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* Śladami Małopolskiego TKKF * 
 

zanowni Państwo! Poznajmy kolejne wątki historii Krakowskie-
go/Małopolskiego TKKF. Zmiany terytorialne kraju po II wojnie 

światowej wymusiły reorganizację administracyjnego podziału Polski.  
22 sierpnia 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny kraju; od 
1 kwietnia 1945 roku powiat miechowski z województwa kieleckiego 
włączono do województwa krakowskiego, a od 18 sierpnia 1945 roku 
utworzono województwo rzeszowskie, w którego skład włączono 
4 powiaty województwa krakowskiego (dębicki, gorlicki, jasielski 
i mielecki). Zmieniono też granice województw; m.in. z województwa 

kieleckiego do krakowskiego przeniesiono powiat olkuski. W skład 
województwa krakowskiego wchodziły następujące powiaty: 
- powiaty miejskie (grodzkie): Kraków, od 1951 r. Nowy Sącz, Tarnów,   
- powiaty ziemskie: bialski (do 1951 roku), bocheński, brzeski, chrza-
nowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, 
nowotarski, olkuski, tarnowski, wadowicki, żywiecki. W roku 1951 
utworzono powiat oświęcimski, a w roku 1957 Kraków podniesiono 
do rangi miasta wydzielonego. W 1975 roku z części terytorium wo-
jewództwa krakowskiego wydzielono województwa tarnowskie 
i nowosądeckie. Region ten kilkakrotnie zmieniał swoje granice. 
     Od powołania w dniu 18 listopada 1957 r. Zarządu Wojewódzkiego 
Krakowskiego TKKF rozróżniamy 4 etapy jego rozwoju i działalności:  
- pierwszy etap, to równoległa działalność Wojewódzkiego i Miejskie-
go Zarządu TKKF, od chwili powołania tych struktur w latach 1957 
i 1958, aż do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Krakowskiego TKKF, 
odbytego 23 marca 1968 roku, na którym oba Zarządy połączono 
w jedną, wojewódzką organizację TKKF. 
- drugi etap rozwoju i działalności TKKF, to lata 1968 – 1974, w  ukła-
dzie administracyjnym kraju, z podziałem na 17 województw. 
- trzeci etap rozwoju, to działalność Krakowskiego TKKF od roku 1975 
w nowym układzie administracyjnym kraju, z podziałem na 49 woje-
wództw, likwidacją powiatów i wydzieleniem z części terenów woje-
wództwa krakowskiego województw tarnowskiego i nowosądeckiego. 
- etap czwarty rozwoju, to okres od r. 1999, z podziałem kraju na 16 
województw i przywróceniem powiatów. Z województw: krakowskie-
go, nowosądeckiego i tarnowskiego, z pewnymi terytorialnymi korek-
tami, utworzono województwo małopolskie, funkcjonujące do dziś. 

     W poprzednich numerach „Kuriera” przypomniałem pierwszy etap 
rozwoju i działalności Krakowskiego TKKF, obejmujący lata 1957-1968. 
Rok 1968 był przełomowym rokiem w świecie i w naszym kraju. 
W tym roku spokój w Polsce zburzyły wydarzenia marcowe, a nocą 
z 20 na 21 sierpnia wojska Układu Warszawskiego wkroczyły na teren 
Czechosłowacji, niby w obronie socjalizmu. Tamte zdarzenia miały 
istotny wpływ na nasze życie i na działalność Krakowskiego TKKF, 
które w tym czasie miało swe wzniosłe chwile.  
     23 marca 1968 roku w Sali Kopułowej Wojewódzkiej Komisji Związ-
ków Zawodowych w Krakowie, przy ul. Skarbowej 4, odbył się V Wo-
jewódzki Zjazd Delegatów Krakowskiego TKKF, który miał dość szcze-
gólny charakter. Na jednej sali spotkali się działacze ognisk, zrzeszo-
nych dotąd w Zarządzie Miejskim i ognisk w Zarządzie Wojewódzkim 
Krakowskiego TKKF. Prócz wytyczenia dalszej drogi działania Towarzy-
stwa Zjazd miał połączyć obie instancje – miejską i wojewódzką. Fakt 
ten był doskonałą okazją do dokonania przeglądu dorobku TKKF na 
Ziemi Krakowskiej w okresie 10.lecia i nakreślenia jednolitego pro-
gramu dla wszystkich środowisk. W trakcie obrad podjęto liczne wnio-
ski, zmierzające do usprawnienia pracy zakładowych i statutowych 
ognisk TKKF województwa krakowskiego z liczbą około 70 000 człon-
ków. Wniosek o połączenie obu instancji przeszedł jednomyślnie. 
     Z upoważnienia Zarządów - Miejskiego i Wojewódzkiego - otwarcia 
Zjazdu dokonał Jan Nasadnik - ówczesny Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Krakowskiego TKKF, który wskazał na osiągnięcia i niedociągnię-
cia w pracy Towarzystwa oraz ustosunkował się do pracy organizacji, 
patronujących jego działalność, tj. Związków Zawodowych, Organizacji 
Młodzieżowej ZMS i Rad Narodowych. W trakcie obrad, za działalność 
na rzecz sportu i rekreacji, wyróżniającym się działaczom TKKF wrę-
czono odznaczenia państwowe, związkowe i resortowe: 
- Odznaki 1000.lecia Państwa Polskiego otrzymało dwie osoby, 
- Odznaki 100.lecia Sportu Polskiego dwanaście osób,  
- Złote Odznaki TKKF otrzymało dziewięciu działaczy, a Srebrne Od-
znaki TKKF siedemnastu. 
- Odznaki Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu otrzy-
mało dziewięć osób, a Odznaki Krakowskiego Komitetu Kultury Fi-
zycznej czternaście. Ponadto dziesięć przodujących we współzawod-
nictwie ognisk otrzymało dyplomy i sprzęt sportowy. 
     W trakcie dyskusji na Zjeździe głos zabrała Jadwiga Pykoszowa – 
Prezes Ogniska TKKF „Nauczycielskie” z Krakowa, a oto Jej wypo-
wiedź: Tak, jak wielki i piękny jest Kraków, w którym działa wielu 
serdecznych, dzielnych ludzi, podobnie jest w województwie krakow-
skim, jednym z najpiękniejszych rejonów kraju, w którym też działa 
wielu, oddanych sprawie sportu i rekreacji ludzi.  
     Do chwili Zjazdu działacze TKKF, zrzeszeni w Zarządach Miejskim 
i Wojewódzkim, przez 10 lat szli obok siebie, nie przeszkadzając sobie, 
lecz wspomagając wzajemnie. Tych 10 lat nie można skwitować, że 
w działalności TKKF był rozdział. Odtąd działacze obu Zarządów 
i podległych im Ognisk, a także ich członkowie, będą już szli nie obok 
siebie, lecz razem. Zapewne przyniesie to osiągnięcia piękniejsze niż 
uprzednio. 
     Na Zjeździe 51 dłoni uścisnęło się na przywitanie. Był to radosny 
moment, niosący nadzieję, że połączony Zarząd spełni oczekiwania, 
a jego działalność zajmie poczytne miejsce w Polsce, i tak się stało.  
     W referacie zjazdowym, oraz w dyskusji, wiele mówiono o progra-
mie, który miało przejąć Krakowskie TKKF, o zadaniach Zarządu 

S 

Rok 1997. Współzałożyciele Krakowskiego TKKF: Stanisław Marcela, 
Krystyna Trojanowska i Henryk Winklewski, w trakcie wspomnień 

sprzed lat podczas Jubileuszu 40.lecia Towarzystwa. 
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Towarzystwa na terenie Województwa. Nie mówiono jednak o tym, 
że TKKF spełnia i spełniać będzie jedną z zasadniczych ról, 
a mianowicie rolę wychowawczą, zwłaszcza, że w kraju był to czas 
niezwykle trudny, tzw. „wydarzenia marcowe”. Kryzys polityczny, 
zapoczątkowany demonstracjami studentów w Warszawie, Gdańsku, 

Krakowie i Poznaniu, 
brutalnie rozbitymi 
przez oddziały Milicji, 
ORMO i tzw. aktywu 
robotniczego, przy-
niósł dotkliwe skutki - 
społeczne i polityczne, 
przyczyniając się do 
jeszcze bardziej nega-
tywnego obrazu Polski 
w oczach naszych 
zachodnich sąsiadów.  
    Właśnie w tym 
okresie odbywałem 
zasadniczą służbę 
wojskową w Nowym 
Dworze Mazowieckim, 
a później w Łodzi 
i doskonale pamiętam 
tamten burzliwy czas; 
zakaz wyjazdu na 

urlopy i wyjścia z koszar 
na przepustki, wzmoc-
nione służby i warty, 

wspólne partole wojska z milicją na ulicach i ten burzliwy czas, który 
tak się nam dłużył. 
     Po wydarzeniach krakowskich czy warszawskich, gdzie młodzież 
tłumnie wyszła na ulicę, przedkładając różne żądania, być może kolej-
ny raz ktoś wreszcie zrozumiał, że w młodzieży drzemie wielki zasób 
energii, która się nie spala. Była więc duża potrzeba mądrego, prze-
myślanego zagospodarowania tej energii, która mogłaby być zużyt-
kowana na boiskach sportowych, świetlicach i klubach. Aby móc to 
wypełnić należało stworzyć odpowiednią bazę sportową – było to 
bardzo istotnym wyzwaniem także dla naszego TKKF.  
     Według sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w latach 
1965 – 1967, przy wsparciu szerokiego kręgu działaczy społecznych, 
poparciu ówczesnych władz państwowych i licznych organizacji spo-
łecznych i zawodowych, idee Towarzystwa rozszerzono na całe Wo-
jewództwo. Dało to mieszkańcom miast i osiedli możliwość zaspoko-
jenia swych potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i wypo-
czynku oraz działalności kulturalno-rozrywkowej. Dowodem tego był 
fakt prowadzenia w ogniskach TKKF ponad 500 stałych zespołów 
ćwiczebnych, w których systematycznie ćwiczyło około 21 000 osób. 
Ponadto w okresie trzyletniej kadencji zorganizowano około 74 000 
różnych imprez, w których wzięło udział ponad 332 tys. uczestników. 
     Wówczas całe mienie społeczne TKKF, w postaci obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych i różnego sprzętu, znajdujące się w województwie 
krakowskim, otoczono właściwą troską i opieką. Wojewódzka Komisja 
Rewizyjna stwierdziła, że ustępujący Zarząd Wojewódzki Krakowskie-
go TKKF w omawianej kadencji należycie wypełnił obowiązki statuto-
we i wniósł pod obrady Zjazdu udzielenie mu absolutorium. 
     W trakcie obrad Zjazdu tematem rozważań Krystyny Trojanowskiej 
była aktywizacja kobiet w ogniskach TKKF, przez stosowanie odpo-
wiednich, programowych zajęć. Dr Aleksander Frankowski, z Ogniska 
TKKF „Oświata i Zdrowie”, podjął temat zdrowotności dzieci i mło-
dzieży, wnosząc m.in. o wprowadzenie przez handel obuwia młodzie-
żowego, które nie zniekształca stóp. Rozmówca wysunął wniosek, aby 
V Zjazd Ognisk TKKF powołał komisję d/s zapobiegania wadom po-
stawy, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Ogólnozwiąz-
kowej Federacji Wychowania Fizycznego i Turystyki WKZZ, Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego, Oświaty, Zdrowia, ZMS, ZHP i TPD.   
     W Zjeździe uczestniczył były Prezes Zarządu Fabrycznego TKKF ZMS 
HiL Bogusław Szczepka, który w imieniu Hutniczego TKKF i władz 
administracyjnych Huty im. Lenina złożył życzenia sukcesów w obra-
dach Zjazdu, meldując, że wg stanu na dzień 1 lutego 1968 roku stan 

osobowy hutniczej organizacji TKKF wyniósł 4 200 członków. Działal-
ność tego Ogniska w ówczesnych latach opierała się na różnych for-
mach inicjatorskich, a jedną z nich było stworzenia warunków upra-
wiania sportu masowego w hotelach robotniczych. W tym celu prze-
prowadzono spartakiady w 8. dyscyplinach oraz Spartakiadę Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej przy Hucie im. Lenina dla pracowników mło-
docianych. W roku 1968 Hutnicza Spartakiada odbyła się już w 22 
konkurencjach. Kończąc Bogusław Szczepka stwierdził, że w działalno-
ści Hutniczego TKKF podkreślić trzeba, nie tylko wysiłek jego działaczy, 

lecz także pomoc Krakowskiego TKKF, Wojewódzkiej Komisji Związ-
ków Zawodowych, Rady Zakładowej HiL oraz Zarządu Wojewódzkiego 
i Fabrycznego ZMS. W trakcie obrad Wojewódzki Zjazd wybrał Bogu-
sława Szczepkę, jako jednego z 16. delegatów, na Krajowy Zjazd TKKF.  
     V Wojewódzki Zjazd Delegatów Krakowskiego TKKF na okres ka-
dencji 1968 – 1972 wybrał 51.osobowe Plenum w składzie: Janusz 
Adamczyk, Jerzy Bala, Stanisław Balowski, Henryk Bilski, Marian Bu-
szek, Kazimierz Chojnacki, Tadeusz Czarny, Mieczysław Danek, Adam 
Domagała, Zbigniew Domiczek, Helena Gajda, Mieczysław Gancarz, 
Bogdan Gądek, Franciszek Gorączko, Franciszek Hyla, Jacek Inwałd, 
Józef Jaglarz, Władysław Janikowski, Alojzy Jonkisz, Zdzisław Jaworski, 
Tadeusz Klimiński, Jerzy Kolak, Józef Kowalczyk, Helena Kubic, Bole-
sław Lalik, Stanisław Lasiewicz, Marian Lesiak, Leon Ludwikowski, 
Stanisław Marcinkowski, Marian Marek, Stanisław Mirek, Karol Mrzy-
głód, Tadeusz Mucha, Tadeusz Mytnik, Jan Nasadnik, Edward Niezgo-
da, Genowefa Ostrowska, Antoni Piątek, Rudolf Porębski, Wincenty 
Porządnicki, Jerzy Rokosz, Janusz Rusak, Jerzy Sławik, Mieczysław 
Sobol, Mieczysław Soldan, Stanisław Sroka, Stanisław Stafiński, Witold 
Sulma, Krystyna Trojanowska, Stanisław Wardzała i Wiesław Zieliński. 
     Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF ponownie 
został Jan Nasadnik, funkcje wiceprezesów objęli Helena Gajda i Sta-
nisław Marcinkowski, sekretarzem został Marian Lesiak, a skarbni-
kiem Stanisław Sroka. Funkcję prezesa Jan Nasadnik pełnił już od 
czterech kadencji. Był jednym z najstarszych i najbardziej ofiarnych 
działaczy sportu i rekreacji w Krakowie, działaczem związkowym 
i członkiem centralnych władz TKKF. Za swą wybitną działalność był 
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiadał m.in. tytuł „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej”, Złotą Odznakę im. Janka Krasickiego 
i wiele innych. Zjazd wybrał także Wojewódzką Komisję Rewizyjną 
w 13 osobowym składzie, z przewodniczącym Stanisławem Bielskim. 
Wybrano również 16 delegatów na Krajowy Zjazd TKKF w Warszawie. 
    W okresie między IV, a V Wojewódzkim Zjazdem, z grona działaczy 
TKKF na zawsze „odeszli” następujący działacze Towarzystwa: Leon 
Siwy – prezes Ogniska „Azoty” Tarnów, Tadeusz Piasecki – prezes 
Ogniska ZZG Zakopane, Jan Kłos – wybitny działacz Zakładów Mecha-
nicznych w Tarnowie. Przez powstanie oraz minutą ciszy uczestnicy 
Zjazdu uczcili Ich pamięć – my także schylmy przed nimi czoło. 
     W roku 1968, po podsumowaniu wyników we współzawodnictwie, 
z udziałem Krakowskiego TKKF, za pierwsze dziesięciolecie w kraju

Rok 1968. „Ku chwale Ojczyzny” - fotografia 
archiwalna Teresy i Władysława Łopatków. 

Lata 70.XX w. Działacze Hutniczego TKKF. Pierwszy od lewej Witold 
Sulma – były Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego KTKKF i Prezes Zarzą-

du Dzielnicowego TKKF w Nowej Hucie. 
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I miejsce za udział w imprezach masowych i ilość członków zdobył 
Kraków, przed Rzeszowem, Łodzią-Miasto, Opolem, Kielcami i Wro-
cławiem. Ponadto w pierwszych dniach września 1969 roku do Kra-
kowa nadeszła miła wiadomość, że Zarząd Wojewódzki Krakowskiego 
TKKF w ogólnopolskim współzawodnictwie, za całokształt działalności, 
wspólnie z Rzeszowem, zajął pierwsze miejsce. Tak więc Krakowskie 
TKKF utrzymało wywalczony wcześniej krajowy prymat.  

* 

d chwili połączenia Zarządów TKKF – wojewódzkiego i miejskiego, 
zaczął się drugi etap rozwoju i działalności programowej Zarządu 

Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF. Do roku 1974 w województwie 
miejskim krakowskim powstało 484 ogniska zakładowe (regulamino-

we) i 96 ognisk statutowych (terenowych). Najwięcej, 49 ognisk statu-
towych, powstało na terenie Dzielnicy Krowodrza, 17 ognisk w Śród-
mieściu, 6 w Nowej Hucie i 3 w Podgórzu. 
    W miastach powiatowych: po 6 ognisk TKKF w Nowym Sączu, No-
wym Targu, Oświęcimiu, Olkuszu, a po 5 Ognisk w Wadowicach 

i Myślenicach. W tym czasie na 
terenie Krakowa - najwięcej, bo 
106 ognisk zakładowych prowa-
dziło działalność w Dzielnicy 
Śródmieście, 57 w Nowej Hucie, 
po 40 w Krowodrzy i Podgórzu. 
     W powiatach najwięcej – 41 
zakładowych ognisk działało 
w Tarnowie, 32 ogniska w Nowym 
Sączu i 18 w Limanowej.  
     Jedną z najbardziej masowych 
akcji w historii naszego ruchu 
sportowego, która przyniosła 
nadspodziewanie dobre wyniki, 
było zdobywanie „Sportowych 
Odznak 25. lecia PRL”. W całym 
kraju zdobyło ją miliony obywate-
li. W samym w województwie 
krakowskim zdobyło ją ponad 300 
tys. osób. W rozbiciu na miasto 
Kraków i Województwo liczby te 

były następujące: 82,5 tys. Kra-
ków, a 225 tys. Województwo. 
     Z podanych liczb wynika, że 
Odznakę 5.lecia PRL posiadał co 

siódmy ówczesny mieszkaniec Krakowa, a co piętnasty Województwa.  
     We współzawodnictwie powiatowym zwyciężył Nowy Sącz, przed 
Tarnowem, Krakowem, Olkuszem, Żywcem i Nowym Targiem. Naj-
bardziej przodującymi organizacjami w akcji zdobywania Odznak były 
organizacje: TKKF, ZMS, ZHP, LZS i ZSP.   

 dniu 8 kwietnia 1972 r. w Klubie Związku Zawodowego Koleja-
rzy przy ul. Filipa 6, odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów 

TKKF.  Jego otwarcia dokonał Jan Nasadnik – prezes ustępujących 
władz wojewódzkich TKKF, który w swym wystąpieniu zapoznał dele-
gatów z wynikami współzawodnictwa ognisk TKKF za rok 1971. Pierw-
szych 10 miejsc zajęły Ogniska: „Sielanka” Kęty, „Batory” Kraków, 
„Slalom” Zakopane, TKKF Rabka, TKKF Jaworzno, TKKF Dąbrowa Tar-
nowska, „Sokół” Chrzanów, TKKF Brzesko, TKKF Stary Sącz i  Wieliczka.      
     W trakcie dyskusji delegat Jerzy Kolak zwrócił uwagę, że od 10 lat 
Zarząd Wojewódzki TKKF walczył o to, aby sale gimnastyczne szkół 
były dostępne dla członków Towarzystwa. Jednak interwencja w tej 
sprawie w Kuratorium Okręgu Szkolnego nie przyniosła spodziewane-

go efektu. Obiekty 
szkolne w Krakowie 
były bardziej dostępne 
dla klubów sportowych, 
które obdarowywały 
szkoły większą ilością 
sprzętu sportowego niż 
mógł to uczynić TKKF.  
    Z kolei prezes Nasad-
nik zwrócił uwagę na 
potrzebę zagospoda-
rowania Ośrodka Spor-
towo – Rekreacyjnego 
nad Rabą w Cikowicach. 
Jego zdaniem obiekt 
ten nie był przystoso-
wany do wypoczynku 
dla ludzi pracy. Należa-
ło działać w oparciu 
o doświadczenia leka-
rzy, którzy też podzielali 
zdanie prezesa Nasad-

nika. Poza tym zagospodarowanie obrzeży Krakowa leżało w gestii 
władz terenowych – Miasta i Województwa. TKKF nie posiadał żad-
nych warunków do realizacji tego zadania. 
     Ze sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego TKKF wynikało, że więcej 
środków finansowych odprowadzano za wynajem obiektów i sal 
sportowych, niż otrzymywana przez Zarząd Wojewódzki dotacja na 
ten cel. Dotacje te były powiększane średnio o 40% i odprowadzane 
do Rad Narodowych, będących właścicielami sal gimnastycznych. 
     W tamtych latach Rady Narodowe były jednostkami, które powin-
ny być zobowiązane do ochrony zdrowia ludzi mieszkających na ich 
terenie (zabezpieczać ludzkie zdrowie, to nie znaczy czerpać z tego 
tytułu zyski, a jednak tak bywało). Towarzystwo nie posiadało wła-
snych sal, i budynków – wszystko wynajmowano. Były trudności 
sprzętowe, a jedno, co posiadano, to doskonały, zgrany, o wysokich 
umiejętnościach aktyw społeczny, który działał w trudnych warunkach 
– był to największy plus Towarzystwa, które z takimi ludźmi zawsze 
potrafi sprostać wyzwaniom, związanym z kulturą fizyczną i rekreacją.  
     Uczestniczący w Zjeździe Bogusław Szczepka – tym razem już, jako 
przedstawiciel Zarządu Głównego TKKF, z upoważnienia władz krajo-
wych podziękował delegatom za ich dotychczasową pracę i cenne 
inicjatywy, przyjęte w całym kraju. Zarząd Główny TKKF wysoko oce-
niał osiągnięcia Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF, będące-
go wzorem działalności dla innych województw. Dowodem tak wyso-
kiej oceny było wręczenie Krakowskiemu TKKF pierwszej odznaki 
15.lecia TKKF, którą przyznano Hutniczemu TKKF, działającemu 
w Hucie im. Lenina. 
     Na VI Zjeździe, po raz piąty z kolei, funkcję prezesa ZW Krakowskie-
go TKKF objął Jan Nasadnik, a funkcje wiceprezesów Witold Sulma 
i Henryk Rajczyk, za którego pod koniec kadencji obowiązki przejął 
Marek Szczerbiński. Sekretarzem Zarządu została Zofia Czupry-
na, skarbnikiem Henryk Bilski, a członkami Prezydium: Maria Czyżo-
wicz, Franciszek Gorączko, Alojzy Jonkisz, Anna Kulczycka, Stanisław 
Leśnik, Tadeusz Mytnik, Karol Mrzygłód, Wincenty Porządnicki, Stani-
sław Stoliński i Stanisław Wardzała. 

 

O 

W 

Lata 60. XX w. Bogusław Szczepka, 
były członek krajowych i wojewódz-

kich władz TKKF oraz były Prezes 
Hutniczego TKKF. 

Zofia Czupryna – od roku 1972 członek wojewódzkich i krajowych 
władz TKKF – dziś Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF. 

Lata 60.XX w. Stanisław Wardzała, były 
członek władz wojewódzkich KTKKF, współ-
założyciel i członek ZD TKKF „Krowodrza”. 
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     Zjazd wybrał także Wojewódzką Komisję Rewizyjną, w składzie: 
Stanisław Bielski – przewodniczący, Tadeusz Gołąb – wiceprzewodni-
czący, Franciszek Klinik – sekretarz oraz Halina Banasik, Stefan Bana-

szek, Edward Frydel, Bogdan Gądek, Kazimierz Kijak, Helena Kubic, 
Jerzy Szostak, Tadeusz Wir-Konas, Jan Węgrzyn i Zbigniew Wyrobiec – 
członkowie. 
    Mandaty na VI Krajowy Zjazd TKKF Wojewódzki Zjazd powierzył 12. 
delegatom, byli to: Stanisław Balowski, Stanisław Bielski, Jan Chrobak, 
Zofia Czupryna, Maria Czyżowska, Mieczysław Fudali, Stanisław Mirek, 
Karol Mrzygłód, Jan Nasadnik, Wincenty Porządnicki, Henryk Rajczyk 
i Stanisław Wardzała. Było to znakomite grono działaczy wojewódz-
twa krakowskiego – zresztą sami sobie na to zapracowali.     

     W jednym z zapisów Uchwały VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 
zobowiązano Zarząd Wojewódzki Krakowskiego TKKF, aby wspólnie 
z instancjami patronackimi, m.in. z Wojewódzką Komisją Związków 
Zawodowych, poczynił starania, w celu zagospodarowania lokalu na 
działalność Biura Zarządu Wojewódzkiego KTKKF. 
     W latach 1968 – 1972 w Biurze Zarządu Wojewódzkiego KTKKF 
zatrudnionych było 10 pracowników, którzy zabezpieczali realizację 
uchwał instancji oraz zarządzeń władz zwierzchnich. Prowadzili rów-
nież administrację i dokumentację Zarządu Wojewódzkiego, udzielali 
instruktażu aktywowi ognisk, organizowali liczne imprezy i szkolenia 
aktywu, prowadzili lustrację ognisk, współdziałali z zainteresowanymi 
organizacjami, a szczególnie z branżowymi Związkami Zawodowymi. 
W ciągu roku Biuro Zarządu otrzymywało około 1500 pism i zarzą-
dzeń, która to korespondencja załatwiana była terminowo. 
     Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 31 lipca 1973 roku 
Zarząd Wojewódzki Krakowskiego TKKF zatrudniał wówczas dwunastu 
pracowników na pełnym etacie oraz jednego na ½ etatu, w osobach: 
Jan Nasadnik - prezes, Stanisław Wardzała - kierownik Wydziału Org.-
Ekonom., Maria Malinowska – st. Inspektor, Olga Więcek - st. Inspek-
tor, Małgorzata Bieda - inspektor, Stanisław Grochowski - inspektor, 
Zofia Giba - sprzątająca, Magdalena Kielar - gł. księgowa, Halina Wala-
sek - st. księgowa, Jerzy Polaczek - kierownik jednego z wydziałów, 
Roman Szpak - st. inspektor, Maria Szymańska - st. inspektor, Józef 
Kozioł - st. inspektor, Janina Jaskuła - st. inspektor.     
     Wg stanu na dzień 31 lipca 1973 r. Zarządowi Wojewódzkiemu 
Krakowskiego TKKF podlegało 83 ogniska statutowe, w tym: 28 ognisk 
z terenu miasta Krakowa i 55 z terenu województwa. W tym czasie 
działały 494 ogniska zakładowe. W strukturze Zarządu Wojewódzkie-
go było też 10 Zarządów Powiatowych, 2 Zarządy Miejskie i 2 Zarządy 
Dzielnicowe TKKF. W tym okresie Zarządy Powiatowe TKKF zatrudnia-
ły na ryczałcie 11 pracowników, jako sekretarzy, opłacanych przez te 
Zarządy, względnie Ogniska (w ogniwach bez osobowości prawnej). 
   Do historii w III i IV etapie działalności Krakowskiego/Małopolskiego 
TKKF wrócimy w dalszych numerach „Kuriera”. (Władysław Łopatka). 

 

* Setna rocznica „Cudu nad Wisłą” * 
 

zanowni Państwo! Miesiąc sierpień kojarzymy z rocznicami waż-
nych wydarzeń w świecie i w kraju, o czym wcześniej wspomnia-

łem w poprzednim wydaniu Nr 10 „Kuriera”. W tym roku obchodzimy 
100.rocznicę Bitwy Warszawskiej, stoczonej w dniach 13-25 sierpnia 
1920 r. pomiędzy Rosją Radziecką i Polską na przedpolach Warszawy, 
która zdecydowała o losach ówczesnej wojny polsko-bolszewickiej.  

     W ostatecznej rozgrywce oddziały wojska polskiego zdołały ode-
pchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną, co uchroniło odradza-

jącą się po 123. latach niewoli Rzeczpospolitę, a potem Europę, przed 
bolszewicką nawałą.  
     Był to przełomowy moment w tej wojnie, a zwycięstwo w Bitwie 
Warszawskiej, nazwane „Cudem nad Wisłą”, powstrzymało ofensywę 
wojsk bolszewickich na Warszawę oraz ich marsz na Zachód.  
     By lepiej poznać i zrozumieć ówczesną sytuację polityczną i militar-
ną w Polsce, Europie i  w świecie pod koniec I wojny światowej, i po 
jej zakończeniu, sięgnijmy do archiwalnych zapisków z tamtych lat, 

zachowanych w kronikach szkolnych szkół w Dzierżaninach i Paleśnicy 
(dzisiejsza Gmina Zakliczyn). 

S 

Rok 1969. Zawody sportowe na stadionie KS „Hutnik”  
– zdobywanie norm na Odznakę 25.lecia PRL. 

Rok 1914.  Okopy w rejonie Zakliczyna podczas I wojny światowej. 
W głębi Klasztor Sióstr Bernardynek w Kończyskach. 

Rok 1919. Absolwenci Szkoły Powszechnej w Zakliczynie. W rzędzie od góry 
(drugi od prawej) Władysław Oszelda ze Zdoni – późniejszy nestor dzienni-

karstwa polskiego. 
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     W roku szkolnym 1918/1919 obowiązki nauczyciela, a zarazem 
kierownika Szkoły w Dzierżaninach pełnił Franciszek Zydroń. Poniżej 

zapiski w kronice tej Szkoły w oryginalnym staropolskim brzmieniu:  
      Wojna światowa, rozpoczęta w 1914 roku, szaleje w dalszym ciągu 
ze zmiennym szczęściem. W wojnę europejską wdała się wreszcie 
Ameryka pod hasłem „Wolności Ludów”, która dopiero zadecydować 
miała o jej końcowym wyniku. Najpierw wybuchła w Rosyi rewolucya, 
która doprowadziła Rosyę do upadku. Zawarto w Brześciu litewskim, 
pomiędzy Austrią, Niemcami, a Rosyą, haniebną dla Polski ugodę, 
oddając Hełmszczyznę i Podlasie Ukrainie. Ten nowy rozbiór Polski 
otrzeźwił cały Naród Polski, wywołał ogromny gest oburzenia i połą-
czył wszystkie partye zgodą. Niemcy wycofały z frontu rosyjskiego 
wojska na front przeciw Francyi, Anglii i Amerykanom, a Austrya na 
front włoski. Rozpoczęły się ofensywy przy pomocy wszystkich nowo-
czesnych wynalazków, w których masy ludzkie przechodziły całe pie-

kło. Niemcy doszli pod Paryż, Austrya zajęła przestrzeń włoską do rzeki 
Piawy, nastąpiło przygnębienie, bo sympatye ogólne, zwłaszcza Pola-
ków, były po stronie Koalicyi. Pomimo wszystko wróżono i przeczuwa-
no upadek Niemiec i Austryi.  
     Jakoż zmieniły się losy. W czerwcu 1918 roku rozpoczęła koalicya 
ofensywę na wszystkich frontach, wypierając stale nieprzyjaciół 
z zajętych obszarów. Wówczas zaczęły gazety coraz śmielej pisać 
o pokoju, proponując rozmaite warunki. Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych, Wilson, ogłosił swoje 14 punktów, na podstawie których gotowa 
jest koalicya zawrzeć pokój, a między niemi punkt 13 przyznaje Polsce 
wolność i zjednoczenie. Niemców upokarzały te warunki, więc odrzuci-
li je. Napór koalicyi stał się jeszcze większy i pod nim pękł najpierw 
front bałkański i poddała się Bułgarya, a za nią Turcya.  

     Korzystając z chwili rząd warszawski polski, będący pod opieką 
Niemiec, zrzucił to jarzmo i proklamował niepodległość Polski 9 paź-

dziernika 1918 roku. Teraz wypadki następowały z błyskawiczną szyb-
kością. Front włoski runął nagle, wojska uciekły w nieładzie, Austrya 
poddała się, przyjmując warunki Wilsona. Za Austryą uczyniły to samo 
upokorzone Prusy, nastąpiło na podanych przez koalicyę warunkach 
zawieszenie broni. W dniu 11 listopada padły na tych frontach ostat-
nie strzały.  
     Po rozbiciu państw centralnych potworzyły się samoistne republiki: 
Polska, Czecho-słowacka i Ukraińska, które się wzajemnie ścierały. 
Polska została ze wszech stron otoczona nieprzyjaciółmi; Ukraińcy 
naszli na Galicyę wschodnią i wszczęli ogromną rzeź, z północy bol-
szewicy, niosący hasła wywrotowe, mord i pożogę, od zachodu Niem-
cy terryzowali Poznańskie, a najhaniebniej zaznaczyli się Czesi, zajmu-
jąc zdradziecko Śląsk, Spisz i Orawę. Spory te przedstawiono Kongre-
sowi Pokojowemu Światowemu, który się zebrał w 1919 r. w Paryżu, 
celem zawarcia sprawiedliwego pokoju i nowego ukształtowania 
Europy. Dnia 26 czerwca 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu 
z udziałem kobiet, a 9 lutego zebrał się Sejm w Warszawie. Marszał-
kiem Sejmu został wybrany Wojciech Trąmpczyński, poznańczyk.  
     W drugiej połowie 1918 roku naszły na kraj choroby influenzy 
hiszpańskiej i czerwonki, które bardzo przerzedziły ludność. W Dzier-
żaninach pochłonęły 30 ofiar. Z tego powodu nie było prawie nauki 
przez październik, a od 1 listopada do końca grudnia 1918 roku za-
mknięto z tego powodu szkołę. Od 2 stycznia do 16 lutego 1919 roku 
była szkoła zamknięta z powodu braku opału.  
     Z powodu odzyskania Wolności Polski, za staraniem nauczyciela 
Franciszka Zydronia, w Gminie 22/X 1918 r. urządzono uroczysty 
obchód, a na pamiątkę ustawiono przy szkole „Krzyż Pamiątkowy”. 
     Zmagania Polski z nieprzyjaciółmi przyniosły możliwe, jakkolwiek 
niepewne rezultaty. Ukraińców wyparto i zawarto z nimi ugodę, Cze-
chów tak samo, i spór z nimi oddano do rozstrzygnięcia koalicyi, która 
nas haniebnie skrzywdziła, oddając Śląsk cieszyński prawie w całości 
Czechom. Walka z bolszewikami doprowadziła do wypędzenia ich za 
Dźwinę, Berezynę i Kijów. W czerwcu 1920 roku przybrała jednak 
punkt zwrotny, pod naporem milionowych mas azjatyckiej dziczy 
wojska polskie cofnęły się aż pod Warszawę.  
     W dniach 13, 14 i 15 sierpnia począł się krwawy bój o Warszawę, 
a względnie o całość i niepodległość Polskiej Rzeczypospolitej. Armię 
polską wzmocniły półmilionowe szeregi ochotnicze, przeważnie 
z inteligencyi i nie cud (jak bają), lecz ten wysiłek Narodu, ta moc tych 
ochoczych, spowodowały zupełne rozbicie armii bolszewickiej, jej 
odwrót zamierzony, a następnie przystąpienie do rokowań w Mińsku 
i do zawieszenia broni w Rydze 18/X 1920 roku. Targi o charakter 
Gdańska zostały dotąd niezakończone, czyni się też przygotowania do 
plebiscytu na Górnym Śląsku.  
     10 października 1920 roku urządzono w Dzierżaninach, staraniem 
kierownika szkoły Franciszka Zydronia, poświęcenie pamiątkowego 
„Krzyża Wolności” i uroczystych obchodów, w których wziął udział 
Starosta Tadeusz Spiss z Brzeska i inni okoliczni goście.  

 

Rok 1917. Fotografia archiwalna. Żołnierze z frontu I wojny światowej. 
Pierwszy od prawej Józef Galas - dziadek mojego kolegi Staszka Galasa. 

 

Lata 50 .XX w.  Budynek szkoły w Paleśnicy w latach 1887 -1960. Fotografia archiwalna. Lata 20.XX w. Budynek szkoły w Dzierżaninach.  
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     Od listopada 1920 roku przenosi się nauczyciel Franciszek Zydroń 
z Dzierżanin na wspaniałą placówkę klasową na granicy Wielkopolski. 

Jego miejsce zajął nauczyciel 
Stanisław Płaneta. 
     Poniżej archiwalny zapis 
w kronice Szkoły w Paleśnicy 
sprzed stu lat. 
    W grudniu 1919 roku 
z tutejszego powiatu odszedł 
starosta Chyliński, a jego 
obowiązki przejął dr Tadeusz 
Spiss. W tym czasie Polska 
znalazła się w stanie wojny 
z bolszewicką Rosją, której 
szczytowy moment przypadł 
na rok 1920, kiedy to Armia 
Czerwona w zwycięskim 
marszu na Zachód zagroziła 
Warszawie.  
     Ratunek przed komuni-
zmem zawdzięczamy nie 
tylko Opatrzności Bożej, ale 
tysiącom ochotników, którzy 
latem 1920 roku zasilili 
szeregi Wojska Polskiego. 
Wśród nich był także Edward 

Gruszka, nauczyciel tutejszej szkoły, przydzielony do Dywizji Litewsko-
Białostockiej. Brał udział w walkach z Litwinami oraz w zdobyciu 
Wilna, a od 18 grudnia 1920 r. był bezterminowo urlopowany. W dniu 
3 stycznia 1921 roku, gdy wrócił z wojny, ponownie przejął obowiązki 
nauczycielskie w Paleśnicy. 
    Tymczasem 20 marca 1921 roku, zgodnie z postanowieniami trakta-
tu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku, na Górnym Śląsku przepro-
wadzono plebiscyt o przynależność tego regionu – do Niemiec czy do 
Polski. Co na ten temat zapisano w kronice Szkoły w Paleśnicy.  
     19 marca 1921 r., w ostatnim dniu przed plebiscytem, w Paleśnicy 
odbyło się uroczyste nabożeństwo błagalne, a następnie wiec w tej 

sprawie. W tym dniu w szkole nie było nauki, lecz tylko pouczenie 
o Górnym Śląsku. Plebiscyt wypadł na korzyść Polaków, ale jednakże 
chytry naród niemiecki, rzekomo skrzywdzony, udał się z prośbą do 
koalicyi, by ona podzieliła Śląskiem. Koalicya, w której główną rolę 
odgrywa Anglija, przeciwniczka Polski, do końca czerwca 1921 roku 
nie dała urzędowego wyjaśnienia, tj. podziału Górnego Śląska pomię-
dzy Polskę, a Niemcy.  
     Pierwszego października 1921 roku w Dzierżaninach odbył się 
pierwszy powszechny spis ludności, zwierząt domowych i gospo-
darstw. Pracę tę odbył tutejszy nauczyciel Stanisław Płaneta. W roku 
szkolnym 1921/22 odłączono od Kuratorjum Lwowskiego część Mało-
polski i utworzono Kuratorjum okręgu szkolnego Krakowskiego, do 
którego szkoła w Dzierżaninach należy. Od 1 września 1922 r. na 
własną prośbę z 1 klasowej szkoły w Dzierżaninach na nową placówkę 
duchową na Górny Śląsk przeniósł się nauczyciel Stanisław Płaneta. 
    Od 22 VIII 1922 r. dekretem nominacyjnym Rady Szkolnej w Brzesku 
z 18 VIII 1922 r. posadę nauczyciela w Dzierżaninach objął tymczaso-
wy nauczyciel 1 klasowej szkoły powszechnej im. H. Sienkiewicza na 
Orawie w Lipnicy Małej, Jan Jabłoński, gdzie przez przeciąg roku 
szkolnego 1921/22 uczył, jako pierwszy nauczyciel polski tej szkoły.  
    Dziś Paleśnica i Dzierżaniny, jako sołectwa, funkcjonują w strukturze 
organizacyjnej Gminy Zakliczyn, położonej w Małopolsce, w połu-
dniowo-zachodniej części powiatu ziemskiego tarnowskiego. Gmina 
Zakliczyn jest największą pod względem powierzchni gminą tego 
powiatu, liczącą 123 km

2
, zamieszkaną przez 12.500 obywateli. Gmina 

składa się z 24 miejscowości, w tym stolica gminy Zakliczyn – zabyt-
kowe miasteczko ze średniowiecznym układem urbanistycznym, 
położone na prawym brzegu Dunajca.  
     Tereny gminy Zakliczyn (mojej rodzinnej Gminy) są jednym z cie-
kawszych miejsc na mapie powiatu tarnowskiego, o nieprzeciętnym 
krajobrazie, ciekawej historii i dynamicznie rozwijającej się społeczno-
ści lokalnej. Świetne warunki naturalne, dolina Dunajca, Ciężkowicko-
Rożnowski Park Krajobrazowy, położenie na styku Ziemi Tarnowskiej, 
Sądeckiej oraz Brzeskiej sprzyjają rozwojowi kultury, turystyki i sportu 
na tym terenie. (Władysław Łopatka). 

  

 

* W TKKF Dobczyce walczą szachiści * 
 

ożegnanie roku szkolnego i „COVID 19” w TKKF Dobczyce, to 
ostatni, podsumowujący roczny cykl treningowy turniej tutejszej 

sekcji szachowej, której patronem jest pan Józef Dominik. Epidemia 
namieszała w planach sportowych i uczyniła ten rok wyjątkowym, 
choć nie w sposób, którego byśmy oczekiwali. Tym niemniej młodzi 

szachiści postanowili się spotkać, by móc się zmierzyć przed przerwą 
wakacyjną. Były nagrody i puchary i mimo różnych wyników dopisy-
wały humory.  
     A oto pierwsza trójka najlepszych zawodników: 
1. Natalia Górnisiewicz.  

2. Marcin Mikołajski. 
3. Maksymilian Nowakowski.  

P 

 Lata 1914-1916 – Galicja. Żołnierze 
armii austro-węgierskiej w okresie 

I wojny światowej: Szczepan Kościelniak 
(stoi) i jego kolega Michalik (siedzi). 

 
 

Grają młodzi szachiści z TKKF Dobczyce. Zwycięzcy przedwakacyjnego turnieju szachowego.  
W niebieskiej koszulce sędzia - pan Władysław Kowalewski. 
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     Przed szachistami z Dobczyc jeszcze 2 turnieje – „Grand Prix” Dob-
czyc oraz „Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika” 
– Serdecznie zapraszamy! Dlaczego tutejsza sekcja szachowa nosi 
nazwę „Dominik”? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, otóż w listo-
padzie 2016 roku rodzice, działacze i trenerzy, po przedstawionej na 
zebraniu organizacyjnym propozycji pana Marcina Wątorka, szachisty 
z Dobczyc, podjęli decyzję, że sekcja przyjmie nazwę – Sekcja Szacho-
wa „Dominik” TKKF Dobczyce, na cześć słynnego szachisty rodem 
z Dobczyc. Niestety z przyczyn formalnych sekcja mogła być zareje-

strowana w Polskim Związku Szachowym tylko pod nazwą Ognisko 
TKKF w Dobczycach. Tak też jest oficjalnie reprezentowana. 
     Zajęcia w sekcji kierowane są do wszystkich dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Sekcja za-
prasza dzieci zarówno te, które niedawno poznały elementy królew-
skiej gry, jak i te, które uczestniczą regularnie w turniejach szacho-
wych. Treningi w sekcji stanowią możliwość dodatkowego rozwijania 
umiejętności w grupach 6-8 osobowych, z dopasowanym czasem 
trwania zajęć do poziomu zaawansowania. Kierownikiem sekcji jest 
pan Mariusz Nowakowski. 

 

  

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. 

1 5 I+ Górnisiewicz, Natalia  R 1186 1900 6.0 21.50 29.00 5 24.5 

2 3 II Mikołajski, Marcin  R 1227 1800 5.5 20.00 28.50 5 22.0 

3 4 II Nowakowski, Maksymilian  R 1192 1800 5.0 21.50 30.00 4 21.0 

4 1 I Kowalewski, Władysław  R 1733 2000 5.0 20.50 29.50 5 21.0 

5 10 II Górnisiewicz, Gabriela  R 1045 1600 4.0 21.50 29.50 4 17.0 

6 2 II Pawłowski, Kamil  R 1326 1800 4.0 18.00 26.50 4 16.0 

7 9 IV Najman, Antoni  R 1054 1400 4.0 14.50 19.50 4 13.0 

8 13 III Nowakowski, Adam  0 1600 3.5 15.50 24.00 3 13.0 

9 8 II Spytek, Hubert  R 1135 1800 3.0 18.00 23.50 3 14.0 

10 15 IV Jamka, Wojciech  0 1400 3.0 18.00 23.50 3 12.0 

11 6 III Filutowski, Miłosz  R 1166 1600 3.0 17.00 24.00 3 13.0 

12 7 II Kołodziej, Lena  R 1156 1600 3.0 13.50 18.50 3 9.0 

13 12 II Górnisiewicz, Zuzanna  R 1026 1600 2.5 17.50 22.50 2 10.5 

14 11 III Jamka, Jakub  R 1030 1600 2.5 15.50 21.00 2 8.0 

15 14 IV Słonka, Adrian  0 1400 2.0 16.50 22.50 2 10.0 

16 16 IV Kołodziej, Maja  0 1250 0.0 14.00 20.00 0 0.0 
 

Wyniki czerwcowego turnieju szachowego, zorganizowanego przez Sekcję Szachową „Dominik” TKKF Dobczyce. 
 

 

VII „Grand Prix” Dobczyc w Szachach  

* Turniej Nr 6 * 
 

zanowni państwo! Przedłużająca się epidemia „COVID 19” wymu-
siła na szachistach swoistą abstynencję, a ta spowodowała za-

ostrzenie apetytu na grę. Być może to było powodem, że w dniu 
2 lipca 2020 roku było nam dane gościć zawodników, nie tylko z Ma-

łopolski, a także z innych rejonów naszego kraju. Pomimo rygorów 
sanitarnych atmosfera turnieju była radosna, a dawno niewidziani 
szachowi znajomi mogli się wreszcie spotkać i porozmawiać, jak to 
zwykle mają w zwyczaju na turniejach.  

     Pojedynki były zacięte i było nam dane obejrzeć kilka, które zakoń-
czyły się zaskakującymi rozstrzygnięciami. A oto, jak potoczyły się losy 

VI edycji szachowego turnieju w ramach VII „Grand Prix” Dobczyc.  
- Grupa OPEN (38): 1. Sławomir Liberadzki, 2. Piotr Zbrzeski, 3. Łukasz 
Czaplak. Najlepsza dziewczyna: 9. Natalia Górnisiewicz.  

 

S 

Najlepsi zawodnicy VI edycji turnieju szachowego w Dobczycach. Gabriela i Natalia Górnisiewicz w towarzystwie sędziego Turnieju. 

https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=4_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=2_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=3_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=0_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=9_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=1_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=8_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=12_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=7_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=14_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=5_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=6_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=11_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=10_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=13_
https://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2150/results.html?l=pl&pr=15_
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- Kategoria 2007 i młodsi: 5. Samuel Maj, 6. Szymon Duda, 7. Maksy-
milian Nowakowski. Najlepsza dziewczyna: 21. Gabriela Górnisiewicz. 
- Kategoria 2011 i młodsi: 11. Michał Kaszuba, 19. Antoni Radzimski, 
31. Wojciech Jamka. Najlepsza dziewczyna: 39. Anna Jamrozik. 

     W turnieju uczestniczyło 39 szachistów. Gratulujemy zawodnikom 
i zapraszamy gorąco na zbliżający się finał. W gronie arbitrów w dob-
czyckich turniejach występowali panowie: Stanisław Świerczyński, 
Bartosz Ślęczka, Władysław Kowalewski i Marcin Wątorek. 

 

* III Dobczycka Gala Sportu * 
 

 dniu 6 lipca2020 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym w Dobczycach odbyła się uroczysta „III Dobczycka 

Gala Sportu”. Ze względu na stan epidemii COVID-19 w wydarzeniu 
tym wzięły udział wyłącznie władze miasta, sportowcy i ich rodziny. 
Wśród nagrodzonych za osiągnięcia sportowe licznie reprezentowane 
było także TKKF Dobczyce.  
     Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce otrzymali:  

- Bartosz Ślęczka - trener Sekcji Szachowej Ogniska TKKF Dobczyce, 
sędzia szachowy, propagator szachów wśród dzieci i młodzieży, 
współorganizator wielu turniejów i programów do aktywizacji sza-
chów w gminie Dobczyce i powiecie myślenickim 
- Wojciech Jamka - zawodnik Sekcji Szachowej Ogniska TKKF Dobczy-
ce, wicemistrz Polski do lat 6, laureat licznych turniejów rangi ogólno-
polskiej, wojewódzkiej i lokalnej. 

     Wyróżnienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za ponadprze-
ciętne wyniki sportowe otrzymali również: 

- Sekcja Tenisa Stołowego TKKF Dobczyce: Jakub Nowak 
- Sekcja Szachowa Ogniska TKKF w Dobczycach: Natalia Górnisiewicz, 
Marcin Mikołajski, Kamil Pawłowski, Gabriela Górnisiewicz, Hubert 
Spytek, Maksymilian Nowakowski, Jakub Jamka i Lena Kołodziej. 
   Wszystkim wyróżnionym osobom gratulujemy i życzymy kontynu-
owania sukcesów sportowych w kolejnych latach. 

 

 

Eliminacje XVII Mistrzostw Małopolskiego TKKF  

w Siatkówce Plażowej – strefa Kraków 

 
zanowni Czytelnicy! Od kilkunastu lat w sezonie letnim organizo-
wane są Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Siatkówce 

Plażowej Kobiet i Mężczyzn. W tym roku są to już XVII Mistrzostwa, 
a do finału kwalifikują się pary żeńskie i męskie, które uzyskały kwali-
fikacje w strefach eliminacyjnych województwa Małopolskiego.  
     W dniu 30 czerwca 2020 roku, na sześciu boiskach do siatkówki 
plażowej KS „Wanda” przy ul. Bulwarowej w Nowej Hucie, rozpoczął 
się cykl turniejów eliminacyjnych strefy Kraków. Turnieje odbywają się 

we wtorki i niedziele. Po raz pierwszy przyjęto formułę ośmiu turnie-
jów z udziałem 16. dwuosobowych zespołów, podzielonych na 8 lig. 
Zespoły grają systemem „każdy z każdym”.  
     Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie turniejami eliminacyjnymi 
mężczyzn pierwsze dwa turnieje (30.06 i 05.07) będą turniejami decy-
dującymi o rozstawieniu poszczególnych par. W cyklu turniejów eli-
minacyjnych krakowskiej strefy udział biorą następujące pary: 

 
W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 mecze rozgrywają pary:  
1. Mika Darek/Kubera Igor 
2. Świdroń Jakub/Radkowiak Marcin 
3. Piwowar Rafał/Serwatka Patryk 
4. Paliwoda Przemysław/Gąsiorowski Kamil 
5. Nowakowski Jan/Różalski Jan 
6. Gałka Mikołaj/Gutowski Arkadiusz 
7. Kurenda Konrad/Słonina Piotr 
8. Zaczek Łukasz/Pyżyński Konrad 

W dniu 5 lipca 2020 r. o godz. 10.00 mecze rozgrywają pary: 
1. Morawiec Michał/Cymbalista Maciej 
2. Jaworski Antoni/Petryka - Fijałkiewicz Tomasz 
3. Młynarczyk Maciej/Popek Sebastian 
4. Klocek Tomasz/Bąk Robert 
5. Samborski Paweł/Guzik Jakub 
6. Cul Paweł/Piwowarczyk Paweł 
7. Marciniak Paweł/Wójcik Rafał 
8. Marzec Sławomir/Skurski Bartosz 

W 

S 

Wyróżnieni zawodnicy w towarzystwie prezesa TKKF Dobczyce,  
pana Wiktora Pawła Piwowarskiego (z prawej). 

Wyróżnieni młodzi szachiści w towarzystwie Burmistrza 
Miasta i Gminy Dobczyce, pana Tomasza Susia. 
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     W dniu 9 sierpnia 2020 roku odbędzie się ostatni otwarty turniej 
eliminacyjny kobiet i mężczyzn strefy Kraków. Zapraszamy wszystkie 
pary, które nie mogły wziąć udziału we wcześniejszych turniejach 
eliminacyjnych. Nad całością wydarzenia czuwają panowie Konrad 

Kurenda i Tomek Klocek. Głównym organizatorem Mistrzostw jest 
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Finał XVII 
Mistrzostw odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020 roku na boiskach do 
siatkówki plażowej przy ul. Bulwarowej w Krakowie - Nowej Hucie. 

 

 
Migawki z rozgrywek eliminacyjnych XVII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Siatkówce Plażowej strefy Kraków. 

 

* AKCJA LATO NA SPORTOWO - 2020  

z Radą i Zarządem Dzielnicy XV Mistrzejowice *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. 
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zanowni Państwo! W wydaniu Nr 7 i Nr 8 „Kuriera” podaliśmy 
wiadomość, że w związku z sytuacją  epidemiologiczną w kraju 
odwołano wszystkie imprezy sportowe, organizowane przez 

Ogniska, Kluby i Zarząd Wojewódzki MTKKF na terenie Małopolski. 
     Mając na względzie dobro i odpowiedzialność za zdrowie naszych 
działaczy, i uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, działalność 
struktur Małopolskiego TKKF została bezterminowo zawieszona. 
     Odwołano też zaplanowane na dzień 23 marca 2020 r. posiedzenie 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKK oraz posiedzenie Zarządu 

Wojewódzkiego MTKKF, które miało się odbyć 28 marca tego roku, 
bez określenia nowych terminów odwołanych imprez i posiedzeń 
władz Małopolskiego TKKF. W tym trudnym czasie łącznikiem 
w kontaktach z działaczami i członkami Towarzystwa starał się być 
nasz „Kurier”, solidaryzując się z nimi i podtrzymując na duchu, jako 
namiastka działań, ujętych w planach pracy i programach działania 
Małopolskiego TKKF czasowo zawieszonych.     
     Wreszcie, po kilku miesiącach przerwy, życie powoli zaczęło wracać 
do normy, budzi się czas nadziei, więc chcemy wrócić do pracy.  
     W dniu 7 lipca 2020 roku, na boisku wielofunkcyjnym przy SP Nr 89 
na os. Piastów w Krakowie – Nowej Hucie, zainaugurowano „AKCJĘ 
LATO NA SPORTOWO – 2020” dla dzieci i młodzieży z terenu Mistrze-
jowic. Organizatorem Akcji jest Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice, Ognisko TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrze-
jowice-Północ” i Szkoły Nr.: 77, 85, 89, 126, 130, 144.  

     W okresie od 7 lipca do 31 sierpnia 2020 r. na boiskach wielofunk-
cyjnych wymienionych szkół pod okiem instruktorów i wolontariuszy 
Małopolskiego TKKF i Ogniska TKKF „Apollo” odbywają się bezpłatne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, pozostających 
w czasie wakacji w mieście.  
     W ramach tych zajęć przewidziano m.in.: wielobój sprawnościowy,  
rowerowy tor przeszkód, osiedlowy Mundial piłki nożnej, Dzielnicowy 
Volleyball oraz turniej tenisa stołowego na betonowych stołach.  
     Ponadto, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

17.00 do 20.00 na boisku Szkoły Podstawowej Nr 89 odbywają się 
zajęcia piłki nożnej. Dla uczestników tych zajęć przewidziano liczne 
niespodzianki, nagrody i napoje.  
     Z uwagi na panującą wciąż epidemię COVID-19 wszystkie zajęcia 
odbywają się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności: 
małe grupy, odpowiednie odległości, realizacja zajęć na kilku boiskach 
jednocześnie, odkażanie sprzętu sportowego i rąk środkami dezynfe-
kującymi itp.  
     Koordynatorem „AKCJI LATO NA SPORTOWO - 2020” jest pan 
Leszek Tytko - Sekretarz Ogniska TKKF „Apollo”, a zarazem Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. W otwarciu Akcji na 
obiektach SP 89 z ramienia władz Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrze-
jowice-Północ udział wzięli panowie Ryszard Kos i Kazimierz Figacz. 
Informacja o przebiegu i wynikach całej „Akcji” zostanie przedstawio-
na w następnym wydaniu „Kuriera”. 

 

 

S 

Leszek Tytko - Koordynator „Akcji Lato na Sportowo”,  
z grupą dzieci na boisku wielofunkcyjnym SP 89. 

 Panowie Ryszard Kos i Kazimierz Figacz - przedstawiciele SM „Mistrze-
jowice – Północ,” podczas inauguracji „ Akcji Lato na Sportowo”. 

Skoki na piłce z uszami. Konkurencja - rzut do kosza. 

Konkurencja - tunel. Wręczanie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji. 
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        Odwołano posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF  
Szanowni Państwo! Po kilku miesiącach przerwy w obradach Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF wyznaczył termin, 

odwołanego w miesiącu marcu, posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKKF na dzień 17 lipca 2020 roku. Jak zwy-
kle obrady miały się odbyć w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie. Sprawa, niestety, okazała 

się nie taka prosta. Sprostanie wymogom bezpieczeństwa w zajmowanych przez Zarząd Wojewódzki MTKKF, niezbyt obszer-
nych pomieszczeniach, w sytuacji znów wzrastającego potencjalnego zagrożenia pandemią COVID-19, budzi obawy 

i zastrzeżenia ze strony członków Prezydium, co do słuszności zorganizowania w tych warunkach lokalowych zbiorowego spo-
tkania. W związku z powyższym, po konsultacji z członkami Prezydium, kolejny już raz obrady tego gremium z miesiąca lipca 

zostają przełożone na sierpień. 
 

Tematyka planowanego posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Prezydium, odbytego w dniu 2.03.2020 oraz  przyjęcie protokołu – ref. 
sekretarz Dorota Radomska. 
3. Omówienie wykonania budżetu I kwartału oraz aktualna sytuacja finan-
sowa i organizacyjna w Małopolskim TKKF – referują: skarbnik Elżbieta                                                             
Chmiel, prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy. 
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów dokumentów i materiałów na 
obrady Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF:  
- sprawozdanie finansowe za rok 2019,   
- sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2019, 
- Małopolskie TKKF w świetle sprawozdawczości GUS za rok 2019 wraz 
z oceną i wnioskami,  
- protokół Komisji Inwentaryzacyjnej majątku Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF na dzień 31.12.2019 oraz protokół Komisji Likwidacyjnej 
MTKKF – referują: skarbnik Elżbieta Chmiel, wiceprezes Karol Oleksy oraz 
przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - Władysław Łopatka. 

4. Projekt budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na rok 2020  
- ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
5. Założenia organizacyjno – programowe:  
- siatkówki plażowej,    
- XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego,    
- XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin-2020, 
- Ogólnopolskiego Festiwalu Ognisk i Klubów TKKF ,,Sieraków 2020” - referu-
ją: prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy.  
6. Informacja ze Zjazdu Krajowego TKKF i posiedzenia Zarządu Głównego 
TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
7. Zatwierdzenie wydania nr 11 „Kuriera Małopolskiego TKKF” - ref. Włady-
sław Łopatka - redaktor „Kuriera”.  
8. Podjęcie uchwały o zwołaniu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF 
9. Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium i Biura ZW 
MTKKF na III kwartał 2020 rok - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
10. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                            
11. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 

 

 

* Z życia Ogniska TKKF „Raba” w Bochni * 
    
Szanowni Państwo! W dniu 10 lipca 2020 roku w Sali Obrad 

Urzędu Miasta Bochnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Ogniska TKKF „Raba” w Bochni. Otwarcia obrad dokonał 
prezes Ogniska Ryszard Januszek, a przewodniczył Zebraniu Tadeusz 
Mytnik – zasłużony działacz społeczny, członek TKKF od 15 września 
1958 roku, były długoletni prezes Ogniska TKKF „Raba”, nieprzerwal-
nie związany z nim do dziś.  Zgodnie z porządkiem obrad w trakcie 
zebrania legitymacje członkowskie TKKF otrzymało pięciu nowoprzyję-
tych członków „Bocheńskiego Klubu Morsa” oraz dokonano zmian 
w składzie osobowym Zarządu Ogniska „Raba”. Zebranie przyjęło 
rezygnację z funkcji skarbnika Stanisława Janowskiego, który nadal 
pozostał w składzie Zarządu Ogniska. Nadzwyczajne Walne Zebranie 
przyjęło też uchwałę, że Zarząd Ogniska liczył będzie sześciu człon-
ków, w tym 3 osoby, dokooptowane z grupy nowoprzyjętych bocheń-
skich „morsów”, którzy za cel postawili sobie przywrócić dawny blask 
ośrodka TKKF w Chodenicach i przywrócić „życie” nad Rabę. Zarząd 
Ogniska „Raba” pracował będzie w składzie:  
- Ryszard Januszek – prezes 
- Tadeusz Cichoń – wiceprezes  
- Marcin Maszewski – wiceprezes 
- Robert Dzieża – sekretarz 
- Dariusz Maszewski – skarbnik 
- Stanisław Janowski – członek Zarządu.          
     Ponadto Walne Zebranie nadało godność Honorowego Członka 
Zarządu Tadeuszowi Mytnikowi - Honorowemu Prezesowi tego Ogni-
ska, który ten tytuł otrzymał za ogromne zasługi i niepowtarzalny 
wkład w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej TKKF i wieloletnie propa-
gowanie uprawiania sportu i rekreacji wśród młodzieży i seniorów. 
Pod Jego przewodnictwem Ognisko „Raba”, jako jedno z nielicznych 
w kraju, uhonorowano w roku 1978 najwyższym wyróżnieniem – 
Medalem „Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Fizycznej”. W roku 
1985, z ramienia TKKF, Tadeusz Mytnik był współorganizatorem ogól-

nopolskiej imprezy pn. „Lato z Radiem” w Bochni – Chodenicach, 
z udziałem wielu tysięcy mieszkańców Polski Południowej. Był jednym 
z inicjatorów budowy Przystani Wodnej, a potem Ośrodka Rekreacyj-
no-Wypoczynkowego TKKF w Chodenicach nad Rabą.    
     Walne Zebranie Członków Ogniska „Raba” odbyło się pod hasłem: 
„Idzie nowe, idą zmiany….. Będzie się działo! Bądźcie razem z nami”. 
Pomysł przywrócenia dawnego blasku ośrodka TKKF w Chodenicach 

nad Rabą wysunęli członkowie Bocheńskiego Klubu „Mors”. Pomysł 
ten zrodził się spontanicznie, a pierwszy raz wspomniano o nim przy 
okazji charytatywnego morsowania nad Rabą na początku marca tego 

Nowi członkowie Ogniska „Raba”-  inicjatorzy Akcji „Jedziemy nad 
Rabę”, w towarzystwie prezesa  Ryszarda Januszka: Marcin Basiński, 
Marcin Maszewski, Dariusz Maszewski, Daniel Hyrc i Robert Dzieża.  
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roku. Ci sami ludzie, którzy zorganizowali tamto wydarzenie, teraz 
chcą zrealizować inny, ambitny pomysł, odtworzenia i ożywienia 
rekreacyjnej bazy TKKF w Chodenicach nad Rabą. To miejsce w latach 
80. XX wieku tętniło życiem. W roku 2010 ośrodek całkowicie znisz-
czyła powódź i dziś, niestety, świeci pustkami, A to jest przecież do-
skonałe miejsce wypadowe dla mieszkańców Bochni. Mamy tu 

wszystko, co potrzeba: wodę, dużo zieleni, miejsce do biwakowania – 
wylicza Marcin Basiński, jeden z inicjatorów odtworzenia bazy TKKF 
nad Rabą. Takich jak on jest więcej. To między innymi Dariusz Ma-
szewski - ratownik z Krytej Pływalni w Bochni, ale też organizator akcji 
morsowania. Są też panowie: Marcin Maszewski, Daniel Hyrc, Robert 
Dzieża, a wszystkim przyświeca jeden cel: chcą uporządkować ośro-
dek na Rabą, tworząc tu atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Wymie-
nieni panowie tworzą grupę inicjatywną akcji, której nadano roboczy 
tytuł „Jedziemy nad Rabę”. Plany mają ambitne; to remont domków 
kempingowych, zorganizowanie wygodnej plaży, ale także kina samo-

chodowego. Na terenie ośrodka TKKF planują stworzyć bezpieczny 
brodzik dla dzieci, bar, w którym będzie można coś zjeść i napić się 
czegoś zimnego w upalne, letnie dni. Prace ruszyły już w sobotę 20 
czerwca – zaczęto od wykoszenia terenu i jego generalnego sprząta-
nia. Kolejne prace wykonywano z użyciem ciężkiego sprzętu. Do tej 
ambitnej akcji jej inicjatorzy zaprosili wszystkich chętnych do udziele-

nia wsparcia i pomocy w odtworzeniu i adaptacji tego nadrabczań-
skiego ośrodka TKKF, służącego do aktywnego wypoczynku mieszkań-
com Bochni i nie tylko. Wszystkim osobom, które wysunęły ten po-
mysł, oraz włączyły się w jego realizację, serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy. 

 

 

 
 

* VII „Grand Prix” Dobczyc w Szachach * 
 

 sobotę 18 lipca 2020 roku na dobczyckiej estradzie odbył się 
Finał VII „Grand Prix” Dobczyc w Szachach. Przy słonecznej 

pogodzie zostało rozegrane 7 rund turniejowych. Niestety podczas 
rozdania nagród uczestników imprezy zaskoczył ulewny deszcz, który 
sprawił, że turniej ten na długo zapisze się w ich pamięci.  
     Klasyfikacja turnieju wygląda następująco:  
- Grupa OPEN (38): 1. Bartosz Ślęczka, 2. Łukasz Czaplak, 3. Andrzej 
Mika. Najlepsza zawodniczka - Natalia Górnisiewicz. 

- Klasyfikacja 2007 i młodsi: 1. Bartłomiej Jaśkowiec, 2. Krzysztof 
Wajda, 3. Samuel Maj. Najlepsza zawodniczka: Gabriela Górnisiewicz. 
- Klasyfikacja 20011 i młodsi: 1. Michał Kaszuba, 2. Wojciech Jamka, 
3. Adam Nowakowski. Najlepsza zawodniczka - Anna Jamrozik.  Fina-
łowe spotkanie było również podsumowaniem całego cyklu siedmiu 
turniejów. Zostały wręczone puchary, medale oraz nagrody. 
 Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco: 
- Grupa OPEN: 1. Bartosz Ślęczka, 2. Krzysztof Mucha, 3. Andrzej 
Jaśkowiec. Najlepsza zawodniczka cyklu - Natalia Górnisiewicz. 

 

W 

Lata 60.XX w. Tadeusz Mytnik (z prawej) - wówczas przedstawiciel 
władz administracyjnych Bochni oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bochni  (z lewej) w Ośrodku Sportów Wodnych w Chodenicach. 

Członkowie i sympatycy Ogniska TKKF „Raba” uczestniczący w po-
rządkowaniu terenu Ośrodka TKKF w Chodenicach nad Rabą. 

Rok 2020. Koszenie trawy i prace porządkowe na  
terenie Ośrodka TKKF w Chodenicach. 
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- Klasyfikacja 2007 i młodsi: 1. Szymon Duda, 2. Marcin Mikołajski, 
3. Samuel Maj. Najlepsza zawodniczka - Gabriela Górnisiewicz. 
- Klasyfikacja 2011 i młodsi: 1. Michał Kaszuba, 2. Wojciech Jamka, 
3. Adam Nowakowski. Najlepsza zawodniczka - Lena Kołodziej.  
     Organizatorzy dziękują Sędziemu Głównemu, panu Stanisławowi 
Świerczyńskiemu, za poprowadzenie cyklu turniejów oraz rodzicom 

i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w orga-
nizację „Grand Prix” Dobczyc. Podziękowania należą się także Klubowi 
„MAT” Myślenice, za wypożyczenie szachów plenerowych. Do zoba-
czenia na turniejach organizowanych przez TKKF Dobczyce. 

  

 
 

 

 
 

* Święto Młodzieżowego Sportu „Juliada 2020” * 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 dniach 18 -19 lipca 2020 roku w Centrum Rozwoju Com Com 
Zone przy ul. Ptaszyckiego w Nowej Hucie odbyło się coroczne 

święto młodzieżowego sportu, najważniejszej imprezy, propagującej 

sport wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce. Była to już 22 edycja tej 

imprezy. Wśród siedmiu dyscyplin sportowych był również turniej 

szachowy, który rozegrano w trzech grupach wiekowych:  

- Gr. A – zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi. 

- Gr. B – zawodnicy urodzeni w latach 2006-2010. 
- Gr. C – zawodnicy urodzeni w latach 2001-2005. 
 Klasyfikację prowadzono oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  
W turnieju startowały również reprezentantki sekcji szachowej 
z Dobczyc, uzyskując dobre wyniki. Zawodniczka Lenka Kołodziej 
zajęła 2 miejsce w kategorii 2011 i młodsi, a Maja Kołodziej zajęła 
miejsce 7. Serdeczne gratulacje! 

W 

Najlepsi zawodnicy VII „Grand Prix Dobczyc” 
w Szachach – kat „open”. 

Najmłodsi adepci „królewskiej gry” z Dobczyc. 
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* Kącik poezji i humoru * 
Redaguje Władysław Łopatka 

 

zisiaj przedstawię dwa utwory poetyckie pani Danieli No-
wak – założycielki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 

Kultury w Krakowie – Nowej Hucie. Poniższe wiersze zamiesz-
czone są w almanachu poezji członków RSTK, pt. „W samym 
środku życia”, wydanym w roku 1986 przez Ośrodek Kultury 
Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina.  
     Autorami tego tomiku poezji było dziewięciu członków Sto-
warzyszenia, którzy wnieśli swój osobisty wkład w historię 

Nowej Huty, w której większość z nich żyła i pracowała. Byli to: 
Herman Lipner, Władysław Łopatka, Daniela Nowak, Jadwiga 
Solarz, Franciszek Sołkowski, Jacek Szandrowski, Adolf Śmieta-
na, Anna Wojnarska, Krystyna Wójcik.  
     Słowo wstępne, recenzję i informacje o autorach opracowali 
państwo Anna i Jacek Kajtochowie. Zachęcam do przeczytania 
prezentowanych poniżej tekstów. 

  

                   

Z historią na ty 
 
W bryłach betonu 
życie trzydziestu pięciu lat 
zamknięte rozdziałem 
powstania i narodzin. 
 
I choć bluszcze dymów 
z kominów hutniczych 
wiszą pod niebem 
jesteś własnością tych 
co dłonie zdzierali cegłą 
i topili gumiaki w błocie. 
 
W dokumentach pamięci 
i kart zapisanych 
żyją obrazy 
przetoczone wysiłkiem 

    *** 

Pod latarnią nieba 
milczy księżyc 
tasuje godziny 
odkrywa karty 
kiedy wtuleni w sen 
błądzimy pod przestrzenią powiek. 
On nie wie, że rzeczywistość 
przygniata ciężarem 
a wszystkie króle 
damy i walety 
grają o swoją stawkę. 
 
Nam zostawiają 
czarne trefle 
 
 

 

 

* Pożegnaliśmy Zbigniewa Marka * 
 

 dniu 20 lipca 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym 
w Grębałowie pożegnaliśmy naszego kolegę i zawodni-

ka - Zbigniewa Marka. Stwórca powołał Go do siebie w wie-
ku 61 lat. Był długoletnim zawodnikiem i działaczem Ogniska 
TKKF „Trójka” przy PBP „Budostal-3” i Ogniska TKKF „Apol-
lo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”. 
Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w Klubie Sportowym 
„Hutnik” Kraków, a następnie, już jako amator, występował 
w Małopolskiej Lidze TKKF w Piłce Siatkowej. W rozgrywa-
nych spotkaniach oddawał się bez reszty swej ukochanej dys-
cyplinie, jaką była dla Niego siatkówka. W zmarłym utracili-
śmy serdecznego kolegę i przyjaciela. Z Jego udziałem repre-
zentacje piłki siatkowej w ramach rozgrywek TKKF odnosiły 
liczne zwycięstwa i sukcesy.  
     W ostatniej ziemskiej drodze Zbyszka, oprócz Rodziny, 
bliższych i dalszych krewnych, uczestniczyło grono Jego kole-
gów i przyjaciół oraz działaczy Małopolskiego TKKF. Wśród 
nich byli między innymi: Leszek Tytko, Tadeusz Kowalczyk, 
Wacław Golec, Dariusz Dutkiewicz i wielu innych, wspaniałych 
niegdyś nowohuckich siatkarzy, z którymi Zbyszek zdobywał 
liczne trofea na siatkarskich parkietach. Cześć Jego pamięci! 

 

D 

W 

Rok 2002 - Dobczyce. Zespół „Apollo” na turnieju piłki siatkowej. 
Pierwszy od lewej Sławek Marzec, trzeci Zbigniew Marek, Darek 
Dutkiewicz, Bogdan Suchan, Andrzej Wiśniewski i Leszek Tytko. 
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      „Gazeta Krakowska” -  26.06.1967 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 - Redaktor na-
czelny, Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy, Leszek Milli i Józef Szczepanek – Członkowie Zespołu. 

http://www.tkkf.com/

