Artykuł nr 27
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940 – 1956 (IV)
Reaktywowanie i działalność kręglarska w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956 (III)
Jak już wspomniałem w poprzednim artykule w latach 1953 –1954 w działalności
kręglarskiej nic praktycznie się nie zmieniło, ani na lepsze jeśli nie na gorsze. Dopiero na
początku 1956 r. przystąpiono ponownie do starań o utworzenie Sekcji Kręglarskiej WKKF
w Poznaniu. W tym celu zapoczątkowano akcję propagandową wywołując poprzez
zaprzyjaźnionych redaktorów szereg artykułów w prasie. Akcję tą spowodowali kręglarze
„Stali” i Koła ZNTK.
W artykule zamieszczonym w „Expressie Sportowym” p.t. „Zapomniany sport i jego
wyznawcy” red. Jarema Marciszewski stwierdził: „Wydaje się, że władze sportowe nie
wiedzą, iż sport taki w ogóle istnieje. Międzynarodowa Federacja Kręglarska w 1953 r.
przysłała do Poznania zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym turnieju
kręglarskim z udziałem drużyn: Anglii, Belgii, Dani, Francji, Holandii, Luksemburga,
Niemiec Zach. i Polski. Zaproszenie to długo błąkało się zanim trafiło do kręglarzy. Jest
obecnie (po przeszło dwóch latach – dop. autora) w posiadaniu Sekcji Kręglarskiej „Stali”
Poznań”. Dalej autor artykułu stwierdzał: „...koniecznym dla dalszego rozwoju
i popularyzacji kręglarstwa jest niezwłoczne włączenie do struktury organizacyjnej Komitetu
Kultury Fizycznej i powołanie do życia sekcji kręglarskich przy WKKF wszędzie tam, gdzie
sekcje kręglarskie istnieją”.
Tym razem starania kręglarzy trafiły na podatny grunt. W ciągu 1955 r. zachodziły
bowiem powolne, choć coraz bardziej zauważalne zmiany w życiu politycznym i społecznym
kraju. Na szczytach władzy toczyły się rozgrywki polityczne, konieczna, acz ograniczona,
demokratyzacja życia docierała do ogniw administracji państwowej i gospodarczej zbyt
wolno, a fatalna sytuacja ekonomiczna wzmagała napięcia społeczne. Ogniskiem tych napięć,
które wybuchły w czerwcu 1956 r., stał się głównie Poznań, a ich źródłem załogi ZISPO
i ZNTK.
W takiej sytuacji, z perspektywy czasu, zrozumiałe jest coraz bardziej dynamiczne
i odważne działanie kręglarzy, wywodzących się z tych zakładów, dla stworzenia własnego
kierownictwa. Dnia 16.01.1956 r. Rada Koła Sportowego „Kolejarz” przy ZNTK wystąpiła
z pismem do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej o przyznanie kręglarstwu statusu
dyscypliny sportowej uznawanej w Polsce.
Autorzy listu, Józef Szczeblewski i Adam Jaworski, przesłali kopię listu do
pozostałych klubów wielkopolskich, zwracając się o wysłanie do GKKF listów o podobnej
treści. Akcję pisania listów do władz polskiego sportu poparły wszystkie istniejące kluby.
W dniu 06.02.1956 r. wystąpili też z takim pismem również kręglarze-pracownicy Zakładów
Metalowych im. J. Stalina, co zważywszy na rosnące napięcia w zakładach i próby ich
łagodzenia, nie było zapewne obojętne dla dalszego biegu sprawy.
Sprawie znacznie pomogło też ukazanie się w styczniu 1956 r. dekretu rządowego
o zmianach w organizacji spraw kultury fizycznej, które miały za zadanie stworzenie
korzystnych warunków dla dalszego rozwoju i upowszechniania wychowania fizycznego
i sportu. W lutym GKKF sprawę uznania kręglarstwa przekazał do WKKF w Poznaniu
z zaleceniem rozpatrzenia i zorganizowania sekcji kręglarskiej. Poznański WKKF, który
w tym momencie otrzymał wolną rękę, powołał komisję celem opracowania wstępnego
regulaminu sekcji. Doprowadziła ona do zebrania konstytucyjnego, które odbyło się w dniu
14.04.1956 r. w siedzibie WKKF w Poznaniu. Obecnych było 40 kręglarzy z Poznania
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(„Kolejarz” i „Stal-Warta”), Gostynia (LZS i „Start”), Leszna („Kolejarz”), Śmigla
(„Budowlani”) i Śremu („Sparta”).
Zebraniu przewodniczył Józef Szczeblewski. W dniu 19 kwietnia 1956 r. dokonano
wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym wybrano Józefa Szczeblewskiego, na
I wiceprzewodniczącego ds. techniczno – sportowych – Łucjana Żelaznego, na
II wiceprzewodniczącego ds. sędziowskich – Leona Zgrabczyńskiego, a na sekretarza –
Stefana Grześkowiaka. Inspektorem sekcji z ramienia WKKF mianowany został Leon
Tuszyński, pracownik WKKF.

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Sekcji Kręglarskiej WKKF w Poznaniu w dniu
19 kwietnia 1956 r. w gmachu obecnego urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim
Fakt utworzenia Sekcji wykorzystano jako okazję do propagandy sportu kręglarskiego
inspirując w prasie lokalnej i centralnej szereg artykułów; artykuły takie m.in. ukazały się w
„Sportowcu” i w Śląskim Tygodniku Panorama. W ciągu 1956 r. opracowano Regulamin
sportowy dla kręglarzy przy WKKF Poznań i Regulamin Kolegium Sędziów.
Powołanie Sekcji Kręglarskiej WKKF zakończyło pierwszy powojenny, niezwykle
trudny i dramatyczny etap rozwoju organizacyjnego kręglarstwa w Wielkopolsce. Miało ono
istotny wpływ na dalszą działalność sportową. Do czynnego życia sportowego wróciło wielu
dawnych kręglarzy. Wiosną rozegrano kilka meczy towarzyskich, a jesienią Sekcja
Kręglarska WKKF zorganizowała już system rozgrywek o drużynowe mistrzostwo
Wielkopolski. Do zawodów, które przez siedem kolejnych niedziel rozgrywano na
kręgielniach Poznania, Leszna i Śremu, stanęło 14 drużyn 10-osobowych na 60 rzutów.
Rozgrywki zakończyły się sukcesem „Kolejarza” Leszno, który zdobył tytuł mistrzowski
przed faworyzowanym „Kolejarzem” Poznań i „Stal-Wartą” Poznań. Nieoficjalnym mistrzem
indywidualnym został Antoni Konik (Leszno). Sekcja przygotowała również kalendarz
imprez na rok 1957 opublikowany po raz pierwszy w „Biuletynie Sportowym WKKF”. Wraz
z utworzeniem Sekcji Kręglarskiej WKKF stanęła przed kręglarzami szansa odbudowy
i rozwoju tego sportu.
Zanim zaczęto tą szansę wykorzystywać różne były losy kręgielni i klubów
wielkopolskich, o czym już nieco wcześniej wspominałem, ale warto dodać nieco
szczegółów.
Wśród reaktywowanych klubów na czoło wysunęły się dwa: KS „H. Cegielski” i KK
„Rzut Oka”. Obydwa kluby, dzięki swej aktywności, jako jedyne w Poznaniu, przetrwały
trudne lata czterdzieste i pięćdziesiąte W lepszej sytuacji znaleźli się kręglarze
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przedwojennego Klubu Kręglarskiego „3x9”, którym udało się wejść w skład klubu
przyzakładowego, kultywującego tradycje przedwojennej „Warty”. Kronikarz sekcji napisał:
„Pod biało-niebieskim sztandarem KS „H.Cegielski”, jako sekcja równorzędna innym,
rozpoczęliśmy kontynuować naszą pracę przedwojenną”. Wydawało się, że z pomocą
możnego sponsora, jakim były Zakłady Przemysłowe H. Cegielski, kręglarstwo w tym klubie
miało dużą przyszłość. Wskazywało na to też wybudowanie przez Zakłady własnej
dwutorowej kręgielni parkietowej w przyziemiu Domu Kultury. Otwarcie uroczyste kręgielni
w dniu 30.11.1947 r. odnotowała prasa poznańska. Projektantem torów był Wojciech
Zieliński, a duży wkład pracy w urządzenie kręgielni mieli sami członkowie sekcji. Było to
wielkie wydarzenie dla całego poznańskiego kręglarstwa, któremu po likwidacji kręgielni
„Zielonogród” – pozostała tylko jedna kręgielnia w „Resursie Kupieckiej”. Budowa kręgielni
KS „H. Cegielski” uratowała kręglarstwo poznańskie przed zanikiem, bowiem obiekt w
Resursie Kupieckiej w 1950 r., a więc przed powołaniem Sekcji WKKF, również zamknięto.
Sekcja Kręglarska KS „Cegielski”, założona została w 1945 r. z przekształcenia
przedwojennego KK „3x9”. W 1949 r., występując już pod nazwą „Stal”, po połączeniu
(24.02.1951 r.) z Sekcją Kręglarską KS „Związkowiec – Warta” zwiększyła liczbę swych
członków do czterdziestu. Brak środków finansowych, jaki w tym czasie wystąpił w klubie,
spowodował jednak zawieszenie treningów na pół roku. Od 1956 r. nosiła nazwę KS „StalWarta”, a następnie aż do likwidacji występowała jako Sekcja Kręglarska Klubu Sportowego
„Warta”. Kierownikami sekcji w tych latach byli: Wojciech Zieliński (1945 – 1949), Antoni
Korcz (1952 – 1958) i Stanisław Tomczyk (1950 – 1951)
Kręglarze „Cegielskiego” w owym czasie aktywnie uczestniczyli w życiu sportowym
i organizacyjnym kręglarstwa wielkopolskiego. Startowali we wszystkich znaczących
turniejach tego okresu, w meczach z drużynami bydgoskimi i leszczyńskimi. Organizowali
coroczne mistrzostwa wewnątrzklubowe, „kulania gwiazdkowe”, turnieje o nagrody
fundowane przez samych kręglarzy i sympatyków klubu.
O palmę pierwszeństwa z „Cegielszczakami” rywalizował Klub Kręglarzy „Rzut Oka”
Poznań założony w 1922 r. i reaktywowany 16.12.1945 r. W 1947 r. obchodził 25-lecie
istnienia organizując duży turniej. Pod koniec 1947 r. przystąpił do KSO „Lechia”, a od 1949
r. występował jako Sekcja Kręglarska ZS „Włókniarz” W dniu 15.12.1950r. przeszedł pod
opiekę KS „Kolejarz” przy obecnym ZNTK, gdzie w 1953 r, zmienił nazwę na Koło
Sportowe nr 10/37 ZS „Kolejarz” przy ZNTK. Wreszcie w 1956 r. przyjął nazwę Sekcja
Kręglarska” KS „Kolejarz”, a w latach późniejszych KKS „Lech”, nigdy nie wracając do
dawnej historycznej nazwy. Kierownikami (prezesami) sekcji Byli: Józef Szczeblewski (1945
– 1949) i Adam Jaworski (1950 – 1956). Do 1947 r. klub trenował na kręgielni
„Zielonogród”, a później na kręgielni „Stali”.

Kluby poznańskie na 25-leciu KK „Rzut Oka” w 1947 r.
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Inne kluby poznańskie, reaktywowane po wojnie, zgrupowane były wokół kręgielni
Resursy Kupieckiej powstałej na początku XX wieku, choć nie stroniły od zawodów
traktowały kręglarstwo bardziej rekreacyjnie. Aktywny członek KK „Polonia” Edmund
Pacholski (1914 - 2004), znany i ceniony później sportowy sprawozdawca radiowy,
a wówczas wiceprezes klubu (1945 – 1950) i współinicjator turnieju na odbudowę Ratusza,
po latach stwierdził: „... my – myślę o „Polonistach” – nigdy nie traktowaliśmy kręglarstwa
jako wyczynu... Ludzie tamtego okresu – bez względu na to, jak się tę nową Polskę oceniało –
ciężko, na prawdę ciężko dla niej pracowali i zmęczeni mozolnym wysiłkiem szukali odtrutki
w zabawie, której podstawą był ruch ściśle powiązany z życiem towarzyskim. A więc nie
elementy sportowe, broń Boże wyczynowe, a rozrywkowe, zabawowe leżały u podstaw
naszych zainteresowań kręglarskich.... my w „Polonii”(zał. 1929 r.), podobnie jak koledzy
w „Olimpii”(zał. ok.1935 r.), absolutnie nie dążyliśmy do powołania do życia związku”. Taka
postawa nie pomagała reaktywować związek (a szkoda bo to był kwiat inteligencji
kręglarskiej), ale nie przeszkadzała jednak obydwom klubom aktywnie uczestniczyć w
rodzącym się życiu sportowym poznańskiego kręglarstwa.

Edmund Pacholski w 1971 r. podczas wpisu do Aktu
Erekcyjnego na budowie kręgielni „Czarnej Kuli”
Z podobnych pobudek zawiązały się reaktywowane po wojnie i grające w Resursie do
czasu jej zamknięcia, kluby” KK „Merkur” (zał. 1920 r.), Wielkopolski Klub Kręglarzy(zał.
1919 r.), KK „Legia” (zał.1929 r.) oraz nowopowstały KK „Czarna Kula” (zał. 1948r.).
W pierwszym okresie powojennym kluby kręglarskie zorganizowane były na zasadach
przedwojennych. Podstawę finansową ich działalności stanowiły: wpisowe („wstępne”),
składki miesięczne, opłaty za „dziury”, wpływy z kulań o nagrody („kulanie premiowe”),
opłaty startowe w mistrzostwach wewnętrznych i „dowolne datki”. Koszty działalności
tworzyły głównie, jak podaje to sprawozdanie finansowe „Rzutu Oka” za rok 1947, wydatki
związane z mistrzostwami wewnątrz-klubowymi (żetony i dyplomy), organizacją meczy
i koszty administracyjne. Klubom, które nie posiadały własnej kręgielni, dochodziły poważne
wydatki związane z wynajmowaniem odpłatnym obiektu.
W okresie późniejszym kręglarze przystępowali do różnych kół i klubów,
stowarzyszeń, federacji i zrzeszeń, które miały możliwości sfinansowania ich działalności,
gdyż wobec rosnącego zubożenia społeczeństwa i kosztów działalności przestały wystarczać.
Odrodziło się życie sportowe w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Śmiglu, a nieco później
także w Śremie. Spośród tych miejscowości tylko w Kościanie kręglarstwo nie przetrwało
trudnych dla niego lat. Założona w 1946 r. Sekcja Kręglarska Klubu Sportowego „Obra”
podjęła się kontynuowania tradycji KK „Dobry Rzut”. Pozostała ona jednak w cieniu
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aktywniejszego klubu śmigielskiego i na początku lat pięćdziesiątych zawiesiła swą
działalność.
Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu (zał. 1929 r.) wznowił swą działalność
przedwojenną jesienią 1946 r. na kręgielni w hotelu Nowaka, przy ul. Św. Wita organizując
„wielkie premiowe kulanie” z udziałem kręglarzy z Gostynia. W 1948 r. klub nawiązał
kontakt z kręglarzami Poznania, grając z „H. Cegielski” w Poznaniu i u siebie. W 1950 r.
kręglarze OKK Śmigiel przeszli do TKS „Budowlani”, co jednak nie pomogło utrzymać im
dotychczasowej dynamiki działania. Mariaż z „Budowlanymi” oraz starania Ludwika Mani
i Alfonsa Fechnera przyczyniły się do rozpoczęcia w połowie lat pięćdziesiątych budowy
nowej kręgielni.
Pod koniec 1945 r. wznowił działalność Klub Sportowy „Polonia” Leszno Wlkp.
Po odgruzowaniu kręgielni w piwnicach w Hotelu Polskim przystąpiono pod kierownictwem
Zygmunta Bałdowskiego i Franciszka Józefowicza do działalności sportowej. W dniu
15.04.1946 r. reaktywowano także działalność przedwojennego Klubu Kręglarzy „Merkur”.
Na jego czele stanął kupiec Józef Chojnacki. Obydwa kluby nawiązały kontakt z kręglarzami
Gostynia.
Bardzo ożywioną działalność prowadziła „Polonia” , która w 1947 r. nawiązała
kontakty z Poznaniem (HCP), a w 1948 r. z Bydgoszczą („Dobry Rzut”). Z okazji 35 – lecia
klubu kręglarze pod kierownictwem Teodora Dembińskiego zorganizowali duży turniej
o premie (14.05 – 26.05.1947 r.). Licznie organizowane, w tym czasie, „kulania premiowe”
umożliwiały klubom zdobyć środki finansowe na dalszą działalność i ożywiały życie
sportowe. Po połączeniu „Polonii” z KKS „Kolejarz”, kręglarze dalej występowali pod tą
drugą nazwą. Od 1950 r. leszczyńscy kolejarze ściśle współdziałali z klubami poznańskimi,
startując w organizowanych przez nie turniejach. Tymczasem w 1949 r., pomimo posiadania
35 członków, zlikwidowano KK „Merkur”. Również „Kolejarz” miał trudne momenty
i w najgorszym dla siebie 1955 r. z powodu zakazu z korzystania z kręgielni musiał na prawie
rok zawiesić swą działalność, ale już w następnym roku, po uznaniu kręglarstwa w regionie,
zdobył tytuł mistrza Wielkopolski.
Śremski Klub Sportowy reaktywował swą działalność dopiero 02.10.1947r. Przyczyną
tak późnego powrotu do działalności sportowej była konieczność odbudowania poważnie
zniszczonego działaniami wojennymi obiektu. Nowy zarząd pod kierunkiem Zygmunta
Nowakowskiego doprowadził do kapitalnego remontu obiektu i torów, które uroczyście
oddano do użytku 09.05.1948 r. W następnym roku kręglarze śremscy nawiązali kontakt
z KK „9” Gostyń, z którym odtąd corocznie rozgrywali mecze towarzyskie. Nawiązano
również pierwsze kontakty z kręglarzami Poznania („Stal”). W 1952 r. klub przeszedł pod
opiekę ZBOWiD-u uzyskując w ten sposób możliwość dalszej egzystencji. W 1957 r. klub
wrócił do dawnej nazwy ŚKS.
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Zdjęcie, wycinek z prasy i zapis z Kroniki „Warty” – Stali” o czwórmeczu w Śremie
24.08.1952 r.

Kierowali sekcją kręglarską w Śremie, w omawianym okresie,
kolejno: Zygmunt Nowakowski w latach 1947 – 1951, Władysław Adamski od 1951 do 1955
r. i Józef Szczepaniak w latach 1955 – 1967. Po długotrwałym kierownictwem tego
ostatniego klub się bardzo rozwinął.
Po Poznaniu najbogatsze życie kręglarskie w Wielkopolsce toczyło się w Gostyniu.
W środowisku tym istniały żywe tradycje kręglarskie, szybko reaktywowały się
przedwojenne kluby. Już w grudniu 1945 r. wybudowano nową, jednotorową kręgielnię
w Rynku, a ponadto istniała sprzyjająca atmosfera dla sportu w mieście. Stąd już 24.07.1945
roku ostatni prezes przedwojennego klubu „Senior” (zał. 1921 r.), Antoni Grzymisławski
zwołał zebranie reaktywujący klub, który przyjął nową nazwę KK „Dziewiątka” i został
zarejestrowany 19.09.1945 r. Prezesami klubu byli kolejno: Antoni Grzymisławski (1945 –
1946), Zbigniew Jankiewicz (1947 i 1949 – 1955) i Marian Guliński (1948r.).
Jeszcze tego samego roku zawiązała się Sekcja Kręglarska przy powstałym
15.12.1945 r. Kolejowym Klubie Sportowy, którego prezesem został Józef Konieczny (1945
– 1946), a następnie Marian Jagodziński (1947 – 1954). W 1946 r. kręglarze klubu przyjęli
nazwę KK „Grom”, a w 1955 r. zostali włączeni do SKS „Start – Skóra”. Poprzez
wystąpienie z klubu 20 członków w dniu 05.09.1957 r, reaktywowano KK „Grom”, który pod
przewodnictwem Mariana Łagodzińskiego działał do 1962 roku.
W ciągu pierwszego roku działalności kluby okrzepły organizacyjnie i nawiązały
kontakty sportowe z kręglarzami Leszna, Poznania („Polonia”) i Śremu. Nowy zarząd KK „9”
doprowadził w 1947 r. do tradycyjnych później trójmeczy o mistrzostwo miasta Gostynia.
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Na przełomie lat 1948/1949 powstał w Gostyniu kolejny klub kręglarski, zrzeszający
urzędników skarbowych. Przyjął on nazwę KK „Skarbowiec”, w połowie 1950 r. zmienił
nazwę na „Ogniwo”, aby w 1955 r, przyjąć nazwę „Sparta”. Działał niestety nieregularnie
i w 1957 r. został zlikwidowany. Prezesem klubu był Adam Jasiewicz.
Na początku lat pięćdziesiątych wystąpiło poważne osłabienie działalności klubów
gostyńskich. Nie przetrwał tego okresu oparty o kupców KK „9”, kluby „Grom” i „Lechia”,
przy czym kręglarze „Lechii” przeszli do LZS, a „Gromu” do KS „Start”. Ten ostatni powstał
w 1954 r. i opierał swą działalność głównie o spółdzielczość pracy. Początkowo prowadził
tylko sekcję kręglarską występując pod nazwą KK „Skóra”, a następnie KK „Start – Skóra”.
Prezesem klubu był Franciszek Burzyński (1954 – 1958) a od 1958 r. Józef Zyber.
F. Burzyński wraz z innymi członkami utworzonego Komitetu Budowy Kręgielni przyczynił
się do powstania nowej dwutorowej kręgielni parkietowej. Fakt ten wpłynął na znaczne
odrodzenie kręglarstwa gostyńskiego.
W 1956 r. powstała Sekcja Kręglarska przy założonym w 1923 r. Klubie Sportowym
„Kania”. W 1962 r. przejęła kręglarzy zlikwidowanego KK „Grom”, a już w 1964 r. zawiesiła
bezpowrotnie swoją działalność.
Liczba działających w Gostyniu, w omawianym okresie, klubów kręglarskich
świadczy o wielkiej prężności tego ośrodka kręglarskiego. Znaczenie tego miasta dla rozwoju
kręglarstwa w Wielkopolsce było duże.

Wybudowana w 1957 r. nowa dwutorowa, parkietowa, kręgielnia w Gostyniu
Podsumowując działalność sportową kręglarstwa wielkopolskiego w tym czasie
podkreślić należy dużą mobilizację samych kręglarzy, którzy nie posiadając trwałych struktur
organizacyjnych, nie licząc jednorocznej działalności Komitetu Międzyklubowego
w Poznaniu, potrafili uratować kręglarstwo przed całkowitą likwidacją, a w momencie
nadarzającej się okazji byli natychmiast gotowi do stworzenia tych struktur.. Trudności na
jakie napotykano powodowały, że w działalności powielano dawne wzory organizacyjne,
co nie zawsze wyszło kręglarstwu na dobre.
Pozytywnym elementem było kontynuowanie tradycji w zakresie obrzędowości
i obyczajowości kręglarskiej. Tradycyjnie łączono działalność sportową z życiem
towarzyskim w klubach organizując m.in. tzw. „kulania gwiazdkowe”, „turnieje premiowe”,
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zabawy okolicznościowe itp. Niektóre kluby posiadały własne hymny (np. „Rzut Oka” i ŚKS)
napisane przez samych kręglarzy lub sympatyków klubu.
Podczas zawodów, przed rozpoczęciem gry, ujmując kulę w obie ręce, zawodnicy
stukali się nimi, równocześnie pozdrawiając się tradycyjnym zawołaniem kręglarskim „Dobry
Rzut”. Wchodząc do kręgielni lub wychodząc również używano tego pozdrowienia.
Przemówienia i toasty, wszelkie zebrania kończono okrzykiem, np. „na cześć kręglarstwa
(względnie konkretnej osoby lub sprawy) – trzykrotnie – „Dobry Rzut !”. Zwycięzców
mistrzostw klubowych dekorowano łańcuchami lub medalami, nierzadko pucharami
i dyplomami. Kręglarze, którzy, po podsumowaniu sezonu, zdobyli najwięcej „dziur” (rzutów
zerowych) na treningach i w meczach dekorowani byli łańcuchem z wyciętą z blachy
sylwetką szczura (tzw. „szczurem”).
Kręgle miały swoje tradycyjne nazwy: kręgiel środkowy z główką – „król”, drugi
i trzeci – to damy, a nr 7 i 8 (tylko w Małopolsce) – to „lewa i prawa dama”. Dla
urozmaicenia treningu większość klubów stosowała swoje ulubione gry kręglarskie.
Trenowano jednak zawsze na wynik licząc rzuty zerowe („dziury”), za które należało zapłacić
ustaloną stawkę wzbogacając kasę klubową, a co równocześnie miało zdopingować do
systematycznego i solidnego treningu.
Te i inne lokalne obyczaje stwarzały zamkniętą społeczność kręglarską, powodowały
dużą integrację w ramach klubów, umożliwiającą przetrwać trudne momenty, których los
i władze im nie szczędziły. Integracja ta połączona z samozaparciem działaczy w procesie
ratowania skazanego na zagładę „przeżytku systemu kapitalistycznego”, jakim mianem
określano tzw. sporty mieszczańskie, spowodowała, że wyrosła z wielowiekowych tradycji
narodowych dyscyplina sportowa nie zaginęła.
Na zakończenie tej partii artykułów chciałbym dodać, że historię kręglarstwa w tym
okresie w Śremie napisałem na podstawie opracowania „Historia powstania i rozwoju sportu
kręglarskiego na terenie miasta Śrem” napisanej i wydanej własnym sumptem w 1969 roku
przez Józefa Szczepaniaka i Z. Zawadzkiego. Na tej podstawie i materiałów z moich zbiorów
i rękopisu mojej pracy doktorskiej, na kursie trenerskim w 1984 r. Grażyna Zdankiewicz
napisała pracę: „Rozwój kręglarstwa na ziemi śremskiej i gostyńskiej”.

Drużyna „”Warta – Stal” na „Kulaniu Gwiazdkowym” 23.12.1959 r. – od lewej: Felicjan
Grygiel, Gerard Standar, Antoni Korcz, Aleksander Tyburski, Stefan Pawełczak (?), Leon
Zgrabczyński, Władysław Krupski, Michał Piotrowski
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