
 
 

KURIER 

MAŁOPOLSKIEGO TKKF 
Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

   Nr 15.                                         – Listopad 2020 rok  –   
 

* Historii Małopolskiego TKKF ciąg dalszy * 
   

 poprzednim wydaniu Nr 14 „Kuriera” zaczęliśmy omawiać 
czwarty etap rozwoju i działalności Małopolskiego TKKF, czyli 

okres od roku 1999, w którym na skutek zmian organizacyjnych kraju 
powstało województwo małopolskie. Nasze wspomnienia zakończyli-
śmy wywiadem, udzielonym w roku 2003, tuż po Jubileuszu 45.lecia 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, gazecie „Dziennik Polski” 
przez Zofię Czuprynę - Prezesa Małopolskiego TKKF.  
     Rok 2003 był rokiem wytężonej pracy, czasem zmian i wielu zda-
rzeń w pracy i działalności Małopolskiego TKKF. W omawianym okre-
sie także w życiu społeczno-gospodarczym i ekonomicznym kraju 
postępowały znaczne zmiany, ale, niestety, nasilały się też bariery, 
wynikające między innymi z niskiego usytuowania kultury fizycznej 

w hierarchii potrzeb społecznych, niewystarczających budżetowych 
środków finansowych, kierowanych przez państwo i samorządy lokal-
ne na rozwój kultury fizycznej i małej dostępności do bazy material-
nej, które ograniczały rozwój sportu masowego. Stawiały one przed 

Towarzystwem nowe wyzwania, zmuszając je do stałego poszukiwa-
nia nowych, bardziej skutecznych i korzystnych rozwiązań organiza-
cyjno-programowych oraz doskonalenia form i metod działania.  
     W takiej to rzeczywistości 22 listopada 2003 r. odbył się kolejny, 
XIV Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów MTKKF, który nakreślił 
kierunki działalności programowo-organizacyjnej na następną, cztero-
letnią kadencję, i wybrał nowe władze wojewódzkie Towarzystwa.  
     Zarząd Wojewódzki wybrano w składzie: Zofia Czupryna – prezes, 
Leszek Tytko, Leszek Milli, Karol Oleksy i Krzysztof Czyż – wiceprezesi, 
Janusz Borek – sekretarz, Andrzej Staszczyk – skarbnik oraz Kazimierz 
Kacer, Leon Pitucha, Sławomir Rudawski, Maciej Zaremba, Kazimierz 
Bacik, Mieczysław Balicki, Tadeusz Dwornik, Marek Gawron, Jan W. 
Golc, Tadeusz Kowalczyk, Krystyna Krauz, Adam Łach, Krzysztof Piwo-
war, Adam Mazur, Seweryn Pozowski, Teresa Pruchnicka, Jaromir 
Radzikowski, Leszek Rajtarski, Stanisław Siata, Eugeniusz Żądło – 
członkowie Zarządu.  
     Wojewódzka Komisja Rewizyjna: Antoni Kowalski - przewodniczą-
cy, Tadeusz Waśko - wiceprzewodniczący, Elżbieta Sas - sekretarz oraz 
Helena Banaszek i Edward Konieczny – członkowie Komisji.  
     W programie działania Małopolskiego TKKF na lata 2003-2007 
ujęto nowe, bardziej skuteczne formy i rozwiązania organizacyjno-
programowe oraz udoskonalone metody działania Towarzystwa i jego 
struktur. Postępujące zmiany w życiu społeczno-gospodarczym i eko-
nomicznym kraju, nasilające się bariery, ograniczające rozwój sportu 
i rekreacji, znikome środki finansowe na rozwój kultury fizycznej, mała 
dostępność do bazy materialnej i inne niekorzystne zjawiska, zmusiły 
władze Małopolskiego TKKF do bardziej wytężonej i ofensywnej pracy 
w środowisku zamieszkania, nauki i pracy.  
     Po XIV Wojewódzkim Zwyczajnym Zjeździe Delegatów działalność 
programowa Małopolskiego TKKF była zgodna z kierunkami, wynika-
jącymi z Uchwały tego Zjazdu i miała na celu aktywny udział Towarzy-
stwa w zapobieganiu i wyrównywaniu skutków pogarszającego się 
stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców Ziemi Mało-
polskiej, w tym w szczególności: 
- aktywizację sportową dzieci i młodzieży, 
- kształtowanie aktywnego stylu życia w rodzinie, 
- zwiększenie aktywności fizycznej osób dorosłych, w tym kobiet 
i osób starszych, 
- rozwój różnorodnych form aktywności ruchowej i profilaktyki zdro-
wotnej, w ramach masowych akcji i programów: „Miesiąc dla Zdro-
wia”, „Ruch doskonali i uzdrawia serce”, „Bieg po Zdrowie”, „Lato 
i Zima z TKKF”, „Terapia ruchowa dla osób III wieku”, 
- aktywizację sportową młodzieży pracującej, uczącej się i bezrobotnej 
poprzez organizację pozaszkolnych zajęć, ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz wakacji, obozów i ferii 
w ramach akcji „Lato i Zima z TKKF”.  
- organizację i promocję całorocznego systemu ogólnodostępnych 
imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, rodzinnych imprez 
integracyjnych oraz imprez masowych pod hasłem „TKKF – Mieszkań-
com Ziemi Małopolskiej”, 
- prowadzenie stałych, specjalistycznych zespołów i grup ćwiczebnych 
o charakterze profilaktyczno-usprawniających i rehabilitacyjnych, 
rodzinnych zespołów rekreacyjnych, sekcji sportowo-rekreacyjnych, 
uwzględniających nowoczesne i najbardziej pożądane, ze względów 
zdrowotnych i wychowawczych, oraz formy tej działalności, 

 

W 

Rok 2002. Jubileusz 45.lecia TKKF w Bochni. Od lewej: Zofia Czupryna - 
Prezes Małopolskiego TKKF, Tadeusz Mytnik - Prezes Ogniska TKKF „Ra-

ba” Bochnia i Adam Malaga - Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. 

15 listopad 2003 r. Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego „Oldboys – 
2003” w sali sportowej DMR na os. Stalowym 16 w Nowej Hucie. 
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- organizację cyklicznych turniejów i rozgrywek ligowych w różnych 
dyscyplinach sportu o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, 
- rozwijanie różnorodnych form aktywności ruchowej, w ramach 
masowych akcji i programów: „Miesiąc dla Zdrowia”, „Ruch doskonali 
i uzdrawia serce”, „Bieg po Zdrowie”, „Lato i Zima z TKKF”, „Terapia 
ruchowa dla osób III wieku”, 

- organizację pozaszkolnych zajęć, imprez sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych oraz wakacji, obozów i ferii, w ramach Akcji „Lato 
i Zima z TKKF”. 

     Zgodnie z Uchwałą nr 10/2005, z 26 czerwca 2005 roku, po likwida-
cji dwustopniowego podziału terytorialnego kraju należało uporząd-
kować strukturę organizacyjną Małopolskiego TKKF, począwszy od 
Nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego TKKF, odbytego 20 listopada 
1999 roku, powołującego Małopolskie TKKF. Prowadzona w tym 
czasie ewidencja ognisk TKKF w wyniku zmian terytorialnych naszego 
województwa była niepełna, bądź niekompletna, dlatego należało 
sporządzić nowy, aktualny rejestr, gdyż tego wymagały odpowiednie 
przepisy, a zwłaszcza dobro naszego Towarzystwa. Do uporządkowa-
nia struktury organizacyjnej Zarząd MTKKF powołał Komisję, która 
ustaliła, że w omawianym okresie, zarówno w Krakowskim Towarzy-
stwie (jeszcze przed Nadzwyczajnym Zjazdem), następnie w Małopol-
skim TKKF, funkcjonowało: 
- 148 ogniw TKKF – członków zwyczajnych bezpośrednich MTKKF, 
- 39 ognisk – członków zwyczajnych pośrednich MTKKF, 
- 12 ognisk – członków nadzwyczajnych MTKKF. 
     Równocześnie w tym okresie, w różnych terminach, dokonano 
wpisu do ewidencji Zarządu Wojewódzkiego – najpierw Krakowskie-

go, później Małopolskiego TKKF, 38 ognisk, funkcjonujących na tere-
nie miasta Krakowa oraz 33 ogniwa, działające w różnych miejscowo-
ściach Małopolski – w tym dwa Związki Powiatowe. 
     W dniu 26 czerwca 2005 roku, na posiedzeniu Zarządu Wojewódz-
kiego MTKKF, w poczet członków zwyczajnych bezpośrednich Mało-
polskiego TKKF przyjęto 9 ognisk, które uzyskały osobowość prawną, 
były to: „Alka”, „Asklepios”, „Biprostal”, „Hejnał”, „Lotka”, „Luz”, 
„Widok”, „Uklejna” Myślenice i „Azoty” Tarnów.  
     Wobec powyższego Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF przy-
jął ostateczną listę ognisk, klubów sportowo-rekreacyjnych i związków 
TKKF czynnie działających, w tym 2 związki powiatowe: Sądeckie 
i Tarnowskie TKKF oraz 52 Ogniska i kluby sportowo rekreacyjne, 
posiadające osobowość prawną, jako członków zwyczajnych bezpo-
średnich Małopolskiego TKKF, były to: 
- „Alka”, „Asklepios”, „Atlant”, „Azory”, „Beskid” Gorlice, „Biprostal”, 
„Bór” Nowy Targ, „Budowlani” Trzebinia, „Carlina” Rabka, „Delfin” 
Kraków, TKKF Dobczyce, „Drogowiec”, „Energia”, „Exploler” – Klub 
Turystyki Traperskiej, „Grupa 53” Chrzanów, KRS „Gwarek” Bukowno, 
„Hejnał”, HTS, „Jura” Wolbrom, „Kliny”, „Konfederaci”, „Krak Druk”, 
KSW „Krakus”, „Leskowiec” Wadowice, „Lotka”, „Lubogoszcz” Mszana 
Dolna, „Luz”, „Łączność”, „MOA” Niepołomice, „Motor” Andrychów, 
„Nucleus”, „OLD BOYS” Zakopane, „Oświecenia”, „Ósemka” Chrza-
nów, „Pcim”, „Promień” Bochnia, „Przyjaciel Konika”, „Raba” Bochnia, 
„Raj”, „Radość”, „Rekreacja” Szczurowa, „Słoneczny Krąg”, „Sokół” 
Brzesko, „Spartakus” Gorlice, „Splot” Andrychów, „Taneczne”, „TOP 
SPIN”, „Uklejna” Myślenice, „Wiarus” Niepołomice, „Widok”, Wieczy-
sta - Dzielnicowy Dom Sportu, „Zamek” Rabsztyn. 
     Zarząd Wojewódzki MTKKF przyjął też listę 13 ognisk i klubów 
sportowo-rekreacyjnych – członków zwyczajnych pośrednich, posia-
dających osobowość prawną „Azoty” Tarnów, „Delfin” Tarnów, „Du-
najec” Ostrów, „Ewa” Nowy Sącz, „Halny” Nowy Sącz, „Iskra” Tarnów, 
TKS „Kyokushin Karate” Tarnów, „Legiony” Tarnów, „Maraton” Tar-
nów, „Poprad” Muszyna, „Sami Swoi” Dąbrowa Tarnowska, „Starów-
ka” Nowy Sącz, „Wirusek” Tarnów. 
     Ponadto Zarząd Wojewódzki MTKKF przyjął 3 regulaminowe ogni-
ska TKKF, jako członków nadzwyczajnych: „Apollo”, „Atlas” i „Trójka”.  
     Łącznie w strukturę organizacyjną Małopolskiego TKKF weszło 70 
ognisk, zarówno z miasta Krakowa i ognisk terenowych, funkcjonują-
cych w tamtym okresie, które objęto kampanią sprawozdawczo-
wyborczą przed XV Zjazdem Wojewódzkim Delegatów Małopolskiego 
TKKF w roku 2006. Wymagało to natychmiastowego wprowadzenia 
tych Ognisk do nowego wydania rejestru ognisk i związków powiato-
wych Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.   
     W omawianym okresie ze struktury Organizacyjnej Małopolskiego 
TKKF odeszło wiele prężnie działających ognisk i klubów, m.in. Klub 
Sportowo-Rekreacyjny „Michałek” w Sławkowie, który od 2003 roku, 
z powodu włączenia Sławkowa do województwa śląskiego, przeszedł 
do Śląskiego TKKF. Fakt ten, podobnie jak wiele innych, był podstawą 
do wykreślenia tego Klubu z ewidencji Małopolskiego TKKF. Ognisko 
TKKF w Sławkowie było organizatorem licznych turniejów tenisa 
stołowego, np. z okazji „Dni Sławkowa”, w których osobiście uczestni-
czyłem. Do znanych działaczy tenisa stołowego w Sławkowie w tam-
tym okresie m.in. należeli: Andrzej Marciniec, Henryk Różalski, Ry-
szard Rdest i wielu innych tenisistów stołowych, organizatorów sportu 
i rekreacji, których serdecznie pozdrawiam. 
     W latach 2003-2006 działalność kontynuowała Rada Przyjaciół 
Małopolskiego TKKF, jako organ wspierający tę organizację, powołany 
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKKF nr. 18/2004 z 28 
lutego 2004 roku, w składzie: Ewa Bielecka z Krakowa – przewodni-
cząca, Stanisław Kracik z Bochni – zastępca, Kazimierz Kraj z Krakowa 
– sekretarz oraz członkowie: Wojciech Cholewa z Bochni, Adam Do-
browolski z Krakowa, Krzysztof Görlich z Krakowa, Andrzej Hyży 
z Krakowa, Józef Kantor z Nowego Sącza, Józef Lassota z Krakowa, 
Jerzy Lysy z Bochni, Jan Musiał z Brzeska, Jan Okoński z Krakowa, 
Stanisława Urbaniak z Krakowa i Marian Zalewski ze Szczurowej. 
     Propagowanie idei Towarzystwa, udzielanie wszechstronnej pomo-
cy oraz tworzenie właściwego klimatu dla jego działalności, stanowiły 
bezcenną wartość i osobisty wkład członków Rady w rozwiązywanie 

 

Rok 2002 – Bochnia. 45 lecie TKKF. Wojciech Cholewa, burmistrz Boch-
ni, wręcza list gratulacyjny Kazimierzowi Bacikowi – ówczesnemu pre-

zesowi Ogniska TKKF „Raba”. Pierwszy od lewej: Tadeusz Mytnik - 
wybitny działacz i były prezes tego Ogniska. 

 

Rok 2004. Grupa ćwiczebna Nordic Walking, z udziałem prezesa Mało-
polskiego TKKF pani Zofii Czupryny – dziś Honorowej Prezes MTKKF. 
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codziennych, trudnych problemów, związanych z funkcjonowaniem 
naszej Organizacji – chwała im za to. 
    W tamtym okresie przypuszczalny stan bazy sportowo-rekreacyjnej 
Małopolskiego TKKF, wg stanu na dzień 30 maja 2006 roku, przedsta-
wiał się następująco: 
1. Obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, własne lub w użytko-
waniu wieczystym ognisk TKKF, na terenie Małopolski: 

- TKKF w Dobczycach: Dom Sportu, wykorzystywany wspólnie z Klu-
bem Sportowym „Raba” i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
- Ognisko „Krakus”: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Bartkowej n/D, 
w tym 11 domków campingowych, garaż na łodzie, sanitariaty, 

- Ognisko „Poprad” w Muszynie: dwa korty tenisowe oraz pomiesz-
czenie w budynku, użytkowane wspólnie z kołem wędkarskim, 
- Ognisko TKKF „Promień” w Bochni: dwa wyciągi narciarskie na Górze 
Kamionna w Rozdzielu koło Żegociny oraz bacówka, 
- Ognisko „Przyjaciel Konika” w Krakowie: Fort 49/1 w Grębałowie, 
stajnie, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, izba pamięci oraz teren 
4 ha wokół fortów, 
- Ognisko „Raba” w Bochni: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy 
w Chodenicach z trzydziestoma domkami campingowymi, sanitaria-
tami, świetlico-jadalnią, zapleczem kuchennym i boiskami do siatków-
ki, koszykówki i kometki – teren 0.82 ha, 
- Ognisko „Uklejna” w Myślenicach: Dom Sportu – 12 pomieszczeń 
o pow. 453 m² (prawie całkowicie wynajęty dla biur, restauracji), 
kręgielnia, boiska asfaltowe. W dyspozycji TKKF były tylko 2 pomiesz-
czenia – biurowe i magazynowe.  
- Ognisko „Wieczysta-Ugorek”, wspólnie z Ogniskiem „Atlant”: Dziel-
nicowy Dom Sportu (biura, magazyny, siłownia, sala gier cichych, sala 
ćwiczeń aerobicu), 

2. Obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, dzierżawione i wynaj-
mowane przez ogniska TKKF na terenie województwa małopolskiego: 
- Ognisko „Azory” w Krakowie: siłownia kulturystyczna z zapleczem 
sanitarnym – dzierżawa, 
- Ognisko „Działkowcy” w Krakowie: dwa pomieszczenia i kręgielnia 
polowa na terenie ogródków działkowych w Dębnikach – użytkowanie 
nieodpłatne, 
- Klub Sportowo Rekreacyjny „Gwarek” w Bukownie: siłownia, boiska 
i hala sportowa – wynajem odpłatny od MOSiR,  
- Ognisko „Karate kyokushinkai” w Krakowie: piętrowy barak, po-
mieszczenia klubowe, sala gier oraz warsztaty szkutnicze, dzierżawio-
ne od Wojskowego Rejonu Kwatermistrzostwa w Krakowie, 
- Ognisko „Kliny” w Krakowie: budynek socjalny (5 pomieszczeń, 
sanitariaty), boiska do piłki nożnej, siatkówki, boisko rekreacyjne, kort 
i ściana tenisowa,  
- Ognisko „Łączność” w Krakowie: wynajmowany lokal biurowy, sale 
gimnastyczne wynajmowane w szkołach, 
- Ognisko „Motor” w Andrychowie: dwa wyciągi orczykowe w Rzy-
kach-Praciakach, ratrak i teren dzierżawiony od rolników. Ośrodek 
czynny w soboty, niedziele i święta, stanowił własność Wytwórni 
Silników Wysokoprężnych, 
- Ognisko „Nucleus” w Krakowie: dwa korty tenisowe, szatnia, sanita-
riaty, garaż na łodzie – własność Instytutu Fizyki Jądrowej, użytkowa-
nie bezpłatne, 
- Ognisko „Podwawelskie” w Krakowie: odpłatne użytkowanie po-
mieszczeń i pływalni Stowarzyszenia „YMCA” przy ul. Krowoderskiej 8, 
- Ognisko „Sokół” w Brzesku: częściowo odpłatne użytkowanie krę-
gielni i siłowni. Nieodpłatne użytkowanie boisk – własność Miasta lub 
Browaru Okocim, 
- Ognisko „Kawalkator” w Krakowie: odpłatne korzystanie ze stajen 
i terenów zielonych na zajęcia hippiczne. Konie były własnością pry-
watną członków Ogniska, 
- Ognisko „Taneczne” w Krakowie: nieodpłatne wykorzystanie świetli-
cy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Strąkowej 3a w Krako-
wie na zajęcia taneczne, 
- Ognisko „Top-Spin” w Krakowie: nieodpłatne wykorzystanie po-
mieszczeń w Osiedlowym Domu Kultury i boisk osiedlowych. Wyna-
jem sali gimnastycznej dla sekcji koszykówki w jednej z krakowskich 
szkół na os. Kurdwanów, 
- Ognisko „Tramwajarz” w Krakowie: nieodpłatne wykorzystanie 
świetlicy MPK i stołów pingpongowych oraz magazynu na kajaki, 
- Ognisko „Widok” Kraków: kręgielnia polowa na ćwiczenia aerobicu. 
      W dniu14 października 2006 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. 
Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbył się XV Zjazd Wojewódzki Delega-
tów Małopolskiego TKKF. Działalność Zarządu Wojewódzkiego 
w kadencji 2003 – 2006 opierała się na podstawowych aktach norma-
tywnych i dokumentach, do których m.in. należały: 
- Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo o stowarzyszeniach”, 
- Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku – „O działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie”, 
- Ustawa z 18 stycznia 1996 roku – „O kulturze fizycznej”, 
- Statut Zarządu Głównego TKKF i Regulamin Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF na lata 2003 – 2006, 
- Zasady i warunki prowadzenia kursowego kształcenia kadr instrukto-
rów rekreacji ruchowej i innych form szkolenia przez Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF w latach 2004-2006, 
- Kierunki działalności i zadania Małopolskiego TKKF, wraz z kalenda-
rzem imprez i akcji sportowo-rekreacyjnych, na lata 2004 – 2006. 
     W omawianym okresie najlepsze efekty zdrowotne przynosiły 
stałe, specjalistyczne zespoły ćwiczebne i sekcje sportowo-
rekreacyjne, prowadzone przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF, jak i zrzeszone w nim ogniwa terenowe. 
     Do popularnych wówczas dyscyplin oraz najliczniejszych zespołów 
i sekcji należały:  
- jogging, „Bieg po Zdrowie”  
- gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

21.06. 2006 r. III Zjazd Tarnowskiego TKKF 
z udziałem Zofii Czupryny – prezesa Małopolskiego TKKF. 

Przemawia Krzysztof Niemiec - były prezes Ogniska 
TKKF „Sami Swoi” w Dąbrowie Tarnowskiej. Pierwszy od lewej 
Kazimierz Kacer – dziś członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 

 

Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” w Nowej Hucie 
 – zajęcia młodzieży na torze przeszkód. 

 



 
 

-4- 
 

- gry i zabawy rekreacyjne i świetlicowe: ringo, badminton, 
- pływanie: nauka, doskonalenie, aqua fitness, 
- tenis stołowy i ziemny, sztuki walk wschodnich, strzelectwo, sporty 
zimowe, szachy i prowadzone sporadycznie: jeździectwo i hipoterapia, 
taniec i kręglarstwo. 
     Wróćmy na salę obrad XV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 
KTKKF, który wybrał nowy Zarząd Wojewódzki w 21 osobowym skła-
dzie: Zofia Czupryna – prezes, Kazimierz Bagnicki, Karol Oleksy, Leszek 
Tytko, Tadeusz Waśko – wiceprezesi, Andrzej Staszczyk – sekretarz, 
Leszek Milli – skarbnik, Leon Pitucha, Sławomir Rudawski – członko-
wie Prezydium oraz Kazimierz Bacik, Mieczysław Balicki, Andrzej 
Fabjański, Jan W. Golc, Tadeusz Kowalczyk, Halina Kulbacka, Adam 
Mazur, Mateusz Muniga, Krzysztof Piwowar, Józef Szczepanek, Maciej 

Zaremba i Eugeniusz Żądło – członkowie Zarządu.  
     W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli: Antoni Kowalski – 
przewodniczący, Tadeusz Poznański, Elżbieta Sas, Jarosław Jabłoński 
i Józef Węgrzecki – członkowie. 
     Na podstawie Uchwały Prezydium ZW MTKKF, podjętej 24 czerwca 
2006 roku, za wieloletnią działalność społeczną, wspieranie i propa-
gowanie idei Towarzystwa oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej w województwie małopolskim, XV 
Wojewódzki Zjazd Delegatów TKKF nadał tytuły Honorowy Członek 
Małopolskiego TKKF zasłużonym działaczom MTKKF, które otrzymali: 
Mieczysław Borowy – Prezes ZG TKKF, Józef Chudy – były prezes 
Sądeckiego TKKF, Tadeusz Gołąb – były prezes Ogniska „Słoneczny 
Krąg”, Mieczysław Balicki – członek ZW MTKKF, prezes Ogniska „Pro-
mień” Bochnia, Edward Dzierwa – członek Ogniska „Azoty” Tarnów, 
Marek Gawron – były członek ZW MTKKF, były prezes Ogniska 
„Atlant”, Tadeusz Kowalczyk – członek ZW MTKKF, Ludwik Kuczerow-
ski – członek Zarządu Ogniska „Energia” Kraków, Leszek Kulesza – były 
wiceprezes Ogniska „Apollo” Kraków, Jan Machnik – członek Zarządu 
Ogniska „Energia” Kraków, Karol Oleksy – były prezes Ogniska „Bipro-

stal”, dziś wiceprezes ZW MTKKF, a zarazem Przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej TKKF w Warszawie, Leon Pitucha – prezes Ogniska 
„Wiarus” Niepołomice, członek ZW MTKKF, Stanisław Stoliński – były 
prezes Ogniska „Sokół” Brzesko, Tadeusz Szopa – wiceprezes Ogniska 
„Delfin” Kraków, Stanisław Wójcik – były Prezes Ogniska „Zamek” 
Rabsztyn, Leszek Tytko – dziś Prezes ZW MTKKF, Kazimierz Pyż – były 
prezes Hutniczego TKKF, dziś Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej, Jan Węgrzyn – działacz TKKF „Uklejna” Myślenice.  
     Na posiedzeniu w dniu 28 października 2006 roku Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF powołał wymienione poniżej społeczne 
komisje stałe i zatwierdził ich regulaminy: 
- Komisja ds. Programowo-Informacyjnych, na czele z wiceprezesem 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Leszkiem Tytko, 

- Komisja ds. Organizacyjno-Szkoleniowych, podległa wiceprezesowi 
Zarządu Wojewódzkiemu MTKKF Karolowi Oleksemu, 
- Komisja ds. Ekonomiczno-Finansowych, której przewodził wicepre-
zesa ZW Małopolskiego TKKF Leszek Milli. 
     W omawianym okresie, ze względu na trudną sytuację finansową, 
Zarząd Wojewódzki nie zatrudniał pracowników Biura Zarządu na 
umowę o pracę. Większość prac członkowie Zarządu i działacze 
MTKKF wykonywali społecznie. Do wykonywania określonych czynno-
ści angażowano jedynie osoby na podstawie umów cywilno-prawnych 
(umowa zlecenie, umowa o dzieło). Nadzór nad pracą Biura w okresie 
sprawozdawczym sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
Tymczasem, zanim się spostrzegliśmy, szybkimi krokami nadszedł rok 
2007 i półwiecze naszej organizacji. Pewien etap działalności Mało-
polskiego TKKF przeszedł już do historii.  
     O tym, co później się wydarzyło, i jak potoczyła się dalsza działal-
ność Małopolskiego TKKF, przypomnimy w następnych wydaniach 
„Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 

 

 * I „Grand Prix” Polski Weteranów w Tenisie Stołowym *
 

 dniach 10-11 października 2020 roku, hali Centrum Szkolenia 
PZTS im. Andrzeja Grubby oraz w hali Morskiego Robotniczego 

Klubu Sportowego w Gdańsku, odbył się I „Grand Prix” Polski Wetera-
nów w Tenisie Stołowym.  

     W gronie Organizatorów tej ogólnopolskiej imprezy byli: Polski 
Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, Pomorski Wojewódzki 
Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańsk, 
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, MRKS 
w Gdańsku.  
     Patronat medialny nad imprezą objęli: Przegląd Sportowy, Portal: 
Trojmiasto.pl, Radio Gdańsk i Table Tennis Experts. Celem imprezy 

było wyłonienie najlepszych weteranów i weteranek w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych, popularyzacja tenisa stołowego, 
integracja środowiska weteranów oraz promocja Gdańska i woje-
wództwa pomorskiego.  
     W I „Grand Prix” Polski Weteranów udział wzięło 181 zawodni-
czek i zawodników z całej Polski, w tym także reprezentanci Mało-
polski w dziewięcioosobowym składzie: Jolanta Szatko-Nowak, 
Elżbieta Pieczarkowska, Małgorzata Łapińska (wszystkie trzy Kra-
ków), Konstantyn Puszkariow (Biecz), Marek Strzałka (Kraków), 
Jakub Dychtoń (Tarnów), Sławomir Florek (Tarnów), Rafał Skot-
niczny (Olkusz) i Waldemar Glanowski (Olkusz).  

W 

Rok 2007. Jubileusz 50. lecia Ogniska TKKF w Dobczycach. 
Działacze TKKF z Dobczyc w gronie członków ZW Małopolskiego TKKF. 
W środku: wieloletni, zasłużony prezes Ogniska – Władysław Pazdur. 

 

Rok 2003. Mityng sportowy o „Puchar Dyrektora Naczelnego HTS S.A”. 
Zwycięska drużyna PUS „Hut-Pus” S.A. w składzie: Konrad Fekner, Paweł 
Janik, Bogdan Fekner, Lucyna Gut, w towarzystwie dyrektora Huty Jacka 

Wolińskiego, prezesa KS „Hutnik” Władysława Handziuka i członków 
Zarządu Hutniczego TKKF - Kazimierza Pyża i Władysława Łopatki. 
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   W poszczególnych grupach wiekowych „Grand Prix” zwyciężyli: 
1. Kobiety 40-49 lat. I miejsce Sawecka Małgorzata (Warszawa).  
2. Kobiety 50-59 lat. I miejsce Kazberuk Elżbieta (Wrocław). 
3. Kobiety 60-69 lat. I miejsce Jolanta Szatko-Nowak (Kraków). 
4. Mężczyźni 40-49 lat. I miejsce Skubiszewski Witold (Gdańsk). 
5. Mężczyźni 50-59 lat. I m-ce Piński Krzysztof (N. Wieś Lęborska).  
6. Mężczyźni 50-64 lat. I miejsce Maruszczak Jarosław (Lublin). 
7. Mężczyźni 65-69 lat. I m-ce Zagajewski Stanisław (Świebodzice).   
8. Mężczyźni 70-74 lat. I miejsce Sadowski Stanisław (Legionowo). 
9. Mężczyźni 75-79 lat. I miejsce Krajewski Tadeusz (Ostróda). 
10. Mężczyźni 80+. I miejsce Glura Henryk (Bydgoszcz). 
             -„-       -„-     II  m-ce Banaszkiewicz Ryszard (Brzeg Dolny). 

   Reprezentanci Małopolski zajęli następujące miejsca: 
- Jolanta Szatko-Nowak (60-69 lat) Kraków – miejsce 1. 
- Elżbieta Pieczarkowska (60-69 lat) Kraków – miejsce 3. 
- Magdalena Łapińska (60-69 lat) Kraków – miejsce 6. 

- Dychtoń Jakub (40-49 lat) Tarnów – miejsce 9-12 
- Florek Sławomir (40-49 lat) Tarnów – miejsce 29-30 
- Skotniczny Rafał (40-49 lat) Olkusz – miejsce 17-24 
- Puszkariow Konstantyn (50-59 la) Biecz – miejsce 2 
- Strzałka Marek (50-59 lat) Kraków – miejsce 7-8 
     Sędzią Głównym zawodów był Mirosław Seidel, a zastępcą Sędzie-
go Głównego Andrzej Jesiołowski. Kolejne II „Grand Prix” Polski Wete-
ranów w Tenisie Stołowym zaplanowano na 14-15 listopada 2020 
roku w Zielonej Górze. 
     Z uwagi na panującą pandemię, i związane z tym zagrożenia epi-
demiologiczne, imprezę przeprowadzono z zachowaniem obowiązują-
cych obostrzeń sanitarno-zdrowotnych. 

 
 

 

 

Rozgrywki pań w kat.60+. Po lewej stronie stołu Jolanta Szatko-Nowak - sędziuje Magdalena Łapińska. 

Magdalena Łapińska – I miejsce w Klasyfikacji Generalnej Wetera-
nów Tenisa Stołowego w sezonie 2019/2020 – kat 65-69 lat. 
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XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w WLK 
 i VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w TSK 

 
uż po raz osiemnasty w dniu 17 października 2020 r. w Zielonkach 
odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 

w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i po raz szósty Mistrzostwa 
w Trójboju Siłowym Klasycznym. W gronie organizatorów imprezy 
byli: Małopolskie TKKF - Zarząd Wojewódzki, Polski Związek Kultury-
styki, Fitness i Trójboju Siłowego oraz Ognisko TKKF „Azory” Kraków.  
    Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objął Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Witold Kozłowski. Partnerami Imprezy byli: Mini-
sterstwo Sportu poprzez Zarząd Główny TKKF, Województwo Mało-
polskie i Gmina Zielonki. Medialnie imprezę obsługiwał „Kurier Mało-
polskiego TKKF”. Mistrzostwa odbyły się w Hali Sportowej – Centrum 

Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Michalika 23. Pomimo trud-
nego okresu pandemicznego w rywalizacji brało udział 77 zawodni-
ków z 11 klubów. Zawodnicy startowali w następujących kategoriach 
i grupach wiekowych: Juniorki 14–16 lat „open” według formuły 
IPFGL, Juniorki 17–18 lat „open” według formuły IPFGL, Juniorki 19 –
23 lat „open” wg formuły IPFGL, Seniorki „open” wg formuły IPFGL, 
Juniorzy 14 –16 lat „open” wg formuły IPFGL, Juniorzy 17–18 lat 
„open” wg formuły IPFGL, Juniorzy 19–23 lat „open” wg formuły 
IPFGL, Seniorzy w kat „open” wg formuły IPFGL, Weterani I gr. (40 –
+40) lat „open” wg formuły IPFGL. Poniżej wyniki z dyscyplin - Wyci-
skanie Leżąc Klasycznym i Trójbój Siłowy Klasycznym. 
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     Z ramienia Małopolskiego TKKF nad organizacją i sprawnym prze-
biegiem Mistrzostw czuwali: Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, 
Zbigniew Kieć i Jan Bajger. Obsługę sędziowską imprezy zabezpieczali: 
Eugeniusz Mehlich, Arkadiusz Znojek, Grzegorz Leski, Karolina Sta-
szewska i Andrzej Śmieszek. Trzy pierwsze miejsca w każdej klasyfika-
cji zostały nagrodzone medalami, a zwycięzcy danej klasyfikacji 
otrzymali puchary. Nagrody rzeczowe otrzymali: najmłodszy zawod-
nik/zawodniczka zawodów oraz najstarszy zawodnik/zawodniczka 
zawodów. Ponadto wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymali dy-

plomy, potwierdzające uzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane 
dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach.  
     Dodatkowo za trzy pierwsze miejsca w każdej klasyfikacji zawodni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci odżywek i suplementów wg. 
klasyfikacji indywidualnej. Nagrodzono też zawodnika za najwyższy 
wynik w kg oraz zawodnika za najwyższy wynik w punktach IPFGL. 
     Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zagrożenia zdro-
wotne Mistrzostwa przeprowadzono z zastosowaniem obowiązują-
cych wymogów i obostrzeń sanitarnych. 

 

 
 

 
Migawki z XVIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 

i VI Mistrzostw w Trójboju Siłowym Leżąc Klasycznym . 
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                      Pamiątkowe ujęcie grupy zawodniczek i zawodników Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Konkurencjach Siłowych. 

W imieniu Organizatorów nagrody zawodniczce wręczają  
Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko i Zbigniew Kieć. 

Najlepsi zawodnicy w jednej z kategorii wiekowej w towarzystwie  
Prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko oraz sędziego Mistrzostw. 

Wyróżnienia  wręcza zawodnikom Prezes MTKKF Leszek Tytko. Rywalizacja pań w wyciskaniu leżąc klasycznym. 
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 Informacja dot. 
Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 

i Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” w Tenisie Stołowym w roku 2000. 

                                           Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 
      
     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w zaległych, z przyczyn pandemii, 
turniejach z Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF i Finale Wojewódzkim „Grand Prix” w Tenisie Stołowym. 
Wszystkie wymienione poniżej turnieje odbędą się w hali KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie (obok osiedla Widok). 
I. Zgłoszenia do udziału w każdej z imprez, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesyłać wyłącznie drogą elektro-
niczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com na trzy dni przed zawodami w niżej podanych 
terminach. Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia elektronicznie nie będą dopuszczeni do turniejów. 
 

- 31.10.2020 r. (sobota)  - duża hala „Wiosna 2020”.                                                                         – TURNIEJ  ZOSTAŁ ODWOŁANY –   

- 15.11.2020 r. (niedziela) - mała hala „Lato 2020” . -„ -  -„-  -„-zgłoszenia –„- -„- -„- -„- -„ -„- -„-    do 12.11.2020 r. włącznie.  

- 5. 12. 2020 r. (sobota) - duża hala  „Jesień 2020”.. -„-   -„-   -„-   -„-   -„-  -„-  -„-  -„-   -„-  -„-   -„-   do   2.12.2020 r.  włącznie. 

- 19.12. 2020 r. (sobota) - duża hala „Finał Wojewódzki „Grand Prix.”   -„-  -„-  -„-  -„ -  -„-  -„-  -„  do 16.12.2020 r. włącznie. 

 

a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), 
z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.  
 b. Zgłoszenia indywidualne osób 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 Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdro-
wia i akceptacją Regulaminu Cyklu Turniejów „Grand Prix” i Finału Wojewódzkiego. 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 Wojewódzki 
31-138 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 do udziału w turniejach „Wiosna”, „Lato”, i „Jesień w grach indywidualnych wynosi : 
 - dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych - 10 zł   
 - kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                                 -  15  zł 

3. Wpisowe do udziału w Finale Wojewódzkim 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” w turniejach: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” oraz w Finale wojewódzkim 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 rozgrywek we wszystkich turniejach: 
godz.   8:15 – 9.00  -  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. 
godz.   9:00 – 9:15  -   otwarcie  zawodów 
- 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 zawodów.   

5.  Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.                                      

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów i „Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na 
udział w turniejach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej MTKKF: www.tkkf.com 

Uwaga! Należy bacznie śledzić na stronie www.tkkf.com czy nie ma informacji  
o ewentualnym odwołaniu lub zmianie daty danego turnieju. 

 

Uwaga! Regulamin opracowano 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 zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki. Przed każdym meczem zawodnicy 
obowiązkowo dezynfekują ręce. Dezynfekować należy także sprzęt. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole. 
b. Przed rozpoczęciem turnieju zawodnicy wypełniają i podpisują oświadczenie - ankietę sanitarną.  
     Za zawodników niepełnoletnich ankietę podpisują ich rodzice bądź opiekunowie. 

 
Tel. kontaktowy: 515.182.228                                                                             Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie 

mailto:tkkf@tkkf.com
http://www.tkkf.com/
http://www.tkkf.com/
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* XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet 

i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka” * 

 dniu 7 listopada 2020 r. rozegrano XVIII Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka”. 

     Celem imprezy była popularyzacja siatkówki amatorskiej na 
szczeblu ogólnopolskim i wyłonienie najlepszych drużyn siatkówki 

kobiet i mężczyzn poprzez rywalizację zespołową. 
     Głównym organizatorem Turnieju było Małopolskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Mazowieckie TKKF. Impreza 
odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu 
i Województwa Małopolskiego. Wsparcia medialnego udzielił „Ku-
rier Małopolskiego TKKF”.  
     W Turnieju wzięło udział 19 zespołów (7 żeńskich i 12 męskich) 
z takich miejscowości, jak: Jastrzębie Zdrój, Skoczów, Gliwice, War-
szawa, Ujsoły, Łaziska, Katowice, Czechowice-Dziedzice, Sulechów, 

Opole i Kraków. Turniej rozegrano zgodnie z przepisami PZPS 
z podziałem na grupy. Mecze mężczyzn rozgrywano na hali COM 
COM ZONE, a kobiet w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Krakowie.  
     Wśród kobiet zwyciężyła drużyna „Ninja Vollej”, II miejsce zajęła 
drużyna FC „Silesia” Katowice, III miejsce drużyna TKKF „Apollo” 
Kraków, a IV drużyna „Marco Volley” z Gliwic. 
     MVP turnieju kobiet zostały: Paulina Babiarz (Ninja Volley), Olga 
Czarnik (FC „Silesia"), Julia Barbaszewska (TKKF „Apollo”) 
i Anastazja Bańska (Marco Volley).  
     Skład zwycięskiej drużyny „Ninja Volley”: Ewelina Belska, Paulina 
Kopeć, Patrycja Silczuk, Małgorzata Szajewska-Skuta, Agnieszka 
Oraczewska, Justyna Grabska, Urszula Szczepanik, Olga Czarnik.  
     Wyniki fazy play off kobiet: 
● Mecz o miejsce V-VI: „Salos” – „Light System” 0:2  
● Półfinały: 

1. TKKF „Apollo” – „Ninja Volley”  0:2  

2. FC Silesia – Marco Volley 2:0  

● Mecz o III miejsce: TKKF „Apollo” – „Marco Volley” 2:0  
● Finał: FC „Silesia” – “Ninja Volley” 1:2 

     Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna „Vollej Stars” Łaziska, miej-
sce II zajął zespół „Volley Masters” Czechowice-Dziedzice, miejsce 
III „Eagl Sport” Jastrzębie Zdrój, a IV „Teksid Poland” Skoczów.  
     MVP turnieju mężczyzn zostali: Hubert Klyta (Volley Stars), 
Wojciech Kowalski (Czechowice-Dziedzice), Jędrzej Lach (Teksid 
Poland), Mateusz Świstak (Eagle Sport).  
     Skład zwycięskiej drużyny „Volley Stars”: Dariusz Hanuszkiewicz, 
Hubert Klyta, Daniel Tabor, Michał Jaworski, Słupny, Daniel Pawlik, 
Krzysztof Błachut, Aderian Wiewióra, Łukasz Stawowski.  

     Wyniki fazy play off mężczyzn: 
● Półfinały:  
1. „Volley Stars”– „Eagle Sport” 2:0  
2. „Volley Masters” Czechowice-Dziedzice – „Teksid Poland” 2:0  
● Mecz o III miejsce: „Eagle Sport”– „Teksid Poland” 1:2  
● Finał: „Volley Masters”– „Volley Stars” 0:2  
     Sędzią głównym turnieju był Pan Karol Oleksy, a sędziami turnie-
ju: Andrzej Szymczyk, Leszek Ciuła, Tomasz Kwiecień, Bogdan Pie-
rucki, Krzysztof Karwowski, Stanisław Obszański i Kamil Bułas.  
     Sędziami stolikowymi byli: Urszula Lach i Katarzyna Oleksy.  Za 
stronę medyczną odpowiadała Elżbieta Fik, a obsługę techniczną 
zapewnili działacze TKKF.  
     Nagrody i wyróżnienia w postaci „Wawelskich Smoków”, dyplo-
mów, nagród rzeczowych i okazjonalnych plecaczków wręczali 

 

W 

W czarnych koszulkach siatkarze „Eagl Sport„ Jastrzębie Zdrój. 

Grają siatkarki „Ninja Volley” i FC „Silesia”. Zespół FC „Silesia” Katowice – II miejsce w Turnieju. 

Zespół „Volley Masters” Czechowice-Dziedzice  
II miejsce w Turnieju. 
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Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko oraz Wiceprezes Małopol-
skiego TKKF Karol Oleksy. Impreza przebiegała w sportowej atmos-
ferze, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, doty-
czących pandemii na dzień 07.11.2020. W turnieju uczestniczyło 
166 zawodniczek i zawodników z różnych środowisk Polski. Ranga 

turnieju, oraz odpowiednia promocja imprezy w okresie pandemii 
koronawirusa SARS-COV 2, przyniosła bardzo dobrą frekwencję. 
Banery i plakaty informowały o organizatorach, współorganizato-
rach i sponsorach imprezy. 

 

 
* Uczczono pamięć działaczy i zawodników 

KS „Hutnik”, którzy już od nas odeszli * 
 

 sobotę 7 listopada 2020 roku w Klasztorze Ojców Cystersów 
w Mogile odbyła się msza święta za dusze nieżyjących już 

zawodników, trenerów i działaczy Klubu Sportowego „Hutnik”. 
Wielu z tego licznego grona kreatorów życia sportowego na terenie 
Krakowa i Nowej Huty udzielało się także w Towarzystwie Krzewie-
nia Kultury Fizycznej. Pamięć o zmarłych uczczono przy okazji koń-
czącego się roku jubileuszowego 70-lecia tego zasłużonego Klubu. 
Msze celebrował o. Wincenty Zakrzewski - Proboszcz Parafii Św. 

Bartłomieja Apostoła, a asystował O. Cyprian Świerczyński, związa-
ny z sekcją piłki nożnej „Hutnika”, który chodził także na mecze.  
     Inicjatorem mszy jest znany, wieloletni działacz nowohuckiego 
sportu i rekreacji – koszykarz, trener i wychowawca młodzieży 
Krzysztof Książek. W swej wieloletniej karierze sportowej pan 
Krzysztof pracował na różnych stanowiskach trenerskich, mając do 
czynienia nie tylko z koszykówką i mini koszykówką, lecz także 
i innymi dyscyplinami, jako kierownik wyszkolenia w KS „Hutnik”. 
 Serdecznie pana Krzysztofa pozdrawiamy! 

 

 

 

 

 

 

W 

Zawodniczki w klasyfikacji MVP w towarzystwie Prezesa MTKKF 
Leszka Tytko i Sędziego Głównego Karola Oleksego. 

Zawodnicy w klasyfikacji MVP w towarzystwie prezesów  
Małopolskiego TKKF - Leszka Tytko i Karola Oleksego. 

Krzysztof Książek – inicjator mszy świętej za 
dusze zmarłych działaczy i zawodników 

„Hutnika”. 

Uczestnicy mszy świętej za dusze zmarłych działaczy i zawodników „Hutnika” 
w Klasztorze Ojców Cystersów w Mogile. Ze sztandarem chorąży pocztu sztanda-
rowego Jacek Czepczyk – syn byłego piłkarza i działacza „Hutnika”. Na pierwszym 
planie celebranci mszy świętej - o. Wincenty Zakrzewski i o. Cyprian Świerczyński. 
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* Lato 2020 w tenisie stołowym * 
 

 niedzielę 15 listopada 2020 r. w małej hali sportowej KS 
„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się 

zaległy turniej tenisa stołowego z Cyklu Otwartych turniejów 
„Grand Prix” Małopolskiego TKKF – Lato 2020. Łącznie w turnieju 
wzięło udział 95 uczestników, w tym 80 zawodniczek i zawodników 
w grach pojedynczych i deblu, organizatorów, sędziów, instrukto-
rów i opiekunów drużyn z następujących klubów, ognisk TKKF 
i miejscowości: SP Nr 85 w Nowej Hucie, UKS „Rokicie” Szczytniki, 
MOKSiR Czchów, UKS Żabno, LUKS Skrzyszów, Stowarzyszenie  
„Siemacha” Kraków, GOK Charsznica, UKS „Zarabie” Myślenice, 
„Sokół” Zakopane, MKS „Centrum” Kraków, Głogoczów, TKKF 

„Apollo”, Wierzchosławice, Proszowice, Nowe Brzesko i Kraków.  
     I. Zawody przeprowadzono systemem do dwóch przegranych 

i w grupach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie, 
w następujących kategoriach i grupach kobiet i mężczyzn: 
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, 
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+. 
     II. W zawodach uzyskano następujące wyniki: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Aleksandra Karolczuk (GOK 
Charsznica), miejsce II Zuzanna Mardosz (UKS „Rokicie” Szczytniki), 
III Julia Gaj (UKS „Rokicie”), a IV Natalia Hajduga (MOKSiR Czchów). 

2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Weronika Jakubczyk 
(UKS „Rokicie” Szczytniki), miejsce II zajęła Helena Woźniak (Roki-
cie), a miejsce III Aleksandra Łagosz (MOKSiR Czchów). 
3. W kategorii kobiet 16-60 lat zwyciężyła Dorota Nowacka (Kra-
ków), a miejsce II zajęła Julia Górecka (Kraków). 
4. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Maciej Mardosz (UKS „Roki-
cie”), miejsce II zajął Dawid Tomkowski (MOKSiR Czchów), miejsce 
III Nikodem Nagel (MOKSiR), a IV Artur Pis (LUKS Skrzyszów).  
5. W grupie chłopców w wieku 11-15 lat zwyciężył Paweł Piróg 
(Kraków), miejsce II zajął Kacper Kostrzewa (MOKSiR Czchów), 
miejsce III Jehor Gnatyszyn (KS „Podwawelskie”), a miejsce IV Kon-
rad Cierniak (UKS Żabno). 
6. W kategorii mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Pawlo Yehorkin (Kra-
ków), miejsce II zajął Andrzej Dźwig (UKS „Zarabie” Myślenice), 
miejsce III Wojciech Waliczek („Sokół” Zakopane), a IV Grzegorz 
Winkler (Wierzchosławice). 
7. W grupie mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Jan Pasieczny (MKS „Cen-
trum” Kraków), miejsce II zajął Artur Stoszko (Wierzchosławice), 

a miejsce III Marek Stoszko (Wierzchosławice).  
8. Wśród seniorów 60+ zwyciężył Wiesław Rygiel (Kraków). 
9. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Paweł Winkler-
Grzegorz Winkler, miejsce II zajęła para: Wojciech Waliczek - An-
drzej Dźwig, miejsce III para: Artur Stoszko - Marek Stoszko, a Miej-
sce IV para: Dorota Nowacka - Stanisław Ząbek. 
     III. Najmłodszą zawodniczką była Natalia Hajduga (MOKSiR 
Czchów), a zawodnikiem najmłodszym Łukasz Żmuda (Skrzyszów). 
     IV. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii i grupie wiekowej, 
w grach pojedynczych i w deblu, otrzymali nagrody i upominki 
rzeczowe, słodycze oraz okolicznościowe dyplomy. Nagrody rze-
czowe i pamiątkowe dyplomy otrzymali także zawodniczka i za-
wodnik najmłodszy. Ponadto wszyscy zawodnicy biorący udział 
w turnieju otrzymali napoje chłodzące.     
     V. Zawody prowadzili sędziowie Krakowskiego OZTS - Agnieszka 
Piotrowska i Józef Mierzwa – Sędzia Główny Zawodów, a nad 
sprawnym przebiegiem imprezy pieczę osobiście sprawował Leszek 
Tytko - Prezes Małopolskiego TKKF, który wręczał nagrody i wyróż-
nienia najlepszym zawodnikom. Weryfikację zawodników i sprawy 
księgowo-organizacyjne w trakcie zawodów prowadziła pani Kata-
rzyna Szwed z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
     VI. Zawody przeprowadzono przy finansowym wsparciu Woje-
wództwa Małopolskiego. 
     VII. Z uwagi na pandemię zawody przeprowadzono z zastosowa-
niem obowiązujących obostrzeń i zaleceń sanitarno-zdrowotnych. 
     VIII. Kolejny turniej z Cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - 
Jesień 2020, odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2020 r. w dużej hali 
sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, 
na który serdecznie zapraszamy. 

W 

Najlepsze dziewczynki w kat. do lat 10 w towarzystwie  
prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko. 

Grają najmłodsze zawodniczki do lat. 

Ogólny widok hali podczas turnieju. 
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* Kącik poezji i humoru * 
        Redaguje Władysław Łopatka 

 
zanowni państwo! Dzisiaj zaprezentuję dwa wybrane utwory 
z tomiku wierszy pt. „Pod ciosem wiatru” autorstwa byłej 

członkini grupy literackiej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury przy Domu Kultury Kombinatu HTS w Krakowie-Nowej 
Hucie Jadwigi Solarz – współtwórczyni tego Stowarzyszenia. Urodzi-
ła się w roku 1926 w Kocmaniu na Bukowinie w Rumunii, gdzie 
przebywała do roku 1944. Jako osiemnastoletnia dziewczyna wstą-
piła w szeregi Wojska Polskiego. Będąc żołnierzem zwiadu konnego 
miała swój udział w forsowaniu Wału Pomorskiego, zdobyciu Koło-

brzegu, przeprawie przez Odrę pod Siekierkami i oblężeniu Berlina, 
gdzie była kontuzjowana; po rekonwalescencji wróciła do swojego 
pułku, pracując w sztabie do roku 1946. Pułk stacjonował m.in. 
w Wadowicach. Karierę cywilną rozpoczęła początkowo na Zie-
miach Odzyskanych, zatrudniając się tam w różnych zawodach. 
W roku 1954, na wieść, że pod Krakowem powstaje nowoczesne 
miasto i huta stali, podjęła pracę w Hucie im. Lenina, zostając tu już 
na stałe. Jej wiersze znajdują się też w almanachu pt. „W samym 
środku życia”, wydanym w roku 1986. 

 
 

Spacer z wnukiem 

Wezmę Cię wnuku zwyczajnie za rączkę 
i pójdziemy przed siebie 
prosto w słońce. 
Będziesz biegał po błoniach, po młodej zieleni, 
ja usiądę na ławce pod kasztana cieniem. 
Staniemy sobie nad Rudawą, 
a woda szemrząc po kamieniach, 
będzie Ci śpiewać bajki dziecięce. 
Potem pójdziemy na Kopiec - 
tam, gdzie Kościuszki ślad. 
I z wysoka zobaczysz wnuku 
cały Kraków, 
cały nasz świat. 

 

Wołam Cię 

Wołam Cię szarym brzaskiem i zmierzchem, 
wołam Cię czarną nocą i białym dniem,  
wiosną, latem, jesienią, zimą,  
w pustce kamiennych ulic,  
w przestrzeniach pól, 
szmerem rzek, szumem lasów, 
cieniem minionej młodości,  
teraźniejszością osamotnienia. 
Nie mam już nic do dania, 
prócz uczucia. 
Wołam Cię, 
choć wiem, 
że nie przyjdziesz. 

 

 

* Żegnamy naszych kolegów i przyjaciół 

- Krzyśka Starowicza i Janka Łojka * 
 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 października 
2020 roku odszedł do Stwórcy nasz długoletni kolega i przyja-

ciel Krzysztof Starowicz. Od początku swojej kariery zawodowej 
związany był z Hutą im. Lenina i jej późniejszymi strukturami. 
Z zawodu, jako kierowca, był zatrudniony w Zakładzie Transportu 
Samochodowego Huty (po prywatyzacji Spółka PTS S.A. - Przedsię-
biorstwo Transportu Samochodowego). Tutaj pracował też ojciec 
Krzysztofa i Jego dwaj bracia. W kolejnych latach w Spółce tej 
Krzysztof był Inspektorem BHP, którą to funkcję pełnił następnie 
w Zakładzie Koksochemicznym Huty (ZK). W pewnym okresie życia, 
jako działacz społeczny, był wiceprzewodniczącym Organizacji 
Młodzieżowej, pełniąc z ramienia tej Organizacji funkcję Dyrektora 
Uniwersytetu Robotniczego z siedzibą w Klubie Młodych na osiedlu 

Młodości 1 w Nowej Hucie. W ostatnich latach swej pracy zawodo-
wej i działalności społecznej prowadził kurs nauki jazdy. Działalność 
tę kontynuował także, gdy przeszedł na emeryturę.  
     Krzysztof był lubianym i towarzyskim kolegą, czym zjednał sobie 
powszechny szacunek w środowisku pracy i działalności. W Jego 
ostatniej ziemskiej drodze na Cmentarzu Komunalnym w Batowi-
cach, prócz najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych, uczestniczyła 
grupa jego współpracowników i kolegów z lat pracy zawodowej 
(popularnych szoferów z PTS S.A., do których Krzysztof sam się 
zaliczał), oraz z okresu działalności społecznej w Organizacji Mło-
dzieżowej Huty. Wśród nich był m.in. Antoni Kowalski i kilku innych 
kolegów. Odszedł na zawsze życzliwy nam człowiek – dobry kolega 
i przyjaciel. Cześć Jego pamięci! 

 
 dniu 5 listopada 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym 
w Batowicach pożegnaliśmy wielkiego idola sportu i rekreacji, 

miłośnika siatkówki i wspaniałego kiedyś zawodnika w tej dyscypli-
nie - Jana Łojka. Urodził się 6 sierpnia 1931 roku w Ludmiłówce – 
powiat Kraśnik. Już od najmłodszych lat, a był to okres II wojny 
światowej, jako dziesięciolatek o pseudonimie „Mały”, aktywnie 
działał w Ruchu Oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Po 
wojnie, do roku 1960, był siatkarzem w Kole Sportowym „Stal” 
w Kraśniku. Na przełomie lat 1951/1952 w Kraśniku powstała sekcja 
siatkówki mężczyzn, którą w roku 1953 zgłoszono do rozgrywek 
mistrzowskich w klasie B. Trzon drużyny męskiej w tamtych latach 
tworzyli: Tadeusz Surdacki, Zygmunt Małek, Stefan Szumniak, Józef 
Szymański, Eugeniusz Ziemba, Henryk Wilk, Andrzej Morelewski, 
Lech Muszyński, Zbigniew Żaba, Walenty Szekalski, Wacław Wójcic-
ki i Jan Łojek, o którym dziś wspominam. W początkach istnienia 
sekcji, w latach 1953-1954, siatkarze grali w klasie B i A, a od roku 
1957 byli czołową drużyną ligi międzywojewódzkiej. W roku 1959 
walczyli o wejście do I ligi państwowej, a w latach 1960 1961 (w 
Olsztynie i Myślenicach) o II ligę. Po nieudanych występach 

w Myślenicach wielu zawodników odeszło z drużyny „Stali” - m.in. 
do Nowej Huty przybył Jan Łojek, gdzie spotkał znakomitych siatka-
rzy: braci Jurka i Gienka Szymczyków, Wiktora Kobędzę, Andrzeja 
Muszyńskiego oraz Bolesława Szkutnika - znanego zawodnika, 
później jednego z dyrektorów Huty im. Lenina. W roku 1964, 
z przyczyn zdrowotnych, Jan Łojek przerwał swoją karierę zawodni-
czą w KS „Hutnik” i wstąpił do Ogniska TKKF „Jagiellońskie”, które-
mu prezesował Józef Broś. Tutaj trenował i grał w siatkówkę, m.in. 
z Leszkiem Kuleszą, Bronkiem Zającem i wieloma innymi.  
     W roku 1975 zakończył działalność w Ognisku „Jagiellońskie” 
i zajął się pracą społeczną w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejo-
wice-Północ” (4 kadencje). Był wyróżniony licznymi odznaczeniami 
państwowymi, samorządowymi i wojskowymi. W swoim bogatym 
życiu zapisał wiele ciekawych kart, które przeszły już do historii.  
     W Jego ostatnie życiowej drodze na Cmentarzu Komunalnym 
w Batowicach, prócz Jego bliskich, przyjaciół i znajomych, uczestni-
czyli także przedstawiciele Małopolskiego TKKF z prezesem Lesz-
kiem Tytko na czele. Cześć Jego pamięci. 

 

S 

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

 

 

       

                                                                     Gazeta „Dziennik Polski”  23-24.V 1965 r. 

 

 

 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
• Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
• Akcji prozdrowotnych - gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania wraz z agua fitness. 

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 
• Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 
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