Rys historyczny ogniska
TKKF „Leskowiec” w Wadowicach
1966 - 2016

W roku 2016 Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach obchodzi
Jubileusz 50-lecia swego istnienia. Od początku swojej aktywności,
Ognisko było i jest organizatorem wielu prozdrowotnych form
aktywności ruchowej (zespoły ćwiczebne, sekcje i kluby) oraz
cyklicznych imprez masowych. Swoim działaniem zawsze dawało
dowód przydatności oraz słuszności programu, który pomaga czuć się
sprawniejszym i zdrowszym.
W okresie Jubileuszu 50-lecia, Zarząd Ogniska wraz z działaczami i
sympatykami organizacji, przygotowali szereg imprez sportoworekreacyjnych pod hasłem „Ognisko TKKF Mieszkańcom Ziemi
Wadowickiej i Małopolskiej”, objętych Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

W programie znalazły się następujące
imprezy: II Gwiaździsty Złaz Nording Walking z
Gmin: Wadowice-Stryszów - Mucharz na Górę
Jaroszowicką (3.05.2016), Sztafeta biegowa:
Wadowice – Kraków – Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach (3.05.2016),
Pielgrzymka – „Wierni i miłosierni” – Wadowice
– Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Kraków oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków-Łagiewniki (21.05. 2016), Udział w XV
Gwiaździstym Zlocie Rowerowym w Kłaju
„Rowerem po zdrowie” – Kłaj 2016
(21.05.2016), XV Rodzinny Rajd Rowerowy:
Wadowice – Babica – Wadowice (29. 05.2016),
Turniej piłki siatkowej OLDBOYÓW – Memoriał
Wiesława Laska, Józefa Kasperka i Stanisława
Tarkoty
(4.06.2016),
XI
Wojewódzkie
Mistrzostwa Szachowe o „Krakowskiego
Lajkonika” (26.06.2016), XXXVII Ogólnopolski
„Bieg Powsinogi” (18.09.2016) oraz uroczysta
Gala Jubileuszowa 50-lecia Ogniska TKKF
„Leskowiec” (19.11.2016).

Na historię Ogniska TKKF „Leskowiec” składają się przede wszystkim
ludzie i ich bezinteresowne działania. Ich pomysły trudno byłoby zrealizować
bez wsparcia instytucji państwowych oraz wielu firm i darczyńców. 19 listopada
2016, ta szanowana i wciąż aktywna organizacja, obchodziła swoje 50-lecie
działalności. Warto poznać jej historię…
W latach sześćdziesiątych XX wieku działalność TKKF koncentrowała się
głównie na realizacji programowych założeń w trzech podstawowych
środowiskach, tj. w zakładzie pracy, osiedlu mieszkaniowym i w domu. W
listopadzie 1963 roku doszło do porozumienia pomiędzy ZG TKKF i
Centralnym Związkiem Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM) w sprawie
zakładania Ognisk TKKF i rozwijania ich działalności w osiedlach
mieszkaniowych. Wskutek tego porozumienia w całym kraju, a zwłaszcza w
małych miejscowościach i osiedlach, powstawały Ogniska TKKF. I właśnie te
programowe aspekty i społeczne potrzeby, przyczyniły się do utworzenia w
Wadowicach nowego stowarzyszenia. 20 października 1966 roku powstaje
Ognisko TKKF „Leskowiec”, które na trwałe wpisało się w ogólną historię
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i w historię miasta Wadowic.

Siedzibą
nowo
zarejestrowanego
Ogniska był 30 m² lokal piwniczny po
pralni w bloku nr 19 na os .Westerplatte,
w którym przystąpiono do urządzania
świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz
wypożyczalni sprzętu sportowego. Do
prac, przy organizacji tego miejsca,
zaangażowali się członkowie pierwszego
Zarządu Ogniska TKKF „Leskowiec”
min. prezes Tadeusz Kiełtaczyński oraz
członkowie Marian Daruk i Zbigniew
Karelus. Już dwa lata później, w roku
1970, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i
życzliwości
ówczesnego
prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach
i zarazem członka Zarządu Ogniska
„Leskowiec” – Mariana Daruka,

Os. Obrońców Westerplatte – pierwsza
siedziba Ogniska

Ognisko uzyskało nową siedzibę w budynku Powiatowej
Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 37,
niedaleko od poprzedniego lokalu, w którym pozostawiono
wypożyczalnię sprzętu sportowego. W tym okresie działalność Ogniska
uległa znacznemu ożywieniu, powstały m.in. sekcje: siatkówki,
koszykówki, hokejowa, brydżowa, wędkarska i tenisa stołowego.
Ognisko TKKF „Leskowiec” zrzeszało łącznie 68 członków, skupiając
się na systematycznym rozszerzaniu swojej oferty programowej,
adresowanej zwłaszcza do kobiet i młodzieży. Działalność prowadziło 13
zespołów ćwiczebnych, z udziałem 247 uczestników (przeważała
młodzież – 150 osób). Zajęcia prowadziło 3 instruktorów, m.in.
nauczyciele wychowania fizycznego: Barbara Chmiel, Michał Ogiegło,
Tadeusz Jamrozik oraz Władysław Bursztyn, Andrzej Dżerski i inni.

W latach 1977 - 1978 Ognisko prowadziło swoją działalność
o charakterze społeczno-wychowawczym, w ramach struktur
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, zgodnie z jej statutem oraz
uchwałami CZSBM. Działalność tę prowadzono nadal w świetlicy
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 37 w Wadowicach, a
jej koordynatorem – z ramienia Spółdzielni była Mirosława
Mazurkiewicz.

Biwak rodzinny w Jaroszowicach
(spływ na Skawie)
Pokaż co potrafisz

LATA 1978-1990
Ożywienie działalności Ogniska TKKF „Leskowiec” - ścisła
współpraca z Klubem Osiedlowym SM „Garsoniera”.

Śnieżny karnawał - 1979 rok

Bieg Wadowiczan -1979

5 stycznia 1979 roku odbyło się Walne
Zebranie Ogniska TKKF „Leskowiec”, które
wybrało nowe władze pod przewodnictwem
Jana Białowąsa - miłośnika i promotora
sportu masowego w Wadowicach. Data ta
stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w
dziejach tego stowarzyszenia. Jan Białowąs,
ożywił będące w ospałości Ognisko TKKF
„Leskowiec” angażując do współpracy
działaczy innych organizacji. Jego zasadą
działania było wciągnięcie jak najwięcej osób
w imprezy rekreacyjne, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Oprócz sprawdzonych form działalności Ognisko
rozpoczęło organizację wielu masowych imprez
sportowo-rekreacyjnym, adresowanych nie tylko do
mieszkańców Wadowic, ale stopniowo dla ludzi z regionu,
a następnie z całej Polski. Jeszcze w tym samym roku, w
ramach
działalności
sportowo-rekreacyjnej
zorganizowano coroczny rajd samochodowy na orientację
„Monte Lgota”, „Śnieżny karnawał”, z okazji Dnia Dziecka
„Pokaż co potrafisz” oraz „Bieg Wadowiczan”, który rok
później zmienił nazwę na „Bieg Powsinogi”. Od tego
momentu, „Bieg Powsinogi” na stałe wpisał się w polskim
kalendarzu imprez biegowych.

Sekcja tenisa stołowego
Start do rajdu „Mote Lgota”- 1981

Rok 1980 przyniósł dodatkowych kilka interesujących imprez masowych: uliczny
„Bieg na wrotkach”, w okresie ferii zimowych i letnich: „Dyskotekę pod chmurką”,
„Piłka Nożna w Osiedlu” oraz szereg imprez bez ograniczeń wiekowych: zawody
narciarskie o „Puchar Dzwonka”, o „Puchar Leskowca”, „ Zima – 80”, Rajdy Rowerowe
„Szlakiem Powsinogi”, „Babie Lato”, konkursy „Sport i rekreacja w naszym Osiedlu”,
„Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego” oraz biwaki i rajdy rodzinne. Były to
imprezy cykliczne, w większości przetrwały kilkanaście lat, a nawet kilkadziesiąt.

Rajd rowerowy „Szlakiem
Powsinogi”

Biwak Rodziny TKKF
w Jaroszowicach a Skawą – 1982 r.

W grudniu 1982 roku, obowiązki zawodowe zmusiły Jana Białowąsa do rezygnacji
z funkcji prezesa Ogniska, Walne Zebranie powołało nowy Zarząd Ogniska TKKF
„Leskowiec”- jego prezesem został Łukasz Karpiński. Po prezesurze Jana Białowąsa
dobre wzorce postępowania i formy pracy Ogniska były już opracowane i sprawdzone
w praktyce.
Cykliczne imprezy zostały utrzymane,
dodatkowo rozwijając inne dziedziny
sportowo- rekreacyjne. W tym okresie, w
związku
z
rosnącą
popularnością
wschodnich sportów walki w Polsce, przy
Ognisku powstała sekcja karate prowadzona przez Bogdana Czaplę.

Zajęcia sekcji karate

Wyciąg narciarski Ogniska
TKKF dla dzieci na Osiedlu
„Pod Skarpą”

Pokaż co potrafisz – 1983r.
Olimpiada Zimowa Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Szczyrku - 1981
Pod koniec 1982 roku, z inicjatywy Jerzego Beckera, Józefa Gabora i Jana Żmudy,
przy Ognisku TKKF „Leskowiec” powstała sekcja narciarska. Była ona odpowiedzialna
za organizację zawodów w narciarstwie alpejskim „Puchar Leskowca”, „Puchar
Dzwonka” „Puchar Stańczyka” oraz wyjazdów weekendowych na narty. Równocześnie
rozpoczęto cykliczne wyjazdy rekreacyjne na basen do Oświęcimia, kontynuowane
przez wiele lat. Dużą pomocą służył tutaj kierownik, później prezes KS „Unia”
Oświęcim – Kazimierz Woźnicki. W roku 1984 w Ognisku TKKF „Leskowiec”- jako w
jednym z pierwszych - wprowadzono gimnastykę aerobową (aerobic) dla pań. Zajęcia
te prowadziła Halina Kulbacka.

Według danych na ten rok, Ognisko liczyło 33 członków (w tym 7 kobiet), 3
zespoły ćwiczebne z udziałem 48 uczestników (w tym 20 kobiet), zorganizowało 9
masowych imprez sportowych z udziałem 1800 uczestników
W tym czasie nastąpił zmierzch wielu aktywnych form wypoczynku i
rekreacji, upadło wiele ognisk TKKF, a ogólny brak środków na działalność
kulturalną, sportowo-rekreacyjną i rehabilitacyjną, zapoczątkował proces odwrotu
od dobrze zorganizowanych form amatorskiego ruchu sportowego. I z tej
dziejowej próby, Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach wyszło obronną ręką.
Powstałą - wraz ze zmianą ustroju państwa - lukę ekonomiczno-finansową
wypełnił częściowo, lecz z powodzeniem, sponsoring instytucji, firm i osób
prywatnych.

Sekcja siatkówki męskiej - 1988

Pokaż co potrafisz - 1984 rok

LATA 1990-1996
Trzydzieści lat działalności Ogniska TKKF „Leskowiec”
Data 20 grudnia 1990 stała się punktem zwrotnym w działalności Ogniska TKKF
„Leskowiec” w Wadowicach. W miejsce przebywającego za granicą Łukasza
Karpińskiego, na prezesa Zarządu została wybrana Halina Kulbacka, wiceprezesem
Michał Dziubczyk, sekretarzem Martę Mądry, a Jan Żmuda, Janusz Kanik i Jan
Białowąs objęli funkcje członków Zarządu. Przed nowo wybranym Zarządem
Ogniska, na czele z prezesem Haliną Kulbacką (która tę funkcję piastuje
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego), pojawiły się nowe wyzwania. Nie zapominając
o dawnych, sprawdzonych formach działalności sportowo-rekreacyjnej, a także o
imprezach cyklicznych, zaproponowano nowy kształt aktywności stowarzyszenia.
Wiele z nich zainspirowanych było Postacią Ojca Świętego Jana Pawła II. Działacze
Ogniska TKKF „Leskowiec” w różny sposób starali się oddać hołd i szacunek
Wielkiemu Polakowi i Pierwszemu Wadowiczaninowi.

Mistrzostwa Wadowic w
brydżu sportowym

Klub szachowy "Wieża" Liga Juniorów

W
omawianym
okresie,
Ognisko
wypracowało kilka interesujących pozycji
programowych, które na stałe weszły do
ogólnopolskiego i wojewódzkiego kalendarza
imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Oprócz
„Biegu Powsinogi”, „Pokaż co potrafisz” z
okazji Dnia Dziecka i festynu rekreacyjnego
„Sport na wesoło” na zakończenie roku
szkolnego,
do
tego
grona ważnych
przedsięwzięć należy zaliczyć: „Otwarte
Mistrzostwa Wadowic w Szachach” i „Otwarte
Mistrzostwa Wadowic w Brydżu Sportowym”,
„Międzyosiedlowe Turnieje Piłki Nożnej dla
młodzieży”- rozgrywane corocznie z okazji
„Dnia Wadowic” (na przełomie maja i
czerwca), nad którymi od końca lat 80-tych
czuwał Leszek Henzel, turnieje siatkówki dla
dorosłych „Old Boy” oraz turnieje „Grand
Prix” w tenisie ziemnym.

Zróżnicowana i atrakcyjna oferta programowa Ogniska nie zaniedbywała
dzieci i młodzieży. Oprócz imprez tematycznych, różnych sekcji oraz wyjazdów
korekcyjnych na basen, od roku 1996 wprowadzono wakacyjne turnusy
wypoczynkowe dla dzieci działaczy i sponsorów wadowickiego Ogniska w
Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Te wyjazdy były możliwe dzięki życzliwości
Słowaków oraz miejscowej bazie sportowo-wakacyjnej, łącznie z basenem.

Turniej tenisa stołowego

Sekcja szachowa "Klub Wieża" - 1991 r.

Gran Prix Wadowic 1991 r.

Od roku 1996 niektóre znane
imprezy wadowickiego Ogniska
„Leskowiec”
miały
swe
odpowiedniki
również
poza
Wadowicami.
Z
osobistej
inicjatywy sympatyka Ogniska,
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wadowicach - Bożeny Łabuś,
impreza dla dzieci „Pokaż co
potrafisz” została w dniu 8 czerwca
1996
roku
zainaugurowana
również w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Z ostrożnych szacunków wynika, że
w latach 1990-1996, w 1036
imprezach sportowo-rekreacyjnych
Ogniska TKKF „Leskowiec” wzięło
udział ponad 56 273 uczestników.

Turniej tenisa stołowego
Rok 1996 był rokiem Jubileuszu 30-sto lecia Ogniska TKKF „Leskowiec”. Według
oficjalnych danych Ognisko liczyło wówczas 60 członków (w tym 29 kobiet i 21
młodzieży). W tym czasie działalność prowadziło 6 sekcji, z udziałem 109 osób
ćwiczących. W latach 90-tych XX wieku kierownikiem sekcji tenisa ziemnego był
Tomasz Talaga - nauczyciel wf w Zespole Szkół Mechanicznych w Wadowicach. Sekcja
ta, dzięki własnej pracy społecznej, opiekowała się i utrzymywała kort tenisowy,
położony w Parku Miejskim w Wadowicach. Za sekcję brydża sportowego
odpowiedzialnym był Edward Sadek. Od roku 1984 sekcja była organizatorem
Otwartych Mistrzostw Wadowic w Brydżu Sportowym o „Puchar Burmistrza
Wadowic”. Sekcja tenisa stołowego – popularnego ping-ponga - była najchętniej
uprawianą i lubianą dyscypliną sportową.

Z okazji Jubileuszu zorganizowano
„Wystawę osiągnięć Ogniska TKKF
„Leskowiec”
oraz
wydano
monografię pt. „Trzydziestolecie
Ogniska
TKKF
„Leskowiec”
w
Wadowicach
1966-1996”,
współautorstwa Haliny Kulbackiej i
Andrzeja
Nowakowskiego.
Za
skrupulatność
i
ogrom
pracy
związany z zebraniem licznych
dokumentów
i
materiałów
źródłowych oraz wydanie tego
archiwalnego
już
opracowania,
autorom należą się słowa uznania i
podziękowania.

LATA 1999 – 2007
W nowym tysiącleciu…
Nadszedł rok 1999. W Polsce
wprowadzono
kolejne
zmiany
administracyjne dzieląc kraj na 16
województw i przywracając powiaty. Na
bazie
ówczesnych
województw:
krakowskiego,
tarnowskiego
i nowosądeckiego oraz części województw:
katowickiego, bielskiego, kieleckiego i
krośnieńskiego powstało województwo
małopolskie – zaszła więc konieczność
połączenia ognisk i klubów TKKF, do tej
pory działających na tych terenach.

P. Zofia Czupryna – Honorowy Prezes
Małopolskiego TKKF

W trakcie obrad delegaci podjęli uchwałę o powołaniu Małopolskiego TKKF,
przyjęli nowy statut i wybrali władze Małopolskiego TKKF.
Fakt wejścia Ogniska TKKF „Leskowiec” w strukturę Małopolskiego TKKF jest
niekwestionowaną zasługą byłej prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
– dziś Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF Zofii Czupryny i grupy oddanych
działaczy Ogniska „Leskowiec”, na czele z jego prezesem - Haliną Kulbacką. Odtąd
współpraca tego Ogniska z Zarządem Wojewódzkim Małopolskiego TKKF układa się
wzorowo, a Ognisko należy do przodujących w strukturach Małopolskiego TKKF.

W tym czasie, Ognisko „Leskowiec” wspólnie z Klubem Osiedlowym
„Garsoniera”, zorganizowało 234 imprezy rekreacyjno-sportowe z udziałem 18 508
osób.
Należały do nich m.in. Ogólnopolski „Bieg Powsinogi”, I sztafeta biegowa
Wadowice -Watykan, „Pokaż co potrafisz”- w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej,
festyn rekreacyjny – „Sport na wesoło”, I Rodzinny Rajd Rowerowy Wadowice –
Andrychów, Samochodowy Rajd na orientacje „Monte Lgota” (wznowiony w 1999
roku po 14 latach), zawody narciarskie „Puchar Leskowca” oraz „Śnieżny Karnawał”,
długofalowe „Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Szachach”, „Międzyosiedlowy Turniej
Tenisa Stołowego”, „Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej”, „Turniej Siatkówki” oraz
„Turniej Tenisa Ziemnego dla Dorosłych Grand Prix”.

„Sport na wesoło”

Rodzinny Rajd Rowerowy

Gimnastyka ogólnorozwojowa
Gimnastyka w wodzie
Prowadzono również dwustopniowe kursy pływania, ćwiczenia
korekcyjne wad postawy, Callanetics, gimnastykę geriatryczną dla
Pań „Złotego Wieku”, organizowano rajdy piesze, rowerowe,
wycieczki oraz wyjazdy na narty i do źródeł termalnych na Słowację.
Ponadto w czasie wakacji organizowano obozy rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży na Słowacji i Węgrzech, a podczas ferii zimowych
szkółkę narciarską na Czumie. Ognisko organizowało również bale
sponsorów i spotkania działaczy z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej
oraz wyjazdowe konferencje rekreacyjne.

W roku milenijnym zorganizowano cykl imprez pod hasłem „Rekreacja
w Roku Jubileuszowym” z kilkudniowy blokiem programowym w skład
którego wchodziły: integracyjny „Festyn Rodzinny z Folklorem”, symultany
szachowe, pokazy i wieloboje sprawnościowe. Rozegrano również dwa
integracyjne mecze piłki nożnej pomiędzy drużyną „Żaków” z MKS
„Kalwarianka” kontra drużyna „Leskowiec” z Kaczyny (drużyna chłopców
niepełnosprawnych, uzupełniona zawodnikami z osiedla Kopernika
z Wadowic) oraz przeciwko drużynie „Białe koniczynki” z osiedla „Pod
Skarpą” z Wadowic. W sobotę 3 czerwca, w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Dziecka, Ognisko wraz z Klubem „GARSONIERA”,
przeprowadziło na stadionie MKS „SKAWA” jubileuszową imprezę „Pokaż co
potrafisz”. Dla licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży - zarówno
z Wadowic, jak i z Kalwarii Zebrzydowskiej (dowiezionych specjalnie
podstawionymi autokarami), zorganizowano i przeprowadzono następujące
konkurencje sportowo-sprawnościowe: biegi krótkie na dystansie 50 i 100
m dla przedszkolaków oraz dzieci klas I i II, biegi na szczudłach, tor
przeszkód na deskorolkach, rowerowy tor przeszkód, slalom rowerowy,
konkurencje dla dzieci niepełnosprawnych, stanie na rowerze, symultanę
szachową z wielokrotnym Mistrzem Wadowic KM - Jerzym Bakunowiczem,
mini turniej szachowy dla dzieci oraz wielobój sprawnościowy, w którym
wzięło udział 69 dziewcząt i chłopców, a klasyfikację końcową
przeprowadzono z podziałem na kategorie wiekowe.

W dniach 1-4 czerwca 2000 roku, zorganizowano sztafetę „2000 okrążeń
na 2000 - lecie” – była to czterodniowa sztafeta biegowa „non-stop”
przeprowadzona na stadionie MKS „Skawa”. Organizatorami tej imprezy byli:
Ognisko TKKF „Leskowiec”, Spółdzielnia Mieszkaniowa – Klub Osiedlowy
„Garsoniera”, Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz współorganizatorami
MKS „Skawa” Wadowice oraz Małopolski Klub Rekreacji, Turystyki i Sportu
z Kalwarii Zebrzydowskiej. W wrześniu tego roku przeprowadzono tradycyjnie
Ogólnopolski „Bieg Powsinogi” oraz II Pielgrzymkę Biegową - Sztafetę
Wadowice – Watykan.

Ogólnopolski Bieg Powsinogi - 1998

I Pielgrzymkę Biegową
- Sztafetę Wadowice –
Watykan – 1998r.

W latach 1999-2003 profil działalności
Ognisko TKKF „Leskowiec” kształtowały
dwa podstawowe założenia: pierwsze, to
podtrzymywanie
tradycyjnych
form
rekreacji, drugie, to poszukiwanie ciągle
nowych rozwiązań i form działania,
będących rezultatem pojawiania się
konkretnego zapotrzebowania społecznego
mieszkańców,
inicjatyw
lokalnych,
zdobytych doświadczeń itp. Wśród
cyklicznych,
znanych
imprez
tkj.:
Ogólnopolski „Bieg Powsinogi”, „Pokaż co
potrafisz”- w Wadowicach i Kalwarii
Zebrzydowskiej, „Rodzinny Rajd Rowerowy”
etc. na uwagę zasługuje „Akcja Lato”, której
organizatorem i realizatorem szeregu
imprez sportowo-rekreacyjnych był Klub
Osiedlowy SM „Garsoniera” w ścisłej
współpracy z Ogniskiem TKKF „Leskowiec”.

XXV Ogólnopolski Bieg Powsinogi 2004 rok

W tym okresie, Ognisko liczyło 50 członków zwyczajnych (w tym
19 nowych), działało w nim 9 sekcji skupiających 126 członków.
Aktywną działalność prowadził Klub Biegacza „Leskowiec” z 12
członkami – w tym 4 zawodnikami reprezentującymi Ognisko w
imprezach biegowych, takich jak: Maraton Pokoju, Maraton Europy
w Koszycach, Półmaraton w Żywcu, „Bieg Fiata” oraz w biegach
masowych organizowanych w Krakowie, w Węgierskiej Górce
i innych miejscowościach. Członkowie Klubu brali również udział
w sztafetach biegowych Watykan – Wadowice (w 2000 i w 2003
roku).

II Pielgrzymkę Biegową - Sztafetę Wadowice – Watykan –
2000r. - start

W kadencji 2004 – 2007, pomimo narastających trudności głównie
natury
finansowej,
Ognisko
wciąż
prowadziło
wielokierunkową działalność promującą zdrowy, sportowy tryb życia od dzieciństwa do późnej starości. Wieloletnia ścisła współpraca z
Klubem Osiedlowym „Garsoniera” Wadowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, wspólny program działania w zakresie rekreacji
fizycznej i organizacji czasu wolnego, pozwolił realizować zadania i
formy działania, uwzględnione w zamierzeniach i planach. W sferze
programowej Ognisko zwracało uwagę na poprawę aktywności
i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży - w ramach programu
„Wychowanie przez sport i dla sportu” oraz zwiększenie aktywności
ludzi dorosłych - „Sport dla wszystkich”. Ponadto rozwijano
różnorodne formy aktywności ruchowej oraz upowszechniano
profilaktykę
zdrowotną,
ukierunkowaną
na
kreowanie
prozdrowotnego i sportowego stylu życia, w zakresie akcji „Miesiąc
dla zdrowia”, „Bieg po zdrowie”, „Ruch uzdrawia i doskonali serce”
itp.

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Terapia dla osób
III wieku – O zdrowie i sprawność seniora”, Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF powierzyło Ognisku
„Leskowiec” współudział w organizacji w roku 2007 ogólnopolskich
zajęć usprawniająco – relaksujących dla osób powyżej 55-tego roku
życia obojga płci, prowadzonych zgodnie z ramowymi założeniami
organizacyjno-prawnymi, jako Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III
Wieku (dofinansowanie na zajęcia profilaktyczne i wynajem
obiektu). Ognisko TKKF „Leskowiec” prowadziło systematyczne
zajęcia gimnastyki prozdrowotnej (2 razy w tygodniu) oraz zajęcia
ruchowe w terenie w okresie letnim pod hasłem „ O zdrowie i
sprawność seniora”. Prowadzono też zajęcia teoretyczno –
edukacyjno - prozdrowotne „Profilaktyka choroby niedokrwiennej
serca” itp. W omawianej kadencji kontynuowano też „Gimnastykę
w wodzie dla pań” (raz w tygodniu) na basenie „Delfin” w
Wadowicach (dofinansowanie z Gminy Wadowice), a w 2005 r.
rozpoczęto stałe wyjazdy do źródeł termalnych na Słowację - Oravice
(raz w miesiącu, w drugą środę) oraz w roku 2007 dwukrotnie
wyjazd do Zakopanego na kąpielisko „Szymoszkowa”.

„Kwietny Bieg” - zorganizowany z okazji XXV
rocznicy I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła
II w do Polski

Ogółem w czteroletniej kadencji, Ognisko zorganizowało 575 imprez, w
których udział wzięło 23650 osób. Do tradycyjnych projektów należy
zaliczyć kolejne edycje Ogólnopolskiego „Biegu Powsinogi”, Rodzinnego
Rajdu Rowerowego, imprezę rekreacyjno-sportową organizowaną z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka - „Pokaż co potrafisz” w Wadowicach i
Kalwarii Zebrzydowskiej, festyn rekreacyjny – „Sport na wesoło”, zawody
narciarskie o „Puchar Leskowca” oraz „Kwietny Bieg” - zorganizowany z
okazji XXV rocznicy I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w do Polski.
Ponadto przeprowadzono długofalowe (całoroczne) turnieje oraz
Mistrzostwa Wadowic w Szachach o „Małopolskiego Lajkonika”,
„Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej”, turnieje siatkówki dla dorosłych,
turnieje tenisa ziemnego – „Memoriał Wiesława Laska”.

W dniu 4 listopada 2006 roku Ognisko obchodziło Jubileusz 40-lecia swego istnienia, a
myślą przewodnią obchodów były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Wartości moralne
muszą zawsze towarzyszyć sportowi (…).” Na bogaty program obchodów złożyły się m.in.:
msza święta w Kościele pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła, wernisaż wystawowy pt.
„Ognisko TKKF „Leskowiec” w hołdzie Janowi Pawłowi II - sala wystawowa w podziemiach
Kościoła Św. Piotra Apostoła oraz uroczyste podsumowanie 40 -lecia TKKF. W trakcie
uroczystości jubileuszowej, oprócz wręczenia wyróżnień i podziękowań dla zasłużonych
działaczy, odbył się mini recital wadowiczanki, Marty Bizoń – aktorki Teatru Ludowego w
Krakowie oraz występ zespołu Disco-Sport w Osiedlowym Klubie „Garsoniera”
Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W okresie 40-lecia, Ognisko TKKF „Leskowiec”, było inicjatorem i organizatorem wielu
prozdrowotnych form aktywności ruchowej (zespoły ćwiczebne, sekcje i kluby) oraz
cyklicznych imprez masowych cieszących się wielkim powodzeniem, nie tylko w swoim
środowisku, ale również w województwie i w skali krajowej. Dzięki sponsorom i
darczyńcom oraz działaczom bezinteresownie wspierających działalność Ogniska
„Leskowiec”, przy dużym wsparciu instytucji samorządowych, Zarząd Ogniska mógł
zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że organizowanie
wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej, jak również imprez jubileuszowych, nie
byłoby możliwe bez wydatnej pomocy takich instytucji, jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Wadowicach, Policja, Państwowa Straż Pożarna, MKS „Skawa”, Zakład Karny, Straż Miejska,
ZHP, TPD oraz inne firmy, zakłady pracy i instytucje wspomagające to Ognisko.

LATA 2006-2016
Ostatnia dekada działalności. Jubileusz 50-lecia Ogniska
TKKF „Leskowiec”
W latach 2008-2010, Ognisko wraz z Klubem Osiedlowym SM „Garsoniera”
tradycyjnie zorganizowało imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka „Pokaż
co potrafisz” - w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej (2008), „Sport na Wesoło” –
festyn rekreacyjny, Międzyosiedlowy Turniej „Dzikich Drużyn”. Ponadto
przeprowadzono całoroczne turnieje XXVIII i XXIX Mistrzostwa Wadowic w Szachach
oraz turnieje piłki siatkowej dla dorosłych.

XXIX Mistrzostwa Wadowic w
Szachach

Międzyosiedlowy Turniej „Dzikich Drużyn”.

Spotkanie Klubu
Szachowego „Wieża”

Zajęcia sekcji tenisa
stołowego

Również i w tych latach Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF powierzyło Ognisku
współudział w organizacji ogólnodostępnych zajęć
usprawniająco-relaksujących dla osób powyżej 55-tego
roku życia. W ramach programu „Droga do zdrowia z TKKF
– zacznij teraz” zorganizowano zajęcia Callanetics, zajęcia
gimnastyki prozdrowotnej w wodzie, naukę pływania i
doskonalenia pływania oraz zajęcia edukacyjno –
prozdrowotne. W omawianym okresie w Ognisku działało
8 sekcji, w tym nowo założona sekcja tenisa stołowego
oraz Klub Szachowy „Wieża”, który w tym okresie
zorganizował 102 turnieje z udziałem 1116 zawodników.
W roku 2009 zawodnicy reprezentujący Klub uczestniczyli
w III Otwartych Mistrzostwach Małopolskiego TKKF
o „Puchar Prezesa Małopolskiego TKKF”, zajmując miejsca
IV, VII, XIV i XVIII. W latach 2008 – 2009 zawodnicy sekcji
tenisa stołowego wzięli udział w eliminacjach strefowych
Małopolskiej Ligi TKKF, z których 12 najlepszych
zawodników uczestniczyło w turnieju kwalifikacyjnym.

W latach 2010-2014 w Ognisku TKKF
„Leskowiec” dominowały sekcje: piłki
siatkowej, tenisa stołowego, pływania,
narciarska i szachowa. Klub Szachowy
„Wieża” liczył wówczas 49 członków, w tym
17 zrzeszonych w Międzynarodowej
Organizacji FIDE, a 14 w Polskim Związku
Szachowym (PZSZach). Wśród wszystkich
zarejestrowanych członków Klubu ponad
połowę stanowiła młodzież do 24 roku życia
(25 osób). Członkowie Klubu uczestniczyli w
rożnych turniejach w kraju i zagranicą. Klub
„Wieża”, pod przewodnictwem Adama
Madej, nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat
jest
organizatorem
długofalowych
(zapoczątkowanych w roku 1981 – jeszcze
przez LZS „Czartak” Ponikiew) turniejów
szachowych z cyklu „Grand Prix” Wadowic w
Szachach. W ciągu tych lat zorganizował 777
turnieje, w których udział wzięło blisko 12
tysięcy szachistów.

Turniej szachowy z cyklu „Grand Prix”
Wadowic w Szachach

Oprócz tradycyjnych imprez, na stałe wpisanych do kalendarza Ogniska TKKF
„Leskowiec”, należy wspomnieć o Sieciowych Mistrzostwach i Sztafecie
Samorządowej „Kwietnej Mili”, które odbyły się w dniach 27 maja do 3 czerwca
2015 w 18 gminach i Miastach Papieskich. Pomysł przyjęcia „Kwietnej Mili”, czyli
trasy o długości jednej tysięcznej granic Polski, nawiązuje do organizowanego od
roku 2004 „Kwietnego Biegu”, upamiętniającego przełom, jaki stanowiła w naszej
historii pierwsza „kwietna” pielgrzymka Św. Jana Pawła II. W roku 2015 głównym
organizatorem Mistrzostw „Kwietnej Mili” był Zarząd Główny TKKF, Zarząd
Wojewódzki Małopolskiego TKKF, jako główny koordynator imprezy na szczeblu
ogólnopolskim oraz „Stowarzyszenie 10 Czerwca”. Celem Mistrzostw było
propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania
wolnego czasu wśród młodzieży gimnazjalnej, upamiętnienie pierwszej wizyty w
Polsce Papieża Św. Jana Pawła II oraz upamiętnienie 25-lecia odnowienia
Samorządu Terytorialnego w RP.

Bieg
Powsinogi

LATA 1998, 2000, 2003 -TRZYKROTNA SZTAFETA BIEGOWA
WADOWICE – WATYKAN
Postać Ojca Świętego Jana Pawła II, wielokrotnie była inspiracją dla Ogniska
TKKK „Leskowiec”. W 1995 roku powstał projekt przeprowadzenia sztafety
biegowej - pielgrzymki z Wadowic do Rzymu. Zorganizowanie takiej sztafety nie
było jednak łatwe. Po ponad trzech latach, dzięki usilnym staraniom Ogniska
TKKF „Leskowiec” oraz prywatnym sponsorom, darczyńcom i ludziom dobrej
woli, inicjatywę udało się urzeczywistnić. W roku 1998 ruszył, żegnany przez
tłumy wadowiczan, I Bieg – Pielgrzymka z Wadowic do Watykanu z okazji 20-sto
lecia Pontyfikatu Jana Pawła II.

I sztafeta biegowa Wadowice –
Watykan. Spotkanie z
papieżem Janem Pawłem II

II Pielgrzymka Biegowa - Sztafeta Wadowice – Watykan odbyła się w
dniach 17-27 września 2000 roku. Mając doświadczenie z poprzedniej
edycji sztafety oraz wsparcie ludzi dobrej woli, sponsorów i darczyńców, 26
uczestników (w tym 17 zawodników i 9 osób obsługi technicznej)
wystartowało spod Muzeum Ojca Świętego w Wadowicach do Rzymu.
Wśród zawodników byli: Tadeusz Domański, Wojciech Domański, Michał
Krauszowski, Łukasz Długołęcki, Łukasz Jarosz, Jacek Spisak, Marian Tłomak,
Zbigniew Kowalczyk, Tomasz Gabor, Józef Gabor, Marek Jarkowski, Paweł
Mielec, Bartłomiej Nikiel, Anna Piętoń, Lucjan Chorąży, Mieczysław Putek,
Piotr Hodur.
Obsługę techniczną stanowili: Halina Kulbacka, Józef Gabor, Leszek
Henzel, Kazimierz Pamuła, Marek Jarkowski, Józef Kałużny, ks. Paweł
Antolak, Andrzej Olejnik i Anna Olejnik.

W dniach 20-28 września 2003 roku, chcąc uczcić Jubileusz 25-lecia Pontyfikatu
Papieża Jana Pawła II, ruszył III Bieg – Pielgrzymka na trasie Wadowice-Watykan.
Tym razem w sztafecie uczestniczyło 13 biegaczy: Łukasz Długołęcki, Roman Klink,
Piotr Ziółko, Zbigniew Kowalczyk, Jacek Spisak, Grzegorz Rokowski, Piotr Hodur,
Bartłomiej Nikiel, Stanisław Byczek, Sebastian Widlarz, Tadeusz Domański, Andrzej
Gacek, Marian Tłomak.
W skład obsługi technicznej weszli: Halina Kulbacka, Józef Gabor, Anna Olejnik,
Andrzej Olejnik, Andrzej Czuchajew, Kazimierz Pamuła, ks. Paweł Antolak, Marek
Jarkowski, Edward Fitkowski, Leszek Henzel oraz Krzysztof Antos.

„RODZINNY RAJD ROWEROWY” cykliczna
majowa impreza

I Rodzinny Rajd Rowerowy na terenie powiatu wadowickiego odbył się w sobotę 1
maja 1999 roku. Impreza ta została przeprowadzona w ramach cyklu Beskidzkich
Rodzinnych Rajdów Rowerowych pod patronatem Grażyny Staniszewskiej –
pomysłodawczyni i inicjatorki bielskiego rajdu rowerowego. Głównym celem imprezy
miała stać się cykliczna - prowadzona na różnych trasach powiatu wadowickiego integracja lokalnych środowisk miejskich i gminnych. Z założenia, rajd miał podnosić
sprawności fizyczną oraz promować zdrowy, czynny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Organizatorzy przyjęli również sobie za cel lobbing na rzecz tras i ścieżek rowerowych w
wadowickim powiacie.

OGÓLNOPOLSKI „BIEG POWSINOGI”
„Zabierz żonę, ciotkę, teścia oraz dzieci ze dwadzieścia
– stare trampki włóż na nogi, bo tuż tuż (…).”
Sztandarową imprezą sportowo-rekreacyjną Ogniska TKKF „Leskowiec” w
Wadowicach, był i jest do dziś, „Bieg Powsinogi”. Jego historia ma już 37 lat, kiedy to
dla zapoczątkowania pewnej tradycji, która miała być trwale związana z Wadowicami
i regionem, 14 października 1979 roku - Ognisko wspólnie z Klubem Osiedlowym SM
„Garsoniera” - zorganizowali „Bieg Wadowiczan”. Celem imprezy było przede
wszystkim upowszechnienie rekreacji oraz popularyzacja masowej kultury fizycznej
i czynnego wypoczynku. Chodziło głównie o ukształtowanie najprostszych nawyków
ruchowych, zwłaszcza u najmłodszych pokoleń wadowiczan oraz wprowadzenie
tradycji rekreacji rodzinnej.

Aby rozszerzyć zasięg terytorialny imprezy i nadać jej
większą rangę, od 1980 roku „Bieg Wadowiczan” nazwano
„Biegiem Powsinogi” (od tego roku datuje się aktualna
numeracja imprez). Nazwę tę zaproponował znany wadowicki
animator i działacz kultury - Zbigniew Jurczak, a pierwszym
inicjatorem i organizatorem tej masowej imprezy był ówczesny
prezes Ogniska TKKF „Leskowiec” - Jan Białowąs oraz kierownik
Klubu Osiedlowego SM „GARSONIERA”, obecna prezes Ogniska
- Halina Kulbacka. Etymologia nazwy biegu wywodzi się od
postaci dawnych beskidzki twórców ludowych - świątkarzy,
którzy chodząc od targu do targu w Beskidach, sprzedawali
wykonane przez siebie świątki ludowe. Piewcą tego regionu,
opisujący ich życie i pracę, był Emil Zegadłowicz – poeta i
prozaik, który pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki i
niebagatelną kolekcję dzieł sztuki. Dla upamiętnienia tychże
powiązań symbolem „Biegu Powsinogi” pozostaje postać
beskidzkiego, wąsatego dziada-powsinogi, którego symbol
graficzny wykonał artysta plastyk - Tadeusz Moskała, a
przestrzenną wizualizację rzeźby - jako pamiątkę biegu stworzył artysta Tadeusz Kurnik.

W roku 1980, został wprowadzony po raz pierwszy dystans 14 km, w którym
wystartowało aż 201 biegaczy (w pierwszej edycji imprezy uczestniczyło ogółem
1500 zawodników). Tak duża ilość startujących w biegu głównym, wynikała z
faktu, iż w tamtych latach nie obowiązywały uczestników żadne limity wiekowe.
Wszystkie klasyfikacje prowadzono wg kategorii wiekowych - bez ograniczeń
dolnego limitu wieku. Najmłodszym uczestnikiem biegu głównego na dystansie
14 km był 9 letni mieszkaniec Wadowic – Jacek Bułka, a najstarszym 74 letni
Tadeusz Rogalski z Łodzi, który startował jeszcze w czterech kolejnych edycjach
imprezy. Oprócz biegaczy – amatorów, pojawili się też zawodnicy wyczynowi, z
licencją PZLA, w tym maratończycy, którzy potraktowali „Bieg Powsinogi”, jako
sprawdzian formy przed kolejnym startem - w „Maratonie Pokoju”.

Bieg Dyrektorów - Bieg Powsinogi -1980 rok

„Bieg Powsinogi” oprócz dorosłych zawodników, przyciąga rzesze
dzieci i młodzieży. Na płycie stadionu swoich sił próbują najmłodsi (od
przedszkola do II klasy szkoły podstawowej), krótkie dystanse 200, 400 i
1,5 km rozgrywane są na bocznym boisku stadionu. Do tradycji projektu
należy również „Bieg Dyrektorów”, w latach 90-tych przekształcony na
„Bieg Dyrektorów i Sponsorów”. Poza tym w trakcie imprezy odbywają się
pokazy sekcji TKKF, zespołów artystycznych, tanecznych etc.

„Na historię Ogniska TKKF „Leskowiec”
składają się przede wszystkim ludzie i ich
bezinteresowne działania.”
W ciągu 50 lat działalności Ogniska
TKKF „Leskowiec” to właśnie Oni tworzyli
jego historię, dzięki swojej wytrwałości,
entuzjazmowi i poświęceniu. Wielu z Nich
odeszło na zawsze, niektórzy z przyczyn
zdrowotnych, zawodowych nie mogą
poświęcić więcej swojego czasu dla Ogniska
ale pokrzepiające jest to, że na Ich miejsca
przychodzą inni. Może nie ma ich aż tak
wielu, bo społecznictwo przestało być w
tych czas popularne, ale pewne jest to, że
„nowi” wychowali się na działalności
Ogniska TKKF „Leskowiec”
Gwiaździsty Złaz Nordic Walking na Górę
Jaroszowicką

