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 Szachowy Weekend  
w Wadowicach  

 
zanowni Państwo! Tak, jak w latach poprzednich, również w tym 
roku, w ramach 42. „Grand Prix” w Szachach Wadowic, za spra-

wą rozgrywanego już po raz szósty Weekendu Szachowego, w dniach 
24-25 września Wadowice stały się małopolską stolicą szachów.  
     W zawodach udział wzięło grono silnych i utytułowanych zawod-

ników z całej Polski, a także z Ukrainy. Ich organizatorem było TKKF 
„Leskowiec - Wieża” Wadowice. Patronat honorowy nad imprezą 

objęli: Starosta Wadowicki pan Eugeniusz Kurdas i Burmistrz Wado-
wic pan Bartosz Kaliński.  
     Należy wspomnieć, że prezesem zasłużonego, prężnie działającego 
Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach, w ramach którego działa 
Klub Szachowy „Wieża”, jest pani Halina Kulbacka, pełniąca funkcję 
prezesa Ogniska od roku 1990. Klub Szachowy „Wieża” powstał 18 
kwietnia 1989 roku, po rozpadzie Klubu Szachowego LZS „Czartak” 
Ponikiew. Wtedy to część szachistów (głównie mieszkańców Wado-
wic) przeszło do nowego Klubu. Jego założycielami byli: Adam Madej, 
Stanisław Wojtas i Jan Sopicki. Początkowo Klub Szachowy działał 
w ramach zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS).  

     W roku 1995 Klub Szachowy wszedł w struktury TKKF i przyjął 
obecną nazwę TKKF „Leskowiec-Wieża” Wadowice, pod którą działa 
do dnia dzisiejszego. Od 12 sierpnia 2010 roku „Wieża” należy do 
Polskiego Związku Szachowego, a jego prowadzącym nadal jest Adam 
Madej, który jest także członkiem Zarządu Ogniska TKKF „Leskowiec”, 
pełniąc funkcję skarbnika.  
     W ramach wrześniowego Weekendu Szachowego rozegrano dwa 
turnieje: W sobotę 24.09.2022 roku odbył się Turniej o „Puchar Sta-
rosty”, a w niedzielę 25.09.2022 r. odbył się Turniej o „Puchar Burmi-
strza” Wadowic. Miejscem szachowych rozgrywek jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa na os. Kopernika w Wadowicach.   
1. Do Turnieju o „Puchar Starosty” stanęło 51 szachistów i szachistek. 
Turniej rozegrano systemem 9 rund. Tempo gry: 10'+6”na każdy 
ruch. Turniej zgłoszono do oceny rankingowej FIDE Rapid. 
     Najlepsze rezultaty w Turnieju o „Puchar Starosty” uzyskali: 
1. Kyć Jerzy – TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski. 
2. Bogdanov Egor – Ukraine.  
3. Kozak Antoni – TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski. 
4. Kumor Łukasz – KS „Korona” Kraków. 
5. Turski Bartłomiej – KS „GWIAZDA” Bydgoszcz. 
6. Maksimenko Andrei – Ukraina. 

 
 

 

S 

Otwarcie Szachowego Weekendu w Wadowicach. Od lewej: Adam 

Madej - prowadzący Klub Szachowy „Wieża”, pani Kamila Kałużna – Turcza - 
Prezes Małopolskiego Związku Szachowego, pani Zofia Kaczyńska - Prze-

wodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, pan Bartosz Kaliński - Burmistrz 
Wadowic i pani Halina Kulbacka – Prezes TKKF „Leskowiec” Wadowice. 

 

Turniej o „Puchar Starosty powiatu Wadowickiego”.  
Ogólny widok turnieju.  Przy szachownicy (z prawej) GM (arcymistrz) 

Andrei Maksimenko z Ukrainy - zdobywca III miejsca. 

 

Najlepsza szóstka Turnieju o „Puchar Starosty”: M Jerzy Kyć - TSz 
„Skoczek” Sędziszów Małopolski, IM Egor Bogdanov – Ukraina, M Antoni 
Kozak - TSz „Skoczek”, Łukasz Kumor - KS „Korona” K-ów, FM Bartłomiej 
Turski - KS „GWIAZDA” Bydgoszcz, GM Andrei Maksimenko – Ukraina. 
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 niedzielę 25.09.2022 r. rozegrano VI Turniej Szachowy o „Pu-
char Burmistrza” Wadowic w szachach błyskawicznych. Podczas 

inauguracji gośćmi Turnieju byli: p. Bartosz Kaliński - Burmistrz Wa-
dowic, p. Kamila Kałużna - Prezes Zarządu Małopolskiego Związku 
Szachowego oraz p. Zofia Kaczyńska - Przewodnicząca Rady Powiatu.  
     Turniej ten rozegrano systemem 13 rundowym, z tempem gry 

5'+3” na każdy ruch. Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej 
FIDE Blitz. Do rywalizacji stanęło 63 szachistów i szachistek, a najlep-
sze rezultaty uzyskali:  
1. NM Antoni Kozak – TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski – 13/13. 
2. NM Jerzy Kyć – TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski – 11/13. 
3. GM Andrei Maksimenko – Ukraina – 10/13. 
4. IM Egor Bogdanov – Ukraina – 9.5/13. 

5. IM Piotr Piesik – MKSz Rybnik – 9.5/13. 
6. FM Bartłomiej Turski – KS „GWIAZDA” Bydgoszcz – 8/13. 
     W kategorii juniorskiej na podium uplasowały się:  
1. Anna Ślusarczyk – MKS MOS Wieliczka – 7.5/13. 
2. Izabela Tokarz – KSz „Gambit” Przeworsk – 7.5/13. 
3. Gabriela Tokarz – KSz Gambit Przeworsk – 7.5/13. 

     W poszczególnych kategoriach rankingowych zwyciężyli: 
- U2000: Tomasz Musiał – „Olimpijczyk” Chrzanów – 7.5/13. 
- U1800: Izabela Tokarz – KSz „Gambit” Przeworsk – 7.5/13. 
- U1600: Anna Ślusarczyk – MKS MOS Wieliczka – 7.5/13. 
- U1400: Gabriela Tokarz – KSz „Gambit” Przeworsk – 7.5/13. 
- U1200: Bartosz Szczepanik – Kraków – 7.5/13. 
     Wśród zawodników „Wieży” Wadowice najlepiej zaprezentowali 
się: Jan Malata – 6.5/13, Jan Kurczych – 6.5/13, Piotr Janas – 6.5/13. 
     Swoje pierwsze rankingi FIDE w szachach błyskawicznych uzyskali: 
Jan Kurczych, Mateusz Gałuszka, Piotr Wolanin, Kamil Wodniak, 
Łukasz Żmij, Zuzanna Woźniak, Bartosz Szczepanik, Bartłomiej Kwak, 
Hubert Wójciga, Mateusz Sarna oraz Dawid Furdzik. 
      Za długoletnią aktywność, cenne inicjatywy w działalności sporto-
wo-rekreacyjnej i kontynuację chlubnych tradycji Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej na Ziemi Wadowickiej i na terenie Wadowic, 
szczere słowa uznania należą się działaczom Ogniska TKKF „Lesko-
wiec”, zwłaszcza pani Prezes Halinie Kulbackiej. Szczególne gratulacje, 
za prowadzenie Klubu Szachowego TKKF „Leskowiec – Wieża”, upo-
wszechnianie tej dyscypliny sportu i organizację licznych imprez 
szachowych na terenie Wadowic, należą się panu Adamowi Madejowi 
– wielkiemu miłośnikowi szachów i liderowi Klubu „Wieża”.  
    Jako redaktor „Kuriera Małopolskiego TKKF, a zarazem członek 
Polskiego Związku Szachowego i sympatyk tej pięknej królewskiej gry, 
w imieniu własnym i szerokiego grona szachistów pragnę serdecznie 
podziękować za jeszcze jedną szachową, atrakcyjną imprezę, która, 
oprócz walorów czysto sportowych, jest jedną z bardziej lubianych 
form integracji pokoleniowej we wszystkich grupach społecznych 
i środowiskach. Z pozdrowieniami Władysław Łopatka. 

 
 

Dobczyce gospodarzem „Marszu dla zdrowia” 

 w ramach „Światowego Dnia Marszu Tafisa” 
 

zanowni Państwo! Sobota 1 października 2022 r. była kolejnym 
dniem realizacji zadań Małopolskiego TKKF, ujętych w progra-

mach i planach pracy Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w kadencji 
2019-2023 i w roku 2022. W tym dniu na terenie Dobczyc odbył się 
tegoroczny „Marsz dla Zdrowia”, organizowany w ramach Światowe-
go Dnia Marszu Tafisa. Tak, jak w roku ubiegłym, dzięki dobrej współ-
pracy z tutejszym Ogniskiem TKKF i przychylności władz Gminy 
i Miasta Dobczyce, na czele z burmistrzem - panem Tomaszem Su-

siem, tegoroczna impreza była udana, chociaż pod koniec cyklu kon-
kurencji sprawnościowych ich kontynuację przerwał deszcz. Organiza-
torem imprezy był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i Ognisko 
TKKF Dobczyce, a partnerami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zarząd 
Główny TKKF, Ognisko TKKF „Wiarus” Niepołomice, Ognisko TKKF 
Miechów i Ognisko TKKF „Apollo” Kraków. Wsparcia medialnego 
imprezie udzielił „Kurier Małopolskiego TKKF”. Na wstępie króciutka 
wzmianka na temat Ogniska TKKF Dobczyce. 

W 

S 

Najmłodsi uczestniczy Turnieju o „Puchar Starosty”. Z mikrofo-

nem sędzia turnieju - Piotr Góralczyk, trzeci od lewej Radny Powiatu -
Sebastian Mlak. 

 
 

Turniej o „Puchar Burmistrza”. Z prawej jeden z najbardziej  

utalentowanych juniorów „Wieży” -  12. letni Jan Malata. 

 

Najlepsza szóstka Turnieju o „Puchar Burmistrza”. M Antoni 

Kozak - TSz „Skoczek”, M Jerzy Kyć - TSz „Skoczek”, GM Andrei Maksi-
menko – Ukraina, IM Egor Bogdanov – Ukraina, IM Piotr Piesik - MKSz 

Rybnik, FM Bartłomiej Turski - KS „GWIAZDA” Bydgoszcz. 
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     TKKF w Dobczycach jest jednym z ognisk funkcjonujących nieprze-
rwalnie w strukturze Małopolskiego TKKF od ponad 60 lat. Zostało 
założone 17 grudnia 1957 roku, jako jedno z pierwszych Ognisk TKKF 
w byłym województwie krakowskim. Ponieważ w Dobczycach działał 
wtedy tylko Klub Sportowy „Raba”, prowadzący działalność przede 

wszystkim w piłce nożnej, dlatego grupa działaczy sportowych, m.in.: 
Franciszek Gorączko, Władysław Pazdur, Władysław Jamka, Marian 
Żuławiński, Adam Gazda, Anna Polończyk, Zbigniew Kolasa, Roman 
Biliński, Edward Kolasa, Aleksander Kopera, Aleksander Rapacz, Mie-
czysław Kopta, widziała potrzebę założenia organizacji, która mogłaby 
poprowadzić działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz 
starszego społeczeństwa.  
     Obecnie w gronie aktywnych działaczy Ogniska TKKF w Dobczycach 
są również: Paweł Piwowarski, Andrzej Staszczyk, Krzysztof Fiutowski, 
Zbigniew Rapacz, Helena Łabędź, Ludwik Dziewoński, Paweł Gniadek, 
Joanna Górnisiewicz, Kazimierz Żuławiński, Włodzimierz Żuławiński, 
Mariusz Nowakowski, Monika Spytek, a także inni działacze i sympa-
tycy TKKF, których nie wymieniłem. W roku 2017, wraz z Małopolskim 
TKKF, TKKF Dobczyce obchodziło „Diamentowe Gody” swej działalno-
ści. To jedno z bardziej aktywnych ogniw Małopolskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, które 17 grudnia br. obchodzić będzie 
kolejny Jubileusz - 65.lat działalności. Swoim programem i zasięgiem 

działania Ognisko zasłużyło na wyróżnienie i ma już stałe miejsce 
w historii sportu i rekreacji w Dobczycach i w Małopolsce.  
     65.letnia, nieustająca praca aktywu społecznego, pozwoliła Ogni-
sku mocno się rozwinąć i wpisać w świadomość społeczną dobczyc-
kiego środowiska. Oprócz wielu osiągnięć Ognisko ma również nie-
wątpliwe sukcesy w kształtowaniu nawyków do czynnego uprawiania 
sportu i rekreacji. Przypomnę tylko, że o historii tego Ogniska można 

było poczytać w wydanej Monografii Ogniska TKKF Dobczyce, którą 
opracował znany miłośnik Ziemi Dobczyckiej – pan Andrzej Domagal-
ski. Przy okazji serdecznie pozdrawiamy Andrzeja.  
     Jak zwykle tegoroczny „Marsz dla zdrowia” zainaugurowano na 
obiektach sportowych, obok siedziby TKKF w Dobczycach przy ul. 

Podgórskiej. O godz. 11.00 pojawili się tutaj uczestnicy z terenu wo-
jewództwa Małopolskiego, których w serdecznych słowach powitał 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce pan Tomasz Suś, mówiąc, że 
dobrze wybrali miejsce na tegoroczną imprezę. Oto dalsza wypo-
wiedź pana Burmistrza: Macie tutaj naszą, wspaniałą grupę dobczyc-
ką, która na pewno także was poprowadzi albo podpowie, co zwiedzić 
albo zobaczyć. Jeżeli nie byliście na zamku gotyckim dosyć dawno, 
przynajmniej rok temu, to na zamek naprawdę warto przyjechać 
i zobaczyć, co wokół zamku się dzieje. Jeśli chodzi o spacery, to teraz 
trasy zdecydowanie się wydłużyły. Z zamku można wyjść na koronę 
zapory, a potem zejść i przejść dookoła Dobczyce, więc zachęcam 
abyście państwo tu do naszego pięknego miasteczka przyjeżdżali – 
zresztą nie po raz pierwszy. Teraz TKKF, razem z panem prezesem 
Tytko, tu wszystko organizuje. Zapewne pamiętacie pana Władzia 
Pazdura, którego dzisiaj tu nie ma, ale ostatnio, przy okazji jubileuszu 
TKKF, który odbył się na Zamku Dobczyckim, mieliśmy okazję u Niego 
być. Wielkie dzięki, że zechcieliście państwo przyjechać, więc nie będę 
przedłużał, bo pewnie medale już chcecie otrzymać i grochówką się 
poczęstować, a potem jechać do domu i popołudniem świętować 
jakoś ten weekend w gronie rodzinnym. Dzisiejszy pobyt w Dobczy-
cach zapowiada się optymistycznie - ciepło, nie pada, nie ma wiatru, 
więc tylko spacerować. Raz jeszcze bardzo dziękuję za organizację tej 
imprezy właśnie tutaj; dużo zdrowia życzę wszystkim zespołom Mało-
polskiego TKKF, no i naszej drużynie z Dobczyc. 
     Po wystąpieniu pana burmistrza głos zabrał prezes Małopolskiego 
TKKF – Leszek tytko, informując, że udział w Marszu dla Zdrowia biorą 
uczestnicy z Krakowa, Niepołomic, Myślenic, Miechowa i Dobczyc, 
łącznie 156 osób – młodzież i seniorzy. Z uwagi na niekorzystne wa-
runki pogodowe z udziału w Marszu wycofali się uczestnicy z czterech 
gmin i miast (G. Szczurowa, G. Łapanów M. Tarnów i M. Wadowice). 
     Z kolei sędzia główny imprezy, pan Karol Oleksy, omówił program 
imprezy, informując, że jak zwykle będą trzy trasy marszu o różnej 
długości, do wyboru przez uczestników tegorocznego Marszu Tafisa, 
których poprowadzi trzech przewodników. Z kolei informację o przy-
gotowanych trasach Marszu oraz ich lokalizacji przedstawił pan An-
drzej Staszczyk, informując, że dodatkową atrakcją dla uczestników 
tegorocznej imprezy po powrocie z trasy będzie możliwość skorzysta-
nia z gratisowego masażu personalnego, świadczonego przez firmę 
Ja-Ma-Su-Je z Michałowic w budynku TKKF Dobczyce.  
     Miłym punktem programu podczas otwarcia imprezy było wyróż-
nienie za wybitne zasługi dla TKKF pana Tomasza Susia - burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce, który decyzją Zarządu Ogniska TKKF „Wia-
rus” Niepołomice został uhonorowany Medalem 55.lecia tego Ogni-
ska. Wręczenia pamiątkowego Medalu panu burmistrzowi dokonał 

Rejestracja uczestników Marszu Tafisa w biurze zawodów. Podczas otwarcia imprezy przemawia Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce pan Tomasz Suś. Z prawej Prezes ZW MTKKF pan Leszek Tytko. 

Rozgrzewka uczestników Marszu Tafisa, 
którą prowadzi instruktor - pani Dorota Radomska. 
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prezes Ogniska „Wiarus” pan Leon Pitucha, w towarzystwie członka 
Zarządu Ogniska „Wiarus”– pana Alberta Szkutnika. W uroczystym 
otwarciu imprezy uczestniczył też prezes Ogniska TKKF „Gryf” z Mie-
chowa - Janusz Masłowski. Po uroczystym otwarciu imprezy odbył się 
krótki instruktaż oraz rozgrzewka wszystkich uczestników „Marszu dla 

Zdrowia”, którą poprowadziła pani Dorota Radomska - instruktor 
Małopolskiego TKKF, a zarazem Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF. Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się na trzy grupy (na 5 
km, 3,5 km, 1,5 km ) i wraz z przewodnikami wyruszyli na trasy. Start 
i metę Marszu usytuowano na obiektach sportowo-rekreacyjnych 
Klubu Sportowego „Raba” przy ul. Podgórskiej.   
     I grupa z kijami Nordic Walking wyruszyła z przewodnikiem na 
trasę zieloną długości ok. 4 km, z miejsca startu ulicą Podgórską do 
rzeki Raby. Następnie idąc wzdłuż Raby doszła do mostu na ul. Tar-
gowej, a potem przeszła na drugą stronę rzeki, idąc ścieżkami wzdłuż 
rzeki na Jałowcową Górę. Następnie grzbietem zapory przy zamku 
zeszła do ul. Podgórskiej, dochodząc na metę na Stadionie KS „Raba”.  

     II grupa wyruszyła z kijami Nordic Walking, i z przewodnikiem, na 
czerwoną trasę o długości około 3 km, z miejsca startu ul. Podgórską 
do rzeki Raby pod zaporą, następnie weszła na zaporze na taras wi-
dokowy długości około 200 metrów, skąd z powrotem zeszła do rzeki 
i ścieżkami polnymi przeszła na Stadion KS „Raba” Dobczyce. 
     III grupa z kijami Nordic Walking, i z przewodnikiem, wyruszyła na 
trasę niebieską o długości około 1,5 km, z miejsca startu ulicą Podgór-
ską do Rynku. Następnie ulicą Kasztelana Dobka dotarła do skansenu 
budownictwa lokalnego, który wpisany jest na małopolski szlak archi-
tektury drewnianej (kurnik, spichlerz zbożowy, karczma, wozownia), 
dalej doszła do zabytkowych ruin zamku i szlakiem żółtym do mety na 

Stadion KS „Raba” Dobczyce. Na mecie zameldowały się w dobrej 
kondycji wszystkie grupy, idące trzema różnymi trasami.  
     Wszyscy uczestnicy Marszu Tafisa otrzymali gorący posiłek 
(smaczną grochówkę), kawę i herbatę. Zgodnie z programem, po 
posiłku, na uczestników imprezy czekało sześć konkurencji sprawno-

ściowych: rzutki do tarczy, krokiet, krokiet bis, rzuty bilami podwój-
nymi, blaszki oraz drabina (w kategoriach: dziewczyny/kobiety 
i chłopcy/mężczyźni). Przeprowadzono też zgadywankę terenową dla 
zespołów dwuosobowych: dwanaście pytań sportowo-geograficznych 
i sześć stacji sprawnościowych. Ponadto zostały przeprowadzone 
testy sprawnościowe wg Pilicza: szybkość, gibkość, siła mięśni brzu-
cha, wytrzymałość i siły. W poszczególnych konkurencjach sprawno-
ściowych zwyciężyli: 
     ● Rzutki do tarczy kobiet:                           
I. Danuta Banaś – Miechów                            - 40 pkt.                      
II. Ewa Jasek – Dobczyce                                 - 40 pkt. 
III. Anna Partyka – Niepołomic                       - 40 pkt.      
    ● Rzutki do tarczy mężczyzn:                    
I. Mieczysław Stępowski – Niepołomice       - 48 pkt. 
II. Mirosław Partyka – Niepołomice              - 47 pkt. 
III. Kazimierz Litwin – Kraków                        - 42 pkt.  
    ● Krokiet kobiet: 
I. Jadwiga Jamka – Dobczyce                          - 25,05 sek.   
II. Dorota Grela – Kraków                               - 28,15 sek. 
III. Iwona Janus – Miechów                            - 32,86 sek.    
     ● Krokiet mężczyzn: 
I. Kamil Suchta – Dobczyce                             - 25,23 sek. 
II. Mirosław Partyka – Niepołomice               - 38,14 sek.            
III. Albert Szkutnik – Niepołomice                  - 38,16 sek. 
     ● „Krokiet bis” kobiet: 
I. Marta Suchta – Dobczyce                             - 25,46 sek. 
II. Krystyna Adamska – Zakole                        - 25,96 sek.   -    
III. Urszula Jasłoska – Miechów                      - 27,66 sek. 
     ● „Krokiet bis” mężczyzn: 
I. Kamil Suchta – Dobczyce                              - 20,27 sek.  
II. Jakub Szkutnik – Niepołomice                    - 24,91 sek.  
III. Janusz Grela – Kraków                                - 25,98 sek. 
     ● Rzuty bilami podwójnymi kobiet: 
I. Krystyna Adamska – Zakole                          - 9 pkt. 
II. Janina Klimek – Kraków                                - 9 pkt. 
III. Marta Suchta – Dobczyce                            - 8 pkt. 
     ● Rzuty bilami podwójnymi mężczyzn: 
I. Jakub Szkutnik – Niepołomice                      - 8 pkt. 
II. Kazimierz Agacz – Kraków                            - 8 pkt. 
III. Mirosław Partyka – Niepołomice               - 7 pkt. 
     ● Blaszki kobiet: 
I. Halina Maj – Kraków                                    - 4 pkt.     
II. Józefa Rogozik – Kraków                             - 4 pkt. 
III. Anna Ździebko – Miechów                         - 4 pkt. 

Pan Tomasz Suś - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce (w środku), 
w towarzystwie działaczy Ogniska TKKF „Wiarus” Niepołomice - Alberta 
Szkutnika (z lewej) i Leona Pituchy – prezesa TKKF „Wiarus” (z prawej). 

Przy konkurencji blaszki pani Jadwiga Jamka z Dobczyc.  
Sędziuje pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. 

Konkurencje rekreacyjne sędziują panowie  
Zbigniew Kieć (z lewej) i Andrzej Staszczyk (z lewej). 
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   ● Blaszki mężczyzn: 
I. Albert Szkutnik – Niepołomice                     - 4 pkt. 
II. Janusz Grela – Kraków                                 - 4 pkt. 
III. Jakub Szkutnik – Niepołomice                    - 3 pkt.     
     ● Drabina kobiet: 
I. Jadwiga Dejworek – Miechów                     - 51 pkt. 
II. Alicja Satała – Kraków                                 - 48 pkt. 
III. Danuta Banaś – Miechów                          - 47 pkt. 
     ● Drabina mężczyzn: 
I. Albert Szkutnik – Niepołomice                     - 56 pkt. 
II. Jan Grela – Kraków                                       - 41 pkt. 
III. Kazimierz Litwin – Kraków                          - 40 pkt. 
III. Mirosław Partyka – Niepołomice               - 40 pkt.                        
     Łącznie w konkurencjach rekreacyjnych startowało: 

- rzutki do tarczy: kobiety - 12 osób, mężczyźni – 14 osób.  
- rzut blaszkami na stolik: kobiety – 28 osób, mężczyźni - 12 osób. 
- krokiet: kobiety – 17 osób, mężczyźni – 6 osób.  
- krokiet bis: kobiety – 21 osób, mężczyźni – 7 osób. 
- drabina: kobiety – 21 osób, mężczyźni – 11 osób. 
- rzut bilami podwójnymi: kobiety – 24 osoby, mężczyźni - 11 osób 
     W zgadywance terenowej wzięło udział 10 par, czyli 20 osób. 
W testach sprawnościowych uczestniczyło 74 osoby. 
     Na zakończenie zawodów i zgadywanki terenowej, za pierwsze trzy 
miejsca w każdej konkurencji rekreacyjnej i zgadywance zostały wrę-
czone nagrody: 
- I miejsce: medal złoty, dyplom, okolicznościowy plecaczek. 
- II miejsce: medal srebrny, dyplom, okolicznościowy plecaczek. 
- III miejsce: medal brązowy, dyplom, okolicznościowy plecaczek.

     

 

 
                                                                                     W konkurencjach „krokiet” i „drabina” startują panie. 

 
 
     W organizację „Marszu dla Zdrowia”, obsługę biura zawodów 
i obsługę techniczną imprezy, oraz prowadzenie i sędziowanie konku-
rencji rekreacyjnych, zaangażowani byli działacze i wolontariusze 
Małopolskiego TKKF, między innymi: Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko 
(główny organizator i prowadzący imprezę), Wiceprezes ZW MTKKF – 
Karol Oleksy (sędzia główny zawodów), Katarzyna Oleksy (dyrektor 
biura zawodów), Dorota Radomska - Sekretarz ZW MTKKF (instruktor 
MTKKF), Andrzej Staszczyk – Wiceprezes TKKF Dobczyce, a zarazem 
członek Prezydium ZW MTKKF, Paweł Piwowarski - Prezes TKKF Dob-
czyce (gospodarz imprezy), Janusz Masłowski - Prezes TKKF „Gryf” 
Miechów, Leon Pitucha - Prezes TKKF „Wiarus” Niepołomice, Karolina 
Widła, Janina Szczurek i Elżbieta Kieć (obsługa biura zawodów), Tade-
usz Oleś (członek ZW MTKKF), Jerzy Hodurek, Marek Kremer, Zbi-

gniew Kieć, Teresa Łopatka, Maria Oleś (obsługa techniczna 
oraz sędziowanie konkurencji rekreacyjnych i zgadywanki terenowej), 
Władysław Łopatka – członek Prezydium MTKKF (obsługa fotograficz-
na imprezy).  
     Ponadto, oprócz obsługi biura zawodów i obsługi technicznej, 
zabezpieczona była obsługa medyczna i informatyczna imprezy. 
Poprzez wywieszone na terenie obiektu: loga, flagi, banery, foldery 
i materiały informacyjne, promowane były: 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
- Zarząd Główny TKKF. 
- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. 
- Gmina I Miasto Dobczyce.  
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     Mimo pogarszającej się pogody, i padającego tuż przed zakończe-
niem konkurencji rekreacyjnych i zgadywanki terenowej deszczu, 
impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze, stwo-

rzonej przez uczestników i organizatorów „Marszu dla Zdrowia”. 
Serdeczne gratulacje! (Władysław Łopatka). 

 

 

 

Stanowisko do przeprowadzenia testów sprawnościowych  
wg Pilicza obsługuje Wiceprezes Małopolskiego TKKF - Karol Oleksy. 

Dekoracji zwycięzców konkurencji rekreacyjnych dokonują - Prezes MTKKF 
Leszek Tytko i Wiceprezes TKKF Dobczyce - Andrzej Staszczyk. 

Ekipa z Miechowa prezentuje zdobyte trofea, w towarzystwie Andrzeja Staszczyka – Wiceprezesa TKKF „Dobczyce (z lewej)  
i Janusza Masłowskiego – prezesa Ogniska TKKF „Gryf” Miechów (z prawej). 
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Ogólnopolskie Mistrzostwa  

Małopolskiego TKKF w Sportach Siłowych 

 
ak, jak w latach poprzednich, także w tym roku, zgodnie z umo-
wą, zawartą w dniu 05.10.2022 r. pomiędzy Gminą Miejską Kra-

ków, a Małopolskim TKKF z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14 
w Krakowie, 15 października 2022 r. w Hali Sportowej Centrum Pro-
mocji i Rekreacji w Zielonkach przy ul. Ks. Michalika 2 odbyły się XX 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu Sztangi 
Klasycznym i VIII Mistrzostwa w Trójboju Siłowym Klasycznym. 
     Celem w/w imprezy była popularyzacja sportów siłowych wśród 

mieszkańców Polski, w tym Gminy Miejskiej Kraków oraz wyłonienie 
najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XX Ogólnopol-
skich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu klasycznym i VIII 
w trójboju siłowym klasycznym. Na czas trwania Mistrzostw w dniu 
15 października br. zabezpieczono obiekt sportowy wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym i nagłośnieniem z mikrofonami w hali sporto-
wej w Zielonkach, w godzinach 7.00 do 18.00. 
     Organizatorem Mistrzostw była Gmina Miejska Kraków – Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Fizycznej, a realizato-
rem zadania Małopolskie TKKF, Polski Związek Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego oraz Ognisko TKKF „Azory” Kraków. Partnerami 
w organizacji Mistrzostw byli Województwo Małopolskie i Gmina 
Zielonki, a partnerem medialnym „Kurier Małopolskiego TKKF”.                 

     Mistrzostwa przeprowadzono zgodnie z aktualnymi przepisami 
rządowymi o ograniczeniach, nakazach i zakazach, określonych 
w związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce. Wzięło w nich 
udział 82 uczestników. Do przeprowadzenia Mistrzostw zapewniono 
obsługę techniczną w liczbie dwudziestu osób oraz obsługę biura 
organizacyjnego Mistrzostw w ilości czterech osób. Ponadto zabez-
pieczono opiekę medyczną dla zawodników i specjalistyczny sprzęt 

sportowy, niezbędny do rozegrania Mistrzostw. Zawodnikom zapew-
niono również napoje i wyżywienie (baton energetyczny). 
     Otwarcia Mistrzostw dokonał Włodzimierz Laskowski - Członek 
Zarządu PZKFiTS w obecności Leszka Tytko - prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF. Dekoracja zawodniczek i zawodni-
ków odbyła się po zakończeniu rywalizacji sportowej. Najlepszym 
zawodnikom wręczono puchary, medale, dyplomy i odżywki. 
    Dekoracji zawodników dokonali: Włodzimierz Laskowski - Członek 
Zarządu PZKFiTS i Leszek Tytko - Prezes Małopolskiego TKKF.  
     Wyniki XX Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciska-
niu leżąc klasycznym i VIII Trójboju Siłowym Klasycznym zamieszczo-
no na stronie internetowej Małopolskiego TKKF www.tkkf.com, na 
stronie internetowej PZKFiTS oraz w niniejszym wydaniu nr 28 „Kurie-
ra Małopolskiego TKKF”. Podczas trwania Mistrzostw w miejscu roz-
grywek były umieszczone banery z logotypem Miasta Krakowa. 

 

 

Wyniki XX Ogólnopolskich Mistrzostw 
Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 

 

             Kobiety: 
M-ce Nazwisko i imię/rocznik 

 
Klub/Ognisko TKKF Waga 

ciała w kg 
Wynik  
w kg 

Punkty  
IPF GL 

 Kat. do 63 kg Juniorki 14-18 lat     
1. Wieszczyk Nadia/08 Kandydat TKKF  „Azory” Kraków 59,20 35,00 30,328641 

      

 Kat. do + 63 kg Juniorki 14-18 lat     

1. Pietrykowska Justyna/05 UKS „Eugen” Knurów 74,00 80,00 62,023172 

      

 Kategoria do 63 kg Seniorki     

1. Radwańska Jadwiga/75 TKKF „Azory” Kraków 55,20 80,00 72,868801 

2. Szostak Aleksandra/81 UKS „Power Kuźnik” Chorzów 55,50 72,50 65,762410 

      

 Kategoria do +63 kg Seniorki     

1. Moczydłowska Kinga/87 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 72,50 90,00 70,313262 

2. Pietrykowska Justyna/05 UKS „Eugen” Knurów 74,00 80,00   62,023172 

3. Kleczyńska Ewelina/90 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 66,80 57,50 46,540891 

T 

Moment otwarcia Mistrzostw. W gronie organizatorów i zespołu sę-
dziowskiego zawodów przemawia Prezes MTKKF – Leszek Tytko. 

Stolik sędziowski Mistrzostw w sportach siłowych. 

http://www.tkkf.com/
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              Kobiety – najlepsze wyniki WLK w punktach IPF GL: 
1. Radwańska Jadwiga/75 TKKF „Azory” Kraków 55,20 80,00 72,868801 

2. Moczydłowska Kinga/87 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 72,50 90,00 70,313262 

3. Szostak Aleksandra/81 UKS „Power Kuźnik” Chorzów 55,50 72,50 65,762410 

           

Najwyższy wynik WLK w kg uzyskała Kinga Moczydłowska – Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza – 90 kg. 

               
        

 
             
           Mężczyźni: 

M-ce Nazwisko i imię/Rocznik Klub/Ognisko TKKF Waga 
ciała kg 

Wynik 
w kg 

Punkty 
IPF GL 

 Kat. 83 kg Juniorzy 14-18 lat     
1. Fabia Piotr Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 75,30 130,00 68,692437 

2. Włoch Paweł TKKF „Azory” Kraków 73,30 112,50 60,300145 

3. Juras Jan TKKF „Azory” Kraków 80,80 95,00 48,382058 

4. Piórecki Mateusz UKS „Eugen” Knurów 65,40 75,00 42,753224 

      

 Kat.83 kg Juniorzy 19-23 lata     

1. Szpyra Denis/00 UKS „Power Kuźnik” Chorzów 74,20 120,00 63,904364 

2. Pawlica Micha/02ł KS „Start” Strzegom 78,70 120,00 61,955449 

3. Zagrodnik Adam/03 TKKF „Azory” Kraków 69,20 100,00 55,280602 

4. Synowiec Konrad/00 Stow. Strong Platinium Kraków 68,70 97,50 54,110311 

5. Bochenek Jakub/01 KS „Start” Strzegom 78,70 82,50 42,594371 

6. Cholewiński Marcin/02 TKKF „Azory” Kraków 78,70 80,00 41,303633 

      

 Kat. +83 kg Juniorzy 19-23 lata     

1. Koszewski Aleksander SSW Skierniewice 90,30 165,00 79, 428337 

      

 Kat. 74 kg Seniorzy     

1. Włoch Paweł/06 TKKF „Azory” Kraków 73,30 112,50 60,300145 

2. Dębicki Radosław/01 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 67,50 100,00 56,030540 

      

 Kat 93 kg Seniorzy     

1. Gawron Tomasz/79 Stow. Centrum Formy Dabrowa Górnicza 91,20 197,50 94,607540 

2. Balawejder Adam/81 TKKF „Azory” Kraków 78,90 182,50 94,099363 

3. Kocot Damian/85 Stow. Centrum Formy Dabrowa Górnicza 89,60 145,00 70,071146 

4. Szczerbik Bartosz/97 TKKF „Azory” Kraków 87,60 125,00 61,091834 

5. Ptak Maciej/97 Kandydat TKKF „Azory” Krakw 88,90 97,50 47,301402 

      

 Kat.+93 kg Seniorzy     

1. Ślosarek Łukasz/87 KS „Team” Wrocław 100,00 215,00 98,495962 

2. Jasica Sławomir/77 TKKF „Azory” Kraków 94,10 185,00 87,268196 

3. Zubel Tomasz/93 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 213,00 150,00 52,064478 

NB Rokosz Kamil/98 TKKF „Azory” Kraków - 0,00 0,000000 

      

 Kat. open Weteranów 1 (40 – 40+)     

1. Gawron Tomasz/79 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górn. 91,20 197,50 94,607540 

2. Balawejder Adam/81 TKKF „Azory” Kraków 78,90 182,50 94,099363 

3. Jasica Sławomir/77 TKKF „Azory” Kraków 94,10 185,00 87,268196 

4. Kasperczyk Michał/81 TKKF „Azory” Kraków 93,20 140,00 66,351681 

5. Piwowarczyk Marian/61 PMKS „Rybak” Władysławowo 62,60 95,00 55,471635 

NB Łanucha Artur/77 Kandydat TKKF „Azory” Kraków - 0,00 0,000000 

 
 
 

            Mężczyźni – najlepsze wyniki WLK w punktach IPF GL: 
1. Ślosarek Łukasz/87 KS „Team” Wrocław 100,00 215,00 98,495962 

2. Gawron Tomasz/79 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 91,00 197,50 94,607540 

3. Balawejder Adam/81 TKKF „Azory” Kraków 78,00 182,50 94,099363 

 
 

Najwyższy wynik WLK w kg uzyskał Łukasz Ślosarek – KS „Team” Wrocław – 215 kg. 
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Wyniki VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Trójboju Siłowym Klasycznym 
               
            Kobiety: 

M-ce Nazwisko i imię/rocznik Klub /Ognisko TKKF Waga kg Wynik 
kg 

Punkty  
IPF GL 

 Kategoria 63 kg Juniorki 14-18 lat:     
1. Wiktoria Zapotoczna /04 - TKKF „Azory” Kraków. 57,90 350,00 81,150190 

2. Sandra Dzieżok /07 - UKS „Eugen” Knurów. 55,10 237,50 57,180819 

3. Katarzyna Pietrucha /06 - Stow. Centrum Formy Dąbrowa 52,20 200,00 50,336012 

4. Nadia Wieszczyk /08 - Kandydat TKKF „Azory” Kraków. 59,20 202,50 46,206062 

      

 Kategoria +63 kg Juniorki 14-18 lat:     

1. Justyna Pietrykowska - Kandydat TKKF „Azory” Kraków. 74,00 320,00 63,906704 

      

 Kategoria 63 kg Juniorki 19-23 lata:     

1. Wiktoria Pieniążek - Stow. Strong Platinium Kraków. 62,10 322,50 71,221722 

2. Natalia Kaczówka/03 - Kandydat TKKF „Azory” Kraków. 58,20 175,00 40, 422367 

      

 Kategoria 63 kg Seniorki:     

1. Wiktoria Zapotoczna /04 - TKKF „Azory” Kraków. 57,90 350,00 81,150190 

2. Wiktoria Pieniążek /00 - Stow. Strong Platinium Kraków. 62,10 322,50 71,221722 

3. Zuzanna Siennicka Molenda /94 - Kandydat TKKF „Azory” Kraków. 48,00 245,00 66,532616 

4. Sofia Shaldikova /91 - TKKF „Azory” Kraków. 60,50 295,00 66,301205 

      

 Kategoria +63 kg Seniorki:     

1. Agata Niewdana/78 - Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza 63,50 295,00 64,215388 

2. Justyna Pietrykowska/05 - UKS „Eugen” Knurów 74,00 320,00 63,906704 

3. Ewelina Kleczyńska/90 - Kandydat TKKF „Azory” Kraków 66,80 287,50 60,675169 

 

            Kobiety – najwyższe wyniki TSK w punktach IPF GL 
1. Wiktoria Zapotoczna/04 - TKKF „Azory” Kraków 57,90 320,00 81,150190 

2. Wiktoria Pieniążek/00 - Stow. Strong Platinium Kraków 62,10 322,50 71,221722 

3. Zuzanna Siennicka-Molenda/04 - Kandydat TKKF „Azory” Kraków 48,00 245,00 66,532616 

 

Najwyższy wynik TSK w kg uzyskała Wiktoria Zapotoczna - TKKF „Azory” Kraków -350 kg 

 

              Mężczyźni: 
M-ce Nazwisko i imię/rocznik Klub /Ognisko TKKF Waga ciała/ kg Wynik/kg Punkty IPF GL 

 Kat. 83 kg Juniorzy 14-18 lat     
1. Juras Jan/05 TKKF „Azory” Kraków 80,80 410,00 57,530006 

2. Trojan Olaf/05 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 69,80 285,00 43,136026 

3. Fedorowicz Patryk/12 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 38,00 120,00 25,142439 

      

 Kat +83 kg Juniorzy 14-18 lat     
1. Łach Marek Kandydat TKKF”Azory” Kraków 90,40 352,50 46,759822 

      

 Kat. 83 kg Juniorzy 19-23 lata     
1. Szpyra Denis/00 UKS „Power Kuźnik” Chorzów 74,20 487,50 71,469671 

2. Dębicki Jarosław/01 Stow. Formy Centrum Dąbrowa Górn. 67,50 450,00 69,320287 

3. Gaura Mateusz UKS „Eugen” Knurów 68,00 477,00 57,704380 

Pamiątkowe ujęcia w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym. 
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 Kat.74 kg Seniorzy     

1. Dębicki Jarosław/01 Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górn. 67,50 450,00 69,320287 

      

 Kat 93 kg Seniorzy     

1. Figiel Aleksander/93 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 87,70 620,00 83,487549 

2. Szczurek Andrzej/93 TKKF „Azory” Kraków 92,50 622,50 81,650787 

3. Szczerbik Bartosz/97 TKKF „Azory” Kraków 87,60 525,00 70,735220 

4. Żurek Mateusz/93 Kandydat TKKF „Azory” Kraków  76,60 475,00 68,500708 

5. Będkowski Michał/89 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 89,90 500,00 66,507533 

6. Ptak Maciej/97 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 88,90 417,50 55,841653 

      

 Kat +93 kg Seniorzy     

1. Adamczyk Krystian/89 Stow. Centrum Formy Dabrowa Górn. 115,70 675,00 79,737219 

2.  Molenda Paweł/95 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 109,10 632,50 76,722909 

      

 Kat „open” weter. 1 ( 40 - 40+)     

1. Gemza Bogusław/74 TKKF „Azory” Kraków 82,40 457,50 63,562889 

2. Piwowarczyk Marian/61 PMKS „Rybak” Władysławowo 62,60 375,00 60,120736 

 
 
            Mężczyźni - najwyższe wyniki TSK w punktach IPF GL: 

1. Koszewski Aleksander/02 SSW Skierniewice 90,30 650,00 86,270802 

2. Figiel Aleksander/93 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 87,70 620,00 83,487549 

3. Samowski Kacper/03 Kandydat TKKF „Azory” Kraków 95,50 632,50 81,685492 

 

Najwyższy wynik TSK w kg uzyskał Krystian Adamczyk – Stow. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza - 675 kg. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Migawki z VIII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Trójboju Siłowym Klasycznym. 

Nagrodzeni zawodnicy w gronie organizatorów i sędziów głównych Mistrzostw w sportach siłowych. 
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ajmłodszymi zawodnikami XX Mistrzostw MTKKF w WLK Leżąc 
Klasycznym i VIII Mistrzostw w TSK byli: kandydatka Nadzia 

Wieszczyk oraz kandydat Marek Łach  - oboje z Ogniska TKKF „Azory” 
Kraków. Zawodniczką najstarszą Mistrzostw była Jadwiga Radwańska 
z TKKF „Azory” Kraków, a zawodnikiem najstarszym Mariusz Piwo-
warczyk z PMKS „Rybak” Władysławowo. Współprowadzącym i koor-
dynatorem imprezy był Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Woje-

wódzkiego Małopolskiego TKKF, biuro Mistrzostw prowadziła Kasia 
Oleksy z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a obsłu-
gę fotograficzną Mistrzostw prowadził Jan Bajger. Nad sprawnym 
przebiegiem Mistrzostw osobiście pieczę sprawował Leszek Tytko – 
Prezes Małopolskiego TKKF. Obsługę sędziowską Mistrzostw zabez-
pieczali: Agnieszka Radwańska, Krzysztof Piwowar, Andrzej Mieszek, 
Wioletta Pietrykowska, Piotr Pawlik i Grzegorz Leski.  

 

Za nami XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki  

Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka” 
 

ak, jak w latach poprzednich, w dniach 22-23 października 2022 
w Krakowie rozegrano XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet 

i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka”. Celem imprezy była popularyzacja 

siatkówki amatorskiej na szczeblu ogólnopolskim oraz wyłonienie 
najlepszych drużyn piłki siatkowej kobiet i mężczyzn poprzez rywali-
zację zespołową.  
     Głównym organizatorem Turnieju było Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej. Impreza odbyła się dzięki wsparciu 
finansowemu Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa.      
Wsparcia medialnego imprezie udzielił „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
     W Turnieju wzięło udział 31 zespołów (12 żeńskich i 19 męskich) 
z takich miejscowości, jak: Jastrzębie Zdrój, Pawłowice, Gliwice, War-
szawa, Ujsoły, Łaziska, Katowice, Malbork, Rybnik, Siemianowice 
Śląskie, Tarnobrzeg, Myślenice, Cieszyn i Kraków.  
     Turniej rozegrano zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej z podziałem na grupy eliminacyjne. Mecze rozgrywane były 
na hali COM COM ZONE oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 
     Wśród kobiet zwyciężyła drużyna FC „Silesia” Katowice, II miejsce 
zajęła drużyna TKKF „Apollo” Kraków, III miejsce drużyna „Onko 
Team” Gliwice, a na IV miejscu turniej zakończyła drużyna „Gotowe 
na Wszystko” Warszawa. 
     MVP Turnieju zostały: Marta Szajer-Widawska - FC „Silesia” Kato-
wice, Katarzyna Bąkowska - TKKF „Apollo” Kraków, Magdalena 

 

N 

T 

Dekoracji najlepszych zawodników w Mistrzostwach dokonują Krzysztof Piwowar – Prezes TKKF „Azory”, a zarazem  
jeden z sędziów Mistrzostw i Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

Po lewej stronie siatki zwycięski zespół pań FC „Silesia” Katowice. 
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Widenka – „Onko Team” Gliwice i Małgorzata Rojek – „Gotowe na 
Wszystko” Warszawa. Skład zwycięskiej drużyny FC „Silesia” Katowi-
ce: Izabela Kruczek, Joanna Komorek, Katarzyna Stawarczyk, Paulina 

Babiarz, Michalina Konsek, Ewelina Lincka, Edyta Małusecka, Joanna 
Pyrek, Marta Szajer-Widawska, Monika Wojdyła, Kasia Smolińska.  

 

 
 
     Wyniki fazy play off: 
     Półfinały: 
1. „Gotowe na Wszystko” – FC „Silesia” 0:2.  

2. TKKF „Apollo” – „Onko Team” 2:0. 

     Mecz o III miejsce: „Onko Team” – „Gotowe na Wszystko” 2:O vo.  
Finał: TKKF “Apollo” – FC “Silesia” 0:2.  

 
śród mężczyzn najlepszym zespołem okazał się zespół KPS 
„Siarka” Tarnobrzeg, wyprzedzając drużynę CTO „Volley” Mal-

bork, III miejsce zajęła drużyna „Rapapara” Myślenice, a miejsce IV  
drużyna AKS „Nord” Rybnik. 
     MVP Turnieju zostali: Kamil Chaber - KPS „Siarka” Tarnobrzeg, 
Mateusz Skwarzec - CTO „Volley” Malbork, Mateusz Sułowski – „Ra-

papara” Myślenice i Adrian Gawron - AKS „Nord” Rybnik. 
     Skład zwycięskiej drużyny KPS „Siarka” Tarnobrzeg: 
Kamil Chaber, Konrad Andrzejczak, Mateusz Pyrak, Jakub Strojnowski, 
Artur Domański, Piotr Sudoł, Patryk Jadach, Przemysław Cisło, Sylwe-
ster Duda, Mateusz Gaudyn. 
     Wyniki fazy play off: 
     Ćwierćfinały: 
1. “Rapapara” - TKKF “Apollo” 2:1. 

2. PS “Siarka” – EPTA 2:0. 

3. CTO “Volley” – Volley “Stars” 2:0. 

4. AKS „Nord „– AKKS „Husaria” 2:0. 

     Półfinały: 
1. “Rapapara” – CTO Volley 0:2.  

2. AKS „Nord” - KPS „Siarka” 0:2. 

Mecz o III miejsce: „Rapapara” – AKS „Nord” 2:0. 
Finał: CTO „Volley” – KPS „Siarka” 1:2. 
     Sędzią głównym turnieju był Pan Krzysztof Karwowski, a sędziami 
prowadzącymi: Tomasz Kwiecień, Marcin Dąbrowski, Krzysztof Płaziń-
ski, Leszek Ciuła, Lech Gajda, Andrzej Sobieraj i Krzysztof Karwowski. 
     Sędziami stolikowymi byli: Katarzyna Oleksy, Karol Oleksy i Tade-
usz Kowalczyk.  Za stronę medyczną jednoosobowo odpowiadała pani 
Elżbieta Fik wolontariuszka. Obsługę medialną Turnieju prowadzili: 
Katarzyna Oleksy, Mikołaj Opach i Karol Oleksy. 
     Nagrody i wyróżnienia w postaci Statuetek, Wawelskich Smoków, 
dyplomów, nagród rzeczowych i okazjonalnych toreb najlepszym 
zespołom i wyróżnionym zawodnikom wręczali: Leszek Tytko - Prezes 

Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Karol Oleksy - Wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Tadeusz Kowal-
czyk - Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Leszek 
Ciuła - Sędzia Główny turnieju. Wyniki XX Ogólnopolskiego Turnieju 
Siatkówki Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka” zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej Małopolskiego TKKF www.tkkf.com  
oraz w niniejszym numerze „Kuriera  Małopolskiego  TKKF”. 
     Impreza przebiegała w sportowej atmosferze i przy zachowaniu 
wszystkich środków bezpieczeństwa. W turnieju uczestniczyło 189 
zawodników i 112 zawodniczek z różnych środowisk Polski. Ranga 
turnieju, oraz odpowiednia promocja imprezy, przyniosły bardzo 
dobrą frekwencję. Wywieszone banery i plakaty informowały o orga-
nizatorach, współorganizatorach i sponsorach imprezy. 

W 

W zielonych strojach drużyna TKKF „Apollo” – II miejsce w turnieju. Zwycięzcy turnieju mężczyzn - drużyna „Siarki” Tarnobrzeg. 

Drużyna CTO „Volley” Malbork – II miejsce w turnieju. Karol Oleksy - Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF,  
w przyjacielskim uścisku dłoni z sędzią turnieju. 

http://www.tkkf.com/
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Pamiątkowe ujęcie najlepszych zespołów, uczestniczących w XX Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki „Wawelskiego Smoka”. 

 

Polskie rendez – vouz słońca z księżycem 
 

zanowni Państwo! Wtorek, 25 października 2022 roku, był nad 
naszymi głowami niepowtarzalnym dniem i prawdziwie kosmicz-

nym spektaklem. Prawie w samo południe Księżyc znalazł się pomię-
dzy Ziemią, a Słońcem i obserwowaliśmy częściowe zaćmienie Słońca. 

To, co można było zobaczyć, gdzie pozwalała na to pogoda, było tylko 
częściowym, dość głębokim zaćmieniem Słońca.  Była to swoista 
„randka” słońca z księżycem, która, zgodnie z przewidywaniem na-
ukowców, kolejny raz, jako częściowe - tzw. płytkie zaćmienie Słońca, 
widoczne z terenów Polski, nastąpi w dniu 29 marca 2025 roku.  

      Zaćmienie Słońca, jako zjawisko astronomiczne, powstaje wów-
czas, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem, a Ziemią, przysłania-
jąc tym samym światło słoneczne. Zaćmienie zachodzi wyłącznie 
podczas nowiu - w momencie, kiedy Księżyc znajduje się dokładnie 
między Ziemią, a naszą „Gwiazdą Dzienną”

 
w linii prostej.  

     Gdyby Księżyc miał idealnie kołową orbitę, był bliżej Ziemi i znaj-
dował się w tej samej płaszczyźnie ekliptyki, czyli wielkiego okręgu na 
sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słoń-
ce obserwowane z Ziemi, to zaćmienia Słońca występowałyby pod-
czas każdego nowiu. Jednakże orbita Księżyca jest nachylona pod 
kątem ponad 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce, 
co sprawia, iż wówczas cień Księżyca zwykle omija Ziemię. 
     Już dawno nasi przodkowie zauważyli ścisły związek pomiędzy 
Słońcem, a Księżycem. Związek ten znalazł swe stałe miejsce w astro-
logii, która odzwierciedla istotę życia. Słońce raczy swym dobrodziej-
stwem, jakim jest światło dzienne, a Księżyc świeci światłem odbitym 
w porze nocnej. Dzięki tym naturalnym źródłom doceniamy znaczenie 
światła i ciemności na naszej ziemskiej planecie i w naszym życiu.  
     W astrologii Słońce i Księżyc są określane światłem dziennym 
i nocnym, i chociaż nocne światło może być ciemne, nasza życiowa 
ścieżka z Księżycem może być oświetlona. Ten ścisły związek światła 
z ciemnością jest naturalnym „randez-vouz” nocy i dnia i ma duże 
znaczenie w otaczającym nas świecie. Istnieje korelacja między sym-
boliką natury, a ludzką rzeczywistością, którą postrzega astrologia. 
    W czasach starożytnych powszechne były wierzenia, że Księżyc 
oddziałuje na organizmy żywe w mniejszym lub większym stopniu. 
Dość popularne były stwierdzenia, jakoby Księżyc wpływał na ludzi 
do tego stopnia, że wywoływał lunatyzm, melancholię czy nawet 
wilkołactwo. Przez około dwadzieścia ostatnich lat prowadzono roz-
maite prace badawcze, poświęcone korelacji między fazami, w jakich  

S 

Obserwacja zaćmienia słońca przez zaciemnione szkiełka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99%C5%BCyc
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
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w danej chwili znajduje się Księżyc, a funkcjonowaniem organizmów 
żywych. Jak podają statystyki, w okresie, kiedy Księżyc jest w pełni, 
odnotowuje się wzrost liczby wypadków samochodowych, zawałów 
serca, czy wylewów. Większa jest także ilość zaburzeń na tle nerwo-
wym czy psychicznym, a także wzrasta liczba gwałtów, morderstw, 
napadów, a także prób samobójczych (największe nasilenie przypada 
na dwa/trzy dni przed/po pełni).   
     Gdy w 1998 roku trzej włoscy matematycy rozpoczęli obliczenia 
statystyczne, okazało się, że tuż po tej fazie Księżyca wzrasta też 

znacznie liczba porodów. Prace badawcze na ten temat zdają 
się sugerować, że fazy i cykle księżyca mogą wywierać także wpływ 
na to, jak często człowiek korzysta z rozmaitych urządzeń czy maszyn. 
Naukowcy odnotowali wyraźną prawidłowość pomiędzy fazami księ-
życa, a nakładającym się na nie dwudziestodziewięciodniowym cyklu, 
podczas którego wzrastało korzystanie z usług telefonicznych. Z po-
wyższego wynika, że Księżyc znacząco wpływa na funkcjonowanie 
ludzkich zachowań, zwłaszcza tych w najgłębszej części naszej psychi-
ki, na którą mamy najmniejszy wpływ.  
     W nocnej poświacie Księżyca możemy lepiej zrozumieć naszą 
wewnętrzną jaźń – nasze głębsze motywacje, mechanizmy i uczucia. 
Często odnoszą się one do tych bardziej intymnych myśli i zachowań, 
które sprawiają, że funkcjonujemy, nie wiedząc tak naprawdę - dla-
czego. Właściwie nie myślimy o tym, jak działać; staje się to automa-
tycznym zachowaniem, opartym na zmysłach i prostych potrzebach. 
Ocena takich zachowań, jako słusznych lub niewłaściwych, nie jest 
łatwa, ale możemy je uznać za instynktowne lub nawykowe.  
     Przez większość czasu cykle Księżyca przechodzą w automatycz-
nym paśmie, co pozwala nam działać w rodzaju osobistego trybu 
autopilota. Odbieramy je, jako odzwierciedlenie autonomicznego 
układu nerwowego u ludzi, w którym podstawowe czynności, takie 
jak oddychanie i bicie serca w normalnych warunkach po prostu 
tykają, co możemy porównać, do tego, że w naturalnym świecie 
światło Księżyca bez Słońca nie istniałoby. Tak czy inaczej możemy 
zobaczyć, jak Słońce i Księżyc współpracują ze sobą na różne sposoby. 
     W astrologii istnieje szczególny zestaw znaczeń poprzez ich współ-
istnienie. Chociaż może to brzmieć skomplikowanie, w prostszych 
słowach możemy wyrazić, że położenie Słońca i Księżyca względem 
siebie powie nam, ile światła jest w naszym wszechświecie w danym 
momencie. W astrologii robi się to bardzo interesujące, zauważając, 
w których znakach zodiaku znajdują się Słońce i Księżyc – i zastana-
wiając się, czy te znaki mają związek lub są w jakimś konflikcie. W ten 
sposób możemy zastanowić się, jak łatwo jest współistnieć w relacji 
Słońce i Księżyc – czy jedno jest szczęśliwe, że drugie jest w pobliżu, 
czy też często próbuje zająć więcej przestrzeni! Astrologicznie może-
my to wykazać, że logika i przejrzystość Słońca jest w harmonii 
z instynktami i intuicją Księżyca.  
     Niezależnie od kontekstu patrzenia na Słońce i Księżyc, warto 
jednak pamiętać, że wszystko dotyczy światła w relacji Słońce-Księżyc 
– i tego, ile możemy zobaczyć lub możemy chcieć zobaczyć w dowol-
nym momencie. Obejmuje to sposób, w jaki rozumiemy siebie oraz 
inne osoby, z którymi się spotykamy lub jesteśmy z nimi związani. 

     Interesujące może być również przyjrzenie się powiązaniom Słoń-
ce-Księżyc. W bliskim związku możemy zacząć myśleć o tym, jak nasz 
znak Słońca oddziałuje nie tylko ze znakiem Słońca innej osoby - także 
ze znakiem Księżyca. Poszukiwanie związków światła i cienia jest 
w astrologii bardzo fascynujące! Tyle z astrologicznych przemyśleń. 

 
     Poniżej nawiązuję do kilku osobistych wspomnień i wrażeń, zwią-
zanych z obserwacją przed laty zaćmienia słońca. Jak dotąd jedynym, 
całkowitym zaćmieniem słońca za naszego życia, widocznym z tere-
nów Polski w XX wieku, było zaćmienie w dniu 30 czerwca 1954 roku, 
widoczne ok. godziny 14.00 na Mazurach – obserwowano je w Sej-
nach, Suwałkach i ich okolicach. (Z pozostałych terenów Polski za-
ćmienie obserwowano, jako częściowe). Do wymienionych miejsc na 
Mazurach zjechali wtedy obserwatorzy nie tylko z Polski. Po przybyciu 
na wieżach klasztoru w Sejnach rozpięto antenę do komunikacji 
radiowej, a na miejsce obserwacji na boisku przed szkołą podciągnię-
to też kable elektryczne. Codziennie urząd meteorologiczny przeka-
zywał specjalne zaćmieniowe prognozy pogody. Prognozy na dzień 
zaćmienia nie były za dobre. Wczesnym rankiem siąpił deszcz, jednak 
około godz. 9.00 niebo poczęło się niespodziewanie przecierać. Przed 
godziną 12.00 w miarę się przejaśniło, a przed godziną 13.00 rozpo-
częto obserwacje zaćmienia. Podczas niego niebo przybrało spe-
cyficzną barwę seledynowo-błękitną, która nie odpowiadała ani 
świtowi, ani zmierzchowi. Na lewo od Słońca jaśniała Wenus, lecz nie 
widziano gwiazd. W czasie tego zaćmienia temperatura otoczenia 
obniżyła się o 4,5 stopni Celsjusza. - Tak relacjonowano w specjalnych 
informacjach radiowych.  
     W roku 1954 właśnie kończyłem 7 lat i od pierwszego września 
tamtego pamiętnego roku miałem rozpocząć naukę w I klasie Szkoły 
Podstawowej w Złotej, gdzie również obserwowano 9częściowe 
zaćmienie słońca. Z tamtych odległych lat troszeczkę jednak pamię-
tam, że bardzo tym wydarzeniem była przejęta moja prababcia Kata-
rzyna Drożdżowicz-Leśniak, u której wówczas mieszkałem - nie chcia-
ła nawet wyjść z domu, twierdząc, że nadchodzą złe czasy. Z domo-
wego głośnika, zwanego kołchoźnikiem, można było usłyszeć, jak 
spiker radiowy z radiowęzła Czchów informował o tym zdarzeniu.  
     W praktyce działanie kołchoźnika wyglądało tak, że przez daną 
miejscowość prowadzone były dwa druty na słupach telefonicznych, 
do których przyłączano każdy dom. Urządzenie posiadało jedną funk-
cję; można było jedynie regulować głośność lub je wyłączyć. Nadawa-
ny był tylko jeden program Polskiego Radia. Mieszkańcy chętnie 
montowali głośniki, bo stawały się one powszechnie dostępną roz-
rywką. Pod koniec roku 1946 XX wieku było już w Polsce ponad 300 
takich radiowęzłów. Oznaczało to, że równolegle z elektryfikacją wsi 
postępowała radiofonizacja, a wkrótce na wyposażenie domów za-
częły wchodzić tzw. „detefony” (dioda, cewka, kondensator, słu-
chawki). Akcja masowej radiofonizacji naszego kraju przy użyciu 
„detefonu” była pierwszą taką akcją na świecie. Dla wielu osób nazwa 
„detefon” stała się synonimem odbiornika detektorowego.  
     Według prognoz naukowców następne, całkowite zaćmienie Słoń-
ca będzie widoczne na polskim niebie, niestety, dopiero w roku 2135, 
ale to już nie za nas. 
     Kiedyś już wspominałem, że jedno z zaćmień słońca miałem okazję 
zaobserwować w roku 1959 - postaram się to przypomnieć: 
     Środa 2 października 1959 roku była zwykłym roboczym dniem, 
a dla mnie dniem nauki w szóstej klasie Gminnej Zbiorczej Szkoły 
Podstawowej w Zakliczynie. Jak zwykle cotygodniowy, środowy jar-
mark na Rynku w Zakliczynie toczył się swoim rytmem. Przekupka, 
reklamująca środki owadobójcze, rozpoczynała dość wcześnie targo-
wy dzień. Krzykliwym głosem oferowała zleżałe prochy na pchły 
i mole, zachwalając głośno swój towar i jego skuteczność. Lepy! Le-
py!, Muchy na lepy!, Muchy!, Muchy!, Tfu! – Te mały, czemu wy-
trzeszczasz gały, może masz ciasne spodnie! – darła się w niebogłosy, 
urągając przygodnym gapiom, przemykającym ukradkiem obok jej 
jarmarcznego kramu. Była kobietą słusznej postury, a w parze z wypi-
tym alkoholem nie była w stanie postawić kilku kroków, więc grzmiała 
władczym głosem spod swego parasola, ku wielkiej uciesze jarmarcz-
nej publiczności. Chodź tu gówniarzu! Przynieś mi piwo – wrzeszczała 
do podstarzałego karła z Jurkowa, sprzedającego wyroby z drewna, 

Lata 50. XX wieku. Jarmark na Rynku w Zakliczynie. W głębi widok 
budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Zaznaczony na niebie 
punkt, to miejsce obserwowanego w roku 1959 zaćmienia słońca.  

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101578-czlowiek
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który huśtał się obok jej kramu na koniu na biegunach. Ten był tak 
mały, że nie dosięgał ziemi nogami. Na dźwięk jej głosu spadał ze 
strachu z konia i ruszał biegiem do pobliskiego baru, by spełnić wolę 
zgorzkniałej baby. Z powrotem wracał już wolnym krokiem, pociąga-
jąc ukradkiem łyk niesionego piwa, czym wzbudzał ogromną wście-
kłość handlarki, gdy dopijała zawartość uszczuplonego kufla. 
      Jest to prawdziwa scenka z końca lat pięćdziesiątych XX wieku na 

targu w Zakliczynie. Podobnych jarmarcznych scenek i zdarzeń na 
ówczesnych jarmarkach było o wiele więcej.  
     Właśnie w taki, jarmarczny dzień, w środę 2 października 1959 
roku, w godzinach południowych na oczach zaciekawionych ludzi 
słońce poczęło znikać i zapanował mrok. Dokoła pociemniało, nara-
stał dreszczyk emocji, a bardziej przesądni ludzie snuli najgorsze myśli 
i przepowiednie. Zwykłe zaćmienie słońca, a tyle strachu i niepokoju, 
kiedy emocje ludzkie górują nad prawami natury i zrządzeniami losu.  
Często przeczucia się sprawdzają. Jak wkrótce się okazało następny 
rok 1960 był rokiem szczególnym. To wtedy w Nowej Hucie ważyły się 
losy Krzyża, toczono walkę o symbol wiary, o przynależność młodej 
dzielnicy Krakowa do wielkiej rodziny Chrystusa. Doszło do konfronta-
cji komunistycznych zasad współżycia z ideą chrześcijańskich prawd 
wiary. Symbol Świętego Krzyża jednak przetrwał złe czasy.  

     Rok szkolny 1960/1961 był dla mnie ostatnim rokiem nauki 
w Szkole Podstawowej w Zakliczynie – kończyłem siódmą klasę. Zde-
cydowana większość moich kolegów i koleżanek z klasy wybrała 
szkoły średnie w Tarnowie lub Brzesku, a ja po uzgodnieniu z ojcem, 
i cichym wsparciu rodziny, wybrałem Nową Hutę. Moja mama, słu-
chając w radiu relacji o wydarzeniach pod Nowohuckim Krzyżem, była 
przeciwna tej decyzji, ale wyboru dokonałem już sam, mając jednak 
na względzie zasłyszane podczas zaćmienia słońca myśli i przepo-
wiednie. Ostatecznie moja decyzja przeważyła, no i klamka zapadła – 
stało się. Już w czerwcu 1961 roku, po dobrze zdanym egzaminie 
wstępnym, byłem przyjęty do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowej 
Hucie. Ostatnie dni tamtego wakacyjnego lata wzmagały we mnie 
wewnętrzną walkę o słuszność wybranej drogi życia. Kolejny raz 
miałem rozpocząć życie w nowym miejscu i środowisku, zostając 
nowohucianinem. Żyję już tutaj ponad 60 lat, no i, jeśli Bóg da, może 
przeżyję więcej.  
     Minęło kilka lat. Nadszedł rok 1966 – przedmaturalny rok w Tech-
nikum Elektrycznym na os. Szkolnym w Nowej Hucie i piąty rok życia 
w internacie. Dobrze pamiętam, że piątek 20 maja 1966 roku był 
ciepłym, słonecznym dniem, więc wychowankowie naszego oraz 
pobliskich internatów wychodzili na zewnątrz albo cisnęli się do okien, 
bowiem już od dłuższego czasu radio i telewizja informowały o zbliża-
jącym się częściowym zaćmieniu słońca. Byłem jednym z wielu obser-
watorów tego rzadkiego wydarzenia, więc z oryginalnym szkiełkiem 
z maski spawalniczej byłem przygotowany na odpowiedni moment 
tego zdarzenia. Dokładnie jego początek miał miejsce o godz. 9.27, 
a koniec o godz.12.15. Tak więc, zgodnie ze wspomnianymi już wcze-
śniej zjawiskami sprzed lat, także zaćmienie słońca z roku 1966 miało 
miejsce w godzinach południowych.  
     Jedno z ostatnich, przed tegorocznym zaćmieniem słońca widocz-
nym z Polski, miało miejsce 10 czerwca 2021 roku. Zgodnie z tym, co 
przewidują ośrodki astronomiczne, kolejne – tym razem obrączkowe 
zaćmienia naszej gwiazdy, mają nastąpić w dniach 13 lipca 2075 roku 
oraz 23 lipca 2093 r. To już nie nasze czasy, więc ze słoneczno – księ-
życowych rozważań „wróćmy na Ziemię”, do naszych codziennych 
zadań i obowiązków. Dziękuję za uwagę. Władysław Łopatka. 

 

Z obrad Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKKF 
 

zanowni Państwo! Zbliża się koniec kadencji (2019-2023) władz 
Małopolskiego TKKF. W środę 2 listopada 2022 roku, w siedzibie 

Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, odbyło się posie-
dzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Prócz informacji o dzia-
łalności imprezowej w III i IV kwartale 2022 roku oraz realizacji 
uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia Prezydium, tematem 

obrad były aktualne sprawy z życia i działalności naszego Towarzy-
stwa. Jednym z wiodących punktów porządku obrad posiedzenia była 
kampania sprawozdawczo-wyborcza w Małopolskim TKKF i sprawy, 

związane z przygotowaniem do kolejnego Zjazdu Delegatów Małopol-
skiego TKKF i wyborem nowych władz wojewódzkich TKKF kadencji 
2023-2027.  
     Poniżej proponowany porządek obrad Prezydium. 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyję-
cie porządku obrad.  

2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Prezydium z dnia 10.08.2022 roku, przyjęcie protokołu - 
ref. sekretarz Dorota Radomska.  

S 

Obraduje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Kolejne ujęcie z obrad Prezydium ZW MTKKF. 

Archiwalna fotografia zaćmienia słońca z października 2022 roku. 
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3. Informacja o przebiegu wojewódzkich uroczystości 65.lecia TKKF 
w Dobczycach - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
4.Informacja o przeprowadzonych imprezach sportowo-
rekreacyjnych od 10 sierpnia do 31 października 2022 roku: 
- siatkówka plażowa – eliminacje strefy Kraków,                                                                                        
- siatkówka plażowa – finał Wojewódzki - Kraków, 
 VIII Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o „Puchar Prezydenta Miasta 
Krakowa”: 19-20.09.2022 - Kraków, 
- III Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego 
TKKF 24.09.2022 r. – Kraków, 
- Małopolski Marsz po Zdrowie w ramach Światowego „Dnia Marszu 
TAFISA”  - 1.10.2022 – Dobczyce, 
- XX Ogólnopolskie Mistrzostwa MTKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycz-
nym i VIII w Trójboju Siłowym Klasycznym – 15.10.2022 – Zielonki, 

- XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego 
Smoka” – 22-23.10.2022 – Kraków. ref: prezes Leszek Tytko, wicepre-
zes Karol Oleksy, Władysław Łopatka. 
5.Informacja z prac Zarządu Głównego TKKF,  
6.Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Małopolskim TKKF w roku 
2022/2023 – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
7.Wolne wnioski i sprawy różne. 
8.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
     Do rozpatrywanej w trakcie obrad tematyki członkowie Prezydium 
przyjęli stosowne uchwały i wnioski. Kolejne posiedzenie Prezydium 
zaplanowano na dzień 30 listopada 2022 roku, a posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na dzień 17 grudnia 2022 roku. 

                                                                

Cykl imprez sportowych z okazji Święta Niepodległości Polski 
     Szanowni Państwo! Dzień 11 listopada po wieczne czasy został wpisany w historię Polski. Dzień ten był przełomowym momentem 
w dziejach całej Europy i Polski. 11 listopada 1918 roku w lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm, kończący I wojnę świato-
wą. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska uwolniła się 
z jarzma trzech „Czarnych Orłów” - Niemiec, Austrii i Rosji i odzyskała niepodległość, wracając na mapy świata. Rok 202 jest rokiem 104. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w całym kraju, we wszystkich grupach społecznych i środowiskach, przez cały rok 
trwają różne inicjatywy kulturalne, społeczne i sportowe, związane z tą rocznicą. Również w naszym małopolskim i krakowskim środowisku 
odbyło się wiele imprez, organizowanych przez Małopolskie TKKF, kluby sportowe, szkoły i inne środowiska, czcząc tę rocznicę. Poniżej kilka 
wybranych imprez sportowych z okazji Święta Niepodległości Polski, organizowanych z udziałem Małopolskiego TKKF i jego struktur.  

 

Turniej Siatkówki i Halowej Piłki Nożnej 

z okazji Święta Niepodległości Polski 
 

edną z imprez sportowych z okazji tegorocznego Święta Niepod-
ległości (104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę), 

zorganizowaną w dniu 9 listopada 2022 roku, był turniej halowej piłki 

nożnej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ze Szkół Podstawowych 
Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie - Nowej Hucie. Zawody prze-
prowadzono na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 130 
im. Jana Brzechwy na os. Oświecenia.  
     W turnieju udział wzięły reprezentacje Szkół Podstawowych nr, nr: 
85, 89, 126, 130, i 144. Ogółem w sportowej rywalizacji wzięło udział 
ponad 120 uczennic i uczniów ze szkół uczestniczących w turniejach 
siatkówki i piłki nożnej. Uroczystego podsumowania imprezy z okazji 
104.Święta Niepodległości Polski, połączonego z wręczeniem nagród, 
pucharów, medali i okolicznościowych gadżetów, dokonali: Prezes 
Małopolskiego TKKF - pan Leszek Tytko, w towarzystwie dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 130, pani Magdaleny Kubickiej. Sędzią głów-

nym turnieju siatkówki dziewcząt był pan Leszek Ciuła, a sędzią piłki 
nożnej chłopców pan Stanisław Jamróz.  
     ● W turnieju piłki siatkowej uzyskano następujące wyniki: 

- I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 130 
- II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 144 
- III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 89 
- IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 126 
- V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 85. 
     ● W piłce nożnej halowej uzyskano następujące wyniki: 
- I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 130 
- II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 144 
- III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 126 
- IV Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 85 
- V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 89. 

J 

Mecz siatkówki rozgrywają zespoły Szkoły Podstawowej nr 144 
(w niebieskich strojach) i Szkoły Podstawowej nr 89 (w żółtych strojach). 

Na boisku zwycięski zespół Szkoły Podstawowej nr 130 (czerwone 
stroje) oraz SP nr 144 (niebieskie stroje). 
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     Królem strzelców w turnieju piłki nożnej został Jakub Skiba z dru-
żyny Szkoły Podstawowej Nr 130. Za obsługę techniczną imprezy ze 
strony Małopolskiego TKKF odpowiedzialnym był pan Tadeusz Kowal-
czyk. Biuro zawodów prowadziła pani Katarzyna Szwed z Biura Zarzą-
du Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a obsługę fotograficzną 

imprezy ze strony „Kuriera Małopolskiego TKKF” zabezpieczał Włady-
sław Łopatka. Od strony organizacyjnej i technicznej imprezę zabez-
pieczali trenerzy, instruktorzy i nauczyciele WF, uczestniczących 
w turnieju szkół. Na zakończenie imprezy wszystkie zespoły uczestni-
czące w zawodach zostały poczęstowane smaczną pizzą. 

 

 
Wręczanie nagród: medali, pucharów i dyplomów zespołom uczestniczącym w turnieju piłki siatkowej i piłki nożnej halowej z okazji Święta 

Niepodległości Polski. Nagrody wręczają: Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, pani Magdalena Kubicka - Dyrektor SP Nr 130 (z prawej) 
i pani Katarzyna Szwed z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

 
 

Tadeusz Kowalczyk przy stoliku sędziowskim na boisku wielofunkcyjnym 
Szkoły Podstawowej Nr 130 na os. Oświecenia w Nowej Hucie. 

Mecz siatkówki sędziuje Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. 
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Migawki z turnieju piłki siatkowej i piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości na obiektach sportowych 
 Szkoły Podstawowej Nr 130 na os. Oświecenia w Krakowie – Nowej Hucie. 

 
 

Drużyna SP Nr 130 – I miejsce w turnieju piłki nożnej. 

Siatkarki SP Nr 89 - III miejsce w turnieju Drużyna piłki siatkowej SP Nr 130 – I miejsce w turnieju. 

Piłkarze SP Nr 144 - II miejsce w turnieju. 

Jakub Skiba - Król Strzelców turnieju piłki nożnej (SP 130) 
w towarzystwie pani dyrektor Magdaleny Kubickiej. 

Drużyna piłki nożnej SP Nr 89 – V miejsce w turnieju. 
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 Turniej Piłki Siatkowej Małopolskiego TKKF  

z okazji Święta Niepodległości w Tarnowie 
 

 dniu 11 listopada 2022 roku w Tarnowie odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej Małopolskiego TKKF z okazji Święta Niepodległości 

Polski. Organizatorem Turnieju było Małopolskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Krakowie, a współorganizatorem imprezy 
Ognisko TKKF „Azoty” w Tarnowie. Rozegrany turniej był zarazem 
eliminacją strefową do Finału Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
     W 104 rocznicę Obchodów Święta Niepodległości imprezę turnieju 
piłki siatkowej otworzył krótkim wystąpieniem Wiceprezes Zarządu 
Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie 
pan Kazimierz Bagnicki. W imprezie wziął również udział Pan Alek-
sander Molczyk – Członek Zarządu Małopolskiego TKKF. 
     W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Turniej rozegrano sys-
temem brazylijskim (do 2-ch przegranych meczy). Pierwsze miejsce 
zajął zespół „VOLLEYBALL FAMILY” Tarnów, pokonując w finale zespół 
„SOKÓŁ” SENIORZY Tarnów wynikiem 2:0. W meczu o trzecie miejsce 
zespół SSPS Tarnów pokonał drużynę „PRUSAKOLEP” Tarnów 2: 0. 

     Poniżej końcowa klasyfikacja turnieju. 
1. „VOLLEYBALL FAMILY” TARNÓW, 

2.  „SOKÓŁ” SENIORZY TARNÓW, 
3.  SSPS TARNÓW (Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej), 
4.  „PRUSAKOLEP” TARNÓW, 
5. „KOR-POL” TARNÓW, 
6. UKS „START” LIPNICA WIELKA,  
7.  OSIR BRZOSTEK, 
8. MUKS „SOKÓŁ” GUMNISKA TARNÓW.       
     Zwycięski zespół „VOLLEYBALL FAMILY” TARNÓW wystąpił w skła-
dzie: Michał Cichocki – kapitan, Iwona Bąk, Dominik Masłoń, Marcin 
Smulski, Jakub Rosa, Sebastian Gierlach, Tomasz Soprych, Mateusz 
Porosło i Sławomir Sorys.  
     Mecze sędziowali: Stanisław Jacher, Sławomir Kozioł, Dariusz 
Stańczyk, Tomasz Włodarski, Adrian Lachowicz i Paweł Zachara. Tur-
niej prowadzili: Kazimierz Bagnicki (sędzia główny turnieju) i  Alek-
sander Molczyk. Organizatorem Turnieju był: Kazimierz Bagnicki.  

 
                                      

 Nowohucki Turniej Piłkarski z okazji Święta Niepodległości  
 
 

 piątek 11 listopada 2022 r. na obiektach Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18 w Krakowie 

odbył się Turniej Piłkarski z okazji Święta Niepodległości. 

     Celem imprezy była popularyzacja piłki nożnej siedmioosobowej 
wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, wyłonie-
nie najlepszych zespołów Turnieju i uświetnienie 104.rocznicy Odzy-
skania przez Polskę niepodległości.  
     Organizatorem Turnieju była Gmina Miejska Kraków, a realizato-
rem imprezy Ognisko TKKF „Oświecenia”. Partnerami i sponsorami 
Turnieju byli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód 
i  Małopolskie TKKF. W Turnieju uczestniczyło osiem zespołów, grają-
cych w dwóch grupach eliminacyjnych: 
     Grupa I: MOW Kraków, „Toshiba” Team Kraków, „Coco Jamboro”, 
„Błękitni” Piast. 
     Grupa II: MKS Mistrzejowice, „Mefka on Fire”, „Iskra” Kraków, 
„Pacos de Ferreira”. 
     Z pierwszej grupy eliminacyjnej do gier półfinałowych awansowały 
zespoły: „Toshiba” Team i „Błękitni” Piast, a z grupy II drużyny: „Mef-
ka on Fire” i MKS Mistrzejowice.  
     W I półfinale zespół „Mefka on Fire” pokonał drużynę „Błękitni” 
Piast 6:0, a w II półfinale zespół „Toshiba Team” pokonał drużynę 
MKS Mistrzejowice 4:0.  
     W finale zespół „Mefka on Fire” pokonał drużynę „Toshiba” Team 
5:1 i został zwycięzcą Turnieju. W meczu o III miejsce zespół MKS 
Mistrzejowice pokonał drużynę „Błękitni” Piast 3:1. 

 

W 

W 

Finaliści Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości. 
Zespół „Volleyball Family” Tarnów – I miejsce w Turnieju. 

Baner z logo Gminy Miejskiej Kraków – Organizatora Turnieju. 
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  Kolejność zajętych miejsc w Turnieju: 
1. „Mefka on Fire” 
2. „Toshiba” Team 
3. MKS Mistrzejowice 

4. „Błękitni” Piast 
5-6. Coco Jamboo 
        Pacos de Ferreira 
7-8. MOW Kraków 
        Iskra Kraków 
     Zwycięski zespół „Mefka on Fire” wystąpił w składzie: Bartosz 
Dudek, Krzysztof Baranik, Maciej Łabuz, Damian Urban, Norbert 
Jaszczak, Jakub Pisarek, Jakub Gaweł i Dawid Ogonek. Tytuł „Król 
Strzelców” wywalczył Norbert Jaszczak (Mefka), który zdobył 11 
bramek, najlepszym bramkarzem Turnieju został Krzysztof Baranik 

(Mefka), a najlepszym zawodnikiem (MVP) Turnieju był Paweł Salo-
mon (Toshiba Team). Z ramienia Małopolskiego TKKF w organizacji i 
prowadzeniuTurnieju uczestniczyli: Leszek Tytko – Prezes MTKKF, 
Karol Oleksy – Wiceprezes MTKKF i Katarzyna Oleksy z Biura Zarządu 

Wojewódzkiego MTKKF.  Spotkania sędziowali panowie Grzegorz Sęk 
i Daniel Pierko. 
    Za miejsca I-III zespoły otrzymały puchary, medale, nagrody rze-
czowe i dyplomy. Za miejsca IV-VI zespoły otrzymały okolicznościowe 
dyplomy. Nagrody indywidualne otrzymali najlepszy bramkarz i „Król 
Strzelców”. Nagrody i wyróżnienia najlepszym zespołom i zawodni-
kom wręczali: Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF i Karol Olek-
sy – Wiceprezes MTKKF. Ponadto wszyscy uczestnicy Turnieju otrzy-
mali okolicznościowe plecaki i poczęstunek. 

                            
 

 
 

Dekoracji zespołu MKS Mistrzejowice 
dokonuje wiceprezes Małopolskiego TKKF Karol Oleksy. 

Wyróżnieni zawodnicy: najlepszy bramkarz, 
„Król Strzelców” i MVP Turnieju w pamiątkowym ujęciu. 

W pamiątkowej fotografii zespół „Błękitni Piast”. W żółtym dresie Zbigniew Kieć – bramkarz zespołu. 
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Międzypokoleniowy Turniej Szachowy 
 

zanowni Państwo! W sobotę 19 listopada 2022 roku, w siedzibie 
Centrum Aktywności Seniora „Optymista” przy ul. H. Sienkiewicza 

2A w Krakowie, odbył się Międzypokoleniowy Turniej Szachowy. 
Organizatorem imprezy był Małopolski Zarząd PKPS z siedzibą przy ul. 
Lenartowicza 14, a prowadzącym i sędzią głównym zawodów był pan 
Mariusz Stanaszek - Sędzia Klasy FIDE – Prezes Międzyzakładowego 
Ogniska TKKF „Drogowiec”. Turniej rozgrywano systemem szwajcar-
skim na dystansie 7 rund z tempem gry 12´ 3”. Najlepszym zawodni-
kiem Turnieju, zdobywcą pucharu i nagrody głównej w Turnieju, był 
Zbigniew Gregulski (I kat.), miejsce II zajął Zbigniew Zaboklicki (kan-
dydat na mistrza), a III Tadeusz Waksmundzki (kat. I).  
     Zdobywcą pucharu dla najlepszego zawodnika młodocianego był 
Jan Dębowski z MKS MOS Wieliczka, który w klasyfikacji „open” zajął 

piąte miejsce – tuż za czołowymi zawodnikami Turnieju. Wszyscy 
uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani drobnymi upominkami. 
Zawody przebiegły w miłej, kameralnej atmosferze, a organizatorzy 
przygotowali dla uczestników Turnieju kawę, herbatę oraz słodycze, 
za co należą się Im serdeczne słowa uznania. 
     Najstarszym uczestnikiem Turnieju był pan Zbigniew Zaboklicki - 
wieloletni zawodnik i działacz Ogniska „Drogowiec”. W turnieju 
uczestniczył również Tadeusz Waksmundzki, z którym pan Zbyszek 
rozegrał jedno ze swoich spotkań (w załączeniu fotka z tego spotka-
nia). W załączeniu jest także archiwalna fotografia tych zawodników, 
uczestniczących w jednym z Memoriałów Remigiusza Bobołowicza, 
organizowanych w latach 90. XX w. przez Ognisko TKKF „Drogowiec”. 

 

 

     
     Przy okazji chcę wspomnieć, że w tym roku Międzyzakładowe 
Ognisko TKKF „Drogowiec” obchodzi 60 lat swej działalności. Ognisko 
to powstało w roku 1962, a do jego założycieli należeli m.in. Tadeusz 
Dwornik oraz Remigiusz Bobołowicz – były, długoletni prezes Zarzą-

du, zmarły w roku 1992. Ognisko powstało przy Zarządzie Dróg 
w Krakowie i przedsiębiorstwach projektowania i budowy dróg 

i mostów, prowadząc zajęcia rekreacyjno-sportowe dla pracowników 
oraz ich rodzin, we współpracy z organizacjami związkowymi tych 
firm. Ognisko organizowało wypoczynek pracowników oraz rywaliza-
cję w różnych dyscyplinach sportowych, w ramach zawodów i sparta-

kiad pracowniczych, wspierając przygotowania do ogólnopolskich 
branżowych mistrzostw. 

 

S 

Puchar z rąk pana Mariusza Stanaszka odbiera Zbigniew Gregulski. Janek Dębowski - najlepszy zawodnik młodzieżowy Turnieju. 
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     Taka forma działalności nie przetrwała jednak zmian ustrojowych; 
stopniowo działalność Ogniska zawęziła się do organizacji wypoczyn-
ku i rekreacji pracowników Krakowskiego Oddziału Dyrekcji Dróg 
Publicznych, a ostatecznie skupiła się na działalności sekcji szachowej, 
która od samego początku odgrywała znaczącą rolę. Regularnie od-
bywały się prowadzone przez R. Bobołowicza i F. Majora szkolenia 
młodzieży oraz spotkania członków, a zawodnicy „Drogowca” uczest-
niczyli w indywidualnych rozgrywkach szachowych, organizowanych 
przez Polski Związek Szachowy. Szczytowym osiągnięciem sekcji 
szachowej był udział w latach 70. XX wieku drużyny w rozgrywkach II 
ligi szachowej, w której grali: Z. Nagrodzki, E. Nagrodzka, Z. Zaboklic-

ki, F. Major, M. Michalik, T. Dwornik i R. Bobołowicz. Do tego sukcesu 
nawiązała także drużyna pod przewodnictwem arcymistrza Artura 
Jakubca i międzynarodowej mistrzyni – Edyty Jakubiec, która w roku 
2010 występowała, jako jedyna z Małopolski, w I lidze szachowej.  
     W latach 70. XX wieku sekcja szachowa „Drogowca” liczyła ponad 
50 czynnych zawodników, a w rozgrywkach ligowych występowały 
trzy drużyny seniorów i dwie drużyny juniorów. 
     Z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku zapaść szachowa 
nie ominęło także tego Ogniska, jednak „Drogowiec” przetrwał, mimo 
radykalnego zmniejszenia liczby zawodników, braku środków finan-
sowych i jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz.  
     W roku 1992, po śmierci Remigiusza Bobołowicza, prowadzenie 
Ogniska przejął pan Mariusz Stanaszek. Tego znanego działacza sza-
chowego - sędziego i zawodnika - można uznać za główną siłę napę-
dową „Drogowca - organizatora licznych imprez szachowych, w tym 
także Międzynarodowego Turnieju Szachowego – Memoriał Remigiu-
sza Bobołowicza, w listopadową rocznicę Jego śmierci. 
     Dziś sekcja szachowa „Drogowca” nie jest już liczna, można powie-
dzieć, że hermetycznie zamknięta, lecz panująca w niej atmosfera 
sprawia, że jest to bardziej grupa przyjaciół, popularyzujących i rozwi-
jających grę w szachy, niż nastawiona wyłącznie na sukces sportowy 

drużyna. „Drogowiec” zawsze gwarantuje na swych imprezach dobrą 
atmosferę – sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. Wszystko 
to spotyka się z uznaniem władz Małopolskiego Związku Szachowego 
i Małopolskiego TKKF, z którym Ognisko współpracuje przy organizacji 
turniejów, a nawet rozgrywek ligowych i mistrzostw okręgu. 
      W okresie swej działalności Międzyzakładowe Ognisko TKKF „Dro-
gowiec” organizowało między innymi cykl szachowych turniejów 
błyskawicznych, Międzynarodowy Memoriał Remigiusza Bobołowi-
cza, a także turnieje „shogi” – Międzynarodowy Turniej „Shogi” Cra-
covia, Otwarte Mistrzostwa Krakowa i inne okazjonalne turnieje w tej 
dziedzinie – także Międzypokoleniowe Turnieje Szachowe.  

     Obchodzony w roku 2012 Jubileusz 50. lecia Ogniska był chlubnym 
podsumowaniem jego działalności na rzecz środowiska drogowców, 
wywołując jednak gorzką refleksję, iż zmiany ustrojowe zupełnie 
przewartościowały znaczenie działań prospołecznych, a o działaczach 
i instytucjach, które przez lata organizowały rekreację i wypoczynek 
pracowników, mało kto już pamięta.  
     Od dwudziestu lat władze Ogniska „Drogowiec” działają niemal 
w niezmienionym składzie, a jego zarządowi wciąż przewodzi Mariusz 
Stanaszek – prezes Ogniska. Do jego znanych działaczy należą, bądź 
należeli: Tadeusz Dwornik, Henryk Piskorz, Genowefa Kondrat, Zbi-
gniew Zaboklicki, Krystyna Ryłko i Andrzej Radziszewski.  
     „Podkreślić jednak należy, że mimo braku własnej bazy i sali gry, 
„Drogowiec" dalej odgrywa bardzo ważną rolę w małopolskich sza-
chach, o czym świadczy fakt, iż członkowie zarządu tego Ogniska 
piastują istotne funkcje w Zarządzie Małopolskiego Związku Szacho-
wego; Prezes MZSzach Kamila Kałużna - Turcza jest sekretarzem 
„Drogowca", wiceprezes MZSzach jest również wiceprezesem „Dro-
gowca", a Prezes „Drogowca" – Mariusz Stanaszek, jest członkiem 
Zarządu MZSzach."  
     Jest mi niezmiernie miło wspomnieć o tym Ognisku. (Wł. Łopatka). 

 

IV Otwarty Turniej „Grand Prix” Małopolskiego TKKF  
w Tenisie Stołowym – Memoriał Edmunda Grzywnowicza 

 
 sobotę 26 listopada 2022 roku w małej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się IV 

Otwarty Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie 
stołowym – Memoriał Edmunda Grzywnowicza. W zawodach udział 
wzięło ok. 90 uczestników, w tym: 68 zawodniczek i zawodników, 
sędziowie, organizatorzy turnieju, a także opiekunowie dzieci i mło-
dzieży uczestniczących w zawodach.     
I.  Zawodnicy reprezentowali następujące kluby sportowe, Ogniska 
TKKF, instytucje i miejscowości: GOK Charsznica, TKKF „Apollo”, LUKS 
Skrzyszów, MDK Kraków, UKS „Joola”, PKS „Porta”, KS „Bronowian-
ka”, Olkusz, Myślenice, „Polonia” Wilczkowice, Sieniawa, Kryspinów, 
LKS „Dobrzanka” Dobra, MKS „Centrum” Kraków, Kraków i okolice. 

II. Zawody przeprowadzono w kategorii kobiet i mężczyzn w następu-
jących grupach wiekowych: 
- gry indywidualne: dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15, 16-60, 60+, 
- gry indywidualne: chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 
lat, 46-60 lat, 60+, 
- gry deblowe „open”.  
- gry indywidualne „open” (Memoriał Edmunda Grzywnowicza). 
III. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych IV „Grand 
Prix”, uzyskano następujące wyniki: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Ewa Koszelewa (Kraków), 
miejsce II zajęła Aniela Micyk (GOK Charsznica), a miejsce III Kira 
Koszelewa (Kraków). 

W 

Archiwalna fotografia z turnieju szachowego z lat 90. XX wieku (1994 lub 
1995). Z lewej Tadeusz Waksmundzki, z prawej Zbigniew Zaboklicki. 

 

19.11.2022 r. Tadeusz Waksmundzki i Zbigniew Zaboklicki  
w Międzypokoleniowym Turnieju Szachowym. 
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2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Klaudia Kosiba (LUKS 
Skrzyszów), miejsce II zajęła Barbara Pająk (MDK Kraków), miejsce III 
Martyna Wiśniewska, a IV Milena Siemek (Obie LUKS Skrzyszów). 

 3. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Magdalena Namysł – Świerta 
(KS „Bronowianka” miejsce II zajęła Patrycja Michalik (PKS „Porta”), 
miejsce III Ewelina Piotrowska (UKS „Joola” Kraków), a miejsce IV 

Julia Górecka (Kraków). 
4. Najlepszą zawodniczką w kat. 60+ była Magdalena Łapińska (K-ów). 
5. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Stanisław Sowa (KS „Brono-
wianka”), miejsce II zajął Jakub Jałowiec (Olkusz), miejsce III Lucjan 
Świerta (KS „Bronowianka”), a miejsce IV Piotr Żurowski). 

6. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Bartek Kądziołka (LUKS 
Skrzyszów), miejsce II zajął Wiktor Kamiński (PKS „Porta” Kraków), III 
Tymon Sączawa (PKS „Porta”), a IV Antoni Kurzaja (Kraków). 

 7. Wśród mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Andrzej Dźwig (Myślenice), 
miejsce II zajął Mateusz Jankowski, miejsce III Damian Dąbrowski 
(„Polonia” Wilczkowice), a IV Michał Dąbek (MKS „Centrum” Kraków). 
8. Wśród mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Antoni Wojciaczyk (Kraków), 
a miejsce II Marek Kosior (Sieniawa). 
9. W najstarszej grupie 60+ zwyciężył Wiesław Rygiel (Kraków), miej-
sce II zajął Jerzy Miśkowiec („Dobrzanka” Dobra), III Jan Mrózek („Do-
brzanka” Dobra), a IV Jan Miękina (CAS „Fruwająca Ryba”). 
10. W deblu zwyciężyła para: Antoni Wojciaczyk – Andrzej Dźwig, 
miejsce II zajęła para: Michał Dąbek – Wiktor Kamiński, III para: Jan 
Mrózek – Jerzy Miśkowiec, IV para: Magda Łapińska – Magda Świerta. 
11. Najmłodszymi zawodniczkami były bliźniaczki Kira i Ewa Koszele-
wa, a zawodnikiem najmłodszym Piotr Żurowski (GOK Charsznica).  
     Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej grupie wiekowej, 
w grach pojedynczych i deblu, oraz zawodniczki i zawodnik najmłod-
szy, otrzymali nagrody rzeczowe dyplomy i słodycze, które w imieniu 
Organizatora zawodnikom wręczali: Leszek Tytko – Prezes Małopol-
skiego TKKF i Władysław Łopatka – Sędzia Główny Turnieju. Ponadto 
wszyscy zawodnicy do lat 15 otrzymali słodycze i soczki, a zawodnicy 
dorośli wodę mineralną.  
     Medialnie imprezę zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”.      
Obsługę organizacyjno-fiskalną Turnieju zabezpieczała pani Katarzyna 
Szwed z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Imprezę 
przeprowadzono przy finansowym wsparciu Województwa Małopol-
skiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

 
 ramach indywidualnego turnieju „open” rozegrano Memoriał 
Edmunda Grzywnowicza, poświęcony pamięci tego zasłużone-

go działacza Klubów Sportowych „Hutnik” i BKS „Wanda” - entu-
zjasty tenisa stołowego”, współzałożyciela oraz byłego członka władz 
Hutniczego TKKF, działacza Zarządu Dzielnicowego TKKF „Krowo-
drza”, a także współzałożyciela tzw. „Ligi Czarnej Kawy” w tenisie 
stołowym oraz działacza Krakowskiego Okręgowego Związku Teni-
sa Stołowego.  
     W mocno obsadzonym turnieju memoriałowym zwyciężyli: 
- I miejsce zajął Bartek Kądziołka (LUKS Skrzyszów),  
- II miejsce wywalczył Damian Dąbrowski („Polonia Wilczkowice”), - 
- III miejsce zajął Michał Dąbek (MKS „Centrum” Kraków),  
- IV miejsce Andrzej Dźwig (Myślenice),  
- V miejsce Wiesław Rygiel (Kraków),  
- VI miejsce Antoni Wojciaczyk (Kraków).  
     Zawodnicy Ci otrzymali okazjonalne puchary, ufundowane przez 
wymienionych poniżej sponsorów, oraz pamiątkowe dyplomy.  

     W gronie fundatorów pucharów dla zwycięzców Memoriału 
Edmunda Grzywnowicza, oprócz Małopolskiego TKKF, byli: 
- Kazimierz Chrzanowski – były Prezes ZF Hutniczego TKKF, współ-
pracujący przez lata z Edmundem Grzywnowiczem, były Poseł na 
Sejm RP III, IV i V kadencji, a obecnie Radny Miasta Krakowa, 
- Jolanta Szatko-Nowak – była zawodniczka I ligowej drużyny BKS 
„Wanda”, wielokrotna mistrzyni Polski i medalistka Mistrzostw Eu-
ropy w tenisie stołowym, obecnie jedna z czołowych zawodniczek 
„Grand Prix” Polski Weteranów w tenisie stołowym, 
- Monika Dziugan – była zawodniczka I ligi BKS „Wanda” – dziś 

nauczyciel WF i trener tenisa stołowego w SP nr 85, która wraz z Jolą 
Szatko-Nowak prowadzi treningi i zajęcia tenisa stołowego dla 
młodzieży i dorosłych w ramach działalności UKS „Joola” w Szkole 
Podstawowej Nr 100 na os. Albertyńskim w Nowej Hucie.  
     W imieniu organizatorów i uczestników Memoriału Edmunda 
Grzywnowicza Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, jako Orga-
nizator imprezy, składa wymienionym powyżej darczyńcom i fun-
datorom pucharów serdeczne słowa podziękowania i uznania.

W 

Otwarcia Turnieju dokonuje Prezes Zarządu  
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 

Grają najmłodsi zawodnicy Turnieju. 

Najmłodsze zawodniczki: Kira i Ewa Koszelewa (bliźniaczki) i Aniela 
Micyk w towarzystwie prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko. 
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Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym 
Uwaga! Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i zaprasza do udziału w Finale Wojewódzkim „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, który odbędzie się w niedzielę 18 grudnia br. w małej hali sportowej KS „Brono-

wianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. Od wielu lat, już tradycyjnie, turniej ten traktowany jest, jako turniej mikołajkowy 
z miłymi atrakcjami. Początek gier dla dzieci i młodzieży o godz. 9.00, a dla dorosłych o godz. 11.00. Informacje: tel. 515.182.228. 

Regulamin Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” MTKKF jest dostępny na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:  

www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF - Serdecznie zapraszamy! 

  

 

 

 

 
 

Zwycięzcy Turnieju memoriałowego Edmunda Grzywnowicza  
w towarzystwie prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Tadeusz Głąb i Józef Kapusta – uczestnicy turniejów tenisa  
stołowego, prowadzonych przed laty przez Edmunda Grzywnowicza. 

Najlepsze pary deblowe IV Turnieju „Grand Prix” w towarzystwie prezesa MTKKF Leszka Tytko. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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XXI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF  

w Badmintonie o „Złotą Rakietkę” 
 

 sobotę 26 listopada 2022 roku w dużej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie przeprowadzono 

XXI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie o „Zło-
tą Rakietkę”. Organizatorem Mistrzostw był Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF, a partnerem KS „Bronowianka”. Wsparcia finan-
sowego imprezie udzieliło Województwo Małopolskie i Gmina Miej-

ska Kraków. Patronat medialny nad Mistrzostwami sprawował „Ku-
rier Małopolskiego TKKF”.  
     Celem imprezy była popularyzacja badmintona wśród mieszkań-
ców Krakowa i Małopolski, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową, 
wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich po-
między uczestnikami imprezy oraz wyłonienie najlepszych zawodni-
ków w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
     W imprezie udział wzięło 72 uczestników, w tym 56 zawodniczek 
i zawodników w grach pojedynczych i deblu, 12 osób widowni, 

a także 4 osoby, jako organizatorzy i prowadzący Mistrzostwa. Za-
wodnicy reprezentowali następujące miejscowości: Kraków, Wielicz-
ka, Pleśna i Szczucin.  
     Otwarcia XXI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Bad-
mintonie dokonali Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF i Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF, w towarzystwie Tadeusza Kowalczyka - 
członka Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Andrzeja 
Wieczorka - Głównego Sędziego XXI Mistrzostw.  
     Mistrzostwa rozegrano zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Badmintona w nw. kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:  
- Dziewczynki i kobiety: 6-10 lat, 11-15 lat, 16-40 lat, 
- Chłopcy i mężczyźni: 6-10 lat, 16-40 lat, 41-55 lat, od 71 lat, 
- Deble „open” (1 kategoria). W pozostałych kategoriach nie było 
pełnych obsad (minimum 2 osoby).  
     Zawody przeprowadzono systemem do dwóch przegranych 
i  w grupach (każdy z każdym), w zależności od ilości zawodników 
w danej grupie wiekowej. W poszczególnych kategoriach i grupach 
wiekowych uzyskano następujące wyniki: 
1.W grupie dziewcząt 6-10 lat zwyciężyła Aleksandra Lisowska (Ple-
śna), a miejsce II zajęła – Alicja Gniewek (Pleśna).  
2. Wśród dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Nikola Misiaczek (Szczucin), 
miejsce II Amelia Wiślicka (Szczucin), a III Wiktoria Kula (Pleśna). 
3. Wśród kobiet 16-40 lat zwyciężyła Gabriela Kmiecik, miejsce II 
zajęła Aksana Shviadovich, a III Irmina Ściężor – wszystkie z Krakowa. 
4. W kat. chłopców 6-10 lat zwyciężył Patryk Wyka (Pleśna), miejsce II 
zajął Nikodem Kula (Pleśna), a miejsce III Jarosław Rzońca (Pleśna). 
5. Wśród mężczyzn 16-40 lat zwyciężył Bartosz Stelmach (Kraków), 
miejsce II zajął Mateusz Glazer (Kraków), a III Rafał Nguyen (Kraków). 
6. Wśród mężczyzn 41-55 lat zwyciężył Bartłomiej Musiał (Kraków), 
miejsce II Krzysztof Sorys (Pleśna), a III Zbigniew Kacprzak (Wieliczka). 
7. W najstarszej kategorii wiekowej mężczyzn powyżej 71 lat zwycię-
żył Ignacy Tokarz (Kraków), miejsce II zajął Władysław Kućmierczyk 
(Zielonki), a miejsce III Janusz Rżewski (Kraków). 
8. W grach podwójnych „open”, z udziałem 8 par deblowych, zwycię-
żyła para: Gabriela Kmiecik – Aksana Shviadovich, miejsce II zajęła 
para: Bartosz Stelmach – Mateusz Glazer, a miejsce III para: Izabela-
Musiał-Okwieka – Bartłomiej Musiał. 
     Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw byla Aleksandra Lisowska 
(Pleśna), a zawodnikiem najmłodszym Jarosław Rzońca (Pleśna). 

W 

Podczas otwarcia Mistrzostw przemawia 
Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 

W efektownej akcji jedna z młodych zawodniczek. 

Dekoracji najmłodszych zawodników dokonują Prezes Małopol-
skiego TKKF Leszek Tytko i Wiceprezes Karol Oleksy. 
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Zawodnikiem najstarszym był Janusz Rżewski (Kraków). W klasyfikacji 
na najliczniejszą ekipę zwyciężyła reprezentacja UKS Pleśna. 
     Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach 

i grupach wiekowych Mistrzostw, w grach pojedynczych i w deblu  
„open”, otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki, okolicznościowe 
medale i dyplomy. Najmłodsza zawodniczka i najmłodszy zawodnik 
otrzymali upominki rzeczowe i dyplomy.   
     Dekoracji zawodniczek i zawodników dokonali Leszek Tytko - Pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Karol Oleksy Wice-
prezes - Zarządu Wojewódzkiego MTKKF i Tadeusz Kowalczyk - Czło-

nek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF.  Zawody prowadzili i sędziowali: 
Andrzej Wieczorek – Główny Sędzia Mistrzostw, Tadeusz Kowalczyk – 
Sędzia Sekretarz,  Katarzyna Oleksy – Sędzia Sekretarz, Karol Oleksy - 

Sędzia Sekretarz. 
     XXI Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie o „Złotą 
Rakietkę przebiegały w miłej, sportowej atmosferze, stworzonej przez 
ich organizatorów i samych uczestników. Warto nadmienić, że już od 
lat Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Bamintonie o „Złotą Rakietkę” 
mają wysoką rangę w programie imprez badmintonowych - nie tylko 
w Małopolsce, lecz również w Polsce.  

                                                                                                                                                  
 

         

 

 
 

Z rakietą Władysław Kućmierczyk  
– jeden z usportowionych seniorów. 

Najstarsi zawodnicy w towarzystwie Organizatorów. Z lewej Członek ZW 
MTKKF Tadeusz Kowalczyk. Z prawej Karol Oleksy - Wiceprezes MTKKF. 

Najlepsze pary deblowe XXI Mistrzostw Małopolskiego TKLKF w Badmintonie w towarzystwie Organizatorów 
– Wiceprezesa MTKKF Karola Oleksego (z prawej) i członka Zarządu Wojewódzkiego MTKKF – Tadeusza Kowalczyka (pierwszy z lewej). 
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Obradowało Prezydium ZW Małopolskiego TKKF 
 

 środę 30 listopada 2022 roku, w siedzibie Biura Zarządu Mało-
polskiego TKKF przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie, odbyło się 

kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w kończącej 
się kadencji 2019-2023 władz Małopolskiego TKKF. Porządek posie-
dzenie Prezydium był następujący: 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyję-
cie porządku obrad. 
2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Prezydium z dnia 2.11.2022 - przyjęcie protokołu - ref. 
sekretarz Dorota Radomska. 
3.Informacja o odbytych imprezach sportowo-rekreacyjnych w okre-
sie od 2 listopada do 29 listopada 2022 roku: 
- piłka nożna – 11.11.2022 Kraków: Turniej z okazji Niepodległości,  
- piłka nożna – 19.11.2022 Zielonki: turniej z cyklu „Grand Prix”, 
- badminton – 26.11.2022 Kraków: Otwarte Mistrzostwa MTKKF, 
- tenis stołowy – 26.11.2022 Kraków: Turniej IV z cyklu „Grand Prix”. 
 4.Informacja o imprezach, które odbędą się w grudniu 2022 roku: 

- piłka nożna – 3.12.2022 Zielonki: III Mistrzostwa MTKKF,  
- piłka nożna – 3.12.2022 Kraków: turniej piłki nożnej, 
- siatkówka – 17.12.2022 Kraków: Turniej siatkówki kobiet i mężczyzn 
- tenis stołowy – 18.12.2022 Kraków: Finał Wojewódzki „Grand Prix”                                                     
- ref. prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy. 

5.Informacja o składkach członkowskich, ubezpieczeniu NNW i OC                        
- ref. skarbnik Elżbieta Chmiel, wiceprezes Karol Oleksy. 
6.Informacja o konkursie z MSiT Sport Powszechny – ref. wiceprezes 
Karol Oleksy. 
7. Sprawy organizacyjne – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8.Kapania sprawozdawczo-wyborcza w Małopolskim TKKF w roku 
2022/2023 – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
9.Wolne wnioski i sprawy różne. 
10.Zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w grudniu 
2022 – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
11.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
     W trakcie posiedzenia do poruszanych tematów przyjęto stosowne 
uchwały i wnioski.   

                                                           

Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF 
 w Piłce Siatkowej Mężczyzn 

 
 niedzielę 27 listopada 2022 r. w hali sportowej TOSiR w Tar-
nowie odbył się Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF 

w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Impreza odbyła się dzięki dofinansowa-
niu ze środków Województwa Małopolskiego.  
     Patronem medialnym imprezy był „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
W finale udział wzięło 6 zespołów (60-ciu zawodników), wyłonionych 

gą gier eliminacyjnych ze stref: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 
Finał rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.  

     O I miejsce w Turnieju walczyli mistrzowie grup, a o miejsce III 
wicemistrzowie, natomiast o V miejsce walczyły zespoły, które zajęły 
ostatnie miejsca w grupach. Organizatorem rozgrywek był Zarząd 
Wojewódzki TKKF w Krakowie oraz Ognisko TKKF „AZOTY” Tarnów.  

W 

W 

Leszek Tytko - Prezes ZW MTKKF składa życzenia imieninowe solenizan-
tom: Tadeuszowi Kowalczykowi, Tadeuszowi Waśko i Andrzejowi Stasz-
czykowi. Od lewej sekretarz ZW MTKKF Dorota Radomska i Teresa Waś-

ko – Wiceprezes Ogniska TKKF „Halny” Nowy Sącz.  

Członkowie Prezydium ZW MTKKF w trakcie posiedzenia. Po prawej 
stronie Tadeusz Kowalczyk (członek Zarządu), Andrzej Staszczyk i Tade-

usz Waśko, przyjmujący życzenia imieninowe.   

Zespół „Globtroter” Kraków - I miejsce w Turnieju. Zespół SSPS Tarnów – II miejsce w Turnieju. 
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     Wyniki poszczególnych grup:  
     Grupa A: 
UKS “START” Lipnica Wielka  – VOLLEYBALL “FAMILY” Tarnów     0 : 2, 

UKS „START” Lipnica Wielka  – SSPS Tarnów                                      0 : 2, 
VOLLEYBALL “FAMILY” Tarnów – SSPS Tarnów                                  1 : 2.  
1. miejsce SSPS Tarnów                                         - 5 pkt. 4 : 1 w setach,  

2. miejsce VOLLEYBALL FAMILY Tarnów            - 4 pkt. 3 : 2 w setach,  
3. miejsce UKS START Lipnica Wielka                 - 0 pkt. 0 : 4 w setach. 
     Grupa B: 
„GLOBTROTER” Kraków – SENIORZY „SOKÓŁ” Tarnów                  2 : 0, 
„GLOBTROTER” Kraków – „ASY” Tarnów                                         2 : 0, 
SENIORZY „SOKÓŁ” Tarnów – „ASY” Tarnów                                   2 : 0. 
1. miejsce „GLOBTROTER”  Kraków                      - 6 pkt. 4 : 0 w setach, 
2. miejsce SENIORZY „SOKÓŁ” Tarnów                - 3 pkt  2 : 2 w setach, 
3. miejsce „ASY” Tarnów                                        - 0 pkt. 0 : 4 w setach. 
     W finale, w meczu o I miejsce, „GLOBTROTER” Kraków pokonał 
SSPS Tarnów wynikiem 2 : 0 (25:18), (25:22).  
     W meczu o III miejsce VOLLEYBALL „FAMILY” Tarnów pokonał 
zespół SENIORZY „SOKÓŁ” Tarnów wynikiem 2 : 0 (25:21), (25:16). 
     W meczu o V miejsce „ASY” Tarnów pokonały UKS START Lipnica 
Wielka wynikiem 2 : 0 (25:23), (25:23). 
     Klasyfikacja końcowa Turnieju: 
1. „GLOBTROTER” Kraków, 
2. SSPS Tarnów, /Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej/ 
3. VOLLEYBALL „FAMILY” Tarnów, 
4. SENIORZY „SOKÓŁ” Tarnów, 
5. „ASY” Tarnów, 
6. UKS „START” Lipnica Wielka. 
     Trzy zwycięskie zespoły otrzymały puchary, medale, dyplomy 
i upominki rzeczowe. Pozostałe zespoły otrzymały dyplomy i upomin-
ki (torby z nadrukiem 65 lat TKKF). Statuetkami wyróżniono też naj-
lepszych zawodników MVP w pierwszych 3-ch zespołach: w Zespole 
„GLOBTROTER” Kraków – Michał JAWORSKI, w Zespole SSPS Tarnów 
– Grzegorz RUBACHA, w Zespole VOLLEYBALL „FAMILY” Tarnów – 
Mateusz POROSŁO.   
     Zwycięski zespół „GLOBTROTER” Kraków wystąpił w składzie: 
Marek Świerad – kapitan, Michał Jaworski, Piotr Siekierski, Andrzej 
Siemiński, Tomasz Pękała, Mateusz Paluch, Mateusz Nowak i Piotr 
Życki. Mecze sędziowali: Adrian Lachowicz, Stanisław Jacher, Piotr 
Kozioł i Sławomir Kozioł. 
     Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na turnie-
ju obecnym był Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes MTKKF (Sędzia 
Głowny Turnieju), a Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF repre-
zentował także Aleksander Molczyk – Członek Zarządu Wojewódzkie-
go MTKKF. W/w osoby wzięły udział w uhonorowaniu zespołów 
i zawodników, wręczając im zdobyte wyróżnienia i nagrody. Organiza-
torem Finału w Tarnowie był Kazimierz Bagnicki. 

 

Życzenia świąteczne     
    
 

 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, życzy w roku Jubileuszu 65.lecia Towa-

rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej wszystkim 
członkom, działaczom i sympatykom Towarzystwa, 

Władzom Wojewódzkim i Zarządowi Głównemu 
TKKF, Władzom Samorządowym Miast i Gmin, Wła-

dzom Małopolski i Władzom Miasta Krakowa,  
Zarząd Wojewódzki i pracownicy Biura Zarządu 

Małopolskiego TKKF.  
Niech w wigilijny wieczór przechodzącego już do hi-
storii roku 2022 spełnią się wszystkie nasze wspólne 
najskrytsze myśli i marzenia w nadchodzącej, nowej 

kadencji Małopolskiego TKKF -  2023 – 2027                                                                                
 

            Do życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny 
                         Szczęśliwego Nowego Roku - 2023                                 „Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 
  

Wyróżnienia zawodnikom wręczają: Kazimierz Bagnicki - Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Aleksander Molczyk – 

Członek ZW Małopolskiego TKKF. 
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Odeszła kolejna ikona Hutniczego TKKF 
 

 wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 14 październi-
ka 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Grębałowie pożegna-

liśmy Teresę Karwocką, która odeszła do Stwórcy w wieku 85 lat. 
Została pochowana w rodzinnym grobie, gdzie spoczywa wraz z mę-
żem i synem Markiem. W okresie pracy zawodowej, działając w TKKF 
Huty im. Lenina i HTS, startując w hutniczej spartakiadzie sportowej 
była w gronie najbardziej usportowionych rodzin, wraz z rodzinami 

Gilów i Czyszczoniów. Nie było takich konkurencji spartakiadowych 
i pozaspartakiadowych, żeby Terenia nie startowała z większym czy 
mniejszym sukcesem. Nigdy nie odmówiła, gdy ją o to proszono. 
Pokłosiem jej udziału w sporcie i rekreacji było to, że jej syn Marek, 
podobnie jak córka i syn Staszka Czyszczonia, był jednym z czołowych 
badmintonistów w Małopolsce, (który, niestety, zginął dość młodo 
w wypadku samochodowym).  
     Warto zaznaczyć, że w roku 1970, razem ze Stanisławem Karwac-
kim - mężem Tereni, sekcję badmintona w TKKF Huty im. Lenina 
zakładał Tadziu Kowalczyk - nasz znakomity kolega i zasłużony dzia-
łacz Hutniczego i Małopolskiego TKKF. W ramach Hutniczej Sparta-
kiady TKKF sekcja ta weszła do I i II ligi TKKF, odnosząc wiele zwy-
cięstw na terenie Krakowa i Małopolski, świętując również duże 
sukcesy w Polsce. 
     W późniejszym czasie do hutniczej sekcji badmintona dołączył 
Andrzej Mikulski i Staszek Czyszczoń. W omawianym okresie działacze 
Hutniczego TKKF wychowali kilka pokoleń badmintonistów, w tym 
mistrza Polski juniorów - Andrzeja Nowaka. Wielka szkoda, że 
w miarę upływu lat z tego zacnego grona odchodzą wspaniali działa-
cze i zawodnicy, ale naszym obowiązkiem, obecnych działaczy i za-
wodników Małopolskiego TKKF, jest zachowanie w pamięci sylwetek 
i osiągnięć naszych kolegów i koleżanek, a także w sposób godny 
uczcić Ich pamięć na łamach naszego pisma, jakim jest „Kurier Mało-
polskiego TKKF”. Tereniu spoczywaj w pokoju! 

Ze słowami smutku i głębokiego szacunku do zmarłej Tereni – Tadeusz 
Kowalczyk z gronem kolegów i przyjaciół z Hutniczego i Małopolskiego TKKF. 

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

  
     Sto lat temu w Krakowie. 
     W roku 1922 w Krakowie wybudowano wielofunkcyjny stadion, zlikwido-
wany w roku 1953 roku. Mógł pomieścić 1800 widzów. Swoje spotkania 
rozgrywali na nim piłkarze klubu „Wisła” Kraków. Stadion posiadał drewnianą 
trybunę, zaprojektowaną przez Romana Bandurskiego, wzorowaną na budyn-

kach dawnej wystawy architektonicznej, gdzie mieściło się poprzednie boisko 
klubu. Wyposażony był również w bieżnię lekkoatletyczną oraz zegar firmy 

„Omega”. Niedługo przed wybuchem I wojny światowej, 5 kwietnia 1914 

roku, „Wiśle” Kraków udało się otworzyć własne boisko na terenie dawnej 
wystawy architektonicznej, na tzw. „Oleandrach”. Wybuch wojny sprawił 
jednak, że działalność klubu zawieszono; natomiast na całym terenie powy-
stawowym, wraz z boiskiem „Wisły”, zostały zakwaterowane oddziały woj-
skowe, a po ich wymarszu na front urządzono tam obory dla krów. Na dodatek 
12 marca 1915 roku obiekty powystawowe strawił pożar. „Wisła” wznowiła 
swoją działalność w lipcu 1918 roku, ale nie powróciła już na swoje poprzed-
nie boisko, które uległo likwidacji, zamiast tego korzystała z obiektów 

„Cracovii” i „Makkabi” Kraków. Czyniła również starania celem uzyskania 

nowego boiska, które udało się wybudować na terenie rozparcelowanego toru 
wyścigów konnych. Jego otwarcie miało miejsce 8 kwietnia 1922 roku, a na 
inaugurację „Wisła” wygrała z „Pogonią” Lwów 4:2. Tuż obok stadionu „Wisły” 
(na północ od niego) znajdował się stadion „Jutrzenki” Kraków. 

     Także w roku 1922: 
• 18 marca – powstało Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. 
• 30 kwietnia – powróciła na Wawel pierwsza część arrasów i głów wawelskich 
rewindykowanych z Rosji. 
• 4 maja – w kinie „Sztuka” rozpoczęto wyświetlanie filmu „Chłopi” według 
powieści Władysława Reymonta. 
• 6 sierpnia – powstał w Krakowie Związek Legionistów. 
• 5 grudnia – powstało Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie. 
• 8 października 1922 roku w Krakowie rozpoczął się strajk drukarzy. Chodziło 
nie tylko o podniesienie stawek wynagrodzenia w obliczu wzrastającej inflacji, 
ale o przywileje zawodowe i związkowe.  

 

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: Włady-

sław Łopatka - Redaktor Naczelny, Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy, Józef Szczepanek i Leszek Milli – Członkowie Zespołu. 
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