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zanowni Państwo! W poprzednich wydaniach „Kuriera” wspo-
mniałem, że w działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-

zycznej rozróżniamy cztery etapy rozwojowe. Trzy pierwsze już omó-
wiłem, a etap czwarty, od chwili podziału kraju na 16 województw 
i przywrócenia powiatów, to okres od roku 1999, kiedy na skutek 
zmian administracyjnych kraju powstało województwo małopolskie.  
     W wyniku wprowadzonych zmian zaszła konieczność połączenia 
ognisk i klubów TKKF, działających dotąd na terenie województw: 
krakowskiego, tarnowskiego, sądeckiego, katowickiego i bielsko-
bialskiego. Po przeprowadzeniu działań przygotowawczych, zwołaniu 
Zjazdów Wojewódzkich TKKF w Tarnowie i Nowym Sączu, i likwidacji 
tych struktur, zwołano Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Krakowskiego 
TKKF, z udziałem delegatów z ognisk i klubów TKKF z terenu woje-
wództwa małopolskiego, które wyraziły na to akces. 
     Nadzwyczajny Zjazd odbył się 20 listopada 1999 roku, a jego hono-
rowymi członkami byli: Helena Banaszek, Władysław Czernicki, Zofia 
Czupryna, Bogdan Gądek, Edmund Grzywnowicz, Zdzisław Jaworski, 
Jan Kirschanek, Jan Krejcza, Tomasz Łopuszyński, Jerzy Małecki, Stani-
sław Marcela, Anna Mazurkiewicz, Maria Michoń, Władysław Pazdur, 
Seweryn Pozowski i Krystyna Trojanowska. 
     Przewodniczącym trzyosobowego Prezydium Zjazdu został Karol 
Oleksy. Zjazd ten miał historyczne znaczenie w życiu Krakowskiego 

TKKF, bowiem, po 25 latach od poprzedniego podziału administracyj-
nego kraju delegaci z byłych województw, połączonych w jedno wo-
jewództwo małopolskie, znowu zasiedli razem przy jednym stole, aby 
rozmawiać o przyszłości Małopolskiego TKKF. W I części Zjazdu złożo-
no sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Wojewódzkiego 
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej KTKKF, wniosek o ustąpieniu do-
tychczasowych władz wojewódzkich Krakowskiego TKKF oraz wniosek 
o udzielenie ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu KTKKF absolu-
torium. W II części Zjazdu delegaci podjęli uchwałę o powołaniu Ma-
łopolskiego TKKF, przyjęli nowy statut i wybrali władze wojewódzkie 
Towarzystwa w następujących składach osobowych: 
     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF: Zofia Czupryna - prezes, 
Krzysztof Czyż, Leszek Milli, Karol Oleksy, Leszek Tytko - wiceprezesi, 
Janusz Borek - sekretarz, Władysław Czernicki - skarbnik, Józefa Babik, 
Adam Mazur, Sławomir Rudawski i Maciej Zaremba - członkowie 
Prezydium oraz Kazimierz Bacik, Ewa Bożek, Marek Gawron, Augustyn 
Jamro, Stanisław Kornaś, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Kras, Krystyna 
Krauz, Marek Kremer, Władysław Łach, Adam Malaga, Krzysztof Pi-
wowar, Seweryn Pozowski, Andrzej Staszczyk, Wiesław Szmyt, Roman 
Szpak, Janusz Wacławek, Tadeusz Waśko - członkowie Zarządu.   
     Nadzwyczajny Zjazd nadał tytuł „Honorowy Prezes Krakowskiego 
TKKF” Pani Zofii Czuprynie – wieloletniej Prezes Krakowskiego TKKF. 

   

 
            Członkowie Prezydium pierwszego Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, wybranego 

                            na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Krakowskiego TKKF 20 listopada 1999 roku. 
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 Uchwale Nadzwyczajnego Zjazdu ujęto zapis, że Zjazd pozytyw-
nie ocenił podejmowane w minionym okresie inicjatywy pro-

gramowo-organizacyjne oraz aktywność Zarządu Wojewódzkiego 
i jego członków, w realizacji uchwały programowej XIII Wojewódzkie-
go Zjazdu Delegatów Krakowskiego TKKF, odbytego w dniu 
3 października 1998 r. Mimo wielu trudności Towarzystwo potwierdzi-
ło nowoczesność i elastyczność programu oraz form jego realizacji. 

       Ustabilizowała się też pozycja Krakowskiego TKKF w realizacji 
zadań w zakresie „Sportu dla wszystkich”. Było to dużą zasługą działa-
czy i pracowników Towarzystwa, a wprowadzona od 1 stycznia 1999 
roku reforma administracyjna kraju postawiła przed naszą organizacją 
nie tylko bariery, lecz była także wyzwaniem i szansą dla nowych 
rozwiązań i dynamicznego rozwoju krakowskich struktur TKKF. 
        Spróbujmy te fakty udokumentować. W porównaniu do Krakow-
skiego TKKF sprzed Nadzwyczajnego Zjazdu z 20 listopada 1999 r., 
teraz jego struktura organizacyjna uległa znacznym zmianom. Nowy 
Zarząd Małopolskiego TKKF liczył 29 osób, a jego Prezydium 11 osób. 
     Z dniem 1 stycznia 1999 r. w strukturę Wojewódzką Małopolskiego 
TKKF weszły Sądeckie i Tarnowskie TKKF, jako członkowie zwyczajni 
bezpośredni, których działalność wcześniej już przedstawiłem. Ponad-
to w strukturę tę, jako członkowie nadzwyczajni, weszły następujące 
regionalne ogniska TKKF: „Atlas” Kraków, „Apollo” Kraków, „Tramwa-
jarz” Kraków, „Trójka” Kraków i „Zryw” Nowy Sącz.  
     W nowym układzie organizacyjnym władze Małopolskiego TKKF 
szybko przystąpiły do pracy. Już w kwietniu 2000 roku Zarząd Woje-
wódzki MTKKF podsumował oficjalne wyniki przeprowadzonych zimą 

Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Slalomie Gigancie Ama-
torów, z udziałem 170 osób, w tym 35 rodzin. Impreza odbywała się 
pod patronatem „Gazety Krakowskiej” i Radia Kraków. Przeprowa-
dzono ją na stoku górskim w Lubomierzu. Najlepsze zawodniczki 
i zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i upominki, ufundowane 
przez Marszałka Małopolski i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.  
     Jak w omawianym okresie przedstawiała się działalność szkolenio-
wa Małopolskiego TKKF - jedno z podstawowych zadań Towarzystwa? 
W czternastu kursach, prowadzonych przez wysoko kwalifikowaną 
kadrę nauczycielską Akademii Wychowania Fizycznego, uczestniczyło 
215 osób, a pełne uprawnienia instruktorskie, potwierdzone legity-
macją instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności, otrzymało 
112 absolwentów. Działalność szkoleniowa była aktywnością bardzo 
potrzebną, lecz wymagającą od Zarządu Wojewódzkiego, jego Prezy-
dium i pracowników Biura Zarządu, większej operatywności i skutecz-
ności w pozyskiwaniu zainteresowanych szkoleniem osób.  
     Sprawy szkoleń od dłuższego czasu prowadził, moim zdaniem 
bardzo profesjonalnie, Janusz Borek – sekretarz, a później wiceprezes 
Zarządu Małopolskiego TKKF. Niestety od pewnego czasu nastąpił 
regres w tej działalności, co w sposób istotny wpłynęło na pogorsze-
nie sytuacji finansowej Małopolskiego TKKF.  
     W trzecie tysiąclecie Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej wkroczyło pod znakiem pełnej mobilizacji i przygotowań do 
zbliżającego się Jubileuszu 50.lecia działalności „pod flagą TKKF". 
  Uchwałą nr 4/2001 z dnia 7 kwietnia 2001 roku Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF rozpoczął kampanię sprawozdawczo-wyborczą 
przed XIII Zjazdem Krajowym i Nadzwyczajnym Zjazdem Wojewódz-
kim Delegatów MTKKF. Wiadomo, że czasy były ciężkie, dlatego jed-
nym z pierwszych działań Zarządu Wojewódzkiego w nowym, trzecim 
tysiącleciu, było powołanie Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF. 
Opracowano regulamin Rady, w którym określono, że Radę Przyjaciół 
powołuje Zarząd Wojewódzki MTKKF na okres swojej kadencji, 
w oparciu o § 36 pkt. 5 statutu.  
     Wybierani na przestrzeni lat Honorowi Członkowie Rady Przyjaciół 
Małopolskiego TKKF należeli do grona wybitnych osób z dziedziny 
nauki, kultury i sportu, którzy swoim autorytetem wspierali Małopol-
skie TKKF. Celem Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF m.in. jest: 
- tworzenie społecznego klimatu, sprzyjającego rozwojowi powszech-
nej kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz promocji zdrowia, 
- propagowanie celów i zadań Towarzystwa, a także jego ofert pro-
gramowych, adresowanych do społeczności Miasta Krakowa i woje-
wództwa małopolskiego, 
- udzielanie pomocy Towarzystwu w realizacji jego statutowych zadań 
oraz pozyskiwaniu środków finansowych, wypracowanie propozycji, 
mających na celu dalszy rozwój organizacyjny Małopolskiego TKKF, 
- inicjowanie form doraźnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, 
w tym finansowych, utrudniających realizację programu działania 
i rozwoju naszej organizacji.   
     W dniu 7 maja 2001 r. w Hotelu „Ibis” w Krakowie odbyło się uro-
czyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
inaugurujące działalność Rady Przyjaciół MTKKF, w którym uczestni-
czyli: Ewa Bielecka, Adam Dobrowolski, Jerzy Gembala, Krzysztof 
Görlich, Marek Hareńczyk, Andrzej Hyży, Józef Kantor, Stanisław 
Kracik, Kazimierz Kraj, Józef Lassota, Jan Okoński i Edward Paszek. 
     Ze strony Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w posiedzeniu uczestni-
czyli: Zofia Czupryna – prezes ZW MTKKF oraz członkowie Prezydium: 
Leszek Milli, Leszek Tytko, Karol Oleksy, Janusz Borek, Władysław 
Czernicki i Adam Mazur, którzy wręczyli akty nadania godności Hono-
rowego Członka Rady, pamiątkowe plakietki i odznaki organizacyjne 
TKKF członkom Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF. 
     W imieniu uhonorowanych wyrazy podziękowania złożył Krzysztof 
Görlich – były Wiceprezydent M. Krakowa, a potem przystąpiono do 
ukonstytuowania się Rady, w składzie: Krzysztof Görlich – przewodni-
czący, Ewa Bielecka i Edward Paszek – wiceprezesi, Kazimierz Kraj – 
sekretarz. Ponadto w skład pierwszej edycji Rady Przyjaciół MTKKF 
także weszli: Kazimierz Fliśnik, Jan Golonka, Stanisław Kogut, Marian 
Kuczaj, Marek Łatas, Jerzy Pantera, Kazimierz Sas, Wojciech Ślusar-
czyk, Władysław Wnętrzak, Wiesław Woda, Andrzej Jaeschke oraz 
Stanisław Dziedzic. 

W 

Krzysztof Görlich – były 
Wiceprezydent M. Krako-
wa, Prezes Rady Przyjaciół 

MTKKF (2001-2003 r.) 

Ewa Bielecka - przedsiębior-
ca, Prezes Rady Przyjaciół 

MTKKF (2003 - 2014). 

Stanisława Urbaniak - 
była Wiceprezydent M. 
Krakowa, Członek Rady 

Przyjaciół MTKKF. 

Kazimierz Fliśnik - były 
wojskowy, członek Kongre-

gacji Kupieckiej, Członek 
Rady Przyjaciół MTKKF. 

Józef Lassota - były 
Prezydent M. Krakowa, 
Członek Rady Przyjaciół 

MTKKF. 

Stanisław Kracik - były 
Wojewoda Małopolski, 
Członek Rady Przyjaciół 

MTKKF. 
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     W latach 200-2002 powołano i zarejestrowano kilka nowych ognisk 
TKKF: „Rekreacja” w Szczurowej, „Jura” w Wolbromiu, oraz „Mróz”, 
„Oświecenia” i „Raj” w Krakowie.  
     W dniu 22 czerwca 2002 roku odbył się kolejny Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów Małopolskiego TKKF, na który prawo wyboru delegatów, 
z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, 
przysługiwało ogniskom, klubom i związkom TKKF posiadającym oso-

bowość prawną. Prawo udziału w tym Zjeździe z wymienionymi pra-
wami, poprzez ustanowionych w tym celu przedstawicieli, przyznano 
regulaminowym ogniskom TKKF, jako stowarzyszeniom zwykłym, oraz 
członkom nadzwyczajnym Małopolskiego TKKF, wg zasad określonych 
w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 4/2001.   
     Prawo kandydowania do władz krajowych Towarzystwa przyznano 
działaczom Małopolskiego TKKF, rekomendowanym przez Zjazd Wo-
jewódzki Delegatów, zgodnie z limitem, ustalonym przez Zarząd 
Główny TKKF. W przypadku Małopolskiego TKKF w Zjeździe Krajowym 
miało uczestniczyć pięciu delegatów, a dwóch z nich mogło wejść do 
władz krajowych. W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami 
na XIII Krajowy Zjazd zostali: Krzysztof Czyż, Adam Mazur, Leszek Milli, 
Tadeusz Mytnik i Sławomir Rudawski, natomiast do władz krajowych 
zostali desygnowani Krzysztof Czyż i Leszek Milli.      
     Zgodnie z Uchwałą nr 16/2002 Nadzwyczajnego Zjazdu godność 
„Honorowego Członka Małopolskiego TKKF” w Krakowie otrzymali 
następujący działacze: Tadeusz Bizoń, Zofia Bucholc, Maria Czyżowicz, 

Józef Kowalczyk, Józef Kozioł, Roman Kozłowski, Wiesław Lachowicz, 
Adam Malaga, Leszek Milli, Tadeusz Mytnik, Jerzy Palej, Henryk Raj-
czyk, Ewa Rużańska, Bronisław Stupka, Witold Sulma, Maria Szymań-
ska, Józef Tołścik, Jerzy Trzepla, Mieczysław Zawiślak i Marian Zgała.  
     Ww. działacze położyli wybitne zasługi dla rozwoju Małopolskiego 
Towarzystwa i tworzenia jego wspaniałej, niepowtarzalnej historii. Za 
swoją pasję, zaangażowanie i ogromny społeczny wkład pracy zasłuży-
li na najwyższe uznanie, szacunek i wdzięczność oraz na przyznanie Im 
godności „Honorowego Członka Małopolskiego TKKF”. Tym miłym 
akcentem Nadzwyczajny Zjazd Delegatów MTKKF zakończono.  
     Rok 2002 był rokiem 45.lecia działalności TKKF. 18 maja 2001 roku, 
w celu realizacji programu obchodów tego Jubileuszu, Prezydium ZW 
MTKKF podjęło Uchwałę Nr 24/2001, w której ujęto harmonogram 

realizacji zadań, związanych z obchodami. Powołano Komitet Organi-
zacyjny obchodów, w ramach którego wybrano Prezydium i kilka 
zespołów roboczych. Honorowy patronat nad Jubileuszem objęli: 
Marek Nawara - Marszałek Małopolski, Andrzej Gołaś - Prezydent M. 
Krakowa i Robert Korzeniowski - mistrz świata i mistrz olimpijski.  
     Do Komitetu Honorowego obchodów weszli: Ewa Bielecka – Wice-
prezes Rady Przyjaciół MTKKF, Józef Chudy – były Prezes ZW Nowosą-
deckiego TKKF i były Członek ZG TKKF, Adam Dobrowolski – Członek 
Rady Przyjaciół MTKKF, Kazimierz Fliśnik – Członek Rady Przyjaciół 
MTKKF, Jerzy Gembala – Członek Rady Przyjaciół MTKKF, Krzysztof 
Görlich – Prezes Rady Przyjaciół MTKKF, Marek Hareńczyk – Członek 
Rady Przyjaciół MTKKF, Andrzej Hyży – Dyrektor Zespołu ds. Sportu 
i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego, Józef Kantor – Członek Rady 
Przyjaciół MTKKF, Stanisław Kracik – Członek Rady Przyjaciół MTKKF, 
Kazimierz Kraj – Sekretarz Rady Przyjaciół MTKKF, Marian Kuczaj – 
Członek Rady Przyjaciół MTKKF, Józef Lassota – Członek Rady Przyja-
ciół MTKKF, Marek Łatas – Członek Rady Przyjaciół MTKKF, Tomasz 
Łopuszyński były Prezes ZW KTKKF – Członek Honorowy MTKKF, Jerzy 
Małecki – były Prezes ZW KTKKF i Członek Honorowy MTKKF, Stani-
sław – Marcela członek założyciel i Członek Honorowy MTKKF i inni 
członkowie Rady Przyjaciół: Jan Okoński, Jerzy Pantera, Edward Pa-
szek, Kazimierz Sas, Wiesław Woda, a także Krystyna Trojanowska – 
członek założyciel Krakowskiego TKKF, Wiesław Lachowicz – członek 
założyciel i były Prezes ZW Nowosądeckiego TKKF.  
     W ramach obchodów Jubileuszu 28 września 2002 r. w sali „Galak-
tyka” Parku Wodnego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie, 
które swą obecnością uświetnili: Robert Korzeniowski – „Honorowy 
Patron” obchodów, Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski 
i Jan Wieczorkowski – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  
     Z okazji Jubileuszu Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF otrzy-
mał Specjalny list od Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny 
Łybackiej. Wielu ofiarnych działaczy ognisk i kół nagrodzono odzna-
czeniami państwowymi i sportowymi. Otrzymali je:  
     Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski: Tadeusz Bizoń, Włady-
sław Czernicki, Augustyn Jamro, Tadeusz Mytnik, Władysław Pazdur, 
Seweryn Pozowski.  
     Krzyże Kawalerskie OOP: Zofia Czupryna, Edward Konieczny, Adam 
Malaga, Adam Mazur, Karol Oleksy, Leszek Tytko, Tadeusz Waśko, 
Maciej Zaremba i Zdzisław Lachowicz – pośmiertnie. 
     Wiele osób otrzymało też Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi 
i wyróżnienia sportowe, a specjalnymi pucharami i dyplomami wyróż-
niono także ogniska TKKF, które nieprzerwalnie działały od roku 1957. 
Były to: „Asklepios”, „Hejnał”, Hutnicze TKKF., „Krakus”, „Łączność”, 
„Radość” – wszystkie z Krakowa oraz Ogniska: TKKF Dobczyce, „Iskra” 
Tarnów, „Poprad” Muszyna, „Raba” Bochnia i „Uklejna” Myślenice.  
     Najważniejsze chwile, z bogatej 45. letniej historii TKKF w regionie 
krakowskim, przypomniała Zofia Czupryna – Prezes ZW Małopolskiego 
TKKF. W tamtym czasie Towarzystwo skupiało 10 tys. ofiarnych dzia-
łaczy, w 85 ogniskach i kołach, prowadząc 400 stałych grup ćwiczeb-
nych; działało w nich 500 dyplomowanych instruktorów. Co roku 
w Małopolsce organizowano ponad 1500 imprez pod auspicjami 
TKKF, z udziałem około 200 tys. osób. Również na przyszłość program 
działania TKKF obejmował szeroki wachlarz dyscyplin sportowych 
i rekreacyjnych, adresowanych do wszystkich grup wiekowych.  
     Z okazji Jubileuszu 45. lecia powstania Towarzystwa wydano 

          Księgę Honorową „Zasłużony dla Małopolskiego TKKF”, 
dedykowaną niezwykłym ludziom, którzy położyli szczególne zasługi 
dla rozwoju i tworzenia wspaniałej, niepowtarzalnej historii Towarzy-
stwa i jego struktur na terenie województwa małopolskiego w latach 
1957 – 2002. Znalazły się w niej wykazy z nazwiskami: członków zało-
życieli krakowskich struktur TKKF w Krakowie na dzień 10 października 
1957 roku, nazwiska prezesów Zarządów Wojewódzkich TKKF w Kra-
kowie, Tarnowie i Nowym Sączu w latach 1957- 2002 oraz prezesów 
Zarządu Miejskiego Krakowskiego TKKF w latach 1958-1968, ze 
wzmianką o połączeniu w r. 1968 Zarządu Miejskiego i Zarządu Wo-
jewódzkiego TKKF w jedną wojewódzką strukturę TKKF, funkcjonującą 
do dziś. W księdze są też nazwiska Honorowych Członków Krakow-
skiego/Małopolskiego TKKF, Członków Rady Przyjaciół MTKKF oraz

 

Prof. Andrzej Jaeschke - 
politolog, Członek Rady 

Przyjaciół MTKKF. 

Jan Okoński - przedsię-
biorca, były „Król Kur-
kowy”, Członek Rady 

Przyjaciół MTKKF. 

Marian Zalewski - były 
Wójt Gminy Szczurowa, 
Członek Rady Przyjaciół 

MTKKF. 

Wiesław Woda, były woje-
woda tarnowski, wicepre-
zydent M. Krakowa, Czło-

nek Rady Przyjaciół MTKKF. 
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Zasłużonych Działaczy dla Krakowskiego/Małopolskiego TKKF. Zgodnie 
z uchwałą wykazy te winny być na bieżąco aktualizowane. Honorowa 
Księga jest także hołdem dla niezapomnianych Przyjaciół, którzy 

w latach 1957 – 2002 „odeszli” z naszego Towarzystwa na zawsze. 
Pamięć i dobre słowo o Nich pozostanie w sercach i umysłach działa-
czy i sympatyków TKKF na zawsze. 

  

Członkowie Założyciele TKKF w Krakowie – 10 październik 1957 

      
leksander Barnaś, Stanisław Bielski, Karol Bunsch, Władysław 
Ciastoń, Kazimierz Chojnacki, Józef Czerwiński, Roman Dominik, 

Emil Dudek, Ludwik Dużyk, Jan Garlicki, Henryk Górecki, Bolesław 
Grausberg, Gustaw Grochal, Augustyn Grzyb, Stanisław Hutny, Józef 
Jaglarz, Zygmunt Jordan, Franciszek Czesław Klinik, Antoni Kotulski, 
Władysław Krasicki, Jan Krejcza, Jan Krok, Jan Krokowski, Aleksander 
Krzak, Halina Kubalska, Bronisław Kurek, Stanisław Kurek, Jan Ku-
śnierz, Marian Lesiak, Alina Łukowska, Stanisław Marcela, Ludomir 

Mazurek, Józef Michałowski, Michał Mochnacki, Maria Mroczkowska, 
Jan Nasadnik, Stanisław Panek, Włodzimierz Stuss, Ryszard Szerszeń, 
Franciszek Szumidło, Stanisław Szymański, Jadwiga Świątkowska, 
Krystyna Trojanowska, Halina Trypkowa, Zdzisław Turkot, Henryk 
Winklewski, Władysław Włosowicz, Józef Zając, Tadeusz Zięba, Tade-
usz Żelazny. 
 
 

 

Prezesi Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego/Małopolskiego TKKF w latach 1957 - 2020
 

1. Stanisław Marcela    -1957 – 1960 
2. Jan Nasadnik   -1960 - 1975 
3. Jerzy Małecki  -1975 - 1977 
4. Eugeniusz Wierzbicki -1977 - 1978 
5. Tomasz Łopuszyński -1978 - 1990 

 

                     6. Zofia Czupryna    -      1990 - III. 2003 
             7. Leszek Tytko                        - III. 2003 - XI. 2003 (p.o.) 

                     8. Zofia Czupryna                    - XI. 2003 - 2010 
                     9. Jan W. Golc                          -       2010 - XII. 2013 
                   10. Leszek Tytko                        - XII. 2013 - nadal 
 

róćmy na chwilę raz jeszcze do roku 1957, do początków ogól-
nopolskich struktur TKKF, kiedy to Krajowa Narada Aktywu 

Sportowego wysunęła postulat utworzenia masowej organizacji, 
której zadaniem byłoby krzewienie kultury fizycznej wśród szerokich 
mas społeczeństwa. Zgodnie z tym postulatem 12 kwietnia 1957 r. 
Komisja ds. Masowego Wychowania Fizycznego przy Głównym Komi-
tecie Kultury Fizycznej zorganizowała naradę przedstawicieli Woje-
wódzkich Komitetów Kultury Fizycznej, Zrzeszeń Sportowych 
i działaczy byłego „Sokoła”, polecając tworzyć Komisje Organizacyjne 
Zarządów Wojewódzkich TKKF. Krakowski Komitet Kultury Fizycznej 
na tej naradzie reprezentował Zdzisław Mielcarek.  
     W miastach na prawach wojewódzkich, jak: Kraków, Warszawa, 
Poznań, Łódź, początkowo powoływać takiej Komisji nie zalecano, 
gdyż miały tam powstać urzędy wychowania fizycznego. Dopiero 
później Konferencja Założycieli ZG TKKF zaleciła wybór Komisji Organi-
zacyjnych też w miastach, które posiadały prawa wojewódzkie.  
     Wiadomość ta dotarła do Krakowa bardzo późno, dopiero 15 maja 
1957 roku. Na tej podstawie 31 maja w Krakowie zorganizowano 
naradę działaczy kół sportowych, dzielnicowych rad narodowych, 
spółdzielczości pracy i nauczycieli, której gospodarzem był Stanisław 
Szymański - przewodniczący Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej. 
     W trakcie obrad wybrano Komisję Organizacyjną Zarządu Krakow-
skiego TKKF, w składzie: Zygmunt Jordan, Tadeusz Mucha, prof. Anto-
ni Kotulski, Zdzisław Turkot, Zdzisław Mielcarek, Kazimierz Zięba, 
Tadeusz Zięba, Tadeusz Żelazny, Władysław Dudek. Komisja starała 
się nawiązać kontakt z byłymi działaczami TG „Sokół”, m.in. z Karolem 
Bunschem, drem Rozmarynowiczem, lecz sezon letni i urlopowy 
uniemożliwiły kontynuację rozpoczętych poczynań.  
     W dniu 7 czerwca 1957 roku odbyło się posiedzenie Komisji Orga-
nizacyjnej, na które, oprócz jej członków, zaproszono też profesora 
Feliksa Fidzińskiego, proponując mu objęcie funkcji przewodniczącego 
Komisji, oraz prof. Adama Kotulskiego i ob. Borkowskiego, jako kan-
dydatów na wiceprezesa i sekretarza Komisji Organizacyjnej TKKF. 
     Początkowo profesor Fidziński propozycji nie przyjął, tłumacząc ten 
fakt brakiem czasu i zbyt słabym orientowaniem się w zagadnieniach 
TKKF, a zwłaszcza w zagadnieniach stojących przed Komisją Organiza-
cyjną, którą miałby kierować. Również Borkowski funkcji sekretarza 
nie przyjął, więc w początkowym okresie Komisja prowadziła działal-
ność bez personalnego kierownictwa.  

    Z uwagi na wyjazd większości członków Komisji Organizacyjnej na 
urlopy praca Komisji w niepełnym składzie była utrudniona, stąd też 
zaistniała konieczność poszerzenia jej składu o nowych członków, 
którymi zostali: Roman Domnik, Włodzimierz Stuss, Józef Czerwiński 
i Bolesław Grausberg. Prace wokół zorganizowania Konferencji Zało-
życieli Zarządu Krakowskiego TKKF rozpoczęto dopiero w lipcu 1957 r.  
     24 lipca, na konferencji Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej, 
w obecności przedstawicieli Komisji Organizacyjnej, tym razem profe-
sor Feliks Fidziński funkcję przewodniczącego Komisji przyjął, z za-
strzeżeniem, że zajmie się tylko sprawami programowymi Towarzy-
stwa, a stroną organizacyjną mógłby się zająć Bolesław Grausberger. 
     Mimo piętrzących się od początku trudności, takich jak: późne 
upoważnienie ze strony ZG TKKF do zorganizowania samodzielnego 
Zarządu TKKF na terenie Krakowa, skutki reorganizacji Krakowskiego 
Komitetu Kultury Fizycznej, niepełne zrozumienie zadań i celów TKKF 
oraz niechęć do nowotworzonych organizacji i obawa przed nawro-
tem do sportu wyczynowego, Komisja Organizacyjna dokładała wszel-
kich starań, aby przełamać te obawy i trafić do jak największej liczby 
zwolenników masowego wychowania fizycznego. 
     Dopiero 17 września 1957 r. wybrano ścisłe Prezydium Tymczaso-
wego Zarządu Miejskiego Krakowskiego TKKF w składzie: prof. Feliks 
Fidziński - prezes, Maria Mroczkowska i Włodzimierz Stuss - wicepre-
zesi, Bolesław Grausberg - sekretarz urzędujący, Jadwiga Pykosz - 
skarbnik oraz Józef Czerwiński i Zygmunt Jordan - członkowie. 
     W dniu 15 listopada 1957 roku, z uwagi na zły stan zdrowia, prof. 
Feliks Fidziński złożył rezygnację z funkcji prezesa Tymczasowego 
Zarządu Miejskiego Krakowskiego TKKF, a obowiązki prezesa przejął 
wiceprezes Włodzimierz Stuss.   
     25 marca 1958 roku w Krakowie odbył się I Zjazd Miejski Delega-
tów Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, na 
którym powołano Zarząd Miejski TKKF w 33. osobowym składzie. Na 
pierwszym posiedzeniu wyłoniono Prezydium, w którego skład weszli: 
Włodzimierz Stuss – prezes, Maria Mroczkowska i Hieronim Bielecki – 
wiceprezesi, Roman Domnik – sekretarz, Jadwiga Pykosz – skarbnik 
oraz Marian Rataj, Krzysztof Szlęk, Stanisław Rzyczniak, Jerzy Sołtys 
i Zygmunt Jordan – członkowie Zarządu.  
     Odtąd, równolegle z Zarządem Wojewódzkim Krakowskiego TKKF, 
w Krakowie oficjalnie funkcjonował też Zarząd Miejski Krakowskiego 
TKKF. W latach 1957 – 1968 funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Kra-
kowskiego TKKF pełnili wymienieni poniżej działacze. 
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Prezesi Zarządu Miejskiego Krakowskiego TKKF w latach 1957 – 1968 
 

♦ Feliks Fidziński  
(Prezes Tymczasowego Zarządu Miejskiego Krakowskiego TKKF)    

do 15.11.1957 r. 
♦ Włodzimierz Stuss                   - 1957 – 1961 r. 
♦ Jan Samp                    - 1961 – 1965 r. 
♦ Stanisław Nowakowski                   - 1965 – 1966 r. 
♦ Wiesław Zieliński                   - 1966 – 1968 r. 

     

 dniu 23 marca 1968 roku odbył się Zjazd Połączeniowy Zarządu 
Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF i Zarządu Miejskiego Kra-

kowskiego TKKF w Krakowie, tworząc jedną organizację wojewódzką - 
Zarząd Wojewódzki Krakowskiego TKKF w Krakowie. 

Prezesi Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Nowym Sączu w latach 1975 - 1999 
 

♦ Wiesław Lachowicz  - 1975 – 1977 
♦ Adam Smoter   - 1977 – 1981 
♦ Wiesław Lachowicz   - 1981 – 1990 
♦ Józef Chudy    - 1990 – 1999 

 

Prezesi Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Tarnowie w latach 1975 - 1999 
 

♦ Mieczysław Sobol                 - 1975 – 1977 
♦ Adolf Prosowicz                   - 1977 – 1983 
♦ Kazimierz Kijak                   - 1983 – 1986 
♦ Henryk Rajczyk                   - 1986 – 1990 
♦ Kazimierz Kijak                                     - 1990 – 1997 
♦ Krzysztof Czyż                  - 1997 – 1999 

     

1 listopada 1999 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krakowskie-
go TKKF, na którym wybrano pierwszy Zarząd Wojewódzki Mało-

polskiego TKKF, a jego prezesem została Zofia Czupryna, pełniąc po-

wierzoną jej funkcję do roku 2002. W roku 2003 przez 8 miesięcy 
obowiązki prezesa Małopolskiego TKKF pełnił Leszek Tytko. 

 

Honorowi Członkowie Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF począwszy od roku 2001 
 

rzysztof Gӧrlich i Ewa Bielecka (jako Przewodniczący Rady Przy-
jaciół MTKKF), Edward Paszek, Kazimierz Kraj, Adam Dobrowol-

ski, Stanisław Dziedzic, Kazimierz Fliśnik, Jerzy Gembala, Marek Ha-
reńczyk, Andrzej Hyży, Andrzej Jaesche, Józef Kantor, Stanisław Kra-
cik, Marian Kuczaj, Józef Lassota, Marek Łatas, Jan Okoński, Jerzy 
Pantera, Kazimierz Sas, Wiesław Woda, Jan Golonka, Stanisław Kogut, 
Władysław Wnętrzak, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Cholewa, Józef 
Kantor, Jerzy Lysy, Kazimierz Chrzanowski, Jan Musiał, Stanisława 

Urbaniak, Marian Zalewski, Bolesław Żaba, Zofia Czupryna, Henryk 
Gawron, Adam Gessler, Jerzy Kubiniec, Janusz Majcher, Marcin Ka-
perski, Edward Mleczko, Jancenty Musiał, Marcin Pawlak, Stanisław 
Początek, Ireneusz Raś, Krzysztof Szczerski, Stanisław Szczurek, Paweł 
Rejdych, Tomasz Wilk, Andrzej Madej, Marek Gabzdyl, Stanisław 
Wójcik, Jolanta Zajączkowska, Tadeusz Ambroży, Marian Cycoń, Grze-
gorz Czajka, Ryszard Ścigała, Edward Stawiarz i jeszcze kilka innych 
osób, których być może nie wymieniłem. 

 
o 23 marca 2013 roku, do czasu odbycia XVIII Wojewódzkiego 
Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopolskiego TKKF, godność 

Honorowego Członka Małopolskiego TKKF nadano łącznie 126 działa-

czom naszego Towarzystwa, a tytuł „Zasłużony Działacz Małopolskie-
go TKKF” otrzymało ok. 150 działaczy.  

 
ok 2003, pierwszy po Jubileuszu 45.lecia TKKF, był rokiem wytę-
żonej pracy, zmian i wielu zdarzeń w działalności Małopolskiego 

TKKF. W życiu społeczno-gospodarczym i ekonomicznym kraju postę-
powały znaczne zmiany. Niestety nasilały się także bariery, wynikające 
między innymi z niskiego usytuowania kultury fizycznej w hierarchii 
potrzeb społecznych, niewystarczających budżetowych środków 
finansowych, kierowanych przez państwo i samorządy lokalne na 
rozwój kultury fizycznej i małej dostępności do bazy materialnej, które 
ograniczały rozwój sportu masowego.  
       Rok 2003 był także rokiem XIV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 
Małopolskiego TKKF, lecz nim do tego dojdziemy, jeszcze kilka istot-
nych faktów. W wywiadzie, jakiego udzieliła gazecie „Dziennik Polski” 
Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna, czytamy:  
     Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej powstało w Polsce na bazie 
przemian październikowych w r. 1957 (po tzw. odwilży Gomułkowskiej). Wzro-
sła wtedy aktywność społeczna, swobodniej mógł się rozwijać ruch sportowy.  
     U narodzin TKKF było sporo osób, działających jeszcze w przedwojennym 
„Sokole”. Spośród jego założycieli wymienię Stanisława Marcelę, wieloletniego 

naszego ofiarnego działacza i Krystynę Trojanowską. Oczywiście ludzi zasłużo-
nych dla TKKF było wielu.  
     Deklaracja, jaką przyjął u zarania swego istnienia TKKF, była na wskroś 
nowatorska, przetrwała próbę czasu i jest żywa do dziś. TKKF zwrócił uwagę na 
potrzebę sportu, ruchu, rekreacji dla wszystkich ludzi, najszerszych warstw 
społecznych. Propagował sporty, potrzebne dla zachowania tężyzny fizycznej, 
różnicował je od stopnia wieku i zaawansowania, a więc zachęcał do ćwiczeń 
każdego. Wprowadzał zarazem wiele nowinek ze świata.  
     To w TKKF narodziły się początki sportów walki, badmintona, czy ringo. To 
właśnie z ognisk TKKF wyłoniły się organizacyjnie te dyscypliny. Odzew na 
oferty był natychmiastowy, a zainteresowanie propozycjami TKKF olbrzymie. 
TKKF w Krakowie przeżył kilka przeobrażeń – jak cały ten ruch w kraju. Naj-
pierw w naszym regionie działalność koordynowały Zarząd Wojewódzki 
i Zarząd Miejski – ten drugi tylko dla Krakowa.  
     W roku 1968 scalono oba Zarządy, a TKKF wtedy poprowadził zasłużony 
działacz Jan Nasadnik - to wówczas przeżywano największy rozwój. W woje-
wództwie mieliśmy około 600 ognisk i klubów, zrzeszających ponad 100 tysięcy 
członków. Co roku w siedmiu tysiącach imprez w regionie brało udział ok. 280 
tys. osób - wszyscy przychodzili spontanicznie, pod tym względem TKKF był 
największą masową organizacją. Zaczęto rozwijać specjalistyczne zespoły 
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ćwiczebne, jak „Bieg po zdrowie”, wielką popularnością cieszyły się sztuki walk 
wschodu, ale po reorganizacji administracyjnej w kraju i  wprowadzeniu 49 
województw, ruch TKKF osłabł. Coraz trudniej było o środki finansowe i bazę 
dla ćwiczących. W latach 90 (…), w nowych warunkach gospodarczych kraju, 
tylko dzięki ofiarności działaczy i wsparciu ludzi dobrej woli TKKF przetrwało, 
choć utraciliśmy część kół.  
     W roku 1999, w nowych warunkach podziału administracyjnego kraju, znów 
mamy jeden Zarząd Wojewódzki na całą Małopolskę. Nie tracąc stanu posia-
dania, chcemy poszerzać pole działania. 
     Na nadmiar środków finansowych TKKF nie narzeka, jednak fundusze limitu-
ją nasze poczynania, także brak większej bazy, więc musimy korzystać z wy-
najmu. Jesteśmy organizacją pozarządową, środki na nasze potrzeby otrzymu-
jemy w porozumieniu z samorządem lokalnym. Mamy też możliwość ubiegania 
się o fundusze w Urzędzie Miasta. Czasy są ciężkie, ale nie brak nam sojuszni-
ków, pomocy udzielają nam: AWF, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Park 
Wodny, media przekazu – z „Dziennikiem Polskim” i inni. 

     Stale wychodzimy z ofertami imprez, kursów instruktorskich czy sportowych 
- na przykład doskonalenia pływania. Nieprzerwanie pracują nasze ogniska, 
a największe ich skupiska są w Krakowie, Bochni, Tarnowie, Nowym Sączu, 
Niepołomicach, Zakopanem; mamy ich w województwie 85, zespołów ćwi-
czebnych 400 – od gimnastyki, po sporty walki.  
     Ogniska i koła TKKF zrzeszają 10 tys. członków, mamy też 500 dyplomowa-
nych instruktorów. To nasza armia, która oddaje swój czas, by zachęcać do 
sportu, organizować zajęcia dla innych. Co roku w naszym regionie organizo-
wanych jest ok. 1500 imprez.  
     Trzeba pamiętać, że TKKF adresuje swoją ofertę do wszystkich grup społecz-
nych – od najbogatszych do bezrobotnych. Do nas przychodzą poćwiczyć ci, 
których nie stać na korzystanie z nowych, ale drogich „fitness clubów” itp. TKKF 
jest otwarte na każdego, nie zarabia na uczestnikach, bo wpisany ma inny cel – 
misję krzewienia sportu i rekreacji wśród całego społeczeństwa. 

     Do dalszej historii Małopolskiego TKKF wrócimy w następnym 
wydaniu Nr 15 „Kuriera Małopolskiego TKKF”, a teraz przejdźmy do 
aktualnych wydarzeń z życia i działalności naszego Towarzystwa. 

 

*  „Familiada – żyj zdrowo i wesoło”  * 
 

 dniu 22 września 2020 roku, w ramach Budżetu Obywatelskie-
go, na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144 na os. Bohaterów Września 13, i na terenie 

Parku Mistrzejowickiego w Nowej Hucie, odbyła się coroczna impreza 
pn. „Familiada – żyj zdrowo i wesoło”. Organizatorem tej integracyj-
nej imprezy było Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-

nej, a jej uczestnikami byli uczniowie SP nr 144 (215 uczniów) wraz 
z zaproszonymi rodzicami.  
     Celem „Familiady” było propagowanie zdrowego stylu życia, inte-
gracja środowiska lokalnego i społeczności szkolnej poprzez rywaliza-
cję sportową i wspólne przeżywanie emocji, jako zawodnik i kibic. 
     W programie imprezy było m.in.: 
- spotkanie uczestników „Familiady” na boisku szkolnym, powitanie, 
omówienie programu, zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych, 

- bieg na orientację po Parku Mistrzejowickim, połączony z quizem, 
dotyczącym Patrona Szkoły, 
- konkurencje sprawnościowe na terenach zielonych szkoły, połączo-
ne z quizem o tematyce prozdrowotnej, 
- turniej piłki siatkowej na boisku szkolnym, 
- konkurs plastyczny pod hasłem „Bądź zdrów-trzymaj formę”, 
- podsumowanie rywalizacji, rozdanie nagród i upominków, 
- zakończenie, podziękowania dla uczestników i organizatorów. 
     Otwarcie imprezy odbyło się w obecności Dyrektora Szkoły Nr 144 
Stanisława Piecha, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-
Północ” Elżbiety Okine -Tyrkiel, prezesów Małopolskiego TKKF Leszka 
Tytko i Karola Oleksy, pomysłodawczyni projektu Doroty Radomskiej 
oraz nauczycieli WF szkoły, wolontariuszy, studentów AWF i pracow-
ników Małopolskiego TKKF.  
     Główną częścią „Familiady” był bieg na orientację po Parku Mi-
strzejowickim, połączony z quizem, dotyczącym Patrona Szkoły. 
W biegu wzięło udział 45 uczniów, podzielonych wcześniej na trzy-
osobowe grupy. Każdy z uczniów otrzymał mapkę terenu z oznaczo-
nymi dziesięcioma punktami. Na każdym punkcie uczestnicy biegu 
odpowiadali na pytania, dotyczące Patrona Szkoły. Pytania obejmo-
wały zakres wiedzy z programu szkoły podstawowej z historii. Tym 
sposobem zaakcentowano obchodzone corocznie we wrześniu Święto 
Patrona Szkoły. Każdy zespół musiał zmieścić się w limicie czasowym, 
który obejmował przebiegnięcie trasy i odpowiedzi na pytania. Wyniki 
quizu zostały podsumowane i podane do wiadomości.  
     Zwycięzcy i pozostali uczestnicy biegu zostali nagrodzeni. Pierwsze 
miejsce zajął zespół klasy 8d w składzie: Natalia Czajka, Kinga Knapik, 
Zuzanna Mazur. Równolegle na boiskach szkolnych odbywały się: 
• turniej piłki siatkowej, z udziałem dziesięciu zespołów (5 kobiecych 
i 5 męskich). Turniej odbywał się wg ustalonego regulaminu. Wyło-
niono zwycięzców w grupie dziewcząt i chłopców: 
- drużyna żeńska: Rylewicz Joanna, Wiktoria Dudek, Julia Błach.  
- drużyna męska: Mateusz kowalski, Filip Śliwiński, Kacper Sikora. 
• Sprawnościowy tor przeszkód, połączony z quizem, dotyczącym 
tematyki prozdrowotnej (prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu 
życia, aktywnego spędzania czasu wolnego). Uczniów podzielono na 
grupy, w których byli uczniowie objęci integracją.  Wyniki po podsu-
mowaniu zostały podane do wiadomości, a uczestnicy toru przeszkód 
tej zostali nagrodzeni. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: 

- strzały na bramkę: Franciszek Potaczek, Szymon Oziębło, Jakub Stachurski, 
- drużynowy skok w dal: Patryk Gawor, Szymon Foltyn, Sebastian Wawro, 
- Tor z piłkami lekarskimi: Patrycja Koruba, Wiktoria Wójcik, Mateusz Foltyn, 
- Rzuty obręczami: Filip Maj, Bartek Ziółko, Paweł Kopeć, Gerard Dziwiński, 
- Drabinka koordynacyjna: Patrycja Koruba, Wiktoria Wójcik, Mateusz Foltyn, 
- Sztafetowy tor przeszkód: Nikola Zych, Urszula Piekara, Alan Piaskowy. 

     Ostatnią częścią „Familiady” był konkurs pod hasłem „Bądź zdrów-
trzymaj formę” oraz propozycja hasła, zachęcającego do zdrowego 
trybu życia. Praca odbywała się w zespołach, w przygotowanym do 
tego celu miejscu. Zespoły pracowały przez cały czas trwania imprezy. 
Wszystkie prace konkursowe wyeksponowano na tablicach szkolnych. 

W 

 Park Mistrzejowicki - miejsce biegu na orientację podczas Familiady. 

Oficjalne otwarcie „Familiady” z udziałem Dyrektora SP nr 144 Stanisła-
wa Piecha, Prezes SM „Mistrzejowice – Północ” Elżbiety Okine –Tyrkiel, 

Prezesa ZW MTKKF Leszka Tytko i Wiceprezesa Karola Oleksego oraz 
pomysłodawczyni projektu Doroty Radomskiej. 



 
 

-7- 

     W związku z tym, że wszystkie prace zachwyciły uczestników kon-
kursu, nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Wszyscy uczestnicy zostali 
wyróżnieni i nagrodzeni. Upominkami rzeczowymi, okolicznościowymi 
medalami i butonami nagrodzono i wyróżniono również wszystkich 
uczestników „Familiady”, którzy otrzymali także pakiety żywieniowe.  

     Na zakończenie podziękowano uczestnikom „Familiady” i jej orga-
nizatorom za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie tej imprezy. 
     Wszystkie działania programowe przebiegały z zachowaniem 
szczególnych zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych pod nadzo-
rem sędziów, nauczycieli i wolontariuszy. 

 

 

 

 

Siatkarze „Volley Team Balviten”  

 z „Pucharem  Prezydenta M. Krakowa” 

zorem ubiegłych lat w sobotę 26 września 2020 roku odbyły się 
XII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Siatkówce Kobiet i Męż-

czyzn o „Puchar Prezydenta M. Krakowa”. Organizatorem Mistrzostw 

był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. W rozgrywkach kobiet, 
które przeprowadzono w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 89 W 

Uczestnicy „Familiady” na boisku SP 144. Uczestnicy „Biegu na orientację” wyruszają na trasę. 

Z nagród i upominków cieszyli się wszyscy uczestnicy „Familiady” 
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na osiedlu Piastów, uczestniczyło 5 zespołów. Zawody kobiet rozegra-
no systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów. 

     W turnieju zwyciężyła drużyna KS „Bronowianka”, miejsce II zajął 
zespół FC „Silesia”, III TKKF „Apollo”, IV „Volley „ Gliwice, a miejsce V 
„Netmix” Kraków. MVP turnieju zostały zawodniczki: 
- Natalia Zasępa – KS „Bronowianka, 
- Dorota Szymska – TKKF „Apollo”, 
- Ilona Kozłowska – „Netmix” Kraków, 
- Paulina Kopeć – FC „Silesia”. 

     W klasyfikacji kobiet dwa najlepsze zespoły zostały nagrodzone 
okolicznościowymi statuetkami, medalami, nagrodami rzeczowymi 

i dyplomami, a pozostałe drużyny pamiątkowymi dyplomami. 
    W klasyfikacji mężczyzn pierwsze trzy zespoły nagrodzono okolicz-
nościowymi statuetkami, medalami i dyplomami, a pozostałe zespoły 
pamiątkowymi dyplomami. 
     Wyróżnione zawodniczki i zawodnicy zostali uhonorowani okolicz-
nościowymi statuetkami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami.  
 

  

 
     Mistrzostwa mężczyzn rozegrano w Centrum Rozwoju „Com Com 
Zone” przy ul. Ptaszyckiego w Nowej Hucie z udziałem 12 drużyn. 
     W półfinałach zmierzyły się drużyny: Siatkarze z Majami – TKKF 
„Apollo” oraz „Volley Team Balviten” – „4 FUN”. Z pierwszego półfina-

łu, po „tie-breaku”, do finału awansował zespół „Siatkarze z Majami”, 
a z półfinału drugiego drużyna „Volley Team Balviten”.  
     W finale, też po „tie-breaku”, zwyciężył zespół „Volley Team Balvi-

te”, zdobywając „Puchar Prezydenta M. Krakowa”, a miejsce II zajęli 
„Siatkarze z Majami”.   
     W walce o miejsce III, po kolejnym „tie-breaku”, zwyciężyła druży-
na „4 FUN”, a miejsce IV zajęło TKKF „Apollo”. Kolejne miejsca 

w Mistrzostwach zajęły drużyny: 
- m-ce V-VII:  „Volley Stars”, „Euforia”, „Black Salami”,  
- m-ce VIII- IX: „Wataha Yorków”, „EMTS Tuje”, 
 - m-ce X-XII: „Andrzeje”, „EVT”, „Nie tylko mentalnie niezwyciężeni”. 
     Najlepszymi siatkarzami Mistrzostw – MVP zostali: 
- Jarosław Gorywoda – „Volley Team Balvitena”, 
- Maciej Adamski – „Siatkarze z Majami”, 
- Andrzej Kazek –„ 4 FUN”, 
- Mateusz Porosło – TKKF „Apollo”. 
     Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF nad sprawnym prze-
biegiem Mistrzostw pieczę sprawowali: Leszek tytko – Prezes ZW 
MTKKF, Karol Oleksy – Sędzia Główny Mistrzostw i Tadeusz Kowalczyk 
– Śędzia Techniczny Mistrzostw. Ponadto obsługę sędziowską Mi-
strzostw zabezpieczali: Leszek Ciuła, Andrzej Szymczyk, Lechosław 
Gajda, Bogdan Pierucki i Stanisław Obszański. Obsługę fotograficzną 
w rozgrywkach kobiet sprawował Mikołaj Opach, natomiast w roz-
grywkach mężczyzn Karol Oleksy. Stronę medialną Mistrzostw zabez-
pieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
 

Mecz pomiędzy zespołami KS „Bronowianka” i TKKF „Apollo” Kraków. Prezes MTKKF Leszek Tytko dekoruje siatkarki KS „Bronowianka”. 

Siatkarki „Bronowianki” Kraków liderkami Mistrzostw. Siatkarze „Volley” Team Balvite - zwycięzcy Mistrzostw - w towarzy-
stwie sędziów - Karola Oleksego i Tadeusza Kowalczyka  

z Małopolskiego TKKF. 

Po prawej „Siatkarze z Majami” - II miejsce w Mistrzostwach. 
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*  19 Rodzinny Rajd Rowerowy w Wadowicach  * 
 

zanowni Państwo! Już po raz dziewiętnasty w niedzielę 20 wrze-
śnia 2020 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy w Wadowicach. 

Organizatorem tej integracyjnej imprezy Ognisko TKKF „Leskowiec" 
w Wadowicach, a jej współorganizatorem Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Krakowie.  
     W skład Komitetu Organizacyjnego Rajdu wchodzili: Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Karol Oleksy, Prezes 
LKS „Chełm” Stryszów – Marian Wieczorek, Kierownik Wydziału Pro-
mocji Gminy Wadowice – Agata Targosz – Storch, Kierownik Referatu 

Działalności Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzy-
dowskiej – Agnieszka Studnicka, Szef Zarządzania Kryzysowego Urzę-
du Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Sławomir Gołota.  
     Honorowy patronat nad tą coroczną imprezą objęli Witold Kozłow-
ski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Bartosz Kaliński – 
Burmistrz Wadowic. Komitet Honorowy imprezy tworzyli: Starosta 
Wadowicki – Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej – 
Augustyn Ormanty, Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF – Zofia 
Czupryna, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – 
Leszek Tytko, Kustosz Sanktuarium Pasyjno Maryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej – o. Konrad Cholewa OFM, Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Wadowicach – Bożena Łabuś.  
     Tym razem trasa Rajdu prowadziła z Wadowic przez Stryszów do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. W sumie do przejechania było 31 kilome-

trów. Start odbył się tradycyjnie przez  Spółdzielnią  Mieszkaniową na 
Osiedlu Kopernika 10 w Wadowicach. Oficjalnego otwarcia Rajdu 
dokonały Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach pani Bo-
żena Łabuś oraz Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 
pani Halina Kulbacka.  
     Pogoda dopisała, w dosyć wymagającą trasę wyruszyło blisko 50 
uczestników, wszyscy pojawili się również na mecie. Na półmetku, 
który zorganizowano na stadionie LKS „Chełm” w Stryszowie, dla 
uczestników Rajdu organizatorzy przygotowali pokazy konkurencji 

sportowo-rekreacyjnych, zaś Wiceprezes PZKol Tomasz Kramarczyk 
zaprezentował pokaz kolarskich dyscyplin olimpijskich.  
     Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF konkurencje rekreacyj-
ne prowadzili: Leszek Tytko, Karol Oleksy, Tadeusz Kowalczyk, Karoli-
na Widła i dwie studentki AWF, odbywające praktykę w Małopolskim 
TKKF. Obsługę fotograficzną Rajdu zabezpieczał Mikołaj Opach.  
     Na mecie w Kalwarii Zebrzydowskiej wręczono nagrody i wyróżnie-
nia. Odbyło się też  losowanie nagród, w tym nagrody główniej, którą 
był rower. Honorowym gościem imprezy był min. Wiceprzewodniczą-
cy Rada Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, który wręczył okoliczno-
ściowy Medal z okazji 70.lecia Nowej Huty wybitnemu kolarzowi 
Bogdanowi Koraszewskiemu, oraz monografię sportu i rekreacji pt. „O 
Nowej to Hucie są słowa”, autorstwa Władysława Łopatki, Henrykowi 
Kazimierskiemu - nowohuckiemu działaczowi samorządowemu 
i sportowemu. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek i na modlitwę 
w kalwaryjskim sanktuarium. 

 

 

S 

Pamiątkowe ujęcie z XIX Rajdu Rowerowego na półmetku w Stryszowie. 
Od lewej: Henryk Kazimierski – działacz sportowo-samorządowy, Leszek 

Tytko – Prezes MTKKF, Zofia Czupryna - Honorowa Prezes MTKKF i Bogdan 
Koraszewski (były kolarz) - Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej. 

Grono organizatorów Rajdu na półmetku  
Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Stryszowie . 

Migawki z trasy XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Postój uczestników Rajdu przy przydrożnej kapliczce. 
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XXVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 
w Tenisie Stołowym 

 
 niedzielę 11 października 2020 roku w dużej hali sportowej KS 
„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A odbyły się zaległe XXVIII 

Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Łącznie w im-
prezie wzięło udział 136 uczestników, w tym 88 zawodniczek i zawod-
ników w grach pojedynczych i deblu, oraz sędziowie, organizatorzy, 

rodzice i opiekunowie ekip. Zawodnicy reprezentowali następujące 
kluby sportowe, ogniska TKKF i miejscowości: KS „Sokół” Zakopane, 
Proszowice, Nowe Brzesko, Żabno, LUKS Skrzyszów, Siepraw, MKS 
KSOS Kraków, GOK Charsznica, Podłęże, Wieliczka, MOKSiR Czchów,  
UKS „Rokicie” Szczytniki, SP 85 Kraków, Golkowice, Brzesko, Tarnów, 
Stowarzyszenie „Siemacha”, Wierzchosławice,  Rząska i Kraków. Za-
wody rozegrano w kategoriach kobiet i mężczyzn w następujących 
grupach wiekowych:  
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, 60+, 
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+. 
     Otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes Małopolskiego TKKF Leszek 
Tytko przy współudziale organizatorów i sędziów Krakowskiego OZTS. 
I. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zwyciężyli: 
- wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Aleksandra Karolczuk (GOK 
Charsznica), miejsce II zajęła Zuzanna Mardosz (UKS „Rokicie” Szczyt-
niki), miejsce III Aleksandra Foszcz (Siemacha), a miejsce IV Natalia 
Hajduga (MOKSiR Czchów).  
- w kategorii dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Urszula Jambur (GOK 
Charsznica). 
- wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Dorota Nowacka KS „Joola”), 
miejsce II zajęła Joanna Piątek (GOK Charsznica), miejsce III Ewelina 

Piotrowska, a IV Monika Foszcz (Siemacha).  
- w kategorii kobiet 60+ zwyciężyła Agnieszka Maciejowska (Kraków). 
- w grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Nikodem Nagel (MOKSiR 
Czchów), miejsce II zajął mikołaj Pilch (Podłęże), miejsce III Dawid 
Tomkowski (MOKSiR Czchów). 

- Wśród chłopców 11-15 lat zwyciężył Kacper Pilch (Podłęże), miejsce 
II zajął Kacper Nagel (MOKSiR Czchów), III Kajetan Kanownik (MOKSiR 
Czchów), a IV Tomasz Nieć (MOKSiR Czchów). 
W kategorii mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Andrzej Dźwig (Siepraw), 

miejsce II zajął Wojciech Waliczek, a III Grzegorz Winkler (Żabno). 
- wśród mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Mariusz Bochenek (Kraków), 
miejsce II zajął Marek Stoszko (Tarnów), a III Paweł Ślazyk (Kraków). 
- wśród zawodników 60+ zwyciężył Wiesław Rygiel (Kraków), miejsce 
II zajął Tomasz Opioła (Żabno), miejsce III Andrzej Bacz (MOKSiR 
Czchów), a IV Henryk Mryc (Rząska). 
- w grach deblowych „open” zwyciężyła para: Grzegorz Winkler-Paweł 
Winkler, miejsce II zajęła para: Kacper Kostrzewa-Michał Pilch, 
a miejsce III para: Kacper Nagel-Kajetan Kanownik. 
II. Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była Martyna Chmiel (Kra-
ków), a zawodnikiem najmłodszym Adam Ruciński (Wieliczka). 
III. Najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach i grupach wieko-
wych, w grach pojedynczych i deblu, otrzymali pamiątkowe statuetki, 
medale, okolicznościowe plecaczki z nadrukiem Mistrzostw i pamiąt-
kowe dyplomy. Ponadto dla wszystkich zawodniczek i zawodników do 
lat 15 organizatorzy zabezpieczyli napoje chłodzące (soczki i wodę 
mineralną) oraz słodycze.  
IV. W klasyfikacji na najliczniejszą ekipę zwyciężyła ekipa Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie, która przybyła na 
Mistrzostwa w 14.osobowym składzie. Miejsce II zajęła ekipa Szkoły 
Podstawowej Nr 85 z Nowej Huty, a miejsce III reprezentacja Ludowo 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Skrzyszów. Wyróżnione ekipy 
otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy. 
V. Nad organizacyjnym przebiegiem imprezy osobiście pieczę spra-
wował Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek 
Tytko, który wręczał nagrody i wyróżnienia najlepszym zawodnikom 
i najliczniejszym ekipom, a nad sprawami księgowo-organizacyjnymi 
Mistrzostw i weryfikacją zawodników czuwała pani Katarzyna Szwed 
z Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
VI. Sędzią głównym turnieju był Władysław Łopatka z Małopolskiego 
TKKF, a prowadzącymi imprezę byli Józef Mierzwa i Andrzej Wieczo-
rek z Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 
VII. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 
VIII. Medialnie imprezę zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”. 
IX. Mistrzostwa odbyły się z uwzględnieniem środków i zasad bezpie-
czeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. Zgodnie z Regulami-
nem Mistrzostw zawody przeprowadzone z zachowaniem obowiązu-
jących obostrzeń sanitarnych. 

W 

Grają najmłodsi debliści XXVIII Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
 w Tenisie Stołowym.  

Trofea z rąk prezesa Małopolskiego TKKF Leszka Tytko odbierają opie-
kunki najliczniejszych ekip XXVIII Mistrzostw Małopolskiego TKKF 

w Tenisie Stołowym: I miejsce MOSiR Czchów, II miejsce SP 89 Nowa 
Huta, III miejsce LUKS Skrzyszów. 

Dekoracja najmłodszej zawodniczki i najmłodszego Zawodnika XXVIII 
Mistrzostw MTKKF w Tenisie Stołowym. 
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Dorota Nowacka – zwyciężczyni kategorii kobiet 16-60 lat XXVIII Mistrzostw MTKKF w Tenisie Stołowym - wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i świata 

osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Obecnie Dorotka przygotowuje się do paraolimpiady w Tokio – Japonia. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Najlepsze panie w kat.16-60 lat. I miejsce Dorotka Nowacka,  
II Joasia Piątek, III Ewelina Piotrowska, IV Monika Foszcz. 

 

Kat chłopców do lat 10. I miejsce Nikodem Nagel, 
II Mikołaj Pilch, III Dawid Tomkowski. 

Najlepsze pary deblowe Mistrzostw. Kategoria chłopców 11-15 lat. I miejsce Kacper Pilch,  
II Kacper Nagel, III Kajetan Kanownik, IV Tomasz Nieć. 
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* XV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Szachach * 

 

o raz 15, mimo obostrzeń pandemicznych, w ramach Otwartych 
Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Szachach został rozegrany 

turniej o krakowskiego „Lajkonika”, który również tym razem zawitał 
do Dobczyc. Rygory sanitarne postawiły przed organizatorami szereg 
wymogów i wyzwań, którym musieli sprostać i jak się wydaje podołali 
im. W turnieju wzięło udział 41 osób grających w dwóch grupach.  
     W grupie „open” zagrało 19 szachistów, a w grupie dzieci urodzo-
nych w r. 2006 i młodszych (do 1400") 22 dzieci. Atmosfera sportowa 
był gorąca, mimo tego, że kibice dla zachowania rygorów sanitarnych 
musieli pozostać poza terenem sali gry i korzystać z pięknej aury, 
która przyszła niespodziewanie po kilku deszczowych dniach.  
     Od strony sportowej o zachowanie zasad sportowej rywalizacji 
dbali sędziowie Bartosz Ślęczka i Władysław Kowalewski. Uczestnicy 
turnieju zostali przywitani przez członka Prezydium Zarządu Woje-

wódzkiego Małopolskiego TKKF Andrzeja Staszczyka oraz kierownika 
sekcji szachowej „Dominik”. Zawodnicy grali na dystansie 7 rund 
z tempem 30 minut dla najmłodszych i tempem 10 + 5 minut dla 
bardziej zaawansowanych graczy. Po ponad czterech godzinach losy 

statuetek w obu grupach grających zostały przesądzone, a sędziowie 
mogli ogłosić oficjalne wyniki. A oto i one.  
Grupa A:  
1. Karolina Serafin – „Szachownica” Kłaj (jako najlepsza dziewczyna). 
2. Szymon Cygan - Ognisko TKKF w Dobczycach. 
3. Jan Paszyński - Pogórska Wola.  
     Nagrody dla najlepszych zawodników urodzonych w 2013 roku 
trafiły do Wojciecha Jamki oraz Mileny Zapały. 
Grupa B: 
1. Piotr Widła - TKKF Drogowiec Kraków. 
2. Grzegorz Słabek - TS „Wisła” Kraków - najlepszy senior. 
3. Ksawery Bartman - MKS MOS Wieliczka - najlepszy 18 latek.  
     Najlepsza kobieta: Natalia Górnisiewicz - TKKF Dobczyce. 
     Oprócz tradycyjnych Lajkoników, statuetek, medali i dyplomów do 

6 miejsca włącznie zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczo-
wymi oraz bonami pieniężnymi, ufundowanymi przez Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF. Mamy nadzieje, że i ta edycja znalazła 
uznanie w oczach zawodników i będziemy mieli okazję spotkać się 
ponownie za rok w znacznie lepszych warunkach, a COVID-19 pozo-
stanie jedynie niemiłym wspomnieniem. Do zobaczenia. 

 * „Puchar Lata” w tenisie ziemnym * 
 

ednym z krakowskich Ognisk w strukturze Małopolskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest Ognisko „Raj” w Krako-

wie, któremu prezesuje Jan W. Radzikowski – prezes Wojewódzkiej 

Komisji Rewizyjnej Małopolskiego TKKF.  
     To stosunkowo młode Ognisko, utworzone w roku 2003, jest ucie-
leśnieniem społecznikowskiej pasji jego twórcy - Janka Radzikowskie-
go, o czym już wcześniej w jednym z numerów „Kuriera” pisałem.  
     Oprócz gry w szachy członkowie Ogniska „Raj” systematycznie 
grają w tenisa ziemnego – latem na wolnym powietrzu, zimą w hali, 
dzięki pomocy KS „Bronowianka”, we współpracy z Krakowską Radą 
Seniorów. Ponadto kilkakrotnie w ciągu roku członkowie tego Ogniska 
odbywają wycieczki rowerowe w okolice Krakowa. Ognisko utrzymuje 
robocze kontakty i współpracuje z zaprzyjaźnionym Ogniskiem TKKF 
„Hejnał” - jednym z najstarszych Ognisk TKKF w Krakowie.  
     Właśnie w dniu 4 sierpnia 2020 roku, na kortach KS „Bronowian-
ka”, Ognisko „Raj" zorganizowało elitarny wewnętrzny Turniej Tenisa 
Ziemnego o „Puchar Lata - 2020".  
     Udział w zawodach wzięło 6 uczestników: Jan Radzikowski-prezes 
Ogniska, Zdzisław Rakoczy - wiceprezes i skarbnik, Władysław Koczu-
rek - wiceprezes, a zarazem sekretarz, Jerzy Traple - Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Ogniska. Dwóch uczestników zrezygnowało z gry 
z powodu odniesionych kontuzji w trakcie zbyt intensywnego treningu 
w przeddzień turnieju.  
     Walczono parami, rotacyjnie każdy z każdym, z zachowaniem 
niezbędnych wymogów sanitarnych. I miejsce i „Puchar Prezesa 

      Ogniska TKKF "Raj" wywalczyła Annabelle Rakoczy-Ploix, paryżanka,  

P 

J 

Krakowski Lajkonik – główne 
trofeum XV Mistrzostw Małopol-

skiego TKKF w Szachach. 

Przy szachownicy przedstawiciel 
najmłodszego pokolenia. 

Przy tym stoliku nie było już żartów. 

Uczestnicy „Pucharu Lata” w Tenisie Ziemnym Ogniska TKKF „Raj”. 
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wnuczka kolegi wiceprezesa Zdzisława Rakoczego. 
Udział w turnieju wziął także norweski student Henrik Arctander, 
z którym Annabelle studiuje. Po zakończeniu turnieju wszyscy uczest-

nicy tej sportowej imprezy byli zadowoleni, zapowiadając udział 
w zbliżającym się noworocznym turnieju tenisa ziemnego Ogniska 
TKKF "Raj" w roku 2021. Życzmy Im pomyślności! 

 

 
 

 
Backhand Annybelle Rakoczy-Ploix

 

* Kącik poezji i humoru * 
        Redaguje Władysław Łopatka 

 
ym razem pragnę zaprezentować dwa wybrane utwory kolejnego, 
byłego członka Klubu Literackiego Robotniczego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Nowej Hucie - Hermana Lipnera. Urodził się 
w Krakowie w roku 1961, studiował na Akademii Ekonomicznej. Do 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury należał od roku 1983. 
Kilka jego utworów znajduje się w almanachu pt. „W samym środku 
życia”, wydanym w roku 1986. Prezentowane poniżej wiersze pocho-

dzą z tomiku wierszy Hermana pt. „Krótka rozprawa o człowieku”, 
wydanym w roku 1990 w Krakowie. Bardzo pochlebną recenzję 
o twórczości Hermana wystawił w tym tomiku znany przed laty kra-
kowski krytyk literacki Jacek Kajtoch. Przedstawione poniżej wiersze, 
to godne prezentacji utwory. 
 

 
 
 

T 

Deblowa para Jan Radzikowski -  Annabelle Rakoczy-Ploix. Tym razem Annabelle w parze z dziadkiem Zdzisławem Rakoczym. 
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Genesis 
 

Nigdy nie było nam dane 
całkowite poznanie i zrozumienie świata 
Jesteśmy niewolnikami 
kształtującymi 
swoje zmienne i ulotne myśli 
dla zdobycia prawdy: 
 
Tak Bóg stworzył czas 
miarę niedoskonałości 
określając siebie samego 
 

 

Podróż morska 
 

Padający deszcz łączy niebo i morze 
każda kropla 
zbliża mnie 
do ostatecznego połączenia się żywiołów 
Niektórzy 
utożsamiają ten moment z nicością 
inni 
mówią o Bogu 
i nieśmiertelnej duszy 
Ściskam w dłoni ziarnko piasku 
zabrane z beztroskiego lądu 
- rodzącą się perłę wątpliwości i strachu  

 

 
 

Obradował Zarząd Główny TKKF 
     W dniu 2.10.2020 w Sierakowskim Centrum Sportowo-Szkoleniowym TKKF Sieraków odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG TKKF w dniu 4.07.2020 
4.Aktuala sytuacja prawno-finansowa ZG TKKF 
5.Organizacja Ogólnopolskiego Rodzinnego Festiwalu Sportowego o „Memoriał Henryka Łasaka” 
6.Realizacja zadań w 2020. 
7.Informacja nt. prac związanych z opracowaniem nowego statutu TKKF. 
8.Sprawy organizacyjne i różne. 
9.Zamknięcie posiedzenia. 
     W posiedzeniu wzięli udział członkowie ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej, z udziałem Przewodniczącego Komisji Karola Oleksego. 

 

 *Jurka Kokoszy z nami już nie ma * 
 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
kolegi i przyjaciela Jurka Kokoszy. Urodził się w połowie lat 30. XX 

wieku w Olszynach nad Dunajcem w Gminie Wojnicz. W swym życio-

rysie doszukiwał się rodowodu węgierskiego z okresu „Wiosny Lu-
dów” w zaborze austriackim, w którym leżały Jego rodzinne strony.  
     W roku 1949 opuścił rodzinną wieś i podjął naukę w renomowa-
nym I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego 
przy „Placu Na Groblach” w Krakowie, jednej z najstarszych i nieprze-
rwalnie działających w Polsce szkół średnich o charakterze świeckim.      
Maturę Jurek zdał w roku 1954.  
     Jurek pochodził z muzykalnej rodziny, a Jego ojciec Franciszek grał 
na skrzypcach. Mając we krwi muzyczne geny chodził popołudniami 
do jednego z krakowskich Domów Kultury uczyć się grać na akorde-

onie i saksofonie. W tym czasie trwała budowa Nowej Huty i Huty im. 
Lenina, więc po ukończeniu Liceum wybrał studia na Wydziale Meta-
lurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  
     Z tytułem inżyniera podjął pracę w Biurze Projektów „Biprostal”, 
przygotowującym opracowania projektowe dla polskiego przemysłu 

ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej (jednym z zadań 
„Biprostalu” była obsługa prac projektowych dla Kombinatu Huta im. 
Lenina). W „Biprostalu” pracował wraz z kolegami - Karolem Oleksym, 
obecnie wiceprezesem Małopolskiego TKKF, a zarazem Przewodniczą-
cym Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF w Warszawie, oraz z Tadeuszem 
Głąbem – znanym i zasłużonym tenisistą stołowym z Nowej Huty.  
     Prócz pracy inżynierskiej ulubionym zajęciem Jurka stało się muzy-
kowanie, które na dobre związało Go z Nową Hutą. Z muzyką nie 
rozstawał się prawie do końca życia. Z początkiem lat 60.XX wieku był 

Z 

Rok 1959, Jurek Kokosza j Jego brat Janek w kameralnym ujęciu. 

 
Fotografia archiwalna. Pierwszy od prawej, ze skrzypcami,  

Franciszek Kokosza – ojciec Jerzego. 
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członkiem zespołu muzycznego w Restauracji „Arkadia” przy Placu 
Centralnym w Nowej Hucie o oryginalnej nazwie „6 PIK” (gdyż grało 
tam sześciu muzyków). W „Arkadii” zespół grał w składzie: Jerzy Koko-

sza, Janusz Podobiński, Gienek Warmuz, Tadeusz Woźniak, Edward 
Poznański i Jerzy Miklowski.  
     Gdy w roku 1960 „Klub Młodych” na osiedlu Młodości 1 (pierwotna 
nazwa osiedla A-25), w którym powstały pierwsze zalążki Ogniska 
TKKF Huty im. Lenina, przemianowano na Klub „Violinka”, zespół „6 
PIK” z „Arkadii” przeszedł do tego Klubu, zmieniając swoją nazwę na 
„BIG 5” (gdyż liczba jego muzyków zmniejszyła się do pięciu). Zespół 
grał głównie muzykę taneczną przez prawie 10 lat (od r. 1965 do 1974 
r.), przeważnie w składzie: Jerzy Kokosza, Kazimierz Malec, Janusz 
Podobiński, Zdzisław Marędziak i Józef Chochołek.  
    Janusza Podobińskiego i Kazia Malca osobiście poznałem w Zespole 
Szkół Elektrycznych Nr 2 na osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie, grając 
wraz z nimi w orkiestrze szkolnej. Pod koniec pracy zawodowej Jurek 
przez kilka lat pracował w byłej Hucie im. Lenina – w Biurze Projektów 
„ZD-Projekt”, którego prezesem był mój szkolny kolega Ryszard Ko-
koszka, grający także w orkiestrze szkolnej Technikum Elektrycznego.  
     Jak już wspomniałem Jurek z muzyką nie rozstawał się prawie do 
końca swego pracowitego życia - nawet po przejściu w roku 2005 na 
emeryturę grywał na wielu okazjonalnych imprezach i dyskotekach 
w nowohuckich klubach i restauracjach, takich np. jak: „Jedynka”, 
„Wersalik” i inne kluby. Między innymi grywał ze Stanisławem Karpie-
rzem, Mietkiem Szwajcą, Marianem Soją i wieloma innymi muzykami, 
których nazwisk już nie pamiętam.  
    W ostatnich latach bywał też częstym gościem kameralnych rodzin-
nych spotkań na nadwiślańskich Kujawach w Nowej Hucie, w rodzinie 
nieżyjącego już dziś wspaniałego akordeonisty Tadeusza Bajora, który 
w początkach budowy Nowej Huty był członkiem zespołu, grywające-
go przed laty, wraz z moim Ojcem Tadeuszem Łopatką, Janem Łopat-

ką, Pawłem Klękiem i Janem Potępą, w słynnej nowohuckiej Restaura-
cji „Gigant”. Uczestnikami tych spotkań na Kujawach byli między 
innymi muzykanci z naszych rodzinnych naddunajcowych stron: Tade-

usz Malik, Władysław Niemiec, Eugeniusz Malik, a nawet Marian Soja, 
grający kiedyś z Jurkiem .  
     Kiedyś Jurek powiedział, że w tamtym stronach, jeśli kiedyś spotka 
się ludzi grających, to wszyscy mają wspaniały słuch i znakomicie 
śpiewają. W tym zacnym gronie muzykantów miałem przyjemność 
wielokrotnie też uczestniczyć i wszystkie stwierdzenia Jurka osobiście 
potwierdzić.  
      Na pamiątkę z tych naszych muzycznych spotkań w moim domo-
wym archiwum została spora gama nagrań i fotografii, które zapewne 
też przejdą do historii.  
     W chwili, gdy piszę ten tekst, Jurka Kokoszy z nami już nie ma.  
W środę 21 października 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym 
w Grębałowie odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. Jurka. Odszedł 
wspaniały, prawy, życzliwy nam człowiek, którego żegna liczne grono 
przyjaciół i znajomych z pracy, muzycznych spotkań i z Małopolskiego 
TKKF, którego był sympatykiem.  
     W lutym, w tym samym roku, na wieczny spoczynek do Stwórcy 
odeszła jego żona Elusia, do której tak pieszczotliwie się zwracał.  
    Jego córce Ani, oraz całej Rodzinie, składamy szczere wyrazy współ-
czucia i sympatii. Będzie nam trudno tego sympatycznego człowieka 
i Jego żony zastąpić. W ostatniej ziemskiej drodze do bram wieczności 
po raz ostatni zagrali Jurkowi Jego dawni koledzy, z którymi kiedyś 
umilał wszystkim czas swoimi występami.  
     Niech Nadwiślańska Ziemia, do której przybył znad rodzinnego 
Dunajca, lekką Mu będzie. Jurku spoczywaj w pokoju! (Władysław 

Łopatka z gronem przyjaciół i znajomych z rodzinnych stron i z Małopolskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej). 

 
 

 
 

Informacja o odwołaniu  
Turnieju Tenisa Stołowego „Wiosna 2020” 

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w związku z nasilającą się sytuacją 

epidemiologiczną w kraju, i w naszym mieście, zmuszeni jesteśmy odwołać zaległy turniej tenisa stołowego 
„Wiosna 2020”, zaplanowany - po raz wtóry - na dzień 31 października 2020 r., za co serdecznie przepraszamy. 

Uprzejmie prosimy o dalsze śledzenie na stronie internetowej Małopolskiego TKKF www.tkkf.com 
i na facebooku www.facebook.com/MTKKF dalszych informacji, co do kolejnych turniejów, 

zaplanowanych w dniach 15 XI, 5 XII i 19 XII 2020 r. 
                                                    

                                             W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

                                                                      Władysław Łopatka 

 

 

Rok 2028 – Kujawy. Z akordeonem Jurek Kokosza, a obok Tadeusz Malik – 
akordeonista, nauczyciel gry na instrumentach muzycznych i rytmiki. 

Rok 2018 Kujawy. Od lewej: Jurek Kokosza, Władysław Niemiec z z Wró-
blowic w gminie Zakliczyn (skrzypek) i Tadeusz Malik z akordeonem. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF 

 

 

 

15-16.08.1970 r. IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzech Zapór Rzeką Sołą: Żywiec - Oświęcim 

 

 

 

                                                                

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

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

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

 
 

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

NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka - Redaktor na-
czelny, Karol Oleksy, Katarzyna Oleksy, Leszek Milli i Józef Szczepanek – Członkowie Zespołu. 

http://www.tkkf.com/

