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MARZENIA POKOLEŃ SIĘ SPEŁNIAJĄ -
ENTUZJAZM PIERWSZYCH LAT ZWIĄZKU

Działalność organizacyjna Związku do I Krajowego Zjazdu Delegatów (1976 – 1978)

Pisząc artykuły o historii kręglarstwa w Polsce do 1976 roku opierałem się na mojej pracy  
doktorskiej,  w  której  zdarzenia  i  fakty  historyczne  były  dosyć  szczegółowo  dokumentowane  
w przypisach, stąd tych przypisów nie zamieszczałem w publikowanych artykułach.

Ponieważ jednak, na dziś, brak naukowego opracowania dotychczasowej historii Polskiego  
Związku Kręglarskiego, pisząc o niej starać się będę zamieszczać nieco przypisów. Historię Związku  
do  1982  roku  oparłem  na  pisanym,  praktycznie  na  bieżąco,  moim  opracowaniu,  które  jest  
w maszynopisie - „Sport kręglarski w Polsce” (II) 1972 –1982. oraz sprawozdaniach z Krajowych  
Zjazdów  Delegatów  i  wydawanych  „Informacjach”  i  „Komunikatach  PZK”.Z  racji  funkcji  
i  zaangażowania  byłem w ówczesnych latach inspiratorem lub wręcz  bezpośrednim wykonawcą  
opisywanych w pierwszej mojej prezesowskiej kadencji działań. Stąd często niezręcznie jest mnie  
opisywać te wydarzenia i chwalić się nimi, ale dla historycznej prawdy trzeba to opisać. Natomiast  
chciałbym  zaznaczyć,  że  bez  działaczy  i  pracowników,  często  w  tej  historii  bezimiennych,  nie  
dokonałbym tego co dziś  możemy kontynuować – niech opis tamtych wspólnych naszych działań  
będzie moim podziękowaniem  im za to. Grzegorz Cwojdziński..

Pierwsze  lata  działalności  Związku  wyróżniały  się  dużym  dynamizmem  działań 
organizacyjnych i sportowych. Wszystko trzeba było organizować od nowa, aby działać jak 
normalny,  ogólnopolski  związek  sportowy.  Zbudowaliśmy  podwaliny  pod  działanie 
Polskiego Związku Kręglarskiego teraz trzeba było nie tylko kontynuować tą działalność dla 
rozwoju tej dyscypliny we wszystkich jej formach, ale także zbudować jej trwałe podstawy 
organizacyjne.

Sprzyjało  temu  przyznanie  przez  Główny  Komitet  Kultury  Fizycznej  i  Turystyki 
pierwszej  stałej  dotacji  umożliwiającej  równocześnie  zatrudnienie  pierwszych  stałych, 
etatowych pracowników1: sekretarza generalnego – pełny etat oraz kierownika wyszkolenia 
i głównego księgowego na ½ etatu. Wreszcie Związek miał pracowników etatowych. Dzięki 
udostępnieniu  nieodpłatnie  przez  „Czarną  Kulę”  dwóch  pokoi  –  większe  biuro  i  po 
dokooptowaniu do składu, w miejsce  oddelegowanych działaczy do utworzonego Oddziału 
Wojewódzkiego w Poznaniu, pierwszy Zarząd Główny PZK w składzie:
Prezes – inż. Grzegorz Cwojdziński, Sekretarz generalny – Elżbieta Nowicka , Wiceprezes ds. 
organizacyjnych – mjr Andrzej Nowicki,  Wiceprezes  ds. sportowych – Edward Ludwicki, 
Wiceprezes  ds.  sędziowskich  –  Stanisław  Przybylski,   Z-ca  sekretarza  –  mgr  Krystyna 
Krystkowiak, skarbnik – Józef Gibowski, jako Prezydium oraz jako przewodniczący komisji: 
szkoleniowej - inż. Jerzy Krukowski, propagandy i wydawnictw – red. Wojciech Michalski, 
statystyki – Irena Długiewicz, technicznej – inż. Bernard Podgórski, kręglarstwa asfaltowego 
–  inż.  Marian  Nowak,  kręglarstwa  parkietowego  –  Stanisław  Krzymiński,  kręglarstwa 
rekreacyjnego  –  mgr  Ryszard  Burgiel,  wychowawczej  –  Franciszek  Czesław  Klinik. 
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Bolesław Wiśniewski.

Biuro Związku rozpoczęło pracę w składzie: Sekretarz generalny – Elżbieta Nowicka 
(etat),  Kierownik  Wyszkolenia  –  mgr  Andrzej  Łuczak  (1/2  etatu),  Główny  Księgowy  – 
Witold Witucki (1/2 etatu) do 30.09.1976r., w okresie 01.10.1976 – 31.08.1977r. – Zbigniew 
Sammler,  od  01.09.1977 –  31.01.1978r.  –  Marian  Koch,  a  od  01.02.1978r.  do  Zjazdu  – 
Henryk Burzyński. Częste te zmiany spowodowane były zbyt niskim wynagrodzeniem lub nie 
zadawalającą pracą osób zajmujących to stanowisko  
1 Wysokość  przyznanej  dotacji  niestety była  o ca 50 tys.  niższa niż  dotychczas  wypracowywana  
w 1975r. samodzielnie  przez Poznański Związek Kręglarzy,  a równocześnie niższa niż powołanego 
równocześnie  Polskiego  Związku  Badmintona  –  co  stało  się  natychmiastową  interwencją  Prezesa 
Związku – zrekompensowano nam to nieco w przyznanych środkach na sprzęt kręglarski.
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Ponadto  dla  przygotowania  w  perspektywie  dalszych  oddziałów  wojewódzkich 
powołano tzw. Pełnomocników ZG PZK ds. utworzenia oddziałów: Józefa Glabiszewskiego 
z  Ząbkowic  Śląskich  dla  woj.  wałbrzyskiego  i  sąsiednich,  inż.  Włodzimierza  Filipczaka  
z Olsztyna dla woj. olsztyńskiego i sąsiednich, Janusza Czumaja z Ursusa k/Warszawy dla 
woj. warszawskiego i okolic oraz Stanisława Stolińskiego z Brzeska dla woj. tarnowskiego 
i okolic.

W ciągu omawianego okresu nastąpiły pewne zmiany w składzie Zarządu Głównego, 
i tak: w dniu 26.06.1977r. nastąpiła zamiana na funkcji Wiceprezesów: Stanisław Przybylski 
objął sprawy sportowe, a Edward Ludwicki sędziowskie. Od  dnia 15.09.1978r. skarbikiem 
został  inż.  Janusz  Kubiak.  Zmienili  się  także  przewodniczący  poszczególnych  komisji 
problemowych: od maja 1978 r. komisję szkoleniową poprowadził Andrzej Łuczak, komisję 
propagandy i  wydawnictw  – od  01.09.1976r.  Ryszard  Bonk,  a  następnie  od 25.06.1978r. 
kierował nią osobiście prezes - Grzegorz Cwojdziński. Zmiana nastąpiła również na funkcji 
przewodniczącego komisji  technicznej,  którą z dniem 01.09.1976r.  poprowadził  inż.  Jerzy 
Gabryelewicz, komisji kręglarstwa rekreacyjnego którą objął od 01.10.1976r. Henryk Flieger, 
z dniem 25.06.1978 r. przewodniczącym utworzonego Głównego Kolegium Sędziów został 
mgr Bronisław Bednarek.

Przejściowo od 26.06.1977r. do 26.06.1978r. funkcję wiceprezesa ds. sędziowskich 
przemianowano  na  wiceprezesa  ds.  oddziałów  wojewódzkich  i  pełnomocników  do  ich 
utworzenia.  Wszystkie te dynamiczne zmiany miały zapewnić lepszą pracę organizacyjną  
i szkoleniową Związku. W tym celu, pragnąc dalej usprawnić pracę Związku, na podstawie 
ponad dwuletnich doświadczeń,  zdecydowano w dniu 26.06.1978r.  tytułem eksperymentu, 
do  czasu  I  Krajowego  Zjazdu  Delegatów,  który  zaplanowano  na  początku  1979  roku, 
wprowadzić pewne innowacje w składzie Prezydium i całego Zarządu. Prezydium ZG PZK 
powiększono z 7-miu do 11-stu osób tworząc odrębne funkcje Kapitanów Związkowych ds. 
kręglarstwa asfaltowego2 i parkietowego oraz członków ds. szkoleniowych – mgr Andrzeja 
Łuczaka i ds. organizacyjnych – Zdzisława Wołoszyna..  Kapitanowie Związkowi,  którymi 
zostali mianowani Irena Długiewicz (asfalt) i Ryszard Bonk (parkiet) przejęli pełen zakres 
spraw związanych z prowadzeniem rozgrywek sportowych szczebla centralnego.  

Do szerokiego składu Zarządu dokooptowano dotychczasowych pełnomocników ds. 
utworzenia oddziałów. Eksperymenty te, jak wykazał czas były,  zwłaszcza dla Prezydium, 
korzystne  i  przyczyniły  się  do  sprawniejszego  i  bardziej  efektywnego  działania   całego 
Związku, a część z poczynionych zmian kontynuowano w latach następnych.

W  okresie  sprawozdawczym  wyposażono  biuro  ZG  PZK  w  niezbędne  meble, 
maszyny do pisania, zakupiono magnetofon i rzutnik automatyczny. Przygotowano społeczną 
pracą  Prezesa  i  Sekretarza  generalnego  słowno-muzyczny,  ilustrowany  przeźroczami, 
program audiowizualny  o  sporcie  kręglarskim,  prezentowany  dla  celów  rozpropagowania 
naszego sportu.

W  dniu  28  grudnia  1976r.  na  apel  Mieczysława  Musiała  podjęto  akcję  zbiórki 
środków  finansowych  na  sztandar  związkowy.  Projekt  sztandaru  przygotowali  wspólnie: 
Grzegorz  Cwojdziński,  Jerzy  Krukowski  i  Marian  Malusi,  a  pierwsze  jego  egzemplarze 
uszyła  bezpłatnie  teściowa Prezesa3.  Wcześniej  ten zespół,  na podstawie przedstawionych, 
przygotowanych  bezinteresownie,  przez  znanego  artystę  plastyka  Zbigniewa  Kaję,  kilku 
propozycji znaczka organizacyjnego Związku, opracował ostateczną jego wersję używaną po 
dzień dzisiejszy. Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego PZK odbyło się dopiero 14 
lutego 1976 roku, gdyż przez cały styczeń i luty  trwały intensywne prace przy montażu na 
kręgielni  „Czarna  Kula”  automatów  do  ustawiania  kręgli,  produkcji  szwajcarskiej  firmy 
„Rhiem”. Gośćmi tego posiedzenia byli: Aleksander Bondarczuk z GKKFiT, Wicewojewoda 
Poznański – Zofia Dąbrowska, Jerzy Kiszyński – dyrektor WKKFiT Poznań oraz zasłużeni 
działacze sportu kręglarskiego. Wicewojewoda wręczyła kręglarzom, pierwsze w historii tego 
2 Obecnie nazywanego kręglarstwem klasycznym.
3 Wanda Rudkiewicz - krawcowa
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sportu  wyróżnienia:  „Za  zasługi  dla  rozwoju  woj. 
poznańskiego”  otrzymali   Grzegorz  Cwojdziński,  Józef 
Gibowski i  Jerzy Krukowski  (na zdjęciu obok),  a  Elżbieta 
Nowicka, Stanisław Przybylski i Stanisław Lulka otrzymali 
„Odznaki  Honorowe  m.  Poznania”;  szereg  działaczy 
wyróżniono Honorowymi Dyskami  WKKFiT.

O  automaty  dla  „Czarnej  Kuli”  zabiegał  od  trzech  lat 
Prezes  Związku  mając  zagwarantowane  środki  na  ten  cel 
przez  Prezydenta  Miasta  Andrzeja  Wituskiego.  Trudność 
polegała,  na  otrzymaniu  ,  z   GKKFiT4 tzw.  „limitu 
dewizowego”, a o co wówczas nie było łatwo. Pomoc wielu 
osób, a przede wszystkim: Jadwigi Stec z GKKFiT, Grażyny 
Dubiskiej  i  Andrzeja  Woysyckiego  z  Centrali  Handlu 
Zagranicznego „Varimex” umożliwiły zrealizować tę wielką 
sprawę dla całego polskiego kręglarstwa.  Dzięki temu wreszcie  dysponowaliśmy pierwszą 
zautomatyzowaną kręgielnią czterotorową na poziomie światowym. 

Trudności zakupu automatów polegały wówczas na tym, że, tzw. limit dewizowy nie 
mógł być wykorzystany na zakup w RFN oraz, że przyznano go w październiku i musiał on, 
pod groźbą przepadnięcia  wykorzystany do końca roku.  Udało się  to  dzięki  energicznym 
staraniom Związku, życzliwości firmy „Rhiem” i pomocy wspomnianych osób. W dniu 31 
grudnia 1975r. automaty znalazły się na granicy, a pieniądze u producenta.

Kręgielnia  „Czarnej  Kuli”  miała  być  pierwszą  sportową  automatyczną  kręgielnią  
w kraju, ale powyższe procedury spowodowały, że wcześniej zainstalowano takie automaty 
w nowo wybudowanym hotelu „Giewont”5 w Zakopanem, a przede wszystkim już w dniu 6 
grudnia  1975  roku  uruchomiono  dwa  automaty  produkcji  polskiej,  niezwykle  prostej  
i  niezawodnej  konstrukcji,  opracowanej  przez  pracowników  Dolnośląskich  Zakładów 
Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej „FAEL” w Ząbkowicach Śląskich. Projektantem ich był 
zespół inż. Andrzej Białas, Stanisław Barski i Marian Krupa. Bezpośrednimi wykonawcami 
był  zespół  pracowników  tych  zakładów  pod  kierunkiem  Stanisława  Barskiego,  który 
przepracował  przy  tym  zadaniu  wiele  godzin  społecznie6 Projekt  oparto  na  konstrukcji 
automatów f-my „Volmer” zainstalowanych w Zakopanem oraz przekazanej przez Związek 
dokumentacji zakupionej już w 1973r. od czeskiego klubu „Jiskra”.Hoŕice. 

Ponieważ,  pomimo  życzliwości  dyrekcji  „FAEL-u”  do  tematu,  a  szczególnie  dyr. 
nacz.  Lucjana  Węgla,  nie  udało  się  jej  skłonić  do  produkcji  chociażby  niewielkiej  partii 
automatów, Prezes Związku zabiegał o podjęcie ich produkcji przez jakieś z  poznańskich 
przedsiębiorstw,  widząc  w tym  najskuteczniejszą  drogę  dla  upowszechnienia  kręglarstwa. 
Dzięki  swoim  znajomościom  i  życzliwości  kierownictwa7 Biura  Zakładów  Systemów 
Automatycznych ”Meramont” w Poznaniu udało się opracować projekt takich automatów8 

wzorując  się  na  automatach  szwajcarskich  zainstalowanych  na  kręgielni  ”Czarnej  Kuli”. 
Wykonanie  pierwszych  czterech  automatów  na  podstawie  tej  dokumentacji  powierzono 
Zakładowi Prototypowemu :”Mera-Zap-Montu” we Wrześni9, a dalsze  Fabryce Części do 
Maszyn  Włókienniczych  „Kalimet”  w Kaliszu  oraz  oddziałowi  „Meramontu”  w Ostrowie 
Wlkp. z przeznaczeniem ich m.in. na budowaną pierwszej kręgielni dla Milicji w Kaliszu. 
Podjęto  również,  dzięki  staraniom  inż.  Karola  Mracznego,  wykonania  automatów  na 

4 Obecnie Ministerstwo Sportu
5 niestety, jak się później okazało, pomimo starań Związku, nie można było z nietypowej trzytorowej 
tej kręgielni skorzystać dla celów sportowych
6 „Otwieramy erę automatyzacji” - artykuł G. Cwojdzińskiego w „Komunikaty Poznańskiego Związku 
Kręglarzy” nr 5, grudzień 1975r. str.28
7 a zwłaszcza dyr. Jerzego Przybylskiego
8 wykonał zespół: inż. Jerzy Gabryelewicz, mgr inż. Szymański, mgr inz. J. Mencel i Krzysztof Rolski
9 dla KKS „Lech” ze środków otrzymanych przez PZK z GKKFiS.
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podstawie  dokumentacji  z  „FAELU”.  w  „Metalchemie”  w  Kędzierzynie,  dla  powstającej 
kręgielni w tym mieście10, Równocześnie prowadził prace nad skonstruowaniem automatów, 
zwłaszcza dla torów parkietowych, według własnego pomysłu, były zawodnik „Czarnej Kuli” 
– Krzysztof Rolski11 w założonym przez siebie prywatnym Zakładzie Elektromechanicznym, 
a  inż.  Roman Macheta  zabiegał  o wykonanie  wg własnego projektu automatów dla RKS 
„Sparta” Kraków.

Stanisław  Krzymiński,  prezes  okręgu  leszczyńskiego,  dzięki  dobrym  kontaktom  
z  kręglarzami  z  NRD sprowadził  kilka  używanych  automatów,  które  zainstalowano  jako 
pierwsze  w  Lesznie.   W ten  sposób  już  na  koniec  1978  roku  w Polsce  działało  już  20 
automatów kręglarskich, podczas gdy w momencie powstania PZK były czynne tylko dwa.

Drugim tematem, o który zabiegał Związek, była poprawa stanu technicznego naszych 
torów  kręglarskich  i  zgodnie  z  trendem  europejskim  wykonywanie  ich  z   tworzywa 
sztucznego.  Dzięki  zabiegom  osobistym  Prezesa  nawiązano  kontakt  ze  specjalistą 
nawierzchni z tworzyw sztucznych z Instytutu Techniki Budowlanej w  Warszawie – mgr inż. 
Zbigniewem  Rydzem,  który  opracował  technologię  dla  torów  kręglarskich  o  nazwie 
„Torplast”.  Pierwszą  kręgielnią   pokrytą  tym tworzywem była  kręgielnia  w Kędzierzynie 
Koźlu12.

Dzięki swoim zabiegom Związek otrzymał z GKKFiS dotację na zakup materiałów na 
pokrycie 40 torów  wykładziną z tworzywa sztucznego13, co miało doprowadzić do tego, że 
wszystkie kręgielnie miałyby taką samą nawierzchnię, podczas gdy do tej pory każdy obiekt 

miał  inną z innych materiałów.   Na koniec 1978r. udało się 
pokryć  12  torów,  a  mogłoby  być  ich  więcej  gdyby  nie 
opieszałość  niektórych  klubów14,  które  otrzymały  materiał  
i miały ułożyć „Torplast” własnym staraniem. Równocześnie 
inż.  Rydz  przeszkolił  niektórych  działaczy  w  wykonywaniu 
takich  torów,  pierwszym  z  nich  był  Stanisław  Przybylski, 
działacze z Pleszewa (Stanisław Kaczmarek, Roman Matyla), a 
później również Firma „KITI”15, „ALFA” i osobiście Grzegorz 
Cwojdziński („GEM”).

Przyznać trzeba, że w tamtych latach, dzięki zabiegom 
kierownictwa PZK władze polskiego sportu były bardzo hojne 
dla naszego sportu16.  Umożliwiło to nie  tylko  poprawić stan 
techniczny naszych torów, ale również doposażyć w sprzęt i to 
zarówno kręglarski  jak i  do „ogólnorozwojówki”.  Zwłaszcza 
cenne  było  nieodpłatne  doposażenie  naszych  działających 

kręgielni w nowe kręgle i kule (vide tabelka). Ponieważ w kraju nie można ich było zakupić, 
kupowaliśmy  je  w  NRD  nie  zawsze  legalnie  i  przewożąc  kule  i  kręgle  własnymi 
samochodami17.przez granicę.

10 Kręgielnie „Zielonego Toru” otwarto 16-17.10.1976r.
11 Mimo  namawiań  przez  Prezesa  aby  podjął  produkcję  prostych  automatów  zaprojektowanych  
i sprawdzonych w Ząbkowicach Śl. starał się opracować je wg własnego pomysłu. Pewne fragmenty 
swych rozwiązań opatentował,  a ostateczna ich wersja,  dosyć zawodna,  została  zainstalowana na 
kręgielni parkietowej „Energetyka” w Poznaniu.
12 Zarówno te jak i  następne tory z „Torplastu” były koloru zielonego – stąd klub w Kędzierzynie  
przyjął nazwę „Zielony Tor”
13 PZK otrzymana dotację przekazał klubom: Czarna Kula (4 tory), Lech (2) w Poznaniu, Kraków (6), 
Brzesko (4), Śmigiel (2), Zabkowice Śl. (2), Dobczyce (2), Myślenice (2), Gostyń (6), Leszno (2), 
Olsztyn (2), Gdańsk (2), Karków (6) – nie wszystkie kluby ją wykorzystały.
14 przykładowo w Śmiglu podczas zimy opalano żywicą kręgielnię, sugerując później jej kradzież.
15 Pod marką „EPAX-TZ” , ale był to patent inż. Rydza, na zdjęciu ulotka firmowa,
16 Były to dotacje z puli Totalizatora Sportowego
17 Przykładowo Prezes Związku przywiózł je własnym samochodem z Cottbus i Lipska
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Spośród  innych  ważniejszych  działań  organizacyjnych  w  tych  pierwszych  latach 
działalności Związku należy jeszcze wymienić18:

- Staraniem Związku GKKFiS zlecił Centralnemu Ośrodkowi Badawczo-Projektowemu 
Budownictwa Ogólnego  w Warszawie  opracowanie  założeń do projektu  typowych 
kręgielni wyznaczając na konsultanta tego Prezesa Związku19 - sprawa skończyła się 
niestety na etapie założeń projektowych,

- W założeniach projektowych Gminnych Ośrodków Rekreacji przygotowanych przez 
Departament  Inwestycji  GKKFiT,  dzięki  zabiegom  PZK  przewidziano  budowę 
dwutorowych kręgielni klasycznych20 , niestety nigdy tego nie zrealizowano,

- Związek wydał drukiem na powielaczu, przygotowane przez Prezesa PZK pierwsze 
trzy zeszyty tzw. „Materiałów Szkoleniowych”, z których pierwszy zawierał historię 
kręglarstwa  i  omawiał  strukturę  światowego  sportu  kręglarskiego;  drugi  numer 
poświęcony  był  treningowi  w  klubach,  a  trzeci  organizacji  imprez  kręglarskich. 
Materiały  te  po  dzień  dzisiejszy  są  przydatne  na  kursach  instruktorskich  
i trenerskich21.

- Przy  wydatnym  udziale  inż.  Bernarda.  Podgórskiego  i  Prezesa  opracowano  
i  powielono  typowe  projekty  kręgielni  z  dwoma,  czterema  i  sześcioma  torami, 
opracowane  na  wzór  kręgielni  „Czarna  Kula”.  Równocześnie  wydano  drukiem 
efektowny folderek propagujący kręglarstwo,  który rozesłano do ponad 800 gmin  
w Polsce. Spowodowało to dużą ilość zamówień na nasze typowe projekty kręgielni, 
które za niewielka opłatą sprzedawano podnosząc dochody związkowe22,

- Opracowano i wydano drukiem nowy Kręglarski Regulamin Sportowy i nowy Statut,
- Zgodnie ze światowymi tendencjami Związek starał się rozwijać w kraju kręglarstwo 

klasyczne (na torach z nazwy asfaltowych), inspirując budowę nowych i modernizację 
istniejących  kręgielni.  W  tym  celu  Prezes  PZK  społecznie  opracował  założenia 
projektowe  i  projekty  kręgielni:  w  Krakowie  („Sparta”),  w  Kędzierzynie-Koźlu,  
w Poznaniu na Ratajach (Ośrodek Przywodny),  Pleszewie,  Dobczycach,  Rogoźnie, 
Szubinie,  Kokotku  k/Lublinca,  Gnieźnie,  Dębicy  i  „Energetyka”,  w  Pleszewie, 
Pniewach,  w  Śremie,  Bydgoszczy23 i  na  modernizację  obiektów  w  Ząbkowicach 
Śląskich,  Łaziskach Górnych;  rozpoczęto  budowę,  część wg typowej  dokumentacji 
PZK, kręgielni w: Brzesku, Myślenicach, Węgrowie, Wronkach, Ziębicach, Gostyniu, 
Świebodzicach, Wejherowie, Tczewie, Dębicy, Szklarskiej Porębie, Hucie Katowice i 
innych24

- Opracowano staraniem inż.  Jerzego Gabryelewicza i  powielono „Przepisy Budowy 
Kręgielni”w oparciu o przepisy międzynarodowe,

- Na  dorocznym  Jarmarku  Świętojańskim  w  Poznaniu  zainstalowano  kręgielnię 
plenerową, na której w ciągu 15 dni grało 3283 osoby z 89 miejscowości z 8 krajów – 
była to świetna propaganda naszej dyscypliny kontynuowana w latach następnych,

- Wydarzeniem  było  wydanie  w  1978r.  przez  Wydawnictwo  „Sport  i  Turystyka” 
książki autorstwa Grzegorza Cwojdzińskiego „Kręglarstwo – sport dla wszystkich”.  
W historii  powojennej,  po  broszurce  J.  Szczeblewskiego,  H.  Fliegera  i  W.  Sikory 
wydanej w w 1969r. przez ZG TKKF i wydanej przez PZK w 1972r. broszurki „Sport 
kręglarski w Polsce” G. Cwojdzińskiego i E. Nowickiej, było to trzecie wydawnictwo, 

18 Ze względu na obszerność każdego z tematów, wymieniam je tylko z małym komentarzem, ale 
każdy z nich zasługuje na szersze omówienie na co tu nie ma miejsca,
19 niestety skończyło się to na ogólnych założeniach,
20 j/w
21 w latach przyszłych kontynuowano wydawanie tych materiałów – łącznie wydano 12 zeszytów.
22 Zainteresowanie było tak duże, że nie mogliśmy nadążyć przygotowywać dokumentacji.
23 Część z tych obiektów pozostała tylko  w sferze projektów lub rozmów,
24 Wyjeżdżając  służbowo  w pracy  zawodowej  („POSTEOR”)  często  jadąc  samochodem po  drodze 
wizytowałem budowy i instytucje zainteresowane budową kręgielni.
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ale pierwsze tak obszerne i gruntowne, przez wiele lat  będące podstawą wszelkich 
kursów, Związek poczynił również starania o pozyskanie i podwyższenie kwalifikacji 
sędziów, w tym celu zweryfikował dotychczasowych sędziów i zorganizował dla nich 
dwie  konsultacje,  oraz  desygnował  do  NBC  dwójkę  sędziów  na  sędziów 
międzynarodowych,  którymi  mianowano  Krystynę  Krystkowiak  oraz  Bronisława 
Bednarka. Krystkowiak była pierwszą kobietą-sędzią międzynarodowym w Europie, 
wcześniej uczestniczyła w Seminarium Sędziów Międzynarodowych. Zaproszona też 
została przez Związek NRD-owski jako obserwator meczu międzypaństwowego, aby 
zebrać  doświadczenia  dla  organizacji  w  Polsce  pierwszych  meczy 
międzypaństwowych.  Mianowano także pierwszych sędziów międzynarodowych na 
torach  parkietowych:  Bronisława  Nowackiego  i  Sylwestra  Dehra,  a  Grzegorz 
Cwojdziński wybrany został Kapitanem Sportowym Sekcji Parkietu FIQ25, 

- W  dniu  15.10.1978r.  powołany  został  nowy,  czwarty  okręg  w  Olsztynie 
wyodrębniony  z  oddziału  poznańskiego,  a  liczba  zrzeszonych  w PZK  klubów  na 
koniec 1978r. wyniosła 39, t.j. o 13 więcej niż w momencie powołania Związku.

- Obraz  działań  organizacyjnych  Związku  nie  byłby  pełen  bez  omówienia   sytuacji 
finansowej Związku, a co nastąpiło na I Krajowym Zjeździe Delegatów  21.01.1979 
roku.26.  Stwierdzono  na  nim,  że  „w okresie  sprawozdawczym  nastąpił  gwałtowny 
wzrost  ilości  środków  finansowych  jakimi  dysponowały  jednostki  organizacyjne 
Związku.”,  i  dalej:  „..jest  nieźle,  ale  daleko  do  zaspokojenia  wszystkich  potrzeb 
kręglarstwa”.  (patrz  tabela).   Zauważyć należy,  że powołanie oddziałów  wydatnie 
przyczyniło się do zwiększenia  środków finansowych jakie otrzymało kręglarstwo  
w  ogóle,  a  ponadto  przyczyniło  się  do  wzrostu  aktywności  samych  działaczy  
w wypracowaniu dochodów własnych.
Od  początku  powołania  działacze  Związku  zabiegali  o  przyjęcie  go  do 

Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej (FIQ). Już w pierwszym roku, nie czekając na 
oficjalna  zgodę,  przed Mistrzostwami  Świata  w Wiedniu,  zgłosiliśmy akcept  do FIQ  
i wpłaciliśmy z prywatnych pieniędzy wymagana składkę27. Bez tego nasi reprezentanci 
nie  zostali  by  dopuszczeni  do  udziału  w  tych  mistrzostwach.  Oficjalną  zgodę,  za 
staraniem   Prezesa  i  Z-cy  sekretarza  K.  Krystkowiak,  przy  poparciu  Z-cy 
Przewodniczącego GKKFiT  M. Trojnara, otrzymaliśmy rok później i w dniu 17 czerwca 
1977 roku na Kongresie FIQ w Helsinkach, w obecności Prezesa – G. Cwojdzińskiego 
zostaliśmy przyjęci jako 55 państwo do Federacji wraz z Iranem i Maltą.

Zwołując I Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na początku 1979 roku mieliśmy się już 
czym  pochwalić,  zauważyły  to  nawet  media.  Telewizja  Poznań  nadała  27-minutowy 
program autorstwa red. Teofila Różańskiego propagujący nasz sport, co nawet w latach 
późniejszych,  w tym wymiarze,  nie udało się powtórzyć.  Ukazały się liczne artykuły  
i notatki autorstwa red. Tomasza Koebscha i Stanisława Garncarczyka w prasie lokalnej, 
ale  i  centralnej.  Prezes  Związku,  dla  celów  propagandowych,  dawał  wykłady  
o  kręglarstwie  m.in.  na  zaproszenie  Studium  Aktywnego  Wypoczynku  w  Kielcach  
i w Poznaniu.

W  tym  samym  celu  Związek  zorganizował  spotkanie  organizacji  rozwijających 
kręglarstwo lub nim zainteresowanych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Centralnego 
Związku  Spółdzielni  Budownictwa  Miejskiego  (CZSBM),  Federacji  Sportowych 
„Ogniwo”, „Kolejarz” i „Start” oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, z którym już wcześniej zawiązano ścisłą współpracę.

25 Niestety brak, w ówczesnym układzie politycznym, możliwości  rozgrywania zawodów z udziałem 
wszystkich  czterech  krajów  grających  na  torach  parkietowych  sprawił,  że  funkcja  ta  była  raczej 
honorowa,
26 Materiały na I Krajowy Zjazd Delegatów PZK – str.32-34 (w zbiorach autora).
27 Była to kwota 100 dolarów USA, kupiona nielegalnie
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Działalność propagująca nasz sport była istotna stroną działalności Związku w tym 
czasie  –  m.in.  zorganizowaliśmy  w  Zakopanem  pierwsze  mistrzostwa  Polski 
dziennikarzy, na którym zaprezentowaliśmy program audiowizualny, a w efekcie czego 
ukazało się wiele artykułów o naszym sporcie, zwłaszcza w regionach, gdzie kręglarstwa 
jeszcze nie było, jak w: Kielcach, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i innych.

W  połowie  1978  roku  „Gazeta  Zachodnia”28 napisała:  „Jakimi  rezultatami  mogą 
pochwalić się działacze kręglarscy  po 2,5 letniej działalności ? Są doprawdy imponujące.  
Chociaż stosunek władz centralnych do poczynań grupki społeczników jest zgoła chłodny  
(symboliczne  wręcz  dotacje  na  działalność),  kręglarze  mogą  mówić  o  wspaniałym  
rozwoju”.  Naszą  troskę  o  rozwój  bazy  zauważył  tygodnik  „Sportowiec”  pisząc:  
„W  innych  sportach  bez  przerwy  słyszy  się  narzekania,  a  kręglarze  pomalutku  
i po cichutku swoje budują”29.

Właściwie, należy stwierdzić, że każdy rok w tych latach był szczególny dla polskiego 
kręglarstwa i to nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i sportowym o czym, ze 
względu na obszerność tematu, w następnym artykule./CEGE/

Wzrost ilości jednostek organizacyjnych i zrzeszonych klubów
Rok 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Ilość jednostek organizacyjnych 1 1 1 1 2 4 4 4 5
Ilość zarejestrowanych klubów 9 9 10 20 22 24 26 32 39

Liczba kręgielni i torów w latach 1970-1978

Rok
Wielkość 
kręgielni

 (liczba torów)
1 2 4 6 Ilość torów

/w tym z Torplastu/ asfalt parkiet Razem

1970* 0 7 0 0 2/0 12 14
1971* 0 8 0 0 4/0 12 16
1972* 0 7 1 0 6/0 12 18
1973* 1 11 1 0 17/0 10 27
1974* 0 11 1 0 16/0 14 30
1975* 0 11 2 0 18/0 12 30
1976 0 13 2 0 22/2 12 34
1977 0 14 2 0 24/4 12 36
1978 15 2 0 26/12 12 38
1979 plan 0 23 5 2 66/58 12 78

*W latach 1970-1975 w ramach Poznańskiego Związku Kręglarzy

Ilość automatów
Rok 1974 1975 1976 1977 1978 1979(plan)
Ilość 0 2 8 12 20 60

Sprzęt przekazany w użytkowanie klubów w latach 1976-1978
Nazwa sprzętu Jedn.

miary
1976 1977 1978 Razem

Kręgle plastykowe
Kręgle drewniane

szt
szt

36
54

80
0

72
0

188
54

28 „Gazeta Zachodnia” Poznań, Nr 188 z 1978r.
29 „Sportowiec” Warszawa, nr 45 z 07.11.1978r.
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Kule fi 165 mm
Kule fi 160 mm
Kule fi 150 mm
Tor składany DRESPO
Ekspandery
Piłki ręczne
Piłki nożne
Hantle 2-5 kg(ciężarki)
Rowery treningowe
Pasy treningowe
Automaty kręglarskie
Podnośnik kul

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

7
14
0
0
16
16
16
69
0
0
0
0

0
48
4
0
0
0
0
0
8
0
0
0

0
3
0
1
8
1
16
0
0
10
4
1

7
65
4
1
24
17
32
69
8
10
4
1

Wzrost dochodów kręglarstwa w latach 1970-1978
Jedn. 
Organ.

Środki 
finas.

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Zarząd 
Główny 
PZK

Dotacja
stała

- - 10,0 39,0 20,0 40,0 250,0 300,0 300,0

Dochody 
własne

12,4 30,0 137,0 118,5 252,2 266,0 853,0 1029,9 1238,0

Środki 
z Total. 
Sportowy

- - - - - - 372,0 400,0 400,0

Razem 12,4 30,0 147,0 157,5 272,2 306,0 1478,0 1729,9 1938,0
O/W 
Kraków

Dotacja
Stała

- - - - - 30,0 20,0 20,0 60,0

Dochody 
własne

- - - - - 36,8 28,0 29,2 69,1

Razem - - - - - 66,8 48,0 49,2 129,1
O/W 
Leszno

Dotacja
atała

- - - - - - 40,0 100,0 140,0

Dochody 
własne

- - - - - - 62,1 210,5 204,5

Razem - - - - - - 102,1 310,5 344,5
O/W 
Poznań

Dotacja 
stała

- - - - - - - - -

Dochody
Własne

- - - - - - 142,3 116,9 149,4

Razem - - - - - - 142,3 116,9 149,4
Ogółem 12,4 30,0 147,0 157,5 272,2 372,8 1770,4 2206,5 2561,0
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Kręgielnia „Czarna Kula” – pierwsza czterotorowa kręgielnia klasyczna zautomatyzowana /1976 r./

na lewo: kręgielnia w Śmiglu z hobokami żywicy – nigdy tory nie zostały dokończone a żywica  
spalona
na prawo: budowa kręgielni w Świebodzicach wg dokumentacji z PZK z nadbudowanym piętrem

 
na lewo: kamień węgielny pod kręgielnię we Wronkach (starą) akt erekcyjny wmurowuje prezes klubu  
RzKK „Dziewiątka” – Franciszek Haak;, na prawo: Prezes PZK pomagał rzemieślnikom z Wronek na  

zdjęciu w rozmowie z Burmistrzem Wronek. Kazimierzem Michalakiem.
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Kręgielnie w Kędzierzynie-Koźlu – na lewo klubu „Zielony Tor”; na prawo: plenerowa

 
Kręgielnia plenerowa podczas Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu zawsze gromadziła tłumy

na lewo budowa kręgielni w Szubinie; na prawo kręgielnia w Kokotku k/Lublinca

 
Na lewo kręgielnia w Ośrodku Przywodnym Rataje w Poznaniu;

 na prawo:kręgielnia plenerowaw Ośrodku OSiR Szubin  w Wąsoszu

 
Kręgielnia w Łaziskach Grn.(stara) w trakcie i po modernizacji
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Inauguracyjne posiedzenie Polskiego Związku Kręglarskiego- na zdjęciu od lewej: Stanisław 
Lulka, Ewa Lulka, Józef Gibowski, Ewa Cwojdzińska, Elżbieta Nowicka, przemawia dyrektor  

WKKFiT Jerzy Kiszyński obok Aleksander Bondarczuk z GKKFiT

 
Zebranie Założycielskie Oddziału Wojewódzkiego PZK w Olsztynie w dniu 15.10.1978r.

Na zdjęciu: trzeci od lewej prezes O/W Włodzimierz Filipczak, obok Prezes PZK.

 
na lewo: Kongres FIQ w Helsinkach obok delegacji Węgier i Rumunii stanowisko Polski –

pierwszy raz na Kongresie; na prawo – Prezes PZK G. Cwojdziński przed halą gdzie toczyły  
się obrady Kongresu na którym przyjęto Polskę do FIQ
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Zestawienie ilości przeszkolonych sędziów w latach 1970-1978
Rok 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Razem 0 22 35 56 120 136 137 172 188
(w tym)
kl. FIQ

0 0 0 0 0 0 0 0 4

kl.państw. 0 0 0 0 0 0 0 0 9
kl. I 0 0 0 0 0 0 0 0 15
kl. II 0 0 0 0 0 0 0 0 19
kl. III 0 0 0 0 0 0 0 0 141

      

    

 Seminarium sędziów w Kędzierzynie-Koźlu
Od lewej: B. Nowacki, J. Krukowski,
 F. Grygiel, M. Buczkowski, K. Krystkowiak,  
S. Dehr, St. Przybylski
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Materiały  szkoleniowe 
opracowane przez Prezesa PZK 
Grzegorza  Cwojdzińskiego  
w dużej mierze przyczyniły się 
do unowocześnienia polskiego
 kręglarstwa.


