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zanowni Państwo! Każdy jubileusz kieruje umysł do wspomnień 

czasu, który przeminął. Również nasze Stowarzyszenie ma swą 
własną historię, którą trzeba zachować. Ludzie, którzy ją współ-

tworzyli, mają swoje wspomnienia – te już udokumentowane i te, co 

nie doczekały się jeszcze zapisu, więc warto je przywołać.  Również 
ich życiorysy, działalność i osiągnięcia, warte są opublikowania. 
     To wszystko, o czym dziś wspominamy, zdarzyło się naprawdę. Jest 

to Legenda naszych cza-
sów i mijającej epoki, 
która w tej samej formie 
już nigdy nie powróci. 
     Pisano ją zapałem, 
spontanicznością, przywią-
zaniem do naszych naro-
dowych cech i tradycji. 
     Tworzono ją od dawna, 
w małych miasteczkach 
i większych miastach, 
ogniskach TKKF, wiejskich 
świetlicach, klubach spor-
towych i wszędzie tam, 
gdzie pojawiali się ludzie.  
     Od tamtych odległych 
dni, kiedy na frontach II 
wojny światowej umilkł 

huk dział, i wreszcie 
nastała cisza, minęło 
ponad 70 lat. Jest to 

maleńka chwilka w historii świata, lecz jakże ważna dla pokolenia, 
które przemija. W roku 2017 obchodziliśmy Jubileusz 60.lecia Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Od tego czasu minęło kolejne 
pięć lat, więc wypada przypomnieć członkom, sympatykom i uczest-
nikom naszych imprez, zajęć i spotkań, historię sportu i rekreacji 
z okazji tegorocznego Jubileuszu 65.lecia TKKF – od chwili powstania 
Towarzystwa, aż do dnia dzisiejszego. Proszę posłuchać. 
     Mijały lata i pokolenia, ludzie szukali wyjścia z własnych i politycz-
nych kryzysów, wznosili domy i miasta, lecz prócz istnienia i dostat-
niego życia czegoś im brakowało. Od niepamiętnych lat człowiek 
dążył do obranego celu także przez sport, który wyznaczał sens jego 
życia, dając poczucie dumy z przynależności do środowiska, jakie 
współtworzył. W sportowej walce pragnął zdobywać sławę, medale 

i tytuły, chociaż nie zawsze wychodził z niej zwycięsko. W szlachetnej 
rywalizacji rodzi się przyjaźń, lżej znosić troski, samotność i cierpienia 
– po prostu łatwiej jest żyć. Zanim to zrozumiano minęło wiele lat.  
     By opowiedzieć, czym dla człowieka jest sport i rekreacja, cofnijmy 
się pamięcią wiele lat wstecz – do czasów, kiedy na Ziemi pojawili się 
nasi pierwsi przodkowie. Już od najstarszych pokoleń sprawność 
fizyczna miała dla ludzi decydujące znaczenie. Człowiek pierwotny, 
aby mógł przetrwać, musiał być silny, sprawny i zdrowy, odporny na 
choroby i zmienny klimat, w którym przyszło mu żyć i egzystować. 
Sprawność fizyczna była niezwykle ważna, ponieważ broń i narzędzia, 
którymi człowiek się posługiwał w celu ochrony życia oraz zdobycia 
pożywienia, były prymitywne i uciążliwe – wymagały tężyzny 
i sprawności fizycznej, co nie przychodziło samo.  
     Wprowadzanie młodzieży w dorosłe życie odbywało się różnie, 
w różnych starożytnych państwach, np. w Chinach dzieci i młodzież 
uprawiały: gry i zabawy, łucznictwo, tańce, rytmikę i muzykę. Sporty 
przysposabiały do służby wojskowej i życia w grupie; była to jazda na 
rydwanach, łucznictwo, rzut kamieniem, oszczepem, ćwiczenia 
w posługiwaniu się kuszą. Bardzo popularne były zapasy, w formie 
występów publicznych. W połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery 
upowszechnił się boks, określany ścisłym regulaminem, a jednym 
z najstarszych sportów w Chinach była piłka nożna.  
     W XI wieku dziecko oswajało się z wodą w wieku 7 lat; mając lat 10 
już dobrze pływało, a w wieku 15 lat nurkowało. W starożytnych 
Chinach znano też system ćwiczeń gimnastycznych, pod nazwą Kong 
Fou, które służyły wszechstronnemu rozwojowi organizmu i zwięk-
szeniu odporności. W Egipcie rywalizacja rozwinęła się dzięki położe-
niu tego państwa nad życiodajną rzeką Nil. Starożytni Egipcjanie 
odznaczali się tężyzną fizyczną, o czym świadczą zachowane płasko-
rzeźby; także Egipcjanki były smukłe i wysportowane. Popularne były 
w tym czasie walki na kije, zmagania atletyczne, wyścigi zaprzęgów 
konnych, zapasy oraz strzelanie z łuku. Uprawiano też podnoszenie 
ciężarów (lecz nie były to sztangi, lecz worki z piaskiem), boks i hokej, 
a także pływanie i wioślarstwo.  
     W starożytności prowadzono już szkoły wojskowe, w których 
uczono chłopców sztuk walki i tańców wojennych, rozpowszechnia-
nych później wśród ludności cywilnej. W starożytnym Egipcie organi-
zowano turnieje i zawody, a na arenach szlachetną walkę i rywalizację 
podejmowali też zawodnicy z innych krajów. Była to pierwsza forma 
Igrzysk Olimpijskich, które dotrwały do naszych czasów. 
     Domeną Hindusów były ćwiczenia fizyczne, uprawiane głównie 
w celach zdrowotnych, co z kolei miało istotny wpływ na obronność 
kraju. Ćwiczono powożenie rydwanów, jazdę na słoniach, strzelanie 
z łuku, używanie dzid, mieczy i toporów, a do tego trzeba było na-
prawdę dużej sprawności fizycznej, wprawy i systematycznych ćwi-
czeń – także umysłu. Dlatego też, w położonych w dorzeczu dwóch 
rzek, Indusu i Gangesu, Indiach, rozwinęła się jedna z najstarszych 
kultur świata. Warto także nawiązać do starożytnego Rzymu, gdzie 
wzorem Grecji młodzi Rzymianie ćwiczyli ciało, uważając, że sprawne 
ciało, to najlepsze zabezpieczenie na starość, więc o nie dbali. Spar-
tanie uczyli swoje dzieci i młodzież, przygotowując ją do służby woj-
skowej, natomiast Ateńczycy szkolili dzieci pod okiem nauczyciela, 
przygotowując je raczej do życia społecznego, publicznego. Ich ide-
ałem był człowiek piękny i dobry. Młodzież uprawiała musztrę woj-
skową, jazdę konną i żeglarstwo, równocześnie ucząc się posługiwa-
nia bronią. Uprawiano także pięciobój, który obejmował biegi, skoki, 
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Dalekowschodnie sztuki walk. 

Boks południowo – wschodnio - azjatycki 
w ujęciu historycznym. 
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rzut dyskiem, oszczepem i zapasy. W tamtych czasach ludziom nie 
było łatwo, w ich życiu liczył się wysiłek fizyczny, także sport i rywali-
zacja, często też walka.  Mijały wieki i pokolenia, zmieniały się ustroje, 
władcy i obyczaje, lecz w miarę upływu lat przetrwała dawna idea, że 
człowiek, naród czy nacja, aby móc przetrwać, musi wciąż ćwiczyć, 
doskonalić swój umysł i swoje ciało. Nadeszło średniowiecze, czas od 

upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli od roku 476 do końca XV wieku – 
do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. W tym czasie upadło 
wiele mocarstw – również cesarstwo rzymskie. Był to okres rozkwitu 
chrześcijaństwa, wstrzemięźliwości cielesnej, kult ascezy i znaczny 
upadek kultury fizycznej. Kościół głosił, że dbałość o rozwój fizyczny 
ciała, oraz o jego piękno, jest rzeczą grzeszną, zasługującą na potę-
pienie. Zdrowie duszy, nie ciała, było w ówczesnej ideologii rzeczą 
najważniejszą. Jednak człowiek nie popadł w otępienie, gdyż posiadł 
naturalną potrzebę ruchu, a ta potrzeba nie była kwestionowana. 

     Młodzi i starsi zaczęli uprawiać biegi, pływanie i polowanie. Zaczę-
to grać w piłkę, uprawiano żeglarstwo i rybołówstwo, co utrwalało 
w ludziach potrzebę doskonalenia umiejętności fizycznych. Chęć 
rozwoju i doskonalenia swojego ciała była znacznie silniejsza od 
wszelkich zakazów i nakazów – instynkt przetrwania znowu zwyciężył. 
     W XV i XVI wieku w Europie nastąpił pewien zwrot do minionej 
kultury antycznej, a więc do dawnych, uprawianych w starożytności 
sportów. Drugą młodość przeżywa gimnastyka ciała, a wartość ćwi-
czeń fizycznych w rozwoju duszy i ciała potwierdzają lekarze. Do nich 
dołączają myśliciele i humaniści, podkreślając znaczenie gimnastyki, 
jako środka leczniczego, kształtującego i rzeźbiącego ciało ludzkie. Nie 

negowano jednak i innych, starożytnych dyscyplin sportu, gdyż wszel-
ki ruch uznano za źródło zdrowia.  
     W wieku XVII i XVIII, zwłaszcza w Europie, nastąpił szybki rozwój 
nauki, a okres ten nazwano okresem Oświecenia, gdyż ogromną wagę 
zaczęto przywiązywać do rozumu, stwarzającego ludziom możliwość 
poznania świata i prawdziwego sensu życia – wiązało się to z wyzwo-
leniem człowieka z feudalizmu, krępującego umysł i myśli ludzkie, 
hamującego rozwój i postęp cywilizacyjny, naukowy i edukacyjny. 
Wtedy to nastąpił szybki zwrot, nie tylko w sferze duchowej 
i egzystencjalnej człowieka, także w sensie jego rozwoju cielesnego. 
Powstają szkoły, a nawet podręczniki do ćwiczeń fizycznych oraz 
place do uprawiania sportu, zwane boiskami. Zajęcia sportowe 
prowadzą przygotowani do tego nauczyciele.  
     W tym czasie w Polsce popularnym stało się polowanie, na które 
nie wyruszano już w celu zdobycia pożywienia, lecz w celu rozerwania 
się w dobranym towarzystwie. Polowanie stało się swoistym sportem 
szlachty i możnowładców, co bardzo zręcznie opisał w „Panu Tade-
uszu” Adam Mickiewicz. Szlachta najchętniej polowała, a młodzież 
szkolna uprawiała tzw. „palcaty”, coś w rodzaju szermierki na kije. 
Grano też w piłkę, podbijaną kijem, która leciała do góry tak wysoko, 
że widać jej nie było. Był to początek uprawianej dziś dyscypliny 
sportowej, zwanej palantem. Popularne wśród młodzieży były także 
gonitwy, skoki, latem gra w kręgle, a gdy nadeszła zima gromadzono 
się po dworskich ogrodach, na placach i podwórkach, gdzie popular-
ność zdobyły rzuty śnieżkami; stawali do nich wszyscy, kto tylko żyw – 
był to obyczaj godny naśladowania. Ćwiczenia te nosiły ogólną nazwę 
rekreacji, odbywając się w sposób zorganizowany w czasie wolnym, 
nie w ramach zajęć obowiązkowych.  
     Od początku XIX wieku sport i rekreacja zaczynają się intensywnie 
rozwijać; głównie dlatego, że był to czas szybkiego rozwoju przemy-
słowego, który niósł za sobą znaczny wysiłek fizyczny, zmęczenie 
ciężko pracujących ludzi, potrzebujących ruchu, jako naturalnego 
czynnika odpoczynku i odreagowania po uciążliwej pracy. Rozwija się 
także ideologia czynnika wzmacniającego strukturę fizyczną organi-
zmu oraz psychikę. Powstają kluby sportowe, początkowo o charakte-
rze lokalnym, a później także międzynarodowym.  
     Przykładem takiego międzynarodowego klubu było Stowarzyszenie 
Gimnastyczne „Sokół”, które powstało w czeskiej Pradze w roku 
1862. Wkrótce filie „Sokoła” zaczęły powstawać w całek Europie, 

także w Polsce. Amatorzy ćwiczący w klubach sportowych chcieli 
popisać się swoimi umiejętnościami, no i talentem, przed szerszą 
publicznością, stąd zrodziła się idea organizacji zawodów sportowych, 
a szczytem tego pomysłu było reaktywowanie w roku 1896 nowożyt-
nych igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Atenach.  
     Następne igrzyska odbyły się w Paryżu, potem w Sant Luis, 
a w roku 1908 w Londynie, z udziałem zawodników z 22 krajów. 
W roku 1912 w Igrzyskach w Sztokholmie po raz pierwszy startowali 
Polacy, chociaż w barwach innych krajów, jako że Polska była wów-
czas pod zaborami. Rozwój rywalizacji sportowej na przełomie XIX 

Podnoszenie ciężarka, jedna z popularnych dyscyplin spartakiadowych.  

Sztandar Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Będzinie. Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie – 
pierwsza siedziba Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF. 
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i XX wieku doprowadził do powstania Międzynarodowych Federacji 
Sportowych. W następnych latach, po przerwie związanej z wybu-
chem I wojny światowej, igrzyska olimpijskie odbyły się w Antwerpii 
(1920), Paryżu, Amsterdamie, Los Angeles, a ostatnie przed wybu-
chem II wojny światowej, w roku 1936 – w Berlinie. W XIX wieku, 
zarówno urbanizacja, jak i industrializacja, przyczyniły się do rozwoju 
i rozpowszechniania wychowania fizycznego, a masowa migracja ze 
wsi do miast była wynikiem społecznych przemian i rozwoju przemy-
słu. Początkowy brak warunków do wypoczynku klasy robotniczej, 
oraz jej sytuacja materialna, uniemożliwiały rozpowszechnianie wy-
chowania fizycznego i aktywności sportowej wśród tej klasy społecz-
nej. Do podejmowania wysiłku fizycznego, w ramach relaksu, przy-
czynił się też wzrost świadomości mieszkańców miast o jego działaniu 
prozdrowotnym. Problemy sportu i rekreacji stały się problemami 
międzynarodowymi, a sport i rekreacja weszły na stałe do systemu 
nauczania i wychowania. Szczególnie mocno ruch sportowy rozwija 
poza nauczaniem w szkołach. Powstają kluby sportowe i turystyczne 
oraz najprzeróżniejsze związki i organizacje sportowe.  
     Po II wojnie światowej nastąpił szereg zmian politycznych 
w świecie. Wiele państw kolonialnych w Afryce, Ameryce Południo-
wej i Azji odzyskało niepodległość, co miało znaczenie także 
w dziedzinie rozwoju sportu i kultury fizycznej. Ogromny wpływ na 
życie człowieka ma ciągłe przyspieszanie techniki i tempa rozwoju 
przemysłowego. W wielu dziedzinach życia pracę człowieka zastępują 

maszyny i automaty. Trzeba jednak pamiętać, że „każdy kij ma dwa 
końce”; w tym przypadku, oprócz dobrych, korzystnych zmian, po-
wstawanie wielkich aglomeracji przemysłowych i skupisk ludności 
zaczęło powodować niszczenie fauny i flory, zatruwanie atmosfery, 
zagrażając zdrowiu i życiu człowieka, co jest zjawiskiem niepokojącym 
i trudnym do wyeliminowania. W programach edukacji sportowej XX 
i XXI wieku odchodzi się jednak od dawnych systemów gimnastycz-
nych, na rzecz ćwiczeń naturalnych, spontanicznych, wszechstronnie 
rozwijających młody organizm, mających zaowocować zamiłowaniem 
do uprawiania różnych dziedzin sportowych w formie rekreacyjnej, 
w wieku bardziej dojrzałym.  
     Co w naszych współczesnych czasach znaczy termin kultura fizycz-
na i rekreacja fizyczna? Według jednej z teorii, to wyraz określonej 
postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój 
rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania 
i spędzania wolnego czasu z największym pożytkiem dla zdrowia – 
fizycznego i psychicznego. Według innej teorii przez kulturę fizyczną 
należy rozumieć całokształt dorobku społecznego w dziedzinie pielę-
gnacji ciała, to jest całokształt systematycznie stosowanych środków 
natury: sprawnościowej, wychowawczej, higienicznej i rozrywkowej, 
wpływających na rozwój fizyczny ludzi, rozwój ich aparatu ruchowego 
i przystosowanie tegoż aparatu do wszechstronnych potrzeb osobo-
wości ludzkiej w danych warunkach rozwoju życia społecznego.  
     Węższym pojęciem jest definicja rekreacji fizycznej, która określa 
wszelki ruch sportowo-campingowy, niezbyt męczący, uprawiany 
w czasie wolnym dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju swojej osobo-
wości, bez nastawiania się na osiąganie maksymalnych wyników 
sportowych, a przynoszący odprężenie, radość i przyjemność. Celem 

rekreacji fizycznej jest więc zaspokojenie potrzeby ruchu dla osią-
gnięcia wypływającego z niego zadowolenia. Jest jeszcze więcej teorii 
na ten temat, ale jedno jest pewne – nikt już nie kwestionuje znacze-
nia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz profilaktycznej 
i rekreacyjnej roli ruchu dla ludzi w wieku średnim i podeszłym. To 
zwłaszcza tutaj wielką rolę ma do spełnienia kultura fizyczna 
i rekreacja, prowadzona w sposób zorganizowany, o czym poniżej 
wspomnę.  

     Szanowni Państwo! Kilkanaście lat od zakończenia działań II 

wojny światowej, to okres wielkiego, powojennego wyżu demogra-
ficznego. Po latach niewoli, wyrzeczeń i niedostatku, ktoś wreszcie 
zrozumiał, że oprócz pracy społeczeństwu należy się jeszcze coś wię-
cej. Ktoś inny zwrócił uwagę, że sprawność fizyczna jest jedną z oznak 
dobrego zdrowia i samopoczucia, a wobec pokoleniowych zmian, 
jakie nastąpiły w kraju, poprzez sport należy szukać nowych zasad 
współżycia i skutecznych form integracji środowiskowej. – To tylko 
droga, ale w dobrym kierunku – reszty muszą dopełnić sami zaintere-
sowani. Słowa te stały się mottem do rozpoczęcia działalności spor-
towo-rekreacyjnej w wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Polsce.  
     Zbyt szybki przyrost ludności, zwłaszcza tej napływowej do miast, 

jej kulturowe zwyczaje, nawyki i poglądy, były przyczynkiem do licz-
nych pokoleniowych sporów i konfliktów. Grupy świadomie myślą-
cych ludzi, działaczy i aktywistów sportowych chciały czymś zaimpo-
nować, pobudzić do większej aktywności fizycznej młodzież i doro-
słych, uczących się i pracujących oraz osoby starsze, w ramach spe-
cjalnych programów, np. „Jesień życia”. Z tak umotywowanych dążeń 
zrodził się pomysł stworzenia amatorskiego ruchu sportowego, pro-
mującego sport i rekreację. 
     O tym, jak powstawało TKKF, krążą różne, kontrowersyjne opinie, 
jednak decyzja o powołaniu Towarzystwa zapadła 17 lutego 1956 
roku, w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego w Warszawie, 
gdzie dyskutowano m.in. konieczność powołania organizacji sportu 
masowego. Rozpatrywano wtedy dwa wnioski: pierwszy, aby reakty-
wować TG „Sokół”, przygotowany przez Komitet Organizacyjny „So-
koła”, nawiązujący do przedwojennych tradycji, o patriotycznych 
ideach, i drugi – konkurencyjny wniosek, dot. powołania Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej – przegłosowano ten drugi.  
     Decyzję o powołaniu TKKF poprzedziła, trwająca od jesieni 1955 
roku, burzliwa dyskusja, zwłaszcza na łamach gazety „Sztandar Mło-
dych”, o możliwościach, a raczej ich niedostatku, uprawiania sportu 
dla własnej przyjemności. Głos zabierali fachowcy i laicy, młodzi 
i starsi, mistrzowie świata i Europy oraz wychodzący na boisko tylko 
od czasu do czasu. Powołaniu TKKF przyświecał jeden wspólny cel 
i jedna zasada – działalność sportowo-rekreacyjna dla dobra wszyst-
kich. Założycielami Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej były 
stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, START. Konferencja Założycieli 
zatwierdziła statut TKKF, ustaliła zasady powoływania instancji woje-
wódzkich i tworzenia ognisk terenowych oraz wybrała tymczasowy 
Zarząd Główny TKKF. 

Fotografia archiwalna z roku 1970. IV Ogólnopolski Spływ Kajako-
wy Trzech Zapór Rzeką Sołą. 

Krzewimy ideę sportu i rekreacji. 
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     W dniu 3 maja 1957 roku, w 166 rocznicę Konstytucji Majowej, Krajowa Konferencja Założycieli przyjęła Uchwałę o powołaniu Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które powstało z inicjatywy zasłużonych działaczy kultury fizycznej, byłych działaczy ZMP i aktywistów 
ZMS oraz działaczy Związków Zawodowych. Pod tekstem Uchwały figurują następujące nazwiska: Jerzy Bonikowski, Jan Fazanowicz, Roman 
Gąsiorek, Rafał Grudziński, Konrad Gruda, Eugeniusz Hajkowski, Włodzimierz Humen, Feliks Kędziorek, Jan Kibort, Stanisław Marcela, Kazi-
mierz Remiszewski, Józef Rutkowski, Jerzy Rybiński, Franciszek Szymczyk, Mieczysław Tomaszuk, Waldemar Załęcki, Jan Tuszyński i Edmund 
Kosman. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest kontynuacją przedwojennych klubów robotniczych, a także zasłużonego dla działal-
ności sportowo-rekreacyjnej TG „Sokół”, którego czołowi przedstawiciele byli w gronie założycieli pierwszych struktur i władz TKKF. Między 
innymi w gronie członków założycieli był wymieniony wcześniej Stanisław Marcela, jeden z działaczy „Sokoła”, który został pierwszym preze-
sem Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF. Jego fotografię zamieściłem poniżej.   

 

 

 

 
 

 dniu 30 maja 1957 roku, na pierwszym posiedzeniu Tymczaso-
wego Zarządu Głównego TKKF, wybrano Prezydium i zatwier-

dzono regulamin ZG TKKF, a w sierpniu wydano wytyczne, w sprawie 
współdziałania związków zawodowych i Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej. W dniu 1 września 1957 roku ukazał się pierwszy 
numer „Biuletynu Informacyjnego” ZG TKKF. Od chwili założenia TKKF 
oferowało swym członkom i wszystkim chętnym różne formy rekre-
acji, nie stawiając przy tym żadnych wymagań i ograniczeń, co do 
wieku, sprawności, przynależności wyznaniowej i społeczno – poli-
tycznej, jak w przypadku przynależności do „Sokoła”.  
     Ćwiczyć mógł każdy, a zespoły ćwiczebne, spartakiady, turnieje, 
festyny, konkursy, zloty ognisk TKKF i inne formy działalności sporto-

wo-rekreacyjnej, były 
i nadal są otwarte dla 
wszystkich.  Kilka 
miesięcy po narodzi-
nach Towarzystwa 
założenia programo-
we, ustalone podczas 
I Krajowego Zjazdu 
TKKF, stały się wy-
tycznymi do pracy 
ognisk.  
     Rekreacyjny kieru-
nek programu Towa-
rzystwa w sporcie 
wypoczynkowo roz-
rywkowym, jako 
jednej z form spędza-
nia wolnego czasu, 
okazał się jak najbar-

dziej słuszny, odpo-
wiadający potrzebom 

i zainteresowaniom 
szerokich rzesz dorosłego społeczeństwa. Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej kultywuje sporty, mające w Polsce długą tradycję; 
lansowane są marszobiegi, ścieżki zdrowia, piłka nożna, sporty dale-
kowschodnie, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne i dyscypliny świetli-

cowe: szachy, brydż sportowy i tenis stołowy – dyscyplina, zapełnia-
jąca niegdyś pierwsze szpalty renomowanych gazet i wydawnictw 
sportowych, o czym warto pamiętać. 

 

     Jak już wspomniałem jednym ze współzałożycieli TKKF, pełnią-
cym obowiązki prezesa Tymczasowego Zarządu Głównego, a potem 
Zarządu Głównego TKKF, od pierwszej jego kadencji był Feliks Kę-
dziorek. Z kulturą fizyczną nawiązał kontakt jeszcze w okresie mię-
dzywojennym, w warszawskim Kolejowym Klubie Sportowym „Re-
duta”. Po II wojnie światowej był członkiem władz Związku Walki 
Młodych i Związku Młodzieży Polskiej, a później szefem Sztabu 
Komendy Głównej P.O. „Służba Polsce”. W latach 1952 – 1957 był 
przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Rady 
Sportu Zarządu Głównego ZMS. W dniach 14–15 grudnia 1957 roku 
w Warszawie odbył się, poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, 
I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd, 
po dokonaniu poprawek, uchwalił statut, zatwierdził godło, barwy 
i Odznakę TKKF, a także organizacyjne i programowo-szkoleniowe 
zasady działalności Towarzystwa. Wybrano 60. osobowy Zarząd 
Główny i  5. osobową Główną Komisję Rewizyjną, której przez kilka 
kadencji przewodził Karol Rotoń.  
     Pierwszym prezesem ZG TKKF został Feliks Kędziorek. W okresie 
I Zjazdu TKKF zarejestrowano już 94 ogniska terenowe TKKF. W roku 
1974, po rezygnacji Feliksa Kędziorka, obowiązki prezesa ZG TKKF 
objął Bogdan Waligórski, a w listopadzie 1975 r. nowym prezesem 
został Krzysztof Trębaczkiewicz. W dniach 22-23 maja 1977 r. VII 
Krajowy Zjazd Delegatów TKKF funkcję prezesa ZG TKKF powierzył 
Andrzejowi Piłatowi. W dniach 29-30 maja 1982 r. VIII Krajowy Zjazd 
Delegatów TKKF wybrał prezesem Włodzimierza Wilczka, a w listo-
padzie 1986 r. IX Krajowy Zjazd Delegatów TKKF wybrał prezesem 
34.letniego Andrzeja Kozłowskiego. Wtedy to po raz pierwszy wrę-
czono Odznaki „Zasłużony Działacz TKKF”. W latach 1990-2013 
funkcję prezesa Zarządu Głównego TKKF pełnił Mieczysław Borowy, 
a od 26 września 2013 roku funkcję tę objął Jerzy Kowalski.  
     W roku 2017 r., po rezygnacji z funkcji prezesa Jerzego Kowal-
skiego, nowym prezesem ZG TKKF został Jacek Bączkowski. W paź-
dzierniku 2019 r. Krajowy Zjazd TKKF ponownie powierzył Mu obo-
wiązki prezesa, którą to funkcję z honorem pełni do dziś.  

W 

Wyciąg z uchwały założycielskiej TKKF. W mundurze Stanisław Marcela - pierwszy Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Krakowskiego TKKF w latach 1957-1960. 

Feliks Kędziorek – pierwszy Prezes Zarządu 
Głównego TKKF w latach 1957-1974. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Feliks_K%C4%99dziorek&action=edit&redlink=1
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zanowni Państwo! Od chwili powołania do życia w roku 1957 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny TKKF 

reprezentuje już dziewiąty z kolei prezes. W minionych latach uroczy-
ście obchodzono liczne rocznice i jubileusze w krajowych i wojewódz-
kich strukturach naszej organizacji. 
     W dniach 5-6 maja 1967 roku odbyła się Jubileuszowa Sesja Ple-
narna Zarządu Głównego TKKF, która oceniła dziesięcioletni dorobek 
Towarzystwa. Wtedy to Plenum Zarządu Głównego TKKF przyznało 
pierwsze Honorowe Złote Odznaki TKKF dla stu dziesięciu działaczy 
z dziesięcioletnim stażem w TKKF. 
     W roku 2007 Towarzystwo obchodziło Jubileusz 50.lecia działalno-
ści. Już w dniu 25 listopada 2006 roku XIV Krajowy Zjazd Delegatów 

TKKF, który odbył się w Warszawie, podjął uchwałę o rozpoczęciu 
obchodów „Złotych Godów” TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione 
przez ZG TKKF Medale 50-lecia TKKF „Za zasługi”. Medale te otrzymali  
członkowie honorowi TKKF oraz byli członkowie władz TKKF, legity-
mujący się kilkudziesięcioletnim stażem działalności.  
     Obchody 50-lecia TKKF wykorzystano do wzrostu aktywności 
członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji programów i sporto-
wych ofert. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą 
w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie 
całej Rzeczypospolitej Polskiej. W województwach działają Woje-
wódzkie Związki TKKF w liczbie 15, a także Regionalne, Międzypowia-
towe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF, jako samodzielne praw-
nie związki stowarzyszeń kultury fizycznej – będące członkami zwy-
czajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.  

     Według danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2007 roku 
w Polsce funkcjonowało 1089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których 
zrzeszonych było 145 803 członków – osób fizycznych. Ogniska i Kluby 
R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21 214 imprez sportowo-
rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5 688 402 osób, a także pro-
wadziły 5 364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, 
w których ćwiczyło 225 077 osób.  
     Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej jest „Sport dla Wszystkich”. Towarzystwo dąży do 
spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form 
sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa, w tym wśród 
osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indy-
widualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach. 
     Skrót TKKF znany jest niemal każdemu Polakowi, gdyż kojarzony 
jest z działalnością sportowo-rekreacyjną, kursami instruktorskimi 
oraz licznymi imprezami, adresowanymi najszerszym kręgom miesz-
kańców wsi i miast – nie ma w tym żadnej przesady. Żaden, nawet 
największy klub sportowy, nie zrzeszał tylu startujących, co najwięk-
szy w Polsce klub, który tworzą liczne ogniska TKKF.  
     Trudno jest w naszych czasach pisać, a nawet mówić o sprawach 
sportu i rekreacji fizycznej. Sport masowy i kultura fizyczna wciąż 
odkładane są na dalszy plan, a życiem rządzą odwieczne prawa 
i przywileje, o które sami musimy walczyć. Trzeba nam o tym wspo-
mnieć, przypomnieć minione lata - te zwycięskie i te mniej znojne, 
które z nami przetrwały. Może kiedyś, w zaułkach historii sportu 
i rekreacji, zostanie jakiś ślad i przypomni potomnym, jak to ongiś 
bywało. Może nasi wnukowie wesprą idee swych dziadków, ojców 
i starszych braci, podążając ich śladem po kolejne zwycięstwa – tego 
wszystkim nam życzę! Niniejsze opracowanie dedykowane jest dzia-
łaczom i sympatykom Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; 
kolegom z boisk, sal gimnastycznych i wszystkim przyjaciołom, którzy 
nadal są z nami i od początku powołania do życia Towarzystwa pasjo-
nują się sportem i rekreacją fizyczną w formie zorganizowanej. 
    Jest to nasz wspólny skromniutki wkład w historię wielkiej idei 
sportu i rekreacji, stworzonej przez ludzi dobrej woli, którzy w tym 
przedsięwzięciu mają swoje zasługi. Z zacnego grona działaczy, 
uczestników spartakiad i turniejów sportowych tak wielu już odeszło 
– niech ziemia lekką Im będzie! Tym, którzy ciągle są z nami, składam 
serdeczne dzięki – sercem i duszą wciąż jestem z Wami!  
     Już w roku 1957 na łamach poczytnych gazet sportowych ukazało 
się wiele rozważań i komentarzy nt. nowopowstałych struktur TKKF.  
     W czasopiśmie „Tempo” z października 1957 ukazał się artykuł pt. 
„Coraz większy rozmach TKKF”. Poniżej jeden z jego fragmentów: 
 

 
 

     Do niedawna działacze i członkowie dawnego „Sokoła”, na wiadomość, iż organizacja ta nie zostanie reaktywowana, a utworzono TKKF, 
stanęli na boku, jakby urażeni (…), w skrytości ducha licząc, że TKKF nie będzie mógł się rozwinąć (…). Szybko jednak uraza minęła, a górę 
zaczął brać rozsądek. Zaczęto mówić między sobą: przecież „Sokół”, czy TKKF - organizacja taka ma służyć jednej sprawie. A jeśli tak, trzeba 
przystąpić do pomocy, by sprawa ta mogła rozwijać się jak najlepiej, jak najszybciej. I wielu z tych działaczy wzmacnia szeregi TKKF i służy im 
swoją radą, swoją pomocą. W wielu miejscowościach, gdzie powstały ogniska TKKF, nie mówiło się TKKF, ale używało się nazwy „Sokół”. 
Istota sprawy pozostaje jedna: w Polsce zaczął rozwijać się nowy kierunek - nie wyczynowy, lecz sprawnościowo - rozrywkowy. Początki nie 
były łatwe, w różnego rodzaju trudnościach powstało TKKF, dając szybko o sobie znać - nie tylko zrębami organizacyjnymi, ale i pozytywnymi 
objawami swej działalności (…).  

 
 

 roku 2017 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej święto-
wało kolejny Jubileusz – tym razem „Diamentowe Gody” swej 

działalności. Mimo wielu lepszych i gorszych chwil minione lata były 
czasem realizacji ambitnych zadań, programów i planów pracy, nie 
tylko centralnych i wojewódzkich struktur TKKF, lecz także podsta-
wowych komórek Towarzystwa, jakim są ogniska i kluby rekreacyjno - 
sportowe TKKF. 
     Dziś z łezką w oku wspominamy tysiące imprez sportowo-
rekreacyjnych, z armią ich uczestników, począwszy od młodzieży – 
uczniów, studentów i pracowników wyższych uczelni, zakładów pracy 
- mężczyzn i kobiet, skończywszy na najstarszej grupie naszego społe-
czeństwa, czyli seniorach, dla których sport i rekreacja fizyczna była 

i jest najlepszym antidotum na wszelkie troski, samotność i godne 
spędzanie wolnego czasu z TKKF, w gronie przyjaciół i znajomych. 
     Od tego czasu minęło kolejnych pięć lat. Z szeregów Towarzystwa 
na zasłużony odpoczynek bądź wieczną służbę do Stwórcy odeszło 
wielu cenionych twórców ogólnopolskich i regionalnych struktur 
TKKF, propagatorów sportu i rekreacji oraz czynnego wypoczynku po 
pracy - naszych kolegów i przyjaciół, którzy pod flagą TKKF spędzili 
większość swojego życia. Nadszedł czas pokoleniowych zmian i prze-
obrażeń, którym należy sprostać, by dokonania odchodzących już do 
historii pokoleń nie poszły w zapomnienie. Taki jest wymóg czasu. 
(Władysław Łopatka – Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”). 

S 

W 

Skoki na piłce z uszami - jedna z ulubionych dyscyplin rekreacyjnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
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zanowni Państwo! Koledzy i Przyjaciele! Za nami XVIII Krajowy 
Zjazd TKKF, który odbył się w dniu 14 czerwca 2020 r. w Warsza-

wie (w siedzibie TKKF „Chomiczówka”). Jego zadaniem był wybór 
nowych władz TKKF na kadencję 2020-2024. Podczas Zjazdu zastoso-
wano wszystkie środki bezpieczeństwa, wynikające z aktualnych 
przepisów sanitarnych z tytułu panującej w tym czasie pandemii 

COVID-19. Do wzięcia udziału w Zjeździe było uprawnionych 42 dele-
gatów. Zjazd rozpoczął się w drugim terminie, ponieważ o godzinie 
12.00 było tylko 17 delegatów, co stanowiło mniej niż 50% ogółu 
uprawnionych. Zjazd otworzył Jacek Bączkowski – Kurator, wyznaczo-
ny przez Sąd Rejestrowy do przeprowadzenia wyborów nowych 
władz TKKF na szczeblu krajowym (Zarząd Główny, Główną Komisję 
Rewizyjną). W tym celu Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w skła-
dzie:  
• Przewodniczący – Ryszard Kowalski – Kujawsko-Pomorskie TKKF 
• Z-ca przewodniczącego – Karol Oleksy – Małopolskie TKKF 
• Sekretarz – Zbigniew Krupski – Śląskie TKKF. 
    Z kolei przyjęto Regulamin Zjazdu i wybrano Komisje Zjazdowe: 
 Komisja Mandatowa w składzie: 
• Janusz Roguski – Śląskie TKKF  
• Maria Zygmunt – Śląskie TKKF 
• Stefan Czaplarski – Świętokrzyskie TKKF  
     Komisja Wyborcza w składzie:   
• Andrzej Jaśkiewicz – Mazowieckie TKKF 
• Leszek Tytko – Małopolskie TKKF 
• Władysław Stępień – Łódzkie TKKF  
     Komisja Mandatowa stwierdziła, że na Zjeździe obecnych jest 23 
delegatów i obrady są prawomocne, jako że rozpoczęły się w drugim 
terminie, zgodnie ze statutem TKKF.  

     Delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie:  
• Przewodniczący –Wojciech Ulatowski – Łódzkie TKKF 
• Sekretarz – Monika Werblińska – Wielkopolskie TKKF 
• Członek – Andrzej Domagała – Śląskie TKKF  
     Na funkcję prezesa Zarządu Głównego TKKF został zgłoszony Jacek 
Bączkowski – Mazowieckie TKKF, innych kandydatur nie zgłoszono. 
     W głosowaniu jawnym Jacek Bączkowski został jednogłośnie wy-
brany prezesem, uzyskując 23 głosy. 
     Ustalono, że Zarząd Główny TKKF w nowej kadencji będzie liczył 
9 osób (Prezes + 8 członków) i zgłoszono tylko 8 kandydatur, które 
pojedynczo zostały przegłosowane w trybie jawnym i każdy ze zgło-
szonych kandydatów uzyskał 23 głosy.  
     Do Zarządu Głównego weszli: 
• Dariusz Gorczyński – Wielkopolskie TKKF 
• Ryszard Kowalski – Kujawsko-Pomorskie TKKF 
• Joanna Mateusiak – Śląskie TKKF 
• Władysław Stępień – Łódzkie TKKF 
• Andrzej Jaśkiewicz – Mazowieckie TKKF 
• Gerard Tymusz – Śląskie TKKF  
• Marian Mójta – Dolnośląskie TKKF  
• Marek Moneta – Pomorskie TKKF 
     Zarząd Główny TKKF ukonstytuował się następująco:  
• Prezes - Jacek Bączkowski 
• Wiceprezes – Dariusz Gorczyński 
• Wiceprezes – Ryszard Kowalski 
• Wiceprezes –Joanna Mateusiak 
• Skarbnik – Andrzej Jaśkiewicz 
• Sekretarz – Marian Mójta 
     Przyjęto 3 osobowy skład Głównej Komisji Rewizyjnej i tyle kandy-
datur zostało zgłoszonych. Każda z nich w osobnym jawnym głosowa-
niu otrzymała 23 głosy. 
     Do Gł. Komisji Rewizyjnej weszli:  
• Karol Oleksy – Małopolskie TKKF  
• Ryszard Myśliwski – Mazowieckie TKKF  
• Zbigniew Tomiak – Wielkopolskie TKKF  
     Gł. Komisja Rewizyjna TKKF ukonstytuowała się następująco: 
• Przewodniczący – Karol Oleksy 
• Wiceprzewodniczący – Zbigniew Tomiak 
• Sekretarz – Ryszard Myśliwski  
     Na tym XVIII Zjazd Krajowy TKKF zakończył obrady. 

d roku 2017, w którym Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej obchodziło 60.lecie swej działalności, zaczął się nowy etap działalności 
władz krajowych i wojewódzkich TKKF. Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznych i panującej w kraju pandemii Covid-19, nadal 

realizowany jest bogaty program sportowo-rekreacyjny, adresowany do wszystkich środowisk i grup społecznych naszego społeczeństwa. 
Poniżej wypowiedzi przedstawicieli krajowych i wojewódzkich władz TKKF, z okazji Jubileuszu 65.lecia TKKF, na temat działalności i aktualnej 
sytuacji finansowo-ekonomicznej, mających istotny wpływ na funkcjonowanie struktur naszego Towarzystwa.  

 

 Wystąpienie prezesa Zarządu Głównego TKKF - Jacka Bączkowskiego  

zanowni Państwo! Koleżanki i koledzy! 
     Jubileusz 65.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, to 

dla całego naszego środowiska prawdziwy powód do dumy. Nie od 
dziś wiadomo, jak ważny jest sport. Szczególnie dla młodych ludzi jest 
to istotny element aktywizacji i rozwoju. Ale dla każdego z nas ak-
tywność fizyczna daje możliwość realizowania się, wypoczywania 
i prowadzenia zdrowego trybu życia 
     Jestem przekonany, że sport amatorski odgrywa niemniej ważną 
rolę niż sport zawodowy. Dzięki organizowanym imprezom i zajęciom 
sportowym mamy zdrowsze społeczeństwo. Sport, to także świetny 
sposób rozładowania energii, szczególnie wśród młodzieży. Kształtuje 
charakter i uczy młodych ludzi ciężkiej pracy. A to procentuje 
w dorosłym życiu. 
     Od chwili założenia TKKF oferowało swym członkom i wszystkim 
chętnym różne formy rekreacji, nie stawiając przy tym żadnych wy-

magań i ograniczeń, co do wieku i sprawności fizycznej. Ćwiczyć może 
każdy, a zespoły ćwiczebne, spartakiady, turnieje, festyny, konkursy 
i inne formy działalności sportowo-rekreacyjnej, były i nadal są 
otwarte dla wszystkich. 
     Od wielu lat TKKF prowadzi Ośrodki Terapii Ruchowej dla osób III 
wieku, oferując seniorom zajęcia, które wspomagają ich sprawność 
fizyczną.  Z powodzeniem zachęcamy i przekonujemy seniorów do 
aktywności ruchowej, proponując zajęcia dostosowane do wieku 
i możliwości osób 60+. Podczas zajęć oferujemy różne formy ćwiczeń, 
przekazujemy wiedzę, jak te formy stosować zgodnie z potrzebami, 
upodobaniami i możliwościami. Organizujemy różnego rodzaju zaję-
cia usprawniające w sali gimnastycznej, czyli zajęcia fitness w nieco 
lżejszej formie, uwzględniając możliwości i predyspozycje osób star-
szych. Zainteresowaniem cieszą się zajęcia usprawniające, które są 
prowadzone na basenach - aqua fitness, czyli poprawa kondycji 
i sprawności fizycznej poprzez gimnastykę w wodzie. Inną ofertą, 
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którą szczególnie lubią seniorzy, to Nordic Walking - bardzo popular-
na i atrakcyjna forma rekreacji ruchowej w terenie.  
     Zajęcia rekreacyjno - ruchowe „Rytm, muzyka, taniec”, to zajęcia 
przeznaczone dla osób, które mają poczucie rytmu, lubią dobrą za-
bawę przy muzyce i chcą nauczyć się m.in. podstawowych kroków 
tanecznych. Ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć dla większo-
ści, ponieważ pozwala odreagować napięcia, a jednocześnie jest 
gimnastyką ciała poprawiającą kondycję i samopoczucie. 
     Podejmujemy walkę z coraz częściej występującymi tzw. choroba-
mi cywilizacyjnymi, jak np. nerwica, nadciśnienie tętnicze, schorzenia 
narządów ruchu i innymi, spowodowanymi przez niezdrowy, głównie 
siedzący tryb życia. Dzięki takim spotkaniom następuje zmniejszenie 
stresu, napięć nerwowych, lęku. Ćwiczenia dają zauważalną poprawę 
stanu zdrowia, podnoszą ich samoocenę i w niestresujący sposób 
przyczyniają się do utraty zbędnych kilogramów. 

     Z okazji Jubileuszu wszystkim działaczom naszej organizacji skła-
dam wyrazy podziękowania za aktywną działalność w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej. Serdecznie gratuluję wybitnych 
osiągnięć w promocji sportu i rekreacji, które niewątpliwie przyczyni-
ły się do wychowania i wykształcenia kilku pokoleń osób zaintereso-
wanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego.  
     Dzięki Państwa działalności wielu z nas pamięta o konieczności 
przestawienia stylu życia siedzącego na ruchowy, dbający o własne 
ciało i jego zdrowie. Państwa zaangażowanie w trudne dzieło wycho-
wania fizycznego młodzieży stanowi wzór do naśladowania i pozwala 
mieć nadzieję na pomyślny rozwój sportu i rekreacji w Polsce.  
     Proszę przyjąć wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów 
w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu 
osobistym. (Prezes Zarządu Głównego TKKF – Jacek Bączkowski). 



ACEK BĄCZKOWSKI – Prezes ZG TKKF.  

Urodziłem się w roku 1949 w Krakowie. Jestem absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyłem studia 

podyplomowe na Uniwer-
sytecie Warszawskim, 
w zakresie samorządu 
terytorialnego i rozwoju 
lokalnego oraz podyplo-
mowe studia na AWF 
w Poznaniu, w zakresie 
zarządzania kulturą fi-
zyczną, posiadam dyplom 
menedżera sportu 
i uprawnienia pilota wy-
cieczek.  
     Praktycznie całe moje 
życie zawodowe jestem 
związany ze sportem. 
Pracowałem w Klubie 
Sportowym BKS „SKRA” 
oraz w Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej, a potem w WSBM 
„Chomiczówka”.  

     W latach 1995 - 2016 zajmowałem się sportem i rekreacją, pracu-
jąc w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. W roku 1984 zosta-

łem wybrany na funkcję prezesa Ogniska TKKF „Chomiczówka”, 
a w roku 2003, na Zjeździe Wojewódzkim Delegatów Mazowieckiego 
TKKF, zostałem wybrany na funkcję prezesa Mazowieckiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Od roku 2013 pełniłem funkcję 
wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF.  
     Aktualnie od roku 2017 jestem prezesem Zarządu Głównego TKKF. 
Byłem ekspertem Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich w latach 2006 – 2016 oraz ekspertem Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w latach 2012 – 2015. 
     Udzielałem się, jako członek Forum Dialogu Społecznego m.st. 
Warszawy w latach 2007 - 2011. Reprezentowałem środowisko spor-
towe, jako członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego I i II kadencji w latach 2011- 2014. Całą swoją działalność spo-
łeczną skierowałem na upowszechnianie kultury fizycznej, promocji 
zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców 
Warszawy. Byłem i jestem organizatorem programu działań rekre-
acyjnych i turystycznych, aktywizujących osoby starsze oraz wielu 
imprez sportowo-rekreacyjnych, obozów dla dzieci i młodzieży, za-
wodów sportowych, wycieczek, rajdów i zlotów turystycznych. Myślę, 
że wykonałem kawał dobrej roboty. Najlepiej oceniają to mieszkańcy 
Warszawy. 
     Od redakcji: 
     Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Od-
znaką „Za Zasługi dla Sportu”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, 
Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.            

 

 Zarząd Główny TKKF  
Kadencja 202 - 2024 

   

ARIUSZ GORCZYŃSKI – Wiceprezes ZG TKKF. 
 Urodziłem się w 1965 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

i średniej rozpocząłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, którą ukończyłem w 1990 roku.  
     Zawsze byłem związany ze sportem, czynnie, od roku 1980. 

W okresie studiów oraz bezpośrednio po ich ukończeniu pracowałem 
w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, jako nauczyciel 

wychowania fizycznego, prowadząc również zajęcia z lekkiej atletyki 
i kolarstwa. Od 1996 roku jestem związany z Ogniskiem Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „AWF” w Poznaniu. 
     Od 2008 r. związany jestem z Wojewódzkim Ośrodkiem Rekreacji 
Ruchowej Wielkopolskiego TKKF, w którym pełnię od roku 2017 
funkcję jego dyrektora. W roku 2014, na Wojewódzkim Zjeździe 
Delegatów Wielkopolskiego TKKF, zostałem wybrany na funkcję 
wiceprezesa, a od r. 2020 jestem prezesem Zarządu Wielkopolskiego 
TKKF. W roku 2014, na Krajowym Zjeździe Delegatów, zostałem 
wybrany członkiem Zarządu Głównego TKKF; obecnie pełnię w nim  
funkcję wiceprezesa. Jestem też wiceprezesem Sierakowskiego 
Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie. 
     Działam bardzo aktywnie na polu kultury fizycznej.  Byłem i jestem   
inicjatorem wielu ciekawych akcji sportowo-rekreacyjnych, 
organizatorem i współorganizatorem biegów międzynarodowych 
i ogólnopolskich, rajdów i przełajów rowerowych, regularnych zajęć 
dla osób starszych i niepełnosprawnych, festynów i obozów dla 
dzieci, prowadzonych na terenie Poznania i Wielkopolski.  
     Jestem też Instruktorem: kolarstwa I klasy, fitnessu i ćwiczeń 
siłowych oraz kinezygerontoprofilaktyki. 
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YSZARD KOWALSKI – Wiceprezes ZG TKKF. 

 Urodziłem się w Toruniu 2 czerwca 1945 roku. Moja mama Zofia 
(z d. Karpus) pracowała w handlu w branży mięsnej. Tata Bronisław 
był mechanikiem rowerowym, prowadził w okresie międzywojennym 
warsztat w Toruniu, zginął w 1945 roku, na cztery miesiące przed 
moim urodzeniem, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Torunia. 

Mam dwie córki; Agnieszka jest nauczycielką w Niemczech, a Danuta 
pracownikiem handlu w Polsce. W latach 1959 -1962 uczęszczałem 
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w Toruniu, w latach 1962-1965 
uczyłem się w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, a w latach 1979-
1984 studiowałem na AWF w Gdańsku; studia zakończyłem tytułem 
magistra WF. W latach 1987-1989 na AWF ukończyłem studia pody-
plomowe i otrzymałem tytuł menedżera sportu. Karierę zawodową 
rozpocząłem od pracy w PKP Toruń, jako uczeń, a w latach 1962-1971 
pracowałem już, jako majster. 
     W latach 1971 – 1975 działałem w Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej w Toruniu, jako wiceprzewodniczący ds. ekonomicznych. Od roku 
1975 do dziś działam w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej – 
kolejno: Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Toruńskiego TKKF, prezes 
tego Zarządu, następnie Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a od 2010 roku, jako prezes. 
    Od 2012 roku zostałem wybrany na wiceprezesa Zarządu Głównego 
TKKF w Warszawie i pełnię tę funkcję do dziś. Jestem autorem wielu 
artykułów prasowych z zakresu kultury fizycznej, które ukazują się na 
łamach wydawnictw ogólnopolskich, związanych z kulturą fizyczną, 
jak również w prasie regionalnej. Jestem współautorem publikacji 
„Sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie”, nt. porządkowania szkole-
nia w sporcie, wydanej w roku 2015; system został przyjęty przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i aktualnie jest wdrażany w życie.  
     Sporo artykułów opublikowałem w lokalnej prasie na temat historii 
Torunia, głównie Osiedla Chełmińskie Przedmieście, natomiast moja 
główna działalność, to ta na rzecz „Sportu i Kultury Fizycznej dla 
Zdrowia”. W 1996 roku po raz pierwszy zorganizowałem w kraju 
„Miesiąc dla Zdrowia”, był to mój autorski pomysł, który w latach 

2000 – 2005 został projektem ogólnopolskim z udziałem 90 miast; 
w Toruniu i kilku innych miastach organizowany jest do dzisiaj. Idea 
była i jest taka, by instytucje sportu udostępniały bezpłatnie swoje 
obiekty cztery razy w miesiącu, co przyciąga mieszkańców. W efekcie 
później część z nich i tak nadal przychodzi trenować i uprawiać sport. 
     Od roku 1983 organizuję co roku „Maraton Toruński” z Chełmna 
do Torunia. Zwycięzcy Maratonu otrzymują wierną kopię pucharu za 
zwycięstwo w biegu z 1924 roku, w całości wykonaną ze srebra. Je-
stem też inicjatorem i pierwszym organizatorem „Triatlonu w Górze” 
w 1989 roku, organizowałem go przez 20 lat. Byłem też pomysłodaw-
cą i organizatorem „Biegów Między Mostami” w Toruniu, w latach 
1980-1996, a w latach 1998-2007 organizowałem turnieje streetballa 
w Toruniu pod nazwą „Basket pod murami”.  
     Jestem dumny, że jako nauczyciel wf. prowadziłem amatorską 
drużynę hokeja na lodzie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Toruniu, 
która wygrała turniej hokejowy im. Stefana Rzeszota w Toruniu. Cały 
czas uprawiałem rekreację fizyczną, ale w r. 2014 w bardzo pechowy 
sposób złamałem nogę; miałem operację i przez pół roku chorowa-
łem. Pomimo mojej nieobecności TKKF działało dalej i to dało mi do 
myślenia, że nie jest się niezastąpionym, dlatego czasem należy 
w życiu zwolnić. Wynika z tego fakt, że trzeba być upartym i wytrwa-
łym, trzeba dać sobie czas na realizację marzeń i planów, nie zawsze 
wszystko udaje się od razu; uczciwość-normalna, zwykła uczciwość 
w stosunku do innych, by się nie wstydzić przed samym sobą; szacu-
nek dla człowieka – bez względu na jego wiedzę, status majątkowy 
itp. – te wartości wpoiła mi mama. Znam i posługuję się językiem 
angielskim i rosyjskim. Zbieram oskarowe filmy, mam ich prawie 1400 
szt. Posiadam kolekcję ok. 120 modeli lokomotyw z różnych czasów, 
zbieram elementy architektury, związane z Chełmińskim Przedmie-
ściem - osiedlem, które liczy sobie 150 lat; obiektami, domami, które 
kiedyś stały, a zostały zburzone. Mam w planach powołanie stowa-
rzyszenia, które będzie dbało o historię tej części miasta. 
     Od redakcji: posiada odznaczenia i wyróżnienia: 
- 1981 – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaka Brązowa. 
- 1987 – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaka Srebrna. 
- 1997 – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaka Złota. 
- 1986 – Srebrny Krzyż Zasługi. 
- 1986 – Zasłużony Działacz Turystyki, Odznaka Brązowa. 
- 1988 – Zasłużony dla Torunia. 
- 1988 – Honorowa Brązowa Odznaka Polskiego Związku LA. 
- 1999 – Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Triatlonu. 
- 1999 – Złota Kareta „Nowości” – Gazety Pomorza i Kujaw. 
- 2000 – Wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osią-
gnięcia w kategorii „Kultura Fizyczna”. 
- 2004 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnię-
cia w kategorii „Ochrona Zdrowia” 
- 2004 – Honorowy Tytuł „Menedżera Sportu”, nadany przez Polską 
Konfederację Menedżerów Sportu. 
- 2007 – Złoty Krzyż Zasługi.       

 

OANNA MATEUSIAK - Wiceprezes ZG TKKF.  
Urodziłam się w Katowicach i w tym mieście mieszkam do dzisiaj. 

       Pod koniec szkoły podstawowej, i przez całe liceum, grałam 

w siatkówkę w Klubie Sportowym „Baildon”. Ukończyłam fizykę na 
Uniwersytecie Śląskim, ale nie pracowałam w swoim zawodzie. Od 
dziecka chciałam zwiedzać świat.  Jeszcze w liceum, dzięki trenowaniu 
siatkówki, zobaczyłam Węgry i NRD.  
      W r. 1972 pojechałam do wujka w Londynie i wtedy otworzyły mi 
się oczy, bowiem zobaczyłam różnicę między Zachodem, a komuną. 
Zawsze, jak tylko była okazja, to jeździłam po Europie i chłonęłam 
zabytki oraz kulturę innych narodów. Te zainteresowania doprowa-
dziły mnie do zdobycia legitymacji pilota wycieczek w 2014 roku. 
     W roku 1979 rozpoczęłam pracę w Zarządzie Wojewódzkim TKKF 
w Katowicach, w dziale szkoleń, którym przez kilka lat kierowałam, 
organizując kursy instruktorów rekreacji: jogi, siatkówki, kulturystyki 
i jeździectwa. W tym samym czasie prowadziłam zajęcia dla osób 
starszych w domu seniora oraz grupę siatkówki dla amatorów. 
Wszystko to uświadomiło mi, że podoba mi się organizacja imprez 
i jestem w tym dobra. W roku 1982 prezes ZW TKKF zgodził się na 
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moje studia na katowickim AWF. Podjęłam je na zaocznej rekreacji 
i przez dwa lata, uczęszczając na wykłady i zajęcia ruchowe, wiele 
razy zastanawiałam się, co mi to daje. Po dwóch latach oznajmiłam 
dziekanowi, że rezygnuję ze studiów, gdyż stwierdziłam, że więcej 
potrzebnej mi wiedzy zyskałam pracując w TKKF.  
     W roku 1989 wyjechałam do USA, a po powrocie nie wróciłam już 
do pracy w Zarządzie Wojewódzkim TKKF, co nie znaczy, że rozstałam 
się z Towarzystwem. Pobyt ten pomógł mi opanować język angielski, 
zdać certyfikaty British Council i później zdobyć zawód nauczyciela 
języka angielskiego. W latach 1989 - 1995 pracowałam w klubie osie-
dlowym, gdzie założyłam Ognisko „Rezonansik”, które działało przez 
10 lat. Prowadziliśmy w nim zajęcia dla dzieci i dla dorosłych.  
     W tym okresie organizowałam również festyny osiedlowe, na 
których wprowadzałam różne gry i zabawy rekreacyjne. Spotykały się 
one z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W późniejszych latach 
miałam swoje biuro podróży, pracowałam także w Polskiej Telewizji 
Kablowej (teraz UPC), a w roku 1999 rozpoczęłam pracę w powstają-
cym w tym czasie gimnazjum.  
     Przez jedną kadencję byłam dyrektorem szkoły, którą wraz z na-
uczycielami i rodzicami uchroniłam przed likwidacją. Jednak włożony 

wysiłek i stres wpłynął na moją decyzję zrezygnowania z tej funkcji. 
Przez cały ten czas współpracowałam i nadal współpracuję 
z Zarządem Wojewódzkim przy organizacji różnych imprez rekreacyj-
nych, takich jak, np: Zloty Wojewódzkie, Biegi Przełajowe, TAFISA. Od 
dziesięciu lat działam w Zarządzie Miejskim TKKF Katowice, gdzie 
organizujemy turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, biegi przełajowe 
dla dzieci i młodzieży, rajdy rowerowe.  
     Przez kilka lat prowadziliśmy także zajęcia ruchowe dla osób star-
szych. Zajmujemy się również organizacją zajęć korekcyjno – kom-
pensacyjnych, prowadzonych w zaprzyjaźnionych szkołach.  
     Od czterech lat działam, jako wiceprezes w Zarządzie Głównym 
TKKF, gdzie ostatnio pracowałam nad nowelizacją naszego Statutu. 
     Od redakcji: 
-1983 r. – Honorowa Srebrna Odznaka TKKF, 
- 1987 r. – Honorowa Złota Odznaka TKKF, 
- 1990 r. – Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
-1997 r. – Medal 40.lecia TKKF, 
- 2012 r. – Złota Odznaka 55.lecia TKKF „Za zasługi”, 
- 2017 r. – Złota Odznaka 60.lecia TKKF „Za zasługi”. 

 

 

NDRZEJ JAŚKIEWICZ – Skarbnik ZG TKKF. 
 Urodziłem się 5 września 1943r. w Radomiu. Pracę zawodową 

rozpocząłem w 1960r. w Kombinacie „Radoskór”, jednocześnie sta-
łem się członkiem TKKF. W latach 1961-1963 odbyłem służbę woj-
skową w 6. Dywizji Powietrzno Desantowej w Krakowie. 

     W latach 1965-1973 byłem założycielem czterech Ognisk TKKF: 
TKKF „FOARG” w Radomiu, TKKF „ENERGOPREM” w Radomiu, TKKF 
„Warka” w Warce, TKKF „Jastrząb „w Jastrzębiu. W 1985 roku ukoń-
czyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu UMCS w Lublinie. Od 1985 r. pełniłem funkcję dyrektora 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego w Radomiu.  
     W latach 1990 - 2000 z mojej inicjatywy powstały Ogniska TKKF 
„Przysucha” w Przysusze, TKKF „Pionki” w Pionkach, TKKF „Żeglarz” 
w Pionkach, TKKF „Potkanów” w Radomiu, TKKF „Tytoniowa” 
w Radomiu”, i TKKF „Zwolenianka” w Zwoleniu. 
     W roku 1981r. zostałem wybrany na funkcję prezesa Regionalnego 
TKKF „Radom”, którą pełnię do chwili obecnej.  
     Od roku 1997 pełniłem funkcje przewodniczącego Wojewódzkiej 
Komisji Sportowego Turnieju Miast i Gmin na terenie woj. mazowiec-

kiego. Wydatnie przyczyniłem się do rozwoju naszej organizacji, 
wykonując prawno - organizatorskie prace, związane z założeniem 
stowarzyszeń.  
     Byłem inicjatorem i organizatorem, począwszy od roku 1997 do 
chwili obecnej, ważnych ogólnopolskich imprez sportowo-
rekreacyjnych o charakterze promocyjnym i integracyjnym, takich jak: 
turnieje piłki siatkowej plażowej, kajakowe regaty dzieci niepełno-
sprawnych, turnieje piłki nożnej dzieci, turnieje piłki siatkowej doro-
słych, turnieje tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, festyny sporto-
wo-rekreacyjne, integrujące środowiska z małych, jak i dużych miej-
scowości - o różnym statusie materialnym, połączone z kulturą regio-
nalną, budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych do gry w siatkówkę 
plażową w Przysusze, Jastrząbiu, Pionkach. 
     W 2005r. założyłem stowarzyszenia o nazwie „Obywatelskie Sto-
warzyszenie Nasze Miasto" w Radomiu, działające na rzecz rozwoju 
miasta Radomia w zakresie Kultury, sportu i rekreacji oraz inicjatyw 
społecznych. Jestem członkiem Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia, wspierającego ośrodki zdrowia w wyposażenie 
sprzętu medycznego. Byłem członkiem Prezydium Zarządu Głównego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, a w latach 2014-2017 
przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.  
     W Mazowieckim TKKF pełniłem funkcję prezesa, następnie wice-
prezesa. Od roku 2019 jestem skarbnikiem Zarządu Głównego TKKF. 
     Od redakcji: 
     Odznaczenia państwowe: 
- Krzyż Kawalerski  Orderu Odrodzenia Polski, 
- Złoty  Krzyż Zasługi, 
- Srebrny  Krzyż Zasługi. 
     Odznaki resortowe i inne: 
- ZŁOTA ODZNAKA ZDz.K.FIZ, 
- ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TKKF, 
- ZŁOTA ODZNAKA TKKF, 
- ZŁOTA ODZNAKA LZS,  
- ZŁOTA ODZNAKA PZLA. 

 

ARIAN MÓJTA – Sekretarz ZG TKKF. 

W roku 1967 ukończyłem szkołę średnią (Technikum Mecha-
niczne w Jeleniej Górze), rozpoczynając pracę w Fabryce Maszyn 
Papierniczych w Cieplicach, jako konstruktor. W 1969 roku rozpoczą-
łem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, 
które ukończyłem w 1974 roku.  
     Kontynuując pracę zawodową od 1975 roku pracowałem w róż-
nych przedsiębiorstwach, kierując wieloosobowymi zespołami pra-

cowniczymi (kierownik działu produkcji, szef produkcji, z-ca dyr. ds. 
produkcji, czy też z-ca dyr. ds. rozwoju Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze), ale także w 1978 roku 
przez okres siedmiu miesięcy uruchamiałem w Państwowym Ośrodku 
Maszynowym w Mirosławcu (dawne województwo pilskie) produkcję 
jednocalowego łańcucha tulejkowo-rolkowego Galla.  
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     Od 1991 r. prowadziłem samodzielną działalność gospodarczą, 
prowadząc spółki prawa handlowego w branży hurtowej sprzedaży 
materiałów elektroinstalacyjnych. Jestem członkiem TKKF od 1988 
roku, wtedy właśnie zakładałem jedno z naszych najstarszych ognisk – 
Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze. W 1999 roku byłem współzało-
życielem i członkiem Zarządu Międzypowiatowego TKKF Okręgu 

Karkonosze w Jeleniej Górze, które w 2001 roku przekształcono na 
Okręgowe TKKF Karkonosze. 
     Ognisko TKKF „ORLE”, którego przez wiele lat byłem członkiem 
władz, jako Ognisko wiodące w Jeleniej Górze, organizowało m. in-
nymi takie imprezy, jak: turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
(w formie rozgrywek ligowych), cykle biegów dla dzieci i dorosłych 
(startowała w tych biegach wraz z ojcem Maja Włoszczowska), nauka 
gry w bule oraz gry skandynawskie, imprezy wakacyjne dla dzieci 
oraz, z okazji „Dnia Dziecka” itp. Współpracowaliśmy też z niepełno-
sprawnymi ze Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Zespołem Downa. 
     Okręgowe TKKF Karkonosze skierowało swoje działania do miesz-
kańców gmin powiatu jeleniogórskiego, gdzie organizowaliśmy (m. 
innymi z mojej inicjatywy i pod moim kierownictwem) takie projekty 

jak: powiatowe turniej siatkówki, mistrzostwa w piłce siatkowej 
plażowej („Karkonosze Cup”) – 20 edycji, organizacja zajęć w petance 
w gminnych szkołach podstawowych.  
     W roku 2012 – otrzymałem Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Spor-
tu”, przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. W 2017 roku zosta-
łem wybrany do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, obecnie działam tam 
drugą kadencję.  
     W 2017 roku dokonana została reorganizacja Dolnośląskiego To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej we Wrocławiu, sfinalizowa-
niem wpisania Organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Na 
zebraniu organizacyjnym zostałem wybrany prezesem Zarządu, 
a w 2021 r. wybranym na następną kadencję. Uporządkowanie orga-
nizacyjne i finansowe Dolnośląskiego TKKF pozwoliło na realizację 
szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak:  
- Dolnośląskie Spartakiady Rekreacyjne TKKF (44 edycje), 
- Zlot Dolnośląskich Ognisk TKKF, 
- zajęcia dla niepełnosprawnych (pod hasłem „Ty też potrafisz”), 
realizowane w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności 
zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej, 
- Marsze TAFISA, 
- zajęcia narciarskie dla dzieci, gimnastyka korekcyjno - kompensacyj-
na dla uczniów szkół podstawowych oraz sekcje osób niepełnospraw-
nych z zajęciami i marszami Nordic Walking. 
     Rok 2021, to rok, w którym po raz pierwszy został zorganizowany 
„Grand Prix” Polski w Molkky, którego inaugurację organizowało 
Ognisko TKKF „ORLE” w Jeleniej Górze. Od wielu lat jestem inicjato-
rem i organizatorem wielu imprez rekreacyjnych i sportowych, reali-
zowanych między innymi pod hasłami „Niesportowiec też Sporto-
wiec”, skierowanej do dzieci oraz seniorów i „Ty też potrafisz”, skie-
rowanej do osób niepełnosprawnych, szczególnie mieszkańców do-
mów pomocy społecznej.  
     Jestem też propagatorem gier plenerowych, takich jak: petanque 
i molkky. Moje pasje sportowe, to w młodych latach biegi długody-
stansowe oraz zimą zjazdy narciarskie, a od wieku średniego do dnia 
dzisiejszego, to siatkówka halowa, jak i plażowa, a także wędrówki po 
Karkonoszach i pozostałych górach kotliny Jeleniogórskiej. 
     W dalszym ciągu jestem czynnym zawodnikiem oraz sędzią 
w siatkówce halowej i plażowej. 

 

IROSŁAW MAREK MONETA – Członek ZG TKKF. 
Urodziłem się w roku 1950 w Dąbrowie, w dawnym wojewódz-

twie kieleckim. Szybko znalazłem się w Gdańsku, gdzie obecnie 

mieszkam. Z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej związałem 
się w roku 1969. Wstąpiłem do Ogniska TKKF „Nauta”, które działało, 
jako zakładowe ognisko przy Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni. 
     W roku 1986 byłem jednym z założycieli Ogniska TKKF „Rozstaje” 
w Gdańsku i zostałem członkiem zarządu. Od roku 1988 zostałem 
wybrany na jego prezesa i funkcję tę pełnię do dnia dzisiejszego.  

     W roku 2012 zostałem wybrany prezesem Pomorskiego TKKF 
i funkcję tę pełnię nadal. W roku 2021, na Zjeździe Krajowym TKKF, 
zostałem wybrany członkiem Zarządu Głównego TKKF na czteroletnią 
kadencję. Ukończyłem Politechnikę Gdańską na Wydziale Mechanicz-
no-Technologicznym. Pracą zawodową związałem się ze Stocznią 
Remontową w Gdyni. 
     W młodości, z dużymi sukcesami, uprawiałem judo w WKS „Flota” 
Gdynia. Z wielką pasją uprawiałem też płetwonurkowanie, będąc 
członkiem Klubu Płetwonurków „Neptun”. Byłem też członkiem Yacht 
Klub Polski, w którym w r. 1972 ukończyłem kurs sternika morskiego. 
Przynależałem do Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, 
byłem członkiem Zarządu Zakładowego przy Stoczni Remontowej. 
     Obecnie jestem na emeryturze. Dalej działam społecznie w TKKF. 
Uprawiam już tylko rekreację fizyczną, najczęściej piesze wędrówki, 
jazda na rowerze. Moimi największymi zainteresowaniami jest ekolo-
gia, zdrowe środowisko oraz historia współczesna i polityka.  
     Bardzo interesuję się też kulturami starożytnymi, takimi jak indyj-
ska, japońska, ale też i mniej znanymi. 
     Od redakcji: 
1987r. – Brązowy Krzyż Zasługi 
2002r. – Srebrny Krzyż Zasługi 
1999r. – Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 
1988r. – Złota Honorowa Odznaka SIMP 
2019r. – Odznaka „Bohater Sierpnia 80´ Gdynia” – za odwagę o god-
ność i wolność. 
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ŁADYSŁAW STĘPIEŃ – Członek ZG TKKF. 
Urodziłem się w roku 1947 w Łodzi, tak więc z krwi i kości 

jestem łodzianinem. Z TKKF-em spotkałem się w roku 1982. Było to 

Ognisko TKKF „Dzikusy” w Łodzi. I tak rozpoczęła się moja społeczna 
przygoda z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. W roku 1986 
zostałem wybrany prezesem Ogniska „Dzikusy” i funkcję tę pełnię do 
dziś. W latach 1998 – 2010 pełniłem funkcję prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Łódzkiego TKKF, a od 2010 roku do dziś jestem w Łódzkim 
TKKF skarbnikiem. W roku 2021 na Zjeździe Krajowym TKKF zostałem 
wybrany do władz krajowych, czyli jestem członkiem Zarządu Głów-
nego TKKF na czteroletnią kadencję. 
     Ze sportem zetknąłem się w młodości, będąc czynnym członkiem 
Klubu Sportowego „ŁKS” Łódź. Z powodzeniem uprawiałem biegi na 
średnich dystansach. 
     Z wykształcenia jestem handlowcem i w tym zawodzie pracowa-
łem. Z czasem przeszedłem do pracy w Resorcie Sprawiedliwości. 
     Rozpoczynając działalność w TKKF chciałem coś zrobić dla społecz-
ności lokalnej w zakresie sportu amatorskiego. Szczególną uwagę 
przywiązywałem do rozwoju sportu i wychowania fizycznego wśród 
młodego pokolenia. Byłem organizatorem i współorganizatorem 
wielu spartakiad i olimpiad dla przedszkolaków i młodzieży szkoły 
podstawowej. Myślę, że udanie propagowałem ruch olimpijski wśród 
dzieci i młodzieży. Sprawowałem też nadzór pedagogiczny nad uzdol-
nioną sportowo młodzieżą i dziećmi oraz kształtowałem ich właściwe 
postawy patriotyczne i obywatelskie.  
     Udzielałem też rzeczowego i praktycznego instruktażu, dotyczące-
go organizacji kolonii letnich oraz zasadności zastosowanych metod 
szkolenia sportowego.  W ramach wychowania patriotycznego i oby-

watelskiego byłem inicjatorem i organizatorem wielu spotkań mło-
dzieży z kombatantami. 
     Przez wiele lat nieprzerwanie działałem w Radzie Osiedla Sienkie-
wiczowskie oraz w Radzie Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi, biorąc czynny udział w pracach społecz-
nie użytecznych na rzecz tego osiedla. Działania moje zaowocowały 
budową nowych placów zabaw dla dzieci i młodzieży oraz zostały też 
wybudowane nowe chodniki i uporządkowane zieleńce na osiedlu. 
     Osobiście zaangażowałem się w prace w ośrodku TKKF „Dzikusy” 
w Sulejowie, które przyczyniły się do rozwoju bazy sportowo-
rekreacyjnej. Sprawowałem nadzór nad modernizacją domków 
w naszym ośrodku, co pozwoliło zapewnienie im właściwego stanu 
technicznego i wyposażenia. Zorganizowałem, wyremontowałem 
i wyposażyłem świetlicę na terenie ośrodka. Z ośrodka tego korzysta 
corocznie młodzież, dzieci i osoby starsze, dla których organizujemy 
mnóstwo imprez sportowych, np. Festiwal Sportu i Zdrowia. 
     Dzięki moim staraniom uzyskaliśmy niezbędne środki finansowe 
z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boisk do badmintona i siat-
kówki. Realizując program walki z nadwagą udało mi się zorganizować 
w szkołach podstawowych zajęcia dla osób z nadwagą, dwa razy 
w tygodniu. Środki finansowe na wynajem sali pozyskałem z Rady 
Samorządowej Olechów-Janów oraz z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Ciekawym moim działaniem było organizowanie pikników z olim-
pijczykami z terenu województwa łódzkiego, ośrodków joggingu 
i piłkarskie turnieje „Danone” na stadionie Mistrzostwa Sportowego 
w Łodzi oraz na stadionie Klubu Sportowego „Polonia”.  
     Dzięki pozyskanych przeze mnie środkach finansowych z Mini-
sterstw Sportu i Turystyki udało mi się zorganizować kursy wolonta-
riuszy sportu dzieci i młodzieży, które dawały im możliwość dalszej 
pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu i rekreacji, a przede 
wszystkim, rozbudzając w nich określone zainteresowania.  
     Starałem się te 40 lat pracy społecznej wykorzystać jak najlepiej, 
działając na rzecz społeczeństwa łódzkiego. Aktualnie bawię się tro-
chę w rekreację, a zwłaszcza chodzę z kijami Nordic Walking. Moim 
wielkim hobby jest numizmatyka. 
     Od redakcji: 
- 2002r. – Złoty Krzyż Zasługi, 
- 2006r. – Odznaka Złota „Za Zasługi dla Sportu”, 
- Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”,  
- Odznaka Przyjaciela Dzieci - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
- Medal 50-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, 
- Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, 
- Medal Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, 
- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. 

 

ERARD ANDRZEJ TYMUSZ – Członek ZG TKKF. 
Urodziłem się w Niemczech, rok po zakończeniu wojny, czyli 
w roku 1946. Do Polski wróciłem z rodzicami w roku 1947 

i zamieszkaliśmy (jak to się mówiło na „Ziemiach Odzyskanych”) 
w Szczawnie – Zdroju. Maturę zdałem w liceum w Wałbrzychu. Po 
szkole średniej, w roku 1967, przeprowadziłem się do Rybnika, gdzie 
mieszkam do dnia dzisiejszego. 
     Po ukończeniu liceum wstąpiłem do Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
w Oleśnicy, którą ukończyłem w stopniu podporucznika, ale z różnych 
względów nie pracowałem w służbach wojskowych. 
     W r. 1967 podjąłem pracę w jednej z kopalni ROW Rybnik, wspina-
jąc się po szczeblach górniczej kariery od niższego dozoru, do wyższe-
go. Po 30. latach pracy na dole odszedłem na zasłużoną emeryturę. 
     Od 1972 roku jestem związany z TKKF. Najpierw w klubie TKKF przy 
KWK „Jankowice”, który kontynuował tradycje Klubu „Sokół”, po-
wstałego w 1922 roku. Po przemianach w 1989 roku Klub był jed-
nostką samodzielną pod nazwą Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 
„Sokół” Rybnik i działał w strukturach Zarządu Miejskiego w Rybniku. 
Na dzień dzisiejszy Klub działa w strukturach Śląskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego TKKF w Katowicach. Działając w Klubie TKKF „Sokół” 
byłem najpierw członkiem jego Zarządu, a później przez wiele lat 
wiceprezesem. W roku 2002 zostałem wybrany na funkcję prezesa 
tego Klubu. Od kilku kadencji pełnię też funkcję członka Zarządu 
Wojewódzkiego Śląskiego TKKF. Od 2017 roku zostałem na Krajowym 
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Zjeździe Delegatów wybrany do Zarządu Głównego TKKF, w którym 
jestem jego członkiem. W 2021 roku ponownie zostałem wybrany 
członkiem Zarządu Głównego TKKF na czteroletnią kadencję. 
     W młodości uprawiałem sport zawodowo – podnoszenie ciężarów 
w Klubie „Thorez” Wałbrzych, a później w Klubie Sportowym „Oleśni-
czanka” w Oleśnicy. Trudny sport, ale dający dużą satysfakcję, mimo 
że nie uzyskałem światowych sukcesów.   
     Od 1983 roku przez 32 lata związany byłem z baseballem, jako 
kierownik drużyny, a później, jako sędzia klasy państwowej oraz klasy 
międzynarodowej. Przygoda z baseballem miała wielki wpływ na 
moje życie. Na początku pobierałem nauki gry w baseballa od Cze-
chów oraz trenera z Kuby. Byłem wiceprezesem zarządu baseballa 
przez kilka lat. Wykształciłem się na sędziego klasy państwowej, 
z czasem zostałem sędzią klasy międzynarodowej.  
     Będąc już tym sędzią międzynarodowym miałem okazję zwiedzić 
całą Europę. Sędziowałem mecze w baseballa we Francji, Hiszpanii, 
Włoszech, Czechach, Holandii i innych krajach, nie zapominając 
o sędziowaniu meczy w Polsce. Prowadziłem wykłady na kursach dla 

młodszych sędziów. Pełniłem też funkcję trenera, a także kierownika 
kadr międzynarodowych, gdzie drużyny brały udział w rozgrywkach 
w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.  
     W roku 2016 sędziowałem ostatni mecz w baseballa w Polsce. Był 
to mecz o „Super Puchar Polski” w Kutnie, pomiędzy MKS Kutno, 
a „Legią” Warszawa, na którym zostałem uroczyście pożegnany. Była 
to chwila, która na zawsze została w mojej pamięci. Teraz też dbam 
o kondycję fizyczną. Codziennie pływam na basenie i bardzo często 
staram się jeździć na rowerze. Często też startuję w różnych rajdach, 
organizowanych na Śląsku. 
     Moim wielkim hobby jest żużel. Jestem fanem Klubu Sportowego 
ROW Rybnik, teraz jeżdżącego w I lidze państwowej. Był czas, że 
jeździł w ekstraklasie. 
     Od redakcji – posiada: 
- Złoty Krzyż Zasługi, 
- Złota Odznaka zasłużony działacz Kultury Fizycznej”, 
- Złota Odznaka Honorowa TKKF. 
     

 

 Główna Komisja Rewizyjna TKKF  

Kadencja 2020-2024 
 

AROL OLEKSY – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Urodziłem się w roku 1947 w miesiącu lutym w Krakowie, 
jestem z spod znaku wodnika. W szkole podstawowej miałem 

rzeczywiście pod górkę - około 2,5 km i tak przez 7 lat. Okres ten 
wspominam z wielką przyjemnością, jako czas pełnej beztroski, obfi-
tujący w wiele wydarzeń sportowych; uprawiałem siatkówkę, piłkę 
ręczną, piłkę nożną i lekkoatletykę. Przez pół roku trenowałem 
w piłkę nożną, jako trampkarz w „Wiśle” Kraków. 

     Następny rozdział życia, to nauka w liceum 4 lata, w Grębowie kolo 
Tarnobrzega. Dzięki wspaniałemu nauczycielowi wf. moje umiejętno-
ści sportowe wzrosły. Grałem w C – klasie w piłkę nożną oraz w LZS 
Tarnobrzeg uprawiałem lekkoatletykę, startując w III lidze rzeszow-
skiej. Biegałem na średnich dystansach. Po skończeniu liceum wróci-
łem do Krakowa i podjąłem pracę w Biurze Studiów i Projektów Hut-
nictwa „Biprostal”, jako pracownik pomiarowy w dziale geodezyjnym. 
Postanowiłem wtedy, że pójdę do wojska - do czerwonych beretów. 
     Ukończyłem kurs spadochronowy w Krośnie nad Wisłokiem. Skoki 
na spadochronie były niebywałym przeżyciem, zwłaszcza drugi skok. 
Myśl, czy spadochron się otworzy czy nie, nie opuszczała mnie na 
chwilę. Wszystko poszło dobrze i ten lot w powietrzu został ze mną 
do końca. Jednak, zamiast w czerwonych beretach, wylądowałem 
w wojskach kolejowych w Przemyślu. Szybko zrobiłem przyspieszony 

kurs sanitariusza, co pozwoliło mi czuwać nad bezpieczeństwem 
kolegów podczas pracy na torach kolejowych. Wcześniej jednak, 
pracując w „Biprostalu” (przed wojskiem), zetknąłem się z Ogniskiem 
TKKF „Biprostal”. Zostałem piłkarzem w ich drużynie, akurat powstała 
w Krakowie Liga TKKF w piłce nożnej dla drużyn zakładowych, zorga-
nizowana przez Zarząd Wojewódzki Krakowskiego TKKF. I tak rozpo-
częła się moja amatorska kariera piłkarska, od roku 1966 do r. 1991. 
     W czerwcu 1968 roku zostałem wysłany przez Ognisko TKKF „Bi-
prostal” na trzytygodniowy kurs instruktorów rekreacji Fizycznej do 
Sierakowa Wielkopolskiego - ośrodka Zarządu Głównego TKKF. Mia-
łem dobrych instruktorów, którzy przekazali mi dużo swojej, fachowej 
wiedzy na temat rekreacji fizycznej i organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych. W ośrodku TKKF przebywali wtedy studenci z Pozna-
nia, z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, i ich szefostwo wpadło na po-
mysł, aby uczestnicy kursu TKKF-u zorganizowali im olimpiadę spor-
tową w 10. konkurencjach, która dla tych studentów stanie się zali-
czeniem egzaminu ze sprawności fizycznej. Tak się złożyło, że zosta-
łem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Olimpiady i zara-
zem głównym sędzią.  Przeszedłem doskonały chrzest bojowy, który 
zaprocentował w późniejszym moim życiu. Po zdaniu końcowego 
egzaminu zostałem instruktorem rekreacji fizycznej z numerem 
149 legitymacji. I tak rozpoczęła się moja rola działacza TKKF. 
     Po powrocie z wojska ukończyłem wyższe studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Metalurgii ze specjalno-
ścią gospodarka i piece hutnicze. W pracy rozpocząłem projektowa-
nie pieców hutniczych w dziale piecowym. W miejscu pracy rozpoczą-
łem też organizację rozgrywek w piłce nożnej między działami biuro-
wymi - w okresie zimy na hali, a w okresie ciepłym na boisku szkol-
nym. W 1976 roku nauczyłem się grać w klasyczne kręgle, jako że 
miałem reprezentować „Biprostal” w międzynarodowej spartakiadzie 
Hutniczych Biur Projektowych w Dreźnie. Trzy kraje: Polska – „Bipro-
stal”, Czechosłowacja – „Hutni Projekt” i NRD – „SKET” w siatkówce, 
tenisie stołowym i kręglach (kobiety i mężczyźni) przez 7 dni. Po 
powrocie do Krakowa dowiedziałem się, że jestem już pracownikiem 
„Hutmaszprojektu” z siedzibą w Katowicach, w oddziale krakowskim. 
W nowym Biurze Projektów i Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
pracowałem już do emerytury (wcześniejszej) do r. 2007. Pracę za-
wodową kończyłem, jako główny projektant pieców hutniczych. 
     W latach 80. XX wieku brałem udział w ośmiu spartakiadach kra-
jowych Hutniczych Biur Projektowych: „Biprostal” Kraków, „Kokso-
projekt” Zabrze, „Biprohut” Gliwice i HPH S.A. Katowice (były „Hut-
maszprojekt”). Sam byłem głównym organizatorem dwóch edycji.  

K 
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     Na szczeblu mojego biura zorganizowałem 12 spartakiad dla pra-
cowników i ich rodzin - w ośmiu dyscyplinach, w Bukownie k. Olkusza.  
   Przez 21 lat prowadziłem w Krakowie ligę piłki nożnej zakładów 
pracy (11. osobowe drużyny) oraz przez 15 lat ligę zakładów pracy 
w kręglach. W 1992 roku wraz z czołowym działaczem TKKF – Czesła-
wem Fr. Klinikiem, zorganizowaliśmy w Krakowie Mistrzostwa Polski 
Amatorów w Kręglach.       
     W województwie małopolskim od 1992 roku współorganizuję 
imprezy sportowo-rekreacyjne - od 15 do 25 rocznie. Najciekawsze 
z nich, to: Rodzinny Gwiaździsty Zlot Rowerowy, Otwarte Mistrzostwa 
Małopolskiego TKKF w wyciskaniu klasycznym i trójboju siłowym 
klasycznym, w badmintonie, tenisie stołowym, kręglach, szachach, 
otwarte turnieje siatkówki „Wawelskiego Smoka” i „Puchar Prezyden-
ta M. Krakowa”, siatkówce plażowej, Marsz Tafisa oraz dla gimnazjali-
stów Kwietna Mila (bieg na 4 km) w 25. miastach papieskich w Polsce, 
z finałem w Krakowie.  
     Od sześciu lat jestem głównym organizatorem i sędzią głównym 
Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta M. Krako-
wa” w 12 konkurencjach.  
     W wieku 60 lat przebiegłem pierwszy maraton (42,190 km), obec-
nie mam już na koncie 9 przebiegniętych maratonów. Od pięciu lat 

ćwiczę „Tai Chi” - ciąg sztuk walki, opracowany przez Mistrza Moy, 
ucznia klasztoru Szaolin. 
     W Krakowie od 1976 pełniłem funkcję członka Zarządu Dzielnico-
wego TKKF „Krowodrza”, a później byłem jego prezesem (1987-1991).  
W latach osiemdziesiątych XX wieku przez jedną kadencję byłem 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF, a od 1992 
roku do dziś pełnię funkcję wiceprezesa Małopolskiego TKKF. Aktual-
nie, od roku 2017, na szczeblu ogólnopolskim pełnię funkcję prze-
wodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF. 
     Moje inne zainteresowania, to: medycyna chińska (naturalne 
terapie), archeologia - zwłaszcza starożytna, książki i filmy sensacyj-
no-kryminalne, a namiętnie lubię rozwiązywać Sudoku. Moje motto: 

     „Ruch jest najlepszym lekarstwem 
 na zdrowie, którego nie kupisz w aptece”. 

     Od redakcji:  
- 1989 r.- Złota Honorowa Odznaka TKKF, 
- 1997 r.- Złoty Krzyż Zasługi, 
- 1997 r.- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
- 2002 r.- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
- 2007 r. - Odznaka „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa. 

 

BIGNIEW TOMIAK – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.  

Urodziłem się 23 lutego 1955 roku. Jestem absolwentem Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek nauczycielski - 
magister wf. Do roku 2020 pracowałem w III Liceum Ogólnokształcą-
cym, jako nauczyciel wychowania fizycznego, oraz w TKKF, jako urzę-

dujący wiceprezes zarządu - dyrektor obiektu.  
     Od 1975 roku jestem działaczem kultury fizycznej. Do roku 2020, 
w którym przeszedłem na emeryturę, byłem wiceprezesem Zarządu 
Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Lokator” w Koni-
nie, które w 2006 roku zmieniło nazwę na TKKF „KORTY”. 
     Od roku 2002 jestem członkiem Zarządu Wielkopolskiego TKKF 
w Poznaniu. W roku 2006 zostałem delegatem na Krajowy Zjazd 
Delegatów TKKF w Warszawie. Na ostatnim Krajowym Zjeździe Dele-
gatów TKKF, odbytym w r. 2021, zostałem wybrany do Głównej Komi-
sji Rewizyjnej TKKF, w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. 
     Od początku mojej społecznej działalności byłem propagatorem 
stałych zespołów ćwiczebnych, takich jak: karate, tenis, pływanie, 
narciarstwo zjazdowe i biegowe, żeglarstwo, siatkówka i koszykówka. 
Chcąc profesjonalnie prowadzić zajęcia, ukończyłem w tych dyscypli-
nach kursy instruktorskie. Byłem członkiem Społecznego Komitetu 
Budowy Kortów Tenisowych. Dzięki mojemu osobistemu zaangażo-
waniu udało się wybudować zespół ośmiu kortów tenisowych 
o nawierzchni ceglanej (w tym jeden kryty), ścianę treningową oraz 
zaplecze socjalne z kawiarnią i gabinetem odnowy biologicznej. Mia-
łem dużo energii i byłem pełen inwencji czegoś nowego, stąd zosta-
łem animatorem różnych form wypoczynku po pracy, jak i równocze-
śnie organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży (festyny, obozy, biegi, turnieje, lodowiska).  

     Jestem pomysłodawcą i głównym organizatorem Otwartych Mi-
strzostw Polski TKKF w Tenisie, prowadzonych przez 32 lata, Otwar-
tych Ogólnopolskich „Pucharów Lata” w tenisie, Tenisowych Turnie-
jów Debla Rodzinnego, Tenisowych Turniejów Dziadków i Turniejów 
Miksta. Byłem też dyrektorem Amatorskich Mistrzostw Wielkopolski 
w Tenisie. Impreza ta prowadzona była w formie „Grand Prix” 
w różnych miastach województwa wielkopolskiego, w tym również 
w Koninie. Od 1985 r. jestem organizatorem ogólnopolskich biegów 
pn. Konińskie Biegi Narodowe z okazji „Dnia Zwycięstwa”, rozgrywa-
nych w trzynastu kategoriach wiekowych. Z wielkim sukcesem uda-
wało mi się pozyskiwać sponsorów, dzięki którym w 2003 r. pobudo-
wano taras widokowy przy budynku socjalnym, z którego kibice mogą 
oglądać mecze na wszystkich ośmiu kortach. Rokrocznie organizowa-
łem w Koninie bezpieczne lodowisko z muzyką i wypożyczalnią łyżew.  
     Organizowałem wiele imprez o charakterze miejskim, regional-
nym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W latach 2002-2004 ukończyłem 
trzyetapowy kurs narciarstwa alpejskiego, organizowany przez PZN, 
a umiejętności te wykorzystywałem przy organizowaniu nauki jazdy 
na nartach dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz dla 
młodzieży i dorosłych na obozach narciarskich, organizowanych przez 
ognisko TKKF „Lokator”, a później TKKF „Korty”.  
     Posiadam patent starszego ster-motorzysty Polskiego Związku 
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Uprawnienia te były mi 
bardzo przydatne na obozach sportowych nad wodą. Jestem człon-
kiem WOPR-u, mam stopień St. Ratownika Wodnego i instruktora 
nauki pływania. Jako nauczyciel wf. w III Liceum w Koninie osiągałem 
wspaniałe wyniki sportowe w tzw. „Licealiadzie”. Współpracowałem 
z mediami, ukazując udział i sukcesy uczestników imprez sportowych 
oraz popularyzując aktywność Związków Sportowych „Wielkopolska”, 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Miejskiego Ośrodka Sporto-
wego w Koninie. W III Liceum społecznie prowadziłem zajęcia poza-
lekcyjne. Chcąc bardziej służyć społeczeństwu miasta i województwa 
ukończyłem w 2004 r. podyplomowe studia „Menedżer Sportu”.  
      Od redakcji – posiada: 
- 1988 r. - Brązową Odznakę Honorową OZPN,     
- 1988 r. - Odznakę „Przyjaciel Dziecka”,    
- 1989 r. - Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina”,  
- 1996 r. - Złotą Odznakę Honorową TKKF,                                                  
- 1997 r. - Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”,   
- 1998 r.- Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Woj. Konińskiego”,     
- 1998 r. - Działacz Roku „XVI Plebiscytu Przeglądu Konińskiego”,               
- 2006 r. - Brązowy Krzyż Zasługi       
- 2006 r. - Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”. 

Z 
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YSZARD MYŚLIWSKI – Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Urodziłem się 23 września 1959 roku w Warszawie. Od 1994 r. 
jestem czynnym działaczem Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Apollo” Otwock. Do moich zadań należało propagowanie 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób 

dorosłych, zamieszkujących nasz powiat. Szczególną też uwagę kła-
dłem na dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych.  
     W latach 1995-2022, dzięki mojej inicjatywie, powstały takie sekcje 
sportowo-rekreacyjne, jak: szkółka tenisa stołowego, szkółka tenisa 
ziemnego, siatkówka, koszykówka, akrobatyka sportowa dla dzieci 
i młodzieży oraz przedszkolaków, judo, akademia futbolu. W trakcie 
przerw w nauce byłem organizatorem spartakiad półkolonijnych dla 
dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny w swoim miejscu za-
mieszkania. Mogli oni wtedy wykazać się swoją sprawnością fizyczną 
podczas sportowej rywalizacji. Od roku 2006, z mojej inicjatywy, 
Otwock powrócił do biegania. Jestem jednym z głównych organizato-
rów „Integracyjnego Biegu Ulicznego” - 5400 m oraz „Biegu Otwoc-
kiego” - 10 000 m. 

     Z roku na rok przybywa do nas coraz liczniejsza grupa biegaczy, 
zarówno z naszego terenu, jak i z całej Polski. Biorę również czynny 
udział w organizacji ogólnopolskich imprez rekreacyjno-sportowych, 
gdzie młodzież ćwicząca w naszych sekcjach odnosi spore sukcesy.  
     W grudniu 2003 r. zostałem wybrany na stanowisko prezesa zarzą-
du naszego Ogniska. Nasze sukcesy w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz 
osobami starszymi, chcącymi podnieść lub podtrzymać swoją kondy-
cję fizyczną, przynoszą coraz lepsze efekty.  
     Do naszych sekcji sportowo-rekreacyjnych przybywa coraz więcej 
młodych ludzi. Nasz kalendarz sportowy w widoczny sposób odsunął 
tych młodych ludzi od biernego siedzenia przy telewizorach i kompu-
terach, dając im inny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu od 
nauki i pracy.  
     Nasza młodzież, zrzeszona w sekcji akrobatyki sportowej, odnosi 
coraz większe sukcesy na zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej. Jesteśmy jedną z najlepszych ekip w województwie 
mazowieckim. Nasi podopieczni zajmują czołowe lokaty na zawodach, 
organizowanych przez Polski Związek Gimnastyczny.  
     Od 2008 roku jestem członkiem władz Mazowieckiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz od 2021r. sekretarzem Głów-
nej Komisji Rewizyjnej TKKF. 
     Od redakcji: 
     Odznaczenia Państwowe:  
- 2016r. - Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej.  
     Odznaki resortowe i inne:  
- 2006r.- „Brązowa Sosenka” – Odznaka za zasługi w upowszechnianiu 
kultury fizycznej – Prezydent Miasta Otwocka, 
- 2007r. - Medal  50. lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Za Zasługi” – Zarząd Główny TKKF, 
- 2008r.- Odznaka „Order Uśmiechu” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 
Zarząd Główny TKKF,  
- 2012r. – „Srebrna Sosenka” - Odznaka za zasługi w upowszechnianiu 
kultury fizycznej” – Prezydent Miasta Otwocka. 
- 2013r.- Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu ”– Minister Sportu 
i Turystyki. 

 

 Organizacje Wojewódzkie TKKF  
 

OLNOŚLĄSKIE TKKF – prezes Marian Mójta 
             - Sekretarz ZG TKKF -                  

     Dolnośląskie TKKF działa na terenie Dolnego Śląska od ponad 45 
lat. Początkowo było wpisane do Rejestru Sądu Okręgowego we 

Wrocławiu i zrzeszało, 
w najlepszym czasie, 
ponad 100 Ognisk.      
     Zmieniająca się 
sytuacja administracyj-
na, ekonomiczna 
i polityczna powodowa-
ła, że niektóre z Ognisk 
przestały działać, a inne 
ograniczyły swoje dzia-
łania do niewielkiego 
kręgu osób. 
     W 2016 r. postano-
wiliśmy uporządkować 
sytuację w naszej wo-
jewódzkiej organizacji.  
 Zorganizowano spo-
tkanie przedstawicieli 

działających jeszcze Ognisk TKKF, powołano nowy Zarząd i Komisję 
Rewizyjną nowego Związku Stowarzyszeń, który 17.01.2017 roku 
został wpisany do KRS, otrzymał numer NIP i REGON.  

     Pierwszym prezesem Zarządu Dolnośląskiego TKKF został Marian 
Mójta, którego w ubiegłym roku (2021) ponownie wybrano na to 
stanowisko. W tej chwili naszymi członkami zwyczajnymi jest 12 
Ognisk TKKF, a pozostałe działające (ok. 40), są w trakcie podejmo-

wania decyzji o wstąpieniu.  
     Dolnośląskie TKKF realizuje 
swoje zadania poprzez swych 
członków i Ogniska TKKF, przy 
czym każde z Ognisk wykonu-
je też własne zadania, na 
które samodzielnie pozyskuje 
środki. Pozyskujemy środki 
z MSiT, Zarządu Głównego 
TKKF, Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, darowizn, 
Narodowego Instytutu Wol-
ności i Powiatowego Urzędu 
Pracy. Nasze zadania organi-
zujemy dla różnych grup 
społecznych: 

1. Dzieci i młodzież: 
- Wakacje dla dzieci 2017, 
- Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej 2019-2021, 

R 
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- Zajęcia zimowe dla dzieci - narciarstwo biegowe, zjazdowe i łyżwiar-
stwo 2019-2021, 
- Cykl imprez biegowych: 3 biegi przełajowe rocznie - 2017 – 2021, 
- zajęcia i turnieje petanki dla dzieci ze szkół wiejskich i miejskich - 
2018-2019, 
- Wakacje z piłką i pomponem – zajęcia i turnieje dziecięcych drużyn 

piłki nożnej i ćwiczenie układów cheerleaderskich - 2020 – 2021, 
2. Dorośli: 
- „Bądź fit, nie daj się nadwadze” – 2017 r., 
- Marsze TAFISA - lata 2017 – 2021, 
- 12 miesięcy dla zdrowia – 2017 r., 
- Nordic Walking – lata 2019 – 2021, 
- Cykl imprez biegowych: 3 biegi przełajowe rocznie- lata 2017 - 2021, 
- Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów - lata 2017-2021, 
- Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej - lata 2018-2021, 
- „Podgórzyn Cup” – turnieje siatkówki w latach 2018-2019, 
- Jeleniogórska Liga Petanki - lata 2019-2021, 
- Liga Molkky - lata 2020-2021, 
- „Grand Prix” Polski w Molkky – 2021r.. 
3.Seniorzy: 
- Sekcje III wieku - lata 2017-2021, 

- „Sportowe Wakacje Plus” – 2020 r., 
- Zajęcia dla osób 60+ - zajęcia artystyczne, czwartki z petanką, aqua 
aerobic, fitness, wycieczki, prelekcje, nauka i turnieje w brydża i inne 
imprezy - lata 2020-2021. 
4. Niepełnosprawni: 
- „Ty też potrafisz” – nauka gry w bule i molkky w ośrodkach dla osób 

niepełnosprawnych (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej) oraz turnieje powiatowe 
i wojewódzkie – lata 2017-2021. 
5. Dla członków naszych ognisk: 
- Dolnośląskie Spartakiady Rekreacyjne TKKF – lata 2017-2021, 
- Zloty Dolnośląskich Ognisk TKKF – Biały Kościół - 2019-2021, 
- „Sylwester Bis” – lata 2017-2021, 
- Coroczne podsumowanie działalności – lata 2017-2021. 
     W 2020 roku udało nam się pozyskać fundusze z Narodowego 
Instytutu Wolności na sprzęt komputerowy do zdalnego przeprowa-
dzania posiedzeń Zarządu. Członkowie dolnośląskich Ognisk TKKF 
aktywnie uczestniczą w Ogólnopolskich Festiwalach „Sportu dla 
Wszystkich”, zajmując w latach 2018 i 2019 drugie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej Festiwalu. 
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UJAWSKO - POMORSKIE TKKF – prezes Ryszard Kowalski. 
                        - Wiceprezes ZG TKKF - 

     O działalności Kujawsko-Pomorskiego TKKF – opowiada prezes 
Ryszard Kowalski. Siedzibę mamy w Toruniu i jesteśmy organizacją 
pozarządową pożytku publicznego. Prowadzimy działalność w trzech 
podstawowych obszarach: 
1.Szkolimy instruktorów sportu i rekreacji, 
2.Organizujemy imprezy sportowo-rekreacyjne, 
3.Promujemy i dbamy o zdrowie. 

     Jeżeli chodzi o szkolenie, to szkolimy na naszych kursach młodzież 
i osoby dorosłe w zakresie rekreacji w różnych specjalnościach oraz 
w sporcie we wszystkich dyscyplinach. 
     Organizujemy kursy dla osób niepełnosprawnych w sporcie 
i rekreacji. Współpracujemy w tym zakresie z Krajowym Ośrodkiem 
Metodyczno-Szkoleniowym, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Insty-
tutem Badań Edukacyjnych oraz z biurami pracy z terenu całego 
kraju. Realizujemy kursy współfinansowane przez Unię Europejską. 
Jesteśmy zarejestrowani, jako instytucja szkoleniowa w Wojewódz-
kim Urzędzie Pracy. 
     Szczególnie ważnym zadaniem jest szkolenie kadr do prowadzenia 
zajęć z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz pro-
wadzącymi zajęcia ruchowe w Ośrodkach Terapii Ruchowej. 
     15 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Syste-
mie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System 

Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy 
i w gospodarce. Jak pokazują doświadczenia innych krajów europej-
skich, dzięki wprowadzeniu systemu, opartego na ramie kwalifikacji, 
wzrośnie liczba zainteresowanych formalnym potwierdzeniem swoich 
kompetencji, a także podnoszeniem kwalifikacji.  
     Aby uniknąć zawodowej stagnacji, czy nawet wykluczenia z rynku 
pracy, pracownicy zmuszeni są zdobywać nowe kwalifikacje, a praco-
dawcy - szukać kandydatów z określonym zestawem kompetencji. I tu 
z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji. Kwalifikacje, 
to jednak nie tylko świadectwo szkolne, czy dyplom magistra. Wie-
dzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobywamy w róż-

nych miejscach: w szkołach, czy na uczelniach, ale też w miejscu 
pracy, na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe, czy ucząc 
się samodzielnie w domu. Oznacza to, że bardzo często posiadamy 
kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy oficjalnie 
tego potwierdzić przed pracodawcą.  
     W takiej sytuacji z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwali-
fikacji – rozwiązanie systemowe, które oferuje możliwość formalnego 
potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytej w trakcie samodziel-
nego uczenia się oraz zapewnia dostęp do uporządkowanej listy 
obecnych na rynku kwalifikacji, z ich jasno określonym opisem. Do-

brze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaki zakres wiedzy i umiejęt-
ności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompeten-
cje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od 
kandydatów na stanowiska w swojej firmie. 
    Tu wkracza Toruński Związek TKKF - Krajowy Ośrodek Metodyczno-
Szkoleniowy, który, jako pierwszy w Polsce wdraża nowoczesny sys-
tem szkolenia i nadawania kwalifikacji w sporcie, sporcie osób nie-
pełnosprawnych i rekreacji ruchowej, współpracując z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, Instytutem Badań Edukacyjnych i Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje w sporcie włączamy do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Krajowy Ośrodek Metodyczno- 
Szkoleniowy, jako Instytucja certyfikująca, poprzez proces walidacji 
będzie wydawała certyfikaty. 
    Natomiast głównym zadaniem naszego Towarzystwa jest organiza-
cja imprez i akcji, w których biorą udział całe rodziny. Od wielu lat 
organizujemy imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Kontynuujemy kursy nauki pływania i samoobrony 
dla seniorów. Poprzez zadania:  

Aktywność fizyczna przez całe życie „Masz Wybór”, 

zachęcamy mieszkańców Torunia do czynnego udziału w propono-
wanych zajęciach w plenerze i salach gimnastycznych, pod okiem 
doświadczonych instruktorów i trenerów.  
     Spośród wielu form ćwiczeń fizycznych, które można zalecić każ-
demu, a w szczególności do wspólnego uprawiania sportu w kręgu 
rodzinnym, czy znajomych, niewątpliwie na pierwszym miejscu należy 
postawić bieg. Jest to naturalna forma ruchu – nie trzeba się go 
uczyć, a po za tym biegać można wszędzie. Wspomagamy w tym 
zakresie działalność Ogniska TKKF „Rekreacja”. 
     Trzecia rzecz, to promocja i ochrona zdrowia. Realizacja progra-
mów w zakresie ochrony i promocji zdrowia odbywa się poprzez 
organizację kampanii prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia”. 

K 
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     Kampanie odbywają się dwa razy w roku, w miesiącu maju i paź-
dzierniku. W ciągu trwania kampanii mieszkańcy mogą skorzystać 
z darmowych zajęć w fitness klubach, obiektach sportowych, z porad, 
z zabiegów, usług instytucji i firm, które zgłosiły swój udział w „Mie-
siącu dla Zdrowia”. Średnio w kampanii uczestniczy około 80 jedno-
stek, oferując swoje usługi mieszkańcom Torunia.  Prowadzona jest 
kampania na temat zdrowego stylu życia, korzystania z obiektów 
sportowych w plenerze, takich jak siłownie zewnętrzne, Orliki. Ponad-
to w ramach Akcji „Aktywny Senior” prowadzimy zajęcia „aqua fit-
ness” na basenie, zajęcia gimnastyczne, usprawniające, fitness, no-
woczesne formy gimnastyki. Nasze akcje zachęcają do stałej troski 

o zdrowie poprzez aktywny styl życia. Systematyczne uprawianie 
ćwiczeń ruchowych pomagają - nie tylko utrzymać, ale także sprzyjać 
progresji aktualnego poziomu sprawności fizycznej osób w każdym 
wieku. Niektóre zajęcia, to: rytm-taniec-muzyka, joga, zdrowy kręgo-
słup, zumba, zumba dla dzieci autystycznych z Zespołem Aspergera 
i Zespołem Downa, pilastes.  
     W roku 2021 w Kujawsko-Pomorskim TKKF działało 91 zespołów 
ćwiczących i sekcji w ogniskach i klubach TKKF, w których ćwiczyło 
2093 osób. Natomiast zorganizowaliśmy 112 imprez sportowo-
rekreacyjnych, w których wzięło udział 51270 osób. 

 

 

UBELSKIE TKKF – prezes Wiesława Saganek. 
 
Moja przygoda z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej 

rozpoczęła się na początku lat 80. XX w., wtedy zostałam członkiem 
TKKF. W roku 1990 roku zostałam wybrana do Zarządu Chełmskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na funkcję wiceprezesa. 

     W roku 2002, 
na Zjeździe Dele-
gatów Chełm-
skiego Towarzy-
stwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, 
zostałam wybra-
na prezesem jego 
Zarządu, w tym 
samym roku 
wybrano mnie 

wiceprezesem 
Zarządu Woje-
wódzkiego TKKF 
w Lublinie. 
     W roku 2010, 

na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Lubelskiego TKKF, zostałam 
wybrana na funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Przez wiele lat 
byłam członkiem Prezydium Zarządu Głównego TKKF w Warszawie, aż 
do roku 2010.  
     Następnie, w latach 2010 – 2017, pełniłam funkcję sekretarza 
Zarządu Głównego TKKF. Jestem menadżerem sportu. Obecnie dzia-

łam społecznie też poza TKKF. Aktualnie pełnię funkcję sekretarza 
Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Chełm. Jestem członkiem Komi-
sji Stypendialnej Miasta Chełm. Jako członek Komisji przy Departa-
mencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm, opiniuję 
wnioski na zadania zlecone.  

     Czynnie uczestniczę 
w pracach LOK „Kolejarz”, 
jako jego członek. Często 
jestem wolontariuszką 
w różnych akcjach pomoco-
wych, humanitarnych.  
     W młodości zawodowo 
uprawiałam takie dyscypliny 
sportowe, jak łyżwiarstwo 
i lekkoatletyka – szczególnie 
biegi. Obecnie, to tylko rekre-
acja: marsze z kijami Nordic 

Walking, chodzę na zajęcia sekcji ćwiczeń relaksująco - koncentrują-
cych „joga” i uwielbiam „aqua aerobic”.  Uważam, że każda kobieta, 
każdy mężczyzna, powinien uprawiać jakąś rekreację fizyczną, to 
przecież pomaga zachować dobrą kondycję fizyczną i co jest bardzo 
ważne – starzeć się zdrowo. 
     Działalność w upowszechnianiu aktywności fizycznej na rzecz 
dzieci i rodzin daje mi niesamowitą satysfakcję, wypełnienie potrzeby 
pomagania. 

L 
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     O działalności Wojewódzkiego TKKF w Lublinie pod hasłem:  

„Aktywność fizyczna, to zdrowie i sprawne pokolenia” 

wypowiada się pani Wiesława Saganek – Prezes Lubelskiego TKKF.  
     Rok 2022 jest rokiem obchodów Jubileuszu 65. lecia Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej. Mam przyjemność i honor przewodni-
czyć Towarzystwu w województwie lubelskim, w którym na szczegól-
ne wyróżnienie w realizacji programów aktywności fizycznej zasługu-
ją: Zarząd Wojewódzki, Zarządy Powiatowe, Miejskie, Ogniska i Kluby 
Rekreacyjne miast: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Puławy, Zamość, 
Świdnik. 65 lat działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

dziś stawia Towarzystwo w czołówce organizacji, które uwzględniając 
potrzeby społeczeństwa, szczególną uwagę w działalności skupiło na 
propagowaniu i organizacji szeroko rozumianej aktywności fizycznej 
wśród różnych grup społecznych, począwszy od dzieci wieku przed-
szkolnego, na grupie seniorów kończąc. 
     Wszystkie działania realizowane są z uwzględnieniem edukacji 
zdrowotnej i zawierają aspekty wychowawcze i patriotyczne. Jednym 
z szeregu celów, jakie służą nam przy organizacji imprez, jest wycho-
wanie poprzez sport młodego pokolenia, w duchu poszanowania 
naszej narodowej historii, szacunku dla naszych tradycji, szacunku dla 
innych i samych siebie. 
     Troska o zdrowie i sprawność młodego pokolenia zobowiązuje nas 
do szybkiej reakcji na zwiększającą się liczbę dzieci prowadzących 

siedzący tryb życia przy komputerach, tabletach, czy smartfonach. 
     Powiodło się, pozyskaliśmy swoich zwolenników po wprowadzeniu 
akcji pn. „Gramy Fair Play na Orlikach”. To na obiektach „Orlika” 
zawodnicy czcili święta narodowe, poznawali historię, uczyli się sza-
cunku do niej. Każdy turniej miał swoje przesłanie, przywołujące 
historię. Ognisko TKKF „OMEGA” w Lublinie zasługuje na wyróżnienie 
za inspirację i organizację setek turniejów w piłce nożnej dla dzieci, 
które czas wolny od zajęć szkolnych spędzały na „Orlikach”. Ponadto 
szeroki wachlarz propozycji, dotyczących aktywności fizycznej dla 
dzieci, spotkał się z wielkim uznaniem, co pokazało uczestnictwo 
w różnych jego formach, gdzie każde dziecko mogło odnaleźć coś dla 
siebie. Największym zainteresowaniem między innymi cieszą się 
dyscypliny i formy rekreacyjne, takie jak: 
- Cykl lekkoatletycznych zawodów dziecięcych pn. „Czwartki Lekko-
atletyczne”, gdzie niektórzy zawodnicy poznają pierwszy raz dyscypli-

ny lekkoatletyczne, wybierają swoją ulubioną i doskonalą, robiąc 
karierę w klubach sportowych. Zwycięzcy zawodów miejskich i woje-
wódzkich wyjeżdżają na Finał Ogólnopolski, gdzie niejednokrotnie 
zdobywają miejsca medalowe, 
- Systematyczne zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, 
w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzone dwa razy w tygodniu 
w cyklu sześciomiesięcznym. Gimnastyka, połączona z różnymi dyscy-
plinami sportu, 
- Udział w programie powszechnej nauki pływania dla dzieci „Umiem 
pływać”. Uczestnikami są uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 
u których widzimy radość z nabytych umiejętności pływania i wielką 
wdzięczność rodziców, za przygotowanie ich dziecka do bezpiecznego 
przebywania na akwenach wodnych, 
- Realizacja zajęć, w ramach upowszechniania sportów zimowych pn. 
„Zdrowo i wesoło być aktywnym poza szkołą”, które zakładają akty-
wizację dzieci i młodzieży do uprawiania aktywności fizycznej, radość 
z poznawania nieznanych dotąd sportów zimowych oraz aktywnego 
i atrakcyjnego sposobu na spędzania czasu wolnego, 
- Sportowe wakacje – wyjazdowy wypoczynek oraz wakacje w miej-
scu zamieszkania, zarówno latem, jak i podczas ferii zimowych, 
- Udział dzieci w masowych imprezach sportowych, turystycznych 
i integracyjnych, promujących różne dyscypliny sportowe, turystykę, 
ekologię, współzawodnictwo sportowe - indywidualne i zespołowe, 
a także integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem rówie-
śników. Realizacja zadania odbywa się w okresie: marzec – grudzień, 
na otwartych i zamkniętych obiektach sportowych. Są to między 
innymi: Olimpiady sportowe „Mój pierwszy krok”, czy też halowe 
sportowe „Mikołajki”, marsz na orientację metodą gwiaździstą. 
     W działalności młodzieży i osób dorosłych, sympatyków amator-
skich rozgrywek w grach zespołowych, rokrocznie organizujemy 
rozgrywki ligowe w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszyków-
ka, tenis stołowy, strzelectwo sportowe, wakacyjna liga koszykówki, 
cykle „Grand Prix” w tenisie stołowym, szachach, kolarstwie MTB 
i siatkówce plażowej, jak również setki masowych imprez sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, czy 
ogólnopolskim: obchody z okazji Światowego „Dnia Marszu TAFISA”, 
olimpiady pokoleń, zawody strzeleckie, halowy festiwal gier zespoło-
wych – piłka nożna, siatkówka, nadbużańskie wieloboje rodzin, „Rajd 
Pamięci Lotników Podlasia”, Rajd Rowerowy „Szlakiem Przemarszu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego”, marsz na orientację w Zespole Pała-
cowo-Parkowym w Roskoszy, Spływ kajakowy rzeką Krzną, Rajd Nor-
dic Walking „Łęg Dębowy”, Spływ kajakowy rzeką Bug oraz Rodzinny 
Marsz „Nordic Walking” Nadbużańskim Szlakiem Pieszym na trasie: 
Serpelice – Gnojno.  
     Imprezy, zawierające aspekt wychowawczy i patriotyczny: halowe 
biegi pn. „Biegniemy dla naszej Niepodległej”, Turniej Piłki Nożnej 
z okazji „Święta Niepodległości”, Ogólnopolskie Biegi Niepodległości 
i Biegi „O błękitną wstęgę Wisły”, Turniej piłkarski z okazji „Konstytu-
cji 3.go Maja”, biegi dla najmłodszych (bobas, śpioch, skrzat i krasnal) 
podczas „Biegu Solidarności”, I Turniej z okazji Święta Wojska Pol-
skiego – 15 sierpnia, I Turniej „Lubelski Lipiec”, Turniej z okazji 600. 
Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, Turniej z okazji Święta Flagi, Turniej 
„Dzień Wolności i Solidarności”, Turniej z okazji „Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, organizacja i współorganizowanie dwóch biegów Wiel-
kiej Orkiestry Świętej Pomocy w Lublinie, Turniej Piłki Nożnej z okazji 
1050. rocznicy Chrztu Polski, mecze poświęcone rocznicom Powstania 
Warszawskiego, turnieje poświęcone „17 września 1939”, turnieje 
z okazji 700. lecia Lublina, Turnieje „Nocy Świętojańskiej”.  
     Inne imprezy, niosące za sobą przesłanie wychowania przez sport: 
„Kasztanowy świat” (grabimy liście i udział w biegu kasztanowym), 
mistrzostwa dla dzieci na Nałkowskich, „Mundialito” – Dziecięce 
Mistrzostwa Świata, „Euro” w piłce nożnej, Udział drużyny „Omega” 
w rozgrywkach „Pucharu Polski” na szczeblu wojewódzkim, Dziecięce 
Mistrzostwa Świata, Turniej Piłki Nożnej - DZIĘKUJĘ CI MAMO – 
W SERCU CIĘ KOŁYSZĘ. 
- Bardzo ważną rolę w integracji międzypokoleniowej odgrywa dzia-
łalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, skupionych 
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w Ośrodkach Terapii Ruchowej III Wieku. Jego uczestnicy systema-
tycznie ćwiczą dwa razy w tygodniu na salach, pływalni i plenerze, 
w sekcjach, takich jak: aqua fitness, Nordic Walking, taniec, ćwiczenia 
relaksująco-koncentrujące, sekcja turystyczno-krajoznawcza; biorą 
też udział w wyjazdach rehabilitacyjnych do SPA w Nałęczowie i tur-
nusach rekreacyjno-rehabilitacyjnych. Są bardzo ważnym partnerem 
naszej działalności, integrują środowisko, chętnie uczestniczą w im-
prezach w roli zawodników, wolontariuszy, są pomocni przy każdym 
wydarzeniu sportowych, patriotycznym czy kulturalnym. To oni od-
grywają bardzo ważną rolę w integracji międzypokoleniowej, gdzie 
młodzież daje energię, a seniorzy doświadczenie. Są to zadania, któ-
rych systematyczność zajęć i długofalowość zapewnia osiąganie za-
kładanych efektów. 
     Od momentu powołania TKKF byliśmy i jesteśmy szanowaną orga-
nizacją, to każdy z nas tworzył w swoim środowisku jej pozytywny 
wizerunek. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i nieustającej pracy 
w roli wolontariuszy dziś możemy być najlepszym partnerem służby 
zdrowia, gdzie poprzez zajęcia ruchowe prowadzimy profilaktykę, 
leczenie i rehabilitację. Wszystkie nasze działania – te, które były 
wdrażane i są kontynuowane, nie byłyby możliwe bez szerokiego 
grona ludzi, którym zdrowie społeczeństwa nie jest obojętne, to 
osoby, instytucje, stowarzyszenia, którzy nas wspierają, którzy nas 
rozumieją, którzy byli i są nam życzliwi.  

     Słowa uznania i podziękowania kieruję do samorządu wojewódz-
twa lubelskiego, samorządów lokalnych miast i gmin Lubelszczyzny, 
ROPS w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Zarządu Głównego i Mazowieckiego TKKF, członków za-
rządu wojewódzkiego, zarządów powiatowych, ognisk i zarządów 
klubów TKKF województwa lubelskiego, jak również lokalnym mass 
mediom za systematyczny przekaz naszej działalności. 
     Podziękowania składam także na ręce instruktorów, sędziów 
i wolontariuszy, którzy współpracują z TKKF od wielu lat, niestrudzeni 
poświęcają wolny czas, angażując się w pomoc przy realizacji naszych 
programów, którzy niejednokrotnie muszą pełnić, oprócz roli instruk-
torów czy sędziów, rolę rozjemców, negocjatorów, muszą podejmo-
wać szybkie, czasami trudne decyzje. To oni tworzą na obiektach 
sportowych atmosferę integracji i przyjaźni. Uroczyste obchody 65. 
lecia TKKF w województwie lubelskim planowane są na III dekadę 
października 2022r. w Lublinie.  
     W programie:  
1.Organizacja halowego festiwalu gier zespołowych w siatkówce, 
piłce nożnej z udziałem 36 drużyn,  
2) Uroczyste wręczenie wyróżnień. 
3) Występy zespołów muzycznych. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jednym z Ognisk Lubelskiego TKKF, działającym od 40.lat 
w Lublinie, jest Ognisko „Omega”. Jego mottem przewodnim jest 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”. Te 40 lat, jak mówi jego prezes pan Zbi-
gniew Furman, były latami pięknej i twórczej pracy dla dobra Ojczy-
zny w wielu dziedzinach życia. Jedną z tych dziedzin jest praca 
i służenie młodym ludziom; przekazywanie im tych najszlachetniej-
szych stron życia, które później w życiu dorosłym, w trudach dnia 
codziennego, będą święcić sukcesy w kontaktach międzyludzkich dla 
dobra Ojczyzny, stąd wynikające z tego zasady: 

„Każda impreza musi nieść jakieś przesłanie dla tych, którym jest 
dedykowana. Ma być drogowskazem, jak żyć, jak pomagać słabsze-
mu i biedniejszemu, jak pięknie służyć swoimi talentami Ojczyźnie, 

musi mieć aspekt wychowawczy i patriotyczny”. 

      Jako Ognisko niesiemy przesłanie, że nasze imprezy sportowo-
kulturalne mają charakter patriotyczno-wychowawczy. Przypominają 
o wielkich wydarzeniach historycznych, a także o bohaterach - tych 
pozytywnych na miarę czasu.  
     Zawsze chyliłem czoła przed wielkimi postaciami, które mądrze 
kierowały losami mojej Ojczyzny dla dobra przyszłych pokoleń. Sam 
też pięknie starałem się wpisać w ten czas odzyskania niepodległości.     
Historię pisze czas, my tylko notujemy te wydarzenia historyczne. 
Jeśli to robimy uczciwie, będzie to docenione, jeśli zrobimy to źle, 
czas nas osądzi. Tę wolność zawsze będziemy zawdzięczać SOLIDAR-

NOŚCI. Mam zawsze poczucie, że nie straciłem tych dni, które są za 
mną, bo zawsze służyłem drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Tej 
prawdy nie jest w stanie nikt zmienić.  
     Chylę czoła i dokładam swoją małą cegiełkę, aby to wszystko ocalić 
od zapomnienia. 40 lat działalności Ogniska stawia go w czołówce 
organizacji, które na pierwszym miejscu postrzegały wychowanie 
młodego pokolenia w duchu poszanowania naszej narodowej historii, 
szacunku do naszych tradycji, szacunku do tego, co nas otacza, sza-
cunku do samego siebie.  
     W okresie swej działalności Ognisko zorganizowało wiele imprez 
sportowo-rekreacyjnych o przesłaniu patriotycznym, które zostały już 
przedstawione wcześniej przez panią prezes Wiesławę Saganek. 
Organizowane przez nas imprezy sportowo-historyczne są pokazywa-
ne w mediach, a także pięknie opisywane w gazetach lubelskich 
(Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski i Nowy Tydzień). Nasze Ognisko 
TKKF „Omega” jest dziesięciokrotnym laureatem Ogólnopolskich 
Konkursów Sportowo-Rekreacyjnych pt.: sport i rekreacja w osiedlu 
mieszkaniowym oraz piłka nożna w osiedlu mieszkaniowym.  
     Od redakcji: Zbigniew Furman jest współzałożycielem i prezesem 
Ogniska TKKF „Omega” od 40 lat. Przez 12 lat pełnił funkcję prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Lubelskiego TKKF. W latach 2001-2003 był 
również prezesem Klubu Sportowego „Motor” Lublin. W roku 1985 
zakładał pierwszy w Polsce fan klub MKS Lublin w piłce ręcznej.  
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UBUSKIE TKKF – prezes Wacław Hansz.   

Moja przygoda ze sportem zaczęła się w Gliwicach, gdy byłem 
jeszcze dzieckiem. Starszy brat zabierał mnie na ważne mecze 

piłkarskie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, albo do Warszawy, gdzie 
mogłem obej-
rzeć m.in. mecz 
lekkoatletyczny 

Polska-USA. Ileś 
lat później ja 
też zabierałem 
swoich synów 
na imprezy 
sportowe, np. 
do Budapesztu 
na Halowe 
Lekkoatletyczne 

Mistrzostwa 
Świata. Sport, 
to także Nowa 
Sól, gdzie się 

wychowałem i trenowałem, by zostać piłkarzem. Mojemu sąsiadowi, 
Józkowi Młynarczykowi, się udało. On zaszedł daleko, a u mnie skoń-
czyło się tylko na szczerych chęciach i (…) społecznej funkcji wicepre-
zesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze. 
     W 1981 r. wojewoda zielonogórski powołał mnie na pełnomocnika 
ds. organizacji IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dla mnie było 
to duże wyzwanie, kilka miesięcy pracy. Kiedy impreza się skończyła, 
dostałem propozycję pracy w biurze Wojewódzkiego TKKF, na stano-
wisku urzędującego wiceprezesa.  
     W 1995 roku zostałem wybrany prezesem Wojewódzkiego, 
a następnie Lubuskiego TKKF. Moimi największymi zainteresowania-
mi są muzyka bluesowa i podróże. Najbardziej fascynuje mnie Afryka. 

Byłem w Turcji i Maroku, chciałbym jeszcze odwiedzić Kenię, Oman 
i Republikę Południowej Afryki - także ponownie Stany Zjednoczone. 
     Ale wszystko zaczęło się w Europie. Na początku 1980 r. planowali-
śmy ze znajomymi, że ruszymy w podróż pięcioma małymi fiatami. 

W Polsce zaczynały się strajki 
i w miarę zbliżania się terminu 
wyjazdu ilość chętnych malała. 
W końcu okazało się, że do 
wyjazdu gotowa jest tylko 
moja żona oraz samochód, 
załadowany konserwami 
i makaronem; w „bagażniku” 
samochodu był jeszcze maleńki 
namiot i butla z gazem. Ponie-
waż żona niepokoiła się 
o dzieci, po miesiącu skrócili-
śmy trasę i wróciliśmy do 
kraju. Jednak przygody z tej 

podróży należą do moich najpiękniejszych wspomnień. 
     Bardzo aktywnie uczestniczę w życiu sportowym województwa 
lubuskiego. Jestem pomysłodawcą i organizatorem m.in. Nocnego 
Biegu Bachusa (1986 r.), Półmaratonu „PRZYTOK” (2003 r.), drużyno-
wego „Biegu Winobraniowego” (2010 r.), „Grand Prix” Lubuskiego 
Trójmiasta w Biegach Długodystansowych (2014 r.). Z mojej inicjaty-
wy w r. 2005 powstał Zielonogórski Ośrodek Nordic Walking. 
     Aktywnie działam też w ruchu olimpijskim, pełniąc od 2002 r. 
funkcję wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Olimpijskiej w Gorzowie 
Wlkp. Od 2003 roku jestem członkiem władz Lubuskiej Federacji 
Sportu w Zielonej Górze, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Lubuskiej Federacji Sportu. 
 



     Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od 1957 roku 
specjalizuje się w organizacji różnych form czynnego wypoczynku dla 
dorosłych i dzieci – mówi prezes Wacław Hansz. Są to masowe impre-
zy sportowo – rekreacyjne, które przygotowują i przeprowadzają 
przeszkoleni animatorzy oraz zajęcia w stałych zespołach ćwiczeb-

nych, prowadzone przez instruktorów. Zrzeszamy ponad 2000 człon-
ków, którzy biegają rekreacyjnie, grają w tenisa, koszykówkę, piłkę 
nożną i siatkówkę, ćwiczą w klubach i siłowniach, żeglują i spacerują 
po lesie. Są wśród nas i tacy, którzy każdą wolną chwile wykorzystują, 
aby „wyskoczyć” w góry i pojeździć na nartach, wziąć udział w rajdach 
pieszych i rowerowych oraz spływach kajakowych.  
     Nasza oferta imprezowa zawiera blisko 30 propozycji dla osób 
w różnym wieku. Realizujemy ogólnopolskie akcje i kampanie proz-
drowotne: Europejski Tydzień „Sportu dla Wszystkich”, „Polska Bie-
ga”, „Miesiąc dla Zdrowia”, Światowy Dzień „Marszu TAFISA”. Wśród 
imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym ważne 
miejsce w naszej działalności zajmują biegi. W organizowanym od 

1986 roku „Nocnym Biegu Bachusa” i od 2003 roku Półmaratonie 
„Przytok” startują zawodnicy polscy i zagraniczni.  
     Od 2010 roku organizujemy w centrum Zielonej Góry drużynowy 
„Bieg Winobraniowy”, w którym uczestniczy 150 trzyosobowych 
zespołów, reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia, funda-

cje i organizacje. Zmagania biegaczy odbywają się w atmosferze miłej 
zabawy, a zawodnicy ubierają różne stroje i przebrania, wykazując 
przy tym wyjątkową pomysłowość i poczucie humoru.  
     Ważną dziedziną naszej działalności są rozgrywki i turnieje w grach 
zespołowych. Zakładowe TKKF „Stilon” organizuje turnieje siatkówki 
plażowej. Piłkarki tego Ogniska uczestniczą w rozgrywkach ligowych 
i odnoszą sukcesy w ogólnopolskim turnieju - Z Podwórka na Stadion 
o „Puchar Tymbarku”. Piłkarze Ogniska „Chynowianka” biorą udział 
w rozgrywkach ligowych oraz są gospodarzami Międzynarodowych 
Turniejów Halowej Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Czech, Niemiec, 
Słowacji i Ukrainy. Turnieje piłki nożnej, w których uczestniczą piłka-
rze z Holandii, organizują również członkowie Ogniska „Semafor” 
w Zbąszynku. Inną formą propagowanej przez nas aktywności jest 

 

L 



-21- 

jazda na rowerze. Wyścigi, organizowane w ramach Lubuskiego 
„Grand Prix” MTB Amatorów pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Lubuskiego, są okazją do czynnego wypoczynku i sportowej 
rywalizacji miłośników dwóch kółek. Od 2008 roku, dla najbardziej 
wytrwałych, organizujemy szosowy wyścig kolarski „Piekło Przytoku”, 
wzorowany na wyścigu Paryż – Roubaix. Zdrowy styl życia „w każdym 
wieku”, promowany jest przez Zielonogórski Ośrodek Spacerów 
Nordyckich przy Lubuskim TKKF, który prowadzi całoroczne akcje: 
„ABC Nordic Walking”, „Aktywny Senior” i „Lato z Nordic Walking” 
oraz organizuje lubuskie festiwale Nordic Walking z okazji Światowe-
go Dnia „Marszu TAFISA”.   
     W tym roku mamy Jubileusz 65.lecia TKKF w województwie lubu-
skim, w związku z czym planujemy następujące działania: 
 - akcję informacyjną w lokalnych mediach, 
- prezentację sylwetek działaczy w prasie lokalnej, 

- organizację wojewódzkiego festynu sportowo-rekreacyjnego, - 
spotkania członków Zarządu z władzami miast, gmin i firm oraz oso-
bami fizycznymi, wspierającymi działalność Lubuskiego TKKF, wydanie 
medalu pamiątkowego w etui,  
- uhonorowanie działaczy i sympatyków podczas imprez sportowo-
rekreacyjnych, organizowanych przez Ogniska TKKF w terenie.   
     Myślę, że działalność Lubuskiego TKKF przyniosła wiele dobrego 
dla naszego społeczeństwa. W roku 2021 w Lubuskim TKKF było 16 
zespołów ćwiczebnych i sekcji, w których ćwiczyło 358 osób; zorgani-
zowaliśmy 32 imprezy, w których udział wzięło 1200 uczestników. 

 

 

ÓDZKIE TKKF – prezes Wojciech Ulatowski. 
   

     Urodziłem się w dniu 3.02 1968 roku w Łodzi, gdzie dotąd miesz-
kam. Jestem działaczem społecznym w organizacjach, działających na 

rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji ruchowej od 
trzydziestu lat. Moje 
olbrzymie  zaangażowa-
nie w rozwój sportu 
zaowocowało utworze-
niem przeze mnie w 2006 
roku Łódzkiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki -  najwięk-
szych w Polsce rozgrywek 
sportowych. W ramach 
tych rozgrywek regularnie 
startuje ponad 700 za-
wodniczek i zawodników. 
      Jestem mocno zaan-
gażowany w pracy  na 
rzecz młodego pokolenia 
– corocznie    organizuję 

cykl Turniejów Siatkówki Plażowej o „Puchar Prezydenta Miasta 
Łodzi”. Jako działacza społecznego nie zadawalają mnie bieżące suk-
cesy i osiągnięcia. W swej działalności wciąż poszukuję nowych moż-

liwości  pozyskania dodatkowych środ-
ków finansowych na potrzeby dzieci 
i młodzieży, aby móc organizować m.in. 
turnieje  piłki siatkowej. Jako  Wicepre-
zes Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego osobiście przyczyniłem 
się do rozpowszechniania i wdrożenia 
organizacji  współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży szkolnej na szczeblu woje-
wództwa łódzkiego. 
     W trakcie pełnienia funkcji prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-

zycznej włączam się czynnie, jako organizator lub  współorganizator 
licznych imprez sportowo-rekreacyjnych dla wielu środowisk i grup 
mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, takich jak „Festiwal 
Sportu i Zdrowia”. Przez wiele lat zajmowałem się czynnie, i wciąż się 

Ł 
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zajmuję, organizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i osób 
starszych, a także imprezami rekreacyjnymi o zasięgu krajowym (np. 

Ogólnoświatowy „Marsz TAFISA”, Ogólnopolski Sportowy Turniej 
Miast i Gmin, „Aktywność Fizyczna – Łatwiejsze życie – III wiek”). 
     Jako dyrektor XLVII LO w Łodzi, kierując się dobrem swoich wy-
chowanków, na bieżąco diagnozuję potrzeby i możliwości psychofi-
zyczne uczniów, motywując ich do określonych działań.  
     Moje działania wywołują  pozytywne zmiany w postawie  uczniów 

wobec szkoły i środowiska. Sporo trudu włożyłem w kształtowanie 
postaw obywatelskich  i wartości patriotycznych, organizując m.in. 
wieczornice w Święto Niepodległości, cykliczny udział w „Marszu 
Żywych” w Oświęcimiu.  

     Dzięki moim staraniom w szkole funkcjonuje dziewięć klas sporto-
wych, których uczniowie uzyskują znaczące sukcesy w konkursach, 
olimpiadach i zawodach sportowych na etapie miejskim, wojewódz-
kim i ogólnopolskim. W okresie ostatnich pięciu lat pozyskałem do-
datkowe środki na remonty i doposażenie szkoły, w tym: 480 000 zł – 
na remont, modernizację i doposażenie obiektów sportowych, 40 000 
zł na refundację kosztów przejazdu na zagraniczną wymianę uczniow-
ską do Francji, ponad 56 000 zł na sprzęt do robotyki, 35 000 zł na 
budowę w szkole kompleksu boisk do siatkówki plażowej, blisko 90 
000 zł na projekt unijny „Erasmus+”. Ponadto współpracuję z instytu-
cjami oraz stowarzyszeniami, działającymi na rzecz uczniów 
i mieszkańców Łodzi, w tym z Radą Osiedla Widzew Wschód, Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pol-
skim Towarzystwem Dysleksji, Domem Kultury 502, Miejskim Ośrod-
kiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Fundacją „Poducha”, spółdziel-
niami mieszkaniowymi (Młodzieżowa SM, Chrobry, Bawełna), Strażą 
Miejską, VI Komisariatem  Policji w Łodzi, Miejskim i Łódzkim Szkol-
nym Związkiem Sportowym, klubami sportowymi (KS Wifama, Bu-
dowlani, Widzew, KS Colt, Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, 
Polski Związek Piłki Siatkowej).  
      Zawsze staram się stwarzać warunki do działania w szkole wolon-
tariuszy, w szczególności Fundacji „Poducha”, a także wolontariuszy 
Szkolnego Koła Caritasu, Stowarzyszenia „Sursum Corda”, PCK, Parafii 
św. Alberta Chmielowskiego przy organizacji akcji charytatywnych. 
     Od Redakcji: 

- Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu - 2012r., 
- Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu - 2017r., 
- Złota Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej – 2016r., 
- Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” – 2017 r. 



     Głównym celem działania Łódzkiego TKKF – opowiada prezes 
Wojciech Ulatowski – jest upowszechnianie różnych form kultury 

fizycznej wśród społeczeństwa województwa łódzkiego poprzez 
organizację przedsięwzięć w ramach: 

1) Sportu dzieci i młodzieży,  
2) Aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych, 
3) Sportu „wieku złotej jesieni”, 
4) Integracji przez sport, 
5) Kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr. 
     Staramy się realizować bardzo różnorodny program działania. 
Nasza oferta jest dla każdego, kto tylko chce trochę się poruszać dla 
zdrowia. Mamy propozycje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów 
i osób niepełnosprawnych. 
     Naszymi działaniami staramy się stworzyć warunki i zachęcać 
dzieci i młodzież do sportowej aktywności. Przecież sport najlepiej 
kształtuje prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, rozwija ich zaintere-
sowania i sprawność fizyczną, wyrabia w nich nawyki prozdrowotne, 
jest też alternatywą dla zachowań patologicznych. 
     Nasze ogniska w szerokim organizują zakresie wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży, w postaci kolonii i obozów w okresie wakacji, jak 
też półkolonii dla tych, którzy pozostają w tym okresie w miastach. 
W okresie zimowym są to zimowiska w ciekawych miejscach lub 
zajęcia stacjonarne w miejscu zamieszkania. Organizujemy też spar-
takiady dla dzieci i młodzieży, olimpiady dla przedszkolaków oraz 
różnego rodzaje turnieje piłkarskie dla dzieci, ale też dla młodzieży. 
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Dużym powodzeniem cieszą się też turnieje tenisa stołowego. Stara-
my się pokazywać uroki turystyki pieszej po Ziemi Łódzkiej, bardzo 

ważny jest tu też aspekt ekologiczny.  Prowadzimy zajęcia sportowe 
z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci 
i młodzieży pn. „Sport leczy i zapobiega wadom postawy”, myślę, że 
w przyszłości przyniesie wiele pozytywnych efektów. Zajęcia te od-
bywały się dwa razy w tygodniu.   
     Opracowaliśmy i wdrożyliśmy program zdrowotny dla osób powy-
żej 60+, pod hasłem „Bądź ruchowo niezależny”, który realizowany 
jest w ramach zadania Miasta Łódź „Organizacja aktywności Fizycznej 
dla osób starszych”. 
     W ramach programu prowadzone są zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, mające na celu utrzymanie właściwej sprawności 
fizycznej osób 60+, umożliwiającej im niezależność ruchową. Skupili-
śmy się na ćwiczeniach dla osób z nadwagą, gimnastyką usprawniają-
cą, ćwiczeniach profilaktycznych w bólach kręgosłupa, ćwiczeniach 
przy muzyce, z elementami kroków tanecznych i kroków fitness, oraz 
ćwiczeniach oddechowych i relaksacyjnych. Robimy też zajęcia 
z różnymi ćwiczeniami w plenerze, jeżeli tylko pozwala pogoda. 

     Udało nam się zorganizować zajęcia dla niepełnosprawnych pod 
specjalistyczną opieką instruktorów. Zajęcia odbywają się w salach 
gimnastycznych szkół podstawowych, które są dobrze wyposażone 

w sprzęt specjalistyczny oraz w plenerze. 
     Organizujemy też wiele innych imprez sportowo-rekreacyjnych, 
takich, jak turniej szachowe, pikniki z Olimpijczykami pn. „Trenuj 
z Mistrzem”, turnieje w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, tenisa 
stołowego, czy Łódzkie Senioralia.  
     Ciekawą imprezą, którą organizujemy od 2007 roku, są Mistrzo-
stwa Łódzkiego TKKF w następujących dyscyplinach sportowych: 
badminton, tenis stołowy, bule, piłka siatkowa plażowa kobiet i męż-
czyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, rzut podkową i rzut lotkami 
do tarczy. Zawsze jest prowadzona klasyfikacja drużynowa. 
     Jednym z wybijających się ognisk, jest Ogniska TKKF „Dzikusy”, 
założone 40 lat temu, czyli w 1982r. Ognisko „Dzikusy” w latach 2016-
2017 przeprowadziło Letnie Mistrzostwa Łodzi w Skokach Narciar-
skich na Rudzkiej Górze oraz Skawicy, co było ewenementem na skalę 
Polski centralnej. Zostały wtedy pozyskane środki finansowe z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.  
     W dniu 06.12.2018r Ognisko TKKF „Dzikusy” otrzymało „Diamant 
60. lecia RSM, „Bawełna”. 
     Myślę, że Łódzkie TKKF dobrze wypełnia swoje statutowe działania 
z korzyścią dla społeczności województwa łódzkiego. 
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AŁOPOLSKIE TKKF – prezes Leszek Tytko. 

Urodziłem się w roku 1947 w Jędrzejowie. Do Krakowa prze-
niosłem się w celu podjęcia nauki w Technikum Hutniczo-
Mechanicznym i Studium Nauczycielskim o kierunku wychowanie 
fizyczne. Moją pierwszą pracę podjąłem w Szkole Podstawowej nr 
115 na os. Kazimierzowskim w Nowej Hucie. Po sześciu latach otrzy-
małem ciekawą ofertę pracy w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Przemysłowego „BUDOSTAL – 3 na stanowisku kierownika działu 
socjalnego, skąd przeszedłem na emeryturę.  
     Moje zainteresowania sportem i rekreacją wyniosłem z tradycji 

rodzinnych. Ciotka, 
Maria Mroczkowska, 
jako animatorka 
kultury fizycznej 
i działaczka na rzecz 
TKKF, wciągnęła 
mnie do pracy spo-
łecznej i tak rozpo-
częła się moja przy-
goda ze sportem. 
     Z TKKF zetknąłem 
się w roku 1968, 
gdzie na osiedlach 
Spółdzielni Mieszka-
niowej „Hutnik”, 
wraz z lekarzem 
medycyny Henry-
kiem Apollo, Bogu-
sławem Biskupem, 

Lechem Kmietowiczem i Jerzym Rozmusem, założyliśmy Ognisko TKKF 
„Apollo - obecnie przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – 
Północ”, którego jestem sekretarzem po dziś dzień. 
     Jestem pomysłodawcą i organizatorem masowych imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, festynów, lig i turniejów, Akcji „Lato i Zima” – 
w Krakowie i Nowej Hucie. Byłem założycielem mocnych przed laty 
sekcji: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, badmin-
tona i brydża sportowego, a sekcja siatkówki jest wiodącą sekcją do 
dziś. Sekcje te osiągnęły wiele sukcesów sportowych na terenie Kra-
kowa, województwa i kraju. Wspólnie z władzami Spółdzielni Miesz-
kaniowej udało się zbudować wiele prostych urządzeń i obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, m.in. boisk, ścieżek zdrowia, kortów teni-
sowych na osiedlu Strusia, wyciągu narciarskiego na osiedlu Złoty 
Wiek, czy siłowni kulturystycznych. 
     Równolegle, pracując w „Budostalu-3” – przedsiębiorstwie o du-
żym zasięgu działania, zajmując się sprawami socjalno-bytowymi 
pracowników, wspólnie z jej dyrektorem Ekonomicznym – Zbignie-
wem Krasińskim, założyłem Ognisko TKKF „TRÓJKA. 
     W swoich najlepszych latach TKKF „Trójka” było jednym z lepszych 
krakowskich ognisk TKKF, najbardziej zasobnym w sprzęt (jachty, 
wyciąg narciarski, salkę gimnastyczną do ćwiczeń w przerwach śnia-
daniowych i wiele innych obiektów sportowo-rekreacyjnych).      

     W latach 1968-1972 byłem członkiem, a w latach 1973-1981 wice-
prezesem Zarządu Dzielnicowego TKKF w Nowej Hucie. W latach 
1981-1985 przebywałem służbowo w Niemczech, gdzie założyłem 
Ognisko TKKF „Polonia”. Po powrocie do kraju, w latach 1986 - 1994, 
do czasu likwidacji Zarządów Dzielnicowych TKKF pełniłem funkcję 
prezesa Zarządu Dzielnicowego TKKF w Nowej Hucie. Jestem też 
współzałożycielem Ogniska TKKF „Oświecenia” w Nowej Hucie.   
     Oprócz działalności w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, 
przez trzy kadencje byłem radnym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, 
której poświęciłem wiele chwil swojego życia. 
     W roku 1994 objąłem funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkie-
go Krakowskiego – dziś Małopolskiego TKKF. 14 grudnia 2013 roku 

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF powierzył mi funkcję prezesa, 
a 11 października 2014 roku, na XVII 
Zjeździe Delegatów Małopolskiego 
TKKF, nowy Zarząd Wojewódzki 
kadencji 2014-2018 ponownie wybrał 
mnie na prezesa, którą to funkcję 
pełnię do dziś.  
     Moją największą pasją było nar-
ciarstwo oraz siatkówka, którą upra-
wiam prawie 30 lat. Obecnie 
z ramienia Małopolskiego TKKF pro-
wadzę amatorską ligę siatkówki na 

terenie województwa małopolskiego, która na dzień dzisiejszy zrzesza 
42 zespoły, męskie i żeńskie. Jako instruktor narciarstwa przez szereg 
lat prowadziłem obozy dla dzieci i młodzieży - krajowe i zagraniczne. 
Przez ponad 30 lat zarządzałem wyciągiem narciarskim na stoku 
„Kudłonia” w Lubomierzu, będącego własnością „Budostalu – 3”. 
     Dziś jestem dumnym dziadkiem, mam troje wnuków - każde z nich 
stara się udzielać, jako wolontariusz przy organizacji festynów i wielu 
imprez sportowo-rekreacyjnych. Starszy wnuk Mikołaj, student AWF, 
wspiera dziadka wiedzą i zaangażowaniem. Ojciec Mikołaja, mój zięć, 
przez lata grał wyczynowo w siatkówkę w „Hutniku” i WKS „Wawel”.   
     Za zasługi dla krakowskiego sportu i rekreacji, oraz za pracę spo-
łeczną na rzecz mieszkańców Krakowa i Nowej Huty, byłem wielo-
krotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami państwowymi, me-
dalami i odznakami, m.in. Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla 
Miasta Krakowa”, Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP.  
     W dniu 5 grudnia 2012 roku zostałem wyróżniony przez Prezyden-
ta Krakowa Statuetką „Przyjaciel Sportu”. Posiadam też wyróżnienie, 
nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, 
w Konkursie o „Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego 
„AMICUS HOMINUM”, dla osób działających na rzecz innych, 
w kategorii „Polityka społeczna i prorodzinna”. Wszystkie te wyróż-
nienia sprawiły mi wiele satysfakcji i motywacji, mimo słusznego już 
wieku, do dalszej działalności. Moje życiowe motto, to: 

 „Zawsze być sobą”. 

 

     Na temat działalności Małopolskiego TKKF wypowiada się prezes 
ZW MTKKF Leszek Tytko. Niedawno pożegnaliśmy rok 2017, który 

rozliczył i podsumował 60 lat działalności Małopolskiego TKKF.      
Jesteśmy przekonani, że dobrze wypełnialiśmy swoje zadania. Od 
tego czasu minęło kolejne 5 lat. Był to okres trudnej, ale owocnej 
pracy i działalności w realizacji programów pracy i zadań, przyjętych 
do realizacji Uchwałą XVII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopol-
skiego TKKF. W trakcie tych lat, z powodu pandemii Covid-19, nasza 
działalność była częściowo zawieszona, jednak Małopolskie TKKF 
dalej promuje zdrowy, sportowy styl życia we wszystkich środowi-
skach i grupach społecznych Krakowa i Małopolski. Oferty naszych 
działań, chociaż wciąż coraz trudniej, nadal są atrakcyjne.  
     W programach i planach pracy Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF, i jego niższych ogniw, ciągle jest wiele ambitnych zadań 
i przedsięwzięć, ukazujących aktywność naszej Organizacji i akcepta-
cję tych działań przez społeczności lokalne i władze administracyjno-
samorządowe Krakowa i Województwa.  

M 
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     Ważnym elementem tych działań było dążenie do umacniania roli 
i eksponowanie walorów i funkcji „Sportu dla Wszystkich", od proz-
drowotnych i  proekologicznych, do wychowawczych i integrujących 
w rodzinie i społeczeństwie. Głównym efektem tych działań było 
sukcesywne zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców Ziemi 
Małopolskiej oraz umocnienie rangi i roli Towarzystwa w systemie 
powszechnej kultury fizycznej.   
     Bezcenną wartością dla Małopolskiego Towarzystwa była też po-
moc i wsparcie, udzielane przez Ministerstwo Sportu, Zarząd Główny 
TKKF, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, oraz lokal-
ne władze samorządowe. 
     Należy wspomnieć, że w naszej działalności były lepsze i gorsze 
chwile, z których składa się życie. Tych gorszych się nie wspomina, ale 

trzeba o nich pamiętać i wyciągać z nich wnioski. Wraz z upływającym 
czasem nasuwa się refleksja, że w naszej działalności odnosiliśmy 
wiele sukcesów, przynosząc chlubę tej zasłużonej Organizacji. 
     W tej działalności uczestniczyło liczne grono oddanych społecznej 
sprawie działaczy - animatorów sportu i rekreacji, instruktorów, 
sędziów i wolontariuszy, bez których działalność ta byłaby niemożli-
wa. Żeby móc odpowiedzieć, z czym nam się kojarzy kultura fizyczna 
i rekreacja, trzeba przyjść na jedną z imprez sportowo-rekreacyjnych, 
organizowanych przez Małopolskie TKKF, zobaczyć zapał i werwę, 
z jaką młodzi, czy starsi ludzie potrafią wprowadzać w czyn swoje 
zamiłowania - nie dla wygórowanych wyników sportowych, ale dla 
zdrowia, dla własnej przyjemności i poprawy samopoczucia. 
     W strukturze Małopolskiego TKKF nadal jest wiele ognisk zasługu-
jących na wyróżnienie, między innymi: TKKF „Dobczyce”, „Leskowiec” 
Wadowice, „Uklejna” Myślenice, „Azoty” Tarnów, „Gwarek Bukow-

no”, „Apollo” Kraków, „Wiarus” Niepołomice, „Drogowiec” Kraków, 
„Poprad” Muszyna, „Przyjaciel Konika” Kraków, „Raba” Bochnia, 
„Promień” Bochnia „Raj” Kraków, a także inne Ogniska i ich działacze. 
Niestety z roku na rok tych ludzi wciąż ubywa. W miarę upływu lat 
wielu z nich już odeszło, a następców wciąż brak. Kto godnie Ich 
zastąpi?  Mając to na uwadze - my, odchodzący już do historii działa-
cze Małopolskiego TKKF, w rozpoczętym, nowym sześćdziesięcioleciu, 
już po raz któryś za pośrednictwem „Kuriera Małopolskiego TKKF” 
zwracamy się z apelem do koleżanek i kolegów z młodszych pokoleń 
o zasilanie szeregów Towarzystwa. Liczymy na to, że kolejne kadencje 
Małopolskiego TKKF będą areną nowych sukcesów i wyzwań, pomna-
żających dorobek kilku pokoleń naszych kolegów, ojców i starszych 

braci. Nadchodzi czas przekazania pokoleniowej pałeczki w młodsze 
i zdrowsze ręce – czas na kolejne wyzwania i zadania.  
     Patrząc z perspektywy minionych lat ze stanowczością stwierdza-
my, że w miarę upływu czasu w życiu i działalności Małopolskiego 
TKKF jest coraz trudniej. Brak środków finansowych i wydatnego 
wsparcia ze strony władz samorządowo-administracyjnych, z roku na 
rok pogłębia tę sytuację. Ponadto, przedłużająca się pandemia Covid-
19 spowodowała, że nad naszą Organizacją, podobnie jak nad innymi 
organizacjami, zawisły „czarne chmury”. Sytuacja ta ograniczyła, 
wręcz uniemożliwiła prowadzenie normalnej działalności sportowo-
rekreacyjnej w strukturach TKKF.  
     Mimo tej sytuacji staramy się wcielać w życie, sprawdzone wcze-
śniej, bądź nowe formy aktywności sportowo-rekreacyjnej, możliwe 

do realizacji w utrudnionych warunkach, wprowadzane przez po-
szczególne Ogniska i  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Po 
XVIII Wojewódzkim Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Małopolskiego 
TKKF z trudem kontynuujemy kadencję 2019-2023. Mimo wciąż ogra-
niczanych nam środków finansowych na działalność statutową, 
z nowymi nadziejami, ale i z obawami rozpoczęliśmy rok 2019, 
a potem rok 2020, który rozpoczął się obiecująco. Nikt jednak się nie 
spodziewał, że rok ten doświadczy nas w tak zaskakujący sposób. 
W niektórych aspektach życia byliśmy zmuszeni cofnąć się nawet 
o wiele lat, izolując się od naszych bliźnich.  
     W wyniku pandemii Covid-19, podobnie jak wiele innych firm, 
instytucji i stowarzyszeń, także Małopolskie TKKF znalazło się 
w trudnej sytuacji – zwłaszcza finansowej, mając świadomość, że bez 
finansowego wsparcia zbyt długo nie przetrwamy. Należy jednak 
wspomnieć, że kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń dla sprawy 
sportu i rekreacji ze strony urzędujących członków Prezydium i pra-
cownic Biura Zarządu, udało się szczęśliwie przebrnąć przez ten naj-
cięższy okres, jakiego nigdy nie przeżywaliśmy w historii TKKF. Było to 
kosztem narażenia własnego zdrowia i życia.  
     Jakie jednak należy podjąć działania i decyzje, aby utrzymać i kon-
tynuować dalszą działalność w tym trudnym, wciąż niekorzystnym 
okresie? Wszyscy jesteśmy zgodni, że trzeba uczynić wszystko, aby 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, oraz jego struktury, nadal 
funkcjonowały. Czy pojedziemy dalej? – na to pytanie dziś trudno 
odpowiedzieć. Oprócz statutowej działalności, posiedzeń Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF, i jego prezydium, w programach i planach 
pracy Małopolskiego TKKF i jego ogniw nadal jest wiele ambitnych 
zadań i imprez sportowo-rekreacyjnych, jako stałe pozycje naszej 
działalności, które nadal kontynuujemy. Są to między innymi: „Droga 
do Zdrowia z TKKF – Bądź Aktywny”, „Pływaj z TKKF - Nauka 
i doskonalenie pływania dzieci”, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Akcje 
„Zima i Lato z TKKF”, Cykl Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF 
w Tenisie Stołowym – Cztery Pory Roku, Mistrzostwa Małopolskiego 
TKKF w tenisie stołowym, szachach, kręglach, piłce siatkowej, plażo-
wej piłce siatkowej i badmintonie, Małopolski Rodzinny Gwiaździsty 
Rajd Rowerowy, Rodzinny Rajd Rowerowy w Wadowicach, Ogólno-
polskie Mistrzostwa MTKKF w Wyciskaniu leżąc i w Trójboju Klasycz-
nym, „Grand Prix” Wadowic w Szachach, Marsz Tafisa, Małopolskie 
Ligi TKKF w siatkówce i piłce nożnej halowej. Ponadto w trakcie mi-
nionych lat zorganizowano liczne imprezy okazjonalne i jubileuszowe 
gale, m.in.: z okazji 60.lecia Małopolskiego TKKF i Ognisk: „Raba” 
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Bochnia, „Halny” Nowy Sącz, TKKF Dobczyce, „Carlina” Rabka oraz 
Hutnicze TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. Uroczyście obchodzono 
też 50.lecie Ognisk „Wiarus” Niepołomice oraz TKKF „Apollo” przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ” w Nowej Hucie, 
a także 40.lecie Ogniska „Promień” Bochnia.  
     Obchody „Złotych Godów” Ogniska „Apollo” uczczono na sporto-
wo turniejem tenisa stołowego, oraz dwubojem sprawnościowym 
w konkurencjach „rzut na krzyżak” oraz „drabina”. Do udziału w tej 
jubileuszowej imprezie zaproszono byłych reprezentantów Ogniska 
TKKF „Apollo”, którzy od chwili założenia w roku 1968 tego Ogniska 
byli jego podporą, przynosząc mu w trakcie minionych lat wiele suk-

cesów. Jako współzałożyciel i sekretarz tego Ogniska, mimo że nigdy 
nie przyjąłem w nim funkcji prezesa, zawsze byłem i  jestem jego 
podporą, co w chwilach trudnych dla sportu i rekreacji fizycznej cza-
sach pozwoliło temu Ognisku przetrwać i kontynuować działalność. 
Oprócz powyższych działań w r. 2019 Małopolskie TKKF na sportowo 
włączyło się w obchody 70. lecia Nowej Huty, współorganizując jubi-
leuszowy Turniej o „Puchar „Ligi Czarnej Kawy” dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i niepełnosprawnych w trzech dyscyplinach: szachach, 
brydżu i tenisie stołowym.       
     Z okazji tego Jubileuszu, oprócz wydanych już wcześniej monografii 
sportu i rekreacji pt. „W jaskini Wawelskiego Smoka” oraz „W zaciszu 
Kopca Wandy”, Zarząd Wojewódzki MTKKF, przy wsparciu finanso-
wym władz Miasta Krakowa, wydał kolejną monografię nowohuckie-
go sportu i rekreacji pt. „O Nowej to Hucie są słowa”, autorstwa 
członka Zarządu Małopolskiego TKKF – Władysława Łopatki. Jako 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kontynuujemy też wydawa-
nie drogą elektroniczną, założonego w roku 2014 Biuletynu Informa-

cyjnego pod nazwą „Kurier Małopolskiego TKKF, którego redaktorem 
naczelnym też jest Władek Łopatka.    
     Wspomnieć także należy, że w roku 2018, na bazie wydawnictw 
„Kuriera”, Zarząd Wojewódzki MTKKF wydał ponad 700. stronicową 
Monografię Małopolskiego TKKF w kadencji 2014-2018. W naszych 
działaniach nie można również zapomnieć, że włączaliśmy się 
w zabezpieczenie tras biegowych znanej krakowskiej imprezy biego-
wej „Cracovia Maraton”. Organizowaliśmy też otwarte turnieje piłki 
nożnej oraz turnieje siatkówki „Wawelskiego Smoka”, Mikołajkowe 
Festiwale Sportu i Zdrowia pn. „Sport łączy pokolenia”, obchody na 
sportowo 100. lecia Niepodległości Polski turniejem piłki nożnej 
i siatkowej, a także Familiady, pn. „Żyj zdrowo i wesoło”, organizowa-
ne na terenie dzielnicy Mistrzejowice w Nowej Hucie.  
     Od roku 2015 jesteśmy realizatorem wielkiej, dwudniowej imprezy 
sportowej – Mistrzostw Krakowa Seniorów 60 + i 65+ o „Puchar Pre-
zydenta Miasta Krakowa”. Nasze działania, których jest jeszcze wię-
cej, znajdą swoje odbicie w całościowym sprawozdaniu Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF z okazji Jubileuszu 65.lecia 
naszego Towarzystwa i dokumentach kończącej się kadencji 2019-
2023 naszej organizacji.  
    W r. 2021 ogółem w ogniskach i klubach rekreacyjno-sportowych 
Małopolskiego TKKF działalność prowadziło 106 zespołów i sekcji, 
w których ćwiczyło 2567 osób. Łącznie w 2021 roku zorganizowano 
378 imprez, z udziałem 19820 uczestników. Z perspektywy mijającego 
czasu nasuwają refleksje i przemyślenia, jak cenny był dla nas minio-
ny czas, jak wiele wspólnych działań w sporcie i rekreacji, jako organi-
zacja, na przestrzeni minionych lat i kadencji przeprowadziliśmy - jak 
wiele aktywnych form spędzania wolnego czasu w środowiskach 
i grupach społecznych Krakowa i Małopolski wprowadziliśmy.  
     W tych kilku słowach, czy zdaniach, tego wszystkiego nie da się 
ująć i opowiedzieć - jedno jest pewne, że zrobiliśmy wiele. Nasze 
imprezy, formy działania i osiągane wyniki, dają poczucie dumy, że 
dobrze wypełnialiśmy nasze zadania, za co serdecznie wszystkim 
działaczom, członkom i sympatykom Małopolskiego TKKF serdecznie 
dziś dziękuję. „Specjalne podziękowania należą się pani Zofii Czupry-
nie, byłej prezes ZW, dzisiaj Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF, 
za 18 lat prezesowania i właściwego prowadzenia naszej organizacji." 
     Jako prezes Małopolskiego TKKF, życzę nam wszystkim wytrwało-
ści, optymizmu i nadziei, bo lepszy czas jeszcze nadejdzie. Wierzę, że 
po tym trudnym okresie znowu będziemy razem, będziemy dalej móc 
się spotykać i podejmować systematyczne działania dla poprawienia 
kondycji fizycznej i psychicznej naszych mieszkańców.  
     Za wszystko, co razem zrobiliśmy, raz jeszcze wszystkim działa-
czom i sympatykom Małopolskiego TKKF z całego serca dziękuję. 
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AZOWIECKIE TKKF – prezes Jacek Bączkiewicz. 
         - Prezes Zarządu Głównego TKKF - 

     Mazowieckie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej powstało 
w 1999 roku, jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej, zrzeszający 
aktualnie 40 TKKF-ów z województwa mazowieckiego.  
     W 2014 r. Mazowieckie TKKF uzyskało status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Od 2003 roku prezesem Mazowieckiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej jest Jacek Bączkowski. Cele statutowe 

Mazowieckie 
TKKF realizu-
je poprzez 
prowadzenie 
nieodpłatnej, 

jak 
i odpłatnej 

działalności 
pożytku 

publicznego. 
Dzięki dofi-

nansowaniu 
ze środków 

Samorządu 
Wojewódz-

twa Mazo-
wieckiego, Mazowieckie TKKF, wspólnie ze swoimi członkami, od lat 
realizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, osób w wieku starszym, w tym także dla osób niepełno-
sprawnych.  
     Organizowane imprezy miały różnorodny charakter: pikniki i festy-
ny sportowe, turnieje gier zespołowych, szachowe, brydżowe, warca-
bowe, tenisowe, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej, 
piłki nożnej, dwa ognie, regaty kajakowe, gry i zabawy sportowe, 
sporty siłowe, pływanie, taekwondo, rowery, biegi, kręgle, dart.  
     Od 18 lat organizujemy Mazowiecki Zlot Sportowo-Rekreacyjny 
Ognisk TKKF – spotkanie, w którym uczestniczą co roku przedstawi-
ciele naszych jednostek organizacyjnych z całego Mazowsza. 
     Zlot, to impreza, podczas, której rywalizacja w konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych przeplata się z wymianą doświadczeń, po-
znawaniem nowych form ruchu i integracją członków, zrzeszonych 
w Ogniskach TKKF. Dotychczas zloty odbywały się w Lidzbarku, Kozie-

nicach, Popowie i Soczewce.  
     Od czterech lat, pod patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika, organizujemy imprezy dla 
mazowieckich seniorów: Mazowiecką Sportową „Senioriadę” w Mro-
zach, Mazowiecki Festyn „Zdrowy i aktywny senior” w Soczewce, 
Piknik „Mazowsze Seniorom - Aktywnie, Zdrowo, Sportowo” w Kozie-
nicach. W Warszawie organizowaliśmy Warszawską Olimpiadę Senio-
rów. W każdej z wymienionych imprez uczestniczyło ponad 1000 
osób. Imprezy są dofinansowane ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Ministerstw Sportu i Turystyki oraz miasta sto-
łecznego Warszawy.  

     Celem imprez jest wykształcenie w pokoleniu osób starszych po-
trzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, 
zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w pod-
trzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowanie ak-
tywnego stylu życia. Uczestnicy „Senioriad” rywalizują w dyscyplinach 
indywidualnych (tenis stołowy, bieg na dystansie 40 m, pchnięcie 
kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni 
pneumatycznej, ergometry wioślarskie, tenis ziemny).  

     Rywalizacja odbywa się 
w trzech kategoriach wiekowych: 
55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70. 
roku życia. W ramach wojewódz-
kiego kalendarza imprez sporto-
wych realizujemy m.in.;  
     Warszawa: Bielański Rajd 
Rowerowy do Puszczy Kampino-
skiej, Ogólnopolski Turniej Sza-
chowy dla dzieci i młodzieży, 
Otwarte Mistrzostwa Bielan 
w Brydżu Sportowym, Ogólnopol-
ski turniej deblowy amatorów 
w tenisie ziemnym, Mistrzostwa 
TKKF Grochów w wyciskaniu 

sztangi, Mazowieckie Deblowe „Grand Prix” amatorów w tenisie 
ziemnym, Bielańska Liga Siatkówki, Bielański Turniej Gier Stoliko-
wych, Bielańska Sportowa Gwiazdka.  
     Siedlce: Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”, 
Regionalny Cross Rowerów Górskich, Otwarte Mistrzostwa Siedlec 
w tenisie ziemnym, Otwarty Uliczny Turniej Koszykówki „Blacktop", 
Siedlecka Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Przedszkoli, Otwarte 
mistrzostwa Siedlec w pływaniu im. M. Żyburowej. 
     Sierpc: Drużynowe Mistrzostwa Sierpca w Kręgle, Testy Coopera 
nad Jeziórkami – marszowy i biegowy.  
     Radom: Mazowiecki Turniej szóstek piłkarskich dzieci i młodzieży, 
Regionalny Turniej piłki nożnej szóstek. Przysucha: Regionalny turniej 
w piłce siatkowej, Regionalny szachowy turniej dzieci i młodzieży, 
Regionalny turniej w piłce plażowej, Mazowiecki turniej siatkówki 
plażowej, Mazowiecke Turnieje w szachach, Spływ kajakowy dzieci 

niepełnosprawnych, „Dzień Dziecka”, Mazowiecka Liga Tenisa Stoło-
wego Amatorów, Ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej dzieci 
i młodzieży. Pionki: Regionalny turniej w tenisie ziemnym, Mazowiec-
ki Turniej w tenisie ziemnym. Otwock: Turniej tenisa ziemnego 
o „Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Żyrardów: 
„Dzień Dziecka” na sportowo. Ciechanów: Ciechanowska Piętnastka - 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Biegu Ulicznym na 15 km. Doma-
niów: Regaty Kajakowe dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.  
     W związku z problemami natury prawno-finansowej Zarządu 
Głównego TKKF, Mazowieckie TKKF w latach 2019-2021 składało 
wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadań 

 

M 

Mazowieckie TKKF. 
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i otrzymało dofinansowanie na realizację następujących zadań 
o zasięgu ogólnopolskim: 

1. Ogólnopolskie sportowe imprezy TKKF pn. „Aktywność fizyczna - 
łatwiejsze życie”.  
2. Program aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku. 
3. „Nordic Walking”, pływanie i taniec formą terapii i aktywności dla 
seniorów.  
4. Mazowiecka Sportowa „Senioriada”. 
5. Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia”.  
6. Organizacja imprez z okazji Światowego Dnia „Marszu TAFISA „.                
7. Zajęcia sportowe dla uczniów (zima). 
8. Zajęcia z elementami gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej.  

9. Cykl eventów „od Malucha do Seniora Sprawniejszego".  
10. Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży.  
11. Program „Masz wybór”. 
     Zadania te były realizowane przy współpracy z następującymi 
podmiotami: 
1. Małopolskie TKKF w Krakowie. 
2. Wielkopolskie TKKF w Poznaniu. 
3. Wojewódzkie TKKF w Lublinie. 
4. Ognisko TKKF „Dzikusy” w Łodzi 
5. Miejskie TKKF w Jastrzębiu Zdroju. 
6. Śląskie TKKF w Katowicach. 
7. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Sportowiec” w Częstochowie. 
8. Lubuskie TKKF w Zielonej Górze. 
9. Chełmskie TKKF. 
10. Toruński Związek TKKF. 
11. Dolnośląskie TKKF we Wrocławiu. 
12. TKKF „Chomiczówka”. 
13. Świętokrzyski Związek TKKF. 
14. TKKF „Kubuś” w Sierpcu. 
15. ZM TKKF w Siedlcach. 
16. Tarnowskie TKKF. 
17. TKKF „Halny” w Nowym Sączu. 
18. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej. 
19. Duo Circuli. 
20. Zamojskie TKKF.  
     Tak szeroka i różnorodna działalność była możliwa ze względu na 
ścisłą współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 
Ministerstwem Sportu i Turystyki, Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej, samorządami miast i gmin, oraz starostwami 
powiatowymi z terenu województwa mazowieckiego. 
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POLSKIE TKKF – prezes Mariusz Godoś. 

Urodziłem się 16 sierpnia 1962 roku. Jak wszyscy ukończyłem 
szkołę podstawową i średnią. Następnie w roku 1981 podjąłem 

studia na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Elektroniki, uzysku-
jąc tytuł magistra inżyniera 
Elektronika – w roku 1987.  
     W latach 1997 – 1999 
ukończyłem na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, 
na Wydziale Zarządzania 
i Informatyki – kierunek 
Zarządzanie i Marketing – 
Program MBA, uzyskując 
tytuł magistra. Natomiast 
w latach 2002-2003 studio-
wałem na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu 
– Studium podyplomowe 
i uzyskałem tytuł menedżera 
sportu.  
     Jestem prezesem Polskie-

go Związku Karate, Karate kontaktowego, prezesem Opolskiego To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz prezesem Opolskiego 
Klubu Karate Kyokushin. Moja droga zawodowa, to kolejno: Inżynier 
elektronik – Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wro-
cławiu, Programista – PP „Polmozbyt” w Opolu, Specjalista Informa-
tyk – Bank Śląski S.A.  w Opolu, Dyrektor Oddziału – ING Bank Śląski 

S.A. Oddział w Opolu, Dyrektor Oddziału – Invest Bank S.A. Oddział 
w Opolu, Członek Rady Nadzorczej – Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Opolu Sp. z o.o, Dyrektor ds. Finansowych – Zakład Poligraficzny 
„SINDRUK”, Prezes Spółki – Centrum Handlowe Budownictwa Sp. 
z o.o. Ukończyłem kurs trenera klasy mistrzowskiej karate. W Opol-

skim TKKF skupiłem się na organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych. 
         Najważniejsze organizowane 
przez nas imprezy, to: 
- biegi - Maraton/Półmaraton Opolski 
- 10 edycji, 
- „Family Cup”,  
- Festyny Sportowo-Rekreacyjne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- Rajdy turystyczne na Kopę Biskupią, 
- Rajdy rowerowe ponad 20 - m.in. na 
Górę Św. Anny, nad Jezioro Turaw-
skie, Tułowice, 

- Wycieczki piesze m.in.: Rudawy Janowickie (kilka razy), Kotlina 
Kłodzka (kilka razy), kilkanaście razy na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, Karkonosze itp. 
     Zająłem się też organizacją i prowadzeniem zespołów ćwiczebnych 
i sekcji sportowo-rekreacyjnych. Były to: Ośrodek Terapii Ruchowej 
dla osób III Wieku, Ośrodek Joggingu i Ośrodek Szkolenia Sportowego 
Karate. 

 
     Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, jak mówi 
prezes jego Zarządu pan Mariusz Godoś, powstało przy współpracy 
z członkami Zarządu Głównego TKKF i Zarządu Wojewódzkiego Ślą-
skiego TKKF.  
     Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu zosta-
ło zarejestrowane w 2003 roku. W trakcie 19 lat działalności Opol-
skiego TKKF aktywnie działały w nim następujące ogniska i kluby: 

TKKF „ZNICZ” Namy-
słów, Opolski Klub 
Karate Kyokushin, 
Klub Rekreacyjno – 
Sportowy TKKF 
„Tęcza”, Uczniowski 
Klub Karate Kyokus-
hin TKKF, Nyski Klub 
Karate Kyokushinkai, 
Oleski Klub Karate 
„Ronin”, Klub Jeź-
dziecki „Royal”, KJ 
Avanti Sp. z o.o.  
     W Zarządzie 
Opolskiego Towa-
rzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej 
w Opolu funkcje 
z wyboru pełnili: 
     Mariusz Godoś, 
Stefan Hawryszko, 
Bogusław Wiśniew-
ski, Artur Wiśniew-

ski, Wojciech Radziewicz, Agata Kozubowska.  
     W okresie swej działalności Zarząd Opolskiego TKKF, oraz koła 
i kluby członkowskie, prowadziły działalność w następujących dyscy-
plinach sportowo-rekreacyjnych: tenis ziemny, karate, jeździectwo, 
ośrodek joggingu, Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku, ae-
robik, zumba, cross trening itp. Najważniejsze, organizowane impre-
zy, to między innymi: 
- zawody biegowe, w tym Maraton i Półmaraton Opolski, 
- Sportowy Turniej Miast i Gmin, 
- „Family Cup”, 

- zawody pływackie, 
- zawody tenisa ziemnego, 
- zawody jeździeckie, 
- turnieje piłki nożnej, 
- turnieje karate 
- festyny sportowo-rekreacyjne, 
- rajdy rowerowe m.in. na Górę Św. Anny, nad Jezioro Turawskie, 
Tułowice i rajdy turystyczne na Kopę Biskupią, 
- wycieczki turystyczne m.in.: Góry Stołowe, Rudawy Janowickie, 
Kotlina Kłodzka, na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, Karkono-
sze itp. 
     Swoją działalność statutową realizujemy poprzez organizację 
różnorodnych imprez, a najważniejsze, organizowane przez nas im-
prezy, o których już wspomniałem, to: 
- biegi - Maraton/Półmaraton Opolski - 10 edycji 

- „Family Cup”, 
- Festyny Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Rajdy turystyczne na Kopę Biskupią 
- Rajdy rowerowe ponad 20 - m.in na Górę Św. Anny, nad jez. Turaw  

skie, Tułowice 
- Wycieczki piesze m.in.: Rudawy Janowickie (kilka razy), Kotlina 
Kłodzka (kilka razy), kilkanaście na terenie Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego, Karkonosze itp. W roku 2021 w Opolskim TKKF działało 27 
zespołów ćwiczebnych i sekcji, w których ćwiczyło 500 osób. Nato-
miast zorganizowaliśmy 13 imprez, w których wzięło udział 650 osób. 

O 

  Opolskie TKKF 
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ODKARPACKIE TKKF – prezes Mieczysław Doskocz.  

Przed II wojną światową moja rodzina mieszkała w Kamionce 
Strumiłowej na Kresach Wschodnich. Mój dziadek był tam naczelni-
kiem poczty, gdzie również pracował mój tata. Od przyjaznych Ukra-
ińców dostali informację, że podczas najbliższej nocy banderowcy ich 
napadną. Nie było czasu do namysłu, trzeba było uciekać i to bardzo 
szybko. Udało się nam przedostać do Studziana koło Przeworska. Tu 

była nasza dalsza ro-
dzina, a z drugiej strony 
tata liczył, że władze 
szybko zaprowadzą 
porządek w Kamionce 
i będziemy mogli do 
niej wrócić.  
     Los chciał jednak 
inaczej. Ukończyłem 
liceum w Przeworsku 
i podjąłem studia 
w ówczesnej wrocław-
skiej Wyższej Szkole 
Wychowania Fizyczne-
go. Następnie pierwsza 
praca, jako nauczyciel 
wf. w Gniewczynie 
Łańcuckiej, pod czuj-
nym i przyjaznym 

okiem kierownika Grzebyka. Tam sami budowaliśmy tak zwaną infra-
strukturę sportową, począwszy od bramek montowanych z żerdzi. 
Wkrótce jednak przeniosłem się do Przyzakładowej Szkoły Zawodo-
wej Cukrowni „Przeworsk” i podstawowej jedynki w tym mieście.  
     Zacząłem też aktywnie działać w Związku Młodzieży Socjalistycznej 
i wkrótce wybrano mnie na przewodniczącego zarządu powiatowego. 
W niedługim czasie zaproponowano mi pracę w Zarządzie Woje-
wódzkim ZMS i w ten sposób zamieniłem Przeworsk na Rzeszów, 
gdzie mieszkam do dziś. Swoją przygodę z TKKF zacząłem jeszcze 
w Przeworsku, wraz z harcerstwem, prowadzonym przez Ryszarda 
Borcza, oraz drużyną pod wdzięcznym zawołaniem - im. Monte Cassi-
no. I tak jakoś zostało po dzisiejszy dzień. Robiliśmy imprezy sportowe 
i turystyczne dla każdego, rodzinne festyny i turnieje oraz wszystko, 
co było związane ze sportem.  

     Kontynuacja była w Rzeszowie. W ramach bliskiej współpracy 
pomiędzy ZMS, a TKKF, szybko wszedłem do Zarządu Wojewódzkiego 
TKKF, w którym utknąłem na dobre. Tworzono tam wówczas cały 
programowy system działań dla sportu powszechnego. Chcieliśmy 
wprowadzić do sportu również młodsze pokolenie działaczy, oczywi-
ście nie rezygnując z tego pionierskiego pokolenia z roku 1957.  
     No i udało się, to był prawdziwy powszechny sport. Sprawnie 
działały ligi TKKF w grach zespołowych, jak chociażby siatkówka, czy 
piłka nożna. Brylowaliśmy na Ogólnopolskiej Spartakiadzie o „Puchar 
Premiera”. W efekcie mojej działalności w Rzeszowskim TKKF zosta-

łem wybrany na funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Rzeszow-
skiego TKKF, a dzisiaj Podkarpackiego TKKF. Funkcję tę pełnię do dziś. 
Efektywnie uczestniczyłem też w strukturach sportu kwalifikowanego 
(wyczynowego). Przez ładnych parę lat byłem dyrektorem Wydziału 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. 
     Byłem też wiceprezesem okręgowych związków siatkówki i piłki 
nożnej. Nawet wylądowałem na fotelu prezesa Wojewódzkiej Fede-
racji Sportu. Starałem się zawsze sport traktować profesjonalnie 
i poważnie. Byłem wtedy współzałożycielem Klubu Olimpijczyka, 
w którym należało bywać, bowiem to nobilitowało. Mieliśmy wtedy 
wielu sportowców, którzy odnosili wspaniałe sukcesy na Igrzyskach 
Olimpijskich. Szkoda, że po transformacji ustrojowej placówka ta 
w ostateczności upadła.  
     Moją wielką przygodą sportową było uczestnictwo aż w trzech 
olimpiadach: Monachium, Moskwa i Montreal. Niepowtarzalne prze-
życia. Miałem kontakt z wieloma wspaniałymi działaczami sportowy-
mi i wspaniałymi trenerami. Bardzo ważną rolę odgrywali wtedy 
sportowi dziennikarze, którzy pisali o naszej pracy i ich wynikach. 
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     Z czasem przystąpiłem do konkursu na stanowisko kanclerza na 
Uniwersytecie Rzeszowskim; wygrałem, no i znalazłem się na tym 
Uniwersytecie. Był to twardy kawałek chleba. Trzeba było tworzyć 
prawdziwą bazę uniwersytecką. Samych inwestycji wykonaliśmy za 
ponad miliard złotych Zdobycie takich środków było prawdziwym 
wyzwaniem, ale się udało. 
     Wracając do TKKF-u, w roku 1990 udało nam się uzyskać od władz 
Rzeszowa zdegradowany architektonicznie obiekt po starym browa-
rze przy ul. Browarna 1 - dziś ul. 17 Pułku Piechoty. Wspaniałą rolę 
odegrał mój poprzednik, Zenon Gamracki, który u władz Rzeszowa 

załatwił ten obiekt. Po wymianie dachu, stropów, wewnętrznych 
instalacji, obiekt ten uzyskał 4 sale gimnastyczne z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym i służy do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a także osób 50+.  
     Od redakcji - posiada: 
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
- Złoty Krzyż Zasługi, 
- Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
- Złotą Odznakę Honorową TKKF. 

 
     O działalności Podkarpackiego TKKF opowiada prezes Mieczysław 
Doskocz. Początki TKKF, to nawiązanie do tradycji Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Zebrała się grupa działaczy, która postanowiła 
powołać Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie woje-
wództwa rzeszowskiego. W wyniku wielomiesięcznych prac organiza-
cyjnych w grudniu 1957 roku odbyła się Konferencja Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej Województwa Rzeszowskiego, na której 
zostały wybrane pierwsze wojewódzkie władze Towarzystwa.  
     Płaszczyzną działalności w tym czasie była współpraca TKKF ze 
Związkami Zawodowymi, Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, Ligą 
Przyjaciół Żołnierza i Polskim Towarzystwem Turystyczno-
Krajoznawczym. Brak było wtedy obiektów sportowych i działacze 
naszego TKKF musieli tworzyć program imprez i zajęć ruchowych na 
wolnym powietrzu. Dlatego najbardziej popularnymi formami dzia-

łalności były biegi, marszobiegi, rajdy piesze i rowerowe, a nawet 
rowerowo-crossowe. Rzeszowskie TKKF wyróżniało się w organizacji 
powszechnych biegów przełajowych, marszów wolterowskich, czy 
wojewódzkich zlotów, stanowiących prezentacje dorobku naszych 
ognisk TKKF po całorocznych zajęciach w siatkówce, kometce, tenisie 
stołowym, rekreacyjnej piłce nożnej, czy przeciąganiu liny.  
     Bardzo wielką aktywność większości społeczeństw miast i wsi 
wywołało organizowane w latach 1961-1964 Ogólnopolskie Współ-

zawodnictwo Spartakiadowe. W wielu zakładach pracy, wzorem 
kultury dalekowschodniej, podczas przerw w pracy organizowaliśmy 
dziesięciominutową gimnastykę, zaś na zajęciach popołudniowych 

kursy dalekowschodnich sportów walki. W tym czasie również bardzo 
popularne były akcje pod hasłem: „Konkurs 100 lodowisk”, „Sporto-
wy Konkurs Hoteli Robotniczych”, „Akcja Zima poza Miastem”, „Igrzy-
ska Młodzieży Pracującej” i wiele innych imprez w formie festynów, 
turniejów sportowych, obozów i zlotów, inspirujących do powszech-
nego współzawodnictwa sportowego na wolnym powietrzu. 
     Z czasem, po zmianach politycznych, gospodarczych i społecznych, 
nastąpił nowy podział województw i dawne województwo rzeszow-
skie stało się częścią województwa podkarpackiego. Tak samo było 
z TKKF; nastąpiło płynne przejście z TKKF Rzeszowskiego na TKKF 
Podkarpackie, z moją osobą, jako prezesem Podkarpackiego TKKF. 
Wracając do historii, w latach siedemdziesiątych XX wieku i później-
szych, a nawet obecnie, nadal obowiązuje to hasło: 

„Sport dla wszystkich” – „Zdrowie dla każdego” 

     Pod tym hasłem organizowaliśmy cykl „Spartakiady 1000.lecia” 
z coraz to nowymi formami aktywności ruchowej. W Rzeszowskim 
TKKF zaczęły powstawać liczące się dyscypliny sportowe: kometki, 
szermierki, ringo, akrobatyki piramidalnej, oraz rekreacyjne: rzut 
podkową do celu, podnoszenie ciężarka, przeciąganie liny, czy wspi-
nanie się po drągu.  
     W ostatnich 25. latach coraz większe zainteresowanie budziły 
amatorskie, środowiskowe i wojewódzkie ligi w siatkówce, piłce 
nożnej, w tenisie stołowym i tenisie ziemnym oraz brydżu i szachach, 
zmuszając (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) ich uczestników do 
systematycznego uprawiania sportu. Bardzo ważnym czynnikiem dla 
aktywności ruchowej były też, coraz szerzej organizowane przez nasz 
TKKF, badania przesiewowe podstawowych wskaźników fizjologii 
ludzkiej, inicjowane pod hasłem „Ruch doskonali i uzdrawia serce”. 
Ruch zastąpi każdy lek, lecz żaden lek nie zastąpi ruchu, „Przed zawa-
łem uciekaj na własnych nogach”. Wyniki tych badań posłużyły do 
organizacji grup systematycznych ćwiczeń wyrównawczych, walki 
z nadwagą, cukrzycą i zawałem.  
     Z naszej inicjatywy w Podkarpackim TKKF powstały integracyjne 
sekcje sportowe dla osób z wadami psycho-fizycznymi oraz liczne 
zawody sportowo-rekreacyjne z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Jak już wspomniałem wcześniej w swojej biografii, udało nam się 
pozyskać na własność mocno zniszczony obiekt po starym browarze 
i po generalnym remoncie mogliśmy rozpocząć w nim różnego rodza-
ju zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla seniorów 60+, wg. 
opracowanego przez nas specjalistycznego programu.  
     Uważam, że Podkarpackie TKKF swą działalnością dobrze się zasłu-
żył dla społeczeństwa w naszym województwie, a niewykluczone, 
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że będzie ciąg dalszy, jeżeli kiedyś z powodzeniem przejmą po nas – 
wieloletnich działaczach, pałeczkę ludzie młodzi, z nowymi pomysła-

mi i inicjatywami. Z czasem my, wieloletni działacze, też będziemy 
musieli przejść na „emeryturę” - warto o tym pamiętać. 

 

 

ODLASKIE TKKF – prezes Zbigniew Kania. 

Mój związek z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej 
zaczął się już w szkole średniej, będąc aktywnym członkiem tej orga-

nizacji. Brałem 
udział w zlotach 
i zawodach lekko-
atletycznych. Czyn-
nym zawodnikiem, 
czy też sportowcem 
nie byłem. Sport 
traktowałem i nadal 
traktuję hobbistycz-
nie – rekreacyjnie.  
     Od 1995r do 
2002r pełniłem 
funkcję wiceprezesa 
Podlaskiego TKKF, 
a od 2002 roku do 
chwili obecnej 

jestem prezesem Podlaskiego TKKF. Od 2002 roku jestem głównym 

organizatorem corocznych turniejów: w piłkę siatkową, koszykową, 
halową piłkę nożną. Organizuję każdego roku tzw. „Czwartki lekko-
atletyczne” oraz rodzinne igrzyska sportowo-rekreacyjne. Imprezy te 

cieszą się sporą popularnością, co 
przekłada się na ilość startujących. 
     Do roku 2019 włącznie byłem 
współorganizatorem biegów przeła-
jowych, które przez ostatnie dwa lata 
nie są organizowane ze względu na 
pandemię. Generalnie skupiam się na 
organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych. Osobiście, jeśli chodzi 
o moją osobę, to jestem z zawodu 
prawnikiem, obecnie na emeryturze. 
     Od redakcji: posiada: 
- Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany 
w roku 1997, 

-  Złoty Medal „Za Długoletnią Pracę”, przyznany w roku 2016. 

 
     Najważniejsze cele, które realizuje Podlaskie TKKF – mówi prezes 
Zbigniew Kania, to po pierwsze - uczestniczenie w rozwoju kultury 
fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, po drugie - rozwijanie działalności, prowadzącej do utrzymywania 
i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, mło-
dzieży i dzieci, po trzecie - krzewienie zamiłowania do systematycz-
nego uprawiania rekreacji fizycznej i Sportu i po czwarte - kształto-
wanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych w TKKF, patriotyzmu, 
dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków 
społecznych i obywatelskich. 

     Nasze ogniska TKKF przedstawiają bardzo różnorodne pozycje 
programowe w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 
oraz stałych zespołów ćwiczebnych i sekcji sportowo-rekreacyjnych. 
Z powodzeniem organizujemy wiele imprez rowerowych, w postaci 
rajdów i zlotów, w których udział biorą przede wszystkim całe rodzi-
ny. Wiodącym ogniskiem jest TKKF „Krzna” z Białej Podlaskiej. Człon-
kowie tego ogniska przeprowadzili bardzo chwalebną akcję ekolo-
giczną - sprzątanie rzeki Krzna. Zebrano wtedy bardzo dużo śmieci. 
Organizujemy bardzo dużo zajęć z kijami Nordic Walking; cieszą się 
bardzo dużą popularnością wśród seniorów, zwłaszcza wśród pań. Na 
naszym terenie odbywa się bardzo dużo biegów, organizowanych 

P 

Podlaskie TKKF 
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przez nasze ogniska. Często są to biegi przełajowe. Co prawda 
w dwóch ostatnich latach nie organizowaliśmy ich z powodu pande-

mii. Każdego roku organizujemy tzw. „Czwartki lekkoatletyczne”, 
które cieszą się sporą popularnością, co przekłada się na ilość startu-
jących. To samo dotyczy rodzinnych igrzysk sportowo-rekreacyjnych, 
w których, jak sama nazwa mówi, startują całe rodziny.  
     Organizujemy też turnieje piłki nożnej na trawie oraz w hali. Tutaj 
może pochwalić się Ognisko TKKF „ Żubr” Zambrów, które prowadzi 
amatorską ligę piłki nożnej oraz organizuje różne turnieje piłki nożnej 

oraz turnieje karate. Organizujemy też turnieje w piłce siatkowej 
i piłce koszykowej. Lokalnie nasze ogniska organizują sporo imprez 

rekreacyjnych, w których przede wszystkim uczestniczą dzieci i mło-
dzież. Myślę, że nasza działalność jest oceniana pozytywnie przez 
społeczność naszego województwa. 
     To daje dobrą energię do dalszej działalności, tym bardziej, że 
społeczeństwo nasze się starzeje, a uprawianie wszelkiej formy re-
kreacji ruchowej poprawia nasze zdrowie, co przekłada się na lepszą 
psychikę każdego człowieka. 

 

 
OMORSKIE TKKF – prezes Mirosław Moneta. 

                          - Członek ZG TKKF - 
     Oddajmy głos prezesowi Markowi Monecie, który opowie nam 
o działalności Pomorskiego TKKF. Pomorskie TKKF dobrze reprezentu-
ją jego działacze, członkowie, wolontariusze i sympatycy.  
     Przedwojenni działacze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" 
YMCA, wkrótce po październiku 1956 r., w okresie ożywienia i nadziei 
na reformę panującego wówczas ustroju, zawiązują Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej. W deklaracjach wstępnych do pierw-
szych zebrań w województwach uznawano osobę ludzką za wartość 
nadrzędną. Mimo ograniczeń, narzucanych przez wynikający system, 
konieczności mówienia „językiem ezopowym", TKKF ciągle przypomi-
nało się o „podmiotowości społeczeństwa" i potrzebie rozwoju ak-

tywności ruchowej, „demokratycznych form życia społecznego 
i politycznego". Jednostkami podstawowymi są i wcześniej były (sto-
warzyszenia kultury fizycznej) ogniska i kluby statutowe TKKF, które 
posiadają osobowość prawną lub nie (ogniska i kluby zakładowe) 
i realizują program merytoryczny, zgodny z szeroko rozumianą kultu-
rą fizyczną, a zwłaszcza rekreacją ruchową (sportem dla wszystkich). 
     Pierwsze lata Gdańskiego TKKF, to powstanie Gdańskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w dniu 6 czerwca 1957 roku. 
     Założycielami byli między innymi: Jan Bazylewicz, Jan Bobczyk, 
Maksymilian Idziak, Czesław Janicki, Tomasz Kloc, Michał Kuśmidro-
wicz, Tomasz Lach, Stanisław Lewiński, Bogdan Rawicz, Leonard 
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Stefanowicz i Tadeusz Wierciński. Każdy z nich miał na celu upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu. Leonard Stefanowicz został 
pierwszym prezesem, Michał Kuśmidrowicz zajął stanowisko wice-

prezesa, natomiast Broni-
sław Bazylewicz pełnił 
funkcję skarbnika. Sekre-
tariat TKKF przy Woje-
wódzkim Komitecie Kultu-
ry Fizycznej powstał już na 
początku lipca 1957 roku. 
Etatowym sekretarzem 
został Tadeusz Wierciński, 
który po półrocznej dzia-
łalności zrezygnował ze 
swojej posady. Jego na-
stępcą, od 15 lutego 1958 
r., został członek Prezy-
dium - Stanisław Lewiński. 
W pierwszych latach 
działalności TKKF w Gdań-
sku można wyodrębnić 
dwa okresy. Pierwszy 
okres trwał od powstania 
TKKF (czerwiec 1957 r.) do 

zakończenia I Krajowego Zjazdu TKKF, który miał miejsce w dniach 14 
- 15. 12. 1957 roku w Warszawie. 

Był to okres, w którym szukano właściwych dróg działania oraz na-
wiązywano kontakty z innymi organizacjami. W tym czasie powstały 
również pierwsze ogniska w następującej kolejności: 

Ognisko TKKF „Spartanka”, założone w Gdańsku. 

Ognisko TKKF „Zawiśle”, założone w Gdańsku. 

Ognisko TKKF „Miejskie”, założone w Gdyni. 

Ognisko TKKF „Paged”, założone w Gdyni. 

Ognisko TKKF „Kaszubianka”, założone w Kościerzynie. 

Ognisko TKKF „Rodło”, założone w Kwidzynie. 

Ognisko TKKF „Sokół”, założone w Nowym Stawie. 

Ognisko TKKF „Androny”, założone w Skórczu. 
     Podsumowując, w tym 
okresie powstało 11 ognisk 
statutowych i 41 ognisk 
związkowych. Drugi okres 
zaczął się po Krajowym 
Zjeździe TKKF i skończył się 
wraz z I Wojewódzkim 
Zjazdem TKKF w Gdańsku, 
który odbył się 13 kwietnia 
1958 roku, a rozpoczął się 
trzeci okres, który trwa do 
dziś. Na Pomorzu przez 65 
lat nasze Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej było liderem 
wśród organizacji masowej 
kultury fizycznej, lecz 

z powodu braku dofinansowania, i przychylnej atmosfery wokół 
naszej działalności, tracimy powoli przywództwo. 
     Nasze kadry społeczne szybko się starzeją, mimo ich doskonałego 
przygotowania, nieustannego kształcenia się i posiadania 
niezbędnych dyplomów i certyfikatów, itd. - także do prowadzenia 
imprez sportowo-rekreacyjnych, z udziałem masy uczestników. 
     Miejsce i znaczenie TKKF w naszym społeczeństwie wyznacza jego 
niekwestionowany dorobek, potwierdzony wynikami i osiągnięciami - 
od dominujących w pierwszych latach działalności funkcji 
kreacyjnych, naśladowniczych i instruktażowych oraz 
popularyzatorskich, do bardzo bogatej, zróżnicowanej oferty dla 
wszystkich w aspekcie zdrowotnym. 
     Organizowaliśmy i organizujemy wiele imprez sportowo-
rekreacyjnych, zwłaszcza rozgrywki i turnieje w piłkę nożną i piłkę 
koszykową, czyli koszykówkę. Jednych z większych osiągnięć, to biegi, 
a zwłaszcza cykliczny „Bieg do morza”, który został przerwany przez 
panującą w kraju pandemię. Bardzo dużo zrobiliśmy dla dzieci 
i młodzieży w zakresie zajęć prozdrowotnych oraz korekty postawy 
(kręgosłupa). Działaliśmy, bazując szczególnie na szkołach i własnym 
sprzęcie specjalistycznym. 
     Dużym wzięciem cieszy się program prozdrowotny dla osób 
starszych, który bazuje na japońskich systemach zdrowotnych. Tym 
bardziej tego typu działania są wskazane, ponieważ nasze 
społeczeństwo szybko się starzeje.  
     Oceniając dorobek Pomorskiego TKKF można powiedzieć, że nasza 
organizacja dobrze służy naszej kulturze fizycznej, stwarzając nie tylko 
własnym członkom, ale przede wszystkim szerokim rzeszom 
społeczeństwa, szansę udziału w różnych formach aktywności 

fizycznej, a także wykorzystanie narzędzia sportu dla rehabilitacji, czy 
polepszenia zdrowotnego w gerontoterapii. I to chyba jest 
najważniejszym osiągnięciem minionych lat. 

Pomorskie TKKF 
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LĄSKIE TKKF – prezes Antoni Jazienicki. 

Przygodę z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej rozpo-
cząłem w roku 1966, zapisując się do Ogniska TKKF w Chrzano-

wie, gdzie aktywnie uczestniczyłem w zajęciach (ćwiczyłem) najpierw, 
jako członek, a potem, 
jako instruktor, angażu-
jąc się równocześnie 
w organizację wielu 
imprez sportowo-
rekreacyjnych.  
     Ta praktyka przełoży-
ła się na moją później-
szą społeczną działal-
ność. W Zarządzie 
Wojewódzkim Śląskiego 
TKKF w Katowicach 
rozpocząłem pracę 
1 maja 1987, jako kie-
rownik biura. Trzy lata 
później zostałem wy-
brany w skład Prezy-

dium Zarządu Śląskiego TKKF i pełniłem tam funkcję sekretarza Za-
rządu Wojewódzkiego.   
     W r. 1992 zostałem powołany na urzędującego wiceprezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego, którą to funkcję sprawowałem do roku 2017. 

     W roku 2017, na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Śląskiego 
TKKF, zostałem wybrany na funkcję prezesa Śląskiego Zarządu Woje-
wódzkiego TKKF i jestem nim do dzisiaj. 

     W latach 2000-2004 
pełniłem funkcję sekretarza 
w Zarządzie Głównym TKKF 
w Warszawie. Natomiast 
w latach 2004-2012 byłem 
wiceprezesem Zarządu 
Głównego TKKF. Jestem 
absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. 
     Od redakcji: 
- Oficerski Krzyż Orderu 
Odrodzenia Polski, 

- Krzyż Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, 
- Złoty Krzyż Zasługi, 
- Srebrny Krzyż Zasługi, 
- Złota  Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”, 
- Srebrna i  Brązowa Odznaka „Zasłużony  Działacz Kultury Fizycznej”, 
- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”, 
- Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Krakowskiego”, 
oraz wiele innych odznak polskich związków sportowych. 

 
     O działalności programowej Śląskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej opowiada prezes Antoni Jazienicki. W roku 2021 
Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadziło działal-
ność sportowo – rekreacyjną w 72 klubach; 290 sekcjach i stałych 
zespołach ćwiczebnych, w których ćwiczyło 8595 uczestników. Zare-
jestrowanych w związkach sportowych było 420 osób, głównie upra-
wiających karate, kulturystykę oraz unihokej. Ogółem w imprezach, 
organizowanych przez nasze jednostki, udział wzięło 27.365 osób.  
     Do najbardziej popularnych dyscyplin zaliczamy piłkę siatkową, 
piłkę nożną, tenis stołowy, biegi przełajowe, kulturystykę, tenis oraz 
sporty walk wschodu. W 2021 roku zorganizowaliśmy lub byliśmy 
współorganizatorami 35. imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: 
Marsze Nordic Walking, Turniej Piłki Nożnej „Old Boys” w Katowi-
cach, Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego - indywidualny i druży-
nowy oraz Turniej Weteranów w Chorzowie, Wojewódzki Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn w Katowicach, Światowy Dzień „Marszu TAFISA” 

w Istebnej, Rajd Rowerowy „Na Kole Kole Nikiszu”, cykl imprez 
w Miasteczku Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Spartakiadę Dzieci 

Ś 
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i Młodzieży w Chorzowie, „Bieg Do Słońca” ku Pamięci Powstańców 
Śląskich w Rudzie Śląskiej, Wodzisławski Duathlon, Rodzinny Piknik 
Militarny w Świętochłowicach, Bieg „Lato 2021” w Czeladzi, Amator-

skie Mistrzostwa Cieszyna w Tenisie, Sztafeta Pływacka w Jastrzębiu 
Zdroju, Jesienny Bieg Przełajowy im. Tomasza Hopfera w Parzymie-
chach, Ogólnopolski Turniej Badmintona „DEBLE 100 LAT”.  
     Nasze Kluby i Ogniska brały też udział w imprezach, organizowa-
nych w ramach „Miesiąca dla Zdrowia”. Uczestnikami były osoby od 

3 do 78 lat. Ze względu na wiele ograniczeń, związanych z pandemią 
Covid-19, utworzyliśmy tylko cztery  ośrodki dla osób III wieku i jeden 

ośrodek z nauką pływania dla seniorów - Będzin. Odbywały się rów-
nież zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej dla dzieci, organizowane przez Miejskie TKKF Kato-
wice. 

 

 

WIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK TKKF  – prezes Bogdan Gawron. 

Urodzony we Włoszczowie (1947), magister wychowania fizycz-
nego (AWF Kraków), doktor nauk biologicznych w zakresie an-

tropologii (1995 - Uniwersy-
tet Łódzki), nauczyciel aka-
demicki - Wszechnica Święto-
krzyska w Kielcach. Wcześniej 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego i biologii w szkołach 
we Włoszczowie i w Kielcach, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Mąchocicach 
Kapitulnych w gminie Masłów 
(1993 - 2002).  
     Z działalnością społeczną 
w TKKF po raz pierwszy ze-
tknąłem się w 2000 roku na 
uczelni, w której pracuję - 
Wszechnicy Świętokrzyskiej 
w Kielcach - Wydział Wycho-
wania Fizycznego i Turystyki. 

     W ramach dodatkowych obowiązków sprawowałem opiekę nad 
uczelnianym ogniskiem TKKF, zrzeszającym studentów, jak również 
pracowników naukowych i administracyjnych. Oprócz udziału 

w różnych imprezach sportowo-
rekreacyjnych, organizowanych przez 
Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego 
TKKF, moi studenci służyli też pomocą 
w organizacji imprez. 
      Dla członków Ognisk TKKF w woj. 
świętokrzyskim prowadziłem społecz-
nie prelekcje na temat wartości płyną-
cych z uprawiania sportu. W 2007 roku 
zostałem wybrany prezesem Zarządu 
Świętokrzyskiego Związku TKKF 

i funkcję tę pełnię nieprzerwanie do 
chwili obecnej. Świętokrzyski Związek 

TKKF oferuje wszystkim zainteresowanym różne formy zajęć sporto-
wych, rekreacyjnych i turystycznych, dostosowanych do ich wieku, 
stanu zdrowia i zainteresowań. 

Ś 

Świętokrzyskie TKKF 
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     Do najbardziej atrakcyjnych należą: 
 - „Półmaraton Świętokrzyski" im. red. Mieczysława Kalety, z udzia-
łem zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy, 
 - „Sportowy Turniej Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia 
„Sportu dla Wszystkich", którego celem jest promowanie zdrowego 
stylu życia, aktywności ruchowej i integracji rodziny, 
- „Bieg crossowy Piekielnica"  drogami i szlakami leśnymi,  
- zajęcia w „Ośrodkach Terapii Ruchowej", w tym dla osób „III Wie-
ku", bogaty program zajęć ruchowych dla dorosłych, w tym m. in. 
aqua aerobic, 
- „Rajd rowerowy" trasami wokół Gór Świętokrzyskich, 
- „Turniej siatkówki kobiet i mężczyzn” drużyn TKKF o zasięgu ogól-
nopolskim, 
- „Turniej w halowej piłce nożnej" dla Ognisk TKKF z województwa 
świętokrzyskiego, 
- „Biegam, bo lubię" - bieg terenowy, połączony z ćwiczeniami ogól-
norozwojowymi, 
- „Nauka pływania" i „zajęcia korekcyjno-kompensacyjne" dla 
uczniów szkół podstawowych.  Sport jest moją życiową pasją, spra-

wiającą radość i satysfakcję. Byłem piłkarzem Klubów Sportowych: 
„Hetman Włoszczowa", „SHL" Kielce, „Korona" Kiece.  W „Koronie", 
po zakończeniu czynnego uprawiania piłki nożnej, przez kilkanaście 
lat szkoliłem grupy młodzieżowe. Podczas studiów w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim czynnie uprawiałem siatkówkę w drużynie seniorów 
„KSZO" Ostrowiec Św., występującej w lidze międzywojewódzkiej. Po 
uzyskaniu uprawnień trenerskich w zakresie piłki siatkowej byłem 
szkoleniowcem drużyny seniorów i juniorów KS „Hetman" Włoszczo-
wa. Obecnie jestem wykładowcą kursów trenerskich i członkiem 
komisji egzaminacyjnych, organizowanych przez Świętokrzyski Zwią-
zek Piłki Nożnej  
     W mojej wieloletniej działalności społecznej w sporcie pełniłem 
także funkcję prezesa i członka Zarządu MKS „Klonówka" w Masłowie 
(powiat Kielce). Moje hobby, to podróże do węgierskich term, wspo-
magających zdrowie, ogród i praca na działce. Rekreacyjnie uprawiam 
jazdę na rowerze, wędrówki po świętokrzyskich szlakach, pływanie.  
     Od redakcji:  
- Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu", 
- Medal 50.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

                                                                            

     

     Proklamacja o powołaniu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej – mówi prezes Bogdan Gawron, została podjęta w dniu 3 maja 
1957 roku, jako nowa samorządowa organizacja społeczna z osobo-
wością prawną, posiadająca ogniska terenowe i zakładowe. W ślad za 
tą centralną decyzją z inicjatywy działaczy lokalnych, po szerokiej 
konsultacji i opiniach żyjących działaczy Towarzystwa Gimnastyczne-

go „Sokół”, postano-
wiono na Ziemi Kie-
leckiej powołać takie 
stowarzyszenie. Stąd 
z inicjatywy wicepre-
zesa Wojewódzkiego 
Komitetu kultury 
Fizycznej i Sportu, 
Henryka Kojca, zwo-
łana została konfe-
rencja założycielska, 
w której uczestniczyli: 
Mieczysław Zagielski, 
Ireneusz Musiał, 
Stefan Jasiński, Mie-
czysław Ziental, Mie-
czysław Zimnicki, 
Władysław Ryczan, 
Antoni Kwaśniewski, 
Marian Piotrowski i 

inni, na której postanowiono powołać tę Organizację. 27 października 
1957 r. odbyła się I Konferencja, na której określono kierunki 
i zadania oraz powołano pierwszy Zarząd Wojewódzki TKKF w Kiel-
cach. Pierwszym prezesem został wybrany Henryk Kojac, wicepreze-
sami zostali Mieczysław Żagielski, Ireneusz Musiał i Stefan Jasiński, 
sekretarzem etatowym Mieczysław Ziental, a skarbnikiem Zygmunt 
Arendarski. Omówiono i podjęto szereg decyzji, dotyczących organi-
zacji ognisk i współpracy ze Związkami Zawodowymi: ZMS, PTTK, LPŻ, 
LZS i TPD.  
     W roku 1960 odbyła się kolejna Konferencja Delegatów z racji tej, 
że w tym czasie zorganizowanych było już 22 ogniska terenowe i 18 
ognisk zakładowych, zrzeszających łącznie 3657 członków. Wybrano 
Zarząd i jego prezydium, w składzie: prezes Henryk Kojac, wiceprezesi 
Zygmunt Arendarski (reprezentujący Związki Zawodowe), Stefan 
Czaplarski (ZMS), sekretarz etatowy Mieczysław Ziental i skarbnik 
Józef Piętak, reprezentujący Związki Zawodowe budowlanych. Kie-
rownictwo to aktywnie działało niezmiennie przez cztery kadencje. 
Był to okres bardzo dynamicznie rozwijającej się kieleckiej organizacji 
TKKF, bowiem na pierwsze XV. lecie w roku 1972 działało już 50 
ognisk terenowych i 367 ognisk zakładowych, zrzeszających 96466 
członków. Posiadały one 576 zespołów ćwiczebnych i 21562 osoby 

ćwiczące. Zorganizowano 1734 imprezy, w których brało udział ponad 
97 tys. uczestników. Był to okres, w którym pozyskiwaliśmy znaczne 
ilości aktywnych działaczy, zaangażowanych w rozwój naszego woje-
wódzkiego Towarzystwa w zakresie: 
- organizowania stałych zespołów ćwiczebnych, 
- obejmowania gimnastyką rekreacyjną większej ilości pracowników 

zakładów pracy, 
- organizacji imprez 
sportowo – rekreacyj-
nych z uwzględnieniem 
wypoczynku sobotnio-
niedzielnego, 
- szkoleń i doszkalania 
kadry działaczy i in-
struktorów, niezbęd-
nych do prowadzenia 
prawidłowej działalno-
ści programowej, 
- dalszego rozszerzania 
współdziałania ze 
Związkami Zawodowy-
mi i organizacjami: 
 ZMS-u, spółdzielniami 
mieszkaniowymi, OPE, 
LOK, PTTK i innymi 
organizacjami, zwłasz-

cza Ośrodkami Sportu i Rekreacji, 
- budowy prostych urządzeń sportowych w czynach społecznych, 
- spraw finansowo-gospodarczych, z uwzględnieniem dochodów 
własnych, składek członkowskich oraz oszczędnym gospodarowaniem 
posiadanymi środkami finansowymi. 
     VI Statutowy Wojewódzki Zjazd TKKF, obradujący 10 kwietnia 1972 
r., dokonał pierwszych zmian w kierownictwie Zarządu Wojewódzkie-
go TKKF. Z funkcji prezesa zrezygnował Henryk Kojac, z uwagi na 
nadmiar obowiązków w WKRFiT (pozostając członkiem Prezydium), 
a na funkcję tę wybrano Józefa Piętka. Był to również okres wyłonie-
nia z Kieleckiego TKKF – Radomskiego TKKF. 
     W związku z reformą administracji państwowej w 1975 r. nastąpiła 
reorganizacja w TKKF. Część działaczy terenowych odeszło do nowo 
powstałych województw. Spowodowało to znaczne zmiany personal-
ne i organizacyjne w Zarządzie Wojewódzkim TKKF w Kielcach. 
     Należy zaznaczyć, że w okresie 65.lecia naszej działalności była to 
nie jedyna zmiana personalna i organizacyjna w Kieleckim TKKF. Do 
roku 1985 kielecką organizacją kierował Józef Piętka. Na X Woje-
wódzkim Zjeździe 14 listopada 1985 prezesem wybrano Stefana 
Czaplarskiego, który pełnił tę funkcję do roku 2000. Od tego roku jest 
I wiceprezesem, przekazując na XII Wojewódzkim Zjeździe funkcję 
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prezesa prof. dr Waldemarowi Dutkiewiczowi. Z uwagi na zgon prof. 
Dutkiewicza funkcję prezesa przejął dr Bogusław Gawron – starszy 
wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 
     W roku 1999 Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd dokonał zmiany 
w nazwie Stowarzyszenia, wykreślając Wojewódzki TKKF, a wpisując 
ostatecznie, jako Świętokrzyski Związek TKKF w Kielcach. 
     Ten okres 65. lat wykazał, jaki ogrom pracy włożyły tysiące działa-
czy i organizatorów w upowszechnianie i krzewienie masowej kultury 

fizycznej, sportu i turystyki, organizując niezliczoną ilość imprez, 
z uczestniczącymi w nich osobami. Szczególnie dotyczyłoby to pierw-
szych 40. lat istnienia Kieleckiego Towarzystwa. 
     Wojewódzki TKKF prowadził i rozwijał wszechstronnie różnorodne 
działania, poprzez terenowe i zakładowe ogniska TKKF, począwszy od 
imprez świetlicowych, organizację zespołów ćwiczebnych, sekcje 
sportowe, imprezy sportowo-rekreacyjne. Poczynając od 1959 r. 
ogniska organizowały stałe grupy ćwiczące w zakresie gimnastyki 
korekcyjnej, kulturystyki, akrobatyki, w takich ośrodkach, jak Kielce, 
Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Pińczów, Suchedniów i wielu 
innych. Wprowadzono i upowszechniono w zakładach pracy FSC 
Starachowice, Zakładach Metalowych w Skarżysku, KZWM Kielce 
i wielu innych firmach, dziesięciominutowe ćwiczenia rekreacyjne 

podczas przerw w pracy. Aktywnie rozwijano różne masowe akcje, jak 
upowszechnianie pływania, rozwijanie działalności w ramach hasła 
„Sport w miejscu zamieszkania”, czy „Sport i rekreacja w naszym 
Osiedlu”, zdobywanie Powszechnej Odznaki Sportowej.  
     Pierwsi w kraju podjęliśmy „Akcję Turkus”. Szczególnie doniosłymi 
formami rekreacji były spartakiady zakładowe w FSC Starachowice, 
PREDOM „Mesko” Skarżysko i w wielu innych, jak również „Zloty 
Ognisk TKKF” w Ostrowcu, Bocheniu, Bukowej, Kielcach, Skarżysku, 
Starachowicach. Do masowych imprez należały turnieje, np.: „Dzikich 
Drużyn”, kulturystyki, kometki i piłki siatkowej o „Puchar CRZZ”, piłki 
nożnej, Olimpiady Szkół Zawodowych i Przyzakładowych. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku i dalszych wojewódzkie Towarzystwo 
wkroczyło w bardzo trudny okres swojej działalności.  
     Występujące zawirowania społeczne, oraz trudne położenie finan-
sowe, spowodowały wyraźny spadek aktywności społecznej, który 
miał swoje odbicie także w kulturze fizycznej, a tym samym w TKKF. 
Zmniejszyła się liczba ognisk w zakładach pracy, likwidacji uległo 
wiele ognisk regulaminowych, głównie te, które były agendami 
Związków Zawodowych. Pomimo dużego regresu organizacyjnego 
staraliśmy się utrzymywać na odpowiednim poziomie działalność 
programową – zwłaszcza organizowanie imprez, jak organizowany 
przez 25 edycji Międzynarodowy Półmaraton w Bukowej, biegi prze-
łajowe o „Palmę „Jodłowego Boru” i „Doliny Silnicy”, Bieg po Zdrowie 
„Miesiąc dla Zdrowia”, Ogólnopolski Bieg Zdrojowy, Światowy Dzień 
Sportu „Challange Day”, Turniej pięcioosobowych zespołów w piłce 
nożnej dla uczczenia pamięci długoletniego działacza Wojewódzkiego 
TKKF Mieczysława Zientala, Ogólnopolski Rajd Pieszy po Górach 
Świętokrzyskich.  
     Szczególnego podkreślenia wymaga też fakt udziału województwa 
świętokrzyskiego w Ogólnopolskim Turnieju Miast i Gmin, którego 
głównym organizatorem jest Świętokrzyski Związek TKKF, gdzie przez 
szereg ostatnich lat województwo świętokrzyskie zajmuje czołowe 
miejsce. Jakkolwiek nie jest nam dane zamieścić wszystko, co 
w 65.leciu było ważne i godne utrwalenia, to stwierdzamy, że działal-
ność, jaką czyniliśmy w tym okresie, dobrze służyła naszej społeczno-
ści. W dowód wdzięczności społeczeństwo Kielecczyzny ufundowało 
sztandar naszemu Towarzystwu, a władze województwa wyróżniły 
organizację Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny” 
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IELKOPOLSKIE TKKF – prezes Dariusz Gorczyński. 
                 - Wiceprezes ZG TKKF - 

     Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej powstało 
10 lipca 1957 roku, krótko po utworzeniu w dniu 3 maja 1957 roku 
w Polsce Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jednym ze współ-
założycieli Stowarzyszenia był profesor Jan Fazanowicz, olimpijczyk 

oraz przedwojenny naczelnik, tak zasłużonego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Początkowo dążono do tego, aby Towarzystwo 
odrodziło się pod tą nazwą, jednak sytuacja polityczna w powojennej 
Polsce spowodowała negatywną decyzję ówczesnych władz. Wielu 
działaczy nie mogąc pogodzić się ze stanowiskiem władz centralnych, 
które sprzeciwiły się temu, by nazwa Towarzystwa brzmiała: TKKF 
„Sokół”, zastosowało to nazewnictwo w terenie. Stąd w regionie moż-
na spotkać dużą ilość ognisk z nazwą „Sokół”. Np.: TKKF „Sokół” 
Ostrów Wlkp., TKKF „Sokół” Międzychód, TKKF „Sokół” Śrem bądź 
TKKF „Orzeł”  Poznań, czy „Orzeł” Pniewy.  
     W Polsce po II wojnie światowej, w latach 1945 – 1947, odradzanie  
się życia sportowego przebiegało według wzorów przedwojennych 
tradycji i dorobku klubów sportowych oraz różnych organizacji spo-

łecznych, m.in. takich jak harcerstwo. Nie reaktywowano jedynie To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, założonego w 1867 r. we Lwowie. 
Ta  organizacja, o programie sportowym i narodowym, szybko rozwija-
ła się w kraju i położyła ogromne zasługi, nie tylko dla kultury fizycznej, 
ale była krzewicielem myśli patriotycznej, a nawet przygotowania 
wojskowego. To ostatnie uwidoczniło się m.in. udziałem poznańskich 
członków Towarzystwa „Sokół” w Powstaniu Wielkopolskim.  
     Na dorobek Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej w całej, prawie 65. letniej historii, składają się osiągnięcia 
poszczególnych ogniw organizacyjnych na terenie całego wojewódz-
twa tj. w miastach, dzielnicach, osiedlach, instytucjach i zakładach 
pracy, w ośrodkach, ogniskach, czy sekcjach. Jakiekolwiek osiągnięcia 

nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania licznej rzeszy działa-
czy, którzy swoje zainteresowanie ulokowali w wychowaniu fizycznym, 
sporcie, turystyce – słowem w rekreacji ruchowej.  
     Ich społeczne zaangażowanie, bogata oferta programowa, różno-
rodne imprezy, szeroko zakrojone akcje uświadamiające i propagator-
skie, prowadzone wspólnie z wieloma partnerami, spowodowały 

znaczny wzrost zainteresowa-
nia w społeczeństwie aktywno-
ścią ruchową. To osiągnięcie 
jest co najmniej równoznaczne 
z przeróżnymi sukcesami orga-
nizacyjnymi, czy sportowymi.  
     W szczytowych latach sie-
demdziesiątych w Wielkopolsce 
działało ponad 500 ognisk 
statutowych i zakładowych, 
a Wielkopolskie TKKF liczyło 
ponad 50 tysięcy członków. Na 
przestrzeni lat przeprowadzono 
tysiące imprez sportowych 
i wyszkolono setki osób, nada-

jąc uprawnienia instruktorskie i trenerskie. 
     Obecne zaangażowanie członków Wielkopolskiego TKKF pozwala 
w dalszym ciągu przeprowadzać setki imprez w roku w całym woje-
wództwie. Specyfiką ognisk jest często specjalizacja w wybranych 
dyscyplinach lub konkurencjach, czego efektem są silne ośrodki biega-
czy, gier sportowych, kręglarstwa, sztuk walki, sportów motorowych. 
Ważnym elementem są stałe ośrodki ćwiczebne w ogniskach, prowa-
dzące zajęcia dla dzieci i dorosłych, uwzględniając także osoby niepeł-
nosprawne. 
     Wielkopolskie TKKF, mające siedzibę w centralnej części Poznania, 
dysponuje własnym ośrodkiem z boiskami, kortami i terenami biego-
wymi, co stwarza dogodną sytuację organizacji wielu imprez na miej-
scu. Są okresy, gdzie ośrodek zapełnia się setkami, a nawet tysiącami 
uczestników w przypadku festynów, czy inscenizacji. Wielkopolskie 
TKKF może się pochwalić najdłużej rozgrywaną w Poznaniu imprezą 
biegową - Biegiem Sylwestrowym, którego historia sięga 1975 roku. 

Więcej informacji o ludziach, którzy włożyli swój wkład i serce w roz-
wój Wielkopolskiego TKKF, można znaleźć na stronie www.wtkkf.pl. 
     Dorobek 65.letniej działalności Wielkopolskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej zawdzięcza przede wszystkim ogromnemu 
zaangażowaniu swoich działaczy - aktywnej postawie rzeszy członków 
i sympatyków. Jednakże  osiągnięcia nie byłyby tak owocne, gdyby nie 
pomoc ze strony władz administracyjnych i samorządowych woje-
wództwa, miast i powiatów oraz współpraca głównie z poznańskimi 
uczelniami.  
     Za wspieranie  moralne i materialne, za uznanie i życzliwość  z okazji 
jubileuszu, składamy serdeczne słowa podziękowania. 

 

W 
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ACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TKKF – prezes Monika Katarzyna Biadun. 

Urodziłam się w Szczecinie i do dziś tu mieszkam. Jestem z krwi 
i kości szczecinianką. Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński 

o profilu finanse i bankowość. Z TKKF-em związałam się od 2005 roku, 
jako społeczny działacz.      
Z czasem zostałam pra-
cownikiem administra-
cyjnym. W roku 2020, na 
Wojewódzkim Zjeździe 
Delegatów Zachodnio-
Pomorskiego TKKF, 
zostałam wybrana na 
funkcję prezesa i funkcję 
tę pełnię do dziś.  
     W swojej społecznej 
pracy skupiam się na 
realizacji celów statuto-
wych naszego związku. 
Są to: wypoczynek dzieci 
i młodzieży na koloniach, 
zimowiskach, zielonych 
szkołach. Jestem inicja-
torem i współorganizato-

rem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów 50+. Współuczestniczyłam w przygotowaniu 
specjalnego programu dla rodzin oraz seniorów, który to ogniska 

i kluby Zachodnio-Pomorskiego 
TKKF realizują na co dzień. 
     Staram się, aby Zachodnio-
pomorski Związek TKKF, oprócz 
kompleksowej realizacji szeregu 
wydarzeń sportowo rekreacyj-
nych na terenie woj. zachodnio-
pomorskiego, wszystkie ogniska 
i kluby TKKF prowadziły zespoły 
ćwiczebne i sekcje sportowe, 
gdzie dzieci i młodzież, oraz 
osoby starsze, mogliby korzystać 
z wszelkich, dostępnych form 
aktywnego wypoczynku 

i sportowej rywalizacji. Moją wielką pasją są konie, posiadam kurs na 
instruktora sportu o specjalności jazda konna oraz kurs rehabilitacji 
psychoruchowej, jaką jest hipoterapia. Z wielką przyjemnością i od-
daniem prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sama też rekreacyj-
nie uprawiam ten sport. 

 
     Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fi-
zycznej (ZZ TKKF), to jedna z największych organizacji pozarządowych 
na terenie woj. zachodniopomorskiego, zajmująca się jedną z dziedzin 
kultury fizycznej, jaką jest rekreacja, nazywana „Sportem dla Wszyst-
kich” oraz sportem powszechnym. Rekreacja jest najmniej docenianą 
i wspieraną spośród pozostałych dziedzin kultury fizycznej, tj. wy-
chowania fizycznego, sportu oraz rehabilitacji. 
     TKKF w województwie zachodniopomorskim nieprzerwanie działa 
od przeszło 60 lat i jak inne organizacje stale szuka nowatorskich 
rozwiązań, aby funkcjonować na rzecz mieszkańców w nowych uwa-
runkowaniach społecznych. 
     Wszystkie ogniska, kluby, stowarzyszenia i fundacje, wchodzące 
w skład Zachodniopomorskiego Związku TKKF, posiadają osobowość 
prawną i są pełnoprawnymi organizacjami, działającymi na rzecz 
swoich środowisk. Koordynacja Związku polega na wspólnym rozwią-
zywaniu ogólnych problemów, np.:  

- reprezentowaniu Towarzystwa na forum wojewódzkim i krajowym, 
- prowadzeniu wspólnej polityki na rzecz „Sportu dla Wszystkich”, 
w zakresie szkolenia, korzystania z obiektów sportowych, stawek 
sędziowskich i innych, 
- realizowaniu wspólnych imprez i zamierzeń o zasięgu ponadregio-
nalnym, 
- pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych oraz ich rozliczaniu. 
     Główne kierunki działalności naszego Związku są w większości 
rejestrem sprawdzonych, realizowanych już form, które uzyskały 
akceptację i uznanie odbiorców naszej oferty programowej. Mimo 
różnych trudności zajmujemy znaczące miejsce pośród stowarzyszeń, 
upowszechniających kulturę fizyczną w Polsce. Jest to zasługą działa-
czy, ich otwartości na zmieniające się warunki i potrzeby społeczne, 
ich zaradności i zaangażowania. Nasze działania są coraz bardziej 
widoczne i realne w procesie preferowania zdrowego stylu życia oraz 

Z 
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zdobywania umiejętności ruchowych i własnej aktywności fizycznej, 
sportu powszechnego, do którego ma prawo każdy człowiek, bez 
względu na wiek, status społeczny, sprawność, czy inwalidztwo i bez 
względu na cel uczestnictwa; zdrowotny, społeczno-edukacyjny czy 
też prestiżowy. Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia 
Kultury Fizycznej podkreśla zdrowotną i społeczną rolę „Sportu dla 
Wszystkich”, wyznaczając wielokierunkową strategię działania ku 
zwiększeniu aktywności fizycznej społeczeństwa, poprzez promowa-
nie prozdrowotnego stylu życia, kreowanie potrzeb i właściwych  

zachowań oraz tworzenie atrakcyjnych propozycji sportu dla różnych 
grup społecznych.  
     Podkreślając ważność wszystkich, przyjętych kierunków progra-
mowych oraz analizując kształtujące się priorytety i uwarunkowania 
do ich realizacji w kraju, społeczności lokalnej i w naszym Towarzy-
stwie, wyznaczamy za wiodące działania:  
- SPORT DLA WSZYSTKICH,  
- SPORT W RODZINIE,  
- W PROMOCJI ZDROWIA, 

- SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADR.  
     Oferta ZZ TKKF, w ramach „Sportu dla Wszystkich”, jest bardzo 
szeroka i obejmuje dowolną ilość dyscyplin sportowo - rekreacyjnych, 
rozgrywki, turnieje, ligi, wyścigi itp. Współzawodnictwo prowadzone 
jest we wszystkich kategoriach wiekowych - od przedszkolaka, po 
osoby w podeszłym wieku.  
     Zachodniopomorski Związek TKKF, mimo utrudnień z  powodu 
sytuacji panującej w kraju i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku 
ze stanem epidemii COVID-19, zrealizował następujące zadania: 

Zadania i imprezy sportowo – rekreacyjne, zrealizowa-
ne przez Zachodniopomorski Związek TKKF: 

● Organizowanie imprez sportowych, dofinansowanych ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, 
● woj. Zachodniopomorskie: „Sportowy Turniej Miast i Gmin”, 
Europejski Tydzień „Sportu dla Wszystkich”.   
      Przy realizacji zadania naszymi partnerami były: Samorządy tery-
torialne Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowa Federacja 
„Sportu dla Wszystkich”, Urząd Marszałkowski Województwa Za-

chodniopomorskiego. Jako organizator Turnieju na szczeblu woje-
wódzkim prowadziliśmy bezpośrednią koordynację i nadzór poprzez 
powołaną Komisję Turniejową od 1998 r. W roku 2021 po raz szesna-
sty z rzędu nasze województwo zajęło pierwsze miejsce w skali kraju. 

 ● Organizowanie imprez sportowych, dofinansowanych ze środ-

ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach „Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów” oraz środków z budżetu państwa:  
a. Woj. zachodniopomorskie: dofinansowanie zajęć ze środków Pań-
stwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - Programu Po-

wszechnej Nauki Pływania – „Od chlapania do pływania”, 
 b. Woj. zachodniopomorskie: dofinansowanie zajęć ze środków 
Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - zajęcia 
Sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów 
zimowych – „Na łyżwach po zdrowie ślizgają się uczniowie”, 
c. Woj. zachodniopomorskie: dofinansowanie zajęć ze środków Pań-
stwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – gimnastyka 
korekcyjno – kompensacyjna „Korekcyjna gimnastyka i postawy - 
wada znika”, 
d. Woj. zachodniopomorskie: dofinansowanie zadania publicznego 
w ramach programu upowszechniania sportu osób niepełnospraw-
nych:  
-„Kasztanka Piłsudskiego” – zajęcia z elementami hipoterapii dla osób 
niepełnosprawnych, Ogólnopolskie, Integracyjne Zawody Strzeleckie 
dla dorosłych i młodzików, połączone z festynem, 
- „Od stolika do Orlika” – Integracyjny Turniej Szachowo – Warcabo-
wy Osób Niepełnosprawnych, 
-  „Grand Prix” w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. 
 e. Woj. zachodniopomorskie - dofinansowanie zadania publicznego 
w ramach programu upowszechniania sportu osób starszych - Pro-
gram Aktywizacji Ruchowej Zachodniopomorskich Seniorów PARZS,  
- Europejski Turniej Aktywności Fizycznej, 
-  Międzypokoleniowe Zmagania Sportowe „Pokoleniada”, 
- Międzynarodowy Festiwal Sportu – aktywne soboty, droga do inte-
gracji i rekreacji międzypokoleniowej, 
- Prowadzenie „Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku”. 
f. Woj. Zachodniopomorskie - dofinansowanie zadania publicznego 
w ramach programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży: 
- Puchar Pomorza Zachodniego w Lekkoatletyce – wspieranie organi-
zacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,  
- Mała Olimpiada Piłkarska – ponadregionalne zawody piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży,  
- Piłka, krążek – „Hooop do bramki!” - Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
i Unihokeja, 
- „Judkar” – Ponadregionalny Turniej Judo i Karate dzieci i młodzieży. 
g. Woj. Zachodniopomorskie - dofinansowanie zadania publicznego 
w ramach programu upowszechniania sportu różnych grup społecz-
nych i środowiskowych: 
- Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne Służb Mundurowych, 
- Międzynarodowa Policyjna Olimpiada Sportowa – „Policjada”, 
- Organizacja imprez z okazji Światowego Dnia „Marszu Tafisa”, 
- Ogólnopolski program „Bieg po Zdrowie”. 
h. Woj. zachodniopomorskie – organizacja spotkań, wycieczek, zlo-
tów, imprez integracyjnych dla członków ZZ TKKF:  
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- „Bal Działacza”, „Walentynki”, wycieczka do Warszawy, do Berlina, 
do „Tropical Island”, rejs do Ystad.  

 
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

     Każdego roku w wakacje ZZ TKKF zorganizował darmowe kolonie 
dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich z województwa kujawsko – 

pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego. 
Dzieci wypoczywały, zarówno w ośrodkach w górach w Białym Dunaj-
cu, Zakopanem, Poroninie, Murzasichlu, Polanicy Zdrój, jak i nad 
morzem w Ustroniu Morskim, Międzyzdrojach, Dąbkach. 
     Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fi-
zycznej w Szczecinie organizuje kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, 
głównie na zlecenia Kuratoriów Oświaty od 2005 roku. W ciągu 
ostatnich 17 lat ZZ TKKF zorganizował darmowy wypoczynek dla 
ponad 34 tysięcy dzieci z całej Polski. 
 

 

 
Szkolenie i doskonalenie kadr 

     Do realizacji treści programowych naszego Towarzystwa niezbęd-
ne było przygotowanie kadr, od których zależy wysoki poziom ich 
realizacji. W minionym okresie, w ramach struktur Zachodniopomor-
skiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, zorganizo-
wano szereg kursów i szkoleń: 
- kurs animatorów mini-sportu, 
- kurs młodzieżowych menedżerów sportu powszechnego, kurs wo-
lontariuszy, 
- kursy instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności: jazda konna, 
karate, samoobrona, fitness, kulturystyka, narciarstwo zjazdowe, 
strzelectwo sportowe, kajakarstwo, wspinaczka skałkowa, uzyskując 
tytuły zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o określonej specjal-
ności.  Przedstawione sprawozdanie ujmuje ogólne dziedziny działal-
ności naszego Towarzystwa.  
     Nie sposób ująć wszystkich sfer działalności Ognisk TKKF, które na 
co dzień realizują program „Sportu dla Wszystkich”. Działalność nasza 
prowadzona jest w oparciu o działaczy społecznych, których w ostat-
nim okresie coraz trudniej pozyskać, w związku z niepewną sytuacją 
w kraju (COVID-19).  
     Wsparcie, jakie uzyskujemy od samorządów terytorialnych wszyst-
kich szczebli na realizację naszych programów, pozwala nam każdego 
roku realizować założone cele i zadania, co jest bardzo ważne i cenne, 
aby poprzez sport i rekreację docierać do wszystkich grup społecz-
nych, obejmując zasięgiem działania całe woj. zachodniopomorskie. 
Z roku na rok kompleksowo organizujemy wydarzenia sportowe, 
obejmując wszystkie niezbędne komponenty do przeprowadzenia 
udanej imprezy. Dzieci i młodzież korzysta z organizowanego przez 
nas wypoczynku, osoby starsze i niepełnosprawne korzystają z wszel-
kich, dostępnych form aktywnego wypoczynku.  
     Przy realizacji wszystkich zadań szeroko rozumiane potrzeby spo-
łeczne zostały w pełni uwzględnione, a założone cele osiągnięte. 
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  Z archiwum Sierakowa  

 
anim weźmiemy udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 65. 
lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, poznajmy histo-

rię Wielkopolskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego w Sierakowie, 
którego początek datuje się pod koniec lat dwudziestych XX wieku.  
     Na przełomie lat 1927/28 Państwowy Urząd Wychowania Fizycz-
nego i Przysposobienia Wojskowego, podległy Ministerstwu Spraw 
Wojskowych, rozpoczął budowę placówki o charakterze sportowo - 
wojskowym, w której zaczęto prowadzić letnie obozy przysposobienia 
wojskowego i wychowania fizycznego dla uczniów szkół średnich.  
     W pierwszej kolejności powstał budynek administracyjny, posta-
wiono budynek gospodarczy, maszynownię, drewnianą wieżę ciśnień, 

izbę chorych i drewniany barak, w którym urządzono świetlicę.  
     W roku 1929 powstały urządzenia sportowe: boisko do piłki noż-
nej, dwa boiska do siatkówki i koszykówki, skocznia do skoku w dal 
oraz rzutnie do rzutu dyskiem, oszczepem i pchnięcia kulą. Przystą-
piono też do budowy otwartej pływalni (4 baseny z drewnianymi 
wieżami do skoków do wody), którą zakończono w 1931 roku.  
     W roku 1930 wybudowano tutaj trzy strzelnice, a w połowie lat 30. 
XX wieku nad Jeziorem Jaroszewskim powstała drewniana szatnia. 
Ośrodek stał się obiektem przygotowań olimpijskich (Los Angeles 
1932, Berlin 1936), a na obozach przygotowawczych przebywali tutaj 
m.in.: Halina Konopacka, Jadwiga Wajs, Janusz Kusociński i wielu 
innych, znanych przed laty polskich sportowców.  
     W roku 1936 w Ośrodku wybudowano domki mieszkalne - drew-
niane, kryte trzciną (w latach 1927 - 1935 uczestnicy obozów kwate-
rowani byli w namiotach, a w r. 1938 przystąpiono do budowy sto-
łówki, którą pod koniec 1939 r. zakończyli budować Niemcy). W roku 
1940, podczas okupacji ziem polskich, Niemcy wybudowali barak - 
pomieszczenie dla kadry instruktorskiej i dwie bramy wjazdowe na 
teren ośrodka. Rozpoczęły się w nim obozy dla aktywistów Hitler - 
Jugend. We wnętrzu filara bramy była wartownia; bramę rozebrano 
w 1962 r., a napis na transparencie nad bramą - „Na start po zdrowie 
i siły do pracy”, był hasłem Biegu Narodowego z 1954 roku.  
     Pod koniec II wojny światowej Ośrodek zmienił się w składowe 
magazyny. Zmagazynowano tu duże ilości nart biegowych z butami, 
dresy zimowe, koce i zimowe koszule. W ostatnich dniach wojny 
wszystkie obiekty zostały obstawione beczkami z łatwopalną cieczą. 
Na szczęście nie zdążono ich podpalić.  
     W roku 1945, za zgodą Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - 
Budowlanego w Poznaniu, do budynku administracyjnego Ośrodka 
wprowadził się Jan Pacholak z rodziną, który zaopiekował się tym 
Ośrodkiem. Z polecenia radzieckiej komendantury wojennej specjalne 
oddziały armii sowieckiej spędziły ze wszystkich stron na teren 
Ośrodka bydło (zwłaszcza krowy), który stał się ubojnią, produkującą 
mięso wołowe, jako zaopatrzenie dla armii idącej na zachód.  
     Po II wojnie światowej, w latach 1946 – 1947, pierwszym gospoda-
rzem Ośrodka został Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego w Poznaniu. Reaktywowano szkolenia 
o charakterze przysposobienia wojskowego oraz obozy sportowe, 
a także szkolenia organizatorów Szkolnych Szkół Sportowych.  
     W latach 1948 - 1949 kolejnym gospodarzem Ośrodka został Wo-
jewódzki Urząd Kultury Fizycznej w Poznaniu, który stał się bazą 

szkoleniową dla kadr wychowania fizycznego i sportu (m.in. obozy 
dzisiejszej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu).  
     W latach 1950 - 1953 Ośrodek funkcjonował w ramach Wojewódz-
kiego Komitetu Kultury Fizycznej w Poznaniu. Przed Igrzyskami olim-
pijskimi w Helsinkach (1952) odbywały się tutaj zgrupowania zawod-
ników hokeja na trawie (VII miejsce na Igrzyskach).  
     W latach 1954 - 1966 Ośrodkiem kierował Główny Komitet Kultury 
Fizycznej oraz Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. (W r. 
1957 - kierownikiem Ośrodka został K. Mączkowski; z jego inicjatywy 
przy Ośrodku powstała sekcja żeglarska. W tym czasie wszystkie 
obiekty Ośrodka zamieniono na magazyny zbożowe (tzw. „interwen-

cyjny skup zboża". W r. 1960 wybudowano tutaj murowaną wieżę 
ciśnień, w miejsce drewnianej, postawionej w latach 1927/1928. 
     W roku 1962 w starych domkach mieszkalnych typu „Fin" wymie-
niono pokrycie dachów, z trzcinowego na papę, oraz zrobiono pod-
murówkę; postawiono domki campingowe typu „Bajka". Wcześniej, 
w latach 1959-1960, wymieniono pomosty na otwartych basenach 
kąpielowych z drewnianych na betonowe. W roku 1967 działalność 
prowadziło tutaj Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych.  
     W r. 1968 patronat nad Ośrodkiem objął Zarząd Główny TKKF. 
Ośrodek stał się Ośrodkiem Szkoleniowo-Rekreacyjnym o działalności 
rekreacyjnej. Głównym punktem jego działania stały się wczasy re-
kreacyjne. Wiele miejsca poświęcono prowadzeniu kursów i obozów 
szkoleniowych dla organizatorów rekreacji i turystyki. 
     W roku 1969 przebudowano domki typu „Fin"; zadaszenie nad 
wejściem, dwa duże okna, wnętrze podzielone na dwie części. Prze-
prowadzono też remont otwartych basenów kąpielowych i przebu-
dowano świetlicę (w roku 1970 powstała tutaj „Zielona Świetlica"). 
     W latach 1997-1998 wybudowano kolektory sanitarne i wszystkie 
domki wyposażono w węzły sanitarne oraz rozbudowano bazę kwate-
runkową; powstały domki typu „Berpol”, wybudowano nową recep-
cję oraz zjeżdżalnię dla niepełnosprawnych, umożliwiającą zjazd na 
plażę pobliskiego jeziora. Ponadto w roku 1998 oddano do użytku 
nowo wybudowaną halę sportową z zapleczem socjalnym.  
     W roku 2000 do użytku oddano krytą pływalnię, a w roku 2003 
Ośrodek zmienił swą dotychczasową nazwę na Centralny Ośrodek 
Sportowo - Szkoleniowy TKKF. Rok później na krytej pływalni zbudo-
wano kolektory słoneczne. W roku 2005 wymieniono płytę boiska 
piłkarskiego na nawierzchnię ze sztuczną trawą, dodatkowo przy 
bieżni lekkoatletycznej powstał tor dla rolkarzy. Sztuczną trawę poło-
żono też na boiskach do siatkówki i kortach tenisowych. Powstało 
również boisko do siatkówki plażowej.       
     W roku 2018 COSSz TKKF sprzedano Gminie Sieraków. Od paź-
dziernika 2018 roku Ośrodek, pomimo zmiany właściciela, nie zmienił 
swego charakteru i nadal pozostaje ośrodkiem sportowo-
szkoleniowym. Prowadzenie Ośrodka Burmistrz Sierakowa powierzył 
Stowarzyszeniu: Sierakowskie Centrum Sportowo-Szkoleniowe TKKF.  
     „Dużą rolę, bardzo pozytywną dla TKKF-u, odegrał pan Witold 
Maciołek - Burmistrz Gminy Sieraków, który zawsze wspierał i poma-
gał naszemu Towarzystwu we wszelkich działaniach na terenie Gmi-
ny, za co bardzo serdecznie Mu dziękujemy". 

Z 

Foto archiwalne. Budynek administracyjny w Ośrodku w Sierakowie. Foto archiwalne. Budynek stołówki w Ośrodku w Sierakowie. 
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 Migawki z Sierakowa z roku 2016  
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 Szanowni Państwo, Koledzy i Przyjaciele!  

 

 niniejszym wydaniu „Kuriera” zamieściliśmy wypowiedzi człon-
ków krajowych i wojewódzkich władz TKKF z okazji Jubileuszu 

65.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jubileusz ten 
kończymy z dumą i podniesionym czołem, bo w trakcie minionych lat 
TKKF wiernie stało na swoim posterunku, mając znaczący udział 
w rozwoju i upowszechnianiu sportu i rekreacji fizycznej wśród powo-
jennych pokoleń. W naszej działalności mieliśmy lepsze i gorsze chwi-
le, z których składa się życie. Tych gorszych się nie pamięta, ale trzeba 
wyciągać z nich wnioski, by więcej ich nie powtórzyć.  
     Najsilniejszą pozycję TKKF miało w latach 1970/80. Przez wszystkie 
lata znaczący trzon jego kadry stanowili byli działacze i zawodnicy 

klubów sportowych, którzy po zakończeniu kariery zawodniczej kon-
tynuowali sportową pasję w szeregach TKKF, przedłużając swą drugą 
młodość. Dni świetności przeżywali na bieżniach i boiskach, w małych 
klubowych salkach i zakładowych świetlicach, póki ich moc nie zgasła 
bezpowrotnie. Dziś wielu z nich wzmacnia kadrę działaczy, trenerów 
i wychowawców młodzieży; swym doświadczeniem, postawą i ak-
tywnością sławią rodzime kluby, ogniska TKKF i środowiska, w których 
sami wyrośli, sławiąc też swoje imię.  
     W latach mojej młodości nikt nawet nie pomyślał o sali gimna-
stycznej w szkole, a lekcje wf. odbywały się zwykle na przyciasnych 
szkolnych podwórkach albo w terenie, na polnej dróżce, gdzie kredą 
wyznaczaliśmy dystans 60 metrów, do biegów na końcową ocenę 
z wychowania fizycznego. Po lekcjach można było do woli pograć 
w „dwa ognie” czy w „Zośkę” albo zagrać na szkolnym korytarzu kilka 
partii „haceli”, lub „cymbergaja”, które to gry w tamtych latach były 
najbardziej popularnymi konkurencjami sportu masowego.  
     Od tego czasu wiele się już zmieniło. W trzecie tysiąclecie TKKF 
wkroczyło pod znakiem mobilizacji i przygotowań do zbliżającego się 
wówczas półwiecza działalności pod flagą TKKF. Prawdziwość ówcze-
snych zdarzeń dziś potwierdzają pamiątkowe trofea, notki prasowe 
i sprawozdania z imprez sportowo-rekreacyjnych oraz oddani ludzie, 
którzy byli i są podporą naszej Organizacji, aż po dziś dzień.  
     Wśród cennych dokumentów o historycznym znaczeniu winny być 
także wspomnienia, z którymi wiążą się pewne fakty i wydarzenia 
sprzed lat. Nieważne, czy ktoś był kiedyś organizatorem, czy uczestni-
kiem sportowych zdarzeń, bądź imprez, czy pamięta swój sukces albo 
gorycz porażki. Nieważne też, czy jako sponsor dokładał kropelkę 
swych możliwości, czy stojąc gdzieś na uboczu życzliwie nie przeszka-
dzał. Dlatego, inicjując wydanie niniejszego „Kuriera”, poprosiliśmy 
o wysupłanie z Waszej pamięci ulotnych wspomnień i refleksji z mi-
nionych lat, w dowolnej formie i objętości. Przekażmy kiedyś swoim 
następcom, że „piwo, fotel i pilot od telewizora”, to nie jedyne formy 
sportu i rekreacji.  
     Jak dzisiaj postrzegamy TKKF? Naszą działalność kierujemy głównie 
do ludzi ubogich, bądź mniej zamożnych. Mimo narastających trud-
ności działalność Towarzystwa należy nadal kontynuować, jednak bez 
finansowego wsparcia ze środków państwowych i budżetowych nie 

będzie łatwo funkcjonować. Tymczasem, jak już wspomniałem, 
z naszego grona animatorów sportu i rekreacji, instruktorów i do-
świadczonych działaczy, wielu odeszło, a dalsi będą odchodzić.  
     Ci, którzy nadal są z nami, z powodu zaawansowanego wieku, bądź 
z przyczyn zdrowotnych, nie są już w stanie angażować się w tę dzia-
łalność, jak wiele lat temu. Istotnym elementem utrzymania działal-
ności TKKF na pewnym poziomie powinno być uzupełnienie i odno-
wienie kadr, a nie jest to takie proste. Ludzie, zwłaszcza ci młodzi, 
szukają środków na utrzymanie siebie i swoich rodzin, dlatego nie 
bardzo chcą albo nie mają czasu angażować się w działalność spo-
łeczną za samo słowo – dziękuję. Taką postawę dyktuje samo życie.  
     Osobiście nie wyobrażamy sobie naszego życia bez działalności 
TKKF. Przetrwaliśmy 65 lat, to przetrwamy i dłużej, chociaż nie będzie 
łatwo. Trzeba jednak podkreślić, że wszelkie działania i inicjatywy 

o charakterze sportu masowego 
i amatorskiego były podejmowane 
i realizowane wspólnym społecznym 
wysiłkiem oraz pracą działaczy, człon-
ków naszej organizacji, a także człon-
ków ich rodzin. W tamtych czasach 
dało się zauważyć dość powszechne 
zjawisko, że w imprezach sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych uczestni-
czyły całe rodziny, złożone aż z trzech 
pokoleń.  

     Dzisiaj należy tylko pozazdrościć takich wspaniałych więzi rodzin-
nych i atmosfery, towarzyszącej kiedyś naszym imprezom. No cóż 
takie to były czasy. Z naszymi imprezami związana była szczera, au-
tentyczna radość oraz uśmiech uczestników i wspierających ich na 
imprezach przyjaciół.  
     Zawodom i imprezom zawsze towarzyszyła miła i serdeczna, wręcz 
familijna i koleżeńska atmosfera. Wyraźnie widziało się, a przede 
wszystkim dawał się odczuć autentyzm w podejmowanych działa-
niach i pracach, przy jednoczesnym zachowaniu na imprezach atmos-
fery „powagi i postawy sportowej” i szlachetnej rywalizacji. Nikt nas 
nie zmuszał do tych działań, które w znakomitej większości były opar-
te i realizowane poprzez społeczną pracę i zaangażowanie naszych 
członków. Występowała bardzo szlachetna koleżeńska rywalizacja, 
z całą starannością były przestrzegane wszelkie sportowe normy 
wartości. Zasady „Fair play” były obecne na wszystkich sportowych 
imprezach, a dyshonorem było ich omijanie.  
     Z szerokiego wachlarza propozycji sportowych wynikało, że prak-
tycznie nie ma takiej dyscypliny sportowej, która w sposób amatorski 
nie była uprawiana. Szczególnie mocno trzeba podkreślić, jak ważne 
były to relacje i zjawiska, występujące kiedyś w naszej Organizacji, 
czyli: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc. Zawiązane kilkadzie-
siąt lat temu prawdziwe, autentyczne przyjaźnie i koleżeńskie więzi 
trwają do dziś i pewnie trwać będą dalej. Zawsze się wspieraliśmy 
i nadal będziemy się wspierać w ważnych dla nas, czasami trudnych 
wydarzeniach, zdarzeniach życiowych i rodzinnych.  
     Ta, jakże cenna i ważna idea, w tych trudnych chwilach pozwalała 
nam na trochę uśmiechu i chociaż chwilkę radości. Za to możemy 
sobie tylko wzajemnie podziękować i pogratulować, zawsze stosując 
te zasady. Są to wartości bardzo ważne, choć nie zawsze powszechne.  
     Informację z V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej” zamieścimy w kolejnym wydaniu „Kuriera 
TKKF” Nr 2. 
     Z okazji jubileuszu 65. lecia naszego Towarzystwa, w imieniu Ze-
społu Redakcyjnego „Kuriera TKKF”, życzymy wszystkim działaczom 
i sympatykom TKKF, instruktorom sportu i rekreacji, sędziom dyscy-
plin rekreacyjnych, członkom krajowych i wojewódzkich władz TKKF, 
oraz członkom ich rodzin – wszystkiego najlepszego i dalszych kolej-
nych lat i jubileuszy pod flagą TKKF. Życzymy pomyślności w naszym 
dalszym, wspólnym działaniu!  

W imieniu Zespołu Redakcyjnego „Kuriera”   
Władysław Łopatka i Karol Oleksy. 

W 

Władysław Łopatka i Karol Oleksy,  
 członkowie Zespołu Redakcyjnego „Kuriera”. 
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Z upływem czasu, z biegiem lat…………….. 
 Kącik archiwalny  

      

Pamiątkowe ujęcie w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Sierakowie. 

 

 

 

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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