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ROZWÓJ KRĘGLARSTWA POZA POZNAŃSKIEM 

W LATACH 1957 - 1975 (I)

Podobnie   jak  w  Wielkopolsce,  po  1956  roku  w  niektórych  regionach  kraju 
kręglarstwo  zaczęło  się  odradzać.  Proces  ten  przebiegał   jednak  niejednakowo  
i uwarunkowany był lokalnymi tradycjami,  możliwościami  i  inicjatywą  entuzjastów tej gry. 
W  większości   tych   ośrodków   nowoczesne   formy  gry  w  kręgle  nie  były  znane  
i obowiązywały zasady gry z początku wieku. Powielano również  przekazywane z pokolenia 
na pokolenie sposoby budowy torów i produkcji sprzętu. Najchętniej grano gry kręglarskie 
popularne przed i  tuż po wojnie.  Było to wprawdzie kręglarstwo rozrywkowe,  ale   coraz 
częściej zastępowano je nowoczesnymi formami. Nie bez znaczenia  był  tu przykład klubów 
wielkopolskich oraz działania Poznańskiego  Związku Kręglarzy.  Nowopowstające ośrodki 
przyjmowały niemal z reguły nowe wzory gry. W ośrodkach w których kręgle  pojawiły się 
po raz pierwszy, od razu stosowano sportowe zasady gry.

Reaktywowanie kręglarstwa w Małopolsce
W okresie przedwojennym ośrodkiem szczególnie aktywnym był Kraków. Po wojnie 

życie  sportowe w tym mieście  koncentrowało  się  głównie na kręgielni  w piwnicy Domu 
Kolejarza przy ul. Św. Filipa. Podtrzymały je, a później rozwinęły, organizowane od 1960r. 
mistrzostwa   Polski   kolejarzy.  Od  kolejarzy  krakowskich  wyszła  też  inicjatywa 
reaktywowania kręglarstwa sportowego w tym regionie.  Sprzyjało temu zainteresowanie się 
kręglarstwem,  jako  nową formą   rekreacji  Zarządu  Wojewódzkiego  TKKF w  Krakowie. 
Umożliwiło  to  działanie kręgielni w Myślenicach, Brzesku-Okocimiu (na zdjęciu poniżej)
 i Tarnowie,  przy  których  tworzyły  się  Ogniska TKKF z sekcjami kręglarskimi.    
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Grali   nadal   pracownicy   Zakładów   Tytoniowych  w  Krakowie,  którzy  -  po 
likwidacji  starej kręgielni przy ul. Dolne Młyny--zbudowali  nową  na  terenie  zakładu przy 
al. Jana Pawła II nr 152, najpierw  jednotorową,  a  w 1975r. poszerzoną do dwóch torów o 
nawierzchni ksylolitowej. 

``````````Z inicjatywą utworzenia  pierwszej  po wojnie organizacji kręglarskiej  w  Krakowie 
wystąpiła  grupa działaczy pod koniec 1963 r. Byli w niej: Franciszek Czesław Klinik, Janusz 
Manek, Antoni Pietruszka ( z Krakowa),  oraz  Jan Proszek (Myślenice) i Stanisław Stoliński 
(Brzesko). Na początku  1967 r.  nawiązała ona kontakt z Poznańskim Związkiem Kręglarzy, 
który pospieszył z pomocą organizacyjną, przesyłając wzory  statutu i  regulaminów  oraz 
delegując Józefa Szczeblewskiego  dla  zorientowania  się w ogólnej sytuacji kręglarstwa  
w Małopolsce.  W efekcie doszło w dniu 14.05.1967 r. w Brzesku do zebrania na którym 
założono Krakowski Okręgowy Związek Kręglarzy z siedzibą w Brzesku - Okocimiu. 

Na prezesa KOZK wybrano najbardziej zasłużonego dla kręglarstwa małopolskiego 
działacza  -  Franciszka   Czesława   Klinika  ("Asklepios"  Kraków)5/,  a  na  wiceprezesów: 
Tadeusza   Bronowskiego (ZO  ZZK Kraków),  Stanisława Stolińskiego (TKKF Brzesko)  
i Antoniego Pietruszkę ("Sparta"Kraków).

Obok PKP, duże zasługi dla kręglarstwa ma też Krakowskie  TKKF, które pomogło 
działaczom  ogniska  w  Brzesku  podjąć  w  1962  r.  trud   wyremontowania  przedwojennej 
kręgielni "Sokoła" przy pawilonie  gastronomicznym. Oddano go do użytku w dniu 10.10. 
1965 r. Najaktywniejszymi kręglarzami Brzeska byli: Baczyński, Bartyzel, Gdawski, Hebda, 
Kubala, Niedzielski i Rzenno, a wśród młodych: Kowalczyk,  Osiński,  R. Puchalski, Rzepa, 
S. Stoliński, Świątkowski. 

Również   w  Myślenicach  znaleźli  kręglarze  opiekę  pod  sztandarem  TKKF.  
Na oddanej do użytku w 1955 r. na Zarabiu dwutorowej kręgielni  Powiatowego  Ośrodka 
Sportu,  Turystyki   i  Wypoczynku  działało   Ognisko TKKF. Nowy obiekt  zastąpił  jedyną 
pozostałą po działaniach  wojennych jednotorową kręgielnię o nawierzchni iłowej  na  Skałce, 
której  właścicielem był  Z.  Kubiczek.  Kręgielnia  istniała  do  1971 r.,  a  najaktywniejszymi 
kręglarzami byli: Bicz, Dziadek, Dzieża, A. Kowalski, Z. Kubiczek, Murzaki i J. Proszek.
 (na zdjęciu)

W   Krakowie   kręglarze   skupili   się  w  dwóch  grupach:  jedna 
działała w klubie "Sparta" przy Zakładach Przemysłu Tytoniowego, a  druga 
w  Ognisku TKKF "Asklepios" przy Szpitalu Kolejowym (z kręgielnią  w 
Domu  Kultury  Kolejarzy  przy  ul.  Filipa).  
Do czołowych działaczy i kręglarzy należeli: w "Sparcie" - Tadeusz Czop, 
Adam  Kosiec, Roman Macheta (prezes), Janusz Manek, Antoni Pietruszka i 
Juliusz  Uchacz,  a  w  "Asklepiosie"-  Bronisław  Dąbrowski,  Franciszek 
Czesław Klinik, Mieczysław Legendziewicz, Lech Ostrowski i Jan Pelc.
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Związek  z dużym zapałem przystąpił do działania organizując  już  w  pierwszym 
roku  indywidualne  mistrzostwa  okręgowe  i  stałe   rozgrywki  ligowe.  W 1968r.,  wzorem 
Ząbkowic  Śl.,  Ognisko  TKKF   "Asklepios"  przy  udziale  KOZK  zorganizowało  
I  Ogólnopolski  Turniej  Kręglarski.  Pierwszy  turniej  zgromadził  wszystkich  kręglarzy 
południowej Polski, a wygrali go zawodnicy Brzeska. Zasługą  tego turnieju było rozpoczęcie 
procesu integracyjnego środowiska kręglarskiego regionu. 

W  działalności  organizacyjnej  zarząd  KOZK  napotykał  na  wiele  trudności, 
zwłaszcza ze strony władz w zarejestrowaniu Związku. Złożone w WKKFiT dokumenty do 
zaopiniowania nie zostały rozpatrzone.  Pragnąc  częściowo  chociażby zalegalizować swe 
działania  działacze  krakowscy  skorzystali  z  opieki TKKF. Dzięki życzliwości  ZW TKKF 
utworzyli przy nim Sekcję Kręglarską. Niestety 
TKKF  zainteresowany  był  popieraniem 
wyłącznie  działalności  rekreacyjnej   i   żądał 
aby   ogniska  działały  wielotorowo,  a  nie 
koncentrowały się wyłącznie na grze w kręgle. 
Tymczasem działalność  kręglarzy  krakowskich 
nabierała coraz bardziej charakteru sportowego, 
czego   przejawem   był   m.in.  liczny  udział 
zespołów  krakowskich  w  I  Ogólnopolskim 
Turnieju Par o "Puchar Poznania" w 1970 r. (na 
zdjęciu: Fr Cz. Klinik na „Pucharze Poznania”)

Rozwijając  działalność  sportową  równocześnie starano się poprawić stan bazy.  
W tym celu w 1970 r. zmodernizowano kręgielnię  w  Brzesku wyposażając ją w dwa tory 
pokryte płytami z tworzywa  sztucznego,  na której zainaugurowano turniej par mieszanych.  
W  1975 r. włączono tę imprezę do kalendarza imprez centralnych Poznańskiego Związku 
Kręglarzy.

Rok później, dzięki pomocy ZO ZZK, przebudowano na dwutorową o nawierzchni 
asfaltowej kręgielnię przy ul. Filipa. Zastąpiła ona zlikwidowany obiekt w Myślenicach, który 
do  tego  momentu  był  głównym  ośrodkiem  rozgrywek  okręgowych.  Otwarcie 
zmodernizowanej kręgielni  połączono  z rozegraniem po raz pierwszy w Krakowie w dniach 
13-14.03.1971r. Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego z  udziałem "Pionira" Subotica 
(Jugosławia) oraz drużyn z Poznania, Leszna i okręgu.

Na  początku lat siedemdziesiątych rozpoczęła się efektywna  współpraca  Krakowa 
i Poznania. Objęła ona także rywalizację  sportową,  w  której  dominowali poznaniacy, choć 
w dniu 29.03.1972 r.  niespodziewanie przegrali, nie mogąc sobie poradzić z nienajlepszymi 
technicznie torami kręgielni przy ul.Filipa.

W   dniu  25.05.1972  r.  pierwsze  cztery  osoby  z  Krakowa  uczestniczyły   
w  ogólnopolskim  kursie  sędziowskim  w Poznaniu, a w dniach  20  i 21.01.1973 r. odbył się 
pierwszy w Krakowie kurs na stopień  sędziego  kręglarstwa  sportowego,  który  ukończyło 
15 osób. Spośród nich wyłoniło się później Okręgowe Kolegium Sędziów. Kurs i egzamin 
przeprowadzili G. Cwojdziński i S. Przybylski. 

Zdesperowany   trudną   sytuacją   bazową i  oporami  stawianymi  przez   władze  
w zbudowaniu nowej kręgielni, jak również nie zarejestrowaniem Związku pomimo upływu 
pięciu  lat  od  jego  powołania,  prezes  Ogniska  TKKF  Jan  Proszek  skierował  skargę  do  
ówczesnego I sekretarza KC  PZPR Edwarda Gierka. Został wezwany przez Urząd Spraw 
Wewnętrznych  do   przedstawienia  tematu  przewodniczącemu  WRN,  po  czym  otrzymał 
wyjaśnienie  pisemne  z  uwagami,  że  USW  nie  otrzymał  projektu  statutu  Związku  do 
zatwierdzenia  i  że  kręglarstwem winien  zająć  się  ZW TKKF. Sprawa nie  osiągnęła  więc 

3



biegu po myśli kręglarzy krakowskich,   ale  efektem  interwencji  J. Proszka  było  podjęcie 
12.11.1973 r. budowy nowej kręgielni z zapleczem w Myślenicach. Jej budowa nie została 
jednak nigdy dokończona. Wobec  takiej  sytuacji kręglarzom krakowskim nie pozostało nic 
innego jak zjednoczyć się z kręglarzami poznańskimi.

Dnia   15.09.1973  r.,  w  trakcie  Ogólnopolskiego  Zjazdu  Kierowników   Klubów 
Kręglarskich,  w  poczet członków Poznańskiego Związku Kręglarzy przyjęty został ZRKS 
"Sparta"  Kraków,  a  po  załatwieniu  spraw  formalnych  w  dniu  21.10.1973  r.  powołano 
Krakowski Oddział Wojewódzki Poznańskiego Związku Kręglarzy z siedzibą  w Krakowie 
(w miejsce zlikwidowanej Sekcji Kręglarskiej  przy ZW TKKF). Prezesem Oddziału został 
Fr.Cz.Klinik. Zjednoczenie kręglarzy krakowskich i poznańskich stało się faktem. 

Dnia   28.10.1973  r.  na  Sejmiku  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy  w  poczet 
członków Związku  przyjęto  pozostałe  kluby  z  regionu   krakowskiego:   Ogniska   TKKF 
„Alka”  i  "Asklepios"  z  Krakowa,  Ogniska   TKKF Brzesko,  Dobczyce  i  Myślenice  oraz 
Ognisko Rady ZZK Kraków- Prokocim.

Postawiona   przed   faktami   dokonanymi  władza  rejestracyjna  musiała   przyjąć 
wniosek  KOW - Pozn.Z.K.  z  dnia 5.12.1973 r. i pismem z  26.01.1974 r.  zezwoliła  na 
jego działalność. W ten sposób kręglarze  krakowscy  uzyskali  osobowość prawną i mogli 
działać jako  jednostka  samodzielna w ramach Pozn.Z.K.. Oddział mógł od tego  momentu 
kontynuować działalność sportową, niezbyt mile widzianą do tego czasu w ZW TKKF. 

Jeden z pierwszych turniejów po modernizacji kręgielni „Asklepiosa” Na zdjęciu od lewej:  
Wiceprezes KOW Pozn.Z.K Bieńczyk, prezes F. Cz. Klinik, sekretarz Pozn.Z.K. E. Nowicka 

 i A. Pietruszka 

W 1974 r. kręglarze krakowscy działali bez stałego wsparcia finansowego.  Obiecane 
na początku roku środki, po osobistej interwencji Prezesa Związku,  oddział otrzymał dopiero 
w   1975  r.,  w  tym  na  modernizację  kręgielni  "Sparty"  i  rozpoczęcie   budowy  nowego 
wielotorowego obiektu  dla  tego klubu.  Pewną pomoc uzyskano również  na budowę bądź 
przebudowę kręgielni w  Dobczycach, Myślenicach , Nowej Hucie i Tarnowie. Perspektywy 
rozwoju kręglarstwa w regionie były więc pomyślne. 

Oddział   Wojewódzki  organizował  nadal  mistrzostwa  indywidualne  i  drużynowe 
okręgu, przy czym po raz pierwszy w 1974 r. odbyły  się  one systemem dwustopniowym: 
eliminacje-finał w konkurencji juniorek, juniorów, kobiet i mężczyzn. Łącznie startowały w 
nich 62 osoby. W rozgrywkach ligowych od sezonu 1974/75 zwiększono liczbę rzutów dla 
mężczyzn z 60 do 100, a dla kobiet z 40 do 60. 
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Dużym  sukcesem  kręglarstwa krakowskiego oraz widomym znakiem rozwijającej 
się współpracy ze środowiskiem poznańskim było doprowadzenie  do  pierwszego  meczu 
międzyokręgowego  juniorów młodszych  (do 18 lat).  Mecz ten rozegrano 17.03.1974 r.  
w Krakowie.  Niespodziewanie  wygrał  Kraków o 44  pkt.  W następnym roku zawody  te 
rozegrano jako trójmecz z udziałem reprezentacji Ząbkowic Śląskich (na zdjęciu poniżej)

Dobrze   wypadli 
kręglarze  krakowscy  
w  I  Indywidualnych 
Mistrzostwach  Polski 
Seniorów.  Zawodnicy 
"Sparty":  Ewa  Pietruszka  i 
Lucyna   Ważny  oraz 
Andrzej  Lusina  zajęli 
odpowiednio  7,  8  i  8 
miejsce.

Wkrótce   zawodniczki 
krakowskie  zostały 
powołane  do 

reprezentowania  barw  związkowych.  W  dniu  15.12.1974  r.  Ewa 
Pietruszka i  Mieczysława Skinderowicz ("Sparta") udanie wystąpiły w 
reprezentacji Poznania podczas Meczu Miast Targowych w Brnie, a na 

II Międzynarodowym  Turnieju  Kręglarskim  w  Radenci  (Jugosławia 
13-14.04.1974  r.)  
E.  Pietruszka  wystąpiła  w  reprezentacji  Polski   (jako   pierwsza 
zawodniczka Krakowa)(na zdjęciu obok). Uzyskany przez nią rezultat 
(411 pkt) był nowym indywidualnym rekordem Polski, a w parze z Z. 
Karolczukiem(  "Lech"  Poznań)  wynikiem  1191  pkt  ustanowiła  także   rekord   kraju.   
W  dniach  9  -  10.11.1974  r.  Lucyna  Ważny  ("Sparta)"   reprezentowała   Polskę  na  I 
Międzynarodowym  Turnieju  Kręglarskim  Juniorów  w  Budapeszcie,  zajmując  13  miejsce 
wśród 19 zawodniczek z 8 państw. 

Niezłe sukcesy sportowe odnieśli młodzi kręglarze krakowscy w I Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w 1974r. w Ząbkowicach  Śląskich  prezentując  już  dobre 
umiejętności.  Tytuł  I  wicemistrzyni  Polski  zdobyła  E.  Pietruszka  ("Sparta"),  a  wśród 
-juniorów Jerzy Kurzawa ("Asklepios") był piąty.( na zdjęciu poniżej)

Krakowska  "Sparta" w dniach 14 - 15.12.1974 
r. wystartowała w po  raz  pierwszy zorganizowanych 
Drużynowych Mistrzostwach Polski.   Uplasowała  się 
na  czwartym  miejscu. Natomiast w silnie obsadzonym 
"Pucharze  Poznania"  zajęła  pierwsze  miejsce  przed 
faworyzowaną drużyną "Czarnej Kuli". 

Kręglarze  krakowscy  uczestniczyli  we 
wszelkich  poczynaniach  szkoleniowych   Pozn.Z.K.. 
Podczas   pierwszego  kursu  instruktorów  kręglarstwa 
sportowego  w  dniach  17 -30.04.1974 r. w Poznaniu 
uprawnienia   uzyskało  9  osób,  w  tym  jedna  kobieta.  Podczas
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I  Centralnego   Kursu   Sędziów  Kręglarstwa  Sportowego  w  dniach  21-24.11.  1974  r.  
w Poznaniu uprawnienia sędziego klasy I uzyskał Adam Kosiec, a klasy III - 23 osoby.

Kręglarstwo w regionie krakowskim w ciągu dwóch lat stanęło na dość mocnych 
podstawach  organizacyjnych,  stając  się  drugim po  Poznaniu   centrum  zorganizowanego 
kręglarstwa sportowego w Polsce. Ogromna w tym zasługa działaczy krakowskich z Fr. Cz. 
Klinikiem   na  czele.  Do  zbudowania  tych  podstaw  przyczyniło  się  także  przychylne 
stanowisko  ówczesnych  władz  Pozn.Z.K.  i  osobiste  zaangażowanie   prezesów.   Nie  bez 
znaczenia,  a  w  wielu  przypadkach  wręcz  decydujące,  było  zainteresowanie  kręglarstwem 
organizacji  związkowych  kolejarzy  oraz  życzliwy  klimat  władz  ZW  TKKF,  
w połowie  lat  siedemdziesiątych  także WKKFiT i WFS. Władze okręgu umiały  również 
zainteresować kręglarstwem środki masowego przekazu. 

Słabszą   stroną  był  niedostatek  i  zły  stan  obiektów  sportowych.   Wszystkie 
kręgielnie  miały  szereg  uchybień  technicznych,  nie   posiadały  automatów. 
Najnowocześniejsza  w  kraju,  wybudowana  przez   firmę   Vollmer   w  połowie  1973  r, 
trzytorowa  kręgielnia  w  Hotelu  "Kasprowy"  w  Zakopanem,  przez  wygórowane  żądania 
finansowe  była  niedostępna  dla sportu. Stan bazy, jak również gra na małą  liczbę  rzutów  
i  brak tradycji metodycznej pracy treningowej, którą podjęto w pewnym stopniu dopiero po 
trenerskim  kursie   centralnym,  wywarły  ujemny  wpływ  na  poziom  kręglarstwa 
krakowskiego./CEGE/
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