Artykuł nr 34
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (V)
Tworzenie podwalin Polskiego Związku Kręglarskiego w latach 1973-1975
Zakończenie sezonu 1972/1973 Walnym Zebraniem Sprawozdawczym Pozn.Z.K.
zamknęło okres w działalności Związku, którego efektem było uzyskanie wiodącej roli
w polskim kręglarstwie, oraz wypracowanie warunków do utworzenia organizacji ogólnopolskiej. Działania Związku, koncentrujące się dotychczas przede wszystkim na kręglarstwie
wielkopolskim, zaczęły coraz szerzej obejmować pozostałe regiony kraju. Kulminacyjnym
momentem tych działań stał się zwołany na 14-15.09.1973 r. Ogólnopolski Zjazd
Kierowników Klubów Kręglarskich w Poznaniu. W przygotowanym na Zjazd materiale
omówiono aktualny stan kręglarstwa, wymieniono konsekwencje i perspektywy wynikające ze
zmiany statutu Związku oraz zaproponowano powołanie organizacji o zasięgu ogólnopolskim.
W sprawach sportowych jako nowość zaprezentowano projekt regulaminu rozgrywania
drużynowych
i
indywidualnych
mistrzostw
Polski
na
torach
asfaltowych.

Widok Sali obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Kierowników Klubów Kręglarskich

Jako
bardzo ważne uznano znalezienie dla kręglarstwa miejsca
w strukturze sportu polskiego. Jak stwierdził Prezes Związku, w artykule wstępnym do
materiałów informacyjnych przygotowanych na Zjazd: ”nie mamy za zadanie tworzenia superwyczynowego sportu. Najwyższy wyczyn sportowy pozostawiamy innym bardziej uznanym i
widowiskowym konkurencjom sportowym. Mamy za zadanie stworzenie sportu dla
wszystkich, a nie tylko dla wybrańców”. Dla realizacji tego celu widziano konieczność
nawiązania bliższej współpracy z TKKF i związkami zawodowymi. Za cel najważniejszy
uznano zrzeszyć „wszystko co kręglarskie”, a w dalszej perspektywie umocnić pozycję
Związku „jako organizacji kierującej ruchem kręglarskim w kraju”.
Propozycje związkowe trafiły do przekonania uczestniczących w zjeździe
kierowników niemal wszystkich klubów kręglarskich. W konsekwencji podjęto uchwały
zmierzające do utworzenia organizacji ogólnopolskiej i powołano specjalną komisję pod
przewodnictwem Prezesa Pozn.Z.K. dla ustalenia regulaminu i zasad rozgrywania mistrzostw
Polski. Dowodem akceptacji tych poczynań było też zgłoszenie przystąpienia do Pozn.Z.K.
dwóch najstarszych i największych klubów działających poza strukturą Związku: „Rzutu”
Ząbkowice Śl. i „Sparty” Kraków. Kierownicy pozostałych klubów zapowiedzieli
przystąpienie do Pozn.Z.K. w krótkim czasie. Był to wielki sukces działaczy związkowych.
Zjednoczenie głównych ośrodków polskiego kręglarstwa dokonało się z chwilą
likwidacji Sekcji Kręglarskiej ZW TKKF w Krakowie i powołanie w to miejsce
(21.10.1973 r.) Krakowskiego Oddziału Wojewódzkiego Poznańskiego Związku Kręglarzy,
co było równoznaczne z przystąpieniem do Związku pozostałych klubów tego regionu. Łączna
liczba klubów związkowych wzrosła do 21.
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Nowa
sytuacja organizacyjna Związku spowodowała zwołanie na
dzień
28.10.1973r. Sejmiku Sprawozdawczo - Wyborczego Pozn.Z.K. Na sejmik przygotowano
„Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Związku Kręglarzy za lata 1970-1973”. Zawierało
ono nie tylko wyliczenie sukcesów, ale także występujące niedomagania w pracy
i kierunki dalszego rozwoju. Zwrócono uwagę na negatywne stanowisko władz centralnych
polskiego sportu wobec kręglarstwa i jednocześnie na pozytywną rolę masmediów,
zwłaszcza prasy, w walce o uznanie dyscypliny. Za zadania najważniejsze uznano:
przystąpienie do FIQ, zrzeszenie pozostałych klubów, zautomatyzowanie
kręgielni,
zwiększenie naboru młodzieży i dorosłych, tworzenie drużyn kobiecych ( m.in. ze względu na
szansę w tej konkurencji najszybszego nawiązania kontaktu z czołówką światową),
modernizowanie i budowanie nowych obiektów kręglarskich, poprawienie jakości i stanu
posiadania sprzętu oraz poprawienie pracy komisji problemowych. Ustępujący zarząd
w konkluzji sprawozdania stwierdził: „Przyjęte wówczas (4 lata wcześniej) koncepcje
okazały się słuszne i doprowadziły do rozwoju kręglarstwa i Związku, do uznania naszej
działalności w wojewódzkich instancjach sportowych i środkach masowego przekazu.
Intensywną działalnością pozyskaliśmy uznanie wśród kręglarzy zagranicznych i we
władzach kręglarstwa światowego”.
Nowo wybrany zarząd niewiele różnił się od poprzedniego.
Istotną zmianą było jedynie powołanie w skład prezydium prezesa KOW
Pozn.Z.K.- Czesława Fr. Klinika i powierzenie funkcji sekretarza d/s
propagandy,
kontaktów
zagranicznych
i
współpracy
z TKKF Jerzemu Krukowskiemu. (na zdjęciu obok)
W końcu 1973 r. oddano do użytku kręgielnię w Olsztynie i
powołano Sekcję Kręglarską przy Ognisku TKKF „Piwosz” - pierwszego
klubu kręglarskiego na Warmii i Mazurach. Rozpoczęto budowę kręgielni
w Krakowie-Nowej Hucie („Sparta”), Myślenicach i Dobczycach. Związek
rozpoczął intensywne zabiegi o zakup dokumentacji na proste automaty
kręglarskie zwracając się w tej sprawie do prezesa Czechosłowackiego
Związku Kręglarzy Antonina Cihlařa, który już niejednokrotnie starał się
pomóc polskim kręglarzom.
Sfinansować zakup zdeklarował się Tadeusz Piątek z funduszy
związkowych. W efekcie tych starań drużyna „Jiskra” Hořice przywiozła i odsprzedała
Pozn.Z.K. prawa do powielania opracowanej przez zespół działaczy tego klubu dokumentacji
prostego automatu kręglarskiego. Natychmiast przystąpiono do opracowania polskiej wersji
tego urządzenia, wyprzedając następnie jej dokumentację wszystkim zainteresowanym. Przy
okazji rozegrano turniej który wygrał KS „Czarna Kula” przed TJ „Jiskra”.
Sezon 1973/74 był bardzo bogaty pod względem sportowym. Drużyna kobieca na
parkiecie gościła w Lübz przegrywając w wysokim stosunku punktów dwa spotkania.
Bez większych sukcesów, chociaż niewątpliwie z pożytkiem dla celów szkoleniowych,
reprezentanci Polski ponownie wystartowali w Memoriale W.Seelebindera w Dreźnie i po
raz pierwszy w „Pucharze Karpat” w Bukareszcie.
Z inicjatywy prezesa okręgu Brno - Slawka Seidla i Prezesa Pozn.Z.K. odbył się
mecz reprezentacji Brna i Poznania przekształcony w latach następnych w turniej miast
targowych. Kręglarze CŠSR byli dla polskiego zespołu surowymi egzaminatorami
i zarówno drużyna męska, jak i kobieca przegrały wysoko, a w turnieju indywidualnym polscy
kręglarze zajęli ostatnie miejsca.
Program imprez międzynarodowych w 1973 r. zakończył mecz reprezentacji
Poznania i DKV Rostock na parkiecie, który mężczyźni niespodziewanie wygrali, a kobiety
musiały uznać wyższość zawodniczek niemieckich.
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Poznański Związek Kręglarzy otrzymał w końcu roku propozycję rozegrania
pierwszego meczu reprezentacji męskich Pozn.Z.K. i DKB (RFN) na parkiecie. Kręglarze
zachodnioniemieccy pragnęli przyjechać do Poznania na swój koszt i pokryć wszelkie koszty
organizacji
tego spotkania. Ta korzystna oferta, pomimo wystosowania oficjalnego
zaproszenia, ustalenia terminu i składu drużyny, musiała zostać w ostatniej chwili odwołana
pod pretekstem rzekomego spalenia się kręgielni, gdyż władze polityczne i administracyjne
województwa nie wyraziły na ten kontakt zgody, a prezesowi zagrożono zdjęciem z funkcji w
przypadku nie odwołania zawodów.
Bogaty był również kalendarz imprez krajowych. Kręglarze krakowscy rozegrali
swoje pierwsze oficjalne mistrzostwa KOW - Pozn.Z.K. Z inicjatywy Jerzego Gessnera
zorganizowany został I Wojewódzki Turniej Inwalidów. Na kręgielni „Energetyka” (już
czterotorowej) rozegrano Ogólnopolski Turniej Kręglarski Ognisk TKKF, największą imprezę
w kręglarstwie parkietowym. Drużynowo wśród zrzeszonych turniej wygrały kobiety
„Energetyka” Poznań i mężczyźni „Pogoni” Śmigiel. Indywidualnie zwyciężyli : Halina
Broniarczyk („Energetyk”) i Zygmunt Śniegucki („Pogoń” Śmigiel).
W Ząbkowicach Śl. rozegrano kolejne Mistrzostwa Polski Kolejarzy, które wygrali:
P. Małozięć oraz DOKP Wrocław. Sezon zakończyła, po raz drugi zorganizowana przy
współpracy działaczy Pozn.Z.K. z ZW TKKF na kręgielniach „Energetyka” i „Czarnej Kuli”,
akcja świąteczno-noworoczna pn. „Srebrna Zima”.
Starania Związku o uznanie kręglarstwa zaczęły przynosić widoczne efekty pod
koniec roku. Decyzją Przewodniczącego GKKFiT nr 16 został ustanowiony stopień
instruktora kręglarstwa. W związku z tym na przełomie roku nawiązano ścisłą współpracę
z Zarządem Głównym TKKF, a szczególnie z kierownikiem Ośrodka MetodycznoSzkoleniowego Jerzym Kończykowskim. Efektem tej współpracy było zorganizowanie na
AWF w Poznaniu (17- 30.04.1974 r.) pierwszego kursu instruktorów kręglarstwa, który
ukończyło 41 osób, oraz ogólnopolskiego kursu sędziów kręglarskich (21-24.11.1974 r.)
z udziałem 60 osób. Na kursie instruktorskim wykładowcami byli pracownicy naukowi AWF
oraz działacze związkowi.
Realizacja pierwszych centralnych kursów instruktorskich i sędziowskich była
wynikiem działań resortu dla realizacji wytycznych Biura Politycznego PZPR z dnia 16
stycznia 1973 r., zalecających „stwarzać sprzyjające warunki” dla rozwoju m.in. sportu
i rekreacji we wszystkich środowiskach. Echa tego zalecenia i Uchwały Rady Ministrów
z kwietnia 1973 roku zawierało pismo otrzymane przez Poznański Związek Kręglarzy
z Departamentu Programowania i Koordynacji GKKFiT (nr.PK-33-SR-1/74), w którym
stwierdzono, że „..każda dziedzina działalności sportowo - re-kreacyjnej, która ma walory
społeczno-wychowawcze i zdrowotne oraz znajduje szersze uznanie ze strony społeczeństwa
powinna być odpowiednio upowszechniana”. Dalej stwierdzono: „...w związku z otrzymanymi
z różnych środowisk zapytaniami dotyczącymi zagadnień dalszego rozwoju tzw. sportów
rekreacyjnych, tj.: kometki, skibobów, kręglarstwa, turystyki i bilardu, sprawę dalszego
rozwoju tych sportów GKKFiT ujął w planie swego działania na rok 1974”, oświadczając
równocześnie, że: „...należy sportom rekreacyjnym zapewnić odpowiednie warunki
rozwojowe..”. W ten sposób narodziły się dla kręglarstwa konkretne szanse. Ważnym było te
szanse wykorzystać.
Poznański Związek Kręglarzy, po otrzymaniu wspomnianego pisma, przygotował
dla GKKFiT kolejny raport o stanie kręglarstwa w Polsce z uzasadnieniem celowości
usankcjonowania tej dyscypliny jako sportu. W Związku nastąpiła pełna mobilizacja. Zintensyfikowano pracę organizacyjną i sportową. Jesienią, w sprawozdaniu na sejmiku
sprawozdawczym, zarząd Związku mógł napisać: „Wydaje się, że wieloletnie nasze starania o
uznanie kręglarstwa w Polsce powoli finalizują się”.
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W 1974 r. Związek prowadził nadal politykę rozwoju kontaktów zagranicznych
widząc w tym istotny czynnik dogonienia w poziomie sportowym czołówki europejskiej.
Reprezentacyjne ekipy startowały w turniejach: „Ostseewoche” w Rostocku (NRD),
Międzynarodowym Turnieju w Berlinie, I Międzynarodowym Turnieju Juniorów
w Budapeszcie, Memoriale Wernera Seelebindera i Pucharze Karpat w Bukareszcie. Udany
był start reprezentantów Polski w turnieju o „Puchar Radenci” w Jugosławii, w którym Ewa
Pietruszka i Zbigniew Karolczuk, pomimo zajęcia odległych miejsc, ustanowili trzy nowe
rekordy Polski.
Rewanżowe spotkanie na torach asfaltowych z drużyną Cottbus przyniosło
niespodziewane zwycięstwo reprezentacji Poznania. Również w tradycyjnym
meczu
reprezentacji Poznania i Berlina „asfaltowcy” Pozn.ZK odnieśli zwycięstwo, a parkietowcy”
swoje mecze przegrali.
W I Międzynarodowym Turnieju Miast Targowych w Poznaniu konkurencję
drużynową zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wygrało Brno przed Lipskiem
i Poznaniem. Sukcesem zawodników polskich były wysokie miejsca w rozegranych
w drugim dniu zawodów turniejach indywidualnych: Lucyna Garczarek była - 4, Andrzej
Cieślak - 5, a Zbigniew Karolczuk - 7. Turniej miał duży wydźwięk propagandowy.

Wycinek z gazety brneńskiej o I Turnieju Miast Targowych w Poznaniu

V „Puchar Poznania” zgromadził rekordową liczbę uczestniczących państw. Na
starcie stanęły oficjalne reprezentacje NRD, Rumunii, Węgier i Polski. W konkurencji
międzynarodowej par mieszanych niespodziewanie wygrała para G. Kocan/A. Bąk („Rzut”
Ząbkowice Śl.) przed parą H. Przewoźna/Cz. Kempendorf (P-ń). Indywidualnie wśród kobiet
wygrała z dużą przewagą zawodniczka rumuńska Margareta Bordei, ale drugą i trzecią były
Polki: G. Kocan i B. Kamińska. W konkurencji mężczyzn wspaniałą zwycięską walkę
stoczył z dwoma świetnymi zawodnikami L. Nemethem (Węgry) i K. H. Schmidtem (NRD)
zawodnik „Czarnej Kuli” Czesław Kempendorf.
W krajowej punktacji generalnej zwyciężył KKS „Lech”, a w punktacji par kobiecych
również para tego klubu K. Krystkowiak/B. Kamińska. Wśród par męskich pierwszy raz
zwyciężyła para „Czarnej Kuli” Cz. Kempendorf/ J. Riedrich.
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Od lewej: Okładka programu V PP; Margarita Bordei z Rumunii; Sukces”Czarnej Kuli”od lewej: St.Przybylski ,J.Riedrich,W. Zieliński, G.Cwojdziński,Cz. Kempendorf, K. Rolski
Ostatnie sezony sportowe Pozn.ZK charakteryzowały się wieloma nowymi
inicjatywami sportowymi, ale równocześnie pewną ustabilizowaną formą kalendarza
sportowego na który składały się w każdej z dwóch dyscyplin kręglarskich (asfalt, parkiet):
mistrzostwa Polski, mistrzostwa oddziałów (okręgów), turnieje zagraniczne i ogólnopolskie,
rozgrywki między- i wewnątrz-klubowe oraz zawody zagraniczne reprezentacji Polski,
okręgów i klubów. Było to oznaką nie tylko rozwoju organizacyjnego, ale także rozwoju
liczebnego i sportowego polskiego kręglarstwa.
Zaczęła się objawiać, tak wyraźna w latach następnych, tendencja do generalnego
odmłodzenia kręglarstwa w Polsce. Fakt ten miał fundamentalne znaczenie nie tylko dla
przyszłości, ale także dla uznania tej dyscypliny sportowej
w kraju. Proces ten postępował powoli, ale Związek
realizował go konsekwentnie wprowadzając z każdym
sezonem rozgrywki w nowych, coraz młodszych
kategoriach wiekowych, równocześnie nie zaniedbując
ciągłego rozszerzania i uatrakcyjniania form rozgrywek dla
dorosłych.
Zawodnicy „Czarnej Kuli” na Turnieju „Asklepiosa” w Krakowie

Przykładowo, na zakończenie Ogólnopolskiego
Turnieju Kręglarskiego „Asklepiosa” w Krakowie rozegrany został pierwszy w historii
polskiego kręglarstwa mecz juniorów młodszych (do 18 lat) Kraków - Poznań, w którym
minimalnie lepsi byli zawodnicy Krakowa. Sam turniej „Asklepiosa” rozegrany z udziałem
drużyny jugosłowiańskiej „Forum” Novi Sad zakończył się porażką drużyn poznańskich. W
punktacji generalnej triumfowali gospodarze przed „Rzutem” Ząbkowice Śl. i „Spartą Nowa
Huta” Kraków. Indywidualnie zwyciężyła Lucyna Czeladka („Prokocim”) i Kazimierz
Kulbacki („Rzut”).
Pierwszy mecz
młodszych

Kraków

–

Poznań

juniorów

Zainaugurowane w 1973 r.
rozgrywki
na
parkiecie o „Puchar
Wielkopolski”, które spotkały się z dużym
zainteresowaniem klubów, zakończyły się
efektownym finałem w Śremie z udziałem
drużyn „Startu” Gostyń i „Energetyka”
Poznań. Trofeum (ufundowane przez
Jarosława Średzińskiego) zdobył „Start”
zwyciężąjąc 8015:7864 pkt (6x200).
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Ponownie gościła w Poznaniu parkietowa drużyna kobieca LSV Lübz. Tym razem
musiała ona uznać wyższość zawodniczek polskich, które wygrały obydwa mecze rozegrane
pod firmą Poznania i Śremu.

Drużyny Poznania i Lübz w Poznaniu (z lewej) i Śremie.

Koniec sezonu sportowego 1973/74 był niezwykle bogaty w wydarzenia sportowe.
W rozgrywkach drużynowych w Wielkopolsce na parkiecie zwyciężyła drużyna „Startu”
Gostyń . „Lech” Poznań zwyciężył ponownie w rozgrywkach na asfalcie przed pierwszym
zespołem „Czarnej Kuli”. Poważnym wzmocnieniem „Lecha” był powrót po pięciu latach do
kręglarstwa, jednego z najbardziej utalentowanych kręglarzy polskich - Józefa Torki, który
grał w tym klubie do przedwczesnej i niespodziewanej śmierci.
W
indywidualnych
mistrzostwach Wielkopolski na torach asfaltowych
w konkurencji kobiet zwyciężyła Lucyna Garczarek przed Ireną Szczeblewską. Wśród
mężczyzn pierwszych pięć miejsc zajęli kręglarze „Czarnej Kuli”, a zwyciężył Grzegorz
Rudkiewicz przed Andrzejem Cieślakiem.

Mistrzowie Wielkopolski na torach asfaltowych 1974r. z lewej seniorzy, z prawej juniorzy

Widomym efektem rozwoju kręglarstwa asfaltowego było rozegranie pierwszych
mistrzostw juniorów (2x100 rzutów), w których wystartowało 13 zawodników z „Czarnej
Kuli” i niektórych klubów parkietowych. Zwycięstwo odniósł Jerzy Matuszak przed Leszkiem
Żurczakiem (obaj „Czarna Kula”). Mistrzostwa kobiet na parkiecie były niemal wewnętrzną
sprawą zawodniczek TKKF Śrem i „Energetyka” Poznań.
Młode zawodniczki „Energetyka” coraz śmielej
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atakowały

do

niedawna

niepokonane Śremianki. I tym razem zwyciężyła Janina Frąckowiak z TKKF Śrem, ale dwa
dalsze tytuły zdobyły już zawodniczki poznańskie. Mężczyźni pierwszy raz w finale
rywalizowali na 200 rzutów. Zwyciężył Zygmunt Felenberg ze „Spójni” Leszno. Wśród
juniorów tytuł mistrzowski zdobył Jerzy Polaszek („Spójnia” Leszno).

Mistrzowie Wielkopolski na torach parkietowych na 1974 r.-od lewej: Janina Frąckowiak; w środku- juniorzy, z
prawej seniorzy.

Mistrzostwa na parkiecie, w odróżnieniu od asfaltu, nie nazwano mistrzostwami
Wielkopolski, a mistrzostwami Pozn.Z.K. dla nadania im rangi imprezy ponadregionalnej
o charakterze nieoficjalnych mistrzostw Polski. Inicjatorzy mieli nadzieję, że w przyszłości
wystartują w nich kręglarze z pozostałych ośrodków parkietowych, które wówczas istniały w
Kaletach, Wejherowie i Ziębicach.
Wydarzeniem roku i nie tylko dla całego polskiego kręglarstwa było zorganizowanie
przez Związek (a właściwie reaktywowanie) I Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów na
torach asfaltowych. Po zjednoczeniu się polskich klubów w Poznańskim Związku Kręglarzy,
ten ostatni czuł się upoważniony do zorganizowania takich zawodów, których nie rozgrywano
od 1938 r. Na starcie stanęło 17 zawodniczek i 44 zawodników. Mistrzostwa zakończyły się
sukcesem sportowym. Prowadzący po eliminacjach zawodnik „Światowida” - Zbigniew Paprocki ustanowił nowy rekord kręgielni (807 pkt), a Kazimierz Kulbacki ustanowił nowy
rekord Polski juniorów wynikiem 806 pkt.
Pierwszymi mistrzami Polski zostali zawodnicy „Lecha” Poznań: Lucyna
Garczarek i Zbigniew Karolczuk. Pierwszą wicemistrzynią została Barbara Kamińska
z „Lecha”, a drugą Teresa Antkowiak z „Czarnej Kuli”. Wśród mężczyzn tytuł
I wicemistrza Polski zdobył Kazimierz
Kulbacki z „Rzutu” Ząbkowice Śl., a trzecie
miejsce zajął mistrz Wielkopolski - Grzegorz
Rudkiewicz.
Rozegranie mistrzostw Polski było
również dużym sukcesem propagandowym.
W prasie lokalnej i centralnej ukazało się
wiele informacji,
m.in. w „Sportowcu”
artykuł R. Szymczaka: „Kulamy”. Autor
przedstawił w nim historię kręglarstwa,
główne osiągnięcia i problemy. Telewizja
Polska w programie ogólnopolskim i lokalnym
przedstawiła po raz pierwszy
migawki z mistrzostw, chwaląc inicjatywę.
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Mistrzynie Polski 1974

Od szeregu lat polscy
kręglarze - kolejarze uczestniczyli
bez
większych
sukcesów
w
Mistrzostwach
Europy.
Rozegrane w pierwszych dniach
lipca 1974 r. na Węgrzech
w Miskolc takie mistrzostwa
kobiet nie przyniosły i tym razem
sukcesu polskim zawodniczkom.
Reprezentacja
oparta
na
kręglarkach KKS „Lech” przegrała
nawet
z początkującą w kręglarstwie Bułgarią. Pomimo tego uznać należy, że i te kontakty miały
swój wpływ na wzrost poziomu sportowego polskiego kręglarstwa i akcentowały na arenie
międzynarodowej istnienie w Polsce tego sportu.
Udział reprezentacji Polski w ME Kolejarzy
w latach 1958 - 1975
Rok
Mężczyźni
Kobiety
Miejscowość
- zajęte miejsce / liczba
- zajęte miejsce / liczba
startujących
startujących
1958
7/7
6/6
Drezno
1962
9/9
Wiedeń
1965
Maribor
Wiedeń
9/9
bez udziału Polski
1967
Celje (Jugosławia)
8/8
1968
Wisbaden (RFN)
Bez udziału Polski
1970
Bukareszt
8/9
1972
Wiedeń
Szolnok (Węgry)
9/10
9/9
1973
1974
Miskolc (Węgry)
9/9
1975
Nowością w polskim kręglarstwie były również rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo
Polski, zainaugurowały one sezon sportowy 1973/1974 i kontynuowane są po dziś. Zawody
rozgrywane były systemem turniejowym na kręgielniach startujących klubów. Był to dalszy
etap rozwoju kręglarstwa asfaltowego w Polsce, a rozgrywki te spotkały się
z dużym zainteresowaniem. Zreorganizowane zostały również rozgrywki na parkiecie.
Z nowym sezonem wprowadzono rozgrywki III ligi parkietowej z zamiarem
umożliwienia w niej startu zespołom traktującym kręglarstwo rekreacyjnie, drużynom kobiecym i młodzieżowym.
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Kolejną inicjatywą Związku było zorganizowanie I
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Odbyły
się one w dniach 25 - 27.10.1974 r. w Ząbkowicach
Śląskich. Na starcie stanęło 8 juniorek i 29 juniorów z 7
klubów. Nowo kreowani instruktorzy kręglarstwa
sportowego zaprezentowali na tych zawodach swoich
pierwszych wychowanków. Tytuły mistrzów Polski
zdobyli Ewa Duda („Rzut”) przed Ewą Pietruszką
(„Sparta”) oraz Andrzej Długopolski przed Januszem
Kocanem ( „Rzut”).
Zdjęcia obok i poniżej

Jesienią
też
rozegrano w Poznaniu
Wojewódzkie
Mistrzostwa
Inwalidów,
Ogólnopolski Turniej Ognisk TKKF i mistrzostwa
Polski kolejarzy oraz obchodzono jubileusz 50lecia, zasłużonego dla kręglarstwa,
członka
honorowego Pozn.Z.K. - Bronisława Nowackiego z
Leszna.
W
ciągu
roku
odnotowano duże
zainteresowanie budową kręgielni. Rozpoczęto
wznoszenie obiektu w Pleszewie, oddano do
użytku plenerową kręgielnię w Tomaszowie Maz. i zmodernizowane tory „Energetyka” w
Poznaniu. Wiele zakładów pracy i instytucji interesowało się budową takich obiektów
zakupując uproszczoną dokumentację. Budową kręgielni interesowało się też wielu architektów, wśród nich Wojciech Zabłocki projektujący kręgielnię dla Bydgoszczy.
Poprawiała się praca organizacyjna w wielu klubach. Po KK „Rzut”, drugim
statutowym klubem kręglarskim został KK „Czarna Kula”. W wielu klubach rozpoczęto
systematyczną pracę z młodzieżą i kobietami. Do Związku przystąpiły: Ogniska TKKF
„Platan” Pleszew, „Taxi-Klub” Poznań, „Piwosz” Olsztyn i „Torpeda” Szczecin, dzięki czemu
liczba członków Związku wzrosła do 26 klubów, a Pozn.Z.K. wystąpił do GKKFiT o
wyrażenie zgody na członkostwo w FIQ, niestety póki co bezskutecznie ./CEGE/

Konferencja organizacji kręglarskich krajów socjalistycznych z udziałem delegacji z Polski (trzeci z
lewej-Prezes Pozn.Z.K.- G.Cwojdziński)
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Puchar Karpat w Bukareszcie-przed kręgielnią: Czesław Kempendorf i Grażyna Kocan

Otwarcie plenerowej kręgielni „Piwosza” w Olsztynie

Ewa Pietruszka ze „Sparty”Kraków często występowała w reprezentacji Poznańskiego Związku
Kręglarzy – tu na kręgielni”Morawskiej Slavi” w Brnie

Sławek Seidl z Brna (na podium) chętnie pomagał poznańskim kręglarzom
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Łucja Ważny z Krakowa z Prezesem Pozn.Z.K. na I Międzynarodowym Turnieju Juniorów
w Budapeszcie, poniżej Edward Olechowski(Rzut Ząbkowice Śl.) przed startem
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