
 
 

KURIER 

MAŁOPOLSKIEGO TKKF 
Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

   Nr 13                                           Wrzesień – 2020 rok 
 

* Tarnowskie i Sądeckie TKKF * 
 

zanowni Państwo! W wydaniu Nr 12 „Kuriera” wspomniałem, że 
Zgodnie z Ustawą z 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podzia-

le administracyjnym Polski, obowiązującym od 1 czerwca 1975 r. do 
31 grudnia 1998 r., oraz o zmianie Ustawy o Radach Narodowych, 
w Polsce zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, jakim były 
powiaty, a w miejsce ówczesnych siedemnastu, wprowadzono czter-
dzieści dziewięć województw. Wtedy to z byłego województwa kra-

kowskiego wydzielono dwa nowe województwa – tarnowskie i nowo-
sądeckie, a na bazie działających tam ognisk i klubów TKKF powołano 
Zarządy Wojewódzkie TKKF.  
     Nasze wspomnienia zacznijmy od Tarnowa - miasta powiatowego 
w południowej Polsce, w województwie małopolskim, o tradycjach 
i rodowodzie z czasów piastowskich.  
     W roku 1330 Tarnów uzyskał prawa miejskie, stając się ważnym 
ośrodkiem w regionie. W latach 1975 - 1998 był miastem wojewódz-
kim – stolicą samodzielnego województwa tarnowskiego, ale od roku 
1999, po kolejnej zmianie struktury administracyjnej Polski, kiedy do 
łask znów wróciły powiaty, zgodnie z kulturowym dziedzictwem Tar-
nów i Ziemia Tarnowska powróciły do województwa małopolskiego. 
     Oficjalnie działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na 
Ziemi Tarnowskiej datuje się od 22 września 1957 roku, od chwili 
założenia ogniska TKKF w Bochni, którego pierwszym prezesem był 
Józef Michałowski. Było to drugie, po Ognisku „Sokół” w Chrzanowie, 
ognisko TKKF na terenie byłego województwa krakowskiego, które 
przyjęło nazwę „Raba” – nazwę tę nosi do dziś.   
     W roku 1958 na terenie Dębicy powstało Ognisko TKKF przy Wy-
twórni Urządzeń Chłodniczych, a jego pierwszym prezesem był Stani-
sław Stańko. Pierwszymi Ogniskami TKKF, zarejestrowanym w Tarno-
wie, były Ogniska: TKKF „Metalowiec” przy Zakładach Mechanicznych, 

którego prezesem był Mieczysław Wojtanowski, oraz Ognisko TKKF 
„Azoty” – najliczniejsze w byłym województwie tarnowskim, zareje-
strowane w dniu 21 lipca 1960 roku – w przededniu Święta Odrodze-
nia Polski. Do roku 1964 prezesem Ogniska „Azoty” był nieżyjący już 
dzisiaj Mieczysław Mróz. Po nim funkcję prezesa objął Kazimierz Kijak 
– późniejszy członek władz wojewódzkich TKKF w Krakowie 
i Tarnowie. Obecnie funkcję prezesa tego Ogniska pełni Józef Szcze-

panek – Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  
     W latach następnych na terenie ówczesnego powiatu tarnowskiego 
powstają nowe ogniska TKKF - zakładowe i statutowe, które za główny 
cel przyjęły organizację rekreacji na rzecz pracowników zakładów 
pracy i mieszkańców osiedli mieszkaniowych. Jednym z pierwszych 
było Ognisko TKKF „Iskra” przy Zarządzie Powiatowym ZMS, a jego 
prezesem był Mieczysław Sobol. Na bazie tego Ogniska powstał Za-
rząd Powiatowy TKKF, z prezesem Mieczysławem Sobolem.  
     Przejdźmy do roku 1975, w którym na terenie powiatu tarnowskie-
go istniało 41 ognisk zakładowych i 3 statutowe. Zrzeszały około 22 
tysiące członków, a ich liczba stale wzrastała.  
     27 czerwca 1975 roku odbył się I Wojewódzki Zjazd Założycielski, 
z udziałem 70 delegatów z 59. zakładowych i 11. statutowych ognisk 
TKKF z terenu nowego województwa tarnowskiego. W trakcie Zjazdu 
szczególną uwagę zwrócono na ścisłą współpracę Towarzystwa 
z Radami Kultury Fizycznej i Turystyki, z organizacjami młodzieżowymi 
i spółdzielczością mieszkaniową. I Wojewódzki Założycielski Zjazd 
TKKF w Tarnowie powołał wojewódzkie władze TKKF, w składzie: 
Mieczysław Sobol – prezes, Kazimierz Kijak – wiceprezes, Henryk 
Rajczyk – wiceprezes, Eugeniusz Romaniewski - sekretarz, Stanisław 
Stoliński - skarbnik, oraz Klaudyna Opałko, Czesław Tobera, Włodzi-
mierz Wojciechowski, Ryszard Wójcik – członkowie. Przewodniczącym 
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2.12.2017 r. Henryk Rajczyk - były Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Tarnowskiego TKKF w latach 1986 -

1991, na uroczystej Gali 60.lecia Małopolskiego TKKF. 

 

Fotografia archiwalna. Mieczysław Sobol – były 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tarnowskiego 

TKKF w latach 1975-1977. 
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Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Lesław Czerkas. Zjazd przyjął 
bogaty program, którego głównym celem było objęcie rekreacją 
fizyczną jak najszerszej rzeszy mieszkańców województwa, zwłaszcza 
pracowników firm i instytucji państwowych oraz mieszkańców osiedli.  
     W tamtych latach dużą popularnością cieszył się spływ kajakowy 
Dunajcem, organizowany przez Ogniska „Metalowiec” i „Promyk”. 
Swoją działalność Zarząd Wojewódzki TKKF w Tarnowie rozpoczął 
z 29. ogniskami. W latach 1975 - 1999 odbyto 7 zjazdów, a na prze-
strzeni tych lat funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Tarnowskie-

go TKKF kolejno pełnili: Mieczysław Sobol (1975 – 1977), Adolf Pro-
sowicz (1977 – 1986), Henryk Rajczyk (1986 – 1991), Kazimierz Kijak 
(1991 – 1997), Krzysztof Czyż (1997 – 1999). 
     17 lutego 1977 roku obradował II Wojewódzki Zjazd TKKF w Tar-
nowie, który wybrał nowe władze TKKF, w składzie: Adolf Prosowicz – 
prezes, Kazimierz Kijak, Henryk Rajczyk, Czesław Tobera – wicepreze-
si, Antoni Jędrzejewski – sekretarz, Stanisław Stoliński – skarbnik oraz 
Jerzy Klimczak, Eugeniusz Konieczny, Barbara Ocytko, Stanisław Sidor 
i Mieczysław Sobol – członkowie Zarządu. Przewodniczącym Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej został Kazimierz Witos.      
     Był to okres nowych pomysłów i inicjatyw, a szczególną uwagę 
zwrócono na rozwój stałych zespołów ćwiczebnych, których wtedy 
działało ponad 130. Zapewne sukcesem w skali kraju było powołanie 
zespołu profilaktyczno-leczniczego przy Ognisku TKKF „Senior”, który 
przez wiele lat podtrzymywał sprawność osób starszych. Wtedy to na 
stałe do kalendarza imprez weszły „Sportowe Niedziele TKKF”, organi-
zowane w ośrodku wypoczynku świątecznego w Ostrowie nad Dunaj-
cem, Chodenicach nad Rabą, Chotowej, Jaworzu. Do popularności tej 
akcji przyczyniły się następujące Ogniska TKKF: Azoty, Metalowiec, 
Tamel, Grom, Grosik i Promyk z terenu Tarnowa, WUCH, Młodość, 
Stomil z terenu Dębicy oraz Raba i Promień z Bochni.  
     Kolejny III Zjazd Wojewódzki TKKF w Tarnowie odbył się 24 paź-
dziernika 1981 roku. Prezydium nowo wybranego Zarządu Woje-
wódzkiego TKKF ukonstytuowało się w składzie: Adolf Prosowicz – 
prezes, Kazimierz Kijak i Antoni Jędrzejewski – wiceprezesi, Henryk 
Rajczyk – sekretarz, Stanisław Stoliński – skarbnik oraz Mieczysław 
Balicki, Stanisław Bryl, Maria Jarosz, Stanisław Kural, Stanisław Sidor 

i Mieczysław Sobol – członkowie. Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
przewodniczyła Danuta Kapustka.  
     W roku 1983, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, z funkcji 
prezesa odszedł Adolf Prosowicz, którego zastąpił Kazimierz Kijak. 
W uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji 
wśród załóg pracowniczych i wśród mieszkańców miast i osiedli, 
zakłady pracy z terenu miasta i województwa, oraz związki zawodo-
we, ufundowały Zarządowi Wojewódzkiemu TKKF w Tarnowie sztan-
dar. Jego przekazania na III Zjeździe Towarzystwa, w dniu 24 paź-
dziernika 1981 roku, dokonał Jan Zięba – Przewodniczący WRN 
w Tarnowie. Po Zjeździe podstawową formą działalności programowej 
w ogniskach TKKF w dalszym ciągu były sprawdzone imprezy sporto-
wo-rekreacyjne oraz stałe zespoły ćwiczebne. Dużą popularnością 

cieszyły się nowe formy zespołów ćwiczebnych, takie jak: Karate, 
Aikido, Aikibudo, Joga, Tai Chi, Qi Gong, Kung-Fu. Popularnym stało 
się też bieganie, propagowane przez TKKF. Przy Zarządzie Wojewódz-
kim Tarnowskiego TKKF zawiązał się „Klub Biegacza” i powstał stały 
punkt biegania w Parku Strzeleckim, zorganizowany przez Ognisko 
TKKF „Delfin”. Ognisko „Szarotka” w Radomyślu Wielkim, z prezesem 
Jackiem Koziołem na czele, inicjuje w roku 1980 „Ogólnopolski Mały 
Maraton”, organizowany przez dłuższy czas. Kilka lat później (w roku 
1985) Ognisko „Sokół” w Brzesku, z inicjatywy prezesa Adama Malagi, 
zorganizowało „Bieg Ziemi Brzeskiej”, który na stałe wszedł do kalen-
darza imprez biegowych.  
     W latach 1981– 1985 w województwie tarnowskim działało 65 
ognisk TKKF. 27 lutego 1986 roku obradował IV Wojewódzki Zjazd 
TKKF w Tarnowie. Prezesem ZW TKKF został Henryk Rajczyk, a do 
Prezydium weszli: Antoni Jędrzejowski i Kazimierz Kijak – wiceprezesi, 
Mieczysław Balicki – sekretarz, Zofia Skóra – skarbnik, oraz Stanisław 
Stoliński, Jerzy Klimczak, Stanisław Sidor, Stanisław Bryl, Andrzej 
Baryłecki, Stanisław Kural – członkowie. Przewodniczącym Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej został Kazimierz Gołąb, a jej członkami 
Bożena Bajka, Leszek Dziurgot, Danuta Kapustka i Maria Kolak.  
     W dniu 17 czerwca 1990 roku obradował V Wojewódzki Zjazd 
Delegatów, który kierowanie Zarządem Wojewódzkim TKKF w Tarno-
wie powierzył Kazimierzowi Kijakowi, a w skład nowego Zarządu 
weszli: Mieczysław Balicki, Stanisław Bryl, Władysław Czernecki, Wła-
dysław Gajda, Wiesław Gwizd, Antoni Jędrzejowski, Kazimierz Kacer, 
Tadeusz Kaleta, Kazimierz Kijak, Stanisław Kornaś, Jacek Kozioł, Stani-
sław Kural, Adam Malaga, Tadeusz Mytnik, Andrzej Piotrowski, Hen-
ryk Rajczyk, Jan Rogóż, Stanisław Sidor, Zbigniew Siedlik, Kazimierz 
Skóra, Zofia Skóra, Eugeniusz Słonina, Mieczysław Sobol, Stanisław 

Krzysztof Czyż - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tarnow-
skiego TKKF w latach 1997 – 1999, dziś Prezes Tarnowskie-

go TKKF, jako struktury powiatowej. 

Stanisław Stoliński - były skarbnik ZW Tarnowskiego TKKF 
i Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. 
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Stoliński, Ignacy Targosz, Piotr Wróbel i Krzysztof Zarębski.  
     28 stycznia 1995 r. obradował VI Wojewódzki Zjazd Towarzystwa, 
który na prezesa ponownie wybrał Kazimierza Kijaka, a przewodniczą-

cym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Stanisław Bryl.  
     Szybko mijają lata. Ostatni, VII Zjazd Wojewódzkiego TKKF 
w Tarnowie, odbył się w dniu 25 czerwca 1998 roku. Wybrano nowy 
Zarząd Wojewódzki z prezydium w składzie: Krzysztof Czyż – prezes, 
Janusz Kras i Antoni Jędrzejowski – wiceprezesi, Stanisław Kornaś – 
sekretarz, Zofia Sikora – skarbnik oraz Stanisław Bryl, Kazimierz Kacer, 
Adam Malaga i Tadeusz Mytnik – członkowie. Przewodniczącą Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej została Krystyna Rzeszótko.  
     Był to okres wprowadzania reform i trudnej sytuacji dla TKKF. 
Wprowadzenie reformy administracyjnej w kraju spowodowało likwi-
dację województwa tarnowskiego i rozwiązanie Zarządu Wojewódz-
kiego TKKF w Tarnowie. Zarząd Wojewódzki, wybrany na VII Zjeździe 
Delegatów Ognisk TKKF, był ostatnią kadencją Towarzystwa, które 
przez 24 lata podejmowało działania, zmierzające do upowszechnia-
nia kultury fizycznej oraz tworzenia warunków do jej uprawiania. 
     Tak było do roku 1999, w którym kolejna reforma administracyjna 
Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadziła 3-stopniową struktu-
rę podziału terytorialnego kraju. W wyniku tej reformy zmniejszono 
liczbę województw z 49 do 16 rządowo-samorządowych województw 
i 308 samorządowych powiatów. Likwidacji uległy także województwa 
tarnowskie i nowosądeckie, w związku z czym rozwiązać należało 
funkcjonujące w nich wojewódzkie struktury TKKF.  
     22 maja 1999 roku odbył się I Zjazd Delegatów Ognisk TKKF – zało-
życieli Tarnowskiego TKKF, z udziałem delegatów statutowych i regu-
laminowych ognisk TKKF, wybranych na VII Wojewódzki Zjazd TKKF 
oraz członków zwyczajnych ognisk TKKF, działających w roku 1998 
w województwie tarnowskim. Były to ogniska: Atlanta, Azoty, Banko-
wiec, Delfin, Dunajec, Grosik, IKS, TKS Karate, Kocher, Kometka, Ko-
ziołki, Legiony, Maraton, Metalowiec, Ostroga, Parkowa M-2, Pro-
mień, Promyk, Raba, Refleks, Rol-Pek, Szarotka, Sami Swoi, Senior, 
Sokół, Ścieżka, Tamel, Wirusek, Wiślanie, WUCH.  
     Na bazie wymienionych powyżej ognisk powstało Tarnowskie TKKF, 
jako struktura powiatowa, które wraz z podległymi klubami 
i ogniskami zgłosiło akces do Małopolskiego TKKF, wchodząc od roku 
1999 w jego strukturę organizacyjną. 

* 
rzejdźmy na teren Nowego Sącza – dziś miasta powiatowego, na 
prawach powiatu grodzkiego w województwie małopolskim. 

Miasto leżące nad Dunajcem, w sercu Kotliny Sądeckiej, jest wizytów-
ką jego piastowskich dziejów, tradycji i obyczajów. Z czasem w wi-
dłach Dunajca i niedużego ongiś potoku, zwanego Kamienicą Nawo-
jowską, powstała wieś targowa – też zwana Kamienicą. 720 lat temu 

w tym osobliwym, ustronnym miejscu powstało miasto Nowy Sącz, 
którego część leży na płaskim wzniesieniu, pomiędzy korytami obu 
rzek, tworzącymi naturalne wały obronne.  To pięknie położone, ongiś 

galicyjskie miasto, założył król czeski – Wacław II. W okresie XIV – XVII 
wieku rozkwit Nowego Sącza zawdzięczano głównie handlowi z Wę-
grami i Czechami, gdyż leżąc bliżej naszych południowych sąsiadów, 
miasto umiejętnie konkurowało z Krakowem. W XVII wieku, wskutek 
najazdu szwedzkiego i wielu klęsk żywiołowych – powodzi, pożarów 
i chorób, miasto dość szybko podupadło. W roku 1770, jeszcze przed 
pierwszym rozbiorem Polski, zajęli go Austriacy; pod zaborami utraci-
ło swe dawne znaczenie centrum handlowego, jednak zaczęło pełnić 
rolę ośrodka administracyjnego tego rejonu Galicji, początkowo, jako 
stolica cyrkułu, potem powiatu. Dziś Nowy Sącz i jego okolice są waż-
nym regionem turystycznym i kulturalnym przepięknej Ziemi Sądec-
kiej, leżącej w urokliwej dolinie Dunajca – jednej z przepięknych dolin 
naszego kraju, zwanej Edenem Małopolski. Nowy Sącz, jako jedno 
z głównych miast Małopolski i byłe województwo, był i wciąż pozosta-
je jednym z wiodących ośrodków sportu i rekreacji w Małopolsce. 
     Przejdźmy do roku 1958, kiedy na Sądecczyźnie powstały pierwsze 
ogniska TKKF: „Łączność” w Nowym Sączu, Ognisko przy Prezydium 
Rady Narodowej w Starym Sączu oraz Ognisko „Poprad” w Muszynie – 
to od nich wszystko tu się zaczęło. W tych pierwszych latach, podob-
nie jak w innych regionach kraju, działalność sądeckich ognisk TKKF 
bardzo aktywnie wspierała liczna grupa byłych członków, rozwiązane-
go przez władze PRL Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.   
     Początkowo w działalności dominowały ogniska statutowe, które 
z reguły same realizowały ustalone przez siebie plany, starając się 
samodzielnie o środki finansowe. Wkrótce jednak przewagę liczebną 
zdobyły ogniska zakładowe, realizując program tzw. związkowej kultu-
ry fizycznej. Wśród jednych i drugich były zarówno takie, które pręż-
nie się rozwijały, propagowały atrakcyjny i bogaty program oraz zy-
skiwały licznych entuzjastów, ale i takie, które tylko sporadycznie 
przejawiały interesujące inicjatywy, realizując zadania doraźne lub 
zlecone – bez większego zaangażowania. Dziś po większości tych 
ognisk zostały tylko wspomnienia lub wyblakłe tablice z ich nazwami. 
Powstałe w latach 60. XX wieku ogniska na Sądecczyźnie działały pod 
egidą Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Krakowie.  
     Uchwałą V Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF zarządom woje-
wódzkim TKKF nadano uprawnienia statutowe i osobowość prawną 
oraz powołano zarządy dzielnicowe i powiatowe TKKF. W latach 
1968/69, w celu lepszej koordynacji pracy ognisk TKKF, Zarząd Woje-
wódzki TKKF w Krakowie powołał szereg zarządów powiatowych 
i dzielnicowych. Zarząd Powiatowy TKKF w Nowym Sączu powołano 
11 grudnia 1969 roku; funkcję jego pierwszego prezesa objął Stani-
sław Leśnik, a sekretarzem został Kazimierz Mordarski. Około roku 

P 

Adam Malaga – były członek Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
w Tarnowie i były Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. 

Józef Chudy - były Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
TKKF w Nowym Sączu, następnie Prezes Zarządu 

Powiatowego Sądeckiego TKKF. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_(Polska)
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1971 Zarząd Powiatowy TKKF w Nowym Sączu zrzeszał już 6 statuto-
wych ognisk TKKF i 31 ognisk zakładowych.  
     Przejdźmy do roku 1975, w którym, w wyniku podziału kraju na 49 
województw, z województwa krakowskiego wydzielono województwa 

tarnowskie i nowosądeckie. 30 czerwca 1975 roku przedstawiciele 
ówczesnych zarządów powiatowych i ognisk TKKF, oraz członkowie 
władz wojewódzkich Krakowskiego i Rzeszowskiego TKKF, spotkali się 
na I Wojewódzkim Założycielskim Zjeździe Delegatów TKKF, powołu-
jąc do życia Zarząd Wojewódzki Nowosądeckiego TKKF. Na jego czele 

stanął Wiesław Lachowicz, wiceprezesem został Stanisław Leśnik, 
sekretarzem Józef Chudy, skarbnikiem Artur Struzik, a członkiem 
Zarządu Leszek Waksmudzki ze Starego Sącza. Kadencja tego Zarządu 
trwała dwa lata – do roku 1977. 

     Lata 1976 –1979 należały do szczególnie korzystnych w działalności 
TKKF na Sądecczyźnie. Istniały wówczas 84 ogniska TKKF, w tym 27 
statutowych, zrzeszając 9 325 członków – zorganizowano 1755 imprez 
sportowo-rekreacyjnych.  

     17 marca 1977 roku odbył się II Wojewódzki Zjazd Delegatów 
Ognisk TKKF w Nowym Sączu, który wybrał władze wojewódzkie, 
delegatów na Zjazd Krajowy i wytyczył kierunki działania na nową 
kadencję. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został Adam Smoter, 
wiceprezesami Wiesław Lachowicz i Stefan Sukiennik, sekretarzem 
Józef Chudy, a skarbnikiem Eugeniusz Kowalczyk.  
     W kwietniu 1980 roku, jeszcze przed zakończeniem kadencji, pre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego TKKF został Wiesław Lachowicz, funk-
cje wiceprezesów objęli Stefan Sukiennik i Józef Chudy, sekretarzem 
został Eugeniusz Kowalczyk, a skarbnikiem Jan Sejud. Kadencja tego 
Zarządu trwała do roku 1981.  
     Od roku 1980, podobnie jak w innych regionach Małopolski i kraju, 
dało się zauważyć stopniowy regres w działalności Towarzystwa na 
Sądecczyźnie. Przeobrażenia społeczno-polityczne, coraz trudniejsza 
sytuacja gospodarcza, ubożenie spółdzielczości mieszkaniowej, roz-
pad starych struktur związkowych i coraz trudniejsza sytuacja mate-
rialna ludności, nie mogły pozostać bez negatywnego wpływu na 
działalność sportowo-rekreacyjną. Zaistniała sytuacja, oraz piętrzące 
się z dnia na dzień trudności, zniechęciły wielu działaczy do dalszej 
działalności. Zaczęła spadać ilość ognisk (do 24) i liczba ich członków 
(do 3 499). Do 723 spadła też ilość imprez sportowo-rekreacyjnych. 
W  szeregach TKKF pozostali najbardziej wytrwali miłośnicy zdrowego 
trybu życia i aktywnego wypoczynku, których nie zrażały trudności, 
mający chęci i odwagę ich pokonywania, by służyć wyższym celom – 
to Oni tworzyli współczesną historię TKKF na Sądecczyźnie.  
    Pomimo wielu uciążliwości życiowych i niekorzystnej sytuacji byto-
wej tutejszej społeczności, działalność TKKF na Sądecczyźnie wciąż 
była kontynuowana, a w różnych grupach środowiskowych, w miejsce 
likwidowanych, powstawały nowe ogniska TKKF; np. 24 marca 1980 
roku w SZNS w Nowym Sączu powstało Ognisko „TUR”, a w gronie 
jego działaczy i Zarządu byli: Antoni Reszkiewicz, Teresa Kuzak, Zofia 
Głąb, Wiesława Pancerz, Maria Smoleń, Władysław Sowa, Piotr 
Urbański, Andrzej Żak, Edward Ciszek i inni. 
      27 maja 1981 roku założono Ognisko TKKF „Halny”, a do jego 
najaktywniejszych działaczy należeli: Jan Wdowiak, Zdzisław Struziak, 
Kazimierz Fyda, Adam Sieja, Władysław Nowak, Adam Wilk, Kazimierz 
Raniewski, Józef Chudy, Grzegorz Michalski, Aleksander Bembenik, 

Rok 2007. 50.lecie Sądeckiego TKKF. Od lewej: 
Józef Chudy - były Prezes Sądeckiego TKKF, Dyrektor Wy-

działu Sportu w Nowym Sączu oraz Tadeusz Waśko - Prezes 
Ogniska TKKF „Halny”. 

 

Tadeusz Waśko – Prezes Ogniska TKKF „Halny” Nowy Sącz, 
a zarazem Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 

Adam Mazur” - pierwszy Prezes Sądeckiego TKKF, 
prezes  Ogniska „Poprad w Muszynie i członek 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
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Jolanta Florek, Andrzej Gołębiewski, Maria Wilk, Romuald Gólski, 
Kazimierz Borkowski, Lidia Solarz, Maria Koryńska, Zofia Tabaszewska, 
Jan Pancerz, Grzegorz Nowak, Iwona Mrozowska, Daniel Barucha, 
Piotr Piątek, Tadeusz Witek, Tadeusz i Teresa Waśko, Wiesław Łęczyc-
ki, Marek Michalik, Andrzej Ignaczak, Ewa Kroczek, Jolanta Słomiany, 
Danuta Kulig, Maria Ptaszkowska i Maciej Zaremba. 
    W latach 90. XX wieku prezesem Ogniska TKKF „Halny” była Zofia 
Tabaszewska. W tym okresie działalność tego Ogniska głównie opiera-
ła się na współpracy z klubami osiedlowymi „Bajka” i „Alf”, działają-
cymi na terenie dwóch największych osiedli Grodzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Sączu.  
       W dniu 4 kwietnia 2002 roku, na Walnym Zebraniu Sprawozdaw-

czo-Wyborczym Ogniska „Halny”, wybrano nowy Zarząd Ogniska, 
w składzie: Tadeusz Waśko – prezes, Jan Pancerz i Wiesław Łęczycki – 
wiceprezesi, Teresa Waśko – sekretarz, Marek Michalik – skarbnik. 
Wybrano też Komisję Rewizyjną, w składzie: Andrzej Ignaczak – prze-
wodniczący, Ewa Kroczek i Jolanta Słomiany.  
     15 października 1981 roku, na III Wojewódzkim Zjeździe Delega-
tów, Zarząd Wojewódzki Sądeckiego TKKF poszerzono o trzeciego 
wiceprezesa. W nowej kadencji Zarząd pracował w składzie: Wiesław 
Lachowicz – prezes, Józef Chudy, Eugeniusz Kowalczyk i Stefan Su-
kiennik – wiceprezesi, Jan Wdowiak – sekretarz i Jan Sejud – skarbnik.  
     Kolejny, IV Wojewódzki Zjazd Delegatów TKKF, odbył się 23 stycz-
nia 1986 roku. Prezesem Zarządu został Wiesław Lachowicz, wicepre-
zesami Józef Chudy i Eugeniusz Kowalczyk (później Stefan Sukiennik 
i Jan Ryba). W trakcie kadencji w Zarządzie dokonano zmian kadro-
wych; od 1988 roku prezesem został Józef Chudy, wiceprezesem 
Mieczysław Kuźma, a skarbnikiem Kazimierz Fyda. 
     W roku 1986 powstają dalsze statutowe ogniska TKKF. Jednym 
z nich było Ognisko „Dąbrówka”, skupiając takich działaczy, jak: Wie-
sław Kądziołka, Kazimierz Dygoń, Małgorzata Olszewska, Kazimierz 
Fyda, Ryszard Mrówka i inni. Kolejnym z sądeckich ognisk TKKF było 
Ognisko „Janosik” przy ZNTK w Nowym Sączu. Powstało 19 stycznia 
1986 roku, a jego działaczami byli: Henryk Jabłoński, Zdzisław Niemas, 
Jan Pancerz, Krzysztof Hyży, Tadeusz Jonakowski, Marek Gunia, Tade-
usz Szyzdek, Jerzy Chojdys, Zygmunt Jabłoński, Ewa Legutko i inni.  
     W październiku 1988 roku Plenum Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
w Nowym Sączu przyjęło rezygnację Wiesława Lachowicza z funkcji 
prezesa, powołując na tę funkcję byłego prezesa Zarządu Powiatowe-
go TKKF w Nowym Targu – Józefa Chudego, którego wybór na dalsze 
lata potwierdziły kolejne V, VI i VII Zjazdy Delegatów. Józef Chudy 

przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego, do chwili rozwiązania struktury Wojewódzkiej TKKF w Nowym 
Sączu, co nastąpiło 30 czerwca 1999 roku. Było to po reformie admi-
nistracyjnej kraju i związaną z tym likwidacją niektórych województw 
– również województwa nowosądeckiego.  
     Wróćmy pamięcią do roku 1990, kiedy to 29 stycznia w Nowym 
Sączu powstało Ognisko TKKF „Starówka”. Wówczas w gronie jego 
czołowych działaczy byli: Mieczysław Kuźma, Maciej Zaremba, Broni-
sława Boroń, Józef Chudy, Wiesław Lachowicz, Teresa Łukasik, Jolanta 
Matras, Halina Świdrak, Leszek Lizoń, Mieczysława Sarota, Jolanta 
Budzicz, Magdalena Żołądź, Dominika Fulara, Tadeusz Knop, Zbigniew 
i Elżbieta Wdowiak, Jarosław Kowalik, Wiesław Kowalik, Krzysztof 
Poręba, Krzysztof Ryniewicz, Andrzej Świdrak, Marek Zelis.  
     10 listopada 1990 roku w Nowym Sączu odbył się V Wojewódzki 
Zjazd Delegatów TKKF, a prezesem nowego Zarządu, jak już wspo-
mniałem, został Józef Chudy, wiceprezesami Jan Ryba i Kazimierz 
Fyda, sekretarzem Janina Cempa, a skarbnikiem Maciej Zaremba. 
     W tym okresie, podobnie jak w innych regionach kraju, również na 
Sądecczyźnie nastąpił zmierzch wielu dyscyplin sportu i rekreacji 
i działalności ognisk TKKF. Brak środków na działalność kulturalną, 
rozrywkową i sportowo-rekreacyjną zapoczątkował proces odwrotu 
od dobrze zorganizowanego, amatorskiego ruchu sportowego. 
     12 listopada 1994 roku VI Wojewódzki Zjazd TKKF w Nowym Sączu 
na funkcję prezesa Zarządu znów powołał Józefa Chudego. Funkcje 
wiceprezesów objęli Wiesław Lechowicz i Żytomir Stach. Sekretarzem 
została Janina Cempa, a skarbnikiem Maciej Zaremba. 
     Jednym z ostatnich ognisk TKKF, zarejestrowanych na Sądecczyźnie 
w latach 90.XX wieku, było Ognisko TKKF „KO-JAMA”, założone 20 
grudnia 1995 roku, skupiając miłośników walk wschodnich. 
     20 listopada 1998 roku, na VII Wojewódzkim Zjeździe Nowosądec-
kiego TKKF, prezesem Zarządu ponownie został Józef Chudy, wicepre-
zesem Wiesław Lachowicz, sekretarzem Janina Cempa, a skarbnikiem 
Teresa Łukasik. Zarząd ten pełnił działalność statutową do momentu 
rozwiązania Zarządu Wojewódzkiego Nowosądeckiego TKKF, co na-
stąpiło w dniu 30 czerwca 1999 roku, po wprowadzeniu reformy 
administracyjnej w kraju i związaną z tym likwidacją niektórych woje-
wództw, w tym także województwa nowosądeckiego.  
     Z dniem 1 stycznia 1999 roku nowa reforma organizacyjna kraju 
wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego kraju. 
W wyniku tej reformy liczbę województw zmniejszono z 49 do 16. 
W związku z tym, podobnie jak województwo tarnowskie, rozwiązano 
województwo nowosądeckie. Likwidacji musiała też ulec wojewódzka 
struktura TKKF w Nowym Sączu. 
    Tymczasem 11 maja 1999 r. rozpoczął obrady I Założycielski Zjazd 
Delegatów Ognisk TKKF z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego 
(grodzkiego i ziemskiego), w celu wyboru Sądeckiego TKKF, którego 
członkami założycielami były następujące ogniska TKKF, posiadające 
osobowość prawną: Karate, Starówka, Halny, Sandecja, Ewa, Poprad, 
Zdrowie, Jodły. Ogniska te na Zjeździe reprezentowali: Wiesław La-
chowicz, Bogumiła Grabowska, Tadeusz Waśko, Tadeusz Spychalski, 
Adam Ciołkosz, Adam Mazur, Ewa Fryś-Rużańska, Józef Chudy, Teresa 
Łukasik, Anna Wójs, Janusz Kwiatkowski, Józef Kantor, Janina Cempa, 
Maciej Zaremba. Założycielski Zjazd przyjął 2 uchwały, o brzemieniu: 
1. Delegaci na I Zjazd postanowili założyć Związek Stowarzyszeń Kultu-
ry Fizycznej pn. Sądeckie TKKF z siedzibą w Nowym Sączu.  
2. Delegaci na I Założycielski Zjazd uchwalili statut Związku Stowarzy-
szeń Kultury Fizycznej, postanawiając przerwać obrady do 26.06.1999 
r., celem omówienia kandydatów do władz Sądeckiego TKKF. W wyni-
ku przeprowadzonych wyborów pierwszym prezesem Sądeckiego 
TKKF został Adam Mazur - Prezes Ogniska TKKF „Poprad” w Muszynie. 
     Podobnie, jak w Tarnowie, również Sądeckie TKKF, jako instancja 
powiatowa, weszło w strukturę organizacyjną Małopolskiego TKKF.   
     W dniu 17 listopada 2007 roku oficjalnie świętowano 50. rocznicę 
istnienia TKKF na Ziemi Sądeckiej. Nad przebiegiem Jubileuszu patro-
nat honorowy sprawowali: Leszek Zegzda – Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego 
Sącza i Jan Golonka – Starosta Nowosądecki. Z okazji „Złotych Godów” 
Sądeckiego TKKF odbyło się jubileuszowe spotkanie, a honory gospo-
darza tego spotkania pełnił Prezes Zarządu Powiatowego TKKF – Józef 

17.11.2007 r. 50.lecie Sądeckiego TKKF. Ewa Fryś z Sądeckiego TKKF  
(legenda sądeckiego sportu) odbiera z rąk Zofii Czupryny – Prezesa 

MTKKF, wyróżnienie i podziękowanie za długoletnią działalność. Od 
lewej Józef Chudy – Prezes Zarządu Powiatowego Sądeckiego TKKF. 
Druga od prawej Teresa Waśko - działaczka Ogniska TKKF „Halny”. 
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Chudy, propagujący ideę krzewienia kultury fizycznej wśród społe-
czeństwa Ziemi Sądeckiej. W trakcie spotkania, za zasługi dla sportu, 
Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna udekorowała okoliczno-
ściowymi medalami grupę działaczy, które m.in. otrzymali: Teresa 
Waśko, Teresa Łukasik, Jolanta Matras, Halina Świdrak, Teresa Rogo-
wska, Adam Mazur, Jan Pancerz, Tadeusz Waśko, Maciej Zaremba, 
Bolesław Basiński, Józef Wójs, Bogdan Sekuła, Kazimierz Mordarski, 
Stanisław Leśnik i Adam Smoter. 
     Niedługo po Jubileuszu 50. lecia, Uchwałą nr 1/2008 z 11 kwietnia 
2008 roku, na IV Nadzwyczajnym Zjeździe rozwiązano Sądeckie TKKF, 

które zostało wykreślone z rejestru członków zwyczajnych bezpośred-
nich Małopolskiego TKKF. W związku z tym trzy ogniska, zrzeszone 
dotychczas w Sądeckim TKKF: Halny, Starówka, Ewa, złożyły akces do 
Zarządu Wojewódzkiego TKKF i zostały przyjęte na prawach członków 
zwyczajnych bezpośrednich.  
     Kolejny, IV etap działalności Krakowskiego/Małopolskiego TKKF, 
trwający aż do dziś, omówimy w następnych wydaniu Nr 14 „Kuriera 
Małopolskiego TKKF”. 

 

* Obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

 Małopolskiego TKKF * 
 

zanowni Państwo! Od marca 2020 roku, podobnie jak w innych 
dziedzinach życia i działalności, również w strukturach Małopol-

skiego TKKF wystąpiła konieczność zawieszenia, bądź ograniczenia 
działalności. Po pięciu miesiącach przerwy, w dniu 19 sierpnia br., 
w siedzibie Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF odbyło 
się posiedzenie Prezydium z następującym porządkiem obrad. 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyję-
cie porządku obrad. 
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 

posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 2.03.2020 roku, oraz przyję-
cie protokołu - ref. sekretarz Dorota Radomska.                                                                                                
3. Omówienie wykonania budżetu I kwartału 2020 roku oraz aktualna 
sytuacja finansowa i organizacyjna w Małopolskim TKKF - ref. skarbnik 
Elżbieta Chmiel, prezes Leszek Tytko i 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 Likwi-
dacyjnej Małopolskiego - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel, wiceprezes 
Karol Oleksy oraz przewodniczący Komisji Władysław Łopatka. 
5. Projekt budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na 
rok 2020 -ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
6. Założenia organizacyjno – programowe:  
- siatkówki plażowej,    
- XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego,    
- XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin – 2020, 
- Ogólnopolskiego Festiwalu Ognisk i Klubów TKKF „Sieraków 2020” – 
ref. prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy.                                                       
7. Informacja ze Zjazdu Krajowego TKKF i z posiedzenia Zarządu 
Głównego TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8. Zatwierdzenie wydania Nr 12 „Kuriera Małopolskiego TKKF”                                         
- ref. redaktor Władysław Łopatka. 
9. Podjęcie uchwały o zwołaniu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezes K. Oleksy. 
10. Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium i Biura 
ZW MTKKF na III kwartał 2020 r. - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
11. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
12. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
     W punkcie 5 porządku obrad, dot. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Ognisk i Klubów TKKF „Sieraków 2020”, prezydium akceptowało 
udział przedstawicieli Małopolskiego TKKF w tym przedsięwzięciu. 
      W punkcie Nr 9 porządku obrad Prezydium wyznaczyło datę po-
siedzenia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na dzień 12 
września br.   
        Do rozpatrywanych w trakcie obrad tematów członkowie prezy-
dium przyjęli stosowne uchwały i wnioski.  
  

 

Twarze Małopolskiego TKKF 
Wywiad redaktora „Kuriera Małopolskiego TKKF” Władysława Łopatki z panem Henrykiem Mrycem. 

* „Wiekowy tenis stołowy” * 
 

rogi Kolego Heniu! Znamy się i szanujemy już ponad 40.lat, więc 
zwracam się do Ciebie po imieniu. Jesteś rozpoznawalny 

w środowisku, związanym z tenisem stołowym, jako wieloletni 
uczestnik imprez, turniejów i rozgrywek ligowych, tak na szczeblu 
lokalnym, wojewódzkim, jak i centralnym oraz międzynarodowym. 
     Równocześnie jesteś miłośnikiem i zapalonym kibicem tenisa 
stołowego, dlatego można Cię spotkać w roli kibica i obserwatora na 
meczach, m.in. w hali sportowej „Bronowianki”, LZS Rząska, MDK 
Kraków, „Ymca” Kraków i wszędzie tam, gdzie słychać odgłos małej 
celuloidowej piłeczki – i nadal tak trzymaj!   

     Chciałbym przybliżyć Twoją sylwetkę miłośnikom tenisa stołowe-
go, bo jest to szczególny przypadek miłośnika sportu, a szerzej kultu-
ry fizycznej, ze względu na wiek i długoletni, czynny udział w roz-
grywkach tenisa stołowego. Może, chociaż w zarysie, opowiesz 
czytelnikom, jak przebiegała Twoja kariera sportowa i umiłowanie 
sportu. Nieoficjalnie wiem, że sport towarzyszył Ci w życiu od mło-
dych lat, więc powiedz, jak udało Ci się uzyskiwać tak dobre i zauwa-
żalne wyniki sportowe, głównie w tenisie stołowym, o których wia-
domo z prasy, rankingów, publikacji oraz wywiadów w prasie lokal-
nej i poza Krakowem – serdecznie o to prosimy: 

S 

D 

Członkowie Prezydium ZW MTKKF w trakcie obrad. Od lewej: wicepre-
zes Karol Oleksy, wiceprezes Kazimierz Bagnicki, członek WKR Mariusz 

Stanaszek i członek Prezydium Andrzej Staszczyk. 
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- Urodziłem się 22 lipca 1937 roku w Radwanie k. Dąbrowy Tarnow-
skiej. Moje spotkanie ze sportem zaczęło się już w szkole podstawo-
wej, bowiem już wtedy byłem wiernym kibicem KS „Tarnovia”. 
     W Tarnowie bywałem na każdym miejscowym meczu piłkarskim. 
Gdy opuściłem Tarnów podjąłem naukę w Oficerskim Technikum 
Pożarniczym w Wieliczce, gdzie z własnej inspiracji zorganizowałem 
z uczniów  drużynę piłkarską, występującą w rozgrywkach, jako „Pło-
mień” Wieliczka, bodajże w klasie „C”. Korzystaliśmy wówczas z po-
mocy Klubu „Górnik” Wieliczka. W roku 1954, po przeniesieniu Szkoły 

z Wieliczki do Wrocławia, nasza drużyna rozgrywała już mecze 
w Klubie Sportowym „Gwardia”. Aby uatrakcyjnić skoszarowany tryb 
życia, i czymś zapełnić swój wolny czas, zwłaszcza w okresach jesien-
no-zimowych, w ramach Szkoły zorganizowałem wewnętrzne roz-
grywki w tenisa stołowego. Indywidualnie trenowałem także na pobli-
skim żużlowym torze lekkoatletycznym biegi - głównie na 200 i 400 m.  
     Po ukończeniu Szkoły zostałem skierowany do odbycia praktyki 
zawodowej w Krakowie, a będąc ostatnim rocznikiem w klasie juniora, 
zacząłem grać na zapleczu KS „Wisła” Kraków przez rok, jako junior, 
a potem, jako senior, na szczeblu rozgrywek „A” klasy i III ligi; były to 
czasy trenerów Gracza i Jezierskiego oraz znanych piłkarzy: Kawuli, 
Michela, Kościelnego, Zelmana, Manecki i Leśniaka - tego z Tarnowa, 
któremu kibicowałem w „Tarnovii”. Pamiętam, że nazywali mnie 
„komendantem”, bo pracowałem w Miejskiej Komendzie Straży Po-
żarnej. W tym Klubie spędziłem 2 lata i jak wielu młodzieńców zosta-
łem wcielony do wojska na północy kraju, skąd później zostałem 
skierowany do Krakowa, pełniąc służbę w jednostce wojskowej przy 
ówczesnym lotnisku „Rakowice”. Po rocznej służbie przeniesiono 
mnie służbowo do Warszawy, do KS „Lotnik” Warszawa - do sekcji 
piłki nożnej (III liga), gdzie grałem na zapleczu do końca służby.  
     Po zakończeniu służby wojskowej, i po powrocie do Krakowa, 
wróciłem do „Wisły”, no i grało się przez kilka sezonów razem z Józ-
kiem Ogiegłą i Kaziem Kościelnym (później spotkaliśmy się przy stole 
tenisa stołowego) i z wieloma innymi. Pamiętam, że zostałem wysta-
wiony na drugą połowę w międzynarodowym towarzyskim meczu 
z drużyną z Anglii i byłem tym zaszczycony, bo konkurencja w sekcji 
była duża - wynik nie ważny. W pewnym momencie nabawiłem się 
kontuzji (rwa kulszowa), która w tamtym czasie nie była tak łatwo 
uleczalna i postanowiłem zakończyć grę w piłkę nożną.  
     Jednak nie wyobrażałem sobie życia bez sportu, więc uznałem, że 
właściwym dla mnie będzie tenis stołowy, bo gra się w hali. Od tego 
momentu moja przygoda z tenisem stołowym trwa do dziś. Początki 

nie były takie łatwe. Jako amator niezbyt wiele umiałem, lecz w miarę 
upływu czasu wciąż nabierałem doświadczenia. Startowało się często 
w różnych turniejach, przeważnie w świetlicach zakładów pracy: 
„Dom Młodego Robotnika w Nowej Hucie, „Energoprojekt” przy ul. 
Mazowieckiej w Krakowie i inne miejsca, no i mój poziom gry się 
podnosił. W tych turniejach startowali też byli zawodnicy, tacy jak 
Jasiu Mazur, bracia Zenek i Wiesiek Ilczukowie, Stasiu Lisiński i Rudolf 
Indra Graff (ikona tenisa stołowego tamtych lat) - byli mistrzowie 
Krakowa. Było też wielu zawodników krakowskich klubów i Ognisk 

TKKF, jak: bracia Hawrylukowie, Czesław Koloda, Andrzej Chrapisiński, 
Alina Polak, Iwona Surówka, Jan Magdoń, Wiesław Chajdecki, Jarek 
Jabłoński, Stefan Oleś, Edward Tomala - wszyscy z licznymi sukcesami 
i dobrymi wynikami sportowymi, więc miałem okazję grywać z najlep-
szymi, a nawet niektórych później ogrywałem. Były to pasjonujące 
i wyczerpujące pojedynki, niekiedy pięciosetowe.  
     Równocześnie w ramach TKKF zostały uruchomione drużynowe 
rozgrywki tenisa stołowego zakładów pracy pod nazwą „Liga Czarnej 
Kawy”. Polegało to na tym, że gospodarz meczu częstował gości kawą 
(zwykle tzw. plujką lub herbatą), bo kawa prawdziwa była naprawdę 
rarytasem. Osobiście miałem okazję reprezentować Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, grając w drużynie „Lajkonik” 
wraz z Tadeuszem Szopą i Zenkiem Jamrozikiem (byliśmy czołową 
drużyną tej ligi): dziś wspominam ten okres, jako bardzo sympatyczny.  
     Redaktorze Władku! - to jeszcze nie koniec mojego udziału w kon-
takcie z tenisem stołowym. W pewnym momencie uznałem, że trzeba 
się skonfrontować z innymi zawodnikami z terenu Polski, a służyły 
temu turnieje „Grand Prix” Polski, organizowane przez kolegę Miro-
sława Kłysa z Ogniska TKKF „Stadion” w Warszawie. Tam dopiero była 
liczna konkurencja, gdy startowało średnio 100 do 150 zawodników, 
a nawet około 300-400 zawodników (w hali sportowej przy ul. Tere-
spolskiej, w Pałacu Nauki i Kultury, czy w hali „Gwardii”). Na takie 
turnieje jechało się z Krakowa do Warszawy pociągiem nocą na wła-
sny koszt, a po turnieju też wracać nocą (trzeba mieć fioła i być fana-
tykiem tenisa stołowego). Z sukcesami bywało różnie, niektórzy kole-
dzy z Krakowa notowali sukcesy. Jedynie, co tam zyskałem, to ogranie 
i rutynę. Po opisanych meandrach gry w tenisa stołowego, za namową 
znanego trenera „Bronowianki” Stanisława Wcisły, w pewnym okresie 
brałem udział w treningach młodych tenisistów stołowych w charak-
terze sparing-partnera, m.in. z uwagi na defensywny charakter mej 
gry. Było to dla mnie sporym doświadczeniem. Czasem treningi koń-
czyły się zabawnymi sytuacjami, gdyż młodzież miała kłopoty z grą, bo 
nie dość, że miałem w miarę dobrą obronę, to grałem czopami.  

Henryk Mryc – wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata i Europy Wetera-
nów (brązowy medalista ME) oraz wielokrotny Mistrz Polski, Krakowa 

i Małopolski Weteranów w tenisie stołowym. 

Henryk Mryc w swym pingpongowym żywiole. 
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  W tym czasie miałem okazję sparować z późniejszymi zawodnikami 
ligowymi, jak Staszczyk, A. Bejska. W międzyczasie w hali „Brono-
wianki” odbywały się cykliczne turnieje, w których regularnie brałem 

udział. Były to turnieje otwarte - także z udziałem ówczesnego trenera 
„Bronowianki”, byłego Mistrza Polski i medalisty Mistrzostw Europy 
i Mistrzostw Świata - Leszka Kucharskiego.  
     A teraz redaktorze Władku przechodzę do opisania mojego szczy-
towego okresu „kariery” tenisisty. W latach 90. XX wieku PZTS uru-
chomił turnieje „Grand Prix” Polski w tenisie stołowym dla wetera-
nów, czyli zawodników, i nie tylko, którzy ukończyli 40. rok życia, 
podzielonych na grupy wiekowe. Udział w trzech turniejach, na 10 

możliwych, upoważniał do udziału w indywidualnych Mistrzostwach 
Polski. Mogę powiedzieć, że tutaj odnotowałem wiele sukcesów, 
zarówno w turniejach „Grand Prix”, jak i w Mistrzostwach Polski 
(wielokrotnie - indywidualny i grach deblowych Mistrz Polski w swojej 
grupie wiekowej, a także zdobywca wielu drugich i trzecich miejsc). 
     W pewnym okresie zdecydowałem się wziąć udział w konfrontacji 
z zawodnikami na arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Europy 
i Świata). Zaczęło się od Wiednia (ME - gra deblowa z Józefem Ogie-
głą), Bremmen (MS), Bratysława (ME), Szwajcaria (MŚ), Lillehammer - 
Norwegia (MŚ - debel z Ogiegłą), Czechy, Chorwacja (ME – trzecie 
miejsce i medal brązowy w deblu w parze z Remigiuszem Kacperczy-
kiem z Dolnego Śląska. Przegraliśmy wcześniej z późniejszą parą zwy-
cięzców: Niemiec - Luksemburczyk). W rozgrywkach tego szczebla za 
sukces uważałem wyjście z grupy (zwykle w grach indywidualnych 
w mojej grupie wiekowej było ok. 150-200 zawodników, z przewagą 
liczebną Niemców, w deblu 80 – 100 par, zdominowanym także przez 
Niemców). Później obowiązywał system K.O., ale i tak niekiedy uda-

wało mi się grać w gronie 32. najlepszych zawodników lub wygrywać 
w turnieju pocieszenia. Satysfakcją było też wyjście w Mistrzostwach 
z grupy w grach indywidualnych. W międzyczasie, za namową znanej 
i zasłużonej dla tenisa stołowego zawodniczki i trenerki mgr Elżbiety 
Pieczarkowskiej, oraz złożoną pod moim adresem ofertą, zgodziłem 
się uzupełnić skład utworzonej przez Nią drużyny w barwach MDK 
„Ymca” Kraków (IV, a później III liga), z komentarzem, że jako brązowy 

medalista Mistrzostw Europy byłbym mile widziany w drużynie i do-
brym jej wzmocnieniem. Wyraziłem więc zgodę, biorąc pod uwagę 
skład i atmosferę w drużynie. Po dwóch sezonach drużyna uległa 
personalnym zmianom, a później sekcja została zlikwidowana.  
     Po krótkim okresie bezczynności od kolegi Dominika dostałem 
propozycję gry w drużynie LZS „Rząska” (V Liga), gdzie rozegrałem 
jeden sezon, gdyż w kraju pojawił się koronawirus, który sparaliżował 
normalne życie - w tym także sportowe. Dziś ograniczam się tylko do 
udziału w okolicznościowych turniejach i sparingach rekreacyjnych. 
     Na zakończenie wspomnę jeszcze krótki epizod z tenisem stoło-
wym, kiedy to w roku 1980, podczas pobytu w Melbeurne w Australii, 
rozgrywałem sparingi i gry kontrolne ze studentami z Uniwersytetu 
Monasch. Były to sympatyczne i niezapomniane chwile. 
    Gratuluję Ci Heniu! Wsłuchując się w Twą opowieść o tenisie stołowym, 
i w całą historię w tym obszarze, po pierwsze Cię podziwiam, a po drugie 
zazdroszczę Ci sprawności fizycznej i zapału. Powiedz coś na ten temat. 

 – Tak, postawiłem w życiu na kulturę fizyczną, a nie na sport wyczy-
nowy. Traktuję sport rekreacyjnie, biorąc za motto „chcesz długo żyć  
- ruszaj się na różne sposoby tak długo, jak to możliwe”. Po za tym 
obracałem się zawsze w tym środowisku, przez sport poznałem cie-
kawych ludzi - w kraju i zagranicą, zawarłem wiele znajomości i kon-
taktów, były też osobliwe sytuacje np. przychodzi do mnie na jednym 
z turniejów „Grand Prix” pewien gość i pyta: - co trzeba zrobić, jak 
postępować, żeby grać tak jak Pan, i mieć taką sylwetkę w Pana wie-
ku. - Odrzekłem jegomościowi: trzeba prowadzić poprawne, bezstre-
sowe życie, umiarkowanie korzystać z alkoholu i innych używek oraz 
prowadzić odpowiednią gospodarkę żywieniową - reszta przyjdzie 
sama.  – Odpowiedź pytającego brzmiała - spróbuję.  
     Szanowny Heniu! Nie chce się wierzyć, że myślisz o zakończeniu tak buj-
nej, obfitej w wydarzenia kariery, związanej ze sportem. To nie jest w Twoim 
stylu, nie wyobrażam sobie braku Twego udziału w okolicznościowych tur-
niejach, bo tak czy inaczej, jesteś ikoną współcześnie żyjących i żywym przy-
kładem, jak można przeżyć życie w zdrowiu i przyjemności. 

     Władku – przychodzi kiedyś czas, że organizmu nie da się oszukać. 
Kiedy byłem na fali gry, to ogrywałem wielu młodych. Dziś ci przegrani 
zaczynają już mnie ogrywać i jest to normalne. Nie byłoby jednak 
w tym nic zdrożnego, ale ogrywając mnie robią to z „dziką” rozkoszą 
i lekką drwiną. Ja nigdy nie manifestowałem radości i lekceważenia 
przeciwnika, to nie jest w mojej naturze. Sport ma swoje blaski i cie-
nie, proszę nie traktować tego wywiadu, jako rozstanie-pożegnanie.  
     Mimo wszystko zadam Ci Heniu jeszcze jedno pytanie. Jakie na przyszłość 
masz plany, związane z tenisem stołowym?  

     Odpowiem: Na zakończenie i podsumowanie mojego mariażu ze 
sportem – zwłaszcza z tenisem stołowym, myślę po cichu, jeśli można 
tak myśleć, by nie zapeszyć, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Euro-
py Weteranów w Walii w 2021r. A sprzyja temu okoliczność, gdyż 

Mistrzostwa Polski Weteranów. Na najwyższym stopniu Hen-
ryk Mryc. Po prawej Adam Hnyda i Marian Kwodawski. 

Mistrzostwa Małopolskiego TKKF. Henryk Mryc i Paweł Ślazyk. 

Rok 2002 – Piła. VIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów 
z udziałem reprezentantów Krakowa. Na fotografii: Elżbieta Pieczarkow-

ska, Tadeusz Szopa, Henryk Mryc, Józef Ogiegło i Władysław Łopatka. 
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moja wnuczka mieszka w Anglii, tuż przy granicy z Walią – a to nie-
wielka odległość. Warunek jest jeden - jeśli dopisze zdrowie.  
     Bardzo dziękuję Heniu za poświęcony czas i barwny opis Twojej życiowej 
drogi i sportowej kariery. (Władysław Łopatka). 
     PS - Kończąc nasz koleżeński wywiad chciałem jeszcze przytoczyć kilka 
odległych wspomnień z udziałem Henryka Mryca. W roku 1972 reprezentacja 
Ogniska TKKF przy Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budowlanych 
(K.P.I.B), z udziałem Tadeusza Szopy, Henryka Mryca, Janusza Chacagi, Zeno-
na Jamrozika, Czesława Kowalczyka, Piotra Kołodzieja i Jurka Kaźmierczaka, 
zdobyła wicemistrzostwo „Ligi Czarnej Kawy”. Również druga drużyna tego 
Ogniska zajęła czołowe miejsce w Lidze.  
    W roku 1976, po rozwiązaniu K.P.I.B, część tego Przedsiębiorstwa weszła 
w skład MPWiK, gdzie trafił także Tadeusz Szopa, jako kierownik grupy robót 
w placówce przy ul. Lindego 9. Działalność prowadziło tutaj Ognisko TKKF 
„Lajkonik”, w którym, prócz Tadzia Szopy, działalność także podjęli: Zenon 
Jamrozik, Adam Korzeniak, Jurek Kłosiński i Henryk Mryc, który o tym już 
wspomniał. Przez wiele lat reprezentacja tego Ogniska była jedną z czoło-
wych drużyn tenisa stołowego w Krakowie, a Tadziu Szopa i Heniu Mryc byli 
wśród pierwszych organizatorów i prowadzących drużynowe rozgrywki 
Amatorskiej Ligi TKKF „Kraków-Krowodrza” w tenisie stołowym.  
     Chciałbym też wspomnieć, że w latach 80.XX wieku Henryk Mryc zorgani-
zował drużynę tenisa stołowego pod nazwą „Bracia Cieśli”, reprezentującą 
w rozgrywkach drużynowych Ligi TKKF Kościół Chrześcijan – Baptystów.  

     Z początkiem lat 90. XX w. z Ligi Tenisa Stołowego TKKF wycofano repre-
zentację Huty im. Lenina. Po raz pierwszy w rozgrywkach Ligi zabrakło najsil-
niejszego ongiś w Krakowie zespołu tenisa stołowego. Wycofaną drużynę 
Huty godnie starała się zastąpić reprezentacja Przedsiębiorstwa Usług So-
cjalnych „Hut-Pus” S.A., którą miałem przyjemność prowadzić i reprezento-
wać. W roku 1994 nasza drużyna w składzie: Władysław Łopatka, Stefan 
Oleś, Józef Chrapała, Janusz Kasperek i Henryk Mryc zwyciężyła w rozgryw-
kach Ligi, zdobywając tytuł drużynowego Mistrza Krakowa.  
     Ponadto w latach 2000-2001 Henryk Mryc był organizatorem turniejów 
tenisa stołowego w ramach tzw. „Galicyjskiego Fan Klubu”, rozgrywanych 
w Szkole Podstawowej przy ul. Szlachtowskiego w Krakowie. Przez kilkana-
ście lat Henryk był także czołowym zawodnikiem Międzywojewódzkich 
Turniejów Tenisa Stołowego – „Złota Kielnia Oświęcimia”, organizowanych 
przez Kombinat Budownictwa w ramach „Oświęcimskiej Jesieni”, które 
prowadził Jurek Szostak. 
     Na zakończenie raz jeszcze za wszystko Henrykowi serdecznie dziękuję. Do 
zobaczenia na najbliższym lokalnym turnieju tenisa stołowego, zwłaszcza 
tym naszym, organizowanym przez Małopolskie TKKF.  
     Już dzisiaj informuję, że planowane wiosną tegoroczne XXVIII Mistrzostwa 
Małopolskiego TKKF rozegrane zostaną w niedzielę 11 października br. na 
dużej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A, na które 
serdecznie wszystkich zapraszamy.  (Władysław Łopatka). 

 

* Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego * 

XVII Memoriał Jana Błaszczaka 
 

zorem ubiegłych lat, w dniach 29-30 sierpnia 2020 roku, 
w Centrum Sportu „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A 

w Krakowie odbył się Międzynarodowy Turniej tenisa Stołowego - XVII 
Memoriał Jana Błaszczaka. Organizatorem imprezy byli Krakowski 
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz KS „Bronowianka” w Kra-
kowie. Patronat Honorowy nad imprezą objął Polski Związek Tenisa 
Stołowego w Warszawie. Jan Błaszczak, to legendarny prezes Krakow-
skiego Okręgowego Związku tenisa Stołowego. Za jego kadencji dys-

cyplina ta ogromnie rozwinęła się w naszym regionie. Obecny Zarząd 
KOZTS dba o pamięć o swoim świetnym poprzedniku i od lat organizu-

je turniej, który z roku na rok ma coraz większą rangę. Tak było i tym 
razem. W zawodach mogli wziąć udział wszyscy chętni (z Polski 
i zagranicy), zrzeszeni i niezrzeszeni w federacjach krajowych, spełnia-
jący następujące wymogi regulaminowe: 
a) kategoria „open” kobiet- bez ograniczeń, 
b) kategoria „open” mężczyzn-bez ograniczeń, 
c) kategoria amatorska (mieszana kobiet i mężczyzn) wg. warunków: 
- nieposiadanie licencji w sezonach 2018/19 i 2019/20 2020/21 albo: 

- grających w ww. sezonach co najwyżej w rozgrywkach IV ligi albo: 
- posiadających licencję i ukończone 50 lat (ur. w r. 1971 i wcześniej) albo: 
- młodziczek i młodzików (urodzeni w roku 2008lub później). 
d) kategoria kadetek i młodszych(urodzone w roku 2006l lub później). 
e) kategoria kadetów i młodszych(urodzeni w roku 2006lub później). 

     Sobota 29 sierpnia – pierwszy dzień XVII Memoriału, upłynął pod 
znakiem zmagań w kategorii OPEN. Wśród mężczyzn najlepszy okazał 
się Kou Lei („Sokołów” Jarosław), który w finale pokonał Daniela Bąka 
(„Orlicz” Suchedniów). Wśród kobiet wygrała Marta Smętek („Tech-
nik” Łomża), przed Katarzyną Galus (KU AZS Politechnika Rzeszów).  
     W niedzielę 30 sierpnia zakończył się drugi dzień XVII Memoriału 
Jana Błaszczaka. W mocno obsadzonym turnieju amatorów zwyciężył 
Adam Kieroński (UKS Olesno), przed Konstantynem Pushkarovem 
(także UKS Olesno). W turnieju kadetek najlepsza okazała się Oliwia 
Wątor (KS „Bronowianka” Kraków), pokonując w finale Aleksandrę 
Guzik (UKS „Gryf” Gdów). Wśród kadetów triumfował Kacper Turecki 
(UKS „Gryf” Gdów). Miejsce II zajął Wiktor Klag (Gorce Nowy Targ).  

 

 

W 

Stolik sędziowski Memoriału. Pierwszy z lewej Andrzej Wieczorek z Kra-
kowskiego OZTS przygotowuje kącik sanitarny dla zawodników. 

Wiesław Rygiel i Mariusz Bochenek w koleżeńskim sparingu. 

Konstantym Pushkarov – zdobywca II miejsca w kategorii amatorów. 
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* Finał „Pucharu Lata – 2020” w tenisie stołowym * 
 

ażdorazowo na pożegnanie lata, na betonowych stołach jednego 
z podwórek osiedla Piastów, rozgrywany jest finał cyklu turnie-

jów tenisa stołowego. Tak było również w tym roku. W dniu 31 sierp-
nia 2020 roku, na dwóch betonowych stołach, przeprowadzono fina-
łowy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z osiedli spółdziel-
czych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”.  
     Udział w zawodach wzięło 16 uczestników z pobliskich szkół pod-
stawowych, Gimnazjum Salezjańskiego oraz szkół średnich. W imieniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej organizatorem zawodów było Ognisko 
TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice – Północ”.  

     Turniej prowadzili i sędziowali Władysław Łopatka i Zbigniew Kieć – 
działacze Ogniska TKKF „Apollo”, a nad sprawnym przebiegiem impre-
zy pieczę sprawował pan Leszek Tytko – sekretarz tego Ogniska, 
a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.  

     Zawody przeprowadzono systemem systemem „open” do dwóch 
przegranych i dwóch wygranych setów. W punktacji końcowej turnie-
ju zwyciężyli: 
I miejsce –Bruno Wolański                       – ZSE Nr 2 Nr 2 
II m-ce –    Patryk Gajda    –  ZSG Nr 1   
III m-ce –   Mateusz Dziura   – Technikum El. Nr 2 
IV m-ce –   Patryk Kawa   – Techn. El. Nr 2 
V m-ce  –   Krzysztof Kwatera   – SP 144 
VI m-ce –   Patryk Żychowski   – TM 
VII m-ce –  Jakub Dybek   – Chemobudowa. 
     W miejscu zawodów wywieszono banery: Organizatora - Ogniska 

TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ” oraz Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jako sponsora. Turniej prze-
prowadzono przy obecności przedstawiciela Spółdzielni.  
     Na zakończenie zawodów najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy startujący w turnieju 
dostali pamiątkowe dyplomy, upominki rzeczowe, napoje i słodycze. 
Zawody przeprowadzono przy zastosowaniu obowiązujących ob-
ostrzeń sanitarnych i środków dezynfekujących. Z zawodów przygo-

towano dokumentację fotograficzną najlepszej grupy zawodników, 
uczestniczących w turnieju. 
 
 

 

 * I Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Tenisie Stołowym * 

 

 dniach 4-6 września 2020 roku w Bilczy w Województwie 

Świętokrzyskim ponad 200. zawodniczek i zawodników rywali-

zowało w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie 

stołowym. Od piątku do niedzieli nestorzy polskiego tenisa stołowego 

rywalizowali w grze pojedynczej, grze podwójnej i grze mieszanej. Jak 

zwykle w Mistrzostwach udział wzięli przedstawiciele Krakowa

K 

W 

Uczestnicy turnieju finałowego w trakcie gry. 

Rozwieszanie banerów reklamowych  
w miejscu zawodów. 

Najlepsi zawodnicy finałowego turnieju „Pucharu 
Lata” w tenisie stołowym w towarzystwie organizatorów. 

Plakat reklamowy o turnieju tenisa stołowego. 
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i Województwa Małopolskiego, zdobywając kilka czołowych miejsc. 
Kraków i Małopolskę w Mistrzostwach między innymi reprezentowali: 
Elżbieta Pieczarkowska, Magdalena Łapińska, Dorota Nowacka, Adam 
Kieroński (Tarnów), Konstanty Pushkarow (Biecz), Wiesław Rygiel, 

Marek Strzałka, Stanisław Krzywacz (Wierzchosławice). 
     Złotymi medalistami krajowych mistrzostw w singlu zostali: Małgo-
rzata Sawecka (kobiety 40-49 lat), Dorota Paluch (kobiety 50-50 lat), 
Elżbieta Pieczarkowska (kobiety 60-64 lata), Anna Maruszczak (kobie-
ty 65-74 lata), Witold Skubiszewski (mężczyźni 40-49 lat), Krzysztof 
Piński (mężczyźni 50-59 lat), Jan Molęda (mężczyźni 60-64 lata), Hen-
ryk Prusiński (męcz. 65-69 lat), Zbigniew Siódmok (mężcz. 70-74 lata), 
Leon Pawlak (mężcz.75-59 lat) i Wiktor Mizerski (mężcz. pow. 80 lat).  
     W grze podwójnej na najwyższym stopniu podium stanęli: Katarzy-
na Bielak/Iwona Rosik (kobiety 40-49 lat), Dorota Paluch/Alina Zbo-
rowska (kobiety 50-59 lat), Halina Siewert/Grażyna Wolny (kobiety 
60-74 lata), Artur Szołtysek/Mariusz Zwoliński (mężczyźni 40-49 lat), 
Adam Kieroński/Konstantyn Pushkarov (mężczyźni 50-59 lat), Jan 
Molęda/Tadeusz Durka (mężczyźni 60-64 lata), Michał Wolny/Henryk 
Prusiński (mężczyźni 65-69 lat), Jerzy Osicki/Aleksander Roziński 

(mężczyźni 70-74 lata), Ryszard Banaszkiewicz/Janusz Malarz (męż-
czyźni 75-79 lat) i Antoni Słowik/Wiktor Mizerski (mężczyźni od 80 
lat).  
      Ponadto w kategorii pań (60-64) trzecie, medalowe miejsce 
w deblu zajęły panie z Krakowa: Magda Łapińska/Ela Pieczarkowska.  
     Podczas tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Polski Wetera-
nów rozegrano także turniej „open” w grze mieszanej. Triumfatorami 

zmagań w mikście zostali Paweł Stopiński i Elżbieta Kazberuk, którzy 
w finale pokonali Ryszarda Grzelaka i Dorotę Paluch.  
     W gronie organizatorów Mistrzostw byli: Polski Związek Tenisa 
Stołowego, Urząd Miasta i Gminy Morawica, Świętokrzyski Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego i UKS „Orlęta” Bilcza.  
     Patronat Honorowy nad Mistrzostwami sprawowali Anna Krupka 
(Sekretarz Stanu), Zbigniew Koniusz (Wojewoda Świętokrzyski), An-
drzej Bętkowski (Marszałek Województwa Świętokrzyskiego), Marian 
Buras (Burmistrz Miasta i Gminy Morawica) oraz Dariusz Szumacher 

(Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego).  
     W klasyfikacji generalnej sezonu 2019/2020 w swych kategoriach 
wiekowych czołowe miejsca zajęły: 
- Jolanta Szatko-Nowak (kat kobiet 60-64) – miejsce I  
- Elżbieta Pieczarkowska (kat kobiet 60-64) – miejsce III, 
- Magdalena Łapińska miejsce (kat kobiet 65-69) – miejsce I, 
      Wielkie brawa dla pań z Krakowa! 

 

Magdalena Łapińska – I miejsce w klasyfikacji 
generalnej weteranów w tenisie stołowym kobiet 

w kat. 65-69 lat sezonu 2019/2020.  

Magda Łapińska w towarzystwie  
Wiceministra Sportu – Pani Anny Krupki, która deko-
rowała najlepszych zawodników sezonu 2019/2020. 

Medalistki I Mistrzostw Polski Weteranów w Tenisie Stołowym w deblu 
kobiet. III miejsce: Magda Łapińska - Elżbieta Pieczarkowska. 

Elżbieta Pieczarkowska – złota medalistka I Mi-
strzostw Polski Weteranów w tenisie stołowym 

w kat. kobiet 60-64 lat. 
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Czołowi zawodnicy tenisa stołowego w rozgrywkach „Grand Prix” Polski Weteranów: 

Janusz Malarz (Tarnobrzeg), Bronisław Kurzak (Kielce), Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg Dolny). 

 

* Obradował Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF * 
 

zanowni Państwo! Wreszcie, po kilku miesiącach przerwy w obra-
dach, w sobotę 12 września 2020 r. odbyło się odwoływane dwu-

krotnie posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
     Planowane wcześniej obrady w niezbyt obszernych pomieszcze-
niach biurowych, zajmowanych przez Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF, w sytuacji potencjalnego zagrożenia pandemią COVID-19 
nie gwarantowały wymogów bezpieczeństwa, budząc słuszne obawy 
i zastrzeżenia ze strony członków Prezydium, co do słuszności odbycia 
w takich warunkach zbiorowego spotkania. 
     W związku z powyższym, za przyzwoleniem władz KS „Bronowian-
ka”, grzecznościowo zaległe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF zorganizowano w małej hali sportowej tego 
zasłużonego, współpracującego z Małopolskim TKKF Klubu, zgodnie 

z wymaganymi zaleceniami zdrowotnymi i obostrzeniami sanitarnymi 
z racji wciąż panującej pandemii koronawirusa. Planowany porządek 
obrad był następujący:  
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyję-
cie porządku obrad. 
2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
3.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu z dnia 22.12.2019 oraz przyjęcie protokołu – ref. 
sekretarz Dorota Radomska.                                                                                   
4.Omówienie wykonania budżetu I kwartału i aktualna sytuacja finan-
sowa i organizacyjna w Małopolskim TKKF – ref. skarbnik Elżbieta 
Chmiel, prezes Leszek Tytko i wiceprezes Karol Oleksy. 

S 

Na najwyższym stopniu podium w grze deblowej mężczyzn w kat. 75-79 r. 
Ryszard Banaszkiewicz i Janusz Malarz. 

Zwycięzcy kat.75-79 lat mężczyzn. Miejsce I Leon Pawlak, a miejsce II 
Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg Dolny). 
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5.Omówienie dokumentów i podjęcie stosownych uchwał:  
    - sprawozdanie finansowe za rok 2019   
   -  sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2019 
    - protokół Komisji Inwentaryzacyjnej majątku Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF na dzień 31.12.2019 oraz protokół Komisji 
Likwidacyjnej Małopolskiego - ref. skarbnik Elżbieta Chmiel, wicepre-
zes Karol Oleksy i przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Włady-
sław Łopatka. 
6. Projekt budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na 
rok 2020 -ref. skarbnik Elżbieta Chmiel. 
7.Informacja o odbytych imprezach sportowo-rekreacyjnych:  

    - siatkówki plażowej: eliminacje strefy Kraków – 9.08.2020 
    - siatkówki plażowej:  finał wojewódzki  - 30.08.2020 
    - Dzielnicowy Volleyball: 22.08.2020  -   ref. prezes Leszek Tytko, 
wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                           
8.Założenia organizacyjno – programowe:  
- XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 
- XX Otwartych Mistrzostw Krakowa w Siatkówce o „Puchar Prezyden-
ta Miasta Krakowa” – ref. prezes Leszek Tytko,    
- XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin-2020, 
- Ogólnopolskiego Festiwalu Ognisk i Klubów TKKF ,,Sieraków 2020”             
- ref. prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy.                                                              
9.Informacja ze Zjazdu Krajowego TKKF i posiedzenia Zarządu Głów-
nego TKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
10.Wydanie „Kuriera MTKKF” Nr 12 – ref. Władysław Łopatka. 
11.Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium i Biura 
ZW MTKKF na IV  kwartał 2020 r. – ref. wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                                           
12.Wolne wnioski i sprawy różne                                                                                                                                                                                                            
13.Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 

     W posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Honorowa Prezes Małopol-
skiego TKKF pani Zofia Czupryna.    
    W trakcie obrad pracowała wybrana przez Zarząd Komisja Uchwał 
i Wniosków w składzie:  
                                      - Władysław Łopatka  - przewodniczący, 
     - Sławomir Rudawski  - członek,  
                                      - Tadeusz Oleś             - członek. 
     Na 21 członków Zarządu, w obradach uczestniczyło 11 członków, 
co stanowi 52 % stanu osobowego Zarządu, więc posiedzenie było 
zdolne do podejmowania uchwał.  
     W punkcie Nr 8 porządku obrad, dot. XXVI Sportowego Turnieju 

Miast i Gmin, Honorowa Prezes MTKKF Zofia Czupryna wyraziła zgodę 
na przewodniczenie Komisji Wojewódzkiej STMiG 2020. 
     Do rozpatrywanych w trakcie obrad tematów przyjęto 8 uchwał 
oraz dwa wnioski: 
1. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, przy omawianiu projektu 
budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Honorowa 
Prezes Zofia Czupryna zgłosiła wniosek, aby powołać zespół ds. prze-
analizowania wszystkich kosztów, jakie powstaną w roku 2020, i jaka 
jest rzeczywista sytuacja zatrudnieniowa w Zarządzie i Biurze Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Rozważyć należy też fakt zmiany 
systemu wynagradzania pracowników w Biurze Zarządu. 
     Do realizacji tego wniosku Zarząd powołał ze swego składu roboczy 
zespół w składzie: prezes Leszek Tytko, wiceprezes Karol Oleksy, 
skarbnik Elżbieta Chmiel i główna księgowa Lucyna Węgrzyn. 
2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Jan Radzikowski 
zawnioskował o dokonanie korekty prowizorium budżetowego Zarzą-
du Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na rok 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowe ujęcie członków Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

 podczas przerwy w obradach w hali sportowej KS „Bronowianka”  

Na pierwszym planie członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: Jan 
Radzikowski – przewodniczący i Kazimierz Pyż – wiceprzewodniczący. 

Członkowie Prezydium ZW MTKKF przy pracy: Od lewej prezes 
Leszek Tytko, sekretarz Dorota Radomska i wiceprezes Karol Oleksy. 
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* Święto Tenisa Stołowego pod Wawelem * 

 

 niedzielę 13 września 2020 roku w Krakowie, na Placu Wielkiej 
Armii Napoleona pod Wawelem, odbyła się widowiskowa im-

preza w ramach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. Obchody te 
oficjalnie zainaugurowały sezon 2020/2021, podczas którego Polski 
Związek Tenisa Stołowego będzie obchodził 90-lecie swego istnienia. 

     Przez cały dzień na sześciu stołach każdy mógł pograć w tenisa 
stołowego, poznać wybitnych polskich zawodników, m.in.: 
- Leszka Kucharskiego (wicemistrza świata seniorów w deblu, brązo-
wego medalistę Mistrzostw Świata w deblu i w drużynie, wielokrot-
nego Mistrza Polski i wieloletniego trenera w KS „Bronowianka”), 
- Daniela Góraka (wicemistrza Europy w deblu i brązowego medalistę 
Mistrzostw Europy w drużynie), wychowanka, m.in. Dziecięcego Klubu 
Sportowego „Smoki” w Nowej Hucie, oraz Klubów Sportowych „Prąd-
niczanka” i „Bronowianka”, w których zdobywał tajniki swego wielkie-
go kunsztu sportowego pod okiem nieżyjącego już, wspaniałego tre-
nera i wychowawcy młodzieży - Stanisława Wcisły, 

- Karolinę Pęk (mistrzynię paraolimpijską w drużynie, brązową meda-
listką paraolimpijską w singlu i drużynie), 
- Chińczyka Xu Kai, znakomitego trenera i zawodnika „Bronowianki” 
(juniorskiego mistrza Chin, pierwszego chińskiego pingpongisty 
w polskiej extraklasie, znanego w kręgach tenisistów stołowych pod 
pseudonimem „Panda”). 
    W kameralnym, pięknie położonym kątku Krakowa u stóp Wawelu, 
przy bulwarach wiślanych, można było podziwiać mecze pokazowe 

profesjonalistów oraz wziąć udział w miniturniejach tenisa stołowego. 
Pod Wawelem były również utalentowane pingpongistki „Bronowian-
ki”, z którymi też można było pograć.  
     Na uczestników tego pingpongowego święta czekało wiele sporto-
wych emocji, nagród i upominków od Polskiego Związku Tenisa Sto-

łowego. Wspomniani mistrzowie nie tylko zaprezentowali się przy 
pingpongowych stołach, ale i rozdawali autografy kibicom, pozowali 
z nimi do zdjęć, odpowiadali na pytania i oczywiście z nimi grali. Le-
szek Kucharski był też komentatorem podczas prezentacji przez mło-
dzież „Bronowianki” elementów gry. 
    W gronie organizatorów tej imprezy byli: Polski Związek Tenisa 
Stołowego, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Klub 
Sportowy „Bronowianka” Kraków, a partnerami: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego i Miasto Kraków.  
     Ze strony Organizatorów w imprezie uczestniczyli m.in.: Dariusz 
Kopystiański – Urząd Marszałkowski, Kazimierz Skrzypek – Prezes 
Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, a zarazem 
Prezes KS „Bronowianka” oraz Andrzej Szymik – wieloletni dyrektor 
tego zasłużonego krakowskiego Klubu. 
     Konferansjerem i prowadzącym imprezę był Janusz Łopuch – znany 
sprawozdawca sportowy i nauczyciel WF, który w sposób profesjonal-
ny godnie reprezentował nasz podwawelski gród.  
     Imprezę rozpoczęto hejnałem mariackim w Krakowie, po którym 
głos zabrał Prezes Krakowskiego OZTS Kazimierz Skrzypek, a potem 
nastąpiło oficjalne rozpoczęcie imprezy. Oprócz wymienionych już 
osób i instytucji w organizację tego widowiskowego zdarzenia zaanga-
żowanych było grono wolontariuszy, opiekunów i wychowawców 
grup młodzieżowych, uprawiających tenis stołowy, no i samych tenisi-
stów stołowych, uczestniczących w turniejach „tenisa stołowego. 
     Pod okiem pary sędziowskiej Krakowskiego OZTS - Jacka Wilka 
i Jerzego Skrzypka, na sześciu stołach na wolnym powietrzu rozegrano 
trzy oddzielne turnieje tenisa stołowego „open”.  

1. W turnieju Nr 1 o godz. 11.00 udział wzięło 18 uczestników: 

- I miejsce - Dawid Sywała „Orzeł” Wojnarowa, 

- II miejsce - Marek Sadko – Żabno, 

- III miejsce - Henryk Wijas – Kraków, 

- IV miejsce – Michał Marduła – KS „Gorce” Nowy Targ. 

2. W turnieju Nr 2 o godz. 13. 00 uczestniczyło 14 zawodników: 

- I miejsce - Dariusz Nałódka – Kraków, 

- II miejsce – Marek Sadko – Żabno, 

- III miejsce – Rafał Kumięga – Kraków, 

- IV miejsce Władysław Łopatka – TKKF „Apollo”. 

3. W Turnieju Nr 3 o godz.15.00 udział wzięło 14 uczestników: 

- I miejsce – Michał Twaróg – UKS „Płomień” Limanowa, 

- II Miejsce – Dawid Rozum – „Płomień” Limanowa, 

- III miejsce – Kinga Piotrowska – Koźmice Wielkie, 

- IV miejsce – Michał Dąbek – MKS KSOS Kraków. 

W 

Od lewej: Janusz Łopuch - konferansjer prowadzący imprezę, Kazimierz 
Skrzypek - Prezes Krakowskiego OZTS, a zarazem Prezes KS „Bronowian-

ka” i Andrzej Szymik – Dyrektor KS „Bronowianka”. 

Przy dekoracji najmłodszych zawodników Prezes Krakowskiego OZTS 
Kazimierz Skrzypek i Leszek Kucharski - wybitny tenisista stołowy Polski. 

Od lewej: Prezes Krakowskiego OZTS Kazimierz Skrzypek i Dariusz 
Kopystiański – z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie imprezy z okazji 

Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. 
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     Puchary, nagrody, dyplomy i upominki rzeczowe najlepszym za-
wodnikom uczestniczących w turniejach wręczali: wymienieni już 
wcześniej wybitni tenisiści stołowi, Prezes Krakowskiego OZTS Kazi-
mierz Skrzypek oraz dyrektor KS „Bronowianka” Andrzej Szymik.  
     Dla zaproszonych gości i pozostałych uczestników imprezy organi-
zatorzy przygotowali kawę, herbatę słodycze i napoje chłodzące. 
Uczestnicy tej profesjonalnie przeprowadzonej imprezy serdecznie 

dziękują organizatorom, przybyłym na nią gwiazdom tenisa stołowego 
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania już po raz 
któryś tego pingpongowego święta w naszym prastarym Krakowie.  
     Serdeczne słowa uznania należą się zwłaszcza prowadzącemu to 
wydarzenie panu Januszowi Łopuchowi.  Do zobaczenia w przyszłym 
2021 roku!  (Władysław Łopatka). 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybitni tenisiści stołowi gośćmi Narodowego Dnia Tenisa Stołowego 
w Krakowie: Leszek Kucharski, Karolina Pęk i Daniel Górak. 

Z krakowskimi obwarzankami, w asyście mistrzów pingpongowej 
piłeczki, Pani Teresa dopingowała swemu mężowi w turnieju. 

 Sędziowie Krakowskiego OZTS: Jerzy Skrzypek i Jacek Wilk, 
 prowadzący turnieje „open” tenisa stołowego. 

Plac Wielkiej Armii Napoleona pod Wawelem – miejsce  
imprezy z okazji Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. 

Pamiątkowe ujęcie czwórki najlepszych zawodników turnieju „open” Nr 2 
w towarzystwie wybitnych mistrzów tenisa stołowego i organizatorów imprezy. 
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* Dzielnicowy Volleyball – 2020 * 
 

 dniu 22.08.2020 roku, wzorem ubiegłych lat, na boisku wielo-
funkcyjnym przy SP 89 w Krakowie rozegrana została kolejna 

edycja turnieju siatkarskiego „Dzielnicowy Volleyball – 2020”.  
     Głównym organizatorem imprezy było Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie i Ogni-
sko TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ”. W gronie współ-
organizatorów i partnerów imprezy byli: Gmina Miejska Kraków, 

Dzielnica XV Mistrzejowice i Szkoła Podstawowa Nr 89. Partnerami 
medialnymi turnieju były lokalne czasopisma „Kurier Małopolskiego 
TKKF” i „Moja Piętnastka”. 
      W turnieju uczestniczyło osiem następujących zespołów o bardzo 
ciekawych nazwach: „Dziadki”, „Łotewer”, „Siatkarze z Majami”, 
„Wataha Yorków”, „Korona Team”, „Gramy na Dwa”, 4 FUN, „Czarne 
Owce”. Zawody rozegrano w dwóch grupach eliminacyjnych A i B, po 
cztery zespoły w każdej z grup. Z grupy A do gier półfinałowych awan-
sowały zespoły: „Siatkarze z Majami” i „Korona Team”, a z grupy B 
zespoły „Dziadki” i „4 FUN”.  
     W finale zwyciężył zespół „Siatkarze z Majami”, pokonując drużynę 
„Korona Team” – zdobywcę II miejsca. Miejsce III zajęła drużyna 
„4 FUN”, a IV zespół „Dziadki.” Miejsca od V do VIII zajęły drużyny: 
„Czarne Owce”, „Łotewer”, „Gramy na Dwa” i „Wataha Yorków”. 
      Zwycięski zespół „Siatkarze z Majami” wystąpił w składzie: Maciej 
Adamski, Łukasz Maj, Paulina Musiał, Joanna Kosmala, Wojciech 

Guratowski, Mateusz Adamiak, Mateusz Kosiorek, Anna Piekarniak, 
Mateusz Wojcik, Krzysztof Bojerowski. 
     Zespoły z rąk Pana Leszka Tytko otrzymały puchary, medale, oko-
licznościowe koszulki oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę 
Dzielnicy XV Mistrzejowice, Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowi-
ce – Północ” oraz licznych sponsorów. Okolicznościowymi statuetka-
mi, nagrodami rzeczowymi i dyplomami nagrodzono też najlepszych 

zawodników: Najlepszy atakujący – Mikołaj Budny (Korona Team), 
MVP – Patryk Torpolski (Korona Team) i Joanna Kosmala (Siatkarze 
z Majami), najlepszy przyjmujący – Maciej Adamski (Siatkarze 
z Majami), Libero – Aleksandra Kolbusz (4 FUN).  
     Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali napoje 
i drobny poczęstunek.  
     Bardzo miła i koleżeńska atmosfera turnieju utwierdziła przeko-
nanie o celowości organizacji otwartych imprez. Za sprawną organiza-
cję zawodów słowa uznania należą się zarówno organizatorom i sa-
mym uczestnikom Turnieju. Sędziami turnieju byli: Łukasz Magda, 
Andrzej Szymczyk i Leszek Ciuła. Nad stroną medialną zawodów czu-
wał „Kurier Małopolskiego TKKF”.  
     Obsługę fotograficzną turnieju zabezpieczał Wiceprezes Małopol-
skiego TKKF Karol Oleksy. Zawody przeprowadzono zgodnie z obowią-
zującymi obostrzeniami sanitarnymi z powodu pandemii COVID-19, 
z wypełnieniem przed zawodami ankiety sanitarnej włącznie. Miejsce 
zawodów udekorowane było banerami Organizatora i sponsorów. 

 

 

 

 

 

W 

Tak walczono w „Dzielnicowym Volleyballu - 2020”. 
Sędziuje Tadeusz Kowalczyk –  

członek ZW Małopolskiego TKKF. 

Drużyna „Siatkarze z Majami” 
zwycięzcą Turnieju „Dzielnicowy Volleybal - 2020”. 

Mikołaj Budny (Korona Team) – najlepszy rozgrywający w Turnieju 
w towarzystwie jednego z sędziów Turnieju. 
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* Finał XVII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
 w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn * 

 

 niedzielę 30 sierpnia 2020 roku, na boiskach do siatków-
ki plażowej obok basenów KS „Wanda” przy ul. Bulwa-

rowej, odbyły się finały XVII Otwartych Mistrzostw Małopol-
skiego TKKF w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn.  
     Celem imprezy było propagowanie aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu, popularyzacja siatkówki plażowej, inte-
gracja zawodników z różnych środowisk Małopolski oraz wyło-
nienie najlepszych zespołów XVII Mistrzostw Małopolskiego 
TKKF w Siatkówce Plażowej. W rozgrywkach finałowych wzięło 

udział dwanaście najlepszych zespołów męskich i cztery zespo-
ły kobiet, które awansowały do finału w rozgrywkach strefo-
wych Małopolski: Krakowie, Tarnowie, Mszanie Dolnej, Wol-
bromiu, Gorlicach, Rabce, Suchej Beskidzkiej i Dobczycach.  
     Organizatorem XVII Mistrzostw MTKKF w Siatkówce Plażo-
wej był Zarząd Wojewódzki MTKKF wraz z Ogniskami TKKF ze 
stref eliminacyjnych. Gry mężczyzn przeprowadzono systemem 
brazylijskim, natomiast gry kobiet systemem „każdy z każdym”.  
     W końcowej rywalizacji wśród mężczyzn zwyciężył zespół 
w składzie: Dudek Bartosz/Dudek Tomasz, miejsce II zajęli: 
Gąsiorowski Kamil/Paliwoda Przemysław, miejsce III: Ćwiertnia 
Tomasz/Guzik Jakub, a IV: Popardowski Jakub/Rychlicki Da-
mian. W rywalizacji kobiet zwyciężyła para: Matusek Edy-
ta/Jaszkowska Magdalena, miejsce II zajęła para: Bulanda Syl-
wia/Wrzosek Agnieszka, III: Radoszek Patrycja/Skowrońska 
Katarzyna, a IV: Salawa Elżbieta/Kochan Joanna.  

 Sędzią Głównym Mistrzostw był Wiceprezes ZW MTKKF Karol 
Oleksy, a turniej sędziowali: Andrzej Szymczyk, Łukasz Magda, 
Lech Gajda oraz Tadeusz Kowalczyk z Małopolskiego TKKF.  
     Obsługę medialną imprezy zabezpieczał „Kurier Małopol-
skiego TKKF”, a obsługę fotograficzną Mikołaj Opach z  TKKF 
„Apollo”. Pieczę nad sprawnym przebiegiem rozgrywek osobi-
ście sprawował Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF.  
     Najlepsze zespoły kobiet i mężczyzn nagrodzono statuetka-

mi, okolicznościowymi koszulkami, medalami i dyplomami, 
które w imieniu Organizatora wręczali: Prezes Małopolskiego 
TKKF Leszek Tytko, Wiceprezes MTKKF Karol Oleksy i Członek 
ZW MTKKF Tadeusz Kowalczyk.  
     Dla wszystkich uczestników Finału Organizator zabezpieczył 
napoje chłodzące i drobny poczęstunek. W związku z pande-
mią COVID-19, i obowiązującą wówczas na terenie Krakowa 
żółtą strefą zagrożenia, w trakcie zawodów wprowadzono 
obowiązujące obostrzenia sanitarno-zdrowotne.  
    Teren rozgrywek finałowych udekorowany był banerami: 
Organizatora, Województwa Małopolskiego, Honorowego 
Patrona Województwa – Marszałka Witolda Kozłowskiego oraz 
banerami sponsorów. Finał XVII Otwartych Mistrzostw prze-
prowadzono w koleżeńskie, sportowej atmosferze, za co orga-
nizatorom i samym uczestnikom należą się słowa podzięki. 
 

 

 

Dekoracji najlepszych par zawodników dokonują Karol Oleksy – Sędzia Główny Mistrzostw (zdjęcie nr 1) i Tadeusz Kowalczyk - sędzia techniczny (zdjęcie Nr 2). 

W 

Przy pracy Karol Oleksy - Sędzia Główny Mistrzostw. Migawki z rozgrywek finałowych. 
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Najlepsze pary kobiet w towarzystwie Organizatorów Finału Otwartych Mistrzostw MTKKF w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn. 

 
Najlepsze pary mężczyzn w towarzystwie Organizatorów Finału Otwartych Mistrzostw MTKKF w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn. 
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                Informacja  
                                                       dot. XXVIII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym 
                                      Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 
          Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uprzejmie zaprasza do udziału w XXVIII Mistrzostwach 
Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniu 11.10.2020 r. (niedziela) w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. 
Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok). 
    Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com - na trzy dni przed datą Mistrzostw, tj. do 08. 10. 2020 r. 
włącznie. Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszczeni do turnieju. 
a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgłoszenie – 
zgoda), z potwierdzeniem stanu zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dziecka w zawodach.  
 b. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, doko-
nywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do nin. Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdro-
wia i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej. 
 c. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:  

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódz-
ki31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. 

Krakowski Bank Spółdzielczy 
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 

 

1. Prawo udziału w imprezie mają:  
   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także: 
   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek, 
   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 
   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2019 roku. 
2. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi : 
 - dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych  - 15 zł   
 - kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                                  -  20  zł 

3. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi: 
   * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.  
   * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł. 

4. Proponowany program Mistrzostw: 
- godz.   8:15 – 9.00  -  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. 
- godz.   9:00 – 9:15  -  otwarcie  Mistrzostw. 
- godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców: 7-10 lat i 11 -15 lat  
- godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn: 16 – 45, 46-60, pow.60 lat. 
- godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”. 
- godz. 14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.    
- godz. 15:00 – zakończenie Mistrzostw.   

5.  Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.                                      

Szczegółowy Regulamin XXVIII Mistrzostw oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich 
(załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: 

www.facebook.com/MTKKF 

 

Uwaga! Regulamin został opracowany z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. Zawody 

będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych. 
 

a. Na hali sportowej wszystkich, zarówno zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Zawodnicy 
ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole. Przed każdym meczem obowiązkowo dezynfekowane będą także piłeczki. 

 
b. Przed zawodami zawodnicy wypełniają i podpisują ankietę sanitarną. W przypadku zawodników niepełnoletnich ankietę podpisują ich 

rodzice bądź opiekunowie. 

*                                                                                                                   

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że oprócz Mistrzostw Małopolskiego TKKF, do końca roku rozegra-
ne zostaną zaległe turnieje tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF „Wiosna” (31.10.2020) r, „Lato” 

(15.11.2020 r.), „Jesień” (5.12.2020 r.) i „Finał Wojewódzki „Grand Prix” (19.12. 2020 r.). Regulamin tych imprez i inne informa-
cje, dot. ich lokalizacji (mała czy duża hala KS „Bronowianka”), zostaną zamieszczone na stronie internetowej Małopolskiego 

TKKF:  www.tkkf.com TKKF oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF. Serdecznie zapraszamy! 

  
 Tel. kontaktowy: 515.182.228                                                                                      Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
                                                                                                                                                                    w Krakowie 

 

mailto:tkkf@tkkf.com
http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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 Zakończono „Akcję Lato na Sportowo - 2020” z TKKF Apollo  

 

egoroczna „Akcja Lato – 2020”, prowadzona na terenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”, przebiegała w opar-

ciu o ustalony i zatwierdzony plan i preliminarz wydatków. Strona 
internetowa Spółdzielni i Szkół Podstawowych 89 i 144, plakaty 
i zaproszenia, informowały o terminach prowadzonej akcji.  Bazę do 
jej prowadzenia stanowiły boiska wielofunkcyjne SP 89 na os. Pia-
stów, SP 144 na os. Bohaterów Września, Zespołu Szkół Salezjańskich, 
sala gimnastyczna Szkoły 89 oraz stoły betonowe w osiedlach Piastów 
i Bohaterów Września. Ze względu na zachowanie szczególnych środ-
ków ostrożności, i wytycznych GIS, MEN, MZ, zajęcia odbywały się 
w małych grupach przy odpowiednich odległościach. 
      W większości zaplanowane imprezy adresowane były do dzieci 
i młodzieży mieszkańców Spółdzielni pozostających w miejscu za-
mieszkania w okresie wakacji. Nie zapomniano również o dorosłych 
i całych rodzinach. Pomimo trudnych warunków organizacyjnych 

w okresie wakacyjnym, w miesiącach lipcu i sierpniu, udało się zorga-
nizować szereg imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym 
pn. „Akcja Lato na Sportowo”. 

     Dzieci mieszkańców osiedli spółdzielczych brały udział w wieloboju 
sprawnościowym w 10 konkurencjach, m.in. ringo, serso, zbieranie 
piłeczek na czas, hulajnoga, skacząca piłka, kostki Rubika, tunel, rzuty 
do celu, minikoszykówka, drabina oraz rowerowym torze przeszkód. 
Działania te rozpoczęto na boiskach wielofunkcyjnych szkół 144 i 89. 
     W dniu 7.07.2020 r. w SP 89 w wieloboju sprawnościowym uczest-
niczyło 28 dzieci, a wśród najsprawniejszych wyróżniły się: Ania Pie-
tryka, Nina Stoszko, Kacper Wcisło, Emilia Fila, Dominik Wolko, Mate-
usz Chmura, Jasiu Pietryka oraz Piotr Syrek. 
      W dniu 8.07.2020 r. na boisku wielofunkcyjnym SP 144 najbardziej 
sprawne dzieci to: Julia Wróblewska, Hanna Polaczek, Wiktoria Myt-
nik, Lena Szwed, Bartosz Wójcik, Mateusz Chmura, Kacper Adamczyk, 
Adam Barutowicz, Mateusz Pach, Paweł Kopeć i Grzegorz Potaczek. 
     W dniu 14.07.2020 r. w SP 89 w ramach „Akcji Lato” przeprowa-
dzono „Osiedlowy Mundial – 2020” w kat. dzieci młodszych. Zwyciężył 
zespół „ORANGE” w składzie: Kacper Adamczyk, Adrian Dziedzic, 
Bartosz Wójcik, Piotr Syrek, Michał Wołowiec. 

     W dniu 22.07.2020 r. w SP 89 zorganizowano „Osiedlowy Mundial 
– 2020” dla grupy młodzieżowej, z udziałem 7. drużyn o ciekawych 
nazwach: FC „Gumowe”, „AS-piryna”, „Toshiba Team”, „Galaxy Dre-
am”, „Bagry”, „Partyzant”, i MKS Mistrzejowice. Ostatecznie zwyciężył 
zespół „Toshiba Team” przed „Galaxy Dream” i „AS-piryną”. 
    Zwycięski zespół „Toshiba” grał w składzie: Jakub Ptak, Marcin 
Babicz, Maciej Fedorowicz, Michał Budka, Grzegorz Rybicki, Karol 
Zabiegaj, Paweł Alex, Oktawian Nowak, Rafał Cholewiński. 
     Królem strzelców „Mundialu” został Bruno Wolański – MKS Mi-
strzejowice. Wszystkie zespoły otrzymały poczęstunek: pizzę, napoje, 
a 3 najlepsze zespoły nagrody rzeczowe i okolicznościowe statuetki. 
     W sierpniu 2020 roku, wspólnie z klubem „MIRAGE”, na boisku SP 
89 zorganizowano 4 edycje sportowe dla dzieci w dniach: 
- 6.08.2020 r. – Turnus I. Wśród najsprawniejszych znalazły się: Magda 
Zasadzka, Jasiu Kosarzycki, Ula Figlewicz, Zuzia Stawiarska, Emilia Fila. 

- 11.08.2020 – Turnus II. Najbardziej sprawne dzieci to: Julia Zawalska, 
Piotr Pałka, Jan Pietryka, Aya Esemelehy, Filip Joniec, Kuba Mazur. 
- 12.08.2020 r. – przeprowadzono kolejny turniej pn. „Osiedlowy 
Mundial – 2020”. Podobnie, jak w miesiącu lipcu, w turnieju udział 
wzięło 7 zespołów (MKS Mistrzejowice, „AS-pityna”, „Partyzant”, FC 
„Gumowe”, „Messi Top”, „Galaxy Dream” i „Toshiba Team”).  
     Tym razem zwycięstwo przypadło zespołowi FC „Gumowe”, przed 
„Messi Top”, „Galaxy Dream” i „Toshiba Team”. Zwycięzcy grali 
w składzie: Dominik Czmil, Dawid Ogarek, Mateusz Duda, Oskar Maj, 
Adrian Biernat, Nikodem Capek, Maciej Kabuz, Bartosz Dudek, Maks 
Sewiło, Krystian Tobiasz, Adrian Mach.  
     Trzy najlepsze zespoły wyróżniono pucharami i medalami, ufundo-
wanymi przez MKS Mistrzejowice i Prezesa „Stowarzyszenia Mistrze-
jowice” – Adama Greleckiego oraz nagrodami rzeczowymi, ufundo-
wanymi przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali także napoje, słodycze, owoce i na koniec tradycyjną pizzę. 
- 18.08.2020 r. – Turnus III. W wieloboju wzięło udział 12. uczestni-
ków. Do najsprawniejszych dziewczynek w tym turnusie należały: Ania 
Pietryka, Zuzia Stawiarska, Ola Zawada, Ania Zając, a wśród chłopców: 
Maks Dill, Filip Joniec, Piotr Pałka, Kuba Mazur i Jasiu Pietryka. 
- 22.08.2020 r. W tym dniu na boisku wielofunkcyjnym przy SP 89  
w Krakowie rozegrano kolejną edycję turnieju siatkarskiego pn. 
„Dzielnicowy Volleyball – 2020”. Głównym organizatorem było Mało-
polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Woje-
wódzki w Krakowie, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kra-
ków i TKKF „Apollo”. Bliższe informacje i wyniki tego turnieju są za-
mieszczone w artykule pt. „Dzielnicowy Volleyball – 2020 w niniej-
szym wydaniu „Kuriera”. 
- 25.08.2020 r. – Turnus IV. W tym dniu w wieloboju udział wzięło 11. 
dzieci. Najsprawniej wielobój pokonały dziewczynki: Maja Cywka, 
Julia Gruca, Zuzia Stawiarska, Emilka Fila, a wśród chłopców: Szymon 
Krupa, Filip Joniec, Max Dill, Kyle Kesselman. 
- 31.08.2020 r. – Tenis stołowy. Każdorazowo na pożegnanie lata, na 
betonowych stołach jednego z podwórek osiedla Piastów, rozgrywany 
jest finał cyklu turniejów tenisa stołowego. Tak było również w tym 

T 

 Rozgrzewka przed zawodami pod okiem instruktora pani  Doroty 
Radomskiej z Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

 Konkurencja „ringo” pod okiem pana Leszka Tytko  
– Organizatora Akcji Lato. 

Przygotowanie do slalomu rowerowego. 
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roku. Na dwóch betonowych stołach przeprowadzono finałowy tur-
niej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z osiedli Spółdzielni „Mi-
strzejowice - Północ”. W zawodach wzięło 16 uczestników z pobliskich 
szkół podstawowych, Gimnazjum Salezjańskiego i szkół średnich. 
W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej organizatorem zawodów było 
Ognisko TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice – Północ”. 
     Turniej prowadzili i sędziowali Władysław Łopatka i Zbigniew Kieć – 
działacze Ogniska TKKF „Apollo”, a nad sprawnym przebiegiem impre-

zy pieczę sprawował pan Leszek Tytko – sekretarz tego Ogniska, 
a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Wy-
niki i inne informacje dot. tego Turnieju są zamieszczone w tym nu-
merze „Kuriera”, w artykule pt. „Finał Pucharu Lata – 2020 w tenisie 
stołowym”. 
     Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XV Mi-
strzejowice i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”,  
przez okres wakacyjny codziennie, od poniedziałku do piątku, na 
boisku wielofunkcyjnym przy SP 89 w os. Piastów, przeprowadzone 
były dla dzieci i młodzieży zajęcia rekreacyjno-sportowe w grach 
zespołowych (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna) oraz liczne konkur-
sy sportowo-rekreacyjne. 
     Codziennie zajęcia prowadzone były przez dwóch instruktorów 
i dwóch wolontariuszy. Dziennie korzystało z nich 15 – 20 dzieci. 
     Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły 
nr 89, odbywały się jeden raz w tygodniu (w środy) otwarte zajęcia 
sekcji koszykówki. 

     Nadmienić też należy, że oprócz koordynatora p. Leszka Tytko, do 
tegorocznej „Akcji Lato 2020” bardzo aktywnie włączyli się działacze 
Ogniska TKKF „Apollo” w osobach: Doroty Radomskiej, Darka Dutkie-
wicza, Katarzyny Szwed, Teresy i Władysława Łopatków, Zbigniewa 
Kiecia, Mikołaja Opacha, Karoliny Widła, Andrzeja Wiśniewskiego oraz 
wolontariuszy AWF - Elżbiety Kobyłczyk, Izy Kaczerewskiej, Gabrieli 
Zasłonki i Wojciecha Głuchaczka. 
     Dzieci i młodzież – najlepsi uczestnicy tegorocznej akcji, otrzymali 

dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki, a wszyscy pozostali breloki, 
buttony, drobne upominki oraz napoje i słodycze, ufundowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice-Północ” oraz przez spon-
sorów MPWiK i firmę rowerową „SILNE – Rowery”. Ponadto zespoły 
piłkarskie uczestniczące w cyklu turniejów pn. „Osiedlowy Mundial” 
otrzymały poczęstunek w postaci pizzy. 
     Z ramienia Rady Nadzorczej imprezy wizytowali panowie Ryszard 
Kos, Stanisław Flak, Kazimierz Figacz, którzy wręczali wyróżnienia 
i nagradzali uczestników. 
     Z wielu ciekawych form czynnego wypoczynku w okresie wakacyj-
nym skorzystało około 560 dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę środ-
ki finansowe, przyznane na Akcję przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Mistrzejowice-Północ”, wsparcie finansowe sponsorów, duże zaan-
gażowanie społecznych działaczy i instruktorów, dobrą bazę w postaci 
boisk osiedlowych, właściwe nagłośnienie akcji w lokalnej prasie 
dzielnicowej oraz rozklejone plakaty, tegoroczną „Akcję Lato 2020” 
mimo wyjątkowych warunków należy uznać za bardzo udaną i jak 

 

SP 89. Konkurencja zbieranie piłeczek na czas  pod okiem pani Doroty Radomskiej  
– Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

Konkurencję drabina obsługuje Karolina Widła. Konkurencję rzuty kostkami obsługuje Teresa Łopatka. 
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zawsze cieszącą się dużym powodzeniem sponsorów, duże zaangażo-
wanie społecznych działaczy i instruktorów, dobrą bazę w postaci 
boisk osiedlowych, właściwe nagłośnienie akcji w lokalnej prasie 
dzielnicowej oraz rozklejone plakaty, tegoroczną „Akcję Lato 2020” 
mimo wyjątkowych warunków należy uznać za bardzo udaną i jak 

zawsze cieszącą się dużym powodzeniem, tak wśród najmłodszych 
mieszkańców Spółdzielni, jak i uznaniem rodziców, którzy chętnie 
przyglądali się prowadzonej przez okres wakacji akcji. Całość spra-
wozdania, włącznie ze zdjęciami, jest przygotowana tak że w formie 
elektronicznej na płytkach CD. 

 

*  Kącik Poezji i humoru  * 
Redaguje Władysław Łopatka 

 

iniejsze dwa utwory poetyckie są dziełem Marka K. Zygadło – 
założyciela i przewodniczącego Nowohuckiego Klubu Literackiego 

„Zderzenia”, działającego w latach 70/80 XX wieku w Centrum Mło-

dzieży i Studentów „Fama” na osiedlu Willowym w Nowej Hucie. 
Życzę przyjemnej lektury! 

 

Prolog 
na początku było Słowo 
musiał być początek 
to nie prawda 
że brakuje słów 
 

brakuje Słowa 
które było 
na początku 
 

Słowo było Życiem 
na początku 
było Życie 
to nie prawda 
że umiemy żyć 
 

brakuje Życia 
które było 
na początku 

Już wiem 
zobaczyłem siebie samego 

poznałem że jestem 

odtąd znam trud 

poznawania siebie 

nawet w tym co ty chcesz 

abym poznał 

 

poznaję niepokój i niepewność 

małą stabilizację 

i własny głos w pustym pokoju 

i radość 

kiedy zmęczony czekam na jutro 

myśląc o tym co będzie 

 

 

 

 

* Bogusława z nami już nie ma * 
 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
kolegi i przyjaciela, oddanego działacza TKKF - Bogusława 

Szczepki. Był znanym w krakowskim i nowohuckim środowisku czło-
wiekiem sportu i rekreacji, jednym 
z jedenastu byłych prezesów Hutni-
czego TKKF. Urodził się w r. 1938 
w Krakowie. Po ukończeniu Techni-
kum Elektrycznego podjął pracę 
w Hucie im. Lenina, jako elektryk 
utrzymania ruchu. Po służbie wojsko-
wej wrócił do Huty, pracując na róż-
nych stanowiskach: w Dziale Szkolenia 
i Dziale Kadr Huty, w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, jako kierownik obiektów 
sportowych „Hutnika” oraz w Ośrodku 
Wczasów i Kolonii. Gdy odszedł z Huty 
pełnił przeróżne funkcje, w tym także 
w dziedzinie sportu i rekreacji: jako 
sekretarz J.M. Rektora na AWF, dyrek-
tor Biura Fundacji AWF, pełnomocnik 
ds. przekształceń ZRK w KS „Hutnik”, 

kierownik obiektów w KS „Płaszo-
wianka”, kierownik budowy w firmie 

„Monrem”, pracownik firmy „Dekoracja” i myślenickiej „Telefoniki”, 
 instruktor TKKF, nauczyciel WF w Studium Medycznym, oraz urzędu-
jący prezes i kierownik wyszkolenia w KS „Hutnik”. 

Także działalność społeczną Bogusław miał bogatą i urozmaiconą. 
Już w roku 1961 został prezesem Rady Oddziałowej Związku Zawo-
dowego Hutników, a w roku 1963 przewodniczył organizacji młodzie-

żowej w Koksowni Huty. Rok później objął funkcję wiceprezesa, po-
tem prezesa Zarządu Fabrycznego TKKF Huty im. Lenina, a w roku 
1965 został wiceprezesem KS „Hutnik”. W roku 1968, jako Delegat na 
Zjazd Krajowy, został członkiem Zarządu Głównego TKKF 
w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Kultury Fizycznej 
i Turystyki, działając w Komisji Sportu. W latach 1960-1970 wieku, 
pracując w „Hutniku”, był uznawany za ojca piłki ręcznej tego Klubu. 

Był absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego – Studium 
Zaoczne dla Pracujących, a pracę magisterską, pt. „Rozwój sportu 
masowego wśród pracowników Huty im. Lenina w latach 1959 – 
1969” napisał w roku 1970 pod kierunkiem promotora, dra Kazimie-
rza Toporowicza. Pracując zawodowo był też nauczycielem WF 
i zdobył uprawnienia trenera pływania.  

N 

Z 

Ś†P  Bogusław Szczepka. 
Boguś na wózku inwalidzkim w ostatnich latach życia. 
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Jako prezes Hutniczego TKKF, członek Zarządu Głównego i Zarządu 

Wojewódzkiego TKKF, zawsze był człowiekiem zasługującym na sza-
cunek i uznanie. Za pracę społeczno-zawodową, oraz działalność 
w dziedzinie sportu i rekreacji był wielokrotnie wyróżniany i odzna-
czany, m.in.: Odznaką „Budowniczy Huty im. Lenina”, Brązową 
i Srebrną Odznaką im. Janka Krasickiego, Odznaką 1000. lecia Pań-
stwa Polskiego, Odznaką 100. lecia Sportu Polskiego, Złotą Odznaką 
„Zasłużony Działacz ZZH”, Złotą Odznaką ZG TKKF, Złotą Odznaką „Za 
Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Srebrną Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej i Turystyki” i Medalem 30. lecia PRL. 

     Ostatni raz mieliśmy okazję razem się spotkać ósmego lutego 2013 
roku, w trakcie uroczystego spotkania z okazji Jubileuszu 55.lecia 
Hutniczego TKKF, z udziałem przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego 
MTKKF, Dyrekcji Huty, hutniczych spółek, organizacji związkowych, 
byłych prezesów i działaczy Hutniczego TKKF, członków obecnego 
Zarządu i innych, zaproszonych gości. Dzisiaj już z nami Go nie ma.  24 
sierpnia 2020 roku na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie odbył się 
Jego pogrzeb. Pożegnaliśmy wspaniałego działacza i człowieka, który 
zawsze był wierny swoim sportowym ideałom. Cześć Jego pamięci! 

 
 

Z upływem czasu z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF 

 
 
 

 
Rok 1964. Drużyna piłkarska Ogniska TKKF „Splot” Andrychów. 

 
 
 
 
 

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. 
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