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Warszawa, poniedziałek 30 slycznia 1950 r.

Jan Kula mistrzem w skokach

Dwa mecze —dwa zwycięstwa

16:0
I

Książki Twoje
wędrują pod strzechy

NORRKOEPING, 29.1. (teł. wł.). Drugi mecz wygrali nasi bokserzy
związkowi Norrkoepingu 10:6.
Wyniki: Kargier przegrał z Burkstroemem, G^zywocz wygrał z Ekłówem, Bazarnik wypunktował Vernstroma, Sadowski zwyciężył Karlstrdma, Chychła wygrał z Larsonem, Nowara wypunktował Karlssona,
Cebułak przegrał ze Stromem, Jaskóła został uznany za pokonanego
w walce z Schiicrem.
Po pogromie Szwedów w Sztokholmie gospodarze nie wytrzymali
nerwowo drugiego spotkania z Polakami i za wszelką cenę chcieli
uzyskać jak najlepszy wynik,

r- Polska-Węgry
I
i

10:6

w piłce

18 czerwca
BUDAPESZT, 29.1. (tel. wł.).
Węgierski Związek Piłkarski ogło
sił już kalendarzyk spotkań mię
dzynarodowych, które odbędą się
wiosną 1950 r. W programie tym
figuruje mecz Polska — Węgry,
przewidziany na dzień 18 czerwca
w Polsce. Mecz ten ma zamknąć
węgierski sezon wiosenny. M. inn.
w kalendarzyku znajdujemy na
stępujące mecze:
2 kwietnia w Paryżu Paryż —
Budapeszt, 16 kwietnia w Buda
peszcie Czechosłowacja — Węgry,
7 maja w Wiedniu Austria — Wę
gry.
Już w tej chwili kapitan Związ
kowy Gustaw Sebes ustalił listę
27 najlepszych graczy węgier
skich, którzy mają rozpocząć tre
ningi i być gotowi do sezonu wio
sennego. Lista ta jest następują
ca: Ilenni, Grosits, Karolyi, Rudas, Balogh, Lantos, Bozsik, Kovacs, Borzsei, Lorant, Szucs, Zakarias, Budai, Kocsis, Sandor,
Hidekuty, Deak, Szusza, Konta,
Szilagyi, Puskas, Keszthelyi, Toth,
Sarosi, Banyai, Toth III, Virag. (Erd.).

Tym się też tłumaczy, iż sędziowie
szwedzcy tym razem nie byli obiek
tywni, a sędzia ringowy prowadził
walki wprost skandalicznie, fawory
zując swoich zawodników. Organiza
torzy starali się wszelkimi siłami utrudnić Polakom zwycięstwo. Jaskra
wym tego przykładem był fakt, iż
w Sztokholmie po przyjeździe na
szej drużyny zapadła umowa, że Po
lacy będący w podróży, tylko raz
zostaną zważeni, tymczasem po przy
jeżdzie do Norrkópingu gospodarze
domagali się kategorycznie, aby nasi
bokserzy stanęli na wadze. Po dłu
gich pertraktacjach gospodarze wre
szcie musieli ustąpić przed słuszny
mi argumentami.
MOBILIZACJA...
Szwedzi na gwałt mobilizowali
jak najsilniejszą drużynę, ściągając
czołowych zawodników z różnych
miast, a więc ze Sztokholmu. Katerinafall, Mutali, Trelleborgu i Linkö
ping. W ten sposób gospodarze istot
nie zmobilizowali zupełnie dobry
zespół, o czym świadczy fakt, iż
przedstawiciel ich w muszej repre
zentował swego czasu Sztokholm w
meczu z Warszawą, a w średniej
mistrz Karlsson walczył w 1947 ro
ku przeciwko Polsce jako reprezen
tant Szwecji.

W muszej walka pomiędzy Burk’ strömern (mistrzem Szwecji) a Kar-

gdybym kiedy dożył tej pociechy,

09 Żeby te księgi zbłądzi ły pod strzechy,
Żeby wieśniaczki, kręcąc kołow rotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwro tki
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła,
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła,
O tej sierocie, co piękna jak zorze
Zaganiać gąski szła w wieczornej porze, —
Gdyby też wzięły na koniec do ręki
Te księgi, proste jako ich piosenki!“

POPULARNOŚCI dzieł Adama Mickiewicza w Polsce Ludowej
najlepiej świadczą cyfry wydań i nakładów. Niezależnie od Wy
dania Narodowego Dzieł Mickiewicza jedno tylko wydawnictwo
„Książka i Wiedza“ wydało po wojnie pięć nakładów „Pana Tadeu
sza" w ogólnej ilości ok. 65,0 tys. egz., a obecnie drukuje się dwa no
we wydania: Popularne (100 tys. egz.) i Jubileuszowe, z ilustracjami
art. malarza Gronowskiego (250 tys. egz.). Nakładem tego samego
wydawnictwa wyszły po wojnie w trzech nowych wydaniach (powyżej
200 tys. egz.) Konrad Wallenrod, Grażyna i Dziady.

O

\arciarze - Milicjanci
CSU, Wt;gfer i Poliltl
na uroczystym otwarciu mistrzostw
międzynarodowych w Tatrzańskiej
ŁÓWNY Urząd Kultury Fizy- I
Łomnicy. Czytaj na str. 7

Do sportowców
bułgarskich

G

cznej wysłał do Komitetu
Kultury Fizycznej przy Prezy
dium Rady Ministrów Republiki
Bułgarskiej depeszę kondolencyj
ną, w związku ze śmiercią pre
miera Kolarowa. W depeszy tej
czytamy:
„Wstrząśnięci wieścią o zgonie
przywódej’ Narodu Bułgarskiego,
czołowego działacza mlędzynarowego obozu walki o pokój i so
cjalizm, premiera rządu Bułgar
skiej Republiki Ludowej — Wa
syla Kolarowa, sportowcy polscy
w szczerym żalu, z powodu tak
wielkiej straty, przesyłają Wam
wyrazy gorącego współczucia".

Kadra hokejowa pokazała
swe zalety i wady
O SIĘ nazywa hokej! — stępy czołówki hokeistów polskich—
wykrzyknęła koło mnie opuszczała trybuny z wrażeniem po
jedna z pań, zachwycona grą
naszej do zademonstrowanego
dobnym
reprezentacyjnej kadry. W Warsza przez moją sąsiadkę. Byli zadowole
wie po wojnie jeszcze takiej gry nie ni, bo zobaczyli hokej lepszy, niż
widziałam!
może go zademonstrować warszaw
Zdaje się, że większość z kilku ty ska Legia. I to im całkowicie wy
sięcy widzów, którzy przez dwa dni starczało. Zapomniano, że na boisku
podziwiali na lodowisku Legii wy- uwijała się czołówka polskiego hoke

T

Hokej sv Rumunii

W Brasov odbywały się mistrzostwa Rumunii w hokeju lodowym.
Zawody cieszyły się wielkim zainteresowaniem, co świadczy o znacz
nych postępach rozwoju kultury fizycznej w Rumunii, Na zdjęciu
fragment meczu Steagul Rosa - Petrolul,

ja, od której należy wymagać znaci
nie więcej, niż od Legii.
SŁABE STRONY KADRY
Dwudniowy pojedynek różnych
kombinacji obron i ataków odsłonił
całkowicie słabość naszej kadry re
prezentacyjnej. Okazało się, że sta
rzy (przedwojenni reprezentanci) są
już za starzy, by mogli wytrzymy
wać trudną walkę, że brak im po
trzebnej w hokeju szybkości, że hoł
dują staremu systemowi „koronko
wej roboty“. Młodzież jest o tyle lep
sza od starej gwardii, że ma jeszcze
przed sobą widoki poprawy. W tej
chwili nie jest ona jeszcze lepsza od
starszej generacji hokeistów.
W pierwszym dniu team A (czer
woni) naszpikowany był wielkimi
przed laty znakomitościami. Znaleźli
się w nim także i młodsze uznane
wielkości: Bromowicz, Gansiniec,
Brzeski I. A w sumie zespół był nie
nadzwyczajny i przegrał z Białymi
zasłużenie.

IMPET — OSŁABŁ
Czerwoni ruszyli na początku z
olbrzymim impetem. Burda i Palus
strzelili Szlendakowi dwie bramki i
zdawało się, że Biali będą rozgromieni. Tymczasem gra przybrała zupełnie inny przebieg. Trójka Woł-
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zbłądził pod strzechy”
gromny pęd wsi do sportu,
ujęty w planową akcję kultu
ry fizycznej daje już poważne'
zultaty. Widomym tego znakiem
jest choćby fakt zorganizowania w
ub. roku ponad 1000 Ludowych Ze
spotów i liczby innych osiągnięć na
tym polu, które czytelnicy znajdą
wewnątrz tego numeru „Przegląda
Sportowego".
Rok bieżący, pierwszy rok wielkiego planu 6-letniego, będzie okre
sem dalszej, potężniejszej ofensywy
sportowej na wieś Polski Ludowej.
Nie znaczy to bynajmniej, że chło
pi są już na wyraźnie dostrzegal
nym poziomie usportowienia; nie,
wieś po tak straszliwym zaniedba
niu długo będzie musiała „odra
biać" stracony nie ze swej winy te
ren, znalazła się ona jednak wre
szcie na dobrej drodze i pod najtro
skliwszą opieką państwa.
Gdy stoimy na progu tych ogrom
nych prac, które w swej pierw
szej części utrudniane są brakiem
wykwalifikowanych kadr organiza
torów i instruktorów, przeogrom-

nym zapotrzebowaniem na sprzęt,
zerowym stanem urządzeń — war
reto
 zastanowić się nad. znalezieniem
formy przejściowej, lub pośredniej
dla wielu wsi. Sięgnijmy do prze
bogatych doświadczeń Związku Ra
dzieckiego. Tam sport wiejski dzie
li się na dwa rodzaje tzw. klasycz
ny (tj. zwykły) i regionalny, zwią
zany ściśle z miejscowością, jej tra
dycjami ludowymi. Te najróżnoMOSKWA. Na stadionie Dynamo w Morodniejsze, często niezwykle piękne
skwie rozpoczęły się mistrzostwo łyżwiar
formy sportu regionalnego w
skie Związku Radzieckiego w konkuren
ZSRR nie są uprawiane w mia
cji
kobiet. W zawodach biorą udział
stach, natomiast dla wielu wsi od
wszystkie czołowe zawodniczki radzieckie,
grywają decydującą rolę w rozwo
z dwukrotną mistrzynią świata Isakową na
ju kultury fizycznej. Oczywiście ok.
czele.
160 różnych narodowości daje zu
W biegu na 500 m zaciętą walkę stopełnie wyjątkowe możliwości roz
czyly ze sobą Isakowa I Kondakowa (Lewoju tej dziedzinie kultury ZSRR.
ningrad). Obie zawodniczki uzyskały jedRząd Radziecki otacza opieką
nakowy czas i podzieliły się tytułem mlsporty regionalne, popiera wszelki
strzowskim w tej konkurencji.
mi środkami prace, których celem
Tytuł mistrzyni ZSRR w biegu na 3.000 m
jest wznowienie starych, dawno już
zdobyła Żukowa (Swierdlowsk), która pro
zapomnianych gier i zabaw. I tu
wadzi w punktacji ogólnej po pierwszym
nasuwa się pytanie: czy dostatecz
dniu mistrzostw. Na drugim miejscu znaj
ną wagę przywiązujemy w Polsce
duje się Isakowa.
do zagadnienia sportu regionalnego.
Czy prócz uzdolnień narciarskich
górali (przy czym narciarstwo jest
sportem ogólnoeuropejskim) mogli
byśmy wykorzystać dla kultury fi
zycznej specyficzne zabawy i gry
ludu, być może już zapomniane?
na mistrzostwach narciarskich
Czy są czynione badanie w tym kie
AKOPANE, 29.1. (tel. wł.). Mistrzostwa narciarskie Polski dobie
runku?
gają końca. Jeszcze tylko w poniedziałek biegacze ruszą na trasy
Oto co piszę w książce etnogra
dwóch biegów. Na najkrótszy dystans narciarski — sztafetę 4x fia Polski" Jan St. Bystroń;
10 km i na trasę skróconego Maratonu — 30 km. Ale już teraz tru
„...poświęcić najeży nieco uwagi
dno powstrzymać się od bilansowania. Rzuca się w oczy wielki pęd
grom i zabawom. Jest ich na ogół
młodzieży do konkurencji alpejskich, a niesłuszne lekceważenie
dużo; oczywiście w ogromnej więk
i niechęć do klasycznych. Toteż w biegach przeciętna wieku zawo
szóści są to zabawy dzieci, chociaż
przypuszczać należy, że niektóre z
dnika jest dużo wyższa, niż w konkurencjach zjazdowych. Ten nie
nich były dawniej także zabawami
zdrowy objaw należałoby zahamować.
dorosłych..."
W klasycznym narciarstwie triumfował Daniel Krzeptowski, zwy
„Gry są rozmaite" — piszę Bycięzca osiemnastki w kombinacji norweskiej. Niestety, w biegu za
stroń, wymieniając ich nazwy, jak
brakło 3 filarów zakopiańskiej Gwardii: Kwapienia, Bukowskiego
„przepióreczka", ,,róża"...
i Fronka.
. Z zabaw, wymagających wiele ru
8 kobiet startujących w biegu na 10 km rozpoczyna nową erę w
chu czytamy o biegach:
przery
konkurencjach klasycznych, które rozszerzają się na płeć piękną.
waniem łańcuchów graczy".
XXV Mistrzostwa Polski obfito Hanka Bujak, zwyciężczyni biegu
Bywały również, jak piszę Bywały w niespodzianki. Serię ich roz zjazdowego, jest dopiero trzecia w
stroń gry ,,rzutne, z podbijaniem
poczyna bieg zjazdowy. Dziedzic — slalomie, za gwardzistką Kowalską i
(z wielką ilością roz
do niedawna czołowy biegacz — od biegaczką Stepkówną.
maitych gier w piłkę),
nosi zwycięstwo w jeżdzie i utrzy
Wreszcie, mocny akord otwartego
znacznie rzadsze są gry skoczne,
muje swoją przewagę sekund w konkursu skoków. Pech prześladuje
czy kopne, a t a k ż e i połą
kombinacji alpejskiej, Slalom koń-| rodzinę Marusarzy w tych mistrzoczone z mocowaniem
czy się pechowym upadkiem Józefa | stwach. Staszkowi nie wychodzi
graczy"
Marusarza, zdawałoby się stuprocen pierwszy skok i przez to przegrywa
Może więć warto by zająć się in
towego faworyta. Miano najlepszego konkurs. Kula triumfuje w skokach
tensywniej możliwościami rozwoju
slalomisty Polski zdobywa śląski przed
sportów (a raczej u nas gier i za
Krzeptowskim, który do
baw) regionalnych ?
tkacz — Jan Płonka.
dwóch tytułów mistrzowskich dorau
I wśród kobiet niespodzianka — ca trzeci n- wicemistrzowski.
E. Trojanowski
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Zacięie walki
lyźwiarek ZSRR

Pech prześladował Marusarzy
Z
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Szwec ja nie pamięta takiej kat a, strofy
Zwycięstwo sztokholmskie 16:0i
wynikiem wielkiej formy Polaków
SZTOKHOLM, 26.1, Mecz bokserski reprezentacji polskiej Zw.
Zawodowych z reprezentacją Robotniczych Klubów Sźwedzkich, za
kończył się wielkim sukcesem naszych pięściarzy, którzy wygrali w
miażdżącym stosunku 16:0.
Piątkowe spotkanie wzbudziło w Sztokholmie bardzo duże zain
teresowanie, a prasa miejscowa poświęciła mu bardzo dużo miejsca,
Szwedzi zorientowali się, iż z ^Polski przybyła silna drużyna i w
ostatniej chwili starali się jak najbardziej wzmocnić swą ósemkę,
wstawiając do niej nawet dwu Finów — Nyberga i Markinsona,
którzy zatrudnieni są w Szwecji.
Mecz rozpoczął się od walki much.
Viklund, to miody 21-letni chłopiec, wi
cemistrz Szwecji. Yiklund jak na Szwe
da, posiada bardzo duży temperament i
starał się zaskoczyć tempem Kargiera.
Łodzianin jednak na szybkość odpowie
dział jeszcze większą szybkością. Walka
stała na wysokim poziomie, ponieważ
obaj przeciwnicy dali z siebie wszystko,
a ciosy ich były bardzo precyzyjne. Do
dać trzeba, że Szwed walczył z nadwagą
500 gr.
Początkowo walka jest wyrównana, ale
stopniowo łodzianin zaczyna górować i
w ostatnich starciach uzyskuje już dość
dużą przewagę.
Dwu sędziów szwedzkich oraz polski
p. Lisowski, przyznają mu jednogłośnie
zwycięstwu. Zdaniem p. Lisowskiego,
Kargier wygrał różnicą 9 pttnklów.
W koguciej, Grzywocz spotka, się z
Nybergieni. Nyberg jest Finem i nieste
ty, tak jak wszyscy zawodnicy tego kra
ju, walczy nieprawidłowo, atakując gło
wą. Dlatego też w ciągu walki został aż
dwukrotnie napomniany.
W pierwszym starciu nie zapowiada
się bynajmniej na zwycięstwo PolakaGrzywocz atakuje, ale nadziewa się ciągle
na kontry Szweda. Druga runda już jest
zupełnie inna. Grzywocz zostaje przesta
wiony, walczy z dystansu i dużo trafia
lewymi prostymi. W trzeciej rundzie
Szwed znalazł się do „6“ na deskach.
Zwycięstwo Grzywocza w stosunku 2:1.

ZE ZWYCIĘSTWEM
W KIESZENI
W koguciej Bazarnik już przed walkę
miał zwycięstwo w kieszeni w walce z
Bcrklundem, który miał nadwagę 900 gr.
Bcrklund to rutynowany 27-letni zawod
nik, który już od trzech lat jest wicemi
strzem Szwecji.
W pierwszej rundzie nieznaczną prze
wagę ma Szwed, ale już w drugiej Polak
„rozkręca się“, przechodzi na półdystans
i do zwarć — w których gubi się zawod
nik szwedzki. Już w drugim starciu Ba
zarnik zyskuje 2 punkty przewagi, a w
trzecim prowadzi wysoko, w chwili gdy
Szwed ulega kontuzji brwi. Sędzia oglą
da brew i pozwala na dalszą walkę, jed
nak sekundant krzyczy „stop“ i wycofu
je swego zawodnika.
Jak z tego wynika w Szwecji sekundant
może nie pozwolić walczyć swemu zawo
dnikowi, nie narażając go na dyskwalifi
kację. Jak wiadomo, u nas tego rodzaju
postępowanie sekundanta nie jest do
zwolone.
W lekkiej, przeciwko Sadowskiemu
stanął 21-letni Andersson — mistrz
Szwecji na rok 19-19. Sadowski miał wy
raźnie słaby dzień i szczególnie mierną
Stoczył pierwszą rundę. W drugim star
ciu zdobywa się jednak na ambitne ata
ki, często trafia w podbródek i dolne par
tle, uzyskując jednogłośne zwycięstwo.
NIEMILKNĄCE OKLASKI
DLA CHYCHŁY
Chs cliła zmierzył się z Wiklanderem,
23-letnim chłopcem, który jest uważany
w Szwecji za bardzo duży talent. Wiklander rozporządza silnymi ciosami.
Już w pierwszej rundzie następują
krótkie spięcia, przy czym obaj zawod
nicy zasypują się ciosami. Wymiana cio
sów doprowadza obu do lekkiego o«zołomienia, w drugim starciu Chyehła
zmienia styl walki, unika już wymiany
ciosów, prowokuje do ataków i celnie
kontruje. Chjchla zadał wiele ciosów w
żołądek co powoduje wyraźne osłabienie
przeciwnika.
Szwed w trzeciej rundzie jest słaby,
ledwie trzyma się na nogach. Chyehła
jest teraz kompletnym panem sytuacji i
tylko dzięki niezwykłej ambicji, zdołał
^Tiklander dotrzymać do końcowego gon
gu. Ostatnia runda jest wygrana przez
Polaka 6 punktami. Za ten mecz Polak
został nagrodzony niemilknącymi okla
skami.
W średniej startował Vorselius, mistrz
okręgu sztokholmskiego. Jest to bokser

„BRAWO POLSKAl"
O MECZU szwedzka publicz
ność długo jeszcze oklaskiwała
naszych bokserów.
— Brawo Polska! Niech żyje
sport polski! Wznosili okrzyki liczni
robotnicy, przybyli, aby obejrzeć na
szych związkowców.
Mecz piątkowy w Sztokholmie
możemy zaliczyć do najbardziej udanych występów zagranicznych.

P

o silnych ciosach. Nowara walczył z nim
bardzo ostrożnie, w pierwszej rundzie
próbowali obaj sił i starcie to przeszło
właściwie bez żadnego efektu. W dru
giej rundzie Szwed atakuje, uzyskując
punkt przewagi. W trzecim starciu No
wara zbiera wszystkie siły i przechodzi
do ostfrego ataku i wtedy okazało się, iż
Szwed jest bardzo słaby w defensywie i
nie umie się bronić. Rundę tę Nowara
wygrywa 2 punktami, a walkę 1 punktem,
stosunek głosów 2:1.

ZWYCIĘSTWA GRZELAKA
I JASKÓŁY
W półciężkiej Grzelak stanął do walki
*
z Martinsonem, bokserem fińskim, który ubiegłego roku wygrał z wicemistrzem
Europy — Rndetnachercm. Grzelak miał
kilka bardzo ładnych momentów, w cza
sie. których atakował szybkimi seriami.
Poza tym Polak szachował Fina lewymi
prostymi. W trzecim starciu l in znalazł
się do ,,8“ na deskach i Grzelak wygrał
jednogłośnie.
W ciężkiej, barw’ szwedzkich bronił
Wretling - Baldcr, uważany za kandydata
na mistrza swego kraju. Zawodnik ten
jest b. wysoki i waży 106 kg. "Do ósmej
minuty walka Szweda z Jaskółą była zu
pełnie wyrównana. Raptem, minutę przed
gongiem, Wretling inkasuje prawy sierp
i zwala się na deski do „8“. Szwed
wstaje, ale Jaskóła zadaje mu nowy cios
w głowę i wątrobę. Olbrzym szwedzki
załamuje się kompletnie i poddaje się.

Wygrywamy w Horrkoepingu W : 8
mimo przeszkód ze strony sędziów szwedzkich

Co môujiq
o meciu?

gierem była niesłychanie zażarta i
ŁSZ1K, kierownik ekspedycji: — prowadzona w dość żywym tempie.
Jestem bardzo zadowolony z po Jednak Szwed walczył nieczysto, na
stawy naszych chłopców, którzy wal
co sędzia ringowy absolutnie nie
cząc przed obcą publicznością, zapre zwracał uwagi. Wir. Szwed napię
zentowali się doskonale, ■ walczyli bez ta energicznie, a Kargier dużo kooprzesady „jak lwy", uzyskując tak truje. Starcie jest wyrównane. W 2
wspaniały sukces propagandowy i dziel r., po chaotycznej walce, łodzianin
nie reprezentując sport Polski Ludo uzyskuje 2 pkt. przewagi. W 3 r.
wej.
znów lepszym zawodnikiem jest
ELIKS SZTAM: — Uważam, iż Szwed, który ma przewagę punktu.
wszyscy nasi bokserzy zaprezento W sumie jednak Polak zasłużył na
i zdan’em Polaków, Szwe
wali w Sztokholmie szczytową formęwygraną
i
pokazali boks naprawdę wysokiej klasy. dowi zostało niesłusznie przyznane
Najlepszy, obok Chychły, byl Kar zwycięstwo.

K

F

gier, najsłabszym w drużynie — Sa
dowski, który jakby niepotrzebnie oba
wiał się ciosów przeciwnika, odwraca
jąc głowę. Tłumaczę to tym, że Sadów,
ski ostatnio dużo sparrowal z Chychlą,
a były to dla niego zbyt ciężkie sparrin
gi. Nowara wygrał tylko dla tego, że
posłuchał się moich rad.
oman lisowski, kierownik
techniczny i sędzia: — Cieszę się,
że nasi bokserzy osiągnęli szczyt for
my. Po meczu wielu szwedzkich dzien
nikarzy i przedstawicieli Związku win
szowało nam tak dobrej drużyny.

R

RICSSON, Wiceprezes szwedzkiego
Związku Bokserskiego: — Już
nie
poraź pierwszy obserwuję pięściąrzy polskjch. IPidzialem ich po Wojnie niejednokrotnie i muszę stwicrdzić, iż poczynili oni olbrzymie postępy.
Wszyscy wasi zawodnicy zrozumieli
na czym polega nowoczesny styl i bez
zarzutu walczą z półdystunsu. Najważ
niejsze jednak i co należy podkreślić,
iż wasi bokserzy walczą bardzo czy
sto i prawidłowo.

E

O KROK OD K. O.
W koguciej Grzywocz wysoko wypunktował Eklówa. Już w 1 rundzie zdawało się, iż Szwed zostanie
znokautowany, gdyż znalazł się dwu
krotnie do ,.9“ na deskach. Tylko
gong ratuje go od wyliczenia. W na
stępnych rundach przewaga Grzywo
cza jest bardzo wielka i wygrywa
on wysoko na punkty.
W piórkowej Bazarnik spotkał się
z Vernstróm"m, walczącym z odwrot
nej pozycji. Początkowo Polak zasko
czony jest tym stylem, ale już w
drugiej opanowuje sytuację i Szwed
nawet kilka razy zostaje zamroczo
ny. Początek 3 r. jest wyrównany, ale
końcówka należy niepodzielnie do
Polaka, który wygrywa jednogłośnie.
W lekkiej Sadowski również wal
czył z przeciwnikiem walczącym z
odwrotnej pozycji. Polak jednak już
od początku uzyskuje przewagę i bar
dzo dużo atakuje, nie dając zupełnie
przyjść do głosu Szwedowi. W pew
nych momentach Karlstróm przecho
dzl niebezpieczne chwile, gdy Polak
zasypuje go gradem ciosów. W su-

mie Sadowski wygrał wysoko i jed wagę. Druga runda jest wyrównana,
nogłośnie.
ale w trzeciej zwiększa się przewaga
Jaskóły, który często trafia w dolne
CHYCHŁA MIAŁ
partie i dwa razy ma Szweda na de
GODNEGO RYWALA
skach do 5 i 3 sek. Wówczas to zno
Na bardzo silnego przeciwnika na wu nerwy sędziego szwedzkiego nie
trafił Chyehła w osobie Larsona. wytrzymały i udziela Polakowi dwu
Szwed bowiem rozporządzą bardzo kolejnych napomnień, nawet nie mó
silnymi ciosami. Pierwsza runda to wiąc z jakiej przyczyny. Oczywiście
czy się pod znakiem nieznacznej prze te dwa napomnienia zaważyły na lo
wagi Polaka, ale w drugiej spotkanie sach walki i Jaskóła został uznany
jest wyrównane. Dop;ero w treciej za pokonanego.
Szwed opadł zupełnie z sił i Chyehła
uzyskuje 3 pkt.
GLOS MA SĘDZIA LISOWSKI
Sędzia p. Lisowski tak mówił po
Nowara spotkał się z Karlssonem,
walcząc z nim spokojnie na dystans. meczu;
— Uważam, że sędzia szwedzki pro
W pierwszym starciu Szwed kilka ra
zy trafia w żołądek i uzyskuje punkt wadził walki bardzo źle i popsuł ca
przewagi. W następnej rundzie Polak ły mecz. Dopuścił on niepotrzebnie
przechodzi do ofensywy i okazuje się, do wielu fauli, a Burkstróm przez
że Szwed w obronie jest znacznie cały czas walki całym ciężarem cia
słabszy. Polak odrabia stracony te ła kładł się na Kargiera, przyciskał
ren. Trzecią rundę Nowara ma znacz go do lin i paraliżował ruchy. Ringo
nie lepszą od Szweda, znajduje się w wy na to nie zwrócił ani razu uwa
bezustannym natarciu, wygrywa wy gi. W czasie walk sekundant szwedz
ki często podbiegał do stolika punkto
soko na punkty.
wych szwedzkich, coś szepcąc im do
O 25 SEKUND ZA KRÖTKO...
ucha. Czyniło to bardzo złe wraże
W półciężkiej Cebulak zastąpił nie.
Grzelaka, który jest-lekko przeziębio
W czasie naszego pobytu w Sztok
ny. Cebulak walczył ż bardzo do holmie, z Helsinek przyjechali spe
brym przeciwnikiem i walka na ogół cjalnie przedstawiciele tamtejszego
była dość wyrównana. W trzeciej run związku robotniczego, zapraszając
dzie Cebulak posyła Szweda dwa ra nas koniecznie na mecz w Helsin
zy na deski do 3,i 4 sek. W tym mo kach. Oczywiście musieliśmy odmó
mencie sędz>a mierzący czas nie wy wić. Również nie staniemy do czwar
trzymał nerwowo 1 skrócił walkę o tego meczu w Góteborgu, gdyż tyle
25 sek. Zwycięstwo przyznano Szwe spotkań byłoby zbyt męczące dla na
dowi.
szych chłopców.
W ciężkiej Jaskóła spotkał się z
Schilerem, bardzo dobrze zbudowa
nym młodzieńcem, ważącym 88 kg.
Trzeba przyznać, że Szwed był bar
dzo dobrym technikiem. Jaskóła statał się trafić przeciwnika w dolne par
Spotkanie bokserskie Gwardia War
tie i osłabiać go. Mimo wszystko
szawa
— Gwardia Kielce zakończyło
Szwed wir. uzyskał nieznaczną prze
się zwycięstwem gości 10:6.
gości 10:6.
Wyniki; w .musza Patora zremiso
wał z Majkowskim, w. kogucia Mactyś zremisował z Furmankiem, w.
piórkowa I Tyczyński zwyciężył
przez t. k. o. w I r. Jamroza, Piórko
wa II Łukacz zmusił do poddania w
drugiej rundzie Podsiadłego, w. lek
Na walki Kargiera i Chychły patrzy
ka Wesołowski” wygrał z Laskow
io się z prawdziwą, przyjemnością. —
skim, w. pośrednia Kukulak wy
przyznaję jednak sprawozdawca pis
punktował Lesiaka, w. średnia Ma
ma.
zurek przegrał z Baranem, w. półclęż
V
SEMKA polska — piszę „Sztok ka Wożniak uległ Kubickiemu,
holms Tidningen" — która zade
BOKS „TOWARZYSKI“
biutowała w Sztokholmie piątek
w
W KRAKOWIE
wieczór, odniosła wszystkie osiem
przekonywujących zwycięstw, OczyKRAKÓW, 29.1. (Tel. wł.) Gwar
wiście opór Szwecji był dość słaby. dia— Stal (Świętochłowice) 9:7. W
Przyznać jednak trzeba, że Polacy wolnym od mistrzostw terminie spro
zarówno technicznie, jak kondycyj ■ wadziła Gwardia drużynę Stali ze
nie wypadli niezwykle dodatnio, a Świętochłowic, którą pokonała 9:7
poza tym okazali się przeciwnikami (na I ni. bokserzy Gwardii): w muniespodzianie twardymi. Zwycięstwo ■ rszej Marzec oddał punkty w. o. wsku
Jaskóły w wadze ciężkiej nad za tek nadwagi, w koguciej Wotysiak
wodnikiem o 27 kg cięższym i to po i zremisował z Kięłbikiem, w piórko
dwu przegranych rundach — daje wej I Gromala wypunktował Sędzienajlepsze świadectwo twardości Po lorza, w piórkowej II żywiecki wy- '
laków.
grał z Treponiem, w lekkiej LipeńPierwszy występ bokserów pol ski zwyciężył przez t. k. o. w I r.
skich w Sztokholmie posiada do Nierobę II, w półśredniej Chodorow
ski wygrał w 2 r przez dyskwalifika
niosłe znaczenie propagandowe. Na
tychmiast po spotkaniu, pisma sto cję (bicie w tył głowy) z Zagrodzkim. w średn ej Fudała przegrał z
łeczne zamieściły wiadomość o ju
Bartlem, w półciężkiej Milczanowski
bileuszowym turnieju Polskiego
uległ Nierobie I.
Związku Bokserskiego w maju br„
twierdząc, że Szwecja bardzo chęt
nie skorzysta z zaproszenia do
wzięcia udziału i oczywiście wy
stawi najsilniejszą drużynę, na ja na mecz ze Śląskiem
ką ją stać.
POZNAN. Kapitan sportowy POZ8 —

Palora remisuje
w Kielcach

Cała prasa szwedzka musiała pochylić głowę
przed potęgę naszego robotniczego boksu

SZTOKHOLM, 28.1. (Tel. wł.) — cy — twierdzi pismo — byli twardzi, kondycja. Chyehła dał pokaz boksu
Przybycie polskich bokserów było walczyli ofiarnie i pozostawili dosko najwyższej klasy. Doskonałe wraże
oczekiwane w Szwecji z niekłama nałe wrażenie. Pismo nie zgadza się nie zrobił Kargier. Najsłabiej zda
nym zainteresowaniem. Mamy tu opi tylko ze zwycięstwem Nowary. Vor- niem pisma wypadł Nowara. Rów
nię narodu pierwszorzędnych pięścią selius byl bezsprzecznie lepszy, bił nież Jaskóła nie zrobił zbyt dobrego
rzy. Serdeczność przyjęcia i gościn częściej, choć mniej celnie i w pełni, wrażenia. Gdyby nie niespodziewane
ność gospodarzy, jakiej doznali nasi zdaniem pisma, zasłużył na remis.
poddanie się w III r. Wretlinga-BalWalki Kargiera w muszej 1 Chychły dera — wynik zapewne brzmiałby
zawodnicy była wyrazem nie tylko
solidarności międzynarodowej klasy w półśredniej pismo zalicza do naj 14:2.
robotniczej, lecz i szacunku jakim bardziej ciekawych. Grzelak w pół
ORGON TIDNINGEN", organ
boks polski cieszy się na terenie mię ciężkiej również bardzo się podobał.
socjaldemokracji, nie przedzynarodowym. Prasa szwedzka, za LIBERALNY ,,Dagens Nyheter" II
czy, że Polacy walczyli pierwszo
nim jeszcze drużyna polska przybyła
zwala winę porażki na zbyt sła rzędnie, irytuje go jednak tak wyso
do Sztokholmu, podkreślała wysolcą. by skład drużyny szwedzkiej, zadaje ka porażka. Dopatruje się jej przy
klasę naszych zawodników. Wpraw jednak przy tym pytanie, czy lepszy czyny w niefortunnym składzie dru
dzie nie silono się na przepowiadanie skład uratowałby sytuację. Polacy żyny szwedzkiej. Pismo nawołuje,
wyników, ostrzegano jednak, że za byli bez porównania lepsi. Zadziwia aby w następnych spotkaniach po
wodnicy szwedzcy będą, mieli ciężką, ła ich twardość, spokój i doskonała starano się o lepszych zawodników.
robotę z polskimi przeciwnikami.
Rezultat pierwszego spotkania w
wielkiej Eriksdalshallen był nie
wątpliwie zarówno dla prasy sporto
wej, jak i dla organizatorów poważ
ną n'espodzianką.
Nie uzyskania choć jednego zwy
cięstwa lub bodaj remisu — nikt
WARSZAWIE odbyło się pod
Z godnym podkreślenia projektem wy
w Szwecji się nie spodziewał. Oprzewodnictwem dr Zdankiewi stąpił delegat WTC, Wlad. Jankowski,
sicm kolejnych porażek — to wy
cza (Stal Kat.) walne zebranie Pol. Zw. zwracając uwagę na niedostateczną ilość
nik, jakiego boks szwedzki w
Motocyklowego, ostatnie przed zjedno punktowanych miejsc w turystyce, któ
swych spotkaniach międzynarodo
czeniem z Automobilklubem Polski, co ra jest przecież sportem masowym i nie
wych nigdy jeszcze bodaj nie za
nastąpi w poniedziałek. W zebraniu może ograniczać się do „połykania“ kinotował.
uczestniczyli delegaci 78 klubów na 202. lornet rów przez nielicznych motocykliCala prasa przyznała lojalnie, że
W dyskusji przebijała- troska o dobro stów.
zawodnicy polscy byli o klasę lep
Następne spotkania Polaków w ustalił skład ósemki Poznania na mecz z
sportu
motocyklowego, jednak niektórzy
Zarząd PZM w odpowiedzi prezesa Norrkoeping, Eskilstunie i Getebor- reprezentacją śląska (2 lutego w Poznasi od szwedzkich. Wprawdzie w
drużynie polskiej znajduje się pa delegaci nie potrafili ustrzec się od po Askanasa udzielił konkretnych wyjaśnień gu są tam oczekiwane z niesłycha nlu), powołując następujących zawodni
ków:
ru mistrzów seniorów i juniorów, ruszania nieistotnych spraw’. Delegat na zapylania delegatów, podkreślając, nym napięciem.
Woźniak, Lüdtke, Strek, Panka, KaźŚląska,
inż.
Pietrzak
w
rzeczowej
dysku

lecz wśród przeciwników sztok
mierciak, Kupczyk, Franek, Woźniak, Jąże samokrytyka zarządu nie jest tylko
Svensson
drzyk.
holmskich znaleźli się również czo sji poruszył niektóre błędy zarządu usprawiedliwieniem, ale wskazuje jedno
PZM,
w
rezultacie
jednak
wyręczył
za
łowi bokserzy Szwecji, dwu mi
cześnie na drogi do naprawienia błędów.
WŁÓKNIARZ (KALISZ) —
strzów okręgowych,
a nawet rząd w odpowiedzi na niektóre zarzuty
GWARDIA (GORZÓW) tl:4
Na wniosek komisji rewizyjnej walne
Za
pewne
niedociągnięcia
PZM
ponoet
’mistrz Szwecji w wadze lekkiej
Pierwsze spotkanie finałowe o drużynozebranie
udzieliło
zarządowi
absoluto

Gunnar
Andersson.
pokonany winę nie, tylko 15 członków, którzy sta rium przez aklamację, a przyjęty tekst
Odbył się zjazd delegatów A. P., któ v/e mistrzostwo klasy A okręgu poznaóprzez naszego Sadowskiego zupeł nowili zarząd PZM, ale te wszystkie podziękowania za „doskonalą gospodar ry miał na celu wybory na zjazd połą i sklego w bok.t«, między Włókniarzem
i (Kalisz) a Gwardią (Gorzów), rozegrano
okręgi i kluby, które na swych odcin
nie przekonywująco.
zjeździe wzięło w Kaliszu zekoAczyło ily zwycięstwem
kę“ jest dla zarządu PZM nagrodą za czeniowy z PZM.
kach
nie
wywiązywały
się
należycie
z
Y DAG", organ Szwedzkiej
Włókniarza 12:4.
pracę. Przyjęto również przez aklamację udział 57 delegatów.
Partii Komunistycznej winszu zobowiązań.
Jeden
etap
działalności
A.
P.
został
wniosek nadania członkostwa honorowe
NAJLEPSZE PIĘŚCI SZCZECINA
jc robotniczemu związkowi sportowe
Mówca zarzucił zarządowi PZM jed
go prez. PZM, St. Askanasowi, który w ukończony.
musza — 112) Murawski i Zdzienmu AIF i klubowi sportowemu Hbj- nostronność w propagandzie metocyklizten sposób został po raz 9 z kolei człon
Nowa faza dwóch sfuzjowanych klu nicki (ex aequo), 3) Graczyk, 4) Roz
den imejatywy zaproszenia polskich mu na korzyść sportu żużlowego, z ne
bów rozpoczyna się, w oparciu o wytycz, pierski;
bokserów robotniczych. Dziennik pi gliżowaniem ważnej kategorii raidowej, kiem honorowym PZM.
kogucia — 1) Pińczyński, 2) Izyszę w związku z tym: „obie organi która powinna być najbardziej masową.
Na poniedziałkowe zebranie zjedno ne Biura Politycznego KG PZPR.
dorczyk, 3) Wierzbicki, 4) Kabat;
Z
licznych
przemówień
specjalną
uwa

zacje, które zainicjowały przyjazd
czeniowe
z
AP
zostały
wybrane
następu

— W Polsce będzie niedługo więcej
piórkowa — 1) Możdżyński, 2) Ko
Polaków, odniosły prawdziwy suk torów żużlowych, niż... żużlowców, a jąc« osoby w charakterze delegatów:
gę zwróciło przemówienie inż. Rychtera,
sicki,
3) Karczewski, 4) Stachowicz;
ces. Dzięki nim ujrzeliśmy boks naj przecież wybudowanie toru żużlowego
który podkreślił, że. Departament Samo
Askanas, Docba, Stan. Grabowski,
lekka — 1) Sadowski, 2) Bazarnik,
wyższej klasy. Polacy pozostawili po równa się wartości 8 SHL czy 3 JAP-ów.
Marciniak, Lewandowski, mjr. Krupiń chodowy rozwinął na szeroką skalę dzia 3) Stasiak, 4) Weisbrot;
sobie niezwykle sympatyczne wraże
Mówca proponował, aby członkowie ski, Kossowski, Perzyński, Karpała, Koz. łalność zarówno odnośnie kodeksu dro półśrednia — 1) Kawczyński, 2)
nie, walczyli czysto, wykazali dosko
zarządu PZM wzięli pod opiekę 2 — 3 łowski, inż. Sokołowski, Salach, Zajczyk, gowego, jak i wszelkich inowacji, projek Górski, 3) Patriarcha, 4) Szuster;
nałą. kondycję i szczytową, umiekluby, podobnie jak to zrobili członko Rynkiewicz (W-wa), Gutowski (Rze tów i tych wszystkich posunięć, klórr
średnia — 1) Ambroż, 2) Posmowjętnność walki. Mimo, że szwedzcy
mogą postawić automobilizm na szero ski, 3) Kulpa, 4) Buba;
wie
zarządu
Ś1OZM.
szów),
Gargul,
dr
Zdankiewicz,
inż.
Pie

przeciwnicy walczyli ofiarnie i z du
półciężka — 1) Pisarski, 2) Kuba
Z ostrą krytyką inż. Pietrzaka spot trzak, Trzaska (Kat.), Ijuraj (Łódź), Ha kiej i pewnej podstawie.
żą. umiejętnością, wobec Polaków nie
kali się niektórzy „turyści“, zbierając licz, Gomułka (Wr.), Pietruszko, Pacz Walny zjazd Delegatów uchwalił zło siewicz, 3) Wierzbowicz, 4) Malik,
mieli nic do powiedzenia".
ONSERWATYWNA szwedzka autografy w książeczkach turystycznych kowski, Szwendrowski (Lubi.), Lipow żenie meldunku Prezydentowi R. P. z 5) Deringer;
ciężka — 1) Rutkowski, 2) Jarmu„Dsgbladet" określiła spotkanie podczas podróży służbowych motocyk ski, Wojda (Kr.), Zwoliński (Grudz.), prośbą o przyjęcie protektoratu nad nołowicz, 3) Olejnik, 4) Dobrodziej,
1 Rubinkowski (Częst.), Kowalski (Kici-), wym Polskim Związkiem Motorowym.
lem lub... samochodem
jako beneCs drużyny polskiej. Pola-

Ó

ilans strat i zysków

Polskiego Związku Motocyklowego

„8“ Poznania

Walny Zjazd A.P.

N

K

)

Nr 9

PRZEGLĄD SPORTOWY

Pomnik Mickiewicza
znów wśród nas

Czytelnik „Przeglądu^ radzi

Sir. S

ł

czyć z trudnościami
przy budowie zespołów ludowych
Zamieszczamy poniżej list-otrzymany od naszego stałego czytelni
ka — działacza na odcinku Ludowych Zespołów Wiejskich. Temat
listu niezwykle aktualny, dotyczy żywotnych zagadnień sportu wiej
skiego, który przeżywa obecnie istną rewolucję ideową i organizacyjną a właściwie — zaczyna żyć.
„Przegląd Sportowy“ z radością publikuje myśli i rady człowieka,
rozumiejącego nie tylko rolę sportu na wsi Polski Ludowej, ale znającego dobrze, czującego na własnej skórze trudności i bolączki ro
dzącej się nowej, sportowej wsi.
Warto przeczytać ten list i zastanowić się nad słusznym często sta
nowiskiem jego autora.
PRACY swej na terenie wsi wo, a zrobić naprawdę — to nie
woj. poznańskiego, spotyka wiele.
łem dużo L. Z. S.-ów, które istnieją Drugim,i, również często spotytylko na papierze lub przejawiają
kanym błędem jest przedwcze
minimalną działalność. Zastanowiło
sne obiecywanie,
przy zakładaniu
mnie to, gdyż są przecież liczne ze L. Z. S„ natychmiastowego wyposaspoły, pracujące wzrost „koncerteo- żenią go w sprzęt. W pewnych wywo". Szukając przyczyn istniejącego padkach zespół nie może przecież ostanu rzeczy, wykryłem poważne, trzymać szybko sprzętu i wówczas
jak sądzę, przyczyny niedomagania: bywa rozgoryczony.

W

©

chłopców. Ale chłopcy ci nie dali za łą opieką trenerską. Także pregrar
wygraną i gdy tylko nadeszła wio spotkań w sezonie zimowym z inn/
sna, zabrali się do pracy. Własno mi L. Z. S.-ami w ping - pony
ręcznie zrobili 2 boiska do siatków szachy i strzelaniu, jest dość bo
ki, skocznię i bieżnię 80 m, gdyż nie gaty.
Jednakże, aby L. Z. S.-y nie zapa
ma w tej wiosce miejsca na normal
dały w sen zimowy, należy dobrze
ne, duże boisko.
8 maja ub. r. urządzili zabawę, by ! się zastanowić nad pracą w okresie
za dochód z niej kupić brakujący zimowym. Doświadczenia tegorocz
nej zimy będą tu b. pouczające.
sprzęt sportowy.
Rozgrywają spotkania z innymi L. Pracę tę podzielić należy na 4 działy
Z. S.-ami, a nawet zdobywają II
1. ideologiczno - świetlicowy,
miejsce w powiatowych rozgryw
2. sportowy,
kach siatkówki, urządzonych z oka
3. zarobkowy,
zji Dnia Spółdzielczości. Spotykają
4. praca nad wykonaniem sprzęt
się nadal z zespołami wiejskimi i
ew. boisk itp.,
miejskimi, odnosząc zwycięstwa. We I
wrześniu udaje się zespołowi uzyCZĘ§CIEJ _ TYM LEPIEJ
skać aprobatę Gminne], a następnie
Pow. R. S. W. projektu rozgrywek
Bardzo ważnym dla podniesienia
gminnych i pow. pomiędzy L. Z. [poziomu sportu na wsi, jest rozgry
S.-ami. Jednakże odbyły się tylko wanie częstych spotkań z innymi L.
rozgrywki gminne w siatkówce i Z. S.-ami, oraz organizowanie zawo
lekkoatletyce w 3 gminach powiatu, dów gminnych, powiatowych, w oje
a powiatowych P. R. S. W. nie urzą wódzkich i krajowych, systemem eli
dziła.
minacyjnym. Pozwoli to na wykry
cie licznych ukrytych talentów, nie
JAK SPĘDZIĆ ZIMĘ
mających dotychczas okazji do wy
płynięcia na widownię. Zachęci to
Zespół mógł uruchomić 3 sekcje także wielką liczbę zawodników do
na sezon zimowy, a mianowicie: pilnego treningu i w ten sposób pod
strzelecką, ping - pongową i szacho niesie się ogólny poziom sportu
wą. Nie koniec jednak na tym. By wiejskiego.
nie zaniedbać przez zimę siatkówki
Zwracam się z prośbą do Rad
i lekkoatletyki, zespół, urządza obec
Sportu Wiejskiego, aby tę ostatnią
nie wieczorki humoru i pieśni, z któ
1 uv agę rozpatrzyły i w miarę możrych dochód przeznacza w całości
: nnści wprowadziły w życie. Kończąc,
na koszty związane z przejazdem do i
[ zasyłam wszystkim sportowcom wiej
Poznania 7 utalentowanych zawodni |
skim życzenia osiągnięcia jak najkoków, którzy od początki! grudnia ,
j rzystniejszych warunków treningoub. r. zaczęli jeździć co tydzień na I
iwych, a co za tym idzie, uzyskania
treningi do krytej hali sportowej, |
doskonałych wyników.
gdzie trenują wraz z zawodnikami
A. Skrzypkowi ki
A. Z. S.-u i Kolejarza, pod doskona-

Niezaradność niektórych L.Z.S.
Chciałyby one mieć wiele,
ZT\ Błędy przy zakładaniu L. Z. ale nie potrafią znaleźć sposobu na
vj J Ś.-ów, Więc np. Powiatowa R. poradzenie sobie we własnym za
S. W., wysyła w teren 2 — 3 ludzi, kresie.
którzy zwołują przez sołtysa mło
DZIELNY ZESPÓŁ
dzież nie informując jej dosta
tecznie dokładnie. Zdarza się czę
Opiszę dla przykładu pewien zna
q BM., w ' dniu, kc
przepiękny wyraz w swej poezji sto, że na ogół nieśmiała młodzież ny mi dobrze L. Z. S., który, nie ma
kończącym
ZuO jubileuszowy Rok: MickieAdam Mickiewicz oraz najwięksi wiejska wstydzi się dopytywać o jąc nawet przeciętnych warunków,
wiczowski — odbyło się w Warpoeci 1 pisarze minionego stulecia poboczne, lecz istotne dla ich wsi potrafił sobie doskonale poradzić ze
szawie uroczyste odsłonięcie pom- ' i Wiosny Ludów — ogarniają dzi sprawy. W dodatku taki zły organiza wszystkimi przeszkodami i w licz
nika Adama Mickiewicza.
siaj coraz pełniej ludzkość i od tor, po wypełnieniu arkuszy ręjestra nych spotkaniach odnosił zwycię
noszą zwycięstwo. Wspaniałe iskry cyjnych wyjeżdża i naogół więcej się stwa nad innymi L. Z. S.-ami, a na
Na uroczystość przybył, przy
dźwiękach hymnu narodowego, • ich twórczego talentu długo tliły nie pojawia, zostawiając zespół na ła wet klubami miejskimi.
Powstał on w końcu marca ub. r.
jako zarzewie w sercach i umy skę losu. Zespół taki, jeśli nie ma w
Wysoki Protektor Roku Mickiewi
słach przodujących ludzi, aż pod swym składzie kogoś orientującego w 360 mieszkańców liczącej ubogiej
czowskiego, Prezydent RP Bolechwycone przez masy ludowe w się w sporcie, zazwyczaj prawie zu wiosce, położonej na nadwarcianych
sław Bierut.
piaskach. Początkowo chętnych była
nowych
warunkach historycznych, pełnie zamiera.
Obecni byli również Marszałek
bardzo mała ilość, bo zaledwie 9
przeobrażone
w
walce
proletaria

A
przecież
gdyby
ten
delegat
po

Sejmu
Władysław
Kowalski,
tu, uzbrojone w niezawodny oręż pracował trochę, przygotował intere
członkowie Rady Państwa, człon
socjalizmu naukowego, utorowały sujący referat na temat sportu, za
kowie Rządu z Premierem Józe
drogę nowej epoce — epoce rewo chęcił młodzież, podał sposoby zdo
fem Cyrankiewiczem, Wicepremie
lucji
proletariackiej, epoce zwycię bycia tego sprzętu, który nie może
rem Antonim Korzyckim i Mar
stwa socjalizmu.
być natychmiast przydzielony, każ
szałkiem Konstantym Rokossow
Przed stu dwu laty, przemawia dy zespół z pewnością rozwinąłby
skim,
członkowie KC PZPR,
jąc we Włoszech 1 maja 1848 r. A- się pomyślnie.
■-przedstawiciele stronnictw poli
dam Mickiewicz przewidywał:
Wiedząc o takich wypadkach, ape
tycznych, Wojska Polskiego, orga
...„Nowe siły, które się objawia luję1 do Gminnych i -Powiatowych
nizacji zawodowych i społecznych
IEDZIBA Zarządu Wojewódz kiego Związku Samopomocy Chłop- czały na skromne utrzymanie ro
ją światu, potęga ludu wszechmo
■ oraz liczni przedstawiciele polskie
sklej w Gdańsku. W skromnym pokoiku mieści się Wojewódz- ny.
cnego i wszechwładnego, zapoznago świata kulturalnego. ,
ka
Rądą
Sportu. Wiejskiego. Jeszcze do niedawna trudno tam było
Stasią od najmłodszych lat wyka■“irttoWY liśPót SPÓRtoWY Jfe.rpód
' na przez tyranów, zdobędzie ludz
kogoś zastać. Kilkakrotne wizyty kończyły się fiaskiem. Trudno było zuje pęj d0 nauki. W Myślenicach
I" iłcwowym ogniwem ruchu sporto
W uroczystości wzięli udział
kości zupełną wolność...
wego na wsi. LZS kierowano są przez
nawet dziwić się temu, jeżeli uwzględnimy, że ciężar prowadzenia tak kończy Gimnazjum Handlowe i uzyczłonkowie korpusu dyplomatycz
...Niech żyje wolność powszech utworzone specjalnie w tym colu Rady
dużej organizacji spadał na barki dwóch osób — sekretarza WRSW., ( skuje
— -----’-----1
------również
z—!-i —
małą
maturę.
Tam
zonego akredytowanego w Warsza
na!“
Sportu Wiejskiego przy Zw. Samopomo
a zarazem kierownika tegoż wydziału, oraz inspektora organizacyjne- ' staje zdobyta dla sportu, Pierwsza
wie z Dziekanem Korpusu, Amba
Odsłaniając dziś pomnik poety cy Chłopskiej.
go. Ci dwaj mieli jako zadanie w 1949 roku stworzyć podwaliny pod jej praca wypada w powiatowym
sadorem ZSRR Wiktorem Lebledie
w odbudowującej się naszej stoli
rozwój sportu na wsi woj. Gdańskiego. I tak się zawsze składało, że inspektoracie kultury fizycznej, gdzie
wem na czele.
cy, chciałoby się powiedzieć Wiesz
jeden z nich był wciąż delegowany przez władze centralne na jakieś na jej zdolności .zwracają uwagę prze
Liczną grupę stanowili postępo
czowi:
Rad Sportu Wiejskiego o jak najdo
kursy do Przemyśla czy Złocieńca a drugi przebywał w terenie.
łożeni. Stamtąd zostaje wysłana na
wi pisarze, poeci i intelektualiści,
Książki Twoje wędrują pod kładniejszą selekcję przy wyborze
kurs instruktorski do Przemyśla, któ
przybyli na uroczystość z zagrani
strzechy. Ziściły się Twoje proro delegatów. Należy posyłać w teren
wać się będą w sprzęt z własnych
Dlatego też ogarnęło mnie zdumie
ry kończy z wynikiem bardzo do
cy: ze Związku Radzieckiego, Cze
ludzi
pragnących
pracować
dla
do

cze słowa: We wszystkich krajach
funduszów.
nie, gdy przed kilkoma dniami zaj
brym. Następne etapy — to kurs w
chosłowacji, Węgier, Bułgarii, Ru
wzmaga się walka ludu pracujące bra sportu w polskiej wsi, a wystrze rzałem do lokalu WRSW. Ożywiony
A oto sylwetki inspektorów, któ
Zakopanem,
praca w charakterze po
munii, Albanii, Niemieckiej Repu
gać się „krasomówców“, którzy po ruch i nowe twarze zwiastowały du rzy wśród młodzieży wiejskiej krze
go o wolność.
mocnika
instruktora,
praca instruk
bliki
Demokratycznej, Francji,
Wolność powszechna zwycięży!“ i trafią mówić i to nie zawsze facho- że zmiany. Zagadka wyjaśniła się wić będą idee wychowania fizyczne
torska w Złocieńcu i wreszcie w Gru
Włoch, Belgii, W. Brytanii, Szwaj
go i sportu.
szybko.
' pie
Operacyjnej, zorganizowanej
carii i Austrii.
W ICH RĘKU PRZYSZŁOŚĆ
'przez Główną Radę Sportu Wiejskie
ZWIĘKSZONE ETATY I PRACA
ITAJĄC gorąco znakomi
go.
— Od stycznia br. zwiększono
Inspektor pow. Gdańskiego — 29y,
tych pisarzy 1 poetów,
nam etaty i obecnie możemy-myśleć letni Czesław Grądziel jest synem! W grudniu 1949 r. kończy w Przeprzybyłych z wielu krajów, aby
ZIĘKI trojce I pomocy Rządu ludowe »organizowana podczas święta ludowego
o planowej pracy — tak we woje małorolnego chłopa z Lubelskiego. myślu kurs inspektorów organizacyj
go, »port na w,l rozwija się Impo w Brzeźnicy (woj. rzeszowskie), I Olimpia
wspólnie z nami złożyć hołd wiel
wódzkiej
Radzie, jak i w terenie — Brak pracy na skromnym gospodar- nych 1 zostaie skierowana do Gdańnującą. świadczy o tym sprawozdanie da Wiejska, w której uczestniczyło 1.400
kiemu poecie — mówił na zakoń Głównej Kady Sportu Wiejskiego przy sportowców wiejskich.
powiada sekretarz Trepkowski.
stwie ojca i pragnienie poznania ska’
czenie swego przemówienia Pre Zarządzie Głównym ZSCh, sumujące wy ludowe Zespoły Sportowe oraz Ich po
— Otrzymaliśmy pięć etatów na „szerszego świata", zawiodła go już
— Chociaż bardzo lubię pracę w
zydent Bolesław Bierut — łączy niki, osiągnięte w 1242 r. w pracy nad szczególni zawednlcy uzyskali w roku uterenie, — mówi mi niebie kooka
my się z nimi we wspólnej radoś upowszechnieniem kultury fizycznej I biegłym wiele znacznych sukcesów. I tak inspektorów organizacyjnych w po- przed wojną nad morze. Od 1937 r.
np.: ludowy Zespół Sportowy Barania, w wiatach oraz kierowniczkę biura, bę pracuje w firmie maklerskiej w Gdy
na wsi.
Stanisława — to jednak w okresie
ci, że wielkie idee rewolucyjne i j sportu
Czołowym osiągnięciem ubiegłego roku czasie narciarskich mistrzostw Polski, zdo dącą jednocześnie inspektorem orga
ni. Tu zawiera bliższą znajomość ze
zimowym muszę poznać się bliżej
wyzwoleńcze, którym dawał tak ;
nlenotowany dotychczas wzrost lu- był IV miejsce w ogólnej punktacji, a
'sportem. Wykazuje talent na śred
nizacyjnym.
z organizacją biura dla usprawni dowych Zespołów Sportowych oraz licz- zawodnik tego zespołu — łan Holeksa
-.i.-la... Na
ai- początku 1747 r. zajął ■1 mlojsco
i_t___ ...
_ 30 km. <yZa
n 
— Dzięki nowym siłom uda się nich dystansach i skacze dobrze w
by i_u
Ich członków.
w i_:__..
biegu —na
nia prac Wojewódzkiej Rady Spor
Istniało na wsi zaledwie 1750 LZS-ów. wodnik LZS Imielin (woj. katowickie) — zrealizować plan na rok 1950. W tej I dal, przekraczając w tej konkurencji
tu Wiejskiego. Już od marca zaczzrzeszających <7.000 młodzieży wiejskiej, Franciszek Pteiorz na zapaśniczych mi chwili posiadamy 146 Ludowych Ze 16 m. Jednocześnie z zamiłowaniem
nę jeździć na wieś, chciałab m bar
podczas gdy obecnie czynnych Jest już strzostwach Polski zdobył I miejsce w
społów Sportowych skupiających po- trenuje boks, uzyskując dobre rezuldzo, ażeby ilość dziewczą wirj3255 Ludowych Zespołów Sportowych, li wadze średniej. Również mistrzyni Poiskl
czących około 120.000 członków, w tym na 500 m — Milewska Jest członkinią Lu nad 8.000 członków, w tym około taty. Zdobywa dwukrobiie mistrzoskich Ludowych Zespołów Sporto
2.400 dziewcząt. Pragniemy do koń stwo Pomorza w 1938 iw1939 r.
blisko 24.000 dziewcząt wiejskich. W do dowego Zespołu Sportowego.
; wych dorównała ilości chłopców.
gu roku powstało 1306 nowych LZS-ów
Z Innych wainlojszych wyników LZS-ów ca roku ilość LZS-ów powiększyć do
OKRZYKIEM „Niech żyje
Po
powrocie
z
niewoli
pracuje
ja

Mam w tym już wprawę muszę
oraz przybyło 53.000 nowych sportowców. wymienić należy zdobycie przez ludowy
180, a cyfrę członków do 12.000 (w ko aktywny działacz społeczny na
rewolucja socjalna“ zginęli
stwierdzić, że jeżeli dziewczętom
Zespół
Sportowy
Żurawica
I
miejsca
w
Najwięcej ludowych Zespołów Sporto
na stokach Cytadeli Warszawwych czynnych jest w woj. poznańskim— marsiu patrolowym Rzeszów — Baligród, tym 4.700 dziewcząt).
wsi, a z chwilą powstania kadr inswe właściwy sposób przedsts ,. ia
Antercl
skiej 28 stycznia 1886 roku przy
— Proporcjonalnie wzrośnie ilość i truktorskich sportu wiejskiego na825; zrzeszają one przeszło 18.000 mło- zorganizowanym dla uczczenia
się warunki pracy w sporcie, to
dzieży wiejskiej, W woj. rzeszowskim gen. K. Świerczewskiego.
wódcy i działacze „Proletariatu“:
uczestników w imprezach masowych , tychmiast z zapałem oddaje się pra-, chętnie zapisują się one do LZS-u.
435 LZS-ów,
Wzrosło również zainteresowanie spor
Stanisław Kunicki, Piotr Bardow- rozwija działalność przeszło
z 12.000 w roku 1949 do 15.000 w cy w umiłowanym zawodzie.
tem wśród dziewcząt wiejskich. Liczba
grupujących ponad 17.000 członków.
Tak więc wszystko wskazuje na to^
Inspektorka organizacyjna — 20-let
ski, Jan Pietrusiński i Michał
Tak znaczne osiągnięcia są wynikiem: uczestniczek ludowych Zespołów Sporto 1950 r.
że
sport na odcinku wiejskim Wy
— Powstaną dalsze sekcje lekko- nia Stanisława Szczepaniec jest córcoraz lepiej pracujących Rad Sportu Wlej wych wynosi Już prawie 34.COO, co stano
Ossowski.
brzeża
ruszy energicznie nap! ód.
sklego, które utworzone
są
juz we wi 1/5 ogólnej Ilości członków LZS.
atletyczne, gimnastyczne, piłki ręcz- ką gór. Rodzice jej mieszkają w po„Proletariat“ był pierwszą par wszystkich województwach, powiatach I w Duło uwagi poświęcono w roku ubie
nej, pływania, (w ramach akcji ma-' wiecie myślenickim, gdzie posiada- stając do szlachetnego współzawo
tią polskiej klasy robotniczej, któ 85% gmin, coraz bardziej Intensywnej głym szkoleniu Instruktorów I przodow
sowych), bokserskie i tenisa stolo- 1 ją 5-hektarowe gospodarstwo. Teren dnictwa z innymi połaciami kraju.
ra w latach 80-tych ubiegłego stu działalności ZMP I Związku Zawodowego ników wychowania fizycznego na wsi. Owego. Zwrócimy większą, niż do górski i mało wydajna gleba wystar-1
Robotników I Pracowników Rolnych oraz
A. SKOTNICKI
*
lecia podniosła sztandar walki z wynikiem licznych zawodów sportowych, gółem w ciągu zeszłego roku przeszko
lono na kursach 1174 osoby. Przeszkole tychczas, uwagę na rozwój wycho
kapitalizmem 1 despotyzmem car organizowanych przez ludowe Zespoły ni rekrutowali slą wyłącznie z synów I
wania fizycznego i sportu w Spół
skim. Przywódcy jej rozumieli, że Spórtowe. Wielką rolę odegrały tu rów córek mato I średniorolnych chłopów.
dzielniach Produkcyjnych i mająt
Ważnym osiągnięciom ubiegłego roku
obalić rządy samowładcze można nież Imprezy masowe, które poważnie
przyczyniły się do spopularyzowania kul jest również wzrost zaopatrzenia ludo kach P.G.R. Rozbudujemy jedyny w
tylko we wspólnej walce z lu tury fizycznej I sportu wśród młodzieży
wych Zespołów Sportowych w sprzęt I Polsce ośrodek sportów wodnych
dem
rosyjskim.
„Proletariat“ wiejskiej.
urządzenia sportowe. Na sam tylko sprzęt nad zatoką w Pucku, gdzie stałe po
prowadził robotników polskich
Wymownym dowodem, Jak wielkie moż wydano w 1749 r. około 48 milj. zł.
mieszczenie na kursach żeglarskich
do pierwszych zorganizowanych liwości rozwoju kultury fizycznej I sportu
istnieją na wsi. Jest liczny udział mło
znajdzie 120 uczestników, rekrutują Sport Warmii i Mazur w planach na nich powstaną sekcje piłki ręcznej 'ekkowalk, szerząc wśród nich idee dzieży wiejskiej w masowych Imprezach
cych się z młodzieży wiejskiej z ca rok 1950 przewiduje szeroką rozbódową atletyki, gimnastyki I pływania
rewolucyjne marksizmu 1 poczu sportowych ubiegłego roku, W biegach Planiści i siaiyslycy^
Ludowych Zespołów Sportowych, śmiałe gmin posiadać będzie jeden »e uół spe
łego
kraju.
te proj >kty nieprzekraczające realnych towy, do którego jako sekcje wcieloi
cie międzynarodowej solidarności. narodowych wzięło udział ogółem ok. zdobyli proporzec ZAMP
— Budżet na rok 1950 wyniesie możliwości, przewidują, że w końcu rb. będą zespoły gromadzkie.
120.000 młodych chłopców I dziewcząt
Ludwik Waryński, ideolog i wiejskich, marsze jesienno zgromadziły
Z okazji I Międzyuczelnianej Konferencji
Zespoły powstaną również przy wis
20.153.000,— z! (w 1949 r. — Warmia i Mazury liczyć będą 200 LZS-ów
przywódca „Proletariatu“ zmarł na starcie przeszło 280.000, zaś w Impre ZAMP odbyt się w Warszawie turnie) pił
5.447 000.— zł). Blisko czterokrotne zrzeszających 14 tys. młodzieży wiejskiej, szych państwowych gospodarstwach
nych w tych powiatach, które o'
w tym prawie 4 tys. dziewcząt.
w twierdzy Szlisselburskiej po zach sportowych z okazji święta Ludowo, ki ręcznej, między SGPiS i SGGW o pro
zwiększenie budżetu pozwoli na Stanowić to będzie znaczny krok na etaty instruktorów kultury fizyczr
go uczestniczyło 75.000 młodzieży wiej- porzec ZAMP.
16 latach katorgi.
przeprowadzenie koniecznych in przód zważywszy, że w ub. roku 141 LZS-ów —łe
t<iworzorie będą
=„:.«»-anej w Ludowych Ze
W siatkówce kobiet SGGW pokonała
SGPiS 2:1, spotkanie w siatkówce męż
westycji oraz zasilenie terenu grupowało 8,5 tys. wiejskich sportowców, | wiatach Ostróda, Szczytno, Kętrz'
Pierwsza partia polskiej klasy społach Sportowych.
Członkowie ludowych Zespołów Spor czyzn SGPiS — SGGW, po grze stojącej
sprzętem sportowym. Liczymy rów , Najliczniejsze zespoły sportowe zostanę gowo i Giżycko. Z dniem 1 kwir
robotniczej wydawała pismo „Pro towych
I zorganizowane w powiatach Olsztyn, Szczyt Iwst3ną dalsze inspektoraty kultu
brali ponadto masowy udział w na dobrym poziomie, zakończyło się zwy
nież na sprzęt w ramach akcji po
letariat", które było organem par pochodach 1-majowych, w święcie Poko cięstwem SGPiS 2:0.
nej w powiatach Braniewo, Past
j
■ no i Ostróda.
mocy Zrzeszeń Sportowych dla ____
W ogólnej punktacji zwyciężyła SGPiS,
,
tli.
ju oraz w uroczystościach dożynkowych.
Jednocześnie zostanie rozbudowana we- 1 Lidzbark oraz w m Olsztynie
Na szczególne podkreślenie zasługuje, zdobywając tymsamym proporzec ZAMP.
wsi, jak również LZS-y zaopatry- wnętrzna organizacjai US. W kążdym z

RADY CZYTELNIKA

Wolność powszechna zwycięży!
0

Są — ludzie i środki materialne
Będzie— wielki sporł wiejski na Wybrzeżu

S

Ponad 1000 nowych LZS-ów

D

W 64 rocznicę
„Prolelorintu“

Z

14 tys. młodzieży wiejskiej
w LZS-nch woj. Olsztyńskiego
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Ligi hokejowej
młodzi mało umieją Pôæralv
2 i 5 lutego

Starzy

Hokeiści odkryli swe braki w stolicy
strzelał. Dzięki niemu Biali wyrów twierdził, że jest dobrym materia
nali w I tercji na 2:2, a w drugiej łem na obrońcę.
tewski, Palus, Burda bardzo szyb- doprowadzili do 5:2. Zryw, drugiego
W drugim dniu zestawiono składy
> straciła swą siłę bojową, bo obro ataku Czerwonych, w którym cała niezbyt szczęśliwie. Do zespołu Czer
*ńa Białych skonsolidowała się. Je trójka z Gansińcem na czele wypa- wonych powołano dobrą trójkę odynie Palus, mający najlepszą jazdę dla w sumie bardzo blado, doprowa brońców: Skarżyński, Chodakowski,
i kondycję z trójki krakowskiej nie dził do stanu 5:3. W trzeciej tercji j Bromowicz. Po przeciwnej stronie
pokoił defensywę Białych swymi za Gansin:ec wyciągnął na 4:5 i wtedy | został Kasprzycki, ale później oka| Kasprzycki przypomniał sobie o izało się, że jest on cieniem gracza z
graniami.
' przedwojennym
swym
poziomie. I poprzedniego dnia. Do tego i najlep
Drużyna Białych po okrzepnięciu
Dwa wypady zostały uwieńczone suk szy atak z soboty Antuszewicz, Cso
bloku dr yL, sywnego (Kasprzycki.
cesem i team A zszedł z boiska poko rich, Janiczko zmieniał się u Czer
Skarżyński) nabrała rozmachu i atak
nany 4:7.
wonych z trójką krakowską. Takie
jej coraz częściej zagrażał bramce
I
ustawienie
drużyn wykluczyło całko
Maciejki. Trójka Antuszewicz, Cso- SŁABY DZIEŃ MACIEJKI
wicie
możliwość
nawiązania walki.
ich i Janiczko prezentowała się zna

sznie lepiej, niż reprezentacyjny atak krakowski. Wyróżniał się w niej
„Mandżur“ Antuszewicz, najprzy
tomniejszy chyba gracz na lodowisku. Doskonale się ustawiał, podawał nieobstawionym przeciwnikom,

Do porażki tej przyczynił się tro
chę Maciejko. Miał on słaby dzień.
. Wypad! gorzej od Szlendaka. Z o(brońców prócz Kasprzyckiego najj lepiej grali Skarżyński II i Bromo| wicz, Chodakowski jeszcze raz po-

AZS mistrzem Warszawy w hokeju
Mistrzostwa warszawskiej A klasy w ho
keju na lodzie zostały już zakończone.
Mistrzem został zespól stołecznego AZS.
Tytuł wicemistrza zdobyła pewnie rezerwa Legii. Niespodziankę jest trzecie miej
sc? dopiero w tym sezonie zorganizowanej sekcji, Spójni — Marymont. Jest to
tym większym sukcesem, że w drużynie
grali zawodnicy młodzi, dotychczas nigdzie nie zgłoszeni i mający po raz

Jeszcze raz
Kalbarczyk
Bardzo dobre wyniki osiągnęli łyżwia.
rze podczas propagandowych zawodów w
alclicy. Na 5.000 m wszyscy uczestnicy
wystartowali razem, co wpłynęło na
osiągnięcie dobrego rezultatu.
M ygrał na finiszu Kalbarczyk, dystan
sując Lewandowskiego o 2 m. Kalbar
czyk osiągnął 8:59,0 (rekord Polski
8:37,4).
500 m.: 1) Kalbarczyk (Legia) 48,5, 2)
Lewandowski K. (L) 49,0, 3) Antosik
(Zw. Skra) 49,5, 4) Nykiel (Kolejarz)
59.0, 5) Lewandowski Z. (L) 50,0, 6)
ęda (L) 50,5.
.000 nr: 1) Kalbarczyk 8:59,0, 2) Le
wandowski K. 8.59,2, 3) Antosik 9:00,0,
4) Lewandowski Z. 9:00,4, 5) Peterleit.
ner (Ł) 9:90,6, 6) Glodkowski (L)
9:01,4.

„Tylko“ jeden rekord
w Bytomiu

pierwszy w życiu (poza dwoma) kije hokejowe w rękach.
W niedzie'nych meczach padły następujące wyniki:
Legia Ib — AZS (W-wa) 8:10 (2:4, 5:2,
5:4). Gra równorzędna. AZS zagrał bardzo
ambitnie i to w dużej mierze przyczyniło
się do zwycięstwa. Bramki strzelili: Zdon
kiewicz 4, Krawczyk 2, Kotyński, Troszok,
Skonecki i Lamer dla AZS oraz Naci^żek
4, Koperczyński 2, Celiński i Zieliński dla
Legii. AZS (Troszok) nie wykorzystał rzu
tu karnego.
W czasie spotkania doszło do nieprzy
jemnego incydentu, który spowodowali:
Smosarski (AZ9) i Naciężek (Legia). Nie
wiele brakowało a bylibyśmy świadkami
ordynarnej bójki. Usunięcie z lodu Smosarskiego aż do końca meczu położyło
zajściu kres, lecz wydaje nam się, że i
Nacićjźek nie był bez winy.
W Legii zagrali: Sąsiadek i Skonecki.
O ile piłkarz zapowiada się na dob'ego
hokeistę o tyle tenisista nie tokuje wielkich nadziei na przyszłość.
Spójnia — Marymont — Żyrardowianka
7:5 (1:1, 2:1, 4:1). Mecz na bardzo słabym
poziomie. Bramki zdobyli: Strzałkowski 3.
Burzyński 2, Bieńkowski, Stachera dla
Spójni oraz Cewiński 2 i Cieplak dla 2yrardowianki.

SKARŻYŃSKI —
DUSZĄ DRUŻYNY

Czerwoni: Maciejko, Więcek, Bromowicz
Brzeski I, Wołkowski, Palus, Burda, Ziaja,
Dolewski, Gansiniec.
Biali: Szlendak, Kasprzycki, Chodakow
ski, Skarżyński II, Antuszewicz, Csorich,
Janiczko, ślu.-arczyk, Dybowski, Brzeski II.
Bramki dla zwycięzców: Antuszewicz 2,
Kasprzycki 2, Csorich, Janiczko, Brzeski II,
dla pokonanych Burda, Palus, Ziaja, Gan
siniec.

Sędziowali:
5000.

Kuchar

1

Zarzycki,

widzów

NIEDZIELA:
TEAM A (CZERWONI)—TEAM B (BIALI) 15:5
(5:0, 7:1, 5:2)

Czerwoni „gnietli“ niemiłosiernie
przez cały czas. Obie ich trójki prze
chodziły łatwo przez obronę Białych.
W dodatku Szlendak był słabszy niż
w sobotę, co też wpłynęło na decy
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Burda,
zję zagrany jego z Maciejką (dlacze Palus i Csorich po 3, Skarżyński 2, Antu
go dopiero w trzeciej tercji?)
szewicz i Janiczko po jednej, dla pokoGra w drugim dniu nie mogła być żad nanych: Gansiniec 2 i Ziaja 1.
nym miernikiem możliwości ataków. Sędziowali: Michalik i Eberhardt, wiTrójka krakowska np. wypadła (na tle dzów 4500.
S. SIENIARSKI
Białych) bardzo dobrze strzałowo. Jazda
nie. była wcale lepsza, niż poprzedniego
dnia. Palus jeździł nawet znacznie sła
biej, niż w sobotę.
Duszą drużyny Czerwonych był Skar
żyński, bezwzględnie najlepszy gracz na
lodowisku. Ślązak nie miał trudu z grą
na obronie, toteż zapuszczał się daleko
do przodu, demonstrując swe zdolności.
ŁÓDŹ, 29.1. (tel. wł.). Na lodowiDwie bramki, uzyskane przez Skarżyń sku w Zgierzu wygrała drużyna ho*
skiego były bardzo ładne. Padły one po kejowa Włókniarza w meczu ligozagraniach, jakich więcej nie widzieliśmy wym puli spadkowej z poznańskim
w ciągu dwu dni.
I AZS w stosunku 7:2 (0:1, 3:1, 4:0).
Minimalną poprawę w drugim dniu Zgierzanie do zawodów powyższych
wykazał Gansiniec. Jest on jednak daleki przystąpili bez najlepszego hokeisty
od formy, jaką już u niego parokrotnie Antuszewicza. Tym należy tłumaczyć
podziwialiśmy. Znacznie obniżył swe lo iż w zespole ich początkowo panoty w porównaniu z sobotnią grą Antu- 'wał chaos. Wykorzystali to akademi
szewirz. Reszta na normalnym to znaczy cy, strzelając w pierwszej tercji
bramkę, w drugiej — zanosiło się
przeciętnym poziomie.

„Martwe rekordy
rr

W piątkowym meczu, rozegranym w tyrardowie Legia Ib pokonała Żyrardowiankę 11:4 (2:0 4:2, 5:2). Bramki zdobyli:
Przybyła, Butkiewicz i Sąsiadek po trzy,
Bielawski i Celiński po jednej dla Legii
oraz Cieplak 2, Cewiński i Pindor d!a
2yrardowanki. Sędziował prof. Paruszew
ski.
TABELKA
1)
2)
3)
4)

AZS
Legia Ib
Spójnia — Mar.
Żyrardowianka

6:l
4:2
2:4
0:6

30:10
26:16
11:25
7:23

na basenie gdyńskim
GDYNIA, 29-1 (Tel. wł.). W Gdyni
rozegrany został mecz o Puchar PZP
pomiędzy reprezentacjami okręgów gdań
skiego i poznańskiego. Spotkanie zakoń
czyło się zwycięstwem gości 73:71.
Okrasą imprezy były dwa nowe rekor
dy Polski, które jednak ze względu na
nieprzepisowe wymiary basenu nie mo-

Znów rekordy pływackie

W. Gołębiewski

®ijkawića, zajęta z pomnika
został z czasem agentem jednego z
, T POPRZEDNIM odcinku wspo domów noclegowych dla immigrąnV
mnieliśmy, że około 1848 ro tów, którzy w tym czasie napływali
ku t) t.uł mistrza Ameryki zdobył masowo do USA. Jego praca polega
la na tym, by, naganiać możliwie
John iMorrisey, zwyciężając Yankee
największą ilość immigrantów do
Su!livana. Nowa postać boksu amerykańskiego jest bodaj jeszcze cha- domu noclegowego, w którym pra
erystyczniejsza,
*
rak
niż poprzednia. cował. W Nowym Jorku istniały je
dnak konkurencyjne zakłady. One
Sullivan był zwykłym rzezimieszkiem, który w końcu zginął od no również miały swyęh agentów, wy
bieranych z pośród najsilniejszych i
ża rywalizującej z nim bandy. Mornajbardziej awanturniczych jedno
ise
został członkiem kongresu
stek. W tych warunkach o kłótnię i
■to
■ Zjednoczonych!
■ nijmy jednak od początku. bójkę nie było trudno.

II.

V

1. John Morrisey rozpoczął ka>yciową od stanowiska chlop■ ętowego na statku rzecznym.
d jednak znudziła mu się u, praca i zaczął szukać łatwiej
feihleba. Obdarzony doskonaTrunkami fizycznymi, bez|
ą i
bawiony skrupułów,

TEAM A (CZERWONI) — TEAM B (BIALI) 4:7
(2:2, 1:5, 1:2)

Czerwoni: Maciejko (Szlendak), Skarżyń
ski II, Chodakowski, Bromowicz, Wołkow
ski, Pa'us, Burda, Janiczko, Csorich, Antu
szewicz.
Biali: Szlendak (Maciejko), Kasprzycki,
Brzeski I, ślusarczyk, Gansiniec, Dolew
ski, Ziaja, Ginter, Dybowski, - Brzeski II

BYTOM, 29.1 (Tel. wł.). Zawody pły
waeki Ogniwo - Polonia (Bytom) — I
Związkowiec (Łódź) zakończyły się zwy.
cięs‘wem Polonii 80:53.
Nowy rekord Polski w sztafecie. 4x100
LÓDŻ. 29.1. (tel. wł.). W spotkaniu! 100 m mot.: 1) Nikodemski (ŁKS)
st. dow. ustanowił zespół bytomskiego
i ŁKS Włókniarz — Ogniwo (Szcze- 1:20; 2) Wolny (Og) 1:23 2;
Ogniwa w składzie: Gryszczykówna, Ba4 x 100 zm': 1) ŁKS 5:28,8, 2) Ogni
; cin) posypał się znowu grad rekordurówna, Królikówna, Niedzielówna —
wo 5:38 4, (rek. okr.);
( . I dów Polski i okręgowych.
pokrywając dystans w 5:44,2. Poprzedni
4 x 100 kl.: 1) ŁKS 5:55,4; (rek.
Proniewiczówna na 100 m mot. wy
rekord ustanowiony w 1939 r. należał do
nikiem 1:31,2 ustanowiła nowy re- okr.); 2) Ogniwo 6:07.3 (rek. okr.);
Hakoaeh (Bielsko).
5 x 50 dow.: 1) ŁKS 2:37,3, 2) Ogni
kord Polski, lepszy od dawnego, na
Kobiety:
leżącego do niej o przeszło 3 sek. Ło wo 2:47 6 (rek. okr.);
100 m dow.: 1) Gryszczykówna (O)
Kobiety: 100 rn dow.: 1) — Sobczadz.ianka poza tym na 100 m żabką
1:19,», 2) Kowalska (Z) 1:23,0,
wyrównała własny rekord. Drugi re kówna (ŁKS) 1:19.8; 2) Laskowska
100 m grzb.: 1) Szinatlnch (O)
kord był dziełem sztafety kobiecej (Og) 1:29 5 (rek. okr.);
1:36,1, 2) Gałązka (Z) — 1:40,1,
100 m kl. (żabka); 1) Proniewiczów
Włókniarza 4 x 100 zmiennym. Osią
200 m kl.: 1) Zawadzka (O) — 3:34,6, gając 6:14,3 pobiła ona rekord Spój na 1:31; 2) Malinowska (ŁKS) 1:37,8;
2) Raczkowska (Z) — 3:49,2.
100 m grzb.: 1) Ciemniewska (ŁKS)
ni poznańskiej o 1,4 sek.
Mężczyźni:
Mężczyźni: 400 rn dow. — 1) Cwier 1:35 2; 2) Woźniakówna (ŁKS) 1:40;
100 m dow.: 1) Prz.ąrlo (O) — 1:04,2, ciakięwicz (ŁKS) 5:45.5; 2) Włodar 3) L.askowska (Og) 1:41,6;
71 Zimny (O) — 1:04,2,
100 rń mot.: 1) Proniewiczówna
czyk (Og) 5:45 6 (rek. okr.);
400 m dow.: 1) Gremlowski (O)
200 m. kl. (żabka) — 1) Nikodem- 1:31.2 (rek. Polski); 2) Wożniak
5:12,8,2) Wojciechowski (Z) — 5:49,5,1 ski (ŁKS) 2:53 5; 2) Gorzkowski (ŁKS) 1:49,9;
100 m grzb.: 1) Boniecki (Z)—1:15,4, (ŁKS) 3:03 9; 3) Lewiński (Og) 3:10,4
4 x 100 zmień : 1) ŁKS (Ciemniew
2) Gadzikicwicz (O) — 1:19,1,
j (rek. okr.);
ska, Malinowska, Proniewiczówna,
200 m kl.: 1) Brzęczek (O) — 2:56,8, i 100 m gAb.: 1) Sierocki (ŁKS) Sobczakówna) 6:14.3; 2) Ogniwo
2> Dobrowolski (Z) 2:57,4.
-1:20,6; 2) Sodomirski (ŁKS) 1:24,8;
7:02,2.
4 x 200 st. dow.: 1) Ogniwo (Bytom) : 100 m dow.: 1) Paliocha (ŁKS)
4 x 50 dow.: 1) ŁKS 2:40,7 (rek.
- 10:22,8.
‘1:08; 2) Włodarczyk (Og) 1:10,8;
okr.; 2) Ogniwo 3:13.
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Morrisey rozprawiał się kolejno z
konkurentami, aż na placu boju po
został jeden, najsilniejszy, który
nie Chciał ugiąć się przez pięściami
dawnego chłopca okrętowego. Musialo oczywiście dojść do decydu
jącej walki. Ów drugi awanturnik,
o nazwisku Mc Cann, spotkał raz

Morriseya w barze na Broadwayu.
Zaczęło się od ordynarnych epite
tów, a skończyło na jeszcze ordy
narniejszej bójce.
WAŁKA
WŚRÓD ROZŻARZONYCH
WĘGLI

I znów, jak poprzednio do puli fi
OKEIŚCI zakończyli już pierw
szą rundę rozgrywek ligowych. nałowej zakwalifikują s:ę zwycięskie
drużyny, a pokonane rozegrają tur
W ćwierćfinałach padły następujące
wyniki: AZS (Poznań) — ŁKS Włók niej o 5—8 miejsce.
niarz 0:8 i 0:8; Górnik (Janów) —
Pfedobne turnieje rozegrają zespo
Włókniarz (Zgierz) 4:0 i 4:2; KTH ły, które odpadły w ćwierćfinale. Po
pokonało dwukrotnie bydgoską Gwar niedzielnej pierwszej turze (wyniki
dię 17;0 i 19:3, PZHL zweryfikował pódajemy na innym miejscu) odbędą
jednak pierwszy mecz jako obopól się 2 lutego rewanże i zwycięzcy wez
ny walkower, a drugi jako walkower mą udział w turnieju o 9—12 miej
dla KTH, przy czym, pozostawiono sce, a pokonani o 13—16.
wynik zgodny z wynik5 cm uzyska
He zespołów pozostanie w lidze jest
nym na lodowisku; Len (Wałbrzych)
uległ dwukrotnie stołecznej Legii jeszcze tajemnicą, zadecyduje o tym
0:17 i 6:8; Górnik (Mysłowice) — prawdopodobnie dopiero Walne Zebra
Piast (Cieszyn) 3:3 i 2:4; Stal (S e nie PZHL. Istnieją tendencje pozosta
mianowicc) — Kolejarz (Toruń) 2:7 wienia w lidze tylko ośmiu drużyn.
i 0:5 w. o., z powodu nie stawienia
się Stali na mecz w Toruniu; Stal
(Katowice) — Polonia (Bytom) 10:0
i 3:1. Og-niwo Cracoyia — Gwardia
(Kraków) 5:2 i 7:0.
Zwycięskie zespoły rozegrają 2 i 5
ICHAŁ Basarab jest synem
lutego półfinałowe mecze i rewanże
biednego małorolnego chlo
w następującym zestawieniu: Kole
pa ze wsi Barcino w powiecie
jarz (Toruń)—Ogniwo (Cieszyn), Stal
Miastko.
(Katowice) — Związkowiec (Kryni
Zainteresował się sportem w
ca), Górn:k (Janów) — ŁKS Włók
niarz, Legia (W-wa) — Ogniwo Cra rodzinnej wsi, a ostatnio ukoń
czył 2 kursy dla działaczy na polu
coyia. Drużyny wymienione na I m.
sportu
wiejskiego, organizowane
są- gospodarzami spotkań 2 lutego.
przez Woj. Radę S. W. przy Sa
mopomocy Chłopskiej w Szcze
cinie.
Jego ambicja w pracy i zapał
w nauce zostały nagrodzone. Woj.
Zarząd Samopomocy Chłopskiej,
zwrócił uwagę na młodego działa
cza 1 postanowił w najbliższj’m
I na sensację, gdyż akademicy podczasie powierzyć Michałowi Ba| wyższyli wynik do 2:0, i z kolei cof- sarabowi stanowisko, Powiatowe
nęłi drużynę pod własną bramkę.
go Inspektora KF przy Pow. Za
Zgierzanie przystąpili do ofensywy.
rządzie ZSCH w Koszalinie albo
. Zdobyli miażdżącą przewagę. Strzew Nowogardzie, (cz).
I lali z daleka i z bliska, jednak wie
le upłynęło minut, nim potrafili
zmusić do kapitulacji bramkarza go' ści Jacka Kowalskiego, grającego w
i tym dniu z niebywałym wyczuciem,
i W trzeciej tercji przewaga Zgie' rzan była bardzo wyraźna. Jedynie
Kowalski uratował drużynę od wyż
szej porażki. Bramki zdobyli: dla
Włókniarzy Olczyk 2, Przytulśki 2,
SZCZECIN, 29.1 (Tel. wł.). Mecz
Kamiński 2, Urbański 1. Dla AZS —
Primke 1, Łącz 1. Sędziowali Wujek pływacki pomiędzy AZS (Szczecin) a
i Foryś z Warszawy. Publiczności po Kolejarzem (Poznań) zakończył się zwy
cięstwem gości 68:64. W meczu piłki
nad 2.000.
wodnej zwyciężyli poznaniacy 2:1 (1:Q).

być uznane. Doskonale popłynął Cir-boński, który nic mając silnej konku
rencji, uzyskał na tym dystansie 2:49,8.
Atak Budziszówny na stary rekord
Banaszewskiej udał się tylko połowicz
nie. Zle się stało, że utalentowana za
wodniczka Wybrzeża nie zaatakowała tego rekordu na przepisowym basenie,
gdzie napewno uzyskałaby na dystansie
400 m st. grzb czas poniżej 6:58. Mimo
uzyskania wyniku 6:44,6 — rekord nic
może być uznany.
Ciekawsze wyniki: 100 m st. dow.
mężczyzn — 1) Marchlewski (Gd) —
1:05 0. 2) Taedlmg (P) — l;05,9.
100 m st. grzb.: 1) Piotrowski (Gd)
— 1:19,6, 2) Czermak (Gd) — 1:25.6;
200 m st. kl.: 1) Cichońskj (Gd) —
2:49 8. 2) Ruchaj (P) — 2:01 6;
400 m st. dow.: 1) Teadling (P)
5:16,5, 2) Marchlewski (Gd) 5:26.9;
100 m st. grzb. kobiet: 1) Budzi
*
szówna (Gd) — 1:30,3, 2) Żurkówna
(P) 1:31,0;
100 m st. dow. kob.: 1) Malicka (P)
1-22.9, 2) Przyborowicz.(P) — 1:P6.9:
400 m st dow. kob.: 1) Bogu-ka
(P) 6:44 5, 2) Budziszówna (Gd) 6:4 4,6
(zawodniczka Wybrzeża płynęła cały
czas stylem grzbietowym), wygrywa
jąc po zaciętej walce o 1/10 sek.
Sztafeta 4 x 100 st. zm. kobiet: 1)
Poznań. 2) Gdańsk.
W meczu piłki wodnej Gdańsk po
konał Poznań 16:0 (2:5). Najlepszym
strzelcem był Gumkowski, który
strzelił 8 bramek.

W 1850 r. rozpoczęła się w Kali
fornii gorączka złota. Wraz z set
kami ludzi, dla których lekki zaro
bek był jedynym sensem życia,
Morrisey powędrował na zachód.
Tu jednak nie bawił się w grzeba
nie za złotym piaskiem. Zaprawio
ny do walk, rozpoczął karierę za
wodowego boksera. Naturalne wa
runki, młodość i wielka wytrzyma
łość przyczyniły się do wielu kolej
nych sukcesów, aż wreszcie pow
stało pytanie, czy mjstrz Sullivan
mógłby oprzeć się ciosom młodego
osiłka.

Mc Cann był ogromnym mężczy
zną, dla którego dzika' walka na go
łe pięści nie była nowością. Dwaj
antagoniści szamotali się po sali,
aż wreszcie przewrócili żelazny
piec. Na podłogę posypaty się roz
żarzone węgle. Wtedy Mc Cann rzu
cił Morriseya na ziemię, przygniótł
Po wielu targach i pertrakta
mu plecy do palącego się węgla i
cjach, obie strony zgodziły się na
bijąc, gdzie popadło, Chciał po pro
rozegranie walki o tytuł. Do spot
stu zapalić rywala. Morrisey wyr kania doszło w 1853 roku w Bo
wał się wreszcie i mimo straszliwe stonie., Każdy z zawodników złożył
go bólu wywołanego dużymi opa po 1.000 dolarów, zwycięzca miał
rzeniami pleców, potrafił po dal
zabrać całą sumę.
szej walce pobić rywala tak, że ten
Pierwszy okres walki wykazał
bez zmysłów runął na ziemię. Od
tej chwili Morrisey panował już zdecydowaną przewagę starego mi
niepodzielnie w Nowym Jorku, ale strza, który, mając kolosalne do
wkrótce jego awanturnicza natura świadczenie z dziesiątek poprzed
zapragnęła nowych przygód.
nich spotkań, trafiał przeciwnika

------ Awans —społeczny
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Nfeniiarodajne
czasy

na nieprzepisowym
basenie

W

szychu

Czasy niemiarodajne z powodu nicprze
pisowyeh wymiarów basenu. 88 m dow.
mężczyzn: 1) Dominas (K) 58.2, 2) Pa.
WROCŁAW, 29.1 (Tel. wł ). W Wal- luch (K) 1:05,8,3) Janiak (AZS) 1:10,1,
brzychu miał się odbyć mecz hokejowy 4) Tautis (AZS) 1:14,0.
o mistrzostwo Ligi pomiędzy Gwardią
88 m klas.: 1) Olejniczak (K) 1:21,
(Kraków) a Włókniarzem. Na zawody
2)
Korytowski (K) 1:22, 3) Zajączkow
te nie przyjechał jednak wyznaczony sę
dzia. obec. tego goście nie zgodzili się ski (AZS) 1:23, 4) Pawelczyk (AZS)
rozgrywać mistrzowskiego spotkania. Za i 1:26,
I

wody towarzyskie zakończyły się zwy
198 rn kl.: 1) Olejniczek (K) 3:24,4,
cięstwem Gwardii 3:2 (0:1, 1:0. 2:1). 2) Zajączkowski (AZS) 3:24,5, 31 Kory,
Dla krakowian bramki zdobili; Cisów- towski (K) 3:28,8, 4) Pawelczyk (AZS)
ski, Kowalski i Koczaba. Dla Włóknin- 3:38,6,
rza: Szlendak i Migacz.
88 m grzb.: 1) Bors (AZS) 1:24, 2)
MASEŁKO NAJLEPSZY
Adamczyk (Kl 1:24,4, 3) Jankowiak
BYDGOSZCZ, 27.1 (Tel. wl.). Polonia
(K) 1:37, 4) Paterski (AZS) 2:00.
(Bytom) — Gwardii (Bydgoszcz) 4:5 (2:1,
5:2, 1:0).
Brak zrozumienia gry zespołowej» kosz
tował
ambitny
zespól Gwardii utratę
punktów na własnym podwórku woboc
kilku tysięcy wiórów w spotkaniu z rów
norzędnym przeciwnikiem, w którego ze
spole odbijał od reszty dobry Masełko
Poloniści grali zespołowo. Kilka dobrze
przeprowadzonych akcji całą piątką za
kończyło się w sumie zdobyciem 6 bra
mek: przez Maselkę (5) i Nikulynowicza.
Palucha i Kolasa po jednej, dta pokona
nych. bramki strzelili: Kaim (2) i Nuszel
jedną.

NA ŚLĄSKU DOPIERO WE WTOREK
SIEMIANOWICE, 29.1 (Tel wl ). Sootkanie o spadek z ligi hokejowej Stal
(Siem.) — Górnik (Myslow.) zostało prze
łożone na wtorek.

jak Chciał. Twarz Morriseya zlana
była krwią, na ciele widniały ślady
wielu ciężkich uderzeń. A mimo to
młody konkurent nie padał na zie
mię. Nadludzka wprost wytrzyma
łość pozwalała mu na przetrwanie
najgorszych ataków Sullivana. "Sta
ry mistrz zaczął wreszcie okazywać
oznaki zmęczenia. Wyczerpał go cią
gły atak i setki ciosów, jakimi czę
stował Morriseya.
BITWA NA RINGU
W 37 rundzie niedawny poszuki
wacz złota postanowił zmienić tak
tykę. Chwycił Sullivana wpół i
przycisnął go do lin tak, że stary
mistrz, przegięty do tyłu, zaczął
tracić oddech. Może straciłby przy
tomność, a może dzika siła Mor
riseya pozbawiłaby go życia, ale
na szczęście sekudanci mistrza
wskoczyli na ring i rodzielili wal
czących. Pomocnicy Morriseya nie
pozostali dłużni. Oni też wskoczyli
między liny i obie partie rozpoczę
ły bójkę. Na ringu zakotłowało się
od kilku walczących. Jeden z se-

Wszystkie konkurencje wygrała dosko
nale zapowiadająca się zawodniczka szcz«
cińska Kochańska.
Panie: 88 ni kl.: 1) Kochańska (AZS)
1:21,8, 2) Gawrońska (AZS) 1:40, 3)
Bielecka (K) 1:45,2, 4) Pałaszkiewicz
(K) 2:07,2,
88 m grzb.: 1) Kochańska (AZS)
1:39,2, 2) Gawrońska (AZS) 1:45,3) 3)
Bielecka (K) 1:46,1,
88 m dow.: 1) Kochańska (AZS)
1:17,2, 2) Bielecka (K) 1:31,0, 3) Ga
wrońska 1:43,6,4) Pałaszkiewicz 2:10.

Sztafc'a mężczyzn 5 x 44 dow. wygrał
AZS 2:25,1.
kundantów Sullivana dostał się w
ręce znacznie silniejszego sekundan
ta Morriseya — Gardnera. Krzyki
o pomoc ściągnęły starego mistrza,
który ujmując się za swym sekun
dantem rozpoczął bójkę z Gardnerem. W międzyczasie Morrisey po
wrócił do swego rogu, a sędzia
spotkania Allaire wydał komendę
„czas“. Sullivan, rozogniony bójką,
nie usłyszał komendy i dalej okła
dał Gardnera.
Wtedy sędzia wydał jedyną chy
ba w historii boksu decyzję: zwy
ciężył Morrisey przez dyskwalifi
kację, gdyż Sullivan nie stawił się
na środku ringu w przepisanej po
komendzie „czas“ ilości sekund! '

Mistrz Morrisey, jak już widzie
liśmy, z niejednego pieca jadał
chleb. Tytuł najsilniejszego człowie
k-a Ameryki postanowił więc wyko
rzystać i do innych celów. Czy war
to męczyć się w ciężkiej walce o
kilka nawet tysięcy dolarów, skoro
można zarobić łatwiej i szybciej?
(D. c. rt.J
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Cracovia zwycięża Kolejarza Poznań
ŁYSKAWICZNY i skuteczny re
wanż wzięła w Lidze Koszyko
wej Spójnia łódzka nad swym
niedawnym pogromcą Kolejarzem
z Ostrowa. Również ŁKS Włókniarz
pomścił poniesioną w Ostrowiu po
rażkę, gromiąc Kolejarzy w drugim
meczu 56:35. W sumie więc gościn
ne występy w Łodzi przyniosły ostro,
wianom dwie wysokie porażki. Rów
nież wyjazd Kolejarza Poznań do
Krakowa nie wypad! najlepiej. Kole
jarze wygrali wprawdz:e z Gwardią
(Kraków), ale zademonstrowali sła
by poziom, a w drugim meczu z Cracovią grając jeszcze słabiej, stracili
punkt. Po niedzielnych rozgrywkach
góra tabeli nie zmieniła zupełnie ukła
du, a tylko w dolo notujemy małe
przegrupowania.

В

TABELA
1. Spójnia Gdańsk (1) 11
2. Kolejarz Pozn. (2) 14
3. AZS Warszawa (3) 12
4. Spójnia Łódź (4) 11
5. Gwardia Kr. (5)
11
6. Zw. Warta P. (6) 13
7. ŁKS Wlókn. (7) 12
8. Kolejarz Toruń (9) 13
9. Kolejarz Ostr. (8) 12
10. Ogn. Cracovia (11) 10
11. AZS Kraków (10) 11
12. Stal Swiętochł. (12) 10
PEWNE ZWYCIĘSTWO

AZS

10:1
10:4
9:3
9:2
6:5
6:7
5:7
4:9
4:8
3:7
3:8
1:9

469:355
643:557
604:453
644:532
432:386
529:576
584:571
596:626
376:497
374:412
333:431
373:533

WARSZAWA

WARSZAWA, 29.1 (Tel. wl). AZS W-wa —
Zw. Warta Poznań 66:32 (24:14). Już pierwsze minuty gry zawiodły licznie zebraną
publiczność. Obie drużyny złożone pra
wie wyłącznie z: młodych zawodników,
zamiast popisać się nowoczesną koszykówką, nawet w zmniejszonym wydaniu,
zastosowały grę wybitnie pozycyjną —
w tym zwłabez szybkości. Celowała
1
szcza Warta, która na dobitek nie przeprowadzała nawet zmian pozycji między
obrońcami. Wprawdzie czym bliżej było
końca meczu i nawet Jeszcze w I poło
wie, gra się ożywiła, nabrała szybkości,
przede wszystkim dlatego, że akademicy
uzyskawszy zdecydowaną przewagę za
częli grać mniej ostrożnie. Ogólne jed
nak wrażenie po tym spotkaniu nie może
być zwłaszcza dla Warty pozytywne.
Warciarze. z których trudno specjalnie
kogoś wyróżnić, nie przypadli do gustu
publiczności
przez
zbytnie
szafowanie
rękami w starciach z przeciwnikiem, aka
demicy grali natomiast bardziej fair.
Zwycięstwo AZS-u mogło być jeszcze
wyższe, gdyby nie.slabą dyspozycja slrza
Iowa i nerwowość Karpińskiego. Zaprze
paści! on w I poi. szereg murowanych
sytuacji podkoszowych.
Przebieg gry był dość Jednostronny,
goście ani razu nie zdołali poważnie
zagrozić AZ9 owi.
Najlepszym graczem na boisku był Bar
tosiewlcz a oprócz niego z AZS-u — wy
różnić należy Nlcińskiego i Dobruckiego.
Grą Warty dyrygował Dylewicz a lepsze
od swych kolegów momenty miał jeszcze
Klewenhagen.
Punkty dla AZS zdobyli: Kamiński 18,
Bartosiewicz — 18, Niciński i Dobrucki —
po 10, Popławski M. — 5, Popławski Z. —
4 I Olesiewicz — 1; dla Warty: Dylewicz
8, Kubicki — 2, Klewenhagen — 4. Wybie
ralski — 8. Szymura — 4 i Golimowski 6
Sędziowali Seifert (Kraków) i Pachla
(Warszawa).

faktem jest jednak, że zagrali oni do wodników i to pozwoliło Kolejarzowi nad
przerwy grubo poniżej swych możliwo robić dużą różnicę punktów. W drużynie
ści i dali się .w tym czasie zdublować zwycięzców wyróżnił się Pawlak, który
zdobył 33 pkt.
przeciwnikowi.
Sędziowali: Ujma (Warszawa) i' Pio
Po przerwie udało się Gwardii wydatnie odrobić dystans, ale na wyrównańie trowski (Kraków).
W niedzielę IKS Włókniarz bez więk
brakło już czasu. W tym okresie Koiejarze grali ostro, protestowali bez uzasad- szego wysiłku zmusił Kolejarzy do kapi
nionej przyczyny. Poziom zawodów po tulacji, wygrywając z nimi 56:35 (25:14).
Gra nie ciekawa i pozbawiona emocji,
przerwie byl jednak lepszy.
ponieważ przez cały czas gospodarze
Punkty dla zwycięzców, u których wyprowadzili z różnicę kilku punktów. JeKoiaśniewski
i
różnili się: Grzechowiak,
dynie po zmianie stron gra ożywiła się,
Jarczyński zdobyli: Kolaśniewski 17, Grzegdy gościom udało się po kilku slrzachowiak 12, Małysiak 8, Fęglorski 5 i Jar
lach :zdobyć punkty. Wynik 28:27 trwał
czyński 2. Dla Gwardii: Dąbrowskii 16,
jednak
krótko.
Gospodarze
ponownie
Kowa ówka 9, Ariet i Pawlik po 6, Wój1
przejęli inicjatywę w swe ręce, kończąc
cik i „Asiu" po 2 i Paszkowski 1.
mejz wysokim zwycięstwem.
Sędziowali Twardo z Warszawy I J.
Punkty zdobyli dla zwycięzców: Macie
Seifert zamiast Czekalskiego (tódż), któ- jewski 17, Żyliński 11, Barszczewski 9, Ury spóźnił się o godzinę m ten mecz
latowski 8, Kozłowski 6, Waligórski 3, W!
i
W drugim meczu Kolejarzowi tylko raz śniewski 2. Dla pokonanych: Kolaśniew
jeden udało się zdobyć prowadzenie ski II i Grzęda po 9, Słupianek 7, Garprzez strzelenie pierwszego kosza Póź barek 5, Sitek i Cieluch po 2 oraz Sitaniej Cracovia była stało w przewadze, a rek 1. Sędziowali: Piotrowski (Kraków) I
grając równic ambitnie jak dobrze tak Ujma (Warszawa).
tycznie uzyskała zasłużone zwycięs'wo.
ZWYCIĘSTWO LIDERA TABELI
Msjwlększy w nim udział mieli Laska, Pa
cuła I młodszy Ciesielski, z których pierw
GDAŃSK, 29.1. (Tel. wł.) — Spój
szy zdobył 9 pkt. i dwaj następni pó 8.
Pozostałe zdobyli: ludzik- 6, oraz Ciesiel nia Gdańsk — AZS Kraków 39:11
ski I i Bętkowski po 5.
(13:9).
Dla Kolejarza strzelcami by’i: Grzecho
wiak 13, Kolaśniewski1 11, Jarczyński 8,
Matysiak 3, Fęgierski i2 I Bajer 1.
Sędziowali: Twardo Ii Czekalski.

KOLEJARZ TORUŃ

ZNÓW

ZWYCIĘŻA

TORUŃ, 28.1 (Tol. wł.). Kolejarz (Toruń)
AZS (Kraków) 57:2» (24:14).

Zespól AZS zaprezentował się w Toru
niu bardzo słabo. Goście mieli w swoim
zespole tylko jednego pełnowartościo
wego zawodnika,
którym był
groźny
strzelec
Kozdrój.
Toruńczycy
poczynili
kilka zmian w swojej drużynie, które wy
szły im na dobre. Rutynowany Zbigniew
Stefanowicz został cofnięty do obrony
przez co zagrania defensywne toruńczyków
uległy
dalszemu sccmontowaniu.
Gliński przeszedł do ataku, gdzie byl
najlepszym strzelcem w tym meczu. Dru
żyna toruńska wykazała znaczną popra
wę w rzutach, przewyższała AZS pod każ
dym względem i ani przez chwilę nie
oddala inicjatywy w ręce gości.
Punkty dla zwycięzców zdobyli: Gliński
1»,. Frankiewicz 13, Lech Stefanowicz 11,
Koszecki 8, Karczewski 5, Betlejemski 1.
Dla pokonanych: Kozdrój 14, Wołowiec 4,
Lipiński 4, Łysakowski 3, Obuchowicz
Kowalski 2. W sumie mecz byl na
bym poziomie.

W pierwszej połowie gra stała na
słabym poziomie. Zespół krakowski
zupełnie zablokował napad gospoda
rzy, nie dopuszczając ich do strzału.
W spotkaniu tym zanosiło się na gru
bą sensację, gdyż w pierwszych minu
tach AZS narzucił bardzo silne tem
po, prowadząc 8:0. Technicznie lepsi
zawodnicy Spójni powoli wyrównali,
zapewniając sobie do przerwy nie
znaczną przewagę. W drugiej poło
wie goście opadli z sił, a grający w
silnym tempie koszykarze Spójni roz
poczęli bombardowanie przeciwnika.
W drugiej połowie AZS uzyskał jedy
nie 2 pkt.
osobistych“.
Łupem punktowym podzieli się w
Spójni: Lclonkiewicz 15, Wojtowicz
11, Markowski I — 7 oraz Markowski II i Brzozowski — po 3. Dla
AZS: Kozdroj — 7, Łysakowski — 2
oraz Helocher — 2.

ZWARTA niedziela ligowa za Kronberg (W) przegra! z Grządziepaśników przyniosła war lewskim. Poznaniak szybką kontrą
uwolnił się z parteru; w 4 min. 47
szawskiemu Związkowcowi Skrze
remis z poznańskim Kolejarzem, sek. Grżądzielcwsk emu dobrze wy
co przy równoczesnym wysokim chodzi rzut biodrowy i przez ziarna-'
zwycięstwie Stali Nowy Bytom nie mostu kładzie Kronberga na ło
zrównało warszawian z nowo-by- patki. W piórkowej spotkali się dwaj
tomianami w tabeli zarówno pod starzy rutyniarze: Sawka (W) i
względem zdobytych punktów me Kauch. Zwyciężył na punkty war
czowych, jak i w poszczególnych szawianin. W lekkiej walczyli Wiciak
z Jakubowiczem; w ciągu pierwszych
walkach.
Gwardia łódzka uzyskała zwy 6 min. nie zaznaczyła się przewaga
cięstwo nad wrocławską Stalą, żadnego z zawodn ków, następnie po
losowaniu Wiciak przechodzi do przy
przy czym 2 pkt. zdobyła bez wal
musowego parteru, gdzie uzyskuje
ki. W meczu krakowskim pomię
lekką przewagę. Po zmianie Jakubo
dzy miejscowym Związkowcem Le
wicz z powodzeniem kontruje, wyrów
gią 1 myslowicką Stalą, niespo
nując. Lekka przewaga Wiciaka w
dzianką była porażka Wrony, co
pozycji stojącej powinna była zapew
jednak nie odebrało zwycięstwa
nić mu zwycięstwo, ale sędziowie
drużynie mysłowickiej.
ogłaszają zwycięstwo Jakubowicza.
Sta! Nowy Bytom powtórzyła re
W półśredniej, po bozpunktowej w
kord Związkowca Skry, zwycięża pierwszym starciu walce, kiedy do
jąc do „zera“ najsłabszą zresztą przymusowego parteru dostaje się
drużynę ligową, bydgoską Gwar Mielczak (P), warszawianin Marków
dię.
ski, nie daje mu chwili wytchnienia;
w końcówce przewagę uzyskuje Miel
TABELA
czak, wygrywając walkę na punkty.
W
średniej Reda (W) pokonał Kraw
1) Związk. Skra W-wa 4 7:1 22:10
2) Stal Nowy Bytom
4 7:1 22:10 czyka; cenne 3 pkt. uzyskał warsza
wianin wówczas, kiedy poznaniak był
3) Kolejarz Poznań
4 6:2 18:14
w
przymusowym parterze. W półcięż
4) Związk. Siła Mysi. 4 6:2 18:14
ki ej Sy recki (W) przegrał z Nowa
5) Gwardia Łódź
4 4:4 17:15
czykiem. W ciężkiej Szajcwski (W)
6) Związk. Legia Kr.
4 2:6 15:17
rozłożył Lcitgebera na łopatki w 3
7) Sta! Wrocław
4 0:8 12:20 min. 3 sek.!
8) Gwardia Bydgoszcz 4 0:8 4:28
O ZWYCIĘSTWIE ZDECYDOWAŁA
REMIS ZWIĄZKOWCA SKRY
W. PIÓRKOWA
Z KOLEJARZEM
LODŹ, 29.1. (Tel. wł.) Łódzka Gwar
W Warszawie miejscowy Związko dia pokonała wrocławską. Stal 5:3.
wiec Skra zremisował z Kolejarzem Wyniki; (na pierwszym miejscu za
Poznań 4:4.
wodnicy Gwardii) musza — Bedna
Wyniki; w muszej spotkali się Ro rek zmierzył się z młodym, utalen
kita CW) i Nikodemski, Popularny towanym ślązakiem Gorgolem. Tak
Antoś atakuje z miejsca i już w 1 tyka i technika wzięły tu górę i ło
min. przeprowadza przeciwnika w t.yl dzianin wygrał na punkty. W kogu
ny pas, następnie trzyma go w po ciej Nowęk w 11 min. 20 sek. prze
zycji parterowej, a w 1 min. 50 sek. grał ze Smulcm przez złamanie mo
kładzie go na łopatki. W kogtfciej — stu. W piórkowej Ignaszewśki w 10

C

И

Sędziował mgr Kowalski i Balcer z Po
znania. Widzów około 1.500.

min. 35 aek. przygwoździł do maty
Koniecznego przez złamanie mostu
z przymusowego parteru. W lekkiej
walka trwała 5 min. 8 sek. Świętosławski przerzutem przez ramię po
łożył na łopatki Olcksińskiego. W
półśredniej Kromer przegrał z Krysz
malskim Edm. W średniej Matusiak
po ładnej walce wygrał z Barłogiem.
W półciężkiej Lenart w 6 min. 20
sek. zwyciężył Majewicza. W ciężkiej
Kawał przegrał na punkty z Teodo
rem Kryszmalskim.

ГОКЛЙКА WRONY

KRAKdw, 29.1. (Tel. wł.) Związ
kowiec Siła Mysłowice — Związko
wiec Kraków 5:3. Niczym nieuspra
wiedliwiona nieobecność na starcie
Bajorka przechyliła szanse zwycię
stwa na korzyść mysłowiczan, któ
rych zawodnik Ziętek zdobył łatwo,
bo w. o. punkt w wadze półciężkiej.
Punkt ten choćby tylko z racji ruty
ny Bajorka powinien przypaść gospo
darzom. Mieli oni najlepszych za
wodników w świderskim, Ryszcie 1
Strużyku. Ostatni górując przez cały
czas nad przeciwnikiem przegrał w
ostatnich sekundach 15-to minutowej
walki przez położenie na łopatki.
W zespole drużynowego mistrza
Polski najlepszymi byli: doskonały
technicznie Tobola i Gołaś, który wal
kę ze Zmarzem rozstrzygnął w pół
torej minuty, zmuszając krakowian’,
na do poddania się.
Wyniki (na pierwszym miejscu za
wodnicy śląscy): musza — Wrona
przegrał w 3 min. ze świderskim:
kogucia — Gądzik zdobył punkt w.o.
wskutek nadwagi Gibasa, (walka to
warzyska zakończyła się zwycię
stwem Gądzika); piórkowa — Tobo
la — pokonał w 11 min. Rysztę, lek
ka — Szklorz zwyciężył Strużyka;
półśrednia — Nawrot uległ Grosowi;
Gołaś pokonał Zmarz.a.;
średnia •
- Ziętek zdobył punkt
półciężka
w. o.; ciężka — Urgacz przegra! i
Głowiakiem.

W BYDGOSZCZY DO „ZERA“
BYDGOSZCZ, 29 1 Stal (N. Bytom)
— Gwardia (Bdg.) 8:0. Niekomphtny. zespół Gwardii również w czwartym
spotkaniu ligowym uległ z.rleCJ rlnwo’ "'
silnej drużynie Stali 0:8 G oście prow <
dzili .przed meczem 2:0 z. uzyskanych w.
o. w w. koguciej i ciężkiej.
Wyniki (na I m. Stal): w muszej
Zuber w 8 m. przez złamanie mostks
pokonał Chabowskiego; w koguciej Kiszel w walce towarzyskiej w 5 m. poło
żył na łopatki Czajkowskiego. Najład
niejszą walkę stoczyli w piórkowej Marcok z Betańskim. Młody Gwardzista bro
nił się dzielnie przed atakami rutynowanego Ślęzaka, który po 15 ni. emocjo,
nujęcej' walce, uzyskał jednogłośne «wyctęśtwo punktowe. Kusz w w. lekkiej w
6,5 ni. przerzutem przez biodro zwyciężył Rezińskiego II.
W półśredniej Kuligowski I położył
na łopatki Rezińskiego I w 5 ni., w średniej Kuligowski II ledwie w 45 sek. przy
gwoździł do maty Cichego. Zgry-zkowi w
półciężkiej poddał się z powodu kont,
zji w 4,5 m. Wierciński. Berkowy w cięż
kiej zdobył punkty w. o.

ECZ o wejście do II ligi bokser sais mi treningowymi. W tych wa- Mysłowicach i lekarz nie dopuścił go
skiej między Legią i Kolejarzem ' runkach trudno jest oczcklwać od clo walki. Wocka nie mógł znaleźć bu
Olsztyn nie ściągnął do sali Ogniska 1 pięściarzy olsztyńskich przyjemnych tów rozmiaru 45 i wyszedł na ring w
. ŁÓDŹ, 29.1 (Ttel. wl). Kolejarz (Ostrów) zbyt wielu widzów. Oba zespoły nie od-! nludicdzlantk. (gw),
skarpetkach (!). Z faktem tym nie clicial
przegrał wysoko z łódzką Spójnią 43:64 grywają w 1 grupie poważniejszej roli,
się zgodzić sędzia, ogłaszając w. o. dla
(15:27). Goście byli zespotólTi <f “Klasę
LUBLINIANKA'
—
gorszym. W pierwszej połowie meczu a walka toczyła się tylko o III miejsce
Klimeekiego. Z 6 walk, 5 było na do
GWARDIA (RZESZÓW) 10.o
Spójnia prowadziła już 14:1. Po przerwie w tabeli. Zwyciężyła Legia 13:3.
brym poziomie. Jedynie, walka w śred
gospodarze wypróbowywali młodych zaOlsztyn w boksie polskim jest praw
RZESZÓW, 29.1 (Tel. wl ). Lublinian niej odbiegała od pozostałych. W druży
dziwym kopciuszkiem. Nigdy jeszcze ka — Gwardia (Rzeszów) 10:(r. W zanie Budowlanych doskonale zaprezento
jego reprezentanci nie potrafili wywal wodach bokserskich o wejście do I Ligi
wali się Brzeziński i Maciejewski, de
czyć sobie miejsca na listach II) najlep Lublinianka umocniła pozycję, stając się
monstrując boks w najlepszym wydaniu.
szych bokserów, chociaż właśnie nie
prawie pewnym mistrzem grupy I. Walki Zespół Gwardii był wyrównany.
dzielne spotkanie wykazało, że jeden
stały na doln ym poziomie, przy czym za
G0UFA III
olsz>tyniak zasługuje na to wyróżnieniewodnicy Lublinianki odznaczali się lep 1) Gwardia, Wroclaw
4
23: 7
2
ZAKOPANE. W dalszym ciągu zimowych Jest nim 2‘1-letni Wójcikicwicz, bokser
18:14
2
2
szym przygotowaniem technicznym i lep 2) Budowrani, Mysłowice
mistrzostw wojsk lotniczych odbył się wagi półciężkiej, który na 24 stoczone
2
5:25
0
5) Gwardia, Kraków
szą kondycją.
slalom-gigant z Gubałówki. Na trasie znaj walki zanotował jeden poważny sukces,
Wyniki (na I ni. zawodnicy Lublinian
SPÓJNIA (TCZEW) —
dowało się 12 bramek. Udział wzięło 35 jakim było zwycięstwo nad Rudzkim, a
ki): w muszej Kukier wygrywa wysoko z
ZWIĄZKOWIEC (CH) 10:6
zawodników, przy czym połowa uczest w dwudziestej piątej pokonał zdecydo
Leszczycem, w koguciej Baran odnosi
TCZEW, 29.1 (Teł. wł.). W meczu o
ników ubiegała się o odznakę zjazdową wanie Rysia (Legia), który już od kil
nieznaczne
zwycięstwo
nad
Jabłońskim.
wejście
do II Ligi Spójnia (Tczew) poPZN. Warunki zjazdu były dość ciężkie, ze ku lat startuje ź powodzeniem w naj
SENSACJA W KRAKOWIE
W piórkowej Choina został zdy.kwalifi konała na swoim terenie Związkowiec
cięższych
kategoriach.
względu
na
częściowe
oblodzenie
trasy.
CRACOVIA WYGRYWA
kowany w 3 r. w walce z DobrosieL kim, (Chełmża) 10:6. Przyczyną porażki była
Pierwsze miejsce zajął Tomaszewski —
Z KOLEJARZEM POZNAŃ
TALENT Z BOŻEJ ŁASKI
W
lekkiej Kazimierczuk odniósł zwycię dyskwalifikacja Pal niskiego w półcięż.
2:39,5, przed Horzempę — 2:43,0 I Wójci
KRAKÓW, 29.1 (Teł. wl.). Kolejarz (PoWójcikicwicz, walczący z odwrotnej po stwo nad zdyskwalifikowanym w 3 r. klej, który zadał zbyt niskie uderzenie
kiem
—
2:44,5.
«nań) — Gwardia 44:42 (24:12). Kolejarz
zycji, dysponuje bardzo siliiym lewym Krowiakiem. W półśredniej Zieliński Grzywaczowi.
W zawodach łyżwiarskich, w jeżdzie fi
(Poznań) — Cracovia 58:41 (16:20).
prostym i wielką ambicją. Nie wiele jesz przegrał wysoko z .dobrze zapowiadają
Papierowe szanse przemawialy za zwy- gurowej startowało 22 lotników: 1) Sosiń
Wyniki techniczne (na I ni. gospoda
cze umie, nie, potrafi tańczyć w ringu, cym się Wiszem. W średniej Trzęsowski rze): Jnstka po najładniejszej walce dnia
cięstwem Gwardii l porażką Cracovii w ski, 2) Bieranowski, 3) Ziemba.
meczach przeciwko poznańskiemu Kolejao kontrach tylko słyszał, że coś takiego wygrywa przez, tko. w 3 r. z Kościółkiem. wypunktował Sylwestra, w koguciej
konkurencje rozegrano
Jako ostatnie
rzowi. Jak widzimy stalo się odwtotnie.
istnieje, ale jest naprawd:
naprawdę wspaniałym W półciężkiej Kotkowski oddaje punkty Gelb.ar przegrał z. Zielińskim, w piórko
Ile o tym zadecydował układ spotkań, w turniej pingpongowy craz finały turniemateriałem
i
byłoby
dobrze, gdyby w. o. Kaczorowskiemu ż powodu niedo wej Serafin wygrał w 3 starciu przez
którym na pierwszy ogień poszli gwar ju hokejowego. W turnieju pingpongoZygmunt Pasternak, Otwock. Mecz piłka
I
’
ZB
zainteresował
się
nim.
dziści trudno ocenić. Trudno także oce wym pierwsze miejsce zająl kpt. Charli agi. W ciężkiej Stec wygrał na skutek dyskwalifikację z Palińskim II.
ski Polska — Węgry, odbył się w r. 1948
w meczu z Rysiem odniósł zdecydo- poddania się w 2 г. Botka.
nić w jakim stopniu respekt przed groź
Na dobrym poziomic stała walka w w Warszawie, zakończył się wynikiem
liński, 2) ppor. Mazurek, 3) ppor, Olszyną piątką Kolejarza: śmigielski, Matysiak,
wime zwycięstwo głównie dzięki potężWidzów ponad 3 tys. Sędziowali: w lekkiej, w której Renas przegrał nie- 2:6 (1:3).
Grzechowiak, Kolaśniewski i Jarczyński cki. W grze podwójnej zwyciężyli kpt.
nyńi dyszlom, którymi rozbijał gardę
Stanisław Slupocki, Flock. 1. Jak wyżej.
osłabił boj-.Jwość młodych gwardzistów Charliński I por. Wojewódzki.
ringu ’Fedorowicz (Śl.), na punkty Bog- znacznie z Wąsikiem. W półśredniej 2. Rekordy świata v/ chodzie: 5.000 m —
wojskowego.
danowicz (Kr.), Łukaszewski (Śk) i La. Gwizdalski uległ na punkty Nitzlerowi. Hardmo (Szwecja) 20:26.0; 10 km—Fiardmo
W sumie spotkanie wygrała Legia
W średniej Rogalski, po wyrównanej wal (Szwecjo) 42:39,6;; 15 km — Paraschiyescu
koniski (W-wa). (Dr)
13:3, a tym samym zajęła pewne trze
cc, wypunktował Dornipwicza. W półcięż (Rumunia) 1;08:28,0;: 50 km — Liepaskalls
cie miejsce w grupie I-ej.
GRUPA I
kiej Grzywacz wygrał w drugim starciu (ZSRR) 2:28:32.4; 50 km — Whitleck (Anglia)
3
6 35:13
Wyniki: w muszej Szulini (L.) poko- 1) Lublinianka
nn skutek dyskwalifikacji Paliń<kicgo 4;30:41,0. Najlepszy wynik w maratonie
3
4
29:19
2) Gwardia, Rźęszów
uzyskał Nurmi (Finlandia) 2:36:54,6.
nał przez tko w I r. Kopisa (K), w koSłowikowski zdobył dla
25:23 W ciężkiej
3
2
3) Logia, Warszawa
3. Dotychczas odbyto się 18 międzypań
Spójnia Mar.
K©l. Polonia 32:19
gucicj Kubowicz (L) zdobył 2 pkt. wo., 4) Kolejarz, Olsztyn
7:41 Spójni punkty w. o. z powodu niesta stwowych
3
0
moczy lekkoatletycznych pol
’OSTATNIM spotkaniu o mistrzostwo żs regulaminowo uprawnia on do starto gdyż jego przeciwnik Michalski miał
skiej reprezentacji kobiecej.
wienia s>‘ę przeciwnika.
GWARDIA (WR)
SKS Sokół, Mnła Wieś. W Klasie Pań
/ stolicy koszykarki Spójni Mar. po wania w rozgrywkach półfinałowych mi- 300 gr. nadwagi.
BUDOWLAMI
W ringu sędziował Derda (Poznań)
stwowej punktuje się zwycięstwo — 3 pkt.,
konały Kol. Polonię 32:19 (20:11). strzoslw Polski (oprócz drużyny'- mistrza)
W piórkowej Kwiecień (L) zremiso(MYSŁ.) 12:4
Publiczności
2
tys.
remis - 1 pkt . porażka 0 pkt. 2. Powieść
Poziom spotkania byl średni, oba ze Porażka Polonii spowodowała, że drugie
WOCKA NIE MÓGŁ ZNALEŹĆ
wał po żywej walce z Zazdrościńskim
społy nie wykazały swych pełnych umie- miejsce w tabeli, zresztą zupełnie zasłu
może być zmyślona, ale 3 zeszyty to nie
GRUPA
IV
BUTÓW
jęlnoścl Jakimi rozporządzają.
Zawiodła żenie choć tylko lepszym stosunkiem ko (K), w lekkiej Żygliński (L) znokautoco za mato. Za pozdrowienia dziękujemy.
20:V
2
2
wał już w I r. Mikołajewskiego (K),
zwłaszcza dyspozycja 'Strzałowa, mimo że szy, zdobyty koszykarki AZS-u.
Janusi Matusewlci, Szczecinek. WysłaWROCŁAW, 29.1 (Tel. wł.). Gwardia 1) Związkowiec, Chełmża
16:1« . liśmy.
2
2
2) Spójnia. Tczew •
Spójnia zaprodukowala kilka ładnych za
Przypuszczać jednak należy, że Polonia w półśredniej Kwaśniewski (L) pokonał
(K
r.)
—
Budowlani
(Mysi,)
12:4.
12:20
2
2
3) Gwardia, Koszalin
strzałami, zostanie przez PZKS9 jako trzecia dru
Władysław Białkowski, Żeberdowo. Jak
grań,
zakończonych celnymi
przez tko. w II r. Szewczykowskiego
Wyniki (na I ni. gwardziści): w mu
Akcje Polonistek ograniczały się raczoj żyna slolicy, również dopuszczona do
wyżej.
do strzałów z póldystansu, w których ce- tych rozgrywek — co jej się słusznie na (K) , w średniej Masiarck (L) wygrał szej Kasperczak wygrał w. o., gd. ż le
Stanlslnw Mocydlarz, Wrocław. Mecz o
ELIMINACJE
wo., gdyż lekarz nie dopuścił do walki karz. zabronił startować Zadorze, w kogu
lowala zwłaszcza Jaźnicka, jednak ze leży.
wejście do ligi Lechia — Szombierki od
GIMNASTYCZEK CSL
był się 12 września 1948 r. w Gdańsku I
szkodą dla własnej drużyny, gdyż dopro
Punkty dla Spójni Mar. zdobyły: Rogow- Rudzińskiego (K), w półciężkiej Ryś
ciej Kargol wygrał z Breklercm II, w
wadzenie gry do pozycji podkoszowych ska — 12, Dziak — 8, Kowalczyk
Z
udziałem
35 najlepszych zawo- zakończy! się zwycięstwem Lechii 4:1 (1:0).
6 i (L) przegrał na pkt. z Wójcikiewiczem
piórkowej Kaflowski przegrał z Brzezin,
mogło dać Polonii większe możliwości u- oraz Wojewódzka, Parszniak i Pachtowa |
(K) i w ciężkiej Gościański (L) zno skim, w lekkiej Symonowicz wygrał z dniczck CSR odbyły się w Pardubi
zyskania lepszego rezultatu.
po 2; dla Polonii: Kamecka — 8, jaźni- I
Pismo sportowo ZMP. Redaguje Komitet
Spójnia — mistrz Polski z 1948 i 1949 Г., cka — 5, Peters L. — 4 i Nowachowicz kautował w I r. ciosem w żołądek Za Breklerem I, w półśredniej Kupisz prze cach eliminacyjne zawody gimna
Nakładem Spółdzielni
styczne, przed mistrzostwami świata.
która po raz trzeci z rzędu zdobyte mi- 2 punkty.
lewskiego (K).
grał z Maciejewskim, w średniej Brzezi- Zawody wykazały wysoki poziom u- Wydawnlczo-Ośwlatowej „Czytelnik"
strzostwo Warszawy, mimo braku TkaSędziowali — Szymański i Szeremeta,
Redakcja: Warszawa, ul. Mokotowski I
cha wygrał z Koziolem, w półciężkiej
czyk, była zespołem bezwzględnie lep
przed- ZŁE WARUNKI
Ostateczna tabelka mistrzostw
i
czestniczek eliminacji, które wg zda
tel. 8.70-03, 8.70-01, 8.82-31
szym I zbytnio się nie wysilając wygrała stawia się następująco:
Bokserzy olsztyńscy skarżyli się Urbanowicz wygrał przez, tko. w 2 r. z nia czechosłowackich fachowców, są
skrz. poczt. 181
zasłużenie.
4:0
4
14«: 8«
1) Spójnia Mar.
Administracja (dział pronumeraty):
nam po meczu na warunki, w jakich Kurdzielem, a w ciężkiej Klintecki wy już doskonale przygotowane do mi
W mistrzowskim zespole wyróżniły się
116:162
4
1:5
2) AZS W-wa
Warszawa, PI. Trzech Krzyży 16, tel- 8.20-2«
pracują. Jedyna, będąca w ich dy grał w. o., gdyż sędzia ringowy nie do strzostw.
Rogowska, Kowalczyk i Dziak, w Polonii,
1:5
5) Kol. Fotouia
4
»2:155
Konto P. K. O. 1-5095
puścił
Wockę
do
walki
z
powodu
braku
jak zwykle Jaźnicka i Kamecka, które tym
spozycji sala do treningów nie jest
W eliminacjach zwyciężyła Hon- Prenumerata miesięczna wynosi zł 100.—
meczu
drużyn
razem zdołały się ustrzec przed opuszcze
W mistrzowskim
męskich
opalana, nic więc dziwnego, że w obuwia. (Czy to nie jest niedbalstwo cova 95,9 pkt. przed Splichalovą — Kwartalnie........................................ zł 500
niem boiska za 4 przewinienią osobiste— Spójnia Mar., po ciekawej i wyrównanej
klubu? przyp. Red.).
po uprzednim wpłaceniu na konto P. K
93,31 pkt. i Silhanovą — 92,79 pkt.
grze, wygrała z AZS I B 33:30 (16:21). W okresie silnych mrozów nie było mo
co ostatnio było już prawie regułą.
Nr 1 — 3005
Walki prowadził Twardowski (Ł).
Spotkanie powyższe decydowało już pierwszej połowie meczu ambitny zespól wy o jakiejkolwiek racjonalnej za
Przed wyjazdem do Bazylei, gdzie Przy każdo) wplaclo nałoży podać
nie o tytule mistrza, który jeszcze ty. akademików uzyskał przewagę, jednak prawie.
Punktowali: Bielewicz (Pozn.), Sikorski odbędą się tegoroczne mistrzostwa kladnie col wpłaty na odwrocie prze
dzień temu, po zwycięstwie AZS nad Po- lepsza technicznie drużyna Spójni prze
Młodzież olsztyńska garnie się do (Ł) i Misiorny (Pozn.).
świata. 15 najlepszych gimnastyczek Cena ogłoszeń: 50 mm X 1 łam =
lonią byt przesądzony na korzyść Spójni jęła po przerwie inicjatywę. Na 5 min.
Goście stracili 4 pkt. bez walk, gdyż zgrupowanych będzie jeszcze na o- Złożono w Drukarni ZMP, W»'
a o drugim miejscu w tabeli. Ewentualne I przed końcem meczu wynik brzmial 30:30. boksu, kluby jednak nie dysponują
Odbito w Drukarni „Czytelnik N
bowiem zwycięstwo Polonistek dawało j jednak końcowy zryw Spójni przyniósł ani odpowiednimi trenerami, ani też I Zadora uległ wypadkowi przy pracy w | bozie kondycyjnym w Pradze.
REWANŻ ŁODZIAN
NAD KOLEJARZEM OSTRÓW

Lotnicy
nn ncrtncli i lodzie

M

Koszykarki ukończył? mistrzostwa

W

im wicemistrzowski tytuł — o tyle ważny,

jej zasłużone zwycięstwo.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Atak śląskich „kombinatorów
»

J. D. Krzeptouikl
mistrz Polski w kombinacji
norweskiej

Leopold Tajner
zdobył niespodziewanie wicemi
strzostwo Polski w kombinacji
norweskiej

ZAKOPANE, 26.1 (Tel. wł ). — To
był najpiękniejszy skok jaki widziałem
pc wojnie — powiedział Orlewicz po
czwartkowym konkursie skoków do
kombinacji.
Miał na myśli skok Jana Kuli w pierw
sz.ej kolejce. Pierwszy też raz po woj
nie, skoczek polski otrzymał notę za styl
18,5 punktów. Tak wysoką notę otrzy
mał Kula zasłużenie.
Piękno lotu Kuli dojrzewa z dnia na
dzień. Co więcej, tak piękny styl potra
fi on rozwinąć przy skokach na odle
głość. Przecież Kula pobił długością sko
ku swoich rywali we wszystkich trzech
kolejkach. Zatem intensywne wybicie
nie psuje mu harmonii lotu.Kula poszedł w skokach na całego,
chcąc nadrobić 13,7 punktów, które
stracił w biegu na 18 km do Tajnera.
Tajner jednak okazał się naprawdę kla
sowym kombinatorem i w skokach po
bił nawet Krzeptowskiego tracąc do
Kuli 10,5 pkt. Tak więc 3,2 pkt. prze
wagi, zapewniło Tajnerowi II miejsceZdaje się, że to drugie miejsce Śląska
w kombinacji norweskiej przejdzie do
tradycji: W roku ubiegłym bowiem re
welacyjnym wicemistrzem Polski był
Antoni Wieczorek ze Szczyrku. W kon
kurencjach klasycznych Śląsk napiera
na Zakopane nie na żarty. W pierwszej
dziesiątce kombinatorów klasycznych
znalazło się w tym roku 5 ślązaków. Na
swoje „wytłumaczenie“ Zakopane, ma
fakt nieobecności Kwapienia, Bukow
skiego, Fronka i Kowalskiego.
Zastanawia b. słabe miejsce Tadeusza
Kaczmarczyka w skokach do kombina
cji. Po biegu wydawało się, że Kacz
marczyk ma szanse na 4 miejsce w kom.
binacji. Ale skakał słabiej i krócej, niż
zwykle.
Z niespodzianek należy zanotować
wysoką pozycję brata mistrza Polski —

Bolesława Daniela Krzeptowskiego, któ
ry poprawia się i zawodów na zawody.
Poza konkursem rewelacyjnie skakał
Tadeusz Kozak, osiągając z dowolnego
rozbiegu 74 metry. Kozak przez ostatnie
2 tygodnie poprawił się niebywale.
Styl Kozaka oceniano na równi z Tajnerem i Krzeptowskim.
W konkursie najdłuższy skok oddał
Jan Kula (65 m).

60, 61,5); 5. Węgrzynkiewicz 200,0 (55,5,
58,58); 6. Wieczorek 191,0 (54, 59,5 i 60,5);
7. Raszka 180,5' (50,55
""" •i —
55); -8. -Szeliga
178.5 (51,5, 54,5 i 56,5); 9. S’wierk 177
(50,57 i 57); 10. Boi. Krzeptowskii 176.5
(45,5, .51,5 i 53). Startowało 24 ]zawódników.
Kombinacja norwoska: 1. Józef Daniel
Krzeptowski (SNPTT) — 454,0 pkt.; 2.
pold
Tajner (Budowlani Goleszów)
434,3; 3. Jan Kula (SNPTT) — 431,1;
Fross (LZS Barania) — 408,5; 5. Wieczorek
WYNIKI
(LZS Szczyrk) — 393,1; 6. Raszka (LZS Ba
18 km do kombinacji: 1. J. D. Krzep- rania) — 391,1; 7. Kaczmarczyk (AZS Kra
towski 1:16,59 (nota 240); 2. Kaczmarczyk ków) — 390; 8. Węgrzynkiewicz (Ogniwo
1:22,24 (222.9); 3. Tajner 1:23,23 (219,8): 4. Bielsko) — 385,7; 9. Boi. Krzeptowski
Raszka 1:26,18 (210,6); 5. Boi. Krzeptow (SNPTT) — 383,2; 10. Szeliga (AZS Kr.) —
ski 1:27,33 (206,7); 6. Kula 1:27,43 (206,1); 376,0.
7. Wieczorek 1:28,59 (202,1); 8. Fross 1:30,02
Zwycięzcy w kombinacji norwe
(199); 9. Szeliga 1:30,27 (197,5); 10. Gran
skiej, Józefowi Danielowi Krzep
dy» 1:30,33 (197,2).

Konkurs skoków do kombinacji: 1. Kuta
nota 225 (skoki 60.5. 63 i 65); 2. Tajner

ŻELAZNE NERWY DZIEDZICA

Walczono przecież nie tylko o mia
nc najlepszego slalomisty, a i o ty
tuł mistrza Polski w kombinacji al
pejskiej. W walce tej żelazne nerwy
i opanowanie pokazał Stefan Dzie
dzic. Niewątpliwie do zdobycia tytu
łu dopomógł mu upadek Józefa Ma
rusarza. Gdyby Marusarz drugi raz
pojechał ostrożniej, zdobyłby nie tyi
ko pierwsze miejsce w slalomie, ale
również i w kombinacji. I na to wszy
scy liczyli przed startem.
Długość trasy kobiet 300 m, męż
czyzn 450 ni. Różnice wzniesień 120
1 170 m. Na trasie kobiet — było
31 bramek, mężczyzn — 48 bramek.
Startowało 10 zawodniczek, bieg
ukończyło 9. W pierwszym przejeźozie startowało 35 mężczyzn, do dru
giego dopu»zcKono tylko 23.
TRIUMF KOWALSKIEJ

Bieg pań otwiera junior Banaś
czasem 34 sek. Nie wiele gorszy od
niego uzyskała bardzo pewnie 1 płyn
nie jadąca Kowalska — 38,4. Gro
cholska z potknięciem ma 56,2. Wspa
nfale, choć może bardziej nerwowo
od Kowalskiej, pojechała Hanka Bu
jak — czas 40 sek. Mistrzyni Polski
w biegach Stepkówna uzyskuje 45
Bek.
W drugim przejeździe Kowalska
Uzyskała właściwie jeszcze lepszy
czas, biorąc pod uwagę zużycie tra
sy. Patrzymy na stoper — 38,8! Bra
wo Kowalska! Doskonale jedzie Gro
cholska, ale upada. Podnosi się, znów
się potyka i mimo to jedzie dalej „na
gazie“, żelazne nogi! Czas, jak na 2
upadki doskonały — 41,2. I znów wy
stęp rewelacyjnej Stepkówny, która
przecież więcej trenuje na biegów
kach niż zjazdówkach — czas 46,4.
Jedzie Hanka Bujak, na trzeciej
bramce przewraca się i traci masę
■'Tasu. Na stoperze 53,2. Mistrzynią
zostaje Kowalska, drugą jest rewe
lacyjna zwyciężczyni Hanki Bujak —
Stepkówna.
POCZĄTEK — WG PROGRAMU

Bieg mężczyzn otworzyło czterech
•onałych juniorów: Wawrytko,
-niak. Obrochta i Roj. Pierwszy
ynkursie jedzie Radkiewicz, ale
bramkę i zostaje zdyskwalifiko
Samek Gąsienica obsuwa się,
>•. ichodzić i uzyskuje 58,8. Wy
lL
pieluch poszedł lepiej — 55 2.
\
Józef Marusarz — spokojny,

pewny, szybki. Mija bramki po naj
mniejszym luku, dosłownie ociera się
barkiem prawie o każdą tyczkę. Czas
50,4. I Dziedzic idzie dobrze, ale wol
niej. Czas 56,6. I wreszcie Płonka;
lekki, szybki, silniej pracuje rękami
od Marusarza. Idzie wspaniale —
czas 51,8.
„Jak szatany“ poszli Kozak i Paw
lica. Nie mieli nic do stracenia. Pierw
szy uzyskuje 55,0, Pawlica zaś drugi
czas przejazdu 51,6.
Czasy pierwszego przejazdu; 1) Ma
rusarz 50,4, 2) Pawlica 51,6, 3) Plon
ka 51,8, 4) Kozak 55,0, 5) Popieluch
55,2, 6) Dziedzic 56,6, 7) Roj (poza
konk.) 57,4, 8) Czarniak (poza konk.)
58,6, 9) Samek 58,8.
MARUSARZ — LEŻY

W pierwszym wszystko więc poszło według programu. Ale nadszedł
przejazd drugi. Otworzył go Andrzej
Bachleda Curuś, który prosto z ka
towickiego pociągu przyszedł na Ka
latówki. Bez treningu, po „huraga
nowym“ zjeździe osiąga mimo upad
ku 53,2. Samek poprawia czas na
57.2, Popieluch ma znów spokojny i
pewny przejazd — 55,4. J. Marusarz
zaczyna wspaniale. Nic nie zapowia
da tragedii, aż w dole zawadza nar
tą i wali się po pochyłości. Czas
1:03,0.
Dziedzic, widząc możliwość utrzy
mania się na pierwszym miejscu w
kombinacji, pojechał bardzo ostroż
nie — 1;00,6. Pięknie poszedł w tym
zjeździe Jerzy Schindler — 55,6. Plon
ka bez żadnych zahamowań, miękko,
spokojnie, jak na treningu „spłynął“
po trasie w 52,8. Doskonale jeszcze
pojechał Kozak, który nareszcie miał
dwa przejazdy ukończone i bez upad
ku.
Czasy drugiego przejazdu: 1) Płoń
ka 52,8, 2) Bachleda (poza konk.)
53.2, 3) Kozak 54,4, 4) Schindler 55,6,
5) Popieluch 56,4, 6) Pawlica 56,7, 7)
Samek 57,2, 8) Karpiel 58,6, ö)
Ochrochta (poza konk.) 59,4.
Fłonka doczekał się wreszcie tytu
łu mistrza Polski w slalomie. W kom
b:na.cji zatriumfował również po raz
pierwszy Dziedzic. Przedstartowe ob
liczenia ponownie wzięły w łeb.

towskiemu, przysługuje tytuł nar
ciarskiego mistrza Polski.
JERZY R. SUSZKO

Jan Plonlta

przerzucił się na konkurencje
alpejskie i od razu zdobył tytuł
mistrza Polski w zjeździe kombibinacji alpejskiej

mimo zwycięstwa w slalomie, nie
zdołał prześcignąć Dziedzica w

ogólnej punktacji kombinacji al

pejskiej. Zdobył jednak tytuł uzi-

80 kilogramowy Dziedzic
leciał jak kula

Józel Marusarz

ogólnie typowany na zwycięzcę
w kombinacji alpejskiej, jednym
upadkiem zaprzepaścił swe szan
se, plasując się . dopiero na 3
miejscu

2:01,0; 10. Dobrzyński (AZS Zak.) — 2:02,8;
11. J. Klamerus (Gw. Zak.) 12. Cichy. (Kol.
Bielsko); 13. Naorniakowski (AZS Wr.);
14. Lechowicz (Unia Szkl. Por.); 15. Józef
Klamerus (Gw. Zak.); 16. Kuglarz (SNPTT
Biel.); 17. Penkala (SNPTT Zak ); 16. Kram
(Kol. Krak); 19. Wawrytko Stan. I (SNPTT
Zak ); 20. Baczak (SNPTT Bielsko).
WYNIKI

KOMBINACJI

ALPEJSKIE)

Kobiety: 1. Kowalska (Gw. Zak.)
10,40 pkt.; 2. A. Bujak (SNPTT Zak) —
12,46; 3. Grocholska (SNPTT Zakopane) —
21,34; 4. Stopek (AZS Zak.) — 37,74;. 5.
Czarnik (Ogn. Bielsko) — 45,22; 6. Kwa
pień (AZS Zak.) — 51,63; 7. E. Bujak (SN
PTT Zak) — 65,32; 8. Ropa (Spójnia Biel
sko) — 94,81; 9. Tatar (AZS Zak.) — 96,00.

Mężczyźni: 1. Dziedzic (AZS Zak.) —
7,27 pkt.; 2. Pionka (SNPTT — Bielsko) —
8,60; 3. J. Marusarz (SNPTT Zak) — 9,22;
4. Popieluch (SNPTT Zak.) — 9,39, 5. Gęsienica Samek (Gw. Zak.) — 12,81; 6. Kozak (Gw. Zak.) — 14,03; 7. Schindler (Gw.
Zak.) — 14,23; 8. Pawlica (SNPTT Zak.) —
16,18; 9. Karpiel (AZS Zak.) — 20,43; 10.
Naorniakowski (AZS Wr.) — 26,76; 11. Wa
wrytko St. I (SNPTT Zak.) — 12. Cichy
(Kol. Bielsko); 13. Dobrzyński (AZS Zak);
14. Józef Klamerus (Gw. Zak); 15. Jan
Klamerus (Gw. Zak.); 16. Lechowicz (Unia
Szkl. Por.); 17. Penkala (SNPTT Zak.); 18.
Gołąb (Związk. Zak); 19. Kuglarz (SNPTT
Bielsko); 20. Kram (Kol. Krak.).

N
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przy mecie na Dolnych Kalatówkach —
I właściwie nic nie widziała II— bardziej
wyrobiona pojechała kolejką na Kasprom
wy, by zobaczyć start i zjazd do „buli",
wreszcie III — prawie sami sportowcy,
zjechali na deskach do „buli" — tam
gdzie na treningu złamał nogę ClaptakGęsienica. Istotnie tam było najbardziej
interesująco.
EDEN z zapalonych kibiców narciarstwa, wdrapał sią na „bulę" aż z
Kuźnic idąc przez cały czas piechotą.
— śnieg byl tak głęboki — powiedział
po osiągnięciu celu — źe musiałem kłaść
kożuch przed siebie i dopiero po nim
wspinać się na czworakach.
— A kilka lat temu szedłem tą samą
trasę I śnieg byt zupełnie ubity — mó
wi! z żalem.
BSERWUJĄCYM zjazd niedoświadczo
nym widzom włosy stawały dęba na
widok szusujących z szybkcfśclę 90 km
na godz. zawodnikom.
— Takiej szatańskiej trasy chyba jeszcze
nie było — mówili.
— To jeden z najłatwiejszych zjazdów—
uświadamia! ich pierwszy mistrz Polski w
komb. klasycznej (1920 r.) Franciszek Bu
jak, który byl kierownikiem biegu zjaz
dowego na XXV Mistrzostwach Polski.
MIMO uciążliwej wspinaczki po Su
chym Żlebie, na slalom przyszła
większa liczba widzów niż na biegi, sko
ki do komb. I zjazd. Okolica Kalatówek
wyglądała z miejsca startu jak rojące
się mrowisko.
O DZIENNIKARZY podszedł w pewnej
chwili jeden z bohaterów zjazdu —
poznaniak Podeszwa. Do chwili upadku
miał jeden z lepszych czasów a po „praśnlęciu" — z obu nart zostały smutne
kawałki a pod okiem Podeszwy wykwitl
siniak wielkości pięści.
— Coścle panowie ze mnie ofiarę zro
bili — powiedział Podeszwa — a mnie
właściwie się nic nie stało i jutro będę
skakał w konkursie.
— To dopiero sportowiec — stwierdzili
przygodni świadkowie rozmowy.
NNEJ oceny doczekał się wrocławia
nin Kurkowiak, startujący w slalomie.
Zaraz na początku trasy zwalił on dwie
bramki, zrezygnował z dalszego „kręce
nia" I szusem przejechał przez metę do

O

doskonałą jazdą w slalomie zde
tronizowała Annę Bujak w kombinacji alpejskiej

Cepry
zadzierają nosa.«
C

Zjazd obok nart...

J

Kouahha

sukcesem

ZAKOPANE, 27.1 (Tel. wł.). Stefan dy (gdzie połamali nogi Ciaptak i Wa-,
Dziedzin bije rekord trasy. Trzech ju wrytko), wjazd po małych muldach do
niorów, wychowanków Lipowskiego pla lasu i tzw. dawniej „ESO“ czyli szus w
snje się w pierwszej dziesiątce... no i przesiece leśnej tuż przed metę, rów
ZY wiecie kto był bohaterem
pogoda, zupełnie wiosenna. Czy to nie nież ściągnęły zwolenników emocji.
skoków do kombinacjit Nie
za wiele wrażeń jak na jeden bieg zjaz
Prócz „sakramenckiego“ lodu na gra Kula, nie Tajner lecz legion skocz
dowy, choćby rozgrywano go o tytuł mi ni warunki śnieżne, na starannie przy ków spoza Zakopanego, dla któ
strza Polski?
gotowanej trasie — doskonałe.
rych każdy skok z Krokwi był wiel
Wszyscy zawodnicy jak ich było bli
kim, głębokim przeżyciem. Dowo
WYNIKI
sko stu, szusowali na całej trasie. Szu
dy odwagi składali i bracia SuchoZjazd kobiet: 1. Bujak A. (SNPTT Zak.)sem przeszły trasę i kobiety, które o
nie z Iwonicza i Szumański z Kar
*
godz. 11,15 rozpoczęły ten interesujący 2:57,0; 2. Grocholska (SNPTT Zak )
pacza i Mitręga z Ustronia...
3. Kowalska (Gwardia Zak.)
bieg. Trasa kobiet tylko • w górnej par 3:07,5;
Ofiarą sioej brawury padł Jan Mi
3:16,5; 4. Czarnik (Ogniwo Bielsko)
tii odbiegała od trasy mężczyzn. Szus z 3:24,5; 5. Bujak E. (SNPTT Zak.) — 3:40,0;
chałek z Goleszoioa, który przy
przełączki Goryczkowej złagodzony był 6. Kwapień (AZS Kr.) — 3:45,0; 7. Stepek
drugim skoku Chciał się porządnie
bramką na stoku, zaś słynną muldę orni (AZS Kr.) — 3:47,5; 8. Ropa (Spójnia
odbić. Już, już miał wyjść z pro
jaty zawodniczki z lewej strony scho Bielsko) — 3:57,0; 9. Janczy (AZS1 Wr.) —
gu
gdy zawahał się, odruchowo
4:00,0; 10. Tatar (AZS Kr.) — 4:08,0; 11.
dząc rynienką na dno Świńskiej Doliny. Faberówna (Katowice); 12. Gąsienica-Sa- , podniósł jedną nogę do góry, z
Aż satysfakcja było patrzeć juk „szoro mek (Kraków); 13. Łukawska (Zakopane).
okrzykiem przerażenia wyleciał w
wały“ jedna za drugą, wszystkie na ca Długość trasy wynosiła około 2.600 m,
powietrze, a potem zwalił się na ple
ły gaz. Najbardziej niosło Hankę Buja- przy różnicy wzniesień 720 m. Do biegu
cy łamiąc narty. Poza silnym
zgłoszonych było 21 zawodniczek, starto
kównę, ale najefektowniej zjechała Ba wało 14, bieg ukończyło 13.
wstrząsem, dzielny chłopak wy
sia Grocholska.
szedł z wypadku cało.
Zjazd mężczyzn: 1. Dziedzic (AZS Kr.) —
Wśród czołówki mężczyzn, gra szła o
— Jasiek musi wygrać z Tajne2. Marusarz J. (SNPTT) — 2:47,5; 3.
ułamki sekund. Kogo lepiej niosło, kto 2:40,5;
rem — powtarzał przez cały czas
Popieluch (AZS Kr.) — 2:50.5; 4. Gąsienica
był cięższy, kto bardziej jechał na wa Samek (Gwardia Zak.)
konkursu skoków do kombinacji,
2:51,0, 5. Rad2:51,0; 6. Schindler
riata, ten wygrywał.
kiewicz (SNPTT)
Staszek Marusarz spoglądając na
2:53,0; 7. Gęsienica— Jak mnie niesie?!!! — wrzeszczał (Gwardia Zak.)
wspaniałe loty Jasia Kuli.
każdy z zawodników do widzów przy Józkowy (SNPTT) — 2:55,0; 8. Pionka
Wielcy to są przyjaciele Kula i
(SNPTT Bielsko) 2:55,0; 3. Wawrytko I
wyjeździć ze Świńskiej Dolinki, gdzie (SNPTT)
Marusarz. Ten ostatni uczył kie
2:57.0; 10. Naorniakowski (AZS
wszyscy na lekkim podejściu zwalniali. Wrocław) — 2:58.0; 11. Gołąb (Związk.
dyś Jaśka stawiać pierwsze kroki
i
Najlepiej niosło Dziedzica, 80 kg cię Zak); 12. Karpiel (AZS Kr.); 13. Kozak
na skoczni, a teraz ceni w nim swe
go wielkiego rywala.
żar ułożony nisko nad nartami, szedł (Gw. Zak.); 14. Paluch (Sp. Bielsko); 15.
Pawlica (SNPTT Zak); 16. Kurkowiak (A7S
po trasie jak pocisk. Należy to podob Wr.); 17. Klamerus (Gw. Zak.); 18. Cichy
Po czwartkowych skokach Maru
sarz tak był pewny zwycięstwa Ku
no do tradycji, że jeden bieg zjazdowy (Kol. Eielsko); 19. Wojciech Krzeptowski
musi Dziedzic wygrać. Ale żadnego nie (AZS Kr.); 20. Penkala (SNPTT Zak.).
li nad Tajnerem w kombinacji nor
weskiej, że zaraz wydał bankiet na
wygrał w takiej formie.
Długość trasy wynoslla przeszło 3.000
cześć Jaśka przy kiosku spółdziel
Swój pierwszy występ ,w roli specja m, przy różnicy wzniesień 900 m. Zglolisty w kombinacji alpejskiej rozpoczął szonych zostało 106 zawodników, starto- czym na Krokwi. Strugami lała się
wało 82, bieg ukończyło 70. Większość
Stefan od wielkiego sukcesu. Lekki startujących stanowili zawodnicy zako herbata, którą zagryzaliśmy gorącą'
kiełbasą...
Płonka i skończony technik Józek Ma piańscy.
(J. R. S.)
J. R. Suszko
rusarz nie mieli możności pokazania
swego wyszkolenia. Trasa dla nich była
za łatwa.
Doskonale wypadli juniorzy, którzy
pierwsi poza konkursem przejechali tra
sę. Pupilki Lipowskiego — Roj, Obroch
ta, Wojtek Wawrytko i Czarniak jak
A STARCIE biegu zjazdowego stanęło I Kalatówek, rezygnując tym samym z kor>116 zawodników, którzy ubiegali się ! kurencji.
Takie, zachowanie wywowało
równi z równymi walczyli z Dziedzicem
o tytuł mistrza Polski w kombinacji alpej : ogólne oburzenie.
i Marusarzem
skiej (zjazd I slalom). Do slalomu dopu
TARTUJE junior Roj — zapowiedział
Na mecie w Dolnych Kalatówkacli, szczono jednak tylko 40 najlepszych.
!
spiker. Roj jechał wspaniale zdoby
zebrało się tyle publiczności co na do
ODCZAS biegu zjazdowego obserwo wając uznanie publiczności, która ze zdzl
waliśmy 3 kategorie publiczności: I wioni6m spostrzegła, że Junior Jest wła
brym konkursie skoków. Trudniejsze
odcinki trasy jak wjazd do Kotła z mul najmniej uświadomiona zajęła stanowiska ścicielem wcale bujnych wąsów. Wóbeę

Anna Bujak
zwyciężczyni zjazdu zajęła drugie
miejsce w kombinacji alpejskiej

J. R. SUSZKO

S

tego naprędce ochrzczono go przezwi
skiem „Junior z węsem".
TO przejedzie trasę ponad 1 min.
15 sek. zostanie wyeliminowany z
konkurencji — zapowiedział przez tubę
popularny „głośnik" Zdzisław Motyka. W
tym momencie „kręcił" Kram z Krakowa,
który mimo dwóch upadków uzyskał czas
dokładnie 1:15.
— Musiał podsłuchiwać — orzekł Moty
ka...
IEDY po zdobyciu tytułui mistrza w
slalomie i wicemistrza w kombinacji
przez Jasia Płonkę znajomi gratulowali
mu sukcesu, ślązak wskazał skromnie na
swego przyjaciela Dudka z Bielska i powiedział:
— To również i jego zasługa, bo zrobil mi wspaniale deski.
Narty Pionki — 6-warslwowe klejonki
„allaisy" z wiązaniami typu Langrihmen
bardzo elastyczne, wykonane wspólnym
wysiłkiem Pionki I Dudka mogły Istot
nie zachwycić nawet wybrednego znawcą.
— Ja to jeszcze nic — mówił z uśmie
chem sympatyczny Pionka — zobaczycie
jak będzie jeździł mój syn Jurek. Teraz
ma 9 lat a kręci na Kasprowym nfe garzej ode mnie.
L. s. C.

K

K
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WYNIKI SLALOMU

Kobiety: 1. M. Kowalska (Gw. Zak.) —
1:17,2; 2. H. Stepek (AZS Kr.) — 1:31,4; 3.
A. Bujak (SNPTT Zak.).— 1:33,2; 4. Grocholska (SNPTT Zak.) — 1:37,4; 5. Kwapień
(AZS Zak.) -- 1:50,6; 6. Czarnik (Ogn.
E. Bujak (SNPTT
Bielsko) —- 1:56,4; 7.
2:11,6; 8. Tatar (AZS Zak.) —
Zak.)
2:31,8; 9. Ropa (Sp. Bielsko) — 2:37,8.
Mężczyźni: 1: Pionka (SNPTT Bielsko)—
1:44,6;' 2. Pawlica (SNPTT Zak.) — 1:48,0;
3. Kozak (Gw. Zak.) — 1:49,4; 4. Popieluch (SNPTT Zak.) — 1:50,6; 5. J. Marusarz
(SNPTT Zak) — 1:53,4; 6. Gąsienica Sa
mek (Gw. Zak.) — 1:56,0; 7. Schindler
(Gw Zak.) — 1:56,4; 8 Dziedzic (AZS Za
kopane) — 1:57,2; 9. Karpiel (AZS Zak.)—

Sćcfan Dtledric

cemistrza — co jest jego wielkim

Z Marusarzem upadły wszystkie
prognozy slalomowe i w kombinacji
ZAKOPANE, 28.1. (Tel. wł.) Sla
lom, od początku do końca trzymał
napięciu publiczność. Zażarta waljaką stoczyły w Suchym Żlebie
Kowalska, Stepkówna i dawna mi
strzyni Hanka Bujak, a potem liczna
i jak nigdy wyrównana czołówka sla
lomistów, złożyły się na wspaniale wi
dowisko.

214.5 (55,5, 60,5 i 61); 3. 5. D. Krzeptow
ski .... ... r, 615). 4 Frosa 209 5 (39,5,

Tadeusz Kozak

Jan Kuta

mistrz Polski na 1950 r. w sl. kach

młody gwardzista zakopiański
zajął zaszczytne trzecie miejsce
w otwartym konkursie skoków
XXV mistrzostw Polski

I

Staszek fUar,,sarz
już w pierwszym skoku pogrze*
bał swe szanse na zwycięstwa.

Nr у

PRZEGLĄD SPORTOWY

Str. T

MUstrz-Ostua nurcśfirskie Polski w Ёакормпеш

„SKALOM"

—— Gdy , skoczek
sobie popije...

narciarski

— Ostatnia niedźwiedzica w
— Pan może wiesz, co to — Przezorny narciarz,
Tatrach.
jest?
Skutki propagandy narciar— Próba wytrzymałości...
stwa.

■— Gdy kobieta skacze...

Rys

1

Żebrowski

Pierwszy skok Marusarza zdecydował z a к u i s в a m i к г о к wl
ZAKOPANE, 29.1 (Tel. ud-). Już od portfel z pieniędzmi, które rozsypały
godz. 10 tłumy ściągały z Zakopanego się po śniegu. Pierwszą czynnością' tego
na stadion PZN pod Krokwią, aby zoba zawodnika po podniesieniu się było po
czyć walkę czołowych skoczków pol zbieranie ..drób nych".
63 m (14, 15 i 14). A więc już w skakać poprzednie potknięcie, uzysku skich. Pięć specjalnych pociągów „Orbi
—
Skacze
Stanisław
Marusarz
pierwszej kolejce skoków Marusarz je 72 m (16,5, 16,5 i 16,5). To był su“ z trudem pomieściło wszystkich chęt (SNPTT)... — zapowiedział speaker.
przekreślił swe szanse na zwycię jednak mimo wszystko, klasowy i nych zobaczenia Otwartego Konkursu
Na ten sygnał po trybunach przeszedł
stwo. Stawka jest jednak wyrówna pewny skok.
Skoków.
pomruk, a cepry z „oślej łączki“ poczę
na. Z zapartym oddechem czekamy,
Wieczorek na 67 m podpiera skok
ły biec ze wszystkich sil pod stadion.
TUBA MISTRZOSTW
kto wysunie się na drugie miejsca za i wylatuje z czołówki. I wreszcie na
Marusarzowi jednak skok s:ę nie udał,
Popularny speaker wszelkich zawo
Kulę: Krzeptowski, Котак, Tajner, stępuje bardzo ładny skok Tajnera.
co rozczarowało żądnych emocji widzów.
a może Fross lub Andrzej Marusarz. Długie, intensywne wysilen e i ideal dów narciarskich, Zdzisław Motyka, do Staszek zrewanżował się publiczności,
Drugą kolejkę z dłuższego rozbie ne prowadzenie nart — 70,5 (17, 17 ceniając ważność niedzielnej imprezy,
uzyskując ic trzecim skoku poza konkur
postanowił się unowocześnić i donośnym
gu otwiera wspaniały skok Krzeptow i 16,5).
sem HO.5 m.
skiego — 71,5 m (ocena; 16,5, 17,5
Dlaczego nie wychodziło? — Skocz głosem zapowiadał przez .megafony
— Staszkowi si" nie udało — orzekli
i 17). Fross niepotrzebnie krzyżuje kowie tłumaczą to prosto; skocznia (normalnie robi to przez tubę).
złośliwi znajomi Marusarza. Bo sprzedał
narty. Skok 70,5 (15, 15,5 i 14,5). A przygotowana była na długie skoki,
— ir olimy słyszeć Motykę bezpośred swoje umie; tności „Erpressc.wi Kiec-or
teraz wszyscy czekają na Kulę. Naj a skakano ze skróconego rozbiegu.
nio — mówili stali bywalcy — wtedy nemu“ w swoich 10 lekcjach narciarstwa.
piękniejszy skok konkursu — płynny
Poza konkursem, z dłuższego rozbie przynajmniej lepiej słychać.
Skoki nie ud”'y się tak, jak się. ogól
bez żadnych wahań. Minimalna pra gu, skaczą jeszcze Kozak — 77 m,
Glos Motyki jest bardzo donośny. Kaź nie spodziewano, i opięte nerwy zawod
ca ramion. Zawahał się tylko przy lą Krzeptowski — 77 m i wybijający de jego słowo wygłoszone przez tubę na
ników spowodowały pewne obniżenie się
dowaniu — 72,5 (18, 18 i 17,5).
się z niesłychaną dynamiką Maru Krokwi jest dokładnie słyszane aż na
poziomu, a obawa kontuzji przed Pucha
Gubałówce (autentyczne!).
Znów spada w progu Tadeusz Ko sarz pewnie ląduje na 80,5.
rem Tatr dokonała reszty.
Wyniki otwartego konkursu sko
zak. Już po oderwaniu się od progu
SKACZE
MARUSARZ
L. Cergowski
próbuje poprawić lot. Niebardzo wy ków: 1) Jan Kula (SNPTT) — 225 5,
Konkurs skoków już się zaczął.
chodzi. Odległość 68 m (16, 16.5 i 2) Krzeptowski (SNPTT) — ,217 5, 3)
Skoki zainteresowały nie tylko pit16,5). Karpiel ma 62 m. Bardzo pew Kozak (Gwardia) 213, 4) Tajner (Bu
Fiński biegacz, Heino wyHELSINKI
nie szybuje Andrzej Marusarz — 70 dowlani) — 211 5 5) Frcss (LZS Ba- I bliczność, ale i zawodników, którzy zamiast — jak normalnie ogrzewać się w jeżdżą do Ameryki, gdzie będzie brał
I
rania)
—
299.
6)
Andrzej
Marusarz
—
m (15, 15 i 15).
I
: 207, 7) Stanisław Marusarz — 205, 8) domku startowym — wylegli na rozbieg, udział w zawodach w krytych halach.
NAPROZNO...
NOWY JCRX — Mac Kcnley został po, Węgrzynlfcwicz — 201,5, 9) Klame- aby obserwować się nawzajem.
Skok Marusarza jest długi, ale mo rus — 198,5, 10) Stanisław Karpiel
Stanisław Holy ze Szklarskiej Poręby, ;konany w hali przez Maiocco na dyst.
że ,,za nerwowy". Staszek Chciał na- |— 198.
przewracając się przy lądowaniu, zgubił 509 yardów, uzyskując czas 57,4.

... o zwycięstwie Kuli
ZAKOPANE, 29.1. (Tel. wł.) Atrao
Sfera nerwowego napięcia idąca od
rozbiegu udzieliła się trybunom, wie
ży sędziowskiej i tłumom, które ze
stadionu obserwowały otwarty kon
kurs skoków o nTstrzostwo Polski.
Gra szła o tytuł najlepszego skocz
ka i wyłonienie pierwszej szóstki na
Puchar Tatr. Obserwowana ostatnio
doskonała forma Kuli i Kozaka za
powiadała ciekawą walkę z Marusa
rzem. O dalsze miejsca i o prawo do
występu na skoczni w Tatrzańskiej

4x10
w innym terminie?
ZAKOPANE, 29.1. (tel. wł.). Do
Zarządu PZN wpłynęło pismo zako
piańskiego Klubu Sportowego Gwar
dia z prośbą o przesunięcie sztafety
4 x 10 km na inny termin.
Prośbę swą Gwardia motywuje
tym, że jako obrońca tytułu mistrza
Polski w biegu sztafetowym jest po
zbawiona swoich najlepszych biega
czy, którzy przebywają na zawodach w Czechosłowacji.

Z os tał ni ej chwili
Wyniki Pawlicy
uniewuźnwzie
ZAKOPANE, 29.1. (tcl. wł). Na
podstawie wyjaśnienia sędziego kon
trolnego bramek w slalomie męż
czyzn, unieważniony został wynik za
wodnika, Jana Pawlicy (SNPTT) za
ominięcie bramki w slalomie, co po
ciągnęło za sobą automatyczną dysskwalifikację Pawlicy zarówno w
slalomie, jak i w kombinacji alpej
skiej, wobec tego wszyscy następni
zawodnicy przesuwają się o jedno
miejsce wzwyż.

Łomnicy spodziewano się walki mię
dzy Krzeptowskim, Tajnerem, Flös
sern, Karpielem, Wieczorkiem i An
drzejem Marusarzem.
Może te spięc:a nerwowe sprawiły,
że konkurs nie udał się. Poza Krzep
towskim, który zaczyna chwytać swą
normalną formę i Tajnerem, inni ska
kali poniżej swych możliwości.
W czwartek na konkursie do kom
binacji widziano dużo ładniejsze sko
ki. W niedzielę najbardziej udane sko
ki oddali w drugiej kolejce: Kula i
Tajner. Najdłuższe skoki w pierw
szej kolejce mieli: Kula, Kozak, An
drzej Marusarz i Wieczorek. Wszy
scy po 64 m. W drugiej kolejce, z
dłuższego rozbiegu najdalej skoczył
Kula — 72,5 m. O pół metra gorszy'
był Staszek Marusarz.

WYRÓWNANA WALKA
Po Schindlerze, który rozpoczął kon
kurs upadkiem, skacze mistrz kombi
nacji norweskiej - - Krzeptowski,
Pewny skok — 63,5 m. Na trybunie
sędziów ukazują się noty. Wybieramy trzy przeciętne; 16, 16,5 i 16,5
(na 20 możliwych).
Dojrzały skok Ślązaka, Frossa ma
tę samą odległość — a notę 15, 15,5
i 14,5. Kula spóźnia się z odbiciem,
ale szybuje płynnie — 64 m — 17.5,
17,5 i 17,5. Tę samą odległość uzy
skuje Kozak po nerwowym odbiciu.
Podoba się wąskie prowadzenie nart
— 16, 16,5 i 16,5. Płynny- i pewny,
choć krótki skok Karpiela — 59 m.
(16, 16 i 16.5).
- ..........
W powietrzu — marynarz Andrzej
Marusarz — intensywna praca ra
KOTLA Kasprowego jakiś pękamion — 64 m (15, 15 i 14,5). Z roz
jegomość usiłuje zjechać nowobiegu jedzie Staszek — źle się wybi
ja, próbuje ratować pozycję w po czesną technikę zjazdową. Ale spłoszowietrzu, ale rezygnuje i zn echęcony ny szybkością przysiada robiąc nieszczę
macha w locie rękami. Skok 57 rn sną „hinterlage“:
— Panic, co trzeba robić, żeby opa
(15, 14 i 15).
nować ten przeklęty nowoczesny styl?—
MARUSARZ — PRZEGRAŁ
pyta instruktora, kiedy wygrzebał się ze
Wieczorek, jak zwykle, idzie na ca śniegu przy- wyciągu saniowym. Odpo
łego — 64 m (15, 15 i 15). Brawo mło wiedź była krótka:
— Odwagi!
dy Węgrzynkiewicz — 61 m (15, 15
Dynamizm i prostota nowoczesnego
i 14,5). I znów Tajner spada w pro
gu, ratując się potem w powietrzu -- stylu sprawiają wiele kłopotu narciarzom

1 najnawocześniejszym narciarstwie decydują
głowa, fulów, biodra i... bufy

D°

3 zwycięstwa Milicji Polskiej

W sobotę odbył się bieg na 18 kin.
Kwapień przed startem zapowiedział
próbę bicia rekordu trasy. Dotrzymał on
słowa, zwyciężając zdecydowanie przed
kolegą klubowym Bukowskim. Startowa
ło 150 zawodników (7 Polaków).
1) Kwapień (P) 1:07:01, 2) Bukowski
(P) 1:10:02, 3) Rusko (CSR) 1:10:15,
4) Gąsienica - Fronelc (P) 1:10:36, 5)
Moc (CSR) 1:11:16. Pierwszy z Węgrów zajął dopiero 18 miejsce. Był nim
Gangaczy.
W ostatnim dniu w
się sztafeta 4 x 10 km.
spolów (w tym 1 polski, 2 węgierskie).
Zwycięstwo odniosła sztafeta polska, kló
ri biegła w składzie: Kowalski, Bukow
ski, Gąsienica . Fronek, Kwapień. Pola
cy osiągnęli 2:12:34. Miejsca od 2 do 5
obsadzili Czechosłowacy, Węgrzy zajęli
szóste. Najlepszy czas indywidualnie osią
gnąl Kwapień 41:50.
Na zakończenie zawodów odbył się

otwarty konkurs skoków nie zaliczany
jędnak do punktacji ogólnej. Zwyciężył
Gąsienica • bronek.
Polacy mimo zwycięstw w slalomie,
zjeździe, 18 i sztafecie zespołowo zajęli

z przedwojennej szkoły, którzy mieli do
dyspozycji cały repertuar skrę’ów od dostojnego telemarka aż do wymyślnych
krysliani, sterowanych, krótkich i szar
panych. Wiele trudu kosztuje przesta
wienie się na nowy styl.
Toteż pomny ile kłopotu sprawiła
nam narciarska rewolucja w 1945 i 46
roku, zaraz po przyjeździe do Zakopanego zwróciłem się do przewodniczącego
komisji szkolenia okręgu podhalańskie
go Janusza Kobylańskiego z niespokoj
nym pytaniem:
— Czy nie grozi nam w tym roku ja
ka nowa „szkoła“ narciarska?

NIC NIE GROZI
— Nie, przełom dokonał się u nas
w 1946 r. i 1949 r. Na odbytych wówczas
na Hali Gąsienicowej kursach unifika
cyjnych nasze kadry instruktorskie zo
drugie miejsce. Czechosłowacy wysunęli stały przes'awione na nowoczesną szkołę
się na czoło dzięki zwycięstwu w biegu zjazdową. W tym roku tak jak w latach
patrolowym.
ubiegłych nastąpią niewątpliwie pewne
207
L CSR
udoskonalenia stvlu zawodniczego, ale
167
2. Polska
rzeszom narciarskim nie grożą już żadne
„nowinki“. Będziemy jeździć w tym roku
już wypróbowaną szkołą zja-.dowo . roz
machową (rotacji i wychylenia).
— Może pan opisze nowoczesną tech
nikę zjazdową zaczynając od... pieca —
proponuję.

na śnieżnych kasach T. Łomnicy
/ TATRZAŃSKA ŁOMNICA, 29.1 (Teł.
wł.). Międzynarodowe zawody narciar
skie Milicji przynoszą w dalszym ciągu
zwycięstwa Polakom, W piątek Polacy
wygrali bieg zjazdowy, Indywi dualnie
zwyciężył Kapłon przed dwoma Czechosłowakami. W pierwszej dziesiątce uplasowało się 6 Polaków.
Startowało ogółem 84
Polaków). Traąa biegu długości 3.250 m
była bardzo trudna i wymagała od zawo
dników dużego opanowania techniki.
1) Kapłon (P) 3:33,0, 2) Moc (CSR)
3:36,6, 3) Bruck (CSR), 4) Kowalski
(P), 5) Węgrzynkiewicz (P). Następni
z Polaków byli Szczotka — 9, Kugowski — 10.

Warty „zdegradowane“

05 Czechosłownków

szykuje się do Pucharu Tak

niem, pozycję w zjeździe w skos - sko
ku i tzw. ześlizg, czyli obsuwanie się
boczne. Ćwiczenia te zawierają w so
bie elementy podstawowe nowoczes
nej krystianii, uczą należytego rozło
żenia ciężaru ciała na obu nartach,
prowadzenia barków i prawidłowej
postawy.
— A co to jest jazda dwufazowa ?
— Podstawą zmiany techniki zjaz
dowej z 1939 r. jest przejście z jazdy
trzy - fazowej: nisko — wysoko —
nisko na dwu - fazową, wysoko —
nisko. Znaczy to, że narciarz zjeżdża
w postawie wysokiej, po to, aby w
momencie skrętu obniżyć postawę (je
szcze przed rokiem nazywaliśmy to
„zejściem w dół") i wykonać skręt.
— Jak te elementy, o których pan
mówił dotychczas grają w jednej
ewolucji ?
— Postaram się panu to opisać:
A więc narciarz jedzie w postawie
wysokiej i „przygotowuje się" do wy
konania skrętu. Najpierw następuje
rozmach, wykonany przy całkowicie
rozluźnionych mięśniach. Polega on
na cofnięciu barku i tej samej nogi.
Teraz zaczyna się- skręt tułow a (ro
tacja), wychylenie tułowia do przo
du i ugięcie stawów skokowych (daw.
tzw. zejście w dół). Przez wychyle
nie i obniżenie postawy punkt c ężko
ści zostaje przesunięty do przodu, co
daje odciążenie tyłów nart i zmniej
szenie płaszczyzn tarc a nart. Ten
moment $est najodpowiedniejszy do
zmia: ■ kierunku (skrętu). W nim też
następuje zakończenie rotacji; bark
zewnętrzny pozostaje w tyle, bark
wewnętrzny prowadzi skręt.

Sprynar, instruktorami Btidarek, Vrana, „DEGRADACJA" NART
dr Otahal, Bruk, Mecir, Parł, Siniunek,
— Zacznę od... huta: W nowoczesnej
zechosłowacybardzo starannie Hanus, Ctortccka, Husak, Hromadka.
szkole zjazdowej wprost decydującą rolę
przygotowują się do „Pucharu
odgrywa sprzęt narciarski. Zasadniczym
Tatr". Na obóz treningowy powołali 85
bowiem obecnie dążeniem w zjeździe
narciarzy i narciarek.
jest jak najściślejsze związanie tułowia z
Biegacze: Balvin, Dvorak, Cardal, Had i Mordarski
nartami. Głównym pośrednikiem jest tu
rava, Hlavac, Jenka, Kovalcik, Marousek,
doskonale dopasowany do stopy but,
na
obone
w
Zskonanem
UWAGA NA BIODRO
Poliak, Simunek, Smid, Torznik, WeisPiłkarz© drużyny mistrza
Polski
— przytroczony do narty kandaharami albo
hautel, Zajicek, Zaturccky, Zanta.
’’Gwardii Kraków wyjadę na 2-tygodniowy długim rzemieniem. Poco to wszys’ko?
— Skręt zatem jest wykonany?
Zjazdowcy: Bogdalek, Brauner, Brchel, obóz kondycyjny- do Zakopanego. W licz Polo aby narty jak sejsmograf były czu — Tak. Jednak wykonując go,
bie 20 zawodników, którzy pod kierowni
Cervenka, Jira, Kisa, Klozar, Knap, 0. ctwem trenera Kuchynki i kierownika sek łe na każdy ruch ciała.
trzeba pamiętać o rotacji, przy nai V. Krajnak, Krasula, Oplt, Parma, cji Latacza udają się na obóz, znajdzie
— Zdaje się, że dochodzimy do sedna : piętych mięśniach, Napięcie mięśni
się również Mordarski, pracujący obecnie zagadnienia: Narty Zostały zdegradowa idzie z góry w dół.
Pelc, Pittl, Rumi, Shichta, Spacck.
do zablokowania
w Krakowie.
ne do roli wykonawcy tego, co podyktu (unieruchomienia) bioder. Nie zablo
Slaloniowcy: Jon, Kadavy, Kosour,
je tułów?
Kompost, Lukes, Malieh, . Nemeszegby, NOCNY SLALOM I KONKURS SKOKÓW
kowanie bioder w momencie rotacji
W KRYNICY
Skrbek, Sablatura, Sipek.
— Właśnie. Nie sterujemy już narta będzie powodowało wysunięcie bio
Przy wspaniałych warunkach śnieżnych
Skoczkowie: Belonożnik, Fcjfar, Fe i atmosferycznych rozegrano w ub. ty- mi, lecz tułowiom. I to nie za pomocą dra na zewnątrz. W tym wypadku
lix, D. i K. Jebavy, Lehemaycr, Remza, godniu w Krynicy nocny slalom przy bla skomplikowanych ruchów, nie zwykłym skręt będzie źle wykonany.
sku pochodni. Zawody cieszyły się olbrzy pochyleniem ciała do przodu (tzw. Vor
— Co to jest ruada?
Rieger, Skibek, Stenadek, Stolba.
mim zainteresowaniem.
szczególnie u lage czyli wychylenie), wahadłowym ru
—
Ruada jest całkowitym odciążę
Biegaczki: Beinhauerova, Krasilova, przebywających w Krynicy wczasowiczów.
clieiu nóg i skrętem tułowia (rotacja). niem tyłów nart na skutek zupełne
Lelkova, Lukesova, Matesova, Mccirova, Zwyciężył Kurka (KTH Związkowiec) w
go przesunięcia punktu ciężkości cia
czasie 1:32,0, przed kolegami klubowymi
Rupilova, Slriiova, Weisbatlova.
.TAK DO TEGO DOJŚĆ?
Prorokiem 1:58,0 i Zaczykiem — 1:42,0.
ła do ,).: z.od->i przy maksymalnym
Zjazd: Cunderlikova, Ilola, Kollando- W dwa dni później rozegrano konkurs
— Teoretycznie to wygląda b. pro wychyleniu, - dorwanie tyłów nart
va, Maksanlova, Moscrova, Relilova, skoków narciarskich, w których slarto- sto, ale jak do tego dojść?
od śniegu ni.: .‘’być albo niewielkie,
wało 30 zawodników, nrzeważnie junioTvrzka - Wagnerova, Pavliczkova.
— Aby dojść do nowoczesnej kry albo ba dzo intensywne, gdy tyły
rów KTH Związkowca, W konkursie zwy
Kierownikiem obozu, mającego się od ciężył Chlcbda skokami: 43 I 32 m, przed stianii, trzeba dobrze opanować pozy nart zostaną podciągnięte na wyso
być w Tatrzańskiej Łomnicy będzie Kurką i Skrabskim.
cję w zjeździe wprost z wychyle- kość kilkunastu cm. w górę. WyPRAGA w styczniu

C

Piłkdize Gwardii

[konanie ruady polega więc na silI nym wychyleniu tułowia do przodu,
co sprawia wrażenie, że narty pozo
stają w tyle, a następnie na pod
ciągnięciu tyłów nart w górę przez
podciągnięcie pięt pod uda bez zmia
ny odległości pomiędzy kolanami, a
szczytem głowy.
Przy pomocy ruady wykonujemy
krystianię naturalnie przy odpowied
niej rotacji.

KIEDY SIĘ WYCHYLAĆ?
— Czy w każdych warunkach sto
suje się silne wychylenie tułowia?
— Oczywiście, że nie. Czasami wy
' chylenie tułowia jest wręcz szkodli! we, jak nn. przy nauczaniu ewolucji
oporowych, jak pług, luk z pługu na
[ wiązaniach, zwyczajnych. Również
na śniegu głębokim, odwilżowym,
czy gipsie nadrmerny opór przeciw
działa wychyleniu.
J. R. Suszko
amieszczając artykuł naszego specjalnego wysłannika na
mistrzostwa narciarskie w Zakopa
nem, dodajemy jednocześnie, że „wy
ścig techniki zjazdowej" przybrał już
przed wojną niebezpieczne tempo. W
okresie powojennej olimpiady w St.
Moritz (19.(7 r.) oszałamiająca jazda
Francuza Oreiller, wywołała w sfe
rach fachowców poważną dyskusję
nad wartośc:ą sportową zjazdów „za
wszelką cenę". IV czołówkach alpej
skich narciarzy wszelkie ulepszenia
stylu idą po wyraźnej i zdecydowanej
linii — najkrótszej od startu do mety.
Nie ulega kwestii, że w tych wszyst
kich najbardziej nowoczesnych ewo
lucjach do „ruady“ włącznie jest du
żo bluffu sprytnych właścicieli hote
li w Alpach szwajcarskich i francu
skich, ale jest również dużo karkołomn.ej techniki, ’ którą aplikuje się

Z

nielicznym jednostkom, przeznaczo.
nym na zwycięzców.
Trening jednych, zmusza do trenin
gu innych — aby mieć szanse w mię
dzynarodowych imprezach. I tak
zjazd narciarski trwa coraz krócej,
ale nabiera coraz Więcej cech sztuki
cyrkowej, co oczywiście jest w- pew
nym sensie atrakcją, ale coraz mniej
sportem.
(RED.)
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Bijemy Irlandię i N. Zelandię

mistrzostwami

Na 5 minut

Dobre pierwsze piłki pinęponęisiów

$4

nasi pingpongiści narzekają na sloły i liczą na szczęście
,

BUDAPESZT, 29.1 (Tel. wł.).

w

łecznie

Osta-1 Austria — USA. W barwach Austrii za-

mistrzostwach świata biorą | grał

Bergman.

Ostatecznie

wygrali

Udział reprezentanci 19 państw. Nie przy

Austriacy 5:2. Amerykanie nie przed

jechali Holendrzy, z powodu braku fun

stawiali poważnej klasy,

duszów i Amerykanie, którzy nie otrzy
mali zezwolenia od swego rządu na wy
jazd do Węgier i będąc we Wiedniu mu

ezą z mistrzostw zrezygnować.
Amerykanie oraz Bergman (Anglia) i

OPTYMIZM CZECHOSŁOWACJI

Przewidywania

Czechosłowaka Vany

cząc się, że przecież nie grał serio, ale

dopiero teraz pokaże co umie. Ale i te
gra się pomiędzy Terebą a Andreadisem. groźby nic nie pomogły i po ciężkiej
Poza tym Czesi dość wyraźnie podkre trzy setowej walce, Węgier znów rnusiał
ślają, że powrót do czynnego życia uznać wyższość naszej siódmej rakiety
są oryginalne. Mówi on, że finał roze-

sportowego Tereby powinien przynieść

Francuz Hadenauer jest innego zda im mistrzowski tytuł drużynowy.
nia. Twierdzi, że nigdy nie było tak wy-

nad sobą.
Istotnie Csillik jeszcze w zeszłym ro

W sobotę przybyły już prawie wszyst- ku był czwartym graczem Węgier, ale te
równanej stawki w mistrzostwach świa
kie drużyny. Po południu aż roiło się raz odpad! z czołówki. Kawczyk i Gayer
Dace (Anglia) wzięli udział w mistrzo ta. Za najpoważniejszego kandydata do
od różnych nacji w Sportsarnoku. Wie mniej trenowali, Czując jeszcze w ko
stwach międzynarodowych Austrii. Za tytułu uważa on Węgra Sido, jeśli ten
czorem o godz. 6 burmistrz Budape ściach uciążliwą podróż.
aranżowano także w Wiedniu spotkanie przez cały czm będzie atakować.
sztu urządził u siebie przyjęcie dla

Porażka ze Szwecją
W poniedziałek gramy z Angliq
i Czechosłowacji!
-».-Чх-«».-WW.-«k-

BUDAPESZT, 29.1 (Tel. wŁ). Polska

wszystkich gości. Po przyjęciu, które
trwało do godziny w pół do dziesiątej,

wszyscy zawodnicy udali się do swoich

hoteli.

SERCE WIDERY

Wieczorem przyjechali prezes Górski
i Widera. Następnego dnia Widera do

stał jako przeciwnika pannę Roseanu

i

Rumunii, typowaną przez wielu na mi

PIERWSZE SUKCESY POLAKÓW...
Polacy przybyli do stolicy Węgier ja

strzynię świata.
twierdząc,

Widera przegrał z nią

że jest dżentelmenem i nie

ko jedni z pierwszych w czwartek rano

ma serca ogrywać tej delikatnej kobie

razem z Rumunkami. Zaraz po południu

ty. Ale Otręba zaraz podszedł do niej

poszli na trening.

ze słowami: „a ja się pani nie boja“, za

Każdy z nich miał

wspa. grał na pełny regulator, pędzał Rumun
— Szwecja 0:5.
niałych stołach węgierskich. Jedynie kę po całej sali, ale gdy to nie pomogło,
I1 Otręba — Grive 0:5 (18:21, 18:21),
Otręba i Gayer skarżyli się, że stoły zaczął grać na żyłę i ostatecznie z nią
Kawczyk — Frederiksson 0:2 (18:21,
te są zbyt szybkie i twarde, co w wiel wygrał.
16:21),
kim stopniu przechyla szanse powodze
Wieczorem przyszli na trening węgier
d Gaj __ Cederholm 0:2 (16:21, 17:21),
scy mistrzowie. Nasi patrzyli na nich z
YBORY w sporcie związko '[ Otręba — Frederiksson 0:2 (20:22, nia na korzyść, graczy ofensywnych.
wym trwają. Przynoszą one
W czwartek po południu przyszła też „otwartymi ustami“, poza jedynym Otrę
)16:21),
szereg dalszych wniosków, )które
Gaj — Grive 1:2 (22:20, 15:21, 11:21). na salę mistrzyni świata Gizi Farkas. bą, który twierdził, że tu nie ma nic
nadzwyczajnego i patrząc krytycznie na
niewątpliwie służyć będą do dalsze
Otręba zaraz chciał z nią grać, ale wy
go usprawnienia pracy sportu i
KOBIETY:
bór padł na Gaja. Nasz mistrz po cięż Suto, swego pierwszego przeciwnika w
związkowego. Oto garść nowych) Franfja _ Szwecja 3:0,
grach pojedyńczych, powiedział: „a ja
kiej walce uporał się z Gizi, co można
się
go nie boja, zobaczycie, że jak wy
szczegółów zebrana w ciągu ostat-J f
_ włochy 5:0>
uważać za sukces, gdyż panna Farkas już

prawdziwą satysfakcję grając

na

wacja — Francja 3:0, Węgry --ą
Szwecja 3:1, Rumunia — Anglia
3:2, Węgry — Czechosłowacja 3:1,
Szkocja — Włochy 3:0.

BUDAPESZT, 29.1. (Tel. wł.) —
POLSKA — NOWA ZELANDIA
5:1: Otręba — Crossly 2;0 (21:10,
21:6), Widera — Brightwell 1:2
(21:9, 19:21, 18:21), Gaj — Ste
wart 2:0 (21:18, 21:12), Widera —
Crossly 2:1 (21:10, 20:22, 21:15),
Otręba — Stewart 2:0 (21;10,
21:7), Gaj — Brightwell 2:0 (21:14,
21:18).
POLSKA — IRLANDIA 5:0:
Otręba — H. O‘Prey 2:0 (21:18,
21:11), Kawczyk — E. Allen 2:0
(21:17, 21:10), Gaj — T. Seacy 2:0
(23:21, 21:11), Otręba — E. Allen
2:0 (21:4, 21:11), Gaj — H. O'Prey
2:1 (19:21, 21:16, 21:19).

★
ENSACJĘ wywołał zespół ru«
muński, który pokonał pewne
siebie Angielki, a nadomiar Roseanu,
a nawet Kolozsvari wygrały z preten
tentką do tytułu mistrzowskiego An
gielką Dace.
¥

S

W pierwszym meczu drużyny poi.
skiej bezapelacyjnie najlepiej spisał
się Otręba. Jego świetna obrona i tak
zwane śląskie zawijane drajwy są
bardzo niebezpieczną bronią nawet
dla ekstraklasowego gracza. Poza
tym Widera wykażuje kolosalną za
ciętość i sam Sido twierdzi, że nie
będzie miał z naszym małym ślązaIdem łatwej roboty.

MĘŻCZYŹNI: Francja — Szwaj
caria 5:0, Anglia — Walia 5:0, Cze
chosłowacja — Irlandia 5:0, Szwe
cja — Brazylia 5:1, Włochy — Da
nia 5:1, Węgry— Szwajcaria 5:0,
Szwecja — Austria 5:4.
KOBIETY: Szkocja — Walia 3:0,1 Gaj grał bardzo dobrze. Wszedł
Rumunia — Włochy 3:0, Czechosło | w uderzenie i dosłownie rozbił obro-

Na fronda
akcji vjykoiczej

W

nich kilku dni;
J ■_
,
Koło Sportowe Spójnia przy i
„ ... - „
CHPD1 w Krakowie-. Mamy kryty-)
’’
__ . .. _ A Anglia — Brazylia 5:0.
czną uwagę o pracy Komisji Re- J
Wizyjnej. Ograniczyła się ona tylko) Otręba w meczu ze Szwecją nie był
do sprawdzenia ksiąg kasowych i^tak pewny jak w poprzednich spotka
na tej podstawie postawiła wnio-dniach. Bronił za wysoko dając przeciwnisek o udzielenie absolutorium ustę.lkowi okazję do swobodnego atakowania,
pującemu zarządowi.
\ Walczył z sercem, ambitnie, ale SzweW podobny sposób pracuje wie-Jdzi byli lepsi.
Ie innych komisji rewizyjnych i dla) Kawczyk także zrobił to co mógł, ale
tego pragniemy podkreślić, że na-?ma zaległości z baekhandem a samym for
szym zdamem działalność ich nie, bandem i cykaniem trudno coś zrobić,
powinna się ograniczać jedynie do) Gaj w ostatnim meczu grał bardzo do.
formalnego sprawdzenia ksiąg, rbrze. Pierwszego seta wygrał po ciężkiej
lecz koncentrować się powinna prze J wa]re, drugiego oddał. W trzecim secie
de wszystkim na dokładnym zba-inie ^-trzymał nerwowo.
daniu działalności ustępującego za-ó Reprezentacja Polski rozegra w ponierządu.
J działek cztery spotkania: o godz. 9 rano
z Anglią, o 14 — z Walią, o 16 — z
oto .portowe Jost podstawowym > CSR j Q ]9 _ z Rrazylię.
ogniwem ruchu spoilawegó przy a
'
.
, ,
•■kładach pracy I uczelniach. Kola przy J -W-C. WlOT₽k pozęstanię się, tylko jedno

w tym sezonie niejednokrotnie wygrała
z Soosem, starym mistrzem węgierskim.
Potem doszło do spotkania Otręba —

Csillik (szósta rakieta Węgier).
Nasz „Pierun“ nie przeląkł się opo
wiadań Węgra. Otręba grał jak zwykle

na śmierć i życie i wygrał z dobrym Wę.
grem w gładkich dwóch setach. Po tej
niespodziance Csillik z uszanowaniem

{Zawiodła kondycja

nlzacyjną, Ideologiczną i opXZ
Związków Zawodowych.
i PREZES GÓRSKI:
Dziewięć Zrzeszeń: Górnik, Kolejarz, 4
»
• „
Budowlani, Związkowiec, Ogniwo, Spój, i — V zawodników naszych zawiodła
nla, Włókniarz, Sfal, Unia.
i przede wszystkim kondycja, brak wszechZS Gwardia I Akademickie Zrzeszenie * stranności oraz rutyna. Tym niemniej
klubam7\;Xo°^^^^^^^^
*rrnH bardzO rmtbitnie’ P°dobali
wokół żlebie kola sportowe.

i ■'•ię,

uzyskali przychylne recenzje w pra-

--------------- ——-------------------- # sie.
ZKS Unia — Borek (Kraków)
walce ze Szwecją mogliśmy uncać
Słuszny wniosek w dyskusji po-Jse 2 czy 3 punkty. Wyjazd uważam za
stawił jeden z członków klubu, ob. i korzystny. Zawodnicy mają okazją do po
Trębacz:
4 znania innego stylu gry, z którym nie
— Ci członkowie zarządu, którzy i sPot)'feaW®my
u nas w kraiubez usprawiedliwienia opuszczą
3-krotnie zebrania zarządu, powin
ni zostać skreśleni z listy człon
ków.

■—

,

,

/nl nabrać kondycji przed niedalekim już

że członkowie klubu proszą o óo-Tyj
tacjs, a zapominają o elemenłar-t , . . .
x
J
( Indywidualne mistrzostwa stolicy w te
nych obowiązkach wobec własnej >nisie 5to|Owym, które -gromadziły Ó4 zaorganizacji.
^wodników przyniosły wiele niespodziaRezultaty są opłakane. Klub mafnek. Już w pierwszym dniu walk były
wprawdzie kilka sekcji, ale nn. pił(dwie sensacie Wicl°kf°'"y reprezentant
,

,

(Warszawy Pączkowski przegrał po zacią-

karska - licząca 20 członków po-),ej wa|ce z ni9Znanym Książkiem (Zw. RaSiada 1 piłkę i 3 (dosłownie trzy)?dość) 1:2. W tym samym dniu Borowiecki
pary butów. Sekcja nie należy przy f przegrał 0:2 z Zawiszą. Do ćwierćfinałów
tym do FZPN, gdyż na zgłoszenieUakwaiifikowaii sią: Książek, Niedbaiko,
zabrakło funduszów. Sekma 4 (Wyszyński, Samborski Siodlanowskl Kask,
.
1 ■' sRogowicz, Kugier 11, Sabowicz, Kugler I,
Wacka nie należy do PZP, a sekcja f Dembowski, Zawisza, Karaś, Kołakowski,

■r ^
3
*

ni

i
>

i
1

czym się nie peszy, nawet ciągłe opadają
cą mu z ramion koszulką i szortami po

za kolano. Węgrzy patrząc na naszego
małego ślązaka twierdzą złośliwie, że
jak się nauczy atakować, to ma murowany tytuł mistrza świata, bo należy do ta

Illasl pingponglicl

przed wyjazdem do Bukaresztu i Budapesztu zgrupowani byli na
obozie treningowym w stolicy. Stoją od lewej: Otręba, Widera, PieFoto Wik.
rończyk, PatyAski, Arluch, Gaj i Kawczyk
nę obu Zelandczyków. Brakuje mil
trochę pewności siebie, rutyny i pra
cy nóg. Jego drajwy z baekhandu
1 forhandu są w najlepszym wydaniu
i Węgrzy z wielkim uznaniem wyra
żają się o jego żywiołowej grze.
Prasa węgierska dużo miejsca po
święca naszemu sympatycznemu ml' ..... .■>
■ .... .,'-ć ..'V.,~ .. .
najmniej przedwczesne, . skoro zgło śtrżoiivi,’ujęta jćgó Skromnością i file«
■' ■ ■ -a
siliśmy • się do rozgrywek. Sprawa śmiałością.
taktyki w zestawieniu graczy jest za
ZŁA TAKTYKA WIDERY
sadniczą w meczu pucharowym.
Widcra oba mecze rozegrał źle tak

nie jest marzeniem ściętej głowy
OLSKA .zgłoszona do pucharu Davisa! Po trzyletniej przerwie
nasi tenisiści mają stanąć do drużynowych -rozgrywek o nieoficjalne mistrzostwo świata w tenisie.
Energiczne przygotowania PZT do wiosennego występu naszej re
prezentacji. Projekty wyjazdu w góry po kondycję i na Riwierę —
po formę... Kłopoty ze zmontowaniem drużyny pucharowej — oto
garść znamiennych faktów, które składają się na planowanie intere
sującego programu tenisistów pod hasłem: Davis Cup.

p

Przywiązujemy zasadnicze znacze
nie do tegorocznego naszego wystę
pu w Pucharze Davisa — oświadczył
imieniem PZT wiceprezes Olszow
ski. Nie dziwimy się.
W sztabie tenisistów, w ich obozie
— zawrzało.
Czy nie zawcześnie — możnaby

wykluczone na obozie tenisistów

sprawozdaniu kasowym pozycja Nr)sezonem
3 „Składki CZłonkowsk e“ — 4.120 4 Obóz kadry tenisowej znajdować slą bą
Zł. Klub liczy .około 120 Członków, (dzie ostatecznie w pensjonacie „Jaroa ■ więc wypadałoby, że składka)---------członkowska całoroczna wynosi...
zł. Jesteśmy przekonani, że składka jest na pewno wyższa, tylko, jlKZSiSZGSfW w JlJSZtlWy

ma w sobie wiele śląskiej swady,

Skok przez I rundę Davisa

KarkoSomit@ zjazdy

I słusznie. Sport związkowy nie
potrzebuje papierowych działaczy.
Również słuszny wniosek zgłosił na
tym samym zebraniu' Ob Marei-) ~ Wyjeżdżamy do Zakopanegol
nas
n-ak, który apelował do władz spor )°^XZCZa SI‘°neCki' ’H0"0"7
tu związkowego, aby nie urządzaKiśdą rakiet? do szafy I biorą się
no zebrań, ani odpraw w godzinach Iza narty
mówi z poważną .miną Radzio.
pracy. . Zagadnienia produkcyjnej\ _ Nareszciel Obóz kondycyjny dla te
zrealizowany — oświadcza wice
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i Góry są magnesem nie tylko dla wczama poważne kłopoty finansowe, >sowjczó'». W Krynicy gościli niedawno
skarży się na skromne dotacje)lekkoatleci, do Zakopanego . zaglądają
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Koledzy na ogół nie podzielają opty
mizmu Otręby, ale fakt, że chłopak ten

podszedł do kierownictwa i zapytał, któ
kich graczy, którzy nie ryzykują, lecz
re miejsce ma ten mały Ślązak w Pol
grają na pewniaka.
sce. Odpowiedziano mu, że siódme i WęW. WIEROMIEJ
gier zaraz cheiał grać rewanż, tłuma-

K

«składach pracy skupione są w dzie- i z Austrią,
wląclu Zrzestoniaćli Sportowych, które 1

gra to na silę“.

wid". 15 osób zjedzle się 1 lutego w zi
mowej stolicy. Kierownikiem przeszkole
nia jest Józef Hebda, który do pomocy
będzie miał Beldowsklego, oraz Instruk
tora narciarskiego, przed którym stanie
dość kłopotliwe zadanie. O ile wiemy
większość naszych czołowych tenisistów
nie umie jeździć na nartach. A do sportu
tego palę się wszyscy bez wyjątku. Po
trzebna więc będzie fachowa opieka
instruktora
oraz prestiż
kierownictwa.
Dzięki temu zdoła się utrzymać w ryzach
niepotrzebną brawurę i fantazją nowicju
szy narciarskich, których przeznaczeniem
śtala się przecież rakieta i mała piłeczka.
Skonecki, który rokrocznie spędza pe
wien czas w górach'i uważa się za nie
złego narciarza, postawił przed wyjazdem
sprawę jasno: żadnych szusów, ani jed
nego karkołomnego zjazdul Ja. a myślę,
że podobnie uczynią moi koledzy, ogra
niczę się do biegów płaskich I łatwiej
szych zjazdów Na drugi plan zejść mu
szą ambicję narciarskie. Naszym celem
jest nabycie kondycji.
Oto lista uczestników obozu: dwie tenłsiątki — Jędrzejowska I Popławska, Ju
niorzy — Radzio, Zabrała, Kwiatek, Licls,
seniorzy — Władysław Skonecki i Henryk
Skonecki, Beldówski, Olejnlszyn, Piątek,
Chytrowski, Niestrój i Hebda, Nadzór
sprawować będzie z ramienia PZT Inż.
Olszowski (T).

12 konkubentów
w strefie europejskie]

Pucharu Davisa

gier sportowych — do PZKSS, -rówfZieliński, Jagodziński.
LONDYN. — Dotychczasowe zgło
nież Z powodów fnansówycłl.
) w drugim dniu rozgrywek nastąpiły noNajlepiej pracuje sekcja narciar-re niespodzianki: Dembowski mistrz ju- szenia do rozgrywek o puchar Davi_
, .
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rniorów, pokonał reprezentantów Warsza- sa w strefie europejskiej przedsta
ska, która na koncie swym ma sze
*
2awiszę 2:1 ; Kug:era , 2:0. Do pół.
rek sukcesów sportowych i organi-#(inalu weszli: Samborski, Wyszyński, Ku- wiają się następująco: Węgry, Pol
.. v
................ .—x, .,a;oś, Kugler I, Dembow- ska,' Finlandia, Anglia, Francja, Wło
chy, Austria, Szwecja, Norwegia,
lić ZKS Kolejarz (Zakopane) za5sk.i- Jagodziński.
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\ Pierwsze walki w półfinale przyniosły Szwajcaria, Belgia, Izrael, Pakistan,
branie czynnego udziału we wszy->następijjqc9 wynikl: P3agodrińskl _ ^ustkich masowych akcjach jporto-Jg|er | 2:0r Dembowski) - Karaś 2:1, Sam- Peru, Holandia, Egipt, Irlandia,
Luksemburg. Mona'o i Jugosławia.
Wych.
(Wij) 'borski — Wyszyński 2:0.

FILAR I DEBEL
Jesteśmy zdania: Skonecki jest filarem drużyny i nie stać nas na to,
by rezygnować z niego w deblu. Je
zapytać — przecież pierwsze piłki w śli mamy przebrnąć pierwszą run
pucharze padną dopiero wiosną,
dę, co jest zupełnie możliwe (już w
Najwyższy czas —-.odpowiemy — październiku rozważaliśmy nasze
by przystąpić do realizacji programu szanse w strefie europejskiej), repre
przygotowań. Program musi być zentanci muszą być przygotowani na
przemyślany, drobiazgowy, realny.
największy wysiłek nerwów i mię
Na kogo możemy liczyć? — Wła śni Znajdzie się wiele drużyn pań
dysław Skonecki, Piątek, Chytrow stwowych, których gracze mogą po
ski, Olejniszyn, Henryk Skonecki,
konać naszego drugiego singlistę, a
przegrać z pierwszym. Tradycji na
W KWIETNIU
NA OSTATNI
szej stanie się wówczas zadość i o
GUZIK
losach meczu decydować będzie... gra
Pierwsza rakieta musi (nie widzi
podwójna. Wspominamy o tradycji,
my tu innego określenia) wycyzelo
gdyż większość ważnych meczy w
wać swą „asbothowską formę" na
naszej historii pucharowej przegra
koniec kwietnia. Nie stać nas prze liśmy właśnie 2:3, a o porażce decy
cież, by Skonecki nabierał fęrmę w dowała gra, która zowie się deblem.
czasie rozgrywek w pierwszej runWnioski proste: asekuracja jest
dzie, gdyż druga może już nie być
konieczna; w deblu grać winien, mi
naszym udziałem.
mo Bukaresztu, mimo wszelkich
Piątek z anemicznego gracza, któ- sprzeciwów — właśnie Skonecki. Ar
ry porał się zawsze z problemami gumenty: przemęczenie Skoneckiekondycyjnymi już po drugim secie, go, jego nerwy, brak opanowanego
przez dwa i pół miesiąca musi zgro dlań partnera — odpaść muszą raz i
madzić taki rezerwuar sił fizycznych, to nieodwołalnie z chwilą, gdy zaktóry pozwoli mu na rozegranie , padła decyzja: gramy w pucharze
dwuch najcięższych w jego karierze Davisa. Decyzja, która już dziś nameczów w ciągu trzech dni.
kłada poważne obowiązki, zarówno
Chytrowski musi przestawić Swój na kierownictwo drużyny, jak i na
forhand, a gra Olejniszyna nabrać graczy.
jędrności. Henryk Skonecki powi KONSKA RECEPTA
nien nauczyć się taktyki i zgubić ma
Przed kilkoma dniami spotkaliś
niery prowincjonalne.
my posła Olchow!cza. Honorowy pre
Taki jest program pucharowy na zes PZT zaraz na powitanie rzekł:
szej czołówki. A wszystko to w parę
— A w deblu to powinien grać
miesięcy. Jak zrealizować go, jak u- Ksawery. Przecież on jeden ma
niknąć przykrych niespodzianek i po zmysł deblowy. Para bez niego zno
wodów do gorzkiego wyrzutu: przy wu nie będzie parą.
gotowywaliśmy się niedość staran
Może 1 racja, ale...
nie.
Jeśli na wiosnę żaden z kandyda
Jedni mówią: w pucharze grać tów do reprezentacji, poza Włady
winni w singlu — Skonecki i Piątek, sławem, nie będzie miał lepszego
a w deblu — zobaczymy. Właściwie serwisu, smecza i woleja od Ksawe
rego Tłoczyńskiego — sprawa debla
wszystko jedno — kto.
Drudzy: w singlu Skonecki 1...? w wyglądać będzie marnie.
W takim wypadku recepta nasza
deblu...? Ci drudzy to wiedzą naj
jest iście końska: radzimy wystawić
mniej i są najostrożniejsi.
Są i tacy (rozmowy na temat skła w deblu najmłodszych — Radzio i
du toczą się już w sferach teniso Kudlińskiego, czekać spokojnie dnia
wych nałogowo), którzy ostro sprze 2 lutego (losowanie!) i myśleć o pu
ciwiają się występowi Skoneckiego charze roku... 1951.
Chyba, że w pierwszej rundzie
w deblu.
— Niech zdobędzie dwa punkty w. zmierzymy się z reprezentacją jedne
singlu i nie męczy się beznadziej go z tych państw, które możemy po
konać bez debla. A takich naliczyliś
nym deblem.
my aż 12!
Ta gra jest z góry przegrana.
B. Tomaszewski
Wszystkie te rozmowy nie są by-

tycznie prowadząc z Brightwellem w
drugim secie 4-ma punktami zmie
nił taktykę na obronną, a potem już
był za późno. Nowo Zelandczyk
wszedł w uderzenie, bił wszystko,
próby ataków Widery z miejsca kon
trował, spychając polskiego zawodni
ka do obrony, która nie jest jego ,
„Chlebem“.
Pomimo przegranej należy stwier
dzić, że Widera grał dobrze i am
bitnie. Tylko przeciwnicy umieli go
rozgryźć.

BIJEMY IRLANDIĘ
Drugi mecz, jak wskazują poszczę
gólne wyniki, przyniósł gładkie zwy
cięstwo naszym barwom, aczkolwiek
młodą i dobrą drużyną Irlandczyków
przygotowywał dłuższy czas Erlich.
W dalszym ciągu najlepszym na
szym graczem był Otręba. Nie znał
on litości nad młodymi swymi prze
ciwnikami. Bił ich, jak mógł naj
mocniej i o każdą piłkę walczył, jak
o życie. Kawczyk zagrał także bar
dzo spokojnie i ambitnie. Gaj miał
serię wspaniałych drajwów, to znów
gubił się na łatwych piłkach. W ostat
nim spotkaniu prowadził 18 :12
0‘Prey wyrównał na 19:19 i ostatnie
dwie piłki, a więc decydujące punkty
były szarpiącą nerwy cykaniną.

★
Prezes Górski przeprowadził już
wstępne rozmowy z Czechosłowakami odnośnie międzypaństwowego me.
czu w tenisie stołowym. Przewiduje
się ternin w początkach kwietnia. W
ekipie czeskiej ma grać między Inny
mi Vana i Andreadis, którzy ' po
tournée po Polsce bardzo chętnie zo
staną u nas przez miesiąc w gościnie
1 przy okazji potrenują naszych za
wodników.
W tej samej sprawie rozmawiał
nasz prezes z węgierskim mistrzem
Sido, który niemniej chętnie przyj edzie do nas w miesiącu wrześniu.
Wier.

Buhl wymywa
KRAKÓW, 29.1. (tel. wł.). Przygo
towując się do zimowych mistrzostw
Polski w hali, lekkoatleci krakowscy
rozegrali mecz Ogniwo Cracovia —
Studium .W. F. zakończony zwycię
stwem Studium 131:76.
Najwięcej punktów dla Studium
zdobył Buhl, zwyciężając na 25 m
3,5 i w skoku w dal — 605.

