Artykuł nr 33
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (III)
50 - lecie zorganizowane go kręglarstwa polskiego i jego efekty (1972-1973
Wśród wielu porządkowanych tematów przez nowy Zarząd postanowiono również
zadbać o odpowiedni image Związku i wykazanie tradycji kręglarstwa w Polsce. Już
w styczniu 1971 r. podjęto inicjatywę opracowania dzie jów kręglarstwa wielkopolskiego.
W „Komunikatach” i tradycyjnych „Listach Noworocznych Prezesa Pozn.ZK” ukazywały
się apele do klubów, zawodników i działaczy o ofiarowanie lub wypożyczanie wszelkich
posiadanych materiałów mogących ułatwić odtworzenie historii kręglarstwa w Wielkopolsce
i kraju. Ideą było ustalenie korzeni ruchu kręglarskiego i uratowanie przed zaginięciem
nielicznych dokumentów i pamiątek. W trakcie ich zbierania uświadomiono sobie, że
zbliżają się rocznice godne upamiętnienia, które można by wykorzystać dla większego
rozpropagowania gry w kręgle w Polsce: 50 - ta rocznica próby powołania pierwszego
w Polsce związku kręgla rzy, 25-lecie KK „Rzut” Ząbkowice Śl., 10-lecie Sekcji Kręglarskiej MOKFI „Start” Poznań i inne.

Awers i rewers sztandaru Poznańskiego Związku Kręglarzy (projekt)
obecnie w Muzeum Sportu w Warszawie.

Realizując postanowienia zarządu, w grudniu 1971 r. założo no
„Księgę
Pamiątkową Fundacji Sztandaru Poznańskiego Związku Kręglarzy” w atrakcyjnej szacie
graficznej, opracowanej społecznie przez Mariana Malusiego. W „Księdze” zaprezentowano
projekt plastyczny sztandaru związkowego i zaapelowano o hojność w datkach na sztandar
stwierdzając „...niechaj ta akcja będzie dowodem przywiązania wszystkich entuzjastów
kręglarstwa do swojego Związku” i dalej „ sztandar ten będzie symbolem rosnącej siły
Pozn.Z.K, jego prężności i uzasadnionego miana do przewodnictwa w polskim ruchu
kręglarstwa sportowego”. Inaugurując zbiórkę Prezes napisał: „Pełen dobrych nadziei życzę
Związkowi, aby już niedługo kręglarze całej Polski mogli zjednoczyć się pod wspólnym
sztandarem...”. Wręczenie sztandaru w imieniu wszystkich kręglarzy Zarządowi
przewidziano podczas akademii jubileuszowej.
W lutym 1972 r. Związek podał do publicznej wiadomości informację
o obchodach 50 - lecia zorganizowanego kręglarstwa sportowego. Wiadomość ta wywołała
w prasie szereg artykułów. „Express Poznański” (nr 34) pisał, że „trudno w to uwierzyć,
a jednak to prawda. Kręglarstwo to jedna z najstarszych w Polsce dyscyplin sportowych.”.
Prezes Związku na pytanie redaktora „Gazety Poznańskiej” (nr 72) o przyczyny braku
uznania kręglarstwa za oficjalną dyscyplinę sportową w Polsce, wyjaśnił: „.....my działacze
kręglarscy nie ponosimy żadnej winy za istniejący stan rzeczy....Od lat trwają intensywne
starania, by kręglarstwo odzyskało posiadaną niegdyś pozycje, nie mówiąc o podniesieniu
rangi tego sportu do poziomu obserwowanego w innych krajach.... obszerny nasz memoriał
(do GKKFiT) uzasadniający słuszność rozwoju kręglarstwa.....jak dotychczas pozostaje
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bez pozytywnej odpowiedzi... Do ważnych przesłanek (zmiany na lepsze)... zaliczam
wnioski jakie opracował Departament Wychowania Fizycznego i Sportu GKKFiT, w którym
kręglarstwu poświęcono
wiele uwagi postulując m.in.
zwiększenie środków na
działalność”.
Działacze związkowi nie ograniczali się jednak wyłącznie do opracowywania
kolejnych memoriałów i zgłaszaniem postulatów pod adresem władz sportowych w kwestii
uznania kręglarstwa jako sportu. Podjęto również próbę zjednoczenia całego tego ruchu
w ramach istniejącego Związku, jako przyszłego zalążku związku ogólnopolskiego.
W aspekcie tych zamierzeń ważnym zadaniem Związku było przygotowanie nowej wersji
statutu. Został on przyjęty na Sejmiku Sprawozdawczym Pozn.Z.K. w dniu 18.06.1972 r..
Najistotniejszymi zmianami były zapisy, że „terenem działalności (jest) cały obszar Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (§2) oraz że „Poznański Związek Kręglarzy posiada prawo
powoływania swych oddziałów w miastach wojewódzkich i powiatowych na prawach
odrębnych komisji”( § 3). Odstąpiono od określania wieku członków Związku. Te zmiany,
stwarzające szansę zrzeszenia całego polskiego kręglarstwa, spowodowały, że zatwierdzanie statutu trwało prawie rok do 14.05.1973 r.. Sejmik zaakceptował również kształt
i barwy sztandaru związkowego oraz program obchodów 50 - lecia.

Podejmowano również inne działania organizacyjne zmierzające do rozwoju bazy
kręglarstwa. Sukcesem było pozyskanie torów parkietowych ze zlikwidowanej kręgielni
„Warty” i przekazanie ich dla „Energetyka”. Na kręgielni tej od 1971 r. było
przygotowane podłoże pod dwa tory asfaltowe, lecz trudności z pozyskaniem dobrego
wykonawcy spowodowały, że budowy tych torów nie można było dokończyć. W tej
sytuacji pomyślano o zastąpieniu ich torami parkietowymi. Projekt przebudowy torów
wykonali G.Cwojdziński i W.Zieliński, a przebudowy obiektu Bernard Podgórski. W ten
sposób, obok czterotorowej kręgielni asfaltowej „Czarnej Kuli” powstała pierwsza
czterotorowa kręgielnia parkietowa. Była to ostatnia z wielu zaprojektowanych kręgielni
przez W. Zielińskiego, który posiadane rysunki i wiedzę przekazał Prezesowi ,aby
kontynuował Jego dzieło.
Kręglarstwo parkietowe nadal dominowało w działalności Związku. Oficjalne
kontakty międzynarodowe ograniczały się do tej dyscypliny.
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Mecz Poznań – Berlin na parkiecie – 26.05.1972; na zdjęcie z lewej – uroczyste otwarcie meczu w
środku: G. Lehmkul, S.Gessner, R. Grau. G. Cwojdziński; na zdjęciu prawym-od lewej:
U.Adamska,J.Frąckowiak, K.Raszewska, J.Kokorniak, S. Łaznowska, Z.Michalak i zawodniczki
Berlina.

Z prawej reprezentacja Poznania:-od lewej: J.Szwarc, B.Pietraszewski, B.Szrama, S.Gronau,
J.Szwarc, S.Nowacki; prawe zdjęcie-reprezentanci Berlina.

Po dwuletniej niemal przerwie, w 1972 r. na kręgielni „Energetyka” rozegrany
został kolejny mecz reprezentacji Poznania i Berlina na torach parkietowych. Zwyciężyli
ponownie kręglarze NRD, chociaż porażka polskiego zespołu męskiego o 75 pkt
(5735:5778) świadczyła o postępie w porównaniu do poprzednich lat. Drużyna kobieca
była natomiast bliska sukcesu, ulegając Niemkom tylko o 26 pkt. (2526:2558). Do rewanżu
doszło podczas rozegranego w dniu następnym turnieju indywidualnego dla kobiet w Śremie,
gdzie zwyciężyła Urszula Adamska przed O. Schulc z Berlina, a dla mężczyzn w Lesznie
gdzie 31 startujących pokonał Niemiec M. Sendner, a najlepszy z Polaków - Stefan Nowacki
z leszczyńskiej „Polonii” uplasował się na 5 miejscu.
Rok później (18-21.05.1973 r.) mecz ten rozegrano
wyłącznie w konkurencji drużyn męskich, przy czym odbył
się on zarówno na torach parkietowych jak i asfaltowych.
Na torach parkietowych wygrali berlińczycy, ale na torach
asfaltowych triumfowali poznania cy. Pierwszy jednak
występ zagraniczny asfaltowych kręglarzy związkowych
odbył się na inaugurację sezonu sportowego 1972/1973
podczas meczu z BSG „Lokomotive” Cottbus (NRD).
Startując pod firmą dzielnicy Poznań- Grunwald (która wyjazd sfinansowała) Polacy przegrali
o 203 pkt (33192:2989). Najkorzystniejszy wynik uzyskał Jarogniew Riedrich - 397 pkt,
podczas gdy najlepszy Niemiec Werner Neusedat osiągnął 435 pkt.
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Memoriał Wernera Seelebindera
W Bautzen –
zdjęcie powyżej z lewej: przed
budynkiem kręgielni: R.Kamiński i
G.Cwojdziński, wyżej od lewej –
Oskar Saga –przewodniczący
Kolegium Sędziów i Vilko Śafar –
prezydent Sekcji Asfaltu FIQ ; zdjecie
obok – od lewej m.in. M.Koćarek,
N.Dragas, R.Kamiński; Luter, I.Baias,
Tősi itd.

W rozgrywanym na torach asfaltowych Memoriale Wernera Seelenbindera, na który Polacy
zostali zaproszeni do Bautzen po raz pierwszy, Ryszard Kamiński uplasował się na 26/32
miejscu, a w drugim turnieju na 12 miejscu.

Reprezentacje Poznania na Ostseewoche w Rostocku
Po raz drugi w 1972 r. reprezentacja Pozn.Z.K. uczestniczyła w między narodowym turnieju na torach parkietowych z okazji Tygodnia Bałtyku „Ostseewoche”)
w
Rostocku.
Drużyna męska po raz pierwszy startowała
na
200 rzutów
i pomimo poważnych trudności kondycyjnych wypadła dobrze zajmując 7 miejsce, a panie
były czwarte. W następnym roku, w tym turnieju, kręglarze polscy zajęli drużynowo
i indywidualnie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn ostatnie miejsca. Rywale za graniczni
byli dla polskich drużyn ciągle zbyt silni. Brak kontaktów międzynarodowych w minionych
latach i gra z małą liczba rzutów, jakie stosowano w kraju, nie pozwoliły Polakom na nawią zanie skutecznej rywalizacji. Dowodem tego był także pierwszy start zespołu „Czarnej
Kuli” w „Pucharze Europy” rozegranym w dniach 2-3.06.1973 r. w Bratysławie. Drużyny
Austrii, NRD i Rumu nii były poza zasięgiem zespołu poznańskiego, a jedynie z Bułga rami
udało się nawiązać wyrównaną walkę.
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Bogaty program działalności sportowej Związku wzbogacony był przez coraz
liczniejsze kontakty międzynarodowe klubów, np. „Czarna Kula”, pomimo braku w tym
momencie własnej kręgielni, gościła BSG „Rotation” Berlin- Mitte i drużynę jugo słowiańską „Pionir” Subotica.

Drużyna „Pionir” Subotica(Jugosławia) gościła na meczu z „Czarną Kulą” (Poznań)

Coraz większego znaczenia w kraju, ale także w kręglarstwie europejskim nabierał
turniej o „Puchar Poznania” rozgrywany na torach asfaltowych. W III edycji „Pucharu
Poznania” w 1972 r., rozegranego jeszcze tym razem na skromnej kręgielni dwutorowej
„Lecha”, wśród 75 startujących par (!) triumfowali zawodnicy tego klubu. W parach
kobiecych wygrały I. Szczeblewska/L. Garczarek, a męskich R. Kamiński/J. Torka. Nowością turnieju, podnoszącą jego atrakcyjność, było wprowadzenie klasyfikacji indywidualnej.
W konkurencji pań wygrała Irena Szczeblewska, a wśród panów Ryszard Kamiński (oboje
z „Lecha”). Prasa poznańska stwierdziła, że: „Impreza nabiera coraz większe go rozmachu
i warto, aby poznańskim kręglarzom z większą pomocą przyszły władze sportowe”.

Triumfatorzy III Pucharu Poznania-od lewej: Lucyna Garczarek i Irena Szczeblewska; z prawej:
W.Bocian, R.Kamiński i S.Bąkowski

Wiosną 1973 r. rozegrano IV „Puchar Poznania”, tym razem na kręgielniach
„Czarnej Kuli” i „Lecha”, pierwszy raz w międzynarodowej obsadzie z udziałem
reprezentantów Bułgarii i Węgier, wśród nich światowej klasy kręglarzy węgierskich Josefa
Rakosza i Laszlo Süto. Pokonali oni wszystkie pary o ponad 100 pkt.
Konkurencję par żeńskich wygrały niespodziewanie zawodniczki „Taxi- Klubu”
Helena Przewoźna i Janina Owsiana. Indywidualnie wśród mężczyzn triumfował Josef
Rakosz, a wśród kobiet Grażyna Dworzak z „Rzutu” Zabkowice Śl.. W kolejnym spotkaniu
międzyokręgowym Poznań- Kraków, rozgrywanym tradycyjnie przy okazji tego turnieju,
w dniu 1.05.1973 r. zwyciężył Poznań.
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IV Puchar Poznania 1974 – od lewej: wśród pań wygrała Grażyna Dworzak, rewelacją wśród
panów był Węgier Josef Rakosz (zdjęcie środkowe), z prawej nagradzanie najlepszych pań.
Kontakty międzynarodowe kręglarzy polskich stawały się coraz liczniejsze.
Międzynarodowa Federacja Kręglarska (FIQ) w uznaniu dynamicznych działań polskich
kręglarzy dokonała wyłomu w swych za sadach zapraszając Pozn.Z.K., który nie był
wówczas jej członkiem, do udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Přerov
w Czechosłowacji. Reprezentacyjna para polskich juniorów wystąpiła w składzie: Zbigniew
Galiński i Edward Olechowski. Z powodu braku odpowiednio wiekowo zawodników
w klubach poznańskich Związek musiał powołać zawodników z Ząbkowic Śląskich, gdzie
była cała drużyna juniorów. Młodzi zawodnicy „Rzutu” Ząbkowice Śl. zajęli odległe
miejsca, ale wstydu polskiemu kręglarstwu nie przynieśli.

Pierwszy start Polaków na Mistrzost wach Eu ropy w Prerov , z lewej – otwarcie mis trzostw-pierwszy raz Polska
flaga, z prawej-ekipa Po lski: E.Olechowski, G.Cwojd zins ki, opiekun ekipy inż. Tondl i Z.Galiński

Z lewej-start w parach jako trener Prezes Pozn.Z.K., z prawej na torze Edward Olechowski
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Przed tym w
marcu 1973 r.
G. Cwojdziński i J. Krukowski, jako oficjalni
przedstawiciele Związku reprezentującego
ogół
polskich kręglarzy, uczestniczyli w
Konferencji Organizacji Kręglarskich Krajów
Socjalistycznych w Bukareszcie. Był to
pierwszy międzynarodowy kontakt oficjalnej
delegacji Polski, który doszedł do skutku dzięki
pomocy finansowej WKKFiT w Poznaniu.
Mistrzowska drużyna „Energetyka” Po zn ań

Ważnym zadaniem Związku była realizacja przyjętych
kalendarzy sportowych. Sezony sportowe tradycyjnie kończyły
rozgrywki o indywidualne i drużynowe mistrzostwo związkowe. W
sezonie 1971/1972 w zakończonych rozgrywkach o mistrzostwo
drużynowe Związku na torach asfaltowych zwyciężyli kręglarze
„Lecha”, a na torach parkietowych drużyna „Energetyka” Poznań.
Indywidualnymi mis trzami Związku zostali na parkiecie: wśród
kobiet Urszula Adamska (TKKF Śrem),
a wśród mężczyzn
Stanisław Bąkowski („Energetyk”), w kręglarstwie „asfaltowym”:
Irena Szczeblewska i Ryszard Kamiński (oboje z „Lecha”).
Mistrzynie Związku: Z.Michalak (3 m.),U.Adamska(1 m.) i J.Kokorniak (2 m.)

W następnym sezonie 1972/1973 tytuł na parkiecie zdobyła drużyna SKS
Gostyń, a na asfalcie: KKS „Lech”. W indywidualnych mistrzostwach parkietowych
pierwszy rozegrano zawody w konkurencji juniorów do 23 lat. Konkurencję tę
Andrzej Maćkowiak z „Polonii” Leszno. Turniej kobiet wygrała Sabina Łaznowska
Śrem).

„Start”
po raz
wygrał
(TKKF

Mistrzostwo w kręglarstwie parkietowym panów wywalczył Marian Kania przed
Stanisławem Bąkowskim (obaj „Energetyk”). Na torach asfaltowych wśród mężczyzn
mistrzostwo zdobył Andrzej Cieślak z „Czarnej Kuli” przed Janem Zajdowiczem
z „Polonii” Leszno, a wśród kobiet mistrzynią została Lucyna Garczarek przed Ireną
Szczeblewską (obie z „Lecha”). Mistrzostwa te po raz pierwszy rozegrano na 100 rzutów
w eliminacji i 200 rzutów w finale dla panów oraz 100 rzutów dla pań.
Najważniejszym jednak wydarzeniem w omawianym okresie była organizacja
jubileuszu 50-lecia zorganizowanego kręglarstwa polskiego. Z perspektywy czasu należy
stwierdzić, że było to wydarzenie przełomowe w dalszej historii kręglarstwa polskiego.
Impreza ta dobrze przygotowana, połączona (a właściwie dla tego celu wymyślona)
z otwarciem pierwszej nowoczesnej kręgielni czterotorowej asfaltowej w Polsce oraz
właściwa jej propaganda przyniosła kręglarstwu polskiemu duży sukces i uświadomiła
społeczeństwu i władzom istnienie na peryferiach polskiego sportu nowej, z dużymi
tradycjami, dyscypliny sportowej.
Letnia kanikuła 1972 r. została wykorzystana przez Związek dla propagandy sportu
kręglarskiego i jubileuszu. Ukazały się artykuły Stanisława Garczarczyka i Macieja
Stabrowskiego. Pierwszy w artykule: „Kopciuszek marzy o awansie” na łamach „Trybuny
Ludu” oraz w „Gazecie Poznańskiej” pod znamiennym tytułem: „Kręglarze zasłużyli na
własny związek” omówił stan organizacyjny kręglarstwa na świecie i w Polsce oraz działania
kręglarzy poznańskich dla utworzenia związku ogólnopolskiego, stwierdzając: „Oczywiście
rzucanie kulą do kręgli może być wspaniałą rekreacją , ale przecież jest to również jak
najbardziej sport nadający się do mistrzowskich rozgrywek”. Drugi autor w „Głosie
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Wielkopolskim” w artykule „Kręglarstwo sport z przyszłością” przedstawił bazę polskiego
kręglarstwa dostrzegając szansę poprawy w tym zakresie. Uznał zasadność powołania
związku ogólnopolskiego „...chociaż opracowany niedawno przez Departament Sportu i
WF GKKFiT raport o stanie sportów rekreacyjnych w Polsce zawiera wnioski, które nie są
zbyt korzystne dla kręglarstwa, głównie ze względu na pozostawienie go w gestii TKKF.
Autor stwierdził, że „najkorzystniejsze wydaje się skupienie całości spraw kręglarskich
w związku sportowym o zasięgu ogólnopolskim”.
Przewidywany
w ramach
jubileuszu 50-lecia bogaty program
sportowy zainaugurowały
dwa
mecze reprezentacji Poznania i
Wielkopolski na parkiecie. Wygrała
je
dwukrotnie
reprezentacja
Wielkopolski:
w
Poznaniu
6378:6204 pkt i w Kościanie
6434:6339 pkt. Drugą imprezą
jubileuszową
był Ogólnopolski
Kręglarski Turniej Oldboyów
i
Juniorów
zorganizowany
15.10.1972r. na parkietowych torach
kręgielni „Polonii” w Lesznie. Wśród oldboyów zwyciężył Józef Zyber ze „Startu” Gostyń,
a wśród juniorów - Piotr Smoczyk („Społem” Kościan). Turniej juniorów rozegrany po raz
pierwszy z udziałem 24 zawodników był symbolicznym znakiem zmian zachodzących w
kręglarstwie wielkopolskim i wykazał skuteczność działań Związku dla odmłodzenia kadry
zawodniczej.
Z okazji jubileuszu w dniach 4-5.11. gościła w Wielkopolsce czołowa drużyna
żeńska NRD na torach parkietowych z LSV Lübz. Zespół ten zmie rzył się dwukrotnie
z drużynami poznańskimi, pokonując je w Śremie zaledwie o 9 pkt (2998:3989) oraz w
Poznaniu aż o 298 pkt (4176:3878). Najlepszy wynik spośród Polek uzyskała Józefa
Kokorniak - 695 pkt..

Zawodniczki LSV Lǔbz w Poznaniu

Na początku listopada 1972 r. Związek zwołał konferencję prasową, na której
przedstawił szczegółowy program obchodów jubileuszo wych. Dzięki temu w prasie
ponownie pojawiło się szereg artykułów, np. ”Imprezy jubileuszowe potwierdzają rozwój
kręglarstwa”, „Jubileusz kręglarzy” („Gazeta Poznańska”), „Kręglarze przed złotym
jubileuszem” („Kurier Polski”), „Czarna Kula gotowa na przyjęcie wicemistrzów świata”
(„Express Poznański”), ”Kręglarstwo - rozrywka i sport” („Głos Pracy”) i „Jubileuszowe
rzuty poznańskich kręglarzy” („Głos Wielkopolski”), które przygotowały atmosferę
przedjubileuszową.
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Protektorat nad jubileuszem objął przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Związków Zawodowych - Czesław Kończal, co niewątpliwie było dowodem poparcia
wojewódzkich władz związkowych dla kręglarstwa. Oprócz nich organizację jubileuszu
wsparły WKKFiT oraz kluby związkowe.
W dniu 23 listopada 1972 r. delegacja Związku przyjęta została w obecności
przewodniczącego WR OFSWFiT - Tadeusza Piątka przez honorowego protektora,
a następnie w obecności przewodniczącego WKKFiT - Jerzego Kiszyńskiego przez
zastępcę przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Andrzeja
Wituskiego. Na spotkaniach tych przedstawiono program jubileuszu oraz problemy
kręglarstwa polskiego. Wieczorem tegoż dnia przewodniczący A. Wituski przyjął gości
zagranicznych i przedstawicieli Związku zapewniając o większym niż do tej pory
zainteresowaniu się władz miasta tym sportem. Słowa dotrzymał i przez wiele lat swej prezydentury pomagał kręglarzom i przyjmował ich w swej siedzibie podczas „Pucharu
Poznania”. Przyjęcia te, połączone każdorazowo z programem artystycznym, pozostawiały,
zwłaszcza wśród zagranicznych uczestników, niezapomniane wrażenia.
Kulminacyjnym punktem programu obchodów jubileuszowych, obok uroczystej
akademii, było oddanie zbudowanej w rekordowo krótkim czasie kręgielni „Czarnej Kuli” .
Została ona otwarta w dniu 24.11.1972 r. Honorowe rzuty wykonali: Cz. Kończal,
A. Wituski, T. Piątek, J. Kiszyński, G. Cwojdziński, S. Przybylski, J. Szczeblewski
i W. Zieliński. Obiekt zmieniał w Polsce pojęcie o kręgielni i kręglarstwie i na długie lata
był wzorem do budowy tego typu obiektów. „Gazeta Poznańska” napisała: „....Powstała
właściwie z niczego. Obchodzące w tych dniach 50-lecie istnienia kręglarstwo nie ma
przecież statusu sportu wyczynowego. Istnieje dzięki entuzjazmowi niezbyt licznej grupy
działaczy i zawodników. Oni to właśnie w czynie społecznym zainicjowali zaledwie przed
rokiem budowę obiektu, o którym przez dziesiątki lat zaledwie marzono”, dodając „Jestem
przekonany, iż inicjatywa działaczy z prezesem PZK - inż. G.Cwojdzińskim na czele
przyniesie w krótkim czasie piękne rezultaty. Dobry początek został zrobiony”.

9

Pierwsza w kraju czterotorowa kręg ielnia asfaltowa gotowa na przyjęcie zawodników.

W tym czasie zapoczątkowano w Polsce organizację dużych imprez
międzynarodowych. Kontynuacją tego był program sportowy jubileuszu, który kończył
wielki turniej z udziałem kręglarzy czołówki europejskiej z Bułgarii, Czechosłowacji,
NRD i Węgier, w tym byłego mistrza świata Horsta Bräutigama z NRD (na zdjęciu poniżej).
Zawody rozegrano na 100 rzutów dla panów i 60 rzutów dla pań, gdyż wówczas w Polsce
grano na asfaltowych torach maksymalnie taką liczbą rzutów. Kręgle ustawiano ręcznie, gdyż
nie było jeszcze w kraju (powszechnie już używanych na świecie) automatów do ustawiania
kręgli. Turniej w parach męskich wygrali reprezentanci NRD (J.Bergelt i H.Bräutigam).
Dobrze spisały się zawodniczki „Lecha” L. Garczarek
i I. Szczeblewska zajmując trzecie miejsce za reprezentacyjną
parą Węgier (J.Kusta/Szöke). Indywidualnie wśród kobiet
klasą dla siebie była młoda Birgit Machatzke (NRD).
Pierwszą z Polek była Grażyna Dworzak z „Rzutu” Ząbkowice
Śląskie, która zajęła 6 miejsce. W konkurencji mężczyzn
wygrali zawodnicy NRD: J.Bergelt i H.Bräutigam. Pierwszym
Polakiem był Grzegorz Pietraszewski ze „Startu” Gostyń,
który zajął szóste miejsce.
Turniej był
świetną lekcją poglądową dla
polskich kręglarzy i zachętą do
doskonalenia umiejętności przez
młodzież. Uroczystości
i turniej
wzbudziły duże zainteresowanie
społeczeństwa, dawnych i czynnych
kręglarzy oraz masowych środków
przekazu.
Po raz pierwszy w
centralnym
programie
telewizji
polskiej widzowie ujrzeli migawkę z
zawodów kręglarskich, a lokalnie nadano obszerny reportaż przygotowany przez red.
Teofila Różańskiego. Radio wyemitowało obszerny, utrzymany w niezwykle
przyjaznym tonie, felieton red. Edmunda Pacholskiego. Prasa poznańska zamieściła liczne
informacje, nierzadko ilustrowane zdjęciami. Również w prasie centralnej, m.in. w
„Głosie Pracy”, „Kurierze Polskim”, „Przekroju”, „Przeglądzie Sportowym”, „Sporcie” i
innych ukazały się artykuły o jubileuszu kręglarzy.
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Prezydium Uroczystego Walne Zebranie -od lewej: Józef Zyber, Jó zef Szczeblewski, Grzegorz Cwo jdziński,
Stefan Messner, Jó zed Szczepaniak; z prawej goscie: -od prawej: E.Sikora, A.Wituski, W.Zysnarski, T.Piątek,
S.Przybyls ki, A.Kamiński, E.Rybacki i J.Krukows ki

Z lewej: mo ment wręczenia sztandaru Pozn.Z.K.; z prawej widok Sali z pocztem sztandarowym

Uczestnicy Międzynarodowego Turnieju 50-lecia, zaproszeni goście i kręglarze
wzięli udział w Uroczystym Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym Poznańskiego Związku
Kręglarzy, które odbyło się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w dniu 25.11.1972 r.
Zebranie zainaugurował
referat
okolicznościowy o historii kręglarstwa w Polsce
wygłoszony przez prezesa Związku. Wzruszającym momentem było wręczenie sztandaru
związkowego, ufundowanego przez kręgla rzy. W dalszej części wręczono kręglarzom wiele
odznaczeń wojewódzkich, miejskich i związkowych oraz specjalnie z tej okazji wykonane
„Medale 50-lecia”.
W dniach 20-29.11.1972 r. w oknie
wystawowym BWK „Opinia” (do niedawna czytelnia
angielska UAM) przy ul. Ratajczaka w Poznaniu
zorganizowano okolicznościową wystawę trofeów i
pamiątek kręglarskich. Cieszyła się ona dużym
zainteresowaniem i uznaniem społeczeństwa miasta
będąc jeszcze jedną skuteczną formą propagandy
kręglarstwa. Ponadto została wydana monografia:
„Sport kręglarski w Polsce”, przygotowana przez G.Cwojdzińskiego i E.Nowicką.
Autorzy odnaleźli i uratowali w ten sposób wiele dokumentów
i
materiałów ikonograficznych dotyczących tego sportu.
W terminie obchodów jubileuszowych odbył się na kręgielni
„Energetyka” w Poznaniu Ogólnopolski Turniej Ognisk TKKF. Dzięki
temu kręglarze z całej Polski mogli uczestniczyć w turnieju 50- lecia.
Jubileusz kręglarstwa polskiego odbił się odpowiednim rezonansem nie tylko w kraju, ale został zauważony również za granicą.
Najstarsze
i
najpoważniejsze czasopismo kręglarskie „Der
Sportkegler” zamieściło obszerny wywiad z Prezesem Pozn.Z.K. o
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stanie kręglarstwa w Polsce, bardzo pozytywnie oceniając działa nia Związku.
Po uroczystościach jubileuszowych, nowozbudowany obiekt „Czarnej Kuli”
zwiedzali liczni przedstawiciele władz państwowych,
związkowych i sportowych.
Wiceprzewodniczący GKKFiT, Leszek Bednarski, zachwycony obiektem, w Księdze
Pamiątkowej napisał: „Działalność Wasza stanowi przykład bogactwa form stosowanych
w rozwoju sportu i rekreacji ruchowej. Życzymy Wam obejmowania jak największym
zasięgiem rzesz młodzieży i dorosłych dla dobra ich biologicznego rozwoju i ciekawego
współzawodnictwa sportowego”.
Dyrektor
Departamentu
Kształcenia
i
Nauki
Zygmunt Jaworski zauważył :”Z prawdziwym zadowoleniem odkryłem nową dyscyplinę
sportu rekreacyjnego, któremu życzę szybkiego upowszechnienia...”. W następstwie tego
Związek wystąpił do GKKFiS z propozycją podniesienia kręglarstwa do rangi sportu,
uznania go za organizację wiodącą w polskim sporcie kręglarskim i wyrażenie zgody na
przystąpienie do FIQ. Pozostała ona jednak bez konkretnej odpowiedzi.
Ograniczone środki, jakimi dysponował polski sport, powodowały, że stawiano formalne przeszkody w tworzeniu nowych związków ograniczając się do już istniejących.
Pieniądze kierowano głównie na te dyscypliny, w których istniała realna szansa na sukcesy
w rywalizacji z Zachodem. W sytuacji, gdy utworzenie związku ogólnopolskiego nie było
możliwe, wykorzystując lokalną dobrą atmosferę, kręglarze postanowili zabiegać
o zarejestrowanie uchwalonego wcześniej statutu, który m.in. przewidywał tworzenie
oddziałów jako stowarzyszeń zwykłych. Rejestrację tę uzyskano w Urzędzie Spraw Wewnętrznych m. Poznania w dniu 14.05.1973 r. Jak napisano w Komunikatach Pozn.Z.K.:
„Droga do zjednoczenia polskiego kręglarstwa sportowego została otwarta”.

Sejmik Poz.Z.K. 17.06.1973r. – z lewek prezydium; z prawej widok Sali obrad

Na zebraniu sprawozdawczym Poznańskiego Związku Kręglarzy,
które odbyło się 17.06.1973 r. dokonano zmian w Zarządzie wybierając
Stanisława Przybylskiego na wiceprezesa d/s organizacyjnych, co było
równoznaczne z awansem na pierwszego zastępcę prezesa. Pozostałe
funkcje wiceprezesów objęli: Stanisław
Lulka
z „Energetyka”
(ds. parkietu- na zdjęciu obok)) i Marian Zbierski z „Lecha” (ds. asfaltu).
Powierzenie funkcji przewodniczącego Kolegium Sędziów Zbigniewowi
Paprockiemu ze „Światowida”, wobec jego ambicji zawodniczych i coraz
lepszych wyników sportowych, nie zdynamizowa ło tego odcinka
działalności Związku. Na zebraniu podjęto m.in. uchwałę o podniesieniu liczby rzutów w
ligach do 200 oraz o obowiązku wystawiania w rozgrywkach co najmniej jednego
zawodnika poniżej 25 roku życia lub kobiety. Ostatecznie, wobec oporu klubów
parkietowych, od nowego sezonu, w I lidze parkietowej grano na 140, w II na 100 rzutów,
a na torach asfaltowych na 200 rzutów. Wszystkie turnieje rozgrywano na 200 (kobiety 100)
rzutów.
Pomimo niewątpliwych sukcesów organizacyjnych i propagandowych Związku
praca szeregu klubów pozostawiała wiele do życze nia. U podstaw tego legły przede
wszystkim poważne trudności finansowe. Mankamentem był również ubytek starszych
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działaczy, brak systematycznego naboru nowych członków, mała propaganda imprez
lokalnych i meczy ligowych. W związku nie udało się wyzwolić aktywnej działalności
Kolegium Sędziów, Komisji Technicznej i innych. Na niskim poziomie stała również
w większości klubów praca szkoleniowa.
Na zebraniu sprawozdawczym Związku zatwierdzono też nową strukturę
organizacji, a także wniosek o zorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Kierowników
Klubów Kręglarskich. Cel tego Zjazdu określono w „Apelu do klubów i ognisk kręglarskich
w całej Polsce”, w którym m.in. nawoływano do przystąpienia na członka do
Poznańskiego Związku Kręglarzy”. Apel rozesłano do wszystkich sekcji kręglarskich.
Jeszcze przed Zjazdem pismem z dnia 15.08.1973 r. Poznański Związek Kręglarzy zwrócił
się do Polskiej Federacji Sportu o przyjęcie w poczet jej członków. Zanim to nastąpiło
zarząd Pozn.Z.K. ustanowił Regulamin Kolegium Sędziów Kręglarstwa Sportowego i wydał
go drukiem. Związek był gotowy do objęcia funkcji lidera w polskim kręglarstwie./CEGE/
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