Artykuł 40/2
KRĘGLARSTWO – PRAWDZIWY, NORMALNY SPORT
Działalność sportowa PZK do I Krajowego Zjazdu (1976-1978)
Lata, gdy kręglarstwo było sportem nieuznawanym, odcisnęły się głębokim piętnem
w świadomości samych kręglarzy. Wielu z nich, a właściwie wszyscy, traktowali go stale jak
ćwiczenia rekreacyjne i nie przykładało się do intensywnego, metodycznego treningu.
Odbijało się to, szczególnie w pierwszych latach działalności Związku, na osiąganych
wynikach sportowych, zwłaszcza w konfrontacji z zawodnikami zagranicznymi.
Przed Związkiem, w tym względzie, stało poważne zadanie, tym poważniejsze, że nie
było w klubach tradycji pracy z trenerem, a ponadto nie miały one możliwości ich zatrudniać.
Z drugiej strony środki jakimi dysponował Związek
uniemożliwiały organizację
wielotygodniowych zgrupowań i szkoleń. Rozpoczęto więc pracę od podstaw, uświadamiając
znaczenie treningu ogólnorozwojowego i kondycyjnego, wprowadzenia jednolitej techniki
rzutu, organizacji obozów zwłaszcza dla młodzieży1. Na zaproszenie Morawskiego Związku
Kręglarzy Andrzej Łuczak i Roman Żarna ukończyli kurs instruktorów w Brnie w 1976 roku.
Na wyszkolonych, 89
instruktorów kręglarstwa sportowego, pomimo nacisków Związku, w klubach
pracowało stale lub dorywczo tylko około 30 osób, w tym zaledwie 10-ciu otrzymywało
niekiedy bardzo skromne wynagrodzenie – w całym kręglarstwie polskim nie było wówczas
w klubach instruktora na całym lub ½ etatu. Szkoleniowców z licencją trenera w ogóle nie
było. Starano się więc stale szkolić nowych i doszkalać osoby mające stopień instruktora2.
Ilość przeszkolonych instruktorów:
Rok
1973
1974
Ilość
0
41

1975
77

1976
77

1977
80

1978
89

Dla wzrostu poziomu sportowego poczyniono wiele innych przedsięwzięć sportowoorganizacyjnych, jak: starty z ilością rzutów przewidzianych przez FIQ dla danych grup
wiekowych, opracowano i uchwalono nowy Kręglarski Regulamin Sportowy3, zgodny
z przepisami FIQ, wprowadzono po raz pierwszy tabele rekordów Polski
i okręgowych, wzbogacono poważnie kalendarz imprez i rozbudowano system rozgrywek,
zorganizowano pierwsze kontrolne turnieje kadry, podniesiono rangę rozgrywek na torach
parkietowych do rangi mistrzostw Polski. Przede wszystkim jednak kontynuowano,
zapoczątkowane wcześniej przez Poznański Związek Kręglarzy, odmładzanie kręglarstwa
polskiego wprowadzając coraz niższe kategorie wiekowe do konkurencji dziewcząt
i chłopców do lat 16 - tu4 włącznie, oraz obowiązkowe prologi młodzieżowe w rozgrywkach
lig centralnych5. Zainaugurowano także Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów na torach
asfaltowych systemem turniejowym.

1

Pionierem obozów dla młodzieży był KS „Czarna Kula”, który pierwszy obóz zorganizował w Trzciance
w 1975r., a drugi 1976r. w Mikołajkach. Obozy prowadzili S. Przybylski i G. Cwojdziński. Drugim
klubem organizującym takie obozy był RKS „Sparta” Kraków Nowa Huta, a prowadził je R. Macheta
2
Materiały na I KZD Sprawozdanie Sportowe, str.24, Poznań 1979r.
3
Pierwsze wydanie było w 1970r, nowe przystosowane do przepisów międzynarodowych, opracowane
przez Prezesa, Zarząd zatwierdził na zebraniu w dniu 19.12.1976r.
4
w 1978r. wzbogacono tak Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieży
5
każdy klub ligowy musiał wystawić do tzw. Prologu młodzieżowego drużynę składającą się
z dwóch zawodników do lat 16 i dwóch do lat 18. Punkty zdobyte w tym turnieju doliczano drużynie
seniorów w lidze. Miało to kapitalne znaczenie dla wymuszenia na klubach pracy z młodzieżą.
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Ilość rzutów w rozgrywkach (dla mężczyzn):
ROK
ASFALT
1970
60
1971
100
1972
100
1973
200
1974
200
od 1975
200

PARKIET
60
100
100
140
160
200

Na koniec omawianego okresu pierwszy raz zaprezentowano oficjalne dane o liczbie
uprawiających nasz sport, co nie czyniono od wielu lat, bo jak stwierdzono w sprawozdaniu
na I KZD „nie było się czym chwalić”6. W 1970r. rejestr zawodników wykazywał 225 osób
( w tym 5 kobiet), ale czynnych sportowo było ok. 100, bo rejestr obejmował również
działaczy klubowych. W końcu 1974r. wykazywano 364 osoby sportowo czynne, w tym 33
kobiety, 9 juniorek i 57 juniorów, a w styczniu 1979r. ilości te były już dużo wyższe, bo
zarejestrowano 633 zawodników, w tym 71 kobiet, 99 chłopców i dziewcząt, 71 juniorki
i 118 juniorów, w 20 klubach asfaltowych (5 klubów członkowskich nie rejestrowało
zawodników) i 9 klubach parkietowych. Liczbę grających rekreacyjnie szacowano na ca 15
tys. osób, co było możliwe ze względu na fakt, że Centrala Państwowego Handlu
Wewnętrznego w Łodzi zaimportowała z NRD i sprzedała w kraju prawie trzysta i ciągle
sprzedawała dalsze tory składane firmy
„Drespo”. /na zdjęciu obok – kręgielnia
składana na obozie Czarnej Kuli
w Mikołajkach/
Zmniejszyła się ilość grających
na torach parkietowych i wynosiła 173
wobec 393 na torach asfaltowych
przy tendencji wzrastającej wobec
powstających
nowych
kręgielni
wyłącznie z torami asfaltowymi.
Zwracało uwagę znaczne odmłodzenie
kręglarstwa,
co
Zarząd
czynił
konsekwentnie
od
lat,
a
co
gwarantowało dalszy rozwój tego sportu.
Nie tylko Związek działał w tym kierunku, również kluby i okręgi inicjowały co raz
nowe zawody, np. z inicjatywy O/W Kraków wprowadzono do kalendarza centralnego turniej
okręgów o tzw. „Puchar Polski”7, TKKF Śrem zorganizował pierwszy w Polsce turniej
poświęcony osobie zasłużonego działacza (Memoriał im. Józefa Szczepaniaka),
zorganizowano mistrzostwa okręgowe indywidualne i drużynowe. Wszystko to służyło
podniesieniu poziomu sportowego polskiego kręglarstwa, o czym najlepiej świadczą stale
poprawiające się wyniki polskich kręglarzy w rosnącym w znaczenie Międzynarodowym
Turnieju Kręglarskim o „Puchar Poznania”8, a także w innych startach w kraju i za granicą.
Czołowymi klubami, w tym okresie były: największy klub (80 zawodników !) „Czarna
Kula”, KKS „Lech” (49) z Poznania, KS „Orzeł” Ząbkowice Śl., ZRKS „Sparta” Kraków
(42), „Zielony Tor” Kędzierzyn-Koźle (37), TKKF „Asklepios” Kraków (29), KS „Pilica”
Materiały na I Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związki Kręglarskiego 21.01.1979r., str.16-19,
każdy okręg , w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn wystawiał po dwie zawodniczki i dwóch
zawodników.
8
Historię turnieju o „Puchar Poznania” opracował w 2012r. z okazji jego XXXV edycji G. Cwojdziński
z inspiracji H. Kulinowskiego, a wydał go drukiem POZK Poznań – stąd w tych artykułach podane będą
tylko wzmianki o turnieju.
6
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Tomaszów Maz. (23), TKKF Brzesko (19), TKKF „Platan” Pleszew (19), SKS „Start”
Gostyń (17), TKKF „Helios” Olsztyn (16)9.
Pierwszy turniej sportowy pod auspicjami Związku rozegrano, w dniach 13-14 lutego
1976r., pod nazwą „Turniej Otwarcia”. Odbył się on z okazji uroczystego posiedzenia
Zarządu Głównego PZK i uruchomienia automatów na kręgielni „Czarna Kula” – pierwszej
automatycznej kręgielni czterotorowej w Polsce. Do turnieju rozgrywanego w konkurencji par
mieszanych zaproszono pary z czołowych klubów w Polsce. Zawody wygrali gospodarze
w składzie: Teresa Antkowiak/Czesław Kempendorf wyprzedzając zbieranymi
reprezentantów KK „Rzut” Ząbkowice Śl. – parę Grażyna Kocan/Kazimierz Kulbacki, przed
drugą parą „Czarnej Kuli” – Małgorzata Iwankiewicz/Ryszard Stasiak.
Pierwszy raz w historii polskiego kręglarstwa ustalono kadrę narodową w skład której
powołano 7 kobiet i 12 mężczyzn. Znaleźli się w niej wszyscy najlepsi kręglarze, tak seniorzy
jak i juniorzy10. Wobec braku meczy międzypaństwowych w tym czasie i jakichkolwiek
świadczeń kadrowych, powołanie do niej miało charakter symbolicznego wyróżnienia
i dawało prawo startu w turnieju kadry, co z kolei miało sens szkoleniowy 11.
W tym to celu i dla propagandy naszego sportu, w dniach 3-4.04.1976r. na dwutorowych
kręgielniach w Brzesku (mężczyźni) i Krakowie
(kobiety) Związek zorganizował turniej kadry
narodowej. Pomimo, że rozegrano go w trudnych
warunkach, na nieogrzewanych, starych i ciasnych
kręgielniach spełnił on swoje zadania szkoleniowe.
Turniej kobiet niespodziewanie wygrała juniorka
Dorota Szczeblewska12 („Czarna Kula”), a wśród
mężczyzn Roman Żarna przed Andrzejem
Cieślakiem (również z „Czarnej Kuli”) ./na zdjęciu
Zbigniew Karolczuk w Brzesku/

Startująca w tym czasie w Jugosławii, w Murskiej Sobocie, w turnieju organizowanym
przez Kurort „Radenska” reprezentacyjna para Grażyna Kocan/Czesław Kempendorf spisała
się bardzo dobrze. W zawodach z udziałem Austrii, Węgier, Rumunii i kadry Jugosławii
nasza para13 zajęła 10 miejsce pokonując Austrię i parę jugosłowiańską, a indywidualnie
Grażyna Kocan zajęła 6 miejsce z wynikami 403 i 419 pkt będąc najlepszą z zawodniczek
zagranicznych. Czesław Kempendorf również dobrze zagrał uzyskując 852 i 829 pkt, co
pozwoliło parze ustanowić nowy rekord Polski poprawiając rezultat z 1974r. wynikiem
1255 pkt.
W dniach 28-29.02.1976r. w Poznaniu Związek zorganizował po raz drugi,
zapoczątkowany rok wcześniej, Trójmecz Juniorów Młodszych. Zespół Poznania, składający
się z zawodników „Czarnej Kuli”14: Leszek Żurczak, Jerzy Matuszak, Mirosław Wachowiak
i Paweł Ignasiak, nie dał żadnych szans swym kolegom z Krakowa. W miejsce nie przybyłej
9

W nawiasie podano liczbę członków na podstawie złożonych sprawozdań,
Tą „historyczną kadrę tworzyli: kobiety: Teresa Antkowiak, Krystyna Dudziak, Dorota Szczeblewska
(wszystkie „Czarna Kula” P-ń), Lucyna Garczarek, Barbara Kamińska, Irena Szczeblewska (wszystkie
„Lech” P-ń), Grażyna Kocan („Rzut” Zabkowice Śl.); mężczyźni: Andrzej Cieślak, Czesław Kempendorf,
Jarogniew Riedrich, Leszek Żurczak (wszyscy „Czarna Kula” P-ń), Ryszard Kamiński, Zbigniew
Karolczuk, Roman Żarna (wszyscy „Lech” P-ń), Damian Gołas, Kazimierz Kulbacki (obaj „Rzut”
Ząbkowice Śl.), Jerzy Kurzawa (TKKF „Asklepios” Kraków), Andrzej Lusina (RKS „Sparta” N.Huta
Kraków) – kadra na I półrocze 1976r.
11
tak praktycznie, ze względów finansowych, jest po dzień dzisiejszy, z krótkim okresem po zdobyciu
przez nasze kobiety mistrzostwa świata w 2002 roku,
12
z grupy G. Cwojdzińskiego,
13
prowadzona przez Edwarda Ludwickiego,
14
trenowanych przez G. Cwojdzińskiego,
10
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drużyny z Ząbkowic Śl. wystartował drugi zespół Poznania zajmując trzecie miejsce.
Indywidualnie zwyciężył Leszek Żurczak, przed Januszem Sakiem z Krakowa i Mirosławem
Wachowiakiem.
Wydarzeniem roku był pierwszy w historii polskiego kręglarstwa
wyjazd reprezentantów Polski na XI Mistrzostwa Świata w Wiedniu.
Niewiele brakowało, a dwaj nasi reprezentanci Grażyna Kocan i Czesław
Kempendorf nie zostali by dopuszczeniu do startu w tych mistrzostwach. Z
tytułu braku doświadczenia startu w zawodach tej rangi,
a także z braku odpowiednich środków finansowych wysłaliśmy do
Wiednia symbolicznie jedną zawodniczkę i jednego zawodnika pod
kierownictwem Prezesa PZK, zamiast co najmniej po jednej parze15.
Ostatecznie dopuszczono nas do mistrzostw. Pierwszy raz widzieliśmy tak
dużą imprezę kręglarską, więc zdenerwowanie zawodników
i prowadzącego ich Prezesa było ogromne. Trudno w takiej sytuacji mówić
o wynikach i 26 miejsce Grażyny Kocan na 51 startujących było
znakomite i niewiele punktów jej zabrakło, aby zagrała w finale. Czesław
Kempendorf zajął 53 miejsce na 65 sklasyfikowanych, a więc debiut
naszych reprezentantów wstydu nam nie przyniósł.
Przed wyjazdem do Wiednia, kilku naszych kadrowiczów pod
kierunkiem Kierownika Wyszkolenia trenowało przez tydzień w Brnie na
torach z tworzyw sztucznych, których nie znaliśmy, a na których rozegrano
po raz pierwszy mistrzostwa. Możliwe to było dzięki Slavkovi Seidlowi
prezesowi Morawskiego Związku Kręglarzy (na zdjęciu), który
spowodował, że nasi brneńscy przyjaciele pokryli wszystkie koszty
naszego tam pobytu.
Przed
wyjazdem
do
Brna
i Wiednia w Poznaniu rozegrano
kolejny już VII „Puchar Poznania”
ponownie z rekordową liczbą państw16.
Turniej wygrała para z Brna A.
Simonovicowa/J.
Slabak.
Z polskich par najlepsza była para
Teresa Antkowiak /Roman Żarna
zajmując szóste miejsce.
Indywidualnie triumfowali:
A. Simonovicowa /na zdjęciu obok/,
przed Lucyną Garczarek, której zabrakły zaledwie 4 pkt do zwycięstwa i Rumun Voicu
Constantin. Najlepszy z Polaków Kazimierz Kulbacki był piąty. Turniej wizytowali Kurt
Schermesser – prezydent WNBA FIQ oraz prezydent Sekcji Asfaltu WNBA FIQ Vilko
Śafar., dając tym dowód zainteresowania, rosnącego w znaczenia turnieju.
Bez większych sukcesów pierwszy raz nasi reprezentanci wystartowali na turnieju
III Premia Miasta Neugersdorf (8-9.05.1976r.), na którym dobrze zaprezentował się tylko
Andrzej Cieślak zajmując z wynikiem 805 pkt -15 miejsce na 20 startujących17.

witając nas na dworcu ówczesny sekretarz generalny austriackiego związku strasznie nas skrzyczał
i prawie kazał nam wracać do kraju, ostatecznie dopuszczono nas w konkurencjach indywidualnych,
16
startowało 7 państw.
17
wcześniej w tych zawodach startowały pary klubowe „Czarnej Kuli” i „Poloni” Leszno – również bez
większych sukcesów, B. Kamińska zajęła 15, a D. Szczeblewska 16 miejsce/20, R. Żarna był 18/20.
15
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W tamtych latach wiele imprez i działań było po raz pierwszy. Przed mistrzostwami
Polski rozegrano pierwszy raz mistrzostwa oddziałów wojewódzkich18 będące eliminacja do
Indywidualnych Mistrzostw Polski. Mistrzostwa na torach parkietowych podniesiono do rangi
Mistrzostw Polski i pierwsze tej rangi zawody rozegrane w Poznaniu na torach „Energetyka”
wygrali: wśród mężczyzn – Zygmunt Felenberg /Start Leszno/ przed Czesławem
Grzelczykiem /Społem Kościan/ i Marianem Drobnikiem /Polonia Leszno/, a wśród kobiet:
Józefa Kokorniak /TKKF Śrem/ przed Barbarą Witczak /Energetyk P-ń/ i Czesławą
Surmacz /Polonia Leszno/.(na zdjęciu poniżej)

Pierwszy też raz w tych mistrzostwach rozegrano konkurencje juniorskie, które
wygrali: Maria Krzymińska przed Marią Ratajczak i Donatą Motała /wszystkie Polonia
Leszno/ wśród juniorek, (zdjęcie powyżej po prawej) a wśród juniorów Leszek Piosik /Polonia
Leszno/ wyprzedzając Tadeusza Mateckiego /Społem Kościan/ i Jacka Łaznowskiego /TKKF
Śrem.
Na starcie III Indywidualnych Mistrzostw Polski na torach asfaltowych (2426.06.1976r.), rozgrywanych na torach „Czarnej Kuli” i „Lecha” w Poznaniu, po
kwalifikacjach, stanęły 23 zawodniczki i 53 zawodników W konkurencji kobiet Lucyna
Garczarek z „Lecha P-ń już w eliminacjach znokautowała rywalki grając
428 pkt. Nawet znakomity finisz w finale jej siostry Barbary Kamińskiej,
która uzyskała 421 pkt, jej nie zagroził. Dużą niespodzianką była
zawodniczka KK „Rzut” Ząbkowice Śląskie – Barbara Gędłek,
niespodzianką też, ale „in minus” było znalezienie się poza finałem
Grażyny Kocan.
Życiowy sukces osiągnął Andrzej
Cieślak /Czarna Kula P-ń/ (na zdjęciu
z prawej) sięgając po tytuł Mistrza Polski
wśród panów, już nieraz będąc blisko
podium; po tym sukcesie nie mógł jednak
wrócić do wysokiej formy. Drugim ponownie
był, potwierdzając swoja klasę – Kazimierz
Kulbacki /KK Rzut/, a brązowy medal zdobył
Zbigniew Karolczuk – pierwszy, historyczny
Mistrz Polski z 1974 roku. (na zdjęciu z lewej))
Analizując wyniki poprzednich
i następnych mistrzostw, rozgrywanych na tej
samej kręgielni - „Czarnej Kuli”, widać
wyraźną progresję wyników w tamtych latach, a co dokumentuje poniższa
tabela:

18

obecnie okręgowe,
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Analiza wyników Indywidualnych Mistrzostw Polski w latach 1974 - 1978
Rok
1974
1975
1976
1977
KOBIETY:
Ilość punktów na tytuł IMPS pkt
805
781
820
856
Najlepszy wynik mistrzostw pkt
412
407
428
446
Liczba wyników powyżej 400 pkt
2
1
2
11
Średni wynik pozycji 1 do 6 pkt
748
741
779
823
Średni wynik pierwszej dziesiątki
718
717
765
800
Najsłabszy wynik mistrzostw pkt
258
249
283
326
MĘŻCZYŹNI:
Ilość punktów na tytuł IMPS pkt
1538
1605
1587
1621
Najlepszy wynik mistrzostw pkt
807
814
812
837
Liczba wyników powyżej 800 pkt
2
4
1
3
Średni wynik pozycji 1 do 6 pkt
1503
1578
1556
1592
Średni wynik pierwszej dziesiątki pkt
1486
1564
1539
1573
Najsłabszy wynik mistrzostw pkt
560
620
523
605

1978
864
447
11
833
811
320
1675
852
13
1639
1617
671

Podobnie jak co roku sezon kończyły rozgrywki drużynowe. W rozegranych
turniejowo II Drużynowych Mistrzostwach Polski
na rok 1976 zdecydowaną supremacją wykazał się
zespół ubiegłorocznego Mistrza Polski drużyna KK
„Rzut” Ząbkowice Śl. (na zdjęciu obok) zwyciężając
przed zespołami poznańskimi - KKS „Lech” i KS
„Czarna Kula” oraz ZRKS „Sparta” Nowa Huta
Kraków.
W zreformowanej Centralnej Lidze
Parkietowej z udziałem sześciu zespołów
zwyciężyła drużyna KKS „Polonii” Leszno19 przed
SKS „Start” I Gostyń i KKS „Polonia” II Leszno20.
Mistrzem „9” został Czesław Grzelczyk
ze
„Społem” Kościan wyprzedzając Zenona Włodarczyka z „Pogonii” Śmigiel.
Latem
1976
roku,
podobnie
jak
w latach poprzednich i następnych odbył się
obóz juniorów „Czarnej Kuli”, tym razem
w Mikołajkach ./na zdjęciu poniżej/
Sezon sportowy 1976/1977 rozpoczął
start, po rocznej przerwie, drużyn
parkietowych w III Międzynarodowym
Turnieju
o
„Puchar
DKV”21.
w Neubrandenburgu, w dniach 27-28.08.
1976r., Drużynowo nie odnieśliśmy
w nim żadnych sukcesów22, jedynie
w parach i indywidualnie nasi zawodnicy
wypadli nieźle. Janina Frąckowiak na 28
19
20
21
22

w składzie: Stefan Nowacki, Edmund Szczepaniak, Jan Zajdowicz, Zbigniew Zasieczny,
dalsze miejsca zajęły: 4/”Energetyk” P-ń, 5/”Pogoń” Śmigiel, 6/”Społem” Kościan.
DKV – Deutsche Kegler Verband – związek kręglarzy NRD dziś nie istniejący.
Zajęliśmy ostatnie miejsca wśród 8 zespołów męskich i 7 kobiecych
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startujące była 13, a Nina Krzymińska – 14; wśród mężczyzn 16/32 był Marian Kania,
a Marian Drobnik – 14. W parach najlepsza nasza para kobieca Urszula Adamska/Janina
Frąckowiak była 9/14, a wśród mężczyzn Zygmunt Felenberg z Marianem Drobnikiem zajęli
11 miejsce na 16 par startujących.
Kręglarze asfaltowi rozpoczęli nowy sezon startem w II Ogólnopolskim Turnieju Par
w Brzesku (4-5.09.1976r.). Turniej wygrała para Grażyna Kocan/Kazimierz Kulbacki /Rzut/
przed parą „Czarnej Kuli” Krystyna Dudziak/Mirosław Wachowiak. Indywidualnie
triumfowali: Grażyna Kocan /Rzut/ i Adam Przybylski /TKKF Brzesko/.
Wydarzeniem szkoleniowym był zorganizowany przez PZK kurs z udziałem jednego
z najlepszych trenerów NRD Wilibalda Höppinga. Połączony z weryfikacją instruktorów, na
którym tłumaczem był Jerzy Krukowski; kurs był bardzo przydatny i potrzebny, a efekty jego
można było zaobserwować w następnych latach.
Po raz trzeci w Brnie rozegrano Turniej Miast Targowych (16-17.X.1976). Drużyna
kobieca oparta na zawodniczkach „Lecha” poprawiła rekord Polski, a zespół męski był tego
blisko23. Indywidualnie turniej wygrała Magda Prokesova przed Magdą Selingerową z Brna,
a najlepsza Polka Lucyna Garczarek uplasowała się na wysokim ósmym miejscu24 .Taką samą
dobrą pozycję zajął Roman Żarna, a turniej wygrał ponownie Horst Kunath /Lipsk/ przed
Pavlem Kotrlą /Brno/.
Memoriał Wernera Seelebindera, w którym tradycyjnie uczestniczyliśmy, w tym roku
rozegrany został na asfalcie w Jenie, a na torach parkietowych w Vetschau koło Cottbus. O ile
ten pierwszy turniej, jak zawsze stał na wysokim poziomie organizacyjnym, to ten drugi na
parkiecie wymagał od zawodników startu zaraz po przyjeździe i wyjazdu natychmiast po
zawodach – stąd zrezygnowaliśmy w latach przyszłych z tych zawodów na parkiecie. W tej
sytuacji rezultaty naszych zawodników były raczej słabe – Sabina Łaznowska /TKKF Śrem/
zajęła ostatnie miejsce w turnieju, który wygrała Eleonore Cramer z LSV Lübz. Lepiej
wypadł debiut zagraniczny Ryszarda Bonka /Energetyk P-ń/ , który zajął 19 miejsce na 22
startujących, a turniej wygrał Horst Dressler25 .
Trzecie Indywidualne Mistrzostwa
Polski Juniorów na rok 1976 (1 –
3.X.), rozegrano na otwarcie nowej

kręgielni w Dobczycach w woj. krakowskim. Pomimo
słabych technicznie torów mistrzostwa, w których
pierwszy raz uczestniczyła młodzież do lat 16-stu, były
bardzo udane. Dziewczęta i chłopcy wspólnie grali na 2
x 60 rzutów, a sama konkurencja choć nie miała jeszcze
rangi mistrzostw Polski, cieszyła się dużym
powodzeniem i na starcie stanęło 17 zawodników i zawodniczek.
23

24
25

mężczyźni: 1/Brno 5150 pkt, 2/ Lipsk 4975, 3/Poznań 4855 pkt; kobiety: 1/ Brno 2402 pkt,
2/Lipsk 2336, 3/ Poznań 2206 pkt.
Starowało 21 zawodniczek i tyleż samo zawodników.
Kierownikiem ekipy był Joachim Król z Leszna.
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Niespodziewanie wygrał Artur
Żemojcin /Piwosz Olsztyn/ (powyżej
w środku), przed Grzegorzem Jekielem
/Czarna Kula P-ń/ i drugim zawodnikiem
„Piwosza” – Andrzejem Dudziakiem.
Najlepsza z dziewcząt – Małgorzata
Wachowiak /Czarna Kula/ sklasyfikowana
została na piątym miejscu. /na zdjęciu u góry
po lewej/

Mistrzynią Polski juniorek została
Zbigniewa Słupska /Rzut Ząbkowice Śl./
(na

poprzedniej

stronie

po

prawej)

wyprzedzając faworytkę tych mistrzostw Dorotę Szczeblewską i Danutę Kroma /obie Czarna
Kula P-ń/. Słupska w eliminacjach ustanowiła nowy rekord Polski juniorek na 60 rzutów
wynikiem 237 pkt. Na starcie w konkurencji juniorek stanęło zaledwie 9 zawodniczek, ale za
to aż 34 juniorów. Tytuł mistrzowski wśród juniorów zdobył Kazimierz Kulbacki /Rzut/
przed Jerzym Kurzawą /Asklepios Kraków/ i Damianem Gołasem /Rzut/. Mistrzostwa „nie
wyszły” poznaniakom i najlepszy z nich Jerzy Matuszak /Czarna Kula/ był piąty. Warto
dodać, że juniorki w mistrzostwach startowały na 60+100 rzutów, a juniorzy 100+200 rzutów.
Wydarzeniem jesieni 1976r. było przejście dwóch czołowych zawodników „Lecha”
Poznań Zbigniewa Karolczuka i Romana Żarny do „Czarnej Kuli” co znacznie wzmocniło tą
drużynę i jak wykazały przyszłe lata zapewniło jej hegemonię w mistrzostwach na kilka
sezonów. Pierwszy turniej rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski na sezon 1976/1977,
mimo tego, niespodziewanie wygrał jeszcze „Rzut” Ząbkowice Śl., ale całe rozgrywki
pierwszy raz wygrała już wzmocniona „Czarna Kula”. Zadebiutował w tych rozgrywkach
„Helios” Olsztyn, oraz zainaugurowano rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski Kobiet
z udziałem zespołów; „Lecha” i „Czarnej Kuli” Poznań, „Sparty” Kraków oraz „Rzutu’
Ząbkowice Śl.
Wydarzeniem sportowym jesieni
1976 roku był start, po raz pierwszy w
historii polskiego kręglarstwa, pełnej ekipy
w zorganizowanym przez NRD – Turnieju
Młodzieży Krajów Demokracji Ludowej.
Zawody odbyły się w Sangerhausen (1921.11.1976r.)
z
udziałem;
Bułgarii,
Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, Węgier, Rumunii i Polski
./na zdjęciu/
Dla naszego Związku był to
duży wysiłek organizacyjny – nigdy dotąd
nie wysyłaliśmy za granicę tak dużej ekipy.
Na starcie stanęła cała czołówka Europy
juniorów, wśród której nasi spisali się
znakomicie bijąc cztery rekordy Polski26, a
mimo tego drużyna juniorek była 5/6, a
juniorzy 5/5. Na 42 startujące zawodniczki Dorota Szczeblewska była 10, a na 36
zawodników Damian Gołas zajął 15 miejsce27. Indywidualnie i drużynowo wśród juniorek
D. Szczeblewska na 100 rzutów – 418 pkt, dwukrotnie drużyna juniorów na 6x200 rzutów 4725
i 4850 pkt, oraz drużyna juniorek 6x100 rzutów – 2219 pkt. „Komunikaty PZK 1976/2 str.31.
27
Startowali- juniorki: D. Kroma, D. Szczeblewska, J. Garczarek, D. Krawiec, Z. Słupska, J. Barsul;
juniorzy: J. Matuszak, L. Żurczak, J. Kocan, D. Gołas, J. Kurzawa i K. Kulbacki. Kierownik ekipy
G. Cwojdziński.trenerzy: A. Łuczak i E. Ludwicki, lekarz Cz. Juszczak.
26
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wygrały zawodniczki NRD, indywidualnie wśród juniorów również zawodnik NRD, ale
drużynowo najlepszy był zespół Węgier
Rok sportowy kończył start naszych reprezentacyjnych par w II Turnieju Par Juniorów
w Budapeszcie (6-7.11.1976r.) oraz w „Pucharze Karpat” w Bukareszcie. W Budapeszcie
Zbigniewa Słupska na 17 startujących zajęła 13 miejsce, a Kazimierz Kulbacki wśród 16
zawodników był 12 , przegrywając dobre 7 miejsce po eliminacjach słabym startem w finale.
Słabo spisała się reprezentacyjna nasza para w Bukareszcie zajmując w parach ostatnie
miejsce, tylko Lucyna Garczarek spisała się nieźle indywidualnie zajmując 17 miejsce, będąc
trzecią z zawodniczek zagranicznych. Andrzej Cieślak, świeżo kreowany Mistrz Polski, spisał
się słabo zajmując przedostatnie miejsce.
Marzeniem Prezesa i Jego działaczy było zawsze, aby objąć działaniami Związku
wszystkich kręglarzy również tych, którzy uprawiali kręglarstwo rekreacyjnie, a była to ich
liczba bardzo znaczna, oceniana na ca 15 tysięcy. Była to znakomita propaganda tego sportu
w każdej jego formie. Dla uaktywnienia tych działań, z inicjatywy Prezesa, zainaugurowano
akcję pod tytułem: „Kręgielnia dla wszystkich” i „Ligi Zakładów Pracy”. Pierwsza akcja we
współpracy z „Czarną Kulą” polegała na tym, że w każdy poniedziałek w godzinach
popołudniowych za niewielka odpłatnością kręgielnia była dostępna dla wszystkich
mieszkańców Poznania, ciesząc się dużą popularnością.
Drugi pomysł wcielił w życie aktywny prezes Oddziału Leszczyńskiego Stanisław
Krzymiński inicjując Wojewódzką Ligę Zakładów Pracy, do której zgłosiło się aż 38
zespołów. Klub Kręglarski „Rzut” w Ząbkowicach Śl. szukając nowych kadr dla klubu
zainicjował Międzyszkolny Indywidualny Turniej Kręglarski do którego dopuszczono 21
dziewcząt i 13 chłopców.
W Szubinie nad jez. Wąsosz, na
plenerowej kręgielni, /na zdjęciu obok/
TKKF wespół z OSiR-em i redakcją
bydgoskiego „Dziennika Wieczornego”
zorganizował
zawody
rekreacyjne
z
udziałem ponad
ćwierć
tysiąca
uczestników. Z okazji uroczystości
1 – majowych, w wielu miejscowościach
kraju
organizowano
liczne
turnieje
rekreacyjne.
Kontynuowane były też Mistrzostwa Polski Kolejarzy, rozegrane tym razem naw złym
stanie technicznym kręgielni w Bierutowicach, a także Ogólnopolski Turniej Rekreacyjny
TKKF w Poznaniu. W obu tych zawodach, cieszących się dużym
powodzeniem, zarówno w tym jak i w następnych latach,
uczestniczyli również zawodnicy traktujący kręglarstwo jako
sport, a co często budziło niezadowolenie wśród niezrzeszonych
w PZK.
W pierwszej połowie 1977 roku na czoło imprez
sportowych wybił się start,
reprezentantów Polski
w V Mistrzostwach Europy Juniorów28, które rozegrano
w dniach 21-28.05. w Zagrzebiu /Jugosławia29/.
W mistrzostwach uczestniczyło 9 reprezentacji narodowych,
przy czym pełne ekipy wystawiły tylko w juniorkach cztery
kraje, a w juniorach osiem. Polska reprezentacja, po
tygodniowym przygotowaniu na obiekcie „Czarnej Kuli”
wystąpiła z parą juniorek i dwoma parami juniorów
w konkurencjach indywidualnych. Opiekę szkoleniową nad
28

W roku 1997 imprezę podniesiono do rangi Mistrzostw Świata Juniorów.
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ekipą sprawowali: Grzegorz Cwojdziński i Andrzej Łuczak30. (na zdjęciu powyżej- w trakcie
zajęć)

W mistrzostwach drużynowo triumfowały zespoły RFN (juniorki) i Rumunii
(juniorzy), a indywidualnie Gabriele Bergholz z RFN i Aleksander Tudor z Rumunii; nasi
reprezentanci, wypadli dobrze, a para Żurczak/Kulbacki wręcz bardzo dobrze zajmując szóste
miejsce31. Na 36 zawodniczek Dorota Szczeblewska zajęła 29, a Krystyna Szarota 30 miejsce;
w parze były 14. Znakomicie spisał się Kazimierz Kulbacki, który jako jedyny z Polaków
zakwalifikował się do finału indywidualnego zajmując 16 miejsce na 57 startujących. Dalsi
nasi juniorzy uplasowali się: Leszek Żurczak był 33, Jerzy Kurzawa – 38, a Jerzy Matuszak
45. Druga polska para Matuszak/Kurzawa była 22/26.
Łącznie nasi reprezentanci ustanowili trzy rekordy Polski seniorów i 5 juniorów,
w tym najcenniejszy rekord Polski seniorów na 200 rzutów ustanowiony przez
K. Kulbackiego32. Mistrzostwa obserwował przedstawiciel GKKFiT mgr Aleksander
Bondarczuk, który wraz z Prezesem PZK uczestniczył też w Konferencji Sekcji Asfaltu FIQ.

Krystyna Szarota i Dorota Szczeblewska

Szósta para Europy-Żurczak/Kulbacki

Druga połowa sezonu sportowego 1976/1977 rozpoczęła się od krakowskiego turnieju
„Asklepiosa”. Pomimo fatalnego stanu technicznego nawierzchni torów turniej zgromadził
całkiem pokaźną liczbę uczestników. W punktacji generalnej klubów, pod nieobecność
„Czarnej Kuli”, zwyciężył „Rzut” Zabkowice Śl. przed „Spartą” Kraków. Prowadzone były
odrębne klasyfikacje drużyn męskich i kobiecych w których również triumfował „Rzut”.
Indywidualnie wśród 46 startujących mężczyzn najlepszy okazał się Kazimierz Kulbacki
zwyciężając przed Andrzejem Długopolskim /obaj Rzut/ i Januszem Sakiem /Sparta/. Kobiet
startowało tylko 12, a zwyciężyła Grażyna Kocan przed Zbigniewą Słupską /obie Rzut/
i Krystyną Szarotą /Sparta/.
Rekordowym okazał się, rozegrany w dniach 28.04 – 01.05.1977r. VIII „Puchar
Poznania” i to pod każdym względem. Rekordowa była liczba uczestniczących w nim państw
- bo przyjechało ich aż osiem co spowodowało, że stał się ten turniej największym w Europie
na torach asfaltowych. Był również rekordowy pod względem wyników, gdyż pobite zostały
wszystkie rekordy turnieju i jeden rekord Polski w parach kobiecych, który ustanowiły
Lucyna Garczarek i Irena Szczeblewska z „Lecha” bijąc rekord z 1975 roku aż o 48 pkt33.
Padł również rekord znakomitych gości zagranicznych, gdyż obok Józefa Schilleina
Prezesa Austriackiego Związku Kręglarzy, (na zdjęciu dalej) a trzy tygodnie później
wybranego Prezesem Sekcji Asfaltu FIQ, turniej zaszczycił również Prezes Sekcji Asfaltu
Szwedzkiego Związku Kręglarzy Lennart Pergelius oraz redaktor naczelny „Der Sportkegler”
Hermann Winkler.
29
30
31
32
33

Obecnie Chorwacja
pierwszy raz polscy kręglarze na zawody lecieli samolotem z Warszawy do Zagrzebia.
Przed naszą para były tylko trzy pary RFN i dwie węgierskie.
Z wynikiem 884 pkt.
Nowy rekord wyniósł 817 pkt.
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Wśród zawodników gwiazdą nr 1 był Mistrz Europy Juniorów z 1975 roku Marin
Grigore z Rumunii, (na zdjęciu poniżej) który wygrał turniej przed H. Hegebarthem z NRD.
Turniej pań zwyciężyła pierwszoroczna seniorka Sylwia Raiciu z Rumunii, co dało
zdecydowane zwycięstwo pary tego kraju w parach mieszanych – głównej klasyfikacji
zawodów.
W tym znakomitym towarzystwie
kręglarzy zagranicznych świetnie wypadli
polscy
kręglarze.
Barbara
Kamińska
indywidualnie była druga, rewelacyjnie spisał
się junior Leszek Żurczak zajmując trzecie
miejsce, a taką samą pozycję w parach osiągnęła
nasza para seniorska Lucyna Garczarek/Roman
Żarna
przed
parą
juniorów
Dorota
Szczeblewska/Leszek
Żurczak.
W krajowej punktacji par męskich triumfowała
para „Czarnej Kuli” Ryszard Stasiak/Roman
Żarna, a wśród kobiet najlepsza w tym czasie w kraju para Lucyna Garczarek/Irena
Szczeblewska z „Lecha” Poznań, który wygrał krajową punktację generalną turnieju34.
Wcześniej
na
nowej
kręgielni
w Kędzierzynie - Koźlu, otwartej dzięki
energicznym staraniom pełnomocnika ds.
utworzenia oddziału wojewódzkiego inż. Karola
Mracznego zorganizowano trzydniowy turniej
nazwany I Ogólnopolskim Turniejem Juniorów
Młodszych o Puchar Prezydenta KędzierzynaKoźla. .(na zdjęciu od lewej:L.Żurczak i J.Matuszak)
Decyzją władz Związku zastąpił on wcześniej
rozgrywany z różnym skutkiem „Turniej Miast
Juniorów Młodszych”, dając możliwość startu
w tych zawodach wszystkim juniorom i juniorkom do lat 18. Turniej na stałe wszedł do
kalendarza imprez centralnych PZK.

Impreza od początku stała się obok mistrzostw Polski najważniejszą dla polskiej
młodzieży kręglarskiej przyczyniając się do poważnego odmłodzenia polskiego kręglarstwa.
Turniej świetnie i atrakcyjnie przygotowany organizacyjnie wystartował znakomicie
34

Zwiedzając Poznań w trakcie turnieju goście zagraniczni podziwiając halę „Arena” zadali prorocze
pytanie kiedy odbędą się w niej mistrzostwa świata, które zrealizowało się dopiero w 2000 roku.
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i znakomite też były wyniki młodych kręglarzy na pierwszej w Polsce kręgielni
z nawierzchnią z lanego plastiku. Puchar Prezydenta Kędzierzyna zdobyła „Czarna Kula”
Poznań, a młode wychowanki trenera Jerzego Krukowskiego zajęły cztery pierwsze miejsca:
wygrała Małgorzata Wachowiak przed Wiesławą Hoffman i Romaną Dobrzycką. Również
konkurencję juniorów zdominowali kręglarze „Czarnej Kuli”, młodzi wychowankowie
Grzegorza Cwojdzińskiego, „odstępując” w pierwszej dziesiątce innym klubom tylko cztery
pozycje. Wygrał Jerzy Matuszak (na zdjęciu powyżej) przed Leszkiem Żurczakiem /obaj
Czarna Kula/ i Stanisławem Lemierskim /Rzut/.
Tuż przed startem w Mistrzostwach Europy Juniorów w Zagrzebiu rozegrano na
kręgielniach „Czarnej Kuli” i „Lecha” w Poznaniu kolejne
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów35. Po eliminacjach w
oddziałach
na
starcie
stanęło 20
kobiet i 44
mężczyzn36.
Mistrzostwa
wykazały
dalszy
wzrost
poziomu
sportowego,
przy czym
wyniki pań były lepsze niż panów. Sukces życiowy odniosła
Barbara Kamińska /Lech/ sięgając po tytuł Mistrzyni Polski
pokonując niespodziewanie Krystynę Dudziak z „Czarnej Kuli” i koleżankę klubową Irenę
Szczeblewską. Ubiegłoroczna mistrzyni L. Garczarek tym razem musiała zadowolić się
czwartym miejscem, a Grażyna Kocan była dopiero 11 co było sensacją tych mistrzostw.
Czesław Kempendorf /Czarna Kula P-ń/ powtórzył swój sukces
z 1975 roku zdobywając już drugi w karierze tytuł Mistrza Polski przed Zbigniewem
Klabińskim /Lech/ i rewelacją zawodów – juniorem Leszkiem Żurczakiem /Czarna Kula/.
W pierwszej dziesiątce uplasowało się jeszcze trzech juniorów37.
III Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn na torach asfaltowych rozegrano
w sezonie 1976/1977 systemem turniejowym ze startem na każdej kręgielni drużyn
uczestniczących, a kolejność ustalono na podstawie sumy strąconych kręgli. Po wygraniu
trzech z pięciu turniejów, nastąpiła zmiana „na tronie mistrzowskim” i Mistrzem Polski

35

Mistrzostwa rozgrywano ponownie w Poznaniu, gdyż dysponował wówczas najlepszymi pod
względem technicznymi kręgielniami i jedyną kręgielnią czterotorową.
36
Z niewiadomych przyczyn na starcie zabrakło kręglarzy Olsztyńskich.
37
IVm. Janusz Sak, VII m. Kazimierz Kulbacki, X m. Jerzy Kurzawa.
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została drużyna K.S. „Czarna Kula” Poznań38 (na zdjęciu powyżej). Zawodnik tego klubu
Roman Żarna był bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem tych rozgrywek. Dalsze miejsca
zajęły: „Rzut” Ząbkowice Śl. wyprzedzając „Lecha” Poznań, „Spartę” Kraków i „Heliosa”
Olsztyn.
Po raz pierwszy w historii polskiego kręglarstwa o tytuł najlepszej w kraju walczyły
drużyny kobiece. Był to znamienny fakt dla rozwoju kręglarstwa kobiecego. Udział w tych
rozgrywkach, rozgrywanych systemem podobnym jak dla mężczyzn, udział wzięły cztery
drużyny, przy czym dwie z nich wystawiły bardzo młode, przyszłościowe, drużyny.
Historycznym Mistrzem Polski została drużyna KKS „Lech” Poznań (na zdjęciu powyżej)
wygrywając trzy z czterech turniejów39. Najlepszą zawodniczką mistrzostwa okazała się
Grażyna Kocan uzyskując najwięcej punktów. Tytuł wicemistrzowski zdobyła drużyna
„Czarnej Kuli” wyprzedzając RKS „Spartę” Kraków i „Rzut” Ząbkowice Śląskie.
Drużynowe Mistrzostwa Polskiego Związku Kręglarskiego na torach parkietowych
zakończono z dużym trudem i niespodziankami. Z tytułu rozpoczęcia budowy nowej okazałej
kręgielni w Gostyniu, na miejscu rozebranej starej, do zawodów nie mogła stanąć drużyna
wielokrotnego mistrza SKS „Start” Gostyń. Nie ukończyła mistrzostw wykluczona z nich
wskutek przeciągającego się montowania automatów i związanym z tym remontem drużyna
„Energetyka” Poznań. W zaistniałej sytuacji mistrzem został niespodziewanie zespół
„Polonii” II Leszno – drużyna będąca połączeniem rutyny i młodości40.
Dalsze miejsca zajęły: „Społem” I Kościan, wyprzedzając TKKF Śrem, „Polonię” I
Leszno, „Pogoń” Śmigiel i „Społem” II Kościan. W prowadzonej punktacji na Mistrza „9”
najlepszym okazał się Janusz Forszpaniak TKKF Śrem wyprzedzając Stanisława Szafranka
i Piotra Smoczyka /obaj z Kościana/.
Po raz pierwszy w historii kręglarstwa parkietowego w Polsce rozegrano też
Drużynowe Mistrzostwa PZK Kobiet. Było to widomym przejawem, wbrew obiegowym
opiniom, troski ZG PZK o dalszy rozwój kręglarstwa parkietowego i kobiecego. Udział
drużyn w tych mistrzostwach był skromny, bo wzięły w nich udział zaledwie trzy zespoły,
przy czym zespół „Energetyka”, z tych samych przyczyn co drużyna męska, nie ukończył
zawodów. Tytuł mistrzowski zdobył
bardziej doświadczony zespół TKKF
Śrem przed młodym zespołem „Polonii”
Leszno, który zdołał jeszcze pokonać
niespodziewanie
„Energetyka”.
W „dziewiątkach” najlepsza była Józefa
Kokorniak z TKKF Śrem. (na zdjęciu
Sekretarz gen .Elżbieta. Nowicka gratuluje
drużynie TKKF Śrem)

Warto odnotować, że zakończyły
również rozgrywki wojewódzkie ligi
parkietowe w Poznaniu (2!) i Lesznie,
oraz taka liga asfaltowa w Poznaniu (3 !)
i Krakowie (2!).
Wobec wielu głosów domagających się, wzorem asfaltu, podniesienia mistrzostw PZK
klubów parkietowych do rangi mistrzostw Polski, Związek zorganizował naradę z udziałem
kierowników klubów parkietowych na którym postawił warunek aby skończyć z rekreacją,
zwiększyć liczbę treningów do chociażby dwóch w tygodniu – wówczas zorganizuje
mistrzostwa. Pomimo, że kluby zlekceważyły sprawę i tylko „Polonia” Leszno wywiązała się
W składzie: Roman Żarna, Czesław Kempendorf, Jerzy Żmudziński, Ryszard Stasiak, Jerzy Piela
i Zbigniew Karolczuk.
39
Skład drużyny: Danuta Ludwicka, Barbara Kamińska, Lucyna Garczarek, Irena Szczeblewska, Irena
Długiewicz
40
Zespół startował w składzie: Antoni Konik, Ryszard Konik, Marian Drobnik i Krzysztof Maćkowiak.
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z tych zobowiązań postanowiono w przyszłym roku rozegrać mistrzostwa Polski, aby
udowodnić kto dba o rozwój kręglarstwa parkietowego.
Drużyna juniorów „Czarnej Kuli”
pod firmą reprezentacji Poznania rozegrała
w Brnie (24.04.1977) mecz z drużyną tego
miasta przegrywając minimalnie o 63 pkt.
Grzegorz Jekiel ustanowił rekord Polski
juniorów młodszych41. (na zdjęciu powyżej
z prezesem „Czarnej Kuli” Stanisławem
Przybylskim))

Na Międzynarodowym turnieju
Kręglarskim „Premia Neugersdorf”
(7-8.05.1977r.) reprezentował nas klub
„Rzut” Ząbkowice Śl., desygnowany przez
ZG PZK. W turnieju startowało po 20
zawodników i zawodniczek z: NRD, Węgier i Polski. Z naszych zawodników zaprezentowała
się najlepiej Grażyna Kocan będąc w finale najlepszą z zawodniczek zagranicznych na 10
miejscu; nasz najlepszy zawodnik Janusz Kocan zajął dopiero 19 miejsce.
Nowy sezon sportowy 1977/1978 rozpoczął się startem naszych „parkietowców” w IV
Międzynarodowym Turnieju Kręglarskim o Puchar DKV, który rozegrano na czterotorowych
kręgielniach w Görlitz i Usmandorf. Ze strony polskiej w zawodach reprezentowała nas
drużyna mistrza PZK „Polonii” Leszno, gdyż Związek przyjął zasadę, że począwszy od tego
roku, w turnieju tym każdorazowo reprezentować nas będzie najlepszy zespół z rozgrywek
mistrzowskich na torach parkietowych.
Wobec odmowy TKKF Śrem
w zawodach tych uczestniczył młody zespół
„Polonii” Leszno (na zdjęciu) prowadzony
przez Stanisława Krzymińskiego, który
zaprezentował się lepiej niż panowie.
Drużynowo obie nasze drużyny nie
sprostały czołowym klubom NRD i zajęły
ostatnie, ósme miejsca. Lepiej było
w parach i indywidualnie. Na 16 w każdej
konkurencji startujących par: w kobiecych
para N. Krzymińska/D. Motała zajęła 12
miejsce, a męskich para Z. Felenberg/M.
Drobnik była 14. Indywidualnie na 32
startujące zawodniczki Nina Krzymińska była 23, równocześnie ustanawiając rekord Polski
juniorek młodszych, a Marian Drobnik 24.
W dniach 2 – 4 września 1977r. w Brzesku rozegrano III Ogólnopolski Turniej Par
Mieszanych na asfalcie42 z udziałem 15 par. W parach bezsprzecznie najlepsza była para
„Rzutu” Ząbkowice Śl. G. Kocan/K. Kulbacki, wyprzedzając zdecydowanie parę „Sparty”
Kraków i druga parą „Rzutu”. Indywidualnie również bezapelacyjnie najlepsza była Grażyna
Kocan przed Krystyną Szarotą „Sparta” i Zbigniewą Słupską „Rzut”. Wśród panów wyraźnie
wygrał Janusz Sak wyprzedzając Marka Krawczyka /obaj „Sparta” Kraków/ i Jerzego
Kurzawę /”Asklepios” Kraków/.
Był to pierwszy start zagraniczny drużyny juniorów, która wystąpiła w składzie: L. Żurczak,
K. Meller, A. Nowak, G. Jekel, j. Matuszak, M. Wachowiak – trenerzy: G. Cwojdziński, S. Przybylski.
42
Turniej rozgrywany był ponownie, w krytykowanej formule – najpierw startu w parach jako
eliminacji do turnieju indywidualnego w którym zaliczano wynik z turnieju par. Sędzia główny –
Franciszek Czesław Klinik.
41
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Jedną
z pozytywnych reminiscencji oficjalnego przyjęcia Związku do
Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej – FIQ było uzyskanie prawa rozgrywania
oficjalnych meczy międzypaństwowych i prawo udziału polskich drużyn mistrzów kraju
w rozgrywkach o „Puchar Europy”. Nie przypadkowo, pierwsze z tych meczy rozegrano
z kręglarzami Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tych pionierskich dla polskiego
kręglarstwa sportowego Związek NRD-owski służył nam zdecydowanie największą pomocą
sprzętową, szkoleniową i organizacyjną, popierając wszelkie nasze poczynania. Pomocą taką,
w nieco mniejszym zakresie, służył nam też Związek czechosłowacki, a zwłaszcza okręg
brneński kierowany przez Slavka Seidla.
Pierwsze więc mecze międzynarodowe podjęli z nami kręglarze NRD tak na asfalcie
jak i na parkiecie i chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy bez szans na korzystny
rezultat w tych konfrontacjach. Jak przegrywać to z dobrymi, ale wygrywamy wówczas cele
szkoleniowe, wzbogacamy doświadczenia organizacyjne i z takim założeniem podjęliśmy
sportową walkę43.
Historyczny, oficjalny pierwszy mecz na torach asfaltowych rozegrano w Laucie
/okręg Cottbus/ 24 września
1977r., a dzień później drugi mecz nieoficjalny44.(na zdjęciu
obok) Jak było do przewidzenia
pierwszy mecz panowie przegrali
o 462 pkt, drugi o 469 pkt,
a panie odpowiednio o 328 i 313
pkt – to oczywiście dużo, ale
wstydu nie było. Trenerzy ekipy
NRD stwierdzili, że drużyny
polskie wyraźnie podniosły swój
poziom sportowy, dzieląc się
z nami, zarówno oni jak
i
zawodnicy,
swoimi
doświadczeniami i metodami
treningowymi.
Najlepszy
w polskiej drużynie był Kazimierz
Kulbacki (807 pkt), w drugim dniu
Roman Żarna (817), a wśród pań Irena
Szczeblewska (397 pkt) i Zbigniewa
Słupska (398).
Kręglarze parkietowi swój mecz
międzypaństwowy, chociaż planowany
już w czerwcu, mogli rozegrać go,
wobec dalej opóźniającego się remontu
„Energetyka”, dopiero w dniach 19 –
20.11.1977r45. W tej sytuacji wobec
braku możliwości treningów nasi
zawodnicy wypadli nieźle. Mecz
43

Podkreślił to w swym przemówieniu na otwarciu zawodów, dziękując za otrzymana pomoc Prezes
PZK Grzegorz Cwojdziński.
44
Drużyny polskie wystąpiły w składzie – mężczyźni: K. Kulbacki, J. Piela, L. Żurczak, J. Kurzawa,
Cz. Kempendorf, R. Żarna, rez. Z. Klabiński; kobiety: K. Dudziak, D. Szczeblewska, I. Szczeblewska,
B. Kamińska, G. Kocan. W drużynie NRD z najlepszych brakował tylko Meissner. Sedzią gł. meczu był
Jiȑi Śtich z Czechosłowacji.
45
Niemiłym zaskoczeniem był fakt, że pod pierwszym zawodnikiem NRD , mimo remontu kręgielni,
załamała się spróchniała deska na rozbiegu. Sędzią gł. był Werner Geisler z RFN.
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rozegrano w konkurencji mężczyzn i juniorów, a co ciekawe był to również pierwszy
międzypaństwowy mecz drużyny niemieckiej. Mecz oficjalny przegraliśmy zaledwie o 91
pkt, co w zaistniałej sytuacji było sukcesem. Nieco gorzej było z juniorami, którzy przegrali
aż o 273 pkt. Spośród seniorów w naszej ekipie najlepszy był Stefan Nowacki (1417 pkt)
i tylko trzech zawodników NRD miało nieco lepsze rezultaty. Najlepiej z naszych juniorów
zagrał Leszek Piosik (1397 pkt). W drugim dniu grano tylko na 100 rzutów, aby móc rozegrać
błyskawiczny turniej miast pań, który wygrała drużyna Śremu.
Na tydzień, przed tymi zawodami (11-13.11.1977r.), specjalnie dla celów
szkoleniowych zorganizowano Indywidualne Mistrzostwa PZK w konkurencji juniorek,
juniorów, kobiet i mężczyzn, jak napisano w „Informacjach PZK”46: „Po raz drugi i ostatni”,
bowiem w 1978 roku będą mistrzostwami Polski. W juniorkach wystąpiły tylko juniorki
„Polonii” Leszno, a w konkurencji juniorów oddział poznański nie miał żadnych
zawodników.
Ostatecznie po wielogodzinnych zmaganiach z psującymi się automatami47
w zakończonych w godzinach nocnych zawodach zwyciężyli: –
juniorzy:
1/
Leszek
Piosik,
2/ Wojciech Krzymiński (obaj PoloniaLeszno), 3/ Tadeusz Matecki
(Społem Kościan); juniorki: 1/ Maria Krzymińska, 2/ Maria Ratajczak,
3/ Grażyna Szulc (wszystkie Polonia Leszno); kobiety: 1/ Janina
Frąckowiak (TKKF Śrem) (na zdjęciu), 2/ Ewa Lulka (Energetyk P-ń), 3/
Krystyna Raszewska (TKKF Śrem); mężczyźni: Marian Drobnik
(Polonia Leszno),2/ Marian Szczepaniak (TKKF Śrem), 3/ Stanisław
Szafranek (Społem Kościan).
W tych samych niemal dniach (12-13.11) kręglarze asfaltowi
rozegrali IV Międzynarodowy Turniej Miast Targowych na kręgielniach
„Lecha: i „Czarnej Kuli” w Poznaniu. Jak napisano w cytowanych
„Informacjach PZK” - „Nad Wartą zdarzył się cud”, a tym cudem było niespodziewane
zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach, pomimo, ze w poprzednich stanowiliśmy zawsze
„czerwoną latarnię” zawodów. Nie umniejsza sukcesu nawet fakt, że drużyna Brna startowała
w nieco osłabionym składzie i to że graliśmy na „swoich” kręgielniach.48./na zdjęciu poniżej: K.
Dudziak i E. Nowicka-sekr.gen. w Lipsku/

Nasze panie wygrały zawody pokonując o 108 pkt Lipsk
i o 152 pkt drużynę Brna. Panowie zajęli pierwsze miejsce
wyprzedzając o 173 pkt Lipsk i aż o 210 pkt Brno. Stąd też
wygraliśmy punktację ogólną zawodów przed Lipskiem i Brnem.
Najlepszymi w naszych drużynach byli: Krystyna Dudziak (438)
i Roman Żarna (843). Oni też zwyciężyli indywidualnie:
Krystyna Dudziak wyprzedziła Marion Nemeyer z Lipska i Barbarę
Kamińską, a Roman Żarna pokonał Leszka Żurczaka i Horsta
Bertholda z Lipska. Już w lutym zgłosiliśmy do udziału w Pucharze
Europy mistrzów Polski na asfalcie drużyny „Czarnej
Kuli”/mężczyźni/ i „Lecha” /kobiety/ nie mając świadomości, że
wymaga to zgody GKKFiS. Próbowaliśmy dopełnić tej
formalności, ale ze względu na to, że zbyt późno się o niej
dowiedzieliśmy, zanim przyszła negatywna niestety odpowiedź,
drużyna „Czarnej Kuli” zdążyła rozegrać swoje zawody inaugurując starty polskich drużyn w
europejskich pucharach. Niestety przydzielona została do najsilniejszej grupy i po rozegraniu
trzech turniejów w Budapeszcie, Műcheln i Poznaniu zajęła zdecydowanie ostatnie miejsce za
Ferencvarosem Budapeszt i Aktivist Geiseltal – mistrzami Węgier i NRD.
46
47
48

„Informacje PZK” sierpień-grudzień 1977r., str.21. Sędzia gł. Felicjan Grygiel.
Producentem automatów była Firma Krzysztofa Rolskiego.
Sędzia gł. Stanisław Lulka
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Ze startów tych wynikał jednak ciekawy dla naszych szkoleniowców wniosek, że
zespół polski przegrywał głównie zbieranymi (55,63%) i liczbą rzutów zerowych (aż 181 t.j.
60 na turniej) i trzeba na treningach odejść od grania tylko „meczowych” oraz zmienić
przebieg treningów – trenując celność, regularność i powtarzalność rzutów. Na osłodę dla nas
pozostał fakt, że turniej finałowy i „Puchar Europy” zdobył właśnie Ferencvaros – zwycięzca
naszej grupy.
Dobra organizacja i świetna atmosfera turnieju otwarcia kręgielni „Zielony Tor”
w Kędzierzynie-Koźlu skłoniła Związek do powierzenia temu miastu i klubowi organizacje
IV Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieży (12-13.11.1977r.). I tym razem impreza
została przygotowana i przeprowadzona wspólnie z PZK bez zarzutu, a co najważniejsze
dopisała młodzież. Widać było, że kluby zaczęły poważną pracę z młodzieżą. Na poprzednich
mistrzostwach w Dobczycach startowało zaledwie 9 juniorek, a tu było ich aż 21, przy
równoczesnej pełnej obsadzie w konkurencji młodzieży. Obok takich tradycyjnych ośrodków
jak Poznań, Ząbkowice Śl., Kraków czy Olsztyn doszły nowe jak Kędzierzyn i Tomaszów
Mazowiecki. Dzięki temu mistrzostwa nabrały blasku i atrakcyjności, co wydaje się truizmem
wobec faktu, że z trzech tytułów aż dwa zostały obronione. Świadczy również to o klasie tych
zawodników.
Tytuł obronił w konkurencji młodzieży Artur Żemojcin z Heliosa Olsztyn
wyprzedzając Grzegorza Latos z „Zielonego Toru” Kędzierzyn-Koźle i Pawła Bindera
z „Czarnej Kuli” Poznań. Pierwszą z dziewczynek była Romana Dobrzycka z „Czarnej Kuli”,
która poprawiła rekord Polski juniorek młodszych na 60 rzutów (231 pkt).
W kategorii tej startowało aż 20 zawodników i zawodniczek z finałem z udziałem 6, w tym 3
z „Czarnej Kuli”.
Juniorki startowały w eliminacjach na 60 rzutów, a w finale
z udziałem 6 zawodniczek na 100 rzutów. Dorota Szczeblewska
i Zbigniewa Słupska, bezsprzecznie w tym czasie najlepsze dwie
juniorki w Polsce zamieniły się miejscami i tytuł Mistrzyni Polski
przypadł Dorocie. Druga była Zbigniewa Słupska, a trzecia
Bogusława Rewers. Pierwszy raz pokazała się w finale zawodniczka
„Czarnej Kuli” – Lucyna Nadstoga zajmując 5 miejsce –
w przyszłości jedna z najlepszych i najładniejszych kręglarek
polskich /na zdjęciu obok/. W konkurencji juniorów, w której
wystartowało aż 28 juniorów na 100 rzutów, w finale pierwszy raz
rozegranym na 200 rzutów z udziałem 10 zawodników, walczyła ze
sobą szósta para w Europie, a niewiele ustępował im rewelacyjnie
spisujący się Jacek Grabowski z „Pilicy” Tomaszów Mazowiecki.
Ostatecznie mistrzem został Kazimierz Kulbacki z „Rzutu” przed Leszkiem Żurczakiem
z „Czarnej Kuli” i Jackiem Grabowskim „Pilica”. Dalsze miejsca zajęli: Andrzej Nowak
„Czarna Kula”, Jerzy Kurzawa „Asklepios”, Jacek Toboła „Czarna Kula”, Leszek Zaorski
„Helios”, Marek Krawczyk „Sparta”, Jerzy Matuszak „Czarna Kula” i Wiesław Domaradzki
„Pilica”. Z perspektywy czasu warto podać te wszystkie nazwiska, gdyż tworzyła się grupa
przyszłych reprezentantów naszego kraju, zastępująca pionierów.
W trakcie mistrzostw Komisja Szkoleniowa PZK zorganizowała spotkanie z trenerami
klubów startujących w mistrzostwach, w trakcie którego na ich prośbę Związek postanowił w
przyszłych mistrzostwach rozdzielić konkurencję młodzieży na odrębne konkurencje
dziewcząt i chłopców do lat 16 ze startem na 60 rzutów i ustalono, że juniorki grać będą na
2x100 rzutów49.

49

dotychczas w eliminacjach grały 60 rzutów, a w finale 100.
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Juniorki na podium

Konkurencja młodzieży

Romana Dobrzycka najlepsza z dziewcząt

Juniorzy po dekoracji

Jesień to tradycyjnie udział reprezentantów Polski w turniejach międzynarodowych.
w Memoriale Wernera Seelebindera, tym razem rozegranym (22-23.10.1977) w Zwickau
z udziałem czołówki NRD, Węgier, Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii Polskę
reprezentowali, niestety niezbyt udanie, aktualna Mistrzyni Polski i debiutujący w startach
zagranicznych Jerzy Piela50. Tradycyjnie odbyły się dwa starty osobno klasyfikowane:
w pierwszym dniu z udziałem większej grupy zawodniczek i zawodników, w drugim
z udziałem wszystkich zagranicznych uczestników i reprezentantów NRD.
Wśród panów, w pierwszym dniu na 28 startujących Jerzy Piela był 26 wyprzedzając
reprezentantów Rumunii i Bułgarii, a w drugim dniu był 11 pokonując tylko Bułgara. Barbara
Kamińska była zaledwie 27, przedostatnia, przegrywając nawet z Bułgarką, a w drugim dniu
zrewanżowała się jej wyprzedzając ją.51.
Lepiej niż w NRD i lepiej niż zwykle zaprezentowali się Polacy na XI „Pucharze
Karpat” rozegranym tradycyjnie w Bukareszcie (3-4.12.1977r.) z udziałem tym razem
reprezentacji NRD, Węgier, Bułgarii, Austrii i całej plejady znakomitości rumuńskich. Polskę
reprezentowała para Irena Szczeblewska i Roman Żarna52. Był to już piąty start naszych
reprezentantów w tych zawodach i zdecydowanie najlepszy.
W pierwszym dniu rozegrano turniej indywidualny w którym Irena Szczeblewska
zajęła 10/16 miejsce, a Roman Żarna był 13/18 pokonując m.in. Węgra, Austriaka i Bułgara53.
W drugim dniu rozegrano turniej par w którym nasz para wygrała tylko z Bułgarami (11/12).
50

Kierownikiem ekipy był Włodzimierz Filipczak z Olsztyna.
Pierwszy turniej wygrał Horst Wőstehoff i Marion Schuster, a drugi: Miklos Makkai z Węgier i Birgit
Hünger z NRD.
52
Kierownikiem ekipy był Andrzej Nowicki. Często krytykowano, że zamiast trenerów z ekipami
wyjeżdżają działacze – ale w tym była metoda Prezesa PZK – chodziło, aby jak najwięcej działaczy
podglądało i uczyło się organizacji poważnych zawodów.
53
Zawody wygrali Horst Wőstehoff z NRD i Ana Petrescu z Rumunii w parach Margareta i Alexandru
Catineanu z Rumunii.
51
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Tajemnica dużego udziału młodzieży w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski tkwiła
w tym, że w zreformowanych od tego sezonu sportowego rozgrywkach o Drużynowe
Mistrzostwo Polski tak kobiet jak i mężczyzn, nie tylko, że wprowadzono system ligowy54 to
dodatkowo wprowadzono tzw. prologi młodzieżowe. Jak wykazał czas było to bardzo dobre
posunięcie Związku dla rozwoju kręglarstwa młodzieżowego i „odmłodzenia” naszego
kręglarstwa. Czołowe kluby zostały zmuszone do pracy z młodzieżą i to nic, że pierwsze
prologi odbywały się nierzadko na zasadzie „łapanki” zawodników czy zawodniczek,
a „Lech” nawet nie stanął na ich starcie, już opisywane mistrzostwa Polski wykazały
celowość tej innowacji55. Ostatecznie, jeszcze w tym roku warunkowo dopuszczono „Lecha”
do rozgrywek Centralnej Ligi Asfaltowej, zapowiadając, że w następnym roku przepis
o prologu będzie bezwzględnie przestrzegany pod rygorem niedopuszczenia klubu, który nie
wystawi drużyny do prologu do rozgrywek CLA.
Do udziału w rozgrywkach Centralnej Ligi Asfaltowej na sezon 1977/1978 zgłosiły
się drużyny męskie: KS „Czarna Kula” P-ń I i II (juniorzy), KKS „Lech” P-ń, TKKF „Helios”
i TKKF „Gryf” Olsztyn, KS „Pilica” Tomaszów Mazowiecki, ZRKS „Sparta” Kraków i KK
„Rzut” Ząbkowice Śląskie. Pierwszy prolog młodzieżowy do CLA wygrały drużyny „Czarnej
Kuli” co było efektem prowadzonej od lat pracy z młodzieżą. Dalsze miejsca zajęły: „Helios”,
„Pilica”, „Rzut”, „Gryf” i „Sparta”; „Lechowi zaliczono 0 pkt. Do końca roku rozegrano
szereg meczy drużyn seniorskich, z których niektóre zakończyły się niespodziewanymi
wynikami56. Na koniec roku w tabeli prowadziła „Czarna Kula” I przed „Rzutem” i „Pilicą”.
Rozpoczęły też swoje rozgrywki prologiem młodzieżowym w Pleszewie (3-4.12.1977)
o Drużynowe Mistrzostwa Polski kobiety (DMPK)). Spośród czterech drużyn startujących
w rozgrywkach trzy stawiły się na prologu – drużyna „Rzutu” mimo nieobecności została
wyjątkowo tym razem dopuszczona do dalszych rozgrywek. I ten prolog wygrała „Czarna
Kula” pokonując „Spartę” i „Lecha”. Mistrzostwa kobiet rozgrywane były nadal turniejowo
i pierwszy z tych turniejów (10-11.12.1997) wygrała drużyna „Lecha” przed „Czarna Kulą”,
„Rzutem” i „Spartą”, a doliczając punkty z prologu prowadziła w rozgrywkach „Czarna
Kula”.
Z dużymi problemami przebiegały rozgrywki Centralnej Ligi Parkietowej, z trudem
kluby realizowały przyjęty kalendarz rozgrywek; Związek apelował o większą dyscyplinę
w jego realizowaniu. Ostatecznie na dzień 08.01.1978r. na czele ligi były dwie drużyny
„Polonii” Leszno i „Pogoń” Śmigiel.
W dniach 17-18 grudnia 1977r. Oddział Wojewódzki PZK w Krakowie,
z udziałem delegacji ZG PZK, obchodził uroczyście 10-lecie kręglarstwa sportowego.
W drugim dniu delegaci zwiedzili budowane kręgielnie „Start-Podgórze”, „Sparty” Kraków,
TKKF Myślenice i TKKF-u Dobczyce. (na zdjęciu: sala obrad i goście)

Mecze każdy z każdym w układzie mecz – rewanż w systemie jesień – wiosna.
Prologi rozgrywano jako turniej poprzedzający rozgrywki ligowe, a zdobyte przez młodzież w tym
turnieju punkty doliczane były na starcie drużynie seniorskiej. Zespoły startowały w czteroosobowych
składach, po dwóch zawodników(-czki) do lat 16 i dwóch do lat 18.
56
Np. dwukrotna przegrana „Sparty” z juniorami „Czarnej Kuli”, czy przegrana jej z „Gryfem”
w Olsztynie,
54
55
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Dobre perspektywy rozwoju kręglarstwa, jakie wszystkich cieszyły, zasmucały
równocześnie odejścia zasłużonych działaczy. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy pierwszego
powojennego prezesa Poznańskiego Związku Kręglarzy, niegdyś wspaniałego zawodnika
Józefa Szczeblewskiego. Zmarli również: Leon Zgrabczyński z „Energetyka”, nestor
kręglarzy śremskich Franciszek Bartkowiak i niespodziewanie jeden z największych
kręglarzy parkietowych zaledwie 37-letni Józef Torka.
Rok sportowy zakończył zorganizowany na kręgielni „Czarnej Kuli” turniej z okazji
XXX – lecia Federacji „Ogniwo”, której była członkiem, z udziałem zaproszonych
zawodników z zaprzyjaźnionych klubów z NRD, Czechosłowacji, Jugosławii i Polski.
Spośród drużyn kobiecych wygrała „Czarna Kula” przed BSG LOK RAW Cottbus i KKS
„Lech” Poznań. Drużyn męskich na starcie stanęło sześć, a kolejność była następująca:
„Czarna Kula”, TJ „Lokomotiv” Dećin, „Lokomotiva” Zgrzeb, RAW LOK Cottbus, KKS
„Lech” i „Rotation” Berlin-Mitte. Indywidualanie turniej wygrała Irena Szczeblewska /Lech/
przed Sigrid Mohaupt z Cottbus i Krystyną Dudziak /Czarna Kula/, a wśród mężczyzn:
Roman Żarna /Czarna Kula/ wyprzedzając Karla Riźka z Dećina i Jusipa Madinie
z Zagrzebia.
Rok 1978 to rok kolejnych Mistrzostw Świata Seniorów, stąd już rok przed ich
terminem wszelkie starty i poczynania szkoleniowe podporządkowane były wyłonieniu
dwóch par, na tyle bowiem pozwalały nam wysłać posiadane środki finansowe do odległej
Szwajcarii. Temu też służyło na początku roku wysłanie pierwszy raz reprezentacyjnej ekipy
na Puchar Polarny – Sverige Open w kolebce szwedzkiego asfaltu – Finspang (1819.02.1978r.). Zespół składał się, zgodnie z nietypowym regulaminem tego turnieju, z dwóch
zawodników i jednej zawodniczki, pod kierownictwem Prezesa Związku. Obok reprezentacji

Polski i gospodarzy na starcie stanęły zespoły z Węgier, Rumunii, RFN i Jugosławii. Nasz
zespól startujący w składzie: Grażyna Kocan, Czesław Kempendorf i Roman Żarna na osiem
startujących zespołów zajął 7 miejsce wygrywając jedynie z pierwszym zespołem Szwecji.
W drugim dniu zawodów rozgrywano turniej indywidualny tzw. „Sverige Open”,
w którym startowali wszyscy zawodnicy zagraniczni i cała czołówką Szwecji – 36 kobiet i 97
mężczyzn. Znakomicie spisała się Grażyna Kocan zajmując wysoką piątą pozycję
i przegrywając z zagranicznych zawodniczek tylko z Węgierką. Turniej wygrały Szwedki –
Dagny Fordlund przed Birgitt Rolandsson znakomicie znające swą, delikatnie mówiąc
w nienajlepszy stanie technicznym 8-torową kręgielnię. (na zdjęciu powyżej)
Zważywszy na liczbę startujących mężczyzn świetnie spisał się też Roman Żarna
zajmując 17 miejsce, a Czesław Kempendorf był 35. Turniej wygrał mistrz Świata Nicola
Dragaś z Jugosławii przed Albertem Klee z RFN, Szwedem Rogerem Nilssonem i Belą
Csanym z Węgier57.
Przed wyjazdem do Szwecji w Pleszewie rozegrano eliminacje członków kadry
narodowej typowanych na ten wyjazd. Zabrakło na nich Kazimierza Kulbackiego powołanego
57

Kierownikiem ekipy był Grzegorz Cwojdziński.
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do wojska, niemal pewnego kandydata na wyjazd na mistrzostwa Świata, a co bardzo osłabiło
ekipę.
Wiosną, jeszcze przed głównymi zawodami seniorskimi odbył się II Ogólnopolski
Turniej Juniorów Młodszych o Puchar Prezydenta m. Kędzierzyna-Koźla (4-5.03.1978r.),
który był znakomitą propagandą kręglarstwa na opolszczyźnie i pobliskim Śląsku. Impreza,
podobnie jak pierwsza została znakomicie przygotowana i cieszyła się dużym
zainteresowaniem władz i klubów, których tym razem zgłosiło się 10 prezentując 16 juniorek
i 38 juniorów w wieku 14 – 18 lat. Na ogół młodzież w tych zawodach prezentowała lepsze
wyszkolenie techniczne niż 2-3 lata temu. Objawiło się kilka świetnie zapowiadających się
zawodniczek (Romana Dobrzycka, Iwona Szymańska, Lucyna Nadstoga) i zawodników
(Marek Krawczyk, Artur Żemojcin, Marek Kiełbasiński).
Dużą atrakcją dla młodych uczestników turnieju była wizyta byłego kolarskiego
mistrza Świata – znakomitego kolarza – Stanisława Szozdy. (na zdjęciu poniżej)
Konkurencja juniorek zakończyła
się sukcesem zawodniczek „Czarnej
Kuli” wygrała Romana Dobrzycka przed
Iwoną Szymańską, Wiesławą Hoffmann
i Lucyną Nadstogą. Juniorzy tego klubu
musieli
oddać
czołowe
pozycje
zawodnikom klubów z Polski. Wygrał
zdecydowanie Marek Krawczyk /Sparta/
przed Arturem Żemojcinem/Helios/,
Andrzejem
Szyndlerem
/Rzut/
i Ireneuszem Barańskim /Pilica/58.
W punktacji klubowej i tym razem
triumfowała „Czarna Kula”, ale podział punktów był już bardziej równomierny niż przed
rokiem. Turniej zaszczyciło szereg wybitnych
osobistości
miasta
i
województwa
z dyrektorem WKKFiT w Opolu Zbigniewem
Przybylski na czele oraz Telewizja Katowice.
(Sędzią głównym zawodów w Kędzierzynie często
był Prezes PZK-zdjęcie obok)

Zapowiadało się, że w tym roku IX
Puchar Poznania (29.04-01.05.1978r.) będzie
ponownie rekordowym pod względem
startującym w nim państw. Ostatecznie jednak
nie przyjechały, wcześniej zapowiadane,
zespoły Austrii i Jugoslawii, a stawiły się pary
z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii,
Szwecji, Węgier i Polski, wśród nich
„znakomitości” jak: Klaus Meissner, Ilie Hosu,
Katalin Toth, Renate Brauer i inni. Mimo tego
zupełnie dobrze wypadli nasi reprezentanci59.
Punktację generalną wygrał KKS
„Lech” Poznań wyprzedzając „Czarną Kulę”,
głównie dzięki znakomitej postawie par
kobiecych tego klubu, które zajęły dwa
pierwsze miejsca. Wygrała tą krajową
konkurencje para Irena Szczeblewska/Barbara
Kamińska, przed parą Lucyna Garczarek
58
59

Sędzia głównym zawodów był G. Cwojdziński, zastępcami: Karol Mraczny i Irena Długiewicz.
Zauważył to nawet miesięcznik „Der Sportkegler”, który zamieścił sprawozdanie z zawodów.
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i Danuta Ludwicka, a trzecia była para „Orła” Ząbkowice Śl.60 w składzie Mieczysława
Drabczyńska i Zbigniewa Słupska. W konkurencji par męskich bezwzględnie triumfowały
pary „Czarnej Kuli” zajmując pierwsze cztery miejsca, a zwyciężyła para juniorów w składzie
Jacek Toboła/ Leszek Żurczak przed parami Roman Żarna/Jerzy Piela i Ryszard
Stasiak/Bronisław Bednarek.
Mixt w konkurencji międzynarodowej z udziałem 12 par wygrał zespół węgierski
w składzie Katalin Toth/Mikolas Varga przed Renate Brauer/Klaus Meissner
z NRD i rumuńska parą Cornelia Ignatanescu/Ilie Hosu. Dalsze trzy miejsca zajęły trzy pary
polskie, a najlepsza z nich była para w składzie Roman Żarna/Irena Szczeblewska.
Wielkim sukcesem Romana Żarny zakończył się turniej indywidualny w którym uległ
tylko Klausowi Messnerowi zaledwie o 17 pkt wyprzedzając Mikolasa Vargę z Węgier
i pozostałych uczestników zagranicznych – łącznie startowało 80 zawodników .
Na wysokim czwartym miejscu uplasował się junior Leszek Żurczak. Konkurencję pań
z udziałem 37 zawodniczek wygrała bezapelacyjnie Katalin Toth przed Vlastą Prokesovą
z Czechosłowacji, trzecia była Irena Szczeblewska , a tuż za nią Danuta Ludwicka i Grażyna
Kocan. Był to bardzo udany turniej dla polskich reprezentantów.
Rewanżowe, drugie międzynarodowe spotkanie na torach asfaltowych Polska – NRD
rozegrano w dniach 13-14.05.1978r. na torach „Czarnej Kuli” i „Lecha” w Poznaniu. Mecz
oficjalny pań zakończył się sensacyjnym zwycięstwem na miarę europejską, naszych
reprezentantek o 64 pkt61. Fakt, że pomogła nam specyficzna kręgielnia „Lecha”, o co nawet
po meczu drużyna NRD miała pretensje do sędziego Jiŕi Stiha , że dopuścił do gry na niej, ale
faktem też było, że dobrze zestawiono drużynę i zagrała ona wyjątkowo dobrze.
Żadnych szans nie miał nasz zespół męski – drużyna NRD nadal była poza zasięgiem
naszej drużyny i najlepszy z naszych zawodników Roman Żarna miał wynik lepszy tylko od
dwóch zawodników NRD. Lepiej wypadli nasi reprezentanci w rozegranym w drugim dniu
turnieju indywidualnym, w którym Roman Żarna przegrał tylko z H. Fehnerem, a L. Żurczak
był piąty. Panie z NRD w drugim dniu wzięły srogi rewanż za niespodziewaną porażkę
zajmując wszystkie pozycje do szóstego miejsca i tylko przedzieliła, je zajmując czwarte
miejsce, Barbara Kamińska.
To była właściwie ostatnia szansa na
zakwalifikowanie się na Mistrzostwa
Świata rozgrywane tym razem w dniach
20-28.05.1978r.
w
Lucernie
w
Szwajcarii. W drugim naszym starcie w
tej imprezie z udziałem najlepszych
kręglarzy
klasycznych
świata62,
wystartowaliśmy mając najmniejszą
ekipę, bo tylko dwie pary, ale
równocześnie
większą
niż
w
poprzednich
na
których
debiutowaliśmy. Reprezentowali nas:
Grażyna Kocan i Irena Szczeblewska oraz Roman Żarna i Jerzy Piela./na zdjęciu od lewej:
A.Łuczak - trener, G. Cwojdziński – kier. ekipy, G. Kocan, I. Szczeblewska, R. Żarna J. Piela/.
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Po przejściu KK „Rzut” pod opiekę FAEL-u klub został wcielony jako sekcja do klubu fabrycznego
„Orzeł” Ząbkowice Śląskie.
61
Wynik końcowy: kobiety 2492:2428 pkt; B, Kamińska 438, I.Szczeblewska 436, D. Ludwicka 389,
G. Kocan 427, L. Garczarek 406, D. Szczeblewska 396; najlepsza z NRD I. Grauert 437;
mężczyźni 4679:5056 pkt; J. Piela 751, R. Stasiak 725, L. Żurczak 798, T. Kasprzyk 806, T.
Riedrich 777, R. Żarna 822, najlepszy z NRD F. Zänger 887.
62
Ze względów politycznych od lat nie startowali w mistrzostwach zawodnicy NRD, z wielką szkodą dla
samego kręglarstwa i znakomitych kręglarzy tego kraju.
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Dla Grażyny był to drugi start w mistrzostwach, pozostali debiutowali 63.
Klasyfikowani byliśmy w parach i indywidualnie, z tzw. przedstartem w turnieju
drużynowym w którym dobrze zagrał R. Żarna ( 873 pkt), gorzej J. Piela (806 pkt), Irena
Szczeblewska nieźle (398 pkt), a Grażyna uzyskała 12 wynik (417) mając realne szanse na
finał.
Nieszczęśliwe losowanie sprawiło, że obie pary mieliśmy równocześnie na torach.
Wśród 24 par kobiecych nasza para uplasowała się w połowie stawki zajmując 12 miejsce,
przy czym tym razem lepiej zagrała Irena (414), a Grażyna, pod presją szansy na finał jaka się
jawiła – słabiej (406). Zabrakły 4 pkt, aby były w pierwszej dziesiątce64, nie mniej Kocan
nadal miała szanse na finał zajmując po swoich dwóch startach 24 miejsce i musiała czekać
do końca czy wejdzie do finału – co ostatecznie się udało na 19 miejscu. Nasza para męska
niestety straciła szanse na finał grając każdy z zawodników raz dobrze raz źle i ostatecznie na
28 par zajęli 24 miejsce, jedynym pozytywem był dobry wynik Pieli (863 pkt).

W finale turnieju indywidualnego mieliśmy więc pierwszy raz naszą zawodniczkę,
a Irena Szczeblewska, gdyby nie słaby pierwszy start, też mogła by się do niego
zakwalifikować – ostatecznie zajęła 23 miejsce. Grażyna niestety nie wytrzymała psychicznie
startu i z najgorszym wynikiem finału zajęła ostatecznie 20 miejsce65, Dla nas i tak była
wielka radość, a dla ekip zagranicznych wielkie zaskoczenie, że pierwszy raz Polka była
w finale. Tytuły mistrzowskie zdobyli: Krystyan Zsuzsa ( Węgry) przed Eleną Andrescu
i Margareta Catineanu (obie Rumunia) wśród pań, a wśród panów: Josif Tismanaru
(Rumunia) pokonując Belę Csanyi (Wegry) i Wolfganga Endres (RFN). Drużynowo najlepsze
były ekipy Rumunii wśród kobiecych i RFN wśród mężczyzn.
Piąte jubileuszowe Indywidualne
Mistrzostwa
Polski
na
torach
asfaltowych rozegrano ponownie w
Poznaniu (23-25.06.1978r.) z udziałem
30 kobieti 45 mężczyzn wyłonionych
w
mistrzostwach
oddziałów
wojewódzkich. Finały indywidualnez
udziałem 16 pań i 20 mężczyzn pierwszy
raz rozegrano systemem blokowym, co
podniosło
ich
atrakcyjność
i
widowiskowość zawodów66.
63

Pozostali członkowie ekipy to: prezes PZK – Grzegorz Cwojdziński, jako kierownik ekipy oraz trener
Andrzej Łuczak.
64
Wygrały: Jugosłowiańska para kobieca Tkalcic/Balosevic, a męska Holzman/Zieher z RFN.
65
do finału kwalifikowało się po 20 najlepszych zawodniczek i zawodników po starcie w drużynie (lub
przedstarcie), a w finale liczyła się suma wszystkich trzech startów – tak rozgrywano mistrzostwa
zarówno juniorów i seniorów jeszcze kilka lat.
66
Do tej pory rozgrywano wszystkie zawody systemem łańcuchowym.
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Po raz trzeci tytuły mistrzowskie zdobyli zasłużeni zawodnicy Lucyna Garczarek
i Czesław Kempendorf, którzy ze względu na obniżenie formy i trapiące kontuzje nie byli
faworytami tych mistrzostw. Następne miejsca i tytuły wicemistrzów Polski zdobyli, wśród
pań: Grażyna Kocan /Zielony Tor Kędzierzyn/67i Barbara Kamińska /Lech/, a wśród panów
Tadeusz Riedrich i Roman Żarna /obaj Czarna Kula/. Mistrzostwa wykazały hegemonię w
konkurencji panów „Czarnej Kuli”, która miała w finale aż 13 zawodników, w tym czterech
juniorów.
Jak obiecano, Indywidualne mistrzostwa seniorów na torach parkietowych w tym roku
(10-11.06.1978r.) podniesiono do rangi I Mistrzostw Polski. Rozegrano je na czterech torach
„Energetyka” Poznań w konkurencji seniorów, seniorek, juniorek i juniorów.
Mistrzostwa były popisem znakomitych umiejętności Mariana Drobnika z Polonii
Leszno, który wygrał zdecydowanie przed Czesławem Rezlerem /Start P-ń/ i Piotrem
Smoczykiem /Społem Kościan/. W słabiej niż zwykle obsadzonych mistrzostwach seniorek
wygrała Józefa Kokorniak /TKKF Śrem/ przed Barbarą Witczak /Energetyk/
i Czesławą Surmacz /Polonia Leszno/.
Zdecydowanie triumfowały w kategorii
juniorek zawodniczki Polonii” Leszno
zajmując pierwsze trzy miejsca, wygrała
Nina Krzymińska przed Marią Ratajczak
i Donatą Motałą. Również zawodnik
„Polonii” – Leszek Piosik zdobył tytuł
Mistrza Polski Juniorów wyprzedzając
Tadeusza Mateckiego /Społem Kościan/ i
Jacka Łaznowskiego /TKKF Śrem/.(na
zdjęciu obok)

Sezon kończyły rozgrywki lig centralnych i baraże o wejście do tych lig, tak na
asfalcie jak i parkiecie. Drużynowe mistrzostwa Polski kobiet zakończyły się zwycięstwem
„Czarnej Kuli”, w czym walnie pomogły im młode zawodniczki z prologu młodzieżowego.
„Lechitki” mimo znakomitej postawy w rozgrywkach nie mogły nadgonić strat z tytułu braku
drużyny w prologu i zajęły drugie miejsce.
Trzecie miejsce zajęła drużyna RKS „Sparty”
Kraków, a czwarte KS „Orzeł” Ząbkowice Śl.
W nieoficjalnej punktacji indywidualnej
najlepsza była Irena Szczeblewska.
W mistrzostwach drużyn męskich68
triumfował również i to z dużą przewagą
zespół „Czarnej Kuli” (zdjęcie obok) zapisując
na swym koncie kolejny tytuł Mistrza Polski69.
Za jej plecami do końca trwała walka o tytuł
wicemistrzowski, który zbieranymi wygrała
drużyna „Lecha” wyprzedzając „Orła” z
Ząbkowic Śl.70. Najlepszy zawodnikiem
rozgrywek był Roman Żarna.
Rozgrywki drużynowe na parkiecie tak kobiet jak i mężczyzn zakończyły się
zwycięstwem „Polonii” Leszno. Młodym zawodniczkom z Leszna71 ułatwiły zdobycie
pierwszego tytułu Drużynowego Mistrza Polski niewłaściwym zachowaniem faworyzowane
Grażyna Kocan ze swym mężem Januszem przeniosła się do Kędzierzyna-Koźla.
Drużyny grały mecze w soboty i niedzielę (podwójne)
69
Drużyna grała w składzie: Roman Żarna, Jerzy Piela, Ryszard Stasiak, Czesław Kempendorf
i Bronisław Bednarek,
70
Kolejne miejsca zajęły: „Pilica”, „Sparta”, „Helios”, „Czarna Kula”-juniorzy i „Gryf” Olsztyn.
67
68
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kręglarki TKKF Śrem72, co nie umniejsza ich sukcesu. Druga była drużyna TKKF Śrem,
a trzeci „Energetyk”. W nieoficjalnej punktacji indywidualnej najlepsza była Maria
Krzymińska, a w „9” – Zofia Michalak.
Czterdzieści dwa mecze rozegrane w Centralnej Lidze parkietowej Mężczyzn nie dały
odpowiedzi która drużyna jest najlepsza na torach parkietowych i zgodnie z regulaminem
rozegrano dodatkowe spotkanie pomiędzy „Polonią” II Leszno i „Pogonią” Śmigiel.
Zwyciężyła zdecydowanie drużyna leszczyńska i ona zdobyła pierwszy tytuł Drużynowego
Mistrza Polski Mężczyzn73. W nieoficjalnej punktacji najlepszy był Jerzy Ratajczak
z „Społem” II Kościan, a w „9” Marian Drobnik z „Polonii” II.
Baraż o wejście do Centralnej Ligi Kręglarstwa Sportowego /CLKS/ przebiegł dosyć
pechowo na skutek awarii energetycznej i musiał się zakończyć po pierwszym dniu zawodów.
Nie wzięły w nim udziału, mimo że były do tego uprawnione, drużyna juniorów „Czarnej
Kuli”, którą klub wycofał z rozgrywek centralnych i „Tramwajarz” P-ń, który nie miał
juniorów do prologu. Ostatecznie udział wzięły zespoły: broniący się przed spadkiem „Gryf”
Olsztyn, „Olsza” Kraków, „Zielony Tor” Kędzierzyn-Koźle i „Platan”
Pleszew. Awans wywalczył „Gryf” i „Zielony Tor”,
W barażu do Centralnej Ligi Parkietowej, w którym po
wycofaniu się drugiego zespołu „Społem” Kościan startowały tylko dwa
zespoły: WKS „Zenit” Leszno i „Start” Poznań, który wygrał baraż
kwalifikując się do CLP.
Z kronikarskiego obowiązku należy jeszcze odnotować udział
Mistrza Polski na parkiecie „Polonii” Leszno w tradycyjnym V Turnieju
o „Puchar DKV” (5-6.05.1978r.), w którym i tym razem nasi kręglarze
nie nawiązali walki z drużynami NRD, ale ustanowili dwa nowe
drużynowe rekordy Polski. Najlepiej indywidualnie spisała się Czesława
Surmacz zajmując dobre 8 miejsce.(na zdjęciu obok)
W Krakowie rozegrano Ogólnopolski Turniej Ognisk TKKF na
asfalcie, niestety w słabiej obsadzie i z udziałem klubów z Małopolski oraz tylko dwóch
klubów poznańskich: „Taxi-Klub” i „Tramwajarz”. Udział wziął też „Zielony Tor”
Kędzierzyn-Koźle, który wygrał konkurencję drużyn kobiecych i cały turniej w punktacji
generalnej. W zespołach męskich najlepszy był „Asklepios” Kraków, a indywidualnie
Krystyna Siwakowska z „Zielonego Toru” i Zbigniew Rokitowski z „Asklepiosa”.
Planowany udział naszych zawodników, w pierwszej połowie roku, w turnieju
„Trofeum Jugosławii” w Zagrzebiu i mecz juniorów z Czechosłowacją nie doszły do skutku
z winy naszych kontrahentów.
Nowy sezon 1978/1979 zainaugurowali, już bardzo wcześnie kręglarze parkietowi
rozgrywając już po raz drugi Memoriał im. Józefa Szczepaniak w Śremie. Turniej wygrała
zdecydowanie Urszula Adamska przed Barbarą Witczak i Józefą Kokorniak, a wśród
mężczyzn bezapelacyjnie najlepszy był Marian Drobnik wyprzedzając Janusza Forszpaniaka
i Leszka Piosika.
Kolejną imprezą miał być Turniej Par „Mixt-78” w Brzesku, ale rozegrano go dwa
miesiące później z udziałem wyłącznie drużyn z południowej Polski. Drużynom z bardziej
odległych stron kraju przestało się kalkulować przyjeżdżać na jeden start na 100 rzutów.
W tej sytuacji w parach wygrali reprezentanci „Sparty” Kraków Józefa Barsul/Janusz Sak
przed parą „Olszy” – Krystyna Jamróz/Andrzej Jachimek i „Zielonym Torem” Kędzierzyn –
71

Sład zespołu: Nina Krzymińska, Donata Motała, Ewa Markowska, Teresa Winnowicz, trener
Stanisław Krzymiński,
72
Zawodniczki Śremu i „Energetyka” stawiły się na mecz po dwie osoby i sfingowały mecz tak jak by
startowały całe drużyny.
73
Zespół startował w składzie: Aleksander Kubiak, Antoni Konik, Marian Drobnik, Ryszard Konik
i Joachim Król; dalsze miejsca zajęły drużyny: „Polonia” I Leszno, „Społem” I Kościan, TKKF Śrem,
„Energetyk” P-ń, „Społem” II Kościan.
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Krystyna Siwakowska/Jerzy Zieliński. Indywidualnie triumfowali: Bogusława Rewers
/Sparta/ przed Grażyną Kocan /Ziel. Tor/ i Jozefą Barsul /Sparta/ oraz w konkurencji
mężczyzn: Jerzy Zieliński /Ziel.Tor/ przed Krzysztofem Ropkiem /Brzesko/
i Jerzym Kurzawą /Olsza/.
Rozgrywki drużynowe na asfalcie na sezon 1978/1979 zainaugurowały prologi
młodzieżowe w Pleszewie: mężczyzn (9-10.09.1978) i kobiet (23-24.09.1978). Obydwa
wygrała „Czarna Kula”, w mężczyznach przed „Orłem” i „Pilicą”, a w kobietach przed
rewelacyjnie spisującymi się zawodniczkami „Lecha” trenowanymi przez Zygmunta
Skrzypczaka i „Zielonym Torem”.
W Pleszewie też rozegrano V Indywidualne Mistrzostwa
Polski
Młodzieży
(27-29.10.1978r.).
Do
sukcesu
organizacyjnego działaczy Pleszewa dołączyły sukcesy
młodzieży trenowanej przez Stanisława Kaczmarka i Romana
Matylę zajmującej pierwsze dwa miejsca w konkurencji
dziewcząt i brązowy medal wśród chłopców. W tej ostatniej po
przejściu Artura Żemojcina do wyższej kategorii wiekowej
zdecydowanie triumfował Lech Krukowski /Cz. Kula/ przed
kolegą klubowym Dariuszem Łukaszewskim i Jarosławem
Twardowskim z „Platana”. Konkurencję dziewcząt wygrała
Danuta Staroń przed Małgorzatą Handke /obie Platan/
i Aleksandrą Kubalą /Cz. Kula/.(na zdjęciu Danuta Staroń
z trenerem Romanem Matylą)W konkurencji juniorek Dorota
Szczeblewska bez większego trudu obroniła tytuł była
Bogusława Rewers /Sparta/. W juniorach piękna walkę o mistrzostwo stoczyli Leszek
Żurczak /Cz. Kula/ i Wiesław Domaradzki /Pilica/, którzy wyprzedzili Andrzeja Siwka i
Jacka Tobołę, również z „Czarnej Kuli”. W mistrzostwach pokazało się dużo dobrze
zapowiadającej się młodzieży.

Mistrzowie Polski Juniorów

Mistrzowie Polski Juniorów Młodszych

Sukces ekipy „Platana”

Mistrzynie Polski Juniorek Młodszych
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Wicemistrzyni Polski Lucyna Nadstoga
w ramionach kolegów klubowych

Iwona Szymańska tych mistrzostw nie
mogła uznać za udane(9 m.)

Mistrzowie Polski Juniorów powołani zostali na III Międzynarodowy Turniej
Juniorów w Budapeszcie /11-12.11.1978/ i pomimo, że Dorota uzyskała najlepszy wynik
z dotychczas występującym w tym turnieju naszych juniorek to trudno ich start uznać było za
udany. Szczeblewska zajęła 17 miejsce na 17 startujących, a Leszek Żurczak był 16/1874.
W Sangerhausen, w Memoriale Wernera Seelebindera na torach asfaltowych
/19-23.10.1978/ reprezentowali nas Lucyna Nadstoga i Jacek Klabiński. Dla tego ostatniego
był to debiut zagraniczny. Lucyna Nadstoga spisała się znakomicie, będąc w pierwszy starcie
najlepszą z zawodniczek zagranicznych zajmując 16 miejsce na 28. Jacek Klabiński zajął 26
miejsce na 28 startujących. W drugim dniu w konkurencji mikstów nasza para zajęła 11
miejsce wygrywając tylko z Bułgarami75.
Po ubiegłorocznej wygranej w Turnieju Miast Targowych w Poznaniu liczyliśmy na
dobry wynik w Lipsku. Niestety z pozytywów tylko mężczyźni drużynowo wygrali z Brnem.
Jerzy Piela był indywidualnie 9/21, a Irena Szczeblewska 12/21, pozostałe zawodniczki
i zawodnicy wypadli słabo. Na usprawiedliwienie naszej ekipy trzeba dodać, że zabrakło
w niej najlepszych juniorów i juniorek, którzy w tym terminie rozgrywali mistrzostwa Polski,
a już wówczas byli dużym wzmocnieniem dla reprezentacji Poznania76.
Trudno też uznać za udany start naszej reprezentacji w XII Turnieju o „Puchar
Karpat” w Bukareszcie, zawsze silnie obsadzony. Reprezentowali nas Grażyna Kocan
i debiutujący za granicą Tadeusz Riedrich. Zarówno w parze jak i indywidualnie
wygrywaliśmy tylko z Bułgarami, zajmując w mikście 15 miejsce na 16 par, a indywidualnie
Grażyna Kocan była 26/27, a Tadeusz Riedrich 31/31.
W kraju, z inicjatywy O/W Kraków pod egidą ZG PZK rozegrano pierwszy Puchar
Polski, w którym startowały drużyny reprezentujące oddziały w składzie: po dwóch
zawodników i zawodniczki w konkurencji mężczyzn, kobiet, juniorów, juniorek, dziewcząt
i chłopców. Jeszcze do niedawna taki skład drużyn w polskim kręglarstwie był nie do
pomyślenia i służył dalszemu odmładzaniu tego sportu.
Pierwszy taki turniej, rozgrywany później jeszcze przez szereg lat, odbył się na
kręgielniach „Sparty” i „Asklepiosa” w Krakowie. Niespodziewanie wygrał okręg Leszno,
który sam uważał siebie za parkietowy, wyprzedzając Kraków, Poznań i Olsztyn.
Indywidualnie w poszczególnych kategoriach najlepsi byli: kobiety - Grażyna Kocan
/Kraków/, juniorki – Bogusława Rewers /Kraków/, dziewczynki – Renata Spila /Kraków/,

Wygrali: Kristyan Zsuzsa z Węgier i Miroslav Liovic z Jugoslawii.
Turniej wygrali: mixt – Gert Machur/Ilona Grauert NRD oraz indywidualnie Gert Machur i Helga
Leuchtmann z NRD.
76
Kobiety: 1/Lipsk, 2/Brno, 3/Poznań; mężczyźni: 1/Lipsk, 2/Poznań, 3/Brno; indywidualnie: kobiety –
Simonovicova /Brno/, mężczyźni – Kiessig /Lipsk/;
74
75

2

mężczyźni – Andrzej Jachimek /Kraków/, juniorzy – Leszek Żurczak /Poznań/, chłopcy –
Lech Krukowski /P- ń/.
Od dwóch lat Leszno organizowało Międzynarodowy Turniej Kręglarski w mikstach
na torach parkietowych, dopiero jednak trzecia jego edycja uzyskała wysoką rangę.
W turnieju bowiem pierwszy raz startowały reprezentacje pięciu miast wytypowanych przez
Niemiecki Związek Kręglarzy w NRD. Zawody rozegrano na kręgielniach w Lesznie, Śmiglu
i Kościanie77 z udziałem po dwie trzy pary z naszych miast, gdzie uprawiane jest kręglarstwo
parkietowe.
Turniej zakończył się wielkim sukcesem pary reprezentującej Leszno, która wygrała
pokonując znakomite pary z Berlina, Wittenberge i Babelsbergu. W turnieju indywidualnym
nasze panie nie dały szans zawodniczkom NRD zajmując pięć pierwszych miejsc. Wygrała
Nina Krzymińska /Leszno/ przed Zofią Michalak /Śrem/ i Czesławą Surmacz /Leszno/.
Trudniej było naszym panom, gdzie najlepszy Marian Drobnik był dopiero czwarty,
a Aleksander Kubiak piąty. Na pociechę pozostał fakt, że w dziesiątce było aż pięciu
Polaków. Wygrał znakomity Horst Dressler z Wittenberge przed Peterem Năhe /Hennidorf/
i Klausem Muschickiem /Berlin/.
Z wydarzeń sportowych warto jeszcze odnotować XIX Kręglarskie Mistrzostwa
Polski Kolejarzy, najstarszą imprezę kręglarską w Polsce, która miała jednak zawsze półsportowy charakter. Drużynowo, jak w większości z tych zawodów triumfował zespół DOKP
Poznań, a indywidualnie Donata Motała /DOKP P-ń/ i Andrzej Joachimek /DOKP Kraków/.
Kręglarze parkietowi rozegrali również Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Kręglarski
Ognisk TKKF, który miał również charakter rekreacyjny, ale imponował liczbą
uczestniczących liczbą prawie 200 zawodników i zawodniczek. Zwyciężyła wśród kobiet
Krystyna Golczak /Generator/ przed Krawiec /Pogoń Śmigiel/. Turniej mężczyzn wygrał
Zbigniew Lutomski /Energetyk/ przed Edmundem Kałwińskim /POWOGAZ/
i Włodzimierzem Ostańskim /Urząd Wojewódzki/. Kręglarstwo zrzeszone w TKKF stanowiło
nierzadko bazę dla sekcji wyczynowych zrzeszonych w PZK.
Rok bogaty w wydarzenia sportowe i cały okres od powstania Polskiego Związku
Kręglarskiego w 1976 roku zakończył zapowiedziany na koniec stycznia 1979 roku
I Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Okres ten sprawił, że nie tylko sami kręglarze, ale i opinia
społeczna w dużej mierze wreszcie zaczęła postrzegać kręglarstwo jako sport wyczynowy,
a ciągle powstające nowe obiekty, m.in. za sprawą dynamicznych działań marketingowych
PZK, powiększały zastępy uprawiających, zwłaszcza młodych ludzi, kręglarstwo sportowe.
Podsumowanie tego okresu nastąpiło na I Krajowym Zjeździe, o czym w następnym artykule.
/CEGE/

Kręgielnia plenerowa w Kędzierzynie-Koźlu
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wszystkie kręgielnie dwutorowe z automatami,
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POST SCRIPTUM
Gdy kończę ten artykuł (luty 2013r.) niestety nie ma
już wśród nas ś.p. Leszka Żurczaka. Przeżyliśmy
wszyscy, wraz z Rodziną to niespodziewane i mocno
przedwczesne Jego odejście. Żegnaliśmy Go
z wielkim żalem, oprócz najbliższej rodziny,
zwłaszcza my – kręglarze. Był jednym z nas, ale
jednym z najwybitniejszych kręglarzy młodego
pokolenia. Ukochał ten sport, ciągle jeszcze dla wielu
egzotyczny, od najmłodszych lat i był mu i swemu
klubowi wierny do ostatnich dni.
Miałem tą przyjemność trenować Go niemal od początku. Za moją namową brat
mój Mirosław, wówczas nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej,
przyprowadził do klubu we wrześniu 1973 roku grupę swych wychowanków.
Po krótkim wprowadzeniu w arkana techniki kręglarskiej przez Jerzego Krukowskiego,
rok później grupa ta przeszła pod moją opiekę, a w niej Leszek. W ciągu czterech lat
trenowania rozwinął się nieprzeciętny Jego talent. Szybko
przyszły sukcesy zarówno krajowe jak i międzynarodowe, tak
indywidualne jak i drużynowe. Leszek był jednym
z największych talentów w polskim kręglarstwie tamtych
pionierskich lat. Efektem tego były Jego liczne tytuły
mistrzowskie, sukcesy międzynarodowe, których wyliczenie
w tej skromnej notatce nie sposób zanotować – w efekcie
otrzymał zaszczytny tytuł „Mistrza Sportu”.
W latach, o których piszę, jak i późniejszych, te Jego
liczne sukcesy dostarczały mnie wiele radości i trenerskiej
satysfakcji. Leszek zawsze pamiętał, podobnie jak ja, nasze
wspólne treningi i starty. Klub stracił znakomitego zawodnika,
oddanego działacza i sędziego. Będzie Go nam brakowało.
Żegnaj Leszku.....
Grzegorz Cwojdziński
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GALERIA ZDJĘĆ Z LAT 1976 –1978

W tamtych pierwszych mistrzostwach drużynowych często nagrodą za mistrzostwo
były nowe kule lub komplety kręgli (rok 1977)

Wojciech Zieliński (z lewej) wychował wielu działaczy i zawodników; Bronisław
Nowacki (drugi z lewej) był pierwszym sędzia międzynarodowym w Polsce na torach
parkietowych; Tadeusz Piątek (drugi z prawej) dobrze zasłużył się dla polskiego kręglarstwa;
Andrzej Łuczak (z prawej) pierwszy kierownik wyszkolenia PZK

Czesław Kempendorf – zmęczony mistrz (1977); Drużynowy Mistrz Polski Kobiet 1978 –
„Czarna Kula”
3

„Czarna Kula” dobrze pracowała z młodzieżą – pośrodku od lwej: prezes klubu Stanisław
Przybylski, trenerzy: Marian Malusi i Jerzy Krukowski

Marek i Hanna Kiełbasińscy

Podczas Jarmarku Świętojańskiego na składanej kręgielni na Starym Rynku grało ponad 3200
osób, w organizacji pomagała młodzież i działacze „Czarnej Kuli”
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