Artykuł nr 26
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940 – 1956 (III)
Reaktywowanie i działalność kręglarska w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956 (II)
Mimo trudności sport kręglarski znów ożył
Pierwszy mecz, po zakończeniu wojny, rozegrały drużyny KK „Polonia” i KK
„Olimpia” Poznań już we wrześniu 1945r. Zwyciężyła „Polonia” różnicą 231 pkt. Najlepsze
wyniki uzyskali; Stachowiak z „Olimpii” oraz S. Pawełczak i R. Kornas z „Polonii”. Znaczne
ożywienie życia sportowego nastąpiło w 1946 r. poprzez mecze międzyklubowe, turnieje
okolicznościowe i zawody wewnątrzklubowe. Rekordową liczbę meczy rozegrała drużyna KS
„H. Cegielski”, bo aż siedem, z których jednak dwa wygrała. Drużyna „Rzutu Oka” rozegrała
sześć meczy, wygrywając pięciokrotnie. Również sześć meczy rozegrała „Polonia”, a pięć KS
„Legia”. Dwa mecze z drużynami poznańskimi rozegrał KK „9” Gostyń, obydwa
przegrywając. Uwzględniając, że KK „Olimpia” i inne kluby poznańskie rozegrały co
najmniej po 1- 2 spotkań, łącznie w ciągu 1946 r. rozegrano aż około 30 meczy
międzyklubowych.

Proporzec ręcznie wykonany z okazji
jednego z pierwszych powojennych
meczy kręglarskich
KS Legia – KK Polonia
w październiku 1946 r.

Plakat „Premiowego kulania kręgli”
na kręgielni Hotelu Polskiego w Lesznie
zorganizowany przez KS „Polonia 1912”
- grudzień 1946 r. (zbiory autora)

Bardzo popularne były turnieje nazwane „kulaniem o premie”. Przynosiły one, wobec
fundowania nagród przez firmy i osoby prywatne, niezły dochód przeznaczany na dalszą
działalność klubu. Turnieje takie zorganizowała „Polonia” Leszno po odgruzowaniu
i remoncie kręgielni w dniu 6.06.1946 r. i w spotkaniu z „9” Gostyń (7.12.1946), a także
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Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu (10.11.1946). Z okazji 100 –lecia fabryki H. Cegielski
w Poznaniu rozegrano wewnętrzny turniej (10 i 17.11.1946), który wygrał Gerard Standar.
Wydarzeniem sportowym roku 1946 był zorganizowany przez KK „Polonia” Poznań
wielki turniej, który trwał aż dwa tygodnie (8 – 21.07). Zawody szeroko omawiała prasa
poznańska zauważając, że „turniej ten był nie tylko doskonałym probierzem sił
poszczególnych poznańskich klubów kręglarskich, ale i doskonałą propagandą tej dziedziny
sportu. Impreza cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem nie tylko zrzeszonych kręglarzy,
ale i społeczeństwa i kupiectwa poznańskiego, które ofiarowało niezwykle liczne i cenne
nagrody dla uczestników turnieju”.
W czasie turnieju w ciągu 117 godzin „wykulano” ponad 1500 serii po 4 rzuty każda,
czyli łącznie ponad 6000 rzutów. W turnieju udział wzięło 183 zawodników, w tym 25 pań,
z następujących klubów: „Polonia”, ”Rzut Oka”, HCP, „Olimpia”, „Legia”, „Warta”,
Wielkopolski Klub Kręglarzy, „Merkur”, „Czarna Kula” z Poznania oraz KK „9” Gostyń.
W konkurencji pań zwyciężył Głowacka przed Szramówną, a w grupie kręglarzy
niestowarzyszonych zwyciężył Henryk Nowak z Szamotuł przed Henrykiem i Bronisławem
Szramą. W konkurencji mężczyzn aż czterech zawodników uzyskało po 36 pkt (cztery
dziewiątki!). Po dodatkowej rozgrywce I miejsce zdobył Felicjan Grygiel („Polonia”) przed
Pysznym („Rzut Oka”), F. Beszterdą (Olimpia”) i Łucjanem Żelaznym („Rzut Oka”).
W konkurencji zespołowej najlepszą okazała się drużyna KK „Polonia” pozostawiając za
sobą KK „Rzut Ok.” i KK „Olimpia” Zysk z imprezy przekazano władzom miasta na
odbudowę poznańskiego ratusza.
Nie tylko kluby poznańskie urządzały „kulania premie” na szczytne cele. Imprezy
takie przeprowadziły 07.12.1946 roku KK „9”Gostyń – na pomoc zimową i odbudowę
budynków mieszkalnych, a następnie na powodzian. KK „Rzut Oka” podczas obchodów 25 –
lecia zorganizował zbiórkę na odbudowę Domu Parafialnego Zmartwychwstańców. Turniej
25 – lecia KK „Rzut Oka” i uroczystości jubileuszowe w dniu 14.09.1947 r. tego zasłużonego
dla kręglarstwa polskiego klubu zgromadziły przedstawicieli wszystkich w tym czasie
działających klubów poznańskich Startował6 drużyn po 10 zawodników na 60 rzutów każdy.
Drużynowo turniej wygrał jubilat przed KK „Legia” i KK „Polonia”, a indywidualnie –
Zygmunt Olszyński („Rzut Oka”).

Wycinek z prasy poznańskiej o meczu i rewanżu drużyn poznańskich Legia – HCP na
kręgielni „Zielonogród” w grudniu 1946 r.
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Kręglarze Poznania na kręgielni „U Kempfa” w Starołęce na turnieju z okazji 25-lecia
KK „Rzut Oka” – 14.09.1947 r,; poniżej spis osób na powyższym zdjęciu wykonany przez
J. Szczeblewskigo (zbiory autora)

Następny duży turniej w Poznaniu rozegrano 30.11.1947 r. z okazji otwarcia nowej
kręgielni KS „H.Cegielski”. Wzięli w nim udział kręglarze Bydgoszczy, Leszna i Poznania.
Pierwsze miejsce zdobył KS „H.Cegielski” przed KK „Rzut Oka”, a błyskawiczny turniej
indywidualny wygrał Stefan Dudek („Rzut Oka”). Niestety w Kronice KS ”Warta”, z którego
podałem tą informację, nie odnotowano wyników kręglarzy z Bydgoszczy i Leszna.
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Rok 1947 był niezwykle bogaty w życie sportowe kręglarzy i niespodziewano się
nadciągających kłopotów. Rozegrano w nim co najmniej 32 mecze towarzyskie. Z okazji 35 –
lecia klubu ”wielkie premiowe kulanie” zorganizowała „Polonia” Leszno. W październiku
(30.09.1947 r.) takie zawody zorganizował też Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu,
zapraszając do udziału kręglarzy Gostynia, Leszna i Kościana. Z inicjatywy KK „9”
w Gostyniu odbył się trójmecz kręglarski Wygrała go drużynowo „9”, pokonując KK „Grom”
i KK „Zryw”. Indywidualnie triumfował S. Ślusarek („9”).
Po wojnie wznowione też zostały kontakty z kręglarzami Bydgoszczy, które żywo
rozwijały się aż do początku 1949 r., tj. do chwili zamknięcia tamtejszej nowej kręgielni.
Również kręglarze leszczyńscy spotykali się z klubami bydgoskimi.

Mecz klubów Domu Kupiectwa polskiego w Poznaniu z KKK „Dobry Rzut” na kręgielni
Kręglarskiego Domu Sportowego w Bydgoszczy – 01.05.1948 r.
Utworzony z inicjatywy klubów poznańskich Komitet Międzyklubowy zorganizował
w 1948 r., pierwszy raz po wojnie, wiosenne mistrzostwa miasta. Impreza została starannie
przygotowana przez kapitana sportowego Łucjana Żelaznego i przyjęta z wielkim
entuzjazmem przez kręglarzy. Zawody mistrzowskie, do których stanęło 13 drużyn 6 –
osobowych, rozegrane zostały na dwóch kręgielniach, a każdy zawodnik oddał po 100
rzutów. Pierwszym drużynowym mistrzem Poznania została „Legia”, zwyciężając przed
„Odzieżowcem” (dawn. „Rzut Oka”) i „Polonią”. Podobne mistrzostwa, nawiązując do
tradycji przedwojennych, rozegrano jesienią tego roku na kręgielni HCP. Tym razem
mistrzem została drużyna KS „Odzieżowiec – Lechia” przed KS „Legia” i KS
„H. Cegielski”II.
Komitet Międzyklubowy zorganizował również indywidualne mistrzostwa miasta
Poznania na 1948 rok. Zawody rozegrano na kręgielniach HCP i Resursy Kupieckiej. Udział
wzięło ponad 50 zawodników startując dwukrotnie na 100 rzutów. Mistrzem Poznania został
Kazimierz Szczeblewski („Odzieżowiec”) przed Gerardem Standarem (HCP) i Stefanem
Dutkiem („Odzieżowiec”).
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Ze względu na ożywione kontakty z Bydgoszczą, jak i organizację mistrzostw
Poznania, zmalała liczba spotkań towarzyskich pomiędzy klubami. Rozegrano ich około 20,
przy czym drużyna „H. Cegielski” wykazała się wyjątkową aktywnością rozgrywając
8 spotkań. Na podkreślenie zasługują pierwsze kontakty kręglarzy poznańskich ze Śmiglem
oraz Gostynia ze Śremem.
Po trzech latach bardzo bogatych w wydarzenia sportowe działalność ta zaczęła
wyraźnie słabnąć. W sprawozdaniu za 1949 r. kierownik sekcji ZS „Włókniarz”
J. Szczeblewski, stwierdził: „Rok sprawozdawczy zaliczyć należy do bardzo ubogich we
wszelkiego rodzaju imprezy kręglarskie”. Najważniejszą imprezą tego roku był czwórmecz
zorganizowany przez KKS „Kolejarz” Leszno, w którym zwyciężyli gospodarze przed ZKS
„Włókniarz – Lechia” Poznań. Indywidualnie turniej wygrał Józef Szczeblewski
(„Włókniarz”). Fakt, że rozegrano ponadto zaledwie około 10 meczy towarzyskich, a wiele
klubów zaprzestało działalności, świadczy o ogromnej depresji w jaką popadło w tym okresie
kręglarstwo.
Najtrudniejszy jednak był rok następny – 1951. Działalność sportową prowadziły już
tylko cztery kluby: „Stal” i „Włókniarz” w Poznaniu, oraz „Kolejarz” Leszno i Śremski Klub
Sportowy. Ze względu na brak pieniędzy na opłacenie kręgielni i ustawiaczy oraz
reorganizację w polskim sporcie, także i one przerwały treningi na ponad pół roku.
W Poznaniu i Wielkopolsce trudny ten okres szczęśliwie przetrwały kluby, które
w swych szeregach miały pracowników państwowych lub robotników, albo działały
w oparciu o zakład pracy. Nie było więc przypadkiem, że z ośmiu utworzonych
i reaktywowanych tuż po wojnie w Poznaniu klubów przetrwały tylko dwa: KK „3x9” i KK
„Rzut Oka”. Musiały one, podobnie jak pozostałe nieliczne kluby na prowincji, stale zmieniać
nazwy i przynależność aby przetrwać.
Zamieniony na KS „H. Cegielski”, dawny KK „3x9”, po utworzeniu w dniu
22.12.1948 r. zrzeszeń sportowych podporządkowanych Związkowej Radzie Kultury
Fizycznej i Sportu CRZZ, zmienił nazwę na KS „Stal”. Zasłużony „Rzut Oka” utracił
bezpowrotnie swoją nazwę, zmieniając ją na KS „Włókniarz – Lechia” w 1948 r., a następnie
w 1950 r. na KS „Odzieżowiec”. KK „Czarna Kula”, zanim w ogóle zawiesił działalność
zmienił nazwę na KK „KW-04”, z którego wyszli jego założyciele (04.1948). W Gostyniu
KK „Zryw” nazwał się KK „Lechia” (3.01.1948 r.), a KK „Warta” Poznań przyjął nazwę
„Związkowiec – Warta” (15.09.1948).
Wszystkie kluby popadły w poważne kłopoty finansowe i z tych samych powodów,
jak wyjaśnił naczelnik gry Komitetu Międzyklubowego Lucjan Żelazny, przestał on
organizować rozgrywki mistrzowskie. Pomimo tego na zebraniu dawnego „Rzutu Oka”
Stefan Dudek zaproponował opracowanie kalendarza rozgrywek międzyklubowych.
Wniosku, ze względu na coraz trudniejszą sytuację klubów i likwidację większości z nich, nie
udało się oczywiście zrealizować.

Kręglarze poznańscy lat powojennych- od lewej: Łucjan Żelazny – Naczelnik Gry, Gerard
Standar – czołowy zawodnik, Leon Zgrabczyński – zawodnik i kronikarz „Stali-Warty”
i Stanisław Tomczyk pierwszy przed i powojenny kierownik KK „3x9” i HCP
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Na tym samym zebraniu Zygmunt Olszyński wyszedł z inicjatywą zorganizowania
turnieju podczas trwania targów. Doszedł on do skutku w 1950 r. ożywiając zamierającą
działalność sportową w tej dyscyplinie. Pomimo zamysłu corocznego organizowania
czwórmeczu podczas targów poznańskich przez ZKS „Włókniarz” zawody takie odbyły się
tylko raz 14.05.1950 r. Turniej rozegrano jako czwórmecz o puchar KS „Odzieżowiec –
Lechia”. W turnieju zwyciężył zespół ZKS „Włókniarz” przed KS „Stal” (dawn.HCP),
„Kolejarzem” Leszno i „Związkowcem – Warta” Poznań. Podczas uroczystości zakończenia
zawodów gospodarze zaapelowali o utworzenie związku dla obrony kręglarstwa przed jego
zagładą. Pomimo entuzjastycznego przyjęcia apelu przez wszystkie uczestniczące kluby, na
skutek dalszych zmian strukturalnych w sporcie polskim oraz ogólnie pogarszającej się
sytuacji gospodarczej, warunki działalności klubów kręglarskich uległy dalszemu pogorszeniu
i związku nie powołano.
Szczególnie trudna sytuacja wytworzyła się pod koniec 1950 r. i trwała przez pierwsze
trzy kwartały następnego roku. Spowodowały ją ogromne inwestycje planu sześcioletniego
i tzw. popularnie „wymiana pieniędzy”. Celem wymiany była – jak głoszono – konieczność
pozbawienia sfer „kapitalistycznych” i „spekulantów” środków finansowych. W efekcie
nastąpiło dalsze zubożenie społeczeństwa. Pogłębiła się przy tym także zła „kondycja”
finansowa wielu sportów, w tym również kręglarstwa.
Spore zamieszanie wprowadziły poważne zmiany w sportowym ruchu związkowym
pod koniec 1950 r. Polegały one na rozwiązaniu dotychczasowych klubów sportowych
i przekształceniu ich w koła sportowe przy zakładach pracy. Idea kół generalnie nie zdała
egzaminu, gdyż były one tworzone mechanicznie, często bez odpowiednich warunków
materialnych i kadrowych. W kręglarstwie poznańskim w najlepszej sytuacji znaleźli się
kręglarze – pracownicy Zakładów Metalowych im. J. Stalina „ZISPO” (dawn. H. Cegielski),
członkowie KS „Stal”, którzy po fuzji tego klubu z KS „Związkowiec – Warta”
zorganizowali się w Kole Sportowym przy Fabryce Parowozów W – 2 tych zakładów.
Kręglarze „Włókniarza – Lechii” (dawn. „Rzut Oka”) znaleźli się w jeszcze gorszej sytuacji,
bowiem od kwietnia do września 1951 r. zostali pozbawieni nawet możliwości treningu.
W końcu zostali otoczonego opieką Warsztatów Napraw PKP (obecnie ZNTK) tworząc Koło
Sportowe nr 86. Powszechnie używanymi nazwami tych dwóch klubów były jednak: „Stal”
i „Kolejarz”. Zawiesiły swą działalność: KS :Legia”, KK „KW-04” i KK „Polonia”
w Poznaniu, oraz KK „Merkur” Leszno I Sekcja Kręglarska KS „Obra” Kościan. Klub
kręglarski w Śremie ratował się przynależnością do ZBOWiD-u (od 1952 r.), a następnie
występował jako „Sparta” (od 1955 r.). KK „9” w Gostyniu w 1955 r. podporządkował się
Towarzystwu Przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej. Kręglarze Wielkopolski przejawiali więc
w tym czasie dużo pomysłowości aby przetrwać i uratować swoją dyscyplinę.
Leon Zgrabczyński ((07.06.1912-ok.1980r.), zasłużony kronikarz „Stali”, napisał w
1951r. w prowadzonej przez siebie kronice: „Z powodu niedoceniania naszej dyscypliny
sportowej daje się zauważyć ogólny upadek kręglarstwa. Podczas gdy w 1948r. było w
Poznaniu czynnych 89 sekcji kręglarskich i 2 kręgielnie, obecnie są czynne tylko dwie sekcje
kręglarskie „Kolejarza” i „Stali, a do rozgrywek pozostała tylko kręgielnia przy naszych
zakładach, gdyż kręgielnia dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Zwierzynieckiej jest
nieczynna. Powodem słabego zainteresowania i niedoceniania sportu kręglarskiego jest brak
Sekcji Kręglarskiej przy Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej. Nie pomyślano jeszcze
o utworzeniu takiej dyscypliny sportu A przecież kręglarstwo jest sportem.... Przeto
należałoby się zwrócić do zrzeszeń posiadających sekcje kręglarskie o zorganizowanie
wspólnego zebrania celem zwrócenia się do WKKF o utworzenie Sekcji Kręglarskiej i
wtenczas rozgrywać spotkania o mistrza jak inne dyscypliny sportu”. W tym proroczym
podsumowaniu znalazł się niejako program zamierzeń kręglarzy na następne lata. Poparł je na
łamach prasy, były kręglarz, red. Paczkowski.
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Jeszcze pod koniec 1952 r. kręglarze Koła Sportowego nr 10/37 ZS „Kolejarz” przy
Zakładach Naprawczych Parowozów i Wagonów nr 12 w Poznaniu (ZNTK) wystąpili
z pismem do WKKF o utworzenie Sekcji Kręglarskiej. WKKF odmówił utworzenia takiej
sekcji argumentując, że „kręglarstwo nie jest ujęte jako gałąź sportu”. Działacze „Kolejarza”
na to w kolejnym piśmie stwierdzili, że odpowiedź taka „nie rozwiązuje zagadnienia”,
argumentując dalej: „Naszym zdaniem nie należy zamykać sportu w dotychczasowych
granicach możliwości, lecz dążyć do jego rozszerzenia i dlatego wniosek nasz należało pod
tym katem widzenia rozpatrzyć, a w razie braku kompetencji skierować go na właściwą
drogę”.
Autorzy listu, który posiadam w swoich zbiorach, proponowali też zapoznanie się
władz z dyscypliną i powołanie komisji do stwierdzenia czy kręglarstwo jest sportem, podając
równocześnie, że w innych krajach, w tym również w „krajach demokracji ludowej”, nie ma
takich wątpliwości i kręglarstwo stoi na wysokim poziomie, „jest powszechne” i ma nawet
własny organ prasowy. Łatwo sobie wyobrazić, że takie „pouczanie władzy” w latach
bezgranicznej władzy aparatu partyjnego nie znalazło uznania. W konsekwencji w okresie
następnych dwóch lat nic się nie zmieniło.(CEGE)
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