Artykuł nr 31
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (II)
Działalność Związku w latach 1964 - 1970
Zmiany organizacyjne w sporcie polskim, jakie nastąpiły w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych, przyczyniły się do ustabilizowania pozycji kręglarstwa w polskim ruchu
sportowym, ale równocześnie skazały go na „przetrwanie” poza ogólnym nurtem życia
sportowego. Dalszy rozwój tego sportu lub jego likwidacja pozostały sprawą samych
zainteresowanych. Tradycje i witalność tego ruchu nie pozwoliły na jego likwidację nawet
przy cofnięciu skromnej, okresowej dotacji. W momencie zmniejszenia pomocy państwa
w zakresie budownictwa dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, jakie nastąpiło w latach
1963-1965, kręglarze doprowadzili do powstania nowych i modernizacji kilku kręgielni.
Powstały m.in. nowe kręgielnie „Energetyka” i „Czarnej Kuli”, przeprowadzono remonty
w Śremie, Brzesku i „Warty” w Poznaniu.
Działacze kręglarscy Wielkopolski szukali szansy wprowadzenia

tego ruchu

sportowego na teren całego kraju poprzez zainteresowanie nim prasy, TKKF i central
sportu związkowego, co im się w dużym stopniu udało. Stare przyzwyczajenia i nie zawsze
najlepsze tradycje, jak: ograniczenie wieku uprawiających kręglarstwo, przesadnie
rozbudowane życie towarzyskie, partykularne interesy lokalne, organizacyjne i klubowe oraz
przeszkody natury formalnej ze strony centralnych władz sportu, broniących się przed
rozszerzeniem liczby sportów dotowanych, spowodowały jednak, że po początkowym
żywiołowym rozwoju na początku lat sześćdziesiątych nastąpiła pewna stagnacja
w działaniach Związku. Pragnąc je zdynamizować, działacze kręglarscy dokonali zmiany na
stanowisku prezesa.
Nowy prezes - Stefan Gessner, który zastąpił Józefa Szczeblewskiego (16.02.1964),
doprowadził do wybudowania nowej kręgielni i umiejscowienia siedziby Związku na
obiekcie

„Energetyka”.

Dzielnicowy

Komitet

Coraz

większe

zainteresowanie

kręglarstwem

wykazywał

Kultury Fizycznej i Turystyki Poznań-Grunwald, m.in. dzięki

zabiegom sekretarza Związku Jana Linnetego. W dniu 5.04.1964 r. Zarząd zatwierdził nowy
statut Związku, nie wprowadzając zasadniczych zmian, który został zatwierdzony 13.12.1965
r. drcyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej m. Poznania (pismo Nr
USW II – 23/28/65).
Przy pomocy finansowej DKKFiT Poznań-Grunwald w dniach 4-5.04.1964 r.
zorganizowano kolejny kurs sędziowski.
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Powiększała się również liczba członków Związku. W 1964 r. przyjęto w jego
szeregi TKKF WSS „Społem” Kościan, w 1965 r. - Sekcję Kręglarską MOKFI „Start”
Poznań (klub ludzi niepełnosprawnych) powstały z inicjatywy Jerzego Gessnera, a w 1966 r.SK „Czarna Kula” Poznań, jedyny klub grający na torach asfaltowych. W marcu 1964 r.
Śremski Klub Sportowy zgłosił do Związku pierwszą drużynę kobiet, która w swoim
pierwszym meczu pokonała „Wartę” Poznań w stosunku 2679:2280 pkt (8x60 rzutów).
W 1965 r. w „Czarnej Kuli” zorganizowano drużynę kobiecą uprawiającą kręglarstwo na
asfalcie. Zespół ten rozegrał jeszcze w tym samym roku dwa spotkania z TKKF Śrem.
Obydwa mecze zakończyły się porażką poznanianek i w konsekwencji drużyna się rozpadła.
W tym samym czasie zawiesiła swą działalność sekcja kręglarska KS „Kania” Gostyń.
Duże przygnębienie i zniechęcenie w światku kręglarskim wywołał negatywny efekt
poczynań Zarządu Pozn.Z.K. w zakresie propagandy kręglarstwa, m.in. w 1966 r. podczas
Ogólnopolskiego Zjazdu
likwidacja

Dziennikarzy

Sportowych w Poznaniu, oraz niespodziewana

kręgielni „Warty”. Konsekwencją tego ostatniego było rozwiązanie sekcji

kręglarskiej tego klubu. Związek nie interweniował w tej sprawie, nie mając argumentów
wobec nie zawsze właściwej postawy samych kręglarzy trenujących na tej kręgielni.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Związku w dniu
13.03.1966 r. prezes S. Gessner zaapelował do klubów o poczynienie starań dla pozyskania
młodzieży do kręglarstwa, gdyż „obserwuje się wykruszanie się starej gwardii”. Kręglarstwo
działało w tym czasie nadal poza głównym nurtem sportu, pozbawione dotacji.
W zawodach organizowanych przez TKKF zaczęto rozgraniczać kręglarzy na
rejestrowanych i niejestrowanych.

Spowodowało

to,

że

niektóre turnieje stały się

niedostępne dla kręglarzy zrzeszonych w Pozn.Z.K. Nie zachęcało to do wstępowania
w szeregi Związku nowopowstających ognisk, jak TKKF

„Drukarz”

i

TKKF

„Tramwajarz” z Poznania , TKKF „Platan” Pleszew i innych. Związek znalazł się na uboczu
„wielkiego sportu”, a kręglarstwo zaczęto traktować jako dyscyplinę rekreacyjną.
Coraz

częściej

pojawiały się głosy, że należy przechodzić na tory asfaltowe,

najpopularniejsze w Europie Środkowej. Równocześnie

w 1965 r. Stany Zjednoczone

zaprezentowały podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich kręgielnię typu bowling,
którą sprezentowano Polsce i po imprezie miała być zainstalowana w Poznaniu (do tego
niestety nie doszło). Prezentujący grę w bowling kręglarze amerykańscy, z mistrzem USA na
czele, rozegrali dwa mecze z „Czarną Kulą”: jeden na kręgielni targowej, drugi na kręgielni
klubu. Na obu obiektach triumfowali gospodarze, ale ważniejszy był aspekt propagandowy
tych spotkań.
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W 1967 r. Związek nawiązał kontakt z kręglarzami MDK „Rzut” Ząbkowice Śl.
W efekcie tych rozmów działacze związkowi pomogli w zorganizowaniu Ogólnopolskich
Zawodów Kręglarskich, w których udział wzięły 3 drużyny związkowe („Polonia”,”Pogoń”,
„Start”). W następnym roku działacze poznańscy, zwłaszcza J. Szczeblewski, pomagali w
założeniu związku w Krakowie.
Początkowy

zapał zarządu uległ poważnemu zahamowaniu. Brak koncepcji na

rozwinięcie i uchwycenie w ramy organizacyjne całego kręglarstwa oraz brak możliwości
prawnych takich działań wpłynął na pogorszenie pracy organizacyjnej. Powołana na Sejmiku
Sprawozdawczym

w

dniu 27.04.1969 r. komisja d/s utworzenia Polskiego

Związku

Kręglarskiego, w składzie: Adam Jaworski, Bolesław Wiśniewski i Józef Zyber, nie wniosła
w tej sprawie nic nowego. Poważnemu pogorszeniu uległa praca sekretariatu, a prezes
w swych działaniach pozostawał osamotniony. W konsekwencji postanowiono bardziej
oprzeć się na pracy społecznej działaczy.
Pomimo tych perturbacji, przez cały okres toczyło się życie sportowe. Tradycyjnie
rozgrywano zawody o drużynowe i indywidualne mistrzostwo Związku. Rozgrywki te
odbywały się nadal w dwóch ligach systemem turniejowym. Na wniosek prezesa każda
drużyna I ligi miała obowiązek wystawić drużynę do drugiej ligi.
Ciekawą inicjatywą była Spartakiada Wildecka o puchar przechodni DKKFiT
Poznań -Wilda. W spartakiadzie tej rozegrano pierwszy oficjalny w Wielkopolsce turniej
na torach asfaltowych „Czarnej Kuli” (19.06.1964 r.).
Tradycyjnie rozgrywano turnieje jubileuszowe, m.in. z okazji 10 - lecia „Startu”
Gostyń i 35 - lecia „Pogonii” Śmigiel. Organizowano także turnieje dla niezrzeszonych.
Okres

prezesury Stefana Gessnera charakteryzował się nawiązaniem

kontaktów kręglarzy poznańskich z drużynami zagranicznymi;

licznych

kręglarstwo poznańskie

„otworzyło się na świat”. Po incydentalnych występach kolejarzy w 1958 r. w Dreźnie
i w 1962 r. w Wiedniu na branżowych mistrzostwach Europy oraz rozegraniu 23.01.1960 r.
przez „Wartę” pierwszego meczu w Poznaniu z drużyną cyrku niemieckiego „Areos”,
w 1965 r. „Lech” zaprosił silną drużyną „Lokomotiv” Bratysława. W następnym roku gościł
w Poznaniu zespół BSG „Lokomotiv” Berlin, z którym drużyny poznańskie rozegrały dwa
turnieje (na parkiecie i asfalcie). Turniej na torach parkietowych, ostatni turniej tej rangi na
zlikwidowanej wkrótce kręgielni „Warty”, wygrał „Lokomotiv” przed „Wartą” i „Lechem”.
Na torach asfaltowych parkietowi kręglarze NRD musieli uznać wyższość „Czarnej Kuli”,
„Warty” i „Lecha”. Nawiązanie kontaktów, zwłaszcza z drużynami NRD, przyczyniło się do
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wprowadzenia

nowoczesnych

form

kręglarstwa

w kraju, choć jeszcze w bardzo

ograniczonej formie.
W

1968

r.

Związek

doprowadził

do

pierwszego

oficjalnego

meczu

międzynarodowego na torach parkietowych Berlin (NRD) - Poznań. Wyjazd na te zawody
pełnej ekipy był wielkim wysiłkiem organizacyjnym i finansowym Związku. Po wysokiej
porażce w Berlinie, rok później, reprezentanci stolicy NRD musieli w Poznaniu wytężyć
wszystkie

siły aby odnieść ponownie zwycięstwo. Zawody te kontynuowano w latach

następnych.
Pragnąc zacieśnić kontakty z TKKF w zakresie rozwoju kręglarstwa Grzegorz
Cwojdziński i Wojciech Zieliński przeprowadzili w czerwcu 1969 r. rozmowy w Zarządzie
Głównym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie, w wyniku których pierwszy został dokooptowany do istniejącej od 1968 r. Sekcji Kręglarstwa ZG TKKF jako
przedstawiciel Związku. W skład Sekcji działającej w latach 1968 – 1972 wchodzili: Tadeusz
Świderski jako przewodniczący, Wiesław Sikora – wiceprzewodniczący, sekretarz – Józef
Korab – Kamiński i członkowie: Grzegorz Cwojdziński, Henryk Flieger, Stanisław Stoliński,
Aleksander Szablewski i Ireneusz Wierzchowski.
Niestety Sekcja nie wykazała większej aktywności. Jednym z niewielu jej osiągnięć
było doprowadzenie do zorganizowania ogólnopolskiego turnieju w Ząbkowicach Śl., który
zachęcił kilka ognisk w kraju do wznowienia gry rekreacyjnej w kręgle m.in. Ognisko TKKF
„Dębinki” w Gdańsku z inicjatywy Edmunda Lazarskiego. Zleciła również opracowanie
typowej dokumentacji na budowę kręgielni i przeprowadziła kurs instruktorski.
W 1969 r. w kręglarstwo związkowe doczekało się otwarcia nowej, trzeciej
w Poznaniu, kręgielni. Została ona wybudowana w przejętych
Łazienkach Rzecznych, w których postanowiono

stworzyć

przez

DOKP

starych

ośrodek rekreacyjny dla

kolejarzy. Pierwsza „kolejarska” kręgielnia została otwarta 6.09.1969 r. umożliwiając
kręglarzom „Lecha”, dotychczas trenującym na kręgielni „Czarnej Kuli”, rozszerzyć
działalność. Od tej chwili kręglarstwo

wielkopolskie

dysponowało

6 kręgielniami

parkietowymi, dwutorowymi, w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Poznaniu, Śmiglu i Śremie
oraz

2 kręgielniami dwutorowymi asfaltowymi w Poznaniu („Czarna Kula” i „Lech”).

Łącznie na terenie oddziaływania Związku zrzeszającego wtedy 9 klubów: „Czarna Kula”,
„Energetyk”, „Lech” i „Start” Poznań, „Start” Gostyń, „Polonia” Leszno, TKKF Śrem,
„Pogoń Śmigiel oraz TKKF – WSS Kościan, z liczbą około 250 członków, istniało ogółem
12 torów parkietowych i 4 tory asfaltowe.
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Najsilniejszymi organizacyjnie i sportowo klubami były w tym okresie nadal:
„Warta” i „Lech” Poznań oraz „Polonia” Leszno, TKKF Śrem (Śremski Klub Sportowy)
i „Pogoń” Śmigiel. Słabiej sportowo prezentował się w tym czasie „Energetyk” Poznań.
Bezwzględnie najlepszym zawodnikiem był Józef Torka („Warta”), który pięciokrotnie
zdobył tytuł mistrza i raz wicemistrza związkowego.. Na torach asfaltowych przewodził
Czesław Kempendorf z „Czarnej Kuli”. Wśród działaczy, obok prezesa, wyróżniali się:
Stefan Dudek, Bronisław Nowacki, Jan Linetty, Antoni Rosada, Bogumił Szczeblewski
i Wojciech Zieliński.
Pod koniec kadencji ówczesnego zarządu, Związek zorganizował I Ogólnopolski
Kręglarski Turniej Par o „Puchar Wyzwolenia Miasta Poznania”, przemianowany w dalszych
latach na „Puchar Poznania”. Inicjatywę poparły finansowo związki zawodowe, DKKFiT
Poznań-Grunwald, ZW LZS i organizacje młodzieżowe. Turniej zakończył się pełnym
sukcesem organizacyjnym i sportowym. Rozegrano go w dniach 30.04.-1.05.1970 r. na
parkietowej kręgielni „Energetyka”. Zgromadził on 44 pary z 24 klubów i ognisk.
Z okazji turnieju wydano drukiem wydawnictwo okolicznościowe przygotowane przez
G. Cwojdzińskiego, przy współpracy Zbigniewa Lutomskiego,

zawierające podstawowe

informacje o kręglarstwie w kraju i na świecie oraz przepisy techniczne obowiązujące w nowoczesnym kręglarstwie.
W punktacji generalnej turniej wygrało Ognisko TKKF Śrem; wśród mężczyzn
zwyciężyła para „Energetyka” Jan Gessner/Leon Broniarczyk, a wśród kobiet para TKKF
Śrem Zofia Michalak/Jadwiga Łaznowska. Pierwszy raz zastosowana forma rozgrywek
parami przyjęła się, a turniej wszedł na stałe do kalendarza imprez Pozn.Z.K.
Młodzi działacze związkowi, inicjatorzy turnieju Grzegorz Cwojdziński i Stanisław
Przybylski udowodnili, że zaangażowaniem, uporem i konsekwencją można zrobić bardzo
dużo, udowodnili, że potrafią

działać

skutecznie i pozyskać do swych działań sprzy-

mierzeńców. Po długoletniej stagnacji nastąpił postęp, który rokował dobrze na przyszłość.
(CEGE)
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Mecze reprezentacji Poz.Z.K. z Berlinem były dużym sukcesem Stefana Messner

Uroczyste otwarcie I Ogólnopolskiego Turnieju Kręglarskiego o „Puchar Wyzwolenia Poznania” na
kręgielni „Energetyka” 30.04.1970 r. Na zdjęciu lewym stoją: W. Zieliński; x; S.Gessner;
G.Cwojdziński; m. Głuszek; J. Szczeblewski. Na zdjęciu prawym: B.Nowacki; G. Cwojdziński; S.
Przybylski; W. Zieliński; Blumczyński; S. Messner; x; i T.Piątek

Mecz „Kolejarz” P-ń-„Lokomotiva” Bratysława

Uczestnicy I „Pucharu Poznania”

Pierwsza drużyna zagraniczna w Poznaniu (1965 r.)
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na pierwszym planie – Jan Proszek(Myślenice)

Stanisław Przybylski jeden ze współorganizatorów turnieju zapisuje wyniki na tablicy .

Pięciokrotny mistrz
Pozn.Z.K. na parkiecie
Józef Torka

Prezes Pozn.Z.K.
Grzegorz Cwojdziński
(1970 – 1975)

Pierwsza po wojnie broszura

Bronisław Nowacki
Wiceprezes Pozn.Z.K.
(1962 – 1973)

Sekretarz Pozn.Z.K. –Jan Linetty

o kręglarstwie wydana przez TKKF (1964r.)

(1962 – 1969)
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Mecze z Berlinem, po zmianie Prezesa, były kontynuowane do 1975 r. Później kontynuował
je Oddział Poznański Poz.Z.K.

Prasa o kręglarstwie pisała wówczas dużo i dobrze.
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