku Krajo-
brazowego, przy pięknej słonecznej pogodzie, rozegrano szereg kon-
kurencji i dyscyplin sportowych – zespołowych i indywidualnych, 
z udziałem ekip, reprezentujących Zarządy Wojewódzkie, Ogniska 
i Kluby Rekreacyjno-Sportowe TKKF z różnych regionów Polski, za-
kwaterowanych w domkach kempingowych na terenie Sierakowskie-
go Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF. Łącznie w obchodach 
65.lecia TKKF wzięło udział 527 uczestników.        
     Organizatorem Festiwalu był Zarząd Główny Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej, a współorganizatorem Sierakowskie Cen-
trum Sportowo-Szkoleniowe TKKF. Celem imprezy było uczczenie 65. 
lat działalności TKKF, wychowanie patriotyczne poprzez sport, pro-

mocja wartości zdrowotnych aktywności ruchowej oraz integracja 
środowisk poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej. 
     Zgodnie z regulaminem Festiwalu rywalizację w konkurencjach 
zespołowych prowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: 
- kat A – Gr. I – rocznik 1982 i starsi, 
- kat B – Gr. II – rocznik 1983 i młodsi.  
     Do klasyfikacji generalnej województw liczono punkty, zdobyte 
przez zawodników danego województwa w dziesięciu konkurencjach 
zespołowych i indywidualnych, takich jak: tenis stołowy, tenis ziemny, 
szachy, piłka nożna drużyn pięcioosobowych, siatkówka, siatkówka 
plażowa, koszykówka uliczna, łucznictwo, badminton i bule. 
     Ponadto uczestnicy V Festiwalu mogli wziąć udział w siedmiu 
konkurencjach indywidualnych, nieobjętych punktacją generalną, 
takich jak: rzut kaloszem, rzut lotką do tarczy osób dorosłych, rzut 
lotką do tarczy dzieci do lat 12, blaszki, bieg po „kopercie”, slalom 
hokejowy i test Coppera. Wszyscy chętni mogli też uczestniczyć 
w marszu Nordic Walking na trasie 5 km. 

    

           Nad organizacyjnym przebiegiem V Festiwalu Sportu dla Wszystkich czuwała Komenda Festiwalu w składzie: 

                                                                         

 zwartek - 16 czerwca 2022 roku: w pierwszym dniu 

pobytu na terenie Sierakowskiego Centrum Sportowo-
Szkoleniowego TKKF, o godz. 19.30, w Zielonej Świetlicy tego Ośrodka 
odbyła się odprawa kierowników ekip wojewódzkich, celem omówie-
nia i uzgodnienia spraw, związanych z organizacją sportowych zma-
gań oraz sposobem przeprowadzenia konkurencji sportowych pod-
czas V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla 

Niepodległej”. W odprawie udział wzięli członkowie Komendy Festi-
walu, Sędzia Główny imprezy oraz Prezes Zarządu Głównego TKKF 
pan Jacek Bączkowski. W trakcie odprawy wybrano także osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych konkurencji sporto-
wych Festiwalu. Ponadto o godz. 20.00 dla uczestników Jubileuszu 
TKKF odbyło się integracyjne spotkanie przy muzyce dyskotekowej. 

 

J 

C 

          Dariusz Gorczyński                                          Karol Oleksy                                              Andrzej Tymusz                                          Dariusz Abramuk 
       Komendant Festiwalu                               Zastępca Komendanta                                Zastępca Komendanta                                        Sędzia Główny 

Pan Jarosław Siebert przygotowuje dyskotekową scenę w Ośrodku. Banery reklamowe Kujawsko-Pomorskiego TKKF 
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Przy pracy pan Dariusz Abramuk – Sędzia Główny V Festiwalu i pani Monika Werblińska – Sekretarz V Festiwalu. 

Odprawa kierowników ekip wojewódzkich i sędziów w Zielonej Świetlicy Ośrodka. Od lewej: 
 Karol Oleksy – Zastępca Komendanta Festiwalu, Dariusz Abramuk - Sędzia Główny, Dariusz Gorczyński – Komendant Festiwalu, Jacek Bączkowski – 

Prezes Zarządu Głównego TKKF i Andrzej Tymusz – Zastępca Komendanta Festiwalu. 
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iątek – 17 czerwca 2022 r. W drugim dniu pobytu na 

terenie Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF, 
tuż po śniadaniu, o godz. 9.15 uczestnicy V Festiwalu przemaszerowa-
li w sportowych strojach z banerami macierzystych Związków, Zarzą-
dów Wojewódzkich i Ognisk TKKF bieżnią stadionu w rejon Zielonej 
Świetlicy, gdzie pod komendą Dariusza Gorczyńskiego – komendanta 
Festiwalu i Jego zastępców (Karola Oleksego i Andrzeja Tymusza) oraz 
sędziego głównego Dariusza - Abramuka), nastąpiło otwarcie V Festi-
walu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”.  

     Oprócz wspomnianych osób wśród Organizatorów i Honorowych 
Gości Festiwalu byli: pan Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, 
pan Piotr Chrzanowski - Dyrektor Biura Poselskiego posła Tomaszew-
skiego, pan Witold Maciołek – Burmistrz Gminy Sieraków, pan Mie-
czysław Góźdź – Przewodniczący Rady Miejskiej Sierakowa, pani 
Grażyna Felczak z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pan Marek Dziu-
biński – Prezes Zarządu Sierakowskiego Centrum Sportowo-
Szkoleniowego TKKF, pan Zbigniew Tomiak – Wiceprzewodniczący 
GKR TKKF i pan Jacek Bączkowski – Prezes Zarządu Głównego TKKF. 

  

 

 

 

 

P 

Banery wybranych Zarządów, Związków i Ognisk TKKF, uczestniczących  
w V Ogólnopolskim Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej. 
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     Do zebranych na bieżni stadionu ekip, uczestniczących w V Ogól-
nopolskim Festiwalu „Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodle-
głej”, krótkie przemówienia wygłosili: Pan Poseł Tadeusz Tomaszew-
ski, pani Grażyna Felczak i Burmistrz Gminy Sieraków - pan Witold 
Maciołek, który w swym wystąpieniu nadmienił, że Gmina Sieraków, 
jako nowy właściciel Ośrodka od roku 2018, pragnie dokonać jego 
modernizacji, aby jeszcze przez długi czas służył krzewieniu sportu 

i rekreacji w dobrej współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej i organizacji na terenie Sierakowskiego 
Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF kolejnych festiwali.  
     Oficjalnego otwarcia V Ogólnopolskiego Festiwalu dokonał pan 
Jacek Bączkowski – Prezes Zarządu Głównego TKKF, a zarazem Wice-
prezes Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, Prezes 
Mazowieckiego TKKF oraz Prezes Ogniska TKKF „Chomiczówka”.  

  
 

  

 

 

Otwarcia V Festiwalu dokonuje Jacek Bączkowski - Prezes ZG TKKF. Od lewej stoją: Przewodniczący Rady Miasta Sieraków - Mieczysław Góźdź, pani Gra-
żyna Felczak z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Burmistrz Gminy Sieraków - Witold Maciołek, Wiceprzewodniczący GKR TKKF - Zbigniew Tomiak, Zastępca 

Komendanta Festiwalu - Andrzej Tymusz, Poseł na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski, Prezes Zarządu Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego 
TKKF - Marek Dziubiński oraz Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Tomaszewskiego - Piotr Chrzanowski. 

         Ekipa Małopolskiego TKKF w dniu oficjalnego otwarcia V Festiwalu.                                    Ekipa Mazowieckiego TKKF w pełnym składzie. 
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     W piątek 17 czerwca 2022 roku, po ceremonii otwarcia V Festiwa-
lu, o godź. 10.00 na obiektach sportowych Sierakowskiego Centrum 
Sportowo-Szkoleniowego TKKF rozpoczęto rywalizację w następują-

cych, wykazanych poniżej konkurencjach sportowych, punktowanych 
do klasyfikacji generalnej w rywalizacji województw: 

 
1. Bule - na trawniku przy skoczni w dal, 

2. Łucznictwo (eliminacje) – na terenie tuż przy Zielonej Świetlicy. 
3. Piłka nożna 5.osobowa - na boisku piłki nożnej, 

4. Siatkówka - na boisku do piłki siatkowej, 
5. Tenis stołowy - w hali sportowej, 

6. Tenis ziemny - na kortach tenisowych, 
7. Nordic Walking,  

Reprezentacje Związków i Ognisk TKKF na bieżni stadionu Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF: z Poznania, 
Kwidzyna, Otwocka, Dolnego Śląska, Śląska, Łodzi i innych ekip TKKF, uczestniczących w V Festiwalu Sportu dla Wszystkich 

„Aktywni dla Niepodległej”. 
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     W piątkowe popołudnie, po przerwie obiadowej,  nastąpił dalszy 
ciąg rozgrywek w konkurencjach sportowych, punktowanych do 

klasyfikacji generalnej w rywalizacji województw. W międzyczasie na 
Zielonej Świetlicy Ośrodka odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego 
TKKF, którego tematyką były aktualne sprawy organizacyjno-
statutowe Zarządu, oraz wymiana poglądów i uwag na tematy, zwią-
zane z organizacją V Festiwalu oraz innymi tematami z życia i działal-
ności Zarządu Głównego TKKF. 
     Poniżej migawki z pierwszego dnia festiwalowych zmagań sporto-
wych, które przebiegały w koleżeńskiej, sportowej atmosferze. Moim 
zdaniem, i zdaniem moich rozmówców, zainicjowany kilkanaście lat 
temu Festiwal Sportu dla Wszystkich spełnia zakładany pierwotnie cel 

i ukazuje potrzebę dalszej, corocznej organizacji tego typu imprezy. 
Potwierdzeniem tego niech będą zamieszczone w niniejszym wydaniu 

„Kuriera TKKF” Nr 2 wyniki sportowych zmagań, komentarze i wypo-
wiedzi organizatorów, realizatorów i samych uczestników V Festiwalu 
Sportu dla Wszystkich, a także bogata galeria pamiątkowych fotogra-
fii z tej integracyjno-sportowej imprezy.  
     Mam nadzieję, że wzorem minionych lat, także w kolejnych latach 
Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich będzie przyciągał do 
Sierakowa sympatyków i członków TKKF z całej Polski i nadal będzie 
stałym punktem programu działalności Zarządu Głównego TKKF i jego 
ogniw. (Władysław Łopatka).  

      


ako Redaktor Naczelny „Kuriera TKKF” - Biuletynu Informacyjnego  
Zarządu Głównego TKKF, swój pierwszy wywiad na terenie Siera-

kowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF przeprowadziłem 

z panem Tadeuszem Tomaszewskim – posłem na SEJM RP, Honoro-
wym Gościem V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej” z okazji 65.lecia TKKF.  
     Co się stało, że ostatnio Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej jest coraz mniej postrzegane? – z pytaniem tym zwróciłem się 
do pana posła Tomaszewskiego. Ja osobiście postrzegam TKKF - 
mówi pan Poseł, jako fajną organizację, która swoim programem 
przyczynia się do aktywizacji sportowo-rekreacyjnej mieszkańców 
w środowiskach lokalnych, popularyzuje też zdrowy styl życia, jest 
często partnerem dla władz samorządowych - tych najbliżej funkcjo-
nowania Ognisk TKKF. Natomiast tak się składa, że od kilku lat Mini-
sterstwo Sportu, teraz znowu Turystyki, do tych rzeczy przykłada 
mniejszą wagę. Pomimo faktu, że jest taki rządowy program, który 
dotyczy aktywizacji seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz 
dzieci i młodzieży, można powiedzieć, że dla osób dorosłych, samo-
dzielnych obywateli, nie ma specjalnie dedykowanych programów.  
     Osobiście uważam, że z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po-
winny być takie programy, adresowane nade wszystko do osób ak-
tywnych zawodowo, dla tych, którzy od czasu do czasu mają okazję 
wspólnie z rodziną wypoczywać. Właśnie V Festiwal jest czymś takim, 
odskocznią od codzienności, a z drugiej strony odbywa się w dobrej 
atmosferze, połączonej z uśmiechem na twarzy i z integracją.  
     Czy pan reprezentuje tutejszy region? Mam zaszczyt być parla-
mentarzystą z Wielkopolski. W Sejmie jestem wiceprzewodniczącym 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Dziękuję za rozmowę. 

 
 

olejnym moim rozmówcą był pan Marek Dziubiński - Prezes 
Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF, któ-

rego poprosiłem o kilka słów na temat tego Ośrodka.  
     Od roku 2018 jest to już własność Gminy Sieraków, która nadal 
dała go w użyczenie Sierakowskiemu Centrum Sportowo-
Szkoleniowemu i tym samym może kontynuować program Zarządu 
Głównego TKKF. A stało się to za przyczyną tego, że Zarząd Główny 

TKKF popadł w pewne kłopoty finansowe, więc gdy nadarzyła się 
okazja, żeby to wszystko nie zostało rozgrabione przez komorników, 
miasto wyraziło zgodę na zakup tego terenu, powierzając nam pro-
wadzenie nadal tego Ośrodka. W Ośrodku tym spędziłem 24 lata, 
byłem obecny przy modernizacjach i budowach wszystkich obiektów, 
z których jesteśmy albo byliśmy dumni: hala sportowa, pływalnia, 
modernizacja obiektów lekkoatletycznych. Zarząd Główny TKKF kreślił 

J 

K 

Walczą zespoły: „Dzikusy” Łódź i KRS „Pionier” Jastrzębie Zdrój. Członkowie Zarządu Głównego TKKF podczas obrad: Od lewej: Andrzej 
Tymusz, Ryszard Kowalski, Marian Mójta i Władysław Stępień. 

Po prawej pan poseł Tadeusz Tomaszewski przekazuje mikrofon panu 
Jackowi Bączkowskiemu – prezesowi Zarządu Głównego TKKF. W środku 

pan Andrzej Tymusz – Zastępca Komendanta V Festiwalu. 
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programy - szkoleniowe i inne, natomiast realizacja praktyczna tego 
wszystkiego odbywała się w tym Ośrodku. Od 1968 roku Ośrodek był 
własnością Zarządu Głównego TKKF i realizacja tych podstawowych 
zadań, które były nakreślane przez Zarząd Główny TKKF, odbywała się 
właśnie tutaj. Tu została stworzona znakomita kadra instruktorska, 
która potrafiła przyciągać rzesze ludzi z całej Polski. Za ich sprawą 

przyjeżdżały tu i przyjeżdżają całe pokolenia: dziadek, syn, wnuk – 
wiele osób z sympatii, ale i z tego, że mogą tu wypoczywać czynnie. 
     W tym Ośrodku, jeśli chodzi o instruktorów i dyrektorów, wymienię 
chociaż kilka nazwisk: św. pamięci Wojciech Wajs, Karol Telenga – 
ulubieniec obozów rodzinnych, Rysiu Pawlak, no i szereg innych. To, 
co było zaprogramowane w Zarządzie Głównym TKKF, realizowaliśmy 
tu poprzez tę kadrę dla osób, które chciały tu czynnie wypoczywać. 
Znakomite programy zdrowotne, z panem profesorem Głuszkiem – 
człowiekiem od nadciśnienia tętniczego o sławie europejskiej. To 
właśnie tutaj badał, kierował i zalecał, co robić przez dwa tygodnie, 
jak odbywały się obozy rodzinne. To jest kadra poznańska, to jest 
dorobek Zarządu Głównego TKKF. Poprzez tę kadrę pracowaliśmy 
z Akademiami Wychowania Fizycznego, które podpowiadały nam, jaki 
profil przyjmować – żywieniowy, czy inny. 
     Chciałbym także podkreślić, że mamy obchody bardzo ładnego 
lecia – 65 lat istnienia Stowarzyszenia, które przez te wszystkie lata 

krzewiły kulturę fizyczną – to jest sukces, nawet w tej nowej Polsce, 
gdzie powstało szereg zawodowych, komercyjnych instytucji, odciąga-
jących od naszych programów wiele osób, to jednak jesteśmy takim 
ośrodkiem, do którego ludzie z ochotą przyjeżdżają, którzy chcą czyn-
nie spędzić dwa tygodnie i skorzystać z tych form czynnego wypo-
czynku, które proponują instruktorzy. Także Zarząd Główny TKKF jest 
ważny, natomiast realizacja tego wszystkiego odbywała się tutaj, 
poprzez ludzi, o których nie wspominamy i nie mówimy. Dobrze się 
dzieje, że włodarze miasta Sieraków nie chcą tego odepchnąć, nie 
chcą zmienić charakteru, a wręcz przeciwnie - chcą rozbudowywać 
i modernizować nasz Ośrodek, ale w kierunku tym, który myśmy przez 
lata tutaj wypracowali - od roku 1957, a od 1968 roku w tym Ośrod-
ku, który właśnie w tym roku został przejęty przez TKKF.  
     A co pan powie na ten krążących plotek i informacji, że dobiega-
my końca działalności TKKF?  
     W tej chwili nie jestem już we władzach naczelnych Towarzystwa, 
ale przez szereg lat byłem członkiem Prezydium i członkiem Zarządu 
Głównego TKKF. Jedno jest niepokojące, że Zarząd Główny nie odmła-
dza się i to jest bolesne, bo wśród naszego grona powinny znaleźć się 
osoby młodsze, które dalej chciałyby ciągnąć, korzystając jednak 
z pomocy i doświadczeń działaczy starszych. 
     Ja się nie martwię o zarządy wojewódzkie i o zarządy miejskie. Co 
do Zarządu Głównego TKKF trochę się martwię, ponieważ przychodzi 
taki czas, gdzie człowiek chce, czy nie chce, musi wyłączyć się 
z działalności. Osobiście mi się wydaje, że rząd trochę inaczej patrzy 
na wszystkie organizacje pozarządowe, w tym na nasze Towarzystwo. 
     Wypowiadam się już tylko tak, jako członek Towarzystwa. Z naszej 
strony nie ma nowych pomysłów, nie ma nowej inicjatywy, nie przed-
stawiamy w Ministerstwie nowych programów, które by chwyciły i na 
które może znalazłyby się środki. Nie wiem też, czy nie należałoby 
w jakiś sposób odbudować i uaktywnić komórki Zarządu Głównego 
TKKF, w postaci szkoleń w ofercie programowej. W Zarządzie Głów-
nym TKKF były osoby odpowiedzialne za szkolenia, za program, jaki 
był nakreślany i była możliwość merytorycznej rozmowy z  przedsta-
wicielami Ministerstwa. Chyba najwyższy czas, aby o tym pomyśleć.  
     Po trudnych, złych czasach tego Ośrodka, gdzie Zarząd Główny 
TKKF stracił bardzo duży majątek i tak jest dobrze, i tak jest znakomi-
cie, że mamy to wszystko już za sobą i wciąż możemy się tutaj spoty-
kać i nadal będziemy się spotykać, gdyż nie wyobrażam sobie, żeby 
ogniska, czy zarządy wojewódzkie TKKF, nie chciały organizować 
festiwali gier i zabaw lub innych imprez, właśnie tu w Sierakowie. To 
wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. 

 
 rozmowę poprosiłem pana Andrzeja Jaśkiewicza, pełniącego 
funkcję skarbnika Zarządu Głównego TKKF.  

     Jestem prezesem Regionalnego TKKF w Radomiu. Do Sierakowa 
przyjeżdżam już od ponad 30. lat. Do głównych dyscyplin sportowych, 

uprawianych w naszym regionie, należą między innymi: siatkówka, 
taekwondo i tenis stołowy. W rozgrywkach piłki siatkowej występuje 
około 18 zespołów, a w tenisie stołowym 10 - 11 zespołów, które 
grają od października do grudnia.  
     A jak pan ocenia tę jubileuszową imprezę w roku 65.lecia TKKF, 
czy wyszło to na miarę naszych oczekiwań? 
     Wszystko zaczyna powoli wracać do normalności - tak, jak to kie-
dyś było. W „Kurierze Zarządu Głównego TKKF” Nr 1, który już się 
ukazał, wiele rzeczy o sobie nie wykazałem. Między innymi nie wyka-
załem, że byłem maratończykiem, że w latach sześćdziesiątych XX 
wieku startowałem w czeskiej Pradze i w Niemczech. Uprawiałem też 
skoki spadochronowe oraz wspinaczkę górską.  
     Właśnie zależało nam na tym, aby wyegzekwować od naszych 
działaczy TKKF wspomnienia, zamieszczone w „Kurierze ZG TKKF” Nr 
1, które są, jakby odbiciem tego wszystkiego, co było w naszej mło-
dości i zachęcić do tego młodych – Co pan na to?  
     Oczywiście, że tak jest. Najlepsze wspomnienia związane są wła-
śnie z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej - potwierdził pan 
Andrzej. Wbrew temu, co mówią ludzie nam nieprzychylni, że jest to 
końcówka TKKF, może to być koniec tego Zarządu, a nie TKKF. Ci, 
którzy tak mówią i źle nam życzą, nie są sympatykami TKKF. Ja uwa-
żam, że TKKF ma rację bytu, tylko forma działalności, jaką przekazuje 
dla społeczeństwa, musi być adekwatna do tego, do kogo to się odno-
si. Jeżeli proponuje się dyscyplinę, której emeryt nie wykona, to po co 
się ją wyznacza - Trzeba z tym trafić do każdego. Dziękuję bardzo. 

O 

Pan Marek Dziubiński – Prezes Zarządu Sierakowskiego  
Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF. 

Od lewej: Andrzej Jaśkiewicz – Skarbnik ZG TKKF, Karol Oleksy – 
Przewodniczący GKR TKKF, a zarazem Z-ca Komendanta Festiwalu 
i Marian Mójta - Sekretarz ZG TKKF i Prezes Dolnośląskiego TKKF. 
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o pozytywnego zauważył pan w organizacji naszej jubileuszowej 
imprezy? – pytam pana Marka Kordowskiego z TKKF „Celuloza” 

Kwidzyn w województwie pomorskim.  
     Jest jeszcze dzisiaj za 
wcześnie, żeby wypowie-
dzieć się na ten temat – 
odpowiedział pan Marek, 
ale podoba mi się to, że jest 
otwarcie, rozprowadzenie, 
jak to kiedyś bywało, cho-
ciaż nie było takiego typo-
wego otwarcia, z fanfarami, 
orkiestrą i paradą, ale i tak 
jest coś miłego, że było to 
otwarcie.  
     A co pan myśli o dalszej 
działalności TKKF-u?, gdyż 
niezbyt życzliwi nam ludzie 
różnie przepowiadają. 

 Akurat wiem, bo znam dość dobrze komendanta Darka Gorczyńskie-
go i słyszałem, że miał to być podobno ostatni już turniej, lecz nie 
będzie ostatni, bo podczas ceremonii otwarcia pan Burmistrz Gminy 
Sieraków nam to obiecał i mam nadzieję, że dalej będziemy go wspie-
rać, ale pieniądze są potrzebne. 
     Co sądzą sami zainteresowani działalnością TKKF?  
     Każdy rodzaj uprawianego sportu, to jest coś pozytywnego – doda-
ła pani Basia Kłodowska z „Celulozy”. Należy tylko wszystkiego dopil-
nować i kontynuować to, co dotąd było. Marek jest tutaj akurat od 
30. lat, a ja bodajże od siedmiu, no i jest to coś fajnego, tym bardziej, 
że jest integracja i chcemy wspólnie coś zrobić, że chcemy ze sobą 
walczyć i ze sobą rozmawiać. Brakuje tylko mobilizacji, jak to kiedyś 
bywało - stwierdził pan Marek; za komuny było inaczej, ale ludzie byli 
bardziej przyjaźni. Wtedy nie było tylu środków, ale i tak więcej ludzi 
tu było. Chociażby ten basen - szkoda, że taki piękny basen jest za-
mknięty. Jak nie wiadomo skąd się to wzięło, wiadomo, że chodzi 
o pieniądze.  
     Serdecznie dziękuję panie Marku. Przyjechaliśmy tutaj świętować 

65.lecie TKKF, więc dziś nie chcemy o tych sprawach rozmawiać. 

 

 

 

 
o pan może powiedzieć na temat obchodów 65.lecia TKKF – tu, 
na terenie Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego 

TKKF? – Z tym pytaniem zwracam się do pana Władysława Stępnia – 
członka Zarządu Głównego TKKF.  

     Jestem skarbnikiem Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, natomiast w strukturze wojewódzkiej TKKF jestem preze-
sem Ogniska TKKF „Dzikusy”. Tak od serca odpowiem, że działacze, 
którzy do tej pory działali w TKKF, w dalszym ciągu będą tę działal-
ność kontynuować, a dzięki temu, że ten Ośrodek, czyli Sierakowskie 
Centrum Sportowo-Szkoleniowe, wciąż sprzyja działalności TKKF, 
nadal te festiwalowe imprezy będziemy tutaj organizować. 

     A co z ludźmi młodymi? Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Ogni-
sko TKKF „Dzikusy”, z siedzibą w Łodzi na osiedlu Olechów-Janów, 
które najbardziej mnie interesuje, to mieliśmy teraz wybory, w któ-
rych do naszego Ogniska weszło pięciu nowych członków. Są to jesz-
cze stosunkowo młodzi ludzie – w granicach 40.lat, wychowani już 
przez nas. Ze mną przyjechał tutaj mój syn, który dwadzieścia lat 
temu kończył kurs instruktorski w siatkówkę tu w Sierakowie i teraz 
wszedł do Zarządu Ogniska „Dzikusy” i będzie się zajmował siatków-
ką; mamy dwie sekcje piłki siatkowej – żeńską i męską. Nawet 
w „Kurierze TKKF” Nr 1 jest opisane, że w tegorocznej edycji reprezen-
tacja Ogniska „Dzikusy” wygrała całą ligę Extraklasy. 
     Jeśli chodzi o Zarząd Główny TKKF, to po wyborach w roku 2019 
wybrano nowy Zarząd, na czele z prezesem Jackiem Bączkowskim, 
z którym się sympatycznie pracuje. Porządkujemy nadal sprawy, które 
zostały z lat poprzednich. Żebyśmy tutaj pewnych działań nie podjęli, 
to tego Ośrodka by już nie było.  
     Dlaczego, pana zdaniem, do Sierakowa przyjechało tak mało 
„Oficjeli” z organizacji wojewódzkich?  
     Do wszystkich prezesów zarządów wojewódzkich TKKF zaproszenia 
były wysyłane – również nasz prezes, Wojciech Ulatowski, z Łódzkiego 
TKKF też nie przyjechał, bo nie mógł, ponieważ w tym samym czasie 
prowadził rozgrywki piłki siatkowej w Łodzi; przecież ktoś musiał tam 
być na miejscu i nadzorować rozgrywki. A że ja jestem członkiem 
Zarządu Głównego, i członkiem władz wojewódzkich TKKF, więc re-
prezentuję Łódzkie TKKF w obchodach 65.lecia TKKF.  
     Przez trzy kadencje, do 2010 roku, byłem prezesem Zarządu Woje-
wódzkiego Łódzkiego TKKF, a potem do działalności wciągnąłem 
Wojtka Ulatowskiego, obecnego prezesa Łódzkiego TKKF. Poznałem 
go, jak był sędzią piłki siatkowej, później rozwinął skrzydła w TKKF-ie; 
między innymi wspólnie organizowaliśmy takie imprezy, jak tutaj. 
Mamy swój ośrodek w Sulejowie i tam urządzamy nasze imprezy. 
Jeżeli chodzi o tzw. Stawy Stefańskiego w Łodzi, to żadnego ośrodka 
tam nie zbudowano; teren uporządkowano i powstało tam osiedle 
domków jednorodzinnych.  
     Jako TKKF „Dzikusy” przejęliśmy ośrodek po Przedsiębiorstwie 
„Książka Prasa i Ruch”, który użytkujemy już 18 lat. Własnym sump-
tem organizujemy tam różne imprezy ku zadowoleniu wszystkich - 
mamy tam lepsze warunki jak tutaj w Sierakowie. Wszystko zależy od 
otoczenia, od danych władz – tu widzę władze są bardziej przychylne, 
jak w Sulejowie. Ale jakoś sobie działamy i idziemy do przodu.  
     Bardzo dziękuję panie Władysławie – mam sentyment do Łodzi, 
bo przez dwa lata w Łodzi – Lublinku odbywałem zasadniczą służbę 
wojskową i pana wypowiedzi osobiście mnie satysfakcjonują. 

 

C 

C 

Pan Marek Kordowski  
z TKKF „Celuloza” Kwidzyn. 

Pan Władysław Stępień – Członek Zarządu Głównego TKKF, a zarazem 
Skarbnik ZW Łódzkiego TKKF i Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”. 
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oimi rozmówcami są państwo Ewa Lobert Supernat i Jan Su-
pernat z TKKF „Energetyk” Legnica w Dolnośląskim TKKF. 

     Do Sierakowa przyjeżdżamy już od dwunastu lat - mówi pan Ja-
nusz. Oprócz łucznictwa w Legnicy prowadzę klub tenisa stołowego. 

Kiedyś w Wałbrzychu prowadziłem I ligę tenisa stołowego, teraz 
w Legnicy prowadzę III i IV ligę. Oprócz tego prowadzę strzelania 
sportowe: KBKS, pistolet i broń pneumatyczna. W Legnicy mamy 
szkołę mundurową i uczniowie mają zajęcia ze strzelania sportowego. 
Z Dolnego Śląska jest nas tu w Sierakowie kilkanaście osób – nie 
jesteśmy zbyt liczni. Przerwa w organizacji sierakowskich imprez 
spowodowała to, że zaczęliśmy jeździć w inne miejsca na Dolnym 
Śląsku, a teraz z racji 65. rocznicy TKKF przyjechaliśmy tutaj. 
      Czy osobiście uprawia pani jakąś dyscyplinę sportową? - Z tym 
pytaniem zwracam się do pani Ewy.  
     Osobiście, to ja się bardzo dużo zajmuję sportem. W tej chwili 
bardzo aktywnie uprawiam Nordic Walking, bo jest to dyscyplina, 
którą bardzo lubię i propaguję w Legnicy. Niezależnie od tego, to 
amatorsko uprawiam łuki – właściwie to ja wciągnęłam męża do tej 
dyscypliny. Ja pochodzę z Legnicy, mamy tutaj mistrza olimpijskiego 
w tej konkurencji – Jacka Procia oraz trenera kadry narodowej i tor 
łuczniczy – podpowiada pan Janusz. W Legnicy mamy mocno stojącą 
sekcję łuczniczą, ale to wzięło się chyba od bitwy pod Legnicą z Tata-
rami – uzupełnia pani Ewa i mówi dalej: jestem prezesem Ogniska 
TKKF „Energetyk” w Legnicy i wiceprezesem Dolnośląskiego TKKF. 
Największą satysfakcją, jaką mamy, jest to, że wśród załogi w zakła-
dzie pracy, kiedy nasze Ognisko cały czas działało, tak udało się roz-
powszechnić różne dyscypliny rekreacyjne, że w tej chwili dzieci, które 
wtedy były małe i startowały, mają już swoje dzieci i do dziś, jak tylko 
się spotykają, są tak szczęśliwe, że dzięki tym dyscyplinom rozszerzyły 
swoje zainteresowania.  
     Zapewne nie biorą sobie Państwo do serca krążących plotek, że 
jest to końcówka TKKF-u? – Oczywiście, że nie, my i tak będziemy 
robić swoje, dalej będziemy propagować nowy styl życia w parze ze 
sportem i rekreacją. Serdeczne dzięki. 

 

ak już wcześniej wspomniałem w programie V Festiwalu na dzień 
17 czerwca 2022 r. (piątek) zaplanowano sześć konkurencji spor-

towych, punktowanych do klasyfikacji generalnej województw: bule, 
łucznictwo (eliminacje), piłka nożna 5.osobowa, siatkówka, tenis 
stołowy i tenis ziemny. Dodatkową, niepunktowaną konkurencją dla 

wszystkich, którzy chcieliby wziąć w niej udział, był Nordic Walking. 
Poniżej wyniki konkurencji sportowych V Festiwalu, opinie i komenta-
rze osób prowadzących te konkurencje, a także ich uczestników. 
W grach zespołowych do punktacji generalnej województw jedno 
województwo mogły reprezentować tylko dwie drużyny. 

 
ule – Prowadzącymi tę konkurencję byli pan Andrzej Lewan-

dowski i pani Ludwika Mondzielewska. Przy sędziowaniu poma-
gał także Krzysztof Jończy. Każda drużyna składała się z kobiety 

i mężczyzny. Do turnieju zgłoszono 27 drużyn z następujących woje-

wództw: Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Dolnośląskie, 
Wielkopolskie i Małopolskie. Poniżej pierwsze trzy miejsca w tej 
konkurencji: 
1. Joanna Kirdejko - Krzysztof Jończy (Dolnośląskie). 
2. Sylwia Chulerańska – Paweł Chulerański (Mazowieckie). 
3. Klaudia Lesiak – Kuba Rychter (Łódzkie). 

 rozmowę poprosiłem pana Krzysztofa Jończy z Dolnego Śląska. 
Jestem członkiem Ogniska TKKF „Energetyk” z Legnicy. Nie je-

stem prowadzącym, tylko pomagam koledze przy obsłudze konkuren-
cji bule – odpowiada pan Krzysztof. Nasza ekipa startuje jeszcze 
w piłce nożnej, siatkówce, a w konkurencji bule reprezentują nas aż 

cztery drużyny, więc myślę, że będzie dobrze.  
     Czy impreza dobrze się zaczęła? – ponownie pytam. Oczywiście, 
że tak, zawody rozpoczęliśmy punktualnie, więc nie możemy narze-
kać, należy tylko pilnować czasów i trzeba być czujnym.  
    Czy jest to udana impreza? – pytam raz jeszcze. Jak ktoś się umie 
bawić, to zawsze będzie to dobra impreza – odpowiada pan Krzysztof 

M 

J 

B O 

Marian Mójta – Prezes Dolnośląskiego TKKF,  
Ewa Lobert Supernat i Janusz Supernat. 

Reprezentanci Dolnego Śląska: Krzysztof Jończy, 
 Marian Mójta i Janusz Supernat. 

W konkurencji bule startuje Paweł Chulerański  
z TKKF Otwock (Mazowieckie). 
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i odchodzi do nadzorowania zawodów, gdyż do rzutów kulami 
w konkurencji bule ustawiła się już spora kolejka.     
     Po krótkiej przerwie poprosiłem pana Krzysztofa o kilka słów na 
temat działalności sportowo-rekreacyjnej na Dolnym Śląsku. 
      W naszym regionie mamy dolnośląską spartakiadę, w której roz-
grywanych jest kilka konkurencji, m.in. siatkówka, kręgle, bule - czyli 
petanka, łuki, strzelanie z karabinków sportowych itp. Wszystko to 
odbywa w skali całego roku, a później w listopadzie jest finałowe 
spotkanie podsumowujące. Takie spotkania organizowane są gdzieś 
w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie, które trwają przeważnie od piątku 
do niedzieli. Jest to podsumowanie całego sezonu, wszystkich ognisk 
TKKF z Dolnego Śląska.   
     Czy pana zdaniem nie odczuwa się braku sal i obiektów do pro-
wadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych? – Ja trochę za długo 
działam na tej sportowej niwie i powiem tylko, że wszystko jest do 

zrobienia, tylko w większości przypadków daje się odczuć niechęć 
młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji. Ja chodzę na salę sporto-
wą z kolegą już 44 lata. Gramy głównie w siatkówkę, kiedyś graliśmy 
jeszcze w koszykówkę i piłkę nożną. Powiem panu, że dziś jest trudno 
skompletować dwunastkę do siatkówki.  
     Nie jest też rozwiązaniem, gdy miasto narzuca opłatę, np. 100 zł za 
godzinę wynajmu sali. (To nie jest biznes, bo sale stoją puste – pod-
powiada pani Jończy). Sale nieużytkowane też się niszczą. Ja w Legni-
cy korzystam z sali w tutejszym zamku 30 lat. Dzisiaj jest tutaj woj-
skowa szkoła średnia. Tyle, ile ja włożyłem w tę salę bezinteresownie, 
żeby korzystać z tej sali; kupiłem cały sprzęt do siatkówki, przerobiłem 
cały układ do gry w siatkę, ja to zrobiłem własnym sumptem i z wła-
snej woli. Nic za to nie oczekiwałem, później dostałem dyplom, że 
jestem przyjacielem tej szkoły. 

 
 

urniej łuczniczy – Sędziami, prowadzącymi tę konkuren-

cję, byli państwo Ewa Lobert Supernat i Jan Supernat z TKKF 
Legnica (Dolnośląskie TKKF), z którymi wcześniej przeprowadziłem już 
wywiad. Łącznie w turnieju uczestniczyło 23 reprezentacje, w tym:  
- 7 reprezentacji kobiet z TKKF: Dolnośląskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Mazowieckie i Pomorskie.  
- 16 reprezentacji mężczyzn z TKKF: Łódzkie, Pomorskie, Dolnośląskie, 
Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie. 

     W turnieju brały udział ekipy wojewódzkie, składające się z cztero-
osobowych drużyn: kobiecej i męskiej, bez podziału na kategorie 
wiekowe. Do finału wchodziło 4 drużyny kobiet i 4 najlepsze drużyny 
mężczyzn z najlepszymi wynikami z rundy eliminacyjnej.  
     O kolejności miejsc w rundzie finałowej decydowała ilość zdoby-
tych punktów przez drużynę w strzelaniach finałowych. Przy równej 
ilości punktów, zdobytych przez drużyny, obowiązywała dodatkowa 
seria po 4 strzały (każdy zawodnik w drużynie strzela raz). 
     Poniżej pierwsze trzy miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn 
w turnieju łuczniczym: 

T 

Na podium trzy najlepsze miksty w konkurencji bule, w towarzystwie Organizatorów i przedstawicieli władz krajowych TKKF. Na najwyższym stopniu 
Joanna Kirdejko i Krzysztof Jończy z Dolnośląskiego TKKF, miejsce II Sylwia Chulerańska i Paweł Chulerański (TKKF Otwock), a III Klaudia Lesiak i Kuba 
Rychter (Łódzkie TKKF). Pierwszy od lewej Jacek Bączkowski – Prezes Zarządu Głównego TKKF, a po prawej Karol Oleksy – Przewodniczący GKR TKKF 

i Marek Dziubiński – Prezes Zarządu Sierakowskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego TKKF. 
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- Kobiety:  
1. Jolanta Wilczak, Joanna Kirdejko, Ewa Lobert - Supernat, Marta 
Filipowicz ( Dolnośląskie).  
2. Lidia Jaworska, Anna Struzik, Irena Łaska, Ula Małota – TKKF 
Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie). 
3. Paulina Major, Katarzyna Sikorska – Woźniakowska, Dominika 
Zwolińska, Karolina Bogdańska - TKKF „Dzikusy” (Łódzkie). 
 

- Mężczyźni: 
1. Bartłomiej Sieńczuk, Marcin Brzeziński, Marcin Chylak, Marcin 
Izba – TKKF „Energetyk” Legnica (Dolnośląskie). 
2. Marcin Stępień, Piotr Grzegorzewski, Paweł Grzegorzewski, Jan 
Stępień – TKKF „Dzikusy” (Łódzkie). 
3. Edward Wilczak, Krzysztof Jończy, Paweł Kirdejko, Sławomir 
Pereć  (Dolnośląskie TKKF). 
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Turniej łuczniczy kobiet nadzoruje pani Ewa Lobert – Supernat. 
 Z prawej Krzysztof Piwowar - Prezes TKKF „Azory” (Małopolskie). 

Turniej łuczniczy nadzoruje pan Janusz Supernat. Strzelają zawodnicy 
z Małopolskiego TKKF: Kasper Szkutnik i Kuba Szkutnik. Od lewej ich ojciec - 

Albert Szkutnik – wszyscy z Ogniska TKKF „Wiarus” Niepołomice. 

Na podium najlepsze 3 drużyny w turnieju łuczniczym. Po prawej stronie podium Karol Oleksy z dyplomem za V miejsce i Albert Szkutnik (z synkiem Filip-
kiem) z dyplomem za IV miejsce (obie drużyny z Małopolskiego TKKF). Pierwszy od prawej Władysław Stępień – Członek Zarządu Głównego TKKF. W głębi 

Prezes ZG TKKF Jacek Bączkowski i Wiceprezes ZG TKKF Dariusz Gorczyński. 
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iłka nożna - pięcioosobowa. Sędziami, prowadzącymi tę 

konkurencję, byli panowie Szymon Lizak i Łukasz Araszkiewicz – 
syn znanego piłkarza „Lecha” Poznań. W turnieju, rozgrywanym 

systemem „open” wzięło udział 7 zespołów, podzielonych na dwie 
grupy eliminacyjne - A i B. W grupie A, z udziałem czterech drużyn, 
zwyciężyła drużyna Nr I Wielkopolskiego TKKF, miejsce II zajęła repre-
zentacja Mazowieckiego TKKF, miejsce III Śląskie TKKF, a IV Małopol-
skie TKKF.  

     W grupie B, z udziałem trzech drużyn, zwyciężyła drużyna nr II 
Wielkopolskiego TKKF, miejsce II zajęła reprezentacja Łódzkiego TKKF, 
a miejsce III zespół Dolnośląskiego TKKF.  
     W rozgrywkach półfinałowych zwyciężyły drużyny Nr I i Nr II Wiel-
kopolskiego TKKF, które pomiędzy sobą rozegrały mecz finałowy.  
     Poniżej pierwsze trzy miejsca w tej konkurencji: 
1. Drużyna „UNITED” 1998 Poznań (Wielkopolskie TKKF) w składzie: 
 Piotr Jankowski, Sławomir Dutkiewicz, Łukasz Dylewicz, Marcin 
Chmielewski, Piotr Skrzypczak, Miłosz Woźniak, Patryk Jankowiak, 
Jędrzej Strzódka. 
2. Drużyna TKKF MPK Poznań (Wielkopolskie TKKF) w składzie: 
Sławomir Maik, Piotr Kowalak, Robert Sobkowiak, Krzysztof Szym-
czak, Piotr Mandrysz, Przemysław Bartnicki, Piotr Starosta, Jakub 
Sobisiak. 
3. Drużyna „Centrum” Radom (Mazowieckie TKKF) w składzie: 
 Krzysztof Blank, Piotr Pacyna, Wojciech Pacyna, Igor Tworek, Mate-
usz Strzelecki, Piotr Tworzowski, Łukasz Chodakowski, Szymon Cho-
dakowski, Marcin Górnik, Piotr Nowosielski. 

 
 kilka słów na temat Festiwalu poprosiłem pana Marka Nowaka 
z Ogniska TKKF „Autobusy” Katowice – oto Jego wypowiedź.  

     Do Sierakowa przyjeżdżamy od dwudziestu lat. Preferowane przez 
nas dyscypliny sportowe, to: piłka nożna, szachy, tenis stołowy i łyż-
worolki. Właśnie w tej chwili moi koledzy rozgrywają swój pierwszy 
mecz piłkarski w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Sport dla 
Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”, więc im kibicuję. Na razie jest 
remis, dlatego troszeczkę się denerwuję, lecz myślę, że będzie dobrze. 

 

 

P 

O 
Grają piłkarze „Centrum” Radom z zespołem  
Małopolskiego TKKF (w niebieskich strojach). 

Na podium piłkarze zespołu „Centrum” Radom (TKKF Mazowieckie) – zdobywcy III miejsca w turnieju piłki nożnej 5.osobowej. 
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iatkówka – Sędziującymi tę konkurencję byli: Marian Mój-

ta (Dolny Śląsk), Przemysław Bukowsk (Radom), Witold Kaczma-
rek (Radom) i Andrzej Domagała (Będzin). Turniej rozegrano tylko 
w kategorii mężczyzn „open”, z udziałem siedmiu zespołów: KRS TKKF 

„Pionier” Jastrzębie Zdrój, TKKF Będzin, TKKF „Jedność” Siemianowice 

Śląskie, TKKF „Apollo” Otwock (Mazowieckie), TKKF „Dzikusy” Łódź, 
TKKF Wodzisław oraz Dolnośląskie TKKF. Drużyny podzielono na dwie 
grupy eliminacyjne: A i B, z których do półfinałów awansowały druży-
ny: Wodzisław I, Dzikusy Łódź, „Apollo” Otwock, TKKF Będzin. 
     Do gier finału awansowały zespoły „Apollo” Otwock i „Dzikusy” 
Łódź, które rozegrały bezpośredni pojedynek o I miejsce w turnieju. 
W spotkaniu o III miejsce spotkały się zespoły z Będzina i Wodzisła-
wia. Poniżej wyniki turnieju piłki siatkowej za pierwsze trzy miejsca 
w tej konkurencji: 
1. TKKF „Dzikusy” Łódź, w składzie: Dominik Zwoliński, Krzysztof 
Urbański, Janusz Chałas, Janusz Rajchelt, Marek Sińczak, Mariusz 
Janiak, Krzysztof Romejko. 
2. TKKF „Apollo” Otwock (TKKF Mazowieckie), w składzie: Przemy-
sław Sitek, Dominik Szyszka, Paweł Bukat, Piotr Antosiewicz, Marcin 
Młodzianowski, Mateusz Szostak, Robert Batruk, Kamil Łukasik. 
3. TKKF Wodzisław (TKKF Śląskie). 

 
 pytaniem, czy jest pan sympatykiem siatkówki? – zwracam się 
do pana Jarka z TKKF Będzin.  

     Zgadza się, właśnie kibicuję jednej z drużyn piłki siatkowej ze Ślą-
ska. Oprócz siatkówki pasjonuje mnie bieganie – zwłaszcza maratony. 
Między innymi startowałem już w biegach maratońskich w Paryżu 
i Londynie – przebiegłem całą trasę i oba biegi ukończyłem. Przyjecha-
liśmy tutaj do Sierakowa, aby wypocząć i dobrze się bawić. 

 

 

 

 

S 

Z 

W zielonych strojach reprezentacja TKKF „Apollo” Otwock  
(Mazowieckie TKKF). 

Drużyna TKKF „Dzikusy” Łódź – zdobywca I miejsca w turnieju siatkówki, prezentuje zdobyte trofea.  
Po prawej Jacek Bączkowski - Prezes ZG TKKF oraz Władysław Stępień - Członek ZG TKKF, a zarazem Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Łódź. 
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enis stołowy - Prowadzącym i sędzią głównym tej konku-

rencji sportowej był pan Kazimierz Krupiński z Siemianowic Ślą-
skich. Zawody rozegrano w kategoriach „open” kobiet i mężczyzn, bez 

podziału na kategorie wiekowe i przeprowadzone zostały tylko 
w grach indywidualnych. Zawodnicy z tych samych Ognisk TKKF zosta-
li rozstawieni. Do udziału w turnieju zgłosiło się 45. mężczyzn 
i 9 kobiet, z następujących Ognisk i Zarządów Wojewódzkich TKKF: 
Ognisko TKKF „Dzikusy” (Łódzkie), TKKF Otwock (Mazowieckie), Wiel-
kopolskie TKKF, Śląskie TKKF, Dolnośląskie TKKF, KRS TKKF „Jastrząb” 
Ruda Śląska (Śląskie), TKKF „Autobusy” Katowice (Śląskie). Zawody 
rozegrano systemem do dwóch przegranych, zgodnie z przepisami 
PZTS. Poniżej pierwsze trzy miejsca w turniejach kobiet i mężczyzn. 

- Kobiety:  
1. Katarzyna Jędrocha (Łódzkie).  
2. Katarzyna Jakubik – Bińczak (Śląskie).  
3. Andżelika Romer (Wielkopolskie). 

- Mężczyźni:  
1. Paweł Chulerański - TKKF Otwock (Mazowieckie).  
2. Jacek Słomiany (Śląskie). 
3. Aarne Puu (Małopolskie). 

 
 kilka słów rozmowy poprosiłem pana, prowadzącego turniej 
tenisa stołowego. Nazywam się Kazimierz Krupiński, jestem 

z TKKF Siemianowice Śląskie – odpowiada pan Kazimierz. Na co dzień 
grywamy amatorsko w tenisa stołowego u nas na Śląsku, w obrębie 
Katowic, wraz z kolegami - Leszkiem Słomianym, Grzegorzem Zapo-
tocznym i jeszcze innymi tenisistami stołowymi.  
     W dużych imprezach typu „Grand Prix” Polski albo Mistrzostwa 
Polski Amatorów i Weteranów nie grywam. Tenis stołowy traktuję 
amatorsko, jako odskocznię od problemów dnia codziennego. Do 
udziału w rozgrywkach V Festiwalu zgłoszono 45. mężczyzn i 9 kobiet. 
Rozgrywki przebiegały w koleżeńskiej, sportowej atmosferze, 
a poziom turnieju był wysoki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T 

O 

Drugi od lewej Paweł Chulerański – Zwycięzca turnieju tenisa stołowego, 
a trzeci Piotr Chulerański – zdobywca IV miejsca (obaj TKKF Otwock). 

Kazimierz Krupiński – sędzia tenisa stołowego.  
Obok Aarne Puu (Małopolskie TKKF) III miejsce w turnieju. 

Najlepsi tenisiści stołowi V Festiwalu: Od lewej Jacek Słomiany (II m-ce), Paweł Chulerański (I m-ce), Aarne Puu (III m-ce). 
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 jakiej konkurencji pan startuje? – zwracam się do pana Zbi-
gniewa Krupskiego. Jestem z Siemianowic Śląskich – odpowia-

da pan Zbyszek. Do Sierakowa przyjechała 20.osobowa reprezentacja 
Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z Siemianowic 
Śląskich. Chciałem wziąć udział w rozgrywkach tenisa stołowego, ale 

muszę pauzować, gdyż boli mnie kolano. Mamy tu w Sierakowie 
mocnych zawodników, lecz nigdy nic nie wiadomo, kto wygra. Mam 
nadzieję, że coś z tego będzie. Na tym sprawa polega, żeby przede 
wszystkim dobrze się bawić. W turnieju tenisa stołowego mężczyzn 
nasz zawodnik, Jacek Słomiany, zajął II miejsce. 

 

 
 

 


enis ziemny – Prowadzącym tę konkurencję był pan Jaro-

sław Siebert. Zawody rozpoczęły się w piątek 18 czerwca, ale gry 
finałowe dokończono dopiero w niedzielę 19 czerwca 2022 r. Łącznie 
do udziału w turnieju zgłoszono 26 uczestników, w tym 6 kobiet oraz 

20.mężczyzn. Zawodniczki reprezentowały Mazowieckie i Małopol-
skie TKKF, a zawodnicy: TKKF „Dzikusy Łódź, TKKF Śląskie, Wielkopol-
skie, TKKF Otwock (Mazowieckie) oraz Małopolskie TKKF. Na fotogra-
fii poniżej dekoracja trzech najlepszych tenisistów. 

 

  
 

W 

T 

Pan Zbigniew Krupski z TKKF Siemianowice Śląskie. Tenis stołowy kobiet: I m-ce Katarzyna Jędrocha (Łódzkie), II m-ce Kata-
rzyna Jakubik (Śląskie). Przy podium pani Grażyna Felczak z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki i pan Władysław Stępień – Członek ZG TKKF. 

Najlepsi zawodnicy V Festiwalu w tenisie ziemnym. Od lewej: Krzysztof Nowak (II), Patryk Gryziak (I) i Dominik Kuliberda (III).  
Zawodników dekoruje pan Karol Oleksy – zastępca Komendanta Festiwalu. Z prawej pani Grażyna Felczak z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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     Poniżej pierwsze trzy miejsca kobiet i mężczyzn. 

- Kobiety: 
1. Monika Wasilewska (Mazowieckie). 
2. Eliza Konowrocka (Mazowieckie). 
3. Eliza Kusak (Mazowieckie). 

- Mężczyźni: 
1. Patryk Gryziak (Mazowieckie). 
2. Krzysztof Nowak (Śląskie). 
3. Dominik Kuliberda (Łódzkie). 

 
 kilka słów komentarza poprosiłem pana Jarosława Sieberta, 
prowadzącego turniej tenisa ziemnego.  

     Oprócz tenisa obsługiwałem jeszcze dwie dyskoteki oraz ognisko 
dla uczestników Festiwalu - dodał pan Jarek. Po okresie pandemii 

przyjechało do Sierakowa wiele osób; na dyskotece bawiło się około 
350 osób, a największym zadowoleniem jest to, że te 350 osób od-
wraca się w stronę konsoli i klaszcze, czyli dobrze się bawi.  
     Słyszałem, że bawiono się gdzieś do trzeciej nad ranem?  
Nie - tylko do pierwszej. Ale dochodzące ze sceny odgłosy i dźwięki 

były pozytywne, bo poszczególni uczestnicy imprezy mieli prawo 
bawić się do woli.  
     Ile osób startuje w tenisa ziemnego? Jest dosyć liczna obsada: 
dwudziestu mężczyzn i sześć kobiet. Piątkowy turniej kobiet mamy już 
rozstrzygnięty od I do III miejsca, a jeśli chodzi o mężczyzn, robimy 
teraz środkową drabinkę i prawdopodobnie będziemy grać jeszcze 
jutro.  Dziękuję i do miłego….  

 
piątkowy wieczór, po smakowitej kolacji, na zakończenie pierw-
szego dnia rywalizacji sportowej w konkurencjach punktowa-

nych do klasyfikacji generalnej w rywalizacji województw, uczestnicy 

V Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej” mieli 
możliwość wziąć udział w zabawie tanecznej przy muzyce dyskoteko-
wej, przy której bawiono się do godzin nocnych. 

 
 

O 

W 

Tenisiści Małopolskiego TKKF – Józef Szczepanek i Mariusz Pomirczy. Pan Jarosław Siebert – prowadzący turniej tenisowy i Zbigniew Tomiak – 
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF. 

Scena dyskotekowa, gdzie porą wieczorową w uczestnicy V Festiwalu Sportu dla Wszystkich mogli wesoło spędzać swój czas w Sierakowie. 
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obota – 18 czerwca 2022 r.: O godz. 9.00 wznowiono 

dalszy ciąg rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, punktowanych do 
klasyfikacji generalnej w rywalizacji województw, które kontynuowa-

no też w  godzinach popołudniowych. Ponadto rozpoczęto zmagania 
w konkurencjach nieobjętych punktacją do klasyfikacji generalnej  
województw.  Poniżej sobotnie konkurencje sportowe.  

 
1. Badminton – na hali sportowej, 

2. Koszykówka uliczna - na boisku do koszykówki, 
3. Piłka plażowa - na boisku do piłki plażowej, 

4. Szachy - na Zielonej Świetlicy, 
5. Bieg po kopercie - na bieżni stadionu. 

6. Blaszki – obok Zielonej Świetlicy  
7. Rzut lotką do tarczy - w hali sportowej, 

8. Rzut kaloszem, 
9. Slalom hokejowy - na bieżni stadionu, 


adminton - (kometka). Prowadzącym i sędzią głów-

nym tej konkurencji był Tadeusz Kowalczyk z Małopolskiego 
TKKF. Łącznie do udziału w tej konkurencji zgłoszono 39 uczestników, 
w tym 8 kobiet z następujących Ognisk i Zarządów Wojewódzkich 
TKKF: Dolnośląskie, Śląskie, Łódzkie, Małopolskie i Wielkopolskie.  
     Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zawodnicy, wytypowani przez 
macierzyste ogniwa TKKF, zgłosili się do turnieju, dlatego w zawodach 
udział wzięło 27 zawodników, w tym 8 kobiet i 19 mężczyzn. Turnieje 
kobiet i mężczyzn rozegrano systemem pucharowym. Poniżej pierw-
sze trzy miejsca kobiet i mężczyzn w punktacji tej konkurencji: 

 - Kobiety: 
1. Katarzyna Jędrocha (Łódzkie). 
2. Anna Lewicka – Stępień (Łódzkie). 
3. Sonia Furmanek (Małopolskie). 

- Mężczyźni - Grupa A (młodsza): 
1. Kamil Czysch (Łódzkie).  

2. Maksymilian Sowiczak (Wielkopolskie).  
3. Sławomir Wolski (Śląskie). 

- Mężczyźni - Grupa B (starsza): 
1. Maciej Kozieł (Małopolskie). 
2. Aleksander Kamiński (Małopolskie). 
3. Marek Kremer (Małopolskie). 

 
anie Tadziu - zwracam się do Tadeusza Kowalczyka - mojego 
serdecznego kolegi z Małopolskiego TKKF - proszę o kilka słów, 

tak od serca, na temat turnieju badmintona, prowadzonej przez 
pana konkurencji podczas V Festiwalu. Cieszę się, że tak dużo za-
wodników zgłosiło się do turnieju. Mamy 27 zawodników, w tym 
osiem kobiet i 19 mężczyzn powyżej 40 lat. Turniej przebiega spraw-
nie, rozgrywany jest systemem pucharowym, tzn. przegrywający daną 
partię zawodnik odpada z turnieju. Zawody dopingowało wielu kibi-
ców, a każda udana akcja nagradzana była gromkim aplauzem.
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Najlepsi badmintoniści grupy B (starszej) prezentują zdobyte trofea. Od lewej Olek Kamiński (II), Maciej Kozieł (I), Marek Kremer (III) – wszyscy z Mało-
polskiego TKKF Przy podium Tadeusz Kowalczyk – sędzia główny tej konkurencji, prowadzący tę dyscyplinę sportu w Małopolskim TKKF. 
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     Wracając z hali sportowej, gdzie rozgrywano turniej kometki, po 
drodze udało mi się przeprowadzić kilka krótkich wywiadów. 

 
zy często jesteście państwo w Ośrodku w Sierakowie z racji 
różnych uroczystości? – pytam państwa Piechowiaków z Pozna-

nia, spacerujących z dziećmi. 
      Ależ skąd, nasza córka z TKKF-u tutaj rządzi, my już jesteśmy 
dziadkami i mamy dwóch wnuków, którzy są teraz z nami. 
     Przecież to nie przeszkadza, żeby się bawić - nie w sensie stricto 
zabawowym, ale sportowym?  
     Myślę, że będziemy się bawić razem z wnuczkami, ale jeszcze nie 
dzisiaj - odpowiada pani Piechowiakowa. 

 
am przyjemność rozmawiać z Mirosławem Goździowskim - 
moim znajomym z Radomskiego TKKF. Ilu Was przyjechało na 

obchody 65.lecia TKKF do Sierakowa? – pytam Mirka.  
     Przyjechało nas tutaj 34 osoby. Nasi piłkarze z RSS „Centrum” 
Radom zajęli w turnieju piłkarskim II miejsce. W konkurencji bule 
startowały też nasze dziewczyny, lecz jeszcze nie wiem, jakie zajęły 
miejsce. Ja osobiście w niczym nie startowałem, bo jestem po opera-
cji, lecz muszę się pochwalić, że byłem już tutaj dwunasty raz i byłem 
mistrzem w tenisie ziemnym 6 razy pod rząd. Miło te wszystkie moje 
pobyty w tutejszym Ośrodku w Sierakowie wspominam, a także to, że 
znowu mogliśmy razem się spotkać. 
     Jak Ciebie zobaczyłem na hali tenisa stołowego, to zaraz sobie 
przypomniałem, że kiedyś już z sobą rozmawialiśmy - na 100%. Przed 
wyjazdem do Sierakowa mój kolega Andrzej namawiał mnie, abym 
zabrał rakietkę do tenisa stołowego, w którego też grałem, lecz uwa-
żałem, że noga po operacji jest ważniejsza od tenisa stołowego, więc 
pauzowałem. Dziękuję Ci Mirku – do następnego spotkania! 

 
ozmawiam z panem Jakubem Wachowiakiem, odpowiedzial-
nym za dyżur służby medycznej w czasie trwania V Festiwalu 

Sportu dla Wszystkich, prosząc o krótki komentarz.  
     Opiekujemy się tutaj uczestnikami Festiwalu przez dwa dni: 18 i 19 
czerwca. Ja reprezentuję tutaj swoją firmę „JaWa-Med.” Jest to pry-
watna firma medyczna, świadcząca usługi medyczne na zlecenie.  
     Czy miał pan już jakieś interwencje medyczne?  
     Kilka interwencji już było – głównie jakieś otarcia, czy zranienia, ale 
nic poważnego. Wczoraj mój współpracownik miał małą akcję – 
komuś kleszcza wyciągał. Jest tutaj bardzo ładnie, piękne tereny leśne 
są, pogoda dopisuje, oby tak dalej. Życzę spokojnego dyżuru! 

 

 

oszykówka uliczna – Sędzią, prowadzącym tę konku-

rencję, był pan Marian Trojanek z TKKF HPC Poznań. W turnieju 
udział wzięło cztery zespoły, reprezentujące następujące Ogniska lub 
wojewódzkie struktury TKKF: „Apollo” Otwock (Mazowieckie), TKKF 
„Chrobry” Jastrzębie Zdrój (Śląskie), TKKF „Dzikusy” Łódź (Łódzkie), 
TKKF „Autobusy” Katowice (Śląskie). Każdy zespół składał się 
z czterech osób - trzech zawodników i jeden rezerwowy.  

     Poniżej trzy najlepsze zespoły w koszykówce ulicznej oraz ich skła-
dy osobowe: 
1. TKKF „Apollo” Otwock (Mazowieckie) w składzie: Robert Kasprzak, 
Kamil Stachowski, Rafał Stachowski, Michał Jędryszka. 
2. TKKF „Chrobry” Jastrzębie Zdrój (Śląskie) w składzie: Aleksander 
Góra, Szymon Adamczyk, Krzysztof Cubiński, Jakub Cuber. 
3. TKKF „Dzikusy” Łódź, w składzie: Dominik Zwoliński, Krzysztof 
Urbański, Krystian Knap, Tomasz Bogdański. 
 

 
 

C 

M 
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W białej koszulce Tadeusz Kowalczyk z Małopolskiego TKKF,  
jako sędzia, prowadzący turniej badmintona. Z lewej Jurek Chodurek.  

Olek Kamiński (Małopolskie TKKF) i Maksymilian Sawiczak  
(Wielkopolskie TKKF) w przyjacielskim geście po meczu. 

Jakub Wachowiak - ratownik medyczny obsługujący V Festiwal. 
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iatkówka plażowa – Prowadzącym i sędzią głównym 

tej konkurencji był Marian Mójta – Sekretarz Zarządu Głównego 
TKKF, a zarazem Prezes Dolnośląskiego TKKF. W turnieju kobiet wy-
stąpiły tylko cztery drużyny, które rozegrały swe mecze systemem 
każdy z każdym. Zespoły kobiet reprezentowały dwa województwa -
Łódzkie TKKF i Śląskie TKKF.  
     W turniejach mężczyzn walczono w dwóch grupach: A (rocznik 
1982 i starsi) i B (rocznik 1983 i młodsi). Zespoły męskie reprezento-
wały następujące województwa: Łódzkie, Śląskie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie i Mazowieckie. 
     Łącznie wśród mężczyzn sklasyfikowano 12 zespołów, po 6 zespo-
łów w każdej z grup. Poniżej po trzy najlepsze zespoły kobiet i męż-
czyzn z grup A i B. 

- Kobiety:  
1. Michalina Konsek – Paulina Babiarz (Śląskie). 
2. Dominika Siemińska – Sylwia Zbąska (Śląskie). 
3. Joanna Komorek – Iwona Chudzik (Śląskie). 

- Mężczyźni: 
- Grupa A (starsza): 
1. Dominik Zwoliński – Krzysztof Urbański (Łódzkie). 
2. Przemysław Kościelny – Maciej Szaynowski (Dolnośląskie). 
3. Wojciech Kowalik – Michał Faryna (Śląskie). 

- Grupa B (młodsza): 
1. Dominik Kuliberda – Janusz Hałat (Łódzkie). 
2. Marcin Stępień – Paweł Grzelewski (Łódzkie). 
3. Łukasz Rajchelt – Krzysztof Romejko (Łódzkie). 

 

 
 
 

S 

Koszykówka uliczna na kortach stadionu w Sierakowskim Centrum Sportowo-Szkoleniowym TKKF. 

 

O Festiwalowe punkty na plaży walczą panie.  
Na pierwszym planie zawodniczki z Łódzkiego TKKF. 

Najlepsze zespoły w siatkówce plażowej 
(Grupa B – młodsza) w towarzystwie Organizatorów. 
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zachy – Prowadzącym tę konkurencję był pan August Jakubik 

– Prezes Ogniska TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska (Śląskie TKKF). 
Zanim rozpoczęto turniej przeprowadziłem z panem Augustem krót-

ką, koleżeńską rozmowę i poprosiłem o odpowiedź na kilka pytań.  

 
 jakiego pan jest Ogniska TKKF i jakie prowadzicie tam sekcje – 
zapytałem pana Augusta. Jestem prezesem Ogniska TKKF „Ja-

strząb” Ruda Śląska. Uprawiamy koszykówkę, piłkę nożną i biegi.  
     W Internecie dużo o Was słyszałem i macie wiele osiągnięć.  

    Coś tam w naszym życiu robimy, coś działamy, mamy swoich przed-
stawicieli w kilku dyscyplinach festiwalowych. Mnie przypadł zaszczyt 
prowadzić dzisiaj turniej szachowy, w ramach obchodów 65.lecia 
TKKF, więc go prowadzę.  

     Bardzo dziękuję i myślę, że będziemy dobrze się bawić, bo osobi-
ście też biorę udział w dzisiejszym turnieju szachowym.  
     Do udziału w turnieju szachowym zgłosiło się 23 zawodników 
z następujących wojewódzkich zarządów TKKF: Małopolskiego, Łódz-
kiego, Pomorskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego oraz 
Kujawsko-Pomorskiego. 

S 

Z 

Najlepsze pary kobiet w siatkówce plażowej kobiet – wszystkie trzy pary ze Śląskiego TKKF. 
Paniom gratuluje Karol Oleksy – Zastępca Komendanta Festiwalu, a zarazem Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF. 

Z prawej August Jakubik, który po grze w tenisa ziemnego zdąża na 
Zieloną Świetlicę, by poprowadzić turniej szachowy. 

Przy szachownicy Wiktor Paweł Piwowarski z TKKF Dobczyce (Małopol-
skie) i Jego wnuk - Piotr Piwowarski – zdobywca V miejsca w turnieju. 
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     Turniej szachowy rozegrano systemem pucharowym, bez podziału 
na kategorie wiekowe. Zawody przeprowadzono tylko w grach indy-
widualnych, a każdą partię rozgrywano bez ograniczeń czasowych.  
     Poniżej trzech najlepszych zawodników w tej konkurencji:  

1. Jerzy Szymoda (Śląskie).  
2. Władysław Łopatka (Małopolskie). 
3. Maciej Szaynowski (Dolnośląskie). 

 

 
zachy były ostatnią konkurencją, punktowaną do klasyfikacji 
generalnej w rywalizacji województw, w ramach V Ogólnopol-

skiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dl Niepodległej”.  

     Poniżej dalsze wyniki, opinie i komentarze z festiwalowych zmagań 
w konkurencjach indywidualnych, nieobjętych punktacją generalną 
w rywalizacji województw. Zacznę od konkurencji „blaszki”.  


Laszki – Tę widowiskową konkurencję obsługiwał pan An-

drzej Staszczyk z TKKF Dobczyce – Członek Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF. W prowadzeniu zawodów pomagał panu 
Andrzejowi Zbyszek Kieć z Małopolskiego TKKF. Zawody przeprowa-
dzono na trawniku w rejonie Zielonej Świetlicy Ośrodka w Sierakowie.  

W turnieju udział wzięło 76 uczestników, w tym 25 kobiet i 51 męż-
czyzn, z następujących organizacji wojewódzkich TKKF: Lubuskie, 
Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Łódzkie, Wielkopolskie, Mazo-
wieckie, Pomorskie. Każdy zawodnik wykonywał 10 rzutów. O miejscu 
w końcowej klasyfikacji decydowała suma zdobytych punktów. 

 

 
 

S 
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Na podium zwycięzcy turnieju szachowego: I miejsce Jerzy Szymona (Śląskie TKKF) II miejsce Władysław Łopatka (Małopolskie TKKF). 

 Z lewej strony podium Członek ZG TKKF pan Władysław Stępień, a z prawej pani Grażyna Felczak z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Przy stoliku sędziowskim do konkurencji blaszki pan  
Andrzej Staszczyk z TKKF Dobczyce (Małopolskie TKKF). 

Najlepsze panie w konkurencji blaszki. Emilia Olszewska (II), Paulina 
Major (I) i Katarzyna Wolniakowska (III). W środku Maja Popczyńska – IV 
miejsce wśród dzieci. Z lewej pan Władysław Stępień z Łódzkiego TKKF. 



-24-     

     Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydowa-
ło 10 dodatkowych rzutów po trzy blaszki. Poniżej po trzy najlepsze 
zawodniczki i zawodnicy w tej konkurencji festiwalowej:   

- Kobiety:  
1. Paulina Major (Łódzkie). 
2. Emilia Olszewska (Śląskie).  
3. Katarzyna Wolniakowska (Łódzkie). 

- Mężczyźni:  
1. Przemysław Sitek (Mazowieckie). 
2. Nikodem Katrycz (Lubuskie). 
3. Kamil Łukasik (Mazowieckie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ieg po kopercie – Sędziami, prowadzącymi tę konku-

rencję, byli panowie – Marek Wojtczak z Poznania, Marek Do-

bierski i Andrzej Tymusz – Zastępca Komendanta Festiwalu. Przy tej 

konkurencji zawodnik miał biec po torze w kształcie koperty na czas, 
tylko raz. Czas uzyskany przez niego decydował o zajętym miejscu 
w klasyfikacji końcowej. Łącznie w tej konkurencji udział wzięło 38 
uczestników, w tym 16 kobiet i 22. mężczyzn z następujących woje-
wództw: Łódzkie, Małopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Wielko-
polskie, Pomorskie, Lubuskie.  
     W punktacji końcowej tej konkurencji pierwsze trzy miejsca wśród 
kobiet i mężczyzn zajęli: 

- Kobiety: 
1. Emilia Olszewska (Śląskie). 
2. Joanna Kirdejko (Dolnośląskie). 
3. Paulina Jajus (Śląskie). 

- Mężczyźni: 
1. Jacek Drewienkowski (Pomorskie). 
2. Jacek Nowak (Śląskie). 
3. Mariusz Jajus (Śląskie). 

 
     Zapytany przeze mnie sędzia, pan Marek Wojtczak, o frekwencję 
w turnieju, który niedawno się rozpoczął, odpowiedział, że jak dotąd 
do zawodów zapisało się już 24 zawodników: dzieci, kobiet i męż-
czyzn, więc zapowiada się dość liczny udział w tej konkurencji. 

B 

Blaszkami rzuca pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. Obok Zbyszek Kieć,  
też z Małopolskiego TKKF, współprowadzący tę konkurencję sportową. 

Przyjmowanie zapisów do biegu po kopercie  
przez sędziego, prowadzącego tę konkurencję. 
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zut lotką do tarczy – Sędziami i prowadzącymi tę 

konkurencję byli panowie Rafał Hudowicz i Henryk Waraczyński. 

W tej konkurencji zawodnicy wykonywali 5 rzutów lotką do tarczy. 
Suma zdobytych punktów decydowała o zajętym miejscu. Łącznie 
w tej konkurencji udział wzięło 79 uczestników, w tym: 11 dzieci, 22 
kobiety i 46 mężczyzn z następujących Województw: Śląskie, Mało-
polskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie i Pomorskie. 
     W punktacji końcowej tej konkurencji pierwsze trzy miejsca wśród 
dzieci, kobiet i mężczyzn zajęli:  

 Dzieci: 

1. Sonia Major (Łódzkie). 
2. Lena Zwolińska (Łódzkie). 
3. Ksawery Chrzanowski (Łódzkie). 

- Kobiety: 
1. Jolanta Wilczak (Dolnośląskie). 
2. Anna Skura (Mazowieckie). 
3. Jolanta Szczypior (Mazowieckie). 

- Mężczyźni: 
1. Arkadiusz Grzybowski (Łódzkie). 
2. Piotr Cierpniak (Pomorskie). 
3. Krzysztof Rudawski (Małopolskie). 

R 

Bieg po kopercie nadzoruje pan Andrzej Tymusz – Zastępca Komen-
danta Festiwalu, jeden z sędziów tej konkurencji. 

Bieg po kopercie pań. Od lewej: Joanna Kirdejko (II), Emilia Olszewska (I), 
Paulina Jajus (III). Dekoracji dokonuje Prezes ZG TKKF Jacek Bączkowski. 

Mariusz Jajus (Śląskie) - III miejsce w biegu po kopercie. Z lewej Prezes 

ZG TKKF Jacek Bączkowski, z prawej Wł. Stępień – Członek ZG TKKF. 

Mała Alicja Jajus, idąc przykładem taty,  
także zdobyła dyplom za aktywność. 

Jolanta Wilczak (Dolnośląskie) – I miejsce w rzucie lotką pań, 
w towarzystwie członka ZG TKKF pana Władysława Stępnia. 

Arkadiusz Grzybowski (Łódzkie) – I miejsce w rzucie lotką mężczyzn, 
w towarzystwie pana Władysława Stępnia. 
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obotnia konkurencja, rzut lotką, była ostatnią w tym dniu konku-
rencją V Festiwalu Sportu dla Wszystkich, nieobjętą punktacją 

generalną w rywalizacji województw. Do rozegrania w niedzielę 19 
czerwca 2022 r. pozostały jeszcze konkurencje: rzut kaloszem, slalom 
hokejowy, a na sam koniec test Coopera, określający poziom kondycji 
fizycznej. Polegał on na pokonaniu (biegnąc lub idąc) jak najdłuższego 
dystansu w ciągu 12 minut, ale o tym już później.  
     Sobota była szczególnie pracowitym dniem Festiwalu, bowiem na 
jego uczestników, oprócz rywalizacji sportowej, czekało jeszcze uro-
czyste spotkanie, połączone z wręczeniem wyróżnień 65.lecia TKKF 

w Sali Reprezentacyjnej Muzeum-Zamku Opalińskich w Sierakowie, 
o czym wspomniałem już wcześniej.  
     Zanim przejdziemy do kolejnych relacji z uroczystych obchodów 
65.lecia TKKF, przejdźmy po leśnych ścieżkach Sierakowskiego Ośrod-
ka w poszukiwaniu dobrych ujęć oraz wywiadów, przeprowadzonych 
z uczestnikami V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej”. Wywiady te przeprowadzi mój serdeczny 
kolega z Małopolskiego TKKF - Karol Oleksy – Zastępca Komendanta V 
Festiwalu, a zarazem Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
TKKF - Karolku możesz zaczynać. 

 
opiero w sobotę - 18 czerwca 2022r., udało mi się dokonać kilku 
wywiadów z uczestnikami V Festiwalu Sportu dla Wszystkich 

w Sierakowie. Nazywam się Karol Oleksy, na festiwalu pełnię funkcję 
Z-cy Komendanta V Festiwalu, na co dzień jestem przewodniczącym 
Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF w Warszawie, natomiast w Krako-
wie jestem wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF. Wraz z moim przyjacielem z Krakowa, Władkiem Łopatką, który 
na co dzień jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF i redaktorem naczelnym „Kuriera Małopolskiego TKKF”, wydali-
śmy z okazji 65.lecia TKKF „Kurier TKKF” Nr 1 i teraz chcemy wydać 
„Kurier TKKF” Nr 2, poświęcony w całości V Festiwalowi Sportu dla 

Wszystkich. Akurat mam trochę luzu w pracy Komendy V Festiwalu 
i udałem się do znakomitych sędziów z Dolnośląskiego TKKF, prowa-
dzących turniej łuczniczy. 
      Siedzimy sobie na tarasie domku „Warty”, w którym mieszkają. 
Zaraz ich przedstawię i porozmawiamy o V Festiwalu, o ich pracy 
społecznej w TKKF. Gospodarze poczęstowali mnie świetną kawą.  

     Przedstawiam naszym czytelnikom sympatyczne małżeństwo 
z Dolnośląskiego TKKF: Ewa Lobert-Supernat i Jan Supernat.  
      Red.: Powiedzcie w jednym zdaniu o sobie.  
- Ewa Lobert-Supernat - jestem z Legnicy, zajmujemy się łukami od 
wielu lat, oczywiście w formie rekreacji. 
- Jan Supernat - też jestem z Legnicy, naturalnie łuki, ale nie tylko, 
zajmujemy się też innymi dyscyplinami: tenis stołowy, strzelanie - 
kbks, pistolet. 
     Red.: Wiem, że od lat przyjeżdżacie do Sierakowa i prowadzicie 
turniej łuczniczy. Jak postrzegacie start w tym turnieju zawodników, 
którzy strzelają pierwszy raz i tych, którzy mają celne oko? 
     E: Nas bardzo cieszy, jeżeli jest ktoś i po raz pierwszy chce spróbo-
wać swoich sił, udzielamy wszelkiej instrukcji, pomagamy i staramy 
się ich zachęcić, już znamy taką zasadę, że jak ktoś pierwszy raz strze-
la, to dobrze strzela. 
     Red.: A jak Ty Janku to postrzegasz? 
     J: W tym jest dużo prawdy, zdarza się, że pierwszy strzał był celny, 
o już jest dycha, a następne poza tarczą, pod tarczą, bo już jest eufo-
ria, która wzięła górę. Wracając generalnie do tych łuków, które tu 
prowadzimy, najczęściej dwudniowo, to drugi dzień jest ciekawszy, 
gdyż już startują zawodnicy, którzy nieźle strzelają i jest zdecydowa-
nie ciekawiej, bo ich strzały lokują się w środkowej strefie tarczy. 
     Red.: Jesteście uczestnikami festiwali od lat, nie tylko sędziujecie, 
ale też uczestniczycie we wszystkim, co się tu dzieje. Jak postrzega-
cie inne ekipy będące na festiwalu? 
     E: Powiem tak, szalenie fajne są te ekipy, które się tak wzajemnie 
wspomagają, jest wytypowana grupa zawodników do startu, ale 
wszyscy kibice stają obok i śpiewają, kibicują, mobilizują, jest to na-
prawdę świetne. I co najważniejsze, co nas najbardziej cieszy, jest to, 
że są młodzi ludzie i oni się świetnie bawią. Okazało się, że w czasie 
naszych zawodów mamy małych dzieci prosiły, aby one też mogły 
wystartować i okazało się, że mama szuka sposobu na swoje dziecko, 
żeby ono mogło rozwijać swoją pasję. I to jest świetne. 
     J: Potwierdzam to, co powiedziała Ewa, bo wśród wczorajszych 
strzelców był młody chłopak, który w tej ekipie wyróżniał się na plus. 
Był naprawdę dobry, koledzy bardzo go za to chwalili i on też był  

S 

D 

Na podium Sonia Major z Łódzkiego TKKF - I miejsce 
 w rzucie lotką wśród dzieci. 

Rzut lotką dzieci. Xawery Chrzanowski - III (Łódzkie TKKF) i Lena  
Zwolińska – II (Łódzkie TKKF) w towarzystwie Organizatorów.  

Państwo Ewa Lobert - Supernat i Jan Supernat na tarasie domku „Warta”. 
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w dwójnasób zadowolony, bo czuł, że jest na swoim miejscu i robi to 
dobrze. Innym także się to podoba i są w stanie pochwalić, mimo 
rywalizacji.  
     Red.: Ewa, czy w swoim życiu prywatnym uprawiałaś jakiś sport 
w ogóle?  
     E: Zawodowo nie, natomiast rekreacyjnie zawsze strzelectwo, 
łucznictwo. Ja jestem taką osobą, która lubi się zajmować wszelaką 
rekreacją. Na co dzień uprawiam strzelanie z kbks-u, pistolet sporto-
wy, nordic walking - to są takie podstawowe dyscypliny. Ponadto 
uprawiam też pływanie.  

     Red.: A Ty Janku? 
      J: Ja zaczynałem od skoku wzwyż. W 1961 roku skakałem 175 cm, 
wtedy się skakało stylem przerzutowym, potem biegałem. W miarę 
upływu lat to się zmieniło, bo oprócz uprawiania sportu, to pomaga-
my też innym poprzez działalność społeczną. Mam uprawnienia do 
strzelania sportowego i robię to. W Legnicy mamy szkołę - mundu-
rówkę, o profilu wojskowym i policyjnym, więc młodzież musi zaliczać 
na oceny strzelanie - to właśnie robimy. Oprócz tego gram w tenisa 
stołowego i sam prowadzę klub; kiedyś była to pierwsza liga, teraz 
jest trzecia i czwarta liga. I sam gram na poziomie czwartej ligi.      
     Red.: A co uprawiasz dla samego siebie, że masz tak dobrą syl-
wetkę? 
     J: Masz rację, za dwa lata strzeli osiemdziesiątka. My dużo chodzi-
my na rajdy piesze oraz z kijkami - zwłaszcza po górach. Mamy świet-
ną grupę: 30 – 40 osób i sunia także nam towarzyszy. I robimy to 
systematycznie. Ja w zeszłym roku zachorowałem na koronawirusa, 
trochę byłem w szpitalu, później zapalenia płuc, i te marsze doprowa-
dziły mnie do powrotu do jakiegoś zdrowia.  
     Red.: Ewa, co byś powiedziała osobom, które nie dbają o swoje 
zdrowie – coś, co pozwoliłoby naprowadzić ich na tory myślenia 
o zmiany w swoim życiu na zdrowy tryb życia? 
     E: Staram się wszystkich zachęcić, do chociaż minimum, takiego 
konkretnego działania rekreacyjnego dla swojego zdrowia. Miałam to 
szczęście, że pracowałam w swoim zakładzie w dziale kadr i zajmowa-
łam się rekreacją. Jest mi niezmiernie miło, kiedy spotykam osoby, 
które wtedy były dziećmi, a dzisiaj też mają swoje dzieci; okazuje się, 
że wszyscy w międzyczasie zainteresowali się łukami, siatkówką 
i innymi sportami, które prowadziliśmy w tym zakładzie, jako ognisko 
zakładowe i to wszystko przełożyło się na te rodziny. Mam satysfak-

cję, że przekazałam im to, że nie warto siedzieć w domu. Nasze im-
prezy są pod hasłem, że „w niedziele nie ma nas w domu”; sanki, 
narty, spacery i inne, udało się to wpoić, więc uważam, że jest to 
obowiązkowe. Cieszę się, że udało mi się namówić wielu znajomych 
na różne zajęcia i ćwiczenia. Oni widzą, że ja mogę, to oni też mogą. 
     J: Jako TKKF organizowaliśmy zloty. Ponownie odzyskaliśmy siebie. 
Działamy w dwóch miastach - w Legnicy i Wałbrzychu.  Do Wałbrzy-
cha często wyjeżdżamy i chodzimy tam po górach, mamy sporą grupę 
i uprawiamy różne dyscypliny sportu w sposób rekreacyjny. 
     Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w tym ośrodku, bo ośrodek jest 

pięknie położony, jest doskonałe powietrze, lasy sosnowe mają to do 
siebie, że jest dużo czystego powietrza, dlatego często tu przyjeżdża-
my, bo nas tu ciągnie. Jest tu świetna atmosfera, widzimy uśmiech-
niętych ludzi – tak, to jest bardzo budujące, a dodatkowo jest dużo 
młodzieży. 
    E: Dodam jeszcze, że jest wspaniałą sprawą, że my na Dolnym 
Śląsku prowadzimy dolnośląską spartakiadę rekreacyjną. Zawsze jest 
11 dyscyplin, to tak scala nasze województwo. Uczestnicząc w tych 
rozgrywkach my równocześnie się integrujemy. I to jest bardzo fajne. 
A konkurencje, to między innymi: bule, turniej łuczniczy, molki, kaja-
karstwo. Właściwie całe Dolnośląskie TKKF jest zaangażowane, bo 
trzeba tu przyjechać i uczestniczyć w różnych konkurencjach. 
     J: Każdorazowo kto inny organizuje tę spartakiadę i odbywają się 
one w różnych miejscach Dolnego Śląska. I mało tego, nowe ogniska 
się tworzą, bo usłyszeli albo się dowiedzieli o tych imprezach i to się 
rozwija. I to jest budujące. Teraz wracamy i w takiej małej miejscowo-
ści, Chwalimecz, znalazła się grupka ludzi z sołtysem na czele, którzy 
stwierdzili, że my zrobimy coś u siebie. I to jest bardzo cenne. 
     Red.: Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że być może na Dol-
nym Śląsku zrobimy taki festiwal, prezes Marian Mójta zapowie-
dział, że zaprosi wszystkich do odwiedzenia Dolnego Śląska. 
     E: Jesteśmy tacy szczęśliwi, że mamy takiego prezesa, Jego tu nie 
ma, to możemy powiedzieć, że wspólnie z małżonką stara się nam 
pomóc, pomagają nam rozwinąć tę naszą działalność, starają się 
niesamowicie i jest fajnie, bo my już stanowimy taką dolnośląską 
rodzinę. Niezależnie skąd jesteśmy, czy z Jeleniej Góry czy ze Świdnicy 
albo z Legnicy lub z innych miejscowości, to czujemy się świetnie 
w swoim gronie, przyciągamy następnych chętnych, którym to się 
bardzo podoba; to jest właśnie to, za co Mu bardzo dziękujemy. 
     Dziękujemy też za bardzo przyjemną z Tobą rozmowę. 

 


est już pora obiadowa w sobotę. Akurat do Komendy V Festiwalu 
przyszedł August Jakubik z Rudy Śląskiej, był sędzią i organizato-

rem szachów na festiwalu, ze swoich obowiązków wywiązał się zna-
komicie. Przybliżę Państwu jego osobę. 
     Red.: August, opowiedz coś o sobie? 
     A: Jestem prezesem Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF „Ja-
strząb” z Rudy Śląskiej. Na co dzień uprawiamy kilka dyscyplin, specja-

lizujemy się głównie w biegach, ale nie zapominamy o koszykówce, 
piłce nożnej, pamiętamy o siatkówce i nordic walking, głównie stara-
my się promować aktywny styl życia ludzi normalnych, czyli nie zawo-
dowców, tylko tych, którzy chcą coś zmienić, zacząć żyć aktywnie 
i taka forma naszej działalności jest na co dzień przyjęta. Staramy się 
tę formę promować od 25. lat i myślę, że nam się to udaje.  

J 

Państwo Ewa Lobert – Supernat i Jan Supernat 
przy obsłudze konkurencji „łuki”. 

Andrzej Lewandowski (Dolnośląskie), Jan Supernat (Dolnośląskie) 
i Henryk Żak (Małopolskie TKKF) w koleżeńskim ujęciu. 
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     Red.: Przyjechałeś do Sierakowa na V Ogólnopolski Festiwal 
Sportu dla Wszystkich, czy wcześniej bywałeś już w Sierakowie? 
     A: Wybierałem się wielokrotnie, ale zawsze coś wyskakiwało 
w ostatniej chwili i dopiero teraz się udało, jestem tu po raz pierwszy 
i jestem zachwycony. Powiedziałem sobie, że nie jest to ostatni raz. 
     Red.: Przywiozłeś swoją ekipę z Rudy Śląskiej i jak oni się spisali -
jeżeli chodzi o wyniki sportowe? 
     A: Przywiozłem skromną ekipę, bo tylko 11 osób, ale bardzo ak-
tywną. Te 11 osób było w swoich kategoriach w ósemkach, czyli wszy-
scy punktowali. Najwyższe, 2. miejsce w tenisie stołowym, a pozostali 
miejsca punktowane. Można jeszcze raz powiedzieć - skromna ekipa, 
ale bardzo aktywna. 
     Red.: Ze Śląska jest bodajże 9 ekip na Festiwalu, czy Wy macie 
jakąś rywalizację sportową między tymi ekipami na Śląsku? 
     A: My współpracujemy i rywalizujemy, jak jest nasz wojewódzki 
zlot TKKF, który od paru lat jest corocznie organizowany w Katowi-
cach. Była przerwa przez pandemię. We wcześniejszych zlotach zaw-
sze była sportowa rywalizacja między śląskimi TKKF-ami. Natomiast 
na co dzień współpracujemy, staramy się wspólnie układać kalendarz 
biegów, czy innych imprez, żeby to wszystko wspólnie działało.  

     Red.: Jesteś pierwszy raz na tej imprezie, ciekaw jestem Twojej 
oceny tej rywalizacji w różnych dyscyplinach, sam też sędziowałeś 
szachy i to bardzo sprawnie, jak odbierasz to zaangażowanie ludzi, 
którzy są amatorami i uprawiają sport dla własnej przyjemności? 
     A: Trzeba do tego podejść z punktu widzenia amatora, bo ja mam 
za sobą bogatą karierę zawodową. Organizowałem Mistrzostwa 
Świata w biegu 24. godzinnym. Kilkakrotnie Mistrzostwa Polski i tu 

należy to rozdzielić. Patrząc z punktu sportowca amatora, wszystko 
jest okej, tu mamy się cieszyć wspólną rywalizacją, nie patrzeć głów-
nie na ten wynik, tylko patrzeć z satysfakcją na to, że możemy być 
razem i możemy razem rywalizować. I właśnie ten zlot w Sierakowie 
pokazuje, że ludzie się bawią, ludzie się cieszą i rywalizują. 
     Red.: Opowiedz też o swojej karierze sportowej, bo wiem, że 
masz bardzo bogatą? 
     A: Jest takie uknute powiedzenie „po to się urodziłem, żeby biegać” 
i drugie powiedzenie „życie bez biegania traci sens”. Ja te dwa motta 
życiowe realizuję. Zawsze biegam, zawsze jestem aktywny i kolejne 
motto na dalsze lata - „umrzeć w biegu”, to już bardzo dalekie motto, 
ale takie mam założenie. Dlatego cały czas jestem aktywny i nie pa-
trzę na wiek, bo nasz wiek, to tylko metryka. Ważna jest nasza głowa. 
Moja głowa mówi mi, że lat mam „naście” i to robię, dlatego zdoby-
łem samodzielnie Santiago de Compostella, Watykan, zrobiłem 42 
maratony w 42 dni i robię wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim 
staram się być przykładem dla ludzi młodszych, którym pokazuję, że 
mimo wieku można wiele rzeczy zrobić i udaje mi się to. 
     Red.: Co byś powiedział ludziom młodym, nie sportowcom, żeby 
zostali działaczami, bo mamy wielu działaczy w słusznym wieku i już 
się wykruszają, owszem w naszych imprezach startują dzieci już od 
dwóch, czy trzech lat i tutaj problemu nie ma, natomiast jest brak 
młodych działaczy? 
     A: Ja też z tym problemem się borykam, dlatego też starałem się 
w moim ognisku zaangażować do zarządu młodych ludzi. Udało się,  
mam skarbnika, który jest z rocznika 1984, mam też członka zarządu, 
który jest z roku 1986, to są ludzie dużo  młodsi od nas, bo my Karol 
mamy już trochę więcej lat i udaje się. Metoda jest trudna, ale wydaje 
mi się, żeby tych ludzi włączyć w organizację, jeżeli to zrobimy, oni się 
poczują odpowiedzialni, wtedy w przyszłości będą naszymi dobrymi 
działaczami, właśnie na arenie TKKF, czy jakichś innych organizacji. 

Nie izolujmy się, bierzmy młodych, pokazujmy tę ścieżkę i oni na pew-
no zostaną. 
     Red.: Mam nadzieję, że Twoje wskazówki przeczytają w „Kurierze 
TKKF” Nr 2 młodzi ludzie, ale też zasłużeni działacze i być może to 
zaprocentuje ku chwale naszej organizacji, serdecznie Ci dziękuję za 
rozmowę 
      A: Życzę, żeby tak się stało. Dziękuję. 

 


zisiaj, w sobotnie popołudnie, w reprezentacyjnej sali Muzeum 
Zamku Opalińskich w Sierakowie odbędzie się uroczystość 

z okazji 65.lecia TKKF. Czołowym działaczom TKKF z całej Polski, 
obecnym na V Festiwalu Sportu dla Wszystkich, wręczone zostaną 
„Medale 65.lecia TKKF”. 
     Lecz zanim to nastąpi przeprowadzę rozmowę z naszą panią sekre-
tarz V Festiwalu, która nominację na tę funkcję otrzymała od Komen-
dy V Festiwalu dwa dni temu. 

     Przedstawiam świetną działaczkę z Wielkopolskiego TKKF - Monikę 
Werblińską, na co dzień Wiceprezes Wielkopolskiego TKKF od r. 2020.  
     Red.: Jesteśmy na V Festiwalu Sportu dla Wszystkich w Sierako-
wie. Jak postrzegasz ten Festiwal? 
     M: Festiwal jest wyjątkowy pod względem frekwencji. Jeżdżę tu od 
25. lat i po raz pierwszy jest na ośrodku około 550 osób. W niektórych 
przypadkach kilka lat, czy kilkanaście lat temu, było to 2000 z miej-
scowymi osobami, ale teraz frekwencja dopisała. Wróciliśmy po 

D 

August Jakubik, prowadzący konkurencję szachy,  
weryfikuje listę uczestników turnieju szachowego. 

August Jakubik – Prezes Ogniska TKKF „Jastrząb” 
Ruda Śląska (Śląskie TKKF). 
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okresie pandemii, wszyscy są spragnieni - stęsknili się za Sierakowem, 
według mnie jest to bardzo udany festiwal, wszystko dopisało, pogo-
da też, Jeszcze dzisiaj przed nami jest impreza, czyli ognisko, które też 
będzie wyjątkowe. Bo ja na takim festiwalu ogólnopolskim po raz 
pierwszy będę na ognisku, na którym będzie cała Polska, ponieważ 
my, jako Wielkopolska, organizujemy zloty wojewódzkie - zawsze we 
wrześniu, już od 30 lat i jest to zawsze udana impreza. Stąd myślę, że 
całej Polsce dzisiejsze pieczenie kiełbasek przy muzyce się spodoba. 
     Red.: Uczestniczysz w pracach Komendy Festiwalu, która stara się 
zabezpieczyć wszystkie sprawy, związane z przeprowadzeniem 
festiwalu. Jak Twoja pomoc dla Komendy, jako sekretarz V Festiwa-
lu,  jest bardzo ważna, to wiemy, jak Ci się z nami współpracuje?  
     M: Nie mnie oceniać, jak pracuję i jak jestem przydatna, natomiast 

ze wszystkimi osobami współpracuje mi się bardzo dobrze, nie ma 
żadnych konfliktów, problemy rozwiązujemy na bieżąco. Komenda, 
w domku - Warcie nr 3, pracuje 24 godziny na dobę, ponieważ roz-
wiązuje na bieżąco wszystkie problemy, natomiast ja jestem osobą 
przychodzącą i gdy jestem potrzebna, to służę pomocą. Wypisuję 
głównie dyplomy, ale też pomagam przy bieżących sprawach. 
     Red.: W imieniu Komendy dziękuję Ci za te słowa, to jest bardzo 
przyjemny komplement. Wspomniałaś, że przez pandemię nie było 
tych spotkań, ale widząc tyle osób startujących w prowadzonych 
przez nas rozgrywkach, jak postrzegasz ich rywalizację? 
     M: To jest impreza rekreacyjna, uczestniczą w niej głównie amato-
rzy, widzę spore zacięcie i w każdej dyscyplinie walka jest ostra. Jeżeli 
ktoś zapisze się na listę startujących i startuje, to daje z siebie wszyst-
ko. Gra na 100 procent, a nawet dwieście, i myślę, że to jest takie 
fajne, mimo że miał to być start na luzie i na zasadzie dobrej zabawy. 
Powiem tak - jestem z Wielkopolski, wczoraj nasza drużyna „United” 
grała w piłkę nożną i doceniam ich zaangażowanie, są to fajni chłop-

cy, którzy od 1998 roku przyjeżdżają tutaj z nami i mam taki dowód 
namacalny, że się tym cieszą i zawsze, jak wyjeżdżają z pucharem za 
pierwsze, drugie, czy trzecie miejsce, to wtedy są z tego dumni. Więc 
myślę, że nie tylko drużyny Wielkopolskie, ale wszystkie inne zespoły 
walczą do końca o to złoto. 
     Red.: Ile osób Was przyjechało z Wielkopolski? 
     M: Około 70-80 osób, bo mieszkają też poza ośrodkiem TKKF-u. 
Najliczniejszą drużyną jest MPK Poznań, oni też zdobyli drugie miejsce 
w piłce nożnej. Muszę się tym sukcesem pochwalić, bo mam najśwież-
sze informacje. 
     Red.: A czy myślisz, że znajdziecie się na „pudle” w klasyfikacji 
generalnej? 
     M: Myślę, że Śląsk nas wyprzedzi. Najsilniejsi jesteśmy w piłce 
nożnej. Natomiast startują też nasi zawodnicy w konkurencjach indy-
widualnych, więc wydaje mi się, że będziemy w środku klasyfikacji. 
     Red.: Na Festiwalu jest 9 województw, więc środek, to piąte 
miejsce, ale uważam, że będziecie na pudle? 
     M: Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. 
     Red.: Czy Ty sama uprawiasz jakiś sport, czy rekreację u siebie, 
w Poznaniu? 
     M: Ja osobiście nie jestem po Akademii Wychowania Fizycznego, 
sport w moim życiu jest zawsze amatorski. Mój tata działa w ognisku 
HCP TKKF i przez to już od 4-go roku życia uczestniczę w takich po-
dobnych imprezach, ale głównym moim konikiem, dyscypliną, którą 
kocham, to jest narciarstwo. Narciarstwo zjazdowe - typowa rekre-
acja, ale w ogóle sporty zimowe; łyżwiarstwo i jazdę na rowerach, ale 
nie mam za dużo czasu. Chodziłam też na siłownię, lecz z biegiem lat 
obowiązki w Wielkopolskim TKKF-ie zabierają mi dużo czasu.  
     Red.: A czy na bieżąco coś systematycznie uprawiasz? 
     M: Jak wspomniałam chodziłam na siłownię, trochę jazdy na rowe-
rze, raczej umiarkowany wysiłek fizyczny. Teraz nawiążę do mojego 
horoskopu - jestem bykiem i mam w swoich horoskopie wszystko tak 
umiarkowanie, lubię sport i uprawiam go dla przyjemności, jak tylko 
oczywiście znajdę wolną chwilę. Nie mam takiego samozaparcia, więc 
nie uprawiam systematycznie jakiejś dyscypliny, ale tylko sporadycz-
nie, jak mam czas i ochotę. 
     Red.: Co powiesz o Sierakowie? 
M: Sieraków wszyscy kochają, należy tu przyjechać, przeżyć festiwal 
i zakochać się w Sierakowie. Byłam tutaj w 1998 roku, mój prezes 
przedstawił mnie dyrektorowi Markowi Dziubińskiemu i powiedział, że 
będziemy razem współpracować, organizując zielone szkoły i tak się 
stało. Jestem tu trzy, cztery razy w roku.  
     Red.: Jakie masz plany na wakacje? 
     M: Na pewno polskie morze, jadę trochę do Gdańska i Gdyni, będę 
też tydzień w Warszawie. 
     Red: Ostatnie pytanie, za tydzień wybory w Wielkopolskim TKKF? 
     M: Zjazd wojewódzki 25 czerwca w naszej siedzibie w Poznaniu. 
Będzie to XIX Zjazd Delegatów Wielkopolskiego TKKF. Myślę, że mnie 
wybiorą na nową kadencję, a prezesem zostanie ponownie Darek 
Gorczyński. Do tej pory współpracowało mi się z nim dobrze, musimy 
się dogadywać. Znamy się już kilkanaście lat, znamy swoje mocne 
i słabsze strony, no i jak dotąd udało się nam wykonać dobrą robotę 
w TKKF-ie. Czasem w wewnętrznej dyskusji mamy różne zdania, ale 
zawsze się dogadujemy. Ludzie nas znają i doceniają to, co robimy. 
     Red.: Dziękuję za rozmowę, życzę Ci zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności w tym co robisz i udanych wyborów na wojewódzkim zjeździe. 
     M: Ja też dziękuję. 

 
 

o wywiadów z uczestnikami V Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
jeszcze wrócimy, a teraz spod Sierakowskiego Centrum Sporto-

wo-Szkoleniowego TKKF ruszamy autokarem do Sierakowa, gdzie, 
zgodnie z programem obchodów Jubileuszu 65.lecia TKKF, zaplano-
wano kolejny punkt obchodów tej uroczystości. O godz. 17.00 
w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie czołowi działacze TKKF 
z całej Polski, obecni na V Festiwalu, zostali wyróżnieni pamiątkowy-
mi Medalami 65.lecia TKKF za wybitne zasługi w działalności sporto-
wo-rekreacyjnej. Uroczystość wręczenia pamiątkowych medali swą 

obecnością zaszczycili m.in. pani Grażyna Felczak z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, pan Witold Maciołek – Burmistrz Miasta i Gminy 
Sieraków, pan Marek Dziubiński - Prezes Zarządu Sierakowskiego 
Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF. Uroczyste spotkanie odbyło 
się w Sali reprezentacyjnej Muzeum Zamku Opalińskich. Pamiątkowe 
medale, przy współudziale wymienionych już osób, a także członków 
Komendy i sędziego głównego Festiwalu, pana Dariusza Abramuka, 
a zarazem prezesa Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, 

D 

Monika Werblińska – Sekretarz V Festiwalu Sportu dla Wszyst-
kich, a zarazem Wiceprezes Wielkopolskiego TKKF. 
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w asyście pocztu sztandarowego TKKF, wręczał wyróżnionym osobom 
Prezes Zarządu Głównego TKKF pan Jacek Bączkowski. Honorową 
asystę pocztu sztandarowego pełnili członkowie Ogniska TKKF „Azo-
ry” z Małopolskiego TKKF. 
     Miłą niespodzianką dla uczestników uroczystości było wystąpienie 
dyrektora, a zarazem kustosza Muzeum Zamku Opalińskich, pana 
Roberta Jędrzejczaka, który przedstawił historię zamku i jego byłych 
właścicieli z rodu Opalińskich. Ich portrety zdobią Salę Reprezenta-

cyjną Muzeum Zamku Opalińskich. Na zakończenie, przy przysłowio-
wej lampce szampana, uczestnicy spotkania mieli okazję do wspo-
mnień i poznania tajemnic tego urokliwego kątka nadwarciańskiej 
Ziemi, której bogactwo zdarzeń i losy wielu pokoleń przeszły już do 
historii. 
     Poniżej pamiątkowe ujęcia z uroczystości w zamku, którego dzie-
jów strzegą w podziemnych kryptach członkowie tego staropolskiego 
rodu, jakim był ród Opalińskich. 

 
                                                                     

         Z medalem Andrzej Staszczyk z Małopolskiego TKKF.   

   Uroczystość otwiera Karol Oleksy - Przewodniczący GKR TKKF. 

Medal prezentuje pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. Z medalem pani Ludwika Mondzielewska (Dolnośląskie TKKF). 

Przemawia pan Witold Maciołek – Burmistrz Miasta i Gminy Sieraków. 

Pamiątkowe ujęcie: Prezes ZG TKKF Jacek Bączkowski i Karol Oleksy. 
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     Na uroczyste spotkanie, w sportowych strojach, przybyli również 
przedstawicie ekipy TKKF „Celuloza” z Kwidzyna (Pomorskie TKKF). 
Szefem ekipy „Celulozy” (na fotografii w czerwonych strojach) był pan 
Marek Kordowski (stoi pierwszy od lewej). W trakcie uroczystości, po 
oficjalnym zakończeniu wręczania medali 65.lecia TKKF działaczom 
TKKF, za wybitne zasługi w działalności sportowo-rekreacyjnej, na 

ręce Komendanta Festiwalu pana Dariusza Gorczyńskiego, w imieniu 
ekipy „Celulozy” pan Marek Kordowski przekazał symboliczny upomi-
nek, jako podziękowanie za organizację i prowadzenie jubileuszowe-
go V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla 
Niepodległej”. 

 
 

    Życzenia od Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich składa pan Dariusz Abramuk – Prezes Zarządu Federacji, a zarazem Sędzia Główny V Festiwalu. 

 
      Sierakowski zamek rodu Opalińskich odbudowano w jednym 
skrzydle na zachowanych pozostałościach tzw. zamku Opalińskich, 
wzniesionego na miejsce XIV. wiecznej, drewnianej warowni, strzegą-
cej przeprawy przez rzekę Wartę. W XVI w. zamek przebudował Piotr 
Opaliński, który w wieku XVIII został zniszczony. Obiekt zrekonstru-
owano w latach 1991-1995, a od roku 1995 mieści się w nim muzeum 
(po wydobyciu w latach 1991-1994 z podziemnej krypty grobowej 
kościoła pobernardyńskiego sarkofagów członków rodu Opalińskich).  
Najcenniejsze zbiory muzeum, to 5 sarkofagów rodziny Opalińskich, 
którzy byli właścicielami zamku i miasta Sierakowa w latach 1591-

1749. Muzeum prezentuje też zabytki archeologiczne, wydobyte 
z ziemi podczas prac restauracyjnych na zamku - szkło, ceramikę, 
kafle piecowe, od XV do XVII wieku, oraz zabytki kultury materialnej 
Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Oprócz podziemnej kryp-
ty jest tutaj stała ekspozycja wnętrz zamkowych i zbiór pamiątek po 
rodzie Opalińskich. Odbywają się tutaj cyklicznie koncerty muzyki 
klasycznej, a poddasze tego obiektu służy do ekspozycji wystaw cza-
sowych. Przy zamku odbywają się plenery malarskie, organizowane są 
festyny i imprezy, np. pokazy wojów wczesnośredniowiecznych. 
Aktualnie dyrektorem muzeum jest pan Robert Jędrzejczak, o którym 

W czerwonych strojach przedstawiciele ekipy TKKF Kwidzyn (Pomorskie). Reprezentanci Małopolskiego TKKF prezentują Medale 65.lecia TKKF. 
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już wspomniałem. Radzie Naukowej Muzeum przewodniczy prof. Jan 
Skuratowicz. Muzeum - Zamek Opalińskich  zdobyło  w  2001 roku  

tytuł  „Turystycznej  Perły Wielkopolski". Poniżej kilka następnych, 
pamiątkowych fotek z naszego pobytu w tym zamku. 

 

 gościnnego Muzem Zamku Opalińskich w Sierakowie wróćmy na 
teren Sierakowskiego Centrum Sportowo- Szkoleniowego TKKF. 

Jednym z kolejnych moich rozmówców jest pan Dariusz Gorczyński – 
Komendant V Festiwalu Sportu dla Wszystkich. 
     Panie Darku, już w roku 2016, uczestnicząc w XI Festiwalu Sportu 
i Zdrowia na terenie tutejszego Ośrodka, zauważyłem, że jest pan 
bardzo zżyty ze sportem i z TKKF-em. Jak to faktycznie jest? Proszę 
o kilka słów na ten temat. 
     Przede wszystkim ukończyłem sportową uczelnię, czyli Akademię 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu i jestem z zawodu nauczycielem 
wychowania fizycznego. Pracowałem kilka lat w szkole i ten sport 

właściwie czuję od zawsze. Już, jako dziecko, uprawiałem kolarstwo 
i to jest taka moja koronna dyscyplina – zresztą z małymi sukcesami. 
Studiując na AWF-ie spotkałem pana profesora Wieczorka, który był 
wtedy prezesem Wielkopolskiego TKKF i bardzo dużo wiedzy o TKKF 
przemycał wszystkim studentom.  
     Od lat nasza sportowa, integracyjna impreza, nosi nazwę Festiwal 
Sportu i Zdrowia dla Wszystkich, natomiast w tym roku ma jeszcze 
w nazwie podtemat - „Aktywni dla Niepodległej”, bo ta aktywność 
jest najważniejsza. Nie chodzi nawet o ten wynik sportowy, lecz 
o aktywność, którą powinniśmy zaszczepiać w dzieciach i aktywność 
ta powinna być z nami do samej śmierci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Z 

Podziemne krypty w zamku z prochami rodu Opalińskich. Drzewo genealogiczne rodu Opalińskich od XVI do XVIII wieku. 

Sala Reprezentacyjna Zamku z portretami jego byłych właścicieli. Most na rzece Warcie w rejonie Zamku Opalińskich w Sierakowie. 

Migawki z terenu Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF. 
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     W sobotę 18 czerwca, tuż po kolacji, kończąc cykl swoich krótkich 
wywiadów z uczestnikami V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla 
Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”, poprosiłem pana Jacka 
Bączkowskiego – prezesa Zarządu Głównego TKKF, o krótkie pod-
sumowanie tej jubileuszowej imprezy z okazji 65.lecia TKKF. 
 - W mojej ocenie, chociaż może być ona subiektywna, impreza bardzo 

się udała. Złożyło się na to kilka czynników, przede wszystkim bardzo 
duża liczba uczestników, biorących udział w naszej uroczystości.    
Imprezę planowaliśmy na około 300 osób, a przyjechało ponad 500. 
Drugim, ważnym czynnikiem był fakt, że dopisała pogoda, bo uczest-

nicy byli zakwaterowani w domkach kempingowych, więc wiadomo, 
że pogoda odgrywa tutaj dominującą rolę.  
    Panie prezesie, pracy tutaj na miejscu było naprawdę dużo, wiele 
spraw należało uzgodnić i przygotować, tym bardziej, że wielu pre-
zesów zarządów wojewódzkich TKKF nie przyjechało, zwłaszcza 
z tych bardziej odległych województw; uczestników przysłali, lecz 
sami nie przyjechali – proszę to skomentować. 
     Zgadza się, pracy było dużo i myśmy nad tą imprezą już zaczęliśmy 
pracować od stycznia – od początku roku, bo pewne ustalenia już 
wtedy poczyniliśmy i dalej szliśmy już w tym kierunku; regulamin 
i przygotowanie wszystkiego. Do tego należy jeszcze dodać, że impre-
za połączona była z obchodami 65.lecia TKKF, dlatego trzeba było 
dokonać jeszcze różnych czynności - organizacyjnych i innych, związa-
nych z obchodami tego Jubileuszu. 
     Normalnie, każdego roku planowane jest zorganizowanie wła-
snym sumptem takiego spotkania sportowego, poszerzonego w tym 
roku, z okazji naszego Jubileuszu – proszę coś na ten temat? 
 – Tak, planujemy co roku, ale ostatnia taka impreza była dwa lata 
temu, bo była pandemia i w roku ubiegłym nasza impreza się nie 
odbyła, z uwagi na ograniczenia, więc imprezy nie można było zorga-
nizować. Generalnie każdego roku organizujemy naszą imprezę w tym 
Ośrodku, który, miejmy nadzieję, będzie dalej istniał. 
     Bardzo dziękuję za przygotowanie tego Jubileuszu i za osobisty 
wkład pana prezesa, bo pan jest tutaj duszą i motorem, ale – prze-
rwał mi zdanie pan Prezes – proszę zauważyć, kto tutaj z nami pracu-
je, bo trzeba tutaj podkreślić znakomitą pracę Komendy Festiwalu: 
Dariusza Gorczyńskiego – komendanta, Jego zastępców: Karola Olek-
sego, Andrzeja Tymusza, Monikę Werblińską – sekretarza oraz Dariu-
sza Abramuka - sędziego głównego V Festiwalu – to były dusze tego 
Festiwalu. 
      Bardzo dziękuję panu prezesowi i myślę, że ten „Kurierek” Nr 2 
nie powinien być gorszy od wydanego już „Kuriera TKKF” Nr 1. 

 
Chwila relaksu w gronie rodzinnym.  Ryszard Kowalski - Wiceprezes Zarządu Głównego TKKF, a zarazem Prezes Kujawsko-Pomorskiego TKKF. 

Pierwszy od prawej Prezes Zarządu Głównego TKKF, Jacek Bączkowski, 
podczas odprawy z kierownikami ekip wojewódzkich TKKF. 
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o bogatym, pełnym dniu wrażeń, w sobotni, czerwcowy wieczór, 
od godziny 21.00 dla uczestników V Festiwalu zorganizowano 

spotkanie integracyjne przy ognisku, połączone z pieczeniem kiełba-
sek. W kameralnym nastroju, w blasku ogniska, błyskach lamp apara-
tów fotograficznych i skocznych dźwiękach dyskotekowej aparatury, 
Prezes Zarządu Głównego TKKF, Jacek Bączkowski, przy współudziale 
członków Zarządu Głównego TKKF, Komendy i Sędziego Głównego V 
Festiwalu, dokonał dekoracji zwycięzców kilku, zakończonych już 
konkurencji sportowych, co wcześniej już przedstawiłem.   
     W sobotni wieczór, przy skocznych rytmach i melodiach z naszych 
młodzieńczych lat, szybko upływał bawiącym się przy ognisku festiwa-
lowy czas. Obsługę elektronicznej aparatury zabezpieczał przedsta-
wiony już wcześniej Jarosław Siebert. W miłym, sportowym gronie, 
tanecznymi krokami zakończyliśmy kolejny dzień V Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”.  
     Była pieczona kiełbaska i kufel piwa, a kolejny swój wywiad z za-
wodniczkami, które zakończyły już swoje konkurencje sportowe, 
przeprowadził mój znakomity kolega i przyjaciel - Karol Oleksy. Chcąc, 
choć na chwilę, odłożyć swe obowiązki służbowe w Komendzie Festi-
walu, przybył do jaru na skraju sierakowskiego Ośrodka, gdzie zapło-
nęło ognisko, aby się zrelaksować. Karolku – opowiadaj. 

 

 
 

zas szybko mija. Jesteśmy już po kolacji, a więc czas na ognisko 
w głębokim jarze na Ośrodku. Udało mi się spotkać dwie mło-

dziutkie zawodniczki - Sonię i Lenę, które z powodzeniem startowały 
w konkurencjach rekreacyjnych, w rzucie lotkami do tarczy, biegały 
po kopercie i rzucały blaszkami na stolik. Rozmawiam z mamą, Domi-
niką Zwolińską. 
     Red.: Dominika, proszę, przedstaw swoją rodzinę. 
     D: Jesteśmy dwojako rodziną: Sonia Major i Lena Zwolińska. Po-
chodzimy z Łodzi. 
     Red.: Czy jesteście pierwszy raz w Sierakowie, czy też bywaliście 
tutaj już wcześniej? 

     D: Od ośmiu lat jeździmy do Sierakowa.  
     Red.: W czym startowaliście wczoraj lub dzisiaj? 
     D: Dziewczyny wygrały w rzucie lotką do tarczy, startowały też 
w biegu po kopercie i rzucały blaszkami. Ja osobiście startowałam 
w siatkówce plażowej i zdobyłam trzecie miejsce, a więc brązowy 
medal. W łucznictwie z drużyną kobiecą, której byłam członkiem, 
zdobyliśmy srebrne medale. I właściwie to były moje starty.  
     Red.: Przyjeżdżasz z rodziną od wielu lat do Sierakowa, jak po-
strzegasz te imprezy, które TKKF organizuje w Sierakowie? 
     D: Myślę, że gdyby imprezy były źle organizowane, my byśmy tutaj 
nie przyjeżdżali, a przyjeżdżamy już kilka lat.  
     Red.: Mieszkacie w Łodzi, o czym mówiłaś wcześniej. Jak wygląda 
sportowe życie Waszej rodziny na co dzień? 
     D: Moja rodzina, jak i rodzina męża, jesteśmy bardzo usportowio-
ne. Ja i mój mąż gramy w siatkówkę halową i w siatkówkę plażową, 

a dziewczyny mają szarfy, koła - po prostu gimnastykę artystyczną. 
Sonia dużo gra na rurce, druga rodzina uprawia piłkę ręczną. Lena 
uprawia pływanie i bardzo dużo medali zdobywa w tej dyscyplinie. 
     Red.: To dobrze, że dbacie o to, aby Wasze dzieci rozwijały się też 
sportowo, tak dla własnego zdrowia. A Wy, jako rodzice, co upra-
wiacie na co dzień? 
     D: Jak już powiedziałam siatkówka, jedna i druga, natomiast tata 
zajmuje się bieganiem – joggingiem. 
     Red.: Na pewno oglądałaś rywalizację różnych zawodników, czy 
drużyn z różnych województw, jak postrzegasz tę rywalizację? 
     D: Myślę, że między ekipami jest duża chęć takiej rywalizacji przy-

jacielskiej, sędziowie stwarzają problemy bardziej takie, że rośnie 
wtedy to napięcie, ale ludzie z różnych województw są naprawdę 
zgrani i w przyjaźni są rozgrywane spotkania meczowe. 
     Red.: Cieszę się, że udało się Wam odnieś takie sukcesy, a jeste-
ście zadowoleni z pobytu tutaj - zwracam się do dzieci? 
     - Sonia: Ja bardzo. 
     - Lena: Jeziorko jest fajne i woda jest ciepła. 
     - Szymon: Ja bym tu jeszcze został i nie wyjeżdżał. 
     Red.: A co powie o sobie tata? 
     - Tata: Do tego, co powiedziała żona, dodam bieganie, pływanie na 
basenie, jazdę na rowerze; staramy się to robić wspólnie z żoną. 
     Red.: Serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę Waszej całej rodzi-
nie dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, także na niwie sportowej. 
     - Dominika: Pięknie dziękujemy. 

P 

C 

Jarosław Siebert przy ognisku obsługuje aparaturę muzyczną. 

 

Rodzina Zwolińskich i Majorów. Tylny rząd – od lewej: Łukasz Major, 
Dominika Zwolińska, Paulina Major, Władysław Stępień i Dominik 

Zwoliński. Z przodu od lewej: Sonia, Szymon i Lena. 

Przygotowania do dekoracji najlepszych zawodników  
w konkurencjach: rzut lotką, blaszki i bieg po kopercie. 
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     Na ognisku organizatorzy V Festiwalu ogłosili wyniki kilku zakoń-
czonych już konkurencji sportowych V Festiwalu i dokonali dekoracji 
ich zwycięzców. Były to konkurencje: rzut lotką, blaszki i bieg po 
kopercie, nieobjęte punktacją do klasyfikacji generalnej w rywalizacji 
województw. Wyniki te, oraz galerię fotografii, zamieściłem już wcze-
śniej, więc teraz prezentuję kilka wybranych ujęć z sobotniego ogni-

ska. Dekoracja zawodników, którzy nie wzięli udziału na integracyj-
nym ognisku, nastąpi w następnym dniu, czyli w niedzielę 19. czerwca 
br. podczas końcowej klasyfikacji V Festiwalu Sportu dla Wszystkich. 
Poniżej galeria pamiątkowych fotografii z tego ogniska. Myślę, że 
w naszej pamięci długo pozostaną miłe wspomnienia. 

 

 

 
 
 

 
 

Przeżyjmy to jeszcze raz. Prezes Zarządu Głównego TKKF Jacek Bączkowski, jako Gospodarz ogniska. 
„Świętego ognia” pilnuje Józef Szczepanek z TKKF „Azoty” Tarnów (Małopolskie TKKF). 

Pamiątkowe ujęcie przy ognisku. Monika Werblińska (Sekretarz  
V Festiwalu), Władysław Stępień (ZG TKKF), Dariusz Gorczyński (Ko-
mendant Festiwalu) i Dariusz Abramuk (Sędzia Główny Festiwalu). 

Podczas dekoracji Xawery Chrzanowski (Łódzkie (TKKF) za III m-ce 
w rzucie lotką dzieci. Od lewej Karol Oleksy (Z-ca Komendanta Festi-

walu), Jacek Bączkowski (Prezes ZG TKKF), Leszek Tytko (Prezes Mało-
polskiego TKKF) i Władysław Stępień (Łódzkie TKKF). 
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iedziela – 19 czerwca 2022 roku była ostatnim dniem 

obchodów 65.lecia TKKF w Sierakowskim Centrum Sportowo-
Szkoleniowym TKKF, w którym dogrywano końcówkę tenisa ziemne-
go. W niedzielę przeprowadzono też dwie konkurencje nieobjęte 
punktacją do klasyfikacji województw, przeniesione z soboty, czyli 
rzut kaloszem i slalom hokejowy. Jako ostatni był test Coopera, ogło-
szenie wyników i dekoracja najlepszych zawodników i zespołów oraz 
klasyfikacja generalna województw, lecz po kolei. 
  Tuż po śniadaniu podszedł do mnie pan Mieczysław Tabinowski – 
Prezes Ogniska TKKF „EnerGosport” z Częstochowy, zadając mi pyta-
nie? - dlaczego w „Kurierze TKKF” Nr 1 nic nie ma na temat Mieczy-
sława Hrehorowa, który ma dzisiaj 97 lat, a był głównym założycielem 
TKKF w Polsce? Pana Mieczysława zna dobrze Antoni Jazienicki - 
Prezes Śląskiego TKKF – dodał pan Tabinowski mówiąc, że osobiście 
też zna tego zacnego człowieka. To pytanie bardzo mnie zaskoczyło. 
     W „Kurierze TKKF” Nr 1, pisząc na temat powołania do życia 
i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, i jego głów-
nych założycieli, bazowałem na sprawdzonych, udokumentowanych 
źródłach archiwalnych i nie znalazłem informacji o panu Mieczysławie 
Hrehorów, jako jednym z głównych założycieli w Polsce TKKF. Brak 
również Jego nazwiska i podpisu pod tekstem Uchwały Założycielskiej 
TKKF z 3 maja 1957 roku, której archiwalny wyciąg zamieściłem na 
stronie Nr 4 „Kuriera TKKF” Nr 1. To miłe, że Mieczysław Tabinowski 
wspomniał swojego imiennika, co świadczy, że ma szacunek dla ludzi 

zasłużonych dla sportu i rekreacji, o których nie wolno nam zapo-
mnieć. Z zebranych informacji rodzi się przecież nasza historia. Było 
mi jakoś niezręcznie, więc chcąc wyjaśnić sprawę raz jeszcze sięgną-
łem do źródeł historycznych i odnalazłem sporo pochlebnych słów na 
temat tego zasłużonego działacza sportu i rekreacji, o którym chociaż 
króciutko wspomnę w końcowej części niniejszego „Kuriera” Nr 2. 

 
rzejdźmy raz jeszcze w rejon stadionu sportowego ośrodka, gdzie 
rozgrywano ostatnie konkurencje V Festiwalu Sportu dla Wszyst-

kich, żeby utrwalić wyniki festiwalowych zmagań, by mogły przejść do 
historii. Tuż obok bieżni stała już grupka chętnych do udziału w  rzucie 
kaloszem oraz w slalomie hokejowym. 
     O przedstawienie się poprosiłem panią, pomagającą przy prowa-
dzeniu tych konkurencji: Nazywam się Agnieszka Kamieniarz, jestem 
z Wielkopolskiego TKKF Do Sierakowa przyjechała nas mała grupa, 
około 15 osób wraz dziećmi, aby dobrze się bawić i dobrze się bawi-
my. Właśnie pomagam przy prowadzeniu tych dwóch konkurencji. 
     Serdecznie dziękuję pani Agnieszko. 
    Łącznie przy obsłudze rzutu kaloszem i slalomu hokejowego pra-
cowało 5 osób, a odpowiedzialnym za tę konkurencje był pan Dariusz 
Gorczyński – Komendant V Festiwalu. W składzie Komisji był także 
Andrzej Tymusz - Zastępca Komendanta Festiwalu, Janusz Roguski 
(Śląskie TKKF) i pani Agnieszka Kamieniarz, którą już przedstawiłem.  
     Przejdźmy więc do tych konkurencji. 


zut kaloszem. Łącznie w tej konkurencji startowało 59 

osób, w tym: 17 dzieci (do lat 12), 13 kobiet i 29 mężczyzn. Za-

wodnicy reprezentowali następujące organizacje wojewódzkie TKKF: 
Dolnośląskie, Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, 

N 

P 

R 

Przy ognisku w sobotni wieczór było gwarnie i wesoło. 
Tak się bawiono na ognisku. W tanecznym rytmie 

Ela i Marek z Małopolskiego TKKF. 

Rzut kaloszem pań dopingują panowie. Do rywalizacji w rzucie kaloszem przystępują panowie. 
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Śląskie, Małopolskie. Każdy zawodnik miał do wykonania dwa rzuty. 
Zawodnikowi zaliczany był najdłuższy rzut (pierwsze miejsce dotknię-
cia kalosza ziemi). Przy takie samej zdobytej odległości o kolejności 
miejsc decydował rzut dodatkowy. W punktacji końcowej tej konku-
rencji pierwsze trzy miejsca wśród dzieci, kobiet i mężczyzn zajęli: 

- Dzieci: 
1. Jakub Kirdejko (Śląskie). 
2. Sonia Major (Łódzkie). 
3. Lena Zwolińska (Łódzkie). 

- Kobiety: 
1. Karolina Bogdańska( Łódzkie). 
2. Klaudia Plesiak (Łódzkie). 
3. Dominika Zwolińska Łódzkie). 

Mężczyźni: 
1.Mariusz Jajus (Śląskie). 
2. Albert Szkutnik (Małopolskie). 
3. Wojciech Czyż (Pomorskie). 

 

 

lalom hokejowy - Łącznie w tej konkurencji startowało 

tylko 14 osób, w tym: siedmioro dzieci, trzy kobiety i czterech 

mężczyzn. Zawodnicy reprezentowali następujące organizacje woje-
wódzkie TKKF: Dolnośląskie, Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Mazo-
wieckie, Podlaskie, Śląskie, Małopolskie.  
     W tej konkurencji zawodnik musiał pokonać odległość 20 m, pro-
wadząc pomiędzy pachołkami piłeczkę tenisową kijem do unihokeja, 
a następnie oddając z wyznaczonej linii strzał do bramki. Czas zawod-
nika zatrzymywany był z chwilą umieszczenia piłeczki w bramce do 
unihokeja. Uzyskany przez zawodnika czas decydował o zajętym 
miejscu. W punktacji końcowej tej konkurencji pierwsze trzy miejsca 
w kategorii dzieci, kobiet i mężczyzn zajęli: 

- Dzieci: 
1. Szymon Zwoliński (Łódzkie). 

2. Jan Woźniakowski (Dolnośląskie). 
3. Liliana Popczyńska (Śląskie). 

- Kobiety: 
1.Agnieszka Popczyńska (Śląskie). 
2. Agnieszka Czetowicz (Lubuskie). 
3. Paulina Jajus (Śląskie). 

- Mężczyźni: 
1. Dominik Zwoliński Łódzkie). 
2. Jacek Drewienkowski (Mazowieckie). 
3. Jan Dunajewski (Pomorskie). 

 
 

S 

Do slalomu hokejowego przygotowują się chłopcy. Start w slalomie hokejowym rozpoczynają dziewczynki. 

Pierwszy od lewej Dariusz Gorczyński - Komendant Festiwalu, kierujący 
zespołem sędziowskim przy rzucie kaloszem i slalomie hokejowym. 

Najlepsze dzieci w slalomie hokejowym. Od lewej:  
Szymon Zwoliński (II), Jan Woźniakowski (I) i Liliana Popczyńska (III). 
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est Coopera (open) - ostatnia konkurencja, kończąca 

rywalizację sportową V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla 

Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”. Test ten, określający poziom 
kondycji fizycznej, polegał na pokonaniu w biegu jak najdłuższego 
dystansu w ciągu 12 minut. Po pokonaniu dystansu wynik można było 
odczytać na podstawie tabeli, odpowiedniej dla płci i wieku, dostęp-
nej u sędziego głównego, prowadzącego test. W teście udział wzięło 5 
osób – jedna kobieta i czterech mężczyzn: 
1. Anna Partyka (TKKF „Wiarus) Niepołomice (Małopolskie). 
2. Jan Stępień - TKKF „Dzikusy” Łódź (łódzkie). 

3. Marcin Stępień – TKKF „Dzikusy” Łódź (Łódzkie). 
4. Łukasz Major (Łódzkie). 
5. Dominik Zwoliński (Łódzkie). 

     Wszyscy uczestnicy testu zostali ocenieni na podstawie wyniku 
biegu na bieżni stadionu Ośrodka. Każdy z nich przebiegł w czasie 12 
minut dystans od 2400 do 2920 m. Po zakończonym teście, na pod-
stawie tabeli wyników, wszyscy uczestnicy testu otrzymali bardzo 
dobrą lub dobrą ocenę, zgodne ze swoją kategorię wiekową i płcią.  
     Test Coopera prowadził zespół sędziowski: Karol Oleksy – sędzia 
główny, Władysław Łopatka, Aleksander Kamiński oraz Elżbieta 
i Tadeusz Cichoniowie – wszyscy z Małopolskiego TKKF. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T 

Od lewej Karol Oleksy - sędzia główny testu Coopera,  
Elżbieta i Tadeusz Cichoniowie – sędziowie pomocniczy. 

Na bieżni Anna Partyka z Małopolskiego TKKF. W czasie 12 minut prze-
biegła 2770 m - na podstawie tabeli wyników – ocena bardzo dobra. 

Na bieżni Jan Stępień Z Ogniska TKKF „Dzikusy” Łódź (Łódzkie). W czasie 12 minut przebiegł 2920 m – bardzo dobra ocena. 
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esteśmy po zakończeniu wszystkich konkurencji V Ogólnopolskie-
go Festiwalu „Sportu dla Wszystkich”. Organizatorzy V Festiwalu 

przystąpili do podsumowania wyników w rywalizacji województw, 
a my, mając troszeczkę czasu, raz jeszcze wyjdźmy na mały spacer po 
leśnych dróżkach Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego 

TKKF, by zrobić kilka ciekawych ujęć z pobytu w tym urokliwym kątku 
nadwarciańskiej, Wielkopolskiej Ziemi.  
     Kiedy tutaj wrócimy? – mam taką cichą nadzieję, że wspólnie 
spędzone chwile w wielkiej rodzinie członków i sympatyków TKKF 
zostaną z nami na wiele lat, a może nawet na zawsze. Dziękuję za 
miło spędzony z Wami czas, no i do zobaczenia! Władysław Łopatka. 

 
 

 
 

J 

Hej Bieszczady, hej Bieszczady! 
Marzymy, by takich domków było więcej. 

Kochani - żegnamy Was! 
Pozdrowienia od całej ekipy z Małopolski. 

Za rok, za dzień, za chwilę – znów powitamy Was! 
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Echa V Ogólnopolskiego Festiwalu  
Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej” 

 
 niedzielę 16 czerwca 2022 r., o godzinie 12.15, zgodnie z pro-
gramem obchodów Jubileuszu 65.lecia TKKF, przed recepcją 

Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF odbyło się 
oficjalne zakończenie V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla 
Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej.”  
     Przy ustawionym przy recepcji sierakowskiego Ośrodka podium 
zebrali się obecni na obchodach Jubileuszu 65. lecia TKKF uczestnicy V 
Festiwalu, m.in. członkowie krajowych władz TKKF, na czele z preze-
sem ZG TKKF Jackiem Bączkowskim oraz przewodniczącym Głównej 
Komisji Rewizyjnej TKKF Karolem Oleksym, członkowie Komendy 
Festiwalu z komendantem Darkiem Gorczyńskim i sędzią głównym V 
Festiwalu Darkiem Abramukiem na czele, pani Grażyna Felczak 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marek Dziubiński – Prezes Zarządu 
Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF oraz człon-
kowie ekip wojewódzkich i ich opiekunowie.  
     Na podium wielokrotnie stawały dzieci, kobiety i mężczyźni – 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc, zarówno w klasyfikacji indywidu-
alnej, jak i drużynowej, w konkurencjach punktowanych do klasyfika-
cji generalnej w rywalizacji województw oraz w konkurencjach nieob-
jętych punktacją generalną.   

     Najlepszym zawodnikom i zespołom w klasyfikacji indywidualnej 
i zespołowej wręczono okolicznościowe puchary, medale i dyplomy. 
Były łzy szczęścia, słowa podzięki i błyski fleszy, a na sam koniec moc-
ne uściski dłoni i słowa pożegnania.  
      W zmaganiach V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej” uczestniczyły ekipy z Ognisk i KRS TKKF 
z dziewięciu województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, 
Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, 
Śląskiego i Wielkopolskiego.  
     Wyniki indywidualnych i zespołowych zmagań zostały już wcze-
śniej zamieszczone, a teraz klasyfikacja generalna województw 
V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla 
Niepodległej” za pierwszych sześć miejsc, które zdobyły pamiątkowe 
puchary, medale i dyplomy. 

I miejsce Łódzkie TKKF. 
II miejsce Śląskie TKKF. 

III miejsce Mazowieckie TKKF 
IV miejsce Dolnośląskie TKKF. 
V miejsce Małopolskie TKKF. 

VI miejsce Wielkopolskie TKKF. 

 

 

 
 

 

W 

Po lewej Dariusz Gorczyński – Komendant Festiwalu, po prawej Monika Werblińska – Sekretarz Festiwalu (zasłonięta) i Dariusz Abramuk - Sędzia Główny 
Festiwalu, przygotowują puchary, medale i dyplomy dla uczestników V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej” w klasy-

fikacji indywidualnej, zespołowej oraz w klasyfikacji generalnej województw. 
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Na podium przedstawiciele trzech zwycięskich ekip w V Ogólnopolskim Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”. Z pucharem za 
I miejsce pan Władysław Stępień – Skarbnik Łódzkiego TKKF, a zarazem Członek ZG TKKF. Z pucharem za miejsce II pan Andrzej Tymusz – Członek Zarzą-
du Wojewódzkiego Śląskiego TKKF, a zarazem Członek ZG TKKF. Z pucharem za miejsce III pan Jacek Bączkowski – Prezes Mazowieckiego TKKF, a zara-

zem Prezes Zarządu Głównego TKKF. Z lewej strony podium pani Monika Werblińska - Wiceprezes Wielkopolskiego TKKF, a zarazem Sekretarz Komendy 
V Festiwalu. Z prawej strony podium pani Grażyna Felczak z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Dariusz Gorczyński - Komendant V Festiwalu oraz Jego zastępcy – Andrzej 
Tymusz i Karol Oleksy podczas zakończenia imprezy. 

Członkowie ekipy Małopolskiego TKKF prezentują zdobyte trofea. 



-42- 

esteśmy już po uroczystej dekoracji zawodników. Było bardzo 
kolorowo, zawodniczki i zawodnicy w przeróżnych koszulkach 

sportowych bardzo ładnie prezentowali się na podium. Emocje już 
powoli opadają. Mam obok siebie Darka Gorczyńskiego - komendanta 
V Festiwalu Sportu dla Wszystkich. Pierwsza nasza rozmowa była na 
początku festiwalu, teraz mam ostatnią okazję zadać mu pytanie. 
     Darku będzie tylko jedno pytanie - jak oceniasz, tak jeszcze na 
gorąco, V Festiwal Sportu dla Wszystkich? 

     Darek: Powiem tak, impreza, w której uczestniczyło 527 osób, była 
nie lada wyzwaniem dla organizatorów. Poza drobnymi zdarzeniami, 
wynikającymi po prostu z życia, czyli z sytuacji, których do końca 
przewidzieć nie można, V Festiwal Sportu dla Wszystkich zaliczyłbym 
do jednego z najbardziej udanych zlotów TKKF. Frekwencja, której nie 

było od lat, opinie poszczególnych ekip - w trakcie oraz po zlocie, 
napawają optymizmem na przyszłość. 
 Sieraków, który jest symbolem i miejscem „magicznym" dla TKKF-u, 
tak naprawdę nie zmienił się od dziesięcioleci. Ma to swoje, zarówno 
dobre, jak i mniej pozytywne strony. Otaczający, sosnowy las pachną-
cy żywicą, dający tajemniczą energię i przede wszystkim wspomnienia 
chwil, które przeżyło się, często w młodości, to ten cud, którego nie da 
się kupić za żadne pieniądze. Druga strona, to, niestety, oferta loka-
lowa, gdzie nawet traktując to, jako wyjazd obozowy, warunki są 
czasem nie do zniesienia. W obecnych czasach klient wymaga i woli 
zapłacić nawet większe pieniądze, ale mieć podstawowe wygody, tym 
bardziej, że uczestnikami było dużo osób w wieku senioralnym oraz 
rodzin z dziećmi. W tym wypadku sprzymierzeńcem była piękna po-
goda, która wynagrodziła niedogodności. 
     Po raz kolejny udowodniliśmy, że Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej ma w swoich szeregach doskonałą ekipę fachowców. 
Współpraca pomiędzy sędziami, w tym z sędzią głównym, komendan-
turą zlotu, kierownikami ekip oraz uczestnikami była doskonała. 
Myślę, że nawet drobne niedociągnięcia, czy incydenty, nie przyćmią 
tego obrazu. Przypomnę, w zlocie uczestniczyło ponad 500 osób 
z różnych regionów Polski. Sprostać wymaganiom wszystkich uczest-
ników, o różnych mentalnościach, nie było łatwo. Jednak doskonale 
współpracuje się z ludźmi, którzy po prostu się lubią, a nade wszystko 
lubią kulturę fizyczną, i przede wszystkim tę kulturę fizyczną mają 
w sercu. Są to cudowne chwile nie do opisania, to trzeba przeżyć. 
 Żeby nie było jednak tak kolorowo, w przyszłości trzeba zwrócić 
większą uwagę na organizację przed zlotem. Ogłaszane komunikaty 
muszą być jednoznaczne i bardziej czytelne na długo przed samą 
imprezą. Dużo drobnych nieporozumień wynikało z różnych interpre-
tacji podanych informacji. Inną sprawą jest obsługa sędziowska. 
Oczywiście zlot jest z założenia radosnym spotkaniem i przeżyciem 
wspólnych chwil w rodzinie TKKF-u, ale jest to także rywalizacja spor-
towa. Sędziowie nie mogą być wyłaniani z „łapanki", chociaż muszę 
powiedzieć, że większość, właśnie tak wybranych, sprawdziła się 
doskonale. Kolejną sprawą są, wspomniane wcześniej, warunki loka-
lowe, ale na to zbyt dużego wpływu nie mamy. 
     Jako komendant zlotu chciałbym wszystkim uczestnikom naszej 
Rodziny bardzo serdecznie podziękować za miłą atmosferę i zaanga-
żowanie, szczególnie sędziemu głównemu, Darkowi Abramukowi, 
oraz komendantom - Karolowi Oleksemu i Andrzejowi Tymuszowi, za 
włożoną, tytaniczną pracę i cierpliwość. Śmieję się, że domek komen-
dantury przez te 4 dni odwiedzony był 3864 razy, a długość snu każ-
dego z nas wyniósł – łącznie 10,5 godziny. Jednocześnie chciałbym 
również przeprosić za wszystko to, co było złe. Mam nadzieję, że 
wspólnie uda nam się w przyszłości wyeliminować błędy. 
     Komendancie Darku! Dziękuję za krótkie podsumowanie V Festi-
walu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”. Życzę do-
brego zdrowia i do zobaczenia za rok.  

 


rzejdźmy do kolejnych wywiadów, przeprowadzonych w niedzie-
lę przez Karola Oleksego – zastępcę Komendanta V Festiwalu, 

a zarazem przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF, 
z uczestnikami i organizatorami V Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej”, przeplatanych migawkami z niedzielnego 
programu dnia. Karolku – możesz kontynuować!  

 
zas na V Festiwalu Sportu dla Wszystkich biegnie szybko. Jest już 
niedziela. Rano dograny został tenis ziemny. Jesteśmy również po 

dekoracji najlepszych zawodniczek i zawodników. Mam chwilkę cza-
su, by porozmawiać z uczestnikami tej sportowo-integracyjnej impre-
zy z okazji 65.lecia TKKF. Za trzy godziny sierakowski Ośrodek opusto-
szeje. Umówiłem się z Januszem Roguskim z ekipy TKKF z Będzina.      
     Red.: Janusz przedstaw się. 
     Janusz: Jestem prezesem Zarządu Miejskiego TKKF Będzin i wice-
prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach. 
     Red.: Byłeś wielokrotnie w Sierakowie, pełniłeś różne funkcje 
w komendach zlotów, czy festiwali, jak odbierasz te imprezy? 

     J: Te imprezy w życiu TKKF, to są dużym wydarzeniem, jest wielu 
chętnych - widać to po uczestnikach. W tym roku wyjątkowo dużo, bo 
ponad 500 osób. Z mojego środowiska, to mogę powiedzieć, są same 
pozytywy. Sieraków znam 40 lat, bo jak go poznałem, to organizowa-
łem cały czas obozy sportowe, później przyjeżdżałem ze swoją ekipą 
miejską na zloty, co trwa do dzisiaj. 
     Red.: Będąc wielokrotnie w Sierakowie na pewno poznałeś to 
piękne miasteczko, znasz go, jak własną kieszeń, co byś o nim po-
wiedział? 
     J: Znaczy tak. Ja to miasto dobrze znam, a z tego względu, że po-
znałem ludzi z Sierakowa, poznałem ich na obiekcie. Przychodzili na 
korty, przychodzili na siatkówkę, na koszykówkę i nawiązałem bezpo-
średnie kontakty z Sierakowem, dlatego jestem zakochany w Siera-
kowie, jak wielu moich kolegów. Kupiliśmy w pobliżu nawet działki 
rekreacyjne, bo zakochaliśmy się w tym terenie. 
     Red.: W tym roku mamy 65.lecie TKKF. Z całej Polski zjechało 
ponad 500 osób, co bardzo cieszy - oglądałeś rywalizację sportową 
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Dariusz Gorczyński Komendant V Festiwalu Sportu dla Wszyst-
kich, a zarazem Prezes Wielkopolskiego TKKF. 
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na różnych arenach, co Cię najbardziej w ogóle zaciekawiło i jaka 
jest Twoja opinia na ten temat? 
     J: Moim zdaniem wszystko było bardzo dobrze, byłem też miło 
zaskoczony, że w niektórych konkurencjach, w stosunku do lat ubie-
głych i do minionych festiwali, było znacznie więcej uczestników. I to 
było takie ciekawe. 
     Red.: A czy Ty startowałeś w czymś?  
    J: Nie, ja nie startowałem, wyraziłem tylko gotowość do pomocy 
komitetowi organizacyjnemu, lecz nie zostałem w pełni wykorzystany 
- widocznie nie było takiej potrzeby.      
     Red.: Faktycznie sam byłem zdziwiony, chwaląc się w tej chwili, 
że nam to w sumie tak sprawnie poszło. Jak oceniasz start woje-
wództwa śląskiego, znasz chyba wyniki, po raz pierwszy porażka? 

     J: Wyniki znam, ale jeszcze nie dokonałem analizy, dlaczego Śląskie 
TKKF w tym roku po raz pierwszy zajęło drugie miejsce. Wiem, że była 
zmiana regulaminu, że w klasyfikacji ogólnej punktują tylko dwie 
drużyny dla województwa, tzn. trzeba było wskazać te dwie drużyny 
przed turniejem. Nie wiem, czy to było słuszne, ja wiem, że to chodziło 
o wyrównanie szans wszystkim województwom. Pytanie, jak wybrać 
z kilku drużyn te dwie z danego województwa z różnych miast? Ja nie 
wiem, czy to miało jakikolwiek wpływ na punktację ogólną, bo praw-
dopodobnie nie. Jeżeli mielibyśmy zostać na przyszłość przy tym punk-
cie regulaminu, to należałoby punktować dwie drużyny najlepsze 
z danego województwa, bez wskazania przed turniejem. 
     Red.: To ciekawy wniosek. Jeżeli dalej, jako Zarząd Główny TKKF, 
będziemy organizować festiwale, to jest on wart rozważenia. A czy 
Ty byłeś na tych wieczornych imprezach tanecznych i na ognisku? 

     J: Ja na tych imprezach nie byłem, po zakończeniu konkurencji 
byłem u siebie w domku. Z relacji uczestników z mojej ekipy wiem, że 
byli niezwykle zadowoleni - byli bardzo zadowoleni; i z tego ogniska 
na dole w kotlince, jak i z tych imprez tanecznych, które były przez 
dwa dni. Nie usłyszałem żadnego słowa krytycznego.  
     Red.: Dawniej jedzenie nie zawsze podchodziło ludziom, jak 
oceniasz obecną kuchnię? 
     J: Kuchnia była bardzo dobra, znakomita, nikt nie miał prawa wyjść 
ze stołówki głodny. To było jedno z najlepszych wyżywień, jakiekol-
wiek pamiętam z poprzednich zlotów. 
     Red.: Ja też to potwierdzam, moi koledzy z Małopolski też po-
twierdzają, że jedzenie było bardzo dobre, jest to zasługą pani, co 
prowadzi tę kuchnię. Jak oceniasz pracę sędziów, którzy byli, mó-
wiąc prawdę, z łapanki? 
    J: Tak, ale pracę sędziów oceniam pozytywnie. Oglądałem bardzo 
długo turniej siatkówki, bo tam był sędzia ode mnie - Andrzej Doma-
gała, który też był z łapanki. Sam się deklarował, sam chciał, podob-
nie pozostali sędziowie, którzy siatkówkę sędziowali. Nie było żadnych 
zgrzytów, żadnych problemów. 
     Red.: Janusz, czy ten program festiwalu z punktu rywalizacji 
sportowej jest wystarczający?, a drugie pytanie, czy program rekre-
acyjny, w którym może każdy startować, bez względu na wiek, czy 
coś w nim zmienić, dodać, ująć? 
     J: To znaczy, ja nie słyszałem takich głosów, żeby coś dodać, bo 
zawsze trzeba się wsłuchiwać w środowisko. Jeżeli nie ma takich 
głosów, to ja bym na siłę nic nie dodawał. Chociaż można coś pomy-
śleć i zaskoczyć pozytywnie, wtedy trzeba by przed festiwalem zrobić 
analizę, jakiś sondaż zrobić, może ankietę, co byśmy jeszcze dodatko-
wo widzieli. Ale to, co było, uważam, że w zupełności wystarczało. 
     Red.: Jeździsz od wielu lat do Sierakowa, czy według Ciebie jest 
to najlepsze miejsce, żeby na festiwalach, czy zlotach, zawsze tu się 
spotykać  
     J: Sieraków, to jest najlepszy ośrodek do spotkań, lepszego nie 
będzie. Tu jest właściwa atmosfera, dobrze się czujemy, mamy prze-
cież wsparcie tutejszych władz miejskich, obiekty są doskonale przy-
gotowane, a ludzie przede wszystkim mają możliwość wypoczynku. 
Mogą pójść na plażę, mogą popływać łódką, na rowerach pojeździć, 
bo też tacy byli. 
     Red.: Czy Ty uprawiasz jakąś rekreację dla zdrowia?  
     J: Uprawiam, systematycznie gram w koszykówkę, co tydzień 
z przerwą wakacyjną (lipiec i sierpień), w tenisa, sporadycznie jeżdżę 
na narty i pływam. U mnie jest też jeziorko, więc czasem sobie popły-
wam łódką. 
     Red.: Jakie masz wakacyjne plany? 
     J: Nigdzie nie wyjeżdżam, tutaj zostaję na cały czas - na terenie 
sierakowskim. Znajomi dzieci mi zostawiają, moje wnuki są też, i ja 
z nimi cały czas na sportowo. A tak trochę żartobliwie, jak niektóre 
panie widzą mnie z tymi dziećmi, to mówią, że powinienem dostać 
tytuł „dziadka roku. Wykorzystuję ten teren do zajęć, przede wszyst-
kim te dzieci systematycznie pływają, jeżdżą na rowerach, grają 
w koszykówkę, siatkówkę, w tenisa. Uprawiają ten sport do południa 
i popołudniu. 
     Red.: Dziękuję za rozmowę.  
     J: Ja też Ci dziękuję. 

 


ym razem mam kogoś z Małopolskiego TKKF. Jest to małżeństwo.   
   Red.: Proszę - przedstawcie się. 

- Anna Partyka - jestem z Niepołomic i jestem członkiem ogniska TKKF 
„Wiarus” w strukturze Małopolskiego TKKF.  
- Mirosław Partyka - jestem też z Niepołomic, z ogniska TKKF „Wia-
rus”, czyli jestem z „Wiarusów” i reprezentuję województwo małopol-
skie na festiwalu. Jesteśmy z żoną w Sierakowie po raz pierwszy. 
     Red.: Byłaś Aniu pierwszy raz w Sierakowie, jakie odniosłaś wra-
żenia z tej imprezy? 

     A: Wrażenia bardzo dobre, jedynie daleko od Krakowa, od Niepo-
łomic. Jestem wdzięczna za organizację takiej imprezy. Organizatorzy 
starali się, jak mogli. 
     Red.: Jak Ty Mirku oceniasz całą imprezę, która jest już właściwie 
za nami? 
     M: Według mnie festiwalowa impreza była dobra, udana. Tak 
mogę powiedzieć. 
     Red.: Czy startowałaś w jakichś konkurencjach?  
     A: Zapisaliśmy się z mężem na bule, ale nie usłyszeliśmy, jak nas 
sędziowie wyczytywali i nie wzięliśmy ostatecznie udziału.  
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     Jeszcze w łucznictwie, ale dopiero pierwszy raz w życiu łuk trzyma-
łam. Startowałam też w rzucie lotkami do tarczy, rzucałam blaszkami. 
     Red.: W czym Ty startowałeś i z jakim efektem?  
     M: W konkurencjach do punktacji województw nie startowałem, 
bo niestety nie byłem do nich zgłoszony. Natomiast startowałem 
w konkurencjach rekreacyjnych, czyli rzut lotką, rzut tym gumiakiem, 
slalom hokejowy, blaszki. Na moje lata 63 to chyba nieźle, jak byłyby 

brane pod uwagę kategorie wiekowe, to całkiem, całkiem, ale to był 
start z młodymi. Konkurencja była rozgrywana „open”. Myślę, że 
według moich lat, to jeszcze jestem dobry - nie jestem taki najgorszy. 
     Red.: Jak Wam się podoba miasto Sieraków?  
     A: Takie małe miasteczko, kościół, ryneczek. Chodziliśmy też wzdłuż 
jednego i drugiego jeziora, chodziliśmy szlakami turystycznymi. Byli-
śmy także pod zamkiem Opalińskich. Chodziliśmy z mężem również 
wzdłuż Warty.   
     M: Miasteczko jest zadbane, jest czyste. Myślę, że jak na Sieraków, 
może być, może być.     
     Red.: A jak się Wam podoba ośrodek sierakowski? 
     A: Na sport w tutejszym ośrodku jest dużo miejsca - jest bieżnia, są 
różne boiska. Daje to duże możliwości do uprawiania sportu podczas 
pobytu tutaj. 
    M: Ośrodek jest fajny. Jakby nie ta wcześniejsza pandemia, to ja 
myślę, że byłby jeszcze w lepszym stanie. Trochę przez te dwa lata 
został zaniedbany, ale nie było tak źle. Naprawdę fajnie było, pogoda 
nam sprzyjała. 
     Red.: Jak Ci się Aniu podobały konkurencje rekreacyjne?  

     A: To są konkurencje właściwie dla wszystkich, dobrze byłoby je 
trenować, tylko nie ma za bardzo gdzie. Z drugiej strony, to tak na łut 
szczęścia trzeba było liczyć.    
     Red.: Mirku, startowałeś w konkurencjach rekreacyjnych. Twoim 
zdaniem zmienić je na następny rok, czy raczej je zostawić?  
     M: Myślę, że nie należy zmieniać ilości, ale można je zamieniać. 
I tak dużo ludzi, około 50 %, nie brało udziału w zawodach. Praktycz-
nie jedni i ci sami brali udział w tych konkurencjach rekreacyjnych. Jak 
widziałem, to szefowie wojewódzcy mieli przygotowanych, takich 
lepszych zawodników do każdej konkurencji punktowanej i starali się 
ich pilnować, aby brali w nich udział. Skutek był widoczny dzisiaj, jak 
rozdawali medale. Jednym o mało co „nie pourywały się szyje” od 
ilości - no taka jest prawda. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby był podział 
na kategorie wiekowe - ja nie mogę się równać z 18. latkiem.   
     Red.: Czy byliście na wieczornych tańcach lub na ognisku?   
     A: Na tańcach nie, natomiast na ognisku tak, ale krótko. My 
z mężem jesteśmy z tych, co rano wcześnie wstają i dlatego kładziemy 
się wcześniej spać.    
     M: Tak, braliśmy udział w ognisku. Jak dla mnie to była dobra, bo 
z moich młodzieńczych lat muzyka.    
     Red.: Aniu, co byś powiedziała o noclegach w ośrodku?  
     A: Te domki na pewno trzeba zmodernizować, ale na te parę dni 
w zupełności wystarczyły. Dobrze, że nie padało, bo byłaby w nich 
duża wilgoć.    
     Red.: Czy smakowały Ci Mirku posiłki?  
     M: Powiem tak, naprawdę nie były złe i szczerze mówiąc szwedzki 
stół był naprawdę bardzo dobry. Można było sobie wybrać, co czło-
wiek chciał i naprawdę było dobrze. Ja nie narzekam, nie jestem jakiś 
wybredny odnośnie jedzenia, bo jedzenie było dobre. - Tyle powiem. 
     Red.: Aniu, jeszcze kilka pytań do Ciebie.  Czy byliście nad Jezio-
rem Jaroszewskim?  
     A: Byliśmy i nawet pływaliśmy jednego dnia na rowerze wodnym. 
Za godzinę 40 zł. Jeziora nie opłynęliśmy, bo ten rowerek nie bardzo 
chciał się przemieszczać.   
     Red.: Jak odczuwałaś atmosferę tej imprezy?  
     A: Pierwszego dnia, jak był ten obiad, to było straszne zamieszanie 
i to mi się nie podobało, ale później było już lepiej, dało się tę sytuację 
opanować i już wszyscy nie przychodzili na raz, tylko tak falami. 
     Red.: Uprawiasz jakąś rekreację na co dzień?  
     A: Tak, chodzę na fitness i biegam, a jako „Wiarusy” co niedzielę 
o godzinie 11. 00 spotykamy się przy zamku i jeździmy przeważnie po 
Puszczy Niepołomickiej. Dla płuc to dobre, bo tam jest świeże powie-
trze, a przy tym świetny relaks.    
     Red.: To teraz kilka pytań do Ciebie Mirku. Czy Ty za młodu 
uprawiałeś jakiś sport?    
     M: Zawodowstwa żadnego, tak amatorsko trochę piłkę nożną. 
Red.: Czy teraz też uprawiasz jakąś systematycznie rekreację?   
     M: Teraz jeżdżę aktywnie w „Wiarusach” na rowerze, od kilku lat.   
     Red.: A jak strzelasz?  
     M: Tak średnio, nie jestem najgorszy.   
     Red.: Prezes Wasz, Leon Pitucha, robi wiele imprez strzeleckich, 
jest gdzie postrzelać.    
     M: Robi, ale są młodsi - co młodzież, to młodzież.   
     Red.: Dziękuję Wam Aniu i Mirku za rozmowę i życzę dużo zdro-
wia i dużo dobrych ćwiczeń ku temu zdrowiu. Wszystkiego dobrego. 
      Ania i Mirek: My też dziękujemy i cieszymy się, że reprezentowali-
śmy „Wiarusów” z Niepołomic na V Festiwalu w Sierakowie. 

 

 
olejnym moim rozmówcą jest Tomek Kostorz, który reprezentu-
je KRS TKKF „Autobusy” Katowice ze Śląskiego TKKF. 

     Red.: Tomku, jak oceniasz nasz Festiwal? 
     T: Festiwal był na 5. Wszystko było okej. 
     Red.: Co robiłeś w wolnych chwilach, jak nie startowałeś? 
     T: W wolnych chwilach pomiędzy konkurencjami szło się na plażę, 
aby się zrelaksować, wykąpać się w jeziorze, coś zjeść. Było fajnie, 
potem wracało się do konkurencji, obiadek. Wszystko było zorgani-
zowane - było tak, jak powinno być. 

     Red.: Jak Ci się podobały wieczorne tańce przy stołówce oraz przy 
ognisku, może coś trzeba tu zmienić? 
     T: Bardzo dobrze było zorganizowane ognisko, jak wcześniej po-
wiedziałem - było to super. Co do grania na dworze nie było źle, ale 
był bardzo śliski parkiet - w tym roku był bardzo niebezpieczny, ludzie 
się przewracali - i didżej mógł dłużej grać. Pamiętam, przed pandemią 
muzyka leciała do rana i ludzie się świetnie bawili. Troszkę za krótko 
było to granie. 
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      Red.: Wracamy do sportu, czy program, który był na festiwalu 
jest wystarczający, czy byś coś zmienił, dodając lub odejmując?  
     T: Zmieniłbym zasady dot. siatkówki plażowej, bo ta nasza grupa 

była bardzo liczna i chłopaki musieli zrezygnować z gry, bo naszych 
drużyn było chyba pięć. Dlatego trzeba się zastanowić nad zasadami, 
aby były sprawiedliwe dla wszystkich. Po drugie program był wywie-
szony na tablicy przy recepcji, po czym ta tablica była zasłonięta przez 
autobus i ludzie nie wiedzieli, że jest rzut kaloszem, czy też bieganie 
po kopercie. To było źle pomyślane, bo autobus zastawił cały program 
i nie wiedzieliśmy, co jest grane, dużo ludzi się na to skarżyło.      

     Red.: Tak, to są cenne uwagi na przyszłość, a powiedz mi, czy Ty 
działasz w TKKF czy tylko jesteś uczestnikiem imprez TKKF-u? 
     T: Mamy swoich działaczy, ale ja jestem od sportu, czyli biorę 
udział, jako zawodnik. Nasi działacze organizują wiele ciekawych 
imprez sportowo-rekreacyjnych, ogarniają tematy. Tak, jak nasz 
prezes Marek Nowak - super robotę robi, on się wszystkim zajmuje.     
      Red.: A teraz powiedz coś o sobie, czy byłeś kiedyś czynnym 
sportowcem czy tylko amatorem?   
      T: Ze sportem byłem związany od dziecka – tak, jak każdy z nas 
z tych lat. Teraz chyba młodzież nie ma takiego kontaktu, bo ma inne 
kontakty. Myśmy mieli go cały dzień - od rana do wieczora na boisku 
się grało, więc w naszym życiu sport zawsze był z nami Zawodowo 
sportu nie uprawiałem, chociaż trochę piłki nożnej liznąłem. 
     Red.: A czy obecnie, tak na co dzień, uprawiasz systematycznie, 
rekreacyjnie jakiś sport?  
     T: Oczywiście, regularnie gram w piłkę nożną, jeżdżę na rowerze - 
tak trzy, cztery razy w tygodniu. Piłka nożna od dziecka jest w moim 
życiu najważniejsza.      
     Red.: To się chwali, bo jednak wszystko to korzystnie wpływa na 
formę i kondycję i człowiek lepiej się czuje. A czy Ty przyjechałeś 
z rodziną, czy jesteś sam? 
     T: Tak, z całą rodziną, jest moja żona i mój syn.    
     Red.: Jakie wrażenia wynoszą z Festiwalu?  
      T: Bardzo dobre. Mój syn ma 18 lat, był bardzo zadowolony, nie 
chce wracać do domu, wszystko mu się podobało. Żona też była za-
chwycona, bo wszystko było dobrze zorganizowane, dopisała nam 
pogoda, chodziliśmy się kąpać. Tak, że wszystko dopisało.   
     Red.: Czy Twoja małżonka lub syn startowali w czymś?  
     T: Tak, syn grał w piłkę nożną, a żona miała grać w siatkówkę, ale 
było za mało drużyn i turniej został odwołany.     
     Red.: Dziękuję za rozmowę, za cenne uwagi, które będziemy 
chcieli wykorzystać dla lepszej organizacji przyszłych festiwali. Życzę 
Tobie i Twojej rodzinie dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, mam 
nadzieję, że spotkamy się za rok.  
     T: Ja też dziękuję za rozmowę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tomasz Kostosz z KRS „Autobusy” Katowice (Śląskie TKKF). 

Wypoczywają członkowie ekipy Małopolskiego TKKF. Od lewej: Andrzej Staszczyk,  
Heniu Żak, Jurek Chodurek, Marek Kremer i Tadziu Cichoń. 
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oniżej dalsze wywiady z uczestnikami V Festiwalu Sportu dla 
Wszystkich. Mam okazję porozmawiać Mariuszem ze zwycięskiej 

ekipy Łódzkiego TKKF w klasyfikacji generalnej.  
     Red.: Mariusz - przedstaw się naszym czytelnikom. 
     M: Nazywam się Mariusz Janiak, pochodzę z Łodzi i na festiwalu 
reprezentuję województwo łódzkie w piłce siatkowej. Pierwszy raz 
mam przyjemność gościć w Sierakowie. 
     Red.: Jakie wrażenie wywarł na Tobie Sieraków, jako miasto 
i jako ośrodek sportowo-rekreacyjny? 
     M: Generalnie bardzo pozytywne wrażenia. Cały kompleks rekre-

acyjno-wypoczynkowy zasługuje na najwyższe laury, fajnie tu wszyst-
ko zorganizowano, cała otoczka wokół tego turnieju bardzo, bardzo 
mile zostaliśmy przyjęci. Miasto bardzo przyjazne, byłem w sklepie 
pierwszego dnia i ludzie byli bardzo mili i sympatyczni, samo pozy-
tywne wrażenie i na pewno postaram się jeszcze miasto odwiedzić. 
     Red.: W jakich konkurencjach startowałeś i z jakimi wynikami? 
     M: Startowałem w piłce siatkowej halowej, na powietrzu, w piłce 
siatkowej plażowej. Start w siatkówce halowej pozytywny, bo wygra-
liśmy i zdobyliśmy złoty medal. W plażówce było trochę gorzej, ale 
w sumie zajęliśmy czwarte miejsce. Występ można uznać za udany.  
     Red.: Gratulacje województwu łódzkiemu za zwycięstwo w gene-
ralnej klasyfikacji i po raz pierwszy przełamanie hegemoni woje-
wództwa śląskiego. 
     M: Tak, duże ukłony dla naszego prezesa - Władysława Stępnia, 
który zorganizował fajną grupę wypadową. Udało się to tak wszystko 
pospinać, że w wielu konkurencjach udało się nam wygrać, w niektó-
rych nikt nawet nie przypuszczał, że to się uda, więc trzeba prezesowi 
oddać co jego, bo w dużej mierze jest to jego zasługa, że taką silną 
grupę udało mu się do Sierakowa zmobilizować, która tak mocno 
walczyła. Pierwszy raz wygrała całe zawody w klasyfikacji generalnej. 
     Red.: Jak odebrałeś starty swoich koleżanek i kolegów, ale też 
zawodników z innych województw, nie tylko w siatkówce, lecz 
również w innych konkurencjach? 

     M: Miałem okazję zobaczyć, że to wspaniali ludzie, bardzo spokoj-
ni, życzliwi. Nawet w domku obok mieszkali chłopcy, którzy występo-
wali w łucznictwie, nie znaliśmy się - dopiero później się poznaliśmy. 
Tak samo z innymi województwami - z mazowieckim i ich siatkarzami, 
to byli młodzi ludzie. Generalnie można nazwać tę imprezę sielanko-
wą, gdzie nie ma negatywnych emocji, tylko raczej wszystko kieruje 
się ku dobrej zabawie, ale równocześnie do rywalizacji między nami. 
     Red.: Czy jedzenie smakowało?  
     M: Jedzenie było bardzo dobre, jeżeli ktoś powie, że coś było nie 
tak, to nie rozumiem. Jedzenia nie brakowało. Ktoś, kto był bardzo 
głodny, to był w stanie się najeść. Śniadanie i kolacja w formie 
szwedzkiego stołu - niczego nie mogło zabraknąć, a obiad bardzo 
dobry i w wystarczających ilościach. 
     Red.: Jakie wrażenie na Tobie wywarły dwie imprezy taneczne, 
a potem ognisko w głębokim jarze? 
     M: Tutaj ci, którzy byli z nami, to widzieli parkiet pełen par, zarów-
no pierwszego, jak i drugiego dnia. Ognisko to super sprawa; kiełba-
ski, fajna muzyka, zabawa fantastyczna. Można się tylko w samych 
superlatywach wypowiadać. 
     Red.: Czy miałeś okazję kąpać się w jeziorze? 
     M: Miałem okazję drugiego dnia, bardzo przyjemnie było. Woda 
może była trochę zimna, ale cóż to w porównaniu z morzem. 
     Red.: Jesteś jeszcze młodą osobą, czy uprawiałeś lub uprawiasz 
jakiś sport wyczynowo?  
     M: Tak, miałem okazję uczestniczyć w rozgrywkach piłki siatkowej 
w pierwszej i drugiej lidze. Tylko, to było już bardzo dawno. 
     Red.: Czy teraz uprawiasz jakąś rekreację dla zdrowia? 
     M: Tylko dwa razy w tygodniu spotykamy się na takiej siatkówecz-
ce. Na szczęście jestem w takiej sytuacji, że czas mi jeszcze pozwala, 
żeby się jeszcze tak pobawić. 
     Red.: Jaki jest Twój stan rodzinny? 
     M: Mam żonę i dziecko, trzeba im też poświęcić sporo czasu. 
     Red.: Czy żona uprawia jakąś rekreację?  
     M: Żona w tej chwili nie, ale była czynną koszykarką.   
     Red.: Zbliżając się do końca, jak myślisz, czy należy zmienić miej-
sce naszych festiwali, być może na inne województwo? 
     M: Trudno powiedzieć, bo nigdy w innych miejscach nie byłem. 
Chociaż moglibyśmy, jako Łódź, zrobić taką imprezę w Sulejowie. 
Mamy tutaj ośrodek i takich imprez się nie boimy. Mamy fajnych 
organizatorów, którzy mogliby coś takiego zorganizować i można by 
było też tam fajnie spędzić czas. 
     Red.: Czytałem o Waszym ośrodku i wiem, że tam prężnie działa 
ognisko TKKF „Dzikusy”- dużo imprez robicie? 
     M: Jest to naprawdę świetny ośrodek i gdyby teraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przychyliło się do prośmy naszego ogniska, żeby 
nam trochę pomóc finansowo, to będziemy też mogli fajną imprezę 
zorganizować. 
     Red.: Jakie masz zdanie na ilość konkurencji, które były rozgry-
wane na festiwalu, czy byś coś dodał, czy też ujął? 
     M: Trudno powiedzieć, te dyscypliny, które nas interesowały, tak 
naprawdę wyłączając obie siatkówki, tenis ziemny i pozostałe, wydaje 
mi się, że jest ilość wystarczająca. Dołożenie większej ilości dyscyplin 
wiązałoby się z wydłużeniem pobytu w Sierakowie. Bo wtedy trzy dni, 
to byłoby za mało, za krótko. A gdyby tak jeszcze dołożyć uczestników 
do grania w tych wszystkich dyscyplinach, to naprawdę byłoby dużo. 
     Red.: Jak na koniec oceniasz V Festiwal, jakie jest Twoje zdanie? 
     M: Myślę, że w sześciostopniowej skali dałbym piątkę z plusem, bo 
nigdy nie jest tak, że nie ma nad czym pracować, ale generalnie zbli-
żamy się do takiej pełnej oceny. Trudno jest znaleźć jakieś manka-
menty tej całej imprezy. Nie ma co szukać dziury w całym. 
     Red.: Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, życzę Tobie i Twojej 
rodzinie przede wszystkim zdrowia i do zobaczenia za rok. 
     M: Dziękuję i do zobaczenia. 
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Siatkarze z Łódzkiego TKKF - Robert Pakos i Zbigniew Janiak. 
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 znów mam gościa ze Śląskiego TKKF. Jest to również niezwykła 
kobieta, bo lubi sport - Iga Ciepły. 
     Red.: Skąd Iga przyjechałaś do Sierakowa? 

     I: Jestem z miasta Tychy i reprezentuję województwo śląskie, czyli 
Śląskie TKKF. 
     Red.: Czy miałaś okazję być już w Sierakowie?  
     I: Tak, byłam cztery lata temu.  

     Red.: Powiedz, jak Ci się podoba Sieraków, jako miasto i jako 
ośrodek rekreacyjno-sportowy? 
     I: Ja byłam zachwycona, jak przyjechałam pierwszy raz cztery lata 
temu, zaproszona przez znajomych. Wtedy prawdę mówiąc kibicowa-
łam dziewczynom na siatkówce plażowej, nie grałam, bo miałam 
kontuzję. W tym roku też nie grałam, bo turniej siatkówki kobiet się 
nie odbył - było mało drużyn i dlatego kibicowałam chłopakom. Mia-
sto mi się bardzo podoba. Zwiedzałam go na rowerze. Jeździłam 
wzdłuż doliny Warty. Trasa rowerowa jest urokliwa, ale wszystkich 
miejsc nie zapamiętałam. 
     Red.: Iga, jak postrzegasz taką rywalizacje zawodniczek i zawod-
ników, którzy zjechali się tutaj z całej Polski? 
     I: To jest bardzo przyjemne, bo mamy okazję spotykać się raz 
w roku, na przykład z ekipą ze Śląska - z Jastrzębia Zdroju i zabawić 
się w Sierakowie. Tak na luzie, spokojnie. 
     Red.: Jak bawiłaś się na wieczornych imprezach tanecznych i na 
ognisku?  
     I: Bawiłam się świetnie, ale na ognisku nie byłam. Szukałam tego 
miejsca, gdzie było ognisko, ale go nie znalazłam. Poszliśmy z ekipą 
poszukać ogniska, bo miało być na plaży, ale tam nic nie było. 
     Red.: Nie na plaży, ognisko było w głębokim jarze. Jak wychodzisz 
ze stołówki, to ukośnie w lewo, w tym rogu ośrodka jest ten jar. 

Teraz jest zejście oświetlone, ale dawniej nie było. Tam są stoły 
i ławki, a na środku pali się ognisko. Tylko taniec jest na piachu. 
     I: Niestety nie trafiliśmy, jedni poszli na lewo, inni na prawo i trafi-
liśmy do ogródka, gdzie usiedliśmy i wypiliśmy zimne piwo, tak się 
skończyła zabawa w ten wieczór. 
     Red.: Czy jedzenie było smaczne? 
     I: Oczywiście - jedzenie mi smakowało. Chłopaki byli bardzo za-
chwyceni z tego jedzenia. 
     Red.: Jak widziałaś tę rywalizację, nie będąc zawodniczką, tylko 
kibicem? 
     I: Podobało mi się to, że to są w większości już oldboye, i oni wal-
czą, przynajmniej starają się walczyć - na tyle, na ile mogą.  
     Red.: Czy Ty Iga, chodząc do szkoły, uprawiałaś jakiś sport wyczy-
nowy? 
     I: Tak, grałam w siatkówkę. 
     Red.: A teraz co uprawiasz? 
     I: Teraz jeżdżę na nartach, na rowerze i pływam. Siatkówkę upra-
wiam sporadycznie, jak się spotkam z ekipą, bo do siatkówki potrzeba 
dwunastu, no przynajmniej dziesięciu. Tak więc utrzymuję swoją 
kondycję i staram się prowadzić w miarę zdrowy tryb życia. Mam 
dużą witalność i lepsze zdrowie. 
     Red.: Wspominałaś, że grałaś też w siatkówkę plażową? 
     I: Tak, też troszeczkę. Wtedy były początki tej siatkówki w Polsce, 
jak ja byłam młoda.  
     Red.: Iga, przecież dalej jesteś młoda. 
     I: No nie, no nie, ja już jestem po pięćdziesiątce. To już nie jestem 
taka młoda. 
     Red.: Wcale nie dałbym Ci tyle lat, autentycznie - poważnie mó-
wię. Zresztą zrobiłem Ci zdjęcie pod tym drzewem i wyglądasz bar-
dzo młodo, więc tym stwierdzeniem mnie zaskoczyłaś.  
     I: Ja tu byłam z młodymi dziewczynami i miałam z nimi grać 
w drużynie, ale potem okazało się, że zawodów nie będzie.  
     Red.: Jak się zapatrujesz na organizację takiej imprezy, jak festi-
wal tu w Sierakowie, że zjeżdża się z całej Polski brać TKKF-owska? 
     I: Na pewno fajne miejsce, przede wszystkim jest to takie specy-
ficzne miejsce, gdzie zawsze jest słońce, nigdy nie ma deszczu. Sama 
się przekonałam kiedyś, że jak padał deszcz, to padał dookoła, a nie 
padał w Sierakowie. To taka ciekawostka sierakowska. A po za tym 
jest jezioro i jak jest upał, to można się w nim ochłodzić. 
     Red.: Czy w tym roku się chłodziłaś? 
     I: Chłodziłam się, a oprócz tego, jest to już taka specyfika wakacyj-
na, a data festiwalu jest tak dobrana, że człowiek czuje się tak, jakby 
już był na wakacjach. I co najważniejsze, jak mówiłam wcześniej, 
w Sierakowie zawsze jest pogoda. Nigdy nie mówiło się, że jest zimno 
albo pada deszcz. O – teraz nad morzem jest 20 stopni, a w Sierako-
wie 35 stopni ciepła. 
     Red.: Jak myślisz, ten okres festiwalu od Bożego Ciała do niedzie-
li, to jest taki najbardziej ekonomiczny czas - pracujący biorą jeden 
dzień urlopu i mogą jechać do Sierakowa? 
     I: Dokładnie tak, moja ekipa zawsze twierdzi, że to jest najlepszy 
okres na tę imprezę. To taki wyjazd na dłuższy weekend. 
     Red.: Iga, a na co dzień, gdzie pracujesz?  
     I: Ja mam własną firmę. 
     Red.: Masz własną firmę, czyli działalność gospodarczą, trzeba na 
to dużo czasu poświęcić? 
     I: To jest tak - albo mogę się urwać albo nie mogę się urwać. 
     Red.: Dziękuję Ci Iga za rozmowę, życzę Ci zdrowia, bo to jest 
najważniejsze i żeby firma prężnie działała, bo to jest także ważne. 
     I: A ja życzę Ci tak udanych różnych turniejów, a pozdrowienia są 
od całej ekipy - z Tych i Jastrzębia. 

 

 
olejny mój rozmówca, to Tadeusz z Bochni w Małopolsce. 
     Red.: Tadeusz, przedstaw się. 

             T: Nazywam się Tadeusz Cichoń i jestem wiceprezesem Ogni-
ska TKKF „Raba” Bochnia oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF. Na V Festiwalu Sportu dla Wszystkich reprezen-
tuję z żoną Małopolskie TKKF. 

     Red.: Byłeś po raz pierwszy w Sierakowie? 
     T: Faktycznie w Sierakowie byliśmy, ja i moja żona, po raz pierwszy 
i byłem mile zaskoczony. Ośrodek, w którym przebywaliśmy jest re-
kreacyjno-sportowy, położony w fantastycznym miejscu, nad Jeziorem 
Jaroszewskim. Jak wszyscy widzieli obiekty sportowe do przeprowa-
dzenia rozgrywek były dobrze przygotowane. Co do bazy noclegowej, 
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Iga Ciepły z Tych (Śląskie TKKF). 
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 to można mieć pewne uwagi; te trzy noce można było jakoś znieść. 
Domki, niestety, wymagają modernizacji, remontu. Myślę, że lata 
świetności już mają za sobą. Dwukrotnie byłem z małżonką, Elżbietą, 
w miasteczku, które liczy około 6000 mieszkańców - nazwaliśmy go 
zielonym Sierakowem. Zachwyciła nas zieleń, ilość drzew, zwiedzali-
śmy Muzeum Zamek Opalińskich, gdzie odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali 65.lecia działaczom, wytypowanym przez zarządy 
wojewódzkie TKKF, którzy przyjechali do Sierakowa. Ja też taki medal 
otrzymałem i dziękuję za to Zarządowi Wojewódzkiemu Małopolskie-
go TKKF. Byliśmy też nad Wartą, w kościele ewangelickim z XVIII 
wieku, który jest w trakcie remontu. Bardzo nam się podobał, nie 
mieliśmy możliwości wejścia do obiektu.  
     Jeżeli chodzi o pobyt w ośrodku, to bardzo ceniliśmy sobie z mał-
żonką poznanie członków ekipy małopolskiej, którzy byli z różnych 
miejsc. Można było wymienić doświadczenia z działalności w TKKF, 

różne wspomnienia. Myślę, że takie imprezy zbliżają. 
     Red.: Czy startowaliście w jakieś konkurencji? 
     T: Oczywiście, startowaliśmy z małżonką w bulach. Byliśmy w tym 
konkursie najstarszymi seniorami i po pięknej walce przegraliśmy 
jednym punktem z drużyną z Kwidzyna, którzy byli od nas młodsi 
o wiele, wiele lat. Ja brałem udział w rzucie blaszkami oraz sędziowa-
łem test Coopera na stadionie wraz z małżonką. Każdy uczestnik miał 
możliwość wziąć udział w wielu konkurencjach, oprócz startów chęt-
nie chodziliśmy na długie spacery, zwiedziliśmy cały ośrodek, jest tego 
około 30 hektarów. Niektóre części tego ośrodka, delikatnie mówiąc, 
są nie ciekawe.  
     Jeszcze, co do zawodów, to chciałem podkreślić, że byłem po raz 
pierwszy na takim turnieju, gdzie udział w konkurencjach brało tyle 
osób. Chciałbym trochę też powiedzieć o osobach, które to wszystko 
zorganizowały; muszę powiedzieć, że Komenda Festiwalu spisała się 
bardzo dobrze, należą się im słowa uznania. Zdaję sobie sprawę 
z tego, bo w przeszłości organizowałem wiele imprez tego typu, a przy 
tej ilości uczestników, to jest harówa.  
     W tym momencie dochodzi do nas Elżbieta Cichoń, żona Tadeusza. 
     Red.: Słyszałaś ostatnie słowa Tadeusza, co możesz Elu dodać do 
tego, co On powiedział? 

     E: Podzielam to, co powiedział Tadeusz. Chcę dodać, że bardzo 
fajne było ognisko. Wspominam kapitalną atmosferę, tańce w tym 
piachu, musiałam potem czyścić buty, bo bardzo mi się zakurzyły. Na 
dwóch wieczorach tanecznych nie byliśmy. Natomiast przy ognisku 
była dobrze dobrana muzyka. 
     T: Miejsce w tym jarze fantastycznie wyglądało, zrobiłem kilka 
zdjęć, a Ela szalała z moimi kolegami. 
     Red.: Elu powiedz coś o jeziorze, bo zwiedzaliście cały ośrodek? 
     E: Myśmy poszli tak pod wieczór, jak słońce zachodziło i widok był 
przepiękny. Mam taki krótki filmik zrobiony, bo mnie zauroczyło to 
jezioro. Bardzo fajne miejsce. Byliśmy też na plaży. Na pewno, jak 
w przyszłym roku będzie taka impreza, i Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF zorganizuje wyjazd do Sierakowa, to pojedziemy.  
     Red.: Czy Ty Elu, jako młoda dziewczyna, uprawiałaś sport wy-
czynowo? 
     E: Nie, tylko jak byłam w szkole. 
     Red.: Czy dla poprawienia zdrowia uprawiasz systematycznie 
jakąś rekreację? 
     E: Właściwie to dużo z Tadziem spacerujemy, co niedzielę jeździmy 
na rowerach do Niepołomic, bo tam jest fajna trasa w Puszczy Niepo-
łomickiej. 
     Red.: A Ty Tadeusz? 
     T: Ja uprawiałem piłkę nożna w klubie BKS Bochnia, grałem w tym 
klubie - od trampkarza do seniora. Podjąłem pracę zawodową, mia-
łem inne problemy, co spowodowało, że przestałem grać. W tym 
samym klubie grałem też w piłkę siatkową. Po prostu lubiłem sport 
i dalej go lubię. Wiem co sport daje i jestem zadowolony, że siódemka 
moich wnuków uprawia sport.  
     Mam córkę, która jest w Anglii, a jej dziewięcioletni syn Szymek gra 

w klubie i strzela dużo bramek, jest zawodnikiem lewonożnym. Wi-
dzimy pozytywny wpływ sportu na rozwój naszych wnuków, uczą się 
dyscypliny, punktualności, poznają dobre wartości sportu. Mam drugą 
córkę, która mieszka w Bochni, to od niej jeden wnuk uprawia pływa-
nie i osiąga bardzo dobre wyniki; drugi wnuk gra w piłkę nożną, 
a trzeci chodzi na judo. Mam jeszcze wnuka od syna, ma na imię 
Adaś, gra świetnie w szachy i zdobywa już medale. 
     Red.: To świetnie, bo szachy bardzo dobrze rozwijają umysł. 
     T: On jest bardzo zdolny, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe. W ogóle 
moje wnuki bardzo dobrze się uczą. 
     Red.: Jak bardzo dbacie o swoje zdrowie? Co byście polecili in-
nym, którzy będą Was czytać, co zrobić, aby starzeć się zdrowo? 
     T i E: Najważniejsza w naszej ocenie jest aktywność ruchowa - 
uprawianie takiej codziennej gimnastyki. My mamy sprzęt, stacjonar-
ny rower, zwracamy uwagę na żywienie, chociaż żywieniem powinni-
śmy się wcześniej zająć. Jakoś człowiek nie zwracał na to uwagi. 
Jedzenie jest przede wszystkim podstawą dobrego zdrowia. Do tego 
jeszcze chodzenie - spacery i ta codzienna gimnastyka. 
     Red.: Dziękuję Wam za wywiad i życzę dużo zdrowia. 
     T i E: My też bardzo dziękujemy za rozmowę. 

 

Elżbieta i Tadeusz Cichoniowie  
z Ogniska TKKF „Raba” Bochnia (Małopolskie TKKF). 

Tadeusz i Elżbieta Cichoniowie przy konkurencji bule. 
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ym razem jest to już inne województwo. Andrzej, którego znam 
od wielu lat, jest z województwa dolnośląskiego. 

     Red.: Andrzej przedstaw się naszym czytelnikom. 
     A: Nazywam się Andrzej Lewandowski, jestem z Legnicy i reprezen-
tuję Dolnośląskie TKKF. 
     Red.: Jeździsz od wielu lat do Sierakowa na zloty, festiwale, jak 
odbierasz te imprezy?  

     A: To były zawsze świetne imprezy. Dopóki trochę nie zubożały. 
Kiedyś te imprezy były lepsze. Bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, bywało 
700, 800 osób. W tej chwili, to tak trochę siadło. Te dwa lata pande-
mii też zrobiło swoje i tak, jakby się taki zastój zrobił. Teraz ludzie się 
trochę zmobilizowali na to 65.lecie TKKF. Fajnie to wygląda, że tyle 
osób przyjechało i ośrodek się zapełnił. 
     Red.: Prowadzisz z małżonką od kilku już lat petanque (bule), co 
byś powiedział o tej rywalizacji w bule, jako sędzia tej konkurencji? 
     A: Większość ludzi mówi, że oni grają po raz pierwszy w petanque, 
pierwszy raz mają kontakt z kulami i pierwszy raz w Sierakowie grają. 
Mało się trafia takich, że grali gdzieś już wcześniej. 
     Red.: Z tego wynika wniosek, że TKKF słabo propaguje petanque? 
     A: Ja powiem tak, na Dolnym Śląsku jest to świetnie wyekspono-
wane, mamy cykliczne zawody w petanque, w Jeleniej Górze się od-
bywają, a oprócz tego całe Dolnośląskie TKKF przyjeżdża raz w roku 
do Jeleniej Góry i twardo walczymy w tej konkurencji. 
    Red.: W tym roku mamy 65.lecie TKKF i do Sierakowa przyjechało 
dużo ludzi. Oni walczą na różnych arenach sportowych, jak postrze-
gasz tę rywalizację - indywidualną i zespołową? 
     A: Osiem, dziewięć lat temu, sędziowaliśmy siatkówkę z moim 
prezesem, rywalizacja w siatce jest zaciekła, ja bym powiedział, że po 
trupach, aby wygrać - za wszelką cenę. A jeszcze jest tak, że chłopaki 
z drużyny albo jeszcze grają w kosza, albo w tenisa, czy gdzieś tam 
jeszcze i wtedy – „panie sędzio pan zaczeka”, bo jeszcze zawodnik 
nasz gdzieś tam gra i zaraz przybiegnie, no i w ten sposób ta gra się 
rozwala. Ponadto rywalizacja generalnie jest fair play. 
     Red.: Czy masz jakiś pomysł na rozwiązanie tej sprawy? 

     A: Nie jest łatwo, bo ciężko jest zabronić zawodnikowi startu 
w innych konkurencjach. Nie da się grać w poszczególne dni w siat-
kówkę, później w koszykówkę, a jeszcze później w piłkę nożną. Mamy 
tylko dwa dni, a jeszcze w dodatku startuje wiele drużyn i stąd te 
problemy wynikają. 
     Red. Po raz pierwszy nie wygrało Śląskie TKKF, co o tym myślisz? 
     A: Wiem, tyle lat wygrywali, a teraz są drudzy, to przecież nic się 
złego nie dzieje. To ma być zabawa - tak, aby wszyscy z Sierakowa 
zdrowi wyjechali, a punkty oczywiście się liczą, ale nie powinno być 
tak „po trupach do celu”. 
     Red.: Czy uczestniczyłeś w tych wieczornych imprezach tanecz-
nych i ognisku w głębokim jarze? 
     A: W jarze nie byłem, ale tu przy stołówce oglądałem i jakoś ludzie 
przestali tańczyć; było ich mało w stosunku do wszystkich uczestni-
ków, których było ponad 500 w Sierakowie. Pamiętam czasy, że bra-
kowało miejsca wzdłuż stołówki dla tańczących. Ostatni tańczyli 
prawie za recepcją. Takie tłumy były tańczących, teraz nie wiem. 
Dawniej były też te imprezy w „Okej” i tam też był „ful” ludzi, że nie 
można było wejść. 
     Red.: Dawniej narzekano na jedzenie, a jak w tym roku?  
     A: Faktycznie trafiały się dawniej zloty, że jedzenie było nędzne. 
Pamiętam tę szefową kuchni - od kilku lat jedzenie było wtedy dobre 
i teraz też było dobre. 
     Red.: Andrzej, poznałeś miasto Sieraków, co o nim powiesz? 
     A: To piękne miasto, małe, ale zadbane, jak to w Wielkopolsce. 
W ogóle, to w Wielkopolsce ludzie bardzo dbają o swoje miasta. 
     Red.: Byłeś na uroczystości 65.lecia na zamku, co o niej myślisz? 
     A: To wręczenie medali na zamku miało swoją wymowę - bardziej 
wymowną, niż gdyby na przykład były wręczone przy recepcji na 
ośrodku. Dlatego w zamku była odpowiednia ranga tej uroczystości. 
     Red.: Patrząc na miejsce festiwali – czy Sieraków, to dobre miej-
sce na takie imprezy? 
     A: Tak, tylko władze muszą zmodernizować bazę mieszkaniową, bo 
te niektóre domki pamiętają czasy PRL-u. Jeżeli ludzie mają tu przy-
jeżdżać, to muszą zmodernizować całą bazę mieszkaniową, bo prze-
cież od wielu lat nic się nie zmieniło. 
     Red.: Czy w młodości uprawiałeś sport wyczynowo, czy tylko 
amatorsko? 
     A: Nie, tylko amatorsko.   
     Red.: A teraz, tak dla własnego zdrowia, czy uprawiasz coś sys-
tematycznie? 
     A: Teraz, od roku bardzo się zaangażowałem w „molki” i jestem 
w pierwszej trzydziestce w Polsce. Właśnie ósmego lipca jadę na 
czwarty turniej Mistrzostw Polski w Molki do Tczewa. Już zabukowa-
łem bilety kolejowe i jedziemy. Z Dolnego Śląska jedzie nas 6 osób. 
     Red.: Wiem od Twojego prezesa, Mariana Mójty, że reklamujecie 
tę grę. Ja osobiście miałem okazję trzy lata tumu zapoznać się z tą 
grą w Krakowie - w Domu Spokojnej Starości, gdzie instruktorzy 
wprowadzili tę grę. Bardzo mi się podoba i szkoda, że Marian ją na 
festiwalu nie zaprezentował, jako grę pokazową. 
     A: Myśmy ją chcieli pokazać, było boisko przygotowane, ale tylko 
jeden chętny przyszedł grać. 
    Red.: Myśmy w Komendzie Festiwalu nic o tym nie wiedzieli, bo 
dalibyśmy informację dla wszystkich uczestników festiwalu. 
     A: Ja byłem w recepcji, ale wtedy padł radiowęzeł i nie było nic 
słychać. I dlatego tak to wyszło.  
     Wracając do punktacji; my prowadzimy Dolnośląską Spartakiadę 
Rekreacyjną, gdzie ludzie przyjeżdżają z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzy-
cha, Jeleniej Góry i mamy swoją punktację, która składa się z punktów 
za przyjazd ekipy na spartakiadę i punktów, zdobytych w poszczegól-
nych dyscyplinach. A są to: petanque (bule), molki, łucznictwo, kręgle, 
różne konkurencje rekreacyjne (około 5-6). I co roku powtarzamy - 
prowadzimy to od paru lat. Ponadto spotykamy się, ludzie odnawiają 
kontakty i tak łączymy jedno z drugim. 
     Red.: Dziękuję Ci za rozmowę i do miłego usłyszenia. 
     A: Ja też dziękuję za rozmowę i do zobaczenia za rok. 
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 Andrzej Lewandowski z żoną Ludwiką z Ogniska  
TKKF „Dwie Korony” w Legnicy (Dolnośląskie TKKF). 
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 znów wracamy do kolejnego uczestnika z województwa śląskiego. 
Jest nim Mariusz, świetny sportowiec. Na poprzednim festiwalu 

wraz z żoną wygrali turniej mikstów w siatkówce plażowej. 
     Red.: Mariusz przedstaw się, powiedz coś o swojej rodzinie i skąd 
jesteście? 
     M: Nazywam się Mariusz Jajus, reprezentuję na V Festiwalu TKKF 
„Jastrząb” z Rudy Śląskiej. Uczestniczę w tego typu zawodach 
w Sierakowie już od wielu lat, z żoną. W tym roku wzięliśmy udział po 
raz pierwszy, jako rodzina, w trójkę, z naszą małą córeczką, która też 
brała aktywny, czynny udział w zawodach, mając dopiero trzy lata. 
     Red.: Wiem, że odnieśliście sukcesy w zawodach, powiedz jakie? 
     M: Zawsze bierzemy udział w zmaganiach siatkarskich, czyli siat-
kówka plażowa, siatkówka na kortach - po 6 zawodników. W tym 
roku wielkich sukcesów nie było, bo zajęliśmy trzecie miejsce w siat-
kówce 6.cio osobowej, drużynowej. Braliśmy też udział z żoną turnieju 
męskim w siatkówce plażowej, jako że w tym roku nie było mikstów. 
Tu zajęliśmy czwartą pozycję. Co prawda tuż za podium, czyli dla 
sportowca najgorszą, ale mieliśmy tę satysfakcję, że wygraliśmy 

z parą, która była w ostatecznym rozrachunku na najwyższym po-
dium, czyli zdobyli pierwsze miejsce.  
     Wygraliśmy z najlepszą parą z TKKF „Dzikusy” z Łodzi, to była dla 
nas duża satysfakcja. W turnieju męskim startowaliśmy, jako jedyna 
para – mikst i w sumie jesteśmy bardzo zadowoleni. W konkurencjach 
rekreacyjnych też startowaliśmy. W rzucie kaloszem startowałem po 
raz trzeci w kolejnym festiwalu i wygrałem tę konkurencję. Jestem 
z tego bardzo zadowolony, można powiedzieć, że szykowałem się na 
ten rzut kaloszem i broniłem mistrzostwa sprzed trzech lat. Rzeczywi-
ście nastawiłem się na to, że trzeba ten tytuł obronić i faktycznie to 
się udało, więc miałem osobiście wielką satysfakcję, tym bardziej, że 
co raz więcej ludzi przychodzi i startuje w tej konkurencji. 
     Red.: Jeździliście z żoną na różne imprezy do Sierakowa przed 
pandemią, jak postrzegasz tamte imprezy, a tegoroczny festiwal? 
     M: Powiem tak, dla nas jest to wyjątkowe miejsce i każdy rok jest 
super. Tak się składa, że zawsze jest pogoda, a nawet, jak jej nie ma, 
to tak robimy, żeby było pięknie. Co roku jest fajnie. W tym roku 
ludzie chyba byli bardziej spragnieni tych startów. Sport swoją drogą, 
ale jedziemy tu spędzić czas rodzinnie, spotkać się ze znajomymi 
z całej Polski, powspominać. Jest to takie wyjątkowe miejsce, gdzie 
zawsze z uśmiechem na twarzy jedziemy. 

     Red.: To teraz zapytam Cię o Twoje zdanie, jakie elementy obec-
nej imprezy należy poprawić, mając porównanie z wcześniejszymi 
imprezami sierakowskimi? 
     M: Myślę, że kwestie organizacyjne mogłyby stać na wyższym 
poziomie. Chodzi mi o komunikację między organizatorami, kierowni-
kami ekip, sędziami i zawodnikami. Te domki, które są bliżej węzła 
komunikacyjnego, to lepiej słyszą te komunikaty, więc osoby w nich 
mieszkające wiedzą wszystko i łatwiej im jest się zebrać na konkret-
nym boisku. A ci, co mieszkają dalej, powiedzmy po drugiej stronie 
drogi, to te komunikaty do nich nie docierają i wtedy są gdzieś nie-
domówienia. Czasem na stołówce sędziowie powiadamiają zawodni-
ków o zmianach czasowych w programie, ale nie wszyscy to słyszą; 
powoduje to zaburzenie rozgrywania jakiejś konkurencji, gdyż nie 
wszyscy przychodzą na wyznaczony czas. Trzeba czekać na zawodnika 
lub drużynę. To tak kulało już od iluś tam lat - teraz też takie sytuacje 
miały miejsce. 
     Red.: Jesteś członkiem Ogniska TKKF „Jastrząb”. Jesteś działa-
czem, czy tylko skupiasz się na startach w różnych imprezach? 
     M: Generalnie startuję w imprezach, nie organizuję, chociaż moja 
żona jest działaczką Ogniska TKKF „Jastrząb”. Jeszcze nie zagoniła 
mnie do pracy społecznej, jeszcze realizuję się sportowo, ale kto wie, 
kto wie. Jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno pomogę, jak najbar-
dziej. 
     Red.: Jesteście jeszcze bardzo młodymi ludźmi, więc przed Wami 
bardzo dużo możliwości działania w TKKF ku chwale innych ludzi? 
     M: Zgadza się, chcemy przede wszystkim pokazać naszej córeczce, 
że warto aktywnie spędzać czas, że warto uczestniczyć w życiu spor-
towym, społecznym i warto jej zaszczepiać te wartości. 
     Red.: To, co mówisz, jest bardzo ważne dla młodego człowieka, 
ale jak tak patrzysz właśnie, że w ten sposób prowadzicie swoją 
córeczkę, to jak ona odbiera te sportowe różne historie? 
     M: Generalnie była zachwycona miejscem, wiadomo jest malutka, 
ale była tam tak aktywna, że we wszystkim chciała brać udział. Serce 
się radowało, jak się patrzyło na to, jaka była aktywna, jak jej się 
podobało i jak ciągła do tego, żeby biegać i skakać; biegła po koper-
cie, rzucała też kaloszem, była tak bardzo zadowolona i szczęśliwa. 
     Red.: A czy Ty, jak miałeś 15, czy 16 lat lub trochę więcej, to 
uprawiałeś sport wyczynowo? 
     M: Od najmłodszych lat uprawiałem siatkówkę, na poziomie dru-
giej ligi, przez wiele lat. Natomiast żona uprawiała też siatkówkę, ale 
na poziomie amatorskim. Żona pracuje w Jastrzębskim Węglu. 
     Red.: TKKF „Jastrząb” często przyjeżdżał do nas do Krakowa na 
turniej w siatkówce „Wawelskiego Smoka”, czy „Puchar Prezydenta 
M. Krakowa”, organizowane przez Małopolskie TKKF? 
     M: Tak przyjeżdżaliśmy z żoną na „Wawelskiego Smoka”, ale to 
żona grała w tym turnieju. Ja rzadko przyjeżdżałem, bo nie mogłem 
grać; regulamin mi zabraniał, grałem wtedy w drugiej lidze siatkówki. 
Ale zdarzało się, że dojeżdżałem na część wieczorną i wtedy uczestni-
czyłem we wspólnej zabawie na parkiecie. 
     Red.: A czy teraz uprawiasz systematycznie jakąś rekreację dla 
swojego zdrowia? 
     M: Tak, jak powiedziałem, siatkówkę halową i plażową. I żona też 
to samo uprawia. 
     Red.: Czyli jesteście bardzo zgodnym małżeństwem? 

     M:        M: Tak, zgadza się, łączy nas wspólna pasja. Żona pracuje w klubie 
sportowym, to tym bardziej te sprawy sportowe nasze życie wiążą. 
     Red.: Na koniec, jak byś opisał tę rywalizację sportową, na róż-

nych arenach sierakowskich podczas festiwalu? 
     M: Generalnie miejsce jest bardzo urokliwe, sam fakt przebywania 
w Sierakowie i wzięcie udziału w jakichś zawodach, to coś wielkiego, 
fajnego i wpisuje się w tę iskierkę rywalizacji, ale też atmosfera, ludzie 
są pozytywnie nastawieni, przyjeżdżają, uśmiechają się, wiadomo - 
walczą o wyniki, ale przy tym wszystkim jest dużo radości i walka fair 
play. Każdy walczy o najwyższy wynik, ale chyba każdy czuje się wy-
grany, że jest tu w Sierakowie, biorąc udział w różnych konkurencjach.  
     Red.: Jak postrzegasz dwa dni zabawy na parkiecie i trzeci dzień 
na ognisku? 
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Mariusz Jajus z Ogniska TKKF „Jastrząb”  
Ruda Śląska (Śląskie TKKF). 
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   M: Zawsze podobały mi się te wieczorne godziny integracyjne, acz-
kolwiek w tym roku było inaczej, bo był to taki rodzinny wyjazd, nie-
stety nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś dłuższe takie „Posadów-
ki” przy ognisku, czy też na parkiecie. Przynajmniej byliśmy symbo-
licznie i zatańczyliśmy z żoną. Byliśmy na ognisku, akurat przy wrę-
czaniu medali za konkurencje rekreacyjne, było wielkie ognisko i fajny 
klimat. Tak więc byliśmy tyle, na ile mogliśmy być z córeczką. Tak, że 

było super, super. Bardzo nas ucieszyło, że mogliśmy brać udział 
w tych wieczornych spotkaniach.  
     Red.: Serdecznie dziękuję za ten wywiad i być może do zobacze-
nia za rok - życzę Tobie, Twojej małżonce i córeczce jak najlepszego 
zdrowia i aby spełniły się Wasze marzenia.   
M: Też dziękuję za rozmowę i do zobaczenia - być może w Krakowie 
na „Wawelskim Smoku”, a na pewno w przyszłym roku w Sierakowie, 
o ile będzie znowu festiwal. 

 

 
est to już chyba ostania rozmowa przed wyjazdem dzisiaj z Siera-
kowa. Rozmawiam z Markiem z Kwidzynia, którego poznałem 

kilka lat temu. Bardzo mi się podobała cała jego ekipa, która mocną, 
ale świetną muzyką umilała nam noce w Sierakowie. 
     Red.: Marku przedstaw się i swoją rodzinę. 
     M: Nazywam się Marek Kordowski, jestem członkiem ogniska TKKF 
„Celuloza” Kwidzyn w województwie pomorskim. Mam żonę, czwórkę 
dzieci i siedmiu wnuków. 
     Red.: Wiem, że bywasz od wielu lat w Sierakowie na zlotach, 
festiwalach, jak postrzegasz te imprezy? 
     M: Jeżdżę do Sierakowa od około 25 lat, pamiętam piękne parady, 
piękne marsze, przedstawianie się województw, w tej chwili jest to 
robione tak na skróty. Próbowano w tym roku coś lepiej zrobić, ale to 
jest dalekie do tego, co było kiedyś. Nam nie przeszkadzają takie 

spartańskie warunki, my tu przyjeżdżamy się pobawić, zaprzyjaźnić 
się z ludźmi, chyba dało się to zauważyć - nawet Ty to zauważyłeś. 
Ludzie nas szanują i mówią, że przyjeżdżają tu, bo tutaj jest Kwidzyn. 
     Red.: Tak, to potwierdzam. 
     M: Kto by to nie przyjechał, wszyscy jednak walą do nas i mówią - 
o Kwidzyn jest, będzie zabawa, będzie wesoło i naprawdę przychodzą 
i się witają, mówiąc - gdyby nie wy, to bym nie przyjechał, chociaż już 
nie ma tej starej gwardii, zostali tylko nieliczni.  
     Red.: Z tego województwa pomorskiego to Wy jesteście starą 
gwardią, która praktycznie zawsze przyjeżdża, czemu nie przyjeżdża-
ją inni z Waszego województwa ? 
     M: Na ten temat mam taką wiedzę, jaką ma prezes naszego zarzą-
du wojewódzkiego, województwa pomorskiego - Marek Moneta. 
Pozwoliłem sobie zajrzeć w papiery z 2004 roku i tam znalazłem jego 
podpis i ja go tyle razy w życiu widziałem. Zero zainteresowania, sami 
sobie dajemy radę. Gdyby tam (do Sierakowa) nie jeździł Franciszek 
Nizinkiewicz, ja tam z nim byłem parę razy, który zmarł chyba w 2000 
roku, to byśmy tu nie przyjeżdżali.  
     Przez rok byliśmy w zawieszeniu. Dopiero ja odnowiłem kontakty 
w Sierakowie, co mi się udało. Dotarłem do ośrodka i ponownie zaczę-
liśmy znowu tu jeździć. Pamiętam, jak był basen, to jezioro ma też 
swój urok i też przyciąga. Była wtedy trampolina, pomost i miałem 
sobie z niej skoczyć, ale kiedy się zdecydowałem, to już jej nie było, 
została rozebrana. Pamiętam ten wypadek na maratonie, kiedy skoń-

czyłem z udarem i wylądowałem w szpitalu w Międzywodziu. Wtedy 
sobie powiedziałem, że to jest jakieś przeznaczenie, że się z tego 
wykaraskałem i sobie powiedziałem, że jak długo to będzie organizo-
wane, tak długo będę do Sierakowa jeździł. To było około 20 lat temu. 
     Red.: A startowaliście w jakiś konkurencjach? 
     M: Jak najbardziej. W konkurencjach drużynowych nie braliśmy 
udziału, natomiast w konkurencjach rekreacyjnych zdobyliśmy cztery 
medale. 
     Red.: Czy wspólna zabawa z didżejem przez dwa dni, i ognisko, 
były dla Was jakimś przeżyciem? 
     M: Przy ognisku jest okej, ludzie się kręcą, bawią. Natomiast to, co 
on zrobił w tym roku, ja go znam, on już w roku 2019 mówił, że na tę 
imprezę, to on ma wyłączność. To jest podstawowy błąd, nie róbcie 
takiego czegoś, że on ma wyłączność.  Ja mogę przywieź aparaturę 
grającą i będzie super. Robię różne imprezy muzyczne dla emerytów 
i rencistów, teraz robię dla 800 osób, w tym 70. emerytów i to ja robię 
w plenerze, robię to już któryś raz z rzędu. Trochę miałem przerwy 
przez pandemię. Bardzo dużo imprez robię w Kwidzynie, często jeste-
śmy zapraszani do organizacji tego typu imprez. 
     Red.: To dobrze wiedzieć, że Ty potrafisz coś takiego robić, będzie 
okazja, to skorzystamy. 
     M: Od 2004 roku robiliśmy specjalne olimpiady dla dzieci specjalnej 
troski. Od 2007 roku wzięliśmy patronat nad szkołą specjalną. To jest 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jak zaczynaliśmy, to było 70 
osób, później było 102 osoby, a teraz jest siedemdziesiąt kilka, robimy 
dla nich różne imprezy, nawet teraz robimy spływy. Na tych spływach 
mamy dzieci na wózkach. Mam takich wolontariuszy, których poda-
łem do wyróżnienia, którzy się naprawdę udzielają, potrafią zadbać 
o tych dzieci, kto ci się podejmie za darmo coś robić i poświęcić swój 
czas. Nie ma takich imprez, których byśmy, jako TKKF, nie zorganizo-
wali dla Kwidzyna. 
     Red.: To są bardzo ciekawe rzeczy, o których mówisz, rzadko to 
się dzieje. Rzadko ogniska TKKF robią społecznie jakieś działania 
z osobami specjalnej troski. Z reguły nastawiają się na osoby spraw-
ne, bo nie jest łatwo pracować z osobami specjalnej troski . 
     M: Dla normalnych ludzi, jako TKKF, to robiliśmy 25. spływ w roku 
2017, a teraz robimy to, jako kajako-maniacy. Zaczęliśmy teraz robić 
te spływy dla dzieci. Robimy piąty spływ dla dzieci szkół specjalnych. 
To nie jest takie łatwe, mamy pytania, czy zdaję sobie sprawę, co 
robię, że tu są potrzebne pieniądze. Oczywiście, ja wiem, że to prze-
cież są dodatkowe koszty, musimy zatrudnić instruktorów kajakar-
stwa, ponosimy bardzo duże koszty. 
     Red.: A skąd bierzecie te fundusze? 
     M: Robimy takie zabawy charytatywne, nazywamy to „nocne 
spływy”; ludzie przychodzą na tę zabawę i wiedzą, że będziemy 
z puszką zbierać pieniądze. Nawet teraz, tu w Sierakowie, też zbierali-
śmy do puszki, ale jeszcze jej nie otworzyłem, więc nie wiem ile zebra-
liśmy pieniążków. 
     Red.: Szkoda, że nie zauważyliśmy tego, ale też nikt z puszką nie 
przyszedł do Komendy, na pewno byśmy się dołożyli. 
     M: No to za rok to zrobimy. Teraz jednego z naszych członków TKKF 
czeka wesele i też z puszką będziemy zbierać pieniądze. Szukamy 
różnych praktycznych metod, aby tę puszkę wypełnić. Znane są wła-
dze TKKF, ale nigdy od nich nie dostałem dofinansowania tej działal-
ności. W 2019 roku otrzymaliśmy pierwsze dofinansowanie od miasta, 
w wysokości 1000 zł. W następnym roku 1200 zł, ale pandemia po-
krzyżowała nam szyki. W tym roku miasto na spływ dało nam 2000 zł. 
Koszt całkowity spływu wyniósł nas około 8000 zł. Oczywiście trochę 
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wolontariatu, a resztę trzeba było zdobyć. - Widziałeś, Darek Gorczyń-
ski dostał od nas wóz na podziękowanie. 
     Red.: Tak, widziałem, bardzo ładne podziękowanie, bardzo ładny 
podarunek, Darek mi powiedział, że bardzo mile go zaskoczyliście. 
     M: To jest własnoręczna robota, moja. Ja robię takie rzeczy - robię 
takie koziołki, koty i inne zwierzęta, mogę ci zdjęcia pokazać. Ja to 
sprzedaję, bo jak brakuje pieniędzy, to bym wyciągnął swoje, bo nie 
powiem dzieciom, że nie ma spływu, gdyż nie mam funduszy. Nigdy 
jeszcze tego nie zrobiliśmy. Jeśli coś robimy, a mamy tu kilku sponso-
rów, nie powiem, jeśli robimy Dzień Dziecka albo Mikołaja, to nie 
robimy tak, że jak idzie burmistrz, to da koszyk za 150 zł dla 102 osób. 
U nas każde dziecko dostaje paczkę do ręki, każdy jeden i to jest 
w tym fajne. Moja Barbara też tak do tego podchodzi, ona jest taka, 
że każdego chłopca, bez względu, jaki on jest, przytuli, pocałuje 
i podobnie to działa w drugą stronę. Jak jesteśmy w szkole, te dzieci 
biegną do nas, one się cieszą, bo wiedzą, czym dla nich jesteśmy. Jest 

bardzo trudno o tym wszystkim opowiedzieć, to jest tak, jakbym 
opowiadał o Sierakowie osobie, która w Sierakowie nigdy nie była. Tej 
atmosfery Sierakowa nie da się opowiedzieć. 
     Red.: Mówisz o naprawdę pięknych rzeczach, ale wróćmy jeszcze 
do Sierakowa. Jak odbierasz tę atmosferę festiwalu, tę rywalizację - 
czasem sportową, czasem bardziej rekreacyjną? 
     M: Podziwiam niektórych za nastawienie, my tyle lat jeździliśmy, 
starsi nas dobrze pamiętają, to zawsze zachowywaliśmy się tak lajto-
wo. My jechaliśmy, żeby się bawić, oczywiście startując w konkuren-
cjach, ale nie za wszelką cenę, żeby wygrać. Po prostu się pobawić, 
zaprzyjaźnić się, a nie, jak to się mówi „wygraną cieszyć się każdy 
głupi umie”. Sportowym duchem walki jest przegrać i z tym się pogo-
dzić. A my w tej sportowej rywalizacji wprowadzaliśmy wesołość, coś 
takiego, przynajmniej ja to tak widzę. I za to ludzie nas lubią, a nie, że 
przyjedzie Kwidzyn, to sobie trzeba wypracować. 

 

 
 
 

Władysław Łopatka - Redaktor „Kuriera TKKF” - podczas oficjalnego otwarcia V Festiwalu.  
Z prawej ekipa „Celulozy” Kwidzyn z banerem macierzystego ogniska TKKF. 
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     Red.: A czy Ty Marku uprawiałeś sport wyczynowo, czy tylko tak, 
jak każdy z nas grałeś w piłkę nożną? 
     M: Nie, grało się kiedyś w tenisa stołowego - pierwszy medal do-
stałem na imprezie w Braniewie i tak to się dalej potoczyło. Nato-
miast, jak się sprowadziłem do Kwidzyna i widzę, że ten zdobywa 
puchar, tamten też, więc dlaczego nie ja. I w ciągu roku zostałem 
mistrzem Kwidzyna w bocci - wszystkich wykosiłem. Jako TKKF Kwi-
dzyn na 19 turniejów tylko raz byliśmy poniżej 5. miejsca, z pudła nie 
schodziliśmy, byliśmy kilka razy mistrzem. O TKKF zawsze było głośno 
w Kwidzynie. 
     Red.: A czy teraz uprawiasz jakąś rekreację dla swojego zdrowia? 
     M: Przed pandemią chodziłem na basen. Teraz rano wstaję, robię 
50 pompek i wieczorem też. Staram się być codziennie na basenie: 
500 m przepłynąć i godzinę później masażu.  
     Red.: Od kiedy tak naprawdę zostałeś działaczem TKKF-u?  

     M: To się zaczęło, jak zacząłem pracować. W 1983 roku wstąpiłem 
do TKKF. W „Celulozie” Kwidzyn organizowałem różne turnieje, im-
prezy wydziałowe nawet na 500 osób. I tak to już zostało. 
     Red.: Marku dziękuję Ci za rozmowę, życzę dużo zdrowia i sukce-
sów w tym, co robisz, a zwłaszcza z dziećmi specjalnej troski.  
     M: Ja też Tobie dziękuję za rozmowę, chętnie bym z Tobą poroz-
mawiał w różnych sprawach o TKKF, które mnie i moje środowisko 
nurtują. Myślę, że za rok się zobaczymy w Sierakowie 

 
     I to była ostania rozmowa na Sierakowskiej Ziemi w tym roku. 
Ekipa z Małopolski wyjeżdża, a ja mam miejsce w tym autokarze. 
Muszę jechać i za chwilę pomacham ręką wszystkim, którzy jeszcze 
z ośrodka nie wyjechali. 

 

 
adę już do Krakowa, droga będzie długa, dopiero około godziny 
22.00 dojedziemy na miejsce. Tę długą podróż wykorzystuję do 

ostatniej już rozmowy, która znajdzie się w Kurierze TKKF Nr 2. Moim 
rozmówcą jest Kamil z ogniska TKKF „Azory” w Krakowie. To młody 

człowiek, który stąpa stopami twardo po ziemi. Uprawia sport, który 
w Polsce nie jest tak bardzo popularny, chociaż rozgrywane są w tej 
dyscyplinie Mistrzostwa Świata, Europy, Polski i Puchar Polski. Ale to 
już Kamil zdradzi, o jaki sport chodzi. 
     Red.: No to Kamil przedstaw się. 
     K: Nazywam się Kamil Świątek, jestem członkiem Ogniska TKKF 
„Azory” w Krakowie i reprezentowałem Małopolskie TKKF na V Festi-
walu Sportu dla Wszystkich w Sierakowie. 
     Red.: Wiem, że byłeś w Sierakowie pierwszy raz, jakie wrażenie 
na Tobie wywarło to miasto? 
     K: Tak, pierwszy raz w Sierakowie. Zobaczyłem miasto, jest fajne, 
zabytkowe, dobrze utrzymane. Jest super. 
     Red.: Co powiesz o ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym? 
     K: Ośrodek jak najbardziej na plus, jednak widać, że jest nadgryzio-
ny zębem czasu. Dość mocno. 
     Red.: A tak przyziemnie, jedzenie dobre?  
     K: Jedzenie dobre, wszystkim smakowało i wszyscy byli zadowoleni. 
     Red.: A teraz opowiedz o swoich startach?  

     K: Startowałem w łucznictwie, ale nie zostaliśmy sklasyfikowani; 
było małe zamieszanie ze zgłoszeniami, mieliśmy też startować 
w bulach, te konkurencje się pokrywały, więc odpuściliśmy bule, po 
jakimś czasie okazało się, że inne ekipy startowały w wielu konkuren-
cjach i jakoś to można było pogodzić. 
     Red.: Kamil - mając na uwadze tę sytuację, czy masz swoje zda-
nie, jak to pogodzić, bo ludzie chcą startować we wszystkim, 
a z drugiej strony mamy tylko dwa dni? 
     K: Myślę, że tu trzeba stanowczo określić, że osoby mogą starto-
wać w dwóch konkurencjach albo w konkurencjach, w których start 
nie koliduje ze sobą. Można wprowadzić, że jedna osoba reprezentuje 
województwo w jednej lub dwóch konkurencjach. Po za tym może też 
rozpisać lepiej harmonogram czasowy poszczególnych konkurencji. 
     Red.: Tak, tu masz rację, informacja o startach była znana 
wszystkim ekipom, ale szefowie ekip nie za bardzo zwracali na to 
uwagę i puścili swoich zawodników luzem. A co powiesz o rywaliza-
cji sportowej na arenach sportowych festiwalu, tego ducha walki? 
     K: Podobała mi się ta rywalizacja, to sport na dość wysokim pozio-
mie, jak przystało na amatorów. Ale też wszyscy cieszyli się tą rywali-
zacją i to było fajne. Wszystko to oceniam pozytywnie. Odnośnie tych 
konkurencji nieklasyfikowanych, rekreacyjnych - jedna mała uwaga, 
że nie każdy, kto był w ośrodku, orientował się, gdzie będą one roz-
grywane. Często nie można się było na nie załapać, bo były rozgrywa-
ne w różnych miejscach. Nie każdy miał tę orientację. 
     Red.: Tak, to jest racja i na przyszłość myślę usytuować dużą 
tablicę przy wejściu na stołówkę i wtedy można na niej umieszczać 
wszelkie informacje o zawodach; miejscach, zmianach czasowych 
czy wynikach. Przecież każdy uczestnik, idąc na posiłek, musi obok 
niej przejść. Byłeś na zabawach tanecznych i na ognisku? 
     K: Tak, byłem na zabawie, natomiast odpuściłem z moimi koleżan-
kami i kolegami ognisko na rzecz swojego grilla, ze względu na dość 
dużą liczbę chętnych na ognisko, natomiast zabawy taneczne były 
niezłe, chociaż didżej mógł się bardziej postarać. 
     Red.: Kamil - przybliż nam swoją osobę, jesteś czynnym zawodni-
kiem, ale też trenerem? 
     K: Startowałem i startuję w trójboju siłowym, teraz też działam, 
jako trener. Trójbój siłowy, to jeden ze sportów siłowych - podnosze-
nia ciężarów w pewnym sensie, składa się z trzech bojów: z przysiadu 
ze sztangą, z wyciskania sztangi na ławeczce leżąc i martwego ciągu. 
Najlepszy wynik, czyli suma kilogramów z tych trzech bojów, daje 
wygraną. Startowałem w Mistrzostwach Świata juniorów i zdobyłem 
tam brązowy medal w 2021 roku. Wielokrotnie startowałem w Mi-
strzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Pucha-
rach Polski i wielokrotnie zdobywałem na tych imprezach medale. 
Udało się też kilka razy ustanowić rekordy Polski.  
     Red.: A wiem, że jesteś też trenerem, to kogo Ty trenujesz?  
     K: Wszystkich tych, którzy zgłoszą się do naszego ogniska TKKF 
„Azory”, pomagam też w zrozumieniu tego sportu, jak wyglądają 
zawody i specyfika tej dyscypliny. Każdy młody, ale też senior, czy 
weteran, może liczyć na moją pomoc. Ważne, żeby przyszedł do na-
szego klubu. Prowadziłem też wielu medalistów Mistrzostw Polski, 
Europy i Świata. Kobiety też trenuję, zawody organizowane są zawsze 
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w dwóch klasyfikacjach: kobiety i mężczyźni. W TKKF-ie działam już 
praktycznie trzynaście lat. 
     Red.: Co byś polecił adeptom, którzy nie bardzo wiedzą, jak dbać 
o swoje zdrowie?  
     K: To ciekawy temat. Sport wyczynowy nie bardzo wiąże się z do-
brym zdrowiem. Osobom, które chciałyby poprawić swoje zdrowie, 
odradzałbym uprawianie sportu wyczynowego, gdyż ta ambicja 
i mobilizacja nas zawodników często prowadzi do robienia czegoś 
kosztem własnego zdrowia. Tutaj postawiłbym na rekreację, umiar 
w tym wszystkim, co się robi, bo wiadomo, że zbyt duże eksploatowa-
nie organizmu nie jest dobre. Bardziej zwróciłbym uwagę na odnowę 
biologiczną, na zdrowy tryb życia, na zdrowe odżywianie. To jest 
bardzo ważne. Oczywiście te zasady dotyczą i młodych i tych star-
szych. Wiem, że startowanie w zawodach kosztuje wiele wyrzeczeń, 
więc trzeba mieć tę świadomość, z czym się wiąże ryzyko, jakie są 
wady, ale też, jakie są zalety. 

     Red.: Wracając do Sierakowa, oprócz startów w różnych konku-
rencjach był też czas na relaks, gdzie się relaksowałeś? 
     K: Głównie relaksowałem się na plaży i przy stoliczkach przy dom-
kach wraz z moją ekipą. Pobyt na plaży wiązał się z pływaniem 
w jeziorze. Udało się nam wypożyczyć rowerek wodny i rejs nim po 
jeziorze był udany. Mniej więcej pół jeziora opłynęliśmy. Opłynęliśmy 
też „wysepkę miłości”, ale nie wychodziliśmy na nią - sami mężczyźni. 
     Red.: Rozumiem, że wywieziesz dobre wrażenia z tej imprezy?  
     K: Będą miłe wspomnienia, wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, 
miejsce bardzo nastrajało do miłego spędzenia czasu, ludzie i atmos-
fera wspaniała. Poznaliśmy wielu fajnych ludzi - bardzo kontaktowi. 
     Red.: Kamil, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. 
     K: A ja Tobie Karolu dziękuję, fajnie jest rozmawiać, gdy ma się tak 
dobre wrażenia z pobytu w Sierakowie. 

 
 

  Czas na podsumowanie V Festiwalu  
 

owoli V Festiwal Sportu dla Wszystkich w Sierakowie dobiega 
końca. Jako Redaktor Naczelny „Kuriera TKKF” zostawiłem sobie 

ostatnią rozmowę do niniejszego wydania Nr 2 tego pisma, z Zastęp-
cą Komendanta V Festiwalu, Karolem Oleksym, który jest także dru-

gim redaktorem tego „Kuriera” (Nr 1, Nr 2). Jesteśmy już po uroczy-
stej dekoracji zawodniczek i zawodników, zarówno w rozgrywkach 
indywidualnych, jak i drużynowych.  
     Red.: Karol jak oceniasz V Festiwal Sportu dla Wszystkich, który 
praktycznie już się zakończył?   
     K: Moja ogólna ocena jest następująca: nie będę wystawiał stop-
nia, jak w szkole; ocenę przedstawili wcześniej nasi rozmówcy, 
a bardziej mogą to uczynić uczestnicy V Festiwalu. Natomiast myślę, 
że V Festiwal spełnił swoje zadanie i uświetnił obchody 65.lecia TKKF; 
była wspaniała pogoda, było bardzo dużo uczestników – ponad 500 
osób, wszystkie konkurencje przebiegły w sportowej rywalizacji fair 
play, było dobre jedzenia i świetne, wieczorne zabawy. Każdy miał 
szeroki wybór z programu naszego festiwalu. 
     Red.: Byłeś Zastępcą Komendanta V Festiwalu, co należało do 
Twoich obowiązków? 
     K: Przed festiwalem podzieliliśmy wszystkie prace, które trzeba 
było wykonać na czterech członków Komendy. Dla mnie przypadło 

przygotowanie regulaminów rozgrywek, całej dokumentacji do po-
szczególnych konkurencji, scenariusze: otwarcia festiwalu, uroczysto-
ści na zamku i dekoracji najlepszych sportowców we wszystkich kate-
goriach. Miałem stałą współpracę z sędziami przy podejmowaniu 

decyzji o systemie rozgrywek indywidualnych i zespołowych oraz 
wydanie bloczków na posiłki poszczególnym ekipom. Ponadto do 
moich obowiązków należało też sporządzenie, wraz z głównym sędzią 
festiwalu, list startowych we wszystkich kategoriach i konkurencjach, 
a także informowanie zawodniczek i zawodników o zmianach czaso-
wych w programie. Tak więc pracy było bardzo dużo. 
     Red.: Czy były jakieś słabe strony pracy Komendy V Festiwalu? 
     K: Pytanie jest trudne, bo muszę powiedzieć coś o moich kolegach 
z Komendy. Powiem tak, wszyscy wywiązali się bardzo dobrze ze 
swoich obowiązków. Z mojego punktu widzenia współpraca napraw-
dę była bardzo pozytywna, chciałbym osobiście kiedyś jeszcze w tym 
gronie pracować.  
     Każdy wiedział, co do jego obowiązków należy i każdy starał się 
wywiązać z nich, jak najlepiej umiał. To była dobra praca zespołowa. 
Stąd muszę podziękować Darkowi Gorczyńskiemu - Komendantowi V 
Festiwalu, za swój wkład pracy, jaką wykonał, przed i w czasie festi-
walu, Darkowi Abramukowi - Głównemu Sędziemu V Festiwalu, za 

P 

Władysław Łopatka - Redaktor Naczelny „Kuriera TKKF”. Karol Oleksy - Zastępca Redaktora Naczelnego Kuriera TKKF”. 



-55- 

bardzo wnikliwą pracę przy weryfikacji wyników i podejmowanych 
decyzjach, Andrzejowi Tymuszowi - Zastępcy Komendanta V Festiwa-
lu, za wykonywanie specjalnych zadań, które musiały być natychmiast 
wykonane. Jest jeszcze jedna osoba, która wniosła do pracy Komendy 
bardzo wiele. To świetna działaczka TKKF z Wielkopolskiego Towarzy-
stwa – Monika Werblińska. Była sekretarzem V Festiwalu, nominację 
otrzymała w Sierakowie. To ona wypisała wszystkie dyplomy za kon-
kurencje indywidualne i zespołowe, miała bardzo duży wkład w przy-
gotowaniu dekoracji najlepszych sportowców. Wykonała też bardzo 
dobrą pracę przy uroczystości 65.lecia TKKF na Sali Reprezentatywnej 
Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie. Za to wszystko bardzo Jej 
dziękuję, myślę, że moi koledzy z Komendy na pewno przyłączą się do 
tych podziękowań. 

     Oczywiście zawsze jakieś niedociągnięcia są, ale na szczęcie nie 
miały większego wpływu na przebieg V Festiwalu. 
     Red.: Karol, to opowiedz o tych niedociągnięciach? 
     K: Powiem tak, z pewnością na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
Głównego TKKF będzie ocena V Festiwalu i zostaną wyciągnięte wnio-
ski. Będą one służyły do poprawienia ewentualnych niedociągnięć. 
A tak na gorąco, na pewno szwankowała trochę komunikacja pomię-
dzy Komendą, a ekipami, a raczej zawodnikami. Okazało się, że ra-
diowęzeł nawalił i jeżeli podawało się jakiekolwiek komunikaty, to 
nikt ich nie słyszał. Na listach startowych nie zawsze przy zawodni-
kach było zaznaczone, z jakiego są województwa i wtedy trzeba było 
ich szukać na listach zgłoszeniowych, co zabierało dużo czasu, później 
powiadomić szefa ekipy, a i tak informacja prawidłowej treści nie 
zawsze docierała do zawodnika.  
     Rozwiązanie tego problemu jest proste. Należy przy stołówce 
ustawić dużą tablice, na której będzie można zawieszać wszelkie 
informacje dotyczące festiwalu. Wszyscy chodzą na posiłki trzy razy 
dziennie, więc każda informacja do uczestników dotrze i w prawidło-
wej postaci. 
     Druga sprawa, to sędziowie. Braliśmy ich dosłownie z łapanki. Nie 
chodzi tutaj tylko o znajomości przepisów danej dyscypliny, ale też 
trzeba umieć zastosować system, wiedząc ilu zawodników mam 
w danej kategorii w sędziowanej konkurencji i według tego systemu 
poprowadzić rozgrywki. Właśnie w tym ostatnim elemencie sędziowie 
mieli spore problemy. 
     Jest też trzecia rzecz, poszczególne ekipy nie przekazały wcześniej 
zgłoszeń swoich zawodników, czy drużyn, do poszczególnych konku-
rencji przy meldowaniu, choć w regulaminie to było też zawarte; 
dopiero po odprawie przynosili zgłoszenia do Komendy, co spowodo-
wało dużo dodatkowej pracy. Przecież do każdej kategorii należało 
przygotować listę startową. 
     I ostatnie spostrzeżenie, mianowicie do wszystkich prezesów za-
rządów wojewódzkich TKKF wysłano karty zgłoszeniowe, celem wy-
pełnienia i podpisania przez wszystkich uczestników z każdego woje-
wództwa. Na karcie były zapisy Rodo i oświadczenie o stanie zdrowia 
uczestnika V Festiwalu. Są to standardowe wymogi; robimy zdjęcia, 
filmy, wywiady, zamieszczamy dane zawodników - na to wszystko 

musi być ich zgoda poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej. - To jed-
no, a po drugie, w razie odniesionej kontuzji ubezpieczyciel nieraz 
żąda, aby uczestnik jakichkolwiek rozgrywek był do nich oficjalnie 
zgłoszony i to jego podpis na karcie zgłoszeniowej jest potwierdze-
niem startu w imprezie. Tymczasem otrzymaliśmy przy rejestracji ekip 
tylko 4 karty zgłoszeniowe, prawidłowo wypełnione, z podpisami 
uczestników. Wszystkich ekip było 20, w tym 10 ze Śląskiego TKKF. 
      Red.: Z tego, co wiem, to po raz pierwszy nie wygrało Śląskie 
TKKF, a zwycięzcą V Festiwalu zostało Łódzkie TKKF? 
     K: To prawda. Na posiedzeniu Zarządu Głównego TKKF zostały 
wprowadzone zmiany do regulaminu w zakresie startów zespołów 
z poszczególnych województw. Ustalono, że w konkurencjach zespo-
łowych każde województwo jest reprezentowane przez dwie drużyny, 

które mają być wskazane przed rozgrywkami i one punktują dla wo-
jewództwa. Oczywiście z tego samego województwa może startować 
więcej drużyn i walczyć o puchar, medale, ale wtedy, jeżeli zajmą 
miejsca od 1 do 8, to nie punktują. Punktują tylko drużyny wcześniej 
wskazane - 1 i 2. Jedynie w bulach startowały cztery zespoły - miksty 
z każdego województwa i one punktowały dla województwa.  
     W grach indywidualnych nie było ograniczenia ilości startów za-
wodników z danego województwa. I druga ważna zmiana - to, aby 
jakikolwiek turniej drużynowy doszedł do skutku, musiało być cztery 
drużyny startujące. Te zmiany podyktowane były koniecznością wy-
równania szans dla wszystkich województw, dających możliwość 
wygrania w klasyfikacji generalnej. 
      Do tej pory regulaminy zlotów, czy festiwali w Sierakowie, z góry 
dawały zwycięstwo Śląskiemu TKKF. W punktacji zespołowej za 
pierwsze miejsce dostaje się 20 pkt., drugie 18 pkt. i tak dalej. Śląsk 
ma bardzo silnie rozwinięty organizacyjnie TKKF. Ośrodki takie, jak: 
Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Ruda Śląska, Jastrzębie Zdrój 
i jeszcze kilka innych, które można wymienić, zawsze przysyłały druży-
ny do startów zespołowych. Zawsze były to silne drużyny. Inne woje-
wództwa nie mają takiej struktury i z reguły przysyłały po jednej 
drużynie do gier zespołowych.  
     Co z tego wynikało? - właśnie to, gdy nawet, jeżeli z jakiegoś wo-
jewództwa wszystkie drużyny zdobyłyby pierwsze miejsce, czyli po 20 
pkt., to wystarczy, że Śląskie drużyny uplasowały się w pierwszej 
ósemce - trzy, cztery lub więcej, to uzyskana suma punktów za miej-
sca punktowane przebijała zdecydowanie te 20 pkt. z pierwszego 
miejsca. A kategorii zespołowych jest 12 - bez łuków i bul. Z tego 
względu na tych 12. kategoriach Śląsk zarabiał tyle punktów, że nie 
było szans konkurencjami indywidualnymi tego odrobić.  
     I dlatego Śląskie TKKF zawsze wygrywało, żeby było jasno, ja osobi-
ście nie umniejszam zwycięstw Śląskiego TKKF. Wygrywali zgodnie 
z tamtymi regulaminami. Ja tylko stoję na stanowisku, że rywalizacja 
musi być oparta na zdrowych podstawach, dająca szansę każdemu, 
a nie z góry dawać mocne przywileje.  
     Przecież na Mistrzostwach Europy, świata czy olimpiadzie, jeden 
kraj reprezentuje jedna drużyna w grach lub zawodach zespołowych, 
i trzech zawodników indywidualnie. Takie potęgi, jak USA, Japonia, 

Tadeusz Kowalczyk i Stanisław Lenart - kierowca autokaru, którym  
ekipa Małopolskiego TKKF przybyła do Sierakowa. 

Zbyszek Kieć - bramkarz piłkarskiej drużyny z Małopolski. 
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Chiny i inne kraje, mogłyby wystawić więcej drużyn lub zawodników 
i w ten sposób zdobyć więcej medali, ale tak nie jest. Wszyscy wtedy 
mają równe szanse. Taką zasadę można wprowadzić i u nas.  
     Jest jeszcze inne rozwiązanie - zrezygnować z klasyfikacji general-
nej województw, a wprowadzić klasyfikację generalną regionów, to 
wtedy jest wszystko jasne - punktują dwie drużyny z regionu, indywi-
dualnie punktuje trzech zawodników, maksymalnie pięciu. Jest też 
opcja wykreślenia z generalnej punktacji województw. Chodzi o to, 
aby wszyscy mieli takie same szanse, co naprawdę jest sprawiedliwe. 
     Red.: To ciekawe, co mówisz. I na koniec, czy takie imprezy Za-
rząd Główny TKKF dalej powinien organizować i czy w Sierakowie? 
     K: Wydaje mi się, że tak. Czy w Sierakowie? – Sieraków, to miejsce 
już sentymentalne, ludzie lubią tu przyjeżdżać z całymi rodzinami. Nie 

jest może w środku Polski, ale dojazd jest całkiem dobry. Do przepro-
wadzenia tych wszystkich gier jest odpowiednia infrastruktura spor-
towa. Do domków większość się już przyzwyczaiła. Jedzenie bardzo 
dobre. Pogoda jest prawie zawsze świetna. Więc wszystko jest i my-
ślę, że to dobre miejsce. Natomiast można też wprowadzić zmiany, że 
następna impreza tego typu będzie w innym województwie, tak więc 
sprawa jest otwarta, też warta do rozważenia. 
     Red.: Dziękuję Ci za rozmowę. Padło w niej sporo ciekawych 
rzeczy. Myślę, że warto je wykorzystać przy dalszej organizacji tego 
typu imprez przez Zarząd Główny TKKF. 
     K: Ja też dziękuję. 

 

  

 

Podpatrzone i podsłuchane – migawki z pobytu w Sierakowskim Centrum Sportowo – Szkoleniowym TKKF. 
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biecałem przybliżyć sylwetkę jednego z zasłużonych działaczy 
sportu i rekreacji – jest nim pan Mieczysław Hrehorów. Urodził 

się w 1924 r. w Złoczowie na Kresach Wschodnich, jako jedno z pięciu 
dzieci oficera Wojska Polskiego i uczestnika obrony Lwowa. Wycho-
wywał się w rodzinnym mieście, a także w Tarnopolu i Lwowie. 
W młodości działał w Chorągwi Lwowskiej ZHP. Po rozpoczęciu oku-
pacji sowieckiej pracował przymusowo. Po ponownym wkroczeniu 
Armii Czerwonej aresztowany przez NKWD i przesłuchiwany, osta-
tecznie zwolniony, dzięki interwencji znajomego oficera. Wkrótce 
potem zwolniony ze służby w Armii Czerwonej, przyjęty do Techni-

kum Budowlanego we Lwowie, a następnie skierowany do pracy 
w przedsiębiorstwie remontowo-budowlanym w Złoczowie.  
     We wrześniu 1945 roku przeniósł się z matką i siostrami do Czę-
stochowy i wkrótce został siatkarzem Częstochowskiego Klubu Spor-
towego. Jak już wspomniałem nie jest rodowitym częstochowiani-
nem, jednak od 70. lat jest mocno związany z tym miastem. Na Kre-
sach spędził dzieciństwo, jednak w wyniku geopolitycznych zmian 
został zmuszony do opuszczenia ziemi ojczystej. Trafił do Częstocho-
wy. Było to po zakończeniu II wojny światowej, kiedy jego rodzinę 
repatriowano ze Złoczowa. — Przez dwa tygodnie czekaliśmy w bu-
dach na peronach, na podstawienie wagonów towarowych tzw. 
bydlęcych – wspominał pan Mieczysław. Dwa tygodnie jechaliśmy 
koleją podkarpacką na Śląsk. Razem ze mną jechała mama oraz dwie 
siostry. Tak się złożyło, że w Częstochowie – już z Wojskiem Polskim –
znalazł się mój szwagier, z którym nawiązaliśmy kontakt. W Herbach 
odłączyli nasz wagon no i przyjechaliśmy do Częstochowy.  
     W listopadzie 1945 r. pan Mieczysław Hrehorów zaczął studia 
w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej, gdzie z grupą znajo-
mych założył klub AZS Częstochowa i w latach 1948–1950 był jego 
prezesem (na emeryturze był honorowym prezesem). Jako absolwent 
podjął pracę w branży budowlanej i doprowadził szybko do życia 
Związkowego Klubu Sportowego „Budowlani”. Współorganizował też 
Harcerski Klub Sportowy „Żubr” i Częstochowskie TKKF „OGNISKO” – 
kiedyś mające ważną rolę i znakomicie w Częstochowie działające. 
     Jak nam wiadomo Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej po-
wstało 3 maja 1957 r., jako stowarzyszenie propagujące rozwój kultu-
ry fizycznej w Polsce. W Częstochowie zaistniało już kilka miesięcy 
później – w październiku 1957 r. Głównym organizatorem lokalnych 
struktur TKKF w Częstochowie był właśnie Mieczysław Hrehorów.     
Razem z nim TKKF „OGNISKO” w Częstochowie tworzyła jego żona 
Krystyna. Zaczęli od założenia zespołów gimnastyki kobiet, brydża 
sportowego i piłki nożnej seniorów. A gdy w stowarzyszeniu zaczęło 
przybywać członków i działaczy, doszły kolejne zespoły: kulturystyki, 
gimnastyki akrobatycznej i przyrządowej, małych gier sportowych… 
     Tak się zaczęła niezwykła historia, trwająca do dziś - historia orga-
nizacji i ludzi, którzy za cel obrali sobie popularyzowanie aktywnego 
wypoczynku wśród częstochowian - i to w rozmaity sposób. Prężne 
działania Statutowego TKKF „OGNISKO”, i jego wielu społecznych 

działaczy, objawiły się między innymi uruchomieniem w latach 50. XX 
wieku boiska do gier, zimą lodowiska oraz budową trwałego ogro-
dzenia terenu wokół Szkoły Podst. nr 9 przy ul. Sobieskiego 
w Częstochowie, co zyskało pozytywne opinie władz tego miasta. 
W efekcie tego, decyzją Urzędu Miasta Częstochowy, w 1964 roku 
TKKF „OGNISKU” przekazano w zarządzanie teren letniej pływalni 
przy ul. Sobieskiego, administrowanej przez Jednostkę Wojskową. 
     Wobec konieczności powołania przy Urzędzie Prezydenta Miasta 
Częstochowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, decyzją ówcze-
snych władz w roku 2008  zmodernizowany Ośrodek Rekreacji Fizycz-

nej TKKF „OGNISKO w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego przejął 
MOSiR w Częstochowie. Pomimo utraty podstawowej bazy działania 
TKKF „OGNISKO” samodzielnie trwało do 2009 r., łącząc się z RKS 
TKKF „SPORTOWIEC”, jako sekcja rekreacji rodzinne „Ognisko”.         
     Częstochowskie TKKF „OGNISKO” od początku swej działalności 
prowadziło zespoły ćwiczebne i rekreacji fizycznej oraz naukę dla 
wszystkich mieszkańców Częstochowy. Były to grupy z gimnastyki 
wyrównawczej dla pań, gimnastyki akrobatycznej, pływania, łyżwiar-
stwa, kulturystyki, gier sportowych, tenisa stołowego i zimnego, 
badmintona, nauki pływania, tańców na lodzie, jazdy na nartach, 
hokeja na lodzie dla młodzieży.  
      Dziś Częstochowski Związek TKKF nadal jest mocnym ogniwem 
działalności Towarzystwa i skupia takie Ogniska i kluby, jak: KRS „Bo-
ronowia”, KRS „Hutnik”, KRS „Pegaz”, KRS „Sportowiec”, KRS „Ener-
GOsport”, Ognisko TKKF „Senior”, Ognisko TKKF „Zryw” Parzymiechy. 

 
     Szanowni Państwo! W chwili, gdy piszę ten tekst, pan Mieczysław 
Hrehorów ma już 98 lat. W roku 2019 Mieczysław i Jego żona Krysty-
na świętowali 70.lecia małżeństwa. (Kamienne Gody). To sport połą-
czył ich drogi życiowe, gdy przed kilkudziesięcioma laty poznali się na 
basenie przy ul. Sobieskiego. Pływanie było wówczas największą pasją 
pani Krystyny - była zawodniczką klubu AZS przy Wyższej Szkole Ad-
ministracyjno-Handlowej. Wyłowiłem ją z wody niczym złotą rybkę –
wspominał pan Mieczysław ze śmiechem.  
     W roku 1949 Mieczysław i Krystyna zawarli związek małżeński 
w Kościele pw. św. Jakuba w Częstochowie. Żona bohatera niniejsze-
go tekstu, Krystyna Krykówna, była doskonałą pływaczką, zawodnicz-
ką Klubu AZS przy Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej. Mał-
żeństwo w zgodzie przeżyło ze sobą 70 pięknych, choć niełatwych lat. 
      Ich życie nadal jest związane ze społeczną działalnością sportową. 
A w wolnych chwilach? Chętnie spędzają czas w swoim przydomo-
wym ogródku. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci.  
     Mieczysław Hrehorów jest jednym z najbardziej znanych i zasłużo-
nych w Częstochowie działaczy w dziedzinie kultury fizycznej. 
W Częstochowie jego talent odkrył Zygmunt Wójcik z Częstochow-
skiego Klubu Sportowego.     
     Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Mieczysława i Jego żonę 
Krystynę, życząc Im jeszcze wiele lat życia, zdrowia i pomyślności - od 
siebie i od TKKF-owskiej społeczności. Wszystkiego najlepszego!  

 
 

O 

Pan Mieczysław Hrechorów – zasłużony działacz sportu i rekreacji 
 – założyciel TKKF w Częstochowie. 

Państwo Krystyna i Mieczysław Hrehorów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Lw%C3%B3w_(1918%E2%80%931919)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnopol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/AZS_Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowlani_Cz%C4%99stochowa
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  Migawki z Sierakowa z roku 2022   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeżyjmy to jeszcze to raz. 
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Szanowni Państwo, Koledzy i Przyjaciele! 
 

 niedzielę 19 czerwca 2022 roku z żalem, ale z uśmiechem na 
twarzy, pożegnaliśmy gościnny Sieraków, gdzie obchodziliśmy 

65.lecie naszego Towarzystwa. Z tej okazji na terenie Sierakowskiego 
Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF odbył się V Ogólnopolski 
Festiwal Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej”.  
     Wszystko zaczęło się 16 lat temu, kiedy to w dniach 9-11 czerwca 
2006 roku Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w Siera-
kowie gościł uczestników I Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu i Zdro-
wia, zorganizowanego przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich 
i Zarząd Główny TKKF, na zlecenie Ministerstwa Sportu.  
     Festiwal Sportu i Zdrowia zastąpił organizowany wcześniej Festiwal 
Gier i Zabaw rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowany od 
ośmiu lat w Sierakowie. Celem nowego festiwalu była promocja 
prozdrowotnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, integracja środo-
wisk poprzez różne formy rywalizacji, prezentacja wzorców organiza-
cyjnych imprez masowych, łączących rekreację ze zdrowym stylem 
życia itd. W festiwalu uczestniczyło 3181 osób. Wszyscy mogli korzy-
stać z przygotowanych stanowisk medycznych w zakresie: ortopedii, 
zdrowego żywienia, kardiologii, ciśnienia tętniczego krwi, EKG wysił-
kowego, testów wydolnościowych: Coopera, Eurofit.  
     Zainteresowanie powyższymi formami przerosło wszelkie oczeki-
wania organizatorów i potwierdziło celowość ich organizowania. 
W ramach imprez sportowo-rekreacyjnych odbyły się wówczas m.in.: 
pływanie, ergometr wioślarski, dart, tenis, tenis stołowy, kręglarstwo, 
ringo, łyżworolki, bieg Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego 
oraz zawody wędkarskie. Z dyscyplin zespołowych: sztafeta szwedzka, 
piłka nożna 5.osobowa, koszykówka, piłka plażowa.  
     W klasyfikacji generalnej wśród dzieci i młodzieży zwyciężyło wów-
czas województwo wielkopolskie, miejsce II zajęło woj. mazowieckie, 
a III województwo śląskie. Natomiast wśród ekip dorosłych I miejsce 
zajęło województwo śląskie, II woj. wielkopolskie, a III woj. mazo-
wieckie. Puchar za autoprezentację, aktywną postawę, pomysłowość 
kibicowania i uczestnictwo w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej 
otrzymało Ognisko TKKF „Apollo” Otwock z województwa mazowiec-
kiego. Pobyt uczestnikom Festiwalu umilała Reprezentacyjna Orkie-
stra Wojskowa Sił Powietrznych z Poznania oraz kilka zespołów ta-
necznych. Festiwal przebiegał w atmosferze radości, uśmiechu 
i integracji grup, wskazując potrzebę kontynuacji w latach następnych 
tego typu imprez. Dyrektorem generalnym I Festiwalu był obecny 
Dyrektor Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF 
pan Marek Dziubiński. 
     Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, a przy ciągłych zawirowa-
niach właścicielskich pomiędzy różnymi zarządami TKKF, obiekty 
ośrodka z roku na rok niszczały, brakowało pieniędzy na dalsze inwe-

stycje i rozwój. W końcu w r. 2018 podupadły już ośrodek TKKF wy-
kupiła Gmina Sieraków, a od kwietniu 2018 r. rozpoczęło funkcjono-
wać Sierakowskie Centrum Sportowo-Szkoleniowe TKKF, które 
z dniem 30.10. 2018 r. przejęło obiekty Centralnego Ośrodka Sporto-
wo-Szkoleniowego TKKF od nowego właściciela terenu, jakim stała się 
Gmina Sieraków.  
     Dzisiaj, po wielu latach użytkowania, ośrodek wymaga szybkiego 
doinwestowania, dlatego władze Gminy Sieraków zapowiedziały chęć 
przywrócenia jego świetności. Gmina zamierza sprzedać atrakcyjną 
część terenu z krytym basenem, budynkiem gastronomicznym i wy-
pożyczalnią sprzętu wodnego, a uzyskane w ten sposób środki zain-
westować w rozwój pozostałej części ośrodka.  
     Tak w swojej wypowiedzi, podczas oficjalnego otwarcia V Ogólno-
polskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich, oświadczył Burmistrz 
Gminy Sieraków, pan Witold Maciołek, potwierdzając fakt, że Gmina 
pozyskane ze sprzedaży pieniądze pragnie przeznaczyć na odtworze-
nie infrastruktury ośrodka i podniesienie jego standardu. 
     Mamy nadzieję, że zamierzenia te zostaną zrealizowane, a dalszy 
kontakt i owocna współpraca z Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej będzie kontynuowana jeszcze przez wiele lat, ku ogólnemu 
zadowoleniu - zarówno Gminy Sieraków, jak i centralnych struktur 
TKKF oraz członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Wierzymy, 
że wzorem ubiegłych lat kontynuowany też będzie Festiwal Sportu 
dla Wszystkich, który, mówiąc tak obiektywnie, ma swoje stałe miej-
sce w programie imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych 
przez Zarząd Główny TKKF i Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. 
Zarządu Głównego TKKF i jego struktur.  
     To w tym ośrodku od roku 1968 kursy i uprawnienia trenersko-
instruktorskie zdobywali nasi koledzy, z których wielu uczestniczyło 
również w tegorocznych jubileuszowych obchodach 65.lecia TKKF. 
Wśród nich byli m.in. Karol Oleksy – Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej TKKF, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta V Festi-
walu, a także Tadeusz Kowalczyk, prowadzący jedną z konkurencji V 
Festiwalu, a mianowicie badmintona. To tutaj w roku 1968 po raz 
pierwszy się spotkali i zaprzyjaźnili. Mimo że od tamtej pamiętnej dla 
nich chwili upłynęło już 54 lata, wciąż są podporą Małopolskiego 
TKKF, a jak zachodzi potrzeba, to zawsze możemy na nich liczyć. 
     Niech Tegoroczne obchody Jubileuszu 65.lecia TKKF będą przy-
czynkiem do reaktywacji sprawdzonych form aktywności fizycznej, 
zgodnie z oczekiwaniem wszystkich środowisk i grup społecznych. 
Organizatorom i współtwórcom tego dużego przedsięwzięcia sporto-
wo-rekreacyjnego z całego serca gratulujemy i dziękujemy.  

Władysław Łopatka i Karol Oleksy   
Członkowie Zespołu Redakcyjnego „Kuriera TKKF”. 
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W pierwszym rzędzie: Tadeusz Kowalczyk – Członek Zarządu  
Wojewódzkiego i Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. 

Jubilaci Małopolskiego TKKF: Leszek Tytko, Wł. 
Łopatka, Karol Oleksy i Tadeusz Kowalczyk. 
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Z upływem czasu z biegiem lat……… 
  Kącik archiwalny   

 

 

 

10-12. czerwca 2016 r. XI Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia.  
Pamiątkowe ujęcie na terenie Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie. Przedstawiciele ekipy Mało-
polskiego TKKF w towarzystwie prezesa Zarządu tego Ośrodka, pana Marka Dziubińskiego. Od lewej Marek Kremer, Władysław 

Łopatka, Marek Dziubiński, Józef Szczepanek i Karol Oleksy. 
 

 

 

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 sekcjach ćwiczebnych i sportowo-rekreacyjnych. 
• Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Główny 
Aleja Zjednoczenia 25/12 A 01-825 Warszawa. E-mail: E-mail: zgtkkf@wp.pl 

Zespół Redakcyjny „Kuriera” w składzie: Władysław Łopatka - Redaktor Naczelny, Karol Oleksy – Zastępca. 
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