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Wyjazdowe posiedzenia władz Małopolskiego TKKF 
 

ato, lato - lato czeka (…). Czerwiec, przedsionek lata - czas na 
wakacje, wypoczynek i gromadzenie sił do nowych wyzwań 

i obowiązków. Dziś z dużym sentymentem wracamy pamięcią w tam-
te, niezbyt odległe czasy, kiedy to Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej miało swoje najlepsze lata, chwile triumfu i prosperity. Czy 
aby w działalności Małopolskiego TKKF coś teraz się zmieniło? Zmie-
niają się tylko ludzie, którzy przychodzą i odchodzą, tworzą nowe 
programy i zadania, ale sens i idea Towarzystwa ciągle jest taka sama. 
Tak było w pierwszych latach działalności TKKF i tak jest teraz. By móc 
podołać w tym świecie nowych wyzwań i oczekiwań, wciąż w małych 
i większych miastach, osiedlach i wszystkich środowiskach czuwa 

grono oddanych sprawie sportu i rekreacji ludzi, trwających na swoich 
posterunkach od tamtych pamiętnych lat, kiedy w dniu 3 maja 1957 
roku, w Dzień Konstytucji Majowej, powołano do życia Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej.  
     To tylko maleńka chwila wspomnień, jednak dzisiejsza rzeczywi-
stość jest bardziej trudna. Milowymi krokami nadchodzą „Diamento-
we Gody” naszego Towarzystwa, a w jego działalności nie ma chwili 
przestoju, miejsca na ferie czy wakacje – bo taka jest potrzeba. Zatem 
przejdźmy do spraw przyziemnych, do zadań i obowiązków, leżących 
w gestii władz statutowych Małopolskiego TKKF.  

*

Prezydium obradowało w Dobczycach 
 dniu 18 czerwca w Dobczycach odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 

by z dala od gwaru i zgiełku wielkiego miasta podsumować mijające 
półrocze w działalności Małopolskiego TKKF oraz nakreślić plan pracy 
i zadania na III kwartał 2016 roku. Gospodarzem posiedzenia było 
TKKF Dobczyce, a proponowany porządek obrad był następujący: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia Prezy-
dium, odbytego w dniu 20.05.2016 oraz przyjęcie protokołu – ref. 
sekretarz Dorota Radomska. 
3. Przebieg i ocena XV Małopolskiego Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu 
Rowerowego w Kłaju – ref. wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                                 
4. Przebieg i ocena XXII STMiG oraz inauguracji wojewódzkiej Turnieju 
– ref. Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna. 
5. Przebieg i ocena biegów „Kwietnej Mili – ref. prezes ZW Małopol-
skiego TKKF Leszek Tytko. 
6. Stan przygotowań do VIII Otwartych Mistrzostw Krakowa w Siat-
kówce Kobiet i Mężczyzn o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” – 
ref. prezes Leszek Tytko.                                                                         
7.Informacja o przeprowadzonych XXIV Mistrzostwach Małopolskiego 
TKKF w Tenisie Stołowym – ref. Władysław Łopatka.                                                                                                                                          
8. Informacja o przebiegu XI Festiwalu Sportu i Zdrowia – Sieraków 
2016 – ref. prezes Leszek Tytko. 
9. Kształcenie aktywnego stylu życia w rodzinie poprzez organizację 
ogólnodostępnych, stałych zespołów ćwiczebnych, dostosowanych do 
potrzeb i możliwości całych rodzin – ref. wiceprezes Karol Oleksy.  
10. Tworzenie atrakcyjnych propozycji uczestnictwa w zajęciach spor-
towo-rekreacyjnych osobom niepełnosprawnym, poprzez opracowa-
nie i wdrożenie atrakcyjnych propozycji uczestnictwa w ramach pro-
gramów: „Sport szansą życia” i „Integracja przez Sport”- ref. wicepre-
zes Karol Oleksy.  
11. Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium i Biura 
ZW MTKKF na III kwartał 2016 r. – ref. wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                      
12. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. wicepre-
zes Tadeusz Waśko. 
13. Wolne wnioski i sprawy różne.    
14. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków.   
      Ww. porządek obrad Prezydium przyjęło bez uwag. W trakcie 
posiedzenia podjęto 10 uchwał oraz przyjęto jeden wniosek.                                                                                                                                            
 W punkcie Nr 3 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy omówił 
przebieg oraz dokonał oceny XV Małopolskiego Rodzinnego Zlotu 
Rowerowego w Kłaju, podkreślając duże zaangażowanie jego gospo-
darzy, stworzenie bardzo dobrej atmosfery i wspaniałe przyjęcie 
gości. W Zlocie udział wzięło 412 rowerzystów oraz towarzyszące 
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Zofia Czupryna, Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, w gronie członków 
Prezydium Małopolskiego TKKF. Pierwszy od lewej Władysław Koczurek, 

trzeci Tadeusz Waśko, czwarty Kazimierz Bagnicki.  

 Prezydium Małopolskiego TKKF przy pracy. 
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zespoły artystyczne. Uczestnicy Zlotu reprezentowali 9 miast i gmin: 
Niepołomice, Drwinia, Brzesko, Szczurowa, Kraków, Łapanów, Boch-
nia, Kłaj i Dobczyce oraz Ogniska TKKF: ,,Azoty” Tarnów, ,,Leskowiec” 
Wadowice i ,,Apollo Kraków – łącznie około 500 osób. 
     W punkcie Nr 4 porządku obrad ocenę i przebieg XXII STMiG oraz 
inauguracji wojewódzkiej w Dobczycach przedstawiła Honorowa 
Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna, podkreślając, że w tej 
edycji Turnieju do sportowej rywalizacji zgłosiło się znacznie mniej 

małopolskich miast i gmin. Sprawozdania spłynęły od 35 miast i gmin, 
na terenie których mieszka ok. 630 tys. mieszkańców. Z tej liczby 
w Turnieju startowało 136 tys. osób. Test Coopera przeprowadzono 
w 32 gminach i miastach, a wykonało go 6340 osób. Testu nie prze-
prowadzono w Drwini i Książu Wielkim. W sumie odbyło się 2435 
imprez. Zabrakło uczestnictwa miasta Krakowa. W poszczególnych 
grupach startowały następujące Miasta i Gminy: 

            I: do 5 tys. mieszkańców: Rytro, Szczucin, Mucharz, Pałecznica, 
            II: 5 – 7, 5 tys. mieszkańców: Tymbark, Drwinia, Bystra Sidzina,  

III: do 15 tys. mieszkańców: Łapanów, Szczurowa, Zakliczyn n/D, 
IV: 15 – 40 tys. mieszk.: Limanowa, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, 
V: do 100 tys. Mieszkańców: Nowy Sącz, 
VI: ponad 100 tys. mieszkańców: Tarnów. 

   W skali ogólnopolskiej 16 miast i gmin z naszego województwa 
uzyskało nagrody pieniężne. W pierwszej dziesiątce miast i gmin 
w poszczególnych grupach znalazły się: 
I: do 5 tys. mieszkańców – brak (Rytro - 11), 
II: 5 – 7, 5 tys. mieszkańców: brak (Tymbark – 14), 
III: do 15 tys. mieszkańców: Łapanów – 1, Szczurowa – 9, 
IV: 15-40 tys. mieszkańców: Dąbrowa Tarnowska – 1, Miasto Limano-
wa, Gorlice – 6, Gmina Limanowa – 7, Miechów – 9, 

V: do 100 tys. mieszkańców: brak, 
VI: ponad 100 tys. mieszkańców – Tarnów – 7.  
     Inauguracja wojewódzka Sportowego Turnieju Miast i Gmin odbyła 
się 28.05.2016 r. w Dobczycach. Jej organizatorami byli: Urząd Miasta 
i Gminy w Dobczycach, Wojewódzka Komisja STMiG, Zarząd Woje-
wódzki MTKKF i TKKF Dobczyce. W programie m.in. było wystąpienie 
Burmistrza Dobczyc, odczytanie listu gratulacyjnego dla TKKF od 
Marszałka Województwa Małopolskiego, występy artystyczne dzieci 
utalentowanych sportowo i artystycznie z terenu Miasta i Gminy 
Dobczyce. Imprezą towarzyszącą był IV Wypas w Dobczycach 2016. 
Był to konkurs kóz wykonanych przez młodych twórców: dzieci i mło-
dzież. Koszt imprezy pokryto z dotacji Krajowej Federacji Sportu.                                                                                                                                   
 W punkcie Nr 5 porządku obrad przebiegu i oceny Biegu Kwietnej 
Mili dokonał prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. Biegi prze-
prowadzono w trzech małopolskich miastach: Krakowie, Tarnowie 
i Dobczycach. W Krakowie w biegach rozegranych nad Zalewem 
w Nowej Hucie startowało 98 uczestników z 8 krakowskich gimna-
zjów. W organizacji imprezy współuczestniczył Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy „Wschód”. Najlepsi uczestnicy Biegu otrzymali pamiąt-
kowe koszulki i medale. W Tarnowie bieg „Kwietnej Mili” odbył się 
29.05.16 r. na obiektach KS „Unia” Tarnów w postaci Testu Coopera, 
a w Nowym Targu w dniu 3.06.16 r. na płycie miejscowego lotniska. 
Wszystkie imprezy należy uznać za udane. Środki finansowe na orga-
nizację pochodziły z grantu, na podstawie wniosku złożonego do 
Urzędu Marszałkowskiego przez Stowarzyszenie 10 Czerwca.                                                                                                                                                                             

                W kolejnym punkcie prezes Tytko omówił stan przygotowań do VIII 
Otwartych Mistrzostw Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn 
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”, z udziałem 32 zespołów: 
w tym 24 męskich i 8 zespołów kobiecych. Wszystkie przygotowania 
do imprezy zostały już zakończone. 
   Prezes Leszek Tytko przedstawił też informację o przeprowadzo-
nych XXIV Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym na 
obiektach KS ,,Bronowianka”. Łącznie w grach indywidualnych i de-
blowych udział wzięło 141 zawodników. Była to kolejna, bardzo udana 
impreza, przygotowana i przeprowadzona z ramienia Małopolskiego 
TKKF przez Władysława Łopatkę.                                                   

W punkcie Nr 8 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy przedsta-
wił informację o przebiegu XI Festiwalu Sportu i Zdrowia w Sierako-
wie, w którym udział wzięło 9 województw, w tym 24 osobowa repre-
zentacja Małopolski. Większość konkurencji odbywało się na świeżym 
powietrzu, w pięknej scenerii, przy sprzyjającej pogodzie. W czasie 
trwania Festiwalu na terenie Ośrodka odbyło się posiedzenie Zarządu 
Głównego TKKF, w którym udział też wzięli prezesi zarządów woje-
wódzkich TKKF, którzy wraz z ekipami sportowymi przybyli na czas 
Festiwalu do Sierakowa. Oprócz spraw statutowych i organizacyjnych 
była doskonała okazja do wymiany poglądów i uwag dot. również 
organizacji Festiwalu, sprawowania swych funkcji przez sędziów, 
prowadzących festiwalowe dyscypliny i konkurencje. W dyskusji dot. 
tej tematyki głos również zabrał prezes Małopolskiego TKKF – Leszek 
Tytko. Doceniając wartość merytoryczno-poznawczą tej integracyjnej 
imprezy festiwalowej należy wziąć pod uwagę też głosy, aby w kolej-
nych edycjach Festiwalu więcej uwagi poświęcić samej organizacji 
tego przedsięwzięcia, doborze kadry sędziowskiej, bo sama idea tej 
imprezy jest bardzo trafna i doskonale przyjęta w środowiskach TKKF; 
wymaga tylko pewnego usprawnienia i dopracowania. Wszystkie 
zgłoszone w trakcie obrad uwagi i spostrzeżenia spotkały się z aproba-
tą uczestników posiedzenia Zarządu Głównego TKKF.  

W kolejnym punkcie porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, poprosił o dyskusję i propozy-
cje, dotyczące realizacji uchwały zjazdowej ,,Kształcenie aktywnego 
stylu życia w rodzinie poprzez organizację ogólnodostępnych stałych 
zespołów ćwiczebnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości ca-
łych rodzin”. W dyskusji nad tym tematem Andrzej Staszczyk podkre-
ślił, że brak możliwości realizacji pełnej uchwały wynika głównie 
z braku środków finansowych.   

 W toku dalszej dyskusji Zofia Czupryna zaproponowała opracowa-
nie dobrych, fachowych programów, w celu zdobycia stosownych 
środków finansowych z różnych źródeł. W związku z tym prezes Le-
szek Tytko zaproponował powołanie Komisji ds. opracowania tez 

Leszek Tytko - Prezes Małopolskiego TKKF i Andrzej Staszczyk – Członek 
Prezydium, w towarzystwie pań z Ogniska TKKF Dobczyce. 

Uczestnicy wyjazdowego Prezydium: Tadeusz Waśko, Władysław Koczurek 
oraz Władysław Pazdur- Honorowy Prezes Ogniska TKKF Dobczyce. 
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programowych w następującym składzie: Tadeusz Waśko - przewod-
niczący Komisji, Karol Oleksy i Janusz Borek – członkowie Komisji. 
Wniosek ten poparł wiceprezes Karol Oleksy, proponując, aby powo-
łana w zaproponowanym składzie Komisja włączyła do swojej pracy 
oba tematy, wynikające z pkt. 9 i 10 porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Kształcenie aktywnego stylu życia w rodzinie poprzez organizację 
ogólnodostępnych stałych zespołów ćwiczebnych, dostosowanych do 
potrzeb i możliwości całych rodzin. 
2. Tworzenie atrakcyjnych propozycji uczestnictwa w zajęciach spor-
towo-rekreacyjnych osobom niepełnosprawnym, poprzez opracowa-
nie i wdrożenie atrakcyjnych propozycji uczestnictwa w ramach pro-
gramów: „ Sport szansą życia „ i „ Integracja przez Sport”.   
     W punkcie Nr 11 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy przed-
stawił plan i tematykę posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium 

i Biura ZW Małopolskiego TKKF na III kwartał 2016 r. Propozycje te 
zostały przez Prezydium przyjęte bez uwag.                                                                                                        

  W kolejnym punkcie porządku obrad wiceprezes Tadeusz Waśko 
przedstawił informację z posiedzenia ZG TKKF, odbytego w dniu 
10.06.16 r. w Sierakowie, którego główną tematyką były: działalność 
Centralnego Ośrodka Sportu w Sierakowie, stan przygotowań Ośrodka 
na okres wakacji, aktualna sytuacja prawna i finansowa TKKF. W dniu 
11.06.16 r., na posiedzeniu ZG TKKF w Sierakowie, odbytym w trakcie 
XI Festiwalu Sportu i Zdrowia w Sierakowie, z udziałem uczestniczą-
cych w nim Prezesów Zarządów Wojewódzkich TKKF, dyskutowano 
też o Karcie członka TKKF, zwrocie dotacji unijnych z programu „Ry-
ba”, wycenie części Ośrodka w Sierakowie celem sprzedaży i propozy-
cji wzięcia kredytu przez ZG TKKF. Na tym wyjazdowe posiedzenie 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF zakończono.                         

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 

TKKF Obradował w Bukownie 
 sobotę 25.06. 2016 roku w Bukownie odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 

a jego gospodarzem było Ognisko TKKF „Gwarek” Bukowno, z preze-

sem Sławomirem Rudawskim na czele. Program posiedzenia składał 
się z dwóch części: 
     I. Część pierwsza (robocza), pod przewodnictwem prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Leszka Tytko, odbyła się 
w formie obrad, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ref. prezes ZW Małopolskiego 
TKKF – ref. prezes Leszek Tytko.                                                                                
3. Informacja na temat realizacji podjętych na poprzednim posiedze-
niu Zarządu, odbytym w dniu 12.03.2016, uchwał i wniosków oraz 
przyjęcie protokołu - ref. sekretarz Dorota Radomska.  

4. Informacja na temat działalności Prezydium w okresie 12.03.16 r. – 
25.06.16 r. – ref. prezes Leszek Tytko.                                                                                                                                          
5. Informacja o przeprowadzonych XXIV Mistrzostwach Małopolskie-
go TKKF w tenisie stołowym – ref. Władysław Łopatka.                                                                                                           
6. Przebieg i ocena XV Małopolskiego Rodzinnego Gwiaździstego 
Zlotu Rowerowego w Kłaju – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
7.  Przebieg i ocena XXII STMiG oraz inauguracji wojewódzkiej Turnie-
ju – ref. Honorowa Prezes Zofia Czupryna. 
8. Przebieg i ocena biegów „Kwietnej Mili” - ref. prezes Leszek Tytko. 
9. Przebieg i ocena VIII Otwartych Mistrzostw Krakowa w Siatkówce 
kobiet i mężczyzn o „Puchar Prezydenta M. Krakowa”- ref. prezes 
Leszek Tytko. 
10. Informacja o przebiegu XI Festiwalu Sportu i Zdrowia - Sieraków 
2016 - ref. prezes Leszek Tytko. 
11. Informacja z posiedzenia ZG TKKF - ref. wiceprezes T. Waśko.                
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13.  Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków - ref. Przewodni-
czący Komisji Uchwał i Wniosków. 
14.  Zakończenie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego. 
     Do przedstawionego porządku obrad wniesiono propozycję dołą-
czenia punktu 4a: „Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 r.”  
     Do proponowanych zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag.   
W trakcie obrad pracowała Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Janusz Borek i Katarzyna Oleksy.  
     Ponieważ zaczął się sezon letni i okres wakacyjny, na posiedzeniu 
nie było wymaganego kworum, dlatego obrady miały tylko charakter 
informacyjny, a posiedzenie odbyło się bez podejmowania uchwał.  
     W punkcie Nr 3 porządku obrad Zarząd nie miał uwag do informa-
cji o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia, 
odbytego w dniu 12.03.2016 r.  
     W kolejnym punkcie prezes Leszek Tytko i wiceprezes Karol Oleksy 
przedstawili informacje o pracy Prezydium i Biura ZW Małopolskiego 
TKKF za okres od 12.03.2016 do 25.06.2016 r. Zagadnienia ujęte 
w informacjach m.in. dotyczyły:  
     I. W kwietniu 2016 r.: oceny wykonania zadań przyjętych na 
I kwartał 2016 oraz budżetu Zarządu Wojewódzkiego za I kwartał 
2016 roku, uzgodnień w zakresie zabezpieczenia przez Małopolskie 
TKKF trasy „Cracovia Maratonu”, powołania Wojewódzkiej Komisji 
XXII STMiG Małopolska 2016, przygotowań do przeprowadzenia XV 
Małopolskiego Gwiaździstego Rodzinnego Zlotu Rowerowego w Kłaju, 
biegów „Kwietnej Mili w Krakowie, Tarnowie i Nowym Targu, omó-
wienia Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach, relacji z posiedzenia ZG 
TKKF i informacji ze sprawozdawczego Zjazdu ZG TKKF, informacji 
z Turnieju Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” MTKKF - Wiosna 
2016, zatwierdzenia „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 13, decyzji o 
wysłaniu reprezentacji Małopolskiego TKKF na XI Festiwal Sportu 
i Zdrowia - Sieraków 2016, pracy Biura ZW Małopolskiego TKKF. 
     II. W maju 2016 r.: stanu przygotowań do zabezpieczenie trasy 
„Cracovia Maratonu”, XV Małopolskiego Gwiaździstego Rodzinnego 
Zlotu Rowerowego w Kłaju, XXII edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin oraz XXIV Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, 
informacji z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF, spraw finansowych 
ZW MTKKF oraz przygotowania reprezentacji Małopolskiego TKKF do 
udziału w XI Festiwalu Sportu i Zdrowia – Sieraków 2016. 

W 

Prezes Leszek Tytko i Sekretarz Dorota Radomska w trakcie obrad 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Bukownie. 

Janusz Borek - Wiceprezes ZW MTKKF i Jan W. Radzikowski – Przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w trakcie obrad Zarządu. 



 

 

-4- 
     III. W czerwcu 2016: wyjazdowego posiedzenia Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, odbytego w dniu 16 czerwca 
2016 r. w Dobczycach.  
    W punkcie Nr 4a porządku obrad skarbnik Władysław Koczurek 
omówił wykonanie budżetu ZW Małopolskiego TKKF za I kwartał 2016 

roku. Mówca podkreślił, że ujemny wynik jest znacznie mniejszy niż 
przewidywano i wyniósł 9793, 43 zł.   
     Z kolei Władysław Łopatka przedstawił informację o przeprowa-
dzonych w dniu 26.04.16 r. XXIV Mistrzostwach Małopolskiego TKKF 

w tenisie stołowym. W zawodach wzięło udział 141 zawodników. 
Frekwencja dopisała dzięki dwuletniej współpracy z instruktorami 

tenisa stołowego, zachęcającymi zwłaszcza młodzież do udziału w tej 
imprezie. Wyniki Mistrzostw podano do wiadomości w lokalnej pra-
sie, przedstawione zostały na stronie internetowej Krakowskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, a także zamieszczone 
w „Kurierze Małopolskiego TKKF”. Prezes Leszek Tytko podziękował 
Władysławowi Łopatce, prowadzącemu tę dyscyplinę sportu w Mało-
polskim TKKF, za ogromne zaangażowanie w to przedsięwzięcie.  
     W punkcie Nr 7 porządku obrad, przy omawianiu XXII edycji Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin, Zofia Czupryna – Przewodnicząca 
Wojewódzkiej Komisji Turnieju, złożyła serdeczne podziękowanie dla 
Andrzeja Staszczyka, za osobiste zaangażowanie w organizację inau-
guracji tej imprezy, która odbyła się w Dobczycach. Zwróciła też uwa-
gę na konieczność zmian w regulaminie STMiG, który w obecnej for-
mie ogranicza działalność Wojewódzkiej Komisji tego Turnieju.  
     W punkcie Nr 9 porządku obrad, omawiając przebieg i ocenę VIII 
Otwartych Mistrzostw Krakowa w siatkówce mężczyzn i kobiet, prezes 
Leszek Tytko poinformował, że w rywalizacji uczestniczyły 32 zespoły 
w tym 24 zespoły męskie i 8 zespołów kobiecych. Po zakończeniu 
zawodów najlepszym zespołom i wyróżnionym zawodnikom wręczo-
no nagrody oraz podziękowano wolontariuszom, pomagającym 
w organizacji Mistrzostw. Równocześnie 19 czerwca 2016 r. podsu-
mowano wyniki Małopolskiej Ligi Siatkówki. Wyniki turnieju zamiesz-
czono w „Dzienniku Polskim” (w wersji papierowej i elektronicznej). 
     W ostatnim punkcie porządku obrad Komisja Uchwal i Wniosków 
przedstawiła dwa wnioski: 
1. Prezes Zofia Czupryna zaproponowała utworzenie na terenie Kra-
kowa grupy ćwiczebnej dla osób ze schorzeniami układu krążenia, 
w szczególności ze schorzeniem o nazwie „chromanie przestankowe”, 
a następnie rozszerzyć tę działalność poza teren Krakowa. 
2. Prezes Leszek Tytko zaproponował włączenie ognisk TKKF do pro-
gramu „12 miesięcy aktywności fizycznej”.  
     Na tym część pierwsza (robocza) wyjazdowego posiedzenia Zarzą-
du Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF została zakończona. 

* 
rugą, rekreacyjną część wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF poprowadził prezes Ogniska 

TKKF „Gwarek” Sławomir Rudawski. W jej programie było m.in. zwie-
dzanie zaplecza sportowego i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bukownie, z którego korzysta Ognisko TKKF „Gwarek”, 
m.in. Domu Turysty „Tramp”, na terenie którego obradował ZW Ma-
łopolskiego TKKF, hali sportowej oraz stadionu sportowego. Ponadto 
w dyspozycji MOSiR jest kąpielisko z profesjonalnym basenem spor-
towym, wieżą do skoków, zjeżdżalniami wodnymi i tzw. „Rwącą rze-
ką”, które niestety w tym czasie było w remoncie.  
     Jednym z punktów rekreacyjnego programu były pokazowe zajęcia 
aerobicu i wschodnich sztuk walki pod kierunkiem instruktorów 
Agnieszki Karoń i Roberta Tracza, w osobistym wykonaniu członków 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej. Była to znakomita, praktyczna lekcja rekreacyjnych zajęć 
dla działaczy Małopolskiego TKKF, którzy nie tylko organizują i prowa-
dzą liczne formy aktywności ruchowej, ale też sami ćwiczą. Po sma-
kowitym obiedzie, serwowanym w restauracji Domu Turysty, była 
okazja do oglądnięcia piłkarskiego meczu z Mistrzostw Europy: Polska 
- Szwajcaria. W przerwie meczu sympatyczni gospodarze uraczyli 
gości smakowitymi grillowanymi przysmakami.  

* 
o pierwszej, pracowitej połowie 2016 roku, u progu lata, dzięki 
dobrej współpracy z Ogniskami TKKF Dobczyce i „Gwarek” Bu-

kowno oraz przychylności ich gospodarzy: prezesa Pawła Piwowar-
skiego, członka Prezydium Małopolskiego TKKF Andrzeja Staszczyka 
oraz prezesa Sławomira Rudawskiego, uczestnicy wyjazdowych posie-
dzeń w Dobczycach i Bukownie mieli okazję poznać tutejsze środowi-
ska oraz sportowe zaplecza wspomnianych Ognisk TKKF. Z dala od 
zgiełku miasta, w ciszy kojących lasów i zagajników, na świeżym po-
wietrzu czynnie spędzono czerwcowe sobotnie dni – i na roboczo i na 
sportowo. Za zorganizowanie wyjazdowych posiedzeń - Prezydium 
w Dobczycach i Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Bu-
kownie, oraz ciekawy program, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF składa gospodarzom TKKF Dobczyce i „Gwarek” Bukowno ser-
deczne podziękowanie i szczere słowa uznania.  

D 

P 

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
  i Rekreacji w Bukownie 

Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. 

Dom Turysty „Tramp” w Bukownie. 
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Kącik wspomnień z wyjazdowego posiedzenia ZW MTKKF w Bukownie 

 

Klub Kyokushin Karate Bukowno - Olkusz 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrowienia od uczestników wschodnich sztuk walki z Bukowna 
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Twarze Małopolskiego TKKF 
bigniew Wąsik - długoletni działacz Krakowskiego, 

Małopolskiego i hutniczego TKKF. Urodził się w roku 1943 
w Dubiu - gmina Krzeszowice, w malowniczej dolinie potoku 

Racławka. W roku 1966, 
po ukończeniu Państwo-
wej Szkoły Technicznej, 
podjął pracę w Zakładzie 
Koksowniczym Huty im. 
Lenina, gdzie spotkał 
Bogusława Szczepkę – 
ówczesnego prezesa 
Zarządu Fabrycznego 
TKKF ZMS HiL, który po-
mógł Mu rozpocząć pracę 
w tak trudnym Zakładzie 
Huty. Również w roku 
1966 został członkiem 
TKKF, a w roku 1969 
prezesem hutniczego 

TKKF – funkcję tę pełnił do 
roku 1977. Już od mło-
dzieńczych lat Zbyszek 

interesował się sportem; najpierw uprawiał lekkoatletykę 

w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Krakus” (skok w dal), grał 
w siatkówkę w Klubie Sportowym „Hutnik”, następnie był działaczem 
TKKF i KS „Hutnik”; przez okres 6 lat był wiceprezesem tego Klubu. 
W okresie pełnienia funkcji prezesa Ogniska TKKF ZMS (ZSMP) HiL, 
Ognisko to odnosiło największe sukcesy, a modnym wtedy hasłem 
było: Każdy pracownik HiL uczestnikiem spartakiady zakładowej; była 
to działalność całoroczna w 20 konkurencjach, także w systemie ligo-

wym, m.in.: w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, 
badmintonie, szachach i brydżu.  
     29 października 1975 roku, na VII Nadzwyczajnym Zjeździe Delega-
tów Krakowskiego TKKF, Zbyszek został członkiem Zarządu Woje-
wódzkiego Krakowskiego i delegatem na VI Krajowy Zjazd TKKF 
w Warszawie; został członkiem krajowych władz Towarzystwa. 20 
marca 1977 r. przewodniczył obradom VIII Zjazdu Delegatów Krakow-
skiego TKKF i został członkiem Prezydium ZW KTKKF. Sukcesy, jakie 
osiągnął w czasie swej prezesury, jak sam powiedział, były zasługą 
ludzi, których zdołał pozyskać i zarazić swą działalnością, byli to m.in.: 
Henryk Nosalski, Ryszard Pyrczak, Tadek Kowalczyk, Arkadiusz Keller, 
Jerzy Molik, Stanisław Kowalczyk, Edmund Grzywnowicz, Tomasz 
Słysz, Leszek Przepolski, Marek Sadowski, Janusz Przybyło, Kazimierz 
Pyż, Łucja Kumpicka, Wanda Oramus i wielu innych działaczy, głównie 
z wydziałów Huty im. Lenina. W tym czasie ZG TKKF prowadził staty-
styki, wg których hutnicze TKKF corocznie przekraczało 100 tys. tzw. 
osobo-startów, zajmując w tym zakresie czołowe miejsce w kraju. 
     Zbigniew Wąsik pochodzi ze znanej społecznikowskiej rodziny. Swą 
wielką pasję do pracy społecznej przejął od Ojca. Siostra Zbyszka – 
Stanisława Urbaniak, pełniła funkcję wiceprezydenta Miasta Krakowa.  
     Dziś Zbyszek jest już na emeryturze. Ostatnim miejscem Jego pracy 
był Dział Wojskowy Huty im. T. Sendzimira. W roku 2003, na czas swej 
„złotej jesieni”, opuścił Nową Hutę i przeniósł się do Dubia – w okolice 
Krzeszowic, w swoje rodzinne strony; przez dwie kadencje pełnił 

funkcję sołtysa w Dubiu, był także radnym w Radzie Miasta i Gminy 
Krzeszowic. Będąc z dala od kolegów z TKKF nie zatracił z Nimi kontak-
tu. Wiosną, przez kilka lat z rzędu, na zaproszenie Zbyszka do Dubia 
zjeżdżali działacze hutniczego TKKF, m.in. Kazimierz Pyż, Łucja Kum-
picka, Tadeusz Kowalczyk, Antoni Kowalski, Tadeusz Poznański, Jaro-
sław Jabłoński, Władysław Łopatka, aby nad brzegiem miejscowego 
potoku, w malowniczej scenerii wapiennych skał, przeprowadzić 
podczas festynu z okazji „Dnia Pstrąga” kilka konkurencji sportowych 
dla mieszkańców tej urokliwej miejscowości, zwłaszcza dla dzieci; 
takich chwil się nie zapomina! Za swą aktywną działalność Zbyszek był 
wyróżniany wieloma odznakami resortowymi i sportowymi, m.in.: 
Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego, Srebrną 
Odznaką „Za Pracę Społeczną dla M. Krakowa” i Srebrną Odznaką 
„Zasłużony Działacz TKKF”. Był i wciąż jest wspaniałym działaczem 
społecznym i naszym dobrym kolegą – serdecznie Go pozdrawiamy.

 

ateusz Muniga – wiceprezes Ogniska TKKF „Dunajec” 

Ostrów, działającego w strukturze organizacyjnej Tarnowskie-
go TKKF. Urodził się 3 lipca 1984 roku w Tarnowie. Po ukoń-

czeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie studiował informa-
tykę w zarządzaniu na studiach dziennych w Tarnowie, w Małopolskiej 
Wyższej Szkole Ekonomicznej, a następnie, po uzyskaniu tytułu licen-
cjata, informatykę ekonomiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. W 2007 roku założył Firmę Handlowo - Usługową COMP-

WEB – STUDIO. Jest członkiem Ogniska TKKF „Dunajec” Ostrów, peł-
niąc w nim funkcję wiceprezesa.  Dodatkowo jest w zarządzie dwóch 
klubów karate: Tarnowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin oraz 
Młodzieżowy Klub Karate w Gromniku. 
     Ognisko TKKF „Dunajec” Ostrów – początkowo, jako regulaminowe 
o nazwie „WSP”, działało przy Wytwórni Podkładów Betonowych 
w Bogumiłowicach, funkcjonującej od roku 1960. 
     W tym czasie wiodącymi sekcjami w tym Ognisku były sekcje strze-
lecka i piłki nożnej. 17 kwietnia 1985 r. na nadzwyczajnym zebraniu

Z 

M 

Rok 2008. Zbyszek Wąsik, jako gospodarz dożynek gminnych. 

Zbyszek serwuje pachnące, wędzone pstrągi. 

Zbigniew Wąsik - długoletni działacz TKKF: 
były prezes hutniczego TKKF, członek ZG 

 i ZW Krakowskiego TKKF. 
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nastąpiło przekształcenie Ogniska „WPS”, na Ognisko TKKF „Dunajec”, 
a terenem jego działania była Wytwórnia Podkładów Strunobetono-
wych i Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Ostrowie n/Dunajcem. 
Ognisko „Dunajec” przyjęło nowy statut oraz wybrało nowy Zarząd, 
w składzie: Zbigniew Siedlik – prezes, Ryszard Kasiński – wiceprezes, 
Barbara Czyż – sekretarz, Maria Sęk – skarbnik i Maria Siedlik – czło-
nek Zarządu. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Grażyna Padło – 
przewodnicząca, Małgorzata Zając i Dorota Rajska – członkowie.   

     W wyniku przekształceń własnościowych, a w ostateczności sprze-
daży Wytworni Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach, 
Ognisko TKKF „Dunajec” przeniosło swoją działalność na teren Ośrod-
ka Sportowo-Rekreacyjnego w Ostrowie n/Dunajcem. W latach 1980 
– 1995 Ośrodek ten był miejscem wypoczynku sobotnio-niedzielnego 
dla mieszkańców Tarnowa. Ognisko „Dunajec” włączyło się w realiza-
cję programu „Sportowych niedziel z TKKF”, realizowanego przez 
tarnowskie zakłady pracy, takie jak: Zakłady Azotowe, Zakłady Me-
chaniczne, Zakłady Mięsne, FSE „Tamel”, Zakład Energetyczny, WPK 
oraz ogniska TKKF z terenu miasta Tarnowa.  
     W latach 80. XX wieku Ognisko „Dunajec” skupione było na popula-
ryzacji i grze w tenisa ziemnego na korcie asfaltowym nad Dunajcem. 
Brali w nich udział, m.in.: Wojciech Siedlik, Marek Siedlik, Wacław 
Nowak, Sławomir Batko, Wojciech Muniga, Józef Grela i wielu innych. 
     W latach 1995 – 2004 w Ognisku „Dunajec” prężnie działał zespół 
ćwiczebny piłki siatkowej, który z powodzeniem brał udział w roz-
grywkach ligowych TKKF. Zespół tworzyli: Jerzy Kwaśniewski, Woj-
ciech Siedlik, Marek Siedlik, Piotr Trytek, Tadeusz Trytek, Marek Pluta, 
Piotr Krzos, Sławomir Batko i Janusz Basta.  
     Pod koniec lat 90. XX wieku popularność zdobywa piłka plażowa 
i koszykówka uliczna. W roku 1999 Ognisko „Dunajec” buduje 
w Ostrowie n/Dunajcem dwa boiska do plażowej piłki siatkowej 
i montuje dwa kosze do koszykówki ulicznej – do chwili obecnej zaj-
muje się ich utrzymaniem i konserwacją. Największe zainteresowanie 

tymi dyscyplinami przypada na lata 2003 – 2012. W tym okresie na 
stałe do kalendarza imprez wchodzą Otwarte Mistrzostwa Tarnowa 
w Siatkówce Plażowej, a gospodarzem rozgrywek jest Ognisko TKKF 
„Dunajec”. Obsługą techniczną boisk oraz rozgrywek zajmują się: 
Mateusz Muniga, Tomasz Gdowski i Janusz Basta. Rozgrywki prowa-
dzone są w wakacje – systemem od trzech do pięciu turniejów. Od 
roku 2003 znaczące sukcesy odnosi para, która reprezentuje Ognisko 

„Dunajec”, w składzie: Mateusz Muniga z Ostrowa i Tomasz Gdowski 
z Gosławic. Ich osiągnięcia sportowe, to przede wszystkim: wicemi-
strzostwo Tarnowa w roku 2003, mistrzostwo Tarnowa w latach 2004, 

2005 i 2006, wicemistrzostwo Małopolski w Nowym Sączu – 2006 rok, 
mistrzostwo Tarnowa – 2007 rok, wicemistrzostwo Małopolski 
w Krakowie – 2007 rok, mistrzostwo Tarnowa – 2008 i 2009 rok.  
     W roku 2010, w wyniku kontuzji Mateusza Muniga, Tomasz Gdow-
ski grał w parze z Andrzejem Ciepką, zajmując w mistrzostwach Tar-
nowa 3 miejsce. Od roku 2011 Mateusz Muniga gra w parze z Krzysz-
tofem Surmanem, zdobywając w roku 2011 mistrzostwo, a w roku 
2012 wicemistrzostwo Tarnowa.   
     Od 17 kwietnia 2010 r. Zarząd Ogniska „Dunajec” działa w składzie: 
Zbigniew Siedlik – prezes, Mateusz Muniga – wiceprezes, Agnieszka 
Siedlik – sekretarz, Marek Siedlik – skarbnik, Wojciech Siedlik – czło-
nek Zarządu. Głównym programem ostatnich lat działania Ogniska 
jest popularyzowanie siatkówki i rozbudowa boisk do piłki plażowej.  
     Dużym osiągnięciem, promującym Ognisko, jest utworzenie i pro-
wadzenie od roku 2004 przez wiceprezesa Mateusza Muniga tema-
tycznej strony internetowej na temat siatkówki plażowej. Oprócz 
siatkówki plażowej Mateusz uprawia także karate sinkyokushin, gdzie 
również ma duże osiągnięcia. Od 2010 r. jest instruktorem samoobro-
ny i prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Od roku 2012 jest posia-
daczem stopnia mistrzowskiego 1 dan. W roku 2015 sensei Mateusz 
Muniga zaliczył 2 dan (czarny pas i 2 złote belki). Niedawno Mateusz 
zawarł związek małżeński. W chwili gdy piszę ten tekst Państwo Mło-
dzi wyjechali w podróż poślubną.   
     Panie Mateuszu! - wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Mateusz Muniga - wiceprezes Ogniska TKKF „Dunajec” Ostrów. 

Mateusz Muniga (z prawej) odbiera czarny pas mistrzowski. 

Pierwszy od prawej Mateusz Muniga. 
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XI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Szachach 

 dniu 26 czerwca 2016 r. w pomieszczeniach Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Wadowicach przy ul. Kopernika 10 odbyły się XI 

Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Szachach. Celem Mistrzostw była 

promocja Jubileuszu 50.lecia powstania Ogniska TKKF „Leskowiec” 
Wadowice, popularyzacja szachów i zorganizowanie sportowego 

spotkania szachistów-amatorów z Małopolski.    
   Otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes Małopolskiego TKKF Leszek 
Tytko, w towarzystwie Wiceprezesa ZW MTKKF Karola Oleksego, 
Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF Zofii Czupryny oraz Prezesa 
Ogniska TKKF „Leskowiec” - Haliny Kulbackiej.    
   Organizatorem Mistrzostw był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF w Krakowie oraz Ognisko TKKF „Leskowiec - Wieża” Wadowice. 
Współorganizatorem i sponsorem zawodów było Województwo 
Małopolskie. Prawo udziału w Mistrzostwach mieli wszyscy szachiści 
amatorzy do II kategorii włącznie (kobiety do kategorii I), bez względu 
na ranking FIDE i bez ograniczenia wiekowego. 
     Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim: 7 rund, tem-
po 15 minut dla zawodnika, komputerowe kojarzenie par. Prowadzą-

cym zawody i Sędzią Głównym Mistrzostw był Janusz Skorecki (Sędzia 
Klasy II). W zawodach udział wzięło 16 uczestników, a końcowe wyniki 
ustalane były na podstawie: liczba zdobytych punktów, średni Buholz, 

pełny Buholz, liczba zwycięstw, progresja.   
    W kategorii „open” zwyciężył Tadeusz Kowalczyk z Jordanowa, 

miejsce II zajął Maciej Bik, trzecie Leszek Franiak, a czwarte Adam 
Madej - wszyscy z TKKF „Leskowiec – Wieża” Wadowice.   
     W grupie seniorów 60+ zwyciężył Adam Madej z TKKF „Leskowiec – 
Wieża” Wadowice, miejsce II zajął Władysław Łopatka z Ogniska TKKF 
ArcelorMittal Poland, a III Józef Dańczak z Wadowic, liczący 87 lat - 
najstarszy zawodnik Mistrzostw.   
    Tadeusz Kowalczyk - zwycięzca XI Mistrzostw, otrzymał Puchar 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Ponadto 
pierwszych trzech zawodników w kategorii „open” otrzymało nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Nagrody otrzymali również: 
trzej najlepsi seniorzy pow.60 lat, najlepsi zawodnicy w kategoriach 
rankingowych do 1600 pkt., do rankingu 1400 pkt. i bez kategorii, 

W 

Uczestnicy Mistrzostw Małopolskiego TKKF w szachach. Tadeusz Kowalczyk – zwycięzca w kategorii „open”, 
w towarzystwie Organizatorów Mistrzostw. 
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a także trzej zawodnicy w kategorii dzieci (rocznik 2001 i młodsze) 
i młodzież (rocznik 1997 – 2000).    
     Mistrzostwa przeprowadzono w miłej, koleżeńskiej atmosferze, 
a wręczenia nagród zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom dokonali 

wymienieni na wstępie członkowie Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF, w towarzystwie działaczy Ogniska „Leskowiec” i Sędziego 
Głównego imprezy. Załączona tabela przedstawia pełne wyniki XI 
Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w szachach.

 

 

Pozdrowienia od uczestników XI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Szachach 
 

III Międzynarodowe Mistrzostwa Sędziów  

Tenisa Stołowego w Bieczu 

 dniach 2-3 lipca 2016 roku w Hali Sportowej w Bieczu przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 11a odbyły się III Międzynarodowe Mi-

strzostwa Sędziów Tenisa Stołowego w Bieczu, z udziałem ponad 70 
uczestników. W mistrzostwach udział też wzięli reprezentanci Krako-
wa, m.in. Jacek Wilk, Włodzimierz Michałowski oraz przedstawiciele 
Małopolskiego TKKF, m.in. Andrzej Peregrym i Jerzy Sułkowski z Ogni-
ska TKKF „Poprad” Muszyna, Jacek Mentel z Ogniska TKKF „Gwarek” 
Bukowno i Władysław Łopatka z Ogniska TKKF „ArcelorMittal” Poland. 
     Organizatorami Mistrzostw byli: Uczniowski Klub Sportowy „Kró-
lewski Biecz” w Bieczu (prezes Adam Dudek), Uczniowski Klub Spor-
towy „Grom” Szerzyny (prezes Wacław Sychta) oraz Kolegium Sę-
dziów przy Krakowskim Związku Tenisa Stołowego. Współorganizato-
rem imprezy był Tarnowski Związek Tenisa Stołowego. Patronat 
i sponsoring strategiczny nad Mistrzostwami objęli Burmistrz Miasta 
Biecza – Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Miasta Biecza 
– Grzegorz Nosal.   
     W gronie sponsorów Mistrzostw byli: Starosta Gorlicki – Karol 
Górski, Starosta Tarnowski – Roman Łucarz, Wójt Gminy Szerzyny – 
Grzegorz Gotfryd, Tarnowski Związek Tenisa Stołowego z prezesem 
Adamem Kierońskim, Marek Tatarczuch – Villa Verde Sp. z o.o. oraz 
Polski Związek Tenisa Stołowego. Fundatorami nagród byli również 

W 

Zwycięzcy jednej z kategorii wiekowej w gronie organizatorów i władz Miasta 
Biecza.  Pierwszy od lewej Adam Dudek – Prezes UKS „Królewski Biecz”, 
a pierwszy z prawej Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Miasta Biecza. 
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Panowie: Krzysztof Trofisz „Biofactory” Biecz i Paweł Składanek „Euro 
Styl” Warszawa. Celem rozgrywek była popularyzacja tenisa stołowe-
go, integracja z sędziami zagranicznymi Związku Tenisa Stołowego, 
propagowanie historii, kultury, zabytków oraz przemysłu rejonu Bie-
cza wśród gości zagranicznych i rodaków z tego regionu oraz promo-

cja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych. 
      Prawo udziału w zawodach mieli zawodnicy i zawodniczki posiada-
jący uprawnienia sędziowskie z kraju i z zaproszonych zagranicznych 
Związków Tenisa Stołowego: Słowacji, Ukrainy i USA. Mistrzostwa 
odbyły się w nw. kategoriach i grupach wiekowych kobiet i mężczyzn: 
A: do 29 roku życia (1986 r. i młodsi), 
B: 30 – 39 lat (1985 -1976), 
C: 40 – 49 lat (1975 –1966), 
D: 50 – 59 lat (1965 – 1956), 

E: 60 – 69 lat (1955 – 1946),  
F: 70 lat i więcej (1945 i starsi).  
     Przeprowadzono też zawody w kategorii „open”, w której starto-
wali wszyscy zawodnicy bez podziału na płeć, wiek i klasę sportową, a 
także gry deblowe (też bez podziału na płeć, wiek), w których zawod-
nicy byli rozstawieni wg zajętych miejsc w konkurencji indywidualnej.  
     Turniej przeprowadzono systemem grupowo-pucharowym. Za-
wodnicy byli rozlosowani do grup 3 i 4 osobowych, grając „każdy 
z każdym”, następnie dwóch najlepszych zawodników z każdej z grup 
awansowało do turnieju głównego, a pozostali do turnieju pociesze-
nia. Sędzią Głównym Mistrzostw był sędzia klasy międzynarodowej – 
Stanisław Dąbroś.   
     Dla chętnych do udziału w zawodach, a nieposiadających upraw-
nień sędziowskich, w dniu 1 lipca br. w Hali Sportowej w Bieczu zor-
ganizowano kurs sędziowski.  W klasyfikacji indywidualnej w poszcze-
gólnych kategoriach i grupach wiekowych zwyciężyli: 
I. Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Galus, miejsce II zajęła Katarzy-
na Osińska, a III Tatiana Butko. 
II. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej do lat 29 zwyciężył Damian 
Głąb, miejsce II zajął Michał Dandar, a III Bartosz Majcher. 
III. W grupie wiekowej mężczyzn 30-39 lat zwyciężył Maksym Shule-
pov, miejsce II zajął Radosław Dudek, a III Paweł Nowakowski. 
IV. W grupie wiekowej 40-49 lat zwyciężył Tomasz Ziobro, miejsce II 
zajął Józef Baran, a III Sandor Tuczkanyuk. 
V. Wśród mężczyzn 50-59 lat zwyciężył Wiesław Maciuszek, miejsce II 
zajął Roman Piechnik, a III Marek Borkowski. 
VI. W grupie wiekowej 60-69 lat zwyciężył Adam Rozwadowski, miej-
sce II zajął Michał Wolny, a III Włodzimierz Michałowski. 
VII. Wśród mężczyzn 70-79 lat zwyciężył Adam Hnyda, miejsce II zajął 
Janusz Malarz, a III Michał Reterski. 
VIII. W kategorii „open” zwyciężył Michał Dandar, miejsce II zajął Rafał 
Tatarczuch, a III Damian Głąb. 
IX. W grach deblowych zwyciężyła para: Tomasz Ziobro – Bartosz 
Majcher, miejsce II zajęła para: Sandor Tuczkanyuk – Tatiana Butko, 
a III para: Adam Kieroński – Marek Jasielski. 

Zawodnicy Małopolskiego TKKF: Władysław Łopatka z TKKF ArcelorMittal 
Poland i Andrzej Peregrym – Wiceprezes Ogniska TKKF „Poprad” Muszyna. 
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Galeria fotografii z III Międzynarodowych Mistrzostw Sędziów Tenisa Stołowego
 

Pogratulujmy Bochni 
zanowni Czytelnicy! Szybkimi krokami nadchodzą „Diamentowe 
Gody” Towarzystwa Krzewienia kultury Fizycznej, dlatego na 

łamach „Kuriera Małopolskiego TKKF” czas na wspomnienia, refleksje 
i informacje z działalności ogniw Małopolskiego TKKF – szczególnie 
tych, które od pierwszych chwil działalności Towarzystwa przysparzają 
mu chluby i popularności. 

     Jednym z pierwszych Ognisk TKKF na terenie byłego województwa 
krakowskiego – dziś małopolskiego, jest Ognisko TKKF „Raba” 
w Bochni, założone 22 września 1957 przez byłych działaczy T.G. 
„Sokół”. Jeszcze wiele miesięcy przed jego powołaniem, z inicjatywy 
Józefa Michałowskiego, odbywały się nieoficjalne spotkania byłych 
Sokołów: Feliksa Pilarza, Wilhelma Dobrzańskiego, Stanisława Żaby, 
Juliana Wilczyńskiego, Rudolfa Chmiela, Antoniego Grabiasa, Edwarda 
Stańczewskiego, Mariana Żabczyńskiego, Antoniego Kronenberga, 
Mariana Sołtysa, Józefa Osiki, Emila Reguły, Jana Czekaja i wielu in-
nych, którzy po wydarzeniach październikowych w roku 1956 pragnęli 
reaktywować Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W tamtych latach 
ze względów politycznych było to jednak niemożliwe, mimo to aktyw-
ni działacze byłego „Sokoła” zaczęli myśleć o stworzeniu nowej orga-
nizacji, uważając, że nie można obojętnie przyglądać się nędzy wy-
chowania fizycznego, dlatego po przedstawieniu na zebraniu założy-
cielskim programu działania TKKF, zebrani jednomyślnie uchwalili 
powołanie do życia Towarzystwa Gimnastycznego pod nazwą Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko” w Bochni, gdyż idea 
powołania Ogniska TKKF zyskała wśród nich pełną aprobatę. 
     Było to drugie, po Ognisku TKKF „Sokół” w Chrzanowie, Ognisko 
TKKF na terenie byłego województwa krakowskiego, a jego pierwszym 
prezesem został Józef Michałowski, pełniąc tę funkcję do 7 marca 
1967 r. - do chwili rezygnacji ze względu na stan zdrowia.  
     Po nim funkcję prezesa objął Tadeusz H. Mytnik. W roku 1968, 
z uwagi na objęcie kierowniczej funkcji w administracji państwowej, 
Tadeusz H. Mytnik zawiesił pełnienie funkcji prezesa, pozostając 
w Zarządzie Ogniska, jako wiceprezes, a obowiązki prezesa czasowo 
przejął Marian Mastaj. 
     Od 26 stycznia 1972 r. do 17 stycznia 1977 r. obowiązki prezesa 
Ogniska pełnił Romuald Geisler. Po Jego rezygnacji w dniu 15 maja 
1973 r. funkcję prezesa ponownie objął dotychczasowy wiceprezes 
Tadeusz H. Mytnik. Za Jego kadencji, 9 września 1981 roku, Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogniska TKKF – ZSMP w Bochni 
podjęło jednogłośnie uchwałę o zmianie w Statucie Ogniska zapisu 
dotyczącego jego nazwy, na Ognisko TKKF „Raba” w Bochni. Nazwa ta 
przetrwała do dziś. 20 stycznia 1998 roku Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Ogniska TKKF „Raba” powierzyło funkcję prezesa 
Kazimierzowi Bacikowi, który ją pełnił do roku 2014. Od 14 kwietnia 
2014 roku prezesem Ogniska „Raba” został Ryszard Januszek. Nowy 
prezes od pierwszych chwil przewodzenia Ognisku podejmuje naj-
ważniejsze i bardzo trudne decyzje, związane z odbudową Ośrodka 
Rekreacyjno - Wypoczynkowego TKKF Chodenice, który w roku 2010 
podczas powodzi uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. 

S 

19.06.2016. Monika i Anette Tomkiewicz – uczestniczki Memoriału im. Zofii 
Morawskiej – Biegu Charytatywnego w Laskach k. Warszawy. 
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     Dzisiaj, po prawie 60 latach funkcjonowania TKKF, nastały nowe 
czasy – nowe zadania i wyzwania, lecz sama idea Towarzystwa wciąż 

jest ta sama. Mimo upływu lat działacze Małopolskiego TKKF wciąż 

trwają na swoich posterunkach we wszystkich środowiskach i grupach 
społecznych – wśród dzieci i młodzieży, wśród ludzi starszych i osób 
niepełnosprawnych, bo to nasz wspólny obowiązek. Dotyczy to rów-
nież Bochni i Ognisk TKKF „Promień i „Raba”, które w strukturze Ma-
łopolskiego TKKF są bardzo ważnymi ogniwami, łączącymi środowiska 
bocheńskie i samych mieszkańców Bochni, którzy na niwie sportu 
i rekreacji sławią jej dobre imię. 
     Historię Ogniska TKKF „Raba” z niezwykłym pietyzmem i dokładno-
ścią przedstawił w swej książce pt. „Zdarzyło się nad Rabą” Tadeusz H. 
Mytnik. Relację z Jego wieczoru autorskiego, wraz z notką biogra-
ficzną Autora, przedstawiłem na łamach „Kuriera Małopolskiego 
TKKF” Nr8 (wrzesień - październik) 2015 r. W roku 1978 pod Jego 
przewodnictwem Ognisko TKKF „Raba”, jako jedyne w kraju, zostało 
uhonorowane najwyższym wyróżnieniem – Medalem „Za Zasługi 
w Upowszechnianiu Kultury Fizycznej”. W roku 1999 Walne Zebranie 
Ogniska nadało Tadeuszowi H. Mytnikowi tytuł Honorowego Prezesa 
TKKF. Mimo upływu lat Tadeusz wciąż pasjonuje się sportem i rekre-
acją, utrzymując stały kontakt, nie tylko z Ogniskiem „Raba” w Bochni, 
lecz także z kolegami z Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
których w Krakowie odwiedza.  
     Niedaleko jabłko pada od jabłoni. Sportowe pasje Tadeusza 
H. Mytnika przejęła Jego córka Anette Tomkiewicz i wnuczka Monika 
Tomkiewicz. Obie są członkiniami Ogniska TKKF „Raba” i płacą składki, 
chociaż mieszkają w Warszawie. Poniżej kilka imprez biegowych z Ich 
udziałem.   

 dniu 14 maja 2014 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie 
odbył się II Charytatywny Bieg Przebierańców „Banan Run”, 

organizowany przez Restaurację Jeff´s. Tą imprezą entuzjaści biegania, 
dobrej zabawy i pomagania innym hucznie przywitali wiosnę. 
     Za liderem biegu, przebranym za banana, biegły postacie z bajek, 
komiksów, filmów, maskotki, potwory, superbohaterowie, zwierzęta, 
ikony popkultury, a nawet sprzęty gospodarstwa domowego na 
dwóch dystansach 2,6 km oraz 5,8 km. Jedną z uczestniczek tej orygi-
nalnej imprezy była Pani Monika Tomkiewicz – wnuczka Tadeusza H. 
Mytnika, która w przebraniu za bociana na dystansie 5,8 km uzyskała 
czas 31:25:55 min i otrzymała wyróżnienie za własnoręcznie wykona-
ny strój. Poza dobrą zabawą uczestnicy tej pomysłowej imprezy po-
magali podopiecznym Fundacji „Spartanie dzieciom” – to do nich 
trafiły pieniądze z wpisowego do biegu.  
     Po biegu chętni mogli wziąć udział w (…) I Otwartych Mistrzo-
stwach Warszawy w jedzeniu Hot-Dogów.  

onika Tomkiewicz znowu na starcie! W dniu 5 czerwca 2016 
roku członkini Ogniska TKKF „Raba” w Bochni tym razem 

uczestniczyła w biegu „The Color Run” w okolicach Jeziora Maltań-
skiego w Poznaniu na dystansie 5 km, nazwanym „Najszczęśliwsze 
5 km na świecie”. W trakcie biegu jego uczestnicy byli posypywani 
kolorowymi proszkami, by wbiec na metę w dobrym nastroju, pokryci 
wieloma kolorami! W imprezie uczestniczyło kilka tysięcy uczestni-
ków, którzy zakończyli bieg z pamiątkowymi medalami na wspólnej 
kolorowej zabawie pod sceną – Brawo! 

szędzie można biegać! W nocy 11 czerwca 2016 roku, w Porcie 
Lotniczym we Wrocławiu, w Pierwszym Nocnym Biegu „WRO 

RUNWAY RUN” po drodze startowej lotniska, uczestniczyła Monika 
Tomkiewicz z Ogniska TKKF „Raba” w Bochni. Wpisowe z biegu zosta-
ło przekazane Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworo-
wą” i sfinansowało zakup wózka dla chorującego dziecka jednego 
z pracowników lotniska. 
     W sobotę 11 czerwca prawie 1000 szczęśliwców, którym udało się 
zapisać do udziału w tym biegu, odebrało pakiety startowe. Ubrani 
w niebieskie koszulki uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy, bie-
gnące na dystansie 5 i 10 km. Uczestnicy przeszli przez kontrolę bez-
pieczeństwa, wzięli udział w rozgrzewce na płycie lotniska i po półno-
cy wystartowali. Informacje o biegu były podawane również na tablicy 
odlotów samolotów. Najszybszym biegaczom organizatorzy wręczyli 
medale i losowali nagrody na hali lotniska. Monika Tomkiewicz prze-
biegła dystans 10 km w czasie 1h. 03 min. 

ochnianki biegają! W dniu 19 czerwca 2016 roku członkinie Ogni-
ska TKKF „Raba” w Bochni, Anette i Monika Tomkiewicz (matka 

i córka), mieszkanki Warszawy, dając przykład wsparcia dla Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi, uczestniczyły w kolejnym Biegu 

W 

M 

W 

B 

Monika Tomkiewicz z medalem w hali odpraw lotniska Wrocław. 

II Charytatywny Bieg Przebierańców „Banan Run”. W przebraniu za 
bociana Monika Tomkiewicz. 
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Charytatywnym – Memoriale im. Zofii Morawskiej, zorganizowanym 
przez to Towarzystwo w Laskach k. Warszawy. 
     Celem biegu było pozyskanie środków na wsparcie działalności 
Ośrodka w Laskach. Dystans biegu wynosił ok. 3,3 km. Każdy z uczest-
ników mógł go pokonać dowolną ilość razy w wyznaczonym limicie 90 
minut. Każda pętla był odnotowana w systemie elektronicznym 
i partner strategiczny biegu - PKN ORLEN, przekazywał darowiznę na 

rzecz Ośrodka za każdą przebiegniętą pętlę. Gratulacje – tak trzymać!  
     Duże sukcesy w Mistrzostwach Polski i Europy odnosi również 
drużyna piłki ręcznej Ogniska TKKF „Raba” w Bochni, sponsorowana 
przez Blachy Pruszczyński. W tym roku drużyna ta wygrała V Mistrzo-
stwa Polski Masters w kategorii M+50. Zawody zorganizowano 27-28 
maja 2016 roku w Krakowie, a kategoria M+50 była równocześnie 
kategorią - XIX Memoriałem Alfreda Kałuzińskiego, przed laty czoło-
wego reprezentanta Polski i zawodnika KS „Hutnik”, a trzy najlepsze 

zespoły Mistrzostw uhonorowane zostały dodatkowymi pucharami, 
ufundowanymi przez prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskie-
go. Bocheńscy zawodnicy zostawili w pobitym polu m.in. takie druży-
ny, jak: „Lwy Jasia” Łaziska Górne, „Oldboys Czuwaj” Przemyśl i „Ma-
sters” Warszawa.  
     Mistrzowska drużyna z Bochni wystąpiła w następującym składzie: 
Roman Krakowski, Janusz Malisz, Andrzej Broszkiewicz, Bogdan Cie-

kański, Tadeusz Konieczny, Wiesła Wnęk, Janusz Malaca, Wojciech 
Pałkowski, Wojciech Całka, Tomasz Szeląg, Czesław Dąbroś, Zbigniew 
Potępa. Marek Musiał, Bogdan Dzierża oraz dwaj znani, byli czołowi 
gracze krakowskiego „Hutnika”- Jerzy Garpiel i Krzysztof Mroczkowski, 
którego znam osobiście. Ponadto w czerwcu br. na Mistrzostwach 
Europy Masters w Piłce Ręcznej w Chorwacji, na 27 zespołów, drużyna 
z Bochni zajęła 4 miejsce. Gratulacje dla Bochni i dla Ogniska „Raba”!

 

VIII Mistrzostwa Krakowa w Piłce Siatkowej 
 dniu 19.06.2016 r. w halach sportowych: Centrum Rozwoju 
„Com Com Zone”, KS „Hutnik” i Szkoły Aspirantów PSP w Nowej 

Hucie rozegrano VIII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Siatkówce 
kobiet i mężczyzn o „Puchar Prezydenta M. Krakowa – Puchar Ligi”. 
W Mistrzostwach udział wzięło 32 zespoły - 8 kobiecych i 24 męskie.  

Drużyny żeńskie grały w dwóch grupach cztero-zespołowych, a zespo-
ły męskie w 6 grupach cztero-drużynowych.  
     Mecze eliminacyjne w grupach rozgrywano systemem każdy 
z każdym. Kobiety – gr. I i II - grały na obiektach Szkoły Aspirantów 
PSP w Krakowie: 
Grupa I: „Be Safe”, „Workhouse”, „Świruski”, KS „Valkiria”. 
Grupa II: „Bez Obaw”, KS „Prądniczanka”, TKKF „Apollo”, „KaBoom”. 
      Do półfinału z grupy I awansowały zespoły KS „Valkiria” i „Świru-
ski”, a z grupy II TKKF „Apollo” i „KaBoom”. Wyniki fazy play off – 
Półfinały: 

1. TKKF „Apollo” - KS „Valkiria” Nowa Huta Kraków  1:1 (16:20, 20:15). 
2. „Świruski” –„KaBoom” 2:0 (20:15, 20:18) 
     Mecz o III miejsce: „KaBoom” - KS „Valkiria” 0:2 (14:20, 9:20). Finał: 
TKKF „Apollo” – „Świruski” 2:0 (22:20, 20:18). 
     Końcowa klasyfikacja Mistrzostw w kat. kobiet: I m-ce TKKF „Apol-

lo”, II m-ce „Świruski”, III m-ce KS „Valkiria”, IV m-ce „KaBoom”.  
     Wyróżnienia indywidualne: MVP - Iwona Ślęzak (TKKF „Apollo”),  
Najlepsza Atakująca - Aleksandra Wajda (KaBoom). Najlepsza Rozgry-
wająca - Katarzyna Angielska (Świruski), Najlepsza Broniąca - Katarzy-
na Kraczkiewicz (KS „Valkiria”).  
     Zwycięski zespół TKKF „Apollo” grał w składzie: Julia Barbaszewska, 
Agnieszka Kluza, Dominika Pawłowska, Agnieszka Matusz, Dorota 
Szymska, Małgorzata Wyporska, Urszula Zagała, Iwona Ślęzak, Jolanta 
Dalińska, Justyna Rembisz, Olga Wolska. 
     

W 

27. 05. 2015. V Mistrzostwa Polski Masters w Piłce Ręcznej. Drużyna Bochni 
zdobyła tytuł Mistrza Polski. 

 Drużyna piłki ręcznej TKKF „Raba” w Bochni, 
sponsorowana przez Blachy Pruszyński. 

 

Anna Ryńca z zespołu „BeSafe” w towarzystwie prezesa 
 Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Najlepsza drużyna żeńska Mistrzostw – siatkarki TKKF „Apollo”.  
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Mężczyźni: 
     Grupa I grała na Com Com Zone przy. ul. Ptaszyckiego 6: UKS „Wy-
spiański”, „Geovolley Team”, „Tisbud” Nowy Sącz, „Błyskawica”, 
„Challenge” Budzów.  

     Grupa II grała na: Com Com Zone ul. Ptaszyckiego 6: „Lotnicy”, 
„Asics Jumpers”, „Carmax” Wadowice, „EPTA”.  
     Grupa III grała na: Com Com Zone ul. Ptaszyckiego 6: TKKF „Apol-

lo”, „Krak Rebelz”, „Turbo”, „Prądmix”. 
     Grupa IV grała na obiektach KS „Hutnik”: „Promień” Bochnia, „Si-
lver Town”, RZAK „Reaktywacja”, „Ponad Blokiem”. 
     Grupa V grała na obiektach Szkoły Aspirantów PSP: SKP „Bartosz”, 
„APELL”, Rokicie TNT „Gwoździe”, „Whatever”.  
     Grupa VI grała na obiektach Szkoły Aspirantów PSP: „Kretes Team”, 
„Dziadki” Sucha Beskidzka, TKKF „Jura” Wolbrom, „Volley Masters”. 
     Do ćwierćfinałów awansowali zwycięzcy z sześciu grup i dwa naj-
lepsze zespoły z drugiego miejsca wszystkich grup. Wyniki fazy play 
off: Ćwierćfinały:  
1. „Turbo” – „Lotnicy” 0:2 (13:20, 16:20). 
2. TKKF „Apollo” - UKS „Wyspiański” 2:0 (20:18, 20:15). 
3. „Silver Town” - Rokicie TNT „Gwoździe” 0:2 (18:20, 18:20). 
4. „Ponad Blokiem” – „Volley Masters”  2:0 (20:11, 20:11). 
Półfinały:  
1. „Lotnicy” - TKKF „Apollo” 2:0 (20:7, 20:14). 
2. Rokicie TNT „Gwoździe” – „Ponad Blokiem” 1:1 (20:16, 15:20).  
     W meczu o III miejsce: TKKF „Apollo” pokonało drużynę Rokicie 
TNT „Gwoździe” 2:1 (20:10, 11:20, 15:11). 
     W finale „Lotnicy” wygrali z „Ponad Blokiem” 2:0 (20:16, 20:14).  
     Końcowa klasyfikacja Mistrzostw w grach mężczyzn: I „Lotnicy”, II 
„Ponad Blokiem”, III TKKF „Apollo”, IV Rokicie TNT „Gwoździe”.  
     Wyróżnienia indywidualne: MVP - Krzysztof Namyślak („Lotnicy”), 
Najlepszy Atakujący - Dawid Gadula, Najlepszy Rozgrywający - Mikołaj 
Wojtyczka Rokicie TNT „Gwoździe”, Najlepszy Broniący - Michał Pier-
ko (TKKF „Apollo”). Zwycięski zespół grał w składzie: Mateusz Ada-
miak, Kamil Kuliś, Michał Zabiegło, Mikołaj Dyląg, Patryk Jachel, Paweł 
Świerczyński, Krzysztof Namyślak, Dominik Kuś, Adam Klima. 
     Głównym organizatorem Mistrzostw było Małopolskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej, partnerami: Com Com Zone, Szkoła 
Aspirantów PSP i KS „Hutnik”, a wsparcia finansowego udzieliła Gmina 
Kraków i Województwo Małopolskie.  
     Na zakończenie Mistrzostw zwycięskie zespoły, z rąk Prezesa Ma-
łopolskiego TKKF Leszka Tytko i Wiceprezesa Karola Oleksego, otrzy-
mały puchary, ufundowane przez Prezydenta M. Krakowa, oraz oko-
licznościowe dyplomy. Sprawne przeprowadzenie Mistrzostw zapew-
nili sędziowie: Andrzej Szymczyk, Andrzej Sobieraj, Krzysztof Karwow-
ski, Tomasz Nierzwicki, Piotr Filipek i Kamil Bułas. Obsługę techniczną 
Mistrzostw zabezpieczyli: Tadeusz Kowalczyk, Katarzyna Oleksy 
z Małopolskiego TKKF oraz Elżbieta Fik. 
    Wydarzenie uzyskało wsparcie Projektu „Sport dla Wszystkich”, 
„Recykling dla Każdego” - Fundacja „RECAL, w postaci napojów izoto-
nicznych w limitowanej serii aluminiowych puszek TAFISA 2016, które 
otrzymali uczestnicy Mistrzostw. Była to kolejna, sprawnie zorganizo-
wana impreza, przeprowadzona przez ZW Małopolskiego TKKF.

 

 

 

Siatkarki KS „Valkiria” Nowa Huta Kraków w akcji. Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko dekoruje mistrzynie - 
– siatkarki Ogniska TKKF „Apollo”. 

 

 

Sędzia Główny Andrzej Szymczyk przyjmuje podziękowanie od Prezesa 
Małopolskiego TKKF Leszka Tytko za działalność w sezonie 2015/2016. 

Drużyna „Dziadki” z Suchej Beskidzkiej w akcji. 
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Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 
 

 

 

Małopolskie TKKF wita i pozdrawia uczestników Światowych Dni Młodzieży 

DO NOT BE AFRAID 
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Kącik poezji i humoru  
Redaguje Władysław Łopatka - utwory własne autora 

 

* Z Wami najlepiej * 
Przez niebo rozgwieżdżone 
Bezkresem mlecznej drogi 
W przestrzeń pędzę kosmiczną 
Sam – bez żadnej załogi 
 
I spoglądam na ziemię 
Dom mój niknie w oddali 
Jakoś smutno, lecz muszę 
Chociaż serce się żali 
 
Mijam księżyc srebrzysty 
Żegnam Marsa i Wenus 
Chociaż tęskno, lecz muszę 
Jednak smutno samemu 

 

Ze mną planety pędzą 
Uran i Pluton z Jowiszem 
Ale ja szybciej muszę 
Żeby prześcignąć ciszę  
 
Przede mną Saturn błyszczy 
Biorę go lekkim spacerem 
Wybacz - lecz pędzić muszę 
Życie jest dla mnie pokerem 
 
Ziemia światłem się mieni 
Oczy bliskich szukają 
Jakoś ciężko na duszy 
Bo wspomnienia wracają 
 
 

 

Jupiter w drogę mi wchodzi 
Tego omijam z daleka 
Wracać już muszę 
Ktoś jeszcze na mnie czeka 

Więc pędzę wśród przestworzy 
Omijam wszystkie gwiazdy 
Do ludzi wracać muszę 
Dość mam samotnej jazdy 
 
I w drogę mknę powrotną 
Żegnając gwiazd miliony 
Samemu jakoś trudno 
Za Wami jestem stęskniony. 

 

Żegnamy naszych Przyjaciół i Kolegów 

 wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 21.06.2016 r. od-

szedł od nas nasz na zawsze Wiesław Gwizd, jeden 

z założycieli Tarnowskiego Klubu 
Sportowego Kyokushin Karate, 
pełniąc w nim funkcję prezesa. 
Był aktywnym działaczem Tar-
nowskiego TKKF - wspaniały 
trener i mistrz Shihan. Absol-
went Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, mgr wychowania fizycz-
nego.      
     Posiadał stopień mistrzowski 
5 dan w karate shinkyokushin 
i tytuł Brand Shief w Organizacji 
Światowej NPO WKO. Sędzia 

klasy międzynarodowej. Był 
jednym z trzech sędziów, którzy brali udział w Mistrzostwach Świata 
w Tokio w roku 2011. Niepowtarzalny trener, instruktor i wycho-
wawca, który na swoim koncie zapisał stworzenie wielu kadrowi-
czów Polski.  

     Pod jego okiem szkoliło się tysiące ludzi, którzy wspominać Go 
będą z wielkim szacunkiem. Shihan karate traktował jak swoją ży-
ciową drogę, zaszczepiając tę pasję i miłość do sztuk walki w mło-
dych karatekach. 
     Niech pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach. Był 
także pomysłodawcą i prezesem Dąbrowskiego Klubu Karate Tetsui, 
założonego w roku 2010. W marcu 2012 roku, po kilku latach prze-
rwy, założył sekcję karate w Szczucinie, która skupiała ok. 70 osób – 
głównie dzieci. Jako działacz społeczny współpracował i aktywnie 
działał w licznych organizacjach i stowarzyszeniach. 
     Był uczestnikiem programu telewizyjnego TVN „Mam talent”, 
gdzie w dwóch turach głosowania, wraz ze swoim zespołem, otrzy-
mał 3xtak (2011 rok).Pogrzeb św. pamięci Wiesława odbył się 25 
czerwca 2016 r. w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Klikowej – 
Tarnów. W Jego ostatniej drodze, oprócz rodziny, uczestniczyło 
wielu Jego przyjaciół i kolegów z Tarnowskiego i Małopolskiego 
TKKF. Odszedł człowiek serdeczny, prawy - wielki miłośnik sportu 
i rekreacji. Cześć Jego pamięci! 
 
 

 głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość, że w dniu 6.06. 

2016 roku odszedł od nas na zawsze Tadeusz Kanas - Senior, 

były zawodnik i działacz Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 
     Swoją wielką przygodę z tenisem stołowym rozpoczął jeszcze 
w latach pięćdziesiątych XX wieku w Klubie Sportowym „Nadwiślan” 

Kraków. Grał w pierwszej drużynie 
Klubu - w klasie B.  
     W swoim sportowym życiu zapisał 
wiele odpowiedzialnych funkcji 
i obowiązków. Był członkiem Zarządu, 
instruktorem i sędzią w Krakowskim 
Okręgowym Związku Tenisa Stołowe-
go, a przede wszystkim był prawym, 
odpowiedzialnym i uczciwym człowie-
kiem, który swój zapał oraz sportową 
pasję przekazał swoim synom i żonie. 
Do Jego osobistych sukcesów należy 
zaliczyć zdobycie 4. miejsca w Między-
narodowym Turnieju Tenisa Stołowego 

w Gӧteborgu (Szwecja) w roku 1996. Organizatorem imprezy był 
„Bord Tenis Klub – Longmola. Tadeusz zajmował szereg czołowych 
miejsc w swej kategorii wiekowej, a trudno Go było pokonać. Kilku-
krotnie zdobył tytuł Mistrza Krakowa Oldboyów, a wielokrotnie 

zajmował miejsca w pierwszej trójce. Jako pierwszy w Krakowie 
wprowadził dla celów treningowych „mechaniczne roboty”, poma-
gające w szkoleniu młodych tenisistów stołowych.  
     Prowadzona niegdyś przez rodzinny, trenerski duet Kanasów 
(Tadeusza - seniora i Tadeusza - juniora) sekcja tenisa stołowego 
osiągała znakomite wyniki. 
     Jeszcze niedawno na Podgórskim Cmentarzu w Krakowie w ser-
decznych słowach Tadeusz żegnał naszego, cenionego kolegę - Mar-
ka Wróblewskiego, a dzisiaj nam przyszło Go pożegnać. Zapewne 
Stwórca powołał Go do siebie, by tam w rajskich ogrodach wraz 
z Markiem Wróblewskim, Staszkiem Wcisło, Edmundem Grzywno-
wiczem, Januszem Florkiem i innymi kolegami, którzy od nas odeszli, 
poprowadził wielki niebiański turniej tenisa stołowego. 
     Tak naprawdę Tadeusz nie odszedł od nas daleko. Pozostał 
w naszej pamięci, w naszych sercach i w pingpongowych turniejach 
w Nadwiślanie i Rząsce, które dla nas organizował. W ostatniej 
drodze Tadeusza, oprócz Rodziny, przyjaciół i znajomych, żegnali Go 
przedstawiciele Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stoło-
wego, MKS KSOS, oraz grono kolegów i przyjaciół od pingpongowe-
go stołu. Tadziu spoczywaj w pokoju! 

     

Z 

Z 

Śp. Wiesław Gwizd.  

Śp. Tadeusz Kanas. 

(Senior) 
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Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach serdecznie zaprasza! 

 
zanowni Państwo! W roku 2016 Ognisko TKKF „Leskowiec” 
w Wadowicach obchodzi Jubileusz 50.lecia swego istnienia. Od 

pierwszych chwil Ognisko prowadzi wielokierunkową działalność 
sportowo-rekreacyjną, promując zdrowy, aktywny i nowoczesny styl 
życia (od dzieciństwa do późnej starości), dowodząc swej przydatności 
oraz słuszności programu, który pomaga wielu ludziom czuć się 
sprawniejszym i zdrowszym. 
     W czasie Jubileuszu działacze Ogniska przeprowadzą szereg imprez 
sportowo-rekreacyjnych i uroczystości pod hasłem „Ognisko TKKF 
Mieszkańcom Ziemi Wadowickiej i Małopolskiej”, objętych honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka 
Krupy. Podejmowane w ramach jubileuszowych obchodów działania 
przyczynią się do dalszej popularyzacji sportu i rekreacji oraz działal-
ności Ogniska TKKF „Leskowiec”, a przede wszystkim będą okazją do 
uhonorowania zasłużonych działaczy oraz tych wszystkich, którzy 
wiele lat swego życia poświęcili bezinteresownej, społecznej służbie 
na rzecz wadowickiego środowiska.  

     Jedną z priorytetowych imprez „Złotego Jubileuszu” będzie 
                     XXXVII Ogólnopolski Bieg Powsinogi,  
który już tradycyjnie odbędzie się w  trzecią niedzielę września, tj. 18 
września 2016 roku o godz. 11.07 na stadionie MKS „Skawa” 
w Wadowicach. Do udziału w tegorocznej imprezie organizatorzy 
serdecznie zapraszają wszystkich sympatyków tego tradycyjnego – 
o wieloletnich tradycjach, Biegu! (Zarząd Ogniska TKKF „Leskowiec”).

 

II Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ 

o puchar Prezydenta Miasta Krakowa 

zanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków! Zarząd Wojewódz-
ki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
serdecznie zaprasza do udziału w II Mistrzostwach Krakowa 

Seniorów 60+ o puchar Prezydenta Miasta Krakowa, które odbędą się 
w dniach 27 i 28 września br. na obiektach KS „Bronowianka” przy ul. 

Zarzecze 124 A w Krakowie. Organizatorem Mistrzostw jest Urząd 
Miasta Krakowa – Wydział Sportu i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF. Prawo udziału w Mistrzostwach mają Seniorzy, którzy mieszkają 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Podobnie jak w roku ubiegłym 
każdy uczestnik winien wypełnić i osobiście podpisać kartę uczestnic-
twa w Mistrzostwach. Regulamin II Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ 
zostanie podany później. Więcej informacji można uzyskać telefonicz-
nie lub e-mailem. Telefon: 12. 633.26.62, e-mail: tkkf@tkkf.com. 
Dane osobowe do karty uczestnictwa: Nazwisko i imię, data urodze-
nia, adres zamieszkania, telefon lub e-mail, rozmiar koszulki (S, M, L, 
XL, 2XL) i wybrana dyscyplina, można też podać telefonicznie lub e-
mailem. Wówczas kartę uczestnictwa należy podpisać podczas wery-
fikacji zawodników przed Mistrzostwami.  
Program Mistrzostw: 
27 września 2016 r. (wtorek)   

- godz. 9:00 - 10:00 - Weryfikacja zawodników. 
- godz. 10:00       - Otwarcie Mistrzostw.  
- godz. 10:30       - Rozpoczęcie gier: badminton, bule, ringo, 
                                       tenis, tenis stołowy.                                                       
- godz. 10:45     - Nordic Walking: pokaz, instruktaż z rozgrzewką, 
                                       wymarsz na trasę. 
- godz. 14:00             - Wielobój sprawnościowy. 
- godz.16:00       - Brydż.        
- godz. 16:00         - Szachy. Weryfikacja szachistów i brydżystów 
                                       nastąpi w miejscu rozgrywek o godz. 15:30. 

28 września 2016 r. (środa) 
- godz. 8:30 - 10:00  - Weryfikacja uczestników.                                      
- godz. 9:00 - 9:45    - Aqua aerobic  pokaz i udział w treningu. 
- godz. 9:45               - Pływanie.                                      
- godz. 10:00       - Cyklotrial rowerowy. 
- godz. 10:00            -  Biegi : 300 m, 600 m , 900 m. 
- godz. 10:00            - Wielobój sprawnościowy. 
- godz. 13:30            - Dekoracja najlepszych zawodniczek 
                                      i zawodników (60+, 70+, 80+ ) II Mistrzostw 
                                      Krakowa Seniorów 60+. 
- godz. 15:00            - Zamknięcie II Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+.

S 

S 

„Przed zawałem uciekaj na własnych nogach”. 

mailto:tkkf@tkkf.com
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„Jesień 2016” w tenisie stołowym 

     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i przypomina, że w dniu 24 września br. (sobota), w małej hali 

sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbędzie się kolejny turniej z cyklu „Grand Prix” Mało-

polskiego TKKF w tenisie stołowym – „Jesień 2016”. Przypominamy, że dzieci i młodzież do lat 15 oraz kobiety rozpoczy-

nają gry o godz. 9.20 (zapisy przed zawodami od godz.8.00 - 9.00). Mężczyźni w kategoriach wiekowych 16-60 lat i 60+ rozpo-
czynają gry o godz. 10.30. (Zapisy do turnieju mężczyzn w godz. 9.45 - 10.15). Regulamin i wzory formularzy: zgody rodziców 
i zbiorowego zgłoszenia do turnieju (zał. Nr 1 i Nr 2) są do wglądu na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com,   
www.facebook.com/MTKKF  

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Z upływem czasu - z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny – redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Echo Krakowa” – wrzesień 1960 r. 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
•Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

• Akcji prozdrowotnych - gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania wraz z agua fitness. 

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810 

NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka - Redaktor naczelny, 

Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
http://www.tkkf.com/

