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* Z obrad Prezydium Zarządu  

Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF * 
 

zanowni Państwo! Czwarty kwartał każdego roku jest bardzo 
pracowitym okresem w działalności Małopolskiego TKKF. Jak 

zwykle w miesiącach - październiku, listopadzie i grudniu organi-
zowane są liczne imprezy i ogólnopolskie turnieje, takie jak: 
Marsz Tafisa, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi 
i w Trójboju Siłowym, Ogólnopolski Turniej Siatkówki „Wawel-
skiego Smoka”, Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach, 
Finał Wojewódzki „Grand Prix” w Tenisie Stołowym, Otwarte 
Mistrzostwa MTKKF w Szachach o „Krakowskiego Lajkonika”, 
Finał Wojewódzki MTKKF w Piłce Nożnej oraz inne imprezy, 

organizowane przez Zarząd Wojewódzki i Ogniska w strukturze 
Małopolskiego TKKF. Do tego dochodzi jeszcze wojewódzkie 
podsumowanie tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin i kilka imprez, związanych z obchodami 70.lecia Nowej 
Huty, a także bieżące sprawy organizacyjne i zagadnienia, takie 
jak: przyjęcie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 
2020, analiza stanu organizacyjnego w Małopolskim TKKF, stan 
realizacji programów i planów pracy i budżet na rok przyszły.  
     Wszystko to wymaga dużo pracy, a przede wszystkim zabez-
pieczenia stosownych środków finansowych, których zdobycie 
nie jest łatwe. Mając to wszystko na uwadze 28 października 
2019 roku w siedzibie Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZW Mało-
polskiego TKKF z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz 
przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedze-
nia Prezydium, odbytego w dniu 28.09.2019, oraz przyjęcie pro-
tokołu - ref. sekretarz Dorota Radomska. 
3. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedze-
nia Zarządu Wojewódzkiego z dnia 29.09.2019 r. – ref. sekretarz 
Dorota Radomska. 
4. Ocena wykonania zadań, przyjętych do realizacji w III kwarta-
le2019 r.– ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
5. Ocena imprez sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzonych 
w październiku 2019 r.: 

- XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Wyciska-
niu Sztangi Klasycznym i w V Trójboju Siłowym Klasycznym, odby-
tych w dniu 5.10.2019 w Zielonkach – ref. prezes Leszek Tytko 
i wiceprezes Karol Oleksy,                        
- Małopolskiego Marszu Tafisa, odbytego w dniu 6.10.2019 
w Kłaju – ref. prezes Leszek Tytko i wiceprezes Karol Oleksy, 
- XVI Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki kobiet i mężczyzn 
„Wawelskiego Smoka” (26-27.10.2019 r.) w Krakowie – ref. pre-
zes Leszek Tytko.  
6. Informacja o przygotowaniach do przeprowadzenia:                                                 

- XX Otwartych Mistrzostw MTKKF w kręglach – Memoriał Cze-
sława Fr. Klinika w Brzesku – ref. wiceprezes Karol Oleksy,  
- Finału Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w siatkówce (ref. 
Prezes Leszek Tytko),  
   - Finału Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w piłce nożnej – 
ref. prezes Leszek Tytko, 
- XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w badmintonie 
o „Złotą Rakietkę” - ref. prezes Leszek Tytko, 
- Wojewódzkiego podsumowania XXV edycji STMiG 2019 – ref. 
Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna, 
- XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Szachach 
o „Krakowskiego Lajkonika” – ref. prezes Leszek Tytko, 
- Turnieju „Jesień 2019” z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym – ref. Władysław Łopatka, 
- Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” w tenisie stołowym – ref. 
Władysław Łopatka. 
7. Przedstawienie i omówienie propozycji kalendarza imprez 
sportowo-rekreacyjnych w zakresie sportu powszechnego i spor-
tu wszystkich dzieci o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, 
lokalnym na rok 2020, organizowanych przez Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8. Analiza stanu organizacyjnego w Małopolskim TKKF - ref. wi-
ceprezes Karol Oleksy. 
9. Zatwierdzenie wydania nr 4 ,,Kuriera Małopolskiego TKKF” - 
ref. redaktor „Kuriera” Władysław Łopatka.     
10. Wolne wnioski i sprawy różne 
11. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 

S 

Członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  
Małopolskiego TKKF w trakcie obrad. 

Przerwa na herbatkę podczas obrad Prezydium. 
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     Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, przy omawianiu stopnia 
przygotowania imprez sportowych w listopadzie i grudniu 2019 
roku, Prezydium przyjęło następujące terminy ich realizacji: 
- Turnieje halowe siatkówki i piłki nożnej dzieci i młodzieży 
z okazji Święta Niepodległości Polski – 7 listopada 2019 r. 
- XX Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach – 
Memoriał Czesława Fr. Klinika - 16 listopada 2019 r. (Brzesko). 
- Finał Wojewódzki Ligi Małopolskiego TKKF w Siatkówce – 24 
listopada 2019 r. (Tarnów). (Wcześniej w dniu 11 listopada, 
z okazji Święta Niepodległości, w Tarnowie odbędzie się okazjo-
nalny turniej piłki siatkowej). 
- Finał Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Piłce Nożnej – 
- XVIII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie 
o „Złotą Rakietkę” – 17 listopada 2019 r., 

- XIV Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Szachach 
o „Krakowskiego Lajkonika” – 1 grudnia 2019 r. (Dobczyce). 
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF „Jesień 2019” – 16 listopada 2019 r., 
- Finał Wojewódzki „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie 
Stołowym – 1 grudnia 2019 r., 
     Ponadto w dniu 26 listopada 2019 r. w Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej „Manggha” odbędzie się wojewódzkie podsumo-
wanie jubileuszowej XXV edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin – 2019. Będzie to jednym z punktów imprezy wręczenia 
nagród za wybitne osiągnięcia sportowe o istotnym znaczeniu dla 
województwa małopolskiego – tzw. Małopolski Laur Sportu. 
     Do rozpatrywanych w trakcie posiedzenia tematów Prezydium 
przyjęło stosowne uwagi i wnioski. 

 

 XVII Ogólnopolski Turniej siatkówki  
Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka” 

 
 dniach 26-27 października 2019 w Krakowie rozegrano 
XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn 

„Wawelskiego Smoka”. Celem imprezy była popularyzacja siat-
kówki amatorskiej na szczeblu ogólnopolskim i wyłonienie naj-
lepszych drużyn kobiet i mężczyzn w rywalizacji zespołowej. 
   Głównym organizatorem Turnieju było Małopolskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy współpracy Ogniska TKKF 

 

„Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ”. Impreza odbyła się 
dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, 
Gminy Miejskiej Kraków, Marka Thiera - właściciela firmy „Mało-
polanka”, Term „Gorący Potok” Czarny Dunajec oraz Centrum 
Rozwoju „Com Com Zone” i MOS „Wschód” Kraków.  

     Wsparcia medialnego imprezie udzielił Kurier Małopolskiego 
TKKF. W Turnieju wzięły udział 32 zespoły (16 żeńskich i 16 mę-
skich) z takich miejscowości jak: Jastrzębie Zdrój, Kielce, Często-
chowa, Skoczów, Gliwice, Łódź, Warszawa, Rabka Zdrój, Ujsoły, 
Łaziska, Skarżysko Kamienna, Stalowa Wola, Katowice, Żywiec, 

Czechowice-Dziedzice, Kraków i jeden zespół z Wiednia. Turniej 
rozegrano zgodnie z przepisami PZPS z podziałem na grupy. 
Mecze prowadzone były na hali COM COM ZONE, Suche Stawy, 
Szkoły Aspirantów PSP oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 89 i Zespołu Szkół Salezjańskich na os. Piastów. 
    Wśród kobiet zwyciężyła drużyna TKKF „Apollo” Kraków, II 
miejsce zajęła drużyna „Mi…mi” Łódź, III miejsce FC „Silesia” 

Katowice, a na IV miejscu Turniej zakończyła drużyna „Bez Obaw” 
Kraków. MVP Turnieju zostały: Fatima Balza (TKKF „Apollo”), 
Agata Gwardecka („Mi…mi” Łódź), Michalina Konsek – FC („Sile-
sia” Katowice), Agnieszka Oraczewska (Bez Obaw) Kraków. 
     Wyniki fazy play off - Ćwierćfinały: 
 1. „Mi…mi” Łódź – KRS TKKF „Jastrzębie” Jastrzębie Zdrój 2:0 

(20:10, 20:13)  

2. „BEZ OBAW” Kraków – „Dana Gameb” Skarżysko Kamienna 2:0 

(20:15, 20:16) 

3. FC „Silesia” Katowice – „Dziewczyny Bez Spiny” Poznań 2:0 

(20:16, 20:7) 

4. TKKF Apollo Kraków – TKKF „Stars” Kraków 2;0 (20:15, 20:17) 

     Półfinały: 
1. „Mi…mi” Łódź – FC „Silesia” Katowice 2:1 (24:22, 6: 20, 15:13) 

2. TKKF „Apollo” Kraków – „Bez Obaw” Kraków 2:0 (20:15, 20:12) 

     Mecz o III miejsce: „Bez Obaw” Kraków – FC „Silesia” Katowice 
0:2 (13:20, 19:21) 
      Finał: TKKF „Apollo” – „Mi…mi” Łódź 2:1 (15:20, 20:11, 11:9) 
    Skład zwycięskiej drużyny TKKF „Apollo” Kraków:          
Julia Barbaszewska, Małgorzata Wyporska, Joanna Zięba, Dorota 
Szymska, Fatima Balza, Joanna Kłosińska, Joanna Skiba, Olga 
Wolska, Urszula Zagata, Agnieszka Kluz, Mariola Perkosz i Domi-
nika Pawłowska. 

 

W 

Reprezentacja TKKF „Apollo” Kraków 
 – zwycięzca turnieju kobiet. 

Drużyna TKKF „Apollo” – zdobywca II miejsca 
 w turnieju mężczyzn. 

Reprezentacja Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożar-
nictwa Kraków w przerwie rozgrywek. 
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     Wśród mężczyzn zwyciężył zespół Gold Volley „Jastrząb” Ja-
strzębie Zdrój, wyprzedzając TKKF „Apollo” Kraków. III miejsce 
zajęła drużyna „Voley Stars” Łaziska, a IV miejsce zajęła drużyna 

CS PSP Częstochowa. MVP Turnieju zostali: Dariusz Łasiewski – 
Gold Volley „Jastrząb” Jastrzębie Zdrój, Piotr Mędoń – TKKF 
„Apollo” Kraków, Jakub Chudyba – „Volley Stars” Łaziska, Mikołaj 
Barczyk - CS PSP Częstochowa. 
     Skład zwycięskiej drużyny Gold Volley „Jastrząb” Jastrzębie 
Zdrój: Marek Pyzik, Sebastian Żarłok, Remigiusz Łuczkowski,  
Mateusz Świstak, Adam Kurpio, Krystian Hladky, Sylwester Pio-
trowicz, Dariusz Łasiewski, Dariusz Polczak, Dariusz Mildner, 
Sebastian Marczyński, Adam Cerek, Denis Psota. 
     Wyniki fazy play off - Ćwierćfinały: 
1. „Volley Stars” Łaziska - Orły Wiśniewskiego 2:0 (20:11, 20:18) 

2. Gold Volley „Jastrząb” – „Lotnicy” K-ów 2:0 (21:19, 21:18) 

3. CS PSP Częstochowa – AS „Gwoździe” 2:0 (25:23, 20:11) 

4. TKKF „Apollo” – „Smoki” Kraków 2:1 (20:15, 14:20, 11:8) 

     Półfinały:  
1. „Volley Stars” Łaziska – Gold Volley „Jastrząb” Jastrzębie Zdrój 
1:2 (18:20, 20:12, 10:12) 
2. CS PSP Częstochowa – TKKF „Apollo” 1:2 (20:16, 11:20, 4:11) 

     Mecz o III miejsce: „Volley Stars” Łaziska – CS PSP Częstocho-
wa 2:0 (20:14, 20:18). 
     Finał: TKKF „Apollo Kraków” – Gold Volley „Jastrząb” Jastrzę-

bie Zdrój 1:2 ( 20:18, 16:20, 10:20) 
Mikołaj Barczyk (CS PSP Częstochowa). Sędzią głównym Turnieju 
był Pan Andrzej Sobieraj, a sędziami turnieju Krzysztof Karwow-
ski, Piotr Filipek, Bogusław Pierucki, Andrzej Szymczyk, Łukasz 
Magda, Tomasz Kwiecień, Bogdan Suchan i Leszek Ciuła. 
    Obsługę techniczną i medyczną imprezy zapewnili: Tadeusz 
Kowalczyk, Karol Oleksy, Urszula Lach, Elżbieta Fik, Marcin Strzał-
ka, Piotr Kosiba i Katarzyna Oleksy. 
     Nagrody i wyróżnienia, w postaci statuetek, „Wawelskich 
Smoków”, dyplomów, nagród rzeczowych, voucherów na Termy 
„Gorący Potok” i okazjonalnych koszulek, wręczał Prezes Mało-
polskiego TKKF Leszek Tytko, Wiceprezes Małopolskiego TKKF 
Karol Oleksy oraz członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskie-
go TKKF Tadeusz Kowalczyk. 
     Impreza przebiegała w sportowej atmosferze, przy pełnej 
integracji 293 uczestników i licznej grupy widzów z różnych śro-
dowisk Polski.  Ranga turnieju i odpowiednia promocja imprezy 
przyniosła spodziewane efekty w postaci rekordowej frekwencji. 
Banery i plakaty informowały o organizatorach, współorganizato-
rach i sponsorach imprezy. 

 

* Turniej siatkówki i halowej piłki nożnej 
z okazji Święta Niepodległości * 

 
 dniu 07.11.2019 na obiektach sportowych Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 5 na Oś. Oświecenia 30 odbył się 

Turniej z okazji Święta Niepodległości, w którym wzięły udział 
z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice Szkoły Podstawowe nr 85, 
89, 126, 130 i 144. W turnieju uczestniczyło 81 dzieci i młodzieży. 
     Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych: 

Turniej siatkówki Dziewcząt:                           
I m-ce Szkoła Podstawowa Nr 126     

II m-ce Szkoła Podstawowa Nr 130                                                             
III m-ce Szkoła Podstawowa Nr 85        
IV m-ce Szkoła Podstawowa Nr 144     
V m-ce Szkoła Podstawowa Nr 89         
      Skład zwycięskiego zespołu: Julia Bartosik, Małgorzata Hojda, 
Weronika Hardyn, Julia Frodyma, Joanna Kapanowska, Maria 

Kotyza, Zuzanna Madoń, Wiktoria Piszczkiewicz, Kasia Ziomek.     
   Turniej halowej piłki nożnej chłopców: 

 
 

W 

Na parkiecie grają drużyny żeńskie. Pod siatką walczą mężczyźni. 

W strojach czerwonych dziewczęta Szkoły Podstawowej Nr 85. Grają piłkarze Szkół Podstawowych 85 i 144. 
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I miejsce szkoła Podstawowa Nr 130 
II miejsce szkoła Podstawowa Nr 144 
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 89 
IV miejsce szkoła Podstawowa Nr 126 

V miejsce szkoła Podstawowa Nr 85. 
     Skład zwycięskiego zespołu: Bartek Bugaj, Kacper Lubacha,  
Kuba Nowak, Bartek Woźniak, Mikołaj Nowakowski, Patryk Anto-
siak, Maksymilian Krowiak, Mateusz Walczak. 
      Wsparcia finansowego udzieliła Rada Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice. Sprawną obsługę sędziowską zapewnili – Piotr Filipek (Sę-
dzia główny siatkówki) i Stanisław Jamróz (Sędzia główny piłki 
nożnej), a obsługę techniczną zabezpieczali: Katarzyna Oleksy, 
Katarzyna Szwed i  Tadeusz Kowalczyk. 
     Wszystkie zespoły Szkół Podstawowych uczestniczące 
w imprezie otrzymały puchary, medale, okolicznościowe dyplomy 
i koszulki oraz pakiety żywieniowe: napoje i smakowitą pizzę.  
     Uroczystego podsumowania, połączonego z wręczaniem pu-
charów, medali, okolicznościowych koszulek i dyplomów, doko-
nali: Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, Wiceprzewodni-
czący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice – Konrad Macie-
jowski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 Dorota 
Kaleta i Piotr Filipek (Sędzia gł. piłki siatkowej).  
  

 

* Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości * 

 
 dniu 11 listopada 2019 roku o godz. 11.11 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie – 

Nowej Hucie na os. Teatralnym Nr 35 odbył się XIX Szachowy 
Turniej Niepodległości 11x11x11. Turniej organizowany był przez 
Krakowski Klub Szachistów (KKSz1983) przy współudziale Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2. Pomysłodawcą tej 
corocznej szachowej imprezy, która ma oryginalny regulamin, 

jest pan Jerzy Krupiński. Uczestnicy turnieju mieli do rozegrania 
11 partii z tempem gry 11minut w dwóch grupach zawodników: 
„open” i U11. Przez kilkanaście lat impreza zmieniała nieco swój 
charakter i przechodziła różne koleje. W tym roku po raz pierw-
szy dodatkową atrakcją turnieju był tzw. szacholotek, w którym 
należało wytypować zwycięzców i jedenastego zawodnika obu 
grup zawodników. Prowadzącym imprezę w sposób profesjonal-
ny był pan Paweł Mroziński z Krakowskiego Klubu Szachistów, 
a sędzią głównym imprezy był pan Jacek Wolak. W kategorii 
„open” sklasyfikowano 136 szachistów, a w kategorii U11 59 

zawodniczek i zawodników. W kategorii „open” zwyciężył Gahan 
M G (Kraków), miejsce II Grzegorz Słabek (TS „Wisła” Krakow), III 
Jerzy Kyć (T.Sz. „Skoczek” Sędziszów), IV Jakub Suder („Mat” 
Myślenice), V Siergiej Shilov (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza), 
VI Piotr Kaim (ZMCH Polska YMCA Warszawa). W szachowym 
totolotku zawodnikiem, który zajął 11 miejsce w kat. open został 
Mateusz Lis (SzSON Zagłębie). W grupie szachistów U11 zwyciężył 

Kamil Pawłowski (TKKF Dobczyce), miejsce II zajął Szymon Piątek 
(KKSz Kraków), III Maksymilian Nowakowski (TKKF Dobczyce), IV 
Michał Kaszuba UKS przy SP 8 Chorzów, VI Piotr Wójcicki (MKS 
MOS Wieliczka). Imprez przebiegała w miłej sportowej atmosfe-
rze, a uczestnicy turnieju mieli możliwość skorzystania z obiadu, 
kawy i herbaty. Oprócz nagród regulaminowych dla najlepszych 
zawodników wszyscy uczestnicy obu grup Turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za udział w tej okolicznościowej imprezie. 
Pełna lista uczestników Turnieju wraz z zajętymi miejscami jest 
dostępna na stronie internetowej CHESS Arbiter. 

 

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji 

Święta Niepodległości – Tarnów 11.11.2019 r. 

rganizatorem Turnieju było Tarnowskie TKKF, a współorga-
nizatorami Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa i Tar-

nowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie. W rocznicę ob-
chodów Święta Niepodległości otwarcia turnieju piłki siatkowej 
krótkim wystąpieniem dokonał Prezes Tarnowskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pan Krzysztof Czyż. Imprezę 
swoją obecnością zaszczycili członkowie Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, Panowie Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes 

Zarządu i Aleksander Molczyk – Członek Zarządu. W Turnieju 
wzięło udział 11 zespołów. Zawody rozegrano systemem brazylij-
skim (do 2-ch przegranych meczy). Pierwsze miejsce wywalczył 
zespół „Gród Czop” Podegrodzie, pokonując w finale zespół 
„Muks Bilard” IKS Tarnów wynikiem 2:0. W meczu o trzecie miej-
sce zespół „Trybus” Szymbark pokonał zespół „Tim Volley” Tar-
nów wynikiem 2 : 0. 
     Końcowa klasyfikacja Turnieju przedstawia się następująco: 

 

W 

O 

Członkowie obsługi sędziowskiej imprezy - Tadeusz Kowalczyk 
 i Piotr Filipek (w białej koszulce). 

Otwarcie turnieju - pierwszy od prawej pan Jerzy Krupiński 
 - pomysłodawca i inicjator tej imprezy. 

Najlepsi szachiści XIX szachowego Turnieju Niepodległości w gronie 
organizatorów. Drugi od lewej Gahan MG – zwycięzca Turnieju. 
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1. „GRÓD CZOP” PODEGRODZIE, 
2. „MUKS BILARD” IKS TARNÓW, 
3. TRYBUS SZYMBARK, 

4. „TIM VOLLE” TARNÓW, 
5. SSPS TARNÓW (Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej). 
6. GPF TARNÓW,             
7. „SYLVECO CZARNI” RZESZÓW, 
8. „ZMĘCZENI ZWYCIĘSTWEM” ŻABNO, 
9. Miejsca od 9 do 11: „KOR-POL” TARNÓW, OSIR BRZOSTEK, 
„PROMIEŃ” BOCHNIA.                       

     Zwycięski zespół „GRÓD CZOP” PODEGRODZIE wystąpił 
w składzie: Kamil Zając - kapitan, Gruca Maciej, Dawid Konieczny, 
Krzysztof Lubera, Jakub Ogorzały, Przemysław Ogorzały i Przemy-

sław Wróbel. Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Ewa Drwal, Hen-
ryk Habel, Stanisław Jacher, Andrzej Łoś i Tomasz Włodarski . 
     Sędzią Głównym Turnieju był: Kazimierz Bagnicki. Z ramienia 
Tarnowskiego TKKF organizatorami Turnieju byli panowie: Krzysz-
tof Czyż i Kazimierz Bagnicki. 

                      

 

*  Jesień 2019 w Tenisie Stołowym * 
 

 sobotę 16 listopada 2019 roku, w małej hali sportowej KS 
„Bronowianka” w Krakowie, odbył się Otwarty Turniej 

z cyklu „Grand Prix” MTKKF w Tenisie Stołowym – „Jesień 2019”. 
W zawodach udział wzięło około 95 uczestników, w tym 63 za-
wodniczek i zawodników oraz sędziów, organizatorów, rodziców 
i opiekunów, a także osób towarzyszących zawodnikom. Zawod-
nicy reprezentowali następujące kluby sportowe, ogniska TKKF 
i miejscowości: GOK Charsznica, PKS „Porta” Kraków, „Siemacha” 
Kraków, „KSOS” Kraków, „Sokół” Brzesko, TKKF Dobczyce, „Solne 
Miasto” Wieliczka, „Polonia” Wilczkowice, Koźmice, KS „Podwa-
welskie”, „Wisła” Rząska, TKKF „Delfin” Kraków, TKKF „Apollo” 

Kraków. 
     Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych i w gru-
pach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie. 
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, seniorki 60+. 
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 
seniorzy 60+. 
     Otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, przy współudziale organizatorów i sędziów 
imprezy. Zgodnie z regulaminem przed rozpoczęciem turnieju 
Prezes Tytko dokonał wręczenia pucharów, statuetek i dyplomów 
najliczniejszym zespołom w klasyfikacji rocznej oraz kierownikom 

zespołów i ekip, którzy mieli swój udział w organizacji cyklu tur-
niejów „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym w roku 2019. 
     Puchar za najliczniejszy udział w turniejach w roku 2019 zdo-
była ekipa MKS KSOS Kraków. Puchar za miejsce II w klasyfikacji 
rocznej zdobyli tenisiści stołowi GOK Charsznica, a za miejsce III 
reprezentanci sekcji tenisa stołowego „Siemacha” Kraków. Miej-
sca od IV do VI kolejno zajęły reprezentacje: UKS „Rokicie” 
Szczytniki, PKS „Porta” Kraków i TKKF Dobczyce. 
     Pamiątkowe statuetki i dyplomy za duży wkład pracy i osobisty 
udział w organizacji Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” 
Małopolskiego TKKF w roku 2019 otrzymali: 

- Filip Utylski (MKS „KSOS” Kraków), Wojciech Biernat (UKS „Ro-
kicie” Szczytniki), Jarosław Piątek, (GOK Charsznica), Stanisław 
Dąbroś (SP Szczucin), Barbara Swędzioł (ULKTS Jaroszowiec), 
Paweł Piwowarski (TKKF Dobczyce), Piotr Kosiba (UKS „Victoria” 
Tokarnia), Mateusz Malik (UKS „Jordan Zakliczyn), Damian Głąb 
(„Siemacha” Kraków), Jan Małota (PKS „Porta” Kraków).  
     Ponadto wśród zawodników, którzy w roku 2019 uczestniczyli 
we wszystkich czterech turniejach z cyklu „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF, rozlosowano nagrody rzeczowe. Byli to: Julia 

W 

Zespół „Gród Czop” Podegrodzie - I miejsce w Turnieju. Drużyna „Muks Bilard” IKS Tarnów – II miejsce w Turnieju. 

Wyróżnienia w klasyfikacji za najliczniejszy udział w cyklu turnie-
jów „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym za rok 2019. 

Najlepsze tenisistki w kategorii 16-60 lat w gronie organizatorów. 
Pierwszy od lewej pan Andrzej Wieczorek z Krakowskiego OZTS. 

Pierwszy od prawej pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. 
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Górecka, Urszula Jambur, Gabriela Wrzesień, Aleksandra Karol-
czuk, Mikołaj Matyasik, Adam Reszka, Wojciech Niewiara, Jacek 
Lewandowski, Michał Dąbek, Paweł Piróg, Aleksander Dietrich, 
Mikołaj Pieszczek. Pamiątkowe statuetki wręczono też najmłod-
szej zawodniczce i najmłodszemu zawodnikowi Turnieju. Byli 

nimi: Patrycja Kałuża z GOK Charsznica i Kuba Zięba z Dobczyc.  
     W Turnieju zwyciężyli: 
I. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Aleksandra Karolczuk 
(GOK Charsznica), miejsce II zajęła Urszula Jambur (GOK Charsz-
nica), miejsce III Patrycja Kałuża (GOK Charsznica), a IV Aleksan-
dra Foszcz (Siemacha). 
II. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Patrycja Michalik (PKS 
„Porta”, a miejsce II zajęła Gabriela Wrzesień (GOK Charsznica). 
III. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Monika Foszcz (Siemacha), 
miejsce II zajęła Agnieszka Reszka (Siemacha), III Julia Górecka 
Kraków, a IV Agnieszka Maciejowska (Kraków). 
IV. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Adam Reszka (Siemacha), 
miejsce II zajął Dominik Karwasiński (Brzesko), III Jakub Zięba 
(TKKF Dobczyce), miejsce IV Wojciech Niewiara (GOK Charsznica). 
V. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Mikołaj Pieszczek (MKS 
KSOS), miejsce II zajął Paweł Piróg (Siemacha), III Aleksander 
Dietrich (MKS KSOS), a IV Bartek Krokos (MKS KSOS). 

VI. Wśród mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Dariusz Kaliciak (PKS 
Porta), miejsce II zajął Damian Jedynak (Wilczkowice), III Damian 
Dąbrowski (Wilczkowice), a IV Szymon Pieprzyk (MKS KSOS). 
VII. Wśród mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Jacek Gratkowski (Sie-
macha), miejsce II zajął Antoni Wojciaczyk (Podwawelskie), a III 

Cezary Romanowski (Rząska). 
VIII. W grupie mężczyzn 60+ zwyciężył Władysław Porębski (Kra-
ków), miejsce II zajął Jerzy Wcisło (Kraków), III Sławomir Bzowy 
(Kraków), a IV Jerzy Kaźmierczak (Kraków). 
IX. W grach deblowych z udziałem sześciu par zwyciężyli: Antoni 
Wojciaczyk - Dariusz Kaliciak, miejsce II: Damian Dąbrowski - 
Damian Jedynak, miejsce III Jerzy Szatkowski – Jacek Gratkowski, 
a miejsce IV: Cezary Romanowski – Jerzy Kaźmierczak. 
X. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
XI. Nad organizacyjnym przebiegiem imprezy osobiście pieczę 
sprawował Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. 
XII. Sędzią głównym turnieju był Władysław Łopatka z Małopol-
skiego TKKF, a prowadzącymi imprezę Józef Mierzwa i Andrzej 
Wieczorek Z Krakowskiego OZTS. 

Uwaga! W niedzielę 1 grudnia 2019 roku w dużej hali sporto-
wej KS „Bronowianka” odbędzie się Finał Wojewódzki „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF. Serdecznie zapraszamy! 

 

* Za nami XX Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach *  
 

 sobotę 16 listopada 2019 r. na czterotorowej kręgielni 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku odbyły 

się XX Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach – 
Memoriał Fr. Czesława Klinika. Organizatorem Mistrzostw był 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, współorganizatorem 
TKKF „Sokół” Brzesko, a partnerem Województwo Małopolskie. 

   Medialnie imprezę zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
Celem imprezy była popularyzacja gry w kręgle i rozwój kręglar-
stwa, jako sportu dla każdego oraz wyłonienie mistrzów Mało-
polskiego TKKF w tej dyscyplinie. 

    W turnieju uczestniczyły zawodniczki i zawodnicy bez podziału 
na amatorów i czynnych zawodników. 
     W gronie organizatorów imprezy byli: Wiceprezes ZW Mało-
polskiego TKKF Karol Oleksy, Piotr Filipek z Małopolskiego TKKF 
i Marek Serwin - Prezes Ogniska TKKF „Sokół Brzesko”, jako Go-
spodarz imprezy. Sędzią Głównym Mistrzostw był Bogumił Kulka, 

a Sędzią Sekretarzem Katarzyna Oleksy z Małopolskiego TKKF. 
Zawody przeprowadzono zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Kręglarskiego. Uczestnicy turnieju startowali w następujących 
kategoriach wiekowych: 

W 

Prezes Leszek Tytko wręcza nagrody najmłodszym zawodnikom. Najlepsze pary deblowe w gronie organizatorów. 

Zwycięzcy turnieju VIP-ów w gronie organizatorów Mistrzostw. Najmłodsi zawodnicy Mistrzostw MTKKF w Kręglach. 
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- dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2008 r.), 
- młodziczka/młodzik (ur. 01.07.2015 – 30.06.2008 r.), 
- juniorka mł./junior mł. (ur.01.07.2001 – 30.06.2005 r.), 
- juniorka/junior (ur. 01.07.1996 – 30.06.2001 r.), 
- seniorka/senior (ur. przed 01.07.1996 r.).  
     Klasyfikację prowadzono indywidualnie we wszystkich katego-
riach wiekowych. Zgodnie z regulaminem, i wcześniej przyjętymi 
ustaleniami, w turnieju wprowadzono dodatkową klasyfikację dla 

dziewczynek i chłopców z Gminy Szczurowa. W eliminacjach, 
w grupie dzieci i młodzieży, zawodnicy oddawali po 40 rzutów do 
pełnych (po 10 na każdym torze). W kategorii seniorów zawodni-
cy oddawali 60 rzutów do pełnych (po 15 na każdym torze). 
    W kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży mistrzowie zostali 
wyłonieni na podstawie wyników eliminacyjnych. W kategorii 
seniorów rozegrano finał: 
- wśród kobiet cztery najlepsze zawodniczki zostały wyłonione po 
eliminacjach – 60 rzutów (15 na jednym torze), 
- wśród mężczyzn ośmiu najlepszych zawodników, wyłonionych 
po eliminacjach – 60 rzutów (15 na jednym torze). O zajętym 
miejscu decydowała suma punktów z dwóch startów (eliminacji 
i finału), a przy równej ilości punktów decydowała w kolejności 
ilość rzutów nieprawidłowych, tzw. „dziur”, następnie ilość dzie-
wiątek i dalej kolejno „ósemek” itd. W Memoriale Czesława Fr. 
Klinika został rozegrany turniej VIP-ów, po 10 rzutów do pełnych 
na każdym torze (40 rzutów). Łącznie w turnieju startowało około 
90 uczestników, w tym 68 zawodniczek i zawodników oraz orga-
nizatorzy, sędziowie, opiekunowie grup oraz rodzice).  
     W grupie zawodniczek i zawodników młodocianych 22 osoby 
były z Gminy Szczurowa, a 28 osób z Brzeska. Wśród osób doro-
słych startowało 18 zawodniczek i zawodników (7 kobiet i 11 
mężczyzn). W turnieju osiągnięto następujące wyniki:  
     W kategorii wiekowej dziewczynek i chłopców startowało 20 
zawodniczek i zawodników. Wśród dziewczynek zwyciężyła Nata-
lia Kwiecień z Brzeska (130 pkt), miejsce II zajęła Julia Klecka 
z Brzeska (105 pkt), III Gabrysia Ćwik z Brzeska (95 pkt), a IV 

Aurelia Michalska z Brzeska (91 pkt). W grupie chłopców zwycię-
żył Kacper Lekki z Brzeska (120 pkt), miejsce II zajął Oskar Put 
z Brzeska, III Colin Kubala z Brzeska (113 pkt), a IV ex aequo Pa-
weł Przybyło i Łukasz Zając (obydwaj ze Szczurowej – po 111 pkt). 
   W kategorii młodziczek i młodzików startowało 32 zawodniczki 
i zawodników. W grupie młodziczek zwyciężyła Magdalena Woj-
nicka ze Szczurowej (103 pkt), miejsce II zajęła Nikola Sapała 
z Brzeska (100 pkt), III Martyna Tempka ze Szczurowej (91 pkt), 
a IV Justyna Młynarczyk ze Szczurowej (90 pkt). W grupie młodzi-
ków zwyciężył Mateusz Szwed z Brzeska (194 pkt), miejsce II zajął 
Adam Przybyłko (150 pkt), III Damian Mazur ze Szczurowej (139 
pkt), a IV Franciszek Guzek (137 pkt).  
     W kategorii „open” zawodników z Gminy Szczurowa wśród 
dziewczynek I miejsce zajęła Magdalena Wojnicka (103 pkt), 
miejsce II Martyna Tempka (91 pkt), III Justyna Młynarczyk (90 
pkt), a IV Julia Pikoń (75 pkt). W grupie chłopców I miejsce zajął 
Damian Mazur (139 pkt), miejsce II i III ex aequo Łukasz Zając 
i Paweł Przybyło (111 pkt), a IV Oskar Pawlik (99 pkt).  
     W kategorii dorosłych spośród kobiet do finału awansowały 
panie: Małgorzata Biel (331 pkt), Alicja Wątorska (243 pkt), Jolan-
ta Piekarz (239 pkt) i Antonina Serwin (212 pkt). W grupie męż-
czyzn awansowali panowie: Bartłomiej Kordecki (368 pkt), Jan 

Guzek (365 pkt), Marek Szczupak (358 pkt), Maciej Szydłowski 
(354 pkt), Czesław Brożek (347 pkt), Marek Serwin (347 pkt), 
Józef Japa (345 pkt), Szczepan Zydroń (343 pkt). Ponieważ Bar-
tłomiej Kordecki nie stawił się na torze do gry, w jego miejsce 
zagrał Szczepan Zydroń.  
     W łącznej klasyfikacji, po grach eliminacyjnych i finałowych, 
wśród kobiet zwyciężyła Małgorzata Biel (627 pkt), miejsce II 
zajęła Alicja Wątorska (504 pkt), III Antonina Serwin (500 pkt), 
a IV Jolanta Piekarz (466 pkt).  
     Wśród mężczyzn zwyciężył Jan Guzek (743 pkt), miejsce II zajął 
Czesław Brożek (731 pkt), miejsce III Marek Szczupak (703 pkt), a 
IV Józef Japa (699 pkt). 
     W klasyfikacji VIP-ów zwyciężył Piotr Filipek - przedstawiciel 
Małopolskiego TKKF (164 pkt), miejsce II zajęła Renata Caban 
(143 pkt), trzecie Paulina Duda (127 pkt) - opiekunki grupy mło-
dzieży ze Szczurowej, a czwarte Bogusław Sambor (113 pkt) – 
Radny Samorządu Brzeskiego.  
     W klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn za I miejsca 
zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy, za II i III miejsce 
medale i dyplomy, a za miejsca IV – VI dyplomy. W kategoriach 
dzieci i młodzieży za I-III miejsce zawodnicy otrzymali pamiątko-
we statuetki, medale i dyplomy.  
     W turnieju VIP-ów za I miejsce zwycięzca otrzymał pamiątko-
wy puchar, medal i dyplom, a za miejsca II – III zawodnicy otrzy-
mali medale i dyplomy. Zawody przeprowadzono przy finanso-
wym wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej 
Kraków. 

 
     

 

Dekoracji dokonuje Karol Oleksy - Wicepre-
zes ZW Małopolskiego TKKF. 

Na podium najlepsze zawodniczki w jednej z kategorii  
wiekowych w gronie organizatorów. 
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* Echa XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
 w Badmintonie o „Złotą Rakietkę” * 

 

 niedzielę 17 listopada 2019 r. w dużej hali sportowej KS 
„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie prze-

prowadzono XVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badminto-
nie o „Złotą Rakietkę”. Organizatorem Mistrzostw był Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF, a partnerami Województwo 
Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. Medialnie imprezę obsłu-
giwał „Kurier Małopolskiego TKKF”.  
     Celem imprezy była popularyzacja badmintona wśród miesz-
kańców Krakowa i Małopolski, w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży, propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez ak-
tywność ruchową, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontak-
tów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami i wyłonienie najlep-
szych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
    W imprezie udział wzięło ok. 100 uczestników, w tym 78 za-
wodników w grach pojedynczych i deblu, organizatorzy, sędzio-
wie, opiekunowie grup, i rodzice. Zawodnicy reprezentowali 
następujące Ogniska TKKF, kluby sportowe i miejscowości: MKS 
KSOS Kraków, Podlipie, Bolesław, AZS UP, Niepołomice, Siepraw, 
Wieliczka, Myślenice, AGH Kraków, Kraków i okolice.  
     Mistrzostwa rozegrano zgodnie z przepisami Polskiego Związ-

ku Badmintona w nw. kategoriach wiekowych: 
 - dziewczynki i kobiety: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-40 lat, 41-
60 lat, powyżej 61 lat, 
- chłopcy i mężczyźni: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-40 lat, 41-55 
lat, 56-70 lat, od 71 lat. 
     Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych i w gru-
pach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie. W po-
szczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano wyniki: 
1. W grupie dziewcząt 6-9 lat zwyciężyła Natasza Putała (AZS 
AGH), miejsce II zajęła Urszula Musiał (Kraków), III Julia Gałczyń-
ska (KSOS), a IV Emilia Gałczyńska KSOS). 
2. Wśród dziewcząt 10-12 lat zwyciężyła Nikola Płuchowska, 
a miejsce II zajęła Oliwia Skrobacz (obie zawodniczki z Krakowa). 

3. W grupie dziewcząt 13-15 lat zwyciężyła Magdalena Szczepa-
nik (KSOS), miejsce II zajęła Zuzanna Kojda (KSOS), a III Aleksan-

dra Kulkiewicz (Kraków). 
4. Wśród kobiet 16-40 lat zwyciężyła Ewa Kałuża (Niepołomice), 
miejsce II zajęła Beata Jaworecka (Bolesław), III Marzena Woźnica 
(AZS UP), a IV Izabela Musiał (Kraków). 
5. W grupie kobiet 41-60 lat zwyciężyła Małgorzata Majerska 
(KSOS), miejsce II zajęła Dorota Gałczyńska, III Monika Kurek 
(Siepraw), a IV Małgorzata Szegiera (Kraków). 
6. Wśród chłopców 6-9 lat zwyciężył Karol Konieczny (AGH Kra-
ków), miejsce II zajął Tymoteusz Wasiluk (Kraków), III Łukasz 
Zamęta (Wieliczka), a IV Stefan Waligórski (KSOS). 
7. W grupie chłopców 10-12 lat zwyciężył Julian Waligórski 
(KSOS), miejsce II zajął Wiktor Musiał (Kraków), III Bartek Wierzba 
(KSOS), a IV Szymon Sobczyk (KSOS). 
8. Wśród chłopców 13-15 lat zwyciężył Adam Konieczny (AGH), 
miejsce II zajął Wiktor Gałczyński (KSOS), III Patryk Ratyński (Kra-
ków), a IV Mateusz Kępka (KSOS). 
9. W kategorii mężczyzn 16-40 lat zwyciężył Maciej Nagły (KSOS), 
miejsce II zajął Mateusz Walas (KSOS), III Filip Bodziarczyk (KSOS), 
a IV Szymon Frączek (KSOS). 
10. Wśród mężczyzn 41-55 lat zwyciężył Zdzisław Piekoszewski 
(Bolesław), miejsce II zajął Bartłomiej Musiał (Kraków), III Marcin 
Kaczor (Kraków), a IV Zbigniew Kacprzak (Wieliczka). 
11. Wśród mężczyzn 56-70 lat zwyciężył Maciej Kozieł (Myśleni-
ce), miejsce II zajął Piotr Stasik (Myślenice), III Krzysztof Stalski 
(Myślenice), a IV Jacek Kwiatkowski (Kraków). 
12. W najstarszej kategorii wiekowej mężczyzn powyżej 70 lat 
zwyciężył Ignacy Tokarz, miejsce II zajął Marek Kremer, III Andrzej 
Mikulski, a IV Janusz Rżewski. 
13. W grach podwójnych „open”, z udziałem 12 par deblowych, 
zwyciężyli: I miejsce: Maciej Nagły – Mateusz Walas, miejsce II 
Szymon Frączek – Zbigniew Kacprzak, miejsce III: Izabela Musiał – 
Wiktor Musiał, a miejsce IV: Marcin Kaczor – Janusz Rajtar. 
     Najmłodszymi zawodniczkami były siostry Julia i Emilia Gał-
czyńskie, a zawodnikiem najmłodszym Tymoteusz Wasiluk (Kra-
ków). Zawodnikiem najstarszym Mistrzostw był Janusz Rżewski. 
     W klasyfikacji na najliczniejszą ekipę zwyciężyła ekipa MKS 
KSOS Kraków, miejsce II zajęła drużyna AZS UP Kraków, a III dru-
żyna Ogniska TKKF „Uklejna” Myślenice. 
     Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych katego-
riach i grupach wiekowych Mistrzostw w grach pojedynczych 
i w deblu „open” otrzymali pamiątkowe statuetki, okolicznościo-
we medale i dyplomy, a za miejsca IV-VI dyplomy. Najmłodsze 
zawodniczki (bliźniaczki) i zawodnik najmłodszy otrzymali upo-
minki rzeczowe i dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali napoje, ufundowane przez sponsora.      
     Zawody przeprowadzono przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.  

W 

Gry podwójne „open”. Na podium najmłodsi zawodnicy w towarzystwie Tadeusza Kowal-
czyka - Członka Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  

Na podium seniorzy 60+ w towarzystwie organizatorów. 
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     Zawody prowadzili i sędziowali: Tadeusz Kowalczyk - sędzia 
główny, Józef Mierzwa – prowadzący zawody, Karol Oleksy (ob-
sługa foto.), Marek Kremer i Katarzyna Oleksy, a nad przebiegiem 
Mistrzostw pieczę sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, który wraz z Tadeuszem Ko-
walczykiem wręczał nagrody najlepszym badmintonistom.  

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

 

* Twarze małopolskiego sportu i rekreacji * 

 
zanowni Państwo! Na łamach naszego pisma staramy się 
przestawiać sylwetki znanych działaczy i zawodników sportu 

i rekreacji z terenu Krakowa i Małopolski. Jednym ze znanych 
w środowisku Krakowa trenerów i działaczy sportowych jest Pan 
Jan Ziółko z Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”. Jest to 
ulubiona dyscyplina, uprawiana od lat w tym Klubie przez dzieci, 
młodzież i dorosłych. W ciągu wielu lat pod Jego trenerskim 
okiem wychowało się wielu zawodników prezentujących mi-
strzowski poziom. Poniżej krótkie wspomnienia Pana Jana. 
     Mam ukończone 67 lat i jestem na emeryturze. Mam pięcioro 
dzieci i siedmiu wnuków. W Parafialnym Klubie Sportowym „Ja-
dwiga” trenuję ringo, biegam, pływam, jeżdżę na rowerze, cho-
dzę po górach, a obecnie przygotowuję się do udziału w krakow-
skim maratonie, który odbędzie się w roku 2020. Zaliczyłem już 

41 maratonów w Polsce 
i zagranicą. Często stawa-
łem na podium w biegach 
na różnych dystansach 
w swej kategorii wiekowej. 
     Dziesięciokrotnie stawa-
łem także na podium 
w Mistrzostwach Polski 
w ringo (szkoda tylko, że 
na drugim i trzecim miej-
scu). Startuję także 
w innych dyscyplinach 
sportu – obecnie, jako 
trener, i też znajduję miej-
sce w pierwszej trojce na 
podium. W roku 2017 
startowałem w dziesięcio-
boju w Mistrzostwach 
Polski TKKF i LZS, gdzie też 

zająłem trzecie miejsce. Swoją wiedzę o sporcie przekazuję dzie-
ciom i młodzieży – obecnie także seniorom. Moim hasłem jest 
powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W roku 2017 
w plebiscycie „AKTYWNY SENIOR” zająłem IV miejsce na terenie 
Małopolski, i w związku z sukcesami zawodników w ringo - trzy-
krotne mistrzostwo świata Grzegorza Majerskiego oraz Michała 
Cygala, byłem w roku 2019 wytypowany do plebiscytu Trenera 
Roku w Gminie Kraków. 
     Poniżej historia powstania sekcji ringo w Parafialnym Klubie 
Sportowym „Jadwiga” we wspomnieniach trenera Jana Ziółko. 
     Z chwilą powstania Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” 
przy Kościele - wówczas Błogosławionej Królowej Jadwigi, a dziś 
Świętej Królowej Jadwigi w Krakowie na Krowodrzy, w roku 1992 
utworzono między innymi Sekcję Ringo. A było to tak: Pierwszy 
pokaz gry w ringo zademonstrował nam ówczesny prezes Pol-
skiego Towarzystwa Ringo pan Włodzimierz Strzyżewski. Na tym 
pokazie w nowej sali pod kościołem pojawiło się kilka osób: 
ksiądz Jan Mrozek, siostra zakonna, paru ministrantów i dzięki 
Bogu….ja. Niebawem zostaliśmy zaproszeni do Warszawy na 
Mistrzostwa Świata Rodzin Katolickich, które odbyły się na słyn-
nym wówczas Stadionie X-lecia. Gościły nas rodziny w Warsza-
wie, a wrażenia z pobytu na tym turnieju zaowocowały miłością 
do gry w ringo. Gra ta scaliła jeszcze bardziej moją rodzinę, gdyż 
w wolnych chwilach często w nią graliśmy, robiąc pokazy przy 
kościele i na osiedlu. Nowa dyscyplina, jaką wtedy było ringo, 

przyciągnęła do niej wielu chętnych. Były to nie tylko dzieci, 
młodzież, ale i dorośli. Pokazy gry w ringo były nowością i ludzie 
chętnie brali w nich udział, zarówno indywidualnie, jak i w grach 
rodzinnych oraz w trójkach szkolnych. Na przestrzeni lat pojawiło 
się wiele talentów, z których niektórzy zostali mistrzami Polski, 
a nawet świata. W tej sytuacji postanowiliśmy co roku organizo-
wać Ogólnopolskie Zawody o „Puchar Świętej Jadwigi”. Przed-
sięwzięcie to było też możliwe dzięki dotacji PTR i wsparciu Para-
fii. W turniejach tych występowali zawodnicy z całej Polski, 
a także z zagranicy. Gra w ringo stawała się coraz bardziej popu-
larna i obejmowała swoim zasięgiem coraz większy teren. Grali-
śmy w całym Krakowie i Małopolsce. Turnieje odbywały się 
z różnych okazji np.: świąt religijnych, państwowych – Dnia Na-
uczyciela, Konstytucji 3 Maja, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Św. 
Mikołaja i wielu innych. Ringo pojawiło się na festynach ludo-
wych i miejskich, np.: Na płycie Rynku Głównego, w Parku Jorda-
na, obiektach sportowych, np. KS „Wisła” i w wielu innych klu-

bach sportowych oraz krakowskich szkołach. W tym okresie 
sekcja liczyła ponad pięćdziesięciu zawodników w różnym wieku.  
     Z najbardziej zaangażowanych zawodników i rodzin warto tu 
wymienić rodziny Galonów, Ciurusiów, Kasperczyków, Listwinów, 
Handzlów, Włodarczyków, Plewów, Kozłowskich, Kęsków, Pabi-
sów, Smagaczów, Cygalów, Majerskich, Ziółków. Dzięki ich talen-
tom i ciężkiej pracy odnosiliśmy sukcesy w Niemczech, Czechach, 
na Słowacji, Białorusi oraz we Włoszech. Zdobyliśmy wiele medali 
w indywidualnych kategoriach, między innymi na Międzynaro-
dowej Parafiadzie w Warszawie i Drużynowych Mistrzostwach 
Polski. Trudno zliczyć ile było indywidualnych sukcesów i to 
w różnych kategoriach wiekowych.  
     W naszym klubie mamy mistrzów świata – Sebastian Pluskwik, 
Robert Cygal oraz Grzegorz Majerski, który w roku 2018 na Biało-
rusi został podwójnym mistrzem świata. Dzięki tym sukcesom 
nasz zawodnik Grzegorz Majerski oraz trener Jan Ziółko byli 
mianowani do Plebiscytu „Najlepszy Sportowiec i trener Mało-
polski”. Dlatego dzisiaj nadal szukamy talentów i zachęcamy 
dzieci, młodzież, jak i dorosłych, do gry w ringo oraz do innych 
dyscyplin sportowych, gdyż sport uczy pokory, dyscypliny, kole-
żeństwa, a przede wszystkim ruch na powietrzu przyczynia się do 
poprawy naszego stanu zdrowia, zgodnie z powiedzeniem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nasz klub ciągle jest organiza-
torem turniejów gry w ringo w różnych kategoriach wiekowych: 
kat – dwójki 13 lat: Artur Jaworski, Oskar Wargacz (3 miejsce). 
Kat. Dwójki - 16 lat: Patryk Pabis, Michał Perek, (2 miejsce), 

 

S 

Jan Ziółko - trener  
i zawodnik PKS Jadwiga. 

Pierwszy z prawej Jan Ziółko na trasie biegu maratońskiego. 
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Maciej Klaczak, Sebastian Nosal (3 miejsce). Kat. rodzin z dziec-
kiem do lat 15: Rodzina Jarczyk – Lena, Rafał Oliwier. Kat. rodzin 
z dzieckiem powyżej 15 lat: Rodzina Pabis – Adam, Patryk, Amelia 
(2 miejsce). Mistrzostwa Świata w Ringo – Niepołomice (18 
sierpnia): Kat. otwarta Kobiet: Magda Rewers (4 miejsce), Kat. 
otw. Mężczyzn: Michał Cygal (6 miejsce). Kat. dwójek mężczyzn: 
Michał Cygal, Grzegorz Majerski (1 miejsce i mistrzostwo świata). 

Kat. mikst: Michalina Kunecka, Grzegorz Majerski (3 miejsce). 
Wyniki Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ringo: Kat. 13 
lat: Artur Jaworski (6 miejsce), kat. 16 lat: Patryk Pabis (4 miej-
sce), Michał Perek (5 miejsce), Maciej Klaczak (6 miejsce). Kat. 19 
lat: Grzegorz Polak (2 miejsce). Kat. senior: Adam Pabis (2 miej-
sce), Andrzej Polak (3 miejsce). Kat. seniorka: Marta Polak 
(2 miejsce). Kat weteran: Jan Ziółko (2 miejsce). 

 

 * Międzypokoleniowy Turniej Szachowy * 
 

zanowni Państwo! W sobotę 23 listopada 2019 roku w lokalu 
Centrum Aktywności Seniora „Optymista” przy ul. Sienkiewi-

cza 2a w Krakowie odbył się Międzypokoleniowy Turniej Szacho-
wy, którego organizatorem był Polski Komitet Pomocy Społecznej 
– Małopolski Zarząd Wojewódzki w Krakowie, z siedzibą przy ul. 

Lenartowicza 14. Prowadzącym zawody i sędzią głównym turnie-
ju był Pan Mariusz Stanaszek – Sędzia FIDE, Prezes Międzyzakła-
dowego Ogniska TKKF „Drogowiec”. Turniej został przeprowa-

dzony systemem szwajcarskim siedmiorundowym, z czasem po 
15 minut dla każdego zawodnika. Zwycięzcą turnieju został mło-
dy szachista Jakub Owoc. Miejsce II zajął Józef Wąsik, a III Zbi-
gniew Gregulski. Oprócz nagród dla najlepszych zawodników, 
wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy, a do 

dyspozycji zawodników w trakcie turnieju były słodycze, herbata 
i kawa. Serdeczne gratulacje dla organizatorów tego turnieju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF w Siatkówce * 
 

 dniu 24.11.2019 roku w hali sportowej TOSiR w Tarnowie 
odbył się Finał Wojewódzki Małopolskiej Ligi TKKF w Siat-

kówce Mężczyzn. W imprezie udział wzięło 6 zespołów (55-ciu 
zawodników), wyłonionych w rozgrywkach eliminacyjnych strefy 
Krakowa, Gorlic, Nowego Sącza i Tarnowa. Finał rozegrano 

w dwóch grupach systemem każdy z każdym. O I miejsce walczyli 
mistrzowie grup, a o III miejsce wicemistrzowie, natomiast 
o miejsce V zespoły, które zajęły ostatnie miejsca w grupach. 
Organizatorem rozgrywek był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF. 

 

S 

W 

Pierwszy od prawej Stanisław Cichorz 
– szachista kat. II+ i Sędzia FIDE. 

Jakub Owoc, zwycięzca turnieju, odbiera puchar z rąk 
 prowadzącego zawody pana Mariusza Stanaszka. 
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Wyniki poszczególnych grup:     
     Grupa A: 
„KOR-POL” Tarnów – „APOLLO” Kraków             2 : 0, 
„KOR-POL” Tarnów – „TRYBUS” Szymbark          1 : 1, 
„APOLLO” Kraków  –  „TRYBUS” Szymbark          0 : 2. 

1 m-ce „TRYBUS” Szymbark - 3 pkt, 1 : 3 w setach, /st. m. p. 1,1/ 
2 m-ce „KOR-POL” Tarnów  - 3 pkt, 1 : 3 w setach, /st. m. p. 1,08/ 
3 m-ce „APOLLO” Kraków    - 0 pkt, 0 : 4 w setach.  
     Grupa B: 
 „SILVER TOWN” Olkusz  – „GRÓD CZOP” Podegrodzie 2 : 0, 
„GRÓD CZOP” Podegrodzie – SSPS Tarnów                    2 : 0, 
„SILVER TOWN” Olkusz  – SSPS Tarnów                         1 : 1. 
1 miejsce „SILVER TOWN” Olkusz - 3 pkt, 3 : 1 w setach, 
2 miejsce „GRÓD CZOP” Podegrodzie - 2 pkt,  2 : 2 w setach, 

3 miejsce SSPS Tarnów - 1 pkt, 1 : 3 w setach.  
    W finale, w meczu o I miejsce, „TRYBUS” Szymbark pokonał 
„SILVER TOWN” Olkusz, wynikiem 2 : 0 (25:20), (25:17).  

     W meczu o III miejsce „KOR-POL” Tarnów pokonał „GRÓD 
CZOP” Podegrodzie wynikiem 2 : 1 (26:28), (25:22), (15:13).  
     W meczu o V miejsce SSPS Tarnów pokonał „APOLLO” Kraków, 
wynikiem 2 : 1 (26:28), (25:23), (15:12).   
     Klasyfikacja końcowa: 

1. „TRYBUS” SZYMBARK, 
2. „SILVER TOWN” OLKUSZ, 
3. „KOR-POL” TARNÓW, 
4. „GRÓD CZOP” PODEGRODZIE, 
5. SSPS TARNÓW (Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowe) 
6. „APOLLO” KRAKÓW.   
     Zwycięskie 3 zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy. 
Pozostałe zespoły otrzymały puchary i dyplomy. Statuetkami 
i dyplomami wyróżniono również najlepszych zawodników:  
- Najlepszy zawodnik w zespole „TRYBUS” – Jakub DUDEK, 
 -  -  „  -         - „ -      w zespole  „SILVER TOWN”– Karol WADYL, 
 -  -  „  -         - „ -      w zespole  „KOR-POL”– Dawid GĘBALA,  
 -  -  „  -         - „ -       w zespole  – „GRÓD CZOP” – Łukasz FRĄCZEK. 
    Zwycięski zespół „TRYBUS” SZYMBARK wystąpił w składzie: 
Jakub Dudek – kapitan, Krzysztof Cetnarowski, Tomasz Cetna-
rowski, Sebastian Duda, Bartłomiej Dudek, Jacek Klocek i Szymon 
Motyka. Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Józef Chochorowski, 
Henryk Habel i Stanisław Jacher. 
     Sędzią Głównym Mistrzostw był Kazimierz Bagnicki. Z ramienia 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF obecnymi na im-
prezie byli: Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes Małopolskiego TKKF 
oraz Aleksander Molczyk – Członek Zarządu MTKKF. Tarnowskie 
TKKF podczas Mistrzostw reprezentowali Krzysztof Czyż – Prezes 
Tarnowskiego TKKF oraz Aneta Czyż – Członek Zarządu Tarnow-
skiego TKKF. Osoby te wzięły udział w uhonorowaniu zespołów 
i zawodników, wręczając im puchary, statuetki i dyplomy. Orga-
nizatorami Finału byli: Krzysztof Czyż i Kazimierz Bagnicki. 

 

        * Wojewódzkie podsumowanie XXV edycji Sportowego 
 Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2019 * 

 
zanowni Państwo! W roku 2019, w okresie od 26 maja do 
1 czerwca, na terenie całego kraju, w tym także w 20 mia-

stach i gminach Małopolski, po raz dwudziesty piąty rozegrano 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. Impreza ta została przeprowa-
dzona z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, przy 
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, w ramach XI Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich.  
     W Województwie Małopolskim patronat honorowy nad tą 
największą masową imprezą sportowo-rekreacyjną sprawował 
marszałek Witold Kozłowski, a funkcję koordynatora Turnieju na 
szczeblu wojewódzkim powierzono specjalnie w tym celu powo-
łanej przy Zarządzie Wojewódzkim Małopolskiego TKKF Komisji 
pod przewodnictwem Zofii Czupryny – Honorowej Prezes Mało-
polskiego TKKF.  
     Zgodnie z regulaminem bezpośrednim organizatorem Turnieju 
na szczeblu miast i gmin były samorządy lokalne, przy współ-
udziale stowarzyszeń kultury fizycznej, placówek oświaty, kultury 
i wychowania, uczelni, zakładów pracy itp., które przygotowały 

         bogate i atrakcyjne programy sportowo-rekreacyjne, turystyczne  

S 

Zespół „Trybus” Szymbark – zwycięzca Finału Wojewódzkiego 
Małopolskiej Ligi TKKF w Siatkówce. Pierwszy od prawej Sędzia 

Główny zawodów pan Kazimierz Bagnicki.  

Drużyna „Silver Town” Olkusz II miejsce w Finale Wojewódz-
kim Małopolskiej Ligi TKKF w Siatkówce. 

 

Drużyna „KOR-POR” Tarnów – III miejsce  
w Finale Wojewódzkim Małopolskiego TKKF w Siatkówce. 

Biuro jubileuszowej gali 25 edycji STMiG. Pamiątkowe ujęcie 
w oczekiwaniu na zaproszonych gości. 



-12- 
oraz odpowiadały za ich realizację.  
     Łącznie w XXV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
w województwie małopolskim zorganizowano 1315 imprez spor-
towo-rekreacyjnych, z udziałem 78232 Małopolan, w tym 2860 
w Teście Coopera z 12 powiatów: limanowskiego, bocheńskiego, 
miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, 

tarnowskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, 
brzeskiego i gorlickiego.  
     Ukoronowaniem XXV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
– Małopolska 2019 był Wojewódzki Finał – uroczysta gala, połą-
czona z wręczeniem honorowych wyróżnień indywidualnych 
i zespołowych, nadanych przez Marszałka Województwa Mało-
polskiego, Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF. Wojewódzkie podsumowanie XXV edycji 
STMiG odbyło się 26 listopada 2019 roku w Muzeum Japonistyki 
Manggha w Krakowie, w drugiej części uroczystości wręczenia 
nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycz-
nej - Małopolski Laur Sportu. Uroczystość swoim występem 
uświetnił zespół muzyczny Buskers Band. W gronie zaproszonych 
na uroczystość przedstawicieli władz Województwa Małopolskie-
go, działaczy sportu i innych gości byli: Jan Duda – Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz – 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Rafał Kosowski - 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, radni województwa małopolskiego, prezesi związków 
sportowych, prezesi klubów sportowych, przedstawiciele władz 
lokalnych małopolskich miast i gmin, najlepsi małopolscy spor-
towcy - brązowi, srebrni i złoci medaliści Mistrzostw Europy, 
Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich oraz ich trenerzy, człon-
kowie Wojewódzkiej Komisji XXV edycji STMiG i Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF, pozostali goście przybyli na 
uroczystą galę. Powitalne przemówienie wygłosili Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz oraz Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Jan Duda, 
którzy dokonali wręczenia nagród zawodnikom i trenerom – 
laureatom nagrody Małopolski Laur Sportu. Łącznie nagrody 

otrzymało dwudziestu pięciu najlepszych sportowców z Małopol-
ski, w tym także zawodnicy niepełnosprawni, i dwudziestu dwóch 
trenerów, którzy stoją za sukcesami swych podopiecznych. 
     Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotym Krzy-
żem Małopolski odznaczona także została pani Zofia Czupryna – 
Honorowa Prezes Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultu-

ry Fizycznej. 
     W drugiej części uroczystości nastąpiło podsumowanie Jubile-
uszowego XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce, 
zakończone wręczeniem honorowych wyróżnień laureatom 
i organizatorom XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Mało-
polska 2015. Rozpoczęło ją wystąpienie Przewodniczącej Woje-
wódzkiej Komisji Turnieju pani Zofii Czupryny, która dokonała 
oceny przebiegu i  wyników tej największej w Polsce imprezy 
sportowo-rekreacyjnej, dziękując lokalnym samorządom oraz ich 
prezydentom, burmistrzom, wójtom i gminnym koordynatorom 
Turnieju, a także władzom Województwa Małopolskiego, człon-
kom Wojewódzkiej Komisji Turnieju i wszystkim innym osobom 
i instytucjom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tego 
wielkiego przedsięwzięcia w Małopolsce. 
    Pucharami Marszałka Województwa Małopolskiego, okoliczno-
ściowymi dyplomami, nadanymi przez Wojewódzką Komisję 
Turnieju, listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Mało-

polskiego oraz drobnymi upominkami wyróżniono 25 małopol-
skich miast i gmin, które uczestniczyły w Turnieju. Ponadto mia-
sta i gminy, które w swoich grupach - ze względu na liczbę miesz-
kańców – zajęły w klasyfikacji wojewódzkiej I miejsce, otrzymały 
tytuł laureata XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Wręczenia 
przyznanych wyróżnień przedstawicielom uczestniczących 
w Turnieju Miast i Gmin dokonali: Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego pan Jan Duda, Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu pan Rafał Kosowski, Przewod-
nicząca Wojewódzkiej Komisji Turnieju pani Zofia Czupryna 
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF pan Leszek Tytko.   
     Grupa II (5-7,5 tys. mieszkańców):  

Honorowi goście  18.edycji Małopolskiego Lauru Sportu. Pierwsza od 
lewej pani Zofia Czupryna - Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF. 

Maciej Kot - reprezentant Polski w skokach narciarskich, w towa-
rzystwie Wicemarszałka pana Tomasza Urynowicza i Przewodni-
czącego Sejmiku Województwa Małopolskiego pana Jana Dudy. 

Pamiątkowa fotografia nagrodzonych 
sportowców z terenu Małopolski. 

Wystąpienie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji 25.edycji  
Sportowego Turnieju Miast i Gmin pani Zofii Czupryny. 



-13- 
 
- I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Gołcza – w klasyfi-

kacji ogólnopolskiej 2 miejsce.   
- II miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Drwinia – w klasy-
fikacji ogólnopolskiej 3 miejsce.   
- III m-ce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Tymbark – w klasyfi-
kacji ogólnopolskiej 7 miejsce. 
- IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Żegocina – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 8 miejsce. 
-V miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Książ Wielki – 

w klasyfikacji ogólnopolskiej 10 miejsce. 
     Grupa III (7,5 – 15 tys. mieszkańców): 
- I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Łapanów- w klasy-
fikacji ogólnopolskiej 2 miejsce. 
-II miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Radłów – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 10 miejsce. 
- III miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Szczurowa – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 14 miejsce. 
- IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Skrzyszów – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 15 miejsce. 

-V miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Dobczyce 

– w klasyfikacji ogólnopolskiej 23 miejsce. 
- VI miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Nowy Wiśnicz – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 27 miejsce. 
- VII miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Nawojowa- 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 28 miejsce. 
- VIII miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Ciężko-
wice – w klasyfikacji ogólnopolskiej 31 miejsce. 
     Grupa IV (15-40 tys. mieszkańców): 
- I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Krynica – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 2 miejsce. 
- II miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Limanowa – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 3 miejsce. 
- III miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Miechów 
– w klasyfikacji ogólnopolskiej 4 miejsce. 
- IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto Gorlice – w klasy-
fikacji ogólnopolskiej 8 miejsce. 
- V miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto i Gmina Trzebinia 
– w klasyfikacji ogólnopolskiej 13 miejsce. 
- VI miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Gmina Zielonki – w klasy-
fikacji ogólnopolskiej 24 miejsce. 
- VII miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej Miasto Oświęcim – 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 25 miejsce. 
     Okolicznościowe listy gratulacyjne od Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego, z podziękowaniem za udział w koordynacji 
XXV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, otrzymali także 
członkowie Wojewódzkiej Komisji Turnieju, w składzie: Zofia 
Czupryna-Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji, Leszek Tytko – 
Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji oraz Karol 
Oleksy, Elżbieta Chmiel, Dorota Radomska, Halina Kulbacka, 
Tadeusz Waśko, Kazimierz Bagnicki, Władysław Łopatka i Andrzej 
Staszczyk – członkowie Wojewódzkiej Komisji. 
     Do dyspozycji uczestników imprezy była kawa, herbata, owoce 
i słodycze, a po jej zakończeniu ciepły posiłek i lampka wina. Dla 
wszystkich chętnych była możliwość zwiedzenia Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha. 

 

 

 * Opowieść wigilijna  
Historia zamku Tropsztyn nad Dunajcem *  

 
awno temu nie znano łatwego życia, zwłaszcza na wsi. Nie 
było jeszcze elektryczności, komputerów i innych cywiliza-

cyjnych dobrodziejstw, więc w długie zimowe wieczory lubiano 
słuchać przeróżnych opowieści i zasłyszanych zdarzeń ze świata. 
Niektóre z nich zapewne były prawdziwe - przynajmniej tak 
twierdzono. Wieczorem czas zwykle spędzano z rodziną, przy 
przygaszonej lampie naftowej z powodu oszczędności. Przy uchy-
lonych drzwiczkach pieca z kłębów dymu i migocących ogarków 
wypełzały wspomnienia, stare legendy, bądź mrożące krew opo-

wiadania. Sporo wieści ze świata przynosili też różni wędrowcy i 
gawędziarze, którzy za kromkę świeżego chleba i wiązkę słomy, 
służącej za posłanie, ciekawie opowiadali, a nawet przepowiadali 
przyszłość. 
     Szanowni Państwo! Za kilkanaście dni kończymy stary, poczci-
wy rok 2019, rok znojnej, ale owocnej pracy, i powitamy rok 
2020. W ten przedświąteczny czas warto sięgnąć pamięcią do 
korzeni i lat dziecięcych, w których wiele się wydarzyło. Z tam-
tych odległych lat, gdy byłem jeszcze mały, chciałbym przytoczyć 
pewne wspomnienie. 

D 

Występ zespołu muzycznego Buskers Band. Wyróżnienia odbierają burmistrzowie, wójtowie  
i koordynatorzy samorządowi małopolskich miast i gmin. 

Wyróżnieni członkowie Wojewódzkiej Komisji 25.edycji 
 Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 
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     W mroźny zimowy wieczór do domu moich dziadków zapukał 
stary wędrowiec. Wdzięczny za kąt do spania, porcję słoniny 
i kawał podpłomyka, usiadł wygodnie przy piecu i zapaliwszy 
skręta rozpoczął swą opowieść.  
    Dawno temu, kiedy na świecie nas jeszcze nie było, w małej 
chatce w zakolu rzeki Dunajec, w pobliżu zamku Tropsztyn, żył 
stary, samotny rybak. Z woli Stwórcy żona już dawno go opuściła, 
dzieci rozeszły się po świecie, a przy nim, prócz skromnego do-

bytku, pozostał tylko 
wierny mu pies - jego 
jedyny przyjaciel. 
     Starzec żył w ciszy 
i samotności, z dala 
od ruchliwego traktu, 
a każdy jego następny 
dzień był darem od 
Pana Boga. Pomimo 
sędziwego już wieku 
Stwórca wciąż obda-
rowywał go życiem, 
nie powołując jeszcze 
do siebie.  
     Dość często starzec 
rozmyślał - ile to lat 
minęło, gdy zza pobli-
skich gór, z jakimś 

zbrojnym oddziałem, przybyła pewna kobieta - była nią jego 
matka. Z jakiego kraju los przywiódł ich tutaj – tego nie wiedział. 
To tutaj, nad brzegiem rzeki Dunajec, przybysze stoczyli walkę 
i legli pod Tropsztynem. Gdy już wszystko ucichło kobieta powiła 
syna, lecz siły ją opuściły i odeszła do Stwórcy. Zanim to uczyniła 
była świadkiem ukrycia złota i kosztowności i tę wiadomość 
przekazała synowi. Był nim ów stary rybak, który miejsca ukrycia 
skarbu nie zapamiętał, no i jak dotąd nikt jeszcze go nie odnalazł.  
     Tak opowiadał wędrowiec, który już wczesnym rankiem, kre-
śląc dłonią znak krzyża, gościnny dom dziadków pobłogosławił 
i udał się w dalszą drogę. 

    A teraz prawdziwa historia zamku Tropsztyn. Powstał w XIII 
wieku, jako warownia dla brony biegnącego wzdłuż Dunajca 
szlaku handlowego na Węgry. Do XIV wieku zamek leżał 
na spornym pasie ziem i był przedmiotem rywalizacji pomiędzy 
władcami Polski i Węgier. Jego pierwszym właścicielem był Do-
brosław Ośmiróg, zwany Gierałtem. Z biegiem lat warownia 
zmieniała właścicieli; w roku 1574 władali nią nawet zbójcy, 
rabując przejeżdżających tędy kupców i płynące Dunajcem tra-
twy. Kres ich zakusom położyli dopiero właściciele pobliskiego 
Rożnowa, którzy najechali na uciążliwych grabieżców, wybili ich 
„do nogi” i zrujnowali zamek, który już odtąd miał się ku upad-
kowi. Od wielu pokoleń Tropsztyn miał różne nazwy: Zamek na 
Zawrociu, w Wytrzyszczce, Rożków i Rogstein. Z czasem pojawiło 
się wiele innych zapisów jego nazw, jako wariantów nazw Roż-

ków i Tropsztyn. Herbem zamku i rodu Ośmiorogów-Gierałtów są 
cztery pęknięte strąki dzikiego grochu włoskiego (ciecierki). 
W heraldyce właściwą formą graficzną tego znaku jest równora-
mienny krzyż, z rozciętymi wzdłużnie ramionami - w herbarzach 
zwie się Gierałtem lub Ośmiorógiem, Ciecierzą czy Rogami. 
    Nie tylko rzeka Dunajec, również tutejsze zamki są źródłem 
licznych podań ludowych, baśni i legend. Według jednej z tych 
legend pod dnem Dunajca biegł kiedyś tunel. Miał łączyć zamek 
Tropsztyn z kościołem w Tropiu. Ruiny zamkowych lochów skry-
wały małe drzwi, może tajemne przejście, a co naprawdę kryły? - 
tylko Bóg wie - na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Historia 
zamku wiąże się ściśle z historią wsi Tropie po drugiej stronie 
Dunajca. W Słowniku Geograficznym fakt ten udokumentował 
Bronisław Chlebowski następująco: Tropie, z przysiółkami Haba-
liną i Wiatrowicami, to wieś w powiecie nowosądeckim. Dunajec 
opływa ją od południowego zachodu i północy, robiąc dwa razy 
serpentynę. Na półwyspie, oblanym z trzech stron rzeką, na 
stromej, niedostępnej górze wznoszą się ruiny dawnego zamczy-
ska „Tropsztynu”, a naprzeciw nich, na gruntach wsi Witowice, są 
ruiny drugiego zamku z XVI wieku. O ruinach tego zamku, którego 
plan podaje Morawski (Sądecczyzna), trudno doszukać się wia-
domości; jedynie z kształtu pozostałej części baszty i sposobu 
budowania wnosić należy, że zamek był współczesny z zamkami 
w Rytrze i Melsztynie.  
     Wieś Tropie jest bardzo starożytną osadą. Pierwszymi osadni-
kami byli tu zapewne poszukiwacze złota, czy też awanturnicy, 
przybywający najwięcej z Niemiec i osiedlający się w tych gór-
skich puszczach, by trudnić się rozbojem, biciem fałszywej mone-
ty, poszukiwaniem złota. Wznosili sobie obronne zameczki, któ-
rych nazwy niemieckie świadczą o narodowości ich założycieli. 
W pobliżu zameczku osiedlił się pustelnik, zapewne pierwszy 
szerzyciel chrześcijaństwa śród tych okolic, imieniem Świrad. 
Koło jego pustelni i kapliczki wytworzyła się osada, która w do-
kumencie z roku 1282 nosi nazwę Swirad (Swiradz). Jeszcze w XVI 
wieku Swiradz utrzymuje się, ale już tylko, jako nazwa parafii. 
Prawdopodobnie nazwa „Tropie” obejmowała pierwotnie bardzo 
rozległy obszar leśny, na którym z czasem powstały wioski i osady 

z odrębnymi nazwami, jak: Swiradz, Wytrzeszczka, Parkoszówka, 
Wiatrowice, Witowice i inne.  
    Drugi zamek na obszarze wsi Witowice zbudował Jan Wiernek 
w roku 1627. Zamek ten przetrwał w stanie mieszkalnym do roku 
1818. Rozebrano go w roku 1882. Kościół murowany nie ma cech 
starożytności. Parafię według miejscowego podania miał założyć 
w roku 1090 Ośmioróg (Osmorus) - dziedzic Tropsztyna, ale 
w roku 1242 kościół i wieś spustoszyli Mongołowie. W roku 1347 
świątynię odbudował i uposażył Petrasz Brandis. Kościół jest pod 
wezwaniem św. Swirada pustelnika. Pod koniec XIX wieku Tropie, 
z Habaliną i Wiatrowicami, liczyło 73 domostwa i 482 mieszkań-
ców, w tym 439 katolików i 43 żydów. Około roku 1870 posiadał 
te wioski Ryszard Piekarski.  

Rok 2011.  W rejonie zamku Tropsztyn 
na trasie z Bartkowej do Krakowa. 

Rok 2011. Odbudowane mury 
zamku Tropsztyn w zakolu rzeki Dunajec. 
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     A co do skarbu Inków? – ta historia zdaje się być prawdziwa. 
W połowie XVIII wieku Sebastian Berzewiczy, potomek fundato-
rów zamku w Niedzicy, wyemigrował do Peru i tam poślubił 
inkaską księżniczkę, z którą miał córkę Uminę. Niestety były to 
czasy najazdu hiszpańskich kolonizatorów na ziemie Inków 
i z królewskiego rodu Inków przy życiu został tylko jego bratanek 
- Andreas Tupac Amaru II, który pojął za żonę jego córkę Uminę. 
     W nadarzającej się okazji cała rodzina zbiegła do Europy, 
zabierając część skarbu Inków, ale los ich nie oszczędził; przy 

życiu został tylko Sebastian Berzewiczy i jego wnuk Unkas, który 
przyjął polskie nazwisko i imię – Benesz Antoni. Podobno jego 
dziadek Sebastian ukrył gdzieś legendarny skarb Inków, na któ-
rym ciąży klątwa, a dotknie ona każdego, kto zechce go odnaleźć. 
     Ten legendarny zakaz złamał prawnuk Antoniego Benesza - 
Andrzej, który w roku 1946 odkrył w Niedzicy inkaskie pismo, 
wiążące skarb z zamkiem Tropsztyn. To on w 1970 r. przejął ruiny 
zamku, a 6 lat później poszukiwania skarbu przerwała jego śmierć 
w wypadku samochodowym – czyżby zadziałała klątwa? W roku 
1990 potomkowie Andrzeja Benesza odkupili teren z ruinami 
zamku; powołano fundację odbudowy zamku, która zajęła się 
jego rekonstrukcją, bo ocalały tylko fragmenty murów. Może 
legendarna zagadka skarbu Inków kiedyś zostanie rozwiązana, 
a skarby Inków rozsławią dolinę Dunajca w świecie? 

     To jeszcze nie jest koniec tej legendarnej historii. Jadąc od 
strony Czchowa w kierunku Nowego Sącza mijamy słynny zamek, 
który powrócił do świetności. Stojąc na stromym półwyspie, 
opasany z trzech stron Dunajcem, niczym obronną fosą, zapewne 
był w przeszłości warownią nie do zdobycia. 
     Prócz zamku Tropsztyn nad Dunajcem wzniesiono wiele 
warownych twierdz i zamków, lecz nie dla wszystkich los był 
łaskawy. Najbliższe były w Czchowie, Rożnowie i Melsztynie, 
i choć zniszczone zębem czasu wciąż stoją na straży doliny Dunaj-
ca, jak dawniej, strzegąc historii tutejszych ziem i ich mieszkań-
ców przed zapomnieniem.  
     Mając 12 lat w Gromadzkiej Bibliotece w Zakliczynie odnala-
złem starą, pożółkłą książkę, której tytułu już nie pamiętam. Jej 
autor nawiązywał do starych podań i legend o Dunajcu i o zamku 
w Melsztynie. Tutejszy zamek jest źródłem wielu różnych podań 
i legend. Podobno jeszcze przed zamkiem Leliwitów stała tu 
średniowieczna siedziba, w której gościła św. Kinga, krakowska 
i sandomierska księżna, kanonizowana w r. 1999. Melsztyńskie 
lochy ciągną się ponoć pod dnem Dunajca w linii prostej do odle-
głego o 3 km Klasztoru Ojców Reformatów w Zakliczynie, a we-
dług innych podań pod Dunajcem biegł tunel, łączący zamek 
w Melsztynie z basztą w Czchowie. Aby to udowodnić do zamko-
wego lochu wpuszczono kiedyś kaczkę - ta wypłynęła na Dunajcu. 
     Według autora książki pod południowym zboczem wzgórza 
w Melsztynie jest zasypane wejście w podziemia zamku. W roku 
1960, w trakcie szkolnej wycieczki na Melsztyn, u podnóża zam-
kowych murów odkryliśmy małe okienko, na którym ślad się 
urywa – być może było to kiedyś wejście? – Na to pytanie trudno 
dziś odpowiedzieć. W młodości, podczas wypadów w gronie 
kolegów na teren ruin zamku w Melsztynie, w południowym 
i wschodnim zboczu wzgórza natrafiliśmy na kilka fragmentów 
wejść w podziemia, w większości już zasypanych, bo czas - kilka 
kolejnych wojen, łowcy pamiątek i wszędobylskie lisy - zrobiły 
swoje. Już od pokoleń melsztyńskie wzgórze skrywa tajemną 
prawdę sprzed lat – więcej mógłby coś opowiedzieć mój szkolny 
kolega z Wesołowa Józef Ochwat, który dziś już nie żyje, 
lub Edward Smoleń, który też stąd wyjechał.  
     Kilka lat temu stary, rodzinny dom Smoleniów, pamiętający 
czasy rozbiorów i I wojny światowej, stał w bliskim sąsiedztwie 
baszty zamku w Melsztynie. Niestety czas szybko mija i prawdę 

kryje historia. 

 

TKKF Dobczyce obchodziło Jubileusz 

60.lecia swej działalności 
 

zanowni Państwo! Ognisko TKKF w Dobczycach jest jednym 
z kilku ognisk w strukturze Małopolskiego TKKF, funkcjonują-

cych nieprzerwalnie od ponad 60 lat. Zostało założone 17 grudnia 
1957 roku i było jednym z pierwszych w byłym województwie 
krakowskim. Ponieważ w Dobczycach działał wówczas tylko jeden 

klub sportowy „Raba”, prowadzący działalność przede wszystkim 
w piłce nożnej, dlatego grupa działaczy sportowych, m.in.: Fran-
ciszek Gorączko, Władysław Jamka, Marian Żuławiński, Adam 
Gazda, Anna Polończyk, Zbigniew Kolasa, Roman Biliński, Włady-
sław Pazdur, Edward Kolasa, Aleksander Kopera, Aleksander 
Rapacz, Mieczysław Kopta, widziała potrzebę założenia organiza-
cji, która mogłaby poprowadzić działalność sportową wśród 
dzieci i młodzieży oraz starszego społeczeństwa. 
     W roku 2017, wspólnie z Małopolskim TKKF, TKKF Dobczyce 
obchodziło „Diamentowe Gody” swej działalności. Jest to nie-
zwykła data w życiu i działalności tego Ogniska, które jest jednym 
z lepszych ogniw w strukturze Małopolskiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej. Dziś tylko wspomnę, że w roku Jubile-
uszu 60.lecia istnienia swoim dorobkiem, programem i zasięgiem 
działalności sportowo-rekreacyjnej Ognisko zasłużyło na wyróż-
nienie i ma swe stałe miejsce w historii sportu i rekreacji w Dob-
czycach i Małopolsce.  
     W roku Jubileuszu „Diamentowych Godów” Zarząd Ogniska 
TKKF Dobczyce był gospodarzem i współorganizatorem kilku 
imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym i woje-
wódzkim, w tym XII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Szachach 
o „Krakowskiego lajkonika”, dwóch wyjazdowych posiedzeń 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF oraz Małopolskiego „Marszu dla 

S 

Fotografia z roku 2005. Rodzinny dom Smoleniów  

w pobliżu ruin zamku Spytków w Melsztynie. 

30.09.2017 r. Od lewej: Pani Zofia Czupryna - Honorowa Prezes 
Małopolskiego TKKF, Władysław Pazdur - Honorowy Prezes TKKF 

Dobczyce i Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF podczas 
wyjazdowego posiedzenia ZW Małopolskiego TKKF w Dobczycach.  
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Zdrowia – TAFISA” z okazji Światowego Dnia Marszu. Działania te 
nadal są kontynuowane. 
     Ze względu na opóźnienia w pozyskaniu środków pieniężnych 
jubileuszowa Gala 60. lecia Ogniska TKKF Dobczyce odbyła się 
dopiero w tym roku. Jest więc dobra okazja na bliższe przedsta-

wienie historii, 
założycieli, byłych 
i obecnych działa-
czy oraz całokształ-
tu dorobku tego 
Ogniska.  

* 
     W marcu 1958 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Dobczycach przydzieliło Ognisku w wieczyste użytkowanie 
teren oraz zdewastowany budynek i garaż po byłej elektrowni. Po 
otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycz-
nej w Krakowie budynek częściowo odremontowano, który przez 
kilka lat służył członkom Ogniska i zawodnikom KS „Raba”. Jednak 
prowadzenie działalności w tym budynku było bardzo trudne, ze 
względu na szczupłość pomieszczeń, dlatego w roku 1959 Zarząd 
Ogniska wystąpił do Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Turystyki w Krakowie o przydział środków na rozbudowę obiek-
tu, a po ich uzyskaniu, w sierpniu 1963 roku przystąpiono do 
rozbudowy, prowadzonej w trzech etapach.    
     Co na ten temat pisała ówczesna prasa? W roku 1968 działa-
cze sportowi Dobczyc, liczącego wtedy około 3000 mieszkańców 
miasteczka, postanowili zbudować piękny ośrodek dla potrzeb 
młodszych i starszych mieszkańców tego regionu. Obok istnieją-
cego już „Domu Sportu”, postanowili dobudować drugą jego 
część z szatniami, pokojem klubowym, salą wykładową, pomiesz-
czeniami gospodarczo - sanitarnymi i wymarzoną kręgielnią, gdyż 
gra w kręgle była popularną w tym środowisku zabawą. W tam-
tych latach Ognisko TKKF w Dobczycach było jednym z przodują-
cych w województwie – nie tylko w sporcie i rekreacji, także 
w czynach społecznych i inicjowaniu innych akcji. Budowa „Domu 
Sportu” uzyskała akcept społeczny i dzięki poparciu tej inicjatywy 
przez mieszkańców, doprowadzono ją do finału; członkami Za-
rządu i działaczami tutejszego Ogniska TKKF byli wówczas: Fran-
ciszek Gorączko – miejscowy stomatolog, Zygmunt Dudek, Alek-

sander Stoch, Władysław Jamka, Marian Żuławiński, Roman 
Biliński, Mieczysław Kopta, Anna Polończyk, Stanisław Katarzyń-
ski, Władysław Kopta, Władysław Pazdur. 
     Oprócz wymienionych powyżej działaczy i członków Ogniska, 
duży wkład pracy w budowę Domu Sportu wnieśli pracownicy 
tutejszych zakładów pracy.  
     Równolegle z działalnością remontowo-inwestycyjną Ognisko 
prowadziło bogatą działalność sportowo-rekreacyjną w stałych 
zespołach ćwiczebnych: piłki nożnej, badmintona, piłki siatkowej 
kobiet i mężczyzn, brydża sportowego, szachów, kręglarstwa, gier 
ruchowych, sportów zimowych oraz tenisa stołowego, który 
obecnie jest jedną z wiodących dyscyplin sportowych, uprawia-
nych przez młodzież i dorosłych w Dobczycach. O tym, że tak 

naprawdę jest, świadczy coroczny, liczny udział oraz czołowe 
miejsca reprezentantów Dobczyc, zajmowane w Mistrzostwach 
Małopolskiego TKKF i w finałowych turniejach tenisa stołowego 
z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Krakowie. 
     Do bardzo dobrze pracujących sekcji w Ognisku TKKF Dobczy-
ce należała także sekcja kręglarska założona w roku 1976, która 
jako jedyna z wszystkich działających sekcji Ogniska była zgłoszo-
na w Polskim Związku Kręglarskim, a w Mistrzostwach Okręgu 
Krakowskiego dwukrotnie zajęła III miejsce. Czwórka zawodni-
ków: Leszek Smoleń, Zbigniew Rapacz, Jan Orzechowski i Włady-
sław Pazdur, startowała także w indywidualnych Mistrzostwach 
Krakowa, zajmując czołowe miejsca, kwalifikując się do Kręglar-
skich Mistrzostw Polski w Poznaniu, gdzie Zbigniew Rapacz zajął 
36, a Władysław Pazdur 43 miejsce.  
     Dobrze funkcjonowała także sekcja badmintona, organizując 
wewnętrzne zawody o „Puchar ZG TKKF”, rozgrywając turnieje 
m.in. z Ogniskami TKKF: „Telpod” Kraków, „Motor” Andrychów, 
„Relax” z Nowej Huty oraz Hutniczym TKKF. To tylko króciutka 
notka z historii tego zasłużonego Ogniska, na czele którego obec-
nie stoi Zarząd w następującym składzie: 
- Wiktor Paweł Piwowarski – Prezes Zarządu, 
- Krzysztof Filutowski – Wiceprezes Zarządu, 
- Zbigniew Rapacz- Skarbnik, 
- Helena Łabędź – Sekretarz, 
- Andrzej Staszczyk – Członek Zarządu, a zarazem członek Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
- Włodzimierz Żuławiński – Członek Zarządu, 
- Joanna Górnisiewicz – Członek Zarządu, 
- Ludwik Dziewoński – Członek Zarządu, 
- Paweł Gniadek – Członek Zarządu. 
    Komisja Rewizyjna Ogniska działa w następującym składzie: 
- Kazimierz Żuławiński – Przewodniczący, 
- Mariusz Nowakowski-Wiceprzewodniczący, 
- Monika Spytek- Członek Komisji. 
     Ponad 60. letnia, nieustająca praca aktywu społecznego, po-
zwoliła Ognisku mocno się rozwinąć i wpisać w świadomość 
społeczną dobczyckiego środowiska. Oprócz wielu osiągnięć 
w krzewieniu sportu i rekreacji fizycznej Ognisko ma także nie-
wątpliwe sukcesy w kształtowaniu nawyków do czynnego ich 
uprawiania. Podsumowując działalność Ogniska w ostatnich 
latach stwierdzić należy, że była ona owocna, choć niewątpliwie 
wymagała sporego zaangażowania i wysiłku Zarządu Ogniska 
i jego członków. Aktyw społeczny Dobczyc – tej pięknej nadrab-
czańskiej okolicy, mimo licznych osiągnięć w zakresie sportu 
i rekreacji, ma jeszcze w tej dziedzinie wiele do powiedzenia. 

* 
     27 października 2019 roku w sali gimnastycznej „Domu Spor-
tu" odbyła się jubileuszowa gala ogniska, w której udział wzięli 
zaproszeni goście i sympatycy Ogniska. Było bardzo uroczyście; 
przystrojona sala i stoliki, kwiaty oraz wystawa pamiątkowych 
zdjęć z życia dobczyckiej organizacji TKKF. Galę otworzył i popro-
wadził  wraz z panem Zbigniewem Rapaczem wiceprezes Ogniska 
Krzysztof Filutowski. O historii Ogniska mówili - wieloletni  prezes 
pan Władysław Pazdur oraz  pan Ludwik Dziewoński. Prezes 
Wiktor Piwowarski  przedstawił  działalność organizacji 
w dzisiejszych czasach, a o   jej wizji na przyszłość mówił pan 
Włodzimierz Żuławiński. Były gratulacje i przemówie-
nia  zaproszonych gości, między innymi burmistrza Gminy i Mia-
sta Dobczyce pana Tomasza Susia.   
     O historii Ogniska można było poczytać w wydanej na tę oko-
liczność monografii, którą napisał, a na uroczystości osobiście 
zaprezentował pan Andrzej Domagalski. Były odznaczenia i listy 
gratulacyjne, a nad częścią artystyczną czuwali Piotr Skóra 
i zespół „Werdebusy”, którzy uświetniali uroczystość swoimi 
występami. Na gali rozdano też pamiątkowe medale. Był jubile-
uszowy tort i poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na mo-
ment powróciły wspomnienia, ale powstały też plany na przy-
szłość. Organizatorzy tej jubileuszowej gali dziękują wszystkim za 
przybycie, i uświetnienie jej swą obecnością.(Władysław Łopatka)

Medal i okolicznościowy dyplom z rąk prezesa ZW MTKKF Leszka 
Tytko i Honorowej Prezes Małopolskiego pani Zofii Czupryny 

odbiera Włodzimierz Żuławiński. 
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Obradowało Prezydium Zarządu  
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

 
zanowni Państwo!  Rok 2019 był pierwszym w kadencji 2019-
2022 władz Małopolskiego TKKF. Szybkimi krokami nadchodzi 

nowy, 2020 rok, ale nim to nastąpi, jest jeszcze do załatwienia 
i rozliczenia wiele bieżących spraw i zadań. Mając to na uwadze 
na dzień 9 grudnia br. zaplanowano ostatnie w kończącym się 
roku posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF z następującym porządkiem obrad:  
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przy  

jęcie porządku obrad. 

2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzed-
niego posiedzenia Prezydium z dnia 18.11.2019, przyjęcie proto-
kołu - ref. sekretarz Dorota Radomska.                                                                                                                            
3.Informacja o przebiegu i wynikach:  
- Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” Małopolskiego w Tenisie 
Stołowym w Krakowie, 
- Finału Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Piłce Siatkowej 
w Tarnowie, 
- Finału Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Piłce Nożnej 
w Krakowie, 
- XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Badmintonie 
o „Złotą Rakietkę” w Krakowie, 
- Podsumowania Wojewódzkiego XXV edycji STMiG w Krakowie, 
 - XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Szachach 
o „Krakowskiego Lajkonika” w Dobczycach.  

   (Tematykę w punkcie Nr 3 ref. L. Tytko, Wł. Łopatka, K. Oleksy) 
4.Wykonanie budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF za 10 miesięcy 2019 roku - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel.                                                              
5.Wysokość odpłatności w imprezach i w stałych zespołach ćwi-
czebnych, organizowanych przez Zarząd Wojewódzki MTKKF 
w roku 2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                                                   
6.Wysokość stawek sędziowskich w organizowanych imprezach 
roku 2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy, 
7. Wysokość rocznej składki członka zwyczajnego i nadzwyczaj-
nego na rzecz ZW MTKKF w 2020 r. - ref. wiceprezes Karol Oleksy, 
8. Plan zatrudnienia w Biurze ZW Małopolskiego TKKF na rok  
2020 - ref. E. Chmiel. 
9. Projekt planu rzeczowo-finansowego ZW Małopolskiego TKKF 
na I kwartał 2020 roku - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
10.  Rozpatrzenie głównych kierunków działalności i zadań Mało-
polskiego TKKF w roku 2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
11.Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej majątku ZW MTKKF wg 
stanu na dzień  31.12.2019 roku - ref. wiceprezes Karol Oleksy.  
12.Ocena realizacji Uchwały Zjazdowej XVIII Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
13.Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium 
i Biura ZW MTKKF na I kw. 2020 r. - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
14.Przyjęcie terminów posiedzeń Prezydium i ZW TKKF w roku 
2020 - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
15.Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF - ref. wice-
prezes Karol Oleksy. 
16.Wolne wnioski i sprawy różne. 
17.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
   Ponadto Do Zarządu Wojewódzkiego MTKKF wpłynęło pismo 
od TCF HUB Centrum Sportu z siedzibą przy ul. 29 listopada 94 o 
przyjęcie w szeregi Małopolskiego TKKF. Po zapoznaniu się 
z informacją dot. działalności tej jednostki organizacyjnej Prezy-
dium w głosowaniu przyjęło w strukturę organizacyjną Małopol-
skiego TKKF TCF HUB Centrum Sportu na prawach członka zwy-
czajnego Stowarzyszenia. 
     Do rozpatrywanych na posiedzeniu tematów i zagadnień 
przyjęto stosowne uchwały i wnioski.  

 
     

 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 Mało-
polskiego i Władzom Miasta Krakowa - życzy 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzy-

stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
Niech w wigilijny wieczór mijającego 2019 roku 
spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze myśli 

i marzenia. 
Do życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny  

„Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 
               Szczęśliwego Nowego Roku – 2020 

 
 

S 

Obraduje Prezydium ZW Małopolskiego TKKF. Od lewej: Andrzej 
Staszczyk (członek Prezydium), Dorota Radomska (sekretarz), Kazi-

mierz Bagnicki (wiceprezes) i Karol Oleksy (wiceprezes). 
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* Żegnamy Wiesława Fundamenta * 
 

 wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 29. 10. 
2019 roku odszedł na zawsze do Stwórcy nasz kolega 

Wiesław Fundament. Był pracownikiem Wydziału Żywienia 
Przedsiębiorstwa Usług 
Socjalnych „HUT-PUS,” 
S.A.- oddany działacz 
społecznym i sporto-
wiec. Oprócz pracy 
zawodowej brał aktyw-
ny udział w działalności 
związkowej i sportowo-
rekreacyjnej, reprezen-
tując wielokrotnie Za-
rząd Zakładowy NSZZ 
Pracowników „Hut-  
Pus”S.A. w mityngach 
lekkoatletycznych na 

festynach związkowych, prowadzonych przez Hutnicze 
TKKF, będąc współtwórcą jego sukcesów. 
     Był uczestnikiem licznych wycieczek integracyjnych, 
organizowanych przez Związki Zawodowe PUS „Hut-Pus” 
S.A. i członkiem zespołu kabaretowego „Czarne Stopy”, 
którego występy były atrakcją w trakcie weekendowego 
wypoczynku na wycieczkach związkowych. Wśród pracow-
ników, kolegów z pracy i działalności związkowej był bar-
dzo lubiany i szanowany. Jeszcze niedawno z powodze-
niem brał udział w Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ 
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”.  

     Dziś z nami już Go nie ma. Nabożeństwo żałobne i po-
grzeb Wiesława odbyły się w Jego rodzinnych stronach. 
Jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Naramie. 
W Jego ostatniej ziemskiej drodze, oprócz Jego Rodziny, 
bliższych i dalszych krewnych, uczestniczyła grupa kolegów 
i przyjaciół z Jego macierzystego zakładu pracy. W imieniu 
przyjaciół i znajomych, kolegów z pracy i działalności 
związkowej oraz z Hutniczego i Małopolskiego TKKF, prze-
syłamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia Jego mał-
żonce Basi i całej Rodzinie Wieśka. Cześć Jego pamięci!   

(Władysław Łopatka z kolegami i koleżankami  
z Hutniczego i Małopolskiego TKKF). 

* 
* Pożegnaliśmy Grażynkę Szklarską * 

 
 dniu 5.12.2019 r. na Cmentarzu Komunalnym 
w Grębałowie pożegnaliśmy naszą koleżankę i przy-

jaciółkę Grażynę Szklarską, która po ciężkiej chorobie ode-
szła do wieczności w wieku 57 lat. Grażka, bo tak zwracali-

śmy się do niej, pracowała w Walcowni Gorącej (P61) byłej 
Huty im. Sendzimira, reprezentując w tym czasie swój 
macierzysty Wydział w spartakiadowych rozgrywkach, 
prowadzonych przez Hutnicze TKKF. Pasją Grażynki był 
badminton.  Startując w tej konkurencji w hutniczych spar-
takiadach, razem ze Staszkiem Karwackim i Haliną Polek 
(już nieżyjącymi), nie było silnych na tę drużynę. Przez 20 
lat Grażynka była mocnym punktem sekcji badmintona 
przy TKKF HTS, zdobywając wiele czołowych miejsc na 
szczeblu małopolskim i ogólnopolskim, występując w licz-
nych, mocno obsadzonych turniejach.  
     Grażynka nie ograniczała się tylko do gry, ale jestem Jej 
wdzięczny za pomoc organizacyjną trzydziestu ogólnopol-
skich turniejów, za co serdecznie jej dziękuję. W Jej ostat-
niej ziemskiej drodze, oprócz rodziny: dwóch córek i męża 
oraz grona znajomych, uczestniczyła spora grupa koleża-
nek i kolegów z byłej już hutniczej sekcji badmintona, gdzie 
była lubianą i szanowaną osobą i zawsze można było na 
nią liczyć. Przykro mi pisać o kolejnej zawodniczce, która 
odeszła od nas na zawsze. Graziu – spoczywaj w pokoju! 

(Tadeusz Kowalczyk z gronem krakowskich badmintonistów). 

 
 

 

Z 

W 

Ś†P Wiesław Fundament. Rok 2016. Wiesław Fundament (z lewej)  
i Krzysztof Maciąg na wycieczce związkowej w Muszynie. 

 

W górnym rzędzie, druga od prawej, Grażynka Szklarska w gronie 
zawodników i organizatorów turnieju badmintona z okazji 50.lecia 

Hutniczego TKKF w sali DMR na os. Stalowym 16. 
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Z upływem czasu - z biegiem lat………… 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes  

Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Karol Oleksy 
 
 
 
 
 

 
Archiwalna fotografia z lat 80. XX wieku. Tomasz Łopuszyński, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego 

TKKF, w towarzystwie pani Zofii Czupryny – pełniącej wówczas funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Krakow-
skiego TKKF, w trakcie przygotowania konferencji KTKKF w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. 

 
 
 

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

   • Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 
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