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Z obrad Prezydium Małopolskiego TKKF 

imo upalnych wakacji Małopolskie TKKF nie narzekało na brak 
pracy oraz codziennych obowiązków. „Akcja Lato 2015”, 

Otwarte Mistrzostwa siatkówki plażowej, to główne działania Towa-
rzystwa, proponowane dzieciom, młodzieży i dorosłym w Małopolsce 
w sezonie ogórkowym. To także czas przygotowań do realizacji zadań 
i nowych wyzwań, ujętych w planach Małopolskiego TKKF do końca 
2015 roku.   
     21 sierpnia 2015 roku obradowało Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz 

przyjęcie porządku obrad – ref. prezes Leszek Tytko. 
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Prezydium, przyjęcie protokołu – ref. sekretarz Dorota Radom-
ska. 
3. Założenia organizacyjne XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego 
TKKF w konkurencjach siłowych – ref. prezes Leszek Tytko. 
4. Stan przygotowań do przeprowadzenia podsumowania wojewódz-
kiego XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 – ref. Honorowa 
Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna. 
5. Projekt pisma do Zarządu Głównego TKKF – ref. prezes Leszek 
Tytko. 
6. Informacja o I Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ - ref. prezes 
Leszek Tytko. 
7. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. wiceprezes 
Tadeusz Waśko. 
8. Wydanie Nr 7 Kuriera Małopolskiego TKKF – ref. Władysław Łopat-
ka. 
9. Zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego na dzień 10 paź-
dziernika 2015 wraz z porządkiem obrad – ref. prezes Leszek Tytko. 
10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
11. Zakończenie posiedzenia. 
     Do rozpatrywanej tematyki Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF przyjęło stosowne uchwały. W nawiązaniu do 
punktu nr 5. porządku obrad, dot. projektu pisma do Zarządu Głów-
nego, powołany na lipcowym posiedzeniu Prezydium zespół zakończył 
swoją pracę. Po wielu dyskusjach i rozważaniach członków Prezydium, 
Zarządu, i w gronie innych osób, ustalono, że w przedmiotowej spra-
wie każdy ma prawo napisać własne pismo, które może skierować do 
Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego TKKF w Warszawie. 
Temat ten będzie też punktem porządku obrad Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF na posiedzeniu w dniu 10 października 
2015 roku. 

 
 dniach 29-30 sierpnia w hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się Międzynarodowy 
Turniej Tenisa Stołowego - XII Memoriał Jana Błaszczaka - długoletniego prezesa Krakowskiego Okręgowego Związku 

tenisa stołowego – nauczyciela, wychowawcy dzieci i młodzieży. W trzech głównych kategoriach: kobiet, mężczyzn i amator-
skiej (mieszanej) i pięciu dodatkowych: młodziczek, młodzików i weteranów: 40-49 lat, 50-64 lata i ponad 65 lat, udział wzięło 
154 zawodniczek i zawodników. 
     W mocno obsadzonym Turnieju, oprócz renomowanych zawodników ligowych, liczną grupę stanowili krakowscy amatorzy, 
szczególnie w kategorii weteranów - byli uczestnicy amatorskich lig TKKF, z których wielu do dziś uczestniczy w cyklach otwar-
tych turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF. W grupie wiekowej weteranów 40-49 lat Jacek Gratkowski zajął IV miejsce, 
w grupie wiekowej 50-64 lat zwyciężył Włodzimierz Michałowski, reprezentujący w chwili obecnej Klub Sportowy „Cracovia”, 
natomiast w najstarszej grupie, powyżej 65 lat, zwyciężył Bronisław Kurzak ze Śląska - stały uczestnik ogólnopolskich turniejów 
i Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, ale cztery następne miejsca zajęli reprezentanci Krakowa: II miejsce Henryk Mryc, III 
miejsce Aarne Puu, IV miejsce Tadeusz Szopa i V miejsce Władysław Łopatka. Dokładny przebieg Memoriału i szczegółowe 
wyniki zawodów są zamieszczone na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:  www.pzts.pl, 
z którymi polecam się zapoznać. Władysław Łopatka. 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
•Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 
• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportowych 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. 
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Sierpniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF. 

http://www.pzts.pl/
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Twarze Małopolskiego TKKF 

alina Kulbacka, zasłużona, społeczna działaczka TKKF od roku 1979 – cały 
czas w Ognisku TKKF „Leskowiec” w Wadowicach. Do roku 1989 była 

członkiem Komisji Rewizyjnej, a od 1990 nieprzerwalnie pełni funkcję prezesa 
Zarządu tego Ogniska. Od roku 1999 jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, a od kilku kadencji członkiem Prezydium. W okresie 
ponad 30.letniej społecznej działalności w promowaniu i rozwijaniu kultury 

fizycznej osiągnęła znakomite wyniki. Była inicjatorem i organizatorem bardzo 
wielu imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim, a jedną ze sztandarowych imprez, organizowa-
nych przez nią, był już XXXIII „Bieg Powsinogi”, w którym corocznie bierze 
udział około 3000 uczestników. W roku 20012, po raz pierwszy wraz z „Bie-
giem Powsinogi”, odbył się półmaraton biegowy na dystansie 21,097 km. 
Ponadto od wielu lat Pani Halina jest organizatorem wspaniałych imprez 
biegowych, m.in.: „Sztafety Biegowej Wadowice – Watykan”, „Sztafety Biego-

wej Wadowice – Częstochowa” oraz „Rodzinnych Rajdów Rowerowych po 
Beskidach”, a w roku 2000 zorganizowała imprezę pn. „2000 okrążeń na 2000 
rok” w Wadowicach, z udziałem ok. 300 osób. W okresie swej działalności 
bardzo dużo imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowała dla dzieci i mło-
dzieży; były to turnieje i festyny rekreacyjne, różnego typu zawody, wycieczki 
turystyczne, organizowane w okresie wakacji i ferii zimowych, a także w dni 
wolne od zajęć szkolnych, m.in. „Pokaż co potrafisz” (w Wadowicach), 
z udziałem około 900 uczestników rocznie oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
w którym co roku uczestniczyło około 500 osób. Od ponad 20 lat była organi-
zatorem, kierownikiem i opiekunem wielu obozów młodzieżowych, krajowych 
i zagranicznych, w ramach programów „Akcja Lato i Akcja Zima w mieście”. 
Jako pedagog szkolny wprowadziła w środowisku wadowickim nowatorskie 
formy pracy z młodzieżą trudną, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami 
wychowawczymi. We wszystkich tych latach propagowała zdrowy styl życia w 
społeczeństwie wadowickim, organizując zespoły ćwiczebne, umożliwiające 
zachowanie dobrego zdrowia lub jego poprawę; od roku 1980 do chwili obec-
nej były to zespoły gimnastyki ogólnorozwojowej dla pań, w latach 1984 – 
1989 aerobic, w roku 1991 doszły ćwiczenia „Callanetics”, od 1996 roku gim-
nastyka geriatryczna, a od roku 2004 gimnastyka w wodzie dla osób III wieku.  
Dla dorosłych organizowała turnusy rekreacyjno-rehabilitacyjne i wycieczki 
turystyczne. Pani Halina działa też w innych organizacjach; jest instruktorem 
ZHP w stopniu harcmistrza, pełni funkcję prezesa w Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci i jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego „Otwarte 
Horyzonty”. Przez kilka kadencji była radną w Radzie Miasta i dwie kolejne 
kadencje w Radzie Powiatu.  
    Za wieloletnią działalność społeczno-wychowawczą była wielokrotnie wy-
różniana i odznaczana. Posiada m.in. Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty 
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznakę ZNP, Medal dr. Jordana, Złotą Odzna-
kę „Zasłużony Działacz TPD”, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną 
Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”, Medal KEN. Posiada również wiele wyróżnień 
i podziękowań od władz resortowych, samorządowych różnego szczebla, 
instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych. 
Obecnie Pani Halina jest na wcześniejszej emeryturze. Jeszcze niedawno 
pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, prowadząc Klub 
„Garsoniera”, który niestety już nie funkcjonuje. Jest postacią bardzo znaną, 
lubianą i szanowaną. Zdobyła sobie wielkie uznanie i szacunek społeczeństwa 
wadowickiego - również nasze uznanie. 
 
 
 

 
 

 
ndrzej Staszczyk ur. w roku 1946 w Libiążu, zasłużony działacz Małopol-
skiego TKKF. Od roku 1993 jest wiceprezesem Ogniska TKKF „Dobczyce”. 

W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF, w kadencji 2010 - 2014  był wiceprezesem, a obecnie jest członkiem 
Prezydium Zarządu MTKKF. Swoją działalność przede wszystkim skupił na 
organizacji sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Był organizatorem 
ponad 450 imprez, w których łącznie uczestniczyło ponad 50 tys. osób, a do 
wiodących, organizowanymi corocznie należały: wyścigi rowerowe dla dzieci i 
młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, biegi narciarskie i zawody sa-
neczkowe w okresie zimy, rozgrywki sportowe w piłce nożnej, siatkówce, 
pływaniu, tenisie i tenisie stołowym. Na terenie Dobczyc prowadził drużyny 

siatkówki dziewcząt i chłopców szkół średnich, które osiągały w mistrzostwach 
województwa szkół średnich wiele sukcesów, m.in. w roku 1992 mistrzostwo 
województwa krakowskiego. Był współtwórcą, organizatorem i wielokrotnym 
komandorem corocznej Sztafety Szlakiem Walk AK i BCH Wiśniowa-Dobczyce, 
z udziałem zawodników z województwa małopolskiego ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich; drużyna, którą przygotował do udziału w 
sztafecie, kilkanaście razy zdobyła I miejsce w kategorii szkół średnich. W 
imprezie tej corocznie uczestniczy ok. 200 uczestników. Za pracę z młodzieżą 
był nagradzany: Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodą 
Kuratora Oświaty i wielokrotnie nagrodami dyrektorów szkół. Był organizato-
rem cyklicznych turniejów piłki siatkowej kobiet i mężczyzn – cztery turnieje w 
roku, z udziałem średnio 12 drużyn w każdym. Jest instruktorem siatkówki, 
prowadząc przez 27 lat w TKKF Dobczyce zespoły siatkówki kobiet i mężczyzn, 
trenując je i uczestnicząc z nimi w różnych turniejach wojewódzkich i ogólno-
polskich. Jako jeden z pierwszych w tym regionie, zainicjował powstanie boiska 
do piłki siatkowej plażowej, trenując w tej konkurencji kilka zespołów męskich. 
Był organizatorem wakacyjnych zawodów sportowo-rekreacyjnych pn. Week-
end nad Rabą dla wczasowiczów i mieszkańców regionu dobczyckiego. Przez 
17 lat był współorganizatorem bloku imprez sportowo-rekreacyjnych na tere-
nie Dobczyc, w ramach Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 
Pięciokrotnie był jednym z głównych organizatorów Regionalnego Zlotu o 
„Tytuł Najsprawniejszej Rodziny MTKKF” w Dobczycach. W latach 2005 – 2012 
był koordynatorem wolontariuszem przy zabezpieczeniu części trasy biegowej 
Cracovia-Maraton, w którym w ostatnich dwóch latach startowało ponad 3000 
zawodników w każdym.  
     Na niwie pracy zawodowej i społecznej dał się poznać, jako świetny organi-
zator, umiejący wytworzyć klimat współpracy i twórczej pracy. Swą działalno-
ścią zdobył powszechne uznanie i szacunek, przede wszystkim dzieci i młodzie-
ży ze szkół dobczyckich, oraz uznanie społeczeństwa tego regionu – także i 
nasze uznanie. Za swoją bezinteresowną społeczną działalność był wielokrot-
nie wyróżniany i odznaczany, m.in.: Złotą Odznaką ZNP, Medalem 100. lecia 
ZNP, Złotą Honorową Odznaką TKKF, Srebrną i Złotą Odznaką TKKF, Srebrną 
Odznaką ZDKF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, Medalem 40.lecia TKKF, 
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
Dziękujemy Andrzeju! 
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Halina Kulbacka, członek Prezydium Zarządu Małopolskiego TKKF, 

w trakcie zwiedzania zamku w Dobczycach. 

Andrzej Staszczyk - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF obok Sukiennic w Krakowie. 



3- 

„Akcji Lato 2015” ciąg dalszy 
orocznym zwyczajem w okresie wakacyjnym Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Mistrzejowice-Północ”, a w jej imieniu Ognisko TKKF 

„Apollo”, jest organizatorem cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z terenów tej Spółdzielni.  Tegoroczna „Akcja Lato 
2015” przebiegała w oparciu o ustalony i zatwierdzony plan i prelimi-

narz wydatków.  Bazę do prowadzenia akcji stanowiły boiska wielo-
funkcyjne Szkoły Podstawowych Nr 89 na os. Piastów, Szkoły Podsta-
wowej Nr 144 na os. Bohaterów Września, Zespołu Szkół Salezjań-
skich, Klub „Mirage”, świetlica „Stowarzyszenie Mieszkańców Mistrze-
jowic”, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 89 oraz stoły beto-
nowe w osiedlach Piastów i Bohaterów Września. 
     W większości zaplanowane imprezy adresowane były do dzieci 
i młodzieży osiedli spółdzielczych, pozostających w miejscu zamiesz-
kania w okresie wakacji. Nie zapomniano również o dorosłych i całych 
rodzinach. W okresie wakacyjnym, w miesiącach czerwcu, lipcu 
i sierpniu zorganizowano szereg imprez o charakterze sportowo-
rekreacyjnym pn. „Wakacje na Sportowo”, o których wcześniej 
wspomniałem na łamach poprzedniego wydania Nr 6 „Kuriera”. 

* 
 drugiej połowie sierpnia w ramach „Akcji Lato 2015” przepro-
wadzono kolejne imprezy sportowo-rekreacyjne. W dniu 18 

sierpnia na boisku wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej Nr 89 zorga-
nizowano i przeprowadzono wielobój sprawnościowy dla najmłod-
szych dzieci, wśród których do najsprawniejszych należeli:  
- grupa klas 0-II : Jagoda Michaldo, Anna Woźnicka, Weronika Fryt, 
Amelia Zynek, Michalina Dziemba, Igor Cendrowicz, Miłosz Mazurek, 
Kuba Szczęsny, Bartek Raźny i Gerard Cendrowicz. 
- grupa klas III-IV: Kinga Szczęsny, Agnieszka Chlebowska, Kalina Ber-
natowicz, Anna Kilińska, Matylda Lis, Olek Szwed, Szymon Krawczyk, 
Szymon Michaldo, Maksymilian Adamus i Jakub Kutyba. 
- grupa klas V-VI: Iwa Michaldo, Ewa Sroka, Jakub Kowal, Paweł Kru-
szenicki, Piotr Karcz i Piotr Hill. 
     Najlepszym uczestnikom wieloboju sportowego wręczono nagro-
dy rzeczowe, słodycze, napoje tonizujące i odblaskowe opaski. 

*  

rzy pięknej słonecznej pogodzie w sobotę 22 sierpnia 2015 roku 
odbyła się kolejna impreza w ramach „Akcji Lato 2015” pn. „Osie-

dlowy Voleybal”. Impreza odbyła się na boisku wielofunkcyjnym przy 
Szkole Podstawowej Nr 89 na os. Piastów. Organizatorem imprezy 
było TKKF „Apollo” SM „Mistrzejowice-Północ”, przy wsparciu finan-
sowym Gminy Miejskiej Kraków.  
      W Turnieju wystąpiło 11 zespołów o bardzo ciekawych nazwach: 
„Challenge”, „Groszki”, „Fish Team”, „RZAK Reaktywacja”, „GeoVol-
ley” Team”, „STL3 TEAM”, „SERVED HOT”, „Nic Wam Nie Obiecywali-
śmy”, „Dziadki”, „Godzuk Team”, „Śliskie Rośliny”, które rozegrały 
łącznie 28 spotkań w systemie grupowym i od fazy ćwierćfinałowej 
w systemie pucharowym. W każdym zespole występowały po dwie 
dziewczyny.  
     W finale najlepsze okazały się zespoły: „Godzuk Team” – zwycięzca 
Turnieju, Groszki, „Chelenise” i „Fish Team”.  Zwycięski zespół wystą-

pił w składzie: Maciej Młynarczyk, Viola Maślanka, Kamil Brzoza, 
Aleksandra Kłęczek, Rafał Wójcik, Wojciech Furman, Krzysztof Baje-
rowski. Najlepiej atakującym został Michał Orziński (Groszki), najlep-
szą rozgrywającą Katarzyna Angielska (Fish Team), MVP – Maciej 
Młynarczyk (Godzuk), a najlepszym przyjmującym Karol Światłoń 
(Challenge). Cztery najlepsze zespoły z rąk organizatora „Akcji Lato” p. 
Leszka Tytko otrzymały puchary, okolicznościowe koszulki oraz nagro-
dy rzeczowe, ufundowane przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice 
i sponsorów: MPWiK, MPO, Mila. Bardzo miła i koleżeńska atmosfera 
turnieju utwierdziła przekonanie o celowości organizacji otwartych 
imprez. Sędziami turnieju byli: Andrzej Szymczyk, Andrzej Sobieraj, 
Leszek Gajda, Katarzyna Oleksy, Maciej Nowak, Tadeusz Poznański, 
a nad stroną medialną czuwał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
     W dniu 28 sierpnia br. na zakończenie „Akcji Lato 2015 Akcji” odbył 
się turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży na osiedlu Piastów. 
Jak zwykle turniej planowano przeprowadzić na betonowych stołach, 
ale z powodu wietrznej pogody miejscem rozgrywek była sala gimna-
styczna Szkoły Podstawowej Nr 89.  
     Głównym organizatorem tych zawodów był pan Leszek Tytko – 
koordynator tegorocznej „Akcji Lato”, który sprawował pieczę nad 
sprawnym organizacyjnie przebiegiem imprezy. Turniej dziewcząt 
i chłopców sędziowali Władysław Łopatka i Zbigniew Kieć. 
     Turniej swą obecnością zaszczyciła Pani Natalia Kotyza z Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Krakowa, która dokonała otwarcia zawodów. 
Z ramienia władz SM „Mistrzejowice-Północ” w imprezie tej uczestni-
czyli także członkowie Rady Nadzorczej – panowie Ryszard Kos i Ja-
nusz Kafel. 
     W rozgrywkach uczestniczyło 24 uczestników, w tym 11 dziewcząt 
i 13 chłopców – głównie ze Szkół Podstawowych Nr 89 i Nr 144 oraz 
Gimnazjum Nr 37. W zawodach zwyciężyli: 
- wśród dziewcząt I miejsce zajęła Anna Krzesińska, miejsce II Martyna 
Kuzak, miejsce III Anna Grabka, miejsce IV Vittoria Cenni, a miejsca V-
VIII: Ola Bojko, Julia Guzik, Ewelina Skop i Ola Matulska. Pozostałe 
miejsca zajęły: Alina Turek, Weronika Wyżga i Kamila Karpała. 

- wśród chłopców zwyciężył Jakub Malinowski. Miejsce II zajął Jakub 
Pracuch, miejsce III Oskar Świętek, miejsce IV Miłosz Lis, a miejsca V-
VIII: Jakub Dybek, Sebastian Jura, Dominik Łyko i Gabriel Bajor. Pozo-
stałe miejsca w turnieju chłopców zajęli: Łukasz Gąsecki, Kacper Wło-
dek, Wojciech Bogacz, Szymon Olesiński i Piotr Grochalski. 
     Najlepsi pingpongiści wśród dziewcząt i chłopców otrzymali nagro-
dy rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali napoje tonizu-
jące, słodycze i opaski odblaskowe. 
     Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa przez okres wakacyjny 
w osiedlu Piastów na boisku wielofunkcyjnym przy SP Nr 89 prowa-
dzone były dla dzieci i młodzieży, codziennie od poniedziałku do nie-
dzieli, zajęcia rekreacyjno-sportowe w grach zespołowych (piłka noż-
na, siatkówka, piłka ręczna) oraz liczne konkursy sportowo – rekre-
acyjne. Codziennie zajęcia prowadzone były przez instruktora i wolon-
tariuszy. Dziennie korzystało z zajęć 25-40 dzieci. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Nr 89, odbywa-
ły się jeden raz w tygodniu otwarte zajęcia koszykówki (środy) i sekcji 
siatkówki (czwartki). 

C 

W 

P 

Karol Oleksy - wiceprezes Małopolskiego TKKF, prowadzący konku-
rencje rekreacyjno-sportowe z dziećmi w ramach Akcji lato 2015. 

Najlepsi zawodnicy w turnieju tenisa stołowego chłopców: 
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     Należy nadmienić, że oprócz koordynatora - pana Leszka Tytko, do 
tegorocznej „Akcji Lato 20-15” bardzo aktywnie włączyli się działacze 
i sympatycy Ogniska TKKF „Apollo” i Małopolskiego TKKF w osobach, 
m.in.: Doroty Radomskiej, Kasi Oleksy, Władysława Łopatki, Tadeusza 
Poznańskiego, Andrzeja Wiśniewskiego, Karola Oleksego, Andrzeja 
Wiśniewskiego, Zbigniewa Kiecia, Mikołaja Opacha, Katarzyny Cza-
chor, Klaudii Kozy i kilku innych osób. 
     Dzieci i młodzież – uczestnicy tegorocznej Akcji Lato, otrzymali od 
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice i SM „Mistrzejowice-Północ” oraz 
sponsorów nagrody rzeczowe, medale, opaski odblaskowe, koszulki 
oraz napoje i słodycze dla najlepszych uczestników akcji. Ogółem 
z wielu ciekawych form czynnego wypoczynku w okresie wakacyjnym 
skorzystało około 1,5 tys. dzieci i młodzieży. 
     Biorąc pod uwagę przyznane środki finansowe, wsparcie rzeczowe 
sponsorów, duże zaangażowanie społecznych działaczy i instrukto-
rów, dobrą bazę w postaci boisk osiedlowych, właściwe nagłośnienie 
akcji w lokalnej prasie dzielnicowej, rozklejone plakaty, tegoroczną 
„Akcję Lato 2015” należy uznać za bardzo udaną, cieszącą się dużym 

powodzeniem zarówno wśród najmłodszych uczestników, jak i rodzi-
ców, którzy chętnie przyglądali się prowadzonej przez ten okres akcji. 

 
 

 
Pożegnanie lata, TKKF ArcelorMittal na Pikniku 

 organizację imprez sportowo –rekreacyjnych, w ramach „Akcji 
Lato 2015”, aktywnie włącza się również hutnicze TKKF. 29 

sierpnia, w  ostatnią wakacyjną sobotę, w schronisku dla bezdomnych 

kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, odbył się piknik sportowo-
rekreacyjny. W tym roku, oprócz mieszkanek tego Ośrodka, udział 
w imprezie wzięły dwie grupy młodzieżowe z krakowskich schronisk 
CARITASU. Organizację tej imprezy powierzono Zarządowi Ogniska 
TKKF przy ARCELORMITTAL POLAND. Uczestnicy pikniku chętnie star-
towali w wielu konkurencjach sportowych i rekreacyjnych. W tym 
roku największą popularnością cieszyły się rzuty do kosza, rzuty na 
pola drabiny, bulle, rzut lotką, rzut wałkiem oraz serso. W sumie 
startujący uczestnicy uzyskali 234 osobo-starty. 
     Na zakończenie zmagań sportowych członkowie hutniczego TKKF 
przeprowadzili konkurs przeciągania liny. Wzięły w nim udział trzy 
drużyny, reprezentujące trzy schroniska. Ta konkurencja sprawiła 
wszystkim startującym najwięcej radości, a wygrały gospodynie im-
prezy - panie ze schroniska przy ul. Sołtysowskiej. 

     Dla wszystkich, którzy przyszli na piknik, to popołudnie było wolne 
od trosk i trudnego codziennego życia, poświęcone jedynie zabawie 
i sportowej rekreacji. Miłe spędzenie sobotnich chwil na sportowo, 
prawie w rodzinnym gronie, uczestnicy pikniku zawdzięczają m.in. 
członkom Zarządu hutniczego TKKF, odsługującym konkurencje spor-
towe, którzy tę sympatyczną imprezę obsługiwali w składzie: Kazi-
mierz Pyż – prezes Zarządu, Łucja Kumpicka, Marzena Ziemba, Maria 
Zachara, Mariusz Kordylewski, Tadeusz Kowalczyk, Tadeusz Oleś 

i Grzegorz Napora – dziękujemy Im za to.   
     Na zakończenie festynu Dyrekcja Schroniska ufundowała dla 
wszystkich uczestników upominki, wśród których były też te, przeka-
zane przez ArcelorMittal Poland S.A. Zaś Zarząd hutniczego TKKF 
otrzymał serdeczne podziękowania za współorganizację festynu oraz 
zaproszenie do udziału w przyszłorocznej edycji tej imprezy. 
       
 
 

 

 

„Jura” Wolbrom w siatkówce plażowej 

 dniu 5 lipca 2015 roku na boisku do siatkówki plażowej na 
Osiedlu Łokietka w Wolbromiu odbył się Turniej o „Puchar 

Prezesa Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. W zawodach 
wzięło udział 6 par męskich oraz 3 pary damskie. Wyniki turnieju 

kobiet: 
I miejsce zdobyła para: Szwej/Nocuń, II miejsce para Rosół/Sych, 
a miejsce III para: Głowacka/Seweryn. 

W 

W 

Ryszard Kos z Rady Nadzorczej SM „Mistrzejowice-Północ”  
rozdaje słodycze dzieciom. 

Członkowie hutniczego i Małopolskiego TKKF, obsługujący konkurencje 
sportowe w trakcie pikniku w schronisku dla bezdomnych kobiet. Od 
lewej: Tadeusz Oleś, Marzena Ziemba, Łucja Kumpicka, Kazimierz Pyż, 

Maria Zachara, Tadeusz Kowalczyk i Mariusz Kordylewski. 

Piknik sportowo –rekreacyjny w schronisku dla bezdomnych kobiet. Na 
pierwszym planie prezes hutniczego TKKF – Kazimierz Pyż, prowadzący 

jedną z konkurencji sportowych. 
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Turniej mężczyzn - Grupa A:  
I miejsce zajęła para: Kubi-Scoobi, miejsce II zajęła para: Reche-Teche, 
a III „Zaparov” Volley Team Kaliś.  
Grupa B: I miejsce zajęła para: Milanowski/Kaliś, miejsce II Kugi Team, 
a III Ciempka/Rogal. 
     Po zmaganiach grupowych drużyny, które w swych grupach zajęły 
I miejsca, walczyły o zwycięstwo, a drużyny, które zajęły II miejsca, 
walczyły o III miejsce w turnieju. W meczu o III miejsce Kugi Team 
pokonał Reche -Teche 2:1. W meczu o I miejsce „Zaparov” Volley 
Team Kaliś pokonał drużynę Milanowski/Kaliś 2:1 (18:21, 21:17, 8:16). 
     Klasyfikacja końcowa:  
I miejsce  „Zaparov" Volley Team Kaliś ( P. Brzeziński / J. Kłosiński).   
II miejsce : K. Milanowski / J. Kaliś. 
III miejsce: Kugi Team (M. Kuganda / G. Pasich). 
IV miejsce: Reche-Teche (R. Pietrusiński / R. Szczepankiewicz). 
V miejsce: Kubi-Scoobi (B. Kubik / K. Skubiński ), T. Ciempka / D. Ro-
gal. 
     Uczestnicy turnieju oraz kibice dziękują organizatorom zawodów: 
- Prezesowi WSM – Panu Andrzejowi Kondziołce i Prezesowi Ogniska 
TKKF „Jura" Wolbrom - Panu Ireneuszowi Siwieckiemu, oraz zawodni-
kom drużyny TKKF „Jura” Wolbrom. 

 

Siatkówka plażowa w Rabce-Zdrój 

 dniu 9 sierpnia 2015 roku w Rabce-Zdrój przeprowadzono 
eliminacje XII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Siatkówce 

Plażowej kobiet i mężczyzn o „Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkie-
go Małopolskiego TKKF”. Zawody odbyły się na boiskach do siatkówki 
plażowej w Parku Zdrojowym w Rabce. Organizatorem zawodów było 

Małopolskie TKKF, Ognisko TKKF „Carlina” w Rabce-Zdrój i Rabczańska 
Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”. 

Wśród kobiet zwyciężyły: 
I miejsce: Izabela Łabuz – Mariola Adamczyk,  
II miejsce: Dorota Stopiak – Paulina Skałka 
III miejsce: Agnieszka Talip – Katarzyna Grzybacz 
IV miejsce: Agnieszka Waśko – Karolina Wójciak. 
Wyniki mężczyzn: 
I miejsce: Tomasz Wątorek - Krzysztof Knapik 
II miejsce: Bartosz Bogdał – Kamil Świder 
III miejsce: Bartosz Kołodziej – Piotr Fenoszyn 
IV miejsce: Fabian Michalczak – Krzysztof Pluta. 

 
 
 

 
 

Kursy instruktorskie i trenerskie 
gnisko TKKF w Dobczycach (ul. Podgórska 2) organizuje kursy trenerskie i instruktorskie w zakresie: 
- trenera II klasy tenisa stołowego oraz instruktora tenisa stołowego – początek zajęć w dniu 3 października 2015 roku. 

- kursy instruktora futsalu - zajęcia rozpoczynają się w listopadzie br. 
- kursy instruktora pływania – początek zajęć w grudniu br. 
     Ponadto Ognisko będzie organizatorem każdego typu kursu pod warunkiem, że zbierze się grupa, co najmniej 10 osób. Czas 
trwania jednego kursu wynosi 3 weekendy. Zajęcia i wykłady prowadzą pracownicy naukowi AWF pod kierunkiem Pana Profe-
sora T. Ambrożego. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych. Szczegółowych informacji udziela Pan Wiktor 
Piwowarski – prezes Ogniska TKKF w Dobczycach. tel. 519. 170.650. E-mail: tkkf.dobczyce@gmail.com  

W 

O 

Uczestniczki eliminacji XII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w siatkówce 

plażowej w Wolbromiu.. 

Afisz reklamowy eliminacji XX Mistrzostw MTKKF  
w siatkówce plażowej w Rabce-Zdrój. Mecze eliminacyjne w siatkówce plażowej w Rabce-Zdrój. 
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XII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 

TKKF w Siatkówce Plażowej 

 
 dniu 30 sierpnia 2015 roku, na zakończenie tegorocznych 
wakacji, na boiskach do siatkówki plażowej KS „Wanda” w przy 

ul. Odmogile w Kra-
kowie – Nowej Hucie, 
odbyły się XII Otwarte 
Mistrzostwa Małopol-
skiego TKKF w Siat-
kówce Plażowej kobiet 
i mężczyzn o „Puchar 
Prezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopol-
skiego TKKF”. Głów-
nym organizatorem 
Mistrzostw było Ma-
łopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej - Zarząd 
Wojewódzki w Krako-
wie, przy wsparciu 
finansowym Gminy 
Miejskiej Kraków 
i Województwa Mało-
polskiego. 
     Turniej finałowy 
poprzedziły eliminacje, 
rozgrywane w lipcu 

i sierpniu, w dziesięciu strefach Małopolski: Kraków, Tarnów, Nowy 
Sącz, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Gorlice, Miechów, Wolbrom, Dobczyce 
i Mszana Dolna. W finałach, rozgrywanych równocześnie na 4 bo-
iskach, wzięło udział 28 par (19męskich i 9 kobiecych).  Spotkania 
rozgrywane były systemem brazylijskim. 
     Klasyfikacja końcowa wśród kobiet: 
I miejsce: - Magdalena Włodarska/Kamila Wyrzykowska 
II miejsce: - Małgorzata Szajewska-Skuta/Justyna Tekieli 

III miejsce: - Ewa Świech/Agnieszka Fleszar. 
 
     Klasyfikacja końcowa wśród mężczyzn: 
I miejsce: - Michał Koryciński/Łukasz Kiniorski 
II miejsce: - Paweł Cul/Paweł Piwowarczyk 
III miejsce: - Piotr Słonina/Sławomir Marzec  
    
    Z rąk Prezesa Małopolskiego TKKF Pana Leszka Tytko i Wiceprezesa 
MTKKF Pana Karola Oleksy trzy zwycięskie pary kobiet i mężczyzn 
otrzymały statuetki, nagrody rzeczowe, okolicznościowe dyplomy oraz 
bony medyczne Ars Medica. Wszyscy zawodnicy biorący udział 
w turnieju otrzymali okolicznościowe koszulki i napoje Fundacji Recal. 
     Właściwa oprawa mistrzostw, poprzez dekoracyjne banery Woje-
wództwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa i Małopolskiego 

TKKF oraz nagłośnienie, zgromadziła liczną grupę widzów i sympaty-
ków siatkówki plażowej. 
     Zawody koordynował pan Leszek Tytko i pan Karol Oleksy, a obsłu-
gę sędziowską zapewnili: P. Andrzej Szymczyk, Michał Flaszowski, 
Piotr Filipek, Maria Kieć, Katarzyna Oleksy i Tadeusz Kowalczyk.  

 

Jubileuszowy Festyn NSZZ Prac. Arce-

lorMittal Poland na sportowo 

 dniu 5 września 2015 roku na stadionie KS „Hutnik” odbył się 
festyn związkowy, zorganizowany przez NSZZ Pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A. Tegoroczna impreza była szczególnie uro-
czysta, bowiem był to już XXV jubileuszowy festyn, dlatego tak miał 
znakomitą oprawę. Jak zwykle przed festynem odbył się mityng lek-
koatletyczny z udziałem 13 drużyn związkowych, reprezentujących 

Zarządy Zakładowe NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. W ra-
mach mityngu hutnicze TKKF przygotowało kilka konkurencji sporto-
wych, m.in.: bieg sprawnościowy, rzut lotką, strzały na bramkę, rzut 

do kosza, bolle, a Zarząd Zakładowy Ligi Obrony Kraju przeprowadził 
strzelanie z wiatrówki. W tej tradycyjnej imprezie zwyciężyła drużyna 
Zarządu Zakładowego NSZZ z Walcowni Gorącej, miejsce II zdobyła 
ekipa związkowa Centralnego Utrzymania Ruchu (GU), a trzecie dru-
żyna Zarządu Zakładowego NSZZ Wielkich Pieców i Stalowni. 
     Indywidualnie wśród kobiet w mityngu zwyciężyła Monika Mazurek 
z Zarządu Zakładowego NSZZ Wielkie Piece i Stalownia, miejsce II 
zajęła Anna Jurkowska z Zarządu Zakładowego NSZZ AM REFRECTO-
RIES, a III Halina Szpakowska z Zarządu Związku. 
     Wśród mężczyzn zwyciężył Paweł Janik – z reprezentacji Zarządu 
Zakładowego NSZZ „Hut-Pus” S.A., miejsce II zajął Stanisław Gonkie-
wicz z ZZ NSZZ Zakładu Walcowni Gorącej, a III Mirosław Kopeć z ZZ 
NSZZ Zakładu Walcowni Zimnej.  
     W trakcie festynu dla jego uczestników przeprowadzono 13 konku-
rencji sportowych: dla dzieci, dorosłych i całych rodzin oraz strzelanie 
z wiatrówki: 
- dzieci i młodzież do lat 16: zbieranie piłeczek łowienie rybek, serso, 
bolle, biegi, krzyżak, 
- kobiety: rzut wałkiem, punktowana drabina, 
- mężczyźni: wbijanie gwoździ, strongmen, 
- konkurencje rodzinne: Rzut do kosza, rzut lotką, sztafeta rodzinna. 
    Ponieważ była to impreza jubileuszowa, jej organizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji, a dla osób biorących udział w w konkurencjach 
sportowych przewidziano liczne nagrody i upominki – w tym mnóstwo 
nagród dla uczestników festynu, losowanych w trakcie trwania impre-
zy. W tym wrześniowym dniu kończącego się lata pogoda była wspa-
niała, więc nastrój i apetyty wszystkim dopisywały, a przy muzycznych 
rytmach i artystycznych występach bawiono się doskonale. 
     

W 

W 

Plakat reklamowy XII Otwartych Mistrzostw 
Małopolskiego TKKF w Siatkówce Plażowej. 

Zwycięskie pary XII Otwartych Mistrzostw MTKKF w Siatkówce Plażowej. 

Przygotowanie do sztafety rodzinnej. 
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     Z ramienia hutniczego TKKF konkurencje sportowe w trakcie mi-
tyngu oraz festynu obsługiwali członkowie i sympatycy hutniczego 
i Małopolskiego TKKF: Łucja Kumpicka, Maria Zachara Teresa Łopatka, 
Małgorzata Marek, Maria Oleś, Joanna Piątek, Kazimierz Pyż – prezes 
hutniczego TKKF, Janusz Czechowski, Władysław Łopatka, Stanisław 
Marek, Tadeusz Kowalczyk, Grzegorz Napora, Piotr Manterys, Antoni 
Kowalski, Jerzy Majewski, Krzysztof Zięba, Maks Kowalski, Marian 
Sikora, Andrzej Przybek, Tadeusz Oleś, Mariusz Kordylewski. 
      W trakcie festynu w konkurencjach sportowych łącznie odnoto-
wano 948 osobo-startów: zbieranie piłeczek - 39 osób, łowienie rybek 
- 52 osoby, serso - 38 osób, krzyżak - 45 osób, bieg po zdrowie - 89 
osób, bolle - 54 osoby, punktowana drabina - 65 osób, rzut wałkiem - 
68 osób - wbijanie gwoździ - 53 osoby – strongmen - 22 osoby, rzut 
lotką rodzinny - 131 osób, rzut do kosza rodzinny – 106 osób, sztafeta 
rodzinna – 16 rodzin, strzelanie – 138 osób. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 

TKKF w tenisie  

 dniu 9 września 2015 roku na kortach ACT Sport w Tarnowie 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie. 

Organizatorem Mistrzostw był Zarząd Wojewódzki TKKF w Krakowie 

i Zarząd Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów. Sponsorami Turnieju byli: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zarząd Główny TKKF i Grupa Azoty 
S.A. w Tarnowie. 
     W Turnieju wzięło udział 13-tu uczestników, w tym 5 kobiet. Mimo 
powiadomienia wszystkich istniejących amatorskich ośrodków teni-
sowych na terenie Województwa Małopolskiego, do Turnieju zgłosili 
się tylko zawodnicy z powiatu tarnowskiego. Z powodu małej ilości 
zgłoszonych zawodników, turniej przeprowadzono bez podziału na 
grupy wiekowe. W związku z tym zawody odbyły się w konkurencjach: 
gra pojedyncza kobiet, gra podwójna kobiet, gra pojedyncza męż-
czyzn, gra podwójna mężczyzn i gra mieszana. 
     W wymienionych konkurencjach osiągnięto następujące wyniki: 

- Gra pojedyncza kobiet:  
I miejsce  - Ewa ZYCH, 
II miejsce - Anna TUTAJ, 
III miejsce - Ewelina DOBOSZ, 
IV miejsce - Elżbieta WÓJCIK, 
V miejsce - Aneta BĄK. 

- Gra podwójna kobiet:       
I miejsce para: Anna TUTAJ i Elżbieta WÓJCIK, 
II miejsce para: Aneta BĄK I Ewelina DOBOSZ. 
 

- Gra pojedyncza mężczyzn: 
I miejsce - Piotr STROJNY, 
II miejsce - Grzegorz ŚWIDERSKI, 
III miejsce - Marian STĘPIEŃ, 
IV miejsce - Józef SZCZEPANEK. 

- Gra podwójna mężczyzn: 
I miejsce - Marian STĘPIEŃ I Piotr STROJNY, 
II miejsce - Franciszek BERNAT i Grzegorz ŚWIDERSKI, 
III miejsce - Grzegorz BORYCZKA  i Józef SZCZEPANEK. 
Para A. Bykiewicz i H. Guz z powodu kontuzji wycofała się z turnieju. 

-Ga mieszana:   
I  miejsce para: AnnaTutaj i Grzegorz świderski 

II miejsce para: – Ewelina DOBOSZ i Piotr STROJNY, 
III miejsce para: – Ewa ZYCH i Józef SZCZEPANEK, 
IV miejsce para: – Elżbieta WÓJCIK i Marian STĘPIEŃ, 
V miejsce para: – Aneta BĄK i Franciszek BERNAT. 
      
     Po zakończeniu turnieju dokonano uroczystego podsumowania 
wyników, wręczenia pucharów za zajęcie pierwszych trzech miejsc 
w poszczególnych konkurencjach oraz dyplomów wszystkim uczestni-
kom wg zajętych lokat. 
    Statuetkami wyróżniono też najstarszych uczestników turnieju: 
Elżbietę Wójcik Józefa Szczepanka. Turniej przygotowali i przeprowa-
dzili członkowie Zarządów - Tarnowskiego i Małopolskiego TKKF: Józef 
Szczepanek, Aleksander Molczyk i Kazimierz Bagnicki.   
 
  
 

 

W 

Jedna z konkurencji sportowych pań na festynie – rzut wałkiem 
do kukły hutnika. 

Uczestnicy Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Tenisie. 

Józef Szczepanek – Prezes Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów, w akcji. 
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X Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 

TKKF w Szachach 

 dniu 12 września 2015 roku w krakowskiej YMCA przy ul. 
Krowoderskiej w Krakowie odbył się turniej szachowy – X 

Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF o „Krakowskiego Lajkoni-
ka”, w którym tradycyjnie wzięli udział amatorzy królewskiej gry 

z regulaminowym ograniczeniem poniżej I kategorii. Turniej rozgry-
wano systemem szwajcarskim z tempem 15 minut na partię na dy-
stansie 7 rund i uczestniczyła w nim rekordowa liczba 44 zawodników. 
Liczne nagrody, ogólnie w siedmiu dodatkowych kategoriach, oprócz 
organizatora - Zarządu Małopolskiego TKKF, ufundowali też Małopol-
ski Urząd Marszałkowski i MO TKKF „Drogowiec”.         
     Zwycięzcą turnieju został Stanisław Rojek z Krakowa, gromadząc 
6,5 pkt i wygrywając również klasyfikację seniorów (60+). Drugie 
miejsce, z wynikiem 6 punktów, zajął Krystian Góralczyk z Wadowic, 
a trzecie Paweł Najman z Krakowa, który uzyskał 5,5 pkt. Kolejne 
miejsca, z liczbą 5 punktów, zajęli: Szymon Kasperczyk, Bartłomiej 
Piwowarczyk (I miejsce w kategorii dzieci), Dominik Targosz i Arka-
diusz Piwowarczyk (I miejsce w kategorii młodzież). Najlepszą kobietą 
była Agnieszka Molenda (4pkt.). Nagrody otrzymali też w grupie do III 

kategorii szachowej - Tymoteusz Szwajkowski (4,5 pkt), do IV kategorii 
- Julita Zawadzka (4 pkt), bez kategorii - Łukasz Cieszkowski (4,5 pkt).  
     Na zakończenie Turnieju w ceremonii wręczania nagród uczestni-
czył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Janusz 
Borek. Całą imprezę sprawnie przygotował i przeprowadził Mariusz 
Stanaszek. Jubileuszowe spotkanie szachistów, pod egidą Małopol-
skiego TKKF, potwierdziło wzrastającą integrację amatorskiego śro-

dowiska, które chętnie spotyka się, by w miłej i sportowej atmosferze 
rywalizować na 64 polach z zawodnikami o zbliżonej sile gry. Szcze-
gólnie cieszy liczny udział dzieci i młodzieży oraz seniorów. Szachy, to 
jedna z nielicznych dyscyplin, w której różnica wieku nie ma większe-
go znaczenia, a przecież zdarza się, że wynosi ona nawet osiemdzie-
siąt lat. Z drugiej strony takie spotkanie międzypokoleniowe ma głę-
boką wartość społeczną i wychowawczą i wszelkie inicjatywy w tym 
zakresie zasługują na uznanie i wsparcie.  
     Na pożegnanie uczestnicy podziękowali organizatorom za inicjaty-
wę, zapowiadając swój udział w następnym roku, bowiem niezależnie 
od siły gry i uzyskanych rezultatów, miło spędzili sobotnie przedpołu-
dnie, a dla gości spoza Krakowa i ich rodzin była to też okazja, aby po 
turnieju pospacerować po historycznym centrum miasta. 

 

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopol-

skiego TKKF w Wyciskaniu Klasycznym 

Leżąc oraz w I Trójboju Klasycznym 

 dniach 12-13 września 2015 roku w Zielonkach koło Krakowa 
odbyły się XIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu 

Klasycznym Leżąc oraz I Mistrzostwa w Trójboju Siłowym. Był to zara-
zem mały sprawdzian dla zawodniczek i zawodników, przygotowują-
cych się do Mistrzostw Polski, zarówno w Trójboju Siłowym, jak 

i Wyciskaniu Klasycznym Leżąc. Organizatorem Mistrzostw byli: Polski 
Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie, Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF, Ognisko TKKF „Azory” Kraków oraz 
WILD POWER. W gronie partnerów i sponsorów byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki za pośrednictwem Zarządu Głównego TKKF, Woje-
wództwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki, WILD 
POWER i ACTIV LAB SPORT.  Na zawodach padło kilka dobrych wyni-
ków, zarówno w trójboju, jak i wyciskaniu. Na wyróżnienie zasługuje 
przede wszystkim wynik 17-letniego zawodnika UKS „Power Kuźnik” 
Chorzów - Dawida Grzegorczuka, aktualnego mistrza i rekordzisty 
świata juniorów do lat 18 w kategorii 93 kg, zwycięzcy wśród juniorów 
do lat 18, jak i seniorów w kategorii wagowej do 105 kg w wyciskaniu. 
Dawid wycisnął sztangę ważąca 215 kg, co jest rezultatem wyższym 
od rekordów Polski, zarówno do lat 18, 20, jak i do 23, i był to drugi 
rezultat według Wilks’a pośród wszystkich zawodników, oceniony na 
133,54 pkt. Wyższy wynik uzyskał od niego tylko Adam Balawejder, 
także z Chorzowa - zwycięzca kategorii wagowej 74 kg, z wynikiem 
180 kg/138,62 pkt. Trzeci wynik Mistrzostw według Wilks’a uzyskał 
Dariusz Wszoła/Śródmieście Legnica 147,5 kg/128,78 pkt. Wśród 
kobiet najlepszą była Jadwiga Radwańska -TKKF „Azory” Kraków, 
zwyciężczyni kategorii „open” seniorek z wynikiem 95 kg/109,64 pkt. 
Drugie miejsce zajęła Aneta Szot/Stowarzyszenie Centrum Formy 
Dąbrowa Górnicza 95 kg/93,69 pkt., a trzeci wynik mistrzostw uzyska-
ła Kornelia Kulczycka 60 kg/73,38 pkt. W trójboju wśród kobiet domi-
nowała Aneta Szot/ Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górni-
cza, zwyciężczyni w kategorii „open” seniorek, z wynikiem 360 
kg(115+95+150)/355,03 pkt., która była mocno naciskana przez

W 

W 

Janusz Borek - Wiceprezes Małopolskiego TKKF, wręcza „Krakow-
skiego Lajkonika” - zwycięzcy Turnieju – Stanisławowi Rojkowi. 

Agnieszka Molenda – najlepsza szachistka X Mistrzostw Małopol-
skiego TKKF w Szachach. 

Jeden z zawodników Mistrzostw w akcji. 
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zawodniczkę Teamu Wrocław - Kornelię Kulczycką, uzyskując 280 
kg(100+60120)/342,44 pkt. Trzecie miejsce przypadło debiutantce -
Katarzynie Kowalik, z rezultatem 240 kg(90+42,5+107,5)/259 pkt. 
Natomiast wśród mężczyzn dominował Dariusz Wszoła - reprezentant 
TKKF Legnica, kilkunastokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, 
zarówno w trójboju siłowym, jak i wyciskaniu. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Grzesik - także z Legnicy, 787,5 kg(270+207,5+310)/469,04 
pkt. Na najniższym stopniu podium stanął Oliwer Gąsienica-Ciaptak, 
który tym razem, po dłuższej kilkuletniej przerwie, spróbował swoich 
sił w trójboju siłowym i to od razu z dobrym skutkiem. Rezultat Oliwe-
ra 755 kg (270+215+270) dał temu zawodnikowi 441,15 pkt. Teraz 
przed zawodniczkami i zawodnikami dwie dużej rangi imprezy - Mi-
strzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbędą się 
w dniach 16-18 października w Kielcach oraz Mistrzostwa Polski 
w Wyciskaniu Klasycznym. Życzymy udanych startów oraz rekordów.  

 

 

XXXVI Ogólnopolski Bieg Powsinogi 

abierz żonę, ciotkę, teścia, no i dzieci ze dwadzieścia – stare 
trampki włóż na nogi, bo tuż tuż (…).  - Takim mottem organiza-

torzy XXXVI Ogólnopolskiego „Biegu Powsinogi” zachęcali do udziału 
w tej tradycyjnej imprezie w Wadowicach, rozgrywanej już od 36 lat. 
„Bieg Powsinogi” jest najstarszą kontynuowaną, masową imprezą 
sportową Ziemi Wadowickiej. W roku 1979 Ognisko TKKF „Lesko-

wiec” zorganizowało Bieg Wadowiczan, który od 1980 roku znany jest 
wszystkim, jako „Bieg Powsinogi”- coroczna impreza rekreacyjno- 
biegowa o zasięgu ogólnopolskim. Zawsze w trzecią niedzielę wrze-
śnia, bez względu na pogodę, o godz. 11.07 na stadionie MKS „Ska-
wa” startują zawodnicy w kilku kategoriach biegowych (od 50m do 15 
km, a od roku 2012 także w półmaratonie – 21.097 km). Tak było 
i tym razem – ponad tysiąc uczestników zgromadziło się na stadionie 
KS „Skawa”, skąd rozpoczęto bieg. Trasa najdłuższego biegu – półma-
ratonu, przebiegała przez Gminę Mucharz; wiodła przez Chobot, 

Koziniec Krausowo, Koziniec Merkowo, Świnną Porębę - dalej obok 
Zapory w Świnnej Porębie w kierunku Wadowic. Na premii górskiej 
w Kozińcu zawodnicy byli już po ok. 40 minutach. Półmaraton ukoń-
czyło 74 biegaczy, a zawodnikiem najstarszym, który ten bieg ukoń-
czył, był Mieczysław Garbień z Lencz. Pierwszy Wadowiczanin – Piotr 
Bratek, został sklasyfikowany na 12 miejscu 
     W tym roku długie dystanse zdominowali zawodnicy z Ukrainy. 
W półmaratonie pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy ukraińscy - 
wygrał Syrgii Rybak. Wśród kobiet na tym dystansie także zwyciężyła 
Ukrainka – Natallia Malaia. Zaś na dystansie pięciu kilometrów naj-
szybszy był Emanuel Witocha z Olkusza, który ten dystans przebiegł 
w 17 minut i 35 sekund. Jednak najwięcej emocji wzbudziły wśród 
publiczności i zawodników biegi krótkie; od 50 do 400 metrów. Na ich 
starcie stanęły dzieci z zerówek, przedszkoli i szkół. Najmłodszy 
uczestnik, Kornelia Jończyk, miała niespełna 10 miesięcy; w biegu 
pomagał jej ojciec. 
      Zawody zorganizowali działacze Ogniska TKKF „Leskowiec” 
w Wadowicach pod wodzą pani Prezes Haliny Kulbackiej, która była 
mózgiem całej imprezy. Finansowo imprezę wsparło Województwo 
Małopolskie, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Gmina Wadowi-
ce, której burmistrz Mateusz Klinowski dokonał otwarcia imprezy, 

oraz wielu sponsorów, w tym samorządowcy; Maciej Koźbiał i Leszek 
Łysoń. Ponadto w gronie Partnerów imprezy byli: Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF, Urząd Gminy w Mucharzu, Komenda Powiatowa 
Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wadowicach, Hufiec 
Ziemi Wadowickiej ZHP i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach.  
     Honorowy patronat nad imprezą objęli: Jerzy Miller – Wojewoda 
Małopolski, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, 
Jerzy Kowalski – Prezes Zarządu Głównego TKKF, Bartosz Kaliński – 
Starosta Powiatu Wadowickiego, Mateusz Klinowski – Burmistrz 
Wadowic i Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz. Zwycięzcy po-
szczególnych dystansów otrzymali atrakcyjne nagrody, zaś najmłodsi 
uczestnicy imprezy – niezależnie od zajętego miejsca, także upominki. 

Z 

Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF i Karol Oleksy – Wiceprezes 
MTKKF, w gronie sędziów i organizatorów Mistrzostw.  

Halina Kulbacka – główna organizatorka „Biegu Powsinogi” w gronie 
przedstawicieli  Współorganizatorów i Partnerów tej imprezy. 

Jeden z uczestników biegu na trasie. 

Młodzież przed wyruszeniem na trasę. 
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Wrześniowe obrady Prezy-

dium Małopolskiego TKKF 
 

 dniu 25 września 2015 r. odbyło się kolej-
ne posiedzenie Prezydium Małopolskiego 
TKKF. Tegoroczny plan pracy i bogaty 

program działania, skłaniają władze Małopolskiego 
TKKF do systematycznej oceny skuteczności tego 
działania, mając na względzie konieczność dosto-
sowania organizacji i planów pracy do wzrastają-
cych, bieżących potrzeb i oczekiwań, zarówno ze 
strony członków i sympatyków Towarzystwa, jak 
i społeczności lokalnej, zwłaszcza seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Porządek wrześniowych obrad 
był następujący: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomoc-
ności oraz przyjęcie porządku obrad - ref. prezes 
Leszek Tytko. 
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków 
z sierpniowego posiedzenia Prezydium oraz przyję-
cie protokołu – ref. sekretarz Dorota Radomska.  

3. Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31 
sierpnia 2015 roku – ref. skarbnik Władysław 
Koczurek. 
4. Stan przygotowań do dokonania podsumowania 
wojewódzkiego XXI STMiG – ref. Honorowa Prezes 
Zofia Czupryna. 
5. Przebieg i ocena XIII Mistrzostw Małopolskiego 
TKKF w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym 
i I Trójboju Siłowym Klas. – ref. prezes L. Tytko. 
6. Przebieg i ocena X Mistrzostw Małopolskiego 
TKKF w szachach – ref. Władysław Łopatka. 
7. Stan przygotowań do Turnieju „Grand Prix” 
Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym „Jesień 
2015”– ref. Władysław Łopatka. 
8. Stan przygotowań do I Mistrzostw Krakowa 
Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta Miasta Kra-
kowa” – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
9. Informacja na temat wiodących imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, planowanych w IV kwartale 
2015 roku ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
10. Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, 
Prezydium i Biura ZW TKKF Małopolskiego TKKF na 
IV kwartał 2015 r. – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 

11. Informacja dot. wydania nr 8 „Kuriera Mało-
polskiego TKKF” – ref. Władysław Łopatka.  
12. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego 
TKKF – ref. wiceprezes Tadeusz Waśko. 
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zakończenie posiedzenia. 
     Do rozpatrywanej tematyki Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF przyjęło 
stosowne uchwały. Prócz tematyki, ujętej w po-
rządku obrad, na posiedzeniu poruszano też inne, 
ważne dla Małopolskiego TKKF i jego niższych 
ogniw sprawy. Powakacyjne obrady przebiegały 
w atmosferze powagi i rzeczowej dyskusji, 
w poczuciu troski i niepewności o losy Towarzy-
stwa, wywołanej m.in. pismem Zarządu Głównego 
TKKF, w sprawie karty członka TKKF i propozycji 
wprowadzania nowych zasad składek członkow-
skich, wpłacanych od osób fizycznych do Zarządu 
Głównego TKKF. Wszystkie te dokumenty zostaną 
przedstawione na posiedzeniu Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF, które odbędzie się 
w dniu 10 października br. 

 

 

Sprawozdanie z Otwartego Turnieju teni-

sa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Mało-

polskiego TKKF pn. „Jesień 2015” 

 dniu 26 września br. w hali sportowej KS „Bronowianka” przy 
ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbył się trzeci z kolei turniej 

tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF pn. „Jesień 

2015”. Łącznie w grach pojedynczych i deblu udział wzięło 58 uczest-
ników, w tym 8 dziewcząt i pań z terenu Małopolski. Zawodnicy re-
prezentowali następujące ogniska TKKF, kluby sportowe, instytucje 
i miejscowości: PKS „Porta” Kraków, MDK Kraków, Charsznica, Sobo-
lów, Chocznia, YMCA Kraków, Skawina, Cholerzyn, KS „Bronowianka”, 
KSOS Kraków, Rączna, AS „Progres”, TKKF „Apollo”, Mników, Kielce, 
TKKF „Delfin” Kraków, Rząska, KS „Cracovia” oraz osoby niestowarzy-
szone z Krakowa i okolic. 
I. Zawody rozegrano w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, 
w następujących kategoriach wiekowych: do lat 10, 11-15 lat, 16-59 
lat, 60 lat i więcej, oraz w grach deblowych „open”, systemem do 
dwóch przegranych oraz systemem grupowym (w zależności od ilości 
uczestników w danej grupie wiekowej). 
    W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zwyciężyli: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Ania Łobaziewicz z MDK 
Kraków, a miejsce II zajęła Patrycja Michalik z PKS „Porta” Kraków. 
2. W grupie dziewcząt w wieku 11-15 lat zwyciężyła Joanna Piątek 
z Charsznicy. Miejsce II zajęła Klaudia Karczmarczyk (Sobolów), miej-
sce III Joanna Swatowska, a IV Agata Swatowska – obie MDK Kraków.  

3. W zawodach pań zwyciężyła Małgorzata Krzemień z Krakowa, przed 
Teresą Matysek z MDK Kraków. 
4. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Robert Żydek z Choczni. 
Miejsce II zajął Kacper Frączek-Warias ze Skawiny, miejsce III Jan 
Wienc z MDK Kraków, a miejsce IV Maciej Laidler z YMCA Kraków. 
5. Wśród chłopców w wieku 11-15 lat najlepszym zawodnikiem okazał 
się Franciszek Kusiak z KS „Bronowianka”. Miejsce II zajął Rafał My-
stek z AS „Progres”, miejsce III Grzegorz Moskała ze Skawiny, a miej-

sce IV Kacper Krawczyk z PKS „Porta” Kraków. 
6. W kategorii mężczyzn w przedziale wiekowym 16-59 lat zwyciężył 
Antoni Wojciaczyk z KS „Bronowianka”, przed Markiem Nowickim 
(ArcelorMittal), Dominikiem Wojdyłą (Kraków) i Cezarym Romanow-
skim z Krakowa.  
7. W najstarszej grupie wiekowej, 60 lat i więcej, zwyciężył Tadeusz 
Szopa (TKKF „Delfin”), przed Bronisławem Kurzakiem (Kielce), Henry-
kiem Mrycem (Rząska) i Andrzejem Baczem (TKKF Delfin). 
8. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Bronisław Kurzak-
Tadeusz Szopa, miejsce II: Marek Nowicki – Dominik Wojdyła, miejsce 
III: Szymon Pawełczyk – Hubert Chyrc, a miejsce IV: Konrad Steczko- 
Jakub Kowal.  
II. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii i grupie wiekowej, w grach 
indywidualnych i deblowych, otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy 
i słodycze. Ponadto wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach 
otrzymali napoje chłodzące. 
III. Stronę organizacyjną i sędziowską Turnieju zabezpieczali: Włady-
sław Łopatka – sędzia główny i Józef Mierzwa – prowadzący zawody. 
Nad całością imprezy pieczę osobiście sprawował prezes Małopol-
skiego TKKF – Leszek Tytko 
IV. Turniej rozegrano na 11 stołach z ilością 86 gier. 

W 

W 

Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”) oraz Bronisław Kurzak z Kielc, zdobywcy 
pierwszych dwóch miejsc w Turnieju, w towarzystwie prezesa Małopol-

skiego TKKF – Leszka Tytko. 

 

Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, w towarzystwie najlepszych 
zawodniczek w kategorii pań i dziewcząt do lat 10. 
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V. Przed rozpoczęciem gier zawodnicy niepełnoletni dostarczyli zgodę 
rodziców na udział w cyklu turniejów „Grand Prix” Małopolskiego 

TKKF w roku 2015.VI. Turniej przeprowadzono przy wsparciu Woje-
wództwa Małopolskiego i Gminy Kraków. 
 

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF informuje: 

1. W dniu 15 listopada (niedziela) w małej hali sportowej KS „Brono-
wianka” odbędzie się Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego 
TKKF w tenisie stołowym. Regulamin tego turnieju jest dostępny na 
stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com  

 

2. W sobotę 21 listopada odbędzie się turniej tenisa stołowego, orga-
nizowany przez Zarząd Ogniska TKKF ArcelorMittal Poland – pn. „Hut-
nicza Jesień 2015”. Turniej odbędzie w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Zawodowych HTS na osiedlu Złota Jesień 2 w Nowej Hucie. Jak 
zwykle w zwodach mogą uczestniczyć także zawodnicy zrzeszeni 
w PZTS. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 
15 i dla dorosłych (open). Początek zawodów godz. 9.15. Bliższych 
informacji udziela Władysław Łopatka – tel. 515 182 228. 

 

4. W dniu 5 grudnia br. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” 
odbędzie się ostatni w roku 2015 Turniej Tenisa stołowego z cyklu 
„Grand Prix” Małopolskiego TKKF - „Zima 2015”, na który Małopolskie 
TKKF serdecznie zaprasza. Więcej szczegółów udziela Władysław 
Łopatka – tel. 515 182 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Najlepsze pary deblowe tenisistów stołowych w towarzystwie 
prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

Plakat reklamowy I Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+  
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”. 

http://www.tkkf.com/
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Zdarzyło się nad Rabą 

od takim tytułem została wydana książka Tadeusza H. Mytnika – 
znanego, zasłużonego mieszkańca Bochni, długoletniego działacza 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – byłego członka władz 
krajowych i wojewódzkich TKKF oraz prezesa Ogniska TKKF „Raba” 

w Bochni, którego historię w swej książce opisuje. 
     W dniu 26 września br. w Miejskim Domu Kultury w Bochni odbył 
się wieczór autorski Tadeusza, z udziałem przedstawicieli władz Mia-
sta i Gminy Bochnia, na czele z panem Burmistrzem Stefanem Kola-
wińskim, który w ciepłych słowach podziękował autorowi za ogromny 
wkład pracy w historię Bochni, Jego osobisty udział w rozwoju Bo-
cheńskiej Ziemi, a zwłaszcza w rozwoju sportu i rekreacji, któremu 
Tadeusz, nie licząc sił i lat, hołduje do dnia dzisiejszego. W tym wyjąt-
kowym dniu, w gronie kilkudziesięciu osób towarzyszących Tade-
uszowi w Jego osobistym sukcesie, byli również przedstawiciele władz 
Małopolskiego TKKF, aby swą obecnością złożyć hołd człowiekowi, 
który chce pozostawić po sobie historię tamtych lat, kiedy nad rzeką 
Rabą powstawały zalążki sportu i rekreacji, a w Chodenicach powsta-
wał ośrodek sportów wodnych, z osobistym wkładem w jego budowę 
Tadeusza. W tej szczególnej uroczystości Zarząd Wojewódzki Mało-
polskiego TKKF reprezentowali: Pani Zofia Czupryna – długoletnia 
prezes – dziś Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, Leszek Tytko – 
obecny prezes Małopolskiego TKKF Karol Oleksy i Janusz Borek – 
wiceprezesi Małopolskiego TKKF, oraz Krzysztof Czyż – prezes Tar-

nowskiego TKKF. Kosz kwiatów i kilka ciepłych słów od serca, płyną-
cych z ust Pani Prezes Czupryny, podkreśliły jak mocne więzy przyjaź-
ni, mimo upływu lat, wciąż łączą działaczy Towarzystwa, którzy 
w swych życiorysach mają ogromny wkład i niekwestionowane zasługi 
w krzewieniu sportu i rekreacji w Małopolsce. 
     Posłuchać ciepłych słów i wspomnień, doznać uczucia wzruszeń – 
nawet skrywanych łez, to ludzki gest. W tak licznym gronie Tadeusz 
z serdecznością zwracał się do przyjaciół z TKKF, do członków rodzin 
działaczy, którzy już wcześniej odeszli, do sponsorów i licznych gości, 
którym wręczał swą książkę, jako dowód wdzięczności za wspólnie 

spędzone lata, za troskę i przywiązanie do nadrabczańskiej Ziemi, 
gdzie tyle dobrego – zwłaszcza w sporcie i rekreacji, się wydarzyło.  
     Książka „Zdarzyło się nad Rabą” jest opracowaniem osobliwym, 
bowiem dotyczy sportu tego najprawdziwszego, szlachetnego, który 
wypływa z tradycji i kultury tego regionu, z potrzeb serca mieszkań-
ców Bocheńskiej Ziemi, którzy tu żyją. Tak wielu osób, którzy swą 
cząstkę życia poświęcili dla sportu i rekreacji, nie jestem w stanie 
wymienić. Wszyscy mają swe miejsce w opracowaniu Tadeusza i stałe 
miejsce w historii Bochni i jej okolic, bo na to zasłużyli. Autor szcze-
gólnie pragnął uhonorować pierwszego prezesa Ogniska TKKF „Raba” 
– pana Józefa Michałowskiego, dlatego słowa wdzięczności i podzię-
kowań, wraz z książką, złożył na ręce córki Pana Józefa – Pani Alek-
sandry Ciepiela, a także Jego wnuczki – pani Ewy Dzieża. Do grona 
osób, które autor też pragnął wyróżnić, należą także panowie: Stani-
sław Majta – znany i ceniony działacz administracji państwowej 
i kultury fizycznej – jeden z działaczy, zaliczanych do grona osób 
szczególnie zasłużonych dla Ogniska TKKF „Raba” oraz Bolesław Wnęk 
– były Główny Księgowy Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych 
w Bochni. Pan Bolesław, jako wielki pasjonat Ogniska TKKF od samego 
początku istnienia Ogniska TKKF „Raba”, był w nim zatrudniony, jako 
instruktor sekcji gimnastycznej. 
     Szczególne wdzięczny Tadeusz jest również swojej żonie Krystynie, 

córkom: Pani Beacie Mytnik – Pytlewskiej, Anecie Tomkiewicz i Jej 
mężowi Krzysztofowi, wnuczce – Pani Monice Tomkiewicz, które 
w tym wielkim dziele Go wspomagały, a także Pani Dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury w Bochni, Pani Annie Kocot - Maciuszek, prowadzą-
cej wieczór autorski i całą konferansjerkę.  
     Po części oficjalnej, przy smakowitym torcie, symbolizującym 58 lat 
działalności Ogniska TKKF „Raba”, i lampce wina, uczestnicy tego 
niezwykłego spotkania mieli okazję do wymiany poglądów z autorem 
książki i stanąć do pamiątkowej fotografii w gronie przyjaciół i znajo-
mych. Poniżej krotki życiorys Tadeusza Mytnika. 

* 
adeusz Henryk Mytnik, urodzony 22 października 1935 w Krako-
wie - Czyżynach. Znany, zasłużony działacz społeczny, członek 

TKKF od 15 września 1958 roku, nieprzerwalnie związany z Ogniskiem 
TKKF „Raba” w Bochni. W latach 1961 – 1963 był skarbnikiem, a na-
stępnie, do roku 1965, wiceprezesem Ogniska. W latach 1965 – 1998 
pełnił funkcję prezesa tego Ogniska. Za ogromne zasługi i niepowta-
rzalny wkład w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej TKKF, i wieloletnie 
propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i seniorów, w roku 
1999 Walne Zebranie Ogniska nadało Mu tytuł „Honorowego Prezesa 
TKKF”. Pod Jego przewodnictwem Ognisko „Raba”, jako jedno z nie-
licznych w kraju, w roku 1978 uhonorowano najwyższym wyróżnie-
niem – Medalem „Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Fizycznej”. 
W latach 1962 – 2002 Tadeusz Mytnik był kolejno: członkiem Prezy-
dium ZW Krakowskiego TKKF, członkiem Plenum i Prezydium ZW TKKF 
w Tarnowie. W roku 1998, w czasie Krajowego Zjazdu TKKF, został 
członkiem Zarządu Głównego TKKF, jako wyróżnienie Jego dotychcza-
sowej działalności w Towarzystwie; był delegatem na II, III, V, VII, IX 
i XII Krajowy Zjazd TKKF w Warszawie, biorąc aktywny udział w pra-
cach Komisji Zjazdowych. Jest znany z wielu inicjatyw w zakresie 
organizacji masowych imprez rekreacyjno-sportowych, wojewódzkich 
Zlotów Ognisk TKKF i spartakiad nad rzeką Rabą w Chodenicach. 

 

P 

T 

Tadeusz Mytnik przemawia na wieczorze autorskim. 

Reprezentacja Małopolskiego i Tarnowskiego TKKF na wieczorze autor-
skim, w towarzystwie Autora książki – Tadeusz Mytnika. 

 

Książka „Zdarzyło się nad Rabą”. 
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     W roku 1985 z ramienia TKKF Tadeusz Mytnik był współorganizato-
rem ogólnopolskiej imprezy „Lato z radiem” w Bochni – Chodenicach, 

z udziałem wielu tysięcy mieszkańców Polski Południowej. Był jednym 
z inicjatorów budowy Przystani Wodnej, a potem Ośrodka Rekreacyj-
no-Wypoczynkowego TKKF w Chodenicach. Pełnił odpowiedzialne 
funkcje w bocheńskiej administracji miejskiej i powiatowej. Długoletni 
pracownik Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych 
w Krakowie i Kopalni Soli „Bochnia”. Przez 35 lat działalności w Ogni-
sku TKKF „Raba” w Bochni dał się poznać, jako wypróbowany, znany 
i ceniony w organizacji wielu inicjatyw sportowo-rekreacyjnych dzia-

łacz społeczny. W czasie prezesowania potrafił skupić wokół Ogniska 
TKKF wielu ludzi dobrej roboty i społecznego zaangażowania. Przez 
wszystkie te lata potrafił łączyć pracę zawodową z działalnością spor-
tową i rekreacyjną, wykazał i nadal wykazuje się, jako oddany działacz 
i inicjator krzewienia kultury fizycznej na terenie województwa mało-
polskiego. 
     Za swą wybitną działalność był wielokrotnie wyróżniany i odzna-
czany. Posiada m.in. Medal 100. lecia Sportu Polskiego, Złotą Odznakę 
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla 
Ziemi Krakowskiej”, „Zasłużony dla Miasta Bochni” oraz Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 
w pełni na to zasłużył! 

* 
     Niezbadane są losy człowieka. Tadeusz Mytnik urodził się nad Wisłą 
w Czyżynach pod Krakowem, skąd przybył nad Rabę do Bochni, która 
została Jego małą Ojczyzną. Gdy pod Krakowem powstała Nowa Huta 
Czyżyny weszły w skład tej Dzielnicy – w zamyśle, jako samodzielnego 
miasta. Od roku 1991, z chwilą zmiany struktury organizacyjnej Mia-
sta Krakowa, Czyżyny są jedną z pięciu dzielnic Krakowa wchodzących 
w skład Nowej Huty - jako Dzielnica XIV. To także mała Ojczyzna Ta-
deusza z lat dziecięcych, gdzie z przyjemnością przyjeżdża. Również 
mnie łączy z Tadeuszem jedna idea i wspólna pasja, jaką jest sport 
i rekreacja. To nasz szlachetny cel, któremu hołdujemy. Wszystko to 
zawarliśmy w swych książkach, z których jesteśmy dumni. Jako redak-
tor „Kuriera Małopolskiego TKKF” jestem niezmiernie rad, że mogłem 
uczestniczyć w tym wielkim święcie mojego przyjaciela, dlatego za 
wszystko Mu dziękuję, życząc dobrego zdrowia oraz kolejnej książki. 
Wszystkiego najlepszego Szanowny Tadeuszu! (Władysław Łopatka). 

 

 

 

Kącik poezji i humoru 
- Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

Jesień 

Już ostatni pożółkły liść na ziemię spada 

Już gęsi klucz ostatni do lotu się składa 

Jeszcze krąg pożegnalny nad ziemią zatacza 

Z myślą, że kiedyś przyjdzie pora wracać. 

Jesień nadchodzi, barwną szatą przyodziana 

Złoto z czerwienią, jaka cudna ta nasza ziemia. 

Tę ziemię ukochałem, tu na niej wyrosłem 

Tutaj młodość spędziłem zanim się wyniosłem. 

 

Tu kochać się uczyłem, tu miłość poznałem 

Tu dziewczynę znalazłem, której serce dałem 

Teraz cała ta ziemia wrzosem powleczona 

Jesienną mgłą okryta czuje się uśpiona. 

 

Dziś nikt nie ma prawa przerwać snu przyrody 

I nikt nie ma prawa zniszczyć jej urody 

Ten las i ta łąka miękkim mchem usłana 

Jakaż ona nam droga i jakaż kochana 

 

 

 

 

 

Tu na niej ukojenia po pracy szukałem 

Tutaj nockę niejedną w zamyśleniu trwałem 

Dzisiaj koję do syta serce jej oddechem 

Na niej każdy szept cichy gromkim niesie echem. 

 

Tutaj strumyk rozmawia z każdą kępką trawy 

Każdy kwiat do jesiennej prosi Cię zabawy. 

Nocny ptak Ci zanuci słodką kołysankę 

Każdy las zaprowadzi na cichą polankę. 

 

I zabawisz się z nimi i będziesz radosny 

Nie porzucisz tej ziemi do najbliższej wiosny. 

 

Bezbronny 

Nad stawem wiersz się zatrzymał, 

Wiersz wędrownik.                                                        

Gęsim piórem pisany szukał siebie, 

Swego odbicia w gęsiej wodzie. 

 

W stawie gęsi pływały, 

Wiersz w wodę spojrzał i wpadł, 

W ręce gęsi krytyków, 

którzy go zagęgali. 

 

Tadeusz wręcza swą książkę byłemu prezesowi Ogniska TKKF „Raba” - 
Kazimierzowi Bacikowi - swemu następcy na tej funkcji. W głębi córki 

Tadeusza, panie - Beata i Aneta. 
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Dziś z nami już Go nie ma 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Alek-
sandra Barnasia. Odszedł w niedzielę 19 września, w wieku 

83 lat. Był jednym z założycieli 
krakowskiego i hutniczego TKKF 
oraz Koła Sportowego „Stal”, 
które w roku 1956 zmieniło na-
zwę na „Hutnik”. Był długoletnim 
działaczem tego Klubu i jednym 
z jego symboli – od 1954, 
w którym został skierowany do 
pracy w powstającym kombina-
cie metalurgicznym. Najpierw był 
instruktorem ds. sportu masowe-

go w Terenowym Kole Sportowym „Stal” przy Hucie im. Lenina. 
W roku 1961 został członkiem Zarządu, a od roku 1969 przez 

prawie 30 lat pełnił funkcję sekretarza KS „Hutnik”. Był alfą 
i omegą hutniczego sportu masowego, niezastąpiony w spra-
wach organizacyjno-administracyjnych. Zasłużony działacz 
Kultury Fizycznej i Sportu. Był absolwentem Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, a tema-
tem Jego pracy magisterskiej była Historia i działalność Klubu 
Sportowego „Hutnik” w latach 1950-1960, z uwzględnieniem 
sportu masowego i rekreacji, którego w tamtych odległych 
latach był założycielem i ojcem chrzestnym. Odszedł od nas 
człowiek, którego trudno będzie zastąpić. Jego imię zostało 
uwiecznione wśród ludzi znanych w Encyklopedii Nowej Huty. 
25 września na cmentarzu w Grębałowie odbył się Jego po-
grzeb. Oprócz bliskiej Rodziny, przyjaciół i znajomych, w tym 
smutnym dniu żegnało Go grono dawnych współpracowników 
oraz byłych i obecnych działaczy KS „Hutnik” i hutniczego TKKF, 
którego był nestorem. Dziś z nami już Go nie ma, ale został 
w naszej pamięci na zawsze! (Władysław Łopatka). 

 

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

Śp. Aleksander Barnaś 

„Dziennik Polski” - 7 maja 1960 r. 

 

„Słowo Powszechne” - 23 listopada 1959 r. 
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