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Pięćdziesiąte - „Jubileuszowe” wydanie „Kuriera” 
 

Małopolskie TKKF 

w XXI wieku 
 

zanowni Państwo! W poprzednich wydaniach „Kuriera” starałem 
się przypomnieć wybrane wątki i wydarzenia z historii Krakow-

skiego/Małopolskiego TKKF do roku 2012, w którym nasza organizacja 
obchodziła 55. lecie swej działalności. Jubileusz ten kończyliśmy 

z dumą i podniesionym czołem, bo w trakcie minionych lat Małopol-
skie TKKF wiernie trwało na swoim posterunku, mając znaczący udział 
w upowszechnianiu sportu i rekreacji fizycznej oraz aktywnych form 

życia wśród powojennych pokoleń. Zachowane w archiwach Małopol-
skiego TKKF sprawozdania i protokoły, notki prasowe oraz liczne 
trofea, dokumentują prawdziwość zdarzeń i faktów, którymi należy 
się dzielić. Małopolski sport i rekreacja od zawsze były mocną stroną 
Krakowa i Województwa – jego najlepszą wizytówką i mam nadzieję, 
że taką pozostaną. Przed 55. laty w „jaskini Wawelskiego Smoka” 
zapłonął „święty ogień zwycięstw”, który nie może zgasnąć. 

     Najsilniejszą pozycję Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
miało w latach 1970/80. Znaczący człon jego kadry stanowili wówczas 
byli działacze i zawodnicy klubów sportowych, którzy po zakończeniu 
kariery zawodniczej włączyli się w akcję sportowej pasji w szeregach 
TKKF, przedłużając swą drugą młodość. Dni świetności przeżywali na 
bieżniach i boiskach, w małych klubowych salkach i zakładowych 
świetlicach, póki ich moc nie zgasła bezpowrotnie. Wielu już z nich 
„odeszło”, a Ci, którzy wytrwali, wzmocnili kadrę działaczy, trenerów 
i wychowawców młodzieży; swoją aktywną pracą, postawą i przykła-

dem sławią rodzime kluby, ogniska i środowiska, w których sami 
wyrośli – sławią też własne imię z należną mu godnością. Poniżej 
wybrane fakty z życia Małopolskiego TKKF w omawianym okresie. 
     W dniu 9 marca 2013 roku, z okazji 55.lecia Małopolskiego TKKF, 
w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wiosny Ludów, przy 
wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta 
Krakowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju oraz Kwiaciarni „Chloris” 
w Krakowie, odbyła się Jubileuszowa Gala. Uroczystość doskonale 
poprowadził Karol Oleksy – wybitny działacz Małopolskiego TKKF. 
Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu 55.lecia objęli:  
- Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Mało-
polskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski. Grono Organizatorów Jubileuszu tworzyli: Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF, Komitet Organizacyjny pod przewodnic-
twem Honorowej Prezes MTKKF pani Zofii Czupryny i Rada Przyjaciół 
Małopolskiego TKKF z panią Ewą Bielecką – prezesem Rady na czele. 
     W trakcie uroczystości zasłużeni działacze i Ogniska Małopolskiego 
TKKF oraz osoby i instytucje wspierające działalność Towarzystwa, 
zostali uhonorowani i odznaczeni odznaczeniami państwowymi, re-
sortowymi i wyróżnieniami Zarządu Wojewódzkiego MTKKF: 
- za życzliwą współpracę i wspieranie Towarzystwa Medale 55. lecia 
Małopolskiego TKKF (akt nadania + medal) otrzymali: Minister Sportu 
i Turystyki Joanna Mucha, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller (Patron 
Honorowy Jubileuszu), Marszałek Województwa Marek Sowa (Patron 
Honorowy), Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski (Patron 
Honorowy), Józef Lassota - Poseł na Sejm RP (Honorowy Członek Rady 
Przyjaciół MTKKF), Ireneusz Raś- Poseł na Sejm RP (Honorowy członek 

S 

Honorowa Prezes MTKKF Zofia Czupryna wręcza pamiątkowy dy-
plom Andrzejowi Wiśniewskiemu z Ogniska TKKF „Apollo”. 

Uczestnicy Jubileuszowej Gali z okazji 55.lecia Małopolskiego TKKF: 
Marian Zgała, Stanisław Stoliński i prowadzący Galę Karol Oleksy. 

Wyróżnienia z rąk prezesa ZG TKKF Mieczysława Borowego przyjmu-
ją Leszek Tytko i Karol Oleksy – wówczas wiceprezesi MTKKF. 
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RP MTKKF), Marian Cycoń – Poseł na Sejm RP (Honorowy Członek RP 
MTKKF), Krzysztof Szczerski – Poseł na Sejm RP (Honorowy Członek RP 
MTKKF), Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady M. Krako-
wa, Mieczysław Borowy – Prezes Zarządu Głównego TKKF, Robert 
Korzeniowski – Olimpijczyk oraz Małgorzata Jantos i Tomasz Uryno-
wicz – działacze samorządowi województwa małopolskiego. 
- za wybitne zasługi dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
Medal 55.lecia Małopolskiego TKKF i list gratulacyjny Zarządu Woje-
wódzkiego i Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF otrzymało 82 zasłu-
żonych działaczy oraz prezesów ognisk i klubów TKKF z Małopolski. 
Wśród nich m.in. byli: Józef Chudy – były Prezes ZW Sądeckiego TKKF, 
Zofia Czupryna – Honorowa Prezes MTKKF, była Prezes Krakowskiego 
i Małopolskiego TKKF, Tomasz Łopuszyński – były Prezes ZW Krakow-
skiego TKKF, Maria Michoń – była Prezes TKKF „Kozaki”, Tadeusz 
Mytnik – były Prezes TKKF „Raba” w Bochni, Teresa Pruchnicka – była 
Prezes Ogniska TKKF „Delfin” Kraków, Marian Zgała – były działacz ZD 
TKKF Krowodrzy oraz Władysław Obrochta – działacz TKKF z Zakopa-
nego i wielu innych działaczy Małopolskiego TKKF.  
- za wieloletnią życzliwą współpracę, pomoc i wspieranie Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Medal 55.lecia Małopolskiego TKKF 
(akt nadania + medal) otrzymali również: Redakcja „Gazety Krakow-
skiej”, Redakcja „Dziennika Polskiego”, AWF w Krakowie, Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich, a dyplomem uznania wyróżniono 
Kwiaciarnię „Chloris” z Nowej Huty. Medalem 55.lecia MTKKF uhono-
rowano także 36 osób, reprezentujących: Radę Przyjaciół Małopol-
skiego TKKF, Zarząd Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta 
Krakowa, Urząd Marszałkowski, Radę Miasta Krakowa, Związek Sto-
warzyszeń Kultury Fizycznej, współpracujących z Zarządem Woje-
wódzkim MTKKF, burmistrzów i wójtów małopolskich miast i gmin, 
prezesów i dyrektorów klubów sportowych, redaktorów krakowskiej 
prasy i innych osób, które mają swój niekwestionowany udział 
w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej, 
- za zasługi w inicjowaniu i promowaniu działalności sportowo-
rekreacyjnej Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Jan Wiesław 
Golc (Taneczne Ognisko TKKF), Kazimierz Bacik (Raba Bochnia), An-
drzej Górski (Wiarus Niepołomice), Władysław Koczurek (Hejnał Kra-
ków), Łucja Kumpicka (ArcelorMittal Kraków). Srebrne Krzyże Zasługi 
otrzymali: Wiesław Gwizd (Karate Tarnów), Władysław Łopatka (Arce-
lorMittal Kraków), Bogumił Adam Peschak (Przyjaciel Konika), Krzysz-
tof Piwowar (Azory Kraków), Sławomir Rudawski (Gwarek Bukowno), 
Józef Szczepanek (Azoty Tarnów), Bogdan Ulicki (Energia Kraków), 
- Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, nadane 
przez Ministra Sportu i Turystyki, otrzymało 33 działaczy, w tym: 

 Złote odznaki: Jan Golc, Marek Kubat, Tadeusz Muriasz, Sławomir 
Rudawski, Tadeusz Waśko. 

 Srebrne Odznaki: Łukasz Cholewa, Agnieszka Karoń, Jerzy Krawczyk, 
Jan Oleksy, Jan Pancerz, Janina Szczurek, Andrzej Wiśniewski i Marek 
Ziemianin. 

 Odznaki brązowe: Urszula Bobrowska, Kazimierz Chrzanowski, 
Stanisław Druzgała, Anna Kacer-Pałkowska, Łukasz Karpiński, Jerzy 
Korkowski, Bogumił Kulka, Magdalena Kwiek, Adam Madej, Józef 
Mikołajczyk, Mateusz Muniga, Elżbieta Okine-Tyrkiel, Franciszek 
Perdał, Krzysztof Prochwicz, Jacek Prochal, Dorota Radomska, Jan 
W. Radzikowski, Zbigniew Rapacz, Bogusław Szeliga i Grzegorz Wrona, 
- za wybitny wkład w rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ziemi Mało-
polskiej w latach 1957 – 2012, List Gratulacyjny Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Marka Sowy otrzymały ogniska i kluby sportowo-
rekreacyjne, działające nieprzerwalnie od roku 1957: TKKF Uklejna 
Myślenice, TKKF Raba w Bochni, ArcelorMittal w Krakowie, TKKF 
Dobczyce, TKKF Hejnał w Krakowie, TKKF Iskra w Tarnowie, Klub 
Sportów Wodnych Krakus w Krakowie i Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF w Krakowie. Listem Gratulacyjnym Marszałka Wojewódz-
twa wyróżniono też 42 działaczy Małopolskiego TKKF, reprezentują-
cych ogniska i kluby sportowo-rekreacyjne, Zarząd Powiatowy Tar-
nowskiego TKKF i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF,  
- Odznakę „Honoris Gratia”, przyznaną przez Prezydenta M. Krakowa, 
otrzymali: Ewa Bielecka i Kazimierz Fliśnik (Rada Przyjaciół MTKKF), 
Jan W. Golc (prezes ZW MTKKF), Janusz Borek i Janusz Handziuk (ZW 
MTKKF), Teresa Pruchnicka (Ognisko Delfin), Bogdan Ulicki (Ognisko 
Energia) oraz Jan Kojda i Jerzy Reguła (zasłużeni działacze TKKF), 
- Listy Gratulacyjne Zarządu Wojewódzkiego MTKKF i Rady Przyjaciół 
MTKKF, za wybitne zasługi dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej, otrzymało 21 byłych i obecnych działaczy ognisk i klubów 
sportowo-rekreacyjnych z terenu Krakowa i Małopolski. 
     Oprócz przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich, organizacji 
i zrzeszeń sportowych, Rady Przyjaciół MTKKF, ognisk i klubów TKKF, 
Jubileuszową Galę swą obecnością m.in. zaszczycili: Prezes Zarządu 
Głównego TKKF Mieczysław Borowy i Wiceprezes Śląskiego TKKF 
Antoni Jazienicki.  
     Szkoda, że w tym uroczystym dniu na Sali Obrad Urzędu Miasta 
Krakowa, gdzie odbywała się Gala, zabrakło głównych patronów 
Jubileuszu, których godnie reprezentowali ich zastępcy: wicewojewo-
da Andrzej Harężlak, wicemarszałek Jacek Krupa i wiceprezydent 
Anna Okońska-Walkowicz. Serdecznie Im dziękujemy!       
     Na koniec jubileuszowej uroczystości odbyło się koleżeńskie spo-
tkanie, które zapewne na długo pozostało w pamięci działaczy ognisk 
i klubów sportowo-rekreacyjnych z Małopolski.       
     Tym miłym akcentem chciałbym zakończyć naszą niezwykłą podróż 
śladami Małopolskiego TKKF, jednak, podobnie jak 5 lat temu, pono-
wione przez Zarząd Wojewódzki MTKKF wnioski o nadanie kilku wy-
bitnym działaczom Małopolskiego TKKF Kawalerskich i Oficerskich 
Krzyży OOP znów pozostały bez odpowiedzi – tym razem od pana 
Wojewody. Proponowanym do odznaczeń działaczom było niezmier-
nie przykro, że lat ich społecznej pasji w działalności na rzecz sportu 
i rekreacji fizycznej nie doceniono. Być może znów ktoś zapomniał, co 

oznacza skrót TKKF i jaką rolę wśród społeczności lokalnej ma do 
spełnienia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Nie możemy na 
to przyzwolić, aby ponad półwieku działalności Towarzystwa zostało 
zaprzepaszczonych – warto o tym pamiętać. Latem 2013 r., z okazji 
Jubileuszu 55.lecia TKKF, ukazało się książkowe opracowanie Mono-
grafii Małopolskiego TKKF w latach 1957-2012 pt. W jaskini „Wawel-
skiego Smoka”, autorstwa Władysława Łopatki, wydane przez Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF.  

Wyróżnieni działacze Hutniczego TKKF: Zbigniew Wąsik, Kazimierz Pyż, 
Łucja Kumpicka, Antoni Kowalski, Tadeusz Oleś i Władysław Łopatka. 
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     Rok później, jesienią 2014 roku, ukazała się następna monografia - 
tym razem Hutniczego i Nowohuckiego TKKF, autorstwa Władysława 
Łopatki. Był to kolejny ukłon w stronę działaczy sportu i rekreacji 
fizycznej oraz zawodników, uprawiających sport amatorsko z Krakowa 
i Małopolski, w uznaniu ich zasług i dokonań pod flagą TKKF w okresie 

55.lat działalności Małopolskiego TKKF.  
      Z dniem 14 grudnia 2013 roku funkcję prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF Prezydium powierzyło Leszkowi Tytko 
– wówczas wiceprezesowi naszego Towarzystwa, który tę funkcję, 
powierzoną Mu przez kolejne XVII i XVIII Zjazdy Delegatów Małopol-
skiego TKKF z honorem pełni do dziś.    
    W dniach 8 i 9 października 2015 roku, na podstawie specjalnie 
opracowanego regulaminu, na obiektach Klubu Sportowego „Brono-
wianka” przy ul. Zarzecze 124 A i w Szkole Podstawowej Nr 153 przy 
ul. Na Błonie 15 D zorganizowano I Mistrzostwa Krakowa Seniorów 
60+ o „Puchar Prezydenta Jacka Majchrowskiego”. Mistrzostwa prze-
prowadzono w trzech kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 60+, 
70+, 80+, w jedenastu dyscyplinach sportowych. 
     Organizatorem Mistrzostw była Gmina Miejska Kraków, a realizato-
rem tego zadania Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i Klub 
Sportowy „Bronowianka”. W gronie Partnerów Mistrzostw byli: Rada 
Krakowskich Seniorów, Krakowskie Centrum Seniora i Lotto.  
     Obsługę medialną Mistrzostw sprawowali: Kurier Małopolskiego 
TKKF, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska oraz TVP. Obsługę fotogra-
ficzną Mistrzostw zabezpieczali Maria Popiołek - Kłos i Zbigniew Kłos. 
     W latach 2016-2019 przeprowadzono kolejne, II, III, IV i V edycje 
tych Mistrzostw. V Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+, zorganizowa-
ne w roku 2019, były ostatnimi, gdyż w roku 2020 z powodu epidemii 
koronawirusa już ich nie wznowiono. W odczuciu licznego grona 
uczestników i organizatorów Mistrzostw ta integracyjna impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i frekwencją ze strony krakow-
skich seniorów, którzy w gronie dawnych kolegów i przyjaciół mogli 
wspominać minione lata w sportowej rywalizacji, w kilkunastu pomy-
słowych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. 

* 
ok 2017 był rokiem Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF.  
W dniu 23 września 2017 roku w sali kameralnej Miejskiego 

Domu Kultury w Bochni odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 
60.lecia Ogniska TKKF „Raba” w Bochni, które otworzył Prezes Ogni-
ska Ryszard Januszek. Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego Kazimierza Bacika, byłego prezesa tego zasłużonego Ogni-
ska. Okolicznościowe przemówienie na temat historii Ogniska TKKF 
„Raba” wygłosił Tadeusz H. Mytnik – Honorowy Prezes TKKF. W kolej-
nym punkcie wystąpił Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochni, 
który na ręce prezesa Ogniska „Raba” Ryszarda Januszka wręczył 
okolicznościowy adres („Specjalny List”) w pięknej oprawie, z wyra-
zami najwyższego uznania dla bocheńskiego Ogniska oraz za publika-
cję książki pt. „Zdarzyło się nad Rabą” autorstwa Tadeusza Mytnika, 
prezentującą niezwykłą historię i dorobek Ogniska „Raba” w okresie 
swego istnienia. Pan Burmistrz na ręce Tadeusza H. Mytnika wręczył 
także okolicznościowy list, jako wyraz uznania zasług i podziękowania 
za 60 lat Jego zaangażowania i działalności w Ognisku TKKF „Raba”.  

* 
 dniu 10 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji „Diamentowych Godów” Hutniczego TKKF, z udziałem 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszka Tytko, 
przedstawicieli Dyrekcji Huty, hutniczych spółek, NSZZ Pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A., byłych prezesów i działaczy Hutniczego 
TKKF, członków obecnego Zarządu i innych zaproszonych gości. Swą 
obecnością uroczystość zaszczycił także były dyrektor Huty Jacek 
Woliński, który przez szereg lat wspomagał działalność Hutniczego 
TKKF, prowadzącego działalność na rzecz załogi Huty i jej rodzin. 
Współpraca ta z panem Dyrektorem Wolińskim była przez wszystkie 
te lata bardzo owocna i satysfakcjonująca.  
     Z okazji Jubileuszu 60.lecia TKKF ArcelorMittal Poland, za zasługi 
w działalności sportowo-rekreacyjnej, medalami uhonorowano grono 

działaczy i zawodników Hutniczego TKKF, które otrzymali: Borejza 
Paweł, Chrzanowski Kazimierz, Czechowski Janusz, Flis Paweł, Hojda 
Józef, Korfel Damian, Kowalczyk Tadeusz, Kowalski Antoni, Kumpicka 
Łucja, Łopatka Władysław, Marek Stanisław, Michalik Eugeniusz, 
Napora Grzegorz, Oleś Tadeusz, Piątek Joanna, Przybek Andrzej, Pyż 
Kazimierz, Sadowski Marek, Sikora Marian, Stanula Mariusz, Tytko 
Leszek, Wąsik Zbigniew, Wilczek Robert, Woliński Jacek, Zachara 
Maria, Ziemba Marzena, Zięba Krzysztof. W imieniu Hutniczego TKKF 
medale wręczali Prezes Zarządu Kazimierz Pyż i Łucja Kumpicka.   
     Odznaki 60.lecia TKKF, nadane przez Zarząd Główny TKKF, otrzyma-
li: Kazimierz Pyż, Mariusz Kordylewski, Grzegorz Napora, Janusz Cze-
chowski, Paweł Flis, Krzysztof Zięba, Antoni Kowalski, Paweł Borejza, 
Marzena Ziemba, Joanna Piątek oraz Stanisław Marek. Odznaki te 
wręczał Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.  
     Medale „Za Zasługi dla Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej” otrzymali: Kazimierz Pyż, Antoni Kowalski, Jacek 
Woliński. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
medale te także wręczał Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko. 
     Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF wręczył też 
listy gratulacyjne, za osobisty wkład w dziedzinie rozpowszechniania 
rekreacji i sportu; otrzymali je Marzena Ziemba i Grzegorz Napora.  

R 

W 

Otwarcia I Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ dokonuje 
Prezydent M. Krakowa prof. Jacek Majchrowski. 

Pamiątkowe ujęcie członków Zarządu i działaczy Hutniczego TKKF 
na uroczystej Gali z okazji Diamentowych Godów tego Ogniska. 

Tadeusz Mytnik, zasłużony działacz TKKF „Raba” i były członek krajo-
wych i wojewódzkich władz TKKF, prezentuje otrzymane wyróżnienie. 
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 sobotę 2 grudnia 2017 roku, w Sali Obrad Urzędu M. Krakowa – 
Plac Wszystkich Świętych ¾, odbyła się jubileuszowa uroczy-

stość z okazji 60.lecia Małopolskiego TKKF. Na podstawie art. 138 
Konstytucji RP oraz Ustawy o Orderach i Odznaczeniach, postanowie-
niem Prezydenta RP, za wybitne zasługi dla krzewienia i rozwoju 
kultury fizycznej, i za działalność społeczną, odznaczeni zostali: 
1. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Janusz Borek 
i Andrzej Staszczyk. 

2. Złotym Krzyżem Zasługi: Kazimierz Bagnicki, Halina Kulbacka, Wła-
dysław Łopatka, Jan Pancerz, Krzysztof Piwowar, Jan Rogóż, Sławomir 
Rudawski, Józef Szczepanek. 
3. Srebrnym Krzyżem Zasługi: Jan Białowąs, Łukasz Karpiński, Jerzy 
Korkowski, Aleksander Molczyk. 
4. Brązowym Krzyżem Zasługi: Andrzej Madej, Krzysztof Prochwicz. 
II. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki Odznaki Honorowe „Za Zasługi 
dla Sportu” otrzymali: 
1. Złote Odznaki Honorowe: Łukasz Cholewa, Tadeusz Cichoń, Łucja 
Kumpicka, Teresa Waśko, Marek Ziemianin. 
2. Srebrne Odznaki: Aleksander Molczyk, Jan Rogóż, Antoni Klag. 
3. Brązowe Odznaki Honorowe: Władysław Łopatka, Leszek Rajtarski, 
Mariusz Stanaszek, Marian Broda, Zbigniew Kieć, Tadeusz Oleś, Jacek 
Rola, Zygmunt Rudnik, Zofia Tabaszewska, Jerzy Turek, Jacek Tyrka, 
Grzegorz Wroński, Maria Zachara, Urszula Zborowska. 
     W kolejnym punkcie uroczystości Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Grzegorz Lipiec dokonał wręczenia Krzyży Małopol-
skich, dziękując i gratulując odznaczonym w imieniu Urzędu Marszał-
kowskiego, za owocną działalność Małopolskiego TKKF i jego osią-
gnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Krzyże te otrzymali: 
1. „Złoty Krzyż Małopolski”: Augustyn Jamro, Michał Kolbusz, Adam 
Mazur, Władysław Pazdur. 
2. „Srebrny Krzyż Małopolski”: Józef Gabor, Andrzej Górski, Leszek 
Milli, Bogumił Peschak, Tadeusz Waśko.   
     Z kolei Wiceprezydent Miasta Krakowa pani Katarzyna Król doko-
nała wręczenia Odznak „Honoris Gratia”, które otrzymali: Władysław 
Koczurek, Jan W. Radzikowski, Janina Szczurek i Andrzej Wiśniewski. 
Ponadto listy gratulacyjne od Prezydenta M. Krakowa prof. Jacka 
Majchrowskiego otrzymało 18 działaczy i sympatyków Małopolskiego 
TKKF, a listy gratulacyjne, nadane przez Marszałka Województwa, 57 
działaczy i sympatyków Małopolskiego TKKF.   
     Za wybitne zasługi i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury fizycz-
nej w latach 1957-2017 pucharem Marszałka Województwa Małopol-
skiego wyróżniono 9 ogniw Małopolskiego TKKF, działających nieprze-
rwalnie od roku 1957. Puchary te otrzymały następujące Ogniska 
i Kluby TKKF: TKKF Dobczyce, Hutnicze TKKF, Ognisko „Hejnał” Kra-
ków, Ognisko „Iskra” Tarnów, Klub Sportów Wodnych „Krakus” Kra-
ków, Ognisko „Poprad” Muszyna, Ognisko „Raba” Bochnia, Ognisko 
„Uklejna” Myślenice, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.  
     Za szczególne zasługi i wieloletnią, życzliwą pomoc w realizacji 
programu na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród miesz-
kańców Małopolski, oraz propagowanie idei Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, Medale „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”, nada-
ne przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
otrzymali: Gmina Szczurowa, Gmina Raciechowice, Miasto Bochnia, 

Miasto i Gmina Niepołomice, Krakowski Bank Spółdzielczy, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  
     Za zasługi i wspieranie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
Medale te otrzymali również: Józef Lassota (Komitet Honorowy Gali 
60.lecia MTKKF, Poseł na Sejm RP), Ireneusz Raś (Rada Przyjaciół 
MTKKF, Poseł na Sejm RP), Leszek Zegzda (Urząd Marszałkowski), Ewa 
Bielecka (Komitet Honorowy, Rada Przyjaciół MTKKF), Jan Okoński 
(Komitet  Honorowy, Rada Przyjaciół MTKKF), Stanisław Kracik (Komi-
tet Honorowy, Rada Przyjaciół MTKKF), Marian Zalewski (Komitet 
Honorowy, Rada Przyjaciół MTKKF), Mieczysław Borowy (Zarząd 
Główny TKKF), Kazimierz Chrzanowski (Rada M. Krakowa), Kazimierz 
Fliśnik (Komitet Honorowy, Rada Przyjaciół MTKKF), Andrzej Hyży, 
Anna Czernielewska i Krzysztof Kępa (wszyscy Urząd Marszałkowski), 
Andrzej Domagalski („Dziennik Polski”), Tadeusz Kwaśniak (Polskie 
Radio Kraków), Paweł Panuś („Dziennik Polski”). 
      Medale „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF” otrzymało też 44 
byłych i obecnych działaczy Małopolskiego TKKF.  
      Listem gratulacyjnym, nadanym przez Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF, wyróżniono 51 działaczy, byłych 
pracowników i sympatyków Małopolskiego TKKF.    

* 
 sobotę 9 grudnia 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepoło-
micach odbyła się uroczysta Gala z okazji 50.lecia Ogniska TKKF 

„WIARUS” Niepołomice, którą prowadził Prezes Ogniska Leon Pitucha, 
wraz z Wiceprezesem Andrzejem Górskim. Wszystkim gościom czas 
umilał zespół Franciszka Makucha, wraz z Dorotą Helbin i Wojciechem 
Habela. Okazjonalny referat z okazji Jubileuszu Ogniska wygłosił Pre-

zes tego Ogniska Leon Pitucha. 
     W dowód uznania za poświęcenie osobistego czasu, wspieranie 
„WIARUSÓW” oraz pomoc w realizacji szczytnych celów Ogniska 
w okresie 50.lecia, Zarząd Ogniska uchwałą nr 1 z dnia 8.11. 2017 r. 
wyróżnił i uhonorował Honorowym Złotym Medalem następujące 
osoby: Stanisława Kracika, Romana Ptaka, Marka Ciastonia, Barbarę 
Ptak, Zofię Czuprynę, Leszka Tytko, Jakuba Palucha, Józefa Pawłow-
skiego, Janusza Włodarskiego, Wiesława Wnęka, Artura Kątniaka.     
     Za duży wkład pracy, zaangażowanie i organizację, oraz wieloletnią 
działalność społeczną w okresie 50.lecia Ogniska „WIARUS”, Burmistrz 
Miasta i Gminy Niepołomice wyróżnił Złotym Medalem 50.lecia kilku 
zasłużonych działaczy tego Ogniska, które otrzymali: Leon Pitucha, 
Andrzej Górski, Marian Bednarski, Józef Plewa.  
     Na wniosek Zarządu Ogniska TKKF „WIARUS” Honorowym Meda-
lem 50.lecia Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wyróżnił także  
współzałożycieli Ogniska: Roberta Boma, Danutę Trzepla, Pawła Kopy-
towskiego oraz liczną grupę członków, sympatyków i członków rodzin 
„Wiarusów”. Ponadto Kapituła Honorowego Komitetu Obchodu 
50.lecia Ogniska TKKF „WIARUS” wyróżniła statuetką kilka instytucji 
i indywidualnych działaczy wspierającym TKKF „WIARUS”. 

* 
 sobotę 20 stycznia 2018 roku, w osiedlowym klubie Grodzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Nowym Sączu, odbyło się 

jubileuszowe spotkanie nowosądeckich działaczy TKKF z okazji 

W 

W 

W 

Kazimierz Bagnicki i Janusz Borek – odznaczeni wiceprezesi 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, w towarzystwie pani Zofii Czupryny – 

Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF. 

Akt nadania Medalu „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF” odbiera 
z rąk wiceprezesa ZW MTKKF Karola Oleksego Leon Pitucha – Prezes 

Ogniska TKKF „Wiarus”. 
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Diamentowych Godów Towarzystwa, zorganizowane przez Ognisko 
TKKF „Halny”, jako gospodarza Jubileuszu. W trakcie uroczystości 

godnie podsumowano 60 lat działalności na Ziemi Sądeckiej, której 
efektem były tysiące zawodów sportowych i rekreacyjno-
kulturalnych, organizowanych i prowadzonych przez Sądeckie TKKF.   
     Jubileusz odbył się pod patronatem prezydenta Nowego Sącza 
Pana Ryszarda Nowaka, a honory Gospodarza Jubileuszu czynił Prezes 
Ogniska TKKF „Halny” Tadeusz Waśko - Wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF i Członek Zarządu Głównego TKKF.  
Sala klubowa gościła byłych i obecnych działaczy Ogniska TKKF „Hal-
ny” i wiele wybitnych postaci, które przybyły do gościnnego Nowego 
Sącza na zaproszenie tutejszego Samorządu. Byli to m.in.: Wiceprezy-
dent Nowego Sącza Wojciech Piech, Przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cia-
stoń, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta 
Kazimierz Sas, Przewodniczący Komisji Sportu Mieczysław Gwiżdż, 
Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu, Komunikacji Społecznej 
i Promocji Józef Kantor.  
      Swą obecnością uroczystość zaszczycili także przedstawiciele 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, na czele z Honorową 
Prezes panią Zofią Czupryną, prezesem Leszkiem Tytko, wiceprezesa-
mi: Junuszem Borkiem i Kazimierzem Bagnickim oraz członkiem Pre-
zydium Andrzejem Staszczykiem.     
     Jubileusz 60. lecia TKKF był dobrą okazją do spotkań w gronie 
kolegów i przyjaciół i wielu wspomnień sprzed lat. Prócz nutki żalu, że 
tamte lata, gdy sport i rekreacja w dorzeczu Dunajca i Popradu miały 
swe wzniosłe chwile już bezpowrotnie minęły, zapewne były też mil-
sze wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci uczestników 
Jubileuszu, a może nawet na zawsze.  

* 
 dniu 16 czerwca 2018 roku w Auli Św. Mikołaja w Bochni zor-
ganizowano uroczysty „Rubinowy” Jubileusz 40.lecia Ogniska 

TKKF „Promień” Bochnia. Ognisko „Promień” jest jednym z dwóch 
Ognisk TKKF, prowadzących działalność sportowo-rekreacyjną na 
terenie Bochni, funkcjonujących w strukturze Małopolskiego TKKF.   
     Z okazji Jubileuszu szanownych gości przywitał Wiceprezes Ogniska 
„Promień” Jacek Tyrka. Następnie Mieczysław Balicki, twórca i nie-
przerwanie Prezes Ogniska TKKF „Promień” przez 40 lat, umilał go-
ściom czas, przedstawiając jego długą historię.   
     Następnym punktem uroczystości 40.lecia było wręczanie nagród 
i wyróżnień honorowych za pracę na rzecz Ogniska i całego TKKF. 
Najpierw wspomniany wcześniej Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński 
złożył na ręce prezesa Balickiego gratulacje i podziękowania za 40 lat 
działalności i promocji regionu, wręczając pamiątkowy upominek. 
Następnie przedstawiciel ZW Małopolskiego TKKF Leszek Milli, wraz 
z prezesem Balickim, wręczali nagrody członkom Ogniska, którzy dali 
się poznać, jako zaangażowani działacze na rzecz jego rozwoju. Na 
zakończenie miłego Jubileuszu wszyscy goście udali się na uroczysty 

obiad, po którym, już w mniej oficjalnej atmosferze, wspomnieniom 
o bogatej historii Ogniska TKKF  „Promień nie było końca.  

 

* 
 dniu 8 września 2018 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Mistrzejowice-Północ” odbyła się uroczysta Gala z okazji „Zło-

tych Godów” Ogniska TKKF „Apollo”. Honory „Pani Domu” czyniła 
pani Elżbieta Okine-Tyrkiel - Prezes Ogniska, a zarazem Prezes SM 
„Mistrzejowice-Północ”. W okolicznościowym referacie Pani Prezes 
podkreśliła znaczenie i rolę statutowej działalności Ogniska w realiza-
cji programu na rzecz poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej, świad-
czonej przez aktyw i sympatyków TKKF „Apollo”.     

     Z okazji „Złotych Godów” Okolicznościowe Adresy z gratulacjami 
i życzeniami dalszych osiągnięć w krzewieniu sportu i rekreacji fizycz-
nej w środowisku osiedli spółdzielczych na ręce pani Prezes Okine-
Tyrkiel złożyli: pani Grażyna Janawa - Przewodnicząca Rady i Zarządu 
Dzielnicy XV Mistrzejowice, pan Kazimierz Pyż – Prezes Hutniczego 
TKKF przy ArcelorMittal Poland i pani Małgorzata Wojtasik - Kierownik 
Klubu „Mirage” Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.     
     Na wniosek Zarządu Ogniska TKKF „Apollo” 10 osób otrzymało 
Odznaki, przyznane przez Zarząd Główny TKKF z okazji 60.lecia Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W jubileuszowej „Gali” nie 
zabrakło długoletnich, byłych i obecnych, zasłużonych działaczy 
i zawodników sekcji działających w Ognisku: siatkówki kobiet i męż-
czyzn, koszykówki, piłki nożnej, badmintona, tenisa stołowego, 
a także sympatyków Ogniska Za nienaganną działalność, i owocną 
współpracę z Ogniskiem, wielu z nich otrzymało Medale „Za Zasługi 
dla TKKF „Apollo”. 

* 
7 października 2019 roku w sali gimnastycznej „Domu Sportu" 
w Dobczycach odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 60.lecia 

Ogniska TKKF Dobczyce, w której udział wzięli zaproszeni goście 
i sympatycy Ogniska. Ze względu na opóźnienia w pozyskaniu środ-
ków pieniężnych jubileuszowa uroczystość 60. lecia Ogniska TKKF 
Dobczyce odbyła się dopiero w tym roku. 

W 

W 

2 

Przemawia Prezes ZW  MTKKF Leszek Tytko. Po lewej Honorowa 
Prezes MTKKF Zofia Czupryna i Wiceprezes Zarządu Janusz Borek. 

Po prawej działacze Ogniska TKKF „Halny” - Teresa i Tadeusz 
Waśko, oraz Członek Prezydium ZW MTKKF Andrzej Staszczyk.  

Jubileuszową Galę otwiera pani Elżbieta Okine-Tyrkiel, Prezes Ogniska 
TKKF „Apollo”, a zarazem Prezes SM „Mistrzejowice-Północ”. 

Gratulacje z okazji 40.lecia Ogniska „Promień” składa na ręce M. Balic-
kiego, prezesa tego Ogniska, Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. 
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     W tym uroczystym dniu było bardzo odświętnie; przystrojona sala 
i stoliki, kwiaty oraz wystawa pamiątkowych zdjęć z życia dobczyckiej 

organizacji TKKF. Galę otworzył i poprowadził,  wraz z panem Zbi-
gniewem Rapaczem, wiceprezes Ogniska Krzysztof Filutowski.  
     O historii Ogniska mówili - wieloletni  prezes pan Władysław Paz-
dur oraz  pan Ludwik Dziewoński. Prezes Wiktor Piwowarski  przed-

stawił  działalność organizacji w dzisiejszych czasach, a o   jej wizji na 
przyszłość mówił pan Włodzimierz Żuławiński.  
     Były gratulacje i przemówienia  zaproszonych gości, między innymi 
burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce pana Tomasza Susia. W roku 
Jubileuszu „Diamentowych Godów” Zarząd Ogniska TKKF Dobczyce 
był gospodarzem i współorganizatorem kilku imprez sportowo-
rekreacyjnych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim, w tym XII Mi-
strzostw Małopolskiego TKKF w Szachach o „Krakowskiego Lajkonika”, 
dwóch wyjazdowych posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego MTKKF oraz 
Małopolskiego „Marszu dla Zdrowia – TAFISA” z okazji Światowego 
Dnia Marszu. Działania te nadal są kontynuowane. 

* 
zanowni Państwo! Zanim się spostrzegliśmy szybkim krokiem 
nadciągnął rok 2020, który był trudnym okresem nie tylko dla 

Małopolskiego TKKF. Mimo niekorzystnego, pandemicznego czasu, 
nasza organizacja wiernie stała na swoim posterunku, kontynuując 
sprawdzone formy działalności sportowo-rekreacyjnej oraz spędzania 
wolnego czasu w sposób zorganizowany. Działalność tę przedstawi-
łem w skróconej formie w poprzednim wydaniu nr 16 „Kuriera Mało-
polskiego TKKF” w opracowaniu pt. „Rok 2020 w opłotkach Małopol-
skiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej”.  
     Podobnie, jak rok ubiegły, także rok 2021 powitaliśmy w minoro-
wych nastrojach. Tegoroczną działalność znów zaczęliśmy od poszu-
kiwania środków na realizację programów i planów pracy, przyjętych 
przez XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów MTKKF, Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF i jego niższe ogniwa.  
     Warto przypomnieć, że w roku przyszłym minie 65 lat działalności 
Małopolskiego TKKF i zakończenie kadencji 2018-2022. Czynimy 
wszelkie starania, by nadchodzący czas i nakreślone zadania móc 
wykonać z godnością. Będzie to trudne zadanie. 
  

 

Twarze Małopolskiego Sportu i Rekreacji 
 Jan Sikora   

 
an Sikora, długoletni zawodnik i działacz tenisa stołowego. Urodził 
się 3 kwietnia 1934 roku w Krakowie. Posiada wykształcenie śred-

nie techniczne. Pierwszą swą pracę zawodową rozpoczął w roku 1953 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Gliwicach. Od roku 1954 

pracownik Biura Projektów Przemysłu Skórzanego „Biproskór” 
w Krakowie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę.  

     Już od najmłodszych lat fascynował Go tenis stołowy. Profesjonal-
nie uprawiał tę dyscyplinę w klasztornym klubie sportowym u Ojców 
Salezjanów w Krakowie, w Klubie Sportowym „Dębnicki”, pod facho-
wym okiem znanego kiedyś czołowego, krakowskiego tenisisty stoło-
wego - Zbigniewa Marcowskiego. 
     W roku 1960 przy Biurze Projektów Skórzanych powstało Zakłado-
we Ognisko TKKF, a jedną z jego wiodących sekcji był tenis stołowy. 

 

S 

J 

Od lewej: pani Zofia Czupryna - Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, 
Władysław Pazdur - Honorowy Prezes TKKF Dobczyce i Leszek Tytko – 

Prezes Małopolskiego TKKF w siedzibie TKKF Dobczyce.  
 

Jan Sikora - krakowski działacz sportu 
 i tenisista stołowy. 

Archiwalna fotografia z lat 70.XX wieku. Reprezentacja Ogniska 
TKKF „Biproskór” w tenisie stołowym: Roman Nastaborski, Adam 

Kobylański, Marian Patykiewicz, Jan Sikora i Henryk Świst. 
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Przez wiele lat prezesem tego Ogniska był Marian Patykiewicz, jeden 
ze współzałożycieli i prowadzących amatorską ligę tenisa stołowego 
tzw. Ligę Czarnej Kawy”. Przez dłuższy czas Janek Sikora pełnił obo-
wiązki sekretarza Ogniska, uczestnicząc zarazem w rozgrywkach teni-
sa stołowego w drużynie, która w latach 1960-1985 występowała pod 
różnymi nazwami: „Biproskór”, „BPPS”, „Boruta”, „Skóra”.  
     Dość długo drużyna „Biproskóru” grała w składzie: Marian Paty-
kiewicz, Jan Sikora, Roman Nastaborski, Henryk Świst, Stanisław 
Korzeniak i Adam Kobylański. Była to jedna z czołowych, amatorskich 
drużyn tenisa stołowego w Krakowie. Po rozwiązaniu pingpongowej 
drużyny w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego Janek nie przestał 
grać w tenisa stołowego. W dalszym ciągu brał udział w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi TKKF - w drużynach „Amator” i „Domar”. Przez kilka 
lat posiadał aktywną licencję sędziowską oraz pracował, jako trener 

w sekcji tenisa stołowego krakowskiej „Płaszowianki”, prowadząc 
zarówno drużynę grającą w trzeciej lidze, jak i sprawując opiekę nad 
drugą drużyną, startującą w A-klasie. Udało Mu się wyszkolić całkiem 
pokaźną gromadkę najmłodszych zawodników. Swymi umiejętno-
ściami szkolił dzieci i młodzież, trenującymi w tym zasłużonym kra-
kowskim klubie sportowym. W tym czasie bardzo chętnie startował 
w indywidualnych turniejach tenisa stołowego dla amatorów na 
terenie Krakowa. Brał również udział w rozgrywkach tenisa stołowe-
go, organizowanych przez: Zarząd Dzielnicowy TKKF Kraków Krowo-
drza, prowadzonych przez Mariana Zgałę w świetlicy Biura Projektów 

„Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie oraz w turnie-
jach, organizowanych przez Zarząd Dzielnicowy TKKF Kraków Śród-
mieście, prowadzonych przez Adama Misia i Antoniego Koźlaka. 
     W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Janek był stałym bywalcem 
turniejów i treningów tenisa stołowego, organizowanych przez Kra-
kowski Szkolny Ośrodek Sportowy przy Al. Powstania Warszawskiego 
6, na czwartkowych turniejach przy ul. Półkole na Dąbiu oraz w stu-
denckim klubie sportowym na os. Podwawelskim. W kolejnych latach, 
z chwilą rozpoczęcia działalności Parafialnego Klubu Sportowego 
„Porta” przy ul Meissnera na os. Ugorek, do roku 2020 Janek był 
najaktywniejszym uczestnikiem pingpongowych spotkań i treningów, 
prowadzonych w podziemiach Kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobram-
skiej przez Jana Małotę, jego kolegę z byłej drużyny „Domar”.  
     Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek w ramach Otwartych Mistrzostw 

Krakowa Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta Jacka Majchrowskiego” 
Janek brał udział we wszystkich pięciu edycjach tych Mistrzostw, 
organizowanych w latach 2015-2019.   
     Obecnie Janek Sikora ma 86 lat i gdyby nie problemy zdrowotne 
z nogą, Jego długoletnia przygoda z tenisem stołowym nadal mogłaby 
być kontynuowana. Zawsze był otwarty na wszelkie pomysły i propo-
zycje. Lubił czasem obstawić „pingpongową partyjkę” z dobrymi za-
wodnikami. Jest jednym ze znanych tenisistów stołowych – dzisiaj 
oldboyów, dobrym i szanowanym kolegą. Dziękujemy Mu za to..     

 

V Memoriał Marka Wróblewskiego 

w Tenisie Stołowym 
 

zanowni Państwo! V edycja Memoriału Marka Wróblewskiego 

w Tenisie Stołowym jest już za nami. Impreza odbyła się w nie-

dzielę 20 grudnia 2020 roku w hali widowiskowo-sportowej Klubu 

Sportowego „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. 

Organizatorem Memoriału był Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

im. Szarych Szeregów, którego dyrektorem jest pan Krzysztof Augu-

styn. Celem tej integracyjnej imprezy było: uczczenie pamięci Marka 

Wróblewskiego - wieloletniego działacza i trenera tenisa stołowego, 

jednego z założycieli sekcji tenisa stołowego w Krakowskim Szkolnym 

S 

Rok 2018. Grupa tenisistów stołowych w IV Mistrzostwach Krakowa 
Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta Jacka Majchrowskiego, z udziałem 

m.in. Jana Sikory. 

Janek Sikora w turnieju „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w hali sportowej KS „Bronowianka, w towarzystwie pani Grażyny 

Wiśniowskiej i Tadeusza Szopy. 

Zwycięzcy najmłodszej kategorii wiekowej III Memoriału  
w gronie organizatorów. 
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Ośrodku Sportowym, popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci 

i młodzieży, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz 

promocja działalności sekcji tenisa stołowego przy Krakowskim Szkol-

nym Ośrodku Sportowym. W turniejach przedpołudniowych udział 

wzięło 109 uczestników. Po południu przy stołach rywalizowało 73 

tenisistów stołowych. Łącznie, mimo okresu pandemicznego, udział 

w całym turnieju wzięło 182 zawodniczki i zawodników.  

     Sponsorami turnieju byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Ciepl-

nej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Miejskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień. 

     Triumfatorami w poszczególnych kategoriach zostali - dziewczęta: 

Zuzanna Bezak, kobiety: Katarzyna Galus, żacy: Jakub Turecki, młodzi-

cy: Jan Mrugała, kadeci: Kacper Turecki, juniorzy: Wojciech Bogacz, 

seniorzy: Michał Minda, weterani do 55 roku: Adam Gdula, weterani 

powyżej 55: Waldemar Glanowski. Serdeczne gratulacje! 

 

III Grand Prix Polski Weteranów 

 w Tenisie Stołowym 
 

 dniach 12-13 grudnia 2020 roku w Węgierskiej Górce nad Sołą 

rozegrano III „Grand Prix” Polski Weteranów w tenisie stoło-

wym z udziałem licznej grupy zawodników z Małopolski.  

     Triumfatorami zawodów zostali: Anna Wnęk (kobiety 40-49 lat), 

Dorota Paluch (kobiety 50-59 lat), Jolanta Szatko-Nowak (kobiety 60-

64 lat), Grażyna Wolny (kobiety 65-74 lat), Mariusz Zwoliński (męż-

czyźni 40-49 lat), Artur Szołtysek (mężczyźni 50-59 lat), Tadeusz Durka 

(mężczyźni 60-64 lat), Janusz Żukowski (mężczyźni 65-69 lat), Henryk 

Pietrzak (mężczyźni 70-74 lat), Antoni Biaduń (mężczyźni 75-79 lat) 

i Ryszard Banaszkiewicz (mężczyźni od 80 lat). 

     Małopolscy zawodnicy stawali na podium 5 razy. Pierwsze miejsce 

w kategorii kobiet 60-64 lata wywalczyła Jolanta Szatko-Nowak (Kra-

ków). Drugie miejsca zajęli Elżbieta Pieczarkowska (Kraków) oraz 

Robert Świrk (Oświęcim), odpowiednio w kategorii kobiet 60-64 lata i 

mężczyzn 50-59 lat. Na najniższych stopniach podium stanęły Dorota 

Nowacka (Kraków) w kategorii kobiet 50-59 lat i Magdalena Łapińska 

(Kraków) w kategorii kobiet 65-74 lata.  

     Na szczególną uwagę zasługuje zwycięstwo naszej koleżanki Jolanty 

Szatko-Nowak w grupie kobiet 60-64 lata. Znakomita w przeszłości 

członkini naszej kadry narodowej w całych zawodach przegrała zaled-

wie jednego seta. W finałowej grze brązowa medalistka Mistrzostw 

Europy w grze podwójnej z 1980 roku pokonała kolejną naszą wspa-

niałą koleżankę z Krakowa Elżbietę Pieczarkowską 3:1. 

 

 

Akcja Zima - 2021 z TKKF „Apollo” 
(Hu! hu! ha!,  hu! hu! ha!, Nasza zima zła!) 

 

zanowni Państwo! Podobnie jak w latach poprzednich także 
w tym roku w wielu regionach Małopolski, środowiskach i instytu-

cjach, starano się przeprowadzić „Akcję Zima” dla dzieci i młodzieży, 
pozostających w tym trudnym dla wszystkich czasie w mieście.  

     Wzorem ubiegłych lat swój udział tym specyficznym programie 
miało też Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 

jego Ogniska i kluby. Jednym z Ognisk z terenu Nowej Huty, które 
wniosło szczególny wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzie-
ciom i młodzieży, było Ognisko TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Mistrzejowice-Północ”.  

     Ze względu na COVID – 19, i związane z nim ograniczenia, tego-
roczna „Akcja Zima-2021” przebiegła inaczej niż w latach ubiegłych 

W 

S 

Zwyciężczynie kat. 65-74 w III „Grand Prix” Polski 
Weteranów Miejsce 3-4 na podium Magdalena 

Łapińska (w dresie zielonym). 

„Akcja Zima - 2021”. Gry i zabawy w sali  
gimnastycznej SP 144 w Nowej Hucie.  

„Akcja Zima - 2021” na terenie SP 144 
 w Nowej Hucie. 
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i w znacznie mniejszym zakresie. Zaplanowane imprezy udało się 
przeprowadzić i zorganizować głównie w placówkach szkolnych. 
Starano się wprowadzić atrakcyjne formy zagospodarowania wolnego 
czasu: zawody i turnieje w różnych konkurencjach, gry i zabawy świe-

tlicowe w szerokich kręgach dzieci i młodzieży, a mianowicie:  
     W dniu 26.01.2020r. w Szkole Podstawowej nr 89 zorganizowano 
turniej siatkówki dla dziewcząt i chłopców klas VII i VIII, w którym 
uczestniczyło 34 dzieci.  
     W dniach 16, 17 i 18.02.2020r. w Szkole Podstawowej nr 144 dla 
najmłodszych dzieci klas I-III przeprowadzono noworoczne gry i zaba-
wy ruchowe. Ogółem wzięło w nich udział 216 dzieciaków.  

     W okresie m-ca lutego w soboty, w dniach 6, 13, 20 i 27.02 2021 r. 
odbyły się zajęcia w halowej piłce nożnej dla grupy młodzieżowej 
TKKF „APOLLO” (16 osób) na boisku pod balonem - os. Kalinowe. 
Zajęcia zakończone zostały towarzyskim turniejem piłkarskim z udzia-
łem 4 zespołów.  
     Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Sportowych na os. Teatralnym 
42 w dniach 4, 11, 18 i 25.02. 2021r. odbyły się zajęcia siatkarskie 
zespołu TKKF „APOLLO” (14 osób). Ogółem z różnych form sportu 
i rekreacji skorzystało 280 dzieci i młodzieży.  
     Koordynatorem Akcji był instruktor Leszek Tytko przy pomocy 
sędziów i wolontariuszy: Doroty Radomskiej, Piotra Gniewka, 
Agnieszki Sordyl, Krystyny Sitko, Sebastiana Pietrykowskiego, Darka 
Dudkiewicza i Zbigniewa Kiecia.  
     Podczas imprezy uczestników informowano o wsparciu finanso-
wym i rzeczowym, udzielonym przez Spółdzielnią Mieszkaniową 
,,Mistrzejowice-Północ”. Po zakończeniu każdej z imprez zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji otrzymali drobne upominki, a wszyscy 
uczestnicy dostali napoje i słodycze.  
     Ciekawy i atrakcyjny program, adresowany w szczególności do 
najmłodszych dzieci naszych spółdzielców, potrafił w krótkim okresie 
zintegrować uczestników zajęć i cieszył się dużym powodzeniem oraz 
uznaniem rodziców. W trudnym okresie panującej pandemii zacho-
wano wszystkie rygory sanitarne, wynikające z aktualnych przepisów, 
obowiązujących w tym zakresie. 

Za kulisami rozgrywek „Grand Prix”  

Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym  
 

 
zanowni państwo! Poniżej prezentuję migawki z Cyklu Otwartych 
Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. 

Turnieje w tej formie organizacyjnej prowadzone są od roku 2004, 
w którym liczna grupa sympatyków tenisa stołowego zwróciła się 

pisemnie do Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
o przywrócenie na terenie Krakowa, zakończonych w latach 90. XX 
wieku rozgrywek w ramach Amatorskiej Ligi TKKF w tenisie stołowym. 
(pismo do Zarządu Wojewódzkiego MTKKF z dnia 05.01.2004 r.) 

 
 
 

S 

Uczestnicy gier i zabaw otrzymują słodkie upominki. 

Tadeusz Szopa, Grażyna Wiśniowska, Jerzy Kaźmierczak. 

 

Prezes MTKKF Leszek Tytko, Aarne Puu, Sławomir Bzowy,  
Włodzimierz Michałowski i Tadeusz Szopa. 

Jerzy Szatkowski – były zawodnik KS „Wanda”. Jan Sikora, Władysław Tomaszek, Maciej Henke. 
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Józef Kapusta i Maciej Henke z Ogniska TKKF „Apollo”. Tadeusz Głąb, Jerzy Kaźmierczak, Cezary Romanowski, 
 Jan Miękina i Włodek Michałowski. 

Antoni Wojciaczyk i Tadeusz Szymoniak. Maciej Drzazga i Tadeusz Głąb w towarzystwie  
prezesa Hutniczego TKKF Kazimierza Pyża. 

9 września 2018 roku. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Jubileuszu 50.lecia Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”. Na pamiątkowej fotografii weterani tenisa stołowego – byli zawodnicy roz-

grywek Amatorskiej Ligi TKKF w Tenisie Stołowym w latach 70/80 XX wieku, uczestniczący gościnnie w Turnieju. Od 
lewej: Włodzimierz Michałowski, Jan Miękina, Tadeusz Szopa, Jan Sikora, Andrzej Krzysztofik, Stanisław Rojek, Maciej 

Henke, Aarne Puu, Władysław Tomaszek, Wiesław Bzowy, Jerzy Kaźmierczak, Tadeusz Głąb, Zbigniew Pawłowski, 
Henryk Żak.  

Turniej zorganizowano w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złota Jesień 2 w Nowej Hucie. 
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  Jak to się wszystko zaczęło   
o zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 przystąpiono do 
reaktywowania władz Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego. Potęga krakowskiego tenisa stołowego w tamtych czasach 
nie mogła być kwestionowana. 
     Obok tenisa profesjonalnego, w sposób masowy rozpoczęto upra-
wiać tę dyscyplinę amatorsko, głównie w przedsiębiorstwach i firmach 
budujących Hutę im. Lenina i Nową Hutę. 
     Przy przedsiębiorstwach podwykonawczych, ściągniętych do Nowej 

Huty z terenu całego kraju, masowo powstawały liczne Koła Sportowe, 
które zgłaszały do rozgrywek liczne sekcje sportowe, takie jak: piłki 
nożnej, szachowe, siatkówki oraz tenisa stołowego. 
    Chęć uprawiania popularnych wówczas dyscyplin sportowych wciąż 
wzrastała. W przyzakładowych kołach sportowych powstało wiele 
drużyn, uprawiających tenis stołowy na skalę masową.  
     W roku 1954 Rada Oddziałowa Zrzeszenia Sportowego „Budowlani” 
inicjuje współzawodnictwo sportowe pomiędzy Kołami Sportowymi 

„Budowlani”. Nowohucki sport budowlany liczył już wtedy 35 kół, 
obejmujących ok. 15% ogólnej liczby pracowników, zatrudnionych 
w firmach budowlanych Nowej Huty. Wtedy to w turnieju tenisa 
stołowego o  indywidualne Mistrzostwo Nowej Huty pierwsze miejsce 
zajął Józef Redner - zawodnik i działacz „Budowlanych”. By umożliwić 
Nowohucianom poznanie najlepszych polskich pingpongistów, 
zorganizowano pokazowy turniej asów tenisa stołowego.  
    W początkach lat 50. XX wieku również w starym Krakowie 
funkcjonowała Amatorska Liga Zakładów Pracy w Tenisie Stołowym, 
prowadzona przez pracownika Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych – 
Stanisława Wagę. Była to elitarna grupa, z udziałem plejady znanych 
krakowskich tenisistów stołowych, którzy po zakończeniu kariery 
zawodniczej kontynuowali grę w ping-ponga, jako amatorzy.  
     Elitarny charakter tej Ligi wynikał z udziału w niej reprezentacji 
Dyrekcji Krakowskiego Okręgu PKP, Wojewódzkiej Rady Narodowej 
i Koła Sportowego „Ogniwo” przy Banku Rolnym w Krakowie.  

     Reprezentacja Banku występowała w Lidze w następującym 
składzie: Bolesław Pirzański, Zbigniew Radwański, Zdzisław Skóra 
i Marian Zięba. Byli to znani do dziś profesjonalni tenisiści Krakowa. 
Działalność tej Ligi zakończono na przełomie lat 1956/57. Była to 
pierwsza w Krakowie amatorska forma rozgrywek tenisa stołowego, 
prowadzona w sposób zorganizowany. Mimo zaprzestania działalności 
tej Ligi zapotrzebowanie społeczne i chęć uprawiania tenisa stołowego 
w sposób masowy wciąż rosły. 
     Takie były początki. Historia amatorskiego tenisa stołowego 
w Krakowie, uprawianego w sposób zorganizowany, liczy już ponad 70 
lat i jest związana z Ogniskiem TKKF „Asklepios” przy Szpitalu 
Kolejowym Krakowie przy ul. Dzierżyńskiego 44. Wówczas prezesem 
tego Ogniska był Franciszek Cz. Klinik - późniejszy Prezes Krakowskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Ognisko TKKF „Asklepios”, 
i jego prezes Klinik, byli inicjatorami „Lig Czarnej Kawy” w koszykówce, 
siatkówce oraz tenisie stołowym – wówczas najbardziej masowej, 

amatorskiej imprezie sportowej w mieście i województwie. To właśnie 

Franciszek Cz. Klinik, jako działacz i członek władz Polskiego Związku 
tenisa Stołowego, rzucił młodzieży sportowe wyzwanie, pragnąc 
szerszego jej usportowienia, oderwania od bezczynności i łobuzerstwa 
oraz zintegrowania poprzez sportową rywalizację w swych 
środowiskach, szkołach, uczelniach, i zakładach pracy.  
     W latach 60. XX w. w Zarządzie Krakowskiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego było wielu znanych instruktorów i organizatorów 
czynnego wypoczynku, którzy z tenisem stołowym związali swoje życie 
na dobre i na złe. Oprócz wspomnianego już wcześniej Franciszka Cz. 
Klinika, byli wśród nich także: Bolesław Pirzański, Stanisław Lisiński, 
Kazimierz Skrzypek, Jerzy Ściborowski, Janusz Florek, Józef Ogiegło 
i Tadeusz Sadek, którzy oprócz tenisa profesjonalnego, wnieśli także 
swój wkład w promowanie i rozwój amatorskiego tenisa stołowego, 
uprawianego masowo w sposób zorganizowany. 
     W roku 1961, z inicjatywy grupy działaczy i tenisistów stołowych, 
kończących karierę zawodniczą, powstała amatorska liga tenisa 
stołowego – tzw. „Liga Czarnej Kawy”. W składzie Komitetu 
Organizacyjnego tej Ligi byli również: Witold Zakulski - redaktor 
i komentator sportowy Polskiego Radia, Jerzy Kumala – były zawodnik, 

sędzia i członek OZTS w Krakowie oraz Edmund Grzywnowicz – 
Członek Wydziału Gier i Dyscypliny przy Zarządzie Krakowskiego OZTS. 
W okresie funkcjonowania „Ligi Czarnej Kawy”, w latach 1961 – 1974, 
prowadzącymi rozgrywki ligowe byli: Franciczek Cz. Klinik, Rudolf 
Indra Graff, Marian Patykiewicz i Edmund Grzywnowicz. 
     Pierwsza runda sezonu 1974/75 była ostatnią w czternastoletniej 
historii funkcjonowania „Ligi Czarnej Kawy” w tenisie stołowym, 
prowadzonej przez Komitet Organizacyjny Ligi. W sezonie 1974/75 
zapoczątkowano nowy cykl rozgrywek tenisa stołowego w ramach 
„Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego TKKF”, prowadzonej przez Zarząd 
Dzielnicowy TKKF Kraków Krowodrza, a później przez Zarząd 
Wojewódzki Krakowskiego TKKF. 
     Po dłuższym okresie przerwy, z powodu zmierzchu wielu aktywnych 
form rekreacji fizycznej i wypoczynku, w roku 2004 wznowiono 
rozgrywki tenisa stołowego w nowej formie organizacyjnej, jako Cykl 
Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, prowadzone 
w ostatnich latach pod nazwą „Cztery Pory Roku Małopolskiego TKKF”.  

P 

Weterani tenisa stołowego w Nowej Hucie: Władysław Łopat-
ka, Henryk Żak, Stanisław Rojek, Zbigniew Pawłowski,  

Mieczysław Kubicz i January Witkowski. 

Marek Wróblewski - były zawodnik i działacz tenisa stołowego MKS KSOS 
Kraków oraz Władysław Łopatka - działacz Małopolskiego TKKF, prowa-

dzący Cykl Turniejów „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym. 

Krajanie znad Dunajca: Władysław Łopatka z Małopolskiego TKKF 
oraz Mateusz Malik – zawodnik i trener tenisa stołowego w UKS 

„Jordan” Zakliczyn i MOKSiR Czchów. 
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     Od tego czasu datuje się nasza kolejna przygoda z amatorskim 
tenisem stołowym – dyscypliną, która na stałe weszła do kalendarza 
imprez Krakowskiego/Małopolskiego TKKF i trwa do dziś. 

     Całościowo w sposób szczegółowy historia amatorskiego tenisa 
stołowego, uprawianego pod flagą TKKF, jest przedstawiona w książce 
pt. Śladami „Ligi Czarnej Kawy” – autorstwa Władysława Łopatki. 

 

 

     Z okazji Świąt Wielkanocnych 2021 dużo dobrego 
zdrowia, smacznego jajka oraz wszystkiego, co w życiu 

jest najlepsze i najwspanialsze, życzy członkom 
i sympatykom Towarzystwa, działaczom i pracownikom 
Władz Wojewódzkich oraz Zarządu Głównego TKKF, 
Władzom Samorządowym Miast i Gmin, Władzom Wo-
jewództwa Małopolskiego i Władzom Miasta Krakowa,  

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 
Niech z naszej codzienności na zawsze zniknie pande-

mia, rozkwitnie zieleń życia i zapanuje przyjaźń.             

*** 

    Zdrowych Wesołych Świąt               Do życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny 

            Wielkanocnych                                       „Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 
 

 

*  Kącik poezji i humoru  * 
Redaguje Władysław Łopatka 

 
ontynuując prezentację utworów literackich na łamach „Kuriera 
Małopolskiego TKKF” dziś pragnę przedstawić kolejne dwa 

wiersze autorstwa mojego serdecznego kolegi Aarne Puu – poety, 
tłumacza literatury i wspaniałego tenisisty stołowego. Aarne urodził 
się w roku 1948 w Tallinie. Studiował psychologię i filologię rosyjską na 
Uniwersytecie w Tartu, a w roku 1979 ukończył teatrologię na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Poniższe Jego utwory pochodzą z tomiku 
wierszy pt. Inny wybór, który mi podarował 21 maja 2000 roku 
w Nowej Rudzie - na Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie 
Stołowy, gdzie w turnieju par deblowych, grając wraz z Nim,  
wywalczyliśmy medal brązowy. Do tej lektury serdecznie zapraszam! 

 

 

 
Już 
nie podążam 
za nurtem rzeki 
obojętnie przejeżdżam 
koło lasów i pagórków 
nigdy już nie opuszczę 
szarego domu z betonu 
brakuje mi zwykłej odwagi 
tylko czasem w środku nocy 
gdy nastaje pełnia księżyca 
dobywa się nagle z mego gardła 
zapomniane przez wieki 
ochrypłe wycie moich 
czworonogich 
braci 

 
Zaczekaj 
mój ptaku kochany 
nie spiesz się tak bardzo 
ze swoim odlotem 
już w następnym stuleciu 
ogrzeję cię swoim 
niewyczerpanym i 
wiecznym zapałem 
wygładzę twe pióra 
i wyleczę złamane skrzydło 
tylko zaczekaj na mnie 
kochany mój ptaku 
zielonooki 
zaczekaj jeszcze 
tę chwilę 
 

 

************ 
 
 

K 
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  Brawo szachiści z Dobczyc  
 

wiśniowa, to jedno z czterech miejsc w Małopolsce, gdzie już się 
odbyły, lub się odbędą, rozgrywki V szachowej ligi juniorów.  

     W dniu 7 marca br. wszystko sprzyjało zawodom u podnóża Księżej 
Góry. Entuzjazm i wsparcie ze 
strony przedstawicieli gminy, 
frekwencja oraz dyscyplina 
zawodników i nawet pogoda, 
która napawała optymizmem 
i energią, cieszyła nie tylko 
uczestników, lecz również 
organizatorów zawodów.  
     W szranki stanęło 26 
drużyn oraz 20 zawodników, 
startujących w ramach 

turnieju towarzyszącego. Ligowcy zagrali na dystansie dziewięciu rund 

tempem 10 min + 5 sek., a uczestnicy turnieju zaliczyli 2 rundy mniej. 
Walka był wyrównana i pełna emocji. Klasyfikacja końcowa rozgrywek 
ukształtowała się następująco. 
 1. SP nr 2 Dobczyce (Tomasz Bajer, Kamil Pawłowski, Mikołaj 
Szlósarczyk, Gabriela Górnisiewicz).  
2. MKS MOS Wieliczka V (Hubert Szlósarczyk, Piotr Wójcik, Krzysztof 
Chmiel, Magdalena Łapczyńska). 
3. SP nr 48 Kraków II (Maciej Wąsowicz, Antoni Sochanik, Tymoteusz 
Drzniewicz, Katarzyna Rusiecka). 

     Pozostałe drużyny dobczyckie: 
5. SP nr 2 Dobczyce II (Hubert Spytek, Zuzanna Górnisiewicz, Krystian 
Kabaja, Filip Pawłowski). 
8. Ognisko TKKF w Dobczycach IV (Szymon Cygan, Piotr Cygan, Adrian 
Kuraś, Wojciech Jamka). 
10. Ognisko TKKF w Dobczycach V (Jakub Rzońca, Krzysztof Tracz, Piotr 
Piwowarski, Maja Kołodziej). 
     Klasyfikacja indywidualna na szachownicach:  
1. Kamil Pawłowski 1 miejsce (na drugiej szachownicy). 
2. Hubert Szlósarczyk 1 miejsce (na pierwszej szachownicy). 
4. Wojciech Jamka 1 miejsce (na czwartej szachownicy). 
8. Tymoteusz Drzniewicz 1 miejsce (na trzeciej szachownicy). 
    Cieszą sukcesy drużynowe i indywidualne zawodników z TKKF 
Dobczyce i będziemy im kibicować podczas kolejnych zawodów. Nie 
wszyscy mogli wystartować w tych zawodach, gdyż często biorą udział 

w wyższych ligach, więc dostali szansę zmierzenia się w ramach 
fidowskiego turnieju towarzyszącego. A oto, jak zakończyły się ich 
potyczki: 1. Samuel Maj 2. Karol Kozak 3. Natalia Górnisiewicz. 
    Serdecznie podziękować należy też uczestnikom, za liczne przybycie 
i dostosowanie się do wymogów sanitarnych, a zwycięzcom 
gratulujemy wyników. Organizatorami turnieju byli: GOKiS Wiśniowa 
i TKKF Dobczyce. Sędzią głównym zawodów był pan Bartosz Ślęczka. 
 

 
 

W 

Ogólny widok sali, w której rozgrywano zawody szachowe. Grupa najlepszych szachistów w gronie organizatorów turnieju. 
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Żegnamy naszych kolegów i przyjaciół 
 

* Zdzisława Rakoczego z nami już nie ma* 
 

dzisław Rakoczy, ur. 6 stycznia 1932 r. w Krakowie „pod Bogiem 
Ojcem”, odszedł od nas na zawsze 25 listopada 2020 roku po 

krótkiej chorobie. Król uśmiechu (urodzony w święto Trzech Króli), 
aktywności wszelakiej, pasjonat sportu i rekreacji, żarliwy miłośnik 
ukochanej „Wisły” Kraków, dusza każdego towarzystwa. Radny 
Dzielnicy V Miasta Krakowa III, IV i V kadencji w latach 1998-2010, 
aktywny organizator licznych imprez sportowych i niestrudzony 
propagator zdrowego modelu życia i wypoczynku poprzez sport 
i rekreację fizyczną.  
     Był współzałożycielem Ogniska TKKF „Raj” w Krakowie, założonym 
10 kwietnia 2003 r. i bardzo aktywnym jego działaczem i uczestnikiem 
różnorodnych imprez sportowych, organizowanych przez Ognisko Raj, 

Zarząd Wojewódzki 
MTKKF i Radę Dzielnicy 
V Miasta Krakowa.  
    Chętnie uczestniczył 
w licznych imprezach 
sportowo- kulturalnych, 

organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe 
w Krakowie.  
     W bieżącej kadencji 
do końca pełnił funkcję 
wiceprezesa Ogniska 
TKKF „Raj”, a w dniu 
4 sierpnia 2020 roku 
z powodzeniem wziął 
udział w corocznym 
Pucharze Lata w Tenisie 
Ziemnym o „Puchar 
Prezesa Ogniska TKKF 
„Raj” – Jego ostatnim 
turniejem w bardzo 

bogatym życiu sportowym. 
     Zdzisław był także wytrawnym szachistą, uczestnicząc w corocznych 
edycjach Noworocznego Turnieju Szachowego - Memoriału Józefa 
Szczuckiego o „Puchar Prezesa Ogniska „Raj” i w licznych turniejach 
szachowych, organizowanych przez Ognisko TKKF „Drogowiec”, 
prowadzonych przez prezesa tego Ogniska pana Mariusza Stanaszka. 
Ponadto, przez dwie kadencje był członkiem Krakowskiej Rady 
Seniorów, min. przewodniczącym Komisji Sportu oraz sekretarzem 
Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
     W ostatniej drodze Ś. P. „Zdzicha” na Cmentarzu Salwatorskim, 
obok ukochanej żony Haliny i wnuczki Annabelle Rakoczy-Ploix, 

żegnała Go Rodzina i liczni przyjaciele. Obecni byli przedstawiciele 
Rady Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Ogniska TKKF „Raj”, Rady 
Kombatantów i TS „Wisła” Kraków.   
     W kaplicy cmentarnej obok urny z prochami S.P. Zdzisława 
Rakoczego wartę pełnili: Jan Ryba z Rady Seniorów TS „Wisła” Kraków 
ze sztandarem klubu sportowego i Jan Radzikowski - Prezes Ogniska 
TKKF „Raj” ze sztandarem Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF, w asyście kolegów: Władysława Koczurka, Jacka Prochala, 
Jerzego Traple, Tomasza Pułki, niosącego wiązankę biało czerwonych 
kwiatów od przyjaciół z Ogniska „Raj”. Po złożeniu urny w grobowcu, 
pokrytym naręczami kwiatów, mowę pożegnalną wygłosił Jan 
Radzikowski, przywołując osobiste, wzruszające doznania 
z wieloletniej, wspólnej działalności; „Zdzichu odszedłeś w dniu 
poświęconym Matce Boskiej Nieustającej Pomocy, najpewniejszej 
Orędowniczce w drodze do Raju. Teraz zapewne przed Obliczem 
Boga Najwyższego rozegrałeś już niejednego seta z przyjacielem Ś.P. 
Marianem Lenartem, żołnierzem generała Stanisława Maczka - 

Wiślakiem, jak Ty, do końca. Trenujesz strzały z wolnego ze Ś.P 
Władkiem Kawulą, a jakże - zza pola karnego! Dryblujesz ze Ś.P. 
Haliną Iwaniec, sąsiadką, wykańczając rzutem „bez obręczy”. Zdzisiu 
Byłeś, Jesteś Niepowtarzalny!!! Wspieraj nas, pozostających nadal 
i ukochaną „Wisełkę” w dobrych wyborach i pomyślnej, skutecznej 
realizacji dobrych zamierzeń. Odpoczywaj!, odpoczywaj na wieki!” 
     Na zakończenie ostatniego pożegnania najukochańsza wnuczka 
Annabele, Paryżanka, pożegnała Najukochańszego Dziadzia od siebie, 
Ojca Christhopea Ploix, Babci wdowy Haliny, dziękując licznym 
uczestnikom pogrzebu za udział.  
     Jan Radzikowski - Prezes Zarządu Ogniska TKKF „Raj” w Krakowie.  

 

* Nowohucianie żegnają Leszka Karysia * 
 

połeczność sportowa Krakowa i Nowej Huty zasmuciła wiado-
mość, że w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku zmarł Leszek Karyś 

- były zawodnik bokserskiej drużyny „Hutnika”. „Bohater Hali Garaży”, 
gdzie w latach 60. XX wieku pięściarze „Hutnika” rozgrywali walki 
bokserskie. Do Nowej Huty przeniósł się w początkach lat 60. XX 
wieku ze Ślęzy Wrocław.  Szybko wywalczył sobie miejsce w zespole  
„Hutnika”, chociaż w tamtych latach rywalizacja w nim była spora – 
także w wadze koguciej, w której Leszek okazał się mistrzem. W tej 
wadze walczył przez całą swoją karierę sportową. Nie był jakimś zabi-
jaką, lecz znany był raczej ze swych umiejętności technicznych. Dzięki 
takim zawodnikom, jak Leszek Karyś, kiedyś głośno mówiono „szer-
mierka na pięści”. Miał w swym dorobku brązowy medal indywidual-
nych i sześć medali drużynowych Mistrzostw Polski z reprezentacją 

„Hutnika”. Dwukrotnie wywalczył z tym zespołem mistrzostwo ligi, 
dokładając do tego trzy srebrne medale oraz medal brązowy w roku 
1969, w którym zakończył swoje występy na ringu. Złotymi zgłoskami 
Leszek zapisał się także w działalności Małopolskiego TKKF. 
     W okresie od 11.10.2003 do 2005 Leszek Karyś i Andrzej Jagielski 
prowadzili sekcję bokserską w Ognisku TKKF „Apollo” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”, a ich podopieczni uzyskiwali 
znakomite wyniki, m.in.: 
- W Turnieju o „Złotą Rękawicę „Wisły”, odbytym w dniach 11-
14.12.2003 roku, kadet Artur Łazarian w wadze 70 kg zajął I miejsce, 
zdobywając złoty medal, 
- W „Turnieju Wyzwolenia Oświęcimia” w dniu 7.02.2004 r. Artur 
Łazarian ponownie zajmuje I miejsce, 

Z 

S 

Ś.P. Zdzisław Rakoczy. Pierwszy z prawej Zdzisław Rakoczy na podium Mistrzostw Krakowa 
Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta Jacka Majchrowskiego”. 
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- W dniach 15-17,02.2004 r. w eliminacjach do strefowych Mistrzostw 
Polski reprezentanci TKKF „Apollo”: kadet Artur Łazarian w wadze 70 
kg zajmuje I miejsce, także młodzieżowiec Tigran Petrosjan w wadze 
81 kg i senior Hejmej w wadze 75 kg zajmują pierwsze miejsca. To 
tylko kilka wyników podopiecznych Leszka Karysia i Andrzeja Jagiel-
skiego, a było ich znacznie więcej. 
    Sportową sylwetkę Leszek Karyś zachował do ostatnich dni swojego 
życia. Poznałem Go wiele lat temu, szukając sportowych wspomnień 
sprzed lat. Mieszkał na sąsiednim osiedlu „Albertyńskim”, gdzie często 
Go spotykałem. Wspomniałem o Nim w monograficznej książce pt. 
„O Nowej to Hucie są słowa”, gdzie zamieściłem archiwalną już foto-
grafię z jednej z Jego zwycięskich walk na ringu w nowohuckiej „Hali 
Garaży”. Fotografię tę zamieszczam w niniejszej notce pożegnalnej. 
Śp. Leszek Karyś został pochowany na Komunalnym Cmentarzu Ko-
munalnym w Grębałowie. Miał 83 lata. Cześć Jego pamięci!  
(Władysław Łopatka). 
 

 

 

 Żegnamy Leszka Gilewskiego  
 

 wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że z grona 
naszych przyjaciół i kolegów odszedł na wieczną służbę do 

Stwórcy Lech 
Gilewski. Urodził 
się w roku 1952. 
Od lat dziecięcych 
na dobre i na złe 
związał się z Nową 
Hutą i osiedlem 
Na Skarpie, gdzie 
mieszkał, chodząc 
do Szkoły Podsta-
wowej Nr 80 – 
najstarszej szkoły 
w Nowej Hucie. 
     Pracując zawo-
dowo Leszek 
związał się z byłą 
już Hutą im. Leni-
na i jej później-
szymi strukturami 
oraz z hutniczymi 
spółkami. 
     Pracował m.in. 
w Dziale Inwesty-
cji Huty im. T. 

Sendzimira, w Komendzie Oddziału Obrony Cywilnej Huty (OOC), 
w Wydziale Wczasów i Kolonii Zakładu Usług Socjalnych oraz w Przed-
siębiorstwie Usług Socjalnych „Hut-Pus” S.A. 
     Leszek był bardzo pogodnym i sympatycznym człowiekiem, z du-
żym poczuciem humoru i koleżeńskiej współpracy. Organizator wielu 
przedsięwzięć i inicjatyw, między innymi był jedną z osób, która two-
rzyła Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie. Był określany, jako Legenda 
PTTK o ksywie „Wzmaczniacz”; był członkiem Klubu Górskiego „Wę-
drowcy. Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy HTS z dnia 16.09.2003 
roku został wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych dla Oddziału PTTK. 
     Przy okazji warto wspomnieć takie nazwiska członków i działaczy 
Hutniczego PTTK, jak. Zbigniew Wyżga - długoletni prezes Oddziału, 
Jerzy Zgała, Marian Zgała, Barbara Włodarska, Zbigniew Zysek, Euge-
niusz Halo, Władysław Aksamit, Stanisław Wolak, Mieczysław Gaj, 
Stanisław Suchoński, Olgierd Turyna, Urszula Karkowska, Jan Dyb. To 
tylko mała grupka działaczy i członków Hutniczego Oddziału PTTK, 
których poznałem osobiście – było ich znacznie więcej.  

     Dużo wspomnień kojarzonych jest z Leszkiem z okresu Jego pracy 
w Komendzie Zakładowego Oddziału Obrony Cywilnej, której siedziba 
wraz z bazą hotelową dla junaków OOC mieściła się w Domu Młodego 

Robotnika na os. 
Stalowym 16. 
 Reprezentacja tego 
Oddziału zawsze 
była mocną stroną 
Spartakiady Spor-
towej Pracowników 
Huty; 
 w roku  1985 re-
prezentacja OOC 
zdobyła I miejsce 
w punktacji ogólnej 
XXXII Spartakiady, 
wyprzedzając re-
prezentacje Pionu 
Głównego Energe-
tyka (TE) oraz  Za-
kładu Walcowni-
czego (ZW). 
     Jednym z grona 

współorganizato-

rów Spartakiady 
Sportowej Huty był 
również Leszek 

Gilewski, który na Balu Sportowca Huty odebrał okazały puchar za 
zwycięstwo w XXXII Spartakiadzie Sportowej Pracowników Huty.  
     W okresie pracy w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych „Hut-Pus” 
S.A. Leszek był członkiem Kabaretu „Czarne Stopy”, działającym przy 
Zarządzie Zakładowym NSZZ Pracowników „Hut-Pus” S.A, dającym 
atrakcyjne występy m.in. podczas związkowych wycieczek i różnych 
okazjonalnych uroczystości.   
     Tyle w bardzo wielkim skrócie mogę powiedzieć o tym zacnym  
człowieku i naszym wspaniałym Koledze, z którym przez wiele lat 
pracy i działalności mieliśmy przyjemność współpracować. Stwórca 
powołał Leszka do siebie 20 lutego 2021 roku, a 25 lutego odbył się 
Jego pogrzeb. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Grębałowie.  
     W Jego ostatniej ziemskiej drodze, oprócz członków Rodziny, zna-
jomych i przyjaciół, uczestniczyła grupa koleżanek i kolegów z lat 
wspólnej pracy i działalności Leszka w środowiskach hutniczego Kom-
binatu i Nowej Huty. Cześć Jego pamięci!  
   (Władysław Łopatka z gronem przyjaciół oraz koleżanek i kolegów Leszka) 

 

Z 

Po prawej Leszek Karyś w jednej ze swoich zwycięskich walk 
 na nowohuckim ringu w Hali Garaży HiL. 

Ś.P. Leszek Gilewski. Leszek prezentuje puchar za zwycięstwo drużyny 
OOC w XXXII Spartakiadzie Sportowej Huty. 
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* Wiesław Chajdecki odszedł do Stwórcy *  
 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
kolegi i przyjaciela, znakomitego tenisisty stołowego - Wiesława 
Chajdeckiego. Urodził się 9 grudnia 1946 roku w podkrakowskiej 

wsi Mogiła, w licznej rodzinie Jana i Marii Chajdeckich. Wiesław miał 
jeszcze 3 siostry i dwóch braci. W Mogile urodzili się też współpartne-
rzy Wiesława w tenisie stołowym - bracia Henryk i Czesław Knapiko-
wie; Henryk był współzałożycielem Klubu Sportowego „Hutnik”.  
     W kwietniu 1952 roku rodzina Chajdeckich otrzymała przydział 
mieszkania w pierwszym bloku mieszkalnym w historii Nowej Huty –  
na os. A-1 (dzisiaj osiedle Wandy 14). Tymczasem budowa Huty im. 
Lenina i miasta Nowa Huty w szybkim tempie postępowała i naprze-
ciw osiedla A-1 powstało osiedle robotnicze A-25 (dziś osiedle Młodo-
ści), z tzw. Ogniskiem Młodych, zwanym do dziś „Jedynką”. To tutaj 

adepci białej celu-
loidowej piłeczki 
mieli okazję spoty-
kać się w wolnych 
chwilach, zapomi-
nając o troskach 
zwykłego dnia oraz 
o  innych obowiąz-
kach; o swym 
rodzinnym domu, 
szkole i o tym, że 
tak naprawdę 
świat istnieje.  
     Z osiedla A-1 na 
„Jedynkę” Wiesław 
miał bardzo blisko, 
więc chodząc tutaj 
spotykał przy-
szłych mistrzów, 
trenerów i tenisi-
stów stołowych, 
z którymi potem 
ramię w ramię 
walczył w barwach 
Koła Sportowego 

„Stal”. Tu poznał między innymi: Zdzisława Kowalczyka, Staszka Lelo-
wicza, Staszka Kija, Janka Magdonia i Bogusława Hermanowskiego - 

trenera i opiekuna sekcji tenisa stołowego „Stali”. Wraz z nimi z wiel-
kim zacięciem odkrywał urok pingpongowej gry.  
     Najpierw Wiesław zaczął grać w piłkę nożną i sam był przekonany, 
że jest to jego wymarzona dyscyplina sportu, tak jednak się nie stało. 

Latem kopano w piłkę, a zimą grano w ping-ponga. Dość szybko 
u dobrego piłkarza odkryto niezwykły talent do gry w tenisa stołowe-
go i wkrótce Wiesiek został zawodnikiem Koła Sportowego „Stal”, 
przekształconego później w Klub Sportowy „Hutnik”.  
     W tym czasie kierownikiem sekcji tenisa stołowego w „Stali” był 
Bogusław Hermanowski – wieloletni zawodnik i działacz „Stali” (póź-
niejszego „Hutnika”). W roku 1962 pod jego trenerskim okiem repre-
zentacja tego Klubu zdobyła mistrzostwo Okręgu, walcząc o awans do 
ówczesnej II ligi. W 1965 r. spełniły się nadzieje idoli małej piłeczki; 
drużyna wygrywa półfinałowy turniej w Mielcu, a w finale w Krakowie 
zajęła 2 miejsce, za „Calisią” Kalisz, awansując do ekstraklasy.  
     W roku 1966 deblowa para „Hutnika”: Józef Petek – Wiesław Chaj-
decki zdobyła Wicemistrzostwo Polski w deblu, a dwa lata później 
Wiesław zdobył tytuł indywidualnego Wicemistrza Polski Seniorów.  
     W okresie swojej świetności, w połowie lat sześćdziesiątych XX 
wieku, Wiesław Chajdecki pracował w Pionie Głównego Energetyka 
Huty; był pracownikiem Wydziału Aparatury Kontrolno-Pomiarowej 
(W-28), potem Wydziału Siłownia (W-80), gdzie Go poznałem.  
     W r. 1974 Wiesław opuścił swój macierzysty Klub „Hutnik” i prze-
szedł do „Nadwiślanu”, gdzie razem z Adamem Rakiem, Tadeuszem 

Kanasem, Leszkiem Kolarskim i kilkoma młodszymi zawodnikami, pod 
okiem trenera Mariana Koryzmy, reprezentował swój nowy Klub.  
      W r. 1977 Wiesław odszedł z Huty im. Lenina i podjął pracę 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Z chwilą 
przejęcia sekcji tenisa stołowego „Nadwiślanu” przez „Cracovię” 
przeszedł do Towarzystwa Sportowego „Tramwaj”, grając w drugoli-
gowej drużynie, którą prowadził Zbigniew Nęcek. 
     W latach 70. XX wieku, po spadku drużyny „Tramwaj” z II ligi, Wie 
sław zakończył pełną sukcesów karierę zawodniczą, wzmacniając 
amatorską drużynę TKKF „Tramwaj” przy MPK w Krakowie. W ten 
sposób rozpoczął nową przygodę w amatorskim ruchu tenisa stoło-
wego. Grając pod flagą Małopolskiego TKKF nadal był jednym z czo-
łowych tenisistów stołowych – amatorów. W trakcie kolejnych lat na 
wskutek podstępnej choroby utracił stopy u obu nóg. Ostatni raz 
spotkaliśmy się z nim na pogrzebie wybitnego trenera i tenisisty sto-
łowego Stanisława Wcisły. Tak ciężki los spotkał tego znakomitego 
zawodnika, kolegi i człowieka, który na zawsze pozostanie legendą 
tenisa stołowego Krakowa, Nowej Huty i Polski.  
     Dzisiaj Wiesława z nami już nie ma. Stwórca powołał Go do siebie 
10 marca 2021 roku, a w środę 17 marca na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe. W Jego ostatniej 
ziemskiej drodze, oprócz Rodziny, bliższych dalszych krewnych, 
uczestniczyło grono Jego dawnych kolegów i partnerów znad ping-
pongowych stołów. Żonie Ś.P. Wiesława i jego Synom składamy wyra-
zy najgłębszego żalu i współczucia. Wieśku spoczywaj w pokoju! 
  Władysław Łopatka z gronem tenisistów stołowych z Krakowa i Nowej Huty.

Z 

Ś.P. Wiesław Chajdecki. 
Włocławek 1963 r. Mistrzostwa Polski Juniorów. Od lewej: Wiesław Chaj-

decki (KS „Hutnik” Kraków), Eugeniusz Grzanka („Start” Pabianice), Henryk 
Betman „Start” Włocławek), Czesław Knapik („Hutnik” Kraków) i Zenon 

Ilczuk („Hutnik” Kraków). 

Osiedle Wandy 14. Pierwszy blok mieszkalny w Nowej Hucie,  
w którym mieszkała rodzina Chajdeckich.  
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a załączonej fotografii znani przed laty krakowscy tenisiści stołowi, którzy po zakończeniu kariery zawodniczej zasilili szeregi TKKF, walcząc 
w amatorskich ligach TKKF na terenie Krakowa. Osobiście miałem przyjemność poznać kilku z nich, m.in. Franciszka Dobosza, Janusza Cha-

cagę, Romana Wardasa oraz Adama Hnydę, którego spotkałem w lipcu 2019 roku na Mistrzostwach Polski Sędziów Tenisa Stołowego w Tucho-
wie. Pozujący na fotografii Stanisław Waga już w latach 50. XX wieku, jako pracownik Dyrekcji Kolei Państwowych, prowadził elitarną ligę tenisa 
stołowego w Krakowie, o czym wcześniej wspomniałem. Z kolei Romek Wardas prowadził drużyny tenisa stołowego, znane pod nazwą „Ryma-
rze” i „Radiotechniczna”. To u Romana w garażu można było się spotkać w koleżeńskim gronie i w kameralnych warunkach rozegrać kilka party-
jek tenisa stołowego. W latach 70. XX wieku Franciszek Dobosz i Roman Wardas byli uczestnikami poniedziałkowych turniejów tenisa stołowego, 
prowadzonych w „Energoprojekcie” przy ul. Mazowieckiej 21 przez kolegę Mariana Zgałę. Miło jest o Nich wspomnieć. (Władysław Łopatka) 

                                                                

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. 

N 

http://www.tkkf.com/

