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POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957 - 1975) (VI)

Ostatni rok działalności Poznańskiego Związku Kręglarzy

Początek  1975  roku  nie  zapowiadał,  że  będzie  to  ostatni  rok  działalności 
Poznańskiego   Związku   Kręglarzy,  który  był  już  de  facto   związkiem  ogólnopolskim. 
Wykorzystał  reformę  administracyjną   kraju  powołując  dalsze  oddziały.  Działania  te 
zauważono w GKKFiT  i  w  połowie roku, doszło do rozmów z przedstawicielami władz 
centralnych sportu polskiego. Ich wątpliwości co do idei i potrzeby  powołania organizacji 
ogólnopolskiej zostały rozwiane.  Należało podjąć konkretne działania.

Na początku  roku za pośrednictwem WKKFiT w Poznaniu  Związek przesłał   na 
ręce  z-cy   przewodniczącego  GKKFiT  Bogusława  Ryby  kolejny  obszerny   memoriał  o 
konieczności  uznania  sportu  kręglarskiego  w  Polsce.   Wysiłki   organizacyjne   związku 
zostały  poparte przez WKFiT w Poznaniu (J. Kiszyński, Cz. Konieczny) i dziennikarzy spor-
towych   Poznania,   którzy   aktywnie  pomagali  mu  w  działaniach.  W  „Ekspressie 
Poznańskim”  T. Koebsch napisał:”...niewiele organizacji  sportowych  w  naszym  mieście 
może  pochwalić  się  takimi  działaczami   jak  d  innych  dyscyplin.  Kilkanaście  lat   temu 
zaczynali  od zera - dziś poszczycić się mogą wieloma osiągnięciami”. 

Działacze  kręglarscy byli  jednak świadomi,  że  dalszy rozwój  dyscypliny  nie  jest 
możliwy bez dalszego rozwoju bazy.  W tym celu  Związek  zorganizował (27.02.1975 r.) 
spotkanie  z przedstawicielami  największych spółdzielni  mieszkaniowych.  Dało ono ocze-
kiwane  rezultaty,  bowiem w wielu środowiskach rozpoczęto  budowę nowych  obiektów. 
Rozpoczęły  ją  spółdzielnie  mieszkaniowe  w  Kędzierzynie-Koźlu   i  Gorzowie.  Dużą 
sześciotorową  kręgielnię  rozpoczęto   budować   w   Węgrowie.   Ruszyła  budowa  nowej 
kręgielni w Śremie przy Odlewni Źeliwa. W realizacji znajdowały się kręgielnie  „Posnanii”
i  „Osiedla Młodych” w Poznaniu, w Dobczycach i Myślenicach.  W trakcie dobudowywania 
był drugi tor dla „Sparty” w Krakowie. Od roku istniała pierwsza kręgielnia na Śląsku, mia-
nowicie  w  Łaziskach  Górnych,  co  było wynikiem m.in. zaangażowania osobistego Prezesa 
Związku  w sprawę i współpracy Związku z czasopismem „Górnik” w próbie wskrzeszenia 
kręglarstwa na Śląsku. 

Liczba  kręgielni, pomimo niewątpliwego w tym zakresie postępu, była jednak wciąż 
niewielka  i  na  koniec  roku wynosiła:  11  kręgielni  dwutorowych  i  dwie  czterotorowe,  co 
dawało łącznie 30 torów, w tym 12 parkietowych i 18 asfaltowych.

Kręgielnie sportowe w Polsce 
w/g stanu na dzień 31.12.1975 r.

Miejscowość Klub Rok 
budowy

Rodzaj 
torów

Liczba torów

Poznań „Czarna Kula”
„Energetyk”

„Lech”

1972
1957
1970

asfaltowe
asfaltowe
asfaltowe

4
4
2

Kraków „Asklepios”
„Sparta”

ok.1941
ok.1936

asfaltowe
asfaltowe

2 ?
2

Myślenice TKKF 1955 asfaltowe 2
Brzesko TKKF rem.1965 asfaltowe 2
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Ząbkowice Sl. „Rzut” 1947 asfaltowe 2
Śrem TKKF 1948 parkiet 2

Gostyń „Start” 1957 parkiet 2
Leszno „Polonia” 1946 asfaltowe 2
Śmigiel „Pogoń” 1957 parkiet 2
Kościan TKKF 1964 parkiet 2

  
Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko kręgielnie na których rozgrywano zawody sportowe

Ostatni   rok   Związku  przyniósł  również  zmiany  w  składzie  jego   zarządu.  
Na zebraniu  25.02.1975 r.,  na  wakującą  funkcję  wiceprezesa      d/s     organizacyjnych 
dokooptowano     Andrzeja  Nowickiego.   W  maju,  ze  względu  na  zły  stan  zdrowia, 
zrezygnował z  działalności wiceprezes d/s sportowych Marian Zbierski102/, a zastąpił go na tej 
funkcji Edward Ludwicki. Do współpracy ze Związkiem  pozyskano  Jerzego  Pielę  jako 
przewodniczącego Rady Trenerów,  Krystynę   Krystkowiak jako przewodniczącą Komisji 
Kręglarstwa  Kobiecego  i   ponownie   Mariana   Buczkowskiego jako przewodniczącego 
Kolegium Sędziów. 
 

Podkreślić należy szczególnie aktywny początek działalności Komisji Kręglarstwa 
Kobiecego,  która   zainicjowała  turniej  o  „Złoty,  srebrny  i  brązowy  kręgiel”  oraz 
kontynuowała zapoczątkowany w roku poprzednim „Dzień Kobiet na  kręgielni”.  Wzrastało 
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znaczenie  kobiet  w sporcie,  który do niedawna  był  niemal  wyłączną  domeną mężczyzn. 
Kobiety nie tylko zaczęły grać w kręgle, ale również aktywnie w nich działać.

Obok  wielu  sukcesów  kręglarstwo  polskie  ponosiło  też  straty.   Zmarł  czołowy 
działacz „Pogoni” Śmigiel Eugeniusz Kościelski, rok później z wielkim żalem żegnany Józef 
Szczepaniak ze Śremu, wycofał się z czynnej działalności Józef Glabiszewski, zrezygnował 
z pracy w Związku Stanisław Przybylski. 

„Turniej jakiego jeszcze nie było” zatytułował swój artykuł dziennikarz  „Ekspressu 
Poznańskiego” pisząc o VI Międzynarodowym Turnieju  Kręglarskim o „Puchar Poznania” 
(25 - 27.04.1975 r.). Wystartowały  w  nim  reprezentacje: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, 
Rumunii,  Węgier  i Polski. Turniej par mieszanych wygrały Węgry przed  NRD i Rumunią. 
Indywidualnie wśród kobiet triumfowała Marion Schuster (NRD) przed Barbarą Kamińską. 
Krajową punktację generalną  wygrała  „Sparta” Kraków, pary kobiece – Janina Owsiana/ 
Helena  Przewoźna   z   „Taxi-Klubu”,  a  pary  męskie  –  Andrzej  Cieślak/Ryszard  Stasiak 
reprezentujący   RKFiT   „Ogniwo”.  Turniej  stał  na  wysokim  poziomie   sportowym  
i organizacyjnym, co znalazło odzwierciedlenie w  fachowej  prasie  zagranicznej.  

Marion Schuster i Irena Szczeblewska na VI Pucharze Poznania

Kierownik  ekipy  NRD Wilibald  Höpping,   znakomity 
działacz  i  trener,  stwierdził  na  łamach  miesięcznika   „Der 
Sportkegler”,  że  kręglarze  polscy  poczynili  dalsze   postępy,   
a chłonny stosunek do wszelkich nowinek w sporcie kręglarskim, 
jego   zdaniem,  gwarantuje,  że  niedługo 
słychać  będzie  w  Europie  o  polskich 
kręglarzach. 

W   Berlinie   rozegrano  kolejne 
mecze Berlin - Poznań drużyn asfaltowych i 
parkietowych.  które  Polacy  przegrali. 
Kontynuowano  również  pozostałe, 
wcześniej  nawiązane kontakty zagraniczne, 
tak   na  parkiecie  jak  i  na  asfalcie.  W 
kwietniu  Lucyna  Garczarek   i  Zbigniew 

Karolczuk  uczestniczyli  w  „Pucharze  Radenci”,  (z   dużo  gorszym 
skutkiem jak przed rokiem). Latem reprezentacja  kobieca  na  parkiecie 
rozegrała  kolejne  mecze  z  LSV Lübz doznając   klęski   /3812:4154/. 
Fatalnie  wypadł również ostatni start w turnieju „Ostseewoche” w Rostocku. 

                              
Z prawej reprezentacja Poznania –parkiet w Berlinie            Mistrz Polski – Zbigniew Karolczuk   
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Nie  udany  był  również  start  „parkietowców”  na  Międzynarodowym  Turnieju  
w Wittenberge, chociaż drużyna męska uzyskała wynik lepszy od rekordu Polski (5793 pkt). 
Niepowodzeniem zakończył  się także  start   reprezentantów Związku Janiny Frąckowiak  
i Stefana Nowackiego na Memoriale Wernera Seelebindera, w którym zajęli ostatnie miejsca. 

Dobrze   rozwijające   się  dotąd  kręglarstwo parkietowe  nagle  stanęło  w miejscu. 
Głównymi  powodami  były  brak  metodycznej  pracy  szkoleniowej,   małe   obciążenia 
treningowe i brak przygotowania ogólnorozwojowego.  Próby  zrewidowania  tradycyjnych 
metod treningowych,   wobec wieloletnich tradycji,  napotykały na niezrozumienie  i  bierny 
opór. 

Lepsza  sytuacja  istniała  w  kręglarstwie  asfaltowym.  Działacze  związkowi 
wprowadzali  nowe metody treningowe i  systematyczne  szkolenie.  Wobec braku wzorów  
i fachowej literatury wypracowywali własne formy szkolenia. Temu m.in. służył pierwszy  
w  historii  polskiego  kręglarstwa letni obóz kondycyjno - szkoleniowy  młodzieży  „Czarnej 
Kuli”  w  Trzciance  Lubuskiej (19.07 - 10.08. 1975 r.).  Efektem  obozu  było poprawienie 
przez wszystkich  uczestników  w nowym sezonie rekordów życiowych.  

Roman  Żarna  („Lech”) jako pierwszy polski zawodnik przekroczył granicę  900 
pkt, grając na dwutorowej kręgielni  swego klubu (07.10.1975r.).  Startując w tradycyjnych 
turniejach,  jak:  Memoriał  Wernera  Seelebindera   i   „Puchar  Karpat”,  kręglarze  asfaltowi 
osiągali, pomimo jeszcze ciągle odległych pozycji, coraz lepsze rezultaty. 

Na  II  Międzynarodowym  Turnieju  Miast  Targowych  rozegranym  w  Lipsku   
(9 - 11.11.1975 r.)  ustanowiono  6 nowych rekordów Polski.  Drużynowo zespoły poznańskie 
zajęły trzecie miejsca, indywidualnie B. Kamińska była na 7 miejscu, a R. Żarna na 12. 

Barbara Kamińska („Lech”Poznań)z lewej, z prawej  
zawodniczki  Poznania  w  Lipsku:  M.  Stachowska,  
K. Dudziak, D. Ludwicka

Spośród   imprez   krajowych 
najważniejszymi  były:  II  Indywidualne 
Mistrzostwa  Polski  Seniorów  i  takież 
mistrzostwa  juniorów  oraz  zakończenie 
pierwszej  edycji  Drużynowych  Mistrzostw 
Polski.   Poza   tym  rozegrano  mistrzostwa 

lokalne  oddziałów,  ogólnopolski  turniej   „Asklepiosa”  w 
Krakowie,  tradycyjny  turniej  TKKF,  Mistrzostwa   Polski 
Kolejarzy  i  szereg  lokalnych  zawodów   oraz  meczy 
międzyklubowych,  najczęściej  z  przeciwnikami  za-
granicznymi,  zainaugurowano  także  ogólnopolski  turniej 
par w Brzesku.

II  Indywidualne  Mistrzostwa  Polski  były  ważną  imprezą  sezonu.  Walka  o  tytuł 
mistrza Polski zmobilizowała środowisko do wytężonego  treningu.  Mistrzostwa rozegrano 
ponownie na kręgielni „Czarnej  Kuli” (27 - 29.06.1975 r.) z udziałem 56 mężczyzn i 22 ko-
biet.   Reprezentanci   „Czarnej   Kuli”  wykorzystując  atut  własnej  kręgielni  zajęli  dwa 
pierwsze  miejsca.  Czesław  Kempendorf  sięgnął  po  tytuł  mistrzowski  pokonując  kolegę 
klubowego  Ryszarda  Stasiaka    i    Ryszarda  Kamińskiego  („Lech”).   Faworyzowanym 
„lechitkom” niespodziankę zrobiła Grażyna Kocan  /(„Rzut”) zdobywając tytuł  mistrzowski 
przed B. Kamińską i I. Szczeblewską (obie „Lech”). 
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Od lewej: Mistrzynie Polski na podium: L. Nadstoga, G.Kocan, M.Krzymińska; z prawej: Cz. Kempendorf  

Również na torach „Czarnej Kuli” rozegrano II Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Juniorów (24-26.10.1975), do których zgłosiło  się 
już 21 juniorek i 41 juniorów. Mistrzem Polski juniorów został  Leszek 
Żurczak  („Czarna  Kula”)  przed  Kazimierzem  Kulbackim  („Rzut”),  a 
wśród dziewcząt - Dorota Szczeblewska (na zdjęciu obok) przed Łucją 
Ważny („Sparta” Kraków). 

Mistrzostwa  drużynowe,  wbrew wszelkim przewidywaniom, 
nie wygrali  poznaniacy,   ale  kręglarze  KK  „Rzut”  Ząbkowice Śl., 
„Czarna  Kula”  zajęła drugie a „Lech” trzecie miejsce. W nieoficjalnej 
punktacji indywidualnej mistrzostw najlepszym był  Jarogniew  Riedrich z „Czarnej Kuli”. 
Zawodnik ten wygrał również wcześniej rozegrane mistrzostwa Wielkopolski, a także pier-
wszy  raz wprowadzoną w lidze okręgowej klasyfikację na „Mistrza zbieranych”.  W   lidze 
tej   zwyciężyła   „Czarna  Kula”  przed „Lechem”.   Wśród  kobiet   mistrzem zbieranych 
została  Irena  Szczeblewska („Lech”).  Jedyny  raz rozegrane mistrzostwa okręgu oldboyów 
wygrał  Henryk  Olszyński  z  „Lecha”.  Wśród  juniorów  pierwsze  miejsce  zajął  zawodnik 
„Czarnej Kuli” Jerzy Matuszak.

Mistrzem  Pozn.Z.K.  na  parkiecie  został  Stefan  Nowacki  („Polonia”),   
a  wśród  pań  Janina  Frąckowiak  (TKKF  Śrem).  Konkurencję  juniorów   wygrał  Andrzej 
Maćkowiak („Polonia”),  a  najlepszym „oldboyem” był   Bronisław  Nowacki  („Polonia”). 
Drużynowym  mistrzem  została  „Polonia”   I   Leszno   przed  „Startem”  I  Gostyń  
i„Energetykiem” Poznań

.
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Rozszerzali  rozgrywki  nie  tylko  kręglarze  poznańscy.  Inauguracyjny  turniej 
ogólnopolski  par  mieszanych  w  Brzesku  wygrała   para   „Czarnej  Kuli”  Teresa 
Antkowiak/Jerzy Piela przed parą G. Kocan/K. Kulbacki („Rzut”). Zwycięska para osiągnęła 
też najlepsze wyniki w klasyfikacji indywidualnej.

Ogólnopolski Turniej Ognisk TKKF w Poznaniu (21-23.11. 1975 r.) cieszył się nadal 
dużym powodzeniem i zgromadził   ponad  200 zawodników. Drużynowo, zarówno wśród 
mężczyzn,   jak  i  kobiet  wygrał  KS  „Energetyk”  Poznań,  a  indywidualnie  
Z. Włodarczyk („Pogoń”) i E. Lulka („Energetyk”). 

Mistrzostwa  Polski  Kolejarzy, mające już trwałą pozycję w polskim kręglarstwie, 
rozegrano w Bierutowicach na otwarcie dwutorowej kręgielni asfaltowej w DW „Kolejarz”. 
W  punktacji  zespołowej  zwyciężył  okręg  poznański,  a  indywidualnie  Zofia  Polniak 
(Wrocław) i Stanisław Dąbrowski (Kraków). 

Na  początku  sezonu sportowego 1975/76 ze względu na zmiany organizacyjne  
w  Związku  i  przygotowania  do  funkcji  związku  ogólnopolskiego,   I   ligę  parkietową 
przemianowano na Centralną Ligę Kręglarstwa   Parkietowego,  do której zakwalifikowano 
sześć najlepszych  zespołów.  Drużyny w tej lidze startowały w czteroosobowych składach na 
200 rzutów.  Dawną II  i  III  ligę  przemianowano na  ligi  okręgowe, w których  startowały 
zespoły 6-osobowe na 100 rzutów  z  terenu  będącego  w  gestii nowo powołanych oddziałów 
w Lesznie i Poznaniu. Na asfalcie, obok istniejącej ligi, w której grały zespoły 6-osobowe na 
200 rzutów, powstała II liga z udziałem  drużyn 4-osobowych na 100 rzutów.

Mistrzostwa Polski Kolejarzy w latach 1960 - 1975

Indywidualnie
Lp
.

Rok
Miejscowość

Drużynowo - 
DOKP
(liczba 

startujących 
zespołów)

mężczyźni kobiety

1. 1960
Poznań / Warta

1. Poznań (3)
2. Kraków
3. Katowice

* *

2. 1961
Poznań / Warta

1. Poznań (2)
2. Kraków
3.

1. B.Nowacki - 
Leszno
2. H.Szrama - Poznań
3. L.Kniat - Poznań

*

3. 1962
Poznań / Warta

1. Poznań (1) * *

4. 1963
Poznań / Warta

1. Poznań (5)
2. Wrocław
3. Gdańsk

* *

5. 1964
Poznań / Warta

1. Poznań (5)
2. Wrocław
3. Kraków

1. Z.Skrzypczak - 
Poznań
2. J.Szczeblewski -   
    Poznań
3. Piotrowski - 
Leszno

1. J.Juszczak - 
Wrocław
2. *
3. *

6. 1965 1. Poznań (8) * *
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Poznań / Czarna 
Kula

2. Kraków
3. 
Wrocław/Szczecin

7. 1966
Poznań / Czarna 

Kula

1. Poznań (8)
2. Kraków
3. Wrocław

1. Z.Skrzypczak - 
Poznań
2. T.Nawrocki - 
Poznań
3. J.Zajdowicz - 
Leszno

1. J.Szulc - Poznań
2. M.Trzeciecha - 
Kraków
3. J.Juszczak - 
Wrocław

8. 1967
Ząbkowice

1. Poznań (8)
2. Wrocław
3. Szczecin

1. Z.Zasięrzny - 
Leszno
2. A.Małozięć - 
Wrocław
3. M.Zbierski - 
Poznań

1. J.Juszczak - 
Wrocław
2. B.Włodarczyk - 
Poznań
3. M.Ratajczak - 
Poznań

9. 1968
Leszno Wlkp.

1. Poznań (7)
2. Wrocław
3. Katowice

* *

10. 1969
Poznań / Lech

1. Poznań (8)
2. Wrocław
3. Kraków

1. T.Nawrocki - 
Poznań
2. Z.Zasięrzny - 
Leszno
3. P.Mroczko - 
Wrocław

1. M.Żurkiewicz 
- .........
2. J.Szulc - Poznań
3. J.Juszczak - 
Wrocław

11. 1970
Ząbkowice Śl.

1. Poznań (7)
2. Wrocław
3. Szczecin

* *

12. 1971
Kraków / 
Asklepios

1. Poznań (8)
2. Wrocław
3. Kraków

1. A.Małozięć - 
Wrocław
2. J.Zajdowicz - 
Leszno
3. K.Skoplak - 
Kraków

1. L.Czeladka - 
Kraków
2. Z. Polniak - 
Wrocław
3. K.Krystkowiak - 
Poznań

13. 1972
Ząbkowice Śl.

1. Poznań (7)
2. Wrocław
3. Kraków

* *

14. 1973
Ząbkowice Śl.

1. Wrocław (6)
2. Poznań
3. Kraków

1. A.Małozięć - 
Wrocław
2. J.Zajdowicz - 
Leszno
3. M.Andziński – P-ń

1. J.Albrecht - 
Wrocław
2. Z.Polniak - 
Wrocław
3. L.Czeladka – K-ów

15. 1974
Poznań / Lech

1. Poznań (8)
2. Wrocław
3. Kraków

1. W.Bocian - Poznań
2. M.Zbierski - 
Poznań
3. P.Mroczko - 
Wrocław

1. J.Szulc - Poznań
2. I.Długiewicz - 
Poznań
3. Z.Polniak - 
Wrocław

16. 1975
Bierutowice

1. Poznań (8)
2. Kraków
3. Wrocław

1. S.Dąbrowski - 
Kraków
2. K.Skoplak – K-ów
3. M.Zbierski – P-ń

1. Z.Polniak - 
Wrocław
2. J.Szulc - Poznań
3. I.Długiewicz – P-ń
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W  oddziale  krakowskim  pozostała  jedna  liga,  w  której  drużyny  grały  
w  składzie  6  zawodników   i   2   zawodniczki   na  100  rzutów.  Zreorganizowano  także 
mistrzostwa indywidualne na parkiecie, które odbyły się w każdym z  oddziałów,  a  najlepsi 
z mistrzostw okręgów zakwalifikowani zostali  do  rozgrywek  centralnych  o  mistrzostwo 
Pozn.ZK. Proces  tworzenia  systemu rozgrywek centralnych  i  lokalnych w tym momencie 
został praktycznie zrealizowany.

Reforma  administracyjna   kraju w czerwcu 1975 r.  stworzyła  warunki  dla  powołania 
następnego oddziału wojewódzkiego Związku. Szansę tę wykorzystano podejmując już w 
dniu  1.06.1975  r.  decyzję  o  utworzeniu  Leszczyńskiego  Oddziału  Wojewódzkiego 

Poznańskiego  Związku   Kręglarzy   (LOW 
Pozn.Z.K.).  Warunki  dla  powołania  takiego  od-
działu   woj.  leszczyńskie   spełniało,   gdyż 
dysponowało sześcioma klubami. W skład oddziału 
weszły  tylko  kluby  parkietowe,  co  zdaniem 
Pozn.Z.K.  miało  gwarantować  dalszy  rozwój  tej 
dyscypliny. Później okazało  się,  że  założenie to 
nie  sprawdziło  się  ze  względu  na  większe 
zainteresowanie  się  oddziałów  kręglarstwem 

asfaltowym.
Stanisław Krzymiński nie tylko prezesował, ale również udanie trenował – na zdjęciu z Sabiną Szymankiewicz 

Dnia 6 września 1975 r. zwołano Sejmik Założycielski Oddziału  Wojewódzkiego 
Pozn.Z.K. w Lesznie, a na jego prezesa wybrano Stanisława Krzymińskiego.
    

Tymczasem   GKKFiT,   po   memoriale   z  początku  roku  i  wcześniejszych 
zapowiedziach,  zobowiązał  Pozn.Z.K.  do  podjęcia  działań 
organizacyjnych  zmierzających  do  utworzenia  związku  ogólno-
polskiego.   Tomasz Koebsch w „Ekspresie Poznańskim” napisał 
wtedy:  „...rok  temu  jeszcze  nikt  w  GKKFiT  nie  chciał  z  nimi 
rozmawiać    odsyłając  ich  do TKKF - u....  a  dzisiaj  jest  już 
sprawa  przesądzona  i  Poznański  Związek  Kręglarzy 
przemianowany  zostanie  w   Polski   Związek   Kręglarski”.   O 
fakcie tym poinformował kręglarzy  prezes  Związku  podczas II 
Indywidualnych Mistrzostw Polski.  Pozytywną, nieocenioną rolę 
odegrał w tej sprawie pracownik Departamentu  Upowszechniania 
Kultury  Fizycznej  GKKFiT  Aleksander  Bondarczuk  (na  zdjęciu 
obok),  który  był   wielkim  rzecznikiem  utworzenia  polskiego 
związku i wielce sprzyjał w tych działaniach Prezesowi i Związkowi. 

Medaliści mistrzostw Polski w latach 1974 - 1975

PARKIET ASFALT
Ro
k

Drużynowo(CLP) Indywidualnie Drużyniowe 
mężczyzn

Indywidualnie

197
4

1. „Start” Gostyń
2. „Społem” 
Kościan
3. „Energetyk” 
Poznań

1. Z.Felenberg - 
„Społem”
2. Z.Musielak - 
„Społem”
3. Cz.Grzelczyk - 
„Społem”

- Mężczyźni:
1. Z.Karolczuk - 
„Lech”
2. K.Kulbacki - 
„Rzut”
3. G.Rudkiewicz - 
„Cz.Kula”
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- 1. J.Frąckowiak - 
„Start”
2. H.Kaczmarek - 
„Energetyk”
3. B.Witczak - 
„Energetyk”

- Kobiety:
1. L.Garczarek - 
„Lech”
2. B.Kamińska - 
„Lech”
3. T.Antkowiak - 
„Cz.Kula”

W  dniu  15  września 1975r.,  przy udziale przedstawicieli  GKKFiT, 
WRZZ  i  WKKFiT w Poznaniu, a także zrzeszonych klubów, odbył  się  Sejmik 
Sprawozdawczy Poznańskiego Związku Kręglarzy.  Przyjął  on  projekt  statutu 
Polskiego  Związku Kręglarskiego,  przedłużył  kadencję  władz o dalsze trzy 
lata przy równoczesnym nadaniu  dotychczasowemu zarządowi Związku statusu 
zarządu  głównego   i   powziął  decyzję  o  powołaniu  Poznańskiego  Oddziału 
Wojewódzkiego.

Oddział  ten założony został w dniu 30.11.1975 r., a na prezesa  POW-
Pozn.Z.K.  wybrano  Mariana  Nowaka  z  „Czarnej  Kuli”,  wiceprezesem   d/s 
organizacyjnych - Gerarda Standara, wiceprezesem d/s sport.- Stanisława Lulkę, 
który doświadczeniem zdobytym w Zarządzie Pozn.Z.K. miał służyć nowemu 
oddziałowi;  rolę  tą  spełnić  miała  również  Ewa  Lulka,  która  przeszła  na 
sekretarza oddziału.  Jak  wykazała  przyszłość decyzje te były słuszne. Oddział 
w momencie utworzenia zrzeszył 14 klubów, w tym 9 poznańskich.

Przygotowania  do  powołania  związku 
ogólnopolskiego weszły w  ostatnią  fazę w grudniu, 
koncentrując się na opracowaniu kalendarza  imprez 
jako podstawy do preliminarza  budżetowego.  Zas-
koczeniem   dla   władz  Związku  było  przyznanie 
bardzo  niskiej  dotacji  (25%  w  stosunku  do 
minimalnych  potrzeb),  co  wpłynęło  ujemnie  na 
początkową działalność Związku i rzutowało na jego 
kondycję  finansową  w  następnych  latach. 
Interwencja Prezesa u władz nie odniosła skutku, a 

powstały  rok później  w Warszawie  związek (badmintona)  otrzymał  znacznie 
wyższą dotację mimo dużo mniejszego stanu organizacyjnego.

Kręglarze   swą   aktywnością   dokonali  wyłomu  w  zadawnionych 
strukturach  polskiego  sportu,   w którym przez  ponad 20 lat  nie  powołano 
żadnej   ogólnopolskiej   nowej   organizacji  sportowej  w  randze   polskiego 
związku ( dopiero w następnych latach powołano Polski Związek Badmintona 
i Polski Związek Karate). 
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w latach 1957-1975

Uwaga: kwoty podano w starych zł (przed denominacją)

Wydarzeniem   kończącym   ten   znamienny   rok  było  pozyskanie 
pierwszych  automatów  kręglarskich.  Działania  w  tym zakresie trwały  już 
przez dłuższy okres,  a  Związek w automatyzacji  kręgielni  widział  niezbędny 
czynnik, służący dalszemu rozwojowi tego  sportu.  Z  całą mocą podkreślił to w 
uchwale  ostatni  Sejmik  Pozn.Z.K.,  gdyż  działacze  mieli  jeszcze  świeżo  w 
pamięci jedną z imprez  centralnych, podczas której w połowie zawodów płatni 
ustawiacze odmówili  dalszej  pracy. Działania Związku dla rozwiązania  tego 
problemu  zmierzały  w  dwóch  kierunkach:  zakupu  dokumentacji  na  proste 
automaty  i  zakupu  nowoczesnych  automatów dla  reprezentacyjnej   kręgielni 
„Czarnej Kuli”. Zakup dokumentacji, jak już wspomniano, doszedł  do skutku 
dzięki  pomocy  kolegów  z  CŠSR  i  WKZZ  w  Poznaniu.   Na  tej  bazie  
i  niemieckich  automatów  w  hotelu  „Kasprowy”  w  Zakopanem,  zespół 
pracowników   Zakładów   „FAEL”   w  Ząbkowicach  Śl.   skonstruował   
i   uruchomił   jeszcze  przed  końcem  roku  oryginalne  polskie   automaty. 
Poważnie  zaawansowane starania o pozyskanie używanych automatów na tory 
parkietowe dla „Polonii” miał prezes oddziału  w  Lesznie S. Krzymiński (co 
udało się mu zrealizować w 1976 r).  

Przed końcem 1975 roku zostały też zakupione szwajcarskie automaty 
firmy  „Rhim”.  Przez  trzy  lata  zabiegał  o  ich  zakup  prezes   Związku,  
a  sfinansowało  miasto  dzięki  życzliwości  prezydenta  miasta   Andrzeja 
Wituskiego. Ze względów proceduralnych i konieczne dostosowanie  kręgielni, 
uruchomienie ich odbyło się dopiero na początku 1976 r.

Rok  ten  kończył  czterdziestoletnią, z przerwami w latach 1939 - 1955, 
działalność  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy,  oraz  zamykał  wieloletnie 
działania  działaczy  o  uznanie  kręglarstwa  w   Polsce.  Prezes  i  sekretarz 
generalny  ,  główni  animatorzy  powstania   nowego   związku   napisali: 
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„  Zawiadamiamy  niniejszym,  że  Poznański   Związek   Kręglarzy  z  dniem  
1  stycznia  1976  roku  przekształcony   został  w  Polski  Związek  Kręglarski  
z siedzibą w Poznaniu. Równocześnie Związek przeszedł pod nadzór i dotację 
Głównego   Komitetu   Kultury  Fizycznej  i  Turystyki.  Zgodnie  ze  statutem, 
celem   Związku   jest   wszechstronny  rozwój  i  popularyzacja  kręglarstwa 
rekreacyjnego i  sportowego w Polsce.  Zarząd Główny,  dziękując  wszystkim, 
którzy  przyczynili  się  do  powstania  Związku  prosi   o   dalsze   życzliwe 
zainteresowanie  i  pomoc  w krzewieniu  kręglarstwa  dla  dobra  społeczeństwa 
naszego kraju”. /CEGE/

Stan organizacyjny oddziałów  wojewódzkich 
Poznańskiego Związku Kręglarzy na dzień 31.12.1975 r.

Oddział-data 
powstania

Prezes Kluby – członkowie Rok 
przystąpienia 
do związku

O/W PZK
w Krakowie
21.10.1973 r.

Franciszek C.Klinik ZRKS „Sparta” Kraków
TKKF „Asklepios” Kraków
Og. TKKF Myślenice
Og. TKKF „Alka” Kraków
Rada ZZK-TO Kraków 
Og. TKKF Brzesko
Og. TKKF Dobrzyce

VI.1973
VI.1973
X.1973
X.1973
X.1973

X.1973
X.1973
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O/W PZK
w Lesznie 
Wlkp.
1.06.1975 r.

Stanisław 
Krzymiński

MKKS „Polonia” Leszno
MOKFI „Spójnia” Leszno
SKS „Start” Gostyń
TKKF „Społem” Kościan
TKKF „Pogoń” Śmigiel

1956
1972
1956
1964
1956

O/W PZK
w Poznaniu
30.11.1975 r.

Marian Nowak KKS „Lech” Poznań
KS „Czarna Kula” P-ń
KS „Energetyk” P-ń
MOKFI „Start” P-ń
TKKF „Tramwajarz” P-ń
TKKF „Światowid” P-ń
TKKF AWF P-ń
TKKF „Elektron” P-ń
TKKF „Taxi-Klub” P-ń
TKKF „Platan” Pleszew
TKKF „Piwosz” Olsztyn
KK „Rzut” Ząbkowice Śl.
TKKF „Torpeda” Szczecin
TKKF Śrem

1956
1966
1957
1965
1970

III.1973
1974
1974

XI.1973
XI.1973
XI.1973
VI.1973

1974
1957
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Niniejszy artykuł kończy historię Poznańskiego Związku Kręglarzy. W następnych trzech artykułach, 
pod wspólnym tytułem „Rozwój kręglarstwa poza Poznańskiem w latch 1957 – 1975”omówiony 
zostanie ruch kręglarski w tym okresie w poszczególnych regionach kraju. Artykuły te zakończą 
historię kręglarstwa na ziemiach polskich przed powstaniem Polskiego Związku Kręglarskiego.
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