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Rok 2022 – rokiem Jubileuszu 65.lecia TKKF
 

I „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym za nami 
 

 sobotę 26 marca 2022 roku w małej hali sportowej KS „Brono-
wianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się I Otwarty 

Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. 
W imprezie udział wzięło około 160 uczestników, w tym: 104 zawod-
niczki i zawodników oraz organizatorzy turnieju, sędziowie, trenerzy, 

rodzice i opiekunowie zawodników.  
I. Zawodnicy reprezentowali następujące kluby, Ogniska TKKF 
i miejscowości: „Polonia” Wilczkowice, UKS „Królewski Biecz”, UKS 
„Centrum” Kraków, GOK Charsznica, KS „Bronowianka, „Top – Set” 
Kraków, MOKSiR Czchów, UKS „Joola” Kraków, TKKF „Apollo” Kraków, 
LKS „Dobrzanka” Dobra, CAS „Fruwająca Ryba”, Rząska, Trzebinia, 
Kraków i okolice.   
 II. Zawody przeprowadzono w kategorii kobiet i mężczyzn w nastę-
pujących grupach wiekowych: 
- gry indywidualne dziewcząt i kobiet: do lat 10, 11-15, 16-60 lat, 60+, 
- gry indywidualne chłopców i mężczyzn: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 

lat, 46-60 lat, 60+, 
- gry indywidualne „open” i gry deblowe „open”.  
 III. W turnieju, w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych, 
uzyskano następujące wyniki: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Kira Koshelieva z Krakowa. 

2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Anna Dudek (Kraków), 
miejsce II zajęła Aleksandra Foszcz (Kraków), III Natalia Hajduga 
(MOKSiR Czchów), a IV Amelia Kowalik (Kraków). 
3, Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Dąbrowska (GOK 
Charsznica), miejsce II Ewelina Piotrowska (UKS „Joola”), III Kinga 

Jabłońska (Kraków), a IV Angelika Czeluśniak (UKS „Królewski Biecz”). 
4. Wśród pań 60+ zwyciężyła Magdalena Łapińska (Kraków), miejsce II 
zajęła Katarzyna Biedrzycka (Kraków), a miejsce III Agnieszka Macie-
jowska (Kraków).  
5. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Stanisław Sowa (KS „Bro-
nowianka” Kraków, miejsce II zajął Dawid Płoskonka (Kraków), III 
Nikodem Dulak (Kraków), a IV Piotr Ulman (Kraków). 
6. Wśród chłopców 11-15 lat zwyciężył Jakub Saletnik (Kraków), miej-
sce II zajął Artur Pis (LUKS Skrzyszów), III Dawid Tomkowski (MOKSiR 
Czchów), a IV Kacper Trześniowski (MKS „Centrum” Kraków). 
 7. Wśród mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Damian Jedynak („Polonia” 

Wilczkowice), miejsce II zajął Michał Dąbek (MKS „Centrum” Kraków),   
III Przemysław Łata (Kraków), a IV Mateusz Sikoń (Kraków). 
 8. W grupie zawodników 46-60 lat zwyciężył Jan Pasieczny (MKS 
„Centrum” Kraków”, miejsce II zajął Dariusz Kaliciak, III Wojciech 
Szymański (Sędziszów), a IV Robert Perek („Polonia” Wilczkowice).  

 

W 

Uczestnicy turnieju do lat 15. Weterani tenisa stołowego, Jan Miękina i Aarne Puu,  
 

Kira Koshelieva – najmłodsza zawodniczka turnieju ze swoim tatą. Piotruś Żurowski – najmłodszy zawodnik  turnieju. 
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9. Wśród zawodników 60+ zwyciężył Jerzy Miśkowiec (LKS „Dobrzan-
ka” Dobra), miejsce II zajął Jan Mrózek (LKS „Dobrzanka”, III Wiesław 

Rygiel (Kraków), a IV Aarne Puu (Kraków).  
10. W grach indywidualnych „open” zwyciężył Jan Pasieczny (MKS 
„Centrum” Kraków), miejsce II zajął Dariusz Kaliciak, III Wiesław Ry-
giel (Kraków), a IV Damian Jedynak („Polonia” Wilczkowice). 
11. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Damian Jedynak – 
Dariusz Kaliciak, miejsce II zajęła para: Bartosz Gieroń – Wojciech 
Sendor, III para: Jan Mrózek – Jerzy Miśkowiec, a IV para: Adam Du-
dek – Sebastian Lech. 
12. Zawodniczką najmłodszą turnieju była Kira Kosheliewa (Kraków), 
a zawodnikiem najmłodszym Piotr Żurowski (GOK Charsznica). 
13. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach 
i grupach wiekowych, w grach indywidualnych, grach indywidualnych 
„open” i grach deblowych, otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.  

Ponadto zawodnicy do lat 15 otrzymali napoje i słodycze, które 
w imieniu Organizatora wręczali Prezes Małopolskiego TKKF Leszek 

Tytko i Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF” Władysław 
Łopatka. Sprawy organizacyjno-fiskalne i weryfikację zawodników 
prowadził wiceprezes Małopolskiego TKKF Karol Oleksy. 
14. Prowadzenie i sędziowanie zawodów zabezpieczali sędziowie 
Krakowskiego OZTS - Józef Mierzwa i Andrzej Wieczorek, a obsługę 
medialną imprezy sprawował „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
15. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

Uwaga! W sobotę 23 kwietnia 2022 roku w dużej hali sportowej KS 

„Bronowianka” odbędą się XXX Jubileuszowe Mistrzostwa Małopol-
skiego TKKF w tenisie stołowym - serdecznie zapraszamy. 
 
 

 
 

 

 
Grają zawodniczki w kategorii 60+. Po lewej pani Agnieszka Maciejowska, po prawej pani Magdalena Łapińska.  

Przy stoliku sędziowskim mąż pani Magdy. 
 

Najlepsi zawodnicy w grupie wiekowej do lat 10. Najlepsze zawodniczki w grupie wiekowej 11-15 lat. 
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Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
 

zanowni Państwo! Dzień 3 maja jest chlubnym dniem w kartach 
naszej historii. W tym dniu, prócz Konstytucji Majowej, uchwalo-

nej w dniu 3 maja 1971 roku, w roku 1957 do życia powołano Towa-

rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które w tym roku obchodzi 
Jubileusz 65.lecia swej działalności. 
     Temat ten szeroko był opisany w „Kurierze” Nr 25 z dnia 2 grudnia 
2017 roku z okazji Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF i uroczystej 
gali, która odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu 
Wszystkich Świętych w Krakowie.    
     Od tego czasu znowu minęło pięć lat. Małopolskie TKKF, podobnie 
jak inne organizacje wojewódzkie, rozpoczęło nowy etap swej dzia-
łalności. Mimo wciąż pogarszających się warunków finansowo-
ekonomicznych i negatywnych skutków sytuacji pandemicznej 
w kraju i województwie, nadal realizowany jest bogaty program 
sportowo-rekreacyjny, adresowany do wszystkich środowisk i grup 
społecznych Krakowa i Województwa.  
    Jubileusz 65.lecia Małopolskiego TKKF będziemy obchodzić znacz-
nie skromniej, w mniej licznym gronie działaczy i sympatyków Towa-
rzystwa, którzy przetrwali ten trudny do działalności czas na rzecz 

społeczności lokalnej, czas dla sportu i rekreacji fizycznej we wszyst-
kich środowiskach i grupach społecznych Krakowa i Małopolski.   
     Raz jeszcze wspomnę, że kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń dla 

sprawy sportu i rekreacji ze strony urzędujących członków Prezydium 
i pracownic Biura Zarządu, udało się szczęśliwie przebrnąć przez ten 
najcięższy okres, jakiego nigdy nie przeżywaliśmy w historii TKKF. Było 
to kosztem narażenia własnego zdrowia i życia. Jakie należy podjąć 
działania i decyzje, aby utrzymać i kontynuować dalszą działalność 
w tym trudnym, niekorzystnym okresie? Wszyscy jesteśmy zgodni, że 
trzeba uczynić wszystko, by Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
i jego zamiejscowe struktury nadal funkcjonowały.  
     Czy pojedziemy dalej? – na to pytanie trudno dziś odpowiedzieć. 
Temat ten był jednym z punktów porządku obrad Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF, odbytych w siedzibie Biura Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF w dniu 9 kwietnia 2022 roku. Poniżej porzą-
dek obrad tego posiedzenia. 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - ref. prezes Leszek Tytko. 

S 

Pamiątkowe ujęcie najlepszych par deblowych. 

Obraduje Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Członkowie Zarządu - od lewej: wiceprezes Tadeusz Waśko,  
Andrzej Staszczyk, Leszek Milli i Leon Pitucha. 
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3.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu z dnia 4.12.2021, przyjęcie protokołu - ref. se-
kretarz Dorota Radomska.                                                                                                                
4.Przyjęcie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej za rok 2021                                                        

- ref. Przewodniczący Komisji - Władysław Łopatka 
5.Informacja o realizacji programu „III wiek w Małopolskim TKKF 
w roku 2021” - ref. wiceprezes Tadeusz Waśko. 
6. Analiza stanu organizacyjnego Małopolskiego TKKF za rok  2021. 

Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia członków Małopolskiego 
TKKF z rejestru - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
7.Wykonanie budżetu w roku 2021 - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel.                                                                                                  
8.Informacja o wykonaniu zadań programowych w 2021 roku -
sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF za rok 2021 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
9.Zadania do realizacji przez Małopolskie TKKF w 2022 roku -                                                             
- ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
10.Budżet 2022 roku – ref. skarbnik Elżbieta Chmiel.                                                                                                                             
11.Informacja z prac Zarządu Głównego TKKF – ref. Karol Oleksy – 
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF. 
12.Rok 2022 – Jubileusz 65 lat TKKF – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
13.Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Małopolskim TKKF w roku 
2022  – ref.  wiceprezes Karol Oleksy. 
14.Wolne wnioski i sprawy różne 
15.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków - ref. Przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków. 
     Do poruszanej tematyki Zarząd przyjął stosowne uchwały i wnioski. 
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad uzgodniono termin uroczyste-
go spotkania koleżeńskiego na dzień 3 września 2022 roku. Gospoda-
rzem uroczystości ma być Ognisko TKKF „Gwarek” Bukowno 
z prezesem Ogniska Sławomirem Rudawskim.   
                                                                                                                                                    

 

Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. – Oddział 
Kraków, mistrzem Hutniczej Ligi Piłki Siatkowej 

 
 dniach 21 listopada 2021 roku i 9 kwietnia 2022 roku odbyły 
się kolejne rozgrywki Hutniczej Ligi Piłki Siatkowej. Z uwagi na 

sytuację pandemiczną (Covid-19) rozgrywki przeprowadzono na raty 
– startowało w nich 9 drużyn. Jesienią 2021 roku wyłoniono półfinali-
stów „Ligi”, którymi były drużyny: ZK-Reprezentacja, Tabular, ZSZ 
HTS, ZK-Oldboje. Pozostałe drużyny walczyły o miejsca 5-9. Drużyny 

walczyły systemem „każdy z każdym”, a w półfinałowych rozgrywkach 
uzyskano następujące wyniki: 
 ZK-Reprezentacja –  ZSZ – 2:0,    

-„-     -„-           -  ZK Oldboje  – 2:0 

-„-        -„-                 - Tabular         –  2:0  
     Mistrzem Hutniczej Ligi została drużyna ZK – Reprezentacja, miej-
sce II zajął zespół „Tabular”, III ZK- Oldboje, a IV ZSZ HTS. Drużyna ZK-
„Oldboje” zagrała pod patronatem Zakładu Koksownia  (po likwidacji 
Zakładu Wielkie Piece – Stalowni). Dobrze, że są tacy ludzie, jak: 
dyrektor Ryszard Opyrchał – pasjonat sportu, ale głównie siatkarz, 
Krzysiu Kozaczka – człowiek dawnego Ogniska TKKF „Elektromontaż”, 
a później pracownik, zawodnik i kapitan drużyny Koksowni, czy moja 
skromna osoba – Tadeusz Kowalczyk (emeryt) i członek Zarządu  
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  

     Najlepszym MVP rozgrywek został Kamil Banaś z reprezentacji ZK 
(Koksowni). Na zakończenie rozgrywek „Ligi” drużyny zostały obda-
rowane pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Nie sposób 
podziękować takim ludziom, jak Zbigniew Gąska, Krzysztof Karwow-
ski, Boguś Pierucki – główni organizatorzy Hutniczej Ligi Siatkówki. 
Warto zaznaczyć, że zawodnicy musieli zostawić dużo serduszka na 

boisku, żeby osiągać zajęte miejsca, przypisane poszczególnym dru-
żynom. Zaznaczę także, że klimat rozgrywek „Ligi” był wspaniały 
i współpracujące ze sobą załogi bardzo się integrują, a to – myślę, jest 
bardzo piękne. Liczę, że już jesienią znowu się zobaczymy w hali.  
(Opiekun drużyny ZK – Tadeusz Kowalczyk.) 

W 

Przy pracy członkowie ZW MTKKF: wiceprezes Karol Oleksy, sekretarz 
Dorota Radomska i Aleksander Kamiński. 

Zwycięska drużyna Koksowni. W dolnym rzędzie (drugi od lewej) 
 Tadeusz Kowalczyk – opiekun drużyny. 

Zwycięski taniec siatkarzy Koksowni. 
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 Twarze ludzi kultury,  

sportu i rekreacji fizycznej   
 

ednym ze znanych, szanowanych krakowskich dziennikarzy, auto-
rów książek i wydawców, a także wielkim fanem i sympatykiem 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, jest pan Andrzej Domagal-
ski. Na swoim koncie ma blisko 6 tysięcy artykułów, z czego niemal 
dwie trzecie jest poświęcone wydarzeniom z terenu gminy Dobczyce. 
Niedawno ukazała się „Monografia Ogniska TKKF w Dobczycach” Jego 
autorstwa, opisująca 60 lat dziejów jednego z najstarszych stowarzy-
szeń TKKF w Małopolsce. Premiera książki zbiegła się z obchodami 
Jubileuszu 60-lecia TKKF, zaś jej autor był gościem specjalnego spo-

tkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach. Wszystko to 
nie przeszło bez echa i Pan Andrzej za swoje przywiązanie do Ziemi 
Dobczyckiej, opiewanie jej dziejów i za całokształt swej działalności, 
otrzymał Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.  
     Było to w piątkowy wieczór, 31 stycznia 2020 roku, gdy Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, z inicjatywy miejscowego Ogniska 
TKKF, gościła Pana Andrzeja Domagalskiego, znanego dziennikarza, 

autora wielu książek, tomików poezji, miłośnika sportu i Dobczyc, 
który przez lata pisał dla czasopism „Tempo” i „Dziennik Polski”. W 
bibliotecznym zaciszu opowiadał o swoich pasjach, życiowych do-
świadczeniach i zamiłowaniu do Dobczyc i Ziemi Dobczyckiej.  
     Wieloletni, niezwykle utalentowany, kulturalny i wrażliwy dzienni-
karz sportowy („Tempo”, „Super Tempo”, „Dziennik Polski”), kroni-
karz kultury studenckiej, w drugiej połowie lat 70. XX wieku był sze-

fem programu Studenckiego Centrum Kulturalnego „Rotunda” 
w Krakowie (pomysłodawca i realizator JAZZ JUNIORS, twórca KIKS-u: 
Konkurs Inicjatyw Kabaretów Studenckich oraz Krakowskich Remini-
scencji Teatralnych); Jego wiersze znalazły się m. in. w Studenckim 
Almanachu Poetyckim”. Opublikował dwa tomiki wierszy: „Mosty 
fikcji” i „Tego dnia, tamtej nocy”. Wraz z Leszkiem Kwiatkowskim 
napisał książkę „Kabaret w Polsce 1950 – 2000”, a ostatnio „Mono-
grafię Ogniska TKKF w Dobczycach”. Jest współautorem publikacji 
„Studenckie festiwale teatralne”, „Boży doping” i „Pieśń nad pieśnia-

mi.” Od kilku lat publikuje również w roczniku kulturalnym „PIOSEN-
KA” oraz kwartalniku humanistycznym „Niepodległość i pamięć” – 
w tym ostatnim zamieszcza teksty w dziale „Archiwum kultury stu-
denckiej”. Poniżej jeden z wielu Jego poetyckich utworów. 

                                   Przemijanie  
Wpatrzeć się w rzekę, w której woda i czas płyną 
 i uzmysłowić sobie, że wszyscy spłyniemy jak rzeka, 
 że nasze twarze miną tak, jak mija oglądana woda 
 i czuć, że bezsenność to snu naszego twarz druga,  
co śni, że to jeszcze wciąż jawa.  
Poznać dogłębnie, że dzień lub lata,  
to tylko symbol człowieczych zmagań, człowieczego czasu  
i ból doznany od czasu w godzinie prawdy,  
jedynej godzinie, która przychodzi punktualnie,  
ujęta w białych koni odpoczynek miękki.  
A życie nasze, jak rzeka bez końca,  
co mija, trwając o ciągle innym lustrze, 
 wciąż ta sama w przemijaniu.  
Przemijamy, odchodzimy, 
 wpatrzeni w lustra wody i czasu. 

 

     Poniżej Kilka słów wspomnień Andrzeja o TKKF. 
     Do „Dziennika Polskiego” trafiłem na przełomie lat 70. I 80 XX 
wieku, jego siedzibą był osławiony „Krążownik Wielopole”, a redakcją 
sportową kierował nieodżałowany red. Zbyszek Ringer, wspomagany 
m. in. przez Janka Otałęgę, Grzegorza Nowaka i Zdzicha Srokę. Oprócz 
profesjonalnego sportu na łamach tego tytułu pojawiały się bardzo 
często relacje z imprez rekreacyjno – sportowych, organizowanych 
przez Ogniska TKKF w Krakowie i Małopolsce.  Siedziba Zarządu Wo-
jewódzkiego TKKF mieściła się podówczas tuż nad Wisłą, w partero-
wym budynku „Przystani Wodnej” przy ul. Kościuszki 68 w Krakowie, 
gdzie królowała pani prezes Zofia Czupryna. Współpraca z TKKF – 
później z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14, układała się przez całe lata 
znakomicie, w czym zasługa szefostwa, a zwłaszcza późniejszego 
prezesa Leszka Tytko. 

J 

Andrzej Domagalski na spotkaniu autorskim w Dobczycach. Reprezentacyjny obrońca, piłkarz „Wisły” Henryk Maculewicz i Andrzej 
Domagalski (wtedy dziennikarz „Tempa”) - zdjęcie z Paryża z 1984 r. 

Andrzej Domagalski w towarzystwie znakomitego aktora filmowego 
i teatralnego, Witolda Pyrkosza, który w latach 50. XX wieku część swego 

artystycznego życia spędził w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, grając 
m.in. jedną z czołowych ról w sztuce „Krakowiacy i Górale”. 



-6- 
 
   Pracując w „Tempie” miałem przyjemność współpracować m. in. 
z panem Romanem Szpakiem, kiedy to w latach 90. XX wieku nastał 
czas fascynacji NBA. Jako redakcja organizowaliśmy wspólnie z TKKF 
cykl turniejów „Mała NBA” w hali sportowej AWF na Czyżynach; 
turnieje, oblegane przez młodych koszykarzy, a potem ukazywały się 
całostronicowe relacje z festynów na łamach gazety. W połowie lat 
90. XX wieku zawędrowałem do Dobczyc, poznając pełnego pomy-
słów prezesa miejscowego Ogniska TKKF - Władka Pazdura. Działo to 
się za sprawą cyklicznych imprez „Weekend nad Rabą” na stadionie 
„Raby”, a przede wszystkim na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Dobek” na Zarabiu – o tym festynie głośno było wtedy w Krakowie. 
Poznałem miejscowych działaczy TKKF, żeby tylko wspomnieć miło-
śnika siatkówki Andrzeja Staszczyka, byłego prezesa piłkarskiej „Ra-
by” Zbyszka Rapacza, czy też Ludwika Dziewońskiego. Obecny prezes 
Wiktor Paweł Piwowarski miał, jakby nie było, dobre wzorce do na-
śladowania.  

     Przed laty Ognisko TKKF Dobczyce było ostoją rekreacji i aktywne-
go wypoczynku, bowiem Klub Sportowy „Raba” ograniczał się – poza 
okresami fascynacji zapasami i kręglami – jedynie do piłki nożnej. 
Oferta TKKF była zdecydowanie bardziej urozmaicona! Nic dziwnego, 
iż postanowiłem któregoś dnia opisać historię dobczyckiego Ogniska, 
dając wyraz szacunku dla dokonań ludzi z Dobczyc, „zwariowanych” 
na punkcie aktywnego wypoczynku!    
PS. Osobiście znam pana Andrzeja, który od lat jest związany ze śro-

dowiskiem Krakowa i Dobczyc. Jest ich najlepszym ambasadorem 
w wielu dziedzinach życia i działalności społecznej, kulturalnej i spor-
towo-rekreacyjnej. Dziękujemy drogi Andrzeju za lata Twej twórczej 
pracy i działalności na rzecz społeczności lokalnej Krakowa, Małopol-
ski i Dobczyc. Powyższe informacje, to tylko mała namiastka dokonań 
tego nietuzinkowego człowieka, którego miałem przyjemność poznać. 

Władysław Łopatka z gronem kolegów i przyjaciół z Zarządu 
 Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Ogniska TKKF Dobczyce. 

 

Jubileuszowe XXX Mistrzostwa Małopolskiego 

TKKF w Tenisie Stołowym 
 

 sobotę 26 kwietnia 2022 roku, w dużej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, rozegrano XXX 

Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. W Mistrzo-
stwach udział wzięło 225 uczestników, w tym: 176 zawodniczek 
i zawodników w grach indywidualnych, indywidualnych „open” 
i grach deblowych „open” oraz sędziowie, organizatorzy zawodów, 
rodzice i opiekunowie ekip, a także osoby towarzyszące zawodnikom. 

     I. Zawodnicy reprezentowali następujące kluby sportowe, ogniska 
TKKF i miejscowości: GOK Charsznica, AZS UJ Kraków, LUKS Skrzy-
szów, Jastrzębia, Tarnów, MDK Kraków, UKS „Joola”, Michałowice, 
UKS „Rokicie” Szczytniki, LKS „Polonia” Wilczkowice, UKS „Królewski 
Biecz”, Siedliska k. Tuchowa, LZS Mędrzechów, Sędziszów, Nowy Sącz, 
MKS „Centrum” Kraków, UKS „Jordan” Zakliczyn, Golkowice, MKS 
„Skawa” Wadowice, LKS „Dobrzanka” Dobra, Rząska, CAS „Fruwająca 
Ryba” Kraków, TKKF „Apollo” Kraków, Kraków i okolice. 
     II. Zawody przeprowadzono w następujących grupach wiekowych 
kobiet i mężczyzn: 
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat i 60+. 
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+. 
    III. W grach indywidualnych zawody rozegrano systemem do 
dwóch przegranych i w grupach. W grach indywidualnych, z uwagi na 
liczny udział w zawodach, z przodu tabeli walczono systemem do 
dwóch przegranych i trzech wygranych setów, a z tyłu tabeli do 
dwóch wygranych setów. W grach indywidualnych „open” i w grach 
deblowych „open” wszystkie gry (z przodu i z tyłu tabeli) prowadzono 
do dwóch wygranych setów. W kategorii dziewcząt do lat 10 i kobiet 
w przedziale wiekowym 16-60 lat i 60+ grano systemem grupowym. 

    IV. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano 
następujące wyniki: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Ewa Koshelieva (Kraków), 
miejsce II zajęła Kira Koshelieva (Kraków), a III Aniela Micyk (GOK 
Charsznica). 
2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Anna Sarad, miejsce II 
zajęła Nikola Obal, III Klaudia Kosiba, a IV Milena Siemek (wszystkie 

LUKS Skrzyszów). 
3. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Angelika Czeluśniak (UKS „Kró-
lewski Biecz”), miejsce II Ewelina Piotrowska (UKS „Joola” Kraków), III 
Angelika Jasińska (LUKS Skrzyszów), a IV Julia Górecka (Kraków). 
4. Wśród kobiet 60+ zwyciężyła Magdalena Łapińska, miejsce II zajęła 
Agnieszka Maciejowska, a IV Ewa Skrzyńska (wszystkie Kraków). 
5. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Kacper Ciurej (LUKS Skrzy-
szów) miejsce II zajął Karol Włodek (LUKS Skrzyszów), III Stanisław 
Sowa (Kraków), a IV Eryk Gubernat („Rokicie” Szczytniki). 
6. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Bartek Kądziołka (LUKS 
Skrzyszów), miejsce II zajął Nikodem Nagel (UKS „Jordan Zakliczyn”), 
III Jakub Saletnik (Golkowice), a IV Nikodem Kras (UKS „Jordan”). 
7. W kategorii mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Kacper Nagel (UKS „Jor-
dan”). Zakliczyn), miejsce II zajął Dawid Sywała, III Leszek Maduzia 
(Tarnów), a IV Michał Dąbek (MKS „Centrum” Kraków). 
8. W grupie mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Dariusz Kaliciak („Polonia” 
Wilczkowice), miejsce II zajął Wojciech Szymański (Sędziszów), III 
Mariusz Bochenek (Kraków), a IV Robert Rupa („Skawa „Wadowice). 
9. W najstarszej grupie mężczyzn 60+ zwyciężył Zenon Woliński (LZS 
Mędrzechów), miejsce II zajął Jerzy Miśkowiec („Dobrzanka” Dobra), 
III Aarne Puu (Kraków), a IV Wiesław Rygiel (Kraków). 

 

W 

Otwarcia XXX Mistrzostw MTKKF w tenisie stołowym dokonuje  
Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. 

Przy stole zawodnicy 60+. Z lewej Adam Dudek 
z UKS „Królewski Biecz”. 
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10. W kategorii indywidualnej „open” z udziałem 32 zawodników, 
zwyciężył Mariusz Bochenek (Kraków), miejsce II zajął Jacek Szelest, 
III Marcin Szarek (Nowy Sącz), a IV Krzysztof Staniszewski. 
11. W grach par deblowych, z udziałem 19 par, zwyciężyła para: 

Damian Jedynak – Dariusz Kaliciak, miejsce II zajęła para Kacper Nagel 
– Nikodem Kras, III para: Dawid Sywala - Zbigniew Karatnik, a miejsce 
IV para: Antoni Wojciaczyk - Witold Koliński. 
V. Najmłodszymi zawodniczkami Mistrzostw były siostry – bliźniaczki: 
Ewa i Kira Koshelieva z Krakowa, a zawodnikiem najmłodszym Piotr 
Żurowski z GOK Charsznica. 
VI. Najliczniejszą ekipą Mistrzostw była dwudziestoosobowa repre-
zentacja LUKS Skrzyszów z trenerką i opiekunką grupy panią Katarzy-
ną Galus, miejsce II w tej klasyfikacji zajęła ekipa MDK Kraków, a III 
zespół MKS „Centrum” Kraków. 
VII. Mistrzostwa przeprowadzono na 16 stołach tenisowych, na któ-
rych rozegrano 277 partii.  
VIII. Najlepsi zawodnicy wszystkich kategorii i grup wiekowych Mi-
strzostw, w grach indywidualnych i w grach indywidualnych „open”, 
otrzymali okazjonalne statuetki, puchary, medale, koszulki z nadru-
kiem XXX Mistrzostw oraz  dyplomy. Cztery najlepsze pary deblowe 
otrzymały okazjonalne statuetki i dyplomy. Najmłodsze zawodniczki 
i najmłodszy zawodnik Mistrzostw otrzymali upominki rzeczowe, 

dyplomy i słodycze. Dla wszystkich zawodników Mistrzostw organiza-
torzy zapewnili soczki i wodę mineralną, a zawodnicy do lat 15 
otrzymali słodycze.  
IX. Sędzią głównym Mistrzostw był Władysław Łopatka z Zarządu 

Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a prowadzenie i obsługę Mi-
strzostw zabezpieczali sędziowie Krakowskiego OZTS – Józef Mierzwa 
i Andrzej Wieczorek. Weryfikację zawodników i obsługę fiskalną 
Mistrzostw zabezpieczała pani Katarzyna Szwed z Biura Zarządu 
7Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Pieczę nad sprawnym organi-
zacyjnie przebiegiem Mistrzostw osobiście sprawował Leszek Tytko- 
Prezes Małopolskiego TKKF, przy pomocy Tadeusza Kowalczyka 
z Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. Pomoc organizacyjną Mistrzostw 
zabezpieczało też dwóch wolontariuszy z Małopolskiego TKKF. 
X. Medialnie Mistrzostwa zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
XI. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

Uwaga! W sobotę 28 maja 2022 roku w małej hali sportowej KS 

„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbędzie się II 
Otwarty Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym, na który serdecznie zapraszamy. 

 
 

Na pierwszym planie weterani Jerzy M7iśkowiec (tyłem) i Jan Miękina. 

 

Uczestnicy XXX Mistrzostw MTKKF do lat 15. Najlepsze panie w kat. 60+. Obok Członek Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF Tadeusz Kowalczyk. 
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65-lecie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

                                   Informacja dot. II Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w Tenisie Stołowym „Cztery Pory Roku” 

 
1. Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w II Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów 
„Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym - „Cztery Pory Roku”, który odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 r. w małej hali sporto-
wej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok). 
    Informujemy, że oprócz gier indywidualnych i debli „open”, wprowadzono dodatkową grę pojedynczą „open”, za dodatkową opłatą. 

  Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły: 
 1) które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko  
    zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy: (gry indywidualne, gry indywidualne „open”, deble „open”).  

    Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com lub telefonicznie 12/633-26-62 lub 515 182 228. 
    Opłatę wpisowego należy przedstawić w dniu turnieju w biurze zawodów przy weryfikacji. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

UWAGA: Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego przed datą turnieju: w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, oraz 
w grach indywidualnych „open”, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów.  

 

2) Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT  faktura do paragonu może być wystawiona tylko, gdy został umieszczony na para-
gonie NIP nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko na podstawie zgłoszonego NIP-u. Prośbę o wystawienie faktury, podając 

wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) należy przesłać na adres  Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com, telefonicznie lub w dniu 

turnieju, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) . 
 

3) Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na formularzu: Zgłoszenie – zgoda (załącznik Nr 2 do Regu-
laminu) z podpisem obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.  
 

4) Zgłoszenia indywidualne, indywidualne „open” oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez 
Kluby i inne instytucje, dokonujemy na formularzu: Karta zgłoszenia – zgoda (załącznik Nr 1 do Regulaminu). W zgłoszeniu należy podać nazwę 
klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.  
 

5) Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:  

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki 
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 

2. Prawo udziału w imprezie mają:  
   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także: 
   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek, 
   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 
   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2021 roku. 
3. Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych wynosi : 
 - dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych -  15 zł  
 - kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                               -  20  zł  
 - pojedynczych „open” (w której grać mogą wszyscy) wynosi                                                                 - 20  zł 
4. Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open”: 
* od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł. 
* od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15,   wpisowe wynosi 25 zł.  
5. Proponowany program Turnieju: 
a. godz.   8:15 – 9.00  -  rozgrzewka i weryfikacja zawodników do lat 15. 
- godz.   9:00 – 9:15  -   otwarcie  turnieju dla zawodników do lat 15. 
- godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 - 15 lat 
 

b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+. 
-   godz. 11:00 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn. 
 

c. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”. 
-   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.    
-   godz.14:30 – zakończenie Turnieju. 

6. Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie grają innych gier. 

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF w Tenisie Stołowym oraz formularze zgłoszeń i  zgody rodziców na 
udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: 

www.tkkf.com oraz na fecebooku: www.facebook.com/MTKKF  

Tel. kontaktowy:  12. 633 26 62  lub  515.182.228.                          Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie 

mailto:tkkf@tkkf.com
https://poczta.o2.pl/d/
http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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Żegnamy Tomasza Łopuszyńskiego 
 
     Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 4 maja 2020 
roku odszedł do Stwórcy wieloletni, zasłużony działacz Małopolskiego 
TKKF, Tomasz Łopuszyński. W roku 1978 objął obowiązki prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego Krakowskie-
go TKKF, którą to funkcję pełnił 12 lat 
do roku 1990. To dzięki Niemu, po 
opuszczeniu przez Zarząd Wojewódzki 
Krakowskiego TKKF siedziby w gma-
chu PTG „Sokół” przy ul Piłsudskiego 
27 w Krakowie, kolejną siedzibą władz 
TKKF był lokal w prywatnym budynku 
przy ul. Piłsudskiego 30. Po zakończe-
niu pracy w ZW KTKKF w r. 1990, 
obowiązku prezesa Krakowskie-
go/Małopolskiego TKKF objęła Zofia 
Czupryna, która u boku Tomka Łopu-
szyńskiego pełniła funkcję sekretarza 
Zarządu Wojewódzkiego TKKF. Równo 
czterdzieści lat temu, w roku 1982, 

w trakcie posiedzenia Plenum Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego 
TKKF z okazji 25.lecia Krakowskiego TKKF, Tomasz Łopuszyński, jako 
prezes, w asyście członków Zarządu Wojewódzkiego: Zofii Czupryny, 
Krystyny Trojanowskiej i Leszka Rzeszuto, odebrał z rąk wiceprezesa 
Zarządu Głównego TKKF Włodzimierza Wilczka sztandar, który swą 
reprezentacyjną funkcję z okazji wszelkich rocznic, świąt, jubileuszy 
i uroczystości spełnia do dziś.  
     W swym bardzo aktywnym życiu, prócz działalności w TKKF, To-
masz był członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji. Większość swej 
pracy zawodowej poświęcił działalności turystycznej w Polskim 
Związku Motorowym, gdzie przepracował 20 lat. Był jednym ze 
współorganizatorów największych imprez rangi Mistrzostw Europy 
i Mistrzostw Polski (TRIAL). Ponadto: 
- przez dwie kadencje był członkiem zarządu Krakowskiego Klubu 
Cyklistów i Motocyklistów „SMOK”, 

- w latach 1996- 2016 pełnił funkcję kierownika Działu Turystyki Pol-
skiego Związku Motorowego – Oddział w Krakowie. 
-w latach 2002-2020 był przedstawicielem Zarządu Krakowskiej Izby 
Turystyki, reprezentantem Sądu Koleżeńskiego Izby Turystyki. Jako 
ekspert chętnie służył pomocą i radą oraz dzielił się swoim doświad-
czeniem z kadrami turystycznymi.  
- do końca swego pracowitego życia nadal jeszcze udzielał się zawo-
dowo; był współwłaścicielem Biura Turystycznego „Chopok”.   
     Tomasz Łopuszyński, mimo upływu wielu lat od chwili odejścia 
z funkcji prezesa Krakowskiego TKKF, nie zatracił swej więzi z Krakow-
skim/Małopolskim TKKF. Uczestniczył w kolejnych jubileuszach Kra-
kowskiego/Małopolskiego TKKF, a w roku 2017, z okazji Diamento-
wych Godów Małopolskiego TKKF, Jego wspomnienia, wraz ze wspo-
mnieniami innych działaczy Małopolskiego TKKF oraz przedstawicieli 
władz Krakowa i Małopolski, są zamieszczone w kąciku wspomnień 
jubileuszowego wydania Nr 25 „Kuriera Małopolskiego TKKF” z okazji 
Jubileuszu 60.lecia TKKF. Tomasz był także uczestnikiem jubileuszo-
wej gali, w trakcie której otrzymał Honorowy Medal z aktem nadania 
„Za zasługi dla TKKF, przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa 
     To tylko mała namiastka społecznej pasji i działalności Tomka 
Łopuszyńskiego, posiadającego tytuły „Zasłużony Działacz Małopol-
skiego TKKF” i „Honorowy Członek Małopolskiego TKKF”, który do 
końca życia nie zatracił kontaktu z Małopolskim TKKF.  
     W środę, 11 maja 2022 roku, na Cmentarzu Komunalnym W Kra-
kowie-Batowicach, odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. Tomasza. 
W Jego ostatniej ziemskiej drodze, oprócz Rodziny, bliższych i dal-
szych krewnych, grona przyjaciół i znajomych, udział wzięli przedsta-
wiciele Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – prezes Leszek 
Tytko i członek zarządu Tadeusz Kowalczyk. Odszedł na wieczną 
służbę do Stwórcy szlachetny i zacny człowiek, kolega i przyjaciel, 
który w swym życiu i działalności był wzorcem godnym naśladowania. 
Z głębokim żalem żegnają Tomka koledzy z Zarządu Wojewódzkiego, 
Ognisk i klubów Małopolskiego TKKF. Tomku spoczywaj w pokoju! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1982. Tomasz Łopuszyński odbiera z rąk Włodzimierza Wilczka, Wiceprezesa ZG TKKF, sztandar . 

Tomek Łopuszyński. Były 
Prezes ZW KTKKF. 
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 Ogólnopolskie obchody Jubileuszu 65.lecia TKKF  
 

     W dniach 16 – 19. czerwca 2022r. w Sierakowie Wielkopolskim odbędą się ogólnopolskie obchody Jubileuszu 65.lecia TKKF. W programie 
obchodów na terenie Sierakowskiego Centrum Sportowo – Szkoleniowego TKKF przy ul. Poznańskiej 27 w Sierakowie odbędzie się V 
Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej” pod patronatem Ministra Sportu. Organizatorem imprezy jest 
Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, a współorganizatorem Sierakowskie Centrum Sportowo-Szkoleniowe TKKF. 
Celem imprezy jest uczczenie 65 lat działalności TKKF, wychowanie patriotyczne poprzez sport, promocja wartości zdrowotnych aktywności 
ruchowej oraz integracja środowisk poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowo– rekreacyjnej.  
     W obchodach Jubileuszu uczestniczyć będą reprezentacje wojewódzkich organizacji TKKF, które w ramach Festiwalu wezmą udział 
w dziesięciu konkurencjach sportowych, takich jak: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka uliczna, 
łucznictwo, kometka i bule. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w rywalizacji województw, jako suma punktów zdobytych przez 
reprezentantów danego województwa, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. Ponadto, oprócz wymienionych 
dyscyplin, przeprowadzonych zostanie dziewięć konkurencji nieobjętych klasyfikacją generalną, takich jak: rzut kaloszem, rzut lotką do 
tarczy-dart, blaszki, test Coppera, bieg po kopercie, slalom hokejowy, strzelanie, rzut oszczepem, rzut lotką do tarczy – dzieci do lat 12.  
     Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów będzie uroczyste spotkanie, połączone z wręczeniem wyróżnień 65-lecia TKKF dla 
zasłużonych działaczy TKKF z poszczególnych województw. Uroczystość ta odbędzie się w sali Zamku Opalińskich w Sierakowie lub na 
Zielonej Świetlicy Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF. 
 

 
 

 

 Kącik poezji i humoru  
Redaguje Władysław Łopatka 

 
oniżej dwa poetyckie utwory mojego kolegi, Franciszka Sołkow-
skiego z Nowej Huty, który wraz ze mną był członkiem Robotni-

czego Stowarzyszenia Twórców Kultury, prowadzonego przed laty w 
Nowej Hucie przez panią Danielę Nowak. Wiersze pt. „Morze” i „Wa-
ga” pochodzą z tomiku wierszy pt. „Cień światła”, który był trzecią 
książeczką poetycką Franciszka i został dobrze oceniony przez opinię 
literacką. Wiersze te pochodzą z lat 1980-1985. W tomiku tym domi-
nuje problematyka ogólno cywilizacyjna, katastroficzna, moralistycz-

na itd. Podmiot wierszy Franciszka jawi się, jako chrześcijanin zanie-
pokojony rozbieżnościami pomiędzy doktryną, a praktyką, odstęp-
stwami od podstawowych nakazów: Polak niespokojny o przyszłość 
narodu, znowu z powodu rażących odstępstw od tradycji, dezintegra-
cji, zmaterializowania itd. Do tego tonu, na ogół podniosłego, niejako 
ex katedra, dostosowano sposoby artykulacji. Proszę uprzejmie oso-
biście to zauważyć. (Władysław Łopatka). 

 
 
 
* Morze * 
 
Morze jak ptak zrywa się nieustannie do odlotu 
ze swego gniazda 
unosi i opuszcza skrzydła fal, ustawia pod wiatr 
może dziś może jutro dleci 
 
Zgromadziło liczne rzesze ptactwa 
i przygląda się niskim przelotom albatrosów 
i podpatruje wysokie loty orłów 
żurawi podążających za słońcem 
 
słyszę jak rozmawia z wiatrem 
i burze przywołuje na pomoc 
byłem nad brzegiem 
i wysłuchałem jego skargi 
zrozumiałem bezradność zamiaru odlotu 
 
wierzę, że stanie się kiedyś ptakiem 
i odleci do ciepłych stron budować nowe gniazdo 
dlatego pospiesznie zmywa moje ślady na piasku 
jeszcze chwila jeszcze chwila 
dla mnie przeznaczona 

 

 
* Waga * 
 
Pośrodku placu starego miasta 
stała Waga ze szczerego złota 
raz na sto lat zbierały się tłumy 
aby ważyć swoje szczęście 
każdy podchodził do wagi w milczeniu 
i kładł na szali ulubiony talizman 
aż do ostatniego mieszkańca 
 
Waga nadal stała nieruchomo 
czyżby szczęście nic nie ważyło 
 
nagle uczynił się szmer 
rozwarły szeregi 
przez plac szedł powoli starzec 
miał wolne ręce 
oczy pełne łez 
podszedł do pustej szali 
wyrwał siwy włos z głowy i położył 
Waga drgnęła i uniosła się szala ze szczęściem 
 

 

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

 

 
 
 

 
Pięćdziesiąt lat minęło. Fotografia archiwalna z lat 70.XX wieku. Boczne boisko KS „Wanda” przy ulicy Odmogile w Nowej Hucie. Drużyna 

piłki nożnej Wydziału „Siłownia” (W-80) Huty im. Lenina, uczestnicząca w rozgrywkach o „Puchar Kierownika Wydziału”.  Stoją: pierwszy od 
lewej Leszek Oprych, drugi Władysław Łopatka, piąty Romek Sałagan. W dolnym rzędzie trzeci od lewej Stanisław Dalbiak. 

 
 
 
 
 

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

   • Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 
 

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

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