
Artykuł nr 30

POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (I)

      Reaktywowanie i rozwój Związku w latach  1957-1964

Zmiany  w  strukturach  polskiego  sportu  nie  zostały  w  1956  r. 
zakończone.   Miały   one   przynieść   kręglarstwu  i  innym sportom szansę 
reaktywowania  organizacji związkowej. W lipcu 1956r., w wykonaniu  dekretu 
rządowego  ze  stycznia,  zostało  wydane  zarządzenie  nr  190  prezesa  Rady 
Ministrów ustalające zakres działań oraz  skład  i tryb powoływania komitetów 
kultury  fizycznej  przy  prezydiach   rad  narodowych.  W  województwach 
zorganizowano  narady  aktywu  sportowego  poświęcone  przedyskutowaniu 
zmian organizacyjnych  w  sporcie.  Na  naradę  w  Poznaniu,  która  odbyła się 
13.12. 1956 r., zaproszono również przedstawiciela Sekcji Kręglarskiej WKKF.

W  następstwie  tego,  dnia  27  stycznia  1957r.,  w  Gostyniu  zwołano 
zebranie  delegatów klubów kręglarskich dla omówienia sprawy ewentualnego 
reaktywowania  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy.  Co  do  potrzeby 
reaktywowania Związku na drodze przekształcenia Sekcji Kręglarskiej WKKF 
nie było wśród kręglarzy żadnych rozbieżności, dyskutowano  jedynie  nad jego 
zasięgiem: czy miałby być ogólnopolskim czy tylko poznańskim. Zwyciężyła 
koncepcja  reaktywowania  Związku  pod  dawną  nazwą,  mimo  że  centralne 
władze  sportowe  przewidywały   wariantowo  tworzenie  małych  związków  
o zasięgu ogólnokrajowym podporządkowanych lokalnym komitetom kultury 
fizycznej.   Utracono   wówczas   kolejną   szansę  utworzenia  związku 
ogólnopolskiego.

W  efekcie  narady gostyńskiej, dnia 28 kwietnia 1957r. na zebraniu  
w  Poznaniu,  podjęto  uchwałę  o  likwidacji  Sekcji  Kręglarskiej  WKKF
 i   reaktywowaniu  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy.   Sygnowało   ją   18 
delegatów  z  klubów:  „Kolejarz  -  ZNTK”  i  „Warta”  Poznań,  „Start”,  LZS  
i  „Sparta”  Gostyń,  „Polonia” Leszno i  Śremski   Klub  Sportowy.   Zabrakło 
przedstawicieli „Lechii” Gostyń i „Pogoni” Śmigiel . 

Powojenną historię reaktywowanego Poznańskiego  Związku Kręglarzy 
podzielić  można  na  trzy  okresy  związane  z  osobami  pełniącymi   funkcję 
prezesa. Były to kolejne etapy rozwoju kręglarstwa polskiego.

Na prezesa reaktywowanego Poznańskiego Związku Kręglarzy wybrano 
dotychczasowego   przewodniczącego   Sekcji   Kręglarskiej  WKKF   Józefa 
Szczeblewskiego  („Kolejarz”).  Wiceprezesami  zostali  Zygmunt  Skrzypczak 
(„Warta”)  i  Wincenty  Kasprzak  („Kolejarz”),  a  sekretarzem   Aleksander 
Kamiński  („Warta”). Podczas zebrania konstytucyjnego przyjęto statut, który 
zarejestrowany został dopiero 17 lipca 1957r. pod nr 33. Określał on, że „celem 
Związku  jest   pielęgnowanie  i  popularyzowanie  sportu  kręglarskiego, 
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rozgrywanie  mistrzostw  drużynowych  i  indywidualnych  oraz  utrzymywanie 
łączności towarzyskiej”(§ 3). 

Ponadto w paragrafie  4  statut   postanawiał,   że  „członkami  Związku 
mogą być osoby fizyczne, które  są  obywatelami polskimi i ukończyły 25 rok 
życia, oraz kluby kręglarzy  posiadające osobowość  prawną”. Wykluczało to 
możliwość  udziału młodzieży w sporcie kręglarskim, sankcjonując obiegowe 
pojęcie „sportu starszych panów”. Kadencję władz przewidziano w statucie na 
okres jednego roku, stąd też w następnych latach następowały częste zmiany 
kadrowe w zarządzie Związku. 

W  rocznym sprawozdaniu prezes Związku stwierdził, że „rok 1957 stał 
pod  znakiem  organizowania  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy”.  Intensywne 
działania  prezesa  i  pozostałych  członków  zarządu  sprawiły,  że  Związek  
w  krótkim  okresie  uzyskał  dużą  sprawność  organizacyjną.   Opracowano 
kalendarz i regulamin rozgrywek mistrzowskich, założono ciągle aktualizowaną 
kartotekę  klubów  i  zawodników,   odbywano  regularne  zebrania  prezydium, 
przeprowadzono  drużynowe  i  indywidualne  mistrzostwa  związkowe.  Był  to 
wysiłek  organizacyjny   niemały   zważywszy,  że  uzyskana  dotacja  była 
niewielka,  a od 1960 r. została całkowicie wstrzymana.  Zarząd musiał  więc 
stworzyć własny system dochodów poprzez opłaty z tytułu  wpisowego  do 
Związku i zawodów oraz rejestracji zawodników. 

Władze  centralne  wykorzystały  błędną  decyzję  kręglarzy  dotyczącą 
nazwy  (jako  okręgowego)  odmawiając  wsparcia  finansowego  ze  środków 
resortowych.   Tymczasem   Związek,   rozwijając  swe  działania  głównie  na 
terenie województwa poznańskiego, starał się nawiązać kontakt z kręglarzami 
innych regionów. 

Skromne   środki  finansowe,  jakimi  dysponował,  nie  pozwalały  mu 
rozwinąć  szerszej  działalności.  Próbowano  jednak  propagować  ten  sport 
poprzez  inspirację  artykułów  o  kręglarstwie  w  prasie  centralnej  (m.in.   
w „Sportowcu”)  i  lokalnej,  a zwłaszcza w „Ekspressie  Poznańskim”,  którego 
pracownikiem   był   sekretarz  Związku-Aleksander  Kamiński.  Do  niego  to 
właśnie  trafił  list  Wincentego  Gołasa,  kierownika   Sekcji   Kręglarskiej  KS 
„Orzeł”  Ząbkowice  Ślskie  z  dnia  14.02.1957  r.,  pod  znamiennym   tytułem 
„Kręglarze łączcie się”. 

Autor listu apelował: „O  ile  ping-pong,  szachy, wędkarstwo, brydż - są 
sportami, no to chyba  kręglarstwo  jest  tym bardziej sportem. Bracia kręglarze 
nie ustawajcie w pracy, organizujcie sekcje. Setki byłych sportowców z  nudów 
przesiaduje  w  knajpach.  Przyciągnijcie  ich  do  swoich  sekcji,  a  na  pewno 
wyjdzie  im  to  na  dobre”.  Do  napisania  tego   listu,   poprzez  który  szukał 
kontaktu  z  kręglarzami  Poznania,  sprowokował  W.  Gołasa  artykuł 
zamieszczony w „Gazecie Robotniczej”  zawierający wywiad z mistrzem świata 
Eberhardtem Lutherem z Drezna.  Apel  podjęli  kręglarze „Kolejarza” Poznań 
rozgrywając 15 marca 1959 r. mecz w Ząbkowicach Śl., a w kwietniu rewanż  
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w  Poznaniu. Następne  kontakty, z niewiadomych przyczyn, podjęto dopiero 
w 1967 r.

Odrodzenie   społecznego   ruchu  sportowego  w  Polsce,  jakie  w  tym 
okresie  nastąpiło,  miało  miejsce również w kręglarstwie.  Powstały  nowe  
i  reaktywowały  się dawne kluby; zbudowano nowe kręgielnie.  Związek nie 
przyglądał  się  temu  procesowi  biernie  i  starał   się   pomagać  ośrodkom  
o długich tradycjach, jak Kostrzyn, Pleszew, Wschowa i innym. W efekcie tych 
starań we Wschowie rozegrano  mistrzostwa  indywidualne  w 1958 r.,  niestety 
bez widocznego zainteresowania miejscowych do reaktywowania tego sportu. 
Związek pomagał również w powstaniu Ogniska TKKF w Pleszewie i Sekcji 
Kręglarskiej przy Jednostce Wojskowej w tym mieście.

W  dniu  5.09.1957 r. w Gostyniu, za sprawą Mariana Łagodzińskiego, 
reaktywował  się Klub Kręglarzy „Grom”, którego dawni członkowie należeli 
do   „Startu”.  Nieco wcześniej  (17.02.1957 r.)  otwarto  w tym mieście  nową 
dwutorową kręgielnię (w miejscu dzisiejszej kręgielni). 

Dzięki  staraniom  Ludwika  Mani i prezesa „Pogoni” Śmigiel Alfonsa 
Fechnera  w  lipcu tego roku, przy dużym wkładzie pracy społecznej  członków 
klubu,  otwarto  jeden z najładniejszych i największych  w tym czasie obiektów 
kręglarskich  w  województwie.  Z  tej  okazji  Pozn.Z.K.  zorganizował  turniej 
otwarcia. Wygrała go drużynowo „Polonia” Leszno przed „Kolejarzem” Poznań 
i „Pogonią” Śmigiel, a indywidualnie Bronisław Nowacki z Leszna. 

Zakończono  także  modernizację  obiektu w Śremie,  a Śremski  Klub 
Sportowy  przejął  sekcję  kręglarską  „Sparty”  i  w dniu 12.09. 1957 r. zgłosił 
jej akces do Związku. Podobnie uczyniła reaktywowana Sekcja Kręglarska KS 
„Legia” Poznań. 

Jubileusz   35-lecia  działalności  w sporcie  kręglarskim prezesa  Józefa 
Szczeblewskiego, obchodzony  w dniu 1.10.1957r., stał się okazją ustanowienia 
i nadania mu pierwszej Złotej Odznaki Honorowej  „Zasłużonego Kręglarza”. 
Następne odznaki przyznano dopiero w 1960 r. 

Wielkim   sukcesem  organizacyjnym  działaczy  Związku,  zwłaszcza 
wywodzących  się  z  klubu  kolejarskiego,  prezesa  Pozn.Z.K.  Józefa 
Szczeblewskiego   i  kierownika  Sekcji  Kręglarskiej  KS „Kolejarz”  Adama 
Jaworskiego,   było  zainteresowanie  kręglarstwem  Federacji  Sportowej 
„Kolejarz”  w  Warszawie.  Sprzyjało  temu  otrzymane   przez   tę   federację 
zaproszenie  do  udziału  w  po  raz  pierwszy   organizowanych  przez  Union 
Sportive Internationale des Cheminots (USIC) - Mistrzostw Europy Kolejarzy 
w kręglarstwie  na  torach  asfaltowych.  Federacja  „Kolejarz”  zwróciła  się  do 
Poznańskiego  Związku  Kręglarzy,  jako  jednostki  specjalistycznej,  o  przygo 
-towanie  reprezentacji   polskich kolejarzy na te mistrzostwa.   Do  Drezna  
(10  -12.10.1958  r.)  wyjechało  7  mężczyzn  i  4  kobiety.  Grający  na  torach 
parkietowych (poza Ząbkowicami) kręglarze  polscy,  zwłaszcza panie, których 
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kwalifikacje  sportowe  nie  były   wysokie,  nie  mieli  żadnych  szans  wśród 
reprezentacji  siedmiu  państw  uczestniczących  w  tych  mistrzostwach; 
ważniejszy jednak  był sam udział. 

Jak  napisał  dziennikarz  „Ekspressu  Poznańskiego”:  „Mistrzostwa   
w Dreźnie mają dla kręglarstwa polskiego olbrzymie  znaczenie,  gdyż po raz 
pierwszy  po  wojnie  pozwolą  na  nawiązanie  bliższych  kontaktów 
międzynarodowych  i  zdobycie  szerszych   informacji  w  tej  ciekawej,  lecz 
niedocenionej jeszcze należycie w naszym kraju dyscyplinie sportowej ”.

Udział  w  tych mistrzostwach nie tylko przyczynił się do zapoznania  
z  kręglarstwem  światowym,  ale  wyrwał  kręglarstwo  polskie  z  powojennej 
izolacji.  Wprowadzenie  mistrzostw  Europy  kolejarzy   do  kalendarza  imprez 
międzynarodowych spowodowało organizowanie od 1960 r. mistrzostw Polski 
kolejarzy  poprzedzanych  mistrzostwami   okręgów.   Pomimo   nierzadko 
rekreacyjnego  charakteru  tych   zawodów   miały   one   duże  znaczenie  dla 
powstania ośrodków kręglarskich  w  wielu  miejscowościach,  a  zwłaszcza dla 
reaktywowania  zorganizowanych  form  kręglarstwa  w  regionie  krakowskim. 

Doświadczenia   wyniesione  z  pierwszego  startu  zagranicznego 
zaprocentowały   zatwierdzeniem   w   dniu  21.02.1959 r.  nowego Regulaminu 
Sportowego  Poznańskiego  Związku Kręglarzy”, który korygował już pewne 
archaizmy poprzedniego, ale w wielu punktach odbiegał jeszcze od przepisów 
międzynarodowych.  Regulamin   przewidywał   ustalanie  liczby  rzutów  „na 
każde zawody oddzielnie” (§  4),  a także ustalał tzw.”kulania na wytrzymałość, 
tj.  ponad  200  rzutów  jednorazowo”(§ 13),  ale  niemal  wszystkie  zawody 
rozgrywano  nadal  na  60  rzutów.  Ta  niewielka  liczba  stosowanych  rzutów 
wynikała  przede  wszystkim  z  wieku  grających.  Średnia  wieku  zawodników 
zgłoszonych do rozgrywek w 1958 r. przekraczała we wszystkich drużynach 40 
lat. 

Duża   liczba  zespołów  zgłoszonych  do  mistrzostw  drużynowych 
Pozn.Z.K.  w  1958  r.  przy  nieprecyzyjnych  regulaminach  i  braku 
kwalifikowanych  sędziów  spowodowała  wiele  nieporozumień  i  protestów.   
W  początkowym  bowiem  okresie  Związek, koncentrujący główną  uwagę  na 
działalności  organizacyjnej,  nie  zajmował  się  szkoleniem  sędziów
i doskonaleniem przepisów. Kluby wyznaczały sędziów, podając ich nazwiska 
do wiadomości Pozn.Z.K, a ze strony  Związku wyznaczany był jedynie sędzia 
główny, którym na ogół był jeden z wiceprezesów. 

Pilna potrzeba ujednolicenia interpretacji  przepisów  spowodowała,  że 
w  1958  r.  opracowano  „Wytyczne  Pozn.Z.K.  dla  sędziów  kręglarskich”. 
Określały one rolę,  zadania  i   metody pracy sędziego na zawodach,  a  także 
wymogi  dla  sprzętu  i   torów  oraz  czynności  sędziego po zakończeniu  gry. 
Opracowała je  Komisja  Sędziowska Pozn.Z.K., którą powołano 30.03.1958 r., 
a na  której czele stanął Stefan Gessner. Komisja opracowała program szkolenia 
sędziów i w dniu 8.03.1959 r. przeprowadziła pierwszy w  historii  kręglarstwa 
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polskiego kurs  sędziowski,  który  ukończyło ok.  20 osób.  Miało  to  ogromne 
znaczenie  dla  poprawy  poziomu  sędziowania  i  jednolitej  interpretacji 
przepisów. 

Utworzono   również  Komisję  Techniczno-Sportową  z  Wojciechem 
Zielińskim  jako  przewodniczącym,  której  zasadniczym  zadaniem  było 
skontrolowanie przed rozgrywkami mistrzowskimi  stanu technicznego torów  
i  sprzętu.  Działalność  komisji  przyczyniła  się  do  radykalnej  poprawy  stanu 
technicznego obiektów i sprzętu. 

Wiosną każdego roku Związek odbywał walne zebrania sprawozdawcze, 
a  co  dwa lata zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Stałym punktem obrad była 
sprawa poczynienia  kroków dla  nawiązania  kontaktów z  kręglarzami  innych 
regionów oraz sprawa uznania przez GKKF  kręglarstwa jako sportu. Niestety w 
obu tych kwestiach nie udało  się  uzyskać większych efektów. Związek zgodnie 
ze statutem koncentrował się na działaniach na terenie woj. poznańskiego.

Ważnym  momentem  w  działalności Związku było nawiązanie w 1961 
roku  współpracy  z  Zarządem Głównym Towarzystwa Krzewienia  Kultury 
Fizycznej. Prezes Związku przygotował i dostarczył materiały,  na  podstawie 
których  Henryk Flieger z ZW TKKF w Poznaniu i Wiesław  Sikora,  kierownik 
Zespołu  Metodyczno-Szkoleniowego  ZG  TKKF,  jako  współautorzy 
doprowadzili w 1964 r. do wydania broszury pt. ”Kręglarstwo”. 

TKKF  zainteresowało  się  kręglarstwem  jako  nową  formą  rekreacji 
ruchowej,   włączając  je  do  swego programu działań,  co  dało  podstawę   do 
powstania  wielu  nowych  ognisk  kręglarskich.  W  1963  r.   wprowadzono  
w Poznaniu mistrzostwa ognisk TKKF o puchar ZW TKKF,  a   działalność 
kręglarzy na terenie Wielkopolski zaczęła się  rozwijać dwutorowo: w ramach 
Poznańskiego Związku Kręglarzy i  przy  ZW  TKKF w Poznaniu. 

Przy tym drugim około 1964 r. zorganizowała się Sekcja Kręglarstwa 
przy ZW TKKF z Henrykiem Fliegerem  i   Mieczysławem  Mielochem  na 
czele.  Obie  te  organizacje  zasłużyły  się   polskiemu kręglarstwu,  ale  interes 
kręglarstwa w tym  momencie  wymagał nie rywalizacji w działaniach (jakie 
miało miejsce),  a  wspólnego  działania  dla  rozwoju  tej dyscypliny.

Dużym sukcesem kręglarstwa wielkopolskiego było poprawienie stanu  bazy. 
W  1960  r.  wyremontowano  wyeksploatowaną  kręgielnię  „Warty”   w 
Poznaniu  i  przebudowano  kręgielnię  w Lesznie.  Kręglarze   w  Kościanie 
wybudowali   nową  kręgielnię  w  Parku  Miejskim.  W   turnieju  otwarcia 
uczestniczyli kręglarze z Gdańska , Kościana,  Krakowa,  Leszna, Rzeszowa 
i  Szczecina.  Powstała  kręgielnia  plenerowa  w  Orzechowie  przy  Fabryce 
Sklejek,  poszerzono  zaplecze  o  obszerną  świetlicę  kręgielni  w  Śremie.  
W  Poznaniu,  dysponującym   wówczas  jedynie  kręgielnią  „Warty”, 
zbudowano
i oddano do użytku w 1963 r. dwie następne.

5



Na  przystani  „KW – 04 zbudowano wg planów Wojciecha Zielińskiego 
i  przy jego wydatnym udziale pierwszą w Wielkopolsce dwutorową  kręgielnię 
asfaltową, przy której w dniu 8.06.1963 r.  reaktywowano Sekcję Kręglarską 
KW - 04. 

W  „Dniu  Energetyka”  na boisku „Arena” otwarto uroczyście następną 
kręgielnię.   Powstała  ona  wspólnym wysiłkiem zarządu klubu,  Prezydium 
DRN Poznań-Grunwald i  WKKFiT.  Wiele  pracy  społecznej   włożyli   w jej 
urządzenie działacze a zarazem zawodnicy Sekcji  Kręglarskiej „Energetyka” 
(dawn.”Legia”).  Obiekt  wyposażono   w   dwa  tory  parkietowe  i  obszerne 
zaplecze.  Turniej otwarcia  dla  gości   wygrał   red.  Stanisław Garczarczyk  
z „Gazety Poznańskiej”,  co  jak napisała wówczas ta gazeta „było dużą niespo-
dzianką   dla  samego  zwycięzcy”,  ale  przekonało  go  na  długie  lata  do 
kręglarstwa.  Kręgielnia  „Energetyka”  od 1963 r. stała się oficjalną siedzibą 
Związku.

W uznaniu dotychczasowych zasług i z nadzieją na dalszy dynamiczny 
rozwój  wielkopolskiego kręglarstwa, w dniu 16.02.1964 r.  na prezesa Związku 
wybrano,  dotychczasowego  wieloletniego  wiceprezesa  Stefana  Gessnera. 
Józefowi  Szczeblewskiemu,  pełniącemu przez 7 lat   funkcję  lidera kręglarzy 
wielkopolskich, po 42 latach działalności, nadano godność prezesa honorowego 
Pozn.Z.K. 

Wielką   zasługą  J.  Szczeblewskiego  było  ustawienie  organizacyjne 
reaktywowanego  Związku,  a  przede  wszystkim  zorganizowanie  jego 
działalności  sportowej.  Corocznie  Związek  (w  1956  r. Sekcja   Kręglarska 
WKKF)  organizował  drużynowe  i  indywidualne  mistrzostwa  związkowe  .  
W  latach  1956-1959  mistrzostwa  indywidualne  rozegrano   jako   odrębne 
turnieje.  Od  1960  r.  rozgrywano  je,  ze  względów  oszczędnościowych,  
w ramach  mistrzostw  drużynowych.  Tytuł   mistrza  nadawano  zawodnikowi, 
który  uzyskał  łącznie  największą   sumę   punktów.  Ten system,  pomimo  że 
niekorzystny z punktu widzenia sportowego, utrzymał się przez prawie 10 lat. 
(do sezonu 1969/70). 

Mistrzostwa   drużynowe   rozgrywano   systemem  turniejowym  
na kręgielniach  wszystkich  uczestniczących  klubów.  W  pierwszej edycji 
(1957 r.) wystartowało 10 drużyn, a już w następnym roku  15. Wobec dużej 
liczby  uczestników, od 1959 r. rozgrywki podzielono  na  dwie grupy ligowe. 
W I lidze grało 7 drużyn. W latach  1956 - 1957  drużyny  liczyły  po  10 
zawodników, a w latach 1958 - 1963 grano w składach 8 - osobowych. 

Kluby startowały w zawodach 10 do 20 razy i odbywały w ciągu sezonu 
około 40 treningów. Organizowały one tradycyjnie  comiesięczne  tzw.„kulania 
mistrzowskie”  o  tytuł  mistrza  klubu  (sekcji)  oraz  „kulania  gwiazdkowe” 
połączone  z  zabawą  towarzyską.  Podczas  tych  ostatnich,  w  których 
uczestniczyli  członkowie  i  sympatycy  klubu  z  rodzinami,  każdy  grający 
zobowiązany   był   przynieść   prezent  (nagrodę)  o  dowolnej  lub  ustalonej 
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wartości   (pod  choinkę).   Po rozegraniu błyskawicznego turnieju uczestnicy 
gry w kolejności zajętych miejsc podchodzili do stolika z nagrodami i wybierali 
sobie  dowolną  nagrodę.  Ten  przedwojenny   zwyczaj   w   wielu  klubach 
kontynuowano także w następnych latach. 

W omawianym okresie odbyło się szereg turniejów okolicznościowych 
zorganizowanych przez  Związek  i  kluby.  Odbywały  się  one  z   okazji  świąt 
państwowych, otwarcia kręgielni lub rocznic klubów,  jubileuszy itp. W 1961 r. 
z okazji Święta Odrodzenia rozegrano  błyskawiczny  turniej o Puchar PKKF
z  udziałem  50  kręglarzy.   Wygrał   go   Leon  Zgrabczyński   („Warta”).   
W  następnym  roku (7 - 8.04),  z okazji 50-lecia KS „Warta” i 35-lecia KS 
HCP,  rozegrano   turnieje   drużynowy   z  udziałem  8  zespołów  (8  x  60)  
i indywidualny. Zespołowo   triumfował  „Energetyk”,  a  indywidualnie Maciej 
Żelazny („Lech”). 

W turnieju jubileuszowym 40-lecia KKS „Lech” startowało 10 drużyn 
po 8 zawodników na 60 rzutów. Drużynowo wygrał  „Lech”,  a  indywidualnie 
ponownie  Maciej Żelazny.  Jubileusz 50-lecia  obchodziła  również „Polonia” 
Leszno  organizując  z  tej  okazji   turniej   okolicznościowy.   W   ramach 
obchodów 710-lecia miasta  Śrem  rozegrano z udziałem 7 drużyn turniej,  który 
wygrała   „Pogoń”   Śmigiel  (22.07.1963  r.).   Na   otwarcie  kręgielni 
„”Energetyka”  (31.08-1.09.1963  r).   spotkało   się  w  turnieju  9  drużyn. 
Najlepsza  była  „Warta”,  a  indywidualnie  zwyciężył Bronisław Nowacki  
z „Polonii” Leszno. 

W  ramach  przygotowań do rozgrywek mistrzowskich corocznie kluby 
rozgrywały  mecze,  trójmecze  i  czwórmecze towarzyskie.  W  okresie  trwania 
rozgrywek i na 14 dni przed ich rozpoczęciem wszelkie  spotkania  towarzyskie 
były  regulaminowo zabronione.  Przepis ten Związek anulował dopiero w 1966 
roku.

Czołowymi  klubami,  w  omawianym  okresie  były: „Polonia” Leszno, 
„Kolejarz”  (póżniej  „Lech”),  „Energetyk”  i  „Warta”  z  Poznania,   „Pogoń” 
Śmigiel   i   Śremski   Klub  Sportowy.  Ten  ostatni  obchodził  28.09.1963  r. 
uroczyście 25-lecie powstania  Sekcji Kręglarskiej. Rok wcześniej zorganizował 
pierwszą w kraju drużynę kobiecą,. W 1964 r. powstał zaczątek takiej sekcji  
w „Warcie” Poznań.

Jak  już  wcześniej  wspomniano  powstała Sekcja Kręglarska TKKF 
„Społem”  w  Kościanie,  ale  równocześnie  niemal  uległa  likwidacji  Sekcja  
w LZS Gostyń, a kręglarze „Gromu”, po jego likwidacji, przeszli w 1962 r. do 
„Kanii” Gostyń. 

W  okresie  tym  kluby  borykały  się  z  dużymi  trudnościami  
w nabyciu sprzętu. Kręgle i kule były mocno zniszczone, a nowe wykonywano -
jak   dawniej  z  twardego  drewna.  Celem  wydłużenia  żywotności  kręgli  na 
wysokości uderzenia kuli nakładano na kręgle metodą wulkanizacyjną opaski  
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z twardej gumy. 
Czołowymi   zawodnikami   Związku   w   pierwszych   jego  latach 

działalności   byli:  Antoni  Konik  i  Bronisław  Nowacki  z  „Polonii”  Leszno, 
Łucjan i  Maciej  Żelażni,  Stefan Dudek,  bracia Olszyńscy z „Kolejarza” oraz 
Antoni Korcz i Józef Torka z „Warty”. 

W 1963 r. do KKS „Lech” zwrócił się prezydent Sekcji Asfaltu FIQ, 
Antonin  Cihlař,   o  poczynienie  starań dla zorganizowania  związku ogólno 
-polskiego. Korespondent katowickiego „Sportu” napisał,  że „Kręglarze chcą 
mieć swój związek”,  a „działacze poznańscy  dążą  obecnie  do  powołania 
Polskiego  Związku  Kręglarskiego”.  Na  urzeczywistnienie  tych  postulatów 
trzeba było jednak wiele lat poczekać. CEGE.

Zebranie inauguracyjne Poznańskiego Związku Kręglarzy

w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim - 28.04.1957r.

PREZESI POZNAŃSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARZY

                             
Józef Szczeblewski (1956 - 1964)                   Stefan Gessner (1964 – 1970)
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            (siedzi Bolesław Wiśniewski)

                           
Znaczek organizacyjny i pieczęć ozdobna  Poznańskiego Związku Kręglarzy                         

                                         

       Gerard Standar                 Wojciech Zieliński                             Maciej Żelazny

    
            Nowa kręgielnia w Kościanie                         Nowa kręgielnia w Gostyniu

         
          Kluby „Kolejarz” i „Warta” Poznań             Eberhardt Luther napisał list do W. Gołasa
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Anonin Čihlař – Prezydent         Drużyna „Warty” Poznań
                 Sekcji Asfaltu FIQ

Czwórmecz kręglarski w Śremie – 1962 r.

Mecz „Kolejarz” Poznań – „Rzut” Ząbowice Śląskie w kwietniu 1959 r. w Poznaniu
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