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XIV Noworoczny Międzypokoleniowy Turniej 

Szachowy o „Puchar Prezesa Ogniska TKKF „Raj” 

In Memoria śp. Józefa Szczuckiego” 
 

 sobotę 22 stycznia 2022 roku, w Klubie Seniora „Optymista” 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 2a w Krakowie, po ubiegłorocznej 

przerwie z powodu pandemii Covid-19, odbył się XIV Noworoczny 
Międzypokoleniowy Turniej Szachowy o „Puchar Prezesa Ogniska 

TKKF „Raj” In Memoria śp. Józefa Szczuckiego”, w kategorii „open” 
i dzieci. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali pan Leszek Tytko 
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w Krakowie oraz pan Józef 
Grzybczyk - Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
PKPS w Krakowie. Organizatorem turnieju było Ognisko TKKF „Raj”, 

przy współpracy z Ogniskiem TKKF „Hejnał”. Uczestnikami turnieju 
byli działacze i sympatycy TKKF do II kategorii szachowej mężczyzn 
i I kategorii kobiet włącznie. Turniej prowadzili: Arbiter Mariusz 

Stanaszek - sędzia FIDE, a zarazem Prezes Międzyzakładowego 
Ogniska TKKF „Drogowiec”, Jerzy Traple z Ogniska TKKF „Raj”, jako 
Dyrektor Turnieju, oraz Władysław Koczurek z Ogniska TKKF „Hejnał - 
Sekretarz Turnieju. W związku z okresem pandemicznym w dniu  

Turnieju obowiązywały aktualne wymogi sanitarne, dlatego też udział 
w turnieju ograniczono do 14 zawodników. Ostatecznie Turniej, 
z udziałem pięciorga dzieci od 9 do 12 lat i dziewięciu dorosłych do 79 
lat, rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem 
12 min + 3 sekundy na posunięcie dla zawodnika. W Turnieju 
obowiązywały przepisy PZSzach, dotyczące gry tempem szybkim.  
     Zwycięzcy kategorii „open” i w grupie dzieci otrzymali puchary, 
dyplomy i upominki. Za II i i III miejsce zawodnicy otrzymali dyplomy 
i upominki. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali upominki.  
     Dla wszystkich uczestników Turnieju Organizatorzy zapewnili 
poczęstunek i napoje. 
     W Turnieju „open” I miejsce i „Puchar Prezesa Ogniska TKKF „Raj” 
w Krakowie zdobył Szymon Mirek, wygrywając wszystkie rundy. 
Miejsce II zajął Nikita Alexseev z Ukrainy, a miejsce III Krzysztof Wajda. 
W klasyfikacji dorosłych pierwsze trzy miejsca zajęli: 
I miejsce Mirek Szymon z KKSz Kraków  - ranking 1600 – 7 pkt.  
II miejsce Nikita Alexseev z Ukrainy - ranking 1000 – 5 pkt.  
III m-ce Mariusz Stanaszek z TKKF „Drogowiec” - ranking 1900 – 4 pkt. 
     W kategorii dzieci zwyciężyli: 
I m-ce Krzysztof Wajda z MKS MOS Wieliczka - ranking 1800 – 5 pkt.  
II m-ce Kasia Rusiecki - UKS „Bakcyl” Bielany - ranking 1800 – 4 pkt.   
III miejsce Tomasz Osiński - ranking 1200 – 3 pkt. 
     Wszyscy zawodnicy oraz rodzice dzieci obserwujący zawody, 
sowicie podziękowali oklaskami za sprawnie przeprowadzony turniej, 
deklarując wolę uczestniczenia w kolejnym turnieju, biorąc udział 
w pamiątkowej sesji fotograficznej. 

W 

Ogólny widok sali podczas trwania turnieju memoriałowego. Jan W. Radzikowski, Prezes TKKF „Raj” wręcza puchar Szymonowi Mirko-
wi – zwycięzcy turnieju w kategorii „open” i wśród dorosłych. 

Puchar, z rąk prezesa TKKF „Raj”, odbiera Krzysztof Wajda 
 – najlepszy zawodnik wśród dzieci. 
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Migawki z VI „Grand Prix” Polski Weteranów Tenisa Stołowego 

  W dniach 12-13 lutego 2022 roku, w Centrum Sportowo - Kultu-

ralnym „Łabędź” w Łabędach - dzielnicy Gliwic, przeprowadzono 
VI „Grand Prix” Polski Weteranów w Tenisie Stołowym, a jednocze-
śnie I Memoriał Wojciecha Waldowskiego, zmarłego w ubiegłym roku 
zawodnika - reprezentanta Polski, trenera i działacza sportowego. 
     Organizacja turniejów o zasięgu krajowym w tenisie stołowym, to 
już tradycja. Tym razem w rozgrywkach udział wzięło 280 zawodni-
czek i zawodników w dwunastu kategoriach wiekowych – od 40 lat do 
85 lat i więcej. Organizatorem zawodów był Polski Związek Tenisa 
Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego i KTS Gliwice - partner 
organizacyjny.  Jak zwykle w zawodach uczestniczyła grupka zawodni-
czek i zawodników z Małopolski – także z Krakowa. W gronie najlep-
szych zawodniczek znalazły się nasze krakowskie panie: wśród kobiet 
50-59 lat I miejsce zajęła Dorota Nowacka, w kategorii 60-64 lat 
zwyciężyła Jolanta Szatko – Nowak, a Grażyna Zielińska zajęła miejsce 
VI. Wśród pań 65-69 Magda Łapińska zajęła miejsce III.  
     W licznej obsadzie mężczyzn dobrze zaprezentowali się również 
zawodnicy z Krakowa i okolic, m.in. Waldemar Glanowski z Olkusza 
(7-8 miejsce) oraz Mariusz Bochenek, Jan Pasieczny, Wiesław Rygiel, 
Dariusz Nałódka i Jakub Biel. Serdeczne gratulacje!    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pamiątkowa fotografia uczestników turnieju szachowego. 
 

Najlepsze zawodniczki w kat. 64-69 lat. I miejsce Anna 
Matuszczak, II Halina Siewiert, III Tetiana Borkivet i Magda 

Łapińska (Kraków). 

Najlepsi zawodnicy w kat. 80+. w towarzystwie Organizatorów. I m. Henryk Glura, II Ryszard Banaszkiewicz, III Zdzi-
sław Orzechowski i Janusz Malarz. Pierwszy z prawej Robert Wielgosz - Prezes Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Grę młodych szachistów obserwuje Jacek Prochal 
 – Prezes Ogniska TKKF „Hejnał”. 
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 Akcja „Zima 2022 z TKKF-em”  

 
zanowni Państwo. Wzorem ubiegłych lat w czasie ferii zimowych 
dzieciom i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście starano 

się zabezpieczyć ich wolny czas. Jednym z Ognisk TKKF, które corocz-
nie aktywnie włącza się w „Akcję Zima z TKKF”, było Ognisko TKKF 
„Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”.  

     Ze względu na COVID-19, i związane z nim ograniczenia, tegorocz-
na Akcja „Zima 2022 z TKKF” przebiegła inaczej niż w latach ubie-

głych. Ze względu na brak dostępu do obiektów szkolnych SP 89 i 144, 
udało się zorganizować i przeprowadzić wspólnie Klubem Mirage 
i „Stowarzyszeniem Mistrzejowic” niżej wymienione imprezy: 

 

      
 

 
     W dniu 18.01.2022 roku w Klubie „Mirage” – wielobój sprawno-
ściowy dla dzieci młodszych, z udziałem piętnaściorga dzieci (7-12) 
lat. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: 
- Zbieranie piłeczek – dziewczynki: I m-ce Magdalena Majcherkiewicz, 
II m-ce Oliwia Grzenia, III m-ce Zofia Stanek. Chłopcy: I m-ce Mateusz 
Majcherkiewicz, II m-ce Jakub Mazur, III m-ce Filip Niemiec. 

- Ringo – dziewczynki: I m-ce Aya Elsemelehy, II m-ce Zofia Stanek, III 
m-ce Marzena Krupa. Chłopcy: I m-ce Jakub Mazur, II m-ce Filip Jo-
niec, III m-ce Mikołaj Korczak. 
- Serso – dziewczynki: I m-ce Aya Elsemelehy, II m-ce Oliwia Grzenia, 
III m-ce Alicja Urban. Chłopcy: I m-ce Mateusz Majcherkiewicz, II m-ce 
Filip Niemiec, III m-ce Mikołaj Korczak. 

S 

Konkurencja ringo dla młodszych dzieci. Gry i zabawy w Klubie „Mirage”. 

Gry i zabawy dzieci na szkolnej sali gimnastycznej w ramach „Akcji Zima z TKKF”. 
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- Szczudła – dziewczynki: I m-ce Aya Elsemelehy, II m-ce Madzia Maj-
cherkiewicz, III m-ce Marzena Krupa. Chłopcy: I m-ce Mateusz Maj-
cherkiewicz, II m-ce Jakub Mazur, III m-ce Dawid Joniec. 
- Kostki – dziewczynki: I m-ce Zofia Stanek, II m-ce Alicja Urban, III m-
ce Aya Elsemelehy. Chłopcy: I m-ce Filip Niemiec, II m-ce Kamil Ko-
walski, III m-ce Antoni Urban. 
- Drabina – dziewczynki: I m-e Magdalena Majcherkiewicz, II m-ce 
Oliwia Grzenia, III m-ce Alicja Urban, chłopcy I m-ce Filip Niemiec, II 
m-ce Antoni Urban, III m-ce Mateusz Majcherkiewicz. 
     W dniu 22 stycznia 2022 r. w hali pod balonem na osiedlu Kalino-
wym 17 odbyły się zajęcia piłkarskie dla grupy młodzieży (18 osób), 
zakończone turniejem piłkarskim. 

     W dniu 25 stycznia 2022 roku w świetlicy „Stowarzyszenia Mistrze-
jowice” „zorganizowano turniej tenisa stołowego (12 osób), w którym 
zwyciężyli: 
1. Kategoria dzieci młodszych: 
I m-ce Kuba Ochwat. 
II m-ce Michał Bułowiec. 
III m-ce Gabriel Bajor. 
2. Kategoria dzieci starszych: 
I m-ce Bruno Wolański. 
II m-ce Mateusz Dziura. 

III m-ce Patryk Kawa.  
     Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Sportowych na os. Teatralnym 
42 w dniach 17 i 24 stycznia 2022 roku odbyły się zajęcia siatkarskie 
zespołu TKKF „APOLLO” z udziałem 12 osób. 
     Ogółem z różnych form sportu i rekreacji skorzystało 57 dzieci 
i  młodzieży. Koordynatorem „Akcji Zima z TKKF” był instruktor Leszek 
Tytko, przy pomocy sędziów i wolontariuszy: Doroty Radomskiej, 
Anny Pieron, Darka Dudkiewicza, Zbigniewa Kiecia, Władysława Ło-
patki i Mikołaja Opacha. Podczas imprezy uczestników informowano 
o wsparciu finansowym i rzeczowym przez Spółdzielnie Mieszkaniową 
,,Mistrzejowice - Północ” i sponsorów.  
     Po zakończeniu każdej z imprez zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali drobne upominki, a wszyscy uczestnicy dostali napo-
je, owoce i słodycze. Ciekawy i atrakcyjny program, adresowany 
w szczególności do najmłodszych dzieci i młodzieży naszych spółdziel-
ców, potrafił w krótkim okresie zintegrować uczestników zajęć i cie-
szył się dużym powodzeniem. 
     W trudnym okresie panującej pandemii zachowano wszystkie 
rygory sanitarne, wynikające z obowiązujących, aktualnych przepisów 
w tym zakresie. W miesiącu lutym 2022 roku w Szkole Podstawowej 
Nr 144, pod przewodnictwem pani Doroty Radomskiej, dla dzieci 
młodszych przeprowadzono „Zimowe Igrzyska Olimpijskie”.   

 W dniu 11.02.22 roku nauczyciele w.f. SP 144 zorganizowali dla 
uczniów kl. III gry i zabawy ruchowe pod nazwą ,,Szkolne Igrzyska 
Olimpijskie”. Dzieci uczestniczyły w konkurencjach sportowych 
w formie obwodu stacyjnego. Każda klasa aktywnie spędziła godzinę 
na sali gimnastycznej.  

 Tydzień później 18.02.22 r. zaproszenie przyjęły dzieci wraz z pa-
niami z pobliskiego Przedszkola nr 144. Grupa trzylatków uczestniczy-
ła w grach i zabawach dostosowanych do ich wieku. Następnie od-
wiedziła nas grupa przedszkolaków z ,,zerówki”. Dzieci sprawdzały 
swoją sprawność ruchową, uczestnicząc w dziesięciu konkurencjach 
rekreacyjnych.  
     ,,Zerówkowicze” otrzymali pisemne zaproszenia na ,,Dzień Otwarty 
Szkoły”. Wszystkie dzieci, w liczbie 125, uczestniczące w grach i za-
bawach, otrzymały słodycze i napoje ufundowane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową ,,Mistrzejowice-Północ.” 

 Twarze tenisa stołowego z Małopolski  
 

ednym z Uczniowskich Klubów Sportowych na terenie Małopolski 
jest UKS „Królewski Biecz”. Prezesem tego Klubu jest nasz kolega 

Adam Dudek. W latach 80/90 XX wieku Adam brał udział w rozgryw-
kach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Krakowie, prowadzonej 

w ramach działalności Małopolskiego TKKF. Był zawodnikiem SZP 
„Orient”, a potniej SZP „Grom”. W późniejszych latach, gdy przeniósł 
się w swoje rodzinne strony, założył Uczniowski Klub Sportowy 
„Grom” Szerzyny, będąc we władzach tego Klubu. W swym długolet-
nim życiorysie ma liczne sukcesy sportowe, między innymi:  
- W roku 1973 wywalczył tytuł wicemistrzowski w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym w Kielcach, 
- Pracując w latach 1994-2005 w Wiedniu był założycielem Klubu 
Sportowego PSV „Grom”, nawiązujący do wcześniej wspomnianych 
nazw SZP „Grom” w Krakowie i UKS „Grom” Szerzyny, którego, jak już 
wcześniej wspomniałem, był założycielem, 
- W roku 2005 Zdobył brązowy medal w Światowej Polonijnej Olim-
piadzie, która odbyła się w Warszawie. Ponadto ma wiele indywidu-
alnych i zespołowych sukcesów, jako zawodnik, trener i wychowawca 
młodzieży, zarówno w Krakowie, Szerzynach i Bieczu. 
     Jako Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Królewski Biecz” 
prowadzi owocną działalność sekcji tenisa stołowego w tym Klubie. 
Od roku 2014 jest głównym organizatorem Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski Sędziów Tenisa Stołowego, organizowanych począt-
kowo w pierwszych dniach lipca, w ramach „Dni Biecza”, w hali spor-
towej w Bieczu. W roku 2019 VI Mistrzostwa odbyły się w Tuchowie, 
a w roku 2021 VII Mistrzostwa gościnnie były organizowane w Mu-
szynie, wspólnie z KSTS „Forhend” Muszyna. W roku bieżącym VIII 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sędziów Tenisa Stołowego 
odbędą się w dniach 18-19 czerwca w miejscowości Kościelec na 
Podhalu. Do udziału w Mistrzostwach organizatorzy już dziś serdecz-
nie zapraszają. Jak zwykle komunikat organizacyjny VIII Mistrzostw 

J 

Serso i inne konkurencje sprawnościowe. 

Angelika Czeluśniak - UKS „Królewski Biecz”. 
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zostanie w stosownym czasie zamieszczony w internecie.  
     Należy też wspomnieć, że jednym z czołowych tenisistów stoło-
wych z UKS „Królewski Biecz” jest Oskar Holeczko – syn obecnej żony 
Adama Dudka, który podczas Międzynarodowych Mistrzostw Sędziów 
Tenisa Stołowego każdorazowo jest współprowadzącym tę sportowo-
integracyjną imprezę tenisa stołowego.  

     Wyróżniającą się, młodą tenisistką stołową, reprezentującą UKS 
„Królewski Biecz”, jest Angelika Czeluśniak (16 lat), która mimo mło-
dego wieku ma już wiele sportowych sukcesów i osiągnięć. Zaczęła 
trenować pod koniec grudnia 2016 (tydzień po zajęciu 1 miejsca 
w swym pierwszym turnieju tenisa stołowego). Od roku 2021 uczęsz-
cza do szkoły sportowej. Dalej rozwija się w kierunku sportu. Zawsze 
pomagała przy turniejach, organizowanych przez UKS „Królewski 
Biecz". Uprzejmie informuję, że Adam Dudek, Oskar Holeczko 
i Angelika Czeluśniak są w gronie stałych uczestników mistrzostw oraz 
turniejów tenisa stołowego, organizowanych przez Małopolskie TKKF. 
Poniżej najważniejsze osiągnięcia Angeliki w tenisie stołowym. 
- 1 miejsce w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego kat. Klas I-IV 
Szerzyny: 07.12.2016, 
- 1 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego „ZIMA 2017”: Gorlice 
27.02.2017, 
- 1 miejsce w XXV Jubileuszowych Mistrzostwach Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym w kat. do lat 10: Kraków 8.04.2017, 
- 2 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego „WIOSNA 2017”: Gorlice 
26.05.2017, 
- 1 miejsce w Otwartym Wakacyjnym Turnieju Tenisa Stołowego 
Gminy Biecz: Biecz 08.06.2017, 
- 1 miejsce w Turnieju ,,GRAND PRIX” Małopolskiego TKKF w tenisie 
stołowym „JESIEŃ 2017”, w kat do lat 10: KRAKÓW 23.09.2017, 
- 2 miejsce w Półfinale Powiatowych Igrzysk Dzieci - w turnieju indy-
widualnym tenisa stołowego: Szerzyny 22.11.2017, 
- Podziękowanie wójta Gminy Szerzyny dla Angeliki Czeluśniak 
z Żurowej za szczególne osiągnięcia w tenisie stołowym i skuteczne 
programowania gminy Szerzyny na terenie województwa oraz powia-
tu: Szerzyny 15.07.2018, 
- 2 miejsce w Turnieju „GRAND PRIX” Małopolskiego TKKF tenisie 
stołowym „Jesień 2018”: Kraków 15.09.2018, 
- 1 miejsce w Otwartym Turnieju o „Puchar Zarządu UKS ,,Królewski 
Biecz” - kat: do VI kl. w tenisie stołowym: Biecz 11.10.2018, 

- 6 miejsce w Otwartym Turnieju o „Puchar Zarządu UKS ,,Królewski 
Biecz” - kat: OPEN w tenisie stołowym: Biecz 11.10.2018, 
- 2 miejsce w Półfinale Powiatu Igrzysk Dzieci w ind. Tenisie Stołowym 
Dziewcząt: Szerzyny 20.11.2018, 
- 1 miejsce w Turnieju „GRAND PRIX” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym „ ZIMA 2019” – kat. 11-15 lat: Kraków 9.02.2019, 

- 1 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego „ZIMA 2019”: Gorlice 
15.02.2019, 
- 1 miejsce w kat. dziewcząt w Turnieju Tenisa stołowego z okazji 
drugiego święta tenisa stołowego w gminie Tuchów: Tuchów 
23.02.2019, 
- 3 miejsce w Finale Powiatowym Igrzysk Dziecięcych w Tenisie Sto-
łowym: Tuchów 26.02.2019, 
- 2 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży Szkolnej o „Pu-
char Wójta Gminy Lisia Góra”: Pawęzów 11.05.2019, 
- 1 miejsce w turnieju „Szkół Podstawowych” rocznik 2004 i młodsi: 
Gorlice 16.05.2019, 
- 1 miejsce w Otwartym Turnieju o „Puchar ,,Ligi Czarnej Kawy” 
z okazji 70.Lecia Nowej Huty w kat. dziewcząt 11-15 lat: Kraków 
02.06.2019, 
- 4 miejsce w Turnieju ,,Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym ,,Lato 2019“ , kat: 11-15 lat: Kraków 21.09.2019, 
- 2 miejsce w Półfinale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt: Szerzyny 19.11.2019, 
- 2 miejsce w Finale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Teni-
sie Stołowym Dziewcząt: Szerzyny 29.11.2019, 
- 1 miejsce w kat. Dziewczęta 2006-2005 w Turnieju Mikołajkowym 
Tenisa Stołowego: Tuchów 08.12.2019, 
- 1 miejsce w kategorii młodzież – dziewczęta, w VI Mikołajkowym 
Turnieju Tenisa Stołowego: Wojnicz 15.12.2019, 
- 4 miejsce w III Otwartym „Grand Prix” Podkarpacia Amatorów ku 
Pamięci Marcina Przydzielskiego: Żyraków 21.12.2019 (4 edycja Tur-
nieju Tenisa Stołowego o „Puchar Burmistrza Wojnicza”)  
- 1 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego w kat. MŁODZIEŻ – dziew-
częta: Wojnicz 08.03.2020, 
- 2 miejsce w kategorii MŁODZIEŻ – dziewczęta, w finale „GRAND 
PRIX” TENISA STOŁOWEGO: Wojnicz 08.03.2020. 
     Zapewne, to jeszcze nie koniec osiągnięć i zdobyczy Angeliki 
w tenisie stołowym i wiele jeszcze o Niej usłyszymy. Serdecznie po-
zdrawiamy Angelikę, Adama i Oskara.

Angelika Czeluśniak w towarzystwie prezesa  
UKS „Królewski Biecz” – Adama Dudka. 

Trofea zdobyte przez Angelikę Czeluśniak 
w imprezach tenisa stołowego. 
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Z obrad Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

 Małopolskiego TKKF 
 

zanowni Państwo! W dniu 28 lutego 2022 roku, w siedzibie Biura 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF przy ul. Lenartowi-

cza 14 w Krakowie, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Wkroczyliśmy w rok 2022, rok 
Jubileuszu 65.Lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, który 
był jednym z punktów obrad Prezydium ZW Małopolskiego TKKF. 

Oprócz zagadnień związanych z tym Jubileuszem, tematyką obrad 
Prezydium były informacje z działalności imprezowej Zarządu Woje-
wódzkiego w okresie od ostatniego posiedzenia Prezydium, czyli od 
22 listopada 2021 roku, a także wstępna informacja na temat kampa-
nii sprawozdawczo-wyborczej w Małopolskim TKKF, w zbliżającej się 

kadencji 2023 -2027. Mając na względzie powyższe zagadnienia po-
rządek obrad Prezydium ZW Małopolskiego TKKF był następujący. 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie-
porządku obrad. 
2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 22.11.2022 oraz przyjęcie 
protokołu: ref. sekretarz Dorota Radomska. 
3. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia 
Zarządu Wojewódzkiego z dnia 4.12.2021 r. – ref. sekretarz Dorota 
Radomska.                                                                                                                     
4. Ocena przeprowadzonych imprez sportowo-rekreacyjnych od lipca 
od 23 listopada 2021 do 31.12.2021: 
    - XXII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach - Brze-
sko 27.11.2021 
    - „Grand Prix” TKKF pn. „EURO-2021" w Piłce Nożnej Halowej - 
Kraków 5.12.2021 
   - II Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Piłce Nożnej Halowej - Zie-
lonki  5.12.2021 
  - Wojewódzki Finał „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym - Kra-
ków 18.12.2021 - ref. prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                                     
5.Rozliczenie zadań zleconych do: 
    - Gminy Miejskiej Kraków,  
    - Ministerstwa Sportu i Turystyki, przez Mazowieckie TKKF, 
    - Województwa Małopolskiego ( – ref. wiceprezes Karol Oleksy), 
6. Informacja o złożonych grantach: 
    - Gmina Miejska Kraków,  
    - Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
    - Województwo Małopolskie, ( – ref. wiceprezes Karol Oleksy). 

S 

Medale zdobyte przez Angelikę Czeluśniak w tenisie stołowym. 

Obraduje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
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7.Rozpatrzenie odwołania Ogniska TKKF „Jura” Wolbrom od decyzji 
Komisji Gier Zespołowych przy MTKKF – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8. Rok 2022 – Jubileusz 65.lecia TKKF w Małopolsce - ref. Wł. Łopatka.  
9.Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. K. Oleksy 
10.Wstępna informacja na temat kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w Małopolskim TKKF – ref. wiceprezes Karol Oleksy.         
 11.Zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF – (uchwała) – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków – ref. Dorota Radomska.  
     W trakcie obrad przyjęto kilka uchwał i informacji, między innymi:  
- w sobotę 26 marca 2022 roku w dużej hali sportowej KS „Brono-
wianka” odbędzie się I Otwarty Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF w Tenisie Stołowym, 
- 23 kwietnia br. w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” odbędą się 
XXX Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. 

- w dniach 16-19 czerwca 2022 roku w Sierakowie Wielkopolskim 
odbędzie się uroczystość z okazji 65.lecia TKKF. W uroczystości tej 
wezmą udział m.in. osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi za działalność na niwie sportu i rekreacji. Podczas 
pobytu w Sierakowie odbędzie się także coroczna Festiwal Sportu i 
Zdrowia w kilkunastu konkurencjach. 
   - z początkiem września br. planowane jest również uroczyste spo-
tkanie z okazji 65.lecia Małopolskiego TKKF na terenie ośrodka spor-
towego w Bukownie, 
- w dniach 21-22 września br. na obiektach KS „Bronowianka” odbędą 
się VII Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta 
Miasta Krakowa”. 
    Ponadto Prezydium zaproponowało odbycie posiedzenia Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w sobotę 9 kwietnia 2022 roku. 
      
   

                                                                                                             

           

 

 
Hołdowanie tradycji w Małopolskim TKKF – Tłusty czwartek 

 
zanowni Państwo! Tłusty czwartek, jak nakazuje tradycja, jest 
świętem, które uwielbiają niemal wszyscy. Tego dnia można, 

a wręcz należy, objadać się pączkami. Jeśli tego nie zrobimy, grozi 
nam nieszczęście przez kolejny rok - tak mówi jeden ze związanych 
z tym świętem przesądów. Niektórzy smażą faworki, zwane w niektó-
rych rejonach Polski chrustem. Wyjaśniamy, dlaczego w tłusty czwar-
tek je się pączki, kiedy obchodzimy to święto, a także, jakie są przesą-
dy, zwyczaje i powiedzenia z nim związane – w Polsce i w świecie.  
     Tłusty czwartek jest świętem ruchomym. Jego data zależy od tego, 
kiedy wypada Wielkanoc. Pewne jest, że tłusty czwartek poprzedza 
tzw. „ostatki” i Środę Popielcową oraz wypada w czwartek. Można 
wtedy, a nawet trzeba, najeść się do syta. W roku 2022 tłusty czwar-
tek przypadał w czwartek 24 lutego.         
     Tłusty czwartek nazywany był mięsopustem, ponieważ już nieba-
wem (na czas Wielkiego Postu) „mięso opuszczało człeka na długie 

tygodnie’’. Nazwa ta nawiązuje do nazwy karnawał – z łaciny carne 
vale i carne levare, co dosłownie oznacza rozstanie z mięsem. Jedne 
źródła mówią, że początki tłustego czwartku w Polsce sięgają XVI 
wieku, a inne, że dopiero XIX wieku. Nam podoba się pierwsza wer-
sja, bo wiążę się z legendą, a opowieści z przeszłości, to coś, co zwy-
kle pobudza naszą wyobraźnię. 
     Legenda ta jest związana z okrutnym krakowskim burmistrzem 
o nazwisku Combr. Burmistrz tak bardzo dał się we znaki kobietom, 
które handlowały na Rynku, że kiedy zmarł (w czwartek przed Środą 
Popielcową), handlarki zamiast zalać się łzami, urządziły huczną za-
bawę z pijatyką i tańcami, krzycząc, że umarł Combr. Zaczepiały prze-
chodzących przez rynek mężczyzn, zmuszając ich do tańca i oddawa-
nia wierzchnich ubrań – za krzywdy doznane  od Combra. Z radości, 
że uwolniły się od okrutnika, krakowskie przekupki postanowiły świę-
tować rocznicę jego śmierci właśnie w tłusty czwartek, a tę zabawę  

S 

Obraduje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  
Obradom przewodniczy Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
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nazwano babskim combrem (nazwa ta wciąż funkcjonuje na południu 
Polski). Trudno powiedzieć, czy istniał okrutny burmistrz Combr. Na 
pewno w Krakowie babski comber obchodzono od średniowiecza. 
Trudno też powiedzieć, czy to przekupkom zawdzięczamy, że tego 
dnia zajadamy się faworkami i pączkami. Trudno też powiedzieć, skąd 
ten zwyczaj dotarł do Polski. Na pewno tłuste wypieki lądowały na 

polskich stołach z okazji różnych uroczystości, m.in. pogrzebów. 
Pączki zaczęto podawać w tłusty czwartek około XVII wieku, ale po-
czątkowo był to rarytas miejski i dworski, na wsi pojawił się z tej 
okazji około 200 lat później. Ówczesne pączki różniły się od tych, 
którymi teraz się zajadamy.  

 

      

     Dawniej pączki pieczono z ciasta chlebowego, a zamiast słodkiego 
nadzienia, w środku umieszczano słoninę, a nawet podawano ze 
skwarkami. W bogatszych domach takie zapustowe pieczywo smażo-
no na głębokim tłuszczu, najczęściej na smalcu - w biedniejszych 
smażono na blasze. Z tłustym czwartkiem związanych jest wiele prze-
sądów. Najważniejszy mówi o tym, że w tłusty czwartek trzeba zjeść 
coś słodkiego; jeśli nie zjemy żadnego pączka, to skazujemy się na 
klęskę. Według kolejnego przesądu ważna jest liczba zjedzonych 
pączków. Decyduje ona o tym, czy rok będzie szczęśliwy – im więcej 
pączków zjemy, tym więcej szczęścia w nowym roku.  
     Dawniej w tłusty czwartek podawano słoninę, boczek i alkohol. 
Klasyczny pączek ma 300-400 kcal, waży 55-70 g i jest smażony na 
smalcu. Żeby spalić kalorie, zdobyte dzięki zjedzeniu jednego pączka, 
należy biec 30 minut. Miłym zwyczajem jest wysyłanie życzeń na 
tłusty czwartek do swoich przyjaciół i znajomych.  
     We Włoszech tłusty czwartek nazywany jest „Giovedi Grasso”; 
Wieczorem, dziesięć dni przed Wielkim Postem, spożywa się posiłek 
z wędzonego mięsa. W Hiszpanii tłusty czwartek świętuje się, jedząc 
ciasta Bizcocho oraz Mona. W Niemczech odpowiednikiem tłustego 
czwartku jest Weiberfastnacht. Dzień ten jest częściowo wolny od 

pracy, którą kończy się przed południem. Umowną chwilą, by rozpo-
cząć świętowanie, jest godzina 11.11.  
     We Francji obchodzi się „Mardi Gras”, czyli tłusty wtorek. Francuzi 
jedzą wtedy pączki, ale sięgają też po gofry, naleśniki z konfiturą lub 
bitą śmietaną. Brytyjczycy, podobnie jak Francuzi, świętują we wtorek 
i jedzą głównie pancake, czyli inny rodzaj naleśników. „Pancake Tu-
esday” jest także obchodzony w Irlandii, Australii, Nowej Zelandii oraz 
Kanadzie. W Hiszpanii tego dnia je się popularne ciastka „churros”. Są 
to paluszki o przekroju gwiazdy. Choć same w sobie nie są słodkie, 
stają się takie poprzez formę podania – polewa się je ogromną ilością 
karmelu, czekolady i bitej śmietany. Holendrzy w tłusty czwartek 
jedzą „Oliebollen”, które przypominają nasze racuchy. 
     Kochani! Szanujmy narodowe tradycje i obyczaje. Z nich składa się 
nasze życie, przywiązanie do środowiska, w jakim przyszło nam żyć, 
i do bliskich nam ludzi, którzy są naszym wsparciem w wielu życio-
wych chwilach i sytuacjach. Szanujmy dawne zwyczaje i obrzędy, bo 
umilają nam wspólnie spędzany czas i wzbogacają nam życie. Ten 
słodki, znany od dawna zwyczaj, choć w skromnym gronie, obchodzi-
liśmy również Biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  
 
 

 Kącik poezji i humoru  
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

   
zanowni Państwo! W moim domowym archiwum odnalazłem 
kilka zapomnianych już wierszy sprzed wielu lat, będące próbą 

odnalezienia w ówczesnym świecie własnej osobowości oraz związa-
nej z tym własnej wizji twórczości literackiej.  
     Były to moje pierwsze, nieokiełznane jeszcze próby twórczości, 
które w takiej, czy innej formie przetrwały po dziś dzień, będąc odgło-

sem minionych lat i czasu wspomnień, które gdzieś w zakamarkach 
domowego zacisza zostawały w uśpieniu. Poniżej dwa moje utwory 
z początków lat 60. XX wieku, które po ponad pięćdziesięciu latach 
zechciały wyjść na świat: „Narodziny wiersza” i „Majowe święto”. 
     Z pozdrowieniami Władysław Łopatka. 

S 

Od lewej: Katarzyna Szwed, Karolina Widła, Teresa Łopatka, Karol Oleksy, Mikołaj Opach i Leszek Tytko. 

https://mamotoja.pl/wierszyki-i-przyslowia-na-tlusty-czwartek,tlusty-czwartek-artykul,13453,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wierszyki-i-przyslowia-na-tlusty-czwartek,tlusty-czwartek-artykul,13453,r1p1.html
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Narodziny wiersza 
Wyrwał się koń 
Mojej wyobraźni, 
Wypadł wierszem 
Galopem słowa się toczą. 
Zamiast przecinków 
Iskry spod kopyt złocą, 
Zamiast uprzęży 
Rząd liter grzbiet osacza, 
A stuk podkowy  
Rym tego wiersza wyznacza. 
                 
Pije słów wodę koń wiersz, 
Wiersz pług w zagonie jęczy, 
W polu wiersz ptak 
Gwiżdże na świat, 
A człowiek wiersz się męczy. 
 
 

Majowe święto 
Mój stary obraz się rozgadał 
Spojrzał w okno, 
Wyszedł na stół, 
Wszedł w starą książkę 
I życzenia jej składał. 

Więc suną rzędem 
Pożółkłe poematy 
„Listy do Matki” 
„Białe Wiśniowe Kwiaty” 
Pokryły obrus 
W majowym majestacie, 
Stare „Wiatraki” 
I romantyczne postacie 
Zaśpiewał obraz  
Piórem na powitanie 
I nowy wiersz - obraz 
Zawisł na mojej ścianie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wszystkiego najlepszego w roku 2022 – roku Jubileuszu 65.lecia TKKF, życzy członkom 
i sympatykom TKKF Sławomir Rudawski – Prezes Ogniska TKKF „Gwarek” Bukowno. 
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Zaproszenie do udziału w I Turnieju z Cyklu Otwartych Turnie-
jów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Informacja wraz z zaproszeniem na I Turniej z Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
 w Tenisie Stołowym – Cztery Pory Roku. 
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arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie również informuje, że w sobotę 23 kwietnia 2022 roku od-
będą się jubileuszowe, XXX Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. Zawody odbędą się w dużej 

hali sportowej KS „Bronowianka”. Regulamin i informacja dot. XXX Mistrzostw będą dostępne na stronie interne-
towej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF. Grzecznościowo infor-
macja o XXX Mistrzostwach będzie też zamieszczona na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku 

Tenisa Stołowego, za co już z góry, za naszą dobrą współpracę, bardzo serdecznie dziękuję kolegom z Krakowskiego 
PZTS. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Władysław Łopatka. 

 

Ciekawostki siatkarskie 
 

 dniu 14.02.2022 roku doszło do ciekawego spotkania w siat-
kówce mężczyzn pomiędzy zespołami z Buska-Zdroju i Proszo-

wic. Mecz był ciekawy i bardzo wyrównany. Niestety zespół z Buska 
okazał się niezbyt gościnny i zwyciężył kolegów z KS Proszowice 3:1. 
W składzie Proszowickiego zespołu wystąpili: Paweł Mierzwa, Michał 
Nawrot, Bartłomiej Tokaj, Kamil Tokaj, Adrian Nowak, Jacek Nagło, 

Daniel Kwiecień. W składzie drużyny z Buska wystąpili: Mariusz 
Zdziebko, Tomasz Opozda, Szymon Knapik, Bartłomiej Maj, Rafał 
Kozłowski, Mateusz Makówka i Szymon Gołębiowski. Miłym akcen-
tem było wyróżnienie najlepszych zawodników obu drużyn upomin-

kami Małopolskiego TKKF oraz Miasta i Gminy Buska: Bartka Tokaja 
z KS „Proszowice” i Tomasza Opozdy – rozgrywającego z Buska.  Mecz 
rozegrano w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Busku. 
Sędzią głównym meczu był Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego 
TKKF, który w tym czasie przebywał na wypoczynku sanatoryjnym 
w Busku-Zdroju. Współorganizatorem wydarzenia ze strony gospoda-

rzy byli panowie Mariusz Zdziebko i Czesław Juszczyk. Myślę, że 
wkrótce uda się rewanż w Proszowicach - powiedział po meczu kapi-
tan proszowickiego zespołu Jacek Nagło. Gratulujemy! 

 

Z 

W 

Zespół KS Proszowice uczestniczący w turnieju siatkarskim w Busku. Zwycięski zespół siatkarzy z Buska. 

Pamiątkowe zdjęcie siatkarzy Buska-Zdrój i Proszowic, uczestniczących w turnieju w Busku. Pierwszy z prawej Leszek Tytko  
- Prezes Małopolskiego TKKF, jako sędzia rozegranego meczu towarzyskiego w siatkówce. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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V „Grand Prix” Polski Weteranów w Tenisie Stołowym  
w Zielonej Górze w dniach 15-16.01.2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najlepsze zawodniczki w kat. 65+ w towarzystwie Lucjana Błaszczyka 
 – byłego reprezentanta i wielokrotnego indywidualnego mistrza Polski, mistrza Europy w mikście i ćwierćfinalisty mistrzostw świata w tenisie stołowym. 

Na fotografii: 1 miejsce Halina Siewert, 2 miejsce Halina Kiersznicka, 3 miejsce Magdalena Łapińska. 

. 

Leszek Tytko, Prezes Małopolskiego TKKF, wręcza upominki wyróżnionym siatkarzom z Proszowic i Buska. 
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Z upływem czasu – z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny  „Kuriera” – redaguje Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy 

  
 
 
 

 
 

Fotografia archiwalna. Ogólnopolski Motocyklowy Rajd Kobiet 
Nowa Huta 30.09. 1956 rok. 

  
 
 
 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
   • Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 
   • Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
   • Akcji prozdrowotnych: gimnastyka dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegi, pływanie wraz z agua fitness. 
   • Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

   • Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 
 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810, NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, 

www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka - Redaktor Naczelny, 
Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy, Józef Szczepanek i Leszek Milli – Członkowie Zespołu. 

 

http://www.tkkf.com/

