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Artykuł nr 9 
Kolebka kręglarstwa polskiego 

 
 Pomimo, że Wielkopolska w procesie łączenia się ziem polskich dopiero w 1922 roku 
oficjalnie weszła w skład państwa polskiego na równorzędnych prawach z innymi dzielnicami 
kraju, to już znacznie wcześniej sprawy wychowania fizycznego i sportu występowały w 
społecznej działalności środowiska regionu. Już po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego 
reaktywowały się i powstały nowe kluby sportowe, a wśród nich także kluby kręglarskie. W 
roku 1919 reaktywowały się m.in.: "Klub Kupiecki-08", Klub Kręglarzy "Jeżyce - 1910" i 
powstały tuż po wojnie: Wielkopolski Klub Kręglarzy (1919r.), Wojskowy Klub Kręglarski 
(1921r.), Klub Kręglarzy "San Domingo" (1921r.), Klub Kręglarzy "Rzut Oka" (1922r.)_ i 
Klub Sportowy "Vita" (1930r) i inne. 
 Duży odpływ ludności niemieckiej, która w Poznaniu z 42% stanu ludności w 1918r. 
obniżyła się do 5,5 % w 1921r., a równocześnie masowy napływ inteligencji i reemigrantów z 
Berlina i Westfalii, który spowodował wzrost liczby mieszkańców ze 157 tys. w 1918r. do 
209,6 tys. w 1925r., przyczynił się do powstania nowych klubów sportowych Ludność 
Wielkopolski, a także Pomorza i Kujaw, po latach niewoli zaczęła aktywnie korzystać z 
ograniczonych dotychczas praw obywatelskich, między innymi praw do swobodnego 
zrzeszania się. Na kręgielniach w większości, zlokalizowanych przy restauracjach, rozkwitało 
życie klubowe. Jego inicjatorami w pierwszym okresie były środowiska rzemieślnicze i 
kupieckie. Ruch ten przysparzał niemałe dochody restauratorom - właścicielom kręgielni. 
 Tworzenie się w Polsce centralnych instytucji wychowania fizycznego, powstanie 
Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich (1919) i Związku Polskich Związków Sportowych 
(19.02.1922) oraz uchwały I Kongresu Sportowego (1923), a zapewne i wzory działalności 
niedawnego zaborcy i powstanie w tym okresie w Poznaniu polskich związków w takich 
dyscyplinach, jak: wioślarstwo (1919), tenis (1921), myśliwych (1924), motocyklowy (1925) 
i hokeja na trawie (1926), legły u podstaw powstania w środowisku kręglarskim Poznania 
myśli o powołania ogólnopolskiego związku kręglarzy. Inicjatywę tę udało się zrealizować 
dopiero w 1924 roku, kiedy to kluby poznańskie powołały Polski Związek Klubów 
Kręglarskich (PZKK) z siedzibą w Poznaniu. Związek bardzo aktywnie działał do początków 
1928 roku, kładąc podwaliny pod przyszły ruch związkowy w Polsce. Odtąd, z okresowymi 
przerwami, powoływano kolejne związki w Poznaniu kontynuujące działalność poprzednich. 
Te okresowe przerwy wywoływane były bądź przez samych kręglarzy, bądź za sprawą 
zmieniających się uwarunkowań formalno-prawnych działalności sportu polskiego. 
 W ciągu 15 lat kręglarstwo poznańskie stworzyło merytoryczne i organizacyjne 
podstawy działań związkowych, odgrywając ogromną rolę w rozwoju tego sportu w Polsce. 
Poszczególne związki wykazywały dużą aktywność w próbach zjednoczenia polskiego 
kręglarstwa. Poznańscy działacze już w latach 1931 - 1932 doprowadzili do pierwszych 
spotkań międzyzwiązkowych z Bydgoszczą. W dalszych latach zainicjowali spotkania 
wszystkich związków działających w tym czasie w kraju. Ważnym wydarzeniem, kreującym 
poznańskie kręglarstwo na wiodące w kraju, było nawiązanie pod koniec 1935 roku 
kontaktów z międzynarodową organizacją kręglarzy - Internationale Bowling Association 
(IBA), w efekcie którego wszystkie polskie związki w następnym roku zostały zaproszone do 
udziału w V Światowym Turnieju Kręglarskim tuż przed Olimpiadą w Berlinie, a które to 
zawody miały charakter nieoficjalnych mistrzostw  świata. W programie tych zawodów 
(który mam w swoich zbiorach) wymieniono Polskę jako członka IBA, a jako prezydenta 
Polnische Kegler Verband - Tomasza Ziętowskiego - skarbnika Poznańskiego Związku 
Kręglarzy, z siedzibą w Poznaniu. W ten sposób Polska stała się jednym z pierwszych 
piętnastu członków międzynarodowej organizacji kręglarskiej, a Poznański Związek 
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Kręglarzy był jej reprezentantem do 1939 r. Tą drogą do wszystkich związków w Polsce 
docierały ze świata przepisy sportowe, zasady organizacji i nowinki techniczne. 
  

W 1938r środowisko poznańskich kręglarzy poczyniło intensywne starania w celu 
utworzenia Ogólnopolskiego Związku Kręglarzy Rzeczypospolitej Polskiej (OPZK) z 
siedzibą w Poznaniu. Legalizację związku przerwał wybuch wojny. Była to trzecia próba 
powołania organizacji ogólnopolskiej, która była bliska realizacji. Wszystkie one były 
inicjatywą poznańskich kręglarzy i tworzonych przez nich związków, o których jak i tych 
próbach szczegółowo omówię w następnych artykułach. 
 Aby pamięć o tych działaczach nie zginęła przedstawiam tabelarycznie sporządzony 
spis ich nazwisk i funkcji w poszczególnych organizacjach (tab.3) /CEGE/ 
 

           
 

                                 
Widok hali turnieju w Berlinie - reprodukcja z prasy niemieckiej 
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