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POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (II)

Wprowadzenie nowych form zarządzania w latach 1970-1971

 Dzięki  organizacji turnieju par Związek wysunął się zdecydowanie  na  czoło  jako 
organizacja  wiodąca  w polskim kręglarstwie.  Nie  zmienił  tego  nawet  fakt  organizowania 
przez działaczy poznańskiego  TKKF  od tego roku i powtarzanego w latach następnych  
Ogólnopolskiego  Turnieju Ognisk TKKF. Działacze związkowi postanowili nie wypuszczać 
inicjatywy z ręki dochodząc do wniosku,  że nadszedł moment dokonania koniecznej zmiany 
pokoleniowej we władzach kręglarstwa związkowego.

Z  inicjatywy członków Komisji Rewizyjnej Związku: Bolesława Wiśniewskiego  
i Wojciecha Zielińskiego, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Poznańskiego 
Związku  Kręglarzy  w  dniu  28.06.1970  r.,  dokonano  zmiany   kierownictwa  Związku.  
Na prezesa wybrano Grzegorza Cwojdzińskiego. W skład  zarządu  weszli zarówno młodzi 
działacze: Stanisław  Przybylski i Grzegorz Rudkiewicz, jak i doświadczeni: Antoni Ławicki, 
Telesfor Nawrocki, Bronisław Nowacki i Antoni Rosada, oraz  zgodnie z uchwałą Walnego 
Zebrania, wszyscy kierownicy sekcji  kręglarskich. 

                
       Ustępujący prezes – Stefan Messner, obok Leon Wiśniewski-                   Nowy Prezes

        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                   Grzegorz Cwojdziński

Na  zebraniu  podjęto  szereg  uchwał  zmierzających  do  zdynamizowania  
i usportowienia działalności. Postanowiono odstąpić od dotychczas obowiązującego systemu 
rozgrywek, polegającego na rozgrywaniu turniejów na jednej kręgielni w jednym terminie. 
Likwidacja tych turniejów - gigantów ligowych miała na  celu  wyeliminowanie negatywnych 
zjawisk z życia  sportowego, m.in.  ograniczenia zbyt  rozbudowanego życia towarzyskiego. 
Wprowadzono  bardziej sportowy system meczy pomiędzy dwoma drużynami w  układzie 
„mecz-rewanż”  w ramach rozgrywek ligowych „każdy z każdym”. Ze względu na specyfikę 
dyscypliny, rozgrywki przeniesiono  na  okres  „jesień - wiosna” (dotychczas  obowiązywał 
system rozgrywek  „wiosna - jesień” z przerwą w okresie letnim).  Ustalono również,   że 
drużyny będą występować w składach 7 - mio osobowych, ale  zaliczać  się będzie sześć 
najlepszych wyników. 

Wprowadzono zasadę regulaminową, że każda drużyna musi posiadać w swym skła-
dzie co najmniej jednego zawodnika poniżej 25 roku życia. Spotkało  się  to, podobnie jak 
zwiększenie liczby rzutów w zawodach z 60 do 100, ze znacznym oporem ze strony klubów.

Z nowym sezonem sportowym, który rozpoczął się tym razem we wrześniu, obok 
rozgrywek ligowych na torach parkietowych organizowano  odrębne  rozgrywki na torach 
asfaltowych.  Te ostatnie  zainaugurowano w dniu 18.10.1976 r.  meczem „Czarna Kula” - 
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„Lech”. Jako nowość wprowadzono, dotychczas zupełnie nieznany, łańcuchowy system gry 
na meczach, trójmeczach i w turniejach .

Postanowiono   nawiązać   ściślejszy  kontakt  z  drużynami  woj.   krakowskiego. 
Zamierzenia   te   znalazły  wyraz  w  wywiadzie,  jaki  prezes  udzielił   red.   Tomaszowi 
Koebschowi z „Expressu Poznańskiego”.  Stwierdził  on:  „Zasadniczym  zadaniem Związku 
będzie działalność  na  rzecz popularyzacji kręglarstwa i jego rozwoju.  Chcemy  nawiązać 
ściślejszą  współpracę  z Zarządem Wojewódzkim TKKF,  który też zajmuje się tą dyscypliną 
sportu. Pragniemy pozyskać  jak najwięcej nowych członków. Zamierzamy również nawiązać 
bezpośrednią  współpracę z krakowską organizacją kręglarzy.  Mam nadzieję, że w efekcie 
w przyszłości powołany zostanie Polski  Związek Kręglarski, który będzie działał na tych 
samych  zasadach,  co  wszystkie  związki  sportowe  w  kraju.  Poważnie  utrudnia  nam 
działalność  brak funduszów. Nie mamy absolutnie żadnej dotacji. Budżet Związku stanowią 
jedynie składki członkowskie”. 

Sytuacja  finansowa Związku była bardzo trudna. Organizacja meczy  z  Berlinem 
spowodowała zadłużenie Związku, które w ciągu 1970 r.  zostało zlikwidowane. Działalność 
związkowa i jej rozszerzanie  możliwe  było  dzięki wsparciu niektórych instytucji.  Już na 
początku  swych  działań  nowy  zarząd  uzyskał  wsparcie  Wojewódzkiej   Rady 
Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu, Wychowania Fizycznego i Turystyki,  a zwłaszcza jej 
przewodniczącego  –  Tadeusza  Piątka  oraz  Wojewódzkiego Komitetu  Kultury  Fizycznej  i 
Turystyki (Edward Sikora). Pomocy udzielały także Komitety Kultury Fizycznej i Turystyki 
dzielnic  Grunwald  (Henryk  Wieczorek),  Stare  Miasto (Jan Urbaniak)  i  Wilda  (Eugeniusz 
Walkowiak). 

Nowe  inicjatywy Związku wymagały wielu przygotowań organizacyjnych.   Już   
w   sierpniu  wydany  został  pierwszy  numer „Kręglarskiego   Informatora   Sportowego” 
na    sezon   sportowy 1970/71.   Informator   zawierał:   kalendarz   sportowy,  terminarz 
rozgrywek,   ramowy  plan  pracy  Zarządu  na  dwuletnią  kadencję,  wyniki   poprzednich 
rozgrywek  i  wybrane  fragmenty  przygotowywanego  „Kręglarskiego  Regulaminu 
Sportowego”,  a  także  „credo”  programowe Związku  ujęte  w  artykule  wstępnym  Prezesa 
Pozn.Z.K.

                 
Od lewej: „KomunikatyPZK” początkowo drukowane były na powielaczu spirytusowym, a od nr 4 w 
1974 r. były drukowane,

Pierwsze historyczne wydanie „Kręglarskiego Regulaminu Sportowego w 1970 roku.

Z prawej: pierwsza strona założonej „Kroniki Poznańskiego Związku Kręglarzy” (28.06.1970 r. )
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„Kręglarski   Regulamin   Sportowy”, 
opracowany  przez  Prezesa,  został 
zatwierdzony  przez  Zarząd   w   dniu   15 
listopada  1970 r. i wydany drukiem w lutym 
1971 r.  Był  on pierwszym w Polsce zbiorem 
przepisów  obowiązujących   w   kręglarstwie 
sportowym,  opartym  na  przepisach  FIQ oraz 
związków  w  Czechosłowacji  i  NRD, 
dostosowanym  do  aktualnego  stanu 
kręglarstwa  w  Polsce.  Opracowanie  i 
wprowadzenie  jego  stało   się  konieczne  z 
chwilą  uruchomienia  nowego  systemu 
rozgrywek  i  organizacji  turniejów 
ogólnopolskich.  „KRS”  zawierał  także  in-
terpretację  przepisów,  uporządkował  sprawy sędziowania,  określił  jednoznacznie  warunki 
techniczne  jakim  winny  odpowiadać  kręgielnie,  ustalił  sposoby  i  warunki  rozgrywek 
mistrzowskich i turniejów. 

Od   31.10.1970  r.   rozpoczął   Związek   wydawać   miesięczne  „Komunikaty”, 
zawierające:   wyniki,   informacje   bieżące,  różne  wiadomości  i  ciekawostki  kręglarskie. 
Materiały te rozsyłane były do wszystkich  klubów  związkowych,  instytucji sportowych, 
środków masowego przekazu i klubów kręglarskich w Polsce. Początkowo przygotowywano 
je na powielaczu spirytusowym przeznaczonym w jednej z instytucji do likwidacji 

Założono   kronikę   Związku,   zaktualizowano  i  uporządkowano  kartotekę 
zawodników,  wprowadzono  tabelę  rekordów  związkowych  i  klasyfikację  sportową, 
wzbogacono ceremoniał zawodów. Wprowadzono też regulamin pracy zarządu.

W styczniu 1971 r. na miejsce Teodora Nawrockiego do zarządu dołączyła Elżbieta 
Nowicka. Zmiany  osobowe  przyczyniły  się  do zdynamizowania działań,  co zauważyła 
prasa  pisząc:  „Nie  zważając  na  brak  większego  zainteresowania  ze  strony  oficjalnych 
czynników poznańscy kręglarze  prowadzą  ożywioną   działalność”,   i   dalej:   „  w rekor 
-dowym tempie  przeprowadzono  ponad  80  meczy.  Przyspieszony tok  rozgrywek  zmusił 
wszystkie kluby do znacznego zwiększenia aktywności. Wpłynęło to na wzrost poziomu”. 
Wzmożonym działaniom organizacyjnym towarzyszyło  ożywienie życia sportowego i dalszy 
rozwój kontaktów zagranicznych. 

Sezon  sportowy  1970/71  rozpoczął   się   od  udziału  reprezentacji   Związku  
w turnieju „Ostseeländerpokal” w Rostocku, poprzedzonym  eliminacjami na kręgielniach  
w Kościanie i Poznaniu.  Pierwszy  start  zawodników polskich na 200 rzutów należy ocenić 
zupełnie  dobrze,  chociaż  zajęli  w  turnieju  ostatnie  miejsca.  Innym   akcentem 
międzynarodowym   był  rewanżowy  mecz  Berlin-Poznań  wysoko  wygrany  przez 
berlińczyków. 

TKKF,   zachęcony   powodzeniem   turnieju  Pozn.Z.K.  o  „Puchar  Wyzwolenia 
Poznania”  zorganizował  na  torach  „Energetyka”  w  Poznaniu  Ogólnopolski   Turniej 
Kręglarski  Ognisk  TKKF  (28-29.11.1970 r.).   Wzięło w nim udział  60 trzyosobowych 
zespołów kobiecych  i  męskich. Wśród mężczyzn wygrało ognisko TKKF „Zgoda” Kościan, 
a  wśród kobiet Ognisko TKKF Śrem . Indywidualnie zwyciężyli  Sabina Łaznowska (TKKF 
Śrem) i Ryszard Kamiński („Lech” Poznań)44/.  

Turniej  wywołał  w prasie poznańskiej dyskusję, ”czy kręglarstwo jest sportem czy 
też ... nie może pozostać ładną, zdrową i pożyteczną zabawą w sport, dającą relaks po pracy i 
to  relaks  najlepszy,   bo  podtrzymujący  codzienną,  tak  bardzo  nam  potrzebną  kondycję 
fizyczną”  („Gazeta  Poznańska” nr 48)).   Inny  dziennikarz,  polemizując z tym poglądem 

3



stwierdził,  że „skoro sportem są szachy i brydż, czemu nie mają być  kręgle?”, dodając, że 
sprawa  przyznania  kręglarstwu  statusu  sportu  jest  w  naszym  kraju  ciągle  dyskusyjna 
(„Express Poznański nr 281). 

Wiosną 1971 r. drużyny poznańskie wznowiły kontakty z kręglarzami krakowskimi, 
wzięli  oni  udział,  podobnie  jak  przed  rokiem,  w  dużej  liczbie  w  II   Ogólnopolskim 
Kręglarskim Turnieju Par o „Puchar Poznania”,  który rozegrano  na  torach  asfaltowych 
kręgielni  „Lecha”  w dniach 30.04 - 1.05.1971 r.  z udziałem pierwszej pary zagranicznej  
z Berlina (NRD).  Gościem zawodów był  także prezes okręgu berlińskiego Roland Grau  
i   jego   zastępca   Gerhard  Lehmkul.  W turnieju  uczestniczyło  140  zawodników  z   35 
klubów. W punktacji generalnej wygrał „Lech”, wśród  mężczyzn najlepsza była para Maciej 
Żelazny/Henryk  Olszyński  „Lech”  a  wśród  kobiet  Janina  Szulc/Danuta  Ludwicka  
reprezentujące Fed.Sport.”Kolejarz”. 

   
II „Puchar Poznania, z lewej goście z Berlina (NRD) , z prawej zwycięski zespół „Lecha”

–  od lewej: Edward i Danuta Ludwiccy, Ryszard Kamiński, Józef Torka, Henryk Olszyński, 
Maciej Żelazny i Zygmunt Olszyński

        
Mecz Poznań – Kraków: z lewej – kierownik ekipy Krakowa Czesław Klinik i Prezes 

Poznańskiego Związku Kręglarzy Grzegorz Cwojdziński; z prawej reprezentacyjne druzyny przed 
starą kręgielnią „Czarnej Kuli”

W  trakcie turnieju, na kręgielni „Czarnej Kuli”, rozegrano pierwsze   w   historii 
kręglarstwa  spotkanie  międzyokręgowe Poznań-Kraków  na  torach asfaltowych (8 x 60 
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rzutów), zakończone wynikiem 1807:1709 pkt. Najlepsze rezultaty uzyskali: wśród mężczyzn 
Stefan Nowacki (P-ń)  252  pkt,  a wśród pań Lucyna Garczarek (P-ń) 222 pkt. 

Imprezę obserwował oficjalny przedstawiciel 
GKKFiT  Sławomir  Podegrodzki.   Jego 
wizyta   była   wynikiem   przygotowanego 
przez  Związek   i  wysłanego  na  ręce 
Przewodniczącego  GKKFiT  memoriału  o 
uznanie  kręglarstwa za dyscyplinę  sportową. 
Wizyta  ta  przyjęta  została  z   wielkim 
zadowoleniem  przez  działaczy  kręglarskich 
jako  widomy  efekt   dotychczasowych 
działań,  zachęcając  do  jeszcze  bardziej 
wytężonych 
starań w tym kierunku.Fr.Cz. 

Klinik i S.Podegrodzki przed tablicą wyników

W 1971 r. rozegrano I Indywidualne Mistrzostwa 
Pozn.Z.K. na torach asfaltowych. Zwyciężył  najlepszy w 
tym  czasie  kręglarz  na  torach   asfaltowych  w  Polsce  - 
Czesław Kempendorf  z „Czarnej  Kuli”  przed  Stefanem 
Nowackim  z  „Polonii”  Leszno  i  Grzegorzem  Rudkie-
wiczem z „Czarnej Kuli” Poznań

  Mistrzostwa  te  były  ostatnimi  zawodami 
rozegranymi  na  dwutorowej  kręgielni   „Czarna  Kula”, 
gdyż  decyzją  zarządu KW-04,  w uzgodnieniu  z   Sekcją 
Kręglarską, została ona zamknięta (30 września 1971 r.) i 
przeznaczona  na  warsztat  szkutniczy.  Sekcja  Kręglarska 
„Czarna Kula” odbywała odtąd swe treningi i zawody na 
kręgielni „Lecha”.                                                                       Czesław Kmpendorf na torze

Niebawem  klub  rozpoczął  budowę  czterotorowego  obiektu,  pierwszej  tak  dużej 
kręgielni  asfaltowej  w Polsce.  Zaczątkiem budowy był  barak,  który przekazał  klubowi w 
zamian  za  jego  rozebranie  Kierownik  ADM,  ojciec  Prezesa  –  Klemens  Cwojdziński.  
Dzięki  pomocy  Tadeusza  Piątka  –  przewodniczącego  Woj.  Rady  OFSWFiT  WRZZ  
i  społecznej  pracy  członków  klubu,  a  zwłaszcza  inicjatorów  przedsięwzięcia:  Grzegorza 
Cwojdzińskiego  i  Stanisława  Przybylskiego,  udało  się  brak   rozebrać  i  częściowo 
wykorzystać na budowę nowej kręgielni.

              
                            Rozbieranie przez członków klubu starego baraku przy ul. Raszyńskiej    
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Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy kręgielni. Na lewo – akt podpisuje współinicjator budowy – 
Stanisław Przybylski – prezes „Czarnej Kuli”; w środku – akt odczytuje prezes PZK, współinicjator budowy – 
Grzegorz Cwojdziński; z prawej – akt podpisuje wicedyrektor WKKF Edward Sikora, obok Marian Nowak.    

      
Akt erekcyjny wmurował – przewodniczący Woj.Rady OFWSFiT – Tadeusz Piątek;

z prawej Prezes PZK na budowie

 

 Budowa szybko postępowała naprzód – z lewej nadbudowa piętrz dzięki dodatkowej dotacji WRZZ
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Po  raz  pierwszy w tym sezonie rozegrano także indywidualne mistrzostwa  pań na 
torach  parkietowych.  Mistrzynią  została  Urszula  Adamska   z  TKKF Śrem,  a  dalsze  trzy 
miejsca zajęły jej  koleżanki klubowe.   Wśród   panów  mistrzostwo  zdobył   Bronisław 
Szrama („Energetyk”). 

          
Mistrzowie Pozn.Z.K. na torach parkietowych – od lewej: Zofia Michalak (2 m.), Urszula Adamska (1 
m.), Krystyna Raszewska (3 m.); Stefan Nowacki (2 m.), Bronisław Szrama (1 m.), Jerzy Szwarc (3 
m.); oraz uczestnicy mistrzostw przed kręgielnią w Lesznie.

Zmiana  systemu rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Związku i zwiększona  liczba 
zawodów wymagała poszerzenia  kadry sędziowskiej.  Dzięki pomocy finansowej DKKFiT 
Poznań-Grunwald na kręgielni  „Energetyka” przeprowadzono pierwszy kurs (27.06.1971 r.), 
który ukończyło 29 osób.

Walne   Zebranie   Sprawozdawcze  Pozn.ZK  (05.09.1971  r.)  podkreśliło  
i   zaakceptowało nowy styl  pracy władz Związku w ciągu minionego roku. Bardzo dużo 
zrobiono zarówno dla usportowienia, jak  i dla propagandy kręglarstwa. Zarząd przesyłając 
regularnie komunikaty  do  prasy  spowodował, że poświęcała ona kręglarstwu coraz  więcej 
uwagi.   „Życie   Warszawy”  zapytywało:  „Co  dalej  ze  sportem  kręglarskim  ?”.   Autor 
artykułu pisał, że „Polska jest chyba  jedynym  krajem, w którym od kilku lat trwa spór na 
temat przynależności  kręglarstwa. Jedni twierdzą, że kręglarstwo jest sportem inni, że tylko 
zabawą i należy do zajęć rekreacyjnych”.   Autor  nie miał tych wątpliwości stwierdzając: 
„Wszyscy ci, którzy  raz  zetknęli  się  z  kręglarstwem stoją na stanowisku, że kręglarstwo to 
sport w całym tego słowa znaczeniu”(nr 171/1971). Zdanie to potwierdzili inni dziennikarze 
na łamach różnych gazet. Redaktor „Gazety  Poznańskiej”  Stanisław Garczarczyk stwierdził, 
że „wbrew...przeciwnościom  piętnasty rok od chwili powstania Związku witają kręglarze  
z podniesionym czołem”(nr 4 i 86/1971).

Efektem  wzmożonej  działalności Związku było zaproszenie Prezesa  przez  ZG 
TKKF na naradę w sprawie tzw. ”sportów rekreacyjnych” i przygotowania raportu o tych 
sportach w Polsce. Narada  była wynikiem powstającego klimatu dla „upowszechnienia kul-
tury  fizycznej  i   umasowienia  sportu”  wywołanego uchwałami i działaniami  instancji 
partyjnych i rządowych jakie pojawiły się na początku lat siedemdziesiątych.

W  swojej  działalności Związek miał nieustanne kłopoty finansowe.  Szukając  dróg 
wyjścia z tej sytuacji, a także pragnąc zwiększyć propagandę dyscypliny, zarząd ogłosił 1972 
rok  jubileuszem  50-lecia  zorganizowanego kręglarstwa polskiego , 35-lecia powstania  i 15 
- lecia reaktywowania Pozn.Z.K. Inicjatywa wyzwoliła  zwiększoną  aktywność  kręglarzy  
i   zainteresowanie  władz  sportowych.  Jak  się  zresztą  w  późniejszych  badaniach  okazało 
Poznański  Związek Kręglarzy zarejestrowany został  dopiero w 1936 r.,  a Polski Związek 
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Klubów Kręglarskich powstał w 1924 r., gdyż próby powołania go w 1922 r. były nieudane. 
Mimo to inicjatywa Prezesa była cenna i potrzebna. 

Zdynamizowanie działań Związku w tym okresie było niezbędne zważywszy, że był 
on organizacją z tradycjami, ale nie zbyt liczną. Według przeprowadzonej przez nowy Zarząd 
ankiety w lipcu 1971 r. zrzeszał on 10 klubów z terenu Wielkopolski.  Kluby te posiadały 
łącznie 337 osób, w tym 22 kobiety,  co oznaczało znaczny wzrost w stosunku do 1969 r.
(  blisko  o 1/3).  Najliczniejszymi  klubami  były  „Pogoń” Śmigiel  (47),  TKKF Śrem (44)  
i  „Lech”  Poznań  (41),  co  uwidaczniało  się  również  w  sile  sportowej  tych  klubów. 
Kręglarstwo wielkopolskie dysponowało nadal 12 torami parkietowymi i 4 asfaltowymi, na 
których kluby odbywały 1 do 3 treningów w tygodniu t.j. 3 do 15 godzin treningowych.

Pierwsze  dwa  lata  działalności  Zarządu Związku w nowym składzie spowodowały 
duże  ożywienie  i  stworzyły podstawy dla dalszego rozwoju Związku i kręglarstwa w Polsce 
w ogóle. /CEGE/
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