
POMYSŁ na DZIEŃ CHŁOPAKA 
 
 30 września obchodzimy co roku Dzień Chłopaka. Czasami brakuje pomysłów, jak ciekawie go zaakcentować. 
Tym razem z pomocą przyszli nasi rodzice i zaproponowali, by uznać, że chłopcy najchętniej będą świętować razem   
z... koleżankami z klasy np. podczas wspólnej wyprawy do kręgielni. 
 
 Nie każdy chyba wie, że stargardzka kręgielnia „Rondo” ma ju ż ponad 11 lat. Ale ten typ rozrywki,  spę-
dzania wolnego czasu oraz gry  to nie polski zwyczaj. Spopularyzowała go Ameryka Północna, gdzie określany jest 
terminem bowling. 
 Chociaż gra w kręgle (przynajmniej przez takich graczy jak my) to przede wszystkim zabawa, to ma ona 
swoje ważne zasady. Już na początku musieliśmy założyć takie śmieszne, specjalne buty do gry w kręgle. Wygląda-
ją one tak.                                      Potem podzieliliśmy się na grupy i zostaliśmy przydzieleni do trzech  zare-

zerwowanych torów. Trzeba przyznać, że początkowo nie bardzo potrafiliśmy się 
dogadać, a nawet było trochę krzyku i kłótni. Ka żdy starał się dawać rady 
innym, komentować rzuty, dobór kul, sposób ich trzymania itd. Ale po kilku 
minutach emocje opadły i okazało się, że gra w kręgle jest świetną zabawą. 
Szczególnie my - dziewczęta zaczęłyśmy się dobrze dogadywać, a między rzutami 
robiły śmy sobie zabawne zdjęcia. Każda z trzech drużyn miała podawane wyniki 
na specjalnym monitorze, ale w międzyczasie nasza pani zapowiedziała mały 
Turniej Open. Spisaliśmy nasze najlepsze wyniki i okazało się, że I miejsce 

zdobył Kajtek Błaszczyk (92 pkt), II – 
Oliwia Nowakowska (79 pkt), a III – Ala 
Głowacka (66 pkt). To duży sukces 
dziewcząt, z których dwie znalazły się w 
ścisłym finale, bo jest nas w klasie tylko 8, a 
chłopców - 14.  

Ten Dzień Chłopaka był bardzo udany. 
Wszyscy wyszliśmy z kręgielni w dosko-
nałych nastrojach. 

                     Julia Ciszonek, Oliwia Grojecka 
 

 KRĘGLE a BOWLING                           

krótka historia 
 
 Kr ęgle są bardzo starą dyscypliną 

sportu. Różne źródła podają, że już 5300 lat temu w jednym z grobowców egipskich faraonów archeolodzy znaleźli kamienne 
kr ęgle i kule. Kolejne odkrycia potwierdziły, że tę grę znano także w starożytnym Rzymie, Fenicji i Kartaginie. W czasach 
nowożytnych początkowo sport ten uprawiano z dużym zainteresowaniem w Europie. Szczególnie polubili go Niemcy i trak-
towali jako rodzaj wró żby:  kto strącił wszystkie kręgle, z pewnością był poczciwym człowiekiem. Komu się nie udało - musiał 
przejść dalsze testy lub ponieść pokutę. Bardzo chętnie grano w kręgle także w 
Anglii, a szczyt ich popularności przypadł na wiek XVI.  
 Jednak wyjątkowy charakter tej grze nadali Amerykanie, którzy poznali 
kr ęgle dzięki holenderskim osadnikom zasiedlającym ten kontynent. Przywieźli 
oni ze sobą europejską wersję gry na 9 „słupków”. Stała się ona tak powszechna, 
że od razu nabrała charakteru hazardu. Zaczęto masowo budować kr ęgielnie i 
zarabiać na tym duże pieniądze. Dlatego wprowadzono zakaz tej gry.  
 Pod koniec XIX w. grupa najlepszych graczy założyła Amerykański 
Kongres Bowlingu i ustaliła jasne zasady m.in. wprowadzając 10 słupków i kule z 
otworami na palce. W ten sposób ominięto poprzedni zakaz, tworząc 
amerykańską odmianę gry, czyli bowling.  
 Zmiana i uatrakcyjnienie zasad gry spowodowały prawdziwy rozwój tego 
sportu. Powstały urządzenia ustawiające kręgle na torze i podające kulę po rzucie 
wprost do gracza, a także maszyny liczące punkty. Mimo wielu starań Mi ędzynarodowej Federacji Kręglarstwa, zrzeszającej 
100 państw, kręgle nie stały się do tej pory dyscypliną olimpijską. Dostarczają jednak dużo wrażeń i radości. Obecnie w bow-
ling gra ponad 100 milionów ludzi w ponad 90 krajach.  
 Dlaczego kręgle są tak popularne? Mogą w nie grać wszyscy, bez względu na wiek, nie potrzeba tu żadnych uzdolnień 
czy specjalnych warunków fizycznych; zasady są proste, a punkty sumują za nas maszyny.  
                                                            Weronika Marszał                   ( na bazie www. bowling-shop.pl  oraz www.infobowling.pl) 


