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KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940 – 1956 (V)
Reaktywowanie i upadek kręglarstwa w Bydgoszczy i na Pomorzu
Żadna z przedwojennych kręgielni w Bydgoszczy i Inowrocławiu nie przetrwała czasu
wojny. Liczne grono byłych kręglarzy bydgoskich szukało szansy reaktywowania tego sportu, do
czego niezbędne były kręgielnie. Znany przed wojną kręglarz Zygmunt Ciupek, zaproponował, by
pawilon po wystawie rzemieślniczej urządzonej z okazji 600 – lecia miasta przebudować na
kręgielnię. Znajdował się on w Parku Jana Kazimierza przy ul. Parkowej (na zapleczu
dzisiejszego hoteli „Pod Orłem”).
Projekt ten znalazł uznanie u władz miejskich i poparcie byłych kręglarzy. Główny ciężar
organizacyjny i finansowy adaptacji pawilonu na kręgielnię poniósł sam pomysłodawca. Do
wykonania torów zaangażował stolarza Romana Kornasa z Poznania, znanego kręglarza KK
„Polonia”.
W okresie budowy Zygmunt Ciupek zainicjował powołanie Komitetu Organizacyjnego
klubu, który na dzień 23.06.1947 r. zwołał zebranie założycielskie. Nowy klub kręglarski
nazwano KK „Odrodzenie”, a współorganizatorem jego był m.in. Kazimierz Małycha, ostatni
prezes przedwojennego związku w Bydgoszczy. Na prezesa klubu wybrano Floriana Dombka.
Kręgielnię otwarto uroczyście w dniu 19.07.1947 r. w obecności przedstawicieli władz
miasta i różnych organizacji społecznych. Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
wpisał do „Księgi Pamiątkowej”: „Dużo pomyślności pionierom sportu, który krzepi ducha po
całodziennej pracy”, a redaktor „Ziemi Pomorskiej”- pod adresem inicjatora kręgielni:
„Pionierowi starych bydgoskich tradycji, które przetrwały nawet...okupację i żyją
w Kręglarskim Domu Sportowym życzę, by tak jak zawsze pozostał wierny swojej Bydgoszczy
i krzewił sport kręglarski”.

Drużyny Domu Kupiectwa Polskiego w Poznaniu podczas pierwszego meczu z klubami
kręglarskimi Domu sportowego w Bydgoszczy – 27.07.1947 r.
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Po otwarciu kręgielni, już 27.07.1947 r. gościli na niej przedstawiciele klubów Domu
Kupiectwa Polskiego w Poznaniu (Resursa Kupiecka), którzy niespodziewanie przegrali
z kręglarzami bydgoskimi. Wyższość kręglarzy „Odrodzenia” musiał również uznać goszczący
w Bydgoszczy (24.08.1947 r.) KK „Legia” z Poznania. Prezes poznańskiego klubu Stefan
Gessner gratulując bydgoszczanom wpisał do „Księgi”: „Niech się Wam kula żywo toczy, aż
zakula przeciwnikom oczy”. Klub „Odrodzenie” zrzeszający w tym momencie wszystkich
niemal najlepszych przedwojennych kręglarzy Bydgoszczy był praktycznie nie do pokonania.
Dopiero odejście kilku dobrych zawodników w związku z reaktywowaniem KK „Kręglorzut”
spowodowało, że goszczący w dniu 21.09. 1947 r. KK „Rzut Oka” Poznań pokonał gospodarzy.
KK „Kręglorzut”, którego prezesem został Antoni Mróz, zorganizował wkrótce turniej
o „nagrodę wędrowną”; wygrali ją: Aleksandra Stefanowiczówna (w pierwszym po wojnie
konkursie kobiet) i Franciszek Graczkowski.
Na początku października reaktywował się jeszcze jeden klub z tradycjami - Kupiecki
Klub Kręglarzy „Dobry Rzut”, którego prezesem pozostał Jan Balcer. W tym samym miesiącu
zorganizował się też KK „Skarbowiec”, zrzeszający pracowników Izby Skarbowej,
a w grudniu KS „Samorządowiec”, klub pracowników Zarządu Miejskiego.
Do końca 1947 r. rozegrano 16 różnych imprez, mecze międzyklubowe, turnieje
o nagrody, kulania gwiazdkowe, mistrzostwa klubowe, turnieje „o drób i zające” itp. Spośród
nich na szczególną uwagę zasługują zorganizowane w dniu 6.12.1947r. pierwsze powojenne
mistrzostwa miasta. Zawody te rozegrano na 200 rzutów, a pierwszym mistrzem został
Władysław Szczotka przed Józefem Stockim (obaj z „Odrodzenia”).

Kluby kręglarskie Bydgoszczy: „odrodzenie”, „Kręglorzut” i „Dobry Rzut” przed Kręglarskim
Domem Sportowym w 1947 r. – pierwszy z lewej siedzi Z. Ciupek, drugi F. Dombek,
czwarty A. Mróz.
Następne mistrzostwa rozegrano pod patronatem prezydenta miasta w konkurencji
indywidualnej i drużynowej w dniach 10-12.09.1948r. Spośród 60 startujących tytuł wywalczył
Henryk Dawidowski („Odrodzenie”) pokonując Franciszka Glinickiego („Polonia” Leszno).
W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobył KK „Odrodzenie” przed „Polonią” III
i „Polonią” II Leszno86/. KK „Odrodzenie” gościło w rewanżu w Poznaniu (11.04) rozgrywając
mecze z „Lechią” i „Legią”, a KKK „Dobry Rzut” (1.05) wizytował „Wartę”.
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W ciągu 1948r. na torach Kręglarskiego Domu Sportowego rozegrano 20 różnych
imprez. Sport kręglarski i kluby rozwijały się w Bydgoszczy niezwykle pomyślnie.

Mecz Kupieckiego Klubu Kręglarzy „Dobry Rzut” z KS ZZK „Polonia 1912” Leszno –
06.05.1948 r. – siedzą od lewej: Zajdowicz, Gorynia, Cicharski, Jankowiak, Pawlik, Zoran,
Smyszek, Nowicki, Grocholski, H. Borowiak, Józefowicz, B. Nowacki, S. Borowiak, Szykny,
Ambroży i Jankowski.
Niestety, mimo wielu sukcesów i społecznych akcji, po półtorarocznej intensywnej
działalności ruch kręglarski załamał się. Stawiano mu coraz trudniejsze bariery, w tym także
o charakterze politycznym. Mecz KK „Skarbowiec” z Kupieckim Klubem Kręglarskim „Dobry
Rzut” rozegrany 25.09.1948r. i pomeczowe spotkanie towarzyskie stały się pretekstem do ataku
na kręglarstwo i kręglarzy jako elementów obcych klasowo. Zastosowano typową dla
ówczesnych czasów manipulację opinią społeczną, nie uciekając od przekłamań i pomówień.
W anonimowym artykule na łamach „Gazety Zachodniej” pod znamiennym tytułem
„Skarbowcy, kręgle i kupcy - czyli kto kogo i jak nabił w butelkę” zasugerowano, że w meczu
kupców i urzędników skarbowych „wygrali skarbowcy, chociaż dotychczas słynęli z tego,
że bardziej zręcznie wymierzali domiary kupcom, którzy vice-versa odznaczali się raczej większą
zręcznością w rzucaniu kręgli”. Faktycznie, jak zapisano w Księdze Pamiątkowej, zwyciężył
„Dobry Rzut”. Natomiast wspólną kolację uczestników dziennikarz opisał jako „huczną zabawę
przy suto zastawianych i zakrapianych stołach..”, co było tendencyjnym oszczerstwem.
W konkluzji artykułu autor napisał: „No i cóż kochana inicjatywo prywatna.... Chyba teraz
przestaniecie już utyskiwać na tych niewyrozumiałych i twardych jak skała przedstawicieli
aparatu skarbowego. Liczycie z pewnością, że koszta przyjęcia sowicie się opłacą
ewentualnym...zmniejszeniem wymiarów podatkowych, na skutek zadzierżgniętych więzów
sportowych”. Groźnie zabrzmiał ostatni (wytłuszczony) akapit artykułu: „Ale żarty na bok.
Wśród skarbowców-entuzjastów kręgli znajdowali się z pewnością również członkowie partii
robotniczych PPR i PPS. Ciekawi jesteśmy, co na to wszystko powiedzą właściwe organizacje
partyjne....Musimy oczyścić nasze partie i aparat państwowy od klasowo obcych i nie pożądanych elementów. Warto, aby władze zwierzchnie przyjrzały się bliżej tym skarbowcomkręglarzom, czy przypadkiem wśród nich nie ma takich właśnie elementów...”.
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Wskutek artykułu, będącego oczywistą polityczną prowokacją, na łamach prasy zarząd
okręgowy Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych poinformował, że „Pracownicy Izby
Skarbowej z całego okręgu zostali ostrzeżeni i wezwani...do zaostrzenia czujności klasowej...”.
Dyrektor Pomorskiej Izby Skarbowej powiadomił natomiast, że zarządził przeprowadzenie
dochodzenia. W konsekwencji w 1949 r. kręgielnia została zamknięta, a kluby kręglarskie
zawiesiły swą działalność. Kręglarstwo w Bydgoszczy zostało jako „klasowo obce”
zlikwidowane.
Kluby kręglarskie w Bydgoszczy działały na podobnych zasadach jak poznańskie.
Podobne były również tradycje i obyczaje. Zasadnicza różnica występowała jedynie
w określaniu mistrzów klubowych, których w Wielkopolsce, przez analogię do bractw
kurkowych, określano mianem króla i rycerzy, a w Bydgoskiem - mistrzem, I i II podmistrzem.
Kręglarstwo bydgoskie, pomimo dobrego startu, musiało upaść stając się ofiarą
politycznej manipulacji w ramach likwidacji sportu o tradycjach mieszczańskich. Na uwagę
zasługuje i ma swoją historyczną wymowę fakt wybudowania pierwszej w Polsce kręgielni
czterotorowej.
Na zakończenie tego artykułu warto jeszcze odnotować, że kręglarstwo w Bydgoszczy
i Inowrocławiu, jak i wielu innych miastach Pomorza, po drugiej wojnie światowej niestety się nie
odrodziło, a większość wiadomości o próbach jego reaktywowania w Bydgoszczy pozostała by
nieznana, gdyby nie zachowała się Kronika Kręglarskiego Domu Sportowego. W latach
czterdziestych, będąc na wczasach nad morzem – znany kręglarz krakowski - Marian Chowaniecotrzymał ją od poznanej pianistki (prawdopodobnie byłej bydgoszczanki) znanej orkiestry Jerzego
Haralda, a którą przekazał do moich zbiorów./CEGE/

Klub Kręglarski „Rzut Oka” z Poznania i KK „Dobry Rzut”w Bydgoszczy – 21.09.1947 r.

4

