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Ligowe boje bokserów i hokeistów

EMOCJONUJĄCY FINAŁ TURNIEJU W KRYNICY
GOSPODARZE BIJĄ OGNIWO CRACOVIĘ 2:1
Końcowy zryw nie pomógł

r: •

Mistrzostwa Podhala będą ciekawo

Zw. KTH utrzymał zwycięstwo
TELEFONEM OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA
RED. T. MALISZEWSKIEGO
KRYNICA, 11.1.
KTH — Ogn. Cracoyia 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Bramki dla KTH — Csorlch i Jeżak, dla Cracoyii — Kopczyński II. Sędziowali red. Hirszberg i Trytko. Właściwy finał turnieju wzbudził żywe zaintereso
wanie. Przyniósł on widowni sporo emocji, gdyż gra była żywa i ob.fitowała w dramatyczne momenty. Była ona jednak fair, toteż po
zostawiła dodatnie wrażenie, gdy chodzi o elementy emocjonalne.

Ze wszystkich spotkań turniejo
wych to było bezwzględnie najcie
kawsze, ale gdy chodzi o obiektywną
ocenę poziomu, tu nasuwają się już
poważne zastrzeżenia.
Na podstawie przebiegu gry, wy
nik remisowy 2:2 byłby bardziej słu
szny. Cracovia miała lekką przewagę
i liczne możliwości w I tercji, n ter
cja należała bezspornie do kryniczan,
którym nadarzyło się wówczas wiele
szans, III stała raczej znów pod zna
kiem przewagi gości, którzy zdobyli
zresztą 2 bramki nie uznane przez
sędziów.
ZAMIAST KIJEM — RĘKĄ

W pierwszym wypadku Wołkowski
przebijając się upadł 1 podobno ręką
wpakował krążek do siatki, a w dru
gim krążek wszedł regularnie do
bramki, ale sędzia widząc zamiesza
nie, na ułamek sekundy wcześniej
gwizdnął. Również KTH reklamowa
ło pod koniec I tercji bramkę, której
nie uznano.
Cracovla wystąpiła bez Burdy. Nie
Chciał on grać przeciw swoim krynic
kim „rodakom“, tym bardziej że nosi
się z zamiarem zasilenia ich szere
gów. Przegrała ona z powodu poważ
nych błędów taktycznych, do których
zallozamy między innymi uporczywe
solowe wypady. W ostrym, mroźnym
powietrzu nadmierny wysiłek raldow
ców Palusa czy Wołkowsklego, spo
wodował szybkie wyczerpanie się, a
ponieważ II atak był mniej bitny niż
młodzież KTH, więc też biało-czerwo

Dr W. Sidorowicz:
Tylko dzieciom

F

NERWY MACIEJKI
Tego rodzaju błędy zdarzały się zre
sztą obrońcom krakowian bardzo czę
sto. Nawet pewny zazwyczaj Maciej
ko w bramce, był tym razem nerwo
wy 1 parokrotnie odbił krążek do
przodu, komplikując sytuację.
Cracoyia powinna była większy na
clsk położyć na grę kombinacyjną,
mając ku temu wiele danych.
Osobny rozdział należałoby poświę
cić zupełnemu zaniedbywaniu krycia
oraz chaosowi, jaki powstawał w mo
mentach podbramkowych dlatego tyl
ko, że wszyscy gracze gonili za krąż
kiem.
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Zaczęła się
wielka ofensywa...

Cudowne widowisko!
mówiono po premierze rewii lodowej

KATOWICE, 11.1 (tel. wł.) — Zor
ganizowana przez GUKF, celem spo
pularyzowania sportu łyżwiarskiego
— rewia na łodzie — po wielu prze
ciwnościach natury technicznej zosta
ła sfinalizowana i wczoraj na Torkacie odbyła się premiera.
— Cudowne widowisko — mówili
widzowie, którzy mimo 10° mrozu —
zacierając ręce dotrwali do końca, z
zainteresowaniem śledząc popisy łyż
wiarzy.
Rewia na lodzie składa się z 15 nu
merów i finału, w którym bierze
udział cały zespół. Obok tańca kla
sycznego podziwialiśmy tańce zbioro
we, regionalne, solowe popisy oraz nu
mery humorystyczne. Łyżwiarze do
czywiedli, że posiadają nieprzeciętne wa
lory artystyczne; jak mimika, płyn
ność i elegancja ruchów, tak, że reży

zów, która ogarnęła niemal
całą Polskę, nasuwa pytanie,
w tych warunkach można bez
uszczerbku dla zdrowia uprawiać
sporty zimowe? Z takim pytaniem
zwróciliśmy się do d-ra Wacława
Sidorowicza z CMS w Warsza
wie.
— Podczas ruchu organizm roz
grzewa się, można więc uprawiać
sport na wolnym powietrzu na
wet podczas bardzo niskiej tem
peratury — brzmiąła odpowiedź
d-ra Sidorowicza. — Pamiętać
jednak należy o zabezpieczeniu
tych części ciała, które są bardziej
wrażliwe na zimno i łatwiej ule
gają odmrożeniu.
— Łyżwiarzom warto zwrócić
uwagę, aby używali obuwie ob
szerniejsze, niż normalne, a stopy
chronili wkładkami filcowymi lub
ciepłą flanelą.
Dzieciom nie zaleca się ślizgaw
ki podczas silnych mrozów, gdyż
młode organizmy są mało odpor
ne na zimno i ulegają różnym |
schorzeniom.
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ni przy zmianach znajdowali się za
zwyczaj w gorszej sytuacji. Poza tym
zawiodła dotychczasowa podpora dru
żyny, obrońca Więcek, który grał wy
jątkowo słabo. Był on też pośrednim
inicjatorem zwycięskiej bramki krynl
czan, podając krążek z rogu boiska
do centrum pola, wprost ną strzał.

szkodzić może mróz
ALA niezwykle silnych mro

ale bez Staszka Marusarza

ser Lindner mógł wydobyć wiele efek
tów.
Najbardziej podobały się występy
zbiorowe „Igolo“, „Piekło" oraz taniec
rosyjski. Dobry podkład muzyczny i
dowcipna konferansjerka Kazimierza
Rudzkiego uzupełnia program.

Sportowo popisy łyżwiarzy stały na
niezłym poziomie, a występy solistów
Staniszewskiego, Osadnika, Wrocław,
skiego, Anny Bursche-Lindnerowej i
Kalusowej zadowolić mogły znawców
jazdy figurowej.
Wysiłek włożony w zorganizowanie
rewii na lodzie sowicie się opłacił. Po
premierze możemy powiedzieć, że re
wia na lodzie spełnia podwójne zada
nie: propaguje zdrowy sport łyżwiar
ski 1 daje godziwą i estetyczną roz
rywkę.
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JA STYCZNIA 1945 roku rozJlźES poczęła się na linię Wisły,
wielka radziecka ofensywa, której
rezultatem było całkowite wyswo
bodzenie ziem polskich i ostatecz
ne rozgromienie hitlerowskiego
najeźdźcy.
Obok Armii Radzieckiej walczy
ło Odrodzone Wojsko Polskie. W
bezprzykładnym w historii wojen
tempie ataku, gromiąc na wszyst
kich frontach nieprzyjaciela, wcho
dzill żołnierze polscy i radzieccy
do miast i wsi umęczonej 1 zrujno
wanej Polski, witani entuzjastycz
nie przez ludność.

Dwa puchary
zshhył Zw. KTH
A zakończenie turnieju odbyło
się rozdanie nagród. KTH otrzy
mało puchar przechodni i puchar
rządu Miasta oraz nagrodę dla naj
młodszej drużyny. Dalsze drużyny
obdarzone zostały również nagroda
mi, a Gwardia otrzymała specjalną
nagrodę za grę fair.
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Kulawiak na lodzie

Ogólnoposka rewia na lodzie jest już gotowa do występów, które
niewątpliwie przyczynią się do popularyzacji łyżwiarstwa i ściągną tysiące
widzów. Na zdjęciu Janina Łyszczyńska i. Leon Osadnik w kujawiaku
Fąto Makarewicz

Z polecenia Głównej Rady Sportu
Wiejskiego w dniach 14 i 15 stycznia
w Wiśle odbędą się ogólnopolskie mi
strzostwa narciarskie Ludowych ze
społów Sportowych. Organizuje je
LZS Barania — Wisła i będzie to pier
wszą w Polsce impreza tego rodzaju.
Program zawodów przewiduje w
pierwszym dniu bieg narciarski 15 km
dla seniorów, bieg 12 km dla młodzie
ży oraz bieg 10 km dla kobiet.
W drugim dniu zawodów odbędzie
się otwarty konkurs skoków.
Dla zwycięzców przeznaczono wiele
cennych nagród,

ZAKOPANE, 11.1 (tel. wł.) — W
sobotę i niedzielę ruszy na start naj
silniejszy okręg narciarski.
Mistrzostwa okręgu podhalańskie
go obok mistrzostw Polski należą do
najciekawszych narciarskich mi
strzostw krajowych. Program będzie
obejmował tylko konkurencje kla
syczne. Bieg 16 km dla mężczyzn,
12 km dla juniorów, 8 km dla kobiet,
skoki i kombinację klasyczną.
Skoki odbędą się prawdopodobnie
na treningowej skoczni obok Krokwi.
Oczekuje się ciekawego pojedynku
na 16 km między Krzeptowskim,
Kwapieniem, Bukowskim i Tadeu
szem Kaczmarczykiem.
W skokach zabraknie niestety Ma
rusarza, który wystąpi dopiero w mi
strzostwach Polski. Pod jego nieobec
ność walczyć będą odwieczni rywale
Krzeptowski i Kula. Z dużym niepo
kojem oczekuje się występu biega
czek, których poziom na Podhalu jak
dotąd jest jeszcze wciąż niezadawalający.
Warto przypomnieć, że mistrzo
stwa okręgu podhalańskiego mają za
sobą piękne tradycje. I tak na przy
kład w pierwszych powojenhych mi
strzostwach wzięli udział Orlewicz i
Staszek Marusarz.
Trener naszych biegaczy Orlewicz
triumfował wówczas na 18 km w kom
binacji klasycznej, osiągając w osiem
nastce piękny czas 1 g. 14,21.
J. R. 8.

Słońce
w Zakopanem
ZAKOPANE, 11.1 (tel. wł.) — Kie
dy Zakopane mocno się przerzedzi
ło, bo młodzież szkolna i świąteczni
urlopowicze wyjechali, zapanowała
piękna pogoda. W środę pod Giewon
tern był słoneczny dzień. Temperatu
ra na Kasprowym Wierchu wynosiła
— 16,5°, na dole było — 12°. Śniegu
jest jeszcze mało poza Kasprowym,
gdzie pokrywa śnieżna wynosi 180 cm
w tym 7 cm świeżego puchu. Natu
ralnie, że cały wtorek i środę tłumy
narciarzy wyrzucała kolejka, która
na szczęście przy minimalnym wie
trze kursowała.

Spansną
hokehfów CSR
PRAGA, 11.1 (tel. wł.) — Repre
zentacja hokejowa CSR rozegrała w
Kladnie mecz sparringowy z angiel
skim zespołem Harringay Racers, ulegając nieznacznie 5:7 (4:2, 0:4,
1:1). Bramki dla Czechosłowaków
zdobyli; Zabrodsky i Rozinek po 2,
Konopasek — 1. Na zawodach obec
nych było 15 tys.
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Czytelnicy gorączkują si<
r i potrzebnie
ONKURS-plebiscyt na najlepszego miejscu nie było jednak nazwiska, *
sportowca Polski w roku 1949 wy tylko klub. No i komu mieliśmy zali
czyć ten 1 pkt.? Jurewiczowi, Legutce,
wołał zainteresowanie nie tylko w kraju
ale i wśród obywateli polskich, przeby Kwapieniowi?
wających za granicę. Oto jeden z dowo Wicie kłopotu sprawił nam jeden z
dów, wyjątki z listu, który trafił do re konkursowiozów, który sklasyfikował na
5 miejscu trzech piłkarzy ex-aequo. Gdy.
dakcji naszej z Brukseli:
„Rad jestem, że jako stały czy by na kuponie było 10 nazwisk, punkty
telnik „Przeglądu“ mogę i w tym moglibyśmy podzielić.
roku wziąć udział w plebiscycie
Wielokrotnie zaznaczaliśmy, że do ku.
na 10 najlepszych. Układając mo
ją listę zwróciłem szczególną uwa
gę na tych sportowców, którzy swy
NIE ZAPOMNIJ,
mi wynikami wsławili Polskę Lu
dowe w kapitalistycznym świe
ZE KONKURS-PLEBISCYT
Zacie™
NA 10 NAJLEPSZYCH
List ten świadczy, że Czytelnicy nasi
SPORTOWCÓW POLSKI
zrozumieli doskonale założenia konkur
su. Zwycięzcami mogę być tylko tacy
W 1949 R.
sportowcy, których stawia się za wzór
TRWA TYLKO
dla młodzieży sportowej Polski Ludo
DO
20 STYCZNIA
wej.
„Gorączka konkursowa“ wzrasta w
Kupon na str. 6.
miarę zbliżania się do końcowego termi
nu składania kuponów (20 stycznia).
Niektórzy Czytelnicy sę tak rezgoręćzkowani, że zapominają o wielu istotnych ponów konkursowych nie należy załą
sprawach. Jeden z kuponów np. zawierał czać pytań niczwiązanych z konkursem.
tylko jedno nazwisko (Parpan). Kupon Liczni Czytelnicy są jednak niepoprawni
ten musieliśmy unieważnić. Mimo wiel i stale zarzucają nas „przy okazji“ pyt««
kiej sympatii dla krakowskiego wielko niami, dotyczącymi prenumeraty itp.
luda, nie mogliśmy mu zapisać 55 pkt.
★
Drugi z Czytelników zapomniał widać
Podgórski. Sprawdzicie czy dobrze
jak się nazywa akademicki mistrz świata był wypełniony kupon w chwili ogłosze
w jedynkach. Prosił o przebaczenie i... nia rezultatów konkursu.
Kaczmarski. Waszą klasyfikację bo
wypełnienie kuponu nazwiskiem (Kocerki).
kserów sprawdzicie „przy okazji“ (gdy
Jeszcze jeden dowód „gorączki kon ogłosimy listę bokserów).
kursowej“ stanowił kupon, w którym
Huet. O tym zadecyduje plebiscyt.
każdy zawodnik miał odnotowaną przy Dubielewicz. Ilość kuponów, jaUe
należność klubową. Przy dziesiątym pragniecie wysłać, zależy tylko od
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przegląd sportowy

T. MeBSîszeuwskS

37 łyżwiarzy na obozie

Po krótkiej (ale dobrej) odwilży

przed mistrzostwami Polski
— Wszytko jest dobrze ■— woła —»

ZAKOPANE, 11.1 (Tel. wł.).

oceniamy Krynicę na zimno P

OD numerem 18 w Staszeczkówce.

na Krupówkach odbył się pierwszy

niekompletny i nieoficjalny

a najlepszym tego dowodem jeEt dosko
nała kondycja zawodników. Żadne z
dotychczasowych mistrzostw Polski nie

„sejmik“

odbyło się przy tak wyrównanym po
łyżwiarzy jazdy szybkiej, którzy od po ziomie i w tak licznej obsadzie, je.; >nŁ-\

KRYNICA, 11.1. (Tel. wł.) — Turniej krynicki największa impreza- hokejowa w roku bieżącym, która zgromadziła 5 drużyn różnych
ośrodków kraju, dobiegł szczęśliwie końca.
Gdy w poniedziałek wieczorem opuszczaliśmy stadion, na którym
w czasie meczu KTH z Legią la ly się strugi deszczu, nikt nie przy
puszczał, że następnego dnia do czekamy się jeszcze finału. Kierow
nictwo zawodów było już tak zde terminowane, że na wtorek rano za
powiedziało wyjazd wszystkich zespołów z tym, że zaległy mecz Cra
covil z Gwardią, przeprowadzony zostanie z okazji mistrzostw w Kra
kowie, a KTH przy sposobności sprowadzi do Krynicy Cracoyię
i wówczas rozstrzygną się losy turnieju.

Tymczasem w ciągu nocy nastąpi
ła tak gruntowna zmiana tempera
tury, iż nic nie stało na przeszko
dzie, by przeprowadzić mecze. Cra
coyię jeszcze w ostatniej chwili wy
ciągnięto z wagonu, a Gwardię za
trzymano telefonicznie w Nowym
Sączu, skąd wróciła specjalnym auto
busem do Krynicy, która z napię
ciem oczekiwała finału, a że zakoń
czył się on zwycięstwem KTH, od
wiecznym rywalem krakowskim, ra
dość była tym większa.
Ostatecznie rozegrano we wtorek
wieczorem dwa spotkania, a w śro
dę przed południem trzecie i ostat
nie.
W poprzednich korespondencjach

tynowani zawodnicy zapomnieli o bezpośredniej bliskości bramki. Ist niedziałku rozbili obóz w Zakopanem. strzostwa, które rozegramy za dwa ty
— Nie mogę tylko zrozumieć — mo godnie.
podstawowych zasadach gry, stąd w nieje tam zawsze możność dobitki,
gorących momentach podbramko względnie przejęcia krążka w dogod tyl jedna z łyżwiarek — dlaczego na
Na obozie jest 37 osób reprezentują»
syuu.cji
*
A tak właśnie operują kolację było wczoraj zsiadłe mleczko z cych Warszawę, Łódź, Elbląg, Katowi
wych widzi się ogólną gonitwę za nej
krążkiem z całkowitym niemal za hokeiści CSR, zdobywając bramki z kartofelkami. Na dworze trzaskający ce, Zakopane, Suwałki. Kierownictwo
niedbaniem tak koniecznego krycia. najbliżsżej odległości częściej niż z mróz, a my wcinamy zimne mleko.
oczekuje jszcze zawodników z Krako
Skrzydłowi nie wiedzą, czy też nie dalekiego strzału.
Tak to zwykle bywa, że wrażenia o- wa i Wrocławia. Kierownikiem obozu
chcą pamiętać o tym, że obowiązjest inż. Kalbarczyk, który jednocześni«
bozowe zaczynają się od kuchni.
kiem ich jest nie tylko atakowanie, WSPÓLNY OBOWIĄZEK
prowadzi treningi. Pomagają mu instru
— Na obiady nie narzekamy — mó
Obowiązek krycia czy ustawiania
ale i krycie skrzydłowych przeciwktorzy Kazimierz Lewandowski, Glodwi Rilter, — ale śniadania i kolacje są
nika i dlatego też jesteśmy raz po się jest' równie ważny, jak momen
kowski (obaj z I.egii) i Kowalski (Zw.
talny powrót w kierunku własnej trochę niewystarczające. Za mało jest Skra).
raz
świadkami
niebezpiecznych
flan
omówiliśmy już niemal szczegółowo
strefy z chwilą utraty krążka. Obo masła.
Program pobytu łyżwiarzy w Żako«
kowych raidów.
poszczególne zespoły. Mało zaszło
Rzeczywiście warunki
obozowe łyż
wiązek ten ciąży na wszystkich za
Obrońcy
wyłowiwszy
w
tłoku
krą
panem
przedstawia się następująco:
tymczasem ewenementów, które by
wiarzy nie są dostateczne, wyżywienie
żek tracą głowę i walą go wprost wodnikach dzisiaj nie w mniejszym
15.1.
9 rano boisko Gwardii — eli
nakazywały przeprowadzeni^ nowej
obozowicza byłoby wystarczające dla
przed własną. bramkę, jeśli już nie na stopniu niż dawniej.
minacje przed mistrzostwami Polski
wczasowicza, ale
trenujący zawodnik
analizy. Nie wymaga jej nawet fakt,
Naszkicowaliśmy w ogólnych żary
kij przeciwnika. Z takiej właśnie zu
seniorów'. Będą one jednocześnie za
że pierwsze miejsce zamiast typowa
powinien mieć przynajmniej o 2.000
się wyda- sach wady taktyczne. Pamiętamy o kalorii więcej.
wodami
klasyfikacyjnymi
w’edług
pełnie
niegroźnej
—
jak
nej przeważnie Cracovii, zajęło KTH.
zwycięska tym że dotychczas było zbyt mało
norm GUKF dla wszystkich uczestni
Nie znaczy to, że najciekawszy mecz wało — sytuacji, padła
Również po 5 zawodników w jednymi
dni lodowych i hokeiści nasi mają
ków obozu. Dystans 500 i 5.000 m dla
małym pokoju to trochę za dużo.
turnieju dał mało materiału obser bramka dla barw KTH.
poważne zaległości w treningu. Nie
! mężczyzn oraz 500 i 3.000 m dla ko
NA
STARĄ
MODŁĘ
Nikt w’ Zakopanem nie zatroszczył
wacyjnego. Jest on jednak tego ro
biet.
Zawodnicy nasi vf zbyt małym mniej jednak pamiętamy też o gra się również o przygotowanie lodowiska.
dzaju, że raczej potwierdza naszą te
czach,
cieszących
się
dzisiaj
dobrą
18, 19.1. o godz. 14.30—mistrzostwa
Doszło do tego, że sami zawodnicy w
zę o brakach i wadach polskiego stopniu, korzystają z dobrodziejstwa
1 marką, a dla których jazda hokePolski juniorów na dystansach 500 m,
przepisów
pozwalających
na
bicie
sportu hokejowego na lodzie.
! jowa posiada wciąż jeszcze wiele nie dzień trenują, a w nocy wylewają lód
1.000 ni, 3.000 m i 5-000 m.
wodą. W nocy z wtorku na środę praco
Obok niedostatków w dziedzinie krążka nogą, co jest niejednokrotnie
odkrytych
tajników.
Dlatego
też
za

21, 22.1. — mistrzostwa Polski se
techniki jazdy, na który cierpi sze najlepszym środkiem do wyprowa daniem kierownictwa fachowego po wali o godzinie 23-ej, a później drugi
niorów (startuje I i II klasa). Począ
dzenia
go
na
wolne
pole.
W
druży

raz o 3-ej nad ranem. Na boisku ster
reg jednostek niemal w każdej dru
szczególnych drużyn będzie położe
tek w pierwszym dniu o 13.30, w dru
żynie, zastraszająco niski jest po nach które znają się na kombinacji, nie jak największego nacisku na jed czy krawężnik betonowy 10 cm nad po
gim o godz. 9 rano. Mistrzostwa rowierzchnią lodu i za wszelką cenę trze
ziom taktyczny. Nawet starzy i ru- pokutuje wciąż jeszcze stara moda —
.zegrane zostaną na dystansach: ko»
gry wszerz z minimalną ilością po nostkowe wszechstronne wyszkole ba go zalać wodą.
biety 500 m, 1-500 m, 3.000 m, 5.000 ni.
dań prostopadłych, obliczonych na nie, a dopiero w oparciu o nie bę
Ale oto wchodzi, jak zwykle optymi
dzie można przystąpić do rozwiązy
Mężczyźni — 500 m, 1.500 m, 5.000 nj
szybkie zdobycie terenu. Nagminną
stycznie nastrojony sam mistrz Kalbar
wania wyższych zadań taktycznych.
i 10.000 m.
t„c
wadą jest też pociąg do gry solo
czyk.
wej, w momentach gdy podanie
krążka do wolnego kolegi znakomi
cie przyśpieszyłoby akcję. Osobną
uwagę należałoby poświęcić strza
łom. Są one przeważnie niedokładne
gii świcarz. Sędziowali red. Hlrszberg I i rzadko tylko plasowane. Stąd też
Trytko.
Mimo ocieplenia się temperatury, cu nadm e: r.a ilość zmarnowanych tzw.
pozycji. Rzadko,
dem jakimś zakonserwowano lód, który w stuprocentowych
pierwszym
minutach był nawet bardzo która z drużyn pamięta, że w mo
ostry. Szybko jednak tafla zaczęła od- mencie energicznego natarcia, w stre
pryskiwać a gdy równocześnie zaczął pafie obronnej przeciwnika dobrze jest
dać dość rzęsisty doszcz, warunki dla gry
NIEDZIELNYM biegu sztafe biegu sztafetowym 4X8 km na
RZY mokrym śniegu poślizg na
stały się bfiiczc niedogodno. Legia wy- ulokować jednego z zawodników w
towym w Zakopanem nie tychże akademickich mistrzostwach
narcie jest bardzo niepewny i ustąpiła w pełnym składzie, to jednak nie
czestnicy
sztafety niedzielnej musieli
brał
udziału
jeden
z
najlepszych
na

świata
w
Davos.
W
tym
samym
ro

przegranej
z
przeclwniuchroniło jej od
kłem, ktć.ego wyższość techniczna uwy
szych biegaczy i kombinatorów kla ku wygrywa na mistrzostwach Pol iść bardziej ,,na rękach", tzn. ciężar
datniłaby się zapewne jeszcze wyraźniej'
sycznych, Stefan Dziedzic. Przyszedł ski kombinację klasyczną i „osiem pracy przerzucać na ramiona i kijki.
na nwnalnym lodzie.
Wspomniano przy tej okazji Włady
na start w biegówkach i ze smut nastkę“.
Gra początkowo żywa I otwarta przy
sława Berycha, którego zamordowali
kiem
patrzył
na
walkę
swoich
kole

W
celu
udostępnienia
jak
najszerszym
rosła K-yniczanom już w 4 -min. bramkę
W 1948 r. Dziedzic znowu wygry hitlerowcy. Doskonały ten biegacz, za
ze strzału Lewackiego, a gdy na minutę rzeszom ludzi pracy obejrzenie rewii lo gów. Jemu biegi zostały raz na .zaw
wa mistrzostwo Polski na 18 km i kop-ański kowal, posiadał nieludzką
przed Końcem tercji Daniczko dobił strzał dowej w Warszawie, która jak wiadomo sze zabronione.
wreszcie przychodzą akademickie mi wprost' siłę wdługich rękach, pracu
Csoricńa sp-awa była już właściwie prze odbędzie się na lodowisku Legii w dn.
Już w ub. sezonie lekarze stwier
strzostwa świata w Spindlerowym jąc nimi w długich rękach, pracując
sądzona. Wprawdzie w 2 min. po prze
14 i 15 bm. (godz. 20), Warszawska Ra dzili u Dziedzica przeforsowanie mię
rwie, ładna akcja Polewskiego ze ŚwicaMłynie w styczniu 1949. Dziedzic zdo nimi bardzo intensywnie w czasie b'.o
rzem pozwoliła temu ostatniemu na zdo da Zw. Zaw. rozpocznie od czwartku roz śnia sercowego. Wydaje się, że casus
bywa tytuł mistrza, wygrywając gui
b
bycie bramki, Jednak byl to jak się póź prowadzanie bezpłatnych i ulgowych bi Dziedzica powiększa smutną listę
kombinację klasyczną. W czwórboju
niej okazało punkt honorowy, gdyż krynl- letów dla członków Zw. Zawodowych.
przeforsowanych zawodników, która
jest on również pierwszy. Stefan
czanie zdołali w następnych minutach
Jednym z. sędziów mierzących czas
Bilety normalne na rewię znajduję się niestety w naszym sporcie jest dość
zdobyć 3 dalsze punkty przez leżaka,
zamknął jedną kartę swej kariery był trener naszych biegaczy i kiero
w
przedsprzedaży
w
f-mach
„Maraton
“
bogata.
Dziedzica
wystawiano
do
od

Dreislera i Iłeźaka.
zawodniczej, którą wypełniały suk wnik obozu „kadrowców", mgr Ma
W trzeciej tercji przewaga miejscowych (Pi. Zbawiciela), „Składnica Sportowa“ powiedzialnych i® ciężkich biegów,
była jeszcze większa i leżak, Nowak | (Marszałkowska 97a), „Sport“ (Marszał gdy miał 17 lat. Później przyszły la cesy w konkurencjach klasycznych.i rian Woyna Orlewicz. Marian niby to
otworzył nową. Jesteśmy pewni, że nie spuszczał oka ze stopera, ale raz
znów leżak ustanowili wynik dnia.
kowska 73), Grabowski (Nowy Świat 29) ta wielkich zwycięstw młodego za
ŁKS — Gwardia 7:2 (5:1, 1:1, 5:0). Mecz i w sekretariacie PZŁ (Wilcza 22) w kopiańczyka. Triumf gonił za trium w kombinacji alpejskiej, której Dzie po raz spoglądał na przebiegających
dzie zamierza obecnie całkowicie zawodników, oceniając Ich styl.
rozegrany późną nocą nie byl ciekawy
godz. 9—11 i 16—18.
fem, zawody za zawodami. Nie za
Gwardia, której część graczy wróciła do
poświęcić
się, odnosić będzie równie -—■ Patrzcie, patrzcie! — zawołał w
Młodzież oraz wojskowi mogę nabywać troszczono się o to, czy częste starty
Krakowa, została wzmocniona juniorkami
wielkie
sukcesy
jak w klasycznej.
pewnym momencie. — Pod Reglami
KTH. Zwycięstwo ŁKS zasłużone. Bramki bilety ulgowe wyłącznie w przedsprze nie odbiją się na zdrowiu zawo
dla łodzian zdobyli Koczewski — 3, Sta daży.
AJBARDZIEJ ^przejmuje się za idzie Kowalski... Ten ma prawdziwie
dnika.
rzyński I Staniszewski po 2, dla Gwardii
wodami chyba Tadeusz Kaczmar fiński styl. Zauważcie: przy każdym
22-letni Stefan Dziedzic, student
Skotnicki i Pylisiak. Sędziowali: Brzeziń
kroku podrzut całego tułowia.
czyk. Młody azetesiak z Krakowa
Akademii Górniczej w Krakowie
ski i Batkowskl.
Kowalski, uzyskał piękny •wynik —
jest tym narciarzem, który dla na przyszedł pod Krokiew na start bie
Cracovla — Gwardia 15:1. Była to już
czwarty czas dnia. Przy swoich 20 la
gu
sztafetowego
blady
1
niewyspany.
szych barw uzyskał po wojnie naj
tylko formalność I Cracovia starała się
tach jest on wielką naszą nadzieją W
grać pokazowo wypróbowując różnych
więcej sukcesów na arenie między Jak twierdzi jego brat, Tadeusz,
kombinacji klasycznej.
nie
grała
koncepcji ataku. Ilość bramek
narodowej. W 1947 zdobywa w Da przed biegiem nie spał i nie jadł
KOCZKOWIE śląscy pokazali pa
przy tym roli.
przez
dwie
doby,
tylko
myślał
o
cze
IĘDZYNARODOWA Federacja li os tytuł akademickiego wicemizury w czasie konkursu w Doli
_ , _ _________
o____
r_________upo
__ strza świata w narciarstwie, ulega- kającym go występie. Te „ćwiczenia
TABELA
Amatorskiego
Zapaśnictwa
nie Kościeliskiej, plasując się we
ważniła Szwedzkie Stowarzyszenie 1 jąc nieznacznie w kombinacji klasy- ascetyczne“ nie wyszły mu jakoś na
25:6
8:0
1. KTH
trzech tuż za Krzeptowskim i Kulą,
Zapaśników do zorganizowania I mi ( cznej Finowi Tarvitsainenowi. Zdo- złe, ponieważ uzyskał trzeci czas za Styl Frosa, Raszki i Tajnera niewiele
43:5
6:2
2. Cracovia
strzostw świata w walkach grecko- bywa również drugie miejsce w bie- wodów, zachwacając znawców pięk odbiegał od najlepszych wzorów. Sen»
13:26
3:3
3. Legia
gu na 16 km. On też swoim znako- nym stylem.
rzymskich.
14:23
2:6
sacją jednak było 17 miejsce Anto
*
4. ŁKS Wł.
Mistrzostwa
odbędą
się
w
dniach
mitym
biegiem na trzeciej zmianie,
7:32
1:7
RZYSŁOWIE „jak kto smaruje, niego Wieczorka ze Szczyrku, zeszło»
5. Gwardia
od 20—23 marca w Sztokholmie.
wywalcza dla Polski zwycięstwo w
T. Maliszewski
tak jedzie“ potwierdziło się w cza rocznego wicemistrza Polski w korne
Sie niedzielnej sztafety. Mokry śnieg
binacji klasycznej. Wieczorek zacho
wymagał dobrego smarowania, żeby wał swoją dynamikę, niestety 1 nie
„trzymało“ na podejściach i „niosło“ pewność skoku.
przy zjazdach. Na tle smarowania
Z grupy ślązaków odpadł na dwa
doszło do kwasów rodzinnych mię tygodnie młody i doskonale zapowia
dzy Dawidkami. Stary zawodnik, pa dający się Jakub Węgrzynkiewiea,
pa Dawidek, wysmarował narty który na trenmgu skręcił sobie nogę
dwóm swoim synom, Bronkowi z w kostce. W 1948 r. Węgrzynkiewicz
SŃPTT i Tadeuszowi z AZS. 18-letni był mistrzem juniorów w skokach, a
Górnik Mysłowice — Ogn. Piast wanż zdecyduje o przejściu do nastę
ISTRZOSTWA Ligi Hokejowej
Bronek przyszedł na pierwszej zmia wśród seniorów zajął 10 miejsce.
pnej
rundy.
Cieszyn
rozgrywane są w tym roku w
J. R. Suszko
nie
pierwszy, zostawiając o 6 minut
Włókniarze ze Zgierza, którzy mają
trzech rundach. W pierwszej spotykaStal Siemianowice — Kolejarz
za
sobą
starszego,
20-letniego
Tadka.
Toruń
w swych szeregach zawodników z da
się 16 zespołów, w drugiej już tylko
lekiej Mandżurii, zademonstrowali w Ostatni miał później pretensję do
Stal Katowice — Polonia Bytom
8 drużyn, a — w trzeciej, finałowej,
Katowicach tak dobrą formę, że na ojca, że lepiej wysmarował Bronko
Ogn.
Cracovia
—
Gwardia
Kraków
zobaczymy cztery najlepsze zespoły,
ZAKOPANE, 11.1. (Tel. wł.) — W
W kilku wypadkach widzimy, na gle szanse Górnika zmalały i zaczę wi, który należy do tego samego
które rozegrają walkę o tytuł syste
sprawozdaniu
z zawodów narciar
klubu
co
ojciec.
podstawie obserwacji turniejów w to się zastanawiać nad innym fawory
mem każdy z każdym.
skich z Zakopanem w ostatnim nu
Papa
Dawidek
nie
startował
w
nie

tern.
Naszym
zdaniem
jednak
Górnik
Jedno sztuczne lodowisko i kapry Krynicy i w Katowicach, dość pew
dzielę, ale zapowiedział, że jeszcze w merze „Przeglądu“ wkradło się łdlśna pogoda nie pozwoliły zorientować nych kandydatów na zwycięzców. O- powinien odnieść zwycięstwo które tym roku sprawi, mimo swoich 42 lat, ka nieścisłości powstałych na sku
się dokładnie w możliwościach posz gniwo Cracov:a powinna bez specjal najprawdopodobniej nie przyjdzie mu „lanie" synom, tylko, że na „stare" tek fatalnego odbioru telefonicznego.
czególnych zespołów, dlatego też tru nego trudu pokonać lokalnego rywa łatwo, a po przejściu rundy zadecydu kości potrzebny jest dłuższy trening. Niniejszym prostujemy je. Najdłuż
dno będzie wytypować zwycięzców po la Gwardię, a Stal Katowice jest rów je mecz w Zgierzu.
CZTERDZIESTKA na karku wca szy skok z upadkiem, który oddał
szczególnych spotkań. Zresztą spotka nież pewnym faworytem w walce z
le nie jest przeszkodą w biegach Hoły podczas konkursu skoków w
niania w najbliższą niedzielę nie. będą Ogn. Polonią Bytom.
narciarskich. Niejeden z uczestników Dolinie Kościeliskiej wynosił 40 ni),
Duże
szanse
zwycięstwa
posiadają
jeszcze decydujące, bo konkurentów
niedzielnej sztafety dobiegał lub prze a nie 47 m jak mylnie podaliśmy.
oczekują jeszcze mecze rewanżowe, w również: ŁKS Włókniarz w spotkaniu
Zwycięzcą slalomu gigantu w mi
kroczył tę granicę wieku, a mimo to
w
spotkaniu
z
AZS
Poznań,
Związko
których można przecież zmienić i zdo
kończył bieg w niezłej formie. Na strzostwach narciarskich okręgu war
wiec
KTH
z
Gwardią
Bydgoszcz,
Ko
bycz punktową i stosunek bramkowy.
IERWSZA część hokejowych mi pierwszej zmianie widzieliśmy żela szawskiego jest Ziemilski, a nie ZieW dniu 15 bm. spotkają się na lo iejarz Toruń ze Stalą z Siemianowic
strzostw Związku Radzieckiego znego Józefa Zubka, naszego najlep mlński,
i
Ogn.
Piast
z
Górnikiem
Mysłowice.
dowiskach następujące pary;
dobiega końca. Do rozegrania pozo

Ze sprawozdania z konkursu sko
szego
maratończyka, który na FIS
Dwie niewiadome, to spotkania Włó
AZS Poznań — ŁKS Włókniarz,
1939 r. w Zakopanem zajął 11 miej ków wypadły wiersze podające wy
kniarza Zgierz z Górnikiem Giszowiec stało jeszcze dwie rundy.
Górnik Giszowiec — Włókniarz
Po 9 rundach na czele tabeli znaj sce, zadziwiając ogromną wytrzyma niki juniorów starszych: 1) Kowalski
1 Legii z Lnem z Wałbrzycha. W roku
Zgierz
ubiegłym nikt nie dałby hokeistom duje się CDKA — jedyna drużyna, łością. Od pierwszego Bergendhala (Gwardia) nota 193,1 (skoki 35 i 33 5),
Zw. KTH Krynica — Gwardia
z Wałbrzycha szans w meczu z Le która nie poniosła do tej pory po dzieliło go wówczas niewiele minut. 2) Wawrytko (Gwardia) 182,9 (34 5 i
Bydgoszcz
gią. Ale fatalne jej występy w Kryni rażki — 18 pkt. Na drugie miejsce Dziś Zubek należy w Zakopanem do. 30,5), 3) Rayski (Spójnia Nowy Tp-g)
Len Włókniarz Wałbrzych — Legia cy pozwalają przypuszczać, że walka wysunął się zespół Dynamo (Mos najgorliwszych działaczy 1 najstar 182,37 (34 1 32), 4) Mieszczak, 5) Sień
ka.
szych zawodników.
z Lnem będzie ciężka i dopiero re- kwa) — 15 pkt.,
W-wa (w dniu 14 bm.)

Ostro walczono
o puchar w Krynićy
Gra kryniczan obfitowała równ eż
w wiele niedociągnięć, ale w sumie
byli oni spokojniejsi i bardziej uważ
ni, a II ich atak był niebezpieczniej
szy, niż Cracov!i.
SUMIE kryniczanie mieli zespól bar
dziej wyrównany. Dobrze spisywał
tlę tym razem bramkarz Szlendak, który
trzymał w ryzach temperament I nie urządzal dalekich raidów. Szereg ostrych
strzałów obronił przytomnie. W obronie
Zieliński, nie jest geniuszem strategicz
nym, I posiada braki w jeździe, ale ma
też żelazny upór, który ułatwia mu nieJedną sytuację.

W

MŁODYM BRAK SZLIFU

Miody Prorok trzymał się dobrze I Im
ponował strzałami. Z napastników pierw
sze miejsce należy się Csorichowi, któ
ry jest motorem wszystkich akcji. Lewac
ki byl tym razem mniej widoczny, leżak
stale się poprawia. Młodym potrzeba je
szcze dużo szlifu, ale posiadają też spo
ro danych, by osiągnąć dobry poziom.
W Cracoyii pierwsze miejsce należałoby
się Palusowi z uwagi na Inteligentną grę
i ambicję. Również Wołkowski byl na
ogól na poziomie. Słabo wypadł ich
partner Kopczyński II, to też po utracie
pierwszej bramki należało raczej zaryzy
kować I wciągnąć do pierwszej trójki Maselkę, który byl dobry, nie miał jednak
w Korzeniaku i Masaczyńskim odpowied
nich partnerów.
Gdy zdecydowano się na ten krok w
III tercji było już za późno. Wszyscy trzej
obrońcy grali słabo popełniając mnóstwo
błędów taktycznych.
2 MIEJSCA OSTRA GRA
Gra rozpoczęła się z miejsca w dobrym
tempie i już w pierwszej min. ma Cra
covia idealną szansę, kiedy Palus znalazł
się sam na sam z bramkarzem. Gra jest
nerwowa sędziowie trzymają ją mocno w
ręku, to też w I tercji wędrują za bandę
Wołkowski, Zieliński, Csorich, Więcek I
Prorok. Akcje są żywe, Palus i Wołkow
ski mają szereg efeklownych zagrań. Przed
końcem tercji powstaje zamieszanie pod
bramką Maciejki, I KTH reklamuje bram
kę, Jednak sędzia Trytko, klóry byl na
miejscu, nie uznaje protestów ze strony
zawodników, słabszych niż ze strony wi
downi. II tercja przynosi huraganowe ata
ki ze strony KTH. Cracovia jest jakby wy
czerpana i broni się dość chaotycznie
tym bardziej, że musi grać w czwórkę.
W 9 min. huragan oklasków zwiastuje,
że Csorich zdobył prowadzenie. Niezła do
tej pory gra staje się chaotyczna, przy
czÿm KTH jest nadal w alaku, prześladu
jąc niejednokrotnie przez dłuższy czas na
polu przeciwnika.
W II tercji Cracovia jakby otrząsnęła
tię. №'e mniej jednak w li min. Więcek
z rogu własnego pola podaję niefortun
nie w przód do środka i leżak zdobywa
przytomnie 2 bramkę.

ZRYW CRACOYII

Krakowianie nie speszeni rzucają się do
ataku i w minutę pó‘-:-i Kopczyński zmie
nia wynik na 1:2. Cracovia gra teraz le
piej i więcej naciera. Notujemy większy
przebój Wolkowskiego, który atakowany
pada p.ted bramką. Krążek znajduje się
w siatce jednak sędzia nie uznaje punk
tu W 13 min. wspaniały strzał Palusa z
ostrego kąta odbija się od słupka.
Kontrataki KTH również nie dają rezultatu.
Wyrównanie wisi w powietrzu z chwilą
groźnego naporu krakowian.- Pod bramką
Szlendaka zamieszanie. Widać strzelające
go krakowianina, Palus przytomnie pod
skakuje by przepuścić krążek, który dostaje się do siatki. Sędzia nie uznaje
bramki, gdyż jego gwizdek zbiegł się nie
mai ze strzałem.
Ostatnie minuty mijają na bezskutecznych obustronnych wysiłkach.
KTH — legie 8:1 (2:0, 5:1, 5:0). Bramki
dla KTH zdobyli: leżak — 4,' Janlczko,
•Is.-.sćki, Dreisler i Nowak po 1. Dla Le-
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PRZEGLĄD SPORTOWY
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Sport w Demokratycznej Republice Niemieckiej
wychowuje nowego człowieka
IEDAWNO minął rok od chwili, gdy kierownictwo ruchu spor kiej w Lipsku i wreszcie lekkoatle
towego w Demokr. Republice Niemieckiej przeszło w ręce tyczne mistrzostwa w Jenie.
Związku Wolnej Młodzieży Niemieckiej (FDJ) i Zjednoczenia Wolnych
Przy końcu lipcą 1949 r. odbyły się
Niemieckich Związków Zawodowych (FDGB).
igrzyska lekkoatletyczne. Zawodnicy
Statut nowego, masowego ruchu sportowego głosi: „Demokratyczny i zawodniczki uzyskali dobre wyniki,
ruch sportowy nie jest celem samym w sobie. Zadaniem jego jest — lepsze od wyników sportowców Nie
przyczynić się do demokratycznego odrodzenia naszego narodu. Ruch
mieć Zachodnich, startujących w
sportowy służy sprawie podniesienia zdrowotności narodu — i tym sa
równocześnie odbywających się za
mym sprawie pobudzenia twórczych sił produkcyjnych, sprawie walki wodach w Berlinie.
o jedność Niemiec“.

N

Zgodnie z tymi celami i zadaniami
rozwija się kultura fizyczna i sport
w Niemieckiej Republice Demokra
tycznej. Ruch sportowy, oczyszczony
od hitlerowców i zbrodniarzy wojen 
nych, oparty na demokratycznych
podstawach, osiągnął, w tym stosun
kowo krótkim czasie, poważne suk
cesy.
Centralny niemiecki komitet spor
towy i komitety sportowe na szcze
blu województw i powiatów przepro
wadziły pracę organizacyjną. Przy
zakładach przemysłowych, fabry
kach, instytucjach, uczelniach i szko
łach powstały kluby sportowe, zrze-

Mistrzostwu światu
w 1950 roku
RASA czechosłowacka podaję kalen
darzyk Imprez, w których można w
roku 1250 zdobyć tytuły mistrzów świata
I Europy.
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2? STYCZNIA — mistrzostwa świata w te
nisie stołowym — Budapeszt.
50 STYCZNIA — narciarskie mistrzostwa
świata — Lakę Placid.

4 LUTEGO — łyżwiarskie mistrzostwa
Europy w Joźdilo szybkiej mężciyin —
Helsinki.

15 LUTEGO — mistrzostwa świata bob
*
slejghowe — Corttna d'Ampezzo.
11 LUTEGO — łyżwiarskie mistrzostwa
świata w jeżdzle figurowej koblot — Oslo.

11 LUTEGO — mistrzostwa świata w jeżdzie szybklej kobiet — Moskwa.
18 LUTEGO — mistrzostwa świata w jeżdzie szybkioj mężczyzn — Eskilsfume
(Szwecja).

6 MARCA — mistrzostwa świata w jeż
dzle llgurowoj — Londyn.
15 MARCA mistrzostwa świata w hokeju —' lOlrtfyW. '
•...

20 MARCA — mistrzostwa świata w zapasach — Sztokholm.
2? CZERWCA — mistrzostwa świata w piłce nożnej — Rio de Janeiro.
14 LIPCA — gimnastyczne
świata — Bazylea.

mistrzostwa

25 LIPCA — szermiercze
świata — Monaco.

mistrzostwa

4 SIERPNIA — kajakowo
świata — Kopenhaga.

mistrzostwa

12 SIERPNIA —
świata — Lozanna.

mistrzostwa

kolarskie

25 SIERPNIA — lekkoatletyczne mistrzo

stwa Europy — Bruksela.
1 WRZEŚNIA — wioślarskie mistrzostwa
Europy — Mediolan.

15 PAŹDZIERNIKA — mistrzostwa świata

w szezyplornlaku — Budapeszt.

szające obecnie ponad pół miliona
członków. Organizacje sportowe, cie
*
szyły się wówczas poparciem ze stro
ny radzieckiej administracji wojsko
wej — co największym stopniu umoż
liwiło przeprowadzenie reorganizacji
na wielką skalę.
ODBUDOWA BOISK I STADIONÓW
Współpracując z partiami demo
kratycznymi, związkami zawodowy
mi, różnorodnymi organizacjami spo
łecznymi, potrafiły one w przeciągu
krótkiego czasu odbudować i wypo
sażyć setki stadionów i boisk sporto
wych w miastach i wsiach, zburzo
nych i uszkodzonych w okresie wo
jennym. Tysiące dziewcząt i chłop
ców wykonywało tę pr acę, poświę
cając jej cały wolny czas.
Nowy ruch sportowy stał się nie
odłączną częścią ogólno-narodowego
frontu sił demokratycznych. Sportow
cy biorą aktywny udział w walce o
zjednoczenie Niemiec, o odbudowę
gospodarki Republiki. Sportowcy
walczą o podniesienie wydajności
pracy w przemyśle unarodowionym — w zakładach pracy i fabrykach. W zespołach robotniczych pow
stają brygady wytwórcze sportow
ców, przekraczające wytyczony plan
produkcji. Sportowcy Republiki Nie
mieckiej brali aktywny udział w wal
ce o oswobodzenie Maksa Reimanna, — przewodniczącego komuni
stycznej partii Niemiec Zachodnich,
— aresztowanego przez angielskie
władze okupacyjne. W Erfurcle po
nad 2.000 sportowców wyszło na uli
cę z transparentami i plakatami. Żą
dając uwolnienia Maksa Reimanna,
wzywali do wilki o Niemcy demo
kratyczne, do walki przeciw angloamerykańskim podżegaczom wojen
nym. Podobne demonstracje miały
miejsce w wielu innych miastach.
INTERESUJĄCE IMPREZY
Zrzeszenia sportowe zorganizowały
szereg interesujących rozgrywek.
Wszelkiego rodzaju mistrzostwa wo
jewództw, miast i powiatów przy
ciągnęły dziesiątki tysięcy uczestni
ków. Czołowymi wydarzeniami życia
sportowego były: rozgrywki o mi
strzostwo w sportach zimowych, zor
ganizowane w Oberhof (Turyngia),
festiwal sportowy młodzieży, odby
wający się z okazji 3-go zjazdu
Związku Wolnej Młodzieży Niemiec-

Dobrze, że nie zapomnieliśmy
PORT nasz przypomniał sobie o sa
neczkarstwie. A przecież sanki sę
sportem łatwym do umasowlenla. pokażale nam jednego chociażby wczasowicza,
młodzieńca a nawet zaawansowanego wie
kiem człowieka, który nie zechclal by po
jeździć na sankach. Koszt uprawiania te
go sportu Jest naprawdę niewielki. Wy
starczą zwykłe sanki, śnieg i teren. Dla
tego też sanki, powinny być uprawiane
właśnie masowo na wczasach, w miejsco
wościach górzystych.

Nieco inaczej wygląda sprawa wyczy
nowców saneczkarskich czyli bobsleistów.
Tutaj oprócz gór musi być tor I nie sanki, ale sprzęt specjalny.
Sport saneczkarski byl do niedawna
dziedziną „dziką". Z urzędu opiekował
się nim PZN, ale jasnym jest, że związek
ten najpierw myślał zawsze o narciarzach
• później o saneczkach i bobsleistach.
Dopiero w sierpniu ub. roku na zjeździe
bobslelstów powstała autonomiczna Ko
misja Saneczkarsko-Bobslejowa, która —
o ile nastąpi zwiększenie liczby sanecz
karzy I bobslelstów — zmienić się ma w
roku przyszłym w odrębny Polski Związek
Saneczkowo-Bobselejowy.

Jedyny czynny tor bobslejowy znajduje
się w Karpaczu i tam też urządzane sę
wszelkie zawody. Majbliższy terminarz sa
neczkarski Karpacza wygląda’następująco:
15.1. — Mistrzostwa Związków Zawodo
wych w bobslejach.

2ŁI. — Mistrzostwa Polski saneczkarzy.
22 — 26.11. — Międzynarodowe zawody
bobslejowe.
Tor bobslejowy posiada jeszcze Szklar
ska Poręba. Należy on do największych
I najlepszych w Europie, ale obecnie jest
zdewastowany a oprócz tego zamknięty
Z powodu śmiertelnych wypadków, jakie
zdarzyły się tam na mistrzostwach świata.
Ewentualny remont toru oblicza się na
5 mil. zł. Projektowana jest poza tym bu
dowa toru na Krokwi w Zakopanem, oraz
jemont toru krynickiego.

Organizacjom sportowym Demokra
tycznej Republiki Niemieckiej przy
pada jeszcze w udziale obowiązek
walki z antyludowymi nastrojami
wśród poszczególnych sportowców,
oraz ze szkodliwymi pozostałościami
sportu burżuazyjnego. W walce tej
organizacje sportowe korzystają z
olbrzymiej pomocy, udzielanej im
przez Socjalistyczną Partię Jedności
Niemiec, Związek Wolnej Młodzieży
Niemieckiej i Zjednoczenie Wolnych
Niemieckich Związków Zawodowych.
Organizacje sportowe całą swoją
działalnością i pracą organizacyjną
wykazują, że pragną wspólnie z po
stępową częścią społeczeństwa przy
stąpić do walki o zjednoczenie kra
ju, do walki przeciw podżegaczom
wojennym, przeciw polityce milita
ryzacji i rozbicia Niemiec.

D.

Cz«/ saoczył?

zdjęcia,
Ciekawi nas jak fotoreporter „Przeglądu11 dokonał
..... ni..
przedstawiającego skok z nowowy budowanej skoczni narciarskiej
w Agrikoli. Wydaje się, że ,,skaczący" narciarz nie ma w ogóle nart,
na nogach i skok ten nigdy się nie odbył, gdyż jak widać na zdjęciu,
skocznia zamknięta jest przez naręcze krzaków.
Foto FRANCKOWIAK-Apjr

Tegoroczne zawody modeS
były wielkim krokiem naprzód

RZED kilku dniami odbyły się oprzeć swą pracę na doświadczeniu
w Warszawie II Ogólnopolskie młodzieży radzieckiej, która rok rocz
nie
Zawody Modeli Latających, organi
 organizuje zimowe zawody mo
zowane przez ZMP. Może dziwnym deli w Leningradzie i pod Moskwą.
wydaje się niektórym fakt, że właś ZMP chce nadto umasowić sport mo
nie w zimie, w niekorzystnych wa delarski dlatego, że jest on najlep
runkach atmosferycznych ZMP orga szym przedszkolem pilota szybowco
nizuje zawody modelarskie. Przyczy wego i silnikowego.
Porównując zawody ZMP z r. ub.
PORT RADZIECKI" niedaw na jest prosta: ZMP pragnie, aby
no omawiał problem spor modelarstwo w Polsce było jak naj z tegorocznymi, stwierdzić należy,
tu w Niemczech Zachodnich ibardziej
Nie
masowe, przy czym, chce że modelarstwo nasze w ciągu roku
uczyniło ogromny krok na drodze
rozwoju. Postęp ten widzimy we
wszystkich konkurencjach. Ilość mo
Pin^ - Ponq
deli wzrosła dwukrotnie, przy czym
wykonanie ich było lepsze, niż w
r. ub. Pięknym zwłaszcza wykona
niem -wyróżniała się grupa modeli
radomskich i poznańskich.
Model szybowcowy typu Junak II
(kategoria juniorów) nasuwał wiele
STOŁECZNYM Urzędzie KF w War Starania dyr. St. UKF majora Gedgowda, trudności przy wykonaniu, a wsku
szawie panuje ożywiony ruch. Z sali o zainstalowanie transformatora nie dają
tek często wadliwej konstrukcji źle
gimnastycznej słychać co chwilę donośny na razie pozytywnych rezultatów. Sądzimy,
gwizdek sędziego, to Koła Sportowe koń że jednak Elektrownia doceni znaczenie startował, toteż niektóre z nich zo
czę turniej koszykówki. Ma dole słychać jakie posiada dla Ośrodka dobre oświe stały rozbite, nie osiągając przepiso
nawoływanie pływaków z kadry okręgo tlenie I w niedługim czasie wmontuje nie wego minimum. Najdłużej, 2:08 utrzy
wej, Wlellńskl, stara się przekrzyczeć ha zbędny transformator.
St. P.
niał się w powietrzu model Szramy
łas rozbawionej młodzieży. Dziś jednak
(Poznań), za wynik ten młody kon
pływacy, ąnl też. turniej kół nie.Jest ce
struktor otrzymał od Żarz. Gł. ZMP
lem naszej, wycieczki. Ping-pongiścl zgru
powani na obozie przed wyjazdem do Ru Reprezentacja
silmk modelarski, co jak oświadczył
munii I na mistrzostwa świata w Buda
Szrama — było od dawna .szczytem
peszcie — oto zadanie dnia dzisiejszego. ping-pongistów ustalona
jego marzeń.
Udajemy się na pierwsze piętro. Z da
W kategorii modeli szybowców wy
Kapitan Polskiego Związku Teni
la, w korytarzu, widać rozstawione stoły
do plng-ponga. Graczy jednak ani śladu. sa Stołowego ustalił już reprezenta czynowych obserwowaliśmy wspania
Co prawda jest Już trochę późno—8 wie
cję PoJski na mecz z Rumunią w Eu łe loty, nieraz lepsze nawet niż w le
czorem.
kareszcie (23.1.) oraz na mistrzo cie. Modele szybujące ponad lotni
— Pewnie sę w pokoju — odzywa się
skiem, wywoływały zachwyt wi
mój cicerone. Wchodzimy. W komfortowo stwa świata w Budapeszcie, które
dzów. Inne, mniej szczęśliwie skon
urzędzonym pokoju hotelowym odpoczy rozpoczynają się 29 stycznia. W skład
wają na łóżkach Kawczyk i Otręba, Wi reprezentacji
wchodzą: Kawczyk, struowane, po spadnięciu linki, na
dera z Plerończykiem siedzę zajęci roz
Otręba 1 Widera — wszyscy ze Ślą której model (tak jak latawiec) ho
mowę.
luje się w górę — kończyły zaczęty
— Pierwszy raz wybieracie lsię zagrani- ska oraz Gaj i Gayer z Warszawy.
pomyślnie lo.t kraksą, czy też lądo
cę, nie macie strachu przed Rumunami I W składzie uderza brak Patyńskie-
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Droga do Rumunii i na Wągry
prowadzi przez obóz w Warszawie

W

Węgrami?
Trochę „pietra" to mamy, rale nie tak
dużego, odzywa się Kawczyk.
Jeśli prawdę Jest to co opowiadał
Erlich w czasie swej bytności w kraju,
cięgnie dalej, to poziom zagranicę nie
jest wiele wyższy od naszego. Przecież
Erlich znalazł pierwszy raz w życiu po
gromcę w Polsce (w tym miejscu Kaw
czyk, uśmiechnę! się skromnie).

go, który na ostatnim turnieju w
Warszawie wykazał dobrą formę,
wygrywając ze wszystkimi przeciw
nikami. Poza tym spotykamy w tym
składzie nazwisko Gayera, który jest
znacznie słabszy od wielu graczy sto
łecznych, nie mówiąc już o śląskich.
Z uwagi, iż w tych dniach urucho
miony został obóz, dla reprezentacji
i wykazana forma na nim będzie w
zasadzie decydowała, z komentarzem
co do osobowego składu zaczekamy.

Kngtei' I wyąwwa
tamtej „asów“
Warszawski O. Z. Tenisa Stołecz
nego zorganizował we Włochach pod
Warszawą tzw. „turniej asów“. Im
preza ta skończyła się dość sensa
cyjnie, gdyż mistrz Polski Gaj prze
grał dwukrotnie z Kuglerem I i Sam
borskim. Powrót Kuglera I do czyn
nego życia sportowego, powiódł się,
w turnieju zajął pierwsze miejsce.
Drugą niespodzianką turnieju było
drużynowe zwycięstwo Polonii nad
mistrzem Warszawy — Związkow
cem Skra.
I ostatnią „rewelacją" była słaba
forma Gayera, który zajął zaledwie
szóste miejsce.

— Bergman zdobył mistrzostwo świata
tytko dzięki doskonałej obronie, wtrąca
znaczęco Otręba, który ma najlepszę de
fensywę wśród naszych ping-pongistów.
— A gdzie są pozostali obozowicze?
Przy torze na Krokwi, urządzony zosta
— Gaj z Gayerem wyszli na miasto —
nie wyciąg, który zapewni narciarzom I
saneczkarzom wygodny wjazd na skocz odpowiada Widera.
★
nię. A więc w tym wypadku zaintereso
— A Patyński?
wani będę w Inwestycji również narcia
Reprezenlacja Rumunii na mistrzostwa
— Lublinianin zjawić się ma na obozie
rze, co powinno spowodować szybsze
lada dzień, przyjechać mają również świata w tenisie stołowym ustalona zo
zrealizowanie projektu bobslelstów. BobMamczarczyk z Krakowa i Arbach z Wrostała następująco:
Rozeanu, Koloszvarl,
sleiści borykają się z brakiem sprzętu.
cławla, tak nam mówił prezes Górski,
To co mamy w tej chwili w Karpa
który Już nas odwiedził, Byłby więc nie- Slavescu, Zeller, gra podwójna—Rozeau—
czu i Kowarach kolo Karpacza, nie za
zły „komplet" — dodaje Pierończyk.
Slavescu.
spakaja potrzeb. Nieco sprzętu posiada
czy
zadowoleni
—
A
Jak
się
czujecle,
jeszcze krakowski AZS i to wszystko.
Jesteście z warunków na obozie?
Warszawa posiada jedną sekcję bobsle
Wszyscy chórem wyrażają swoje zado
jową przy ZKS Spójnia Marymont. Sek wolenie. Rzeczywiście warunki stworzone
cja liczy na razie tylko 10 osób. Głów przez 9t. UKF sę znakomite. Wyżywienie
nym zadaniem saneczkarzy Spójni jest u- doskonale, natryski I pływalnia na dole.
masowienie tego sportu w Warszawie. Stoły z korytarza, na których pierwszy raz
Stolica posiada przecież tor saneczkarski trenowali mają być przeniesione na salę
w Agrikoli. Zapaleńcy sportu bobslejo gimnastyczną — jednym słowem idealnie,
PRAGA. Prasa czechosło Związek Hokejowy organi
wego żałują, że tor ten nie nadaje się światło trochę szwankuje lecz poprawa
wacka podaję wiadomość zuje dla kadry reprezen
do jazdy bobslejami. Ale do tego po oświetlenia zależy nie od administracji
o hokeistach Południowej tacyjnej obóz przygoto
trzebna [jest różnica wzniesień przynaj Ośrodka
Elektrowni warszawskiej.
Afryki. Reprezentacja tego wawczy przed mistrzostwa
mniej
dużo innych rzeczy.
kraju ma pierwszy raz w mi świata w Londynie.
historii hokeja wziąć u- Obóz ten będzie trwał od
dzial w mistrzostwach śwla 22 lutego do 5 marca I od
ta w Londynie.
będzie się w Cetorce na
PRAGA. W sobotę I W Słowacji. Na obóz powoła
niedzielę odbywały się roz nych zostało 55 zawod
grywkl o mistrzostwo CSR ników.
PRAGA. Na liście najlep
w koszykówce, Była to
pierwsza runda zawodów szych tenisistów czechosło
dwa
pierwsze
w konkurencji męskiej I wackich
miejsca zajmują ex-aequo
kobiecej.
Wyniki drużyn męskich: Krejdk I Zabrodsky. Na
V. S. Bratislava — Sokol dalszych miejscach skla
Zabobresky 42:52, SNB Bra syfikowano: 5) Vrba, 4)
tislava — Sparta 24:58, NV Bartos, 5) Smollnsky, 6)
Bratislava — Sokol Brno I Solec, 7) Becka, 8—12) Am52:55, SNV Bratislava — bros, Kodada, Kunstfeld,
Sokol Zlskov 57:40, Hra- Pachowsky, Stefan.
SOFIA. Narciarze bulgardec Kralove — Kolin 56:41.
Spotkanie kobiece: Sla- sey, którzy wezmą udział,
via — VS Bratislava 58:20, w wielkich międzynarodoVitkovicke Huty — Zbro- wych zawodach o „Puchar
Jovka Zidenice 14:45, So- Tatr" w Tatrzańskiej tomkol Praga — VS Bratislava nicy zgrupowani zostali na
54:15, Hradec Kralove — specjalnym obozie kondyTak wyglądają saneczki wyścigowe na torze. Niby podobne do dzie
Sokol Zabobresky 18:50.
cyjnym w Rhodope.
PRAGA. Czechosłowacki
BUKARESZT. W indywlcinnych saneczek, a jednak inne..
*

o saneczkarstwie
S

WALKA Z REAKCJĄ

iemieckiej Republice Demokraty
cznej. Przytaczając niezbite fakty
i dowody, pismo to stwierdza, że
sport w Niemczech Zachodnich sta
je się dziś, podobnie jak w reżi
mie hitlerowskim, posłusznym na
rzędziem krwiożerczego imperia
lizmu. W zbrodniczych wysiłkach
nad odrodzeniem niemieckiego militaryzmu, anglo - amerykańskie
władze okupacyjne poświęcają spe
cjalną uwagę sportowi i organiza
cjom sportowym. Droga, którą kro
czy obecnie sport Niemiec Za
chodnich — jest drogą prowadzą
cą do zguby.

'Mg

waniem, po krótkim okresie lotu ku
rozczarowaniu konstruktorów.
W ostatnim dniu zawodów starto
wały modele z napędem silnikowym.
Najlepiej skonstruowany był model
radomianina Czwartosza. Po locie
silnikowym osiągnął on wysokość
około 250 m, następnie, po ustaniu
pracy silnika w pięknym locie szy
bowym osiągnął czas 5:10, co stano
wi bardzo dobry wynik.
Na zakończenie zawodów został
wypuszczony przez grupę modelarzy
z Poznania, bałon typu Montgolfore,
napełniany ogrzewanym powietrzem.
Balon ten osiągnął wysokość ok. 2.000
m, a długość lotu wynosiła na pew
no ponad 15 km.
Podczas zawodów miała odbyć się
próba pobicia rekordu szybkości
przez Gadomskiego, znanego kon
struktora silników odrzutowych i tło
kowych. Próba nie udała się wsku
tek nierównej nawierzchni lotniska.
Gadomski oświadczył, że w najbliż
szym czasie pobije rekord Polski wy
noszący 147 km/godz., bowiem osią
gnął na próbach już ok. 130 km/godz.
Zawody zimowe ZMP były udałą
imprezą modelarską. Młodociani sy
nowie mas pracujących Polski Ludo
wej dali dowód wielkiego zaintere
sowania tym sportem, a wynikiem
sumiennej ich pracy były dobre wy
niki osiągnięte na zawodach.

ZSRR
ONAD 100 czołowych narciarzy z Mo
skwy, świerdlowska, Leningradu, Gor
ki, Nowosybirska i innych miast uczestni
czyło w
zawodach narciarskich
pod
Moskwę. Odbyły się biegi na 18 km. dla
mięźczyzn I na 5 km dla kobiet.
Wśród mężczyzn zwyciężył mistrz ZSRR
w tej konkurencji Oliaszew (Moskwa) —
1:09:31. Drugie miejsce zajął zawodnik
moskiewski Wolodln, przed Smlrnowem,
mistrzem ZSRR w biegu na 50 km.
Zwyciężczynią w konkurencji kobiecej
była Tolmaczewa (Moskwa), która prze
byta 5 km w 24:58, wyprzedzając o 24 sek.
znaną narciarkę radziecką Bołotową. Za
wody odbyły się przy 28 st. mrozu.
CŻEKAWE zawody narciarskie odbyły
się na południowym Uralu w Zlotouścle. Uczestniczyły w nich reprezentacyj
ne drużyny okręgów: Czelabińska, Czkalowska i Uljanowska. Drużynowo zwycię
ży! Czelabińsk.
W czasie zawodów doskonały wynik w
biegu na 18 km uzyskał Ponosow (Czela
bińsk) — 1:16:16. W biegu na 8 km w kon
kurencji kobiecej wygrała Jeżnowa w —
41:25.
LENINGRADZIE odbywają się liczne
Imprezy lekkoatletyczne w halach.
W ciągu ostatnich dni w zawodach, prze
prowadzanych w różnych konkurencjach
lekkoatletycznych,
uczestniczyło
ponad
2 tys. zawodników I zawodniczek.
W czasie tych zawodów ustalono dwa
nowe rekordy juniorów radzieckich. Uczeń
nlca
Pisarewa przekroczyła w
skoku
wzwyż 1.52, a młody zawodnik . Durynln
osiągnął w skoku o tyczce wysokość 3.28,
poprawiając również
rekord Juniorów
ZSRR w tej konkurencji.
Nowe rekordy ustanowili również pły
wacy. W ciągu 4 dni młodzi zawodnicy
poprawili 22 rekordy Leningradu. Ponadto
17-letnia Moskwina przepłynęła 50 m st.
grzbiet, w 37,2, co jest nowym rekordem
juniorek radzieckich.
1ERYJSZE rekordy ciężkoatletyczne w
tym roku ustalono na. zawodach w
podnoszeniu
ciężarów, zorganizowanych
przez Dynamo w Kijowie. Nowy rekord
Ukrainy ustanowił młody zawodnik wagi
piórkowej — Mazurenko, uzyskując w
rwaniu lewą ręką 71,5 kg. Drugi rekord
poprawił mistrz Ukrainy w tej kategorii
Konkin, podnosząc oburącz 96,5 kg.
A zaproszenie
Wszechzwiązkowego
Komitetu do Spraw Kultury Fizycznej
i Sportu ZSRR przyjadą do Moskwy zna
ni narciarze fińscy: E!ovaara Gunnar I
Esko Oikarincn oraz narciarka Videman,
którzy po przeprowadzeniu wspólnych
treningów z zawodnikami radzieckimi we
zmą następnie udział w zawodach.
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dualnych bokserskich mi
strzostwach
Rumunii
na
rok 1250 startować będzie
ponad 1.500 zawodników z
41 powiatów.
HELSINKI. Fiński Związek
Tenisowy postanowił, że
reprezentacja Finlandii we
źmie udział w rozgrywkach
o puchar Davisa. Finlandię
będą reprezentowali naj
prawdopodobniej
Lakari
Salo i PennttI Forsman.
HELSINKI. Związek Fiń
skich Dziennikarzy Sporto
wych w ankiecie na najlepszego sportowca flńsklego w roku IM? przyznal ten tytuł b. rekordzlście świata V. Heino.
Podobne ankiety w Nor
wegii zapewniły pierwsze
miejsce łyżwiarzowi Farstadowi, w Belgii pływakowi
Du Moulin (przepłynął ka
nał la Manche), w Szwe
cji narciarzowi Oestensson
(zmarł on w ub. r.), w An
glii — plotkarzowi Finlayowi.
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Kadra szosowców i torowców ustalona
ry GODNIE ze strukturą naszego ' 4. Olszewski (Ogniwo Warszawa), 5.
dzie się w dn. 11—31 lipca w Kra
y/j sportu, w zarządzie Polsk. : Wrzesiński, 6. Rzeźnicki, 7. Królikowie. Przewiduje się udział 36
Zw. Kolarskiego zarezerwowane kowski (Kolejarz Polonia W-wa), 8.
zawodników. Kraków został wybra
są mandaty dla przedstawicieli I Sałyga, 9. Cuch, 10. Leśkiewicz
ny na obóz dlatego, że jest tam tor
wszystkich pionów. Jest to zupeł- ' (Gwardia W-wa), 11. Gabrych, 12.
betonowy oraz tereny szosowe pła
nie zrozumiałe, gdyż współpraca, Świercz (Włókniarz ŁKS), 13. Mosicie i górskie.
zarządu z pionami gwarantuje wła tyka (Gwardia Kraków), 14. WanTrzeci obóz dla szosowców odbę
ściwy rozwój danej gałęzi sportu J dor (Związkowiec Kraków).
dzie się przed wyścigiem Dookoła
w najszerszych masach społeczeń- Torowcy: 1. Bek, 2. Borucz (WłókPolski w dn. 2 — 24 sierpnia w
stwa. Jak dotychczas wyglądała niarz ŁKS), 3. Kupczak, 4. Musiał
Szczecinie dla 15 zawodników, z
■współpraca pionów z zarządem (Związk. Kraków), 5. Marchwiński
których będzie wyłoniona repre
PZKol?
(Spójnia Łódź), 6. Frąckowiak (ZZK
zentacja Polski.
— Daremnie przez cały 1949 rok Poznań), 7. Janicki (Włókniarz Wro
Peza obozami, organizowanymi
oczekiwaliśmy na delegatów kilku cław).
przez
PZKol. poszczególne zrze
pionów — mówi nam wiceprezes
W najbliższym czasie ustalona bę
szenia
sportowe
zorganizują obozy
PZKol., Stanisław Cieślak. — Z pię dzie kadra reprezentacyjna juniowstępne dla posiadaczy rowerów
Ciu pionów współpracowali z zarzą rów. Skład kadry jest płynny 1 bęturystycznych, średnich dla junio
dem tylko przedstawiciele Gwardii dzie wymieniany zawodnikami, któ"
rów (poza kadrą reprezentacyjną)
1 Związkowej Rady Kult. Fizycznej. rzy zarówno swymi wynikami, jak
i podstawowych dla seniorów (rów
Inne piony nie były dotychczas re i osobistym zachowaniem się będą
nież poza kadrą).
prezentowane we władzach kolar zasługiwali na uczestnictwo w kaskich, a były wypadki, że brakowa drze.
TRENERZY I INSTRUKTORZY
ło nawet odpowiedzi na nasze za
PZKol. ustalił następujący skład
OBOZY PRZED W
P
proszenie do współpracy.
kadry szkoleniowej: trenerzy —
— Czy obecnie sytuacja zmieniła I TOUR DE POLOGNE
Z. Wisznicki, inż. Fr. Szymczyk i K.
Się pod- tym względem na lepsze?
PZKol. przy pomocy GUKF zor Włodarczyk; instruktorzy — E. Kli
ganizuje dla kadry szosowców dwa maszewski i Wł. Wandor; przodow
ZNOWU IGNORANCJA!
obozy
przed wyścigami Warsza- ! nicy — J. Widarkiewicz, M. Rzeź— .Niestety, przed kilku dniami za
wa — Praga i Dookoła Polski.' nicki, E. Targoński, R. Kudert, R.
rząd PZKol. odbył konferencję z
Pierwszy obóz odbędzie się w Po Nowoczek, B. bazarczyk. T. Olszew
przedstawicielami zarządów głów
lanie w marcu. Sprzęt dla kadry ski, T. Gabrych i T. Piórkowski.
nych zrzeszeń sportowych, na którą
dostarczy PZKol. Poza członkami
zaprosiliśmy również i delegatów
kadry będą mogli wziąć udział w
poszczególnych pionów, nie przybyli
BUDOWĘ TORU W STOLICY
obozie
również i inni zawodnicy
jednak reprezentanci AZS i Samopo
zrzeszeń, jednak kandydaci będą PRZEJMUJE OGNIWO
mocy Chłopskiej, bagatelizując wi
Kiedy przed dwoma laty przystą
klasyfikowani przez PZKol. Nowo
docznie swe obowiązki wobec kolar
piono
w Warszawie do budowy sta
ścią
tego
obozu
będzie
udział
8
ko
stwa
dionu kolarskiego, zapowiadało się,
larzy czechosłowackich.
Konferencja była licznie obesłana
Drugi obóz wspólny dla szosow- ; że już w sezonie 1949 tor będzie odprzez zrzeszenia, z których zabrakło
ców, torowców i juniorów odbę- I dany do użytku. PZKol. nie zdołał
jedynie delegata ZS Spójnia. Obra
dy miały na celu nawiązanie ści
słej łączności ze zrzeszeniami, aby w
stu procentach wypełnić zalecenia
Biura Politycznego KC PZPR, przez
wciągnięcie ich członków do pracy
w zarządach okręgowych i PZKol.
Na konferencji poruszono wiele aktu
alnych zagadnień, związanych z ko
EBIUT Ligi zapaśniczej przy wiadomości, że zespół stołeczny wy
larstwem, tą dziedziną sportu, która
niósł właściwie tylko jedną nie stąpi we wzmocnionym składzie z
■wykazuje coraz większy rozwój.
Szajewskim
i Markowskim, co wska
spodziankę, którą był remis Związ


STATNIE spotkanie siatkarek Warsza
wy w ramach rozgrywek o puchar
PZKSS, które zadecyduje o kolejności
trzech drużyn w tabeli, pomiędzy bratni
mi zespołami Spójni: Marymont — Praga
odbędzie się w niedzielę, o godz. 16. Je
śli chodzi o zakwalifikowanie się do roz
grywek finałowych
(międzyokręgowych)
to mecz ten będzie czczę formalnośclę,
gdyż zarówno obie wymienione drużyny
jak i AZS W-wa maję prawo wzięć udział
w finałach. Czwarlę wyeliminowaną dru
żynę jest Kol. Polonia.
Natomiast sytuacja w konkurencji męskiej wyjaśni się dopiero najbliższej soboty i niedzieli, w których to dniach odbędę się spotkania finałowe warszawskich siatkarzy. Do puli finałowej, z któ
rej tylko dwa pierwsze zespoły będę
miały prawo startować w rozgrywkach
międzyokręgowych zakwalilikowały się po
spotkaniach w dwóch grupach AZS, Kol.
Polonia, Spójnia Mar. i Jedwabnik z Mi
lanówka. Czwórka ta spotka się między
sobę w sobotę o godz. 19 I w niedzielę
o godz. 14.30, z tym że odbędę się tylko
cztery spotkania, gdyż mecze finalistów

jednak zebrać odpowiednich fundu
szów i prace przerwano, ogranicza
jąc się do strzeżenia przez dozorców
wykonanych już robót, aby przez
niewłaściwą zwózkę gruzu nie zmar
nować dorobku.
Obecnie, zgodnie z nowym zarzą
dzeniem budowa stadionu przecho
dzi na zrzeszenia. PZKol. porozumiał
się w tej sprawie z ZS Ogniwo, któ
re przystąpi do dalszej budowy. Na
leży tylko życzyć, aby prace postę
powały szybko, bowiem posiadanie
toru w Warszawie przyczyni się do
dalszego spopularyzowania kolar
stwa.

z. w.

tych samych grup zostały zaliczone ze
spotkań grupowych. Tabelka puli finalowej wygląda więc następująco:

1)
2)
3)
4)

Spójnia Mar.
AZS W-wa
Kol. Polonia
Jedwabnik

1
1
1
1

1:0
1:0
0:1
0:1

2:0
2:1
1:2
0:2

W rozgrywkach o mistrzostwo Warszawy
i w koszykówce drużyn męskich decydująco
spotkanie o pierwszym miejscu Kol. Po
lonia — Spójnia Mar. odbędzie się w so| betę 14 bm. o godz. 20.30. Będzie to re
(wanź za pierwszą rundę w której zwyciężyli -----zdecydowanie
oni
,------------ Poloniści
-------- ... 31:22. Są „...
| również
również faworytami
faworytami sobotniego
sobotniego meczu.
Pozostałe drużyny ustępuję znacznie czo
łowej dwójce. Ostatnie wyniki: Kol. Po
lonia—2yrardowianka 64:25 (32:8), AZS Ib—
Drukarz 37:22 (13:3). Oprócz meczu sobot
niego Spójnia walczy jeszcze w niedzielę
o godz. 17.00 z Źyrardowiankę.
Rozgrywki w konkurencjach kobiecej
'(ostatnie dwa mecze: AZS — Kol. Polo' nla I Koi. Polonia — Spójnia Mar.) odbę
dą się 22 względnie 28 bm.

Niespodzianki wiszą
nad koszem ligowym
ewelacyjne wprost wynikł niespodziankę postawą, jaką wy
ostatnich spotkań Ligi koszy
kazał w meczu ze Spójnią Łódź,
kowej, potwierdziły jeszcze raz tewreszcie Kolejarz Ostrów, pokonał
zę o wyrównaniu poziomu posz
wbrew prawdopodobieństwu ŁKS
czególnych zespołów oraz o... nie
Włókniarz.
obliczalności niektórych drużyn.
Czy podobnych niespodzianek
Taka na przykład Cracoyia prze
można oczekiwać w następnej serii
grywa w Toruniu z Kolejarzem,
rozgrywek? Raczej tak. Przyby na drugi dzień omal nie poko
patizmy się terminarzowi:
nać lidera tabeli w Gdańsku.
SOBOTA 14 bm.: ŁKS Włókniarz—
Gwardia Kraków, ledwo ledwo AZS Warszawa w Łodzi i Kolejarz
uporała się z Kolejarzem Ostrów, Toruń — Stal Świętochłowice;
by w dwóch następnych dniach
NIEDZIELA 15 bm.: Spójnia Łódź
stawić silny opór drużynom poz — AZS Warszawa w Łodzi, Spójn!a
nańskim. AZS Kraków sprawił Gdańsk — Stal Świętochłowice w

R

zostawić winna oba punkty. Nie wie
my jeszcze co ślązacy zyskali, lub
stracili przez okres przerwy, ale
ewentualny ich sukces w tych mia
stach wydaje się mocno wątpliwy.
Dwa pozostałe mecze, to lokalne
„derby“. W Krakowie AZS stoczy z
Cracovią niewątpliwie zacięty bój,
gdyż drużyny te mają do załatwie
nia „stare porachunki“. W zasadzie
powinien wygrać AZS, ale w takich
wypadkach możliwy jest każdy rezul
tat?

KOLEJARZ CZY WARTA
Spotkanie
rywali
poznańskich
Gdańsku, Ogn. Cracovia — AZS Kra
ków w Krakowie oraz Kolejarz Poz otwiera drugą rundę rozgrywek, cho
ciąż do ukończenia pierwszej pozo
nań — Zw. Warta w Poznaniu.
stał jeszcze jeden termin (21 i 22.1.)
AZS W DOBRYM POŁOŻENIU,
i 5 spotkań zaległych. Mecz ten bę
ALE...
dzie jednocześnie rewanżem za spo
Warszawski AZS po rozegraniu tkanie I rundy, w której Kolejarz
spotkań w Łodzi, będzie w bodaj naj doznał tak nieoczekiwanej porażki.
dii Bydgoszcz są: Sokołowski, Betań- lepszym położeniu ze wszystkich ze Sądząc po obecnym układzie sił nie
ski i Wierciński.
społów ligowych. Akademicy roze spodzianka taka już się nie zdarzy.
Interesująco zapowiada się spotka grali bowiem najtrudniejsze mecze Poza tym trzeba pamiętać, że Kole
zuje na to, że warszawianie uważają nie mysłowickiego Związkowca Siły na obcych boiskach i w II rundzie,
jarze dobrze zakarbowali sobie pierw
krakowian za groźnego przeciwnika, z Kolejarzem Poznań. Przed miesią- zwiększą szanse na poprawę pozy
szą porażką z Wartą i przystąpią do
o czym przekonało ich ostatnie wy- I cem w meczu towarzyskim wynik cji, która i tak nie jest najgorsza.
tego spotkania z silną wolą zwycię
sokie zwycięstwo drużyny krakow- ( był 4:4. Wrona jest słabszy od lepsze Na razie jednak, tj. w sobotę i nie
stwa i dobrze przygotowani. Co na
skiej nad bydgoską Gwardią. Należy go technicznie Nikodemskiego, To- dzielę koszykarzy AZS czeka ciężkie
to Warta — okaże się w niedzielę.
spodziewać się, że Związkowiec Le- ■ bola wygra z Grzędzielewskim. W zadanie. Ani jedna drużyna w tegogia wystąpi tym razem z Bajorkiem piórkowej Waluś może liczyć na zwy rrcznych rozgrywkach nie potrafiła SALE REMONTUJE SIĘ W LEC (E
w półciężkiej lub ciężkiej, co jeszcze cięstwo w. o., o ile Kauch nie zrobi wygrać obu spotkarŁw Łodzi, nie są
Na marginesie mała uwri
bardziej wzmocniłoby jej szanse. wagi, Szklorz jest gorszy od Jakubo dzimy więc, aby rnBgło się to udać
Ostatniej soboty nie mogło odbyć
Warszawianie mają silne punkty w wicza, podobnie jak Nawrat od Miel akademikom. Wprawdzie Spójnia
się spotkanie Stali Świętochłowi
osobach; Rokity, Sawki, Redy i bra czaka. W średniej Gołaś zdobędzie wypadła bardzo słabo w Krakowie a
ce ze Spójnią Łódź z powodu re
ci Szajewskich, krakowianie zaś opie punkt z Krawczykiem. Nie wiadomo, Włókniarz w Ostrowie, ale na tym
montu hali WUKF w Katowicach.
rają się na: Swiderskim, Stróżku i kogo wystawi Związkowiec w pół nie można bazować. Być może, że
Odwołanie tego spotkania sprav iBajorku. Nie wykluczony jest re ciężkiej. Jeżeli znowu Gryta, wów był to chwilowy „poświąteczny“ spa
ło wiele zamieszania w termina
mis.
rzu. Ponieważ najbliższy występ
czas Nowaczyk ma mało szans wygra dek formy. W każdym razie AZS
Stali na swoim terenie nastąpi do
W spotkaniu Gwardii łódzkiej z nej, chyba, że będzie walczył z Urga stać na to, aby wygrał z Włóknia
piero 4 lutego, spodziewamy się,
bydgoską, faworytem jest Łódź, co czem. Zientek odda punkt Leitgebe- rzem. Jak będzie ze Spójnią zobaczy
że do tego czasu WUKF zakończy
opieramy na wynikach obu przeciw rowi.
my. Dwa zwycięstwa dałyby Warsza
przedłużający się remont hali.
ników ostatniej niedzieli. Łodzianie
Stal Nowy Bytom jedzie po pewne wie lidera tabeli.
WUKF jako instytucja sportowa
mają zespół dość wyrównany i bar punkty do Stali wrocławskiej, mając
powinien zdawać sobie sprawę, z
dziej rutynowany, a mogą liczyć na podporę we Wronie, Marcoku, Ku- POD KOSZAMI TORUNIA,
tego, że sale potrzebne są właśnie
zwycięstwa: Bednarka, Ignaszewskie szu, Kuligowskim I i Borkowym. GDAŃSKA I KRAKOWA
Stal Świętochłowice jedzie do To
w sezonie zimowym i nie przepro
go, Swiętosławskiego, Matysiaka i Mocne punkty wrocławian — to:
runią i Gdańska, gdzie w teorii powadzać remontu w tym okresie.
Lenarta. Mocnymi punktami Gwar- Smul i bracia Krysmalscy.
Czy nie można było zaczekać do
lata, kiedy sportowcy grają na
Warszawa?
boiskach otwartych.
(LSC)

wuga niedziela llgewa zapaśników

W Wmzuwie i w Mysłowicach mogą być niespodzianki

D

kowca Siły Mysłowice ze Stalą No
wy Bytom. Związkowiec, typowany
przez nas jako zdecydowany faworyt
mógł nawet przegrać to spotkanie,
gdyby nie przypadkowa obecność
przebywającego obecnie w Rumunii
Gryta, który przyjechał na kilka dni
do kraju. Gryt zastąpił w tym me
czu Urgacza. Stal okazała się na po
czątku sezonu ligowego groźniejszym
przeciwnikiem, niż można się było spo
dziewać się. Do dobrego wyniku Sta
li przyczynił się Kisiel, zapaśnik o
przeciętnych dotychczas możliwo
ściach, zwyciężając reprezentacyjne
go zawodnika śląskiego, Walusia.
Niespodzianką była wygrana Borkow
skiego z Zientkiem, jednym z lep
szych zawodników Śląska w wadze
ciężkiej.
Mniejszego kalibru niespodzianką
było wyższe, niż oczekiwano zwycięstąpi we wzmocnionym składzie z
Gwardią Bydgoszcz. Zawód sprawił
tu bydgoszczanm Wierciński, ulega
1950 R. POD ZNAKIEM SPRZĘTU jąc Ruskowi.
Miniony rok był ubogi w sprzęt,
co kolarzom dało się dobrze we zna CO MÓWI PREZES PZA?
— Liga pobudziła zapaśników do
ki. Pod tym względem obecny rok
wzmożonej działalności — reasumu
zapowiada się lepiej. Państwo prze
je swe spostrzeżenia po pierwszej
widziało duże kredyty na zakup
niedzieli ligowej prezes PZA, Wa
sprzętu za granicą, a PZKol, wystą
cław Ziółkowski. — Według mel
pił do Motozbytu z propozycją, aby
dunków, jakie otrzymaliśmy z te
w kraju produkowano jedynie so
renu, zapaśnicy wzięli sobie na
lidne ramy wyścigowe, uzupełniając
prawdę do serca rozgrywki ligo
sprzęt częściami sprc adzonymi zza
we, dowodząc, że rozumieją więk
granicy. O ile propozycja PZKol. bę
sze obowiązki, które nakłada na
dzie przyjęta, wówczas w oparciu o
nich utworzenie Ligi. Od poziomu
kredyty na sprowadzanie części zza
ligowego będzie zależał przecież
granicy, sprawa sprzętu wyścigowe
poziom kadry reprezentacyjnej,
go posunie się o duży krok naprzód.
której skład ustala PZA co mie
KADRA REPREZENTACYJNA
siąc.
PZKol. ustalił skład personalny ka
HOROSKOPY II NIEDZIELI
dry reprezentacyjnej.
W najbliższą niedzielę odbędzie
Szosowcy: 1. Nowoczek (Unia
Ruch Chorzów), 2. Siemiński, 3. Mich się druga seria meczów ligowych w
rundzie zwanej „wiosenną“, chociaż
wszystkim nam dokucza siarczysty
mróz. Jakie horoskopy można posta
wić co do wyników niedzielnych
spotkań?
Warszawski Związkowiec Skra go
W nadchodzącą niedzielę 15 bm. pływa
cy ruszają w dalszy zaciekły bój o puchar ści krakowskiego Związkowca Legię.
PZP. Konkurencja staje się coraz bardziej Z obozu warszawskiego nadchodzą
GORZKIE SŁOWA
INŻ. SZYMCZYKA
Brak współpracy niektórych zrze
szeń z kolarstwem scharakteryzo
wał na konferencji inż. Szymczyk.
Jako przykład wymienił inż. Szym
czyk Kraków, gdzie dwukrotnie zwo
ływal zebrania w celu omówienia
spraw związanych z umasowieniem
kolarstwa, jednak oba zebrania zo
stały przez zrzeszenia zignorowane.
W ZS Górnik uprawiane są wszy
stkie gałęzie sportu z wyjątkiem kolarsiwa. W ZS Włókniarz Częstocho
wa w jednej z fabryk 450 robotni
ków używa roweru jako środka lo
komocji z domu do pracy i odwrot
nie, natomiast sekcja kolarska posia
da tylko... 8 członków. Są to rzeczy
niedopuszczalne i wszystkich posia
dających rowery należy zrzeszyć w
sekcje przy zakładach pracy, orgamzując dla nich kolarskie wycieczki
krajoznawcze.

Rozkład jazdy
pucharu PZP

silniejsza, a impreza ciekawsza. Oto dal
szy „rozkład Jazdy" pływaków (gospoda
BIEGI NARCIARSKIE W WIŚLE
rze na pierwszym miejscu):
15. I. Wrocław — Kraków;
WISŁA. Staraniem LZS Barania (Wisła)
Warszawa — Śląsk;
odbyły się tu, przy niesprzyjających wa
Gdańsk — Łódź.
runkach atmosferycznych (deszcz i zawie
». t. Śląsk — Kraków;
ja), biegi narciarskie w konkurencji ko
Wrocław — Warszawa;
biecej oraz dla seniorów i juniorów.
Poznań — Gdańsk.
Bieg na 4 km dla kobiet wygrała Cień5.11. Wrocław Śląsk;
cialówna — 26:40,0 przed Frostówną I MoWarszawa — Kraków;
rzol.
Poznań — Łódź.
Wśród juniorów na tym samym dystan
12.11. Kraków — Wrocław;
sie najlepszy czas zuyskal Cieślar P. —
Śląsk — Warszawa;
24:07.0, który zwyciężył również w biegu
Łódź — Gdańsk.
na 9 km w — 45:33,0.
W konkurencji seniorów Irasa biegu wy
12.11. Kraków — Śląsk;
Warszawa — Wrocław;
nosiła 12 km: 1) Juroszek — 49:37,0, 2)
Gdańsk — Poznań.
Cienciala — 53:28,0, 3) Kawulok — 53:52,0.

Sasas ciekawsze walki

o puchar P.Z.P.
ków, Warszawa — Śląsk, Gdańsk — Mroczkowski legitymujący się do
brym czasem 1:03,5 i opromieniony
Łódź.
zwycięstwem nad Prociem, Prządo z
Najbardziej ciekawa walka roze
Ogniwa bytomskiego. Ciekawą rów
gra się w Stolicy. Uwaga publiczno
nież będzie konkurencja 200 m klas.
ści tym razem nie skupi się na wal
Jankowski z Warszawy stanie na
ce mężczyzn, lecz kobiet. Maleńka
przeciw tandemu śląskiego Szołty
Gryszczykówna w czasie zawodów z
sek — Kuklok.
Wrocławiem uzyskała na 100 m
Pokonanie śląskiej koalicji przez
grzb. 1:31,8, najlepszy zaś wynik po
wojenny — Fijałkowskiej z Warsza legionistę leży w granicach jego mo
wy wynosi 1:31, dzieli ich zaledwie żliwości.
Spotkanie w Gdańsku między go0,8 sek. Walka więc na tym dystan
sie zapowiada się na bardzo zaciętą. spodarzami i pływakami Łodzi, to
Która z nich wygra? Właściwie to właściwie tylko formalność. Okręg
nie jest ważne. Czy padnie nowy re gdański niema niestety dobrych wa
kord, oto jest zasadnicze pytanie. runków do uprawiania pływania w
Bardzo prawdopodobne jest, że Sta zimie. Istniejące kryte pływalnie są
ry rekord Banaszewskiej z 1938 r. niedostępne dla wyczynowców w
1:29,0, zostanie utopiony na pływal stopniu odpowiadającym ich potrze
bom. Ciekawi tylko jesteśmy, czy i
ni AWF.
w jakim stopniu pobyt Cichońskiego
Drugą z kolei walką, która przy
Tak więc, dwa rekordy Karliczka
w wojsku odbije się na jego formie.
ciągnie publiczność, będzie spotka
zniknęły już z tabeli, został jeszcze
Kraków do Wrocławia wybiera się
nie na 100 m dow. Na starcie staną
tylko jeden na 100 m 1:14,2, ale ży
przecież:
Procel, mistrz Polski, w glorii zwycięstwa nad Warszawą.
wot jego wydaje się bardzo krótki,
Wynik spotkania naturalnie jest
może jeszcze tydzień lub dwa. Boprzesądzony, a to choćby z tego
niecki czy Jabłoński „załatwią“ się
względu, że wrocławianie byli do nie
z nim wkrótce.
Hokej na Śląsku
dawna „kopciuszkiem“ w rodzinie
Zbliża się następna niedziela pu- KATOWICE. W meczu hokejowym Stal pływackiej. Zapał i ambicja, jaką
charu PZP, a z nią nowe troski, czy (Katowice) pokonała swą Imienniczkę z mają wrocławianie, pozwala jednak
też radosne uśmiechy. Druga partia i Siemianowic 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Bramki zdo- przypuszczać, że walka będzie zacię
rozgrywek o puchar przynosi nastę- byli — dla zwycięzców- Jasiński - 3, ta i emocjonująca.
pujące spotkania: Wrocław — Kra-H Skarżyński — 2, dla Siemianowic; Ziaja—2.
, Stanisław Pękala
IERWSZE spotkania pływaków
o puchar PZP odbiły się szero
kim echem w świecie sportowym.
Jeszcze dziś mówi się o nowych re
kordach i tych, które ewentualnie
zostaną ustanowione w najbliższej
przyszłości Tematem dnia są, przede wszystkim wyniki łodzian. Boniecki pobił przecież jeszcze starszy
rekord, aniżeli Jędryska, gdyż rekor
dowy wynik Karliczka, został usta
nowiony w 1935 r., a więc po 15 la
tach, dopiero został wykreślony z li
sty. Wagę sukcesu Bonieckiego pod
kreśla fakt, iż nowy rekord (5:40,7)
jest lepszy od starego (6:01,8) o prze
szło 20 sekund i w dodatku „po dro
dze“ łodzianin pobił również rekord
na 200 m, kiedy to Karliczek rnusiał
jeszcze rok trenować, aby go osiąg
nąć.

P

________

L^RtDAKCJI
7. Cierplałkowskl. Poznań. Zestawienia
ósemki reprezentacyjnej: Kasperczak, Grzywocz, Antkiewicz, Panke, Dębisz, Chychła,
Grzelak, Szymura Jest zdaniem naszym
trafne. Pańskie argumenty są słuszne. W
czasie najbliższych miesięcy nie Jest Jed
nak przewidziany mecz międzypaństwowy.

Bokserzy Gwardii warszawskiej. Dzięku
jemy za pozdrowienia z obozu w Rzymówce, a Waleremu Karpińskiemu spe
cjalnie dziękujemy za miły list z cennymi
informacjami.
Kazimierz Bielecki, Płońsk - Mecz pił
karski Polska — Węgry w 1939 r. zakoń
czył się wynikiem 4:2. Po'ska reprezenta
cja piłkarska przegrała w 1933 r. w Ber
linie 0:1. Bramka padla w 89 min. gry.
Zbigniew Mańkowfkl, Warszawa — Głów
ny Urząd Kultury Fizycznej wydał już tai
belę fińską. Do nabycia w księgarni
Prasy
Wojskowej,
W-wa,
Krakowskie
Przedmieście 11.
Pismo sportowo ZMP. Redaguje Komitet
Nakładom Spółdzielni
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Co przyniosły boje ligowe

Po długim odpoczynku

Tylko 1 punktem prowadzi Gwardia W-wa

rozpoczynają się znów walki pięściarskie

GWARDIA W-WA

I LIGA
Gwardia W-wa — Kolejarz Gd.: w rin
gu — Zawadowski (Łódź), na pkt. — Łu
kaszewski (śl.), Derda (P) i Ćwikliński
(Śląsk).
Związkowiec Łódź — Stal Batory: w rin
gu —_ Neuding (W), na pkt. — Kupfersztajn (W), Urbaniak (P) i Strasser (K).
Gwardia Gdańsk — Związkowiec Bydg.:
w ringu — Kowalski (P), pkt. — Suszczyński (P), Dali (W), Czernik (Ł).

II LIGA
Stal Wrocław — Kolejarz Pozn.: w ringu — Twardowski (Ł), na pkt. — Maciejewskl (W), Jeruszka (G) i Genkls (G).
Ogn. Cracovia — Ogniwo Wrocław: w
ringu — Federowicz (śl.), na pkt. — Bielewicz (P), Sieroczewski E. (Ł), Matula
(Śląsk).
Związk. Warta — IKS Wtókn.: w ringu—
Nowakowski (W), na pkt. — Krasuskl (W),
Łaukedrey (Szcz.) i Dziura (Śl.).
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BATORY CHORZÓW
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10:6 160
8:8

MK. Gołębieuski

Rękawica, zdjęta z pomnika
POWIEŚĆ niniejsza opracowa
na została na podstawie obszer
nej literatury, z której na czoło
wych miejscach wymienić należy:
„Come on fighting“, „Ten and out“,
,,The Jew in American Sport“ oraz
„The Negro in Sport“,

O

ludzi. Przed kilkudziesięciu laty ro
dził się właśnie ten „sport“, różnił
się trochę od dzisiejszego, może choć
by dlatego, że był... bez rękawiczek!

Przyjrzyjmy się historii boksu amerykańskiego od pierwszych lat
dziewiętnastego stulecia. Przyjrzyj
my się historii tego boksu od strony
ISTORIA boksu — to w pojęciu
ludzi, którzy zdobyli w nim sławę,
wielu czytelników polskich gale
albowiem łatwiej nam będzie zrozu
ria wielkich ludzi, bohaterów wiel
mieć zgniliznę panującą w obecnym
kich walk, wzorów wytrzymałości,
boksie amerykańskim — bezpośred
siły, hartu i rycerskości. Tak się skła
nim spadkobiercy tego pierwszego.
dało przed wojną, że jeśli już pisano
o wielkich mistrzach ringu jak Sulli
van, Johnson, Dempsey, Corbett, Jef PRZESTĘPCY
fries czy wielu, wielu innych, to po MISTRZAMI AMERYKI
znawaliśmy ich tylko z ich bezstron
Dni, w których zawodowi bokse
nie dużych zalet ringowych, nie zna rzy walczyli w Ameryce Północnej
jąc jednak ich charakterów, otocze na gołe pięści, gdy nie znano jesz
nia i klimatu moralnego, panującego cze rękawic, nosiły w sobie szczegól
w okresach ich królowania w ringu, ne znamiona brutalności a nawet
klimatu, który przyczynił się do wy przestępczości. Walki były wyjęte
hodowania dzisiejszego boksu USA, spod prawa, a wielu pierwszych mi
tle mającego nic wspólnego z ideą strzów stanowiło galerię pospolitych
sportu.
przestępców. Yankee Sullivan pierw
Boks zawodowy, jak to wykazały szy mistrz USA był uciekinierem z
ostatnie chociażby wiadomości z Australii, gdzie odsiadywał karę do
USA, dotyczące tragicznej śmierci żywotniego więzienia. Jimmy Elliott
Cerdana, jest niczym innym jak do spędził lata całe w więzieniach, ska
skonałym źródłem zarobkowania kil zywany za kradzieże 1 napady, ale
kudziesięciu pozbawionych skrupu kiedy miał walczyć z Dwyerem o
łów menażerów i źródłem wyzysku tytuł mistrza został przez ,,dobrotli
kilku tysięcy współczesnych gladia wego“ gubernatora więzienia zwol
torów. W chwili obecnej boks zawo niony okresowo na występ. Joe Co
dowy wypacza charaktery i łamie burn zmarł w więzieniu skazany za
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System rozgrywek
indywidualnych
misirzoslw PDZE

STAL WROCŁ.
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GWARDIA GDAŃSK

NAJBLIŻSZĄ niedzielę odbęsię następujące mecze
bokserskie:
I LIGA
Kolejarz
Gwardia (W-wa)
(Gdańsk) w Radomiu.
Związkowiec (Łódź) — Stal (Cho
rzów) w Łodzi,
Gwardia (Gdańsk) — Związko
wiec (Bydgoszcz) w Gdańsku.
II LIGA
Stal (Wrocław) — Kolejarz (Pozn.)
we Wrocławiu.
Ogniwo (Cracovia) — Ogniwo
(Wrocław) w Krakowie.
Związkowiec Warta — ŁKS Włók
niarz.
Przed niedzielnymi meczami ligo
*
wymi ruch panuje w sekretariacie
PZB. Jest przecież sporo roboty —

a

O WEJŚCIE DO II LIGILegia W-wa — Gwardia Rzeszów: w
ringu — Masłowski (P), na pkt. — Magie
ra (P), Golański (Ł) I Sieroczewski S. (Ł).
Kolejarz Olsztyn — Lublinianka: w rin
gu — Gronowski (W), na pkt. — Kasprzyk
(Pom.), Denys (Ł), Burant (G).
Bawełna tódż — Stal Częstochowa: w
ringu- — Wróż (P), na pkt. — Bogdano
wicz (K), Landau (Wr.) i Mikuła (Wr.).
Gwardia Krak. — Gwardia Wrocł.: w
ringu — Fedorowicz (śl.), na pkt. — Bie
lewicz (P), Sieroczewski E. (t) i Matula
(Śląsk).
Gwardia Koszalin — Spójnia Tczew: w
ringu — Kubiak (t), na pkt. — Sikorski
(t), Karski (W), Bocheński (Pom.).

ii

;

na wyjazdach

KOLEJARZ GDYNIA

uzyskano

j
Wyniki wytłuszczone

GWARDIA GDAŃSK

I LIGA

GWARDIA W-WA

Warszawska drużyna bokserska Po
lonil została zaproszona na mecz bok
serski do Olszytna na dzień 22 stycz
nia. Poloniści zaproszenie to przyjęli.

YDZIAŁ Spraw Sędziowskich PZB wy
znaczył następujące komisje
sądziowskie na zbliżające się mecze iigowe oraz rozgrywki o wejście do II Ligi:

W

ZWIĄZKOWIEC BDG.

zaproszeni do Olsztyna

Powszechna mobilizacja
sędziów
przed meczami ligswyiM

----------------------------- —

Bokserzy Polonii

Lublinianka wyjeżdża do Olsztyna
trzeba zawiadomić sędziów, na które
mecze mają się stawić — do tego i niewątpliwie uzyska wysokie zwy
jeszcze dochodzą spotkania o wej cięstwo.
W Łodzi tamtejsza Bawełna spot
ście do II Ligi. Zwracamy się do
członka kapitanatu p. Krasuskiego ka się ze Stalą częstochowską. Jak
z prośbą o ocenę sytuacji na froncie mi się zdaje, drużyna łódzka jest
więcej wyrównąna. W Bawełnie wal
ligowym.
— Na pierwszy plan wysuwa się czy dość dobry zawodnik Szaliński.
W Krakowie miejscowa Gwardia
spotkanie Gwardii warszawskiej z
Kolejarzem, Gedania. Skład drużyny spotka się z imienniczką z Wro
*
warszawskiej ma być podobno dopie cławia. Wrocławianie, którzy przy
ro w piątek ustalony po powrocie puszczalnie wystąpią z Kasperczagwardzistów z obozu treningowego j kiem, Kaflowskim i być może Klisprzecznie góruje nad pozostałą staw
będą
dla krakow Rzymówce. Mówią jednak „na meckim,
i
’ '
. ’ . stanowili
'
ką. Do czołówki zaliczyć jeszcze trze
mieście“, że Gwardia stanie w zesta- , wian zbyt silną ósemkę,
ba odmłodzoną drużynę Związkowca
W Koszalinie, Gwardia zmierzy
wieniu: Patora albo Frąckowiak, Ty
Warty oraz Stal (dawny Pafawag)
czyński, Wesołowski, Komuda, Jan się ze Spójnią z Tczewa. Na temat
Wrocław.
kowski, Kolczyński, Archadzkl, Szy tego meczu trudno coś konkretnego
Najsłabiej wystartowała Cracovia,
mura (lub też Szymura, Archadzki). powiedzieć. Gwardia koszalińska po
która zresztą nie była przygotowana
siada w swych szeregach dobrego
CHYCHŁA — KOLCZYŃSKI?
do walk ligowych. Drogę do II Ligi
zawodnika w półciężkiej — Wierzbo
W ramach meczu może dojść do wieża.
utorował jej Radomiak, który posta
trzeciego spotkania Chychła —
nowił wycofać się z rozgrywek z po
W każdym razie nie ulega wątpli
Kolczyński, które zawsze będzie wości, że rozgrywki o wejście do II
wodu zdekompletowania zespołu. —
Pierwszy swój występ przegrała Craciekawe z punktu widzenia sporto Ligi będą bardzo ciekawe i z pewcovia fatalnie, ulegając Ogniwu wro
wego. Nadto należy się spodzie- ' nością wyłonią nowe talenty pięścławskiemu 1:15. W drugim meczu
wać pojedynków: Klajn — Tyczyń ciarskie.
poprawiła się o 1 pkt., przegrywając
ski, Antkowiak — Wesołowski, Ko
2:14 z ŁKS Włókniarzem. W później POZNAŃ. Tegoroczne mistrzostwa bomuda — Zieliński, Musiał — Jan- ‘ SYTUACJA W OKRĘGU
kserskie seniorów rozegrane zostaną w
szych występach powodziło się krako okręgu poznańskim, podobnie jak w ro
kowski. Ciężkie wagi są słabym POZNAŃSKIM
wianom jeszcze lepiej, aż wreszcie ku ubiegłym, w grupach. Walki elimina
Sytuacja w okręgu poznańskim,
punktem Ge dani! (Rudzki, BiałZdobyli nawet 2 punkty ligowe bijąc cyjne, które wyłonię zwycięzców w posz
jak donosi tamtejsza prasa jest na
kowski).
czególnych kategoriach w danych grupach,
u siebie^KoIejarza Poznań.
Poziom meczu w Łodzi powinien stępująca:
rozegrane zostaną w dniach 25 i 26 lute
być, zdaniem moim, wyrównany. O„Zgodnie z poleceniem PZB, Po
*
go
w
Kaliszu
i
Gorzowie
oraz
24
—
26
lu

KOMU GROZI SPADEK
bie drużyny mają jednakowe szanse
w Poznaniu.
znański OZB rozpatrzy ponownie
Z II L!gi spadają 2 kluby. Walka o tego
Walki finałowe rozegrane zostaną syste na zwycięstwo. Silne punkty Związ
sprawę końcowych walk o druży
utrzymanie się będzie zatem ciekawa, mem punktowym (każdy z każdym) w
kowca — to Stasiak, Czarnecki, Tanowe
mistrzostwo okręgu poznań
bo poprawiająca się stale Cracovia dniach 13—12 marca w Poznaniu.
borek, Niewadził. Żelazna gwardia
skiego w kl. A. Jak wiadomo, mi
zechce na pewno wyminąć Kolejarza
Batorego — to Ponanta, Bazarnik,
strzostwa te dotąd nie zostały U
*
Poznań 1 Ogniwo Wrocław. Czy jej
Nowara.
kończone.
W
nadchodzącą
niedzie

się to uda — zobaczymy. Konkurenci
Gwardia gdańska powinna bez
lę miało się odbyć drugie finałowe
też nie zechcą zasypiać gruszek w
spotkanie o tytuł mistrza okręgu
I.V JEDNYM z dzienników ślą trudu rozgromić Związkowca z Byd
ITT
popiele!
•
W. G.
'
goszczy.
Spodziewam
się
wyniku
O 7-4 Z-»Ił
« r !• r, ; I .
. .
.*
—
pomiędzy dwoma
zwycięzcami
skich ukazała się po meczu
grup, Gwardiami, gorzowską i po
bokserskim Pomorze — Śląsk sensa 16:0, lub 14:2. Być może Jóźwlakowi
znańską. Pierwsze spotkanie w
cyjna wiadomość pod tytułem „Dra uda się uratować dwa punkty.
Gorzowie dało wynik remisowy.
pała mówi — znokautuję Szymurę“.
W II LIDZE
Niedzielne spotkanie nie dojdzie
W notatce tej Drapała twierdzi, że
boksera warszawskiego znajduje się w znakomitej formie i — A jakie wyniki przewiduje pan jednak do skutku. Włókniarz, do
ostatnich dwóch meczów przystą
legia wyjeżdża do Rzeszowa w skła teraz pozostaje mu tylko walka z w II Lidze?
— W meczu Stal Kolejarz we Wro
pił bez Grzelaka 1 Ścigały, w tym
dzie: Szulim, Kubowicz, Pyda, żyglińskl, Szymurą, która powinna rozstrzyg
czasie bawiących na obozie kondy
nąć, kto jest najlepszym zawodni cławiu, gospodarze powinni osiąg
Kwaśniewski, Laski, Ryś, Gościański.
nąć przewagę. Silne punkty Stali:
cyjnym — przed wyjazdem repre
Smoczyk — doskonały motocyklista, od kiem wagi ciężkiej w Polsce.
zentacji ZZ do Francji. POZB
Czy niezbyt wielka peimość sie Faska, Szczepan, Krupiński, Pajdo.w
bywa regularne treningi wraz z bokserami
ski, a Kolejarza: Wytyk, Kupczyk,
prawdopodobnie unieważni spotka
Le&ll. lak twierdzi, tego rodzaju zaprawa bie... bo może ktoś szepnąć:
nie Warta — Włókniarz, które za
— Uwaga Drapała — Grabowski Kaźmierczak.
b. dobrze wpływa na kondycję fizyczną.
— W Krakowie faworytem wyda
nadchodzi...
kończyło się zwycięstwem Warty.
Smoczyk waży 64 kg.
je Się być Ogniwo wrocławskie, któ
Do drugiego spotkania (przeciwko
re w swych szeregach ma takich za
Stelli) Włókniarz do Gniezna w
wodników
jak
Kurowski
I,
Kotaś
<
ogóle nie stawił się i przegrał je
Z
II LIGA
N
>
i kogut Żurawski.
walkowerem 16:0. Dwa te spotka
O
0
a.
U
Z
<
Włókniarz ŁKS jedzie do Poznania
nia zostaną prawdopodobnie po
*
U
ttł
N
oc
•o
Wyniki wytłuszczone
1 tam powinien uzyskać zwycięstwo
cc
<
U
*e
wtórzone.
Włókniarz
kaliski
bę

1
s
■
M
uzyskano
nad Wartą. Kilka walk może być
□
dzie
mógł
do
nich
stanąć
ze
swoją
2*
•5
u
C
o
O
9
O
na wyjazdach
£
KL
ciekawych — jak chociażby Kargier
K
pełną ósemką, tym razem z Grze
-u
N
O
CL
</»
— Manelskl.
lakiem i Scigałą.
ŁKS WŁÓKN.
8.2 64; 16
7:9 13:3 14:2 16;0 14:2 5
KLASA A NA SZERSZEJ ARENIE
W ten sposób mistrz okręgu wyło
*
— A jak pan ocenia sytuacje w niony zostanie jeszcze później. Me
STAL WROCŁ.
9:7
8:8 4:10 14:2 11:5 5 7:3 46;32
rozgrywkach o wejście do II Ligi? cze reprezentanta poznańskiego w
— Warszawska Legia, na .własną walkach o wejście do II ligi odbędą
ZW. WARTA
14:2 10;6 11:5 5 7:3 46;34
3:13 8:8
prośbę walczy w Rzeszowie z tam się więc w późniejszym terminie.
Mecze o wejście do II Ligi, w gru
tejszą Gwardią (brak hali w stolicy).
OGNIWO WROCŁ.
Na tym meczu może dojść do nie pie poznańskiej muszą rozpocząć się
4.6 35:43
6:10 15:1 5
2:14 10:4 2:14
przyjemnych niespodzianek ' dla Le 22 stycznia. Jak nas Informują w
gii.
W każdym razie Legia nie po PZB, termin ten w żadnym wypad
KOLEJARZ POZN.
016 2:14 6:10 10:6
6:10 5
2:8 24:56
winna lekceważyć, może słabego te ku nie zostanie przesunięty i do te
chnicznie, ale za to silnego fizycz go czasu musi być wyłoniony mistrz.
OGN. CRACOY1A
2:14 5:11 5:11 1:15 10:6
5 2:8 23;57
nie przeciwnika.
K. G.

zbytniego zaufania we własne siły.—
Na mecz ze Stalą wybrali się w re
zerwowym składzie i przez zlekcewa
żenie przeciwnika stracili 2 pkt. Nie
przypuszczamy, aby w meczu rewan
NIE TRZEBA LEKCEWAŻYĆ
żowym w Łodzi postąpili podobnie, a
PRZECIWNIKA
że inne drużyny ustępują im o klasę,
W II Lidze bezapelacyjnym kandy więc ten tytuł i awans do I Ligi ma
datem na mistrza jest ŁKS Włók ją niemal w 100 procentach zapew
niarz. Łodzianie wyprzedzają wpraw niony.
dzie Stal wrocławską, zaledwie o 1
ósemka łódzka dysponuje silnym
pkt., ale stało się to skutkiem ich zespołem i dużymi rezerwami i bez

ZWIĄZKOWIEC ŁÓDŹ1

NAJLEPIEJ PRZYG OTOWANE
ZESPOŁY
Najlepiej przygotowane do mistrzostw kluby to właśnie te, które
zajmują trzy pierwsze lokaty, a więc
obie Gwardie i Kolejarz. W ósemkach
tych klubów widzimy całą niemal re
prezentację Polski, a spotkania ich
są zawsze ciekawe. Zeszłoroczny
mistrz Kolejarz Gdańsk stracił w ro
ku ubiegłym kilku zawodników i te
raz ustępuje nieco pozostałej dwójce.
Z sensacji indywidualnych w do
tychczasowych rozgrywkach należy
zanotować przede wszystkim bezape
lacyjne zwycięstwo Chychły nad Kol
czyńskim, uzyskane przez „Kaszuba"
w niedługim czasie po powrocie na

ring (pamiętamy długą przerwę w
walkach Chychły wywołaną kontuzją
ręki), oraz niezbyt zresztą zasłużony
sukces Komudy nad Antkiewiczem.

1

J^IGI bokserskie odpoczywały bar
dzo długo. Kluby II Ligi walczyły
po raz ostatni 23 października roku
ubiegłego, a I-ej — 7 listopada. Aby
więc Czytelnicy mogli zorientować się
w aktualnej sytuacji, zamieszczamy
w numerze szczegółowe tabele obu
Lig.
Co mówią te tabele?
W I Lidze prowadzi warszawska
Gwardia, różnicą 1 pkt. przed
Gwardią Gdańsk i 2 pkt. przed Ko
lejarzem z Gdańska. Trzeba przy
znać, że różnice nie są wielkie, je
śli się zważy, że do końca rozgry
wek każda drużyna musi rozegrać
jeszcze po 5 spotkań.
Do mistrzostw kluby ligowe nie
wystartowały z wyrównanymi druży
nami. Związkowiec Bydgoszcz wciąż
jeszcze nie może skompletować pełno
wartościowej ósemki, Batory przez
długi czas kulał, oddając walkowery
za start w swych barwach, odbywa
jących jeszcze karę dyskwalifikacji
Bazarnika i Nowary, a Związkowiec
Łódź obok kilku weteranów, posiada
duże luki w drużynie.

ł

IS

R

■
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zabójstwo policjanta. Każda walka Sullivana rozciął Hammondowi poli
była sygnałem zbiórki dla wszelkie czek, który spłynął krwią. Sędzia
go rodzaju przestępców, złodziejów przerwał walkę ogłaszając, iż w za
kieszonkowych, bandytów, którzy kładach „o pierwszą krew“ wygrali
grabili publiczność nie mającą osło zwolennicy Sullivana. W tej samej
ny prawa (walki odbywały się pota sekundzie ten ostatni otworzył usta
wypluwając niemal strumień krwi z
jemnie w ukryciu przed policją).
okrzykiem „nie zawiodłem was", po
Wspomnieliśmy już o Yankee Sul czym walka rozgorzała na nowo.
livan. Po ucieczce do USA Sullivan
Po zdobyciu tytułu mistrzowskie
mógł zarabiać w sposób jedynie dla go Yankee Sullivan otoczył się zgra
niego znany, to jest pięścią. Wysoki, ją podobnych sobie łotrzyków i stwo
doskonale zbjidowany brutal, silny i rzył w Nowym Jorku bandę, która
wytrzymały zdobył sobie w Amery dosłownie trzęsła miastem i z której
ce duży rozgłos bijąc kolejno wszy najprawdopodobniej brał wzory póź
stkich możliwych przeciwników. Z niejszy potentat amerykański, zna
okresu, gdy walczył o tytuł mistrzo ny gangster Al Capone. ^Sullivan
wski wymienić należy ciekawą, sam walczył już znacznie rzadziej,
świadczącą jednak o nieludzkim po aranżując spotkania innym człon
dejściu do ówczesnego boksu ze stro kom swej bandy i zarabiając na tym
ny jjgo klubów, historię.
procederze niezgorsze sumy. Pewne
go dnia sekundował on członkowi
DO PIERWSZEJ KRWI
swej bandy'Mc Closky w walce z
Było to w roku 1841 w czasie wal młodym, wybijającym się Tom Hyeki Sullivana z Hammondem, Kibice rem.

z owych czasów mieli zwyczaj za
ZA WYSOKA STAWKA
kładania się o to, który z konkuren
Po 101 rundach zaciekłej wymia
tów pierwszy rozkrwawi przeciwni
ny ciosów (runda liczyła się wów
ka. Znając wartość Sullivana jako
boksera, znakomita większość kibi czas od upadku jednego z walczą
ców obstawiła właśnie jego, uważa cych), młody Hyer tak straszliwie
jąc iż Hammond otrzyma pierwszy pobił Mc- Closky'ego, że sekundującios, po którym będzie krwawił. — jący w tej walce Sullivan rnusiał
Tymczasem już w pierwszej rundzie przerwać walkę. Mistrza i jedno
przeciwnik Sullivana trafił go pra cześnie wodza bandy tak zezłościł
wym prostym wprost w usta z taką sukces Hyera, że natychmiast wy
siłą, że wewnętrzna część dolnej war zwał go na mecz. Młodzieniaszek
gi Sullivana pękła w kilku miej odpowiedział, że przyjmuje chętnie
scach. Sullivan zacisnął jednak wyzwanie pod warunkie0, iż każ
szczelnie obolałe wargi i łykając da ze stron złoży po 3.000 dolarów,
zmieszaną z krwią ślinę, walczył da a zwycięzca zabierze wszystko. Su
lej. W minutę później prawy sierp ma 3.000 dolarów była jak na owe

czasy niesłychani! wysoka, tak że żdy z zawodników stawia po 5.000
Sullivan oświadczył, iż Hyer sta dolarów, a zwycięzca zabiera wszy
wiając takie warunki wyraźnie od stko. •
mawia walki.
Młody Hyer, niedawno jeszcze ZA GŁOWĘ I O ZIEMIĘ
czeladnik rzeźnicki, Chciał jednak
Oto jak opisuje ostatnią rundę
naprawdę walczyć z mistrzem. Rzu walki dziennikarz Joe Elliott z
cał mu raz po raz wezwanie, nie New York Herald. „Kiedy za
chcąc jednak ustąpić ani grosza z brzmiał gong, Sullivan z trudnością
proponowanej stawki 3.000 dolarów. podniósł się z kolan swego sekun
Sullivan zżymał się na to i wście danta (o krzesłach nikt wtedy ale
kał, aż wreszcie spotkawszy Hyera myślał), i jasnym było, że goni
w jednej z nowojorskich knajp, na resztkami sił. Na drżących nogach
wymyślał mu ordynarnie, kończąc doszedł do środka ringu, ale Hyer
strumień epitetów nazwaniem Hye nie czekał już na niego, lecz zaatana „tchórzliwym kundlem", Hyer nie ’ kował, bijąc z lewej i z prawej.
pozostał dłużny, a w rezultacie roz Następnie pchnął go na liny, schwy
poczęła się ordynarna bójka, w któ cił głowę pod lewe ramię, a prawą
rej niedawny czeladnik rzeźnicki pięścią walił gdzie popadło. Sulli
schwycił mistrza za gardło, rzucił van przez dobrą minutę usiłował
go na stół i zbił do nieprzytom wyrwać się z tej pozycji, aż wresz
ności.
cie podstawił przeciwnikowi nogę;
Obaj upadli na ziemię, ale Hyer le
PAPIEROWA WALKA
żał na Sullivanie. Podniesiono go 1
Na drugi dzień w gazecie New wtedy wszyscy obecni stwierdzili,
Herald ukazało się oświadczenie że Sullivan nie miał zupełnie sił
Sullivana. Mistrz stwierdzał, że w by powstać, tak że sekundanci pod
chwili bójki był pijany 1 dlatego dali go, a tym samym Hyer został
tylko Hyer pokonał go oraz prosił mistrzem“.
o możliwość prawdziwej walki.
Hyer, nowoupieczony mistrz A
*
Hyer nie dał długo czekać na od meryki, nie kwapił się wcale do
powiedź, w której zapewniał, że dalszych występów. Wkrótce ogło
bardzo chętnie o każdej porze wal sił on, iż wycofuje się z ringu i zgo
czyć będzie z Sullivanem.
dnie z panującymi wówczas oby
Nie wiele jednak wagi przywią czajami, tytuł mistrza powrócił do
zywano wówczas do oświadczeń, po tego, kto go utracił, to jest do Sulli
trzeba jeszcze bowiem było drugiej vana. Dopiero w r. 1853 Sullivan
bójki i wielu najrozmaitszych szy przegrał walkę i stracił tylu! mi
kan, by wreszcie obaj bokserzy sta strza na rzecz Jchna Morrisseya
nęli naprzeciwko siebie w ringu.
nowej... charakterystycznej figury
Przed meczem uzgodniono, że ka w boksie amerykańskim.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Lekkoatletyka radziecka pierwsza w Europie
przed Szwecją, Finlandią, Francją i Anglią...
XA7 SPANIAŁE zeszłoroczne
wyniki
lekkoatletów
ZSRR wywoływały niejednokro
tnie zdumienie opinii sportowej
krajów kapitalistycznych. Jed
nakże dopiero generalny bilans
osiągnięć w roku 1949 wykazał
prawdziwą potęgę gospodarki
sportu wyczynowego kraju Rad.
Lekkoatleci ZSRR wysunęli się
na czoło Europy, wyprzedzając
takie potęgi światowe, jak
Szwecja, Finlandia, Francja,
Anglia...

Ten chlubny dla socjalistycz
nego sportu bilans zrobił ogrom
ne wrażenie na opinii świato
wej. Artykuł szwedzkiego pi
sma sportowego „Idrottsbladet“, który jest pierwszym auto
rytetem sportu, zatytułowany
„ZSRR bije Szwecję", oparty
na punktacji najlepszych wyni
ków z każdego kraju, stwier
dza wyraźnie (choć z widocz
nym... żalem) przewagę ZSRR.
9 REKORDÓW KRAJOWYCH

Sukces lekkoatletów radziec
kich potęguje jeszcze jeden
fakt. Zawodnicy ZSRR w osta
tecznym bilansie notują 9 no
przed
wych rekordów krajowych, co
świadczy o stałym postępie.
Dzięki tym dziewięciu doskona
UNKTACJA przeprowadzona łym wynikom wysunęli się oni
na podstawie najlepszych przed Szwecję (w której nie uwyników, uszeregowała czołówkę
stanowiono w ciągu 1949 r. ani
państw europejskich w następu- ’
jednego rekordu) i Francję (9
jącej kolejności:
nowych rekordów).
1. ZSRR
83 pkt.

ZSRR
Szwecją

P

2. Szwecja
97 pkt.
3. Francja
113 pkt.
3. Finlandia
148 pkt.
5. Anglia
153 pkt.
6. CSR
159 pkt.
7. Włochy
166 pkt.
8. Węgry
176 pkt.
Punktacja obliczana jest w na
stępujący sposób: zawodnik, któ
ry uzyskał najlepszy wynik otrzy
muje 1 pkt., drugi — 2 pkt. itd.
Jeśli dwu zawodników legitymu
je się jednakowym rezultatem
np. drugi i trzeci — otrzymują po
2 pkt., a czwarty z kolei 4 pkt.
itd.

Lekkoatletyka polska w porów
naniu z zeszłym rokiem zrobiła
krok naprzód. Zaawansowała o
jedno miejsce: Polacy znajdują
się na 16 miejscu za Rumunią i
Belgią, a przed Holandią, Austrią
i in.

SUKCESY
DEMOKRACJI LUDOWEJ

ZSRR

10,4 Sanadze
Karakulow
21,2
47,2 Komarow
1.50,0 Czewgun
3.43,8
Wietuysme
Kazańcew
14.10,8
29.21,2
Kazańcew
9,04,4 Zwieriew
14,2 Bulańczyk
52,7 Łuniew
7.44 Kuznlecow
lliasow
2.02
15.43 Szczerbakow
4.30 Ozolln
73.55 Szczerbakow
54.46
Lipp
16.41
Lipp
59.57 I Kanaki
7.539
Lipp
40,7
Repr.
3.16,0 Repr.

Bailey
Stawczyk
Slddl
Aberg
Slijkhui.
Zatopek
Zatopek
Söderberg
B-ulańczyk
tuniew
Adamczyk
Damitio
Szczerbakow
Lundberg
Berglund
Consollnl
Huseby
Nemeth
Llpp
Wągry
Italia

ANGUA
100 m
200 m
400 m
S00 m
1.500 m
5.000 m
10.000 m
5.000 m z przesik.
110 m pł.
400 m pł.
W dal
Wzwyż
Trójskok
Tyczka
Oszczep
Dysk
Kul.
Młot
10-bój
4X’OO m
4X400 m

B-ley
Stacey
Pugh
Bannister
Nankevllle
Chivers
Cox
Saunders
Finlay
Whittle
Williams
Paterson
Davies
T. D. Anderson
Dalrymple
Brewer
Savidge
Clarke
Whittle
H. H. Harriers
Ropr.

10,5
21,7
48,5
1.52,1
5.51,4
14.30,0
31.07,4
9.14,8
14,2
52,7
7.17
1.98
15.43
4.18
69.40
49.08
16.38
58.59
7.SŚ9
41,6
3.15,0 |

CSR

10,4
21,3
48,2
1.52,0
3.49,8
14.13,2
31.21,6
9.37
14,4
53,0
736,5
200,5
14.58,5
3.91
61.30
45.32
15.67
54.29
5.997
42,7
3.18,1

Slmek
Horde
Podebrad
Cevona
Cevona
Zatopek
Zatopek
Roudny
Tosnar
Moravec
Fikejz
Fiedler
lohn
Saxa
Kiesewetter
Mudra
Kalina
Dadak
Moravec
Repr.
Repr.

Slrandberg
Wolfbrandt
Wolfbrandt
Aberg
L. Strand
B. Albertsson
Dennolf
Söderberg
Lundberg
R. Larsson
G. Strand
Reiz
Ahman
Lundberg
Berglund
R. Nilsson
R. Nilsson
B Ericsson
P. Eriksson
Repr.
Repr.

10,7
22,1
48,2
1.50,0
5.45,2
14.23,8
30.13,2
9.04,4
14,7
52,9
7.22
2.00
15.33
4.30
73.55
49.81
16.00
54.79
6.889
42,2
3.18,8

Penna
Siddl
Siddl
Fracassl
Tagliapietra
Nocco
Beviacqua
Mlgliaccio
Albanese
Flllput
Contin
Campagner
Sormani
Romeo
Matteuccl
Consolini
Profeti
Taddia
Vecchiuttl
Repr.
Repr.

FINLANDIA

10,5 I

Bally
Bally
Schewetta
Hansenne
El Mabrouk
Jacq. Vernier
Mimoun
Paris
Marie
Elloy
Faucher
Damitio
Pustosch
Sillon
Tissot
Klrsvetter
Lapique
Legrain
Heinrich
Repr.
Repr.

21,3
48,5
1.51,4
3.47,2
14.20,5
29.53,0
9.14,2
14,4
53,0
7.33
2.02
14.56
4.15
59.80
47.20
14.86
51.28
7.271
41,7
3.15,5

10,5
21,5
47,2
1.52,7
3.54,3
15.09,2
31.59,2
10.01,2
14,7
53,4
7.25
1.90
14.63
3.82
63.97
54.45
15.15
56.69
5.969
41,3
3.16,0

10,9
22,3
49,3
1.52,8
3.49,8
14.13,2
29.27,2
9 17,0
14,8
54,7
7.15
1.95
15.09
4.25
72.71
50.14
15.93
53.49
6.444
42,8
3.16,8

Siren
] Koski
Holmberg
RäihB
D. Johansson
Koskela
Heino
Kalnlaurl
Suvivuo
Hyökyranta
Rautio
Honkonen
Rautio
* Kataja
Hyytiainen
Partanen
Jouppila
Tamminen
Mäkeln
I Repr.
I Polytechnic
POLSKA

WĘGRY

WIOCHY
10,7
21,5
48,5
1.53,6
3.50,4
14.10,8
29.21,2
9.33,3
14.8
53,3
7.24
1.91
13.87
4.05
68.58
46.88
15.46
51.60
7.071
42,0
3.17,8

1

FRANCIA

SZWECJA

Stawczyk
Stawczyk
Mach
Statklewlcz
Statklewicz
Kielas
Więcek
Kielas
Adamczyk
Puzlo
Adamczyk
Skalbanla
Hoffman M.
Morończyk
Glerutto
lomowskl
Łomowskl
Masłowski
Małecki
Warszawa
Warszawa

10,5
21,7
48,3
1.53,4
3.54,2
14.52,2
31.23,4
9.11,2
15.4
54,4
7.06
1.90
14.52
4.14
63.82
50.60
14.52
59.57
6.400
40,7
3.18,5

Csanyf
Goldovanyl
Banhalml
Hires
Garay
Bacsfalvl
Szllagyl
Jeszenszky
Lippay
Lippay
Puskas
Lehoczky
Puskas
Homonnay
Varszegi
Klics
Söjtör
Nemeth
Dulgyovay
Repr.
Repr.

10,4
2f,l
49,7
1.55,6
4.04,9
15.21,4
53.27,4
9.5^2
15,6
15,6
7.44
1.89
14.52
Sfe6
40.90
47,29
15.59
49.25
5730
42,9
3.22,4

Najmłodsza gwardia lekkoatletów
na śniegu krynickim

Chychła nokautuje
przeciwników
w walce o listę dziesięciu
ZY można dowiedzieć się kto świata, za rok będzie bił Vereya —
prowadzi w konkursie plebis mówi Sztam.
cycie „Przeglądu Sportowego“ ——zaCo
 z tego, że jest on akademic
pytał mnie Chychła.
kim mistrzem świata. Flisikowski jest
— Powiem, ale pod warunkiem, że wicemistrzem, a jego bym i w dwu
dziś ułożycie swoją listę — odpowie dziestce nie umieścił.
działem ,,trójce muszkieterów“, któ
Następują długie „targi“ i wreszcie
ra wróciła niedawno z Francji; Chy- wszyscy zostają przekonani; czwarty
chle, Cebulakowi i Rutkowskiemu.
Kocerka.
— Już robimy — powiedział Chy
— Na piątym miejscu musi być
chła i zaczął „ustawiać" 10 najlep Cieślik. To jest klasowy piłkarz. Je
szych:
mu się piąte miejsce należy.
— Na pierwszym miejscu Kasper— A Skonecki — wtrąca Cebulak.
czak...
— Skonecki może być dopiero 10.
Tu Cebulak zaprotestował, propo Bliżej nie.
— No, więc kto?
nując na czoło Stawczyka.
— Dajmy któregoś z bokserów —
-— Raz przeleciał te 200 m — od
mówi Rutkowski.
parł Chychła — i koniec. A Kasper— Dajcie spokój z bokserami, ża
czak rnusiał walczyć. Bandinneli, Bu
da! to była „prima“ robota. Staw den z nich nie zasługuje na tak po
czyk niech będzie drugi. Na tę pozy ważną lokatę — twierdzi Chychła.
— Ale Antkiewicz był w zeszłym
cję zasłużył w pełni. Trzeci... Kto tam
może być trzeci? Chyba Adamczyk. roku zwycięzcą — mówi Cebulak. —
(Rutkowski i Cebulak milcząco ak Nie powinniśmy o nim zapomnieć. A
zresztą „Antek“ jeszcze dziś jest do
ceptują wybór Chychły).
bry na ringu.
Teraz zaczyna się kłopot — mó
— No wobec tego — Antkiewicz.
wi Chychła.
— A teraz — uśmiecha się Cebu
Jaki kłopot? — mówią Cebulak
lak
— pozostają Verey, Parpan, Ję
I Rutkowski. Nawet Sztam zaczyna
drzejowska, Szymura, Grzywocz...
Się śmiać i mówi;
— To niech będzie Skonecki —wo
— Kocerka, ale Chychła przecząco
ła zdenerwowany Chychła, nie mogąc
potrząsa głową:
znaleźć godnych według niego kandy
•— Przecież to akademicki mistrz
datów.
— A dalej?
— Wstaw siebie — radzą jednocze
śnie Cebulak i Rutkowski. Zasłużyłeś
przecież na to.
— Nie, siebie nie mogę — mówi
Chychła i zamyśla się głęboko. Nie,
Fiński dyskobol Yrjö Rautavara po nie widzę kandydatów, godnych tak
zaszczytnej pozycji. Niech, będzie
wielu próbach skonstruował dysk z Mach, chociaż posądzą mnie, że da
gumy o wadze półtora kilograma, łem mu miejsce, bo to kolega z Gdań
który wypełnia się piaskiem. Gumo ska. Ostatecznie więc może być Par
wy dysk mało różni się od drewnia pan.
— A więc mamy komplet — mówię
nego. Nadaje się głównie do trenin
do Chychły, bo jest przecież i pan na
gów w hali, gdzie nie demoluje liście. Chwilowo zajmuje pan 8 po
ścian. Obecnie pracuje Rautavara zycję.
A prowadzi Stawczyk.
nad skonstruowaniem gumowego
St. Sieniarski
młota.

Dysk
z prasowanej
gumy

100 m
200 m
400 m
800 m
1.500 m
5.000 m
10.000 m
5.000 m z przeszk.
110 m pł.
400 m pł.
W dal
Wzwyż
Trójskok
Tyczka
Oszczep
Dysk
Kula
Miot
10-b6j
4X100 m
4X400 m

Należy podkreślić sukcesy
krajów demokracji ludowej, w
których życie sportowe kształ
tuje się na doskonałych wzo
rach ZSRR: W Rumunii padło
12 rekordów, w CSR — 7, w
Bułgarii 9, na Węgrzech — 4, w
Polsce — 3 (wliczony jest i wy
nik Kielasa na 3.000 m z prze
szkodami, najlepszy w historii
naszej lekkoatletyki).
Bilans lekkoatletyki świato
KRYNICA, 9 stycznia br.
wej nie bierze tu pod uwagę
URACJTJSZE, udając się rankiem
wyników kobiecych, w których
na zabiegi, opatuleni w futra,
Związek Radziecki jest już płaszcze, pledy i szaliki, przystają zdu
mieni i kiwają głowami. Śnieg, deszcz,
absolutnie bezkonkurencyjny.
S. S.

C

EUROPA

(OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA „PRZEGLĄDU“)
Nie zanudzali ich suchą bezduszną
teorią, nie przywdziewali togi surowych
mentorów. Nic dziwnego, że szybko
zdobyli sobie zaufanie dziewcząt i chłop
ców, dzięki czemu nie mają nawet chwi
li spokoju. Ustawicznie muszą rozstrzy
gać sporne kwestie, udzielać wyjaśnień
i informacji, przy czym ciekawość mło
dzieży jest tak wielka, że panowie in
struktorzy niejednokrotnie byli o krok
tylko od — koziego rogu.
System sportowych colloąuiów, gdzie
uczniowie mieli prawo zadawania pytań
na tematy sportowe i prowadzenia dys
kusji wydaje się nam bardzo trafny i
na pewno dla pogłębienia wiadomości
pożyteczny. Również prowadzenie wy
kładów z wkładkami anegdotycznymi i
opisami wielkich wydarzeń sportowych,
których wykładowcy byli świadkami a
częstokroć i aktorami spotkało się z
wielkim zainteresowaniem.

wiatr, mróz czy pogoda?
O godzinie 8 wypada z Nowych Ła
zienek hurma młodych chłopców i
dziewczynek, przyodziana w kostiumiki
treningowe. Podzieliwszy się na cztery
grupy kłusem i szybkim marszem na
przemian, rusza w różne strony świata.
Za chwilę zgrabne sylwetki migają już
między drzewami Góry Parkowej, czy
też w alejach drogowych, by na pierw
szym wolnym placyku lub polanie wy
konać kilkanaście ruchów gimnastycz
nych.
To obóz lekkoatletyczny juniorów
rozpoczyna swą codzienną dawkę pracy.
A po tym radosny gwar w sali jadal
nej Domu Zdrojowego, gdzie w błyska
wicznym tempie znikają stosy chlebów, BIBLIOTECZKI — NIEZBĘDNE
pagórki marmelad, wodospady kawy i
W rozmowie z „ciałem profesorskim“
wszystko inne, czym uraczy chata. Ape
tyty są wilcze. Młodość i ranne prze dowiadujemy się, że cała kadra bardzo
intensywnie przykładała 6ię do pracy.
tasowanie kosteczek robi swoje.
Chłonęła z chciwością każdą wiadomość
CODZIENNE ZAJĘCIA
Najmłodsza Gwardia — 2
Godzina wykładów z teorii sportu a nieliczne książki z dziedziny teorii
względnie na tematy kulturalno - oświa sportu szły z rąk do rąk, toteż w przy
towe, praktyczne zajęcia w formie gim szłości wypadnie, przy tego rodzaju oka
nastyki terenowej i nart wypełniają zjach, wprowadzić bogatsze ruchome
resztę przedpołudnia. Obiad, dwugo biblioteczki.
dzinna cisza (ku radości wszystkich in Nie ma w tym wszystkim nic dziwne
nych mieszkańców Nowych Łazienek), go. Wprawdzie większa ilość uczestni
wykłady z dziedziny lekkoatletyki. Ko ków brała już udział w letnim obozie
lacja, spacer, godzina dyspozycyjna kie juniorów, ale gros stanowi młodzież z
rownictwa i pogadanka — na tym o małych ośrodków, gdzie nie ma ona mo.
godz. 22 zamyka się program codzien
nych zajęć, jakie zaaplikowano w cza
sie od 30 grudnia — 10 stycznia mło
dym kandydatom na przyszłych mi
strzów lekkoatletyki w liczbie 64 (41
chłopców, 23 dziewcząt).
Wygląd ich dobry. Postawa lepsza u
chłopców, niż dziewczynek, bo zapale
ni są do sportu i tych różnych swoich
specjalności, o których chcieliby wie
dzieć jak najwięcej.

POCHWAŁA PUPILÓW
Kierownik ogólny a zarazem trener
— Gąssowski, trenerzy Warchałowski i
Marian Hoffman, kierowniczka grupy
żeńskiej Rozwadow-ska, której pomaga
w lekcjach narciarskich mgr Stokłosa—
jednym słowem cała kadra nauczyciel
ska — jest pełna pochwał dla pilności i
dyscypliny swych pupilków. Młodość
ma naturalnie swoje prawa. Trzeba by
ło nieco czasu, by przekonać zapaleń
ców sportowych, że linoleum korytarzo
we nie jest jednak torem łyżwiarskim,
a nawet stalowe fotele nie wytrzymały- (
by gwałtownych wstrząsów przy rzuca
niu się w nie pełną wagą miast rozważ
nego siadania. Były to jednak drobne
usterki, które nie zaciemniają obrazu.
Jeśli posiada on właściwy koloryt, to
wielka w tym zasługa pedagogów, któ
rzy umieli znaleźć właściwy język i po
dejście do swoich uczniów.

Gtiuj zabrakło śniegu
skoczkom ze Szklarskiej Poręby nie
zabrakło fantazji. Sami zawodnicy,
jak to widzimy na zdjęciu, nazno.
sili na skocznię śniegu i zawody
doprowadzili do końca.

żności poduczenia się, czy choćby pod
patrywania dobrych wzorów.
Obok krakowianek, które bawią ane
gdotami o swojej „wielkiej“ koleżance
Konikównie, są też przedstawiciele z da
lekiej Białej Podlaskiej czy Chełma Lu.
helskiego.
A propos Konikówny, to po powrocie
z zagranicy zmieniła swój styl pracy.
Koleżanki otworzyły usteczka, gdy mło
da „primadonna“ zaczęła nagle odrabiać
rundy, wykonywać ćwiczenia gimnasty
czne miast dawną, metodą z miejsca za
bierać się do ćwiczeń technicznych.

kwidować z chwilą rozpoczęcia nauki.
Ponowna mobilizacja, ale już tylko na
kilka dni dla sprawdzenia formy i po
stępów, przeprowadzona zostanie z oka
zji ferii Wielkanocnych.
A tymczasem... szefostwo kursu, a
przede wszystkim kierownik administracyjny Z. Czułkowski, przygotowuje się
na przyjęcie nowych gości, tym razem
męskiej i żeńskiej czołówki lekkoatle
tycznej seniorów ze wszystkimi wielkimi
tuzami na czele.
Dla usprawnienia pracy apeluje się o
przyjazd i pomoc Jadzi Wajsówny z
Łodzi.
Mankamentem obozu krynickiego był
T. MALISZEWSKI
brak sali gimnastycznej. Korytarze No
wych Łazienek nie bardzo nadawały się
na prowizorium, a ćwiczenia w terenie
nie rozwiązywały problemu bez reszty. r—
A przecież w Krynicy istnieje w Starym
Domu Zdrojowym sala balowo-teatralna, która zazwyczaj świeci pustkami, czy
nie można było użyczyć jej sportowej
Lisio najlepszych
młodzieży?

KUPON —
plebiscytowy

sportowców Polski
MŁODA GWARDIA
Interesuje nas naturalnie, jakie na
dzieje łączą instruktorowie z tym ca
łym obozem?
Są oni najlepszej myśli. Zapał, jaki
wykazywali ich młodzi adepci, jest naj
lepszą gwarancją, że będą kontynuowali
ćwiczenia i staną się zapewne „rozsadnikami“ metod właściwego treningu wśród
kolegów i koleżanek. N^ kursie zapo
znano ich z ćwiczeniami, które winni
uprawiać w domu, by najlepiej przygo
tować ciało do właściwych wymogów
sportowych. Młodzież skrzętnie notowała
instrukcje, prosiła o wytłómaczenie róż
nych niejasności.
Szczególnym wzięciem cieszyły się na
turalnie narty. W pierwsze tajniki wpro
wadzała mgr. Stokłosa, grupę zaawanso
wanych chłopców prowadził OgłoblinZe sprzętem nie było kłopotu, gdyż
kurs dysponował 50 parami desek.

Gdy pytamy o szczegóły i możliwości
padają znane przeważnie nazwiska. A
więc Marian Hofman widzi w Poleszuku
z Białej Podlaskiej swego następcę w
trójskoku no i przyszłego dziesięcioboistę. Werbliński z Bielska jest dzisiaj
już poważnym śrcdniodystansowcem.
Walendzik wyjechał o dzień wcześniej.
Odznacza się nerwowością i wielką tro
ską o stan swego zdrowia. Padają na
zwiska Szelągowicza tyczkarza z Pozna
nia, oszczepnika Marczewskiego z Łodzi,
Walczaka i Romicza, który,, jak przy
stało na miotacza, celował przede wszy
stkim w... walce na kule śniegowe, bę
dąc postrachem wszystkich koleżanek.
Z dziewcząt dobrze zapowiada się Ko
walska z Torunia, Żraichowska z Cheł
ma Lubelskiego (oszczepniczka) i grupa
krakowianek.
OCZEKUJEMY NA SENIORÓW
Ponieważ kurs składał się wyłącznie z
młodzieży szkolnej trzeba go było zli
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Wyciąć, wypełnić i wysłać do
red.
„Przeglądu
Sportowego“
W-wa, Mokotowska 3 do dnia
20 stycznia 1950 r.

