Dni morza — dni walki o Pokój

Rekordy widzów na derbach

Półfinał Davisa w Bastad

Sz«gja tai się

..................................................................................................... .

TYLKO
Skoneckiego
(TELEFONEM ZE SZTOKHOLMU)
SZTOKHOLM, 22.6 (Teł. wł.). Miej
sce rozegrania półfinałowego meczu o

Puchar Davisa między Polską i Szwe

ostatecznie zdecydowane.

zostało

cją

35 tys

WIDZÓW na meczu w Chorzowie, ponad 30.000 w Krako

wie, ponad 25.000 w Łodzi.

Oto

rekordowe cyfry ligo

Jest nią miejscowość Bastad, położona

wych derbów piłkarskich. Tych

na zachodnim wybrzeżu Szwecji o 100

zainteresowaniu jakim cieszy się w kraju piłka nożna. Niestety, w ślad za

km na północ od Malmó.

tym zainteresowaniem nie idzie forma piłkarzy,

S

ZWEDZI są pewni zwycięstwa.
Podkreśla to cała prasa; dy

kilka cyfr świadczy dobitnie

z małymi wyjątkami nienadzwyczajną klasę.

o

którzy wykazali wczoraj

Tłumoczyć

może ich tylko

specyficzna atmosfera dorbów lokalnych, która nie pozwało na ładną dla

skusja dotyczy jedynie Skoneckiego,

oka grę.

którego obawiają się tu w grze poje

dynczej.
W trosce

o

formę szwedzcy teni

siści zastanawiali się nawet czy nie

zrezygnować z wyjazdu do Wimbledonu. Ale ostatecznie, Szwecja, wy
syła

do

Anglii 3 reprezentantów z

lekką obawą, że w spotkaniu z Po

lakami mogą czuć trochę w kościach
ciężki turniej wimbledoński.

Sfery fachowe notując już jako pew

nik zwycięstwo

naszą drużyną i

nad

z Wło

przewidując zwycięstwo Danii

chami i swoje z Danią... rozważają wy

jazd do Ameryki.
Bezpośrednio po spotkaniu z Pol
ską w Bastad odbędą się międzyna
rodowe mistrzostwa Szwecji, w któ

rych wśród wielu zaproszonych sław,
startować będzie Australijczyk Bromwich. Szwecja pragnie prosić tenisi
stów polskich o wzięcie udziału w mi

strzostwach.
W. Nowicki

Kandydaci

Nareszcie wszystkie WŚrÓd prZOdlWaikĆW AWF

wielkim

poilpisy w inMsta..
Absolwentka

AWF

—

Wierciak

pokazuje indeks swym kolegom
Klimajowi i Gonowi
foto E. Fronckowiak—API

ETKI oczu, świadków uroczystości zamknięcia reku szkolnego
Akademii Wychowania Fizycznego kierują się w stronę Prze
wodniczącego GKKF Motyki, który za chwilę ma uścisnąć dłoń najlep
szego słuchacza, prymusa AWF. Właśnie zbliża się on do stoiu pre
zydialnego. Maszeruje pewnym krokiem.

S

TO TO? — zapytało z pewnością
wielu obecnych, którzy nazwi
sko Ggw3z Tymoteusz usłyszeli pier
wszy raz w życiu. Nie mogłem się
doczekać końca uroczystości zakoń
czenia roku, korciło mię coś, by po
dejść do stołu prezydialnego, do któ
rego zaproszono wszystkich nagredzo
nych, za postępy w nauce i jak naj-

K

Jeśli więc darowalibyśmy słabszy
poziom, to nie możemy pominąć mil
czeniem brutalności, która tu i ów
dzie przykrym zgrzytem psuła atmo
3ferę spotkania. Jak z meldunków
wynika, najgorzej spisali się pod tym
względem piłkarze • I ,KS Włókniarz
i Związkowca Kraków. Mamy nadz!e
ję, że WG i D PZPN energicznie
wkroczy w przejawy brutalności i ukarze winnych, by na przyszłość historia nie powtórzyła się.
Jak przewidywaliśmy, derby przyniosły kilka nieoczekiwanych wyników. Największą sensacją jest zwy
cięstwo Związkowca Warty nad Ko
lejarzem Poznań, zwycięstwo o tyle
zasłużone, że uzyskane dzięki lepszej
kondycji. Mimo niespodzianek nie za
notowaliśmy wielkich zmian w tabe
li. Od 5 lokaty w dół nie ma żad
nych przesunięć, liderem pozostał
nadal Ruch, a tylko Gwardia Kra.
ków po zwycięstwie nad Ogniwem
awansowała z 4 miejsca na 2.
W najbliższą niedzielę Liga wal

do walki z CSR

czy dalej.
Spotkają się następujące
pary:
Ogniwo Cracoyia
—
ŁKS

OMISJA sportowa PZLA zapro
Włókniarz, Gwardia Kraków — Ko
ponowała na mecz Polska —
lejarz Poznań,
Związkowiec Warto
CSR (li2 lipca w Warszawie) nastę— CWKS, Budowlani Chorzów —
pujący skład:
Górnik Radlin,
Górnik
Bytom —
100 m — Stawczyk, Kiszka; 200 m
Związkowiec Kraków i wreszcie Kole
— Stawczyk, Mach; 400 m — Mach,
jarz Warszawa — Unia Ruch.
Lipski; 800 m — Bartecki, Werbliński; 1.500 m — Potrzebowski, Lewic
ki; 5.000 m — Kielas, Mańkowski,
110 m pł. — Wilczek, Ogłoblin, 3.000
2:2 (2:0)
Kolejarz W-wa — CWKS W-wa
z przeszk. — Kielas, Kuśmirek; ku
2:4 (0:1)
Kolejarz Poznań — Związk. Poznań
la — Łomowski, Krzyżanowski; dysk
1:0 (1:0)
Gwardia
Kraków
—
Ogniwo
Kr.
— Łomowski, Grzelski; młot — Ma
ŁKS
Włókniarz
—
Związk.
Kr.
3:2
(1:2)
słowski, Zieleniewski; w dal —
Górnik Radlin — Górnik Bytom
2:2 (1:1)
Adamczyk, Kiszka; wzwyż — SkałUnia Ruch — Budowlani Chorzów
2:0 (1:0)
bania, Brzozowski; trójskck — M.
Hoffman, Kuźmicki; tyczka — MoTABELA
rończyk; 4 x 100 m — Kiszka, Lip
1. Unia Ruch (1)
9 13: 5 19: 9
ski, Stawczyk, Buhl; szwedzka 42. Gwardia Kr. (4) 9 12: 6 16: 7
Kiszka, Stawczyk, Lipski, Mach.
3. Ogniwo Kr. (2) 9 11: 7 15:11
Pozostali kandydaci do reprezen
4. Związk. Kr. (3) 9 11: 7 17:13
tacji zostaną wyłonieni w eliminacji,
5. Górnik Radl. (5) 9 10: 8 12:10
GDYNIA, 21.6 (Tel. wł.). W dniach
która odbędzie się w ramach mi
6. ŁKS Wł. (6)
9 10: 8 17:16
strzostw Warszawy (24 i 25 bm. na 24 i 25 bm". odbędą się na stadionie
7. Kolejarz Poz. (7) 8 8: 8 14:18
stadionie Ogniwa). Do eliminacji wy miejskim we Wrzeszczu ogólnopolskie
8. Górnik Byt. (8) 9 8:10 14:23
znaczono: na 400 m pl.: Gralkę, zawody gimnastyczne w klasach 1, II
9. CWKS W-wa (9) 8 7: 9 16:15
Wdowczyka, Puzio; w oszczepie — i III.
10. Kol. W-wa (10) 8 6:10 12:16
Gburczyka, Bekierskiego, Sumińskie
Zawody te zgromadzą nienotowaną w
11. Bud. Chorz. (11) 8 5:11 4: 9
go; do tyczki — Małeckiego II i Krze historii tej dyscypliny sportu liczbę
12. Zw. Pozn. (12)
9 3:15 8:17
sińskiego.
uczestników.
Do środy sekretariat mi
Projekt składu reprezentacji kobie strzostw otrzymał zgłoszenia z 30 klu
cej ustalony będzie po niedzielnych bów z całego kraju, w których zapowie
eliminacjach, które odbędą się we dziany jest udział 916 zawodniczek i za
wszystkich konkurencjach (również wodników!
Obóz Juniorów bokserskich rozpoczyna
Już od środy zaczął się zjazd uczest się 1 lipca na stadionie olimpijskim we
na stadionie Ogniwa).
Ostateczny skład ustali Komisja ników. Pierwsi przybyli sędziowie w licz Wrocławiu. Kierownikiem administracyj.
nym został Gronowski.
bie ok. 100 osób z całego kraju, którzy
Trzech we wtorek, 27 czerwca.

K

Derby piłkarskie

Ponad @00
gimnastyków
na starcie mistrzostw

Planowania PZB

pod kierunkiem delegata PZG prof. Fazanowiczo brali

udział w dwudniowym

kursie sędziowskim.

Tenisiści
wśród robotników
w Gbiiwaidowie
Bawiący

w

Czechosłowacji tenisiści

polscy wystąpili w turnieju w Gottwaldowie,

uzyskując następujące wyniki:

Jędrzejowska pokonała

Miklikoyą 6:4,

6:2, Chytrowski przegrał

6:1, 3:6, 6:8,

para

z

Kocendą

czeska Stojan i

Składał pokonała H. i Wł. Skoneckich
Sprinterka Kozłowska
okiem

trenera

prawidłowe

ruchy

ćwiczy

pod

Wcchafowrkiego

ramion

i

nóg

6:4, 6:3, poza tym spotkanie Stojana

z Piątkiem zostało przerwane przy sta

nie 6:4, 10:12.

Trenerzy i instruktorzy: Sztam, śmiech.
Mizerski, Kasznia, Zalewski, Kowalczyk,
Mikołajczyk, Grądkowski, Gorączniak, Ma
neckl.
W obozie weźmie udział 100 juniorów
ze wszystkich okręgów, z wyjątkiem b:aiostockiego, który nie zgłosił kandyda
tów.
W dniu 2 lipca odbędzie się dla uczest
ników próba sprawności fizycznej, obej
mująca bieg na 100 m, skok w dal oraz
rzut granatem.
Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się
ostatecznie w Szczecinie w dniach 13 —
15 sierpnia.
Dzień PZB został wyznaczony na 10
września. W dniu tym ma się odbyć tur
niej dla wag ciężkich.
Terminarz rozgrywek o wejście do II
3
Ligi
bokserskiej
Jest
następujący:
wrzesień, 24 wrzesień, 8 październik, 29
paźdz., 5 list., 26 list.
Przedboje turnieju o plerwszy krok od
będą się 25 — 26 list. a finały w dniach
2 13 grudnia

TYMOTEUSZ GOWSZ

Radziecki system sędziowania
■ wprowadziła AIBA

prędzej zdobyć garść szczegółów z
życia prymusa AWF.
Ojciec był kolejarzem,
zaj
mował stanowisko torowego, za
rabiał grosze, w domu była bie
da. Bieda, to pierwszy nauczyciel
Gowsza, nauczyciel, który zdecy
dował o obecnym stosunku Gcwsza do życia politycznego i spo
łecznego.

oświadczył „Przeglądowi“ Swiridow
тлт JEDNEJ z lóż na stadionie niern reforma będzie przeprowadzo
t/li WP w towarzystwie sekreta na bezzwłocznie.
rza GKKF — Szemberga, siedzieli
— A co pan myśli o systemie
delegaci radzieccy. Znajdują się oni
jawnego sędziowania przyjętego
przez AIBA?
w Warszawie w przejaździe z kon
gresu AIBA w Kopenhadze.
Delegat ZSRR uśmiecha się i tak
mówi;
ALEDWIE w kilka godzin po
wylądowaniu го Warszawie i —
— Przecież AIBA przyjęła nasz
po męczącej podróży, radzieccy dele
system, który stosowany jest już
gaci Stepanow i Swiridow wybrali
od dłuższego czasu w Związku Ra
dzieckim. (k. g.)
się na mecz i z zaciekawieniem ob
serwowali go.
Kolejarz prowadzi z CWKS 2.0 —
sędzia gwiżdże na przerwę. Wów
czas jest chwila czasu, aby porozma
wiać z delegatami, o tym, co się dzia
Jo w Kopenhadze. Oczywiście nasu
wa się pytanie, jak delegaci zapatru
ją się na wprowadzenie w boksie
EGOROCZNE
międzynarodowe
10 kategorii.
mistrzostwa Polski w tenisie
— Popieraliśmy ten wniosek, mó
odbędą się na kortach w Sopocie w
wi nam Swiridow — przedstawiciel
dniach 22 — 31 lipca. Udział swój
Wszechzwiązkowego Komitetu dla
dotychczas
definitywnie
zgłosiły
Spraw Kultury Fizycznej.
Węgry, CSR i Rumunia.
— Czy reforma w pięściarstwie
Państwa te delegują swych czoło
radzieckim wejdzie w życie w nie
wych graczy z Asbothem, Adamem,
długim czasie?
Koermecy, Krejcikiem, Zabrodskym,
— Po powrocie odbędziemy na ten
Miskową, Caralelisem, Yiziru i Stantemat konferencję i przepracujemy
cescu na czele.
dokładnie to zagadnienie. Moim zdaZe strony Polski startować będzie

Z

Rewanż
Skonecki-Asbolb
na Wybrzeżu
T

cała elita tenisistów.

LIPSKI 100 M — 10,9
Na

„czwartku

Ogniwa

Lipski

lekkoatletycznym"
przebiegł

w 10,9

100

gry poj.

Do

mężczyzn PZT dopuści 42 zawodni
m

ków, do gry poj. juniorów 42.

W tej ostatniej

konkurencji Ru

munia, Węgry i CSR delegują po jed

nym zawodniku.

JUNACY
STRZELALI
NA PIĄTKĘ
STR, 2

Korty sopockie

będą

specjalnie

rozbudowane na tę imprezę
mieszczą

znacznie

i

po

większą liczbę

widzów, niż dotychczas.

Jelonki
©s£ahd sygnał
alarmowy!
MILKŁY już echa słynnej
sprawy grodziskiej. Przykła
dowy proces i przykładowe kary
pomogły tylko na krótki okres cza
su. Piłkarze warszawscy zaczyna
ją na nowo ostrą „walkę z sędzia
mi".
Przed dwoma tygodniami zano
towaliśmy dwa kolejno po sobie
następujące wypadki awantur na
i pcza boiskiem, wypadki pobicia
i chęci pobicia sędziego zawodów.
W czasie meczu w Konstancinie
między zespołem gospodarzy Unią
Mirków a Spójnią Błonie o mistrzo
stwo B-klasy WOZPN obrońca
Unii Uśniaeki usiłował uderzyć sę
dziego, Wiktorka. Piłkarze Spójni
Błonie przeszkodzili zamierzeniom
swego kolegi, środkowy napastnik
gości — Mllosławski dwukrotnie
parował uderzenia, wymierzone w
sędziego, lecz publiczność obrzuci
ła sędziego po meczu gradem ka
mieni.
Gorszym i wymagającym dużo
wyższych kar jest wypadek pobi
cia sędziego Hoffmana, po zawo
dach o mistrzostwo juniorów w Je
lewkach. Mecz Związkowiec Jelon
DALSZY CIĄG
NA STR. 2

U

Str.

2

Nr 49

PRZEGLĄD SPORTOWY

b-

Twardo walczono o punkty w Krakowie

Mecz nie wyzyskanych sytuacji
Derby Warszawy Kolejarz
Kolejarz Warszawa — CWKS Wy zultacie którego nawet obrońcy pchali
szewa 2:2 (2:0). Bramki padły w na- się do przodu, zapominając o tym, że
stępującej kolejności: 15 minuta Łącz atak Kolejarza jest niebezpieczny, szyb
(Kol.),
25 min. samobójczy Orłowski ki i w każdej chwili może uzyskać bram

(CWKS), 55 min. Olejnik (CWKS) i 80 kę. Sądziliśmy również, że pa pauzie
min. Sąsiadek (CWKS). Sędziował słabo CWKS wykaże lepszą kondycję.
Stało
Schleifer (Szczecin). Widzów ok. 8 tys. się tymczasem coś wręcz
odwrotnego.
CWKS: Skromny, Piotrowski, Serafin, Kolejarz uzyska! przewagę i był w tej
Łyszczarz, Orłowski, Oprych, Sąsiadek, części meczu
zespołem zdecydowanie

Górski, Świcarz, Olejnik, Ochmański.
Kolejarz:

lepszym.

Borucz (Stępniewski), Wo-

łosz, Łabęda, Szczepański, Brzozowski,
Szczawiński, Jaźnicki,

Popiołek,

Łącz,

Szularz, Wesołowski.
Mecz nie wyzyskanych sytuacji —
tak w poru słowach można określić spot

kanie Kolejarza Warszawa

z

CWKS.

Derby obu tych klubów wykazały,

że

Kolejarze
systematycznie
poprawiają
formę i stają się groźną dla każdego

drużyną,
natomiast wojskowi demon
strują formę zmienną, i
Musimy przyznać, że od CWKS spo
dziewaliśmy się
lepszej gry.
Zawiódł
napad,
który zatracił przebojowość i
bramkostrzefność, zawiodła obrona, w

niczym nie przypominająca linii z po
czątku sezonu. Tylko Skromny, Orłow
ski, Oprych i Olejnik zagrali na poziomie.
Wojskowi popełnili ponadto kilka bf?
dów taktycznych. Od chwili kiedy Bo-

Stwierdziliśmy już, że forma Kole
jarza krystalizuje się. Defensywa
zagrała w spotkaniu z CWKS bar
dzo dobrze, przy czym wyróżniali się
obok Brzozowskiego i Szczawińskie
go młody Szczepański i Łabęda. Borucz podobnie jak Skromny wypadł
bardzo dobrze. Zaimponował pew
nością chwytów i doskonałym usta
wianiem się. Kontuzja jego okazała
się lekka.
Napad Kolejarza, to osobny roz
dział. Szybki, niebezpiecznie kombi
nujący w polu, ma jednak wadę: al
bo granie na Łącza, albo próby sa
modzielnych strzałów w sytuacjach
jak najbardziej niekorzystnych. Te
wady właśnie zdecydowały o nie
zbyt dla Kolejarza pomyślnym wyńiku remisowym.

rucz po zderzeniu z Olejnikiem rnusiał
opuścić boisko, a na bramkę wszedł za
pasowy Stępniewski,

trzeba było nie

ustannie niepokoić go strzałami.

Tym

czasem po zdobyciu wyrównującej bram
ki dosłownie ani razu wojskowi nie zdo

byli się na strzał.

NIE TAK ZAPALCZYWIE
Drugim i to powtarzanym dość czę

sto błędem był zapalczywy atak, w re-

30.000 widzów na meczu Gwtndkt-Sgatoo 1:9

CWKS 2:2
wę formy wykazują Popiołek i Szularz. Jedynie Jaźnicki nie mógł do
stroić się do poziomu kolegów.
Do przerwy przewagę w polu ma
CWKS, ale Kolejarze zdobywają
bramki. W 15 min. Łącz po rzucie
rożnym bitym przez Jaźnicki ego,
ładną główką zdobywa prowadzenie.
W 25 min. Szularz strzela, piłka
trafia na nogę Orłowskiego, kiksuje
i mimo wysiłków Skromnego wpada
do siatki. Po pauzie sytuacja od
wrotna. Przeważa Kolejarz, bramki
strzelają wojskowi. W 10 min. Olej
nik poprawia wynik na 1:2, a w 35
min. Stępniewski wypuszcza piłkę z
rąk i Sąsiadek zdobywa wyrówna
nie. (gw).

KRAKÓW, 22.6. (teł. wł.). Gwar
dia — Ogniwo 1:Q (1:0). Bramkę zdo
był Mordarski w 44 min. gry. Sędzia
Pomiń. Widzów ponad 30.000.
Gwardia: Jurowicz, Dudek, Fla
nek, Wapiennik, Szczurek, Snopkow
ski, Mordarski, Gracz, Kohut, Rupa,
Mamoń.
Ogniwo: Hymczak, Gędłek, Glimas, Mazur, Parpan, Kolasa, Ku
czyński, Rajtar, Różankowski I, Po
świat, Eobula.
Była to typowa walka o punkty,
która nie mogła zadowolić zwolen
ników pięknej gry. Mimo całego wy
siłku kierowanego na skuteczność,
obaj bramkarze, a zwłaszcza Hym
czak, nie mogli narzekać ńa nadmiar
zatrudnienia. Jeśli mieli piłkę w rę-

witością i ofiarnością. Ci wyróżnieni za

Brzydko spisali się piłkarze w Łodzi
na meczu Włókniarz-Zwioźk. Krak. 3:2
ŁÓDŹ, 22.6 (Tel. wł.).

ŁKS Włók przed energicznym natarciem polegają
wchodzi Szczurzyński, środkowy napasł
niarz — Związkowiec Garbarnia 3:2 cym na długich przerzutach piłek. Gdy
nik końcem buta przerzuca piłkę. Czte
które stanęły na
(2:1).- Bramki strzelili: dla zwycięzców: by nie dwa słupki,
rej walczący piłkarze kończą swą akcję
Baran — 2 i Patkolo — 1. Dla poko drodze do bramki, Stefaniszyn zmuszo na
ziemi a piłka już trzepoce w siatce.
ny byłby pięciokrotnie wyjmować piłki W 14 min. po zmianie stron Baran gło
nanych: Bożek i Nowak.
Sędziował inż. Brzuchowski z War z siatki.
wą zmusza Stefaniszyna do kapitulacji

GRAC UWAŻNIEJ

szawy, grzesząc wyraźną tolerancją w
stosunku
do brutalnych piłkarzy. Pu

Bardzo dobrze wypadł Wesołow
ski, który obok szybkości ma dosko
nale zwody ciałem i bez trudu mijał
dobrego skądinąd Piotrowskiego. Nie
stety Wesołowski nie zawsze wie,
co robić z piłką i często Strzela nie
mal z linii bramkowej, zamiast
miękko dośrodkowywać. Łącz, ener
giczny i szybki, prowadzi lepiej na
pad Kolejarza, niż ŚwJcarz. Popra-

bliczności ponad 25.000.
Związkowiec:
Stefaniszyn,

gdy Górnicy remisowali 2:2

wyraźnie obniżyć notę i za to, że bez

ski, Piekulski, Góreck;, Lasiewicz, Bie
niek, Parpan, Browc ski, Nowak, Bożek,

piłki w brzydki sposób sfaulował zawo

Glajcar.
ŁKS Włókniarz:

za plecami sędziego, nie poniósł kary.

Szczurzyński, Wło

Bober,

Rajchel,

najlepszy zawodnik Nowak

zetknął się tym razem z Urbanem, któbardzo
troskliwą
ry „zapewnił mu"
opiekę. Tym samym wytworzyła się lu
nie przedstawiał
ka, i atak Garbarni

korzystać. W sumie mecz mało cieka

wo przewyższała przeciwnika pod wzglę

wy, gra ostra typowa dla twardej walki

dem techniki, planowości, w końcu mu
siała uznać jego wyższość i bronić się

Kurzeja, o punkty.
Obruśnik, Franke, Schleger, Warzecha,
Dybała.

Kibice Górnika Radlin przeżyli ciężki dzień, Pupilek ich zagrał bardzo sła

Budowlani Ghrzów o&iiżają loty
% Unią przegrali wyraźnie 0:2

bo i tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności zdołał na własnym boisku

uratować jeden punkt. Trudno wyróż
nić kogoś z Górników z Radlina. Wszy-

II Lwu walczy
W niedzielę 25.4 przystępuje do rozgry
wek II Liga Piłkarska. Spotkania niedziel
ne są przedostatnimi walkami w I run
dzie
W grupie wschodniej spotykają się:
Włókniarz Częstochowa — Ogniwo Polo
nia Bytom, Związkowiec Chełmek — Ko
lejarz Przemyśl, Związkowiec Przemyśl —
Ogniwo Skra Częstochowa, Stal Katowice
Stal Lipiny, Lublinianka — Ogniwo Tarnovia.
Grupa zachodnia: Budowlani Lechia —
Budowlani
Polonia Świdnica,
Gwardia
Szczecin — Związkowiec Radom, Widzew
Łódź — Kolejarz Ostrów, Włókniarz Bzu
ra — Kolejarz Toruń, Stal Sosnowiec —
Kolejarz Bydgoszcz.

CHORZÓW, 22.6 (Tel. wł.).
Unia grają. Z groźnej drużyny pozostała tyl
Ruch — Budowlani Chorzów 2:0 (1:0). ko firma, zaś poszczególni gracze po
UStępOi
Bramki dla Unii: w 40 min. Tim, w 55 ważnie obniżyli swoje loty
min. Cieślik. Sędziował Seifert z Kra wali przeciwnikowi pod każdym względem. Wieczorek i Kalus to jedyne dwa
kowa, widzów ok. 35 tys.
Unio: Wyrobek, Giebur, Bomba, Susz jasne punkty.
W grze Ruchu dało si? zauważyć,
czyk, Cebula, Jacek, Przecherka, Ciezwłaszcza w drugiej połowie, lekką po
ślik, Tim, Mateja, Kubicki.
Budowlani:
Janik, Karmański, Jan- prawę formy i miało się wrażenie, że
duda,
rański,

Ba- nie wykorzystano jeszcze wszelkich moż
Muskała, liwości, aby rozegrać mecz na cały re

Kalus, Wieczorek, Gajdzik,
Spodzieja,

Paszek,

gulator.

Kulig.

Derby śląskie wzbudziły olbrzymie za
interesowanie.

Boisko Ruchu wypełnio

ne było po brzegi.

Cyfra 35 tys. wi

dzów nie jest wcale przesadzona.
Po kilku minutach gry jasnym było,
że

Budowalni

spotkania tego

nie wy

W takim zestawieniu, w jakim wy
stąpił przeciwko Budowlanym, Ruch bę
dzie groźnym przeciwnikiem dla wszyst
kich zespołów.

W

znajduje się Cieślik.

popisowej

Przez

formie

cały czas

spotkania był on nieustannie w akcji,
gdy zachodziła potrzeba widać go by

ło w tyle, gdy atak parł do przodu, wy

Stołeczna A klasa na finiszu
IEDZIELA 25 czerwca jest ostatnim
dniem rozgrywek mistrzowskich w
stołecznej klasie A. Mistrzem okręgu jest
już od dawna Gwardia, która straciła w
rozgrywkach zaledwie jeden punkt (na
początku sezonu w jesieni ub. r. z Dru
karzem) i wyjechała na wypoczynek przed
eliminacjami o wejście do drugiej Klasy
Państwowej. W rozgrywkach reprezentuje
Gwardią drużyna juniorów zasilona kilkoma zawodnikami rezerwowymi. Występ
togo zespołu w moczu ze Spójnią Mary
mont zakończył się porażką Gwardii 1:5
i to sprawiło, że mistrz okręgu stracił 3
punkty. Wicemistrzem WOZPN, jest rezer
wowa drużyna CWKS. O dalsze miejsca
toczy się jeszcze walka.

N

Do klasy B spadają trzy zespoły. A kla
sę opuszczą na pewno Związkowiec Dąb
Jelonki i Kolejarz Polonia Ib. Kto będzie
Im towarzyszył rozstrzygnie ostatnia nie
dziela rozgrywek. W każdym razie będzie
to ktoś z trójki: Kolejarz Ruch Piasecz
no, Związkowiec Drukarz I Związkowiec
9kia.
W wypadku porażki Ruchu w Żyrardo
wie, przy jednoczesnym zwycięstwie Dru
karza ze Spójnią Marymont (mało praw
dopodobne!) i remisie Skry z Gwardię
do klasy B spadnie Ruch. Wytworzyła
się tu niecodzienna sytuacja. Od dawna
już wiadomo, że nastąpiła fuzja Związ
kowców Skry i Drukarza i powstał klub
Związkowiec Warszawa. Drukarz kończy
tylko rozgrywki tegoroczne, spadek więc
jednej z drużyn Związkowca nie gra żad
nej roli. W przyszłych rozgrywkach bę
dzie I tak brała udział tylko jedna dru
żyna. Dla Ruchu kwestia utrzymania się
w klasie A jest sprawą bardzo ważną.
W meczu z Żyrardowianką Kolejarze z Pia

seczna postawię więc wszystko na Jedną
kartę. Będzie to najciekawszy mecz niedzieli.
W pozostałych meczach spotkają się:
Ogniwo — Zw. Dąb, Zw. Drukarz — Spój
nia Marymont, CWKS Ib — Kolejarz Znicz,
Włókniarz Jedwabnik — Kolejarz W-wa Ib
Związkowiec Skra — Gwardia. Gospodarzy podaliśmy na pierwszym miejscu. Początek wszystkich spolkań o 18.00.
Aktualna tabela rozgrywek przedstawia
się następująco:
85:23
39: 3
21
1) Gwardia
30:10
54:33
20
2) CWKS Ib
25:15
50:49
20
3) Sp. Marymont
24:18
50:37
21
4) Ogniwo
51:42
25:19
21
5) Wł. Żyrardów.
50:49
23:19
21
6) Kolej. Znicz
52:55
22:18
20
7) Wł. Jedwabnik
44:51
17:25
21
8) Związk. Skra
41:52
17:25
21
9) Kolejarz Ruch
42:52
14:25
21
10) Zw. Drukarz
31:58
8:34
11) Kolejarz W-wa Ib 21
29:93
4:34
20
12) Zw. Dąb Jol.
Dwa zaległe mecze Związkowiec Dęb—
Spójnia Marymont oraz CWKS Ib — Wlókniarz Jedwabnik odbędą się w później
szych terminach.
Ostatnie mecze mistrzowskie przyniosły
wyniki:
Zw. Drukarz — Zw. Skra 2:4 (0:1), Ogni
wo — Włókniarz, Żyrard. 2:2 (1:1), Kole
jarz Ruch — Kolejarz W-wa Ib 2:1 (1:1),
Spójnia Mar. — Związkowiec Jelonki 4:3
(1:3), Gwardia — Kolejarz Znicz 3:0 (2:0).
Włókniarz Jedw. — Związk. Drukarz 4:2
(4:0), CWKS Ib — Ogniwo 3:2 (2:0), Włók
niarz Żyrard. — Związk. Skra 1:0 (0:0),
Związk. Jelonki — Kolejarz Ruch 2:2 (2:1),
Gwardia — Spójnia Mar. 1:5 (1:0), Kolejarz Znicz — Kolejarz W-wa Ib 4:3 (4:1).

Ponieważ uczynił to

Rej w piątce napadu Włókniarzy wiódł

Była to typowa walka o punkty. Za- wniósł do gry wiele zapału i ambicji.
Początkowo gra jest wyrównana. W
zdecydowanie,
wodnicy obu zespołów
początkowo po męsku, a w końcu na- 25 min. piękne podanie Hogendorfa,
dużywając siły fizycznej i stosując grę jeszcze ładniejszym strzałem z woleja
Patkolo zamienia na pierwszą bramkę.
faul szli na każdą piłkę.

Krakowianie spotkanie przegrali po-

Grzałek,

dnika Garbarni.

darczyk, Pietrzak, Miller, Urban, Rącz filigranowy Patkolo.
Nie jest on jesz
Janeczek, Pot- cze wprawdzie w swej reprezentacyjnej
ko, Hogendorf, Baran,
formie, ale wspólnie z Koźmińskim
kolo, Koźmiński.

ich

rastał pod bramką przeciwnika.

Popi

sywał się przy tym doskonałymi,

za

skakującymi strzałami.
Słowa uznania należą się Cebuli. Z

meczu na mecz poprawia on (!) swą
formę i w tej chwili obok Cieślika jest
najlepszym graczem w drużynie chorzowskiej.

Spokojny, opanowany,

za-

dziwią doskonałą techniką i precyzyjny
mi
podaniami.
Suszczyk jak zwykle:
szybki, ostry, walczy

o

a ten sam zawodnik w 30 min. ustala
wynik dnia. (WL)

niż zwykle wypadł Baran. Należy mu

z wolnego oraz samobójcza. Sędziował do, przy czym najlepszym
w zespole tak bojowej linii na jaką byliśmy przyKropicki (Szczecin). Widzów ok. 6 tys. był Banisz, prawy pomocnik Górników, gotowani. Cały ciężar odpowiedzialno
Górnik Bytom:
Jung, Czernik, Gd- który uwijał się za piłką po całym boi ści spoczął więc na bloku defensywnym
Czy Garbarnia przegrała zasłużenie?
weł, Banisz, Wieczorek, Stein, Pojęk, sku i wypracował szereg dogodnych sy
Czepi onka, tuacji. ,Atak nie umiał ich‘ jednak wy Bezwzględnie tak. Mirtio, iż początko
Jerominek
Krasówka,
Górnik Radlin: Budny, Grzegoszczyk,

U gospodarzy, najlepszym był Urban
i tuż obok niego Włodarczyk. Słabiej,

Jodłow

nieważ

KATOWICE, 22.6 (Tel. wł.). Górnik scy grali bardzo słabo, nie wytrzymali
Redlin —
Górnik Bytom 2:2 (1:1). spotkania kondycyjnie.
Bramki dla Górnika Bytom zdobył KraGórnik Bytom zaprezentował się zu
sówka — 2, dla Górnika Radlin Franke pełnie dobrze. Drużyna walczyła twar

Renk.

Zasłużyła na nie Gwardia, jako
kach, to raczej podaną przez wła
snych partnerów, niż po strzałach drużyna, mająca silniejszy kręgo
przeciwnika. Działo się to dlatego, słup, złożony z Jurowicza, Flanka,
że atak Gwardii znalazłszy się na Szczurka i Gracza.
Podkreśliwszy jeszcze raz, że forma I
polu karnym, rozgrywał tu partie
na stojąco przy nie obserwowanym styl obu drużyn nie mogły budzić za
nie od dzisiaj unikaniu odpowiedział chwytu, trzeba dodać, że jedynym do
datnim elementem'jest fakt, że w kla
ności za strzał.
Nie lepiej było w ataku Ogniwa, syfikacji indywidualnej pierwsze miej
który jednak o wiele częściej zja sca zajęliby nie Parpan, Gędłek, Ma
wiał się na przedpolu Jurowicza. W moń czy Bobula, przez wiele lot wyróż
tych warunkach właściwie jeden je niani jako najlepsi, ale zastępujący Ledyny strzał, zresztą bardzo dobry gutkę—Szczurek, grający za Jabłońskie
(płaski w róg) oddany przez Mordar go — Kolasa, debiutujący w tym roku
skiego w trudnych bardzo warun w Lidze Kuczyński i Mazur. Oni nie tyl
kach, gdyż na karku siedzieli mu ko dorównywali swoim renomowanym
Parpan, usiłujący naprawić swój kolegom, ale ich przewyższali, przy
błąd i nacierający z przodu Gędłek, czym każdy z wymienionych odznaczał
się chęcią konstruktywnej gry, praco
rozstrzygnął o zwycięstwie.

każdą piłkę.

Mecz na przeciętnym poziomie.

Obie

drużyny włożyły do gry wiele serca, ale
triumfowała lepsza technika i taktyka.
Ruch wygrał zasłużenie, (j. b.)

Ostoüczesie turnieju
h Prato
PRAGA, 20.6. W poniedziałek od
było się dokończenie międzynarodo
wych mistrzostw CSR w tenisie. W
grze mieszanej mistrzostwo zdobyła
para węgierska Asboth, Kormóczy—
po zwycięstwie nad zespołem Javorsky, Miskova 9:7, 6:2. Po grze
młodego Javorsky‘ego znać było, że
tenisista ten jest już zmęczony dłu
gotrwałym turniejem.
W finale gry podwójnej zespół Za
brodsky, Kunsfeld pokonał parę
Krejcik, Javorsky 8:6, 6:2, 6:0. Kuns
feld był najlepszy na korcie. Roze
grał on jeden z najlepszych meczów
w swej karierze.
B-l 14136

W 32 min. Bożek zdobywa bramkę,
a w 41 min. Nowak wzięty w kleszcze
przez stopera i prawego obrońcę usiłu
je przedrzeć się, a gdy jeszcze do akcji

JELONKI

DOKOŃCZENIE
ZE STR. 1

wodnicy postawili jeszcze raz przed na
mi problem świeżej krwi w zespołach i

problem świeżej krwi w kadrze narodo
wej.
Nie trzeba wspominać, że walka by

ło ostra i bezpardonowa. Sędzia umiał

ukrócić zbyt

krewkie temperamenty i

był przy tym stanowczy.

O

przebiegu

gry poza tym, że nie padały strzały po
wiemy krótko: do przerwy miała lekką

przewagę Gwardia.

Pierwsze

15 min.

po zmianie stron należały do Ogniwa,
potem Gwardia złapała długi oddech i

znów przeważała by w ostatnich minu
tach grać już dla obrony wyniku, (s. h.)

Pierwsze zwycięstwo Z®. Warty
Ofiarę parfł Kolejarz 2:4
POZNAN, 22.6. (tel. w.). Zw. War
ta — Kolejarz 4:2 (1:0). Bramki dla
Związkowca zdobyli: Kajdasz — 2,
Cybiński i Opitz — po 1, dla Kole
jarza — Czapczyk i Anioła — po I.
Sędziował Bukowski (Radom). Wi
dzów 5.000.
Kolejarz: Gołębiowski, Sobkowiak,
Wojciechowski I, Chudziak, Tarka,
Matuszak, Harmaty, Anioła, Czap
czyk, Gogolewski, Kołtuniak,
Związkowiec: Krystkowiak, Pyda,
Staniak, Cybiński, Groński, Skrzypniak, Opitz, Kajdasz, Jóźwiak, Grabiianowski, Artur.
Nareszcie
Związkowiec
zdołał
przerwać pasmo niepowbdzeń i od
nieść pierwsze zwycięstwo w tego
rocznych rozgrywkach ligowych, bijąc rywala 4:2 (1:0). Kolejarz prze
grał skutkiem słabej gry defensywy
z bramkarzem Gołębiowskim i sto
perem Tarką na czele, którzy stwa
rzali ped własną bramką liczne nie
bezpieczne sytuacje

Sukcesy Jmsaków
w staelonra
WROCŁAW, 22.6. (teł. wł.). Wy
niki uzyskane na III Ogól
nopolskich zawodach strzeleckich
Powszechnej Organizacji Służba
Polsce świadczą, jak najlepiej o
postępach junaków i kadry SP.
Uroczyste zakończenie imprezy po
łączone było z rozdaniem nagród i
występami artystycznego zespołu
ZMP w gmachu Wojewódzkiej Ko
mendy SP.

ki — Stal Okęcie zakończył się zwy
Na uroczystość tę przybył komen
cięstwem Stali 1:0. Po meczu na
dant główny SP pik., Braniewski. W
sędziego, który z braku szatni ubie
świetlicy zasiadło ponad 200 strzel
rai się w prywatnym mieszkaniu,
ców, biorących udział w zawodach.
czekało trzech młodzieńców. Jeden
Po ogłoszeniu wyników płk. Bra
z nich odłączył się na widok sę
niewski przemówił do junaków, pod
dziego od kolegów i poszedł w kle
kreślając znaczenie sportu strzelec
runku przystanku autobusowego,
kiego.
w kierunku, w którym rnusiał
Mecz odbył się w atmosferze niepójść sędzia. Dwu pozostałych po zwykle nerwowej i początkowo zawod
■— Przybliżyliśmy strzelectwo do
szło za s. Hoffmanem.
młodzieży — realizujemy tym pow
nikom obu drużyn nic nie wychodziło.
Na głównej ulicy obaj podbiegli Dopiero w 38 min. Cybiński zdobył dla
szechność kultury fizycznej. Tego
do sędziego i jeden z nich uderzył Warty piękną główką prowadzenie,
roczne zawody były dowodem wa
go w twarz tak silnie, że Hoffman
szego dobrego wyszkolenia i wy
Po zmianie stron, Kolejarze ruszają
przewrócił się. Poderwał się jed ostro i już w pierwszej minucie Czap
raźnych postępów.
nak szybko i począł uciekać. Spraw czyk wyrównał strzałem nie do obrony.
Wracając do demu popularyzuj
cy napadu z okrzykiem:
Kolejarz nadal silnie przeważa jednak
cie strzelectwo w kołach ZMP i
— „Tam dalej więcej na Ciebie defensywa zielonych rozbija wszelkie
hufcach. Podnieście strzelectwo na
czeka“! — rzucili się w pogoń.
ataki w zarodku. Jeden z nielicznych
jeszcze wyższy pcżlcm, populary
O tym, że napad był z góry ukar wypadów, przynosi Warcie w 13 minu
zujcie go wśród dziewcząt.
tewany świadczy fakt, że trzeci z cie ponowne prowedzenie ze strzału
młodzieńców idący dotychczas Opitza, przy czym dużą winę ponosi
Po przemówieniu komendanta nastą
przed ofiarą napaści, próbował za przy tej bramce Gołębiowski, który dał piło uroczyste wręczenie nagród. Osta
trzymać uciekającego arbitra.
sobie wyłuskać piłkę z rąk. Nie dłu teczne wyniki we wszystkich konkuren
Wyrok w tej sprawie zapadnie go trwała radość kibiców Związkowca, cjach: 1) podhufiec Kurdyka — 657
dopiero w przyszłym tygodniu. Na gdyż już w następnej minucie wyrównał pkt., 2) podhufiec Sadurśki 648 pkt.
czwartkowym, posiedzeniu WGiD Anioła.
Kadra: 1) por. Dykier 780 pkt., 2)
postanowiono zamknąć boisko do
Zepchnięty do defensywy
Związko kpt. Trejer 765 pkt.
czasu ukończenia dochodzeń. Za wiec, broni się zażarcie i w ostatnim
Wyniki zespołowe wszystkich konku
rząd WOZPN w dn. 16.6 uchwałę kwadransie przechodzi do skutecznego
rencji: 1) woj. rzeszowskie 6.736 pkt.,
zatwierdził.
ataku. W 31 min. Kajdasz przytomnie 2) woj. poznańskie
6.592 pkt.,
3)
Jak wynika z pierwszych docho wykorzystuje błąd Tarki i zdobywa pro woj. gdańskie 6.544 pkt., 4) woj. łódz
dzeń wśród napastników znajdo wadzenie. Ukcronowaniem zwycięstwa kie 6.323 pkt., 5) woj. białostockie
wali się zawodnicy Związkowca Warty była 42 min. kiedy Kajdasz idzie
5.995 pkt., 6) woj. szczecińskie 5.932
Jelonki, ci sami, którzy brali udział na przebój i strzałem nie do obrony pkt.
w zawodach, a więc juniorzy. Jed ustala wynik dnia. (Ol.)
M. Drajgor
nego udało się już zidentyfikować.
Jest to bramkarz — Nurzyński, któ
ry po wypadku uciekł z domu i
jest poszukiwany przez milicję.
W sprawie wypadku w Konstan
sce. Prócz ośrodka sportów wod
cinie wyrok już zapadł. Zarząd
ZE STR. 6
nych (port żeglarski, przystań, ba
klubu Unia Mirków musi zwołać
sen), ma powstać i stadion położony
zebranie wszystkich swych człon paroletniej wędrówce. Znaleźliśmy
w
planowanym parku. Budowa te
ków oraz publiczność i zapoznać ją na Ziemiach Zachodnich, chciego obiektu rozpocznie się wkrótce.
liśmy
przywieźć
do
Płocica
i
łódź
ich z obowiązującymi przepisami
Po ukończeniu jego będziemy mieli
gry, z warunkami sportowego za „aresztowano“ w Gorzowie. Musiała
wspaniałe warunki i wtedy pokażechowania się zawodników i pu- swoje odsiedzieć, uwolniliśmy ją po
my, co to jest Płock i wioślarstwo,
zdobyciu
wszystkich
dokumentów,
a
bliczności oraz ze skutkami wszelnastępnie oddaliśmy do remontu. Te zapewnia senior Kawiecki
kich wykroczeń.
Na terenie Konstancina muszą raz zacznie służyć wioślarstwu.
PAMIĄTKI SŁAWY
być wywieszane afisze ostrzegają
Żegnając się z miłymi gospodarza
ce publiczność przed skutkami DOMEK NAD WODĄ
mi, rzuciłem okiem na dyplomy. Na
— Jedną z największych naszych honorowym miejscu widać dyplom
awantur, aż do końca sezonu pił
karskiego. Boisko do czasu wypeł bolączek, kontynuuje senior Kawie seniora rodu, który w roku 1932 wraz
nienia warunków, postawionych cki, jest brak przystani — domku. z Łukaszewskim zdobył mistrzostwo
przez WOZPN będzie zamknięte. Gnieździliśmy się w schronisku tu Polski w dwójce bez sternika, na
Jelonki nie wymagają komenta rystycznym jako sublokatorzy. Jest dole dyplomy synów, mistrzów po
rza, lecz wymagają zdecydowanej to niezbyt wygodne, nie ma gdzie wojennych.
akcji, poza wyrokiem, akcji maso się rozebrać, liczne wycieczki (dzie
— Wioślarstwo u nas z pokolenia
wej, polegającej na wszczęciu wal ci) muszą opukać każdą łódź itp.
na pokolenie przechodzi, uśmiechnął
ki o kulturalnego widza.
Zapowiadało się na to, że kłopo się Kawiecki senior i spojrzał na sy
Musimy wychować publiczność, ty się skończą. Mieliśmy przystąpić na, który zarumieniony przyznał, że
musimy rozpocząć bezwzględną, do budowy władnego dcmku, ale tak marzeniem jego jest, aby do boga
bezpardonową walkę z łebuzerką, się złcżyło, że z naszej koncepcji nic tej kolekcji dyplomów rodzinnych
która lęgnie się na gruncie szowi się prawie nie zostało. Mamy nato doszedł jeszcze jeden, zdobyty przez
nizmu klubowego i terenowego.
miast plany na jeden z najwspanial- następne pokolenie.
l szych ośrodków sportowych w PolA. CENDROWSKI
S. Sieniarski
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Reportaż z uroczystego zamknięcia roku
DZIEKOLWIEK spojrzeć wszę zawodnictwa wymienił, kto zajął mali w nagrodę książki. Podczas roz
dzie widać studentów. Są roz miejsce ostatnie. Oklaski te wstydli dawania zdarzył się maleńki wypa
radowani, uśmiechnięci, rozmowni.
wie umilkły, co było inszym zda dek. Jedna z koleżanek na skutek
Rozprawiają o odbytych egzaminach, niem wielkim nieporozumieniem.
oderwania się wysokiego obcasa, zje
o czekających ich obozach wakacyj
Ostatniemu zespołowi należały się chała po schodkach na plecach (nic
nych, praktyce...
takie same brawa, jak zespołowi kol. zresztą się nie stało groźnego, gdyż
W auli tłok. I tu nie mówi się o Barcikowskiej. Przecież zebrał on wysportowana niewiasta złapała osta
niczym innym. Ogólną sensację wzbu tylko zaledwie 4 punkty mniej niż tecznie równowagę).
— Mogła założyć sportowe obuwie,
dzają Antoni Morończyk, znany zwycięski zespół.
wtedy by się nie potknęła, zauważy
przed wojną miotacz Zygmunt PaW punktacji roczników na czoło ła jedna z doświadczonych niewiast.
biś i pływaczka Moliere. Ta trójka
wysunął się drugi męski przed dru
zdobyła w ostatnich dniach tytuły
gim żeńskim, trzecim męskim, trze JESTEM DUMNA
magistrów wychowania fizycznego.
Uroczystość zbliża się ku końco
cim żeńskim, pierwszym męskim i
pierwszym żeńskim (a więc mężczy wi. Wreszcie padają słowa zaprosze
GIMNASTYCZNE REWELACJE
Oczekiwanie na rozpoczęcie uroczy źni górą). Zwyoięski zespół otrzy nia na zabawę, którą postanowili
stości zamknięcia roku szkolnego, mał z rąk przewodniczącego pos. Mo AWF-acy zakończyć pracowity rok
skracamy sobie rozmową z prezesem tyki nagrodę przechodnią, olbrzymią szkolny. Opuszczamy aulę, przeciskając się przez liczną grupę zebraP. Z. G. Noskiewiczem. Dzieli się on statuę siewcy.
nych.
z nami rewelacyjnymi wiadomością
NAGRODZENI
Uwagę naszą zwraca na siebie Sta
mi o swych pupilkach.
Poseł Motyka przystąpił następnie rościński, znany lekkoatleta warszaw
Mój pobyt w Moskwie (na meczu
ZSRR — Węgry) oraz spotkania na do wręczania nagród indywidual skiego Ogniwa, jeden z nagrodzo
szych gimnastyczek z zawodniczka nych. We współzawodnictwie tym nych słuchaczy. Starościński masze
mi radzieckimi na terenie demokra zwyciężył Gowsz Tymoteusz z dru ruje w towarzystwie matki i młod
tycznych Niemiec, spowodowały zmia giego rocznika. Zdobywca nagrody szego brata.
— Dumna jest Pani z syna?
nę kierunku wyszkolenia naszych 40 000 zł, przed Barańskim Aleksan
drem (drugi rocznik — 35.000), Prze
— No, oczywiście, on stale był jed
zawodniczek.
Opierając się na radzieckich doś wędą Ryszardem (30.000 zł), Dąbrow nym z najlepszych uczniów, już w
wiadczeniach, wprowadziliśmy do skim (trzeci rocznik), Czerny (pierw szkole powszechnej wyróżniał się, a
ćwiczeń wolnych — taniec. Obecnie, szy rok — jedyna kobieta z nagrodzo do szkoły poszedł, gdy miał 6 lat,
obok trenera, wyszkoleniem gimna nych) i Starościńskim — trzeci rocz co omal nie doprowadziło go do usun ęcia z tej szkoły. Ale on umiał już
nik po 25.000 zł.
stycznym kieruje baletmistrz.
Zdobywcy następnych miejsc ctrzy wtedy czytać i pisać.
— Jak to wygląda można zobaczyć
na Stadionie W. P., gdzie gimnastycz
ki przygotowują się do mistrzostw
świata, mówi! płk. Noskiewicz.
— Jakie szanse — pytam.
— Fachowcy radzieccy orzekli, że
walka o pierwsze miejsce rozegra
się między reprezentantkami ZSRR,
.Węgier i Polski.
Musimy przerwać rozmowę, bo na
salę
wchodzą:
Przewodniczący
GKKF pos. Motyka, dyrektor A. W.
płk. Górny oraz geście.
21 czerwca nastąpiło w Aka
demii W. F. na Bielanach, uro
czyste zakończenie reku szkolne
go. W uroczystości, prócz słucha
czy i wykładowców A. W. F.,
wzięli udział zaproszeni goście z
Przewodniczącym GKKF pos.
Część kompleksu gmachów Akademii Wychowania Fizycznego
Motyką na czele, oraz dość licz
Folo E. Franckowiak — API
na grupa rodzin słuchaczy i dzia
łączy sportowych.
o ~ =
Uroczystość zagaił dyr. AWF—
r ŻfH' ti
iŁ-żS
= dórny, po'dltresiająć,'‘Kż’e'abśólwenci opuszczają szkolę w okre
sie bogatym w doniosłe wyda
rzenia, jakimi są pierwszy rok
t
Rozmowę naszą musimy przerplanu 6-letniego i uchwała BP
wać. Do prymusa podchodzi ktoś z
IiC PZPR w sprawie kult, fi
O wpłynęło na decyzję wstą zarządu Koła ZAMP-u, omawiają
zycznej i sportu.
pienia do AWF — zapytuje sprawy związane z zabawą.
Ubiegły rok akademicki był
my prymusa?
— Praca organizacyjna?
przełomowym w życiu Akade
— Kultura Fizyczna i Sport to mo
— Tak.
mii. Zorganizowano Związki Sa
mopomocy w Nauce i wprowa ja słabość. Wiedziano o tym w woj
Koledzy Gowsza informują mnie o
sku — kiedy zgłosiłem chęć studio tym, że skromny mój rozmówca
dzono współzawodnictwo.
Opuszczający mury Akademii wania W. F., władze nie robiły mi jest sekretarzem Podstaw. Org. Par
absolwenci oraz studenci udają żadnych trudności.
tyjnej na terenie A. W. F. (nie tyl
E cy się na praktyki wakacyjne, bę
— Czynna służba? — pytam.
ko wśród słuchaczy, ale w całym
— Tak, — jestem kapitanem. Wró A. W. F.), jest jednym z najczynniej
E dą pracować nad wychowaniem
E nowych kadr społecznych i wy cę do wojska po zakończeniu stu szych ludzi. Był prymusem już na
chowania fizycznego. Doskonałe diów. To kapitanem zostaliście na pierwszym roku...
W rozmowie padają słowa, obóz,
przygotowanie jakie otrzymali froncie — a nic o tym nie chcieliście
studenci AWF, zobowiązuje ich mówić?
praktyka, mistrzostwa. W jakiej ga
— Powiedźcie na jakich frontach łęzi startujecie?
do wytężonej pracy i służenia
interesom klasy robotniczej, aby walczyliście? — Pod koniec wojny
— Startuję w gimnastyce w dru
budować socjalizm i powiększać z Niemcami na środkowym — brzmi giej klasie. Właśnie szykuję się do
obóz ludzi postępu wałczących o lakoniczna odpowiedź. — Przesze wyjazdu na mistrzostwa Polski.
dłem całą kampanię — byłem w
pokój.
— A więc nie zatrzymuję, życzę
Armii Czerwonej, od powstania Wam sukcesów i prędkiego awansu
GÓRĄ MĘŻCZYŹNI
Armii Polskiej — jestem w niej. do pierwszej klasy polskich gimna
Wielkie zainteresowanie wywołały Macie jakieś wspomnienia z okre
styków, kapitanie, życzę wam sukce
wśród zebranych wyniki współza sów wojny? — Do dziś doskonale
wodnictwa, w jakich uczestniczyli pamiętam kolegów z Armii Ra sów we współzawodnictwie indywi
dualnym na terenie AWF. Zwycię
wszyscy słuchacze AWF. Współza dzieckiej. Oni przyjęli mnie od razu
stwa w roku przyszłym, co byłoby
wodnictwo obejmowało naukę, pra jak brata, nauczyłem się tam inter
godnym
ukoronowaniem studiów pry
cę polityczną i społeczną. Podzielo nacjonalizmu.
musa
z
pierwszego
i drugiego roku.
ne było na współzawodnictwo zespo
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«W
M
pierwsi w SOI
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łowe i indywidualne. W zespołowym
uczestniczyły grupy kilkunastoosobo
we, tworzone na każdym roczniku.
We współzawodnictwie dała się
zauważyć przewaga zespołów mę
skich. Jedynie w punktacji za naukę
pierwsze miejsce zajął zespół żeń
ski, z trzeciego rocznika (kol. Barci
kowskiej).
Przy oklaskach na cześć wyróżnio
nych zespołów doszło do zabawnego
incydentu. Posypało się kilka okla
sków i wtedy, gdy referent współ

podpisywanie

indeksów

na

BOHATERSTWO
— Opiszcie jakiś epizod walki, w
’którym braliście udział.
Gowsz myśli i zaczyna mówić,
ale nie o sobie. Nie zapomnę do koń
ca życia tego człowieka, który ura
tował mi życie. Mechanik naszego
czołgu nie ratował się ucieczką, ale
z narażeniem życia skoczył do mnie,
wyciągnął z czołgu, ugasił na mnie
ogień i nieprzytomnego z połamany
mi żebrami, dźwigał na plecach w
bezpieczne miejsce.

kursie Pj/wackim przez trenera Roszko
\ Foto E. Franckowiak — API

PRYMUS
PIERWSZEGO ROCZNIKA
ARAŃSKI Aleksander, zdobyw
ca drugiej nagrody tak samo
jak Gowsz, jest synem kolejarza.
rodził się w roku 1925 w Ostrowiu
pod Przemyślem. Do Akademii wstą
pił po ukończeniu służby wojskowej
(w stopniu por.). Barański przeszedł
szlak bojowy z Armią, która uwolni
la Pragę, walczyła pod Dreznem.
Sportem zajmował się Barański w
czasie pracy w SP, w Łabędach na
Śląsku. Był czynnym piłkarzem i ko
szykarzem.
Prymus pierwszego rocznika ma
rzy o ukończeniu studiów pięciolet
nich. Chce zostać naukowcem Kul
tury Fizycznej.

B

PREZES AZS AWF
Trzecią nagrodę w rywalizacji naj
lepszych uczniów uzyskał Ryszard
Przewęda, słuchacz drugiego roczni
ka. Przewęda również marzy o ka
rierze naukowca.
Zdobywcę trzeciej nagrody znamy
jako dobrego organizatora, dał się
poznać z tej strony, gdy pracował
jako Wojewódzki Inspektor WF. w
Związku Samopomocy Chłopskiej.
Obecnie jest przewodniczącym Klu
bu Sportowego AZS AWF.
S. £.

Matka Starościńskiego ze łzami w
oczach wspomina te dawne ciężkie
czasy. Ojciec był murarzem, po jego
śmierci ona zarabiała na życie pra
niem i kształciła dzieci.
Na twarzy matki Starościńskiego
ukazuje się uśmiech, wreszcie
oczach kręcą się łzy radości.
— W Polsce Ludowej moi syno
wie kształcą się bezpłatnie, zdoby
wają stypendia, nagrody, pokazu
jąc swe zdolności, zdobywają fa
chową wiedzę, by pracą odpłacić
Ludowej Ojczyźnie za to, że dała
im warunki do kształcenia się.
Jestem dumna z synów — po
wiedziała jeszcze raz — i wdzięcz
na Ludowej Ojczyźnie.
Przewodniczmy GKKF poseł Lucjan Motyka wręcxa nagrody wyróżnionym

S. SIENIARSKI

Foto E. Franckowiak — API

słuchaczom

Kwinśa wiecfzy sportowej
KŁAD socjalny studentów Aka Isnieje 7 zakładów naukowych i 4
demii Wychowania Fizyczne pracownie pomocniczo - naukowe.
go:
Zakład fizjologii jest najlepiej wypo
sażony w całej Polsce.
W ciągu nowego roku akademic
III
I
II
kiego planuje się zorganizowanie
46
37
21
robotnicy
ośrodka gimnastyki korektywnej.
9
13
14
małorolni
Projektuje się zorganizowanie sek
1
gesped. uspoł.
—
—
cji tłumaczeń literatury radzieckiej
49
61
53
pracown. umysł.
w zakresie kultury fizycznej oraz
3
5
1
inni
opracowanie bibliografii wf. W tym
3
cudzoziemcy
—
—
roku prawdopodobnie będzie zreali
Cyfry rzymskie oznaczają rocz
zowana inicjatywa zorganizowania
n;ki.
Instytutu Naukowo - Badawczego,
którego zadaniem będzie przeprowa
Procentowo w grupie pracowni dzan'e obszernych badań nad zaków umysłowych najwięcej jest dzie gadnieniami kultury fizycznej.
ci nauczycieli szkół podstawowych.
Ilość uczniów — dzieci robotników WYJAZD DO CSR
Studenci Akademii wyjada w le
stale zwiększa się, natomiast nie
wzrasta liczba studentów — dzieci cie na obozy miesięczne do CSR i
chłopskich, co należy tłumaczyć nie Bułgarii. W ramach wymiany, po
dostateczną jeszcze propagandą kul dobnie jak to był w r. ub., studenci
czechosłowaccy i bułgarscy przyjatury fizycznej na wsi.
dą do Giżycka na obóz sportów wod
WSPÓLNA NAUKA —
nych.
WSPÓŁZAWODNICTWO
W Akademii studiuje 3 cudzo
Inowacją pracy w Akademii było ziemców— są to Albańczycy, którzy
zorganizowanie .w tym roku ZSN 5— już nieźle opanowali, język, .polski.
Zespołów Samopomocy Naukowej. Przebywają oni u nas od lutego i w
Młodzież akademicka została podzie ciągu lata chcą nadrobić materiał
łona na 21 zespołów 6 — 12-osobo- jesienny. Na ich prośbę będzie
wych. Zadaniem ZSN była wspólna przydzielony student polski, który to
nauka i podciąganie w niej słab warzysząc im na obozie będzie po
szych.
magał w nauce.
W wypadku niejasności zagadnień
V7 ciągu trzyletnich studiów pro
ZSN pomagał asystent. Zespoły bra gram Akademii przewiduje 1.650 go
ły udział we współzawodnictwie (od dżin wykładów oraz zajęć praktycz
marca), na które składały się trzy nych dla mężczyzn 1.590 i dla kobiet
elementy: nauka, udział w życiu po 1.530.
litycznym i praca społeczna. Bywa
Wykłady obejmują następujące
ły wypadki, że do egzamnów przy dziedziny: nauki społeczne, fizykę
stępowały całe zespoły w jednym ter
minie.
Jeden z zespołów zdał u prof, dr
Gilewicza z wynikiem bardzo do
brym.
Program Akademii wzorowariy
jest na najnowszych wzorach radzieckich z uwzględnieniem naszej
specyfiki potrzeb. Na I roku realizo
OSTATNICH dniach w Mowany był program nowy, opracowa&'»/ skiewskim Instytucie Wy
ny przez Komisję WF przy Radzie
chowania Fizycznego im. Stalina,
Głównej dla Spraw Nauki i Szkol
jak również zo innych Instytutach
nictwa Wyższego.
na terenach Związku Radzieckiego,
odbyły się końcowe egzaminy.
WYDZIAŁ SPORTOWY
Egzaminy zdają studenci, którzy
Akademia posiada wydział wf i już wkrótce staną, się wychowaw
studium wojskowe. Od nowego roku
cami młodzieży i ich trenerami i
szkolnego planuje się wprowadzenie przyjaciółmi. W tym roku kończy
wydziału sportowego dla szkolenia naukę młodzież, która studiowała
kadr trenerów w poszczególnych dzie przez cztery lata.
dżinach sportu, na wzór szkół tre
Tegoroczny narybek przeszedł
nerów w ZSRR przy Instytutach program pogłębiony i uzupełniony.
Fizkultury.
Właśnie zdaje grupa z fizjolo
Ciało pedagogiczne Akademii skła gii; na 17 studentów 9 z nich otrzy
da się z: profesorów, zastępców pro mało stopnie celujące, a pięciu do
Ufesorów, adiunktów i asystentów.
bre. Druga grupa dziewcząt skła
da egzaminy z teorii marksizmu i
leninizmu. Na 27, trzynaście zdało
celująco, a 10 dobrze. Wszystkie
studentki złożyły egzaminy.
Do Komisji egzaminacyjnej pod
chodzi właśnie Kasia1 Wołowa.
W AWF studiuje w charakterze wolnych
— Poiciedzcie o stalinowskim pla
słuchaczy kilkunastu studentów. Normalny
3-letni kurs skończyło z nich 6, przy czym
nie przeobrażenia przyrody.
otrzymali tymczasowe świadectwa aż do
Dziewczyna odpowiedziała. dosko
czasu przedstawienia świadectw dojrzalonale na to pytanie, świadcząc o
ści. Dotychczas zrobił to jedynie Grzegorz
tym, że jest wszechstronnie przy,
Młodzikowski, który na uczelni pełni
funkcję asystenta w działe gier zespoło
gotowana.
wych.
Następna studentka wyciągnęła
T*r
kartkę z zapytaniem o materializ
— Rozjeżdżając się w teren, aby praco
mie dialektycznym i historycznym.
wać nad przygotowaniem najszerszych
Studentka z wielkim zapałem wy
mas społeczeństwa w duchu socjalistycz
jaśnia
zasady. Profesor przerywa.
nej kultury fizycznej, nie rozstejemy się
— Czy możecie dać przykład?
z Akademią — powiedział w czasie uroszkolnego
czystości
zamknięcia
roku
— Przykłady są na każdym kro
absolwent Ignacy Dąbrowski.
ku — odpowiada. Proszę wziąć cho
— W Akademii tkwi nasza siła. Znamy
ciażby moją specjalność. Stare sy
nasze zadania. Troską naszą .będzie wy
stemy nauki gimnastyki są dziś
chowanie nowego obywatela, wiemy, że
sport musi być jak najbardziej polityczny,
już nieaktualne. Dziś już mamy zu
będziemy służyć wytrwale masom robot
pełnie inny system nauczania, opar
niczo - chłopskim. Przystępujemy do pra
ty na przykładach przemian przy
cy w terenie bogaci w wiedzą zdobytą
rodniczych.
w murach Akademii, z zapałem i świado
. Jeden z profesorów nagle zadami swych zadań,
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W Äkademn
tkwi nasra söa

(wybrane działy), chemię i bioche
mię, anatomię z biomechaniką, b ologię, antropologię i biometrię, fizjo
logię ogólną i sportu, fizjopatologię
rozwoju, traumatologię i masaż, hi-,
gienę, gimnastykę, psychlcgię, peda
gogikę, teorię wf, historię wf i spor
tu, organizację wf, dydaktykę wf i
sportu, budowę sprzętu i urządzeń
sportowych, język rosyjski oraz ję
zyk angielski, francuski lub niemiec
ki.

DROGA TEORII I PRAKTYKI 'A
Na zajęcia praktyczne składają
się: gimnastyka, pływanie, zabawy
i gry, zespołowe gry sportowe, lekko
atletyka, ciężkoatletyka i dżudo,
boks, tańce narodowe i regionalne.
Sporty różne i raidowe obejmują
po 135 godzin, praktyka lekcyjna —
240 i specjalizacja — 180.
Dla zaliczenia poszczególnych lat
i ukończenia studiów słuchacz musi
odbyć następujące kursy i obozy:
kurs narciarski na I i II roku 2 ty
godnie po 100 godzin szkolenia, na
III roku — 1 tydzień — 50 godzin
szkolenia;
obóz letni sportów wodnych, obozownictwa i gier terenowych — po
I roku 4 tygodnie
150 godzin;
praktyka pod kierunkiem asysten
tów na kursach letnich Min. Ośw.,
GKKF i innych — po II roku 4 ty
godnie, 150 godzin;
kurs turystyczny wędrowny (pie
szy, rowerowy, wodny i pieszo-rowe
rowo-wodny — po II roku, 100 go
dzin.
Z. WEISS

••

je pytanie, czy lubicie mwtykę?
— Ogromnie, odpowiada student
ka, szczególnie Czajkowskiego. I
wymienia kilka utworów.
Ktoś kto przysłuchiwałby się
z boku, mógłby się zdziwić takie
mu pytaniu, jest ono jednak zupel
nie naturalne. Instytut im. Stalina
przyszykowuje przyszłych wychowawców, którzy muszą być wszeeh
stronnie przygotowani do wychowania młodego pokolenia.
Przechodzimy teraz do sali gi
mnastycznej, gdzie dziewczęta zda
ją egzaminy z gimnastyki. Właśnie
na kółkach wykonuje ćwiczenia
smukła Muślinowa. Ćwiczenia są
wykonane, zdawało by się, bezbłę
dnie. A jednak instruktorka obscr
wująca je bacznym okiem, kryty,
kuje zeskok. Studentka jeszcze raz
musiała poiotórzyć ćwiczenie. Tym
razem poszło wszystko dobrze.

Ibwy progiam
gimnastyków ZSRR
MOSKWA. W Charkowie zakończyły się

wszechzwiązkowo zawody gimnastyczne z
udziałem 55 czołowych zawodników i za

wodniczek.

Zawody w konkurencji mężczyzn

roze-

grano po

raz pierwszy

programu,

który obok 6 ćwiczeń glmna-

stycznych

przewiduje

lekkoatletyczne:

bieg

według nowego
Irzy

na

konkurencjo

100 m,

skok

wzwyż i w dał.
Wśród mężczyzn zwyciężył mistrz ZSRR

Czukarin,

zdobywając 140,3

pkt.

na

150

możliwych. W konkurencji kobiet I miej
sce zajęła

Urbanowicz — 77,35 pkt.

30 możliwych.

na
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PRZEGLĄD SPORTOWY

—
Rewia przyszłych asów — Stawczyk
30 leklcoofcłów osłrzy formę
niepokoi
200 juniorów w Szczecinie
Francuzów
na Czechosłowccję
D
F

RUGIE po wojnie mistrzostwa gdzie ma startować rewelacyjna za
Polski juniorów w lekkoatle wodniczka gdańska Duńska. Przeciw
tyce zapowiadają się jako niezmicr
niczką jej będzie Kowalska. s
nie interesująca impreza. Weźmie
„Murowanym“ kandydatem do ty
w niej udział ponad 200 zawodni tułów mistrzowskich są: Walendzik
ków i zawodniczek reprezentują 100 m, Sidło (dysk, oszczep), Dobra
cych nawet takie ośrodki, których czyński (kula), Rodański (w dal), Ce
nie posądzaliśmy o to, że posiada cuła (wzwyż), Kowalska (60 m),
ją lekkoatletów.
Szwejkowska (200 m), Borowiec (w
Liczny start młodej generacji lek skoku wzwyż).
koatletycznej jest objawem bardzo
W pozostałych konkurencjach tru
pocieszającym, jednakże również wa dniej wytypować jest faworytów.
żną jest i strona wynikowa. Przecież
P. S. Nasze typy nie muszą wy
to najlepsi z bogatego rezerwuaru
grać. Chętnie zobaczymy ich w
młodzieży staną na starcie. Ich wy
roli pokonanych, gdyż będzie to do
niki uzyskane na mistrzostwach, to
wedegj, że mamy więcej utalento
albo powód do optymizmu na parę
wanej młodzieży niż przypuszcza
lat, albo... źródło goryczy i koniecz
my, że możemy jeszcze śmielej niż
ność szukania nowych dróg dostępu
obecnie patrzeć w przyszłość na
do młodzieży.
szej lekkoatletyki.
Prawdę mówiąc, tej przykrej ewen I
tualności nie spodziewamy się. Po
ziom mistrzostw powinien być zado-1
walający. Postarają się o to mło
dociane asy w Szczecinie. Walendzik,
Gajewski, Dlugoborski, Śmierzcholski, Cecuła, Rodański, Sidło, Dobra
SZCZECIN, 21.6 (tel. w.) — Szcze
czyński, Duńska, Borowiec, to przeciński świat lekkoatletyczny żyje od
pewnego czasu w gorączce przygoto
wań do mistrzostw Polski juniorów.
Najpoważniejsza trudność, brak sta
dionu z odpowiednią bieżną, została
pokonana. Remont stadionu Związko
JUNIORZY
wca, położonego prawie w sercu mia
100 m — Mach II Bud. Gd. — 11,2.

RANCUSKIE pismo sportowe
,,L'Equipe“ na dwa miesiące
ECZE lekkoatletyczne Polska—
— To jest fakt — potwierdził
przed lekkoatletycznymi mistrzo
Czechosłowacja (męski i ko
Waehałowski. Nie można usiąść
stwami Europy rozpoczęło typo
biecy) zbliżają się w tempie błyska

przy
biurku i wytypować reprezen
wanie finalistów. Fodstawą „ty
wicznym. Toteż nic dziwnego, że w
tację. Trzeba przeprowadzać elimi
pów" są wyniki zeszłoroczne i te
światku lekkoatletycznym panuje ol
nację. W niedzielę odbędzie się
gcrcczne.
brzymie ożywienie. A w samym śród
cna w biegach 100 m, 200 m, 80 m
W pierwszych przewidywaniach,
ku tego światka w Akademii W. F.,
pł., skoku w dal, wzwyż, kuli. Wał
dotyczących sprintów, francuscj' gdzie skoncentrowani są kandydaci,
ka o prawo udziału w reprezenta
fachowcy przewidują, że pierwsze
do reprezentacji panuje ruch, gwałt
cji będzie bardzo zacięta. Wystar
miejsce w finale 100 m zajmie
i praca niczym w ulu.
czy wziąć dla przykładu skok w
Wilkinson (Angl.) przed Bally
Dawno już nie widziałem takiego
dal — Gburówna skoczyła na tre
(Fr.) i Sanadze (ZSRR), a na 290
obozu. W trzecim dniu zajęć była
ningu 5,36 m, Gembolisówna 5,34,
m Wilkinson przed Camusem (Fr.)
na boisku cała stawka trenerów
a ponad 5 m skaczą Lesznerówi Stawczykiem.
(Wajsówna, Kałużęwa, Waehałowski
na, Mcderówna, Hcjducka, wzwyż
Francuzi osądzają Stawczyka, i M. Hoffman) oraz wszystkie kan
Lcszncrówna skoczyła 1.47,5 m, a
na 21,5, Wilkinsona — 21,2, Camu
dydatki do reprezentacji. Brak było
Janiszewska 1,45 m.
sa — 21,4.
tylko kilku zawodniczek, ale to z
Kiedy powiedziano o tym Rączewtych, które powołano na obóz „przy skiej, która przyjechała później, wro
okazji". Trafiliśmy na boisko w nie cławianka pokiwała głową i... sko
zbyt szczęśliwym momencie. Akurat czy z pewnością nie mniej niż 145.
kończył się trening. Z boiska scho
dzą uśmiechnięte, opalone niezmę- WSROD „4" z LZS ŻURAWICA
czone treningiem zawodniczki.
Wśród miotaczek ogólną uwagę
zwracają LZS-anki Piecówna i MirMITANOWA CIESZY SIĘ
kiewicz, rozporządzające bardzo do
sta, ma się ku końcowi. OZLA wyło
Wśród sporej grupki dostrzega brymi warunkami fizycznymi. Pra
nił ze swego zarządu 7 sekcji ,które my Mitanową, która poświęciwszy cują one z zapałem, myśląc o zrobie
rozpracowały poszczególne próbie, się życiu rodzinnemu wzięła na dość niu rutynowanym zawodniczkom ta
my.
długi okres czasu (prawie dwa lata) kiego figla, jaki spłatała kiedyś Mi
— Praca w sekcjach postępuje do rozbrat ze sportem.
lewska.
brze — stwierdził prezes OZLA ChełSprinterka LZS Żurawica jest już
— Nie,mogłam wytrzymać — mó
micki. Duże trudności ma sekcja na wi zawsze uśmiechnięta krakowian w doskonałej komitywie ze wszyst
gród, których zdobycie nie jest ła ka, — bez naszej „paczki'!. Nudziło kimi. To samo można powiedzieć i o
twe. Na specjalne podkreślenie zasłu mi się. Zaczęłam trenować i już je Golonce, która kandyduje do obsa
guje czyn członka naszego zarządu stem między swymi. Tylko, że teraz dzenia płotków.
inż. Horo8zkievńcza, który własnym to trudniej będzie się dostać do re
— Szkoda, że nie ma tu Zborow
„przemysłem" -wykonał dla nas 24 prezentacji niż przed dwoma laty —
sklej. Skacze ona w dal 520 —
bloki startowe i 10 płotków. Ponadto wzdycha gospodyni obozu, udając
530 — mówi Milewska. Byłoby nas
mamy do dyspozycji 50 dalszych płot się po zakupy.
więcej niż z jakiegokolwiek klubu.
ków i w tym zakresie braków nie bę
dziemy odczuwać.
— A czego Wam brakuje?
— Przede wszystkim oszczepu me
talowego dla dziewcząt oraz pistole
tów startowych. Zwróciliśmy się do
PZLA z prośbą o dostarczenie.
— Jak rozwiązano problem pomie
1C0 m — David 11,0; Broż 11,2;
OSKONAŁE wyniki osiągną!! czołowi
szczenią i wyżywienia?
400 m — Podebrad 50,2; Maty 51,1;
średniodystansowcy
czechosłowaccy
883 m — Horecky 1:53,8; Aim 1:54,0; Ko— Zamówiliśmy 250 miejsc w dwu w ramach półfinałów mistrzostw drużyno
wych. Horscky przebiegł 800 m 1:53,8, drle 1:55,9;
hotelach przy ul. Armii Czerwonej i
1500 m — Melicharik 4:00,7; Liszka
Aim 1:54,0; Kodrło 1:55,9; Siavik 1:58,8,
ul. Łokietka, oraz kilka miejsc w Niespodzianką zawodów rozegranych w 4:01,4;
„Orbisie". Członkowie Kolejarza i Brnie były porażki Kiesewettera w oszczo
5030 m — Zatopek 14:51,0; Sourek 15:45,2
Gwardii znajdą się pod opieką swoich pie I dr Kaliny w kuti.
113 m pt. — Tosnar 15,0; Cizmar 16,0;
Kula — Kormuth 14,84; Kalina 14,60;
Zrzeszeń. Wyżywienie częściowo w re
Dysk — Kormuth 44,43; Dadak 44,29;
stauracji ,,Orbisu", a częściowo w ja
Oszczep — Wünsch 62,07; Varmuzka
dłodajni stoczni Szczecińskiej. Wszy
60,56; Kiesewetter 60,08;
scy będą mieli bardzo wygodny do
W dal — Man 700;. Broz 687;
Wzwyż — Sejnocka 187; Kubicek 180;
jazd do stadionu.
tyczka — Stefanow 380; Gartner 350.
Zawody rozpoczną się o godz. 8.
Eliminacje przeprowadzone zostaną
Vf
OLSZTYN. — Bardzo dobrze za Najlepszy wynile w Czechosłowacji na
do 12. Uroczyste otwarcie i finały o
godz. 15. Do finałów konkurencji powiadający Się długodystansowiec 200 m posiada w tym sezonie David —
technicznych będzie dopuszczonych olsztyński, Krzyszkowiak ustanowił 22,4.
najmniej 9 osób. Obsada sędziowska nowy rekord okręgu w biegu na 3000
rekrutuje się z miejscowych arbitrów. m — 9:06,6.
Krzyszkowiak w biegu na 5000 m
Sędzią głównym będzie St. Borkow
podczas
mistrzostw okręgowych 24—
ski, a kierownikiem zawodów mgr
25 czerwca) powinien uzyskać około
Klepacki.
15:45.
MOSKWA. W 500 miastach Związku Ra
?. Czor,
Niezły wynik osiągnął w trójsko dzieckiego rozpoczęła się pierwsza runda
ku Frenszkowski 12,98, drugi był Le korespondencyjnych zawodów lekkoatle
tycznych, w których bierze udział ponad
COVENTRY. Blankers-Koen: 100 m — 11,9, wieki 12,81.
pół miliona zawodników i zawodniczek.
80 m plotki 11,5.
TORUŃ. — Lewicki przebiegł 1500 W Moskwie na starcie stanęło ponad
LONDYN. Wint przegrał 400 m z Mc Farm w 4:09, Kowalska wygrała 60 m 10 tys. uczestników. Uzyskano szereg bar
łanem (Kanada). Kanadyjczyk osiągną!
dzo dobrych wyników. M. in. Czudina po
— 8,3.
47,6, a Wint 48,4.
biła rekord ZSRR w trójboju, uzyskując
BRUKSELA. Herssens ustanowi! nowy re
KRAKÓW. — Borowcówna, ska- 2S27 pkt. Wynik ten jest o 178 pkt. lepszy
kord Belgii, w trójskoku 14,40, a Wesche cząc 147,5 ustanowiła najlepszy po od starego rekordu. W biegu na 100 m
skoczył w dal 721.
wojenny wynik w skoku wzwyż. Ro Maiszyna wyrównała rekord ZSRR, wyni
PARYŻ. Mistrzyni olimpijska Ostermedański pobił rekord juniorów w sko kiem 11,9. W kuli Andrejewa osiągnęła —
yer ustanowiła nowy rekord Francji w
14,29.
ku w dal — 657. Sztafeta Ogniwa - W Baku 17-letni Biedałow ustanowił re
rzucie dyskiem — 43,88.
BELFAST. Maiocco pokonał na 400 m Mac Cr., biegnąc bez Buhla uzyskała na kord juniorów ZSRR w biegu '80 m pł. —
11,0.
4 x 100 m 44,4.
Farlane i uzyskał czas 47,8.

M

Szczecin pil goSów
na przyjcie mlodyeh lekkoatletów

—Zeszłoroczni—
mistrzowie
500 m — Rabenda, Bud. Gd. — 33,8.
1500 m — Werbliński, Kol. Bielsk —
4:14,0.
4X100 m — Kolejarz, Pozn. — 48,4.
Kula — Garncarczyk, Unia Łódź
14,47.
Dysk — Walczak, Kol. Rawicz 54,54
Oszczep •— Sidło, St. Kat. —- 54,58.
W dal — Poleszczuk MKS tub!. 562.
Wzwyż — Ohnsorge, Zw. Pozn. 170.
200 m pł. — Kotoński, Si. Kat. 29,0.
Szwedzka — Budowlani, Gd. 2:10,4.
>

JUNIORKI

50 m — llwicka, MKS Olszt. - 8,2.
200 m — Piwowarówna, St. Kat. 28,4.
4X100 m — Kolejarz Pozn. — 57,1.
Kula — Konikówna, Kol. Kr. 10.93.
Dysk — Konikówna, Kol. Kr. 54,95.
Oszczep — Dudek Ogn. Crac. 24,65.
W dal — Kowalska Koi. Tor. — 607.
Wzwyż — Borowiec, Kol. Kr. — 145.

cięż bardzo groźni rywale dla naj
lepszych w kraju seniorów, albo jak
Borowcówna, najlepsza w kraju za
wodniczka.
Wyniki tych asów, jako juniorów
nie będą zbyt interesujące. Ale na
podstawie ich będzie można ocenić
liczną stawkę mniej rutynowanych
młodzików, którzy w walce z rowie
śnikami, choć lepszymi będą? się czuli
pewniej niż podczas startu z rów
nymi sobie seniorami.
Najbardziej interesująco zapo
wiada się bieg na 1.500 m, gdzie
zeszłoroczny rekord Werblińskiego
(dziś kandydata do reprezentacji
Polski na mecz z CSR) może być
pobity przez 2—3 zawodników.
Głównymi aktorami tego biegu bę
dą Smierzcholski, Dlugoborski i
Gajewski, którzy może nie zrobią
tak błyskawicznej kariery jak Wer
bliński, ale w wolniejszym tempie
dojdą z pewnością do tej samej
klasy.
/ Z konkurencji kobiecych najbar
dziej interesuje nas skok w dal.

Rywal Sidly
w Łowiczu
WIELKIM talencie oszesepni
czym donoszą nam z Łowi
cza. W czasie Święta Kultury Fi
zycznej 18-5etnl uczeń Wachowski
rzucił oszczepem 53,10, kulą 5 kg
— 14,30 i skoczył wzwyż 160. Wa
chowski startował już w mistrzo
stwach okręgu łódzkiego, gdzie rzu
cił dyskiem 1 kg — 52,30.
Wyniki te osiąga Wachowski
dzięki wrodzonym zdolnościom.
Dotychczas nie zajmował się nim
żaden instruktor.

O

JUNIORZY:
100 m — Walendzik Gw. Bdg. 11,0.
300 m — Rabenda Bud. Gd. 33,4.
1.500 m — Werbliński Kol. Bielsko
4:14,0.
200 rn.pl — Ohnsorge Zw. Poznań
28,0.
Kula — Garncarczyk Zb. Unia —
Łódź 14,47.
Dysk— Walczak Kol. 54,64.
Oszczep — Sidło St. Kat. 62,63.
W dal — Ohnsorge Zw. Poznań —
663.
Wzwyż — Ohnsorge — 170.
4X100 m — Budowlani Gd. 46,1.
Szwedzka — Budowlani Gd. 2:06,6.
JUNIORKI:
60 m — llwicka MKS Olszt. 8,2.
200 m — Piwowarówna St. Kat. —
28,4.
4X100 m — Kolejarz Pn. 56,2
Kula — Konikówna Kol. Kr. 10,98.
Dysk — Konikówna Kol. Kr. 34,95.
Oszczep — Dudek, Kol. Kr. 24,65.
W dal — Kowalska Kol. Tar. 507.
Wzwyż — Borowiec Kol. Kr. 145.

lailepsze
tegoroczne wyniki
JUNIORZY:
100 m — Walendzik Sp. Grudz. —
11,0.
300 m — Gajewski Wł. Łódź —
38.2.
1.5C0 m — Dlugoborski Sp. Wr. —
4:09,8.
200 m pł. — Kotoński Kat. 29,0.
4 x 100 m — Ogniwo Cr. 45,7.
Szwedzka — Budowlani Gd. 2:14,2.
Kula — Garncarczyk Z. — Unia —
Łódź 14,64.
Dysk — Sidło St. Kat. 54,71.
Oszczep — Sidło St. Kat. 62,63.
W dal — Rodański Ogn. Cr. 654.
Wzwyż — Cecula Sp. Gd. 181,5.

JUNIORKI:
60 m — Górecka 7,8.
200 m — Szwejkowska Gd. Bdg. —
28.2.
4X100 m — Spójnia W-wa 55,1.
Kula — Zakrzewska Gw. Bdg. —
9,90.
Dysk — Zarembianka Kol. Pol. —
31,10.
Oszczep — Kowalska Kol. Toruń —
27,74.
VZ dal — Duńska 530.
Wzwyż — Borowiec Kol. Kr. •—•
147,5.

10,6
10,6
10,7
10.7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7 '

WZWYŻ

Th Papa Galio, Fr. 203
Nicklen Fin.
198
196
Damitio, Fr.
195
Iliasow, ZSRR
191
Keita Birama. Fr.
Benard, Fr.
191
Wahli, Szwajc.
191
Finke, ZSRR
190
Hessens, Belg.
190
190
Audouy, Fr.
190
lechoczke, Węgry

Bally, Fr.
Camus, Fr.
Linsen, Belg.
Haraldsen, Isl.
Lewis, Ang.
Sucharów, ZSRR
Stawczyk, Folska
Litaudon, Fr.
Moretti, llałia
Mach, Polska

D

Rowy talent
długodystansowy
w Olsztynie

Ooshraałe wpiki
lekkoatletów Z§RR

Mistrzostwa Europy dopingują iekkoatletów
Doskonała pozycja ZSRR
beli przez reprezentantów CSR,
Węgier, Polski.
Lekkoatleci ZSRR, którzy naj
później rozpoczęli sezon, w wielu
konkurencjach zajmują pozycje,
które wskazują, że lekkoatletyka
radziecka utrzyma w tym roku,
zdobyte w ubiegłym roku 1 miej
sce

nazwiska zostają opisane na li
stę 10 najlepszych w Europie.
próżnują. Z każdego kraju
Wyścig o dostanie się do repre
dochodzą wieści o doskonałych wy
zentacji na mistrzostwa Europy
nikach, uzyskiwanych przez kan
trwa i we wszystkich krajach de
dydatów na mistrzów Europy.
mokracji ludowej. Przybiera on
W każdym kraju trwa wyścig o
stale na sile, co powoduje zajmo
dostanie się do reprezentacji, w re
wanie zaszczytnych pozycji w ta
zultacie którego coraz to nowe

L

ekkoatleci europejscy nie

5000 M

1500 M

800 M

BARTECKI W FORMIE
— Teraz czuję się już bardzo do
brze, mówi Bartecki i odsłania
nam tajemnicę swej formy. Prze
biegł w sztafecie 490 m 51,3, co jest
dla śrcdnicdystansowca bardzo do
brym czasem (Staniszewski kiedyś
biegał 51,2). Ten wynik zapewnia,
że Bartecki może przebiec pierw
sze koło w 55 — 55,5 sek. bez tru
du. A więc można liczyć na 1:55,5
na 890 m.
Werbliński nie ceni Siebie na gor
sze rezultaty i z równie wielką cie
kawością jak Bartecki pyta o wyni
ki Czechosłowaków ,(1:53,8 i 1:54,0
przyp. red.).
Nową osobą na AWF jest Bekier
ski. Ten chłopak ma wspaniałe wa
runki. Lat — 22, wzrost około 180,
waga 82 kg, skacze wzwyż 160, W
dal 6 m, kulą rzuca ponad 12 m, dy
skiem 37 m, a oszczepem... Chciałby
rzucać, ale nie ma czym trenować.
Jego rekord życiowy 56,70 nie bę
dzie miał długiego żywota, jeśli Bekierski dostanie do treningu oszcze
py.

Z MŁOTEM...
Jeszcze jeden kandydat do repre
zentacji, zjawił się niespodziewanie
na Bielanach — Zieleniewski. Gdań
szczanin przyjechał do Warszawy w
sprawach osobistych i nie zapom
niał przywieść ze sobą młota, co
świadczy, że Zieleniewski poważnie
myśli o walce z Czechoslowakami.
Tak zresztą myślą wszyscy (i
wszystkie), gdyż według prymityw
nych obliczeń są szanse na uzyska
nie z Czechoslowakami, będącymi
europejską klasą — wyników bar
dzo zaszczytnych.
Sień.

Rrymasy
primabaleriny
SZCZECIN, 21.6 (tek wł.) — Nie
smak pozostawiło w Szczecinie zacho
wanie się wicemistrza i reprezentan
ta Polski Debisza. Podczas walki to
warzyskiej Debisza z Sadowskim w
ramach meczu SKS Szczecin — MKS
Łódź, sędzia ringowy udzielił łodzia
ninowi dwa napomnienia za trzyma
nie. Dębisz już w ringu nieprzepisowo
protestował przeciw temu, a po wal
ce przystąpił do sędziego i wygrażał
mu ręką. Nie podał też ręki Sadow
skiemu, brutalnie odpychając go cd
siebie.
Dębisz, mimo że ważył od Sadów,
skiego około 5 kg więcej, walczył nie
czysto, broniąc się przed huraganowy
mi atakami trzymaniem, a w pewnym
momencie uderzył Sadowskiego gło
wą tak, że ten z grymasem bólu od
skoczył kilka kroków w tył. Sadow
ski walczył całkiem dobrze. Wynik
remisowy ogólnie uznany jest za słu
szny. (Cz.).

110 M Pt.

400 M Pt.

J
21,6
21,7
21,7
21,7
21,8
21,9
21,9
22,0
22,1
22,2

Camus, Fr.
Siddi, Italia
Komarow, ZSRR
Bally, Fr.
Pugh, Ang.
Paterfini, Italia
Scheewtta, Fr.
Mach, Polska
Back Fini.
Podebrad, CSR

48,1
43,4
49,0
49,1
49,1
49,1
49,2
49,3
49,4
49,5

731
727
725
721
719
717
716
712
711
7C9
708

Lundberg, Szw.
Bryngeirsson, Isl.
Kniaziew, ZSRR
Stjernhild, Dania
Olenius, Fin.
Kataja Fin.
Scheurer, Szwajc.
Braznik, ZSRR
Beitmann, Fr.
Sillon, Fr.
Pironen, Fin,

Clare, Fr.
Parlelt, Ang.
Svensson, Szw.
Nankeville, Ang.
Ljunqvist, Szw.
Barthel, Luks.
Horecky, CSR
Aim, CSR
Bengtsson, Szw.
Simone, Fr.

1:51,4
1:52,1
1:52,2
1:53,6
1:53,8
1:53,8
1:53,8
1:54,0
1:53,7
1:54,6

438
421
418
410
410
410
410
405
400
400
400

Szczerbakow, ZSRR
Alcide, Port.
Zambrimbore, ZSRR
Hersens BeH ’
Zagora, Jug.
Petranowicz Jug.
Epalle, Fr.
Baye, Fr.
Cross, Ang.
Kotenkow, ZSRR

Reiff, Belg.
El Mabrouk, Fr.
Hansenne, Fr.
Lundkvist, Szw.
Vernier Jean, Fr.
Strand, Szw.
Aberg, Szw.
Egefur, Szw.
Nanhewille Ang.
Vernier Jacz., Fr.

3:46,6
3:48,4
3:49,8
3:50,2
3:50,5
3:52,0
3:52,6
3:52,6
3:52,6
3:52,8

KULA

TP.ÓJSKOK

TYCZKA

W DAL

Földeszi, Węgry
Flkejz, CSR
Adamczyk, Folska
Wesche, Belg.
Di.az, Port.
Faucher, Fr.
Würther, Austria
Baye, Fr.
Lombardi, Italia
Bryngeirsson, Isl.
Kiszka, Polska

Lekkoatleci OSB
w coraz lepsze! formie

400 M

200 M

100 M

S’ucharew, ZSRR
Bully, Fr.
Perlot, Fr.
Gaide, Fr.
Matikjan, Bufg.
Karakułów, ZSRR
Wilkinson, Ang.
Bally. Fr.
Kiszka, Po!.
Csanyi, Wągry

Rekordy Polski

Na obozie najwięcej jest biegaczek
i specjalistek od skoku. Z młotecz
kami jest bardzo słabo. Jedynie
kuła jest zadowalająca. W dysku
Dobrzańska przewyższa resztę o
głowę klasą i wzrostem. W oszcze
pie jest tylko Stachowiczówna.
Najsolidniej trenuje sztafeta, bę
dąca oczkiem w głowie Wachalowskiego. Ma on 8 biegaczek i chce
przygotować 2 dobre sztafety.
Prócz kobiet trenowali i mężczyź
ni. W tej chwili są w AWF Grzelski, Bartecki, Werbliński, Sumiński,
Bekierski, Lipski.
Najbardziej zadowolony jest Bar
tecki, którego przełożeni dowiedziaw
szy się, że mają do czynienia z re
prezentantem Polski (patrząc na Bar
teckiego trudno w to uwierzyć) sta
rali się umożliwić mu jak najsolid
niejsze przygotowanie.

15,23
14,69
14,53
14,40
14,37
14,36
14,22
14,22
14,15
14,11.

Lipp, ZSRR
Huseby, Isl.
Savidge, Ang.
S’arcevicz, Jug.
Giles, Ang.
Ralca, Rum.
Grlgalka, ZSRR
Yataganas, Grecja
Kalina, CSR
Goriainow, ZSRR

Zatopek, CSR
Stakken, Niarw.
Koskela Fini.
Blomster, Fin.
Haino Fini.
Poulsen, Dania
Wanin, ZSRR
Segedin Jug.
Svajgr, CSR
Simanainen Fini.

,

16,09
15,98
15,83
15,66
15,44
15,43
15,41
15,34
15,33
15,33

14:17,2
14:34,6
14:40,2
14:45,2
14:45,4
14:49,4
141:50,6
14:52,4
14:54,8
14:55,0

DYSK

Consolinl, Italia
Tossi, Italia
Edwardsson, łjorw.
Klics, Węgry
Huseby, Isl.
Plum, Dania
Just, Austria
Żerjal, Jug.
Isajew, ZS'RR
Paetanen, Fin.
De Bruyn, Hol.

Marie, Fr.
Tosnar, CSR
KruL CSR
Litujew, ZSRR
. Grimes, Ang.
Hildreth, Ang.
Barkway, Ang.
Parker, Ang.
Heinrich, Fr.
Bu!ańczyk( ZSRR

14,5
14,6
14,9
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1,5,0
15,2

OSZCZEP

54,42
51,87
49,72
49,06
49,04
47,44
47,28
47,24
47,17
47,10
46,85

Hyyitiainen, Fin.
Rautavaara, Fin.
Ericsson, Szw.
Paterson, Szw.
Olden, Szw.
Bengtsson, Szw.
Pektor, Austria
Berglund, Finl.
Nikkinen, Finl.
Mäki, Fin.
Lunlla, Fin.

Whit le, Ang.
Jaunay Fr.
Ylander, Szw.
Thureau, Fr.
Acarbay, Turcja
Litujew, ZSRR
Filiput, Italia
Missoni, Italia
Junqueras, Hiszp.
Laberche, Fr.

53,9
53,9
54,4
54,6
54,6
55,0
55,2
55,4
55,7
55,7

MIOT

72,60
69,80
69,55
68,91
68,66
68,43
67,58
67,28
63,64
65,30
65,30

Nemeth, Węgry
Kanaki, ZSRR
Strandli, Norw.
Taddia, Italia
Clark, Ang.
Gubijan Jug.
Petike, Węgry
Dadak, CSR
Bonyhadi, Węgry
Knotek, CSR
Masłowski, Polska

59,88
57,44
56,06
55,49
54,89
54,57
53,58
53,43
52,85
52,40
51,19.
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„Widziałem Wyścig Pokoju
l
,

'

>
!
i
I
j
■

amieszczamy dzisiaj dwie
przedostatnie z wyróżnionych
prac naszej ankiety „Widziałem
Wyścig Pokoju". Ogółem wyróż
nionych zostało 11 prac.
1. Mariana Głuchowskiego, Boer
nerowo, Boernera 43, 2. Zbigniewa
Szteyna, W-wa, AWF I rok, 3.
Uleny Paus, Wrocław, Kaszubska
7, 4. Włodzimierza Dylisa, Rember
tów, 18 Grudnia 8, 5. Leona Tabora, Ząbki, 6. Franciszka Kudaka, Kraków, Garbarska 7a, 7. Wla
dysława
Barankiewicza,
Łódź,
Przędzalnicza 66, 8. Tadeusza Opalińskiego, Kraków, Kossaka 1,
9. Jerzego Miałkowskiego, Gliwice,
Dąbrowskiego 33, 10. Józefa Zamrzyckiego, Kalisz, Ostrowska 1, 11.
Waligórskiego Wl., Pabianice.
Pierwszych sześciu laureatów na
szej ankiety nagrodzonych zostało
kompletem (14 egzemplarzy) Bi
blioteczki Sportowej GKKF, nagreda dla dalszych pięciu, to
roczna prenumerata „Przeglądu
Sportowego".
Nagrody zostaną przesłane pocz
tą. O przyznaniu wyróżnionym pa
miątkowyeh dyplomów naszej an
kiety zawiadomimy oddzielnie.

Z

(

potężny rytm serc „zwiastunów po
koju", który zagłuszał beznadziejne
krzyki rozpaczy tych, którzy chcie
liby widzieć bojowników pokoju pod
kulami.
Stali się oni „zwiastunami poko
ju", ponieważ ponieśli radosną.wieść
do wiosek, osiedli i miast:
zwyciężyliśmy, teraz będziecie pe
wni szczęśliwego jutra. Ponieśli ją
też i do swoich krajów.
Patrząc na ostatnich zawodników
życzyłem im najlepszych wyników,
życzyłem im, aby i w wyścigu do
szczęścia i twórczej pracy byli
pierwsi...
Wyścig pokoju!
Trasa Warszawa — Praga,
Koszulek barwny rząd.
Droga asfaltem naga,
kolarze ruszają stąd.
Wioski, osiedla i miasta
I słowa, tak cenny dar,
Rząd widzów jak łan wyrasta,
Krzycząc: pokój, .pokój, na
•
zdar!
Zuiycięstwo takie bliskie.
Wciąż w górze gołębie krążą,
Choć drogi strome i śliskie,
Wszyscy do celu dążą.

*

II

symbol braterstwa ludzi pracy. Jeszcze
raz podkreślili łączność mrasta ze wsią,
budującą nowe formy kolektywnej gospo
darki.
Ci młodzi zawodnicy szermierze walki
o pokój, o spopularyzowanie sportu wśród
najszerszych kręgów społeczeństwa, przekonywują dziś cały świat, że tylko na za
sadach socjalizmu można budować kultu
rą fizyczną.
Ten sympatyczny młodzieniec, Polak z
Francji Bronek Kląbiński, bohater wyści
gu, który swoją siła woli okazał się nie-»
przeciętnym sportowcem — podzieli się
wrr/eniami odniesionymi na ziemi poiskiej wśród swoich rodaków, o nieugiętej
postawie ludu pracującego Polski Ludowej w walce o pokój, o spontanicznych
manifestacjach jej obywateli.
Tak, tę wieść o silnej i niezlamanej woli
walki w obronie pokoju zawiózł każdy z
zawodników do swojej ojczyzny, gdzie
ludzie pracy związani Jednym hasłem, kro
czą nieugięcie ku socjalizmowi.

WALIGÓRSKI WŁ„ Pabianice

T

a

Wateriw^śd
Po dwutygodniowym wypoczynku waterpoliści ruszają do dalszej walki o cen
ne punkty. Tym razem oczy wszystkich
pływaków zostaną zwrócone na Warsza
wę, do której zjeżdżają drużyny Stal
Ostr. i Spójnia Poznań, by tu spotkać się
z CWKS.
Wysoka porażka wojskowych w spot
kaniu z Ogniwem Bytom i Stalą Katowice
wywołała wrażenie, iż CWKS będzie tylko
dostarczycielem punktów dla przeciwni
ków, tak jednak nie Jest. Prawda, że woj
skowi na skutek braku treningu w zimie
nie przedstawiają tych wartości bojowych
jakie reprezentowali w ubiegłym roku, są
jednak jeszcze zawsze drużyną groźną dla
najlepszych. Słabym punktem w drużynie
wojskowych był również brak reprezentacyjnego bramkarza Szczypko, który z,
powodu choroby ucha zmuszony był pauzować. Obecnie Szczypko już wyzdrowiał, a drużyna przez dwa tygodnie usiln'e trenowała.
Spotkanie z liderem tabeli — Stal O-»
stroWiec będzie sprawdzianem umiejętno
ści tak wojskowych jak i zespołu hutni
ków. Walka zapowiada się twarda i bez
pardonowa. Stal pragnie utrzymać pozy
cją najlepszej drużyny, wojskowi zechcą
znów zrehabiiltować się za dotychczaso
we porażki. Wydaje nam się jednak, że
więcej szans na zwycięstwo posiadają
hutnicy.
przynieść
Drugie
spotkanie powinno
zwycięstwo gospodarzom. Spójnia na ra
zie nie wykazuje tych walorów, jakich się
po niej spodziewano.
Akademicy stołeczni wybierają się w
podróż do Krakowa, gdzie rozegrają me
cze z drużynami Gwardii I Ogniwa. Nie
wróżymy im wiele szans. Zawodnicy obu
drużyn krakowskich są szybsi, o dobrej
kondycji i niezłej technice, z taktykę rów
nież nie jest u nich źle.
Ostatnie spotkanie tygodnia: Stal Kat.
Stal Gliwice jest równie frapujące Jak
poprzednie.
Więcej szans dajemy Stali Katowice,
oczywiście w tym wypadku jeśli weźmie
udział w grze jej as atutowy, król strzel
ców ligowych — Procel.
ST. P.

RUGIE doroczne zawody i pokazy
masowe sprawności fizycznej mło
dzieży Ośrodka Szkolenia Zawodowego
przy Zakładach Przemysłu Meialowego
im. J. Stalina w Poznaniu były przeglą
dem osiągnięć akcji upowszechnienia wy
chowania fizycznego i
sportu
ujętej
planem wyszkoleniowym.

D

LEKKOATLETYKA
W lekkoatletyce spotkały się drużyny
Ośrodka Szkolenia Zaw. i Gimn. im. M
Magdaleny. Obie drużyny wystawiły do
każdej z 12 konkurencji indywidualnych
po 5 zawodników, przy czym zawodniko
wi wolno było startować tylko w jednej
konkurencji i w jednej sztafecie.
Wyniki uzyskano na ogól przeciętne,;

iromijg w Warszawie
SIATKAREK i 12 siatkarzy rozpoeżęTrenerzy Kraus i Strycharzewski wydają
*
to 20 bm. prace na kursie kondy się być zadowoleni z formy swych pupi
cyjno . szkoleniowym przed batalią- z lów, którą określają jako średnią, l/czestRumunia (2 lipca w Warszawie) i Czecho- nicy obozu są jak' najlepszej myśli przed
Słowacją (15 lipca ,w Sopocie). Trenerem czekającym ich zadaniem i do pracy przysiatkarzy jest Kraus, siatkarkom przewo- stąpili z zapałem.
dzi Strycharzewski.
Kadra mieszka w Ośrodku WKKF, stoW chwili obecnej na obozie przebywa luje się na stadionie WP a na treningi
ją: Gródecki, Bińkowski, Busz, Jenkie- chodzi na kort za pływalnią.
wicz, Maliszewski W., Antczak, Piechura,
— Lepiej byłoby na AWF, gdzie wszyci
Zabokrzeckl,
Poburka, Frontczak, Apenko mielibyśmy na miejscu, — powie
heimer i Grochowski.
dział trener Strycharzewski, — ale i tak
Z wyznaczonych brak Policewicza, Pinnio możemy narzekać. Jeżeli chodzi o
delskiego oraz Tomaszewskiego. Policesprzęt to sprawa jest dużo poważniej
wicz, który ostatnio wykazywał b. dobrą
sza. Trenujemy bardzo marnymi piłkami
formę nie może otrzymać zwolnienia z
a co ważniejsze" innymi od tych, które
pracy (pracuje w „Varimexie"), jeszcze
zawodnicy dostaną do rak na meczu.
dziwniejsza jest nieobecność studenta
To może się odbić na grze i na wyniku.
AWF Pindelskiego, którego uczelnia mimo
ISC
zakończenia roku także nie zwalnia na
obóz, wreszcie Tomaszewski zdaje egzaminy dyplomowe.
Sytuacja w obozie kobiet przedstawia
się znacznie lepie’). Z wyznaczonych 16,
na miejscu znajduje się 14 zawodniczek:
Wojewódzka, English, Pogorzelska, Kurtz,
Tomaszewska, Kubiakówna, Serwatkówna,
Paprotówna,
Biaźyńska,
Gruszczyńska,
Szczawińska,
Felchnerowska, Hajecówna
oraz Brześniowska, Brak jeszcze Figwer,
która dojedzie w najbliższych dniach oraz
Do komplikacji w Lidze szczypiorniaka,
z niewiadomych przyczyn łodzianki Za- o których donosiliśmy w jednym z ostat
krzewskiej.
nich numerów „Przeglądu", zaliczyć na
Obóz trwać będzie do 2 lipca, tj. do leży jeszcze jedną korektę weryfikacji
meczu z Rumunią, po czym część kadry spotkań. Mianowicie mecz z I rundy w
siatkarskiej wyjedzie do Krakowa na mecz grupie południowej AZS Kat. — Stal Kat.
Bukareszt — Kraków/ (5 lipca) a od 6 lip zakończony wynikiem 10:8 zweryfikowano
ca rozpocznie się w Sopocie obóz przed początkowo jako walkower na korzyść
meczem z Czechosłowację.
Stali. Jednak na skutek wyjaśnień AZS
Kat. został utrzymany wynik osiągnięty na
boisku, ale WGiD PZKSS zapomniał o tej
decyzji i stąd w omówieniu sytuacji w Li
dze podawaliśmy o ewentualnym spotkaniu
dodatkowym o zakwalifikowaniu się do
finałów między AZS Kat. a Ogniwo Kra
ków. Błąd ten jednak w porę spostrze
żono i wobec tego AZS Kat. zakwalifiko
wał się bez żadnych zastrzeżeń do dal
| serwisu atakującego. Sądzę, że siatkęI na szych rozgrywek.
si mogą
mogę wygrać z Rumunami o ile będą
będ w
25 bm. odbędzie się więc tylko jeden
dobrej formie. Zwycięstwo nie będzie łat
mecz o zakwalifikowanie się do finałów
we, ale leży w możliwościach polskich
ŁK9 Włókniarz — Kolejarz Tam. Góry.
zawodników.
Miejscem spotkania będzie Częstochowa
— Kiedy przyjeżdżają Rumunii?
lub Katowice.
— Cała ekipa przybędzie do Warszawy
Finały Ligi szczypiorniaka rozpoczynają
30 bm. w składzie 27 osób: 12 zawodni
czek, 12 zawodników, przedstawiciel Ru się 2 lipca. WGiD ustalił już całkowity
muńskiego Komitetu KF, przedstawicie! ich terminarz. W pierwszym terminie (2
Komisji Siatkówki i trener. Rumuni przy lipca) spotkają się Budowlani Chorzów
syłają do Polski ten sam skład w jakim ze zwycięzcą meczu ŁKS V7lókniarz —
grali z V/ęgrami. Niewielkie różnice mogą Kolejarz Tarn. Góry oraz Budowlani Opo
le — AZS Katowice.
zajść tylko w rezerwach.

T^lko jeden
dodoOwwf mecz
przed SmEhia!
Ugi szczypiorniaka

o szansach z Rwranfa
AKA jest w tej chwili forma siatkarzy i siatkarek Rumunii, którzy 2
lipca zmierzą się z naszymi reprezenta
cjami w Warszawie i jakie są nasze szanse w- tych spotkaniach?
Pytania te postawiliśmy międzynarodoktóry właśnie
wemu sędziemu Twardo,
powrócił z Bukaresztu, gdzie prowadził
spotkania w siatkówce męskiej i żeńskiej
Rumunia — Węgry.
— Mecz kobiecy stał na bardzo niskim
poziomie — brzmiala odpowiedź. Węgier
ki były tak słabe, że nie potrafiły nawią
zać żadnej walki, więc Rumunki też nieco
obniżyły loty. Inna rzecz, że zawodnicz
kom przeszkadzał silny wiatr. Wydaje mi
się, że spotkanie z Rumunkami powinno
wypaść dla nas zupełnie korzystnie.
Poziom gry mężczyzn byi tu znacznie
lepszy, no i walka zacięta. Siatkarze ru
muńscy są zupełnie nieźli, grają systemem
nowoczesnym, ale nie mają jeszcze meto
dy. Rzuciło mi się w oczy, że tak siatka
rze, jak i siatkarki rumuńskie mają bardzo
Słaby serwis. Nie widziałem ani jednego

madzonej publiczności.

Siatkarze na Rumunię

Twardo mówi

Na zakończenia dodamy, ie postawa
arbitra polskiego w Bukareszcie wy
warła bardzo korzystno wrażenie. Obie
strony były w zupełności zadowolone z
wydawanych orzeczeń. Tak prasa wę
gierska jak i rumuńska wydały sędzie
mu polskiego jak najlepszą opinię.
Sędzia Twardo został zaproszony do
prowadzenia spotkania w siatkówce Ru
munia — Bułgaria, które odbędzie sią
na jesieni w Bukareszcie.

ale nikt nie słyszał o zawodach pływackich
Siedlce mają wszelkie dane ku
temu, by stać się ośrodkiem życia
sportowego całego Podlasia. Dlacze
go tak nie jest i jaldę są tego przy
czyny?
Niewykorzystanie istniejących na
terenie miasta obiektów sportowych
oraz brak właściwej i sprężystej or
ganizacji zrzeszeń sportowych.
Miasto posiada dwa boiska sporto
we oraz basen pływacki. Jedno z
boisk, własność Państw. Gimn. im.
B. Prusa, stoi prawie bezużytecznie,
ponieważ Kuratorium Szkolne mi
mo starań, nie chce przydzielić żad
nych kredytów, chociażby na ogro
dzenie zniszczone w czasie woj
ny. Zabezpieczenie boiska jest rze
czą b. ważną.
Stadion sportowy przy ul. im.

w masowych imprezach

Ł

brońców Pokoju.
Polski Manchester — Łódź, wraz z po
bliskimi Pabianicami, miasta ucisku przed
wojną, przez rodzimych i zagranicznych
kapitalistów, a dziś miasta przodujące w
marszu ku socjalizmowi, owacyjnie witały
kolarzy-szermierzy. W Pabianicach — mie
ście ruchu robotniczego przed wojną, nie
brakło chyba nikogo na trasie tego eta.
pu. Robotrłlk, chłop. Inteligent, potwier
dzili raz jeszcze swoją solidarność, jako

W Siedlcach jest basen,

Odzieżowcy i metalowcy Poznania

Meta jak wstążka 'biała,
AK, widziałem wyścig pokoju w
Za którą nagroda się kryje,
dniu Święta ludzi budujących
Zawody zgromadziły na bieżni, skocz
Już przekroczona została,
pokój — na trasie Warszawa —
ni, rzutr.1, pod koszem, na .boisku pił
Serce
wciąż
mocno
bije...
Łódź i nigdy go nie zapomnę.
karskim oraz na ringu ponad 700 zawod
ników, w tym 400 zawodników Ośrodka
Najpierw różnobarwne koszulki,
Marian Głuchowski
Osiągnięcia ich dały wyraz właściwemu
skupione i nieco zmęczone twarze, a
Bcernerowo
kierunkowi wychowania fizycznego i spor
później wrażenia... I jakie dziwne
tu nastawionemu na uzyskanie istotne
*
wrażenie. W tym szlachetnym wyści
go ceiu, którym jest stworzenie silnego
ADNY SŁONECZNY dzień sprzyjał kola fizycznie, psychicznie i moralnie, pełne
gu do mety Pokoju, poza którą jest
rzom w lll-im etapie Łódź — Wro- go radości i bojowości życiowej nowe
radość i szczęście, brali udział spor
tego gigantycznego „Wyścigu Po- go człowieka walczącego o lep'sze jutowcy wielu krajów związani nie-; claw,
koju" zorganizowanego przez redakcję I tro Polski Ludowej kroczącej do socja
rozerwalną
więzią,
braterstwa, i Trybuny Ludu i Rudeho Prava. Kolarze 12 | lizmu.
wspólnej walki, wspólnego pragnie- krajów swoim wysilkient sportowym, w
Po defiladzie ponad 700 zawodników,
nia i celu, który określa proste, a za szlachetnym pokojowym współzawodni którą poprowadził inicjator tych zawoctwie międzynarodowym, zadokumento
dów mgr Tacek Kowalski, uroczystego
razem wielkie słowo: Pokój.
wali, że wraz ze wszystkimi ludźmi postę
Patrząc na tych dzielnych chłop powymi i miłującymi pokój na całym świe otwarcia wspanialej imprezy dokonał dyr.
Ośrodka Szkolenia Zawodowego ob. Paców byłem ptewny, że wszyscy zwy cie, walczą o zrealizowanie uchwal Sztok jąk przy udziale przedstawicieli partii,
holmskiej
Sesji
Światowego
Kongresu
Ociężą. Wydało mi się, że słyszałem
władz, zrzeszeń sportowych i licznie zgro

J
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jednak Jeżeli zważy się iż na 100 m 10
zawodnik uzyskał czas poniżej 12,0, a w
skoku wzwyż 10 zawodnik przeszedł wy
sokość 1,46 to tym samym należy stwier
dzić, iż akcja umasowienia sportu weszła na realne tory o czym zresztą najlepiej świadczą wyniki.
80 m pi. — 1. Koperski, OS 12,1; 2. Swora, 09 12,7;
w dal — 1. Wilczyński, MM 610, 2. Kosicki, OS 604;
800 m — 1. Pajszczyk, OS 2:12,4, 2. Maciaszyk, OS 2:14,0;
trójskok — 1. Exler, MM 12,55, 2. Kwie
ciński, OS 12,24;
100 m — 1. Wolniewicz, MM 11,2; 2. So
larski, MM 11,2;
500 m — Dudzik, MM 38,0, 2. Ryszczyński, OS 39,8;
1500 m — 1. Płotkowiak, OS ■4:42,6, 2.
Olkiewicz, OS 4:44,2;
5000 m - 1. Kwieciński, OS 10:23,2; 2.
a
Stachowiak, os 10:26,6;
wzwyż — 1. Dębiński, MM 161; 2. Ciesielski, OS 161;
kuta — 1. Tryniak, MM 13,53;. 2. Tuliszka,
OS 11,79;
dysk — 1. Zygadlewicz, MM 46,75. 2.
Skoczewski, MM 44,94;
4X’00 — 1. Gimn. im. M. Magdaleny
46,7; 2. OS 47,3;
olimpijska — 1. Gimn. Im. M. Magdaleny I 3:43,9; 2. Gimn. M. Magdaleny II —
3:50,7.
Końcowy wynik spotkania meczu lekko
atletycznego wynosi 375:375 pkt. Zaznaczyć. należy, źe prawie wszyscy zawodnlcy Ośrodka Szkolenla Zawodowego zapoznali się z lekkoatlctyką dopiero przed
rekiem.

PŁYWANIE
Na pływalni w Sotaczu zmierzyły się
drużyny Ośrodka Szkolenia Zawodowego
z Liceum Mechaniczno-Elektrycznym, przy
czym również i tutaj obie drużyny wysta
wiły po 5 zawodników w 8 konkurencjach
indywidualnych. W punktacji ogólnej za
wody pływackie wygrał po zaciętych
walkach Ośrodek Szkolenia 299,5:288,5 pkt
Z uzyskanych wyników na uwagę zasłu
guje czas Cichońskiego (PGM) na 100 m
styl. dow. — 1:10,4 oraz czas Frąckowia
ka (PGM) na 200 m styl. klas. — 3:07,3.

★

W meczu piłki nożnej drużyna Ośrodka
pokonała po ładnej i żywej grze piłka
rzy Państw. Gimn. I Liceum MechanicznoElektrycznego 2:1, a w spotkaniach hoke
jowych tych samych zakładów pierwsza
drużyna Ośrodka zwyciężyła hokeistów
PGM-u 11:0 a rezerwowe zespoły roze
szły się wynikiem 8:0 na korzyść Ośrodka.

"A*
Na dobrym poziomie stały walki na ba
gnety. Drużyna Ośrodka zwyciężyła ze
spól SPP nr 22 11:5. Ostatnią konkurencją
między szkolnymi były zawody w piłce
koszykowej pomiędzy zespołami Ośrodka
i Gimn. Marcinkowskiego. Oba zespoły
szkolne wystawiły po 10 drużyn repre
zentujących dwie grupy wiekowe — 5
drużyn młodszych i 5 drużyn starszych Po
ciekawych, na ogół na dobrym poziomie
stojących grach, ogólne zwycięstwo od
niosło Gimn. Marcinkowskiego bijąc ze
społy Ośrodka 8:2 przy stosunku koszy —
301:227.
Ponadto odbyły się Jak już wspomnieli
śmy na wstępie zawody wewnętrzne w za
paśnictwie, kolarstwie, boksie i gimnastyce przyrządowej.
Ta wielka impreza masowa, w której
startowali niektórzy zawodnicy po raz
pierwszy nie minie na pewno bez echa.
Będzie ona dla wielu bodźcem do dal
szego intensywnego uprawiania sportu,
E. OLACHOWSKI

Podwójne
mhfrzosSwn Polski

w szczypiorniaka

Podwójne mistrzostwa Polski w szczypiorniaku odbędą się w dn. 30 bm„ 1 i
2 lipca.
W Lodzi walczyć będą na małym boisku szczypiornistki. O tytuł ubiegać się
będą 4 drużyny: Unia Chemia i Związko
wiec z Łodzi, Spójnia Mar. z Warszawy
oraź mistrz okręgu śląskiego. Tytułu bro
nią szczypiornistki Unii Chemii.
W Kuźni Raciborskiej spotkają się naj
lepsze drużyny A klasy wyłonione z roz
grywek półfinałowych. Są nimi: AZS Wro
cław, Stal Kuźnia Rac., Stal Siemianowice
oraz Włókniarz Kraków. Dwie pierwsze
„O WIELKĄ NAGRODĘ BAŁTYKU**
drużyny oprócz zdobycia tytułów mistrza
PO RAZ PIERWSZY DLA „SETEK"
i wicemistrza Polski kl. A' zakwalifikują
KS Związkowiec w Gdańsku organizu się do Ligi szczypiorniaka.
je 29 bm. z okazji zakończenia Dni Mo
rza, pierwszy w Polsce wyścig motocy
WALNE ZEBRANIE PZKol. ODŁOŻONE
klowy dia maszyn kat. 125 ccm. Wyścig,
którego trasa została specjalnie dobra
Termin walnego zebrania PZKol., które
na dla „setek", organizowany jest pod miało odbyć się 29 bm. został przełożony
nazwą: „O Wielką Nagrodę Bałtyku",
na późniejszy termin, ,<

Świerczewskiego ma swoją historię.
Od szeregu lat, jako obiekt „bezpań
ski", był przez wszystkich eksploato
wany, lecz nikt się o niego nie tro
szczył, wskutek czego uległ zniszczę
niu. Ostatnio, stadion został powie
rzony „Kolejarzowi", wobec czego
należy mieć nadzieję, że „Kolejarz"
przystąpi rychło do budowy i roz
budowy stadionu.
W tej chwili prócz boiska piłki
nożnej i doskonałego motocyklowe
go toru żużlowego, wybudowanego
w r. ub. z wielkim nakładem sił i
środków przez Pódl. Klub Motocy
klowy, na stadionie nie ma nic wię
cej.
Istniejący o wymiarach 50 X 20 m
wspaniały basen pływacki, odwie
dzają tylko nieliczni. Zrzeszenie
sportowe nie interesuje się nim wca
le. O zawodach pływackich w Siedl
cach, siedlczanie nie słyszeli dotąd
(a raczej tylko słyszeli). Na basenie
brak także innych urządzeń sporto
wych, jak siatkówka, przyrządy gim
nastyczhe itp. Zarząd miasta, które
go własnością jest basen, niewiele
dba o niego.
Na terenie miasta istnieją trzy
zrzeszenia sportowe:
„Kolejarz",
„Związkowiec" i „Gwardia". Fawo
ryzowana jest z reguły piłka nożna
i to kiepska, inne sekcje są właści
wie na „papierze".
Najaktywniejszym klubem sporto
wym Siedlec, jest b. Pódl. Klub Mo

tocyklowy, obecnie sekcja motorowa
„Kolejarza", który ma na swym
koncie szereg sukcesów sportowych
nie tylko na swoim terenie.
W Siedlcach brak kół sportowych
przy zakładach pracy. Taki Z wiąz«
kowiec, który ma tutaj pole do po
pisu, jako zrzeszenie sportowe Związ
ków Zawodowych, nie zrobił do
tychczas nic. Jedyne koło sportowe
posiada PKP.
,
Jak z tego widać, sport na terenie
Siedlec jest w zaniedbaniu.
Z. Wr., koresp. ter.

Zwigzk. Sl@Ha
na czele ligi
hokeja na ironie
O ZWERYFIKOWANIU przez
WGiD P. Z. Hok. na trawie
wszystkich dotychczasowych spotkań
mistrzowskich, tabela ligi hokejowej
przedstawia się następująco: .

P

1. Związk. Stella Gn.
2. Kolejarz Gn.
3. Włókniarz Pozn.
4. Zw. Warta Pozn.
5. Związk. Środa
6. Stal Poznań
7. Chrobry, Gniezno
8. Stal Gliwice
9. Budowlani Bielsko
10. Ogniwo Cieszyn

8
7
7
7
8
8
8
6
9
8

16:0
11:3
10:4
10:4
10:6
7:9
6:10
3:9
2:16
1:15

30:3
17:5
18:4
13:7
18:11
9:11
11:8
1:8
6:50
2:26

Już 23 nazwiska szosowców
na liście Przeglądu Sportowego
Po wyścigu kolarskim Dziennika Łódz
kiego stała lista klasyfikacyjna Przeglądu
Sportowego najlepszych szosowców przed
stawia się następująco:
pkt

1.
2.
5.
4.

Wrzesiński Kol. W-wa
Gabrych ŁKS Wł.
Satyga Gw. W-wa
— 5. Wandor Zw. Kr.
Siemiński Ogn. W-wa

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Królikowski Kol. W-wa
Bek IKS Wf.
Rzoźn-ckl Kol. W-wa
Hadasik Unia Ruch Chorz.
Wójcik Ogn. W-wa
Nowoczok Unia Ruch

10«
82
71
57

57
52
1’
13
12
10
10

12. Cuch — 9, 15. Olezyk —8, 14. Murowcnlocki — 7, 15. Manowski — 6, 16. Piogat — 5, 17. Pieiraszewski — 5, 18. — 22.
Motyka, Stolarczyk, Olszewski, Wojcie
chowski i Kruk po 2, 25. Targoński — 1.

Poprzednia lista obejmowała 19 na
zwisk, po ostatnim więc wyścigu klasyfi
kacyjnym wzrosła o 3. Na listę wpisali
swe nazwiska poraź pierwszy: Wójcik,
Cuch, Pletraszewski i Targoński. Siemiń
ski poprawił się o jedną lokatę, Nowoczek _ o trzy, dzieląc 10 — 11 miejsce z
Wójcikiem, który debiutował po amnestiidoskonale, zwyciężając w wyścigu Dzień
nika Łódzkiego.
Następnym wyścigiem klasyfikacyjnym
do listy Przeglądu Sportowego będzie w
dn. 29 brti. wyścig Warszawa — Radom —

Wyzwanie
na wodzie
Trzej zawodnicy AZS W-wa Fełdburn, Chwastek i Kaleta rzucili wy
zwanie pływakom stolicy do wzięcia
udziału w długodystansowym wyści
gu od ujścia Pilicy aż do Warszawy
w dniu Święta Morza.
Na apel akademików odpowiedzie
li: Formańska (Bud.) i trener Dębecki, którzy zgłosili już swój udział
w tym pierwszym w historii pływać
twa .polskiego wyścigu. Długość tra
sy wynosi około 50 km.

W niedzielę
propagandowe
zawody pływackie
W niedzielę 25 czerwca br. o godz.
11 odbędą się propagandowe zawo
dy pływackie na basenie WKKF
przy ul. Łazienkowskiej. W zawo
dach wezmą udział mistrzowie Pol
ski i Okręgu Warszawskiego: Ludwi
kowski, Jabłoński, Kociszewski, Jan
kowski, Czapski, Mielnikiel i inni.
Po zawodach odbędzie się mecz pił
ki wodnej o mistrzostwo A klasy.
Wstęp bezpłatny.

SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

BYDGOSZCZ. — Zawody pływać
kie młodzieży szkól średnich zgroma
dziły 40 zawodników z Torunia, Ino
wrcclawia i Bydgoszczy. Z ciekaw
szych wyników na wyróżnienia zasłu
gują: w konkurencji chłopców —
50 m mot. Mróz (Bydg.) — 36,4, 100
m klas. Jabłoński (Toruń) — 1:32,9.
100 m klas. Mrozówna :— 1:35,0.

Warszawa na 200 km o nagrodę prezesa
PZKol., po nim zaś ogólnopolski podczas
jubileuszu WOZKol. w dn. 2 lipca na
100 km.

Kolaros walczg
o

mistrza Polski

W niedzielę odbędą się w Pozna
niu szosowe mistrzostwa Polski w
kolarstwie. Długość trasy około 170
km. Mistrzostwa będą szóstymi po
wojnie. Tytuły mistrzów w latach
powojennych zdobyli.:-.
1945 — Wiśniewski (Warsz.), 1946
— Kluj (Pozn.), 1947 — Napierała
(Warsz.), 1943 —• Pietraszewski
(Łódź) i 1949 — Wrzesiński (Wąrsz.).

XX-Ierie WOZKol 1
Z okazji jubileuszu X>łlecia Warsz. Okr,
Zw. Kolarskiego odbędą się następująca
uroczystości i imprezy:
Sobota 1 lipca godz. 16 — sala Szkoły
Podst. MZK (ul. Młynarska 2): uroczysto
otwarcie,
przemówienia
przedstawiciela
VYKKF, referat inż. Szymczyka pt.: „Ko
larstwo w dobie obecnej", sprawozdani©
z działalności
ustępującego
zarządu,
część artystyczna.
Niedziela, 2 lipca godz. 16 — zawody
jubileuszowe na stadionie Związkowca
(ul. Podskarbińska 10), start wyścigu na
109 km dla licencji na trasie Warszawa —
Garwolin — Warszawa, wyścigi na bieżni
dla kartowiczóy/ na rowerach turystycz
nych, mecze zapaśnicze i w podnoszeniu
ciężarów Budowlani — Ogniwo, wyścigi
dla dzieci od lat 3 •— 10 na rowerach
dwukołowych.
O godz. 19 spodziewany przyjazd z tra
sy zawodników licencjonowanych.

^REDAKCJI (
R. Lewandowski, Warszawa, żadnego m!
nlmum nie potrzeba. Radzimy zwrócić się
po prostu w najbliższy czwartek na boi
sku Ogniwa do trenera Gierutty I załatwić
przyjęcie do klubu. Na start w mistrz, ju
niorów w bież, roku jest już za późno.
Górna granica wieku juniorów — urodze
ni w 1932 r. Mistrzem Polski na 3 km z
przeszkodami w 1938 r. byt Soldan (Cracovia), który zginał podczas okupacji. Że
ton należy przesiać do Ogniwa - Cracovii, Kraków, Smoleńska 9. Proszę napisać
szerzej skąd się wziął ten żeton. Gratu
lujemy postępów w nauce.
B. Radecki, R. Sfrarzyńskl, Milanówek,
Wiśniewski, Żyrardów. Wyniki I omówie
nia warszawskiego pilkarstwa będą. Tro
chę cierpliwości.

Prezesowi PZA, (renerowi PZA I zapaśnt
kom — dziękujemy za pozdrowienia z obo
zu w Czerwieńsku.
.

Uczestnikom XIV Mistrzostw Polski w
tucznietwio dziękujemy za pozdrowienia.

M. Górski, Łowicz.
w dal — 744 cm.

Rekord Adamczyka

Pismo sportowo ZMP. Redaguje Komitet
Nakładem Spółdzielni
Wydawnłczo-Oświatowej „Czytelnik"
Redakcja: Warszawa, ul. Mokotowska I
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i)
Warszawa, ul. Wiejska 12. - —
Prenumerata miesięczna wynosi zł 100.—
kwartalna
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Prenumeratą przyjmuje P. P. K. „Ruch" —
Odd:. v/ Warszawie, PI. Trzech Krzyży 16,
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Str. 6

Nr 49

PRZEGLĄD SPORTOWY

PRZEĆ LAD
SPORTOWW

Mowrad Gruda

W trosce o pływacki narybek

|«zy$tajiw z doświadczeń ZSR
Organizujmy masowe imprezy
Z

amieszczona na wstępie ta

bela, obrazuje stały postęp ra
dzieckich pływaków. Tabela jest
skonstruowana odmiennie aniżeli
dotychczasowe. Nie bierze ona pod
uwagę średniego wyniku — który
oblicza się drogą sumowania, np.
pierwszych dziesięciu wyników i po 100
działu przez ich ilość (w tym wypad
ku 10). Tego rodzaju średnie liczby
400
dają obraz niepełny — w tych wy
padkach — kiedy jeden lub niewie
lu zawodników wykazują duży po 100
stęp — podczas kiedy inni stoją w
miejscu.
Zagadnienie właściwej analizy sta 100
tystycznej wyników sportowych wy
maga u nas poważnego teoretyczne
go opracowania.

STAŁY POSTĘP W ZSRR
Widzimy z tej1 tabeli stały postęp
czołowych wyników w podstawo
wych konkurencjach. Postęp jest je
dynie pozornie wolny. Wyniki ra
dzieckie są niesłychanie wyśrubowa
ne — iw tych warunkach zejście z
4:47,4 na 4:43,8 (400 m crawlem),
urwanie dwóch sekund na dystansie
100 m crawl (przy czasie poniżej
59 sek.), bardzo wybitna poprawa na
400 m crawl kobiet itd., to bardzo
duże osiągnięcia. A przecież obok
nich są wspaniale rekordy Marii
Wawrisz (1:20 2 na 100 m motylkiem,
3:03,0 na 200 m żabką), które z bra
ku dalszych wyników nie umieści
liśmy w tabelce.
W roku 1949 pływacy radzieccy
ustanowili 59 rekordów krajowych.
Wynik Uszakowa na 400 m (4:43,8)
był pierwszym w Europie, wynik na
200 crawl (2:09,8j drugim. Wynik Dra
pija (58,3), to drugi wynik w Euro
pie, a trzeci w światowej kolejności.
Wraz z nimi z czasem 58,4 kroczy
Artion Libel. Wynik Mieszkowa
1:07,2 na 100 m motylkiem jest rekor
dom świata. Wynik 58,5 daje temu
wszechstronnemu pływakowi miej
sce w 1 dziesiątce crawlistów —
a wynik 2:38 2 na 200 m motylkiem
3 miejsce w tej konkurencji.
Tabela nasza przedstawia nam w
jak szybkim tempie wyrównuje się
poziom czołówki radzieckiej. Dystan
sy między p erwszym a dziesiątym,
między pierwszym a pięćdziesiątym
zawodnikiem nfaleją w szybkim tern
pie.
Młodzi pływ-acy radzieccy z powo
dzeniem szturmują pozycje starych
mistrzów. Skąd bierze się ten wyso
ki i wyrównany poziom radzieckiej
czołówki?
Rekordy wyrosły na bazie maso
wości. Blisko milion sportowców bio
rących udział w zawodach pływack ch liczy Związek Radziecki. Hasło
umasowienia jest realizowane przez
pływaków radzieckich — i daje
świetne wyniki.

Dr.

najlepszego pływaka

10 pływaka

50 pływaka

Dystans

1947 r. 1948 r. 1949 r. 1947 r. 1948 r. 1948 r. 1947 r. 1948 r. 1949 r
MĘŻCZYŹNI
m dow.

58,5

58,6

58,3

1.03,5 1.03.0 1.01,0 1.07,6 1.06,7 1.05,1

m dow.

4.47,6 4.47,4 4.43,8 5.20,3 5.16,1 5.06,2 5.48,5 5.39,4 5.34,2

m grzb.

1.08,9 1.10,7 1.08,8 1.18,6 1.16,6 1.14,7 1.24,8 1.22,5 1.20,3

m na boku

1.11,3 1.08,7 1.08,5 1.14,9 1.11,8 1.10,7 1.20,8 1.16,8 1.15,0
•

KOBIETY

100 m dow.

1.11,4 1.11,5 1.10,0 1.17,2 1.16,3 1.15,1 1.24,2 1.22,4 1.17,3

400 m dow.

5.49,9 5.44,0 5.38,9 6.20,2 6.14,1 6.10,4 7.10,0 6.48,0 6.38,7

100 m grzb.

1.20,4 1.21,0 1.19,2 1.29,0 1.27,0 1.25,2 1.41,1 1.38,0 1.35,7

100 m na boku

1.23,8 1.23,0 1.23,2 1.31,7 1.29,2 1.28,6 1.45,9 1.36,2 1.34,5

Radzieccy pływacy zrozumieli, że
nie wystarczy rzucić hasło, trzeba
umieć zachęcić do jego realizacji.
W sporcie na każdym odcinku tym
czynnikiem zachęty jest współza
wodnictwo. Dlatego realizowane są
w Związku Radzieckim masowe
imprezy. Najklasyczniejsza z nich
to zaoczne — wszechzwiązkowe za
wody lekkoatletyczne, o których
„Przegląd Sportowy“ w swoim cza
sie wyczerpująco pisał.
Pływacy również organizowali ma
sowę zawody pływackie w Winnic
kim okręgu (Ukraińska SRZ). W
tych zawodach udział brało w 1949
r. 70 tys. pływaków. W Rosyjskiej Fe
deracji w podobnych zawodach star
towało 175 tys. pływaków. Na tej ba
zie masowości, poprzez kolejne elinrnacje wyrastają kadry czołówki —
fundament stałego postępu.

Struktura naszej działalności spor
towej — nie wyłączając pływactwa
— za wyjątkiem kilku dziedzin, na
czele z piikarstwem — wykazuje
brak imprez dla szeregowego począt
kującego sportowca. Kadra czołowa
cieszy się na ogół wystarczającą opie
ką i nie może się uskarżać na brak
sposobności do współzawodnictwa.
Inaczej nowicjusze. Nie rzadko przez
rok, a czasem i dwa obija sobie mło
dy chłopak boki o ściany basenu aż
szczęśliwy przypadek zdarzy, że za
braknie kogoś w sztafecie, aby mógł
stanąć na starcie. Wiele klubów i
sekcji nie organizuje zawodów dla
młodzików, dla pływaków III klasy.
Ten brak niewątpliwie odbija się
ujemnie na szybkości szkolenia no
wego narybku pływackiego.

W związku z tym P. Z. P. przy
gotowuje projekt krajowych Jedno
czesnych Zawodów Pływackich o cha
rakterze zawodów tzw. koresponden
cyjnych.
MASOWA ^MPREZA W POLSCE

Projekt regulaminu stwierdza
na wstępie: Polska Ludowa stwo
rzyła wspaniałe warunki dla uma
sowienia kultury fizycznej i pod
niesienia wyczynowego. W dniu
Święta Odrodzenia — 22 Lipca pły
wacy pragną zorganizować maso-

S.

wą imprezę sportową, mogącą być
demonstracją umasowienia i kon
trolą podniesienia poziomu sportu
pływackiego. Jednocześnie zawody
pływackie mają być sprawdzianem
jak piywactwo wykonuje swoje zo
bowiązania — wychowywanie zdro
wych fizycznie budowniczych Pol
ski Ludowej — obrońców Pokoju.
Regulamin przewiduje punktację
za masowość i wyczynowość. Za ma
sowość punktuje się każdego startu
jącego w zależności od osiągniętego
wyniku (klasa mistrzowska — 7 pkt.,
I — 4 pkt. itd. do młodzieżowej
włącznie 1 pkt.) udział młodzików
jest punktowany wyżej. Program
przewiduje konkurencje indywidual
ne i sztafety o dużej ilości startują
cych (np. 10 x 100 crawl. 5 x 50 na
wznak iii.). Obok punktacji za ma
sowość punktuje się wyczynowość
przez porównanie -wyników osiągnię
tych w tych samych konkurencjach
na terenie danego województwa, (np.
czołowy wynik na 100 crawl otrzy
muje się dodatkowo 26 pkt., na
stępny 20, trzeci 16 — ostatni 1 pkt.)
Przez dodahie punktów za masowość
i zą wyczynowość otrzymujemy łącz
ny wynik — zwycięzca otrzymuje ty
tuł drużynowego mistrza okręgu.
Podobnie oblicza punkty za wy
czynowość komisja przy PZP, przy
czym za podstawę porównania słu
żą wyniki osiągnięte w danej kon
kurencji na terenie kraju. Zwycięzca
otrzymuje tytuł drużynowego mi
strza Polski w pływaniu.
Jednoczesne zawody o tytuł dru
żynowego mistrza Polski w pływaniu
mogą się stać poważnym czynnikiem
podniesienia ogólnego poziomu i sze
rokiego umasowienia pływactwa.

W
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Kim są ci najzdolniejsi, najlepsi kur
sanci, przodownicy nauki i sportu?
Robotnik rolny — 34-letni. Witold Łobaczewski z Barcina, 21-letni robotnik
Jerzy Balczunas z Białegostoku, 26-letni
górnik z Katowic Jerzy Herok, 23-letnia
urzędniczka z Warszawy Barbara Gado,
wielu, wielu innych ludzi pracy, którzy
wykazali się pracą i zdolnościami, któ
rzy v/ stosunkach przedwojennych nie
mieliby warunków do awansu społecz
nego.

Kurs dla przodowników w. f. w Czer
wieńsku był nie tylko kursem, na któ
rym uczono słuchaczy jak organizować
życie sportowe. Na kursie tym zajmo
wali się oni również zagadnieniami
pracy społecznej, a jak oni je rozumie
ją niech świadczą następujące dane:
1.120 godzin ofiarowanych w formie
pracy przy odchwaszczaniu zboża w jed
nym z pobliskich PGR-ów.
Kiikaset
godzin
nadobowiązkowego
porządkowania obozu.
Zorganizowanie
Biegu
Narodowego
dla gromady Laski.
Zorganizowanie zawodów sportowych
dla gromady Mietków.
Zorganizowanie zawodów lekkoatle
tycznych i w grach sportowych w Zie
lonej Górze.
— Oto plon społecznej pracy kursan
tów, plon który ma swą wioiką wymo
wę.

Pierwszy tegoroczny turnus jest za
kończony. Tuż ^a nim jednak uruchomio
no drugi, który rozpoczął prace w dniu
15 czerwca. Na kursie tym, który trwać
będzie 6 tygodni i który wyłoni na
pewno nowych przodowników wycho
wania fizycznego dojrzałych do funkcji
instruktorów, przebywa 516 słuchaczy w
tym 92 kobiety.
Sprawdzając stan liczbowy uczestni
ków zauważamy, że nie wszystkie miej
sca są zajęte. Okazuje się, że przewi
dziano 350- miejsc, a na kurs przybyło
tylko 316. Jaki powód tej absencji?
Czy I na pierwszym kursie było po
dobnie?

Okazłje się, że niestety tak — i tu
natrafiamy na problem, który sprawia
Wydziałowi KF i Sportu CRZZ poważno
kłopoty. Problemem tym jest dość czę
ste niezwainianie powołanych na kursy
przez zakłady pracy.
Ten stan rzeczy musi ulec zmianie.
Być może część winy spada w tym
wypadku na zainteresowane Zrzeszenia,
które niezbyt energicznie walczę o
zwolnienia. Być może tu i tam wybie
ra się na kursy nieodpowiednich kan
dydatów,
o których
dyrekcje mają
opartą na słusznych podstawach ujem
ną opinię. W każdym razie jednak jeśii tylko kandydat daje rękojmię po
myślnego ukończenia kursu, a co za
tym idzie będzie w przyszłości ofiar
nym pracownikiem społecznym na polu
wychowania fizycznego, to powinien
otrzymać zwolnienie.
Kursy dla przodowników nie wyczer
pują bogatego programu szkoleniowe
go Wydziału KF i Sportu CRZZ. W Zlocieńcu trwa już od 5 maja trzymiesięcz
ny kurs dla instruktorów w. f. na któ
rym szkoli się 54 związkowców.
W dniu 20 czerwca uruchomiono w
Czerwieńsku 6-tygodniowy kurs instruk
torów bokserskich, na który przybyło
20 słuchaczy. Kierownikiem zajęć na
tym kursie jest znany trener pięściar
ski Szydło, a jego pomocnikiem Sikałecki.
Wreszcie w Złocieńcu 16 czerwca roz
począł się kurs dla instruktorów piłkar
skich pod kierunikem instruktora Kamiń
skiego z Torunia.
(gw).

Płochy łydzie rodzę się na łodziach.«»
ale łodzie i przystanie trzeba budować
(Reportaż specjalnego wysłannika „Przeglądu ')

AJWIĘKSZĄ rewelacją polskie r. Które miejsce zajmie w tym ro
go wioślarstwa po wojnie była ku?
doskonała pozycja Płocka. WioślarzeSzukając przystani Budowlanych,
tego miasta byli znani już przed woj stanąłem na nowym moście, łączą
ną, ale wtedy nie sklasyfikowano cym stary Płock z „Radziwiem“. W
ich ani razu wyżej niż na 8 miejscu. dali na niezbyt spokojnej powierz
chni wiślanej wody sunie równym
Stała pozycja — to 9 — 10.
tempem łódź wyścigowa. Może to za
Aż tu nagle w 1947 r. Płock na mi łoga Budowlanych?
strzostwach Polski zajmuje pierw
Czterech chłopców, miarowymi,
sze miejsce, wyprzedzając pracującą zgranymi prawie idealnie ruchami
w znacznie lepszych warunkach Byd ciągnie łódź w stronę mostu. Piórka
goszcz. Sukces ten nie był przypad wioseł lekko, prawie bezszelestnie
kiem, bowiem w rok później zespół muskają wodę, a łódź pruje fale wi
Budowlanych z Płocka zajmuje dru ślane z dość dużą szybkością. Zda
gie miejsce, utrzymując je i w 1949 wałoby się, że prawdziwi, wioślarze,

N

Zwiększymy opiekę lekarską nad robotnikiem i cblopem
mnota i przesąd, charakterystycz
ne dla medycyny burżuazyjnej, ku
pieckie podejście do zawodu leka
rza, i stąd zwrócenie głównej uwa
gi na lecznictwo przy zaniedbaniu
profilaktyki. Oto przyczyny, które
spowodowały klęskę chorób społecz
nych w naszym kraju.
Dwie imperialistyczne wojny roz
grywane na naszych ziemiach i fa
szystowska okupacja, dążąca do
biologicznego wyniszczenia narodu,
pogłębiły jeszcze w znacznym sto
pniu upadek sił narodu. Gruźlica,
choroby weneryczne, alkoholizm,
zwyrodnienie fizyczne { moralne,
krzywica dziecięca, śmiertelność
dzieci, to zmory, które znalazły do.
skonałą pożywkę w wyniszczonym
narodzie. Trzeba było gigantyczne
go wysiłku wyzwolonego ludu, aby
położyć kres klęskom chorób społe
cznych i mimo tak wielkiego osła
bienia tworzyć z powodzeniem
wspaniałe dzieło odbudowy kraju.
Dziś, coraz bardziej bledną te upiory ustroju kapitalistycznego, a
nie spotykany u nas od 50 lat
przyrost naturalny jest jednym z
jaskrawszych dowodów, że wstąpi
liśmy na drogę stworzenia genera
cji ludzi zdrowych, silnych, szczę
śliwych, świadomych nowych zadań
członków społeczeństwa socjalisty
cznego.
EDNYM z najważniejszych czyn,
ników w wykonaniu tych zadań
jest socjalistyczna kultura fizycz-

przodowników w. f.
ENTRALNA Szkoła WF CRZZ w Czer
wieńsku wypuściła
przed
kilku
dniami absolwentów kursu dla przo
downików w. f. Spośród 265 słuchaczy
ty'ko 10 procent nie zdało egzaminów
końcowych.
Ogromna większość zdała je z wyni
kiem dobrym, a kilkunastu z bardzo
dobrym. Absolwenci pójdą w teren, do
swych kół i klubów, sport polski zy
ska ponad dwustu cennych pracowni
ków społecznych, wzbogaci swe kadry
o młodych, pełnych ambicji i zapału
organizatorów życia sportowego.
Najzdolniejsi . spośród kursantów zo
staną wytypowani na etatowych instruk
torów w. f., którzy zgodnie z ostat
nią uchwalą sekretariatu CRZZ mają
być zaangażowani w liczbie 285 do kół
sportowych przy zakładach pracy liczą
cych ponad 3.000 osó’b.
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IGDY jeszcze w historii ludz
kości nie było tak realnych
możliwości do urzeczywistnienia
szczytnego hasła postępowej medy
cyny, stworzenia społeczeństica lu
dzi zdrowych, jak obecnie w kra
jach budujących socjalizm — demo
kracjaęh ludowych i komunizm —
w krajach Związku Radzieckiego.
Słusznie jeden z naszych uczo
nych lekarzy — marksistów, oma
wiając zagadnienia nowej teorii bio
logicznej Miczurina — Łysenki w
zastosowaniu do medycyny powie
dział, że:
„w procesie rozwoju historyczne,
go ze zwalczeniem wyzysku, usu
nięciem możliwości powstawania
klęsk żywiołowych i wojen, z ozdro
mieniem warunków bytu i pracy,
podniesieniem stopy życiowej, z or
ganizacją racjonalnego wyżywienia,
dbania o rozwój fizyczny młodzie
ży, o prawidłotcy odpoczynek ro
botników, o sticorzenie szerokiej
profilaktylii i na wysokim pozio
mi zorganizowanego leczenia —
została wytworzona nowa genera
cja ludzi zdrowych fizycznie i psy
chicznie.
Polska Ludowa otrzymała bar
dzo smutny spadek po ustroju ka
pitalistycznym: niski stan zdrowia
mas pracujących miast i wsi. Dlu.
gie lata wyniszczającej lud polski
gospodarki kapitalisty swojego i
obcego, nieodłączne cechy tego ustroju: głód, nędza, zacofanie, cie

CRZZ produkuje

na i sport. Najistotniejszą cechą
tak pojętej kultury fizycznej jest
wychowanie zdrowych, silnych,
sprawnych i radosnych ludzi goto
wych do pracy przy budowie socja
lizmu i gotowych do obrony poko
ju.
W świetle licznych badań tkan
kowych i rezultatów zastosowania
w praktyce wyników tych badań,
prowadzonych na szeroką skalę w
przodującym sporcie radzieckim,
nie ulega wątpliwości, że zarówno
najogólniej pojęte wychowanie fizy
czne jak i sport zawodniczy, pro
wadzą do podniesienia stanu zdro
wia mas pracujących. Wpływ ten
widzimy zwłaszcza wyraźnie na
rozwój, ukształtowanie i sprawność
narządów krążenia krwi i oddycha
nia, na przebieg procesów przemia
ny materii, na funkcjonowanie u.
kładu nerwowego i na ukształto
wanie psychiki.
Niezmiernie doniosłe znaczenie
ma wychowanie fizyczne i sport w
zwalczaniu
chorób społecznych.
Podkreślają to wszyscy uczeni, zaj
mujący się zagadnieniami walki z
tymi chorobami. Tam, gdzie kwit
nie właściwie pojęte socjalistyczne
wychowanie fizyczne i sport, tam
nie ma miejsca na gruźlicę, choro
by weneryczne, alkoholizm itp. Nie
ma również miejsca na schorzenia
i zniekształcenia, powstającej w
skutek jednostajnej i jednostronnej

należący do znanego w całej Polsce
klubu nie wyjeżdżają na trening bez
instruktora, ktćry z motorówki po
daję przez tubę tempo uderzeń i ob
serwuje pupilów czy pracują bez
błędnie. W Płocku jednak tak nic
jest bo... brak w klubie motorówki
(tę można zresztą pożyczyć), ale brak
również stałego trenera.
Czwórka (bez sternika) rmstrzów
Polski płockich Budowlanych trenu
je samotnie. Od czasu do czasu jeden
z tej czwórki wysiada, dając się za
stąpić młodszemu koledze i obser
wuje pozostałych, koryguje ich błę
dy.
Każdy z czwórki ma więc podwój
ne zasugi w osiągniętych sukcesach.
Zdobył je nie tylko własnymi ręko
ma, ale i poważnym wkładem pra
cy trenerskiej.
CZWÓRKA W ROZSYPCE

— Trenujemy codziennie — opo
wiadał nam po treningu J. Kawiecki. Mamy poważne zaległości, które
IEZBĘDNYM warunkiem pra trzeba przed sezonem odrobić. Brak
widłowego rozwoju kultury fi kondycji przede wszystkim. Żaden z
zycznej i sportu jest współpraca nas nie trenował w zimowym base
świata lekarskiego z socjalistycz nie, bo w Płocku go nie ma, a ja w
nym masowym sportem. Mimo ka Łodzi grałem tylko w koszykówkę.
tastrofalnego braku kadr lekar
skich, przy słusznej jednak posta MIĘDZY WIOSŁEM A MEDYCYNĄ
wie wielu lekarzy, większość ćwi
— A co pan robi w Łodzi?
czących miast i tesi znajduje może
—
Studiuję. Zresztą nie tylko ja.
jeszcze ciągle niedostateczną, ale
Jest tam cały zastęp wychowanków
już coraz lepszą, powszechniejszą
płockich szkół. Jest wśród nich sze
opiekę lekarską. Zwiększenie opie
reg wioślarzy, którzy przez okrągły
ki lekarskiej nad robotnikiem i
rok studiów marzą o powrocie na
chłopem — to tciellcie zadanie na
wodę w okres e wakacyjnym. Ja wyr
szego lecznictwa sportowego.
wałem się z Łodzi wcześniej w okre
O wielkim wysiłku lekarzy śiciad sie egzaminów. Zabrałem skrypty do
czą setki tysięcy przebadanych ■ co domu i tak dzielę czas między me
rocznie uczestników Biegów Naro dycyną i sportem wioślarskim. Mu
dowych.
szę zdać egzaminy i musimy obro
Coraz więcej działaczy sporto nić tytułu mistrzów Polski. Dlatego
wych i ćwiczących zdaje sobie spra nie mogę siedzieć w Łodzi, myśląc
wę, że bez opieki lekarskiej, bez tylko o egzaminach — jak to dzieje
zabezpieczenia pomocy doraźnej i się z wielu kolegami, marnującymi
bez przestrzegania zasad hygieny swe zdolności wioślarskie, na sku
osobistej i sportowej nie może być tek tego, że w Łodzi brak nie tylko
mowy o dobrze pojętej kulturze fi łodzi, ale nawet i wody.
zycznej i sporcie.
Z czwórki, która w ubiegłych la
Dziś, kiedy Tydzień Zdrowia zbię tach zdobywała mistrzostwo w tej
ga się ze Świętem Kultury Fizycz chwili w Płocku przebywa tylko
nej nabrało szczególnego znaczenia dwu wioślarzy. Haladin, który jeź
hasło: Przez socjalistyczną kultu dził w pierwszym roku wyemigro
rę fizyczną z socjalistyczną służ wał do Gdańska, brat wyjechał do
bą zdrowia do nowych, szczęśli. Łodzi, gdzie jest na drugim roku me
'wych, zdrowych fizycznie i moral chaniki. Pawlak G. studiuje w AWF,
nie pokoleń.
na miejscu są tylko Pawlak Wiesław

pracy, tam — gdzie wypoczynkiem
po pracy są ćwiczenia sportowe.

i Godlewski. Teraz doszedłem na
krótki okres i ja, a kto będzie czwar
ty — nie wiadomo. Chwilowo jeździ
Przyboro, ale on do nas nie pasuje,
jest za wielki. Jeżeli plany nasze
zebrania czwórki w Płocku nie uda
dzą się, kontynuuje Kawiecki, to go
towi jesteśmy wybrać się w trzech
do obozu, na którym będzie Paw
lak G. i jakoś potrenujemy, aby zdo
być jeszcze raz mistrzostwo.

SYZYFOWA PRACA
— Zebranie stałego składu zaczął
swe opowiadanie senior Kawiecki,
wódz płockich wioślarzy, to prawie
Syzyfowa praca. Co rok ktoś idzie
na wyższe uczelnie, a nie każdy mo
że sobie pozwolić na przyjazd do
Płocka, by potrenować.■ Wobec tego
jesteśmy stale w ciężkim położeniu,
gdy chodzi o kompletowanie składu
reprezentacyjnego.
I właśnie nie mamy w Klubie lu
dzi w wieku 20 — 30 lat, najodpo
wiedniejszych wiekiem dla wiośla
rza. Rozporządzamy natomiast ol
brzymią ilością młodzieży, ale i tu
zaczną się już kłopoty na skutek
zmiany regulaminu. Nie będzie już
można zdobyć juniorami mistrzostwa
Polski, w grupie seniorów, jak to
było w roku 1947. Mimo wszystko
jednak nie zniechęcimy się i będzie
my pracowali nie bacząc na to, a
raczej ciesząc się, że przygotowuje
my materiał ludzki dla innych klu
bów.
Posiadamy młodzież bardzo chętną
do pracy. Może nie są już takimi za
paleńcami jak moi synowi», któ
rzy aby zdobyć fundusze na wyjazd
na regaty, zorganizowali mecz bok
serski między wioślarzami i druży
ną bokserów (wynik 8:8), ale zaw
sze garną się do pracy. Tak było w
1947 roku, gdy na jednej czwórce
szkoliliśmy 20 załóg, tak jest i teraz
gdy na pięciu łodziach trenuje po
nad 40 Załóg.
— Jak wygląda sytuacja z taborem?
— Niezbyt dobrze, ale stale się po
prawia. Zaczęliśmy od jednej łodzi,
teraz będziemy mieli już nawet ósem
kę, najbardziej pożądana, gdyż od
razu może trenować ośmiu zawodni
ków. Z tą ósemką były wielkie przy
gody. Zostanie oddana do użytku po
««a
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