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XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin dobiegł końca 
zanowni Państwo! W roku 2017, wzorem ubiegłych lat, w okresie 
od 26 maja do 1 czerwca na terenie całego kraju, w 277 miastach 

i gminach, w tym także w 33 województwa małopolskiego, po raz 
dwudziesty trzeci rozegrano Sportowy Turniej Miast i Gmin. Impreza 
ta odbyła się z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach IX Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W województwie małopolskim hono-
rowy patronat nad tą największą masową imprezą, promującą aktyw-
ność ruchową, jako najlepszą i najskuteczniejszą formę spędzania 
wolnego czasu i zdrowego stylu życia, sprawował Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Jacek Krupa. 

      W dniu 27 października 2017 roku, dzięki przychylności władz 
Gminy Mucharz, i osobistej uprzejmości wójta tej Gminy Pana Wacła-
wa Wądolnego, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucha-
rzu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której podsumowano XXIII 
edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce, z udziałem 
prezydentów, burmistrzów, wójtów i koordynatorów samorządowych 
małopolskich miast i gmin, które wzięły udział w tym wielkim przed-
sięwzięciu sportowym na szczeblu Polski i Województwa. Hasłem 
przewodnim tegorocznej edycji IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich - Sportowego Turnieju Miast i Gmin, była sentencja „Pa-
miętamy o seniorach”. 
     Uroczysta gala Wojewódzkiego Finału XXIII STMiG składała się 
z dwóch części. Pierwsza część, to zwiedzanie zbiornika wodnego 
w Świnnej Porębie – Jeziora Mucharskiego. Mimo deszczowej aury 
o godz. 10.15 na platformie widokowej zbiornika zebrała się spora 
grupa osób zaproszonych na galę, zainteresowanych zwiedzaniem 
tego przepięknie położonego obiektu hydroenergetycznego, oczeku-
jącego na oddanie elektrowni do użytku. Zebrani, pod przewodnic-
twem Wójta Gminy Mucharz pana Wacława Wądolnego, mieli okazję 
wysłuchać interesującej relacji dot. historii powstania sztucznego 
zbiornika wodnego na rzece Skawie o nazwie Jezioro Mucharskie, 
budowy elektrowni wodnej, hodowli ryb – jesiotra, oraz oczekiwań, 
związanych z powstaniem w tutejszym środowisku Jeziora Muchar-
skiego i elektrowni. Mimo padającego deszczu to interesujące spo-
tkanie w plenerze było udane.  
    W części drugiej było uroczyste spotkanie w Mucharzu. Tak więc 
wszyscy udali się na teren Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
w Mucharzu, gdzie urządzono wspaniałą wystawę, wraz z prezentacją 
dorobku kulturalnego Gminy, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Mucharz przygotowały poczęstunek.  

     Po smacznym obiedzie, w trakcie którego przygrywała kapela 
ludowa „Kozinianie” z Kozińca, o godz. 13.30 rozpoczęto uroczystą 
galę Wojewódzkiego Finału XXIII edycji STMiG. Uroczystość tę swoim 
osobistym udziałem m.in. zaszczycili:  
- Dyrektor Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego Pan Witold Kochan,  
- Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Pan Tomasz Urynowicz,  
- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Pani Sylwia Czeremuga, 
- Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Mucharz Pani Anna Fila. 
     Funkcję Koordynatora Turnieju na szczeblu wojewódzkim pełniła, 
powołana w tym celu przy Zarządzie Wojewódzkim Małopolskiego 
TKKF Komisja w składzie: Zofia Czupryna – Przewodnicząca, Leszek 
Tytko – Wiceprzewodniczący, Karol Oleksy – Wiceprzewodniczący, 
Dorota Radomska – Sekretarz, Tadeusz Waśko – Członek, Janusz 
Borek – Członek, Kazimierz Bagnicki – Członek, Władysław Koczurek – 
Członek, Andrzej Staszczyk – Członek, Paweł Panuś – Członek (Redak-
tor „Dziennika Polskiego”), Władysław Łopatka – Członek (Redaktor 
Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”). 
     Ponadto w podsumowaniu XXIII edycji STMiG udział wzięli: 
- przedstawiciele „Kroniki Beskidzkiej” (Bogdan Szpila) oraz „Wiado-
mości Powiatowe (Krzysztof Kopacz), 
- nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy 
XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin na terenie Gminy Mucharz, 
- dzieci i młodzież – byli to uczestnicy młodzieżowego turnieju piłkar-
skiego z Gminy Mucharz w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 
2002-2004 i 2005 oraz młodsi, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca oraz 
uczestnicy pokazowych występów artystycznych.  
     Prowadzenie imprezy ze strony Małopolskiego TKKF objął Wicepre-
zes ZW MTKKF Karol Oleksy, a ze strony Gminy Mucharz Pan Marian 
Fujak, dokonując prezentacji miast i gmin – uczestników XXIII edycji 
Turnieju oraz organizatorów wojewódzkiego finału.  
     Finałową uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław 
Wądolny, który w imieniu władz administracyjno-samorządowych 
Gminy powitał przybyłych na uroczystość honorowych gości, przed-
stawicieli małopolskich gmin i miast - głównych organizatorów XXIII 
edycji STMiG, na czele z prezydentami, burmistrzami, wójtami oraz 
koordynatorami gminnymi Turnieju.  

S 

Grupa organizatorów Wojewódzkiego Finału XXIII edycji STMiG 
nad Jeziorem Mucharskim w strugach deszczu. 

Panorama okolic nad rzeką Skawą i Jeziorem Mucharskim. 
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     W swym wystąpieniu Pan Wójt podkreślił, że Gmina Mucharz 
z satysfakcją przyjęła rolę gospodarza tegorocznego Wojewódzkiego 
Finału, traktując tę propozycję, jako dowód uznania za wszechstronną 
działalność i osiągane wyniki w działalności na rzecz sportu i rekreacji 
na swym terenie. 
     Oficjalnego otwarcia uroczystości, w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Jacka Krupy, dokonał Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Województwa Małopolskiego pan Witold Kochan, dziękując organiza-
torom i gospodarzom tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin, za wspieranie i wprowadzanie w życie inicjatyw i licznych form 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców lokalnych miejscowości 
i Województwa, gratulując również zajęcia czołowych miejsc w klasy-
fikacji ogólnopolskiej i wojewódzkiej.   
     Głos zabrał także Pan Tomasz Urynowicz – Dyrektor Departamentu 
Turystyki i Sportu Województwa Małopolskiego, który bardzo po-
chlebnie ocenił dokonania w zakresie działalności w upowszechnianiu 
sportu i rekreacji – w Województwie i w Gminie Mucharz, dziękując 
m.in. nauczycielom, trenerom i instruktorom rekreacji ruchowej za 
dotychczasową działalność i osiągane przez młodzież wyniki. 
     W imieniu Wojewódzkiej Komisji Turnieju głos zabrała Pani Zofia 
Czupryna – Przewodnicząca Komisji, która w swym wystąpieniu pod-
sumowała przebieg i wyniki XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin, 
informując, że wybór Gminy Mucharz na miejsce uroczystego zakoń-
czenia tegorocznej edycji tej masowej imprezy sportowej nie był 
przypadkowy, bowiem Gmina ta uczestniczy w Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin od 2010 roku, zawsze zajmując wysoką lokatę. W tym 
roku było to III miejsce w Małopolsce oraz XIII miejsce w kraju 
w grupie I gmin i miast do 5 tys. mieszkańców. Swą prosportową 
postawą, oraz wspaniałą działalnością w zakresie sportu i rekreacji, 
Gmina Mucharz zasłużyła na wyróżnienie, stając się godnym miejscem 
Wojewódzkiego Finału XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 
     Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Turnieju stwierdziła, że 
łącznie w XXIII edycji Turnieju w województwie małopolskim zorgani-
zowano 1657 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których wystartowa-
ło 118803 Małopolan, w tym 6457 w Teście Coopera z 15 powiatów: 
limanowskiego, suskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenic-
kiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, wadowickiego, tarnowskiego, 
chrzanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, brze-
skiego i gorlickiego. Uzyskane wyniki, to efekt działania i ogromnego 
zaangażowania samorządów lokalnych 33 miast i gmin oraz 2083 
wolontariuszy. W generalnej klasyfikacji ogólnopolskiej w swoich 
grupach, co do ilości mieszkańców, pierwsze miejsca zajęli: 
1. Gmina Łapanów (Grupa III: 7,5 – 15 tys. mieszkańców). 
2. Miasto Gorlice (Grupa IV: 15 – 40 tys. mieszkańców). 
(Nagrody pieniężne w kwocie 6000 zł). 
     Ponadto w pierwszej dziesiątce najlepszych miast i gmin w swoich 
grupach uplasowały się nw. miasta i gminy z Małopolski: 
- Grupa I (do 5 tys. mieszk.): Gmina Rytro – miejsce 6, Miasto i Gmina 
Szczucin – miejsce 9. 
- Grupa II (5 – 7,5 tys. mieszkańców): Gmina Drwinia – miejsce 5, 
Gmina Gołcza – miejsce 6, Gmina Bystra-Sidzina – miejsce 8. 
- Grupa III (7,5 – 15 tys. mieszk.): Gmina Szczurowa – miejsce 4, Mia-
sto i Gmina Zakliczyn – miejsce 9. 

- Grupa IV (15 – 40 tys. mieszk.): Miasto i Gmina Krynica – miejsce 4, 
Miasto i Gmina Miechów – miejsce 5, Miasto i Gmina Trzebinia – 
miejsce 6, Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska – miejsce 7, Gmina 
Limanowa – miejsce 8. 
- Grupa VI (ponad 100 tys. mieszka.): Miasto Tarnów – miejsce VI. 
     Ukoronowaniem XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Mało-
polska 2017 na szczeblu wojewódzkim była właśnie uroczysta gala, 

połączona z wręczeniem honorowych wyróżnień zespołowych i indy-
widualnych, nadanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego, 
Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF prezydentom, burmistrzom i wójtom oraz koordynatorom sa-
morządowym tych miast i gmin.    
I. Wyróżnienia zespołowe za wyniki w klasyfikacji wojewódzkiej: 
1. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej w poszczegól-
nych grupach wg liczby mieszkańców zajęły I miejsca otrzymały: 
- tytuł laureata XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 
2017, puchar Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy, 
okolicznościowy dyplom, nadany przez Wojewódzką Komisję Turnieju. 
2. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej wg liczby miesz-
kańców uplasowały się na II i III pozycjach otrzymały: puchar Marszał-
ka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy, okolicznościowy 
dyplom, nadany przez Wojewódzką Komisję Turnieju. 
3. Pozostałe Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej 
w poszczególnych grupach wg liczby mieszkańców zajęły miejsca IV, V, 
VI i dalsze, otrzymały okolicznościowy dyplom, nadany przez Woje-
wódzką Komisję Turnieju. 
II. Wyróżnienia indywidualne dla przedstawicieli Miast i Gmin, nadane 
przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzką Komisję 
Turnieju, w postaci: listu gratulacyjnego Marszałka Województwa 
Małopolskiego, wydawnictwa albumowego, upominku rzeczowego 
(ciśnieniomierz, okolicznościowy kubek), dodatkowo kobiety czerwo-
ne korale, otrzymali: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i koordyna-
torzy samorządowi Turnieju. 
     W kolejnych punktach programu były podziękowania specjalne, 
nadane przez Wojewódzką Komisję i Zarząd Wojewódzki MTKKF. 
 I. Medale Za „Zasługi dla Małopolskiego TKKF” otrzymali: 
1.  Józef Lassota – Poseł na Sejm RP – były Prezydent M. Krakowa – 
Honorowy Członek Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF. 
2. Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP – Honorowy Członek Rady Przyja-
ciół Małopolskiego TKKF. 
3. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 
II. Okolicznościową paterę otrzymał Marszałek Województwa Mało-
polskiego, Patron Honorowy XXIII edycji Turnieju – Jacek Krupa. 
III. Podziękowania specjalne, w postaci szklanych statuetek otrzymali: 
1. Witold Kochan – Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Mało-
polskiego. 
2. Tomasz Urynowicz – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu 
Województwa Małopolskiego. 
IV. Podziękowania specjalne, w postaci lajkonika otrzymali: 
1. Witold Bańka – Poseł na Sejm RP – Minister Sportu i Turystyki. 
2. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich. 
3. Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz. 
 

Biuro Wojewódzkiego Finału XXIII STMiG.  Gospodarze Wojewódzkiego Finału XXIII STMiG, panowie: Wacław Wądol-
ny – Wójt Gminy Mucharz i Dariusz Prorok – Gminny Koordynator STMiG. 
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V. Podziękowania specjalne, nadane przez Organizatorów za współor-
ganizację wojewódzkiego finału otrzymali: 
- Zespołowe (dyplomy): Departament Turystyki i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego, Gmina Mucharz, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-
twa w Mucharzu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Mucharzu. 
Nagrodę dla Gminy Mucharz odebrał Wójt Wacław Wądolny i koor-
dynator gminnego sportu Dariusz Prorok.  
- Indywidualne (dyplomy i upominki rzeczowe: ciśnieniomierze, kubki, 
korale): Karol Oleksy – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Turnieju, prowadzący uroczystą galę, Teresa Chmielarz – Bryndza 
(koordynator XXIII STMiG na terenie Gminy Mucharz), Marian Fujak – 
Dyrektor SP w Mucharzu, współprowadzący uroczystą galę i Robert 
Kadela z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. 
VI. Wyróżnienia zespołowe w postaci pucharów Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego, dyplomów Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF otrzymały najlepsze zespoły piłkarskie „Młodzieżowe-
go Gminnego Turnieju” w piłce nożnej, rozegranego z okazji Woje-
wódzkiego Finału XXIII STMiG. Nagrodzone zostały po 3 drużyny z obu 
kategorii wiekowych: 

1. W kat. rocznik 2002-2004 (Gimnazja i klasy VII SP): I miejsce Gimna-
zjum Mucharz 1, II Gimnazjum Mucharz 2, III Gimnazjum Mucharz 3. 
2. W kat: rocznik 2005 i młodsi (klasy IV - VI Szkół Podst.): I miejsce SP 
Mucharz 1, II SP w Mucharzu 2, III SP w Świnnej Porębie 1. 
    Zawodnicy zwycięskich drużyn i ich opiekunowie otrzymali wyróż-
nienia indywidualne w postaci medali, koszulek z nadrukiem „Mało-
polska” i okolicznościowych kubków (po 9 szt. na każdy zespół), ufun-

dowanych przez Wojewódzką Komisję Turnieju. Wyróżniono także 
trenerów: Jolantę de Abgaro Zachariasiewicz, Dariusza Proroka, Ja-
dwigę Zielińską, Piotra Wajdzika i Violettę Jamróz. 
    W trakcie uroczystej gali była też prezentacja multimedialna Gminy 
Mucharz i mnóstwo ciekawych informacji z życia Gminy. Były także 
występy Dziecięcych Formacji Tanecznych „Hokus Pokus” i „Abra 
Kadabra” z Mucharza, „Puls” z Jaszczurowej i Zespołu Wokalno-
Instrumentalnego „Duzi i Mali” z Mucharza. Za uświetnienie Finału 
zespoły te uhonorowano specjalnymi dyplomami i symbolicznymi 
upominkami.  Za wspaniałą gościnność oraz przygotowanie smakowi-
tego poczęstunku dla uczestników uroczystości z okazji Wojewódzkie-
go Finału XXIII STMiG, okazjonalne dyplomy otrzymały też Koła Go-
spodyń Wiejskich w: Mucharzu, Jaszczurowej, Świnnej Poręby, Skaw-
ców, Jamnika i Kozińca.   

    Podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie XXIII edycji 
STMiG otrzymali również członkowie Wojewódzkiej Komisji Turnieju, 
członkowie Zarządu Wojewódzkiego MTKKF i pracownicy Biura Zarzą-
du Wojewódzkiego MTKKF, mający swój udział w tych pracach.   
    Wręczenia pucharów, listów gratulacyjnych, dyplomów i innych 
wyróżnień dokonywali: Dyrektor Kancelarii Urzędu Województwa 

Małopolskiego - Witold Kochan, Dyrektor Departamentu Turystyki 
i Sportu Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz, Pan 
Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz, Pani Zofia Czupryna – 
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXIII STMiG oraz Leszek Tytko 
– Prezes Małopolskiego TKKF.  

         

* Twarze Małopolskiego TKKF * 
ndrzej Wiśniewski, bardzo aktywny działacz TKKF, w którym 

działa od roku 2002. Członkiem Ogniska TKKF „Apollo” jest od 
roku 2007, pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu. Urodził się 20 lipca 
1951 roku w Myślenicach, a jego Domem Rodzinnym jest Pcim. 
W roku 1969 ukończył Zasadniczą Szkołę w Myślenicach, po ukończe-
niu której wyjechał do Nowej Huty, gdzie podjął pracę w ówczesnej 
Hucie im. Lenina. Ukończył kurs suwnicowych, po którym podjął pracę 

w Wydziale Stalownia Konwertorowa – na wsadzie, pracując na suw-
nicach rozlewniczo-zalewowych. Drugim domem Andrzeja był Hotel 
Pracowniczy Nr 4 na osiedlu Młodości w Nowej Hucie. Mieszkając 
w tym Hotelu poznał kolegę Bronka Zająca, który namówił go do gry 
w siatkówkę w Ognisku TKKF „Apollo”, i tak się zaczęła Jego przygoda 
z piłką siatkową. 

A 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mucharz, obsługujące  
uczestników Wojewódzkiego Finału XXIII STMiG. 

Kapela ludowa „Kozinianie” z Kozińca. 

Nagrodzone zespoły „Młodzieżowego Gminnego Turnieju” w piłce nożnej. Przedstawiciele wyróżnionych Miast i Gmin w towarzystwie Dyrektora 
Kancelarii UM Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kochana. 
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     Jednym z założycieli i długoletnim działaczem tego Ogniska był 
i wciąż jest Leszek Tytko, pełniący funkcję sekretarza, który prowadził 
całą działalność sportowo-rekreacyjną. Andrzej tak tamte lata wspo-

mina: Przyjęto mnie 
z kolegami do Ogniska 
bardzo miło, gdzie grali-
śmy przez wiele lat, aż do 
tego czasu. Tam pozna-
łem świetnych siatkarzy, 
łącznie z mistrzem olim-
pijskim. Całe umiejętno-
ści siatkarskie przekazali 
mi owi siatkarze wraz 
z naszym trenerem Lesz-
kiem Tytko, z którym do 
dziś łączą mnie więzi 
przyjaźni. 
     Pod koniec lat 90.XX 
wieku w ramach Ogniska 
„Apollo” grał drugi ze-
spół siatkarzy p.n. „Trój-
ka”. Zespoły te walczyły 
z powodzeniem w I i II 

lidze TKKF. Jako pracownik krakowskiej Huty przez dłuższy czas grałem 
także w reprezentacji Huty im. Lenina w siatkówce, walcząc 
w rozgrywkach pomiędzy wydziałami Huty i wyjeżdżając na różne 
Mistrzostwa i turnieje.  
     W Ognisku „Apollo”, oprócz gry w siatkówkę, Andrzej dał się też 
poznać, jako bardzo aktywny działacz i organizator imprez sportowo-

rekreacyjnych. Od roku 2007 był organizatorem Konkursu o tytuł 
„Najbardziej Usportowionej Szkoły”, z terenu objętego działalnością 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”.  
     W latach 2007-2012 był współorganizatorem cyklu imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, takich jak: Spółdzielcze Dni Kultury i Sportu, Me-
moriał Biegowy im. Ks. Józefa Kurzei – Mistrzejowice dla osób powy-
żej 15 lat, Akcja Zima i Akcja Lato oraz cykliczne turnieje w piłce siat-
kowej o „Puchar Niepodległości” na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowi-
ce. Już ponad 10 lat jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnie-
ju w Siatkówce o „Puchar Wawelskiego Smoka”, kobiet i mężczyzn, 
organizowanego przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.  
     W latach 2007-2012 był współorganizatorem imprez wojewódz-
kich, takich jak: Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Piłce Siatkowej 
Plażowej, kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostwa MTKKF w Narciarstwie 
Zjazdowym, organizowane przez Zarząd Wojewódzki MTKKF. Obecnie 
Andrzej nadal prowadzi sekcję piłki siatkowej w Ognisku „Apollo”, 
gdzie obok grupy dorosłych, liczącej około 20 osób, jest zespół mło-
dzieżowy (ok. 25 osób), który w Wojewódzkiej Lidze Małopolskiego 
TKKF w siatkówce odniósł już wiele sukcesów. Dziś Andrzej jest już na 
emeryturze, a cały swój wolny czas przeznacza na działalność w Ogni-
sku; swą pracowitością zdobył szacunek mieszkańców Mistrzejowic 
i zaufanie kolegów z TKKF. Za działalność społeczną został wyróżniony 
m.in. Brązową i Srebrną odznaką Za „Zasługi dla Sportu” i Odznaką 
„Honoris Gratia”, nadaną przez Prezydenta M. Krakowa. Kończąc ten 
krótki spacer ścieżkami sportu i rekreacji, wszystkim, z którymi grał 
i których znał, Andrzej pragnie serdecznie podziękować za wspólnie, 
miło spędzony czas pod flagą Małopolskiego TKKF. 

 

 

 
 

* Wspomnijmy Wandę Kuśmierczyk – Michańków * 
 dniu 6 czerwca 2017 roku na wieczną służbę do Stwórcy 
odeszła Wanda Kuśmierczyk - Michańków, członkini Ruchu 

Oporu z lat okupacji niemieckiej, wielka patrotka, po wyzwoleniu 
nauczyciel wychowania fizycznego w Łodzi, województwie łódzkim, 
Krakowie i Nowej Hucie. W kolejnych latach bardzo aktywnej kariery 
zawodowej była podinspektorem ds. wychowania fizycznego i sportu 
w Wydziale Oświaty w Nowej Hucie oraz wizytatorem wychowania 
fizycznego - wychowawcą kilku pokoleń nauczycieli, związanych 
z Nową Hutą. Wspomnijmy jak to się wszystko zaczęło. 
     Wanda urodziła się 17 grudnia 1927 roku w Komorowie koło 
Ostrowi Mazowieckiej, w patriotycznej rodzinie, walczącej o wolność 
i niepodległość Polski od co najmniej trzech pokoleń. Była najmłodszą 
z trojga dzieci Władysława (przedwojennego zawodowego 
wojskowego, uczestnika Kampanii wrześniowej 1939, jeńca 
wojennego do 1941, żołnierza ZWZ, później AK, a od 1945 – 1947 
żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Do wybuchu wojny 
ukończyła pięć klas szkoły podstawowej w Komorowie, klasę szóstą 

ukończyła już w Gorzędowie w 1940 roku. Początkowo sama zaczęła 
przerabiać materiał z zakresu gimnazjum, od 1942 roku Ona, jej siostra 
Zosia oraz ich koleżanka, miały pomoc w nauce, korepetytorkę. 
Egzaminy z wszystkich przedmiotów zdawała przed Tajną Komisją 
Nauczania w Piotrkowie Trybunalskim. Oczywiście nauka na poziomie 
wyższym niż podstawowy była w czasie okupacji niemieckiej zakazana; 
uczniom i nauczycielom groziło aresztowanie i wywózka do obozów 
karnych. W roku 1942, jako 14 letnia dziewczynka, przystąpiła do 
organizacji zwanej „Pomoc Żołnierzowi; były to pięcioosobowe grupy 
dziewcząt, które robiły swetry, nauszniki, skarpety i rękawice dla 
partyzantów. Wanda została grupową swojej piątki. Ukończyła kurs 
sanitariuszek, zakończony egzaminem, kurs łączniczek – alfabet 
Morse’a na brzęczku i przeszkolenie wojskowe, musztrę, obchodzenie 
się z bronią oraz strzelanie, prowadzone przez Jej starszego brata 
Wacława - partyzanta, żołnierza podziemnej armii od grudnia 1939. 10 
listopada 1942 roku, w wieku 14 lat i 11miesięcy, została 
zaprzysiężona w Armii Krajowej. Przyjęła pseudonim „Dziunek”, 

W 

Andrzej Wiśniewski - Wiceprezes Ogniska TKKF 
„Apollo” przy SM „Mistrzejowice - Północ”. 

Archiwalne zdjęcie grupy siatkarzy z Ogniska TKKF „Apollo przy SM  
„Mistrzejowice – Północ””: Od lewej: Piotr Kulesza, Andrzej Wiśniewski, 

Zbyszek Marek, Leszek Tytko i Leszek Kulesza. 

2. 12. 2017 r. Jubileuszowa Gala z okazji 60.lecia MTKKF: Wyróżnieni odzna-
kami „Honoris Gratia”, nadanymi przez Prezydenta M. Krakowa: Od lewej: 

Andrzej Wiśniewski, Jan W. Radzikowski - Przewodniczący WKR, Władysław 
Koczurek – Skarbnik MTKKF. Z prawej Janusz Czechowski z Hutniczego TKKF. 
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wchodziła w skład 27 Pułku Piechoty „Wiesław”, dowodzonego przez 
podpułkownika Franciszka Polkowskiego ps. „Korsak”. Była łączniczką 
pomiędzy podobwodem Kamieńsk, a obwodem Kuźnia w Radomsku 
oraz między oddziałami leśnymi, do których nosiła umundurowanie, 
broń, lekarstwa, meldunki. Jako sanitariuszka udzielała pomocy 
rannym w akcjach partyzantom, członkom organizacji i ludności 
cywilnej. W AK działała do stycznia 1945 roku. W maju 1945, jako 
siedemnastolatka, Wanda została zwerbowana do Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, dowodzonego przez Stanisława Sojczyńskiego ps. 
„Warszyc”. Wojsko to powstało częściowo z żołnierzy 25 i 27 Pułku 
Piechoty AK, w związku z prześladowaniami byłych żołnierzy AK przez 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KWP) i NKWD, na polecenie 

władz Polski Ludowej, 
przybyłych ze Związku 
Radzieckiego. 
     Będąc sanitariuszką 
Wanda udzielała także 
pomocy rannym członkom 
KWP i opiekowała się nimi 
w miejscach, w których się 
ukrywali. Meldunki od ojca, 
używającego w KWP 
pseudonimu „Longinus” lub 
„Wiarus”, przewoziła do 
łączniczek w Radomsku. Do 
lata 1945 roku ukończyła IV 
klasę gimnazjum, następnie 
uczęszczała do Liceum 
Matematyczno - Fizycznego 
i Pedagogicznego. 
     Mieszkała w Radomsku 
w internacie, którego 

budynek znajdował się za budynkiem UB. Słyszała jęki bitych, 
aresztowanych byłych żołnierzy AK, a kiedy przez okna uczennice-
rezydentki wypatrywały znajomych wśród spacerujących po podwórku 
więźniów, wówczas do nich strzelano. 
     Po 20 kwietnia 1946 roku, po rozbiciu w Radomsku więzienia UB 
i uwolnieniu 57 kolegów AK - owców, w której to akcji uczestniczyli 
ojciec Władysław i brat Wacław, oraz po nieudanych próbach ich 
aresztowania przez UB, aresztowana została matka Wandy - Wacława 
i osadzona w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, mimo że nie 
należała do AK, ani KWP. W grudniu 1946 została aresztowana przez 
UB siostra - Zofia, studiująca od września 1945 r. stomatologię na 
Uniwersytecie Łódzkim. W maju 1946 funkcjonariusze UB przyszli 
aresztować Wandę do internatu, a następnie do Liceum 
Matematyczno - Fizycznego w Radomsku. Ostrzeżona, uciekła. 
Członkowie Konspiracyjnego Wojska Polskiego zaopiekowali się nią; 
dostała dokumenty na nazwisko Leokadia Marcinkowska, załatwiono 
Jej czasowe miejsce pobytu, umożliwiono zdanie matury w innym 
liceum. Z Radomska Wanda wyjechała do Jelitkowa, jako Leokadia 
Marcinkowska, gdzie już przebywali, ukrywający się tam, Jej ojciec 
i brat pod fałszywymi nazwiskami. Po jakimś czasie dojechała tam 
także wypuszczona z więzienia Jej matka - Wacława. Tam pod lewymi 
nazwiskami głosowali w referendum „3 x nie”. (Ojciec i brat Wandy 
ujawnili się w lutym 1947 r. wraz z całymi kompaniami. Otrzymali 
zakaz mieszkania przez 10 lat w promieniu 100 km od Gorzędowa).  
     W październiku 1946 r. Wanda rozpoczęła naukę w Studium 
Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przez cały pierwszy rok studiów mieszkała w Krakowie 
niemeldowana. Tytuł magistra uzyskała w roku 1950. W latach 1949 – 
1953 pracowała w Łodzi, jako nauczycielka wychowania fizycznego 
w szkołach średnich, a w ostatnim roku, w wieku 26 lat, dodatkowo, 
jako nauczyciel metodyk wychowania fizycznego w szkołach 
zawodowych Łodzi i województwa łódzkiego. Po wyjściu za mąż 
w 1954 r. przeprowadziła się do Krakowa – Nowej Huty, gdzie 
pracowała, jako nauczycielka wychowania fizycznego (głównie 
w Szkole Podstawowej Nr 83 na oś. Willowym). Następnie była 
podinspektorem do spraw wychowania fizycznego i sportu w Wydziale 
Oświaty w Nowej Hucie. Potem przeniesiona została do Kuratorium 
Oświaty przy Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie pracowała, jako 

wizytator-metodyk wychowania fizycznego dla szkół w Dzielnicy Nowa 
Huta i 10 okolicznych gminach. Wprowadziła obowiązkowe lekcje 
pływania dla wszystkich dzieci, uczęszczających do klas pierwszych 
w Nowej Hucie, zapobiegając w ten sposób wadom postawy, a przede 
wszystkim przyczyniając się do zmniejszenia utonięć dzieci. Poprawiała 
infrastrukturę sportową w Nowej Hucie, starając się o budowę sal 
gimnastycznych oraz boisk szkolnych. W każdej szkole musiał działać 
SKS - Szkolny Klub Sportowy, który zapewniał dzieciom i młodzieży 
możliwość uprawiania sportu po godzinach lekcyjnych. Pilnowała, aby 
w każdej szkole była gimnastyka korekcyjna dla dzieci i osoby 
przeszkolone w tym zakresie. We wszystkich podległych Jej szkołach, 
pielęgniarki szkolne lub przeszkoleni nauczyciele mieli obowiązek 
badać wszystkie dzieci i wyszukiwać wad postawy, a następnie 
kierować dzieci z wadami na szkolną gimnastykę korekcyjną lub do 
specjalistów, w bardziej zaawansowanych przypadkach. W każdej Jej 
szkole byli nauczyciele WF, przeszkoleni w prowadzeniu gimnastyki 
korekcyjnej na organizowanych przez Nią kursach. Dbała o nauczycieli, 
namawiała ich do podnoszenia kwalifikacji, walczyła o dobre warunki 
pracy nauczycieli WF oraz kulturę fizyczną dzieci. Organizowała bardzo 
dużo kursów kwalifikacyjnych, dających możliwość poszerzenia 
i uaktualnienia wiedzy nauczycieli krakowskich. Uczyła i wymagała od 
władz szkolnych szacunku dla dyscypliny, w której pracowała i z tych 
powodów darzona była ogromnym szacunkiem ze strony podległych 
Jej nauczycieli. Po przejściu na emeryturę w 1983 r. ukończyła 
dwuletnie Studia Podyplomowe z Rehabilitacji Leczniczej, studiowała 
również na Uniwersytecie trzeciego Wieku. Od roku 1949 Wanda była 
członkiem Związku Uczestników Walki Zbrojnej. Pracowała społecznie 
w sporcie na szczeblach Dzielnicy, Miasta i Województwa, 
w dzielnicowym PCK, w ZBOWiD, w środowiskach Synów Pułku, 
w Światowym Związku Żołnierzy AK, w Kole Nauczycieli Emerytów 
przy Duszpasterstwie Nauczycielskim w Mogile, prowadziła osiedlowe 
bezpartyjne Koło Ligi Kobiet Polskich. Do „Solidarności” nie należała, 
ale z nią sympatyzowała, użyczając mieszkanie na tajne zebrania. Do 
PZPR nigdy nie należała, mimo to za pracę społeczną i zawodową 
otrzymała wysokie odznaczenia państwowe. Za swoją pracę i udział 
w walce z okupantem niemieckim została mianowana na stopień 
podporucznika Wojska Polskiego (po 1990 roku) oraz odznaczona: 
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką „Akcji 
Burza”, Medalem Zwycięstwa i Wolności, i Odznaką „Syna Pułku”, a za 
pracę dla społeczeństwa: Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Srebrną 
i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Krakowa, Odznaką „Budowniczy 
Nowej Huty, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Złotą Odznaką Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.   
      Na przełomie lat 70/80 XX wieku Pani Wanda Michańków ściśle 
współpracowała z Nowohuckim Szkolnym Związkiem Sportowym, 
którego prezesem w latach 1967-1988 był Tadeusz Wurst – jeden 
z byłych dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, którego też 
jestem absolwentem. W tym czasie, w latach 1962 – 1994, w Nowej 
Hucie działalność prowadził Zarząd Dzielnicowy TKKF, którego funkcję 
prezesa kolejno sprawowali: Stanisław Wilk, Stanisław Grochowski, 
Witold Sulma, Arkadiusz Keller, Mieczysław Waga i Leszek Tytko, 
długoletni Sekretarz Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” – obecny Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, były nauczyciel WF, który 
w bardzo pochlebnych słowach także wspomina Panią Wandę.  
     Oprócz konspiracyjnej przeszłości była znakomitym, bardzo 
wymagającym pedagogiem – metodykiem. Swoje ogromne 
doświadczenie oraz tajniki wiedzy przekazywała na systematycznie 
organizowanych wyjazdowych seminariach, co pozwoliło 
nauczycielom wychowania fizycznego pogłębiać swoją wiedzę 
i umiejętności. W swej wieloletniej pracy w środowisku Krakowa 
i Nowej Huty miała niekwestionowany udział w rozwoju 
nowohuckiego sportu i rekreacji. W trakcie tych lat wychowała kilka 
pokoleń nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mieli szczęście Ją 
spotkać. Za wszystko, co dla nich uczyniła, wychowankowie Pani 
Wandy, którzy „wyszli spod jej ręki”, są Jej dozgonnie wdzięczni. Na 
łamach niniejszego „Kuriera” pragną złożyć Jej hołd. Niechaj ta ziemia, 
o wolność której Pani Wanda i Jej Rodzina walczyła, lekką Jej będzie!  

Ś†P Wanda Michańków. 
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     Biografię i wspomnienia o Pani Wandzie, za przyzwoleniem Jej 
córki Anny, w imieniu nowohuckich nauczycieli WF i swoim własnym 
przekazał Pan Mirosław Mączka z Zarządu Małopolskiego Szkolnego 
Związku Sportowego.  
     P.S. Panią Wandę też osobiście pamiętam. W roku 2004, w jednej 
z moich wydanych książek pt. „Wspomnienia tenisisty”, w rozdziale 
dot. Zarządu Dzielnicowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowej 
Hucie, wspomniałem kilka znajomych nazwisk nauczycieli, trenerów 
i instruktorów szkolnego sportu i rekreacji z lat 70.i 80. XX wieku, 

którzy swój wolny czas, zdolności i zamiłowanie poświęcali dla dobra 
szkolnego sportu i dla młodzieży, byli to: Jadwiga Krzemińska, Jerzy 
Kujawski, Czesław Nowak, Jan Miłoś, Marian Jamróz, Henryk Tracz, 
Władysław Micek, Józef Wolak oraz Wanda Michańków. Dziś Pani 
Wandy z nami już nie ma. Pozostawiła puste miejsce przy stole i wielki 
żal. W dniu 17 grudnia miałaby 90 lat. Wraz z jej odejściem przechodzi 
do historii najwspanialsza karta nowohuckiego sportu i rekreacji. 
Niech spoczywa w pokoju! (Władysław Łopatka). 

 

* Rada Krakowskich Seniorów kadencji 2016-2019 * 
Rada Krakowskich Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów 

Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dot. społeczności lokalnej, 
 w tym najstarszego pokolenia. 

I. Władze Rady Krakowskich Seniorów – Zarząd: 
1. Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów  
2. Marian Krzewiński – Wiceprzewodniczący Rady Krakowskich Senio-
rów i Rzecznik Prasowy Rady. 
3. Barbara Płaszewska-Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady.  
4. Wiesława Zboroch  - Sekretarz Rady Krakowskich Seniorów.  
5. Barbara Szafraniec – Członek Zarządu Rady Krakowskich Seniorów 

II. Szefowie Komisji Tematycznych Rady Krak. Seniorów 
1. Alicja Gackiewicz – Przewodn. Komisji ds. Współpracy z władzami 
miasta, samorządami i instytucjami i więzi międzypokoleniowej. 
2. Bogumiła Drabik – Przewodnicząca Komisji ds. profilaktyki, promo-
cji i ochrony zdrowia. 
3.  Krystyna Grzywa – Przewodnicząca Komisji aktywizacji osób star-
szych, sportu, turystyki i rekreacji. 
4. Zbigniew Zgała – Przewodn. Komisji ds. ekonomicznych, lokalo-
wych, warunków życia i bezpieczeństwa i infrastruktury dla Seniorów. 
5. Stanisław Wojdyła – Przewodn. Komisji edukacji, kultury i dziedzic-
twa narodowego i zapobiegania wykluczeniu społecznemu Seniorów. 

III. Skład Rady Krakowskich Seniorów: 
1. Bogumiła Drabik 
2. Leokadia Dudek-Jakubiak 
3. Alicja Gackiewicz 

4. Wacław Główczyński 
5. Krystyna Grzywa 
6. Stefan Jucha 
7. Janina Kołodziej 
8. Maria Kowalczyk 
9. Marian Krzewiński 
10. Krzysztof Kurzela 
11.  Ewa Kustra 
12. Ferdynand Nawratil 
13. Barbara Ostrowska-Płaszewska 
14. Włodzimierz Prywałko 
15. Eliza Pulit 
16. Zdzisław Rakoczy 
17. Danuta Siedlecka 
18. Bolesław Stefan 
19. Barbara Szafraniec 
20. Zbigniew Ścisłowicz 
21. Joanna Talar 
22. Antoni Wiatr 
23. Stanisław Wojdyła 
24. Wiesława Zboroch 
25. Zbigniew Zgała 

 
Rada Krakowskich Seniorów zaprasza do współpracy z Radą podczas dyżurów w każdy wtorek w godz. 11.00 – 13.00. Siedziba Rady i Zarządu 

Dzielnicy II: 31-534 Kraków Al. Daszyńskiego 22 tel. 660.637097. 
Adres do korespondencji - skrytka: 31-004 Kraków Pl. Wszystkich świętych 3-4. Email: rada.krakowskich.seniorow@interia.pl 

lub za pośrednictwem Biura: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK. Referat ds. Młodzieży i Seniorów 31-931 Kraków 
os. Centrum C 10. Tel: 12.616.78.06  12.616.78.02. 

 
* Jubileusz 60.lecia Hutniczego TKKF * 

zanowni Państwo! Od roku 1957, w którym powstało TKKF, w tym 
roku mija 60 lat. W historii byłej Huty im. Lenina, Sendzimira, 

a w obecnej strukturze organizacyjnej ArcelorMittal Poland S.A., oraz 
w życiu każdego z nas, był to owocny czas, pełen sportowych zmagań, 

sukcesów i tytułów, które przyniosły chlubę Hutniczemu TKKF i samej 
Hucie. Hutnicze TKKF przy ArcelorMittal Poland jest jednym z ośmiu 
funkcjonujących do dziś Ognisk TKKF, które nieprzerwalnie prowadzą 
swą statutową działalność od roku 1957. W dniu 10 listopada 2017 
roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Diamentowych Godów” 
tego Ogniska, z udziałem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF Leszka Tytko, przedstawicieli Dyrekcji Huty, hutniczych 
spółek, NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., byłych preze-
sów i działaczy hutniczego TKKF, członków obecnego Zarządu i innych 
zaproszonych gości. Swą obecnością uroczystość zaszczycił także były 
dyrektor Huty Jacek Wolinski, który przez szereg lat wspomagał dzia-
łalność Hutniczego TKKF, prowadzącego działalność na rzecz załogi 
Huty oraz jej rodzin. Współpraca ta z panem Dyrektorem Wolińskim 
była przez wszystkie te lata bardzo owocna i satysfakcjonująca. 
     Otwarcia jubileuszowego spotkania dokonał Prezes Zarządu Hutni-
czego TKKF Kazimierz Pyż, który powitał zaproszonych na uroczystość 
gości oraz byłych prezesów, członków Zarządu oraz obecnych działa-
czy i sympatyków hutniczego TKKF. Na wstępie zebrani minutą ciszy 
uczcili pamięć działaczy sportu i rekreacji, Związków Zawodowych 
i ludzi współpracujących z hutniczym TKKF, którzy w ostatnich latach 

S 

Kazimierz Pyż - Prezes Hutniczego TKKF, otwiera jubileuszowe spotkanie. 

http://dlaseniora.krakow.pl/start/204719,artykul,bogumila_drabik.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204722,artykul,leokadia_dudek_-_jakubiak.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204735,artykul,alicja_gackiewicz.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204669,artykul,waclaw_glowczynski.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204736,artykul,krystyna_grzywa.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204663,artykul,stefan_jucha.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204661,artykul,janina_kolodziej.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204741,artykul,maria_kowalczyk.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204655,artykul,marian_krzewinski.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204640,artykul,krzysztof_kurzela.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204742,artykul,ewa_kustra.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204718,artykul,ferdynand_nawratil.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204634,artykul,barbara_ostrowska___plaszewska.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204745,artykul,wlodzimierz_prywalko.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204628,artykul,eliza_pulit.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204627,artykul,zdzislaw_rakoczy.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204747,artykul,danuta_siedlecka.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204751,artykul,boleslaw_stefan.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204624,artykul,barbara_szafraniec.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204623,artykul,zbigniew_scislowicz.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204476,artykul,joanna_talar.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204474,artykul,antoni_wiatr.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204477,artykul,stanislaw_wojdyla.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204479,artykul,wieslawa_zboroch.html
http://dlaseniora.krakow.pl/start/204481,artykul,zbigniew_zgala.html
mailto:rada.krakowskich.seniorow@interia.pl
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odeszli od nas na zawsze. Byli to: Leszek Przepolski, Włodzimierz 
Grzelak, Bolesław Juszczak, Aleksander Barnaś, Stanisław Czyszczoń, 
Antoni Noszkowski, Jan Mazgaj, Czesław Binkowski i Tadeusz Turcza. 
     W imieniu Zarządu Hutniczego TKKF okolicznościowy referat wy-
głosiła Pani Marzena Ziemba, która wraz z Antonim Kowalskim po-
prowadziła jubileuszowe spotkanie. Z kolei Pani Łucja Kumpicka - 
członek Prezydium (Skarbnik) Hutniczego TKKF, przedstawiła wykaz 
osób odznaczonych i wyróżnionych za wieloletnią działalność i duży 
wkład pracy i osiągnięcia w upowszechnianiu aktywnych form rekre-
acji fizycznej na rzecz załogi Huty i środowiska Miasta Krakowa. 
     I. Za wspieranie działalności Hutniczego TKKF serdeczne podzięko-

wanie i pamiątkowe puchary otrzymali: 
1. Dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia ArcelorMittal Poland 
S.A. Kraków Pan Grzegorz Maracha (puchar odebrał Pan Andrzej 
Uchto - Kierownik Zakładu Wielkie Piece). 
2. Zarząd Wojewódzki MTKKF (puchar odebrał Prezes Leszek Tytko). 
3. Pan Józef Hojda – Przedsiębiorca i deweloper (Firma Budrem). 
Puchar odebrał Syn Pana Józefa – Andrzej Hojda. 
4. NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland (puchar odebrali: Wice-
przewodnicząca ds. Finansowych Pani Halina Szpakowska oraz Wice-
przewodniczący ds. Spółek Pan Tomasz Ziołek). 
5. SOL-HUT Sp. z o.o. (puchar odebrał Prezes Zarządu Jerzy Kućmierz). 
6. Zakład Odzysku Surowców Wtórnych „Madrohut” sp. z o.o. (puchar 
odebrał prezes Zarządu Spółki Pan Bronisław Matuszczyk). 
7. Spółka „HUT-PUS” S.A. (puchar odebrał – Prezes Zarządu Pan To-
masz Karpierz (puchar odebrał Pan Grzegorz Paluch). 
8. Pan Mirosław Ziarek – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych HTS 
9. „Stalprodukt” S.A. – za długoletnią współpracę. 
10. Biuro Komunikacji Społecznej ArcelorMittal Poland Oddział Kra-
ków (puchar odebrała Pani Krystyna Lenczowska). 
11. Ponadto za wieloletnią współpracę i wspieranie Hutniczego TKKF 
okolicznościowym adresem uhonorowany został były Dyrektor Huty 
Pan Jacek Woliński. Puchary i wyróżnienia wspomnianym jednostkom 
organizacyjnym Huty i osobom indywidualnym wręczali: Kazimierz Pyż 
- Prezes Hutniczego TKKF, Łucja Kumpicka – Członek Prezydium oraz 
Marzena Ziemba i Antoni Kowalski – członkowie Zarządu. 

      II. Z okazji Jubileuszu 60.lecia TKKF ArcelorMittal Poland, za zasługi 
w działalności sportowo-rekreacyjnej medalami uhonorowano nastę-
pujące osoby: Borejza Paweł, Chrzanowski Kazimierz, Czechowski 
Janusz, Flis Paweł, Hojda Józef, Korfel Damian, Kowalczyk Tadeusz, 
Kowalski Antoni, Kumpicka Łucja, Łopatka Władysław, Marek Stani-
sław, Michalik Eugeniusz, Napora Grzegorz, Oleś Tadeusz, Piątek 
Joanna, Przybek Andrzej, Pyż Kazimierz, Sadowski Marek, Sikora Ma-
rian, Stanula Mariusz, Tytko Leszek, Wąsik Zbigniew, Wilczek Robert, 
Woliński Jacek, Zachara Maria, Ziemba Marzena, Zięba Krzysztof.    
W imieniu Zarządu Hutniczego TKKF medale te wręczał Prezes Zarzą-
du Kazimierz Pyż i Członek Prezydium Łucja Kumpicka.  

     III. Odznaki 60lecia TKKF, nadane przez Zarząd Główny TKKF, 
otrzymali: Pyż Kazimierz, Kordylewski Mariusz, Napora Grzegorz, 
Czechowski Janusz, Flis Paweł, Zięba Krzysztof, Kowalski Antoni, Bo-
rejza Paweł, Ziemba Marzena, Piątek Joanna, Marek Stanisław.     
Odznaki te wręczał Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.  
     IV. Medale „Za Zasługi dla Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej” otrzymali: Kazimierz Pyż, Antoni Kowalski, Jacek 
Woliński. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
medale te wręczał Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko. 
     V. Prezes ZW MTKKF wręczył także listy gratulacyjne, za osobisty 
wkład w dziedzinie rozpowszechniania rekreacji i kultury sportu, które 
otrzymali: Marzena Ziemba i Grzegorz Napora.  
    Z okazji Jubileuszu 60.lecia Hutniczego TKKF gratulacje, 
z podziękowaniem za dobrą współpracę, oraz bukiet wspaniałych róż 
na ręce Prezesa Kazimierza Pyża przekazali przedstawiciele NSZZ 
Pracowników ArcelorMittal Poland. Ponadto głos zabrali: były Dyrek-
tor Huty Pan Jacek Woliński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF Leszek Tytko oraz byli prezesi Hutniczego TKKF Zbi-
gniew Wąsik i Kazimierz Chrzanowski. 
   Jubileuszowe spotkanie prowadzili: Marzena Ziemba i Antoni Ko-
walski – członkowie Zarządu Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal 
Poland S.A. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie koleżeńskie, 
podczas którego przy smacznym obiedzie i poczęstunku, przygotowa-
nym przez panie z HUT-PUS S.A, wspominano minione lata działalno-
ści Hutniczego TKKF na rzecz pracowników Huty i członków ich rodzin.  

      

 
                Puchar odbiera Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.                        Pamiątkowa fotografia Zarządu i grupy działaczy Hutniczego TKKF. 

Z okazji Jubileuszu Prezes Kazimierz Pyż odbiera gratulacje i bukiet róż  
od przedstawicieli NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. 

Medal z rąk prezesa Pyża odbiera były Dyrektor Huty - Jacek Woliński. 



 
 

-8- 

* Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF w piłkę nożną * 
 

 dniu 19 listopada 2017 roku (w niedzielę) w Hali Sportowej 
„Gorce” przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu odbył się turniej 

finałowy Małopolskiej Ligi TKKF w piłce nożnej. Organizatorem Mi-
strzostw Był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i Ognisko TKKF 
„Gorce” Nowy Targ, a partnerem imprezy Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego. Turniej przeprowadzono z udziałem sze-
ściu drużyn: „Dragon Ball”, „Pizzeria Nocna”, „Mix 40”, „Kappa For”, 
„Apollo”, „Fundacja Nowe Centrum”. 
     Celem rozgrywek była popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej 
wśród mieszkańców województwa małopolskiego oraz wyłonienie 
Mistrza Małopolskiego TKKF w piłce nożnej za rok 2017. Obsługę 
medialną imprezy zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. Zawody 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. Końcowe wyniki Finału są 
następujące: Zwyciężyła drużyna „Pizzeria Nocna”, miejsce II zajął 

zespół „Kappa For”, miejsce III drużyna „Dragon Ball”, IV „Fundacja 
Nowe Centrum”, V „Mix 40”, a VI TKKF „Apollo”. 
     Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw był Andrzej Filipek z zespołu 
„Kappa For”, najlepszym bramkarzem Mateusz Pyrek z zespołu „Pizze-
ria Nocna”, a królem Strzelców Paweł Dobosz z drużyny „Fundacja 
Nowe Centrum”.      
     Zwycięska drużyna „Pizzeria Nocna” grała w składzie: Paweł Grusz-
ka, Szymon Wójtowicz, Szczepan Piekarczyk, Piotr Kordeczka,  Andrzej 
Dobrzyński, Karol Grzęda, Bogdan Placek, Robert Halczak, Jacek Szeli-
ga. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Mi-
strzostwach uczestniczyli Karol Oleksy - Wiceprezes i Katarzyna Oleksy 
- Członek Zarządu Wojewódzkiego. Mecze sędziowali Państwo Agata 
i Jan Buczek. 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

               Zespół „Pizzeria Nocna” – I miejsce w Finale Wojewódzkim.                                                      Drużyna „Kappa For” – II miejsce w Finale. 

            
             Drużyna „Dragon Ball” – III miejsce w Finale Wojewódzkim.                                         Pamiątkowa fotografia uczestników Finału Wojewódzkiego. 

 

* Zima 2017 w tenisie stołowym * 
 

 dniu 26 listopada 2017 roku, w hali sportowej KS „Bronowian-
ka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbył się turniej tenisa 

stołowego pn. Zima – 2017. Łącznie w grach pojedynczych i deblu 
w zawodach startowało 61 uczestników, w tym 7 dziewcząt i kobiet 
z następujących Klubów, Ognisk TKKF, szkół i instytucji: Jaroszowiec, 
KSOS Kraków, PKS „Porta”, Dąbrowa Górnicza, „Siemacha”, LO Mie-
chów, Kraków- Zadroże, Wilczkowice, Dobra, Kraków, TKKF „Apollo”. 
     Zawody przeprowadzono systemem do dwóch przegranych gier 
i trzech wygranych setów oraz systemem w grupach – w zależności od 
ilości zawodników w poszczególnych grupach wiekowych. 

     W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zwyciężyli: 
I. Wśród dziewcząt w grupie 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś 
(Jaroszowiec), a miejsce II zajęła Maja Kasprowicz (Kraków). 
II. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Piątek (LO Miechów), 
a miejsce II zajęła Ewelina Piotrowska (Kraków). 
III. Wśród kobiet 60+ zwyciężyła Grażyna Wiśniowska, miejsce II zajęła 
Magdalena Łapińska, a III Małgorzata Szegiera. 
IV. Wśród chłopców do lat 10 I miejsce zajął Dominik Soliło (Dąbrowa 
Górnicza), miejsce II zajął Adrian Niewiara (Jaroszowiec), III Jakub 
Kowalski (Kraków), a IV Michał Markiewicz (Kraków). 

W 

W 
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V. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Wiktor Robak (MKS KSOS), 
miejsce II zajął Kamil Marchewka (MKS KSOS), III Jeremi Jaworski 
(MKS KSOS), a IV Aleksander Dietrich (MKS KSOS). 
VI. W grupie mężczyzn 16-60 lat zwyciężył Krzysztof Pietrzak (Dobra), 
miejsce II zajął Mateusz Pęczek (Kraków), III Peter Luha (Kraków), a IV 

Jan Pasieczny (MKS KSOS). 
VI. W najstarszej grupie mężczyzn 60+ zwyciężył Tadeusz Szopa (TKKF 
„Delfin”), miejsce II zajął Sławomir Bzowy (Kraków), miejsce III Aarne 
Puu (Kraków), a IV Tadeusz Głąb (Nowa Huta). 
VII. W grach deblowych I miejsce zajęła para: Aarne Puu – Peter Luha, 
miejsce II para: Wiktor Robak – Jan Pasieczny, miejsce III para: Szy-
mon Pieprzyk – Krzysztof Pietrzak, a IV para: Damian Jedynak – An-
drzej Zieliński. 

     Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w grach pojedynczych i deblu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy za-
wodnicy napoje tonizujące, ufundowane przez sponsora. 
VIII. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopol-
skiego i Gminy Miejskiej Kraków. 

     Otwarcia imprezy dokonali Prezes Małopolskiego TKKF Leszek 
Tytko i Wiceprezes Karol Oleksy. 
IX. Obsługę sędziowską i prowadzenie imprezy zabezpieczali Włady-
sław Łopatka i Józef Mierzwa, a nadzór nad sprawnym przebiegiem 
imprezy sprawował Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.  Zawody 
przeprowadzono na 10 stołach tenisowych, na których rozegrano 91 
gier, przy współudziale ok. 40 opiekunów, rodziców i instruktorów 
dzieci i młodzieży. 
X. Kolejny turniej tenisa stołowego – Wojewódzki Finał „Grand Prix” 
zaplanowano na dzień 9 grudnia 2017 roku, tym razem w dużej hali 
sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie.  

 

    Aleksandra Banyś i Maja Kasprowicz - najlepsze zawodniczki w kat. 11-15 lat                    Zwycięzcy kat. 60+:  Aarne Puu, Sławek Bzowy i Tadeusz Szopa,   
                                                                                                                                                                       w towarzystwie prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko.       
                                                                                                                                                                                      

 
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji  

Święta Niepodległości – Tarnów 11.11.2017 r.  

 
rganizatorem Turnieju było Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, natomiast współorganizatorami tej siatkarskiej 

imprezy byli: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa  oraz  Tarnowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie. W Turnieju wzięło udział 7 
zespołów. Turniej rozegrano systemem brazylijskim (do 2-ch przegra-
nych meczy). Pierwsze miejsce wywalczył zespół GPF Tarnów, poko-
nując w finale zespół „TRYBUS” SZYMBARK wynikiem 2:1. W meczu 
o trzecie miejsce zespół „SEKTOR PRO” TARNÓW pokonał drużynę 
„PROMIEŃ” BOCHNIA wynikiem 2:1. Końcowa klasyfikacja tego oka-
zjonalnego Turnieju przedstawia się następująco: 
I miejsce „GPF” TARNÓW 
II miejsce „TRYBUS” SZYMBARK, 

III  miejsce  „SEKTOR PRO” TARNÓW, 
IV miejsce  „PROMIEŃ” BOCHNIA, 
V miejsce MUKS „IKS” KLUB BILARDOWY TARNÓW, 
VI miejsce „WARMAP” TARNÓW,             
VII miejsce „ZELINA” JURKÓW.                    
     Zwycięska drużyna GPF TARNÓW wystąpiła w składzie: Jacek Waś-
ko - kapitan, Jakub Cebula, Andrzej Ciępka, Konrad Dzwierzyński, Filip 
Juza, Łukasz Oleszczuk, Krzysztof Skuza, Łukasz Patyk, Maciej Żeleźnik.                             
     Mecze sędziowali Panowie: Jakub Brudny, Henryk Habel, Stanisław 
Jacher, Sławomir Kozioł, Andrzej Łoś i Dariusz Stańczyk, a Sędzią 
Głównym Turnieju był Kazimierz Bagnicki. 

 

O 

Otwarcia turnieju dokonuje Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy  
w towarzystwie Prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko. 

Najlepsze pary deblowe w towarzystwie Prezesa MTKKF - Leszka Tytko. 

Najlepsze pary deblowe w towarzystwie Prezesa MTKKF Leszka Tytko. 
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Zespół „GPF” Tarnów  - I miejsce w Turnieju.                                                Drużyna „Trybus „ Szynwałd – II miejsce w Turnieju.                                  

Uczestnicy Turnieju Niepodległości w piłce siatkowej w Tarnowie. 

 
* Puchar Dyrektora dla drużyny Koksowni * 

 

 dniu 19.11.2017r. w Hali Sportowej w Zielonkach Hutnicze TKKF 
było organizatorem tradycyjnego Halowego Turnieju Piłki Noż-

nej o „Puchar Dyrektora Zakładu Wielkie Piece i Stalownia ArcelorMit-
tal Poland S.A. w Krakowie” Grzegorza Marachy. Do turnieju zgłosiło 
się dziewięć zespołów, reprezentujących zakłady i spółki Huty oraz 
zaprzyjaźnione z hutniczym TKKF drużyny.  
     Drużyny podzielono na dwie grupy eliminacyjne, a do dalszych gier 
awansowały po dwa najlepsze zespoły z grupy. W pierwszej grupie 
zagrały zespoły: Zakład Walcownia Zimna - BWZ, Zakład Walcownia 
Gorąca, wspólnie z Zakładem Wielkie Piece i Stalownia BWG:PSK, 
Tubular Produkt, „Victoria 2013”. Grupa druga: „Kolprem” Sp.z o.o., 
Zakład Koksownia (ZK), Zakład Energetyczny, Wydział Elektryczny, 
„Victoria”. W pierwszej grupie zwyciężył zespół „Victorii 2013”, który 
po remisowym meczu z drużyną „Tabular Produkt” 0:0, pokonał ze-
społy BWG:PSK 1:0 i BWZ 7:0 .Drugie miejsce zajęła drużyna „Tubular 
Produkt”, która po remisowych spotkaniach z „Victorią” i BWG:PSK, 
pokonała zespół Walcowni BWZ 4:0. W meczu o trzecie miejsce 
w grupie zespół BWG:PSK pokonał drużynę BWZ 5:3. Zespoły „Victoria 
2013” i „Tubular Produkt” awansowały do dalszych gier. Grupę drugą 

  wygrała reprezentacja Zakładu Energetycznego, która po remisowym  

W 

Prezes Hutniczego TKKF Kazimierz Pyż oraz Dyrektor Zakładu 
 Wielkie Piece i Stalowni Grzegorz Maracha podczas Turnieju. 
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meczu 1:1 z zespołem „Kolprem” pokonała drużynę Koksowni 6:3 
i „Victorii” 3:0. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja Koksowni, która 
pokonała „Victorię” 5:3 oraz „Kolprem” 3:0. W spotkaniu o trzecie 

miejsce w grupie „Kolprem” zwyciężył” Victorię” 4:0. Do turnieju nie 
zgłosiła się drużyna Wydziału Elektrycznego. Do dalszych gier awan-
sowały zespoły: Zakładu Energetycznego i Koksowni. W meczu półfi-
nałowym spotkały się drużyny „Victorii 2013” i Koksowni oraz „Tabu-
lar Produkt” z Zakładem Energetycznym. W pierwszym spotkaniu 
półfinałowym Koksownia pokonała „Victorię” 3:1, a w drugim półfina-
le padł wynik remisowy 0:0. Zwycięzcę tego spotkania wyłoniły dopie-
ro rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy drużyny „Tabular 
Produkt” i ta drużyna awansowała do finału .  
     Bohaterem meczu został bramkarz zespołu „Tabular” Krzysztof 
Szot, który przy strzelaniu rzutów karnych popisywał się znakomitymi 
interwencjami. W spotkaniu o trzecie miejsce w turnieju Zakład Ener-
getyczny pokonał „Victorię 2013”  2:0. Mecz finałowy turnieju pomię-
dzy Zakładem Koksownia i „Tabularem” zakończył się remisem 0:0 

i tutaj zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, w których lepszą okazała się 
drużyna Zakładu Koksownia, pokonując drużynę „Tabular Produkt” 

3:2, zdobywając zasłużenie PUCHAR DYREKTORA KRAKOWSKIEJ HUTY, 
co na pewno ucieszy Dyrektora Zakładu Koksownia – Pana Ryszarda 
Opyrchała. Na zakończenie turnieju organizatorzy wybrali wyróżniają-
cych się zawodników turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
uznano Michała Spasiuka z Zakładu Koksownia. Najlepszym bramka-
rzem mógł zostać tylko Krzysztof SZOT z zespołu „Tabular Produkt”, 
natomiast Królem Strzelców został Marcin Makuch z Zakładu Energe-
tycznego. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz 
nagrody rzeczowe, a wszystkie drużyny okazałe puchary, które wrę-
czał Dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia ArcelorMittal Poland 
S.A. w Krakowie Pan Grzegorz Maracha, wraz z prezesem Hutniczego 
TKKF Kazimierzem Pyżem i innymi członkami Zarządu. 

 

* Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi w Siatkówce Mężczyzn * 
 

 dniu 25.11.2017 r. w hali sportowej TOSiR w Tarnowie odbył się 
Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn. W finale udział wzięło 6 zespołów, wyłonionych drogą 

eliminacji ze stref: Krakowa, Olkusza Nowego Sącza i Tarnowa. 
Z powodów kadrowych z udziału zrezygnowały zespoły ze strefy My-
ślenice. Finał rozegrano w dwóch grupach systemem każdy z każdym. 
O I miejsce walczyli mistrzowie grup, a o III miejsce wicemistrzowie, 
natomiast o V miejsce zespoły, które zajęły ostatnie miejsca w gru-
pach. Organizatorem rozgrywek był Zarząd Wojewódzki TKKF w Kra-
kowie oraz Tarnowskie TKKF. Wyniki poszczególnych grup:  
     Grupa A: 
„GPF” Tarnów – ARS „MEDICA” Kraków                     1 : 2, 
„GPR” Tarnów – „PROMIEŃ” Bochnia                         2 : 1, 
ARS „MEDICA” Kraków  – „PROMIEŃ” Bochnia         2 : 0. 
1 miejsce ARS MEDICA Kraków                           - 5 pkt. 4 : 1 w setach, 
2 miejsce GPF Tarnów                                          - 3 pkt. 3 : 3 w setach, 
3 miejsce PROMIEŃ Bochnia                               - 1 pkt. 1 : 4 w setach. 

     Grupa B: 
“SILVER TOWN” Olkusz – MUKS “BILARD” IKS Tarnów      2 : 0, 
“SILVER TOWN” Olkusz – “TRYBUS” Szymbark                    2 : 1, 
MUKS „BILARD” IKS Tarnów  – „TRYBUS” Szymbark          1 : 2. 
1 miejsce SILVER TOWN Olkusz                        - 5 pkt. 4 : 1 w setach, 
2 miejsce TRYBUS Szymbark                             - 3 pkt  3 : 3 w setach, 
3 miejsce MUKS BILARD IKS Tarnów                - 1 pkt. 1 : 4 w setach. 

     W finale w meczu o I miejsce ARS „MEDICA” Kraków pokonał 
„SILVER TOWN” Olkusz wynikiem 2 : 1 (25:23), (24:26), (15:13). 
     W meczu o III miejsce „GPF” Tarnów pokonał drużynę „TRYBUS” 
Szymbark wynikiem 2 : 1 (25:16), (18:25), (16:14) . 
W meczu o V miejsce „PROMIEŃ” Bochnia oddał mecz walkowerem 2: 
0 na rzecz MUKS „BILARD” IKS Tarnów. Klasyfikacja końcowa Finału: 

1. ARS „MEDICA” KRAKÓW, 
2. „SILVER TOWN” OLKUSZ, 
3. „GPF” TARNÓW, 
4. „TRYBUS” SZYMBARK, 
5. MUKS „BILARD” IKS TARNÓW, 
6. „PROMIEŃ” BOCHNIA. 

     Najlepsze 3 zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy, a pozo-
stałe zespoły statuetki i dyplomy. Statuetki otrzymali też zawodnicy: 
- Najbardziej wszechstronny (MVP) – Sebastian Słomian –  ARS „Medica” ,  
- Najlepszy atakujący  – Michał Skrzypiński – ARS Medica Kraków, 
- Najlepszy rozgrywający  – Jacek Waśko – GPF Tarnów, 
- Najlepszy broniący – Michalina Lux – Kaliś „Silver Town” Olkusz. 

     Zwycięski zespół ARS „MEDICA” Kraków wystąpił w składzie: 
Jacek Marszałek – kapitan, Dariusz Florek, Maciej Klęczar, Łukasz 
Malecki, Dariusz Mika, Grzegorz Silczuk, Michał Skrzypiński i Sebastian 
Słomian. Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Henryk Habel, Stanisław 
Jacher i Sławomir Kozioł. Sędzią Głównym zawodów był Kazimierz 
Bagnicki. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
obecnymi na imprezie byli Aleksander Molczyk i Józef Szczepanek – 
członkowie Zarządu Wojewódzkiego. Organizatorami Wojewódzkiego 
Finału byli: Krzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego TKKF i Kazimierz 
Bagnicki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

W 

Reprezentacja Zakładu Koksownia zdobywcą Pucharu Dyrektora Huty. Puchar za III miejsce w Turnieju z rąk Dyrektora Grzegorza Marachy  
odbiera Leszek Janiczak z Zakładu Energetycznego Huty. 

Zespół „ARS Medica” Kraków – zwycięzca Wojewódzkiego Finału. 
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                  Michalina Lux - Kaliś, najlepsza „libero”, w towarzystwie                                        Zespół „Silwer Town” Olkusz – II miejsce w Finale. 
                Aleksandra Molczyka i Kazimierza Bagnickiego z ZW MTKKF.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   . 

 
Pamiątkowa fotografia najlepszych zespołów i zawodników w Wojewódzkim Finale Małopolskiej Ligi Piłki Siatkowej. 

 

* Kursy trenera i instruktora tenisa stołowego w Dobczycach * 
 

 

 

 

W dniu 13 stycznia 2018 roku TKKF Dobczyce oraz firma DORTEX 
organizują kurs instruktora oraz trenera kl. 1 i 2 w tenisie stołowym. 

Kurs będzie trwał trzy soboty i niedziele. Zajęcia będą prowadzić wy-
kładowcy AWF Kraków. Na kurs trenera kl. 1 obowiązują odrębne 

wymogi. Informacja pod tel. 519 170 650. Koszt kursu 1100 zł. 
zachęcamy do skorzystania z tej propozycji. 
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* 60 lat Ogniska TKKF „Raba” w Bochni * 
 

zanowni Państwo! Ognisko TKKF „Raba” w Bochni jest jednym 
z ośmiu Ognisk TKKF w Województwie Małopolskim, działającym 

nieprzerwalnie od roku 1057, czyli od chwili powołania do życia Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Oficjalnie od chwili założenia 
tego Ogniska, czyli od 22 września 1957 roku, datuje się działalność 
TKKF na Ziemi Tarnowskiej. Pierwszym prezesem tego Ogniska był 
Józef Michałowski. 
     Było to drugie, po Ognisku „Sokół” w Chrzanowie, Ognisko TKKF na 
terenie byłego województwa krakowskiego. Zebranie założycielskie, 
z udziałem 121 członków, odbyło się w sali budynku „Sokoła” przy ul. 
Parkowej w Bochni. Zebrani podjęli jednomyślną uchwałę o powoła-

niu do życia Towarzystwa Gimnastycznego pod nazwą Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko w Bochni, wybierając pierwszy 
Zarząd, w składzie: Józef Michałowski – prezes, Stanisław Żaba i Feliks 
Pilarz – wiceprezesi, Rudolf Chmiel – sekretarz, Wilhelm Dobrzański – 
skarbnik oraz Edward Stańczewski, Józef Kędzierski, Marian Żabczyń-

ski i Józef Kaczmarczyk – 
członkowie.  
     Na przełomie lat 
1950/60 Ognisko pro-
wadziło ożywioną dzia-
łalność rekreacyjną na 
obiektach „Start-Sokół”, 
w jedenastu zespołach 
ćwiczebnych – gimna-
stycznych i w grach 
zespołowych. Pierw-
szymi instruktorami 
w tym Ognisku byli: 
Bolesław Wnęk – sekcja 
gimnastyczna, Edward 
Skwarczewski – gimna-
styka dla młodszych 
i Stanisław Dobranowski 
– sekcja tańców regio-
nalnych i narodowych.  
     Lata 60. XX wieku, to 
początek budowy przy-

stani wodnej nad Rabą 
w Chodenicach, przy 
finansowej pomocy ZW 

Krakowskiego TKKF i Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Krako-
wie. Dzisiaj Ognisko to nosi nazwę TKKF „Raba” i jest w strukturze 
Małopolskiego TKKF, jako członek zwyczajny bezpośredni. W trakcie 
60 lat działalności Ogniska funkcję jego prezesa kolejno pełnili: Józef 
Michałowski, Marian Mastaj, Romuald Geisler, Tadeusz H. Mytnik, 
Kazimierz Bacik i obecny prezes Ryszard Januszek. Najdłużej funkcję 
prezesa pełnił (od 15.05 1973 do 20.01.1998 roku, czyli 25 lat) Tade-

usz H. Mytnik – człowiek legenda, który ma już swe stałe miejsce 
w historii Bocheńskiego i Małopolskiego TKKF.  
     W dniu 23 września 2017 roku w sali kameralnej Miejskiego Domu 
Kultury w Bochni odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 60.lecia 
Ogniska TKKF „Raba” w Bochni, które otworzył Prezes Ogniska Ry-
szard Januszek. Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmar-
łego Kazimierza Bacika, byłego prezesa tego zasłużonego Ogniska. 
Okolicznościowe przemówienie: Historia Ogniska TKKF „Raba” wygło-
sił Tadeusz H. Mytnik – Honorowy Prezes TKKF. W kolejnym punkcie 
programu wystąpił Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochni, który 
na ręce Prezesa Ogniska Ryszarda Januszka wręczył okolicznościowy 

adres („Specjalny List”) w pięknej oprawie, z wyrazami najwyższego 
uznania dla bocheńskiego Ogniska TKKF oraz za publikację książki pt. 
„Zdarzyło się nad Rabą”, która prezentuje niezwykłą historię i dorobek 
Ogniska TKKF „Raba” w okresie 58 lat swego istnienia. Pan Burmistrz 
wręczył również na ręce Tadeusza H. Mytnika okolicznościowy list, 
jako wyraz uznania zasług i podziękowania za 60 lat zaangażowania 
i działalności w Ognisku TKKF „Raba”. 
     Na ręce Pana Tadeusza Mytnika specjalny prywatny ryngraf, 
z wyrazami szacunku i podziękowania za wieloletnią współpracę oraz 
wybitny wkład w propagowanie idei Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej w latach 1957-2017, wręczyła Pani Zofia Czupryna – Hono-
rowa Prezes Małopolskiego TKKF. 
     Z okazji Jubileuszu „Diamentowych Godów” „Medal – 60 lat TKKF” 
za zasługi dla Małopolskiego TKKF, dla Ogniska TKKF „Raba”, na ręce 
pana Ryszarda Januszka wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF Leszek Tytko. 
     Także Prezes Tarnowskiego TKKF Krzysztof Czyż wręczył Prezesowi 
Januszkowi kryształową paterę, jako symbol uznania za szczególne 
zasługi Ogniska „Raba” w upowszechnianiu kultury fizycznej. 
     W dalszej części uroczystego spotkania, w imieniu Zarządu Ogniska 
TKKF „Raba”, prezesi Ryszard Januszek i Tadeusz Cichoń wręczali 
„Medale 60.lecia” za zasługi dla TKKF obecnym na uroczystości go-
ściom i członkom Ogniska, za ich wkład pracy i zaangażowanie 
w działalność społeczną. W sumie Medalami wyróżniono 58 osób. 
    Z kolei nastąpiło zwiedzanie okolicznościowej wystawy, pn. „60 lat 
Ogniska TKKF „Raba” w Bochni. Na tym zakończono oficjalną uroczy-
stość jubileuszową, następnie jej uczestnicy wyjechali autokarem do 
Ośrodka TKKF „Chodenice” na „Spotkanie Przyjaciół przy grillu”. 
W trakcie spotkania zaprezentowano II część wystawy „60 lat TKKF”. 
     Obok przedstawionych już wcześniej uczestników i gości jubile-
uszowego spotkania, udział w nim także m.in. wzięli:  
- Karol Oleksy – Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF. 
- Tadeusz Kowalczyk – członek ZW Małopolskiego TKKF. 
- Bolesław Wnęk – ostatni żyjący członek, założyciel Ogniska „Raba”. 
- Anna Kocot – Maciuszek – Dyrektor MDK w Bochni. 
- Sabina Bajda – Dyrektor MOSiR. 

S 

Przemawia Honorowa Prezes MTKKF Zofia Czupryna. Obok Prezes ZW MTKKF 
Leszek Tytko. W głębi Prezes OGNISKA TKKF „Raba” Ryszard Januszek.  

Tadeusz Mytnik - Honorowy Prezes TKKF,  
prezentuje wręczone Mu wyróżnienia. 

Wyróżnienie z rąk Prezesa Ryszarda Januszka 
odbiera Pani Anette Tomkiewicz – córka Pana 

Tadeusza H. Mytnika. 
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- Marian Biernat – Honorowy Zasłużony Członek Ogniska „Raba”. 
- Przedstawiciele Prasy: Przemysław Konieczny – Redaktor Naczelny 
„Kroniki Bocheńskiej” i Małgorzata Więcek – Cebula – Redaktor „Ga-
zety Krakowskiej. 

     Tym uroczystym akcentem kolejne Ognisko TKKF, prowadzące 
nieprzerwalnie działalność od roku 1957, uczciło Jubileusz „Diamen-
towych Godów” TKKF.  

 

 
 

 *XVI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 

o „Złotą Rakietkę” w badmintonie * 
istrzostwa rozegrano w niedzielę 26 listopada 2017 roku w dużej 
hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A 

w Krakowie. Organizatorem imprezy był Zarząd Wojewódzki Małopol-

skiego TKKF. W gronie Partnerów imprezy było Województwo Mało-

polskie i Gmina Miejska Kraków, a obsługę medialną Mistrzostw 
zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. Celem imprezy było: 
- popularyzacja badmintona wśród mieszkańców Krakowa i woje-
wództwa małopolskiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
- propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową, 
- wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich po-
między uczestnikami, 
- wyłonienie najlepszych amatorów badmintona w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
     Zgodnie z Regulaminem Mistrzostwa w klasyfikacji indywidualnej 
rozegrano w 9 kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć: 
– Szkoły Podstawowe – ur. 2007 – 2004 / 9 – 12 lat / 
– Gimnazja – ur. 2003 – 2001 / 13 – 15 lat / 
– Szkoły Średnie – ur. 2000 – 1997 / 16 – 19 lat / 
– Mężczyźni (w czterech kategoriach wiekowych /  
ur. 1996 – 1976 / 20 – 40 lat /, 
ur. 1975 – 1961 / 41 – 55 lat /, 
ur. 1960 – 1946 / 56 – 70 lat /, 
ur. 1945 – i wcześniej / od 71 lat ) 
– Kobiety (w trzech kategoriach wiekowych): 
ur. 1996 – 1976 / 20 – 40 lat /, 
ur. 1975 – 1957 wcześniej /41-60 lat/, 
ur. 1956 i wcześniej /60+/. 
– Deble (mogły brać udział pary mieszane).  
    W Mistrzostwach udział wzięły ekipy i zawodnicy indywidualni m.in. 
z Pleśnej, Myślenic, Tomic k. Wadowic, MKS KSOS Kraków, w tym 
także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 
    Oprócz zawodników polskich w zawodach udział wzięła czterooso-
bowa ekipa z Indii: Pani Juhi Ray i panowie: Narasimha Bolla, Soumya 
Chakraboti i Subbaraju Naoimpalli. W kategorii mężczyzn 20-40 lat 
zawody rozegrano systemem pucharowym, a w pozostałych katego-
riach i grupach wiekowych systemem „każdy z każdym”. 
I. W kategorii Szkół Podstawowych uzyskano następujące wyniki: 
- w grupie dziewcząt walczyło 5 zawodniczek. I miejsce zajęła Julia 
Dec, miejsce II Aleksandra Kurkiewicz, III Izabela Kula, IV Anna Dziko-
wicz, a V Patrycja Dec. 
 - w zawodach chłopców walczyło 8 zawodników w dwóch grupach po  
czterech zawodników. Z grupy I do dalszych gier awansowali Adam 
Konieczny i Wiktor Bylica, a z grupy II Wiktor Gałczyński i Mateusz 
Brodzik. W tej kategorii wiekowej zwyciężył Adam Konieczny, miejsce 

M 

Uczestnicy uroczystego spotkania z okazji 60.lecia Ogniska TKKF „Raba”. Życzenia z gratulacjami składa Prezesowi Januszkowi 
Pan Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni. 

Tadeusz Kowalczyk - Organizator zawodów, w towarzystwie ekipy hinduskiej. 

Biuro zawodów: Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy   
 i Pani Katarzyna Wójcik – Sędzia Główny zawodów. 
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II zajął Wiktor Gałczyński, III Mateusz Brodzik, a IV Wiktor Bylica. 
II. W kategorii Gimnazjów uzyskano następujące wyniki: 
- w grupie dziewcząt walczyło 4 zawodniczki: Zwyciężyła Zuzanna 
Kojda, miejsce II zajęła Nadia Morawska, III Daria Gącierz, a IV Alek-

sandra Biga. 
- w kategorii chłopców walczyło 8 zawodników w dwóch grupach po 
czterech zawodników. W I grupie miejsce I zajął Marcin Kobiałka, a II 
Karol Czermak. W II grupie miejsce I zajął Mateusz Walas, a II Wiktor 
Sajdak. W tej kategorii wiekowej zwyciężył Marcin Kobiałka, miejsce II 
zajął Karol Czermak, III Mateusz Walas, a IV Wiktor Sajdek. 
III. W kategorii szkół średnich walczyło trzech zawodników: zwyciężył 
Maciej Nagły, miejsce II zajął Tomasz Lesiak, a III Szymon Frączek. 
IV. W kategorii kobiet 16-40 lat walczyło 7 pań w dwóch grupach. 
W grupie I miejsce I zajęła Małgorzata Płachta, miejsce II Dorota 
Gałczyńska, a III Magdalena Seńczyszyn. W grupie II zwyciężyła Ewa 
Kałuża, a miejsce II zajęła Izabela Musiał. Te cztery zawodniczki prze-
szły do dalszych gier. W tej kategorii zwyciężyła Ewa Kałuża, miejsce II 
zajęła Małgorzata Płachta, III Dorota Gałczyńska, a IV Izabela Musiał. 

V. W kategorii kobiet 41-60 lat walczyło trzy zawodniczki. Zwyciężyła 
Małgorzata Majerska, miejsce II Beata Sorys, a III Helena Wszołek. 
VI. W grupie kobiet 60+ walczyło 3 zawodniczki. W zawodach zwycię-
żyła Magdalena Szegiera, miejsce II Elżbieta Lis, a III Elżbieta Turska. 
VII. W kategorii mężczyzn 20-40 lat walczyło 16 zawodników syste-
mem pucharowym. Zwycięzcą tej kategorii został Tomasz Matoga, 

miejsce II zajął Przemysław Obara, III Jakub Pieczara, a IV Filip Bo-
dziarczyk. 
VIII. W kategorii mężczyzn 41-55 lat walczyło 10 zawodników, 

w dwóch grupach po pięciu zawodników. Z grupy I do dalszych gier 
awansowali Zbigniew Kacprzak i Bartłomiej Jurek, a z grupy II Bartek 
Musiał i Piotr Majerski. W tej grupie wiekowej zwyciężył Bartek Mu-
siał, miejsce II zajął Zbigniew Kacprzak, III Bartłomiej Jurek, a IV Piotr 
Majerski. 
IX. W kategorii mężczyzn 56 -70 lat walczyło 4 zawodników. W zawo-
dach zwyciężył Maciej Kozieł, miejsce II zajął Krzysztof Stalski, miejsce 
III Olaf Bar, a IV Jacek Kwiatkowski. 
X. W grupie mężczyzn 71+ walczyło trzech zawodników. Zwyciężył 
Ignacy Tokarz, miejsce II zajął Władysław Kućmierczyk, a miejsce III 
Janusz Rżewski. 
XI. Gry deblowe rozegrano z udziałem 18 par zawodników systemem 
pucharowym/mieszanym. Zwyciężyła para: Tomasz Matoga – Małgo-
rzata Płachta, miejsce II zajęła para: Maciej Nagły – Mateusz Walas, 
a miejsca III – IV ex aequo pary: Jan Bezak – Jacek Opach oraz Bartło-
miej Jurek – Maciej Kozieł. 
    Łącznie w grach pojedynczych i deblu odnotowano 107 osobostar-
tów. Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była Patrycja Dec, a zawod-
nikiem najstarszym Janusz Rżewski.  
     W klasyfikacji na najliczniejszą ekipę I miejsce zajęła ekipa MKS 
KSOS Kraków, miejsce II TKKF „Uklejna” Myślenice, a III UKS Pleśna.  
     Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF stronę 
techniczną i organizacyjną Mistrzostw zabezpieczali: Karol Oleksy - 
Wiceprezes MTKKF oraz Katarzyna Oleksy i Tadeusz Kowalczyk – 
członkowie Zarządu Wojewódzkiego. Sędzią Głównym Mistrzostw 
była Pani Katarzyna Wójcik. Nagrody dla najlepszych zawodników 
w grach pojedynczych i deblu oraz dla najliczniejszych ekip, w postaci 
statuetek, dyplomów, okazjonalnych koszulek i innych ciekawych 
upominków rzeczowych wręczał Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF Leszek Tytko, przy współudziale uczestniczących w obsłudze 
techniczno-organizacyjnej członków Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
Trzy najliczniejsze ekipy otrzymały pamiątkowe puchary. 
     Zawody przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopol-
skiego i Gminy Miejskiej Kraków. Rozgrywki przebiegały w miłej, 
koleżeńskiej atmosferze sportowej. 

XVIII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 
 TKKF w kręglach -  Memoriał im. Fr. Czesława Klinika 

 
 dniu 25.11.2017 r. na automatycznej kręgielni w Brzesku odby-
ły się XVIII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach 

– Memoriał Fr. Czesława Klinika. Turniej ten, jako pierwszy z kolei, 
rozgrywany był w ramach obchodów jubileuszowych 60-lecia Mało-
polskiego TKKF.   
     Głównym organizatorem imprezy, której celem jest popularyzacja 
gry w kręgle, rozwój kręglarstwa, jako sportu dla każdego oraz nawią-
zywanie i utrzymywanie kontaktów sportowo-rekreacyjnych, był 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, przy współudziale Ogniska 

TKKF „Sokół” Brzesko. Sponsorem turnieju był Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.  
     Otwarcia Mistrzostw dokonał Marek Serwin - Prezes Zarządu Ogni-
ska TKKF „Sokół” Brzesko, w obecności członków Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF: wiceprezesa Karola Oleksego i Katarzyny 
Oleksy. Turniej rozegrano w następujących kategoriach wiekowych: 
- dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2006) 
- młodziczki / młodzicy (ur. 01.07.2003 – 30.06.2006) 
- juniorki / juniorzy młodsi (ur. 01.07.1999 – 30.06.2003) 

W 

Cztery najlepsze pary deblowe w gronie organizatorów. Państwo Sorysowie - opiekunowie sekcji badmintona UKS w Pleśnej,  
w towarzystwie Tadeusza Kowalczyka – Organizatora zawodów. 

Najlepsze badmintonistki w kat. 60+ w towarzystwie Organizatorów. 
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- juniorka / junior (ur. 01.07.1994 – 30.06.1999) - seniorka / senior 
(ur. przed 01.07.1994) - dodatkowo wprowadzono kategorię „open” 
dla dzieci z Gminy Szczurowa. Klasyfikacja prowadzona była indywi-
dualnie we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy w kategorii 
wiekowej dziewczynki/chłopcy, młodzicy/ młodziczki, juniorzy młodsi/ 
juniorki młodsze oraz juniorki/juniorzy oddawali 40 rzutów do peł-

nych kręgli (na każdym torze automat ustawiał 9 kręgli) po 10 rzutów 
na torze.  W kategorii seniorzy - zawodnicy oddawali po 60 rzutów do 
pełnych kręgli, po 15 rzutów na torze. W kategoriach seniorzy - męż-
czyźni, po eliminacjach odbył się finał, w którym startowało 8 zawod-
ników. Rozegrany został też turniej „VIP-ÓW, po 5 rzutów do pełnych 
kręgli na torze. W zawodach uzyskano następujące najlepsze wyniki: 

 

Kategoria - dziewczynki: 
1.Kramer Berenika   154 pkt 
Kategoria - chłopcy:  
1.Bodura Bartosz 179 pkt. 
2.Morawiec Piotr  138 pkt. 
3.Filipek Kamil                                    106 pkt. 
Kategoria – młodziczki: 
1.Chrabąszcz Julia 220 pkt. 
2. Cebula Izabela 193 pkt. 
3. Mleczko Anna  187 pkt. 

Kategoria – młodzicy: 
1.Hajdo Rafał  219 pkt. 
2.Łazowski Jan 211 pkt. 
3. Zastawnik Gabriel 206 pkt. 
Kategoria - juniorki młodsze: 
1 Cebula Natalia 231 pkt. 
2.Bodura Julia 228 pkt. 
3.Batko Klaudia                                  206 pkt. 
Kategoria - juniorzy młodsi:  
1. Pośladek Bartosz                            243 pkt. 
2 .Kuryło Jakub 233 pkt. 
3. Łazowski Łukasz                             230 pkt. 

Kategoria – juniorzy: 
1.Czernecki Damian                          200 pkt. 
Kategoria - dziewczynki „open” Szczurowa: 
1.Opioła Izabela                                117 pkt. 
2.Guzek Anna                                    116 pkt. 
3.Niewola Julia                                    67 pkt. 
Kategoria - chłopcy „open” Szczurowa: 
1.Górka Aleksander                          133 pkt. 
2.Niewolak Jan                                  128 pkt. 
3.Żelazo Kamil                                   107 pkt. 
Kategoria – seniorki: 

1.Pacewicz Katarzyna          EL. 309 pkt.     +   F. 314 pkt.         =  623 pkt. 
Kategoria: seniorzy:                   Finał                     Suma   
1. Baran Grzegorz                          387          +          352    =   749 pkt.  
2. Zuzia  Krzysztof                          368          +          362    =   730 pkt.  
3. Kociołek Marcel                         368          +          361    =   729 pkt. 
4.Kordecki Bartłomiej                   352          +          374    =   726 pkt. 
5.Czernecki Damian                       353          +         372   =    725 pkt. 
6.Serwin Marek                              350          +          367   =    717 pkt. 
7.Baran Jakub                                 350          +          303   =    653 pkt. 
8.Baniak Antoni                              324          +          323   =    647 pkt. 
9.Fudala Michał                                                                                  341 pkt. 
10.Szydłowski Maciej                                                                         318 pkt. 

   

 
   W kategorii dzieci prowadzona była dodatkowo osobna klasyfikacja 
dla uczestników turnieju ze Szczurowej. 
Za I, II i III miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymali 
medale i dyplomy. Zwycięzcy w kategoriach dzieci i młodzieży oraz 
seniorka/senior otrzymali statuetki. Dekoracji dokonali: 

- Karol Oleksy – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, 
- Marek Serwin – Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko, 
-  Bogumił Kulka – Sędzia Główny Mistrzostw, 
- Katarzyna Oleksy – Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
     W trakcie zawodów rozegrano turniej VIP-ów. Po niżej jego wyniki: 

Bartosz Pośladek i Natalia Cebula – 
najlepsi: junior młodszy i juniorka młodsza. 

Ogólny widok kręgielni – podejście do wykonywania rzutów. 

Dekoracja VIP-ów. Od lewej: Marek Serwin, 
Karol Oleksy i Katarzyna Oleksy. 

Pamiątkowa fotografia w gronie organizatorów. 
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1. Oleksy Karol -  Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, 
2. Serwin Marek – Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko, 
3. Oleksy Katarzyna - Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, 
4. Filipek Piotr - zaproszony gość.     
     Za pierwsze miejsce wręczona została statuetka. Wszyscy VIP-owie 
otrzymali medale i dyplomy. W Mistrzostwach wzięło udział 57 osób 
z następujących miejscowości województwa małopolskiego: Brzesko, 
Szczurowa, Strzelce Małe, Jadowniki, Niedzieliska, Rajsko, Strzelce 

Wielkie, Zaborów, Wola Przemykowska i Uście Solne. Impreza prze-
biegała w bardzo miłej atmosferze, stworzonej przez uczestników 
i organizatorów. Obiekt był udekorowany flagami TKKF i banerami  
Małopolskiego TKKF. Sędzią głównym XVIII Otwartych Mistrzostwach 
Małopolskiego TKKFw kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika był 
Bogumił Kulka, a sędziami sekretarzami: Katarzyna Oleksy , Marek 
Serwin oraz  Karol Oleksy wolontariusz. 

Dekoracja najlepszych 

zawodników Mistrzostw 
 

* Opowieść wigilijna * 
zanowni Państwo! Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia – dla mnie już po 
raz siedemdziesiąty. W tym przedświątecznym czasie odżywają wspo-

mnienia, odtwarzając w pamięci dawne obrzędy i zasłyszane zdarzenia, 
a w wigilijny wieczór kultywujemy stare tradycje i zwyczaje. Przygotowania do 
Świąt muszą być drobiazgowe i angażujące. Jest to niezwykły czas, zatem 
i przygotowania mają być wyjątkowe, jednak w natłoku spraw przyziemnych 
gubimy to, co winno być najpiękniejsze: radość, ciepło i atmosferę, wyniesione 

w dzieciństwie z rodzinnego domu.   
   W ten przedświąteczny czas nasze bab-
cie, mamy i żony sięgają – chociaż już coraz 
rzadziej, na dno wiekowych kufrów 
i zakurzonych szaf, wysupłując z ich wnę-
trza pożółkłe kartki zapisków i pamiętni-
ków, z przepisami na wigilijne jadła, przy-
smaki i znakomite nalewki. Dziś młodsze 
już pokolenia z nutką niedowierzania 
i z przymrużeniem oka podchodzą do tych 
zwyczajów i obrzędów, jednak wciąż 
w naszych sercach tli się mała nadziei, że 
w miarę upływu lat przywiązanie do naro-
dowych tradycji, wierzeń i obyczajów 
całkiem nie aginie. A jak naprawdę będzie? 
O tym sami się przekonamy. 

     Szanowni Państwo! Rok temu w świątecznym „Kurierze” Nr 18 przypomnia-
łem znaczenie bożonarodzeniowego drzewka, symbolu trwania i odradzania 
się życia, oraz związanych z zielonym drzewkiem zwyczajów i obrzędów - tych 
dawnych, staropolskich, stosowanych przez naszych przodków, hołdujących 
wiernie tradycję i kulturę narodową, jako wyraz polskości i niepodległości.  
     Za kilka dni żegnamy rok 2017 - rok Jubileuszu 60.lecia TKKF, który kończy-
my z dumą i podniesionym czołem, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, 
że nasze wspólne działania i dokonania nie będą zapomniane. Z tym przekona-
niem sięgam do swej pamięci i zdarzeń sprzed wielu lat.  
    W latach mojej młodości, jak nakazywała tradycja, w okresie wigilijno-
świątecznym po wioskach i miasteczkach z „gwiazdą” „turoniem” oraz koni-
kiem chodzili wędrowni kolędnicy. Zwykle w większości domów starano się ich 
przyjąć, zarówno w domach bogatych i tych biedniejszych, które były 
w większości. Do takich wspomnień chcę wrócić.    
     Było to 60 lat temu w mojej rodzinnej wiosce Wesołów. W pewien gru-
dniowy wieczór do domu Jana i Anieli Skryjomskich weszli wędrowni kolędnicy 

z „turoniem”. Skryjomscy byli ubogą, lecz bogobojną rodziną, więc jak nakazy-
wał obyczaj chcieli godnie ich przyjąć. Po zakończonym występie Jan sięgnął do 
kredensu po banknot pięciozłotowy, wręczając go kolędnikom. Gdy ci odeszli – 
o zgrozo - zauważył, że w kredensie brak jest banknotu pięciusetzłotowego – 
całej oszczędności rodziny, ciułanej przez domowników na tzw. czarną godzi-
nę. Miast popularnego „górala” w kredensie, zwinięta w mały rulonik, leżała 
czerwona piątka, przeznaczona dla kolędników. Odkrywszy swoją pomyłkę Jan 
wybiegł z domu za nimi, ale tych już nie było – zapewne z tak sutym datkiem 
szybko wrócili do domów. Nikt w okolicy ich nie znał i Jan banknotu już nie 
odzyskał. Odtąd Jan i Aniela Skryjomscy kolędników do domu już nie wpuścili.   

* 
     Dawniej w zimowe, długie wieczory, gdy w wiejskich domach radia i telewi-
zji jeszcze nie było, opowiadano wiele ciekawych zdarzeń i zasłyszanych wieści 
ze świata. Niektóre zdawały się być prawdziwe - przynajmniej tak twierdzono. 
     Jan Skryjomski należał do pracowitych i prawdomównych ludzi. Owszem 
czasem lubił się napić, ale znał swoją normę i raczej się nie upijał. W pewnym 
okresie życia pracował nad Dunajcem przy wybieraniu żwiru i wycinaniu „fa-
szyny”. Było to obok starego mostu w Melsztynie, którego dzisiaj już nie ma. 
Zwykle w porze obiadu Jego koledzy szli do pobliskiego baru, aby coś zjeść 
i wypić kufel piwa, a On zostawał nad rzeką, rozkoszując się swojskim jadłem, 
gdyż Jego żona zawsze mu coś przyrządziła, aby nie włóczył się po knajpach. 
Zazwyczaj siadał pod rozłożystym drzewem, chwaląc po cichu Boga i swoją 
żonę Anielę. W ten osobliwy sposób mijały dni i lata. 
    Pewnego razu, jak zwykle, koledzy Janka poszli do pobliskiego baru, a  On 
siadł sobie w zacisznym miejscu nad rzeką, by zjeść posiłek i odrobinę odsap-
nąć. Zbliżało się południe, gdzieś w dali na „Anioł Pański” płynął głos kościel-
nych dzwonów, a tafli wody w Dunajcu nie zmącił nawet najlżejszy podmuch 
wiatru. Dzień był bardzo upalny, więc ocierając pot z twarzy Jasiu z lubością 
patrzył na roztańczone fale Dunajca, czekając na kolegów. Wyjmując z torby 
pajdę swojskiego chleba, i jedząc zauważył, jak z nurtu rzeki wyszedł na plażę 
jakiś nieznany chłopiec, kierując się w jego stronę. Od rzeki powiało chłodem, 
co o tej porze dnia zdało się być normalne, dlatego Janek pomyślał, że ktoś 
przepłynął Dunajec i chce zapytać o drogę lub o godzinę. Jednak, gdy chłopiec 
był już dość blisko, jakieś dziwne uczucie nim zawładnęło, więc głośno krzyknął 
- skąd jesteś?, a możeś głodny?  Chłopak nie odpowiadał i zbliżał się ku niemu, 
więc Jasiu złapał siekierę i krzyknął wystraszony - nie podchodź!, bo jak cię 
palnę! - 

S 
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     To także nic nie dało, Jaśka ogarnął strach i zamarł z przerażenia, a gdy po 
chwili się ocknął z wysiłkiem zrobił znak krzyża. W momencie zerwał się wiatr, 
w rzece zawirowała woda i nagle wszystko ucichło, jak gdyby nic się nie stało. 
Gdy całkiem oprzytomniał - pomyślał, że był to zły sen, ale na piasku widniały 
świeżutkie ślady stóp, biegnące w stronę rzeki. Dopiero teraz zrozumiał, że 

było to naprawdę, a ludzką postać zapewne przybrał topielec i na znak krzyża 
wrócił w swoje „zaświaty”. 
    Jeszcze dość długo Jankowi koledzy dokuczali, śmiejąc się z jego wizji. 
Wkrótce nadszedł kres Jego życia i o tym dziwnym zdarzeniu dość szybko 
zapomniano. Co z tamtych odległych lat w mojej, wówczas dziecięcej głowie 

zostało, starałem się opowiedzieć. Życzę zdrowych, spokojnych Świąt! 

 
 

 
 

* Kącik poezji i humoru * 
Redaguje Władysław Łopatka 

 
 
                                      

Szanowni Państwo! Sportowcy też zajmują się poezją.                    
W wydaniu Nr 24 „Kuriera” zamieściłem dwa wybrane 
wiersze z tomiku Pana Wiktora Pawła Piwowarskiego – 
Prezesa TKKF Dobczyce, trenera i zawodnika tenisa sto-
łowego. Dziś mam przyjemność przedstawić dwa utwory 
z tomiku wierszy mojego kolegi Aarne Puu, wspaniałego 
tenisisty stołowego, wielokrotnego Mistrza Krakowa 
i Polski - Amatorów i Weteranów. Tenis stołowy to jego 
życiowa pasja.  
     W roku 2000 w Nowej Rudzie, grając z nim w parze 
deblowej, zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski 
Weteranów. Aarne jest rodowitym Estończykiem i pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a Jego zawodową profesją jest m.in. z filologia węgierska. 
Mieszkając od wielu lat w Polsce z tą domeną związał 
swe życie na dobre i na złe. Mam wielką satysfakcję, że 
poznałem tego wspaniałego człowieka, tenisistę stoło-
wego, tłumacza literatury i uznanego poetę. Poniżej dwa 
wiersze z Jego licznych tomików. 

                                                  

 
 

Wiosna w Krakowie 

Pani 
jesteś 
trochę smutna 
i trochę wesoła 
czasem gubisz kolczyki 
a czasem zostawiasz 
rękawiczki w tramwaju 
to nic proszę Pana 
mam nadzieję 
że wkrótce to minie 
ze mną prawie 
zawsze na wiosnę 
tak jest 
a szczególnie 
w maju 
  

 Pytania  

Kto 
nauczył nas piec chleb 
grać na wiolonczeli 
budować mosty 
i chiński mur 
tańczyć i kochać 
płakać i nienawidzić 
kto nauczył nas 
odkrywać nowe lądy 
i zabijać bliźnich… 
siedząc w przytulnej kawiarni 
nieopodal geograficznego 
Centrum Europy 
wciąż zadaję 
sobie te 
pytania 

 
 

Aarne Puu 
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    Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, wszystkim członkom, działaczom 

i sympatykom Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, Władzom Wojewódzkim i Zarządowi 

Głównemu TKKF, Władzom Samorządowym 
Miast i Gmin, Władzom Województwa Małopol-
skiego i Władzom Miasta Krakowa - życzy Za-
rząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej. 
     Niech w wigilijny wieczór, w Roku Jubileuszu 
60.lecia Małopolskiego TKKF, spełnią się wszyst-
kie Wasze najskrytsze myśli i marzenia.                                                                                                                            

Szczęśliwego Nowego Roku                         Do życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny 
                                                                                   Małopolskiego TKKF”. 

 

Żegnamy naszych przyjaciół i kolegów 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że z grona naszych 
kolegów odszedł na zawsze Jurek Żbik, dobry i szlachetny czło-

wiek, zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla wszystkich. Jurka poznałem 
wiele lat temu. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku przychodził 
z rakietką pingpongową na salę „Energoprojektu” przy ul. Mazo-
wieckiej 21 w Krakowie, gdzie nasz niezmordowany przyjaciel Ma-
rian Zgała prowadził poniedziałkowe turnieje tenisa stołowego. Tak 
było wiele lat temu. Jeszcze niedawno, pomimo podeszłego wieku, 
do ostatnich chwil życia brał czynny udział w życiu Ogniska TKKF 
„Delfin”, którego był członkiem. Gdy Stawał przy stole pingpongo-
wym, to emanowała od niego energia i poruszał się jak nastolatek, 
co wzbudzało niekłamany podziw tych, którzy go obserwowali 
w grze. Brał czynny udział w organizowanych przez Ognisko turnie-
jów singlowych i deblowych. Wielokrotnie zajmował miejsce na 
podium. Dzisiaj wśród nas Go już nie ma. Do chwały Ojców odszedł 
wspaniały człowiek i życzliwy kolega. Miał 93 lata. W dniu 30 paź-
dziernika 2017 roku na Cmentarzu w Batowicach żegnali Go najbliżsi 
oraz koledzy z Ogniska TKKF „Delfin”. Jurek na zawsze zostanie 
w naszej pamięci. 

 

 

 
 głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 
4 listopada 2017 roku w wieku 78 lat zmarł po ciężkiej chorobie 

długoletni działacz Zrzeszenia LZS Leszek Rzeszuto. ŚP. Leszek Rze-
szuto urodził się 10 czerwca 1939 roku, 
do Zrzeszenia wstąpił w 1986 roku, 
pełnił w nim szereg odpowiedzialnych 
funkcji, które sprawo  wał do ostatnich 
dni swojego życia, między innymi od 
2000 roku był członkiem Prezydium 
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe. Z wykształcenia był 
geografem, często uczestniczył 
w imprezach turystycznych, organizo-
wanych przez Krajowe i Małopolskie 
Zrzeszenie LZS. Były dyrektor dwóch 

krakowskich szkół, przez Koleżanki i Kolegów popularnie zwany 
„Profesorem”. Kurator sądowy, członek Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka. Jego praca była ceniona i dostrzegana, został za nią wielo-
krotnie wyróżniony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą 
Odznaką „Za Zasługi dla Sportu” i Odznaką „Zasłużony Działacz LZS”.  
    ŚP. Leszek był również działaczem Małopolskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej. Na przełomie lat 70/80 XX wieku był 
członkiem władz wojewódzkich Krakowskiego TKKF, pełniąc funkcję 
wiceprezesa i sekretarza Zarządu Wojewódzkiego. Odszedł wspania-
ły człowiek, nasz działacz, kolega i przyjaciel.  
     Leszek spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie-Bielanach 
przy ulicy Marszałka Mikołaja Wolskiego, a uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w środę 8 listopada 2017 roku o godzinie 13.00. Cześć 
Jego pamięci. 
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Tenisiści stołowi Ogniska TKKF „Delfin”: drugi od lewej Ś.P. Jerzy Żbik 
w towarzystwie kolegów i koleżanek z Ogniska „Delfin”. Pierwszy od 

lewej: były tenisista stołowy - Ś. P. prof. Mirosław Gregoraszczuk,  

Ś†P Leszek Rzeszuto 
1939-2017  
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Z upływem czasu z biegiem lat … 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Janusz Borek 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 „Dziennik Polski”:  23-24 maj 1965 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 ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 
 
 

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

NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka - Re-
daktor naczelny, Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu. 

http://www.tkkf.com/

