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Warszawa, poniedziałek 30 października 1950 r.

Piłkarze Gwardii Szczecin w I Lidze
PRAGA PODZIWIA LEKKOATLETÓW ZSRR
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7 MINUT ZDECYDOWAŁO O MECZU W SOFII
Wielkie korzyści
przynosi ta reforma
Wielka reforma systemu pienięż
lecz w stosunku niższym, a mia
nego, określająca w zlocie wartość
nowicie 100 zł dotychczasowych
naszej narodowej waluty — pol
za 1 zł w nowym pieniądzu.
skiego złotego przyjęta została
Straty poniosą więc przede
entuzjastycznie przez rzesze spor
towców Polski Ludowej. Tak jak
DALSZY CIĄG NA STR. g
we wszystkich poczynaniach Na
szej Parta i Rządu, we wszystkich
masowych dążeniach politycznych
i społecznych sport polski w tym
historycznym momencie gospodar
ki swej Ludowej Ojczyzny staje w
pierwszych szeregach obywateli,
SOBOTĘ wieczorem, odby
którzy swym przykładem pomogą
ło się w Wojewódzkim Ko
w realizacji uchwały Rady Mini
mitecie
Kultury Fizycznej uroczy
strów z dnia 28 października br. w
ste zakończenie kursu WF akty
sprawie systemu pieniężnego.
Uświadomiony sportowiec rozu wistów ZMP. "Na zakończeniu był
mie niezmierne korzyści, jakie da obecny sekretarz GKKF, Szemje państwu i społeczeństwu przeli ■■ berg, który przemówił do słucha| czy. Podkreślił on w swym prze
czenie płac i cen w stosunku 3 no
we złote za 100 złotych dotychcza mówieniu doniosłe znaczenie kur
su dla umasowienia sportu w Pol
sowych.
sce. życzył kursantom owocnej
. W uchwale czytamy m. in.:
' pracy w terenie 1 nastawienia caWzmocniona gospodarka Pol
lej organizacji ZMP w kierunku
ski Ludowej nie może nadal ot umasowienia kultury fizycznej.
pierać się na pieniądzu, który
Po przemówieniach, odbyła się
powstał w czasie, gdy cała go
I
część
artystyczna, poświęcona 32
spodarka była zrujnowana i nie
ustabilizowana. Wzmocnionej i f rocznicy powstania Komsomołu.
i Tekst czytany, obrazujący histoustabilizowanej gospodarce musi
' rię, walkę i osiągnięcia młodzieży
odpowiadać mocna, trwała i wyradzieckiej, zrzeszonej w Leninosckowartościowa waluta.
, wskim Związku Młodzieży, przei Elementy spekulacyjne i' żyją* płatały wiersze i piosenki, recyto
ce z wyzysku, wykorzystując
wane i śpiewane przez kursantów.
trudności okresu powojennego,
Na zakończenie, kierownik kur
zdołały nagromadzić wielkie za
pasy pieniężne. Daje to możność su, Miodowicz ogłosił wyniki współ
tym elementom przechwytywać zawodnictwa. Członkowie zwycię
częściowo towary przeznaczone skiej grupy dostali nagrody książ
dla pracujących, dezorganizować kowe. We współzawodnictwie in
gdzieniegdzie rynek i uprawiać dywidualnym zwyciężyła kol. Ste
fanowicz.
wciąż jeszcze spekulację.
Przeprowadzenie reformy walutowej pozbawi elementy spe
kulacyjne poważnej części nay
grabionych przez nie kapitałów
i spowoduje niewątpliwie dalsze
polepszenie sytuacji rynkowej
na korzyść ludności pracującej.
I sportowy świat pracy rozumie,
Jakie szybkie korzyści wypływają
dla niego po zmianie pieniądza. Na
wet na odcinku sprzętu sportowego
PRAGA, 29.10 (Tel. wł.). Od kilku
ta działalność elementów spekulacyj
dni
cała sportowa Czechosłowacja ocze
nj'ch dawała się we znaki, zmniej
szając możliwości kupna przez spor kiwała niecierpliwie no radzieckich lek
towców, utrudniając również wła koatletów, którzy mieli tu startować już
dzom sportowym dystrybucje posia tydzień wcześniej.
Wyniki
znakomitych gości startują
danych rzeczy.
cych w Bukareszcie obserwowane były z
‘
Reforma — czytamy w Uchwa
najwyższym zainteresowaniem.
le — zostaje przeprowadzona w
Sport Czechosłowacji szykował się
ten sposób, iż ceny i place prze
uroczyście do przyjęcia słownej drużyny,
oczą się według jednakowego
która w bieżącym sezonie niosła przez
dzielnika 100 zł dotychczaso
Europę powiew wielkiego sportu i nie
wych równe 3 złotym w nowym
zwyciężonej woli walki o pokój.
pieniądzu. W ten sposób zacho
W środę w południe na dworcu Wil
wany zcslaje dotychczasowy
sona przewodniczący Państw. Urzędu K.
układ cen i plac i stworzone zo F. gen. Svoboda, liczne delegacje spor
stają warunki dla dalszego wzro towych władz CSR, klubów, jak również
stu siły nabywczej pieniądza zakładów pracy witały okrzykami wysia
oraz podnoszenia się stopy ży dających z pociągu gości.
ciowej mas pracujących. Ponie
— Drodzy radzieccy przyjaciele, naj
waż jednak osiągnięcie tych ce milsi goście — tymi słowy w imieniu Pań
lów możliwe jest tylko, jeżeli stwowego Urzędu Kultury Fizycznej i
spekulanci i wyzyskiwacze po Sportu witał przewodniczący gen. L. Svo
zbawieni będą nagromadzonych bodę drużynę radziecką.
w ich ręku znacznych zasobów
— Niedawna praska konferencja 8
gotówki, wymiana gotówki na państw, przy której to okazji przybył do
stępuje nie w takim stosunku, Pragi wicepremier Mołotow, rozbiła nojak przeliczenie cen i płac (100:3), we haniebne wojenne plany imperiali-

, Bramy 2 Bułgarią w poniedziałelf
SOFiA, 29.10 (Tel. wł.). Dopiero w

o godz. 9 rano z Warszawy.

ok.

godz. 13

znaleźliś

Spóźniliśmy się o 7 min.

na

odlot

1918 Komsomol 1950
Droga walki i zwycięstw

samolotu

z Pragi. Trzeba było przenocować w stolicy CSR, skąd w niedzielę we wczes

ZEREGIEM

nych godzinach rannych odlecieliśmy w dalszą podróż.

Opóźniony przyjazd spowodował, że mecz z Bułgarią

rozegramy

dopiero

w poniedziałek o godz. 15,15 czasu miejscowego. W niedzielę nie mogliśmy
odważyć się na ta.

Lot był zbyt ciężki.

— Przez 4 i pół godziny bujoło w I

wszyscy

zapamiętają

fia

uczestnicy

naszej ekspedycji. Zawodnicy po wylą
dowaniu w Sofii skarżyli się gremialnie
na bóle głowy. Najbardziej ucierpiał
Gracz, który leży teraz w łóżku, nie

jadł kolacji i czuje się bardzo źle.

Po południu cała drużyna z wyjąt
kiem Gracza udała się na lekki trening

w

na boisko, na którym

poniedziałek

styce i lekkim biegu. Zawodnicy skarżą

chłodne powietrze,

które

„zatyka" przy większym wysiłku. Fakt
ten, chociaż pozornie mamy wielkie szan

se na zwycięstwo, może w ujemny sposób
zaważyć na wyniku.

PROGNOZY

Zainteresowanie spotkaniem jest w So
Wszystkie

fii ogromne.

bilety na sta

/I/o sir*. 6»

dion zostały już dawno rozsprzedane. W

stolicy Bułgarii panuje optymizm i licz

się

opierając

ni kibice piłkarscy,

przegranej Polski z CSR 1:4,

no

Co to jest

snują po

myślne przewidywania dla swego zespołu.

Do spotkania, które prowadzić będzie
Rumun Gero, drużyna polska wystąpi noj
prawdopodobniej

w

składzie:

swastyczka?

Borucz,

Gędłek, Glimos, Suszczyk, Szczurek,
Wieczorek, Trampisz, Anioła, Brajter,
Cieślik, Wiśniewski.

Piękno i słodka

Ostcteczny skład Bułgarów nie jest
jeszcze znany.

Przebywali oni przed

obozie kon

meczem na specjalnym

Francja OM

dycyjnym, a obecnie wraz z zespołem

polskim zakwaterowani są
Słowiańska Beseda.

-LAK

w

hotelu

O^:TO

Świetne wyniki w Pradze
mimo deszczu i wiatru
stów anglo - amerykańskich w Europie.

W ciemno - granatowych dresach dru

Stała się ona wskazaniem w walce o po żyna radziecka i w jasno-niebieskich CSR
kój i wykazując josno jaką ostoją w tej ustawiły się przed główną trybuną, na
walce jest dla ludzkości wielki Związek której obecny był premier Zapotocky w

otoczeniu ministrów oraz przedstawiciele

Radziecki i Generalissimus Stalin.

ambasady ZSRR.
•— Niech żyje — zakończył gen. Svo

boda swoje przemówienie — ostojo świa
towego pokoju bratni Związek Radziecki
i

jego

najlepsi

, Za

to

przywitanie podziękował ser

decznie kierownik drużyny radzieckiej A.

W. Wasiljew.

Czechosłowackiej

Armii

w Pradze wypełniony był

40-ty-

TADION

S

obozu pokoju

i

drużyna lekkoatletów

Kroju Pierwszego Socjalizmu

stworzyły

wyjątkowy nastrój.
W momencie, gdy wmaszerówały dru
żyny radziecka i czechosłowacka wielo

tysięczny tłum wzniósł okrzyk:
— Nięch żyje Związek Radziecki!
Niech żyje Generalissimus Stalin!

Z szeregu sportowców wystąpił
Gburek II, który złożył następujące
oświadczenie:
W imieniu wszystkich hokeistów
1 łyżwiarzy polskich pragnę z oka
zji otwarcia drugiego sezonu zimo
wego na naszym Torkacie, złożyć
Głównemu Komitetowi Kultury Fi
zycznej zapewnienie, że dołożymy
wszelkich starań, aby zgodnie z
Uchwałą Biura Politycznego KC
PZPR podnieść poziom naszego wy
chowania ideologicznego, oraz idąc
śladami sportowców Związku Ra
dzieckiego i w oparciu o ich wzo
ry, podnosić przez nas umiłowane
dziedziny sportu wyczynowego na
najwyższy poziom.
Zapewniamy również GKKF, że
w ciągu bieżącego sezonu zimo
wego staniemy wszyscy do zdoby
cia norm odznaki sportowej S. P.
O. uważając ją za symbol wartości
młodzieży naszej Ludowej Ojczy
zny. Przez odznakę S. P. O. osiąg
niemy siły i sprawność fizyczną,
potrzebne do wykonania zadań wy
nikających z naszego Sześcioletnie
go Planu gospodarczego, będącego
planem pokoju, dobrobytu i szczęś
cia mas ludowych Polski.
Po odegraniu hymnu Młodzieży
Demokratycznej i defiladzie na lo
dzie, pozestał Sojka, który pokazał
kilka efektownych figur. Lepiej od
niego zaprezentował się Osadnik,
jeżdżący płynniej.

Węgry biją Austrię
w Budapeszcie 4:3
BUDAPESZT, 29.10. (tel. wł.). Spor
towy Budapeszt przeżył dziś wielki
dzień. Spotkanie Węgry — Austria
budziło w piłkarskich sferach Wę
gier zrozumiałe zainteresowanie, a
jednocześnie niepokój, gdyż repre
zentacyjni piłkarze nie wykazali
zbyt dobrej formy. Ostatnia runda
ligowa z ub. tygodnia jeszcze raz
potwierdziła ten stan rzeczy j dzie
siątki tysięcy publiczności, ciągnąc

jącego na świecie ruchu rewolucyjne
go, komunistycznego związku jmło- I

dzieży obchodziła w równie podnio
dzież radziecka 32 rocznicę Leninowsłym duchu młodzież Ludowej Polski.
sko-Stalinowskiego Komsomołu. Rocz
Na
zebraniach
zetempowców w
nicę tę znamienną w historii przoduprzemówieniach
i
sprawozdaniach

NA STR. 3

sięcznym tłumem, który przybył tu mi

mo złej pogody. Dekoracje, wspaniałe
transpartenty, głoszące wielkie hasła

bohater

powitała mło

(DALSZY CIĄG NA STR. I

synowie — radzieccy

sportowcy.

nowych

czynów

KATOWICE, 28.10. (tel. wł.).
SOBOTĘ, 28 października odbyło się w Katowicach otwarcie
sztucznego lodowiska. Na trybunach znalazło się 8.000 widzów,
spragnionych oglądania hokeja, który cieszy się na Śląsku taką «ifttą populWbością, jak piłka nożna. Stadion lodowy został przystro
jony Hagami narodowymi oraz flagami Zrzeszeń Sportowych.
Zbliża się godzina uroczystości. Orkiestra górnicza gra dla roz
grzewki. Za chwilę na lód wjeżdżają hokeiści Górnika i Stali, mistrz
Polski w jeździe figurowej Osadnik, czołowy figurowiiec śląski Sojka
oraz wielu mniej znanych przedstawicieli różnych klubów.

zmierzy się z pierwszą reprezentacją Buł
gorii.’ Trening’polegał tylko na gimna
się na ostre,

S

skich

Wicemistrz przegrywa
na Torkacie

powietrzu solidnie. Trasę Prago — So

Nowi aktywiści
sportowi ZMP

W

niedzielę

my się w Sofii — mówi nom wiceprezes PZPN Krug. Wylecieliśmy w sobotę

nieprzerwanym potokiem na stadion
Dozsa, liczyły się raczej z porażką.

Rzęsisty deszcz, padający prawie
bez przerwy od kilku dni, nie odstra
szył żadnego z zagorzałych zwolenni
ków piłki i stadion już na godzinę
przed spotkaniem był wypełniony,
Ogółem na meczu było 50 tys. publicznoścd.

(Dalszy ciąg na str. 2)

aktywiści związku opowiedzieli pol
skiej młodzieży o wspaniałym pocho
dzie walki i zwycięstw młodzieży ra

dzieckiej, zjednoczonej w wielomilio
nowych szeregach Komsomołu.
Cała historia radzieckiego Komso
mołu, cały jego wspaniały trzydzie-

stodwuletni rozwój,
związany
jest
nierozerwalnie z historią partii bolsze
wickiej z jej walką

o

stworzenie

i

umocnienie ustroju socjalistycznego,
watką o zwycięstwo komunizmu.

Każdy krok praktycznej działalno
ści Komsomołu przeniknięty jest pa
triotyczną troską o sprawy Ojczyzny,
opromieniony

życiodajnym światłem

wielkich idei Lenina — Stalina.

Komsomoł osiągnął zdumiewające
sukcesy dzięki temu, że zawsze był
wierny
pomocnikom
bolszewickiej
partii i wychowywał postępowych lu

dzi młodego pokolenia w duchu leninizmu.

Portia Bolszewików, jej wielcy twór
cy i wodzowie Włodzimierz ilj.cz Le
nin
i
Józef Wisarionowicz Stalin,
stali się ideowym natchnieniem Komsomołu, jego przywódcami i nauczycielami. Historyczne wystąpienie W.
I. Lenina na III Zjeździe Komsomo
łu, niejednokrotne wystąpienia Towa

rzysza Stalina

przed

Komsomolcami

tworzą podstawę
całej
działalności
Komsomołu, są najważniejszymi pro

gramowymi dokumentami.

Bojową chwałą okrył

imię

swoje

Komsomoł w latach wojny domowej.
Tysiące chłopców i dziewcząt z bro
nią w ręku broniło młodego Radziec
kiego Państwa przeciw zagranicznym

interwentom i burżuazyjno - obszarniczym białogwardzistom, dając
w
walce tej przykład odwagi, wytrwa
łości i bezprzykładnej ofiarności.

W

LATACH

pokojowej

pracy,

gdy Partia wprowadzała w
życie genialny plan Stalinowski, plan

uprzemysłowienia kraju i kolektyw®,

zacji
dzież

gospodarstw wiejskich,
mło
znajdowała się na czołowych

placówkach

socjalistycznej

budowy.

Wielki zryw tej przebudowy, któ

rym ogarnięta była w tych latach
cała młodzież radziecka znalazł swój

wyraz w tempie tej przebudowy, któ
ro do dziś dnia jest dumą radzieckie

go socjalistycznego uprzemysłowienia.
Szeroki rozwój socjalistycznego współ

zawodnictwa mas związany jest nie
odłącznie z imieniem Komsomołu.
We wszystkich dziedzinach socja
listycznej budowy Komsomoł był wier

nym pomocnikiem
partii
bolszewi
ckiej. Wieloma wspaniałymi osiągnię
ciami wsławiał się Komsomoł w tych
latach w dziedzinie gospodarki naro

dowej, w dziedzinie kultury, nauki,
sztuki i kierownictwa Państwa. Chwa.
łę swoją utwierdził i zwiększył Komso-

moł w okresie Wielkiej Wojny Ojczyżnieitej ofiarnymi bohaterskimi wyczy

nami swych synów i córek.

Na

froncie i w partyzanckich od

działach, w zakładach pracy i febry-

fl&Lsui, MW rä ./for -2;
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Puskas w ostatniej minucie
strzela Austriakom zwycięska bramkę

Lekkoatleci ZSRR w Pradze

4:3 w Budapeszcie

■.
A
—
11 •
A J — 1 _ • fT7 rt rl
w« Га ł-ч *"* «
z.™
dogodnych sytuacji. 1.Obrona
węgier
 -T do. . "piłki.
Ataki Węgrów
są nieskoor

dynowane.
W
polu
wyraźną
przewa

ska
nie
bardzo
umie
sobie
dać
radę
Fenomenalny plotkarz radziecki Litu
Meldunki
z
Wiednia
donosiły
o
do
Oszczep — 1. Walman (ZSRR) — 64.41;
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
jew wygrał na 400 m w 54 sek. przed 2. Cybulenko (ZSRR) — 60,43; 3. Wunsch skonałej formie austriackiej repre z napastnikami austriackimi, którzy gę mają Austriacy.
W, 25 min. Melchior mija Lantosa,
Moravcem,
który . wysunął się o pierś (CSR) — 59,94; 4. Uchlar (CSR) 57,58.
zentacji, a prasa tamtejsza pewna raz po raz przebijają się bezkarnie
Na meczu obecny był Amb. RP- w
Miot: — .1, Dadak (CSR) 56,89 (rekord
pod
bramkę.
Węgrzy
atakują
spora

następnie
podaję piłkę stojącemu wol
zwycięstwa
swych
piłkarzy
zastana

przed
Łuniewo.
Emocjonujący
był
skok
o
Pradze.
CSR), 2. Dybenko (ZSRR) 54,47; 3. Kanaki
wiała się raczej nad ilością zdobytych dycznie. Jeden z takich ataków, ze no Wagnerowi i ten spokojnie lokuje
AŻDA konkurencja wzbudzała nie tyczce, gdzie Saxa wygrał z Kniaziewem (ZSRR) 51,71; 4. Knotek (CDR).
Tyczką: — 1. Saxa (CSR) 400;
zmianą miejsc, przynosi bramkę. piłkę w siatce. Do końca pierwszej
г. Knia- bramek.
(obaj mieli po 4 m).
zwykłe zainteresowanie publicz
ziew (ZSRR) 400, 3. B. Suchariew (ZSRR) —
połowy gra jest wyrównana, lecz żad
Po przyjeździe do stolicy Wę Strzela ją Puskas w 13 min. gry.
ności, która entuzjastycznie oklaskiwałaKobiety radzieckie wykazały ogromną 380, 4. Krejcar (CSR) — 350.
gier, Austriacy nie kryli się by
W 3 min. później Sandor podaję z na z drużyn nie może zmienić wyW da!: — 1. Fikejz (CSR) — 714; 2. Mazwycięzców. Wyniki wobec fatalnej po przewagę nad Czechosłowaczkami. Wy
najmniej z tym, że liczą na zwycię rzutu wolnego piłkę dó Palotasa, ten niku.
gody, zimnego wiatru i deszcze! noi-tśjjr niki ich były doskonałe zwłaszcza Go- datow (ZS'RR) — 701; 3. Broz (CSR) 691,
4. Kuzniecow (ZSRR) — 675.
W II połowie u Węgrów następuje
stwo, a za barometr swej formy po pięknie wypuszcza Puśkasa i lewy
uznać za bardzo dobre. Po pierwszym kieli na 80 m przez płotki — 11,8 i
Po pierwszym dniu w konkurencjach mę
dawali ostatnio odniesione wysoko- łącznik węgierski pakuje piłkę nie żmiana. Zamiast Palotosa wchodzi
dniu punktacja wynosi 94:70 dla Związ Geneker w skoku wzwyż 160.
skich prowadzi ZSRR 60:55.
Sztafety męskie i
kobiece wygrały
cyfrowe zwycięstwo nad Jugosła uchronnie w bramkę. 2:0 — dla Wę na boisko SzTagyi I. Zmiana ta do
KOBIECYCH:
ku Radzieckiego.
80 m pt. — 1. Gokijeli (ZSRR) — 11,8;
daje wiele fantazji węgierskiemu
wią 7:2. Kapitan austriackiej dru grów.
Wielką niespodzianką i jednacześnie łatwo drużyny radzieckie.
W drugim dniu zawodów (ponie 2. Solokova (ZSRR) — 11,9; 3. Hiklova (CSR)
żyny Nausch powiedział m. in.:
Po zdobyciu dwóch bramek atak atakowi. Lecz center węgierski zapo
ogromnym sukcesem czechosłowackim
— 12,3; 4. Modrachova (CSR) — 13,0.
działek): 110 m pł„ skok wzwyż męż
„Po raz pierwszy przyjeżdżamy do węgierski nabiera wigoru, lecz nie mina o cofaniu się i częstokroć sto
było zwycięstwo Dadaka w rzuciem mło
100 m: — 1. Duchowicz (Z9RR) — 12,6;
czyzn,
dysk
kobiet,
200
m
kobiet,
2C0
Budapesztu po zwycięstwo. Co stety Kocsis nie jest w formie, psuje per austriacki Oćwirk zupełnie bez
2. Deczenowa (ZSRR) — 12,6; 3. Hiklova
tem — 56,89 co jest nowym rekordem
m mężczyzn, 3000 m przeszkody, skok (CSR) — 13,0; 4. Tesarikova (CSR) — 13,3.
prawda dotąd ani razu nie udało piękne podania Puskasa, spóźnia się karnie przedziera się pod bramkę
narodowym (poprzedni należał do Knot
Wzwyż: — 1. Ganeker (ZSRR) 160; 2. Bo
w dc! kobiet, oszczep kobiet, 800 m
węgierską.
nam się pokonać Węgrów w Buda
ka — 56,75). Kanaki zajął dopiero trze
rodina (ZSRR) — 155; 3. Modrachova (CSR)
kobiet, kula kobiet, trójskok, dysk — 145; 4) Voznicova (CSR) — 145.
cie miejsce za swym rodakiem Dybenko.
peszcie, ale tym razem mamy ku
Pierwsze minuty gry II połowy
66
mężczyzn, sztafeta 4 x 400 m.
4 z 100 m: — 1. ZSRR (Bystrowa, SmirnoWspaniały był bieg na 5 km a czas Za- .
temu wieikie szanse. To będzie
przynoszą znowu piękne i planowe
wa, Duchowicz, Seczenowa) — 50,5; 2. CSR
topka
14:21,4 w tych warunkach wy
wielki mecz“.
ataki Austriaków. W 20 min. na
WYNIKI KCNICJRENCJI MĘSKICH:
(Hiklova, Tesarikova, Menclova, Reichova)
śmienity i rzeczywiście Jest on obecnie
Przed spotkaniem piłkarskim roze
miejsce Kocssa wchodzi Hidegkuty.
— 53,1.
100 m — 1. Suchariew (ZSRR) — 10,7; 2. Ho
...
jedynym człowiekiem, który może prze
W konkurencjach kobiecych prowadzi po grano międzypaństwowy mecz szczyZmiana ta doskonale wpływa na grę
ric (CSR) — 10,3; 3. Karakułów (ZSRR) —
pierwszym dniu ZSRR 34:15.
biec szybciej dystans ten od Hogga.
piorniaka pomiędzy reprezentacjami
10,8; 4. Ottava (CSR) — 10,8;
węgierskiej drużyny. Zaraz też w 22
Niespodziankę sprawił Svajgr,
zaj
«0 n- 1. Kijanieąko (ZSRR) — 49,6; 2.
zw. zawodowych NRD i Węgier. Po
min. z podania Hidegkutiego Szilagyi
mując drugie miejsce przed radzieckim Podebrać! (CSR) — 49,7; 3. ModoJ (ZSRR) —
emocjonującej
i
na
wysokim
pozio

I
strzela nieuchronną bramkę. 3:2 dla
50,4; 4. Perek (CSR) — 51,2;
biegaczem Kazoncewem, po stoczeniu z
mie stojącej grze wygrali Węgrzy
Węgrów.
800 m — 1. Aim (CSR) — 1:56,7; 2. Arcna„Radziecki Sport“ zamieścił obszer
nim zaciętej walki. Wszyscy czterej za rew (ZSRR) — 1:57,0; 3. Czewgun (ZSRR)
I
8:7 (5:4).
—
Znowu atakuje drużyna węgierska,
ną korespondencję z Polski o Mar1:57,3; 4. Koubek (CSR) — 1:57,8.
wodnicy przebiegli poniżej 15 min.
Na boisko wbiegają reprezentacje szach Jesiennych
lecz w 33 m.n. z podania Aurednika
5.5C0
m
—
1.
Szlakami
ZwyZatopek
(CSR)
—
14:21,4;
W biegach krótkich triumfował znany
Węgier i Austrii w następujących
2. Svajgr (CSR) — 14:46,4, 3. Kazancew
Melchior strzela z 6 kroków wyrów
cięstw.
sprinter radziecki Suchariew, uzyskując (ZSRR) 14:48,4; 4.
składach:
Popow (ZSRR) — 14:56,6.
nującą
bramkę. 3:3.
Trasy
marszów
piszę
„Ba
na 100 m 10,7 i bijąc Horcica. Rewela
«80 m pi. — 1. Litujew (ZSRR) — 54,0;
Węgry — Grosits, Kovacs II, Lan
dziccki
Sport
“
przechodzą
szlaka

Zbliża
się koniec spotkania. Obie
cyjny był również bieg na 800 m, gdzie 2. Moravec (CSR) — 54,3; 3. Łunlew (ZSRR)
tos, Bozsik, Borzsei, Lakat, Sandor,
mi zwycięstw — drogami, którymi
drużyny grają ostrożnie. Nagle Puś
udało się Czechcsfowakcwi A:movi zwy — 56,4; 4. Knatt (CSR) — 57,8.
Kocsis, Palotas, Puskas, Czlbor.
4 X 1C0 m — 1. ZSRR (Suchariew, Litujew,
pułki Armii Radzieckiej i Wojska
kas decyduje się na piękny prze
ciężyć przed Archarowem i Szewguno- Sanadze, Karakułów) — 42,2; 2. CSR (Broż,
Austria: Zeman, Roeckl, Happel,
HELSINKI.
W
rozegranym
wobec
Polskiego
szły, gromiąc okupanta
bój, następnie podaję piłkę lewe
wem.
iOttava, Horcic, Laznicka) — 42,4. •
8.000 widzów międzypaństwowym Hanappi, Oćwirk, Zwazl, Melchior I,
nicmtecko - faszystowskiego.
mu skrzydłowemu, który oddaje
spotkaniu zapaśniczym ZSRR poko Dccker, Wagner, Stojanspal, Aured
Pismo podkreśla, że w tegorocz
mu ją z powrotem i lewy łącznik
nał reprezentację Finlandii 7:1. Naj nik.
nych Marszach Jesiennych brało
węgierski wspania’ym strzałem
Sędzia — Blythe (Anglia).
bardziej efektovzne zwycięstwo od
udział przeszło 1 milion ludzi pra
strzela czwartą i decydującą bram
niósł Mazur (ZSRR) w wadze cięż
cy j młodzieży. Robotnicy i chło
Pierwsze minuty gry przynoszą
kę w ostatniej minucie spotkania.
kich przestrzeniach przeobrażającej kiej, kładąc swego przeciwnika Ri- obustronne ataki. Już w 3 min. pięk
pi, chłopcy i dziewczęta wyszli na
Z drużyny węgierskiej najlepiej
się przyrody, w zakładach pracy i ko himlakt na łopatki po 2 min. i 13 ną centrę Aurednika łapie Decker i
start, by zamanifestować gotowość wypadli Grosits i Puskas. U Austria
Loch, na polach kołchozów chłopcy i
palniach, wszędzie młodzież radziec sek. walki.
z trzech kroków strzela, zdawałoby
do pracy i obrony swej ojczy- ków: Oćwirk, Aurednik i Stojaspal.
dziewczęta
dawali
dowody miłości
ko daje swą prccę i dokonuje no
zny, zademonstrować niezachwia
W
drugim
spotkaniu
zawodnicy
się,
nieuchronnego
gola.
Lecz
bram

W. Wieromiej
Ojczyzny. Byli odważni, mężni, wywych czynów w imię chwaty swej
ną
przyjaźń z narodami Związku
radzieccy
odnieśli
ponownie
zwy

karz
węgierski
wspaniale
robinsonutrwali, nie bali się trudów, nie szczęOjczyzny, dla debra i rozkwitu lep
Radzieckiego, dać wyraz wdzięcz
cięstwo 7:1. Jedyny punkt dla Fin je, wybijając w ostatniej chwili pił
dzili sił i życia w obronie wolności,
AUSTRIA B — WĘGRY B 3:0
szego pokojowego życia ludzi radzie
landii
zdcbył
w
wadze
półciężkiej
kę
na
kerner.
W
dalszym
ciągu
ności dla Armii Radzieckiej i dla
niepodległości i honoru wielkiego nackich.
WIEDEŃ,
29.10. (tel. wł.). W me
przewagę ma drużyna austriacka,
Wielkiego Wodza, pracującej ludzGrendal, zwyciężając Englasa.
rodu radzieckiego i postępowej ludz
Zajęta pokojowym budownictwem
czu
piłkarskim
Austria B pokonała
koścj — Józefa Stalina.
Zawodnicy radzieccy rozegrają je która pięknie gra w polu, posyłając
kości całego świata. Zryw dokonany
socjalistycznym młodzież, tak jak i
Węgry
B
3:0
(1:0).
Opisując przebieg imprezy , Raszcze dwa spotkania w Lapua i piłkę od nogi do nogi, lecz pod bram
przez młodzież radziecką w latach
całe społeczeństwo radzieckie, ani na
dziccki Sport“ podkreśla barwne
Lahti.
ką zbyt długo bawi się, psując wiele
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest
chwilę nie zapomina o zakusach
I udekorowanie tras transparenta
rezultatem
olbrzymiej pracy wycho
reakcji międzynarodowej.
mi i hasłami, głoszącymi niezłom
wawczej, którą prowadziła wśród mas
Pomna o tym młodzież radziecka
ną walkę o pokój oraz portretami
młodzieżowych Partia Lenina - Stali
nie: szczędzi sił i pracy by umoenicć
Generalissimusa Stalina, Prezyden
na przez wszystkie te leta.
potęgę swego państwa, które jest
ta
Bieruta i Marszałka Rokossow
Naród Radziecki osiągnął histo
główną ostoją pokoju i demokracji.
skiego. Pismo podkreśla również
ryczne największe w dziejach historii
Nie
ma granic bohaterstwa dla
masowość marszów i wielki entu
świata)
zwycięstwo nad faszyzmem
młodzieży radzieckiej pokolenia sta
dokończenie
zjazm
ich uczestników, zwłaszcza
niemieckim i imperializmem
japoń
linowskiego, jak i nie ma miary, któ
i
ZE STR. 1
liczny
udział
sportowców
wiej

skim właśnie dzięki temu, że Partia
rą można by mierzyć jej dążenie do
elementy spekulacyjskich.
OLSKI Związek Szachowy opublikował
wszy-tkim
KLASA
„A"
Komunistyczna i Państwo Radzieckie
wielkich czynów w imię komunizmu,
regulamin rozgrywek o mistrzostwo
ne, które nagromadziły wielkie
Artyku! ilustrowany jest zdjęciem
wychowywały młodzież w duchu dziel
jej nieustający entuzjazm,
jej
mi
drużynowe Polski, który wszedł w życieW skład klasy „A" O. Z. Sz. może być
zasoby
gotówki.
startu studentów AWF przy pomni
ności i niezłomnego przekonania o
łość Ojczyzny, Partii Bolszewickiej i w dniu 1.10.50. Podajemy w skrócie naj zaszeregowana najwyżej po,'owa klubów te
„Ukształtowanie
nowej waluty
goż
okręgu,
nie
więcej
jednak
niż
8.
Roz
ku
Braterstwa
Broni
w
Warszawie.
ważniejsze
postanowienia
regulaminu.
swych siłach.
Wielkiego Stalina.
_ czytamy w punkcie 3 wyjaś*
Wszystkie kluby zostają zaszeregowane do grywki trwają od 1.1. do 31.111. Mistrzo- iI ----- ---------------------- -- --------------------------Oto dlaczego, dla wolnych mło
Ojczyzna
obdarzyła trzema naj
jednej z czterech klas: I Liga, II Liga, kia- , wie klasy „A" poszczególnych okręgów i
nlenia Uchwały — jako wysokorozgrywają w kwietniu 4 turnieje finałowe
dych ludzi Polski Ludowej
zjed sa „A" i klasa „B".
wyższymi
odznaczeniami
Leninow
wartościowej, o wartości ściśle
wg terytorialnego podziału II Ligi, a zwy
noczonych w szeregach Związku
sko r Stalinowski Kcmsomoł za jego
cięzca każdego z tych turniejów wchodzi
określonej
w zlocie, stwarza mo
I LIGA
Młodzieży Polskiej zawsze są cen
I
zasługi dla Kraju w
latach wojny
do odpowiedniej grupy II Ligi.
cną podstawę dla powszechnego
KRAKÓW,
29.10.
(tel.
wł.).
Ogniwo
nym,
nieodzownym
i
dającym
Dwie
ostatnie
drużyny
w
tabeli
mistrzostw
domowej, w .ciągu przedwojennych
W skład I Ligi wchodzę w pierwszym
zaufania i szacunku dla pienią
— Górnik Ruda Śl. 8:6. Wyniki (na
natchnienie przykładem heroiczne roku istnienia: 1) AZS — Gliwice, 2) Ogni- I klasy „A" spadają do klasy „B".
pięciclctek i Wielkiej Wojny Ojczyź
dza jako środka lokaty oszczęd
wo
—
Kraków,
3)
Ogniwo
—
Bytom,
4)
Stal
I m bokserzy Górnika): Swierczek
zrywy i czyny radzieckich komso
nianej
—
Orderem
Czerwonego
KLASA ,,B*
— Gliwice, 5) Spójnia — Legnica, 6) Spój
ności, które ze wzrostem zarob
zwyciężył
przez
t.
k.
o.
w
3
r.
Do

molców
pobudzające
młodzież
pol

Sztandaru,
Orderem
Czerwonego
nia — Poznań, 7) Włókniarz — Łódź, 3) Ko ; Do klasy ,,B" O. Z. Sz. należą wszystkie
ków i dochodów ludności pracu
ską do wypełnienia wielkich i lejarz — Kraków, 9) Związkowiec — Poz
mańskiego, Solek przegra! z JanuSztandaru Pracy i Orderem Lenina.
kluby zgłoszone do O. Z. Sz z wyjątkiem
jącej
będą stale wzrastać. Nowy
nań,
10)
Kolejarz
—
Wrocław.
ważnych zadań, stojących przed
_ _ rzem, Mertel wygrał na skutek dyW związku
ze
sławną
rocznicą
I zaszeregowanych do I Ligi, II Ligi oraz
pieniądz
daje masom pracują
1
kiasy
całym
polskim
narodem
—
Budo„A".
Rozgrywki
w
tej
klasie
odbyi
skwalifikacji
Gruzki,
Szymczyk
przeRozgrywki trwają od 1.10. do 15.1. na
trzydziestolecia za wybitne zasługi
cym
dodatkowe
możliwości w
wają
się
od
1.9.
do
30.111.
Dwie
drużyny,
stępnego roku. Drużyna, która zdobędzie
wą Socjalizmu w Polsce.
grał z Leją, Zarembicz uległ Głasiadla Ojczyzny w sprawie wychowania
największą ilość punktów, uzyskuje tytuł które zdobędę największą ilość punktó.w,
walce
o
najbardziej
racjonalną i
Przykładem
służy
dzisiaj
szero; kowi, Kurka przegrał z Rapaczem,
komunistycznego młodzieży radziec
drużynowego mistrza Polski. Dwie ostatnie awansują do klasy „A" i obowiązane są
oszczędną
gospodarkę.
ko
podchwycony
przez
mlodzież
■
Faterok
zwyciężył
przez
dyskwalifi

kiej i aktywny udział w budowie so
grać w mistrzostwach kiasy „A", rozpoczy
drużyny w tabeli spadają do II Ligi.
Jest to podstawowym warun
nających się w styczniu następnego roku. kację Hetmańskiego. Walka w półpolską wyczyn Komsomołu Radzie
cjalistycznej, Wszechzwiązkowy Le
kiem
realizacji wielkich zadań
ckiego
—
Lidii
Korabielnikowej
—
u LIGA
średnjej została anulowana na skutek
ninowsko
Komunistyczny
Związek
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Plant
’
.
Sześcioletniego i dalszego
w
walce
o
oszczędność
surowca.
nadwagi
obu
zawodników.
Młodzieży nagrodzony został drugim
Rozgrywki II Ligi odbywają się od 1.11.
Rozgrywki są jednakowe i odbywają się
podnoszenia stopy życiowej lud
W fabrykach, zakładach prze do 15.2. w czterech strefach: południowej,
Crds-em Lenina.
na 8 szachownicach. W skład drużyny wcho I
mysłowych i kopalniach pracują już północnej, środkowej i śląskiej. Grupa po
ności pracującej.
dzi 6 seniorów, 1 junior i 1 kobieta. Na wy
WOJE wspaniałe frzydzrestodwuPrzepisy rzymiany, która zakoń
w Polsce setki brygad imienia Ko- łudniowa obejmuje okręgi: krakowski, kie nik spotkania składają się punkty uzyska
lecki i rzeszowski, grupa pótnoena — po ne przez drużyny na wszystkich szachów- !
lecie spotkał Kemsemoł w po
rabielr.ikowcj.
czy się 8 listopada br. cpubl kowane
morski, gdański, szczeciński i olsztyński,
słowie Wszechświatowej waiki o po
Zetempowcy, cała młodzież, ped grupa środkowa — warszawski, łódzki, bia nicach, przy czym za wygraną partię dru
zostały
(i publikowane są w dal
żyna otrzymuje 1 pkt., za remis — obie dru
kierownictwem Polskiej Zjednoczo lostocki I lubelski, grupa śląska — wroc żyny po pót punkta.
kój, walki o przedterminowe wykona
szym ciągu) przez prasę codzienną i
nie planu powojennej Stalinowskiej
nej Partii Robotniczej i Tow. Bie ławski, katowicki i poznański. Zwycięzcy
Skład drużyny winien być ułożony w zaradio.
grup rozgrywają turniej finałowy (w mar leźności od sil gry reprezentowanej przez I
Pięciolatki.
ruta, za przykładem radzieckich
Dzień 8 listopada, to dzień, w któ
cu).
poszczególnych zawodników, przy czym i
Na pokojowych Stalinowskich bu
komsomolców, czerpiąc z doświad
SZCZECIN. Członek bokserskiej rym silny, pieniądz Polski Ludowej
Dwie drużyny, które zdobędą w turnieju junior gra na 7, kobieta — na 8 szachow
czeń Kraju Socjalizmu walczyć bę największą ilość punktów, awansuję do nicy. — Kluby ligowe mają prawo posia i kadry
dowach Komunizmu — Głównego ka
reprezentacyjnej Sadowski — proporcjonalny do jej wartości
dą o przedterminowe wykonanie I Ligi. Cztery drużyny, które w rozgrywkach dania rezerwowych drużyn w klasie ,.A" i (Związkowiec — Szczecin)
nału Turkmeńskiego, na Kujbyszewzostał gospodarczej — stanie się jednym z
Planu Sześcioletniego, o zwycię grupowych zajmą ostatnie miejsca, spa lub „B".
skiej i Stalingradzkiej Elektrowniach,
| przez swój klub zawieszony na 6 mie- najważniejszych czynników budowy
dają do klasy „A" właściwego okręgu. W
Przechodzenie zawodników z klubu do
stwo socjalizmu w swoim Kraju.
na pracach nawodniających i odwad
| sięcy za niesubordynację w stosunku Polski Socjalistycznej, dobrobytu jej
skład II Ligi wchodzą 24 kluby (po 6 w klubu uregulują odrębne przepisy,
Wiktor Zieliński
niających ziemię za Wołgo, na szerokażdej grupie).
i
j Ch. ‘ do władz klubu.
obywateli.
I li Z4lr Л M f Л м ■ zx
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„Radziecki Sport
o Marszach
Szlakami
Zwycięstw

2x7:1

zwyciężają
zapaśnicy
w Finlandii

Wielki® korzyści
przyniesie
ta refarma

Nowy regulamin rozgrywek
drużynowych
P

Boks w Krakowie

S

Związkowiec
dyskwalifikuje

Sadowskiego

Odmłodzeni piłkarze ruszyli do Sofii

Rys. E. Ałaszewskl
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Po/r^ika nicegiiśs^rza Polski

Pierwszy lód na Torkacie
i pierwsze niespodziewane bramki
ZE STR. 1
Wreszcie na lód wchodzą hokeiści.
Rozpoczyna się pierwszy w tym se
zonie mecz między wicemistrzem
Polski Górnikiem (Janów) i katowic
ką Stalą.

Obydwa zespoły przystąpiły do
spotkania w osłabionych składach.
W Stali zabrakło Skarżyńskiego II,
w Górniku Gsns ńca i Wróbla I,'
przebywających na obozie reprezen
tacyjnej kadry hokejowej w Zakopa
nem. Zawodnicy ci uzyskali zwoi- I

nił drużynę przed zaciekłymi ataka
mi Górników. W ostatniej minucie
„zaćmił“ Bratka, Ziaja, Napastnik
Stali na 30 sek. przed końcem meczu
zdobył prowadzenie dla swych barw,
a w 10 sekund później podwyższył
wynik na 2:0.

Stal (Kat.) — Górnik (Janów) 2:0
(0:0, 0:0, 2:0).
Stal: Bratek, Skarżyński I, Imioł-

czyk, Peter, Maślak, Ziaja, Jasiński,
Wycisk, Wadowski, Bogdoł, Marzec,
Grot; Brykalski.
Górnik: Gburek I, Nowotarski, Ja
nuszewicz, Langer, Puchalski, Poleś,
Gburek II, Pęczek, Kempny, Wró
bel II, Wróbel III, Skiba.
Bramki dla Stali: Ziaja (2). Sędzio
wali: Przewięda i Bielecki. Widzów
8.000.

Sędziowie hokejowi
rmtai
Z okazji otwarcia „Torkatu" w
Katowicach obradował aktyw najlep
szych polskich sędziów hokejowych. nienie z obozu, by mogli wypróbo
Tematem obrad była interpretacja wać swych sił na lodzie, niestety,
nie wiedzieli na kiedy mają przyje
nowych przepisów.
chać do Katowic, gdyż o terminie
otwarcia Torkatu krążyły różne wie
ści (23 i 29 października). V7 rezulta
cie na tafli lodowej zabrakło najlep
szych graczy, co niewątpliwie odbiło
się na poziomie spotkania, jak i na
Jak donoszą z Zakopanego, gdzie
jego końcowym rezultacie, będącym
Odbywa się obóz narodowej kadry
sensacją. Wicemistrz Polski Górnik
hokejowej, utalentowany zawodnik
(Janów) przegrał ze Stalą katowicką,
Stali katow ekiej Skarżyński II uległ
nie mającą chyba zbyt wielkich aspi
poważnej kontuzji. W czasie ćwiczeń
racji.
gimnastycznych Skarżyński nadwyrę
żył kark, co spowoduje kilkutygo INTUICJA BRATKA
dniową przerwę w treningach.
Porażka Górnika, mówiąc praw
dę, nie była zasłużona. Górnicy
m eli znacznie więcej z gry, strze
lali znacznie częśe cj niż zawodni
cy Stali, kondycyjnie z pewnością
nie byli gorsi, ale mieli' pecha, to
Hokeiści CWKS W-wa ze Świcaraz, a po drugie trafili na debrze
rzem, Antuszewiczem i Przeździecdysponowanego Bratka, grającego
kim na czele mają od 1 listopada
w bramce Stali. Bratek miał intu
icję; a także 1 szczęście.
przybyć na trening do KatóWici ^Po
być-warszawskich -hokeistów w Kato
Bratek był bohaterem meczu tylko
wicach ma potrwać do 1 grudnia.
do ostatniej minuty meczu, gdy bro-

A WSZYSTKICH boiskach Niemie
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Reorganizacja

ckiej Republiki Demokratycznej—

sportowcy przygotowują się do uzyska
nia odznaki „Gotów do pracy i obrony
pokoju . Członkowie Demokratycznego
Ruchu Sportowego rozumieją, że sport

©

sportu

pracowni

czego na bazie produkcyjnej.
Higiena sportowa
i
pierwsza
pomoc.

W
najbliższym
czasie opublikuje
nie stanowi sam w sobie celu, lecz czy się
zróżnicowany
program
zadań
ni ludzi „gotowymi do pracy i obrony szkoleniowych dla poszczególnych trzech
pokoju". Dlatego też zrozumiale jest, stopni odznaki. Niezależnie od te
Że warunki uzyskania odznoki sportowej go „Deutscher Sport - Echo'' będzie
łbejmują również zagadnienia życia spo zamieszczać serię artykułów o przygoto

łecznego.

waniu odznaki sportowej. Arb, kuły te bę

bla ułatwienia pracy nad przyswaja

dq obejmować zarówno zagadnienia tech
niem sobie wiadomości o życiu społecz niczno - sportowe (Seria artykułów pt.
nym i jego prawoch tworzy się kółka „Trenujemy do odznaki sportowej") jak
dyskusyjne i propaguje samokształcenie. i ideologiczne. (BIGK)

Zadanie organizacji kółek dyskusyjnych
podejmują przede wszystkim członkowie
FDJ w Demokratycznym Ruchu Sporto

sie zagadnień społecznych i praktyczno-

O MOSKWY powrócili piłkarze
Do tych materiałów dołą
Spartaka, po triumfalnym tournee
czy si? — obok wytycznych prowadze
nia treningu — plany seminariów po norweskim, witani na dworcu przez
przedstawicieli Wszechzwiązkowego Ko
święconych zagadnieniom społecznym.
Program obowiązkowej lektury spor mitetu Kultury Fizycznej oraz przez set

sportowych.

D

towca, przygotowującego się do uzyska

ki przyjaciół piłki nożnej.

Kapitan drużyny, zasłużony mistrz
nia odznaki sportowej „Gotów do p-acy
i obrony pokoju" zaleca kołom dysku sportu Sokołow, po przyjeździe oświad
czył:
syjnym przerobienie następujących broNasi piłkarze grali z wielką ambi
szur i artykułów:
cją; dobrze zdawaliśmy sobie sprawę
Podstawowe zasady odznaki sporz wielkich obowiązków. To przeświad
towej.
czenie dodawało nam sił w momen

tach ciężkich i krytycznych. Nie po

Statut FDJ.

trzebuję

Czyn

Pokojowy

Młodzieży

Nie-

mieckiej.
Kalinin:

0
©

chcieliśmy

chyba

mówić

zaprezentować

jak bardzo

radziecką

piłkę w jcknajlepszym wydaniu.
O komunistycznym wy

Jest już chyba

powszechnie wia-

chowaniu.

Kalinin:

Bądźcie

wszechstronnie

rozwiniętymi ludźmi (artykuł).

^6^

Program Frontu Narodowego.

Kolarze ZSii
startują w S@Mi

MOSKWA. W sobotę. 28 bm., wy
Jako lekturę uzupełniającą Wydział jechała do Sofii drużyna kolarzy ra
Szkoleniowy
Niemieckiego
Komitetu
dzieckich, która rozegra spotkania
Sportowego wydał następujące broszury:
towarzyskie z zawodnikami Bułgarii.
Zasady
(poc(podstawy) i cele Demo~
W skład ekipy wchodzą m. in. za
> • kratycznego
Ruchu Sportowego.
służony. mistrz sportu Taraczkow,
\ Przygotowanie do uzyskania od Łogunow, Batajen, Ippolitpw. Kraś
ników, Rostowcew oraz zawodniczki
znaki sportowej.
Kierownikiem
Wkład
Wolnych
Niemieckich Jełlisewa, Koptiewa.
Związków Zawodowych w dzieło ekipy jest zasłużony mistrz sportu—
Kupryjanow.
odbudowy gospodarki narodowej.

©

©
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— zapewnia dyrektor „Torkatu"
A kilka godzin przed uroczysto
— To nie jest prawda! — protestu
ścią otwarcia wstąpiłem na je Wieczorek. Do 15 bm. miały być
„Torkat”, którego nie widziałem skończone
2
roboty w terenie. I były
i pół roku. Dwa lata temu „Torkat" skończone! Tafla miała być wypró
był ruiną, choć mówiło się wtedy o bowana we wtorek i była. Otwarcie
jego rekonstrukcji i bliskim otwar wyznaczono na dziś i jest, bo tak
ciu, a nawet na terenie pracowało musi być, nawet gdyby diabeł na dia
wiele osób.
ble jechał piorunie...
— Teraz mamy doskonałego kie
My kochamy sport i umiemy pra
rownika — wpadło do mych uszu.— cować, u mnie' pracują sami górni
On poprowadzi „Torkat" do rozkwi cy — nie ma prawa być opóźnień, bo
tu.
sportowcy by na nas narzekali.
Kierownik „Torkatu" oprowadza
W POSZUKIWANIU KIEROWNIKA
Szukam kierownika „Torkatu". W nas po swoim gospodarstwie. Wszę
biurze nie widać nikogo. Rozglądam dzie prawie wszystko błyszczy, a
Wieczorek mówi;
się i nie widzę.
Jest wreszcie.
— Tu za 2 — 3 tygodnie będzie
— Wieczorek jestem...
wszystko wyglądało jak lustro.
Wchodzimy do maszynowni i do
TERMIN DOTRZYMANY
— Dlaczego opóźniono otwarcie warsztatu. Praca wre. Główny me
„Torkatu", które miało nastąpić prze chanik, Wypiór, przychodzący obsłu
giwać „Torkat" po 12 godzinach
cież 15 października?
pracy w kopalni, z dumą pokazuje
motor.

N

o Sunie« po Ifoswegii

obecnie materiały szkoleniowe w zakre

©
(T)

.

przewyższa swego młodszego bra«
prawdzie jeszcze nie nar
ta FIS 2. — jest szybszy, bardziej
ty, lecz tryby organizacji
niebezpieczny
i trudniejszy techni
Spartakiady, olbrzymia maszyne

cznie, ma jednak jedną wadę: jak
ria przygotowań jest już puszcza
na w ruch, a wkrótce zagra na wszystkie trasy zjazdowe w tej czę.
pełnych obrotach. Myśli się nie tyl ści Tatr nie ma prawie odcjinków
ko o kwaterach, dekoracjach, ale o muldziastych...
ulepszeniu
niektórych obiektów
O tegorocznym Pucharze Tatr
sportowych. Przed kilkoma dniami
mówiło się w Zakopanem:
specjaliści dokonali pomiarów toru
— Nauczyć naszych zjazdowców
łyżwiarskiego przy ulicy Kościusz
jeździć na muldach, a będą bić W
ki, gdzie odbędzie się turniej ho
zjeżdzie i alpejczyków.
kejowy i zawody w jeździe figuro
Trzeba wybudować wyciąg nar
wej. Okazało się, że reprezentacyj
ciarski na Ciemniku i tam treno
ne lodowisko Zakopanego nie ma
wać jazdę po muldach. Jeżeli jed
równego poziomu. Na prace niwe
nak Park Narodowy nie zgodzi się
lacyjne będzie łożył Zarząd Miej
na taką inwestycję trzeba porobić
ski. Pewnych inwestycji wymaga
sztuczne muldy na trasie FIS 2.
również tor łyżwiarski do jazdy
Tak mówiło się powszechnie, ale
szybkiej na Orkana. Oba lodowi
nic z tego nie wykonano. Na trasie
ska otrzymają nowoczesną instala- ‘
FIS 2. zabezpieczono wprawdzie
cję elektryczną.
obsypiska na trawersie w lesie
ŚRODĘ specjalna komisja
(przed ostatnimi padakami), ale
złożona z przedstawicieli PZN
„treningowych“ muld nie zrobiono.
dokonała komisyjnego odbioru tra
sy zjazdowej FIS 1. Najlepsza pol
-OSOBOWY domek, który staska trasa zjazdowa nie była po woj □
nie przy starcie slalomu w Su
nie ani razu używana, gdyż małe ochym Żlebie, buduje się przy... Kro
pady śnieżne i wiatry, zwiewające kwi. Po złożeniu zostanie znów ro
śnieg z trasy, nie przyczyniały się zebrany na elementy i przetrans
do jej bezpieczeństwa.
portowany do Suchego żlebu, gdzie
GKKF w porozumieniu z PZN
obecnie kopie się fundamenty. W
zdecydował się na podjęcie prac
domku wybudowana będzie kuchen
zabezpieczających jej użyteczność
ka tak, że zawodnicy będą mogli
nawet i przy mniejszych opadach
rozgrzać się przed startem gorącą
śnieżnych.
herbatą.
Drużyny robocze (wyróżnił się do
ZN bardzo poważnie zastana
skonały zjazdowiec polski Jan Ciap
wia się w jaki sposób położyć
tak Gąsienica) pod kierunkiem inż.
kres łamaniu nóg na Kasprowjmi
Pordiejewa z Parku Narodowego
Wierchu
w sezonie zimowym. Za
od kilku miesięcy prowadziły pra
gadnienie nie jest łatwe, gdyż cho
ce w ciężkich, a często niebezpie
dzi o to, aby pewne ograniczenia,
cznych warunkach. Zużyto 6 ton
które należy niewątpliwie wpro
cementu, usunięto wiele, wiele ton
wadzić na kolejce linowej, nie go
kamienia. Na górnym odcinku po
dziły w narciarzy' umiejących zjeż
stawiono murki, zabezpieczające
dżać. Jakie zastosować sito wobec
śnieg przed zwianiem, stoki lawitłumów szturmujących najpopular
n!aste zabezpieczono przed obsu
niejszy szczyt polskich Tatr?
waniem się śniegu. FIS 1. o niebo
Prawdopodobnie skończy się na
tym, że bileter w Kuźnicach bę
dzie przepuszczał z nartami tylko
te osoby, które wylegitymują się
posiadaniem Odznaki Zjazdowej .
PZN.
Tu wyłania się od razu kwestia,
kto i kiedy ma przeprowadzać pró
bę na odznakę? Narciarze okrę
gów podgórskich nie będą mieli
kłopotu, o ile śnieg dopisze, gdyż
przeegzaminują ich przed wyjaz
dem do Zakopanego miejscowe klu
nościowych i racjonalizatorskich —
by
śląskie czy krakowskie. Ale co
Wieczorek nie mówi o sobie, tylko o
mają robić narciarze np. okolio
„Torkacie".
Warszawy? Przecież egzamin z
Gdy oderwał się na chwilę od roż
Bielan nie wystarczy na Kasprowy
mowy do pracy (bynajmniej nie dyWierch.
rektorskiej), zebraliśmy o nim kilka
Powstaje tu konieczność powoła
informacji.
nie specjalnej komisji w Zakopa
JÓZEF WIECZOREK
nem, która będzie egzaminować
Józef Wieczorek ma dziś 55 lat.
przyjezdnych narciarzy z nizin.
Jest jednym z najstarszych działa
★
czy sportowych na Śląsku. W okre
sie plebiscytu zakładał prawie wszy
Prócz założenia sita na bramce
stkie kluby sportowe. Był prezesem i
biletera w Kuźnicach, należałoby
zawodnikiem. Do dziś jeszcze upra
uruchomić lotne „komisje“, któ
wia z zapałem gimnastykę, pływa
re legitymowałyby „podejrzanie,1
nie, narciarstwo. Pracuje w zarządzie
chwiejących się na nartach przy
klubu i w zarządzie S1OZPN.
zjeżdzie z Kasprowego. Może się
bomem zdarzyć, że amator łama
Do pracy na „Torkacie" angażuje
nia nóg pożyczy sobie deski na gó
przeważnie górników, swych byłych
rze, by spróbować bez pomocy ko
towarzyszy kopalnianych, ludzi ze
lejki linowej dostać się na dół.
swojej kompanii (z powstań śląs
Trzeba by tu obmyśleć odpowie
kich), pamiętający Wieczorka żoł
dnie kary' do odebrania odznaki zja
nierza, Wieczorka — jednego z pier
zdowej wypożyczającym narty włą
wszych organizatorów strajków w
cznie.
kopalniach.
Jako uzasadnienie dla tych spo
— W przyszłym roku, gdy będzie
dziewanych zarządzeń warto przy
my mieli dwie maszyny — zapewnia
pomnieć, że w ubiegłym sezonie na
Wieczorek — będziemy grali w ho
Kasprowym Wierchu było przeszło
keja przy 20 st. ciepła na dworze.
700 wypadków, a jedna niedz<ela
„Torkat“ w przyszłym roku będzie
przyniosła plon w postaci 35 cięż
otwarty 1 października — mówi Wie
kich uszkodzeń ciała. (JRS)
czorek, a słów — jak wszyscy twier
dzą — na wiatr nie rzuca.
RZESZENIA sportowe Związ
ków Zawodowych przygotowy
wać będą swych najlepszych wy
czynowców do Spartakiady zimo
wej na specjalnych obozach kondy
cyjnych.
Obozy zrzeszeń zorganizowane
będą w następujących miejscowo
ściach: Kolejarz — Zakopane, Unia
—Szklarska Poręba, Stal—Ustronie
Wisła, Górmk — Szczawnica, Spój
nia — Nowy Targ, Włókniarz —
Andrychów, Budowlani — Gole
szów, Ogniwo — Karpacz, (wg)

Przy 20 stopniach ciepła
będziemy grali w hokeial

Kapitan Spartaka

wym. Wydzioł Szkolenia przy Niemiec
kim Komitecie Sportowym przygotowuje

W Stali najlepiej (prócz Bratka)
grał „weteran“ Jasiński, który dyry
gował Ziają i Wyciskiem. Ziaja nie
grał źle, ale dużo brak mu do formy
reprezentacyjnej. Peter grał za ostro,
to samo można powiedzieć o Skar
żyńskim I.
W Górniku należy wyróżnić prze
de wszystkim wypożyczonego z Ogni
wa (Cieszyn) Nowotarskiego. Nieźle
wypadł także atak z braćmi W -óblami. (Zastrzegamy, że ocena nasza
uwzględnia początek sezonu — czyli
jesteśmy bardzo względni).
St. Sieniarskl

TRZY AKTÓWKA
W pierwszej tercji rzucało się w
oczy, że wszyscy są pierwszy raz na
lodzie (na lodzie byli już n e raz, ale
grali pierwszy mecz). Tempo słabe,
ustawienie pozostawia dużo do ży
czenia, krążek „ucieka" z -kija, strza-

Hokeiści CWKS
no Terkocie

do uzyskania odznaki

JAK GRANO?

Pierwszą bramkę zdobył Ziaja w
zamieszaniu podbramkowym, strze
lając nad leżącym na lodzie Gburkiem I z odległości 3 m (Ziaja dobi
jał swój strzał). Drugą bramkę
strzelił Ziaja z dużej odległość:-, wy
korzystując zamieszanie w szeregach
Górnika.

Skarżyński II
kenisijewany

Przygotowania w NRD

ły (rzadkie) o „koński paznokieć“ od
bramki.
— Szkoda patrzeć na taki mecz —
słyszymy wiele głosów.
Druga tercja i tempo wzrasta.
Oba zespoły grają szybciej, jeżdżą
pewniej^ częstsze są strzały. Przewa
gę ma Górnik. Bramek jednak nie
ma.
W trzeciej tercji z/lawało się, że
będzie gorzej niż w pierwszej, a tym
czasem na lodzie dzieją się dziwne
rzeczy. Mecz w ostatniej fazie nie
wygląda bynajmniej na pierwsze
spotkanie w sezonie. Tempo S jest
przyzwoite (widać, że z kondycją nie
jest źle), ataki są dość przemyślane
są strzały znacznie celniejsze, niż
w dwu pierwszych tercjach.
Przy krążku częściej jest Górnik.
Liczą się też wszyscy raczej z jego
zwycięstwem.
Ale Bratek broni
wszystko. Niespodziewany wypad
Stali w ostatniej minucie kończy się
bramką zdobytą przez Ziaję (Gburek I nie był bez winy). Za 10 se
kund Ziaja podwyższa wynik do 2:0.

Spartakiada
nie tak daleko

domo, w jak trudnych warunkach
musieliśmy startować; w czasie de
szczu, mgły, na wąskich zbyt ma
łych boiskach i często przy elektrycz
nym oświetleniu.
Wnioskując z licznych głosów pra
sy skandynawskiej oraz z wielu
przeprowadzonych rozmów, z zada
nia wywiązaliśmy się dobrze. Norwe
gowie, jeszcze raz od czasu pobytu
Dynamo (Moskwa), mogli się prze
konać o wysokim poziomie piłkarstwa ZSRR.

URATOWANY MOTOR

— Znaleźli go w Szczecinie. Leżał
już na szmelcu. Zaczęliśmy go re
montować i wyremontujemy. W lecie będzie pracował. Będziemy pro
dukowali lód dla celów przemysło
wych.
— „Torkat“ musi dawać dochód
przez cały rok — zapewnia Wieczo
rek.
Opowiadając mi o planach oszczęd-

Myśmy grali w Norwegii w cza
sie, kiedy w Moskwie odbywała się
druga konferencja obrońców po
koju, nasze wszystkie myśli były
w Moskwie, a serca gorąco biły —
tek jak serca milionów radziec
kich ludzi, pragnących szczerze po
koju.

Spotkaliśmy się w Norwegii z de
legacjami robotników tego kraju i
wszędzie słyszeliśmy słowa — Pokój,
Pokój!
Robotnicza Norwegia z nadzieją
patrzy w stronę Związku Radzieckie
go, widząc w nim największego obrońcę sprawy pokoju.
Na zakończenie muszę jeszcze
wspomnieć o serdecznym przyjęciu,
jakie zgotowała nam ludność Norwegii-

Z

Marusarz wraca
do Zakopanego

-■.W/i'

Stanisław Marusarz, który bu
duje skocznię narciarską w Kra
kowie, w tych dniach powraca do
Zakopanego. Marusarz jeszcze tro
chę kuleje po kontuzji, jakiej do
znał w lutym na skoczni w Bań
skiej Bystrzycy. Doskonale nato
miast zrosła się kość Ciaptakowi,
który zapowiada, żc w nadchodzą
cą z:'mę „odbije" sobie zmarnowa
ny ubiegły sezon. (JRS)
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Mistrzostwa siatkówki w 1950 r.

/

Tylko Kok joz Poznań i Spójnia Łótli Kieias

zwycięża
w Olsztynie

bez straty punktów w I Lidze Kosza

stały sta wyższym poziomie mż poprzednie

AZS W-WA BEZ FORMY

I ich

jako

drużyny

zdecydowanie

lepszej ' Młynarczyk — po 4, Kubicki — 5, Karalus

WYGRYWA Z OGNIWEM KRAKÓW
wyraźnie się uwidoczniła. Daleko jednak i i Marciniak — po 2.
OLSZTYN, 29.10 (Tel. wł.).
Sezon
O przeszło 85-godzinnej podróży
Oceniając występ siatkarzy, insp.
Warszawa, 29.10. — AZS W wa — Ogni I akademikom jeszcze do formy z ub. se- I Zawody prowadzili Rusiecki i Szymański lekkoatletyczny
w
Olsztynie
został
reprezentacje Polski w siatków
zonu, kiedy to walczyli o tytuł mistrza z Olsztyna.
Kowalewski stwierdził, że na pod wo Kraków 45:56 (16:14).
zamknięty dorocznym biegiem ulicznym
ce, powracające z mistrzostw Euro
AZS: — Bartosiewicz — 12, Popławski Z. Polski.
i KRAKÓW, 29.10. (Tel. wł.) — Kolejarz
stawie pierwszych dwóch ich spotkań
na dyst. 3.000 m o puchar przechodni
py w Sofii, wysiadły w niedzielę ra
— 8, Niciński i Dobrucki — po 7, OlesiePOZNAŃ, 29.10. (Tel. wł.) — Spójnia Poznań — Gwardia Kraków 54:41 (28:15). I
z CSR i ZSRR powinni oni byli na wicz — 4, Kamiński — 3 i Popławski M. —
rekakcji „Życia Olsztyńskiego". Impre
no z wagonu sypialnego na dworcu
1
Różnica
13
pkt.
była
dla
Gwardii
tą
fe

tódź
—
Związkowiec
Poznań
52:25
(16:10).
stępne mecze wygrać. Niestety, po 2, Nartowski.
I Mistrz Polski Spójnia zwyciężył Związków- ralną trzynastką, której już koszykarze kra za ta miota interesujący charakter z
warszawskim,
tem nastąpi kryzys, 1 mimo, że in Ogniwo: — Pacuła — 11, Ludzik i Cie ■ ca po ciekawej i emocjonującej grze.
kowscy nie mogli odrobić w II części me uwagi na udział trzech czołowych dłu
Wicemistrzynie Europy powitał
dywidualnie siatkarze nie przedsta- sielski R. — po 10, Bętkowski i Krupa — Drużyna łódzka przewyższała przeciwni czu, choć wtedy częściej atakowali.
godystansowców kraju legitymujących się
przewodniczący PZKSS—Boski, wrę
2, Ciesielski — 1, Korcalo.
Mecz był żywy i na dobrym poziomie,
wiali złej klasy, zespołowo komplet- poCiężko
wywalczone zwycięstwo AZ9, któ ka przede wszystkim skutecznością strza i Zdobywcami punktów dla kolejarza bvli: w tym roku najlepszymi wynikami na
czając im wiązankę kwiatów i gra nie zawiedli.
ry dopiero gdy przyśpieszył tempo gry i łową. Związkowiec jako zespól wypadt Grzechowi3k — 19, Ruszkiewicz — 13. Fą- 5.000 m, a mianowicie Kielasa i Mań
tulując pięknego sukcesu.
lepiej, lecz brak strzelców nie pozwolił mu
zmienił Kamińskiago — pod koniec pierw
Dalsza oficjalna część przyjęcia ■ — Niezwykle serdeczne stosunki szej połowy, zdołał wyrównać, a następnie na wykorzystanie tej przewagi w polu. ' I glefski — 7, Bajer — 5. tarczyński I Ber. kowskiego (Bud. Gdańsk) i Krzyszkowiaj nard — po 4, Kolaśniewski — 2. Dla Gwar
W drużynie łódzkiej złożonej z indywi
ka (Kol. Olsztyn).
odbyła się w Gospodzie Ludowej ho łączyły w Sofii nasze drużyny z re- nieznacznie prowadzić.
Idii: Dąbrowski — 14, Kowalówka — 11,
Po
emocjonującej walce
zwyciężył
telu Bristol, gdzie Zarząd PZKSS wy prezentacjami ZSRR — zakończył Ogniwo podobało się publiczności za dualistów wyróżnili się Michalak i Paw | Wójcik — 7, Ariet — 6, Mikuiowsk’ — 7,
swą dobrą i ładną dla oka taktycznie grę. lak; w drużynie poznańskiej najlepszymi
Pyjas
—
1.
Sędziowie
Ejme
(Kr.)
i
GlogoKieias
w
czasie
9:48,9,
przed
KrzyszkoUrządzaliśmy Zawiodła
dał na cześć wicemistrzyń Europy insp. Kowalewski,
jednak kondycja i brak antido byli: Dylewicz, Wybieralski i Kubicki.
szewski (Śl.).
wiakiem 9:49,0 i Mańkowskim 9:49,7.
powitalne śniadanie.
wspólne wycieczki, a zawodnicy, kie tum na szybki atak AZS. Akademicy raziii
Punkty dla zwycięskiego zespołu zdoby
rownictwo
i
trenerzy
drużyn
radzieL6DŻ, 29.11. (Tel. wl.) — IKS Włókniarz— Czas zwycięzcy jest jedneęześnie no
przesadnie
kombinacyjną
grą
i
brakiem
de
li:.Pawiak
—
12,
Michalak
—
10,
Szor
I
Kapitan reprezentacji, Wojewódz
cyzji w sytuacjach podkoszowych. Dopie Skrodzki po 4 oraz Dowgird — 2.
Dla Spójnia Gdańsk 51:49 (21:15). Mecz był bar wym rekordem trasy, (rk)
ka, podziękowała przew. PZKSS skich służyli nam radami.
ro, gdy poprawili te elementy, przewaga Związkowca: Wybieralski — 10, Dylewicz i dzo zażarty i o ostatecznym- zwycięstwie za
w imieniu zawodników i zawodnidecydowały ostatnie chwile spotkania.
czek za przyjęcie.
Punkty dla Włókniarza zdobyli: Macie
LEKKOATLETYKA NA WYBRZEŻU
jewski — 14, Żyliński — 15. Sobociński —
Przew. Boski jeszcze raz pogratuGDYNIA, 29.10 (Tel. wł.). W meczu
2,
Barszczewski
—
11,
Kaczmarek
—
5,
Wali
lował sukcesu siatkarkom, podkregórski — 4. Dla Spójni: Wojtowicz — 14. lekkoatletycznym
rozegranym w Gdyni
ślając, że zdobycie zaszczytnego ty
Wężyk — 4. Markowski I — 16, Lelonkle- pomiędzy miejscowym Związkowcem a
tułu zobowiązuje do dalszej pracy i
wicz — 10, Appenhaimer — 2, Markowski II
AZS (Toruń) zwycięstwo odnieśli gospo
— 3.
wyrażając nadzieje, że uczestniczki
darze 70:67.
Sędziował Czmoch I Ujma
mistrzostw podzielą się swoimi zdo
GDYNIA, 29.10 (Tel. wł.).
Na sta
AWODY motocyklowe — ostatnia nek — 26:32,3, 2) Wodnicki — 27:07.
byczami i doświadczeniem z kierow
Ket. do 250 ccm
Hennek Jan,
dionie we Wrzeszczu odbył się na zakon
eliminacja
do
wyścigowych
mi

nictwem, trenerami i swoimi koleżan
W kat. m«iyn sportowych (na 10 Stal Katowice.
1. Kolejarz Pomań
108:71 czenie sezonu trójbój
20
2
lekkoatletyczny
kam klubowymi.
strzostw Polski
zgromadziły na Wy

okrążeń
do 350 ccm: *1) Kulczyński
2. Spójnia tódż
85:65
2
2:0
zorganizowany przez GOZLA. W zawo
Kat.
do
350
ccm
—
Brun
Stanisław,
5. Spójnia Gdańsk
2
85:75
1:1
Kierownik ekspedycji, insp. Ko brzeżu Kościuszkowskim w Warszawie (Zw. W-wa), 2) Cichocki (Ogn. W-wa)
2
4. AZS W-wa
68:70 dach brało udział ok. 20 skoczków i mio
1:1
walewski, podkreślił wzorową orga tłumy publiczności. Trasa wyścigów obej obaj na Triumph, 3) Olędzki (Unia Poz Ogniwo Warszawa.
9
5 Ogniwo Kraków
1r1
T0‘’4 taeży..
Kat.
ponad
350
ccm
—
Żymirski
nizację mistrzostw, wielką serdecz mowała dla maszyn do 1 30 ccm 7 okrą nań) na Voiocstte.
2
6. Włókniarz tódź
89:102
1:1
Wobec braku na starcie najlepszych
Andrzej,
Związkowiec
Warszawo.
żeń,
równe
16,8
km,
dla
pozostałych
—
ność z jaką spotkali się ze strony
2
7. Gwardia Kraków
0:2
W kał.
maszyn sportowych ponad
72:98
lekkoatletów okręgu, wyniki były słabe.
2
Z.
W.
8.
Związkowiec
Pozn.
0:2
55:86
Bułgarów
uczestnicy mistrzostw, 15 okrążeń, tj. 36 km.
350 ccm: 1) Górski (Kol. Zakopane) na
W trójboju skoków zwyciężył KowW kategorii maszyn z wózkami odby 3MW, 2) Klasa (Zw. Gd.) na Triumph,
oraz stwierdził, że tegoroczne roz
nocki (AZS Wybrzeże) 1476 pkt. przed
ła
się
wobec
braku
dostatecznej
ilości
grywki stały na dużo wyższym po
3) Szwendrowski (Ogn. Lublin) na- NSU.
Labudą (Kol. Gd.) — 1.411 pkt. W
ziomie niż mistrzostwa w 1949 roku zgłoszeń, tylko pokazówka na 3 okrąże
trójboju
rzutów pierwsze miejsce zajął
MISTRZOWIE
POLSKI
w Pradze.
nia. Zwyciężył bezapelacyjnie Potajołło
Mede (Kol. Gd.) — 1.376 pkt. przed
Wobec
tego,
że zawody były ostatnią
(Związk.
W-wa)
na
HRD
przed
Sobcza

Oprócz niewątpliwie dużego sukce
Kownackim (AZS Wybrzeże) — 1.305
eliminacją należało oczekiwać, iż w kar
su, jakim jest wywalczenie wicemi kiem na BMW.
pkt.
totekach
PZMot.
będzie
można
znaleźć
W kat. do 130 ccm wołka o czołowe
strzostwa Europy, siatkarki nasze
Zwycięstwo AZS byłoby niewątpliwie wyż
WARSZAWA 29.10. — AZS W-wa — Spój
sze, gdyby rozporządzał on lepszymi rezer
zdobyły sobie sympatię publiczności miejsca rozegrała się między Hennekiem dotychczasową punktację z . trzech po nia W-wa 20:26 (10:14).
bułgarskiej za dzielną postawę, wy G., Fijałkowskim i Stachiewiczem. Trój przednich eliminacji i stąd już tylko „je AZS: — Gruszczyńska — 12, Czopków- wami niż Spójnia. Tę ostatnią usprawie
NOWY REKORD PŁYWACKI
r.a — 9, Węgrzynowicz — 3, Wojtyrowska dliwia zejście z boiska za 4 osobiste dwóch
gląd i zachowanie. Przy każdorazo ko ta zdecydowanie wysunęła się na den krok" do ustalenia listy mistrzów Pol i Krawczyk — po 2. Dziadkiewicz, Roma- zawodniczek — Wojewódzkiej i Pachlowej
CSR
ski
w
poszczególnych
kategoriach
po
za

wym wejściu przed meczem na boi przód przed resztą stawki, rozciągniętej
przy jednej z AZS — Węgrzynowicz.
równa i Rossak.
Na zawodach pływackich w Pradze
wodach
niedzielnych.
Niestety,
PZMot.
Mecz byl mimo to niezwykle emocjonu
Spójnia: — Rogowska — 9, Parszniak —
sko, były one owacyjnie witane przez na dużej odległości. Ze startu poprowa
18-letnia zawodniczka, Maagova, udził Hennek, którego po I okrążeniu nie otrzymał jeszcze protokułu z zawo 5, Pachtowa i Dziak — po 4, Kowalczyk I jący, gdyż prowadzenie zmieniało się w
publiczność.
• stanowiła nowy rekord Czechosłowa
ostatnich minutach gry co chwilę.
Wojewódzka — po 2, Góralska.
dów
w
Krakowie,
chociaż
odbyły
się
minął Fijałkowski. W ostatnim okrąże
Sędziowali Zajączkowski i Przygoński —
Zwycięstwo AZS zasłużone, odniesione cji na 400 m st. dow.
niu Fijałkowski przewrócił się na krzy- one... w lipcu.
jednak z pewnym lutem szczęścia, gdyż x Maagova osiągnęła czas 6:02, co
obaj z Lodzi.
Opierając się na informacjach uzy
wiźnie, oddając pierwsze miejsce HenneSpotkanie mistrza Polski (AZS) z wicemi Spójnia prowadząc już 19:14 nie porafila jest: wynikiem o 14 sek. lepszym od
kowi.
Wszyscy zawodnicy przejechali skanych od zawodników, publikujemy nie strzem było typową watką o punkty i nie ' nerwowo wytrzymać ciężkiej walki, a AZS
poprzedniego rekordu, ustanowionego
'tato na zbyt wysokim poziomie. Oba ze II zdobywszy w ostatnich trzech minuach pro
oficjalną listę mistrzów Polski:
omyłkowo o jedno okrążenie za dużo.
społy wykazały się przede wszystkim nie wadzenie, umiejętnie rozgrywał pitkę na przed 15 laty przez Freundovą.

P

Zacięte pojedynki motocyklistów
w ostatniej eliminacji do mistrzostw Polski

Z

Ligowe nâespodzîaHki koszykarek
AZS W-wa zwyc^ża Spójni W-wa

S^zy^ionsiak:
I

LKS Włókniarz — Kolejarz Tarnowskie Gó
ry 12:4 (4:3). Nie zapowiadało się na to,
że łodzianie odniosą tak wysokie zwycię
stwo. Do przerwy prowadził oni zaledwie
jedną bramką. Po zmianie stron atak lódz
ki wykazał doskonatą dyspozycję strzało
wą, zdobywając w sumie 12 goli. Bramka
mi podzielili się: Bujnowicz — 6, Hoffman
— 2, Graczyk — 2, Kaklet I Hejman — po 1.
Dla pokonanych: Wloką — 2, Kala I Baziń
ski po 1.
Sędziował Twardo z Warszawy. Publicz
ności 700.
Kolejarz Gniezno — Ogn. Kraków 5:2
(5:2). Niespodziewane, lecz niemniej za
służono zwycięstwo drużyny gnieźnieńskiej.
Bramki dla Kolejarza zdobyli Graczyk i
Majerowicz — po 2 oraz Birkfellner — 1.
Dla Ogniwa Lenc I Wasilewski — po 1.
Sędziował Sztencel, Katowico.
AZS Katowice — Budowlani Chorzów 1:2
,(1:1).
Bramki dla Budowlanych
_____..................
„......
strzelili:
bracia Tilowie, dla AZS Kowalski: Wyzna
czony przez PZKSS sędzia nie stawił się.
Spójnia Katowice — Budowlani Opole 1:7
. (0:4). Bramki d!a Budowlanych strzelili: Pa
soń, Langosz i Klik — po 2, Gielnik — 1,
dla Spójni Małolepszy.

Wyniki (czas 7 okrążeń): 1) Hennek
G. (Stal Katowice) 14:53,2, 2) Fijałkow-

1 ski (Zw. W-wa) — 15:01,4, 3) Stachie' wicz (Gw. Gd.) — 15:03,3, 4) Hennek

,H. (Stal Kat.)
(Budowl.

1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.

5
5
3
5
5
5
5
5

15:39,1.

OD STARTU DO METY
W kat. do 250 ccm zwycięzca Hen
nek Jan nie oddał prowadzenia

cd

startu do mety. O drugie miejsce to' czyta się zacięta walka pomiędzy
Szydłowiczem i Wojnickim. SrydłoVz:cz utrzymał

drugą

pczycję

do

ósmego okrążenia, po którym minął
go Wcdnicki, jednak po dalszych czte
rech okrążeniach ustąpił z koki miej

sca Szydłowiczowi.
Wyniki: 1) Hennek J. (Stal Kat.) na
Jawie — 29:43,2, 2) Szydfowicz (Kol.

W-wa) na Jawie — 29:52,1, 3) Wcdnicki
(Wł. Kr.) na NSU — 29:57,2, 4)

Kwaśniewski (Zw. W-wa)

30:14,5,
TABELA
Budowlani Chorzów (1)
Rudowiani Opcio (2)
LKS Włókniarz (4)
AZS Katowice (3)
Kolejarz Tam. Góry (5)
Spójnia Katowice (ć)
Kolejarz Gniezno (8)
Ogniwo Kraków (7)

15:23,4, 5) Droga

—

Rybnik) —

na

Jawie —

5) Wyporek (Ogn. W-wa)

na

NSU — 30:17,6.
25:8
Najwięcej emocji dostarczy! widzom
24:10 I
wyścig
w kot. ponad 350 ccm. Katego
24:14
16:10 ria ta startowała zresztą razem z kat.
I7f?5 do 350 ccm, w której nie wziął udziału
15:29 , Stanistaw Brun, mając zapewniony tytuł
9:25
15:26 mistrzowski już w poprzednich trzech eli
minacjach.

6:0
6<0
4:2
2:4
2:4
2:4
2:4
0:6

ŻYMIRSKf NAJSZYBSZY
KRAKÓW, 29.10. (Tul. wl.) - Włókniarz —
Unia Krowcdża 2:2 (1:1). W meczu o mi
strzostwo II Ligi szczypiorniaka podzielili
się lokalni rywale punktami. Bramki dia
Unii zdobył Pusiak, dla Włókniarza Drożdż
I Mazur. Sędzia Klukowski z Katowic.
KATOWICE, 22.10. (Tol. wł.) — Stal Raci
bórz — Związkowiec Bydgoszcz 1C-.8 (6:5).
Kolejarz Cpolo — AZS Wrocław 2:6 (5:2).
Górnik Siemianowice — Stal Siemionowice 8:2 (5:2).

Gdyby nie to, że w kat. ponad 350
ccm stanął na starcie groźny rywal
Żymirskiego, Koprowski,
prawdopo
dobnie nie zobaczyliśmy tu Żymlrskie-

ga, który w poprzednich eliminacjach

miał 16 pkt. wobec 10 pkt. Koprow
skiego. Udział Koprowskiego spowodo
wał więc

również start Żymirskiego,

który z czwartej pozycji po I okrąże

niu wyczedł na drugie miejsce po I!

1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.

TABELA II LIGI
Kolejarz Opole
5
Związkowiec Bydgoszcz 5
Stal Racibórz
3
5
AZS Wrocław
Górnik Siemianowice
5
Unia Kraków
5
Stal Siomianowice
5
5
Włókniarz Kraków

29:17
50:25
27:27
27:19
25:50
15:18
12:18
7:14

6:0
4:2
4:2
5:5
2:4
2:4
2:4
1:5

okrążeniu za Koprowskim, a po IV
był już pierwszy i nie oddał prowa

dzenia już do samej mety.

Koprowski jadący z kontuzjowaną rę
ką utrzymał drugie miejsce do VII okrą
żenia, po którym oddał tę pozycję po za

ciętym pojedynku z Hennekiem Janem.
Na IX okrążeniu Koprowski znowu mi

,
!

ZWIĄZKOWIEC (POZNAŃ) —
GWARDIA (CHORZÓW) 10:10

POZNAN. Spotkanie pięściarskie,
rozegrane w Chorzowie pomiędzy
tamtejszą Gwardią a Związkowcem
z Poznania, zakończyło się wynikiem
10:10.
W ramach zawodów w piórkowej
— Stręk (Z) wypunktował Woźniaka
(Gw), a w półciężkiej Franek (Z)
zwyciężył Tomalaka (Gw).
ZAPAŚNICY LZS
KRAKÓW, 29.10 (Tel. wł.). Zapaśni

cy LZS „Bieżanowianka" trenujący pod
okiem

wielokrotnego

mistrza

Strużka

nął Henneka, ale w następnym jeszcze
roz oddał mu drugie miejsce.
Doskonale pojechał w kat. 350 ccm
Bębenek zajmując piąte miejsce wśród

Kilka z 36 stoczonych walk wykazało

duże zaawansowanie techniczne i dobre
przygotoy/anie

kondycyjne

zawodników

spośród których wyróżnili się Dziub i Wo
jak w muszej, Cwiro i Jagła

w

lekkiej

oraz Flanek i Michałek w średniej.

Sportowcy doârzymnj!|
Zobowiązań Październikowych
ŁÓDŹ. Koło sportowe Stal przy Fa
bryce Zegarów w Łodzi wraz z ucz
niami szkoły mechaniczno - przemy
słowej powzięło następującą uchwalę
w związku z 33 rocznicą Rewolucji
Październikowej: wszyscy członkowie
tego koła przystąpią do budowy no
wego stadionu sportowego przy ul.
Wigury, który posiadać będzie bież
nię lekkoatletyczną,'boiska do piłki
ręcznej, kort tenisowy oraz boisko
pi karskie.
Prace, które prowadzone będą sy
stemem gospodarczym, zakończone
zostaną w roku bieżącym. Obecnie
przy pracach na stadionie zatrudnio
nych jest codziennie 100 członków
ZKS Stal.
ŁÓDŹ. Członkowie LZS przy spół
dzielniach produkcyjnych w Andrze
jowie pow. łódzkiego, Jackowicach,
pow. łowickiego i Wolborzu, pow.
piotrkowskiego przystąpili do budo
wy boisk sportowych, wyposażonych
w trzytorowe bieżnie okólne. Budo
wa tych boisk jest już na ukoń
czeniu.
— Fodnosząc tężyznę fizyczną
członków naszycit spółdzielni pro
dukcyjnych — głosi m. inn. wspólna
rezolucja LZS-ów — pragniemy wy
chować zdrowych i silnych realizato
rów ogromnych zadań Planu 6-letnie
go na odcinku wiejskim.
W pracy swej wzorujemy Się na
bogatych doświadczeniach komsomol
skiej młodzieży Związku Radzieckie
go, która jest potężną ostoją pokoju
światowego“.
LUBLIN.

W masowej akcji podejmo

wania zobowiązań biorą udział sportow
cy Lubelszczyzny.

Koło sportowe Ogniwo Nr 116 przy

Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Lu
belskiego w Lublinie podjęło zobowiąza-

„pięćsetek".

Wyniki w kat. ponad 350 ccm.: 1) Ży

mirski (Zw. W-wa) — 25:05,3 (najlep
szy czas zawodów),
Kat.)

—

2) Hennek J. (Stal

25:15,4 (obaj na Triumph),

3) Koprowski (Gw. Kr.) na Nortonie —■

26:04,1, 4) Voelnagel (Ogn. W-wa) na
Horę —• 26:25,8. Dąbrowski i Wikaryjczyk nie zostali sklasyfikowani.

Wyniki w kat. do 350 ccm: 1) Bębe-

SANECZKARZE PRZED SEZONEM

Komisja Saneczkorsko - Bobsleighowa
PZN zrzesza 71 zawodników,

których

na podstawie ubiegłego sezonu zaliczo
no do kl. III. Na podstawie wyników te

gorocznych przeprowadzona będzie bar
dziej szczegółowa klasyfikacja (do kl. II

lub I).
Lista klasyfikacyjna obejmuje wszyst

wystąpili w zawodach pod nazwą „Pierw

szy krok zapośniczy".

Kat. do 1 30 ccm — Jankowski Jerzy, dostatecznym przygotowaniem taktycznym,
a następnie słabą dyspozycją strzałową.

Polonia Bytom.

CALI (Kolumbia). La Beach znaj
duje się nadal w doskonałej formie
i przebiegł 100 m w 10,3.
RIO DE JANEIRO. W czasie me
czu lekkoatletycznego Rio de Janeiro
— Sao Paulo da Silva uzyskał na 100
m czas 10,5.

kich zawodników, którzy w ub. sezonie
przynajmniej

jeden raz

brali udział w

zawodach.

Z pośród

71 zawodników

najwięcej

bo 25 reprezentuje ZS Związkowiec, a
następnie

Unię (17),

AZS (1 1) I Spójnię (2).

Włókniarza (16),

nie założenia instalacji świetlnej przysto
sowanej do rozgrywek tenisa stołowego w
Hali Sportowej w Lublinie.
Koło sportowe Spójnia

przy

fabryce

cukierków „Veritas" w Lublinie podjęło

zobowiązanie

produkcji o

zwiększenia

5 proc, przez wszystkich członków koło.
Zobowiązanie zostało wykonane z nad
wyżką.

Koła sportowe Spójni w Biłgoraju pod
jęły usunięcie wszelkich zaległości w pra
cy koła i podniesieniu produkcji o 4 —

proc,

5

przez

wszystkich

członków

kół.

Podobne zobowiązania
podjęły koła
Spójni w Białej Podlaskiej.
ZKS Spójnia w Tomaszowie Lubelskim
postanowiło założyć sekcję bokserską i
uporządkować boisko do
Zobowiązanie wykonano.

czas.
Wyróżniły się z AZS Gruszczyńska i Wę
grzynowicz, która zrobiła w porównaniu
do ub. sezonu duży postęp oraz Rogow
ska (Spójnia)
najlepsza zawodniczka
na sali.
(szor)

NIESPODZIEWANA PORAŻKA
KOLEJARZA W KRAKOWIE
KRAKÓW, 29.10. (Tel. wt.) — Gwardia
Kraków — Kolejarz W-wa 51:22 (19:9). By
walcy na zawodach koszykówki ukuli nowy
termin „desant". Łatwo się domyśleć, że
oznacza on tzw. szybki atak. Gwardzistki
bardzo dobrze przeprowadzały ten „de
sant", a że przy tym dobrze strzelały, toteż
mimo wyrównanej gry, zwyciężyły pew
nie.
Największy udział w zwycięstwie należy
do
Mamińsklęj, zdobywczyni trzynastu
punktów. Pozostałe strzeliły Kowalówka —
8, Ototińska — 4, Kirscho.nek, Popielówna
i Szeligiewicz — po. 2. Dla Kolejarza Jaźnicka — 6, Nowachowicz 5, Kamecka — 3,
Piechotka. V/orewska, Witarska i Kisielew
ska — po 2.
Sędziowali Ejme (tódź). i Głogoszewski
(śl.).
SUKCES SPÓJNI GD. W ŁODZI
tćDŻ, 29.10. (Tel. wl.) ?— Dla publiczno
ści łódzkiej innowacją było spotkanie dru
żyn żeńskich, gdyż dotychczas zespoły
kobiece nie były zaliczane do Ligi. Spotka
nie rozegrane między Spójnią gdańską a
LKS1 Włókniarz zakończyło się zasłużonym
sukcesem koszykarek Spójni 27:21 (13:13).

Śląsk-Wy bizeie
nsi rińęn
GDYNIA, 29.10 (Tel. wł.). W związ
ku z mającym się odbyć w dn. 5 lisiopada meczem międzyokręgowym bokser
skim w konkurencji seniorów i juniorów
Śląsk — Wybrzeże v/ Katowicach i Opo

kapitan sportowy GOZB ustalił na

lu,

stępujące składy:
I
Seniorzy — Justka (Lebiedziński), Kru
I ża (Klajn), Soczewiński, Antkiewicz (Kuź

miński),

Chychla,

Musiał (Krawczyk),

Glonka (Szymański), Groś.
1

Juniorzy — Górski,

Klinkosz,

Boet-

cher, Samulewski, Reinsch II, Zelka, Ku
chorski, Zieliński, Grzegorz.

|

Gdański OZB zwrócił się z prośbą do
PZB o zwolnienie na te zawody pięścia

rzy bioracych udział w obozie kadry na
rodowej. W razie odmowy,

na

Śląsku

• udział wzięłaby tylko drużyna juniorów.
Mecz seniorów byłby prawdopodobnie
odłożony na następny termin. (PZB
uchwalił, aby żaden z pięściarzy nie zo

stał zwolniony z obozu w Czerwieńsku,
przyp. Red.).

piłki nożnej.

BYDGOSZCZ. Sportowcy woj. byd
goskiego podejmują liczne zobowią
zania. M. in. SKS przy szkole ogólnclrształcącej w Tucholi zobowiązał
się otoczyć opieką LZS w Bladowie
oraz zwerbować swoich czlonkôvz do
koła TPPR.

1.
2.
5.
4.
5.
6.

TABELKA
2
AZS W-wa
Gwardia Kraków
1
Spójnia Gdańsk
2
Kolejarz W-wa
2
2
Spójnia W-wa
1
Włókniarz łódź

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

68:51 - “
51:22 ’

21:27

Z inicjatywy ZMP
pnwsisło Imsko
we Wrocławiu

KIELCE.
W czynie październikowym robotnicy cementowni
w Wierzbicy utworzyli koło sporto
we, oraz zobowiązali się do dnia 7 li
WROCŁAW, 29. 10. (Tel. wł.) —
stopada wykonać boisko do piłki rę Młodzież Liceum Komunikacyjnego
cznej.
we Wrocławiu godnie uczcTa 32 rocz
nicę powstania przodującej organiza
cji młodzieżowej świata — bohater
skiego Kcmsomołu. Z inicjatywy
2IMP wybudowano własnymi rękoma
nowoczesne boisko sportowe, które
w niedzielę oddano do użytku, pod
nazwą; Stadion Szkolnego Koła Spor
towego Kolejarz Wrocław. Powierz
chnia boiska wynosi 9.000 m kw.
Stadion składa się z dwu boisk do
1 listopada rozpocznie się na sztucznym siatkówki, boiska do koszykówki i
lodowisku w Katowicach 4-tygodniowy szczyptarniaka, bieżni, rzutni, skocz
kurs dla insruktorów łyżwiarstwa organizo ni oraz jedynego we Wrocławiu tzw.
wany przez GKKF.
„toru przeszkód“.
Na kurs powołane zostały następujące
Na nowym boisku odbyły się w
osoby wysunięte przez Zrzeszenia Sporto
niedzielę pierwsze zawody z udzia
we:
łem SKS, szkoły przemysłu górnicze
Białoruś, Araszkiowicz (Warszawa), Goj.
I
na, Skuliczówna (Kraków), Truszyńska (Poz go z Wałbrzycha, Technicum z Lesznań), Crczykowska (Gdynia). Iwańska (Czę n'cy, MKS Czarni, zawodników Ofi
stochowa). Dryl (Białystok), Terlikowski t cerskiej Szkoły Piechoty i AZS.
Brochowski (Wrocław), Piotrowski, Majda
Po defiladzie sportowców przemó
(Łódź), Wiktor (Poznań), Antosik (Warsza
wił przewodniczący Zarządu Szkolne
wa).
Kierownikiem obozu Jest Staniszewski, go ZMP, kol. Mrozowicz, podkreśla
jąc działalność Komsomołu. Część otrenerem — Anna Bursche - Lindnerowa.
ficjalrtą uroczystości zakończono od
śpiewaniem hymnu młodzieżowego,
RZYM. Consollini pokonał w dy po czym odbyły się zawody lekkoatle
sku Tosiego, uzyskując 53,90. Tosi — tyczne, siatkówki, koszykówki i
51 m.
szczypiorniaka.

Torkacie
kurs
dlo instruktorów
łyżwiarstwa

-

-

Lig« hokejowa
na trawie

POZNAŃ, 29.10. (Tel. wł.) - W niedziel
nych spotkaniach o mistrzostwo Ligi hoke
ja na trawie doszło do niespodzianek.
Niepokonany dotychczas mistrz Polski Zwlą
zkowiec Stella Gniezno stracił pierwsze
punkty w spotkaniu z miejscowym rywalem
Kolejarzem. Mecz, po grze wyrównanej,
zakończył się zwycięstwem Kolejarza 4:3
(2:2), Bramki dla Kolejarza zdobyli Motkowiak — 3, Grotowski — 1. Dla Zw. Stelli
Jan Flinik — 2 oraz Adamski — 1.
Pretendująca do II miejsca drużyna poz
nańskiego Włókniarza przegrała spotkanie
z poznańską Stalą 1:2 (0:1) Odmłodzona
drużyna Stali grała b. ambitnie i wykazała
lepszą dyspozycję strzałową.
Strzelcem
obu bramek byl Reformat. Dla Włókniarza
honorowy punkt uzyskał Kurowski.

Gimnazjalny Klub Sportowy Chrobry Gnle
zno zwyciężył pewnie Budowlanych Biel
sko 4:0 (3:0). Bramki dla zwycięskiego ze
społu uzyskali Olejniak — 3 oraz Adamski
III - 1.
Pismo sportowe ZMP. Redaguje Komitet
Nakładem Spółdzielni
Wydawniczo-Ośwlatowej ..Czytelnik**
Redakcja: Warszavza, ul. Nowogrodzka <ł
Teł.: 8.70-03, 8.70-01, 8.82-51
Administracja:
Warszawa, ul. Wiejska 12.
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PPZ „Ruch", Oddz. w Warszawie,
ul. Srebrna 12, teł.: 804-20 do 25.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Sztab główny ZS Ogniwo 'Gwardio Szczecin w I Lidze
mówi o swych błędach i zaletach
ilkudziesięciu

sekretarzy i ku szkolenia kadr? Zrzeszenie nie oto wych,
należy pracę Zrzeszenia oprzeć
przewodniczących Rod Okręgo
 opieką terenu, nie dało kołom na założeniach Planu 6-letniego.
czyło
wych Zrzeszenia wzięło udział w sportowym moralnej opieki — powie
Przemówienia
członków
prezydium
dwudniowych
obrcdcch
Zarządu dział Dębek.
Kaczanowskiego i Bułcsa
były podsu
Głównego ZS Ogniwo.
mowaniem dyskusji.
Na
zakończenie
i
Referat ideologiczny wygłosił czło- TROCHĘ GORZEJ
obrad zebrani na sali przedstawiciele
Ob. Dołowy, przedstawił kratko sy
• nck prezydium Redy z ramienia ZMP
Rad Okręgowych uchwalili rezolucję. Re
znalazło się obecnie
Serafin. W referacie tym mówca na tuację, w jakiej
zolucja m. in. głosi, że wszyscy dzia
Ogniwo. We współzawodnictwie międzykreślił sytuację międzynarodową, po
łacze, sportowcy - członkowie ZS Ogni
zrzeszeniowym
ZS
Ogniwo
zajmuje
ruszył zagadnienia kadr na odcinku
wo stać będą wiernie w pierwszych sze
kultury fizycznej i sportu oraz korzy obecnie dużo gorszą pozycję, niż w ro regach bojowników o Pokój realizując
ści, jakie wynikają dla polskiego spor ku ub.
zalecenia Biura Politycznego KC PZPR.
Przedstawiciel Ogniwa Bytem uskar
tu z realizacji historycznej uchwały
*
żał się np. że bez wiedzy klubu prze
RZED Ogniwem stoją wielkie i
Biura Politycznego KC PZPR i Planu
prowadzane były pertraktacje,
mające
odpowiedzialne zadania, które
6-letniego.
na celu wcielenie klubu do ZS Górnik.
w okresie najbliższych paru lat
■ Sekretarz Zrzeszenia Guzek scharak
szą zakończyć się pełnym sukcesem.
Łódzkie Ogniwo chciało zorganizowateryzował półroczna działalność obec
Analizując
dotychczasową
działal
wać na terenie Łodzi motocyklowe mi
nej Rady Głównej ZS Ogniwo. W okre
ność Zrzeszenia, jego brakł i niedo
strzostwa Polski na żużlu. Niestety Ra
sie tym do osiągnięć Zrzeszenia należy
ciągnięcia, widzimy jasno popełniane
da Główna Zrzeszenia lakonicznie od
zwiększenie liczby kół ze 197 do 312,
błędy,
które w znacznej mierze
powiedziała odmownie. Rada tłumaczy
które liczą
obecnie ponad 250 tys.
utrudniały umasowienie kultury fi
ła to tym, że impreza nie figuruje w
członków. Wzrosła także liczba klubów,
zycznej i sportu w Polsce Ludowej.
planie na rok bieżący. Negatywno, nie
z 43 do 57. W 458 sekcjach kluby te
R. Zgórecki
zrozumiała
odpowiedź
zniechęcająco
zrzeszają ok. 75 tys. zawodników. Nie
wpłynęła na młodych, pełnych zapału
liczny jest stosunkowo udział kobiet w
działaczy
1
zawodników łódzkiego
pracach Zrzeszenia, gdyż na łączną su
Ogniwo.
mę 300 tys. członków ZS Ogniwo liczy
Przedstawiciel Ogniwa Szczecin wska
zaledwie 16 tys. zawodniczek, z tego 9

K

I

P

Zrzeszenie

W sporcie wyczynowym

ma znaczne osiągnięcia. Do najsilniej
szych gałęzi sportu należą: lekkoatlety

ka (Ogniwo W-wa zdobyło I miejsce w

le sprzętu sportowego. W okręgu szcze
cińskim nie ma ani jednego młociarza,
a Zrzeszenie przydzieliło tom aż 9 mio
tów.

Bukowski z Radomia ostro napiętnodrużynowych mistrzostwach Polski), wio
ślarstwo, sporty motorowe,
pływanie i woł niesportowe zachowanie się publicz
Szowinizm
piłka wodna. W tej ostatniej konkuren ności I kibiców klubowych.

zdobyło mistrzostwo

cji Ogniwo Bytom

1

raz na zawsze należy wytępić.
jako

panuje

Łobu-

wśród członków

Polski na rok bież.

zerkę,

OSIĄGNIĘCIA I BRAKI

wspierających Zrzeszenia należy znisz
czyć.

Poważnym osiągnięciem Ogniwa

jest

Zebrani doszli do wniosku, że trze
Wybudowanie 3 obiektów sportowych,- w ba w Ogniwie zlikwidować przerest klu
większości dzięki pracy społecznej człon bów wyczynowych na rzecz kół sportoków.

KATOWICE, 29. 10. (Tel. wł.) —
Trener PZB, Feliks Sztam, przebywał przez dwa tygodnie na Sląsku,
gdzie czkolił kadrę instruktorską o
kręgu, oraz przeprowadzał treningi z
najlepszymi pięściarzami śląska.
Sztam nie ograniczał się jedynie
do tych dwóch zadań, lecz robił czę
ste wypady w teren i przyglądał się
pracy w wielu klubach. Widział rze
czy dobre i złe. Przed wyjazdem po-

Są to stadiony w Lublinie i Rze

Łączna
wartość
pracy
społecznej
włożonej przy budowie tych obiektów

wynosi ok. 150 mil. zł. Nadto Zrzesze

w

nie rozbudowało

Spóinia-Budowhm 12:8
Brzeziński błysnął formą

Cieplicach własny

ośrodek, szkoleniowy.

Ogniwo liczy obecnie 119 instrukto

rów i trenerów,

których 12 pracuje

z

nad rozwojem członków kół sportowych.
Mimo niewątpliwych osiągnięć praca

Zrzeszenia
posiada jeszcze wiele po
ważnych braków, ujawnionych w krytycz
nych I samokrytycznych wypowiedziach.

Ujawniły się braki w pracy idaowowychowawczej ZS Ogniwo.
Zrzeszenie
w

małym stopniu zrealizowało

uchwałę Biura Politycznego KC PZPR.
Wszyscy stwierdzili, że praco poli

tyczno - wychowawcza

w

Zrzeszeniu

jest niesystematyczna. Wypowiedzi nie
których mówców napiętnowały działal
ność szkodliwych elementów, jakie jeszcze znajdują się w Zrzeszeniu.

Bojowe

przemówienie wiceprzew. Rady Głównej
Bulasa zebrani

soli przyjęli długo

na

niemilknącymi oklaskami.
— Musimy pracować w

myśl tych

założeń, według których kroczą Związ
Musimy zwiększyć pro

ki Zawodowe.

dukcję, — mówił Bułas

—

zapewnić

byt swoim członkom, zwiększyć oszczęd
ność oraz stać się kuźnią nowych kadr.

w

— A tymczasem
szeniu

—

neszym

Zrze

powiedział m. in. — był

wypadek, że jeden z naszych działaczy

przedstawił

komisji finansowej

rachu

nek do rozliczenia, w którym na p:erwszej pozycji znajdowała się wódka. Wy
raz ten ktoś przekreślił i dopisał „ko
lacja".
AKTYW W TERENIE
Bułas zaznaczył również,

że

zbyt

duży nacisk kładzie Zrzeszenie na klu
by wyczynowe.' Ogniwo jest za mało po

łączone z terenem

czego

wynikiem

i

zakładami pracy,

jest

niedostateczna

ilość aktywu społecznego.

Drugiego dnia

poddano krytyce do

tychczasową działalność Rady Głównej,
»zczególnie

Po przerwie Włókniarz przeprowadza

zagrali nadzwy

szereg niebezpiecznych akcji, z których

czaj ofiarnie i losy meczu ważyły się do

jedna zostaje uwieńczona bramką strzela

dzielę, wyłoniły ostatecznie zespół mi ostatniej minuty.
Gwardia wystąpiła do tego spotkania
strzowski — szczecińską Gwardię, któ

ną w zamieszaniu podbramkowym przez

zachodniej

zostały zakończone.

Ostatnie spotkania, rozegrane w nie

miejscowi Włókniarze

na

odcinku

wychowania

Ideologicznego i szkolenia kadr.
— Co zrobiła Rada Główno na odcin

Ftady

Puehara Polski
w Bydgoszczy
i Wrocławiu
W okręgu bydgoskim zakończono
rozgrywki o Puchar Pclski na szcze
blu wojewódzkim.
W finałowym spotkaniu, które od
było się w Rypinie OWKS Bydg. po
kona) Gwardię Rypin 4:0 (1:0), kwa
lifikując się wraz z zespołami TI
Klasy Państwowej — Kolejarz Byd
goszcz i Kolejarz Toruń do dalszych
rozgrywek.
Na stadionie Pafawagu we Wrocła
wlu rozegrany został mecz piłkar
ski pomiędzy Związkowcem Lubań a
Stal Pafawag.
Spotkanie to było finałowym me
czem z cyklu rozgrywek o Puchar
Polski na szczeblu wojewódzkim i
zakończyło się zwycięstwem Stali
4:2 (2:1).

IĘDZYZRZESZENIOWE spotka porządzający silnym ciosem, poko
nie bokserskie w Warszawie nał Mańkowskiego, posyłając go w
2 rundzie do „8“ na deski.
Spójnia — Budowlani, zakończyło
W lekkośrednie.j Grzesiewicz nie
się wynikiem 12:8, Warto było wy
brać się na Wolę, chociażby po to, znacznie pokonał Henczela (B). Grze
aby zobaczyć nową halę Budowla siewicz dopiero w 3 rundzie przeszedł
nych, która niewątpliwie odegra w do gwałtownego ataku 1 zdobył prze
pięściarstwie stołecznym poważną wagę.
rolę.
W średniej Kraus (student istudium
Warto też było zobaczyć kilku bok w. f. we Wrocławiu), wygrał: nieznaserów w akcji, a więc przede wszyst ęznie z Rogalskim (Sp). W 1 runkim Krużę i Brzezińskiego. Kruża dzie Rogalski znalazł się do ,,9" na
miał jednak dużo słabszego przeciw deskach, w drugiej obaj przeciwnicy
nika i trudno coś konkretnego po jednocześnie skontrowali się i padają
wiedzieć o jego formie. Wydaje się na matę. Rogalski pozostał na macie
nom jednak, że Kruża jest w dobrej do „3“ a Krau33 do „8". W rundzie
kondycji.
tej, jak się później okazało, uległ
Brzeziński wypad! bardzo dobrze. poważnej kontuzji ręki Rogalski, któ
Bokser ten zmężniał i jest bardzo ry już od tej chwili nie mógł zdobyć
3zybki, Nasuwa się pytanie dlaczego się na silniejsze ciosy.
W półciężkiej Glęboslci (Śp) wy
nie został on zaliczony do kadry re
prezentacyjnej i nie wyjeżdża na o- grał z Krzemińskim, choć w 2 runbóz do Czerwieńska. Rozmawialiśmy dzie był do „8“ na deskach. W cięż
z n:m i skarżył się, że w Mysłowi kiej Jeż (B) zwyciężył Grosa w 3
cach trenuje zupełnie samodzielnie rundzie przez t. k. o., dzięki lepszej
technice i dłuższym rękom.
bez żadnych wskazówek trenera.
Walki prowadził w ringu Pernak.
Wyróżnili się nadto Izydorczyk,
który, że tak powiemy, posiada „du(kff)
ży ciąg za ciosem"!
Najciekawsza walka, choć nie sto
jąca na wysokim poziomie, odbyła
się pomiędzy mistrzem Polski junio
rów, Krausem, a Rogalskim z Tczewa. Obaj ci bokserzy dysponują bar
dzo silnymi ciosami. Dość powiedzieć,
CZĘSTOCHOWA, 29.10. (tel. wł.).
iż Ręgalski w swej karierze sporto
wej wygrał 61 walk przez k. o.! W W spotkaniu bokserskim juniorzy
czasie walki zdarzył się rzadki wy Częstochowy odnieśli zwycięstwo
padek, gdyż obaj bokserzy jedno 11:9 nad juniorami Warszawy. Mecz
cześnie skontrowali się i obaj padli zgromadził 1 509 widzów, którzy
na deski. Pierwszy wstał jednak Ro ujrzeli wiele ciekawych walk. Nie
galski, a Krause był liczony do „8". które z nich stały na b.' dobrym po
Wyniki: w muszej Justka, po dość ziomie.
dobrej walce, wypunktował Muraw
skiego (Bud.). Decyzja sędziów nie
była jednogłośna.
W koguciej Kruża (Sp) wygrał z
Sobkiewiczem na skutek dyskwali
fikacji w 2 rundzie. W piórkowej
Izydorczyk (Sp) zwyciężył Możdżyńskiego. Możdżyński przez dwie run
dy walczył ospale 1 dopiero w trze
ciej zdobył się na energiczny atak.
W lekkiej Brzeziński wysoko po
konał Serafina (Sp). Brzeziński po
dobał się z uwagi na bardzo szybki
refleks. Prowokował on przeciwnika
do ataków 1 bardzo skutecznie kontrował.
W lekkopółśredniej Żurawski (B)
zwyciężył Sikorskiego. Żurawski w3
rundzie zdradził braki kondycyjne.
W półśredniej Przybylak (Sp), roz-

M

★

(Suchogórski),

muUkoronowaniem zmagań całegd tego
rocznego sezonu Gwardii szczecińskiej

Skowroński, Foryszewski,

SKŁAD ŁODZI
NA MECZ Z TARNOWEM

Kcpitan sportowy ŁOZPN

ustalił na

stępujący skład piłkarskiej reprezentacji

Już w 4 minucie Gwardia zdobywa
prowadzenie ze strzału Piątka, który z

w siatce, przesądzając wynik zawodów.
Do końca meczu zarysowuje się dalsza

Włókniarza

przeboju strzela nie do obrony. Do przer

przewaga Włókniorzy, którzy jednak nig

2:1 (1:0) zapewniając sobie tym samym

wy zaznacza się przewaga gospodarzy,
którzy goszczą wciąż pod bramką Gwar

mogą zmienić wyniku.

było zwycięstwo w Chcdakowie,
pokonała ona miejscowego

gdzie

awans do ekstraklasy piłkarskiej.

Pierwszy raz w dziejach piłkarstwa
Młody zespół Gwardii, który ambit dii. Tylko dzięki wielkiej przytomności
polskiego Pomorze Zachodnie będzie re
nie walczył o zaszczytny awans, spotkał doskonale usposobionego Paździewskiego
prezentowane w ekstraklasie piłkarskiej.
najcięższego przeciwnika właśnie w de Gwardia utrzymuje wynik.
Jest to niewątpliwie duży sukces dla
młodego zespołu Gwardii, jej
trenera
Czyżewskiego i kierownika sekcji por.

Szleifera, znanego sędziego piłkarskiego.
Awans Gwardii do I Ligi przyczyni się

dzielił się z nami swymi spostrzeże
niami.
— Na Śląsku znajduje się naj
lepszy materiał na pięściarzy — opowiada Sztam. — W wielu klu
bach widziałem młodych, zdrowych
chłopców, posiadających doskonałe
warunki fizyczne, wrodzony silny
cios, a przede wszystkim zamiło
wanie do boksu. Z taką młodzieżą
można by wiele zrobić. Niestety wie
lu działaczy i instruktorów popeł
nia zasadnicze błędy, które mszczą
się i hamują rozwój pięściarstwa
wyczynowego.
,,
— Działacze ci są krótkowzro
czni, upajają się chwilowymi suk
cesami swych pupili, a nie zwraca
ją uwagi na przyszłość. Pięściarzy
szkoli się w wielu wypadkach skró
coną metodą, rozwijając ich natu
ralne zdolności tylko w jednym kie
runku. Na przykład pięściarze o
długim zasięgu ramion kształci się
wyłącznie w walce na dystans.
— Działaczom chodziło o to, by
ich pięściarz w najkrótszym czasie
mógł wystąpić w ringu w walce o
punkty z perspektywą zwycięstwa.
Takiemu szkoleniu trzeba położyć
kres, gdyż później na naukę od
podstaw jest za późno.
— Pewną przeszkodą w pracy
jest brak w wielu klubach dostate
cznej ilości sprzętu, nadającego się
do użytku. Rękawic jest stanowczo
za mało.
— Trzeba również — powiedział
nam Sztam — zorganizować dla
kadry instruktorów okręgu co naj
mniej
14-dniowy skoszarowany
kurs unifikacyjny, celem ujednoli
cenia systemu nauczania. W tere
nie spotkałem się z wieloma meto
dami treningu.

zaprenumerować można no rok 1951

na

stanie w dniu 1

listopada w Tarnowie.

dzielniach FPK „Ruch",

Włodarczyk,

Ponadto wpłaty na prenumeratę przyj

Kopaniewski, Pietrzak, Urban, Sołtyszew

mują wszystkie Urzędy i A.gencje Poczto

ski, Hogendorf, Baran, Szymborski, Pat-

we w kraju, Kluby Międzynarodowej Pra
sy i Książki i księgarnie „Domu Książki".

Szczurzyński- (Komar),

kolo, Paceś.

Walka w muszej między mistrzem
Polski juniorów Drogoszem (Cz) a
Zapolskim zakończyła się po cieka
wym przebiegu zwycięstwem Drogo
sza. W koguciej Katana (W) odniósł
zwycięstwo nad Niegutem. W piór
kowej Łapucha (Cz) pokonał Rosiaka
przez t. k. o. w 2 r. W lekkiej I Jachimowicz odniósł zwycięstwo nad
ambitnym 1 wytrzymałym Wyglińskim. W lekkiej II Borkowski (W-wa)
zremisował z Kozą. W lekko-półśredniej Riabow (Cz) poddał się w
2-gim starciu Błachowk Walka w pół
średniej między Pydą (W-wa) a Luzańczykiem (Cz) zakończyła się już
w pierwszych sekundach na skutek
odniesienia przez Luzańczyka kontu
zji luku brwiowego.
W lekko-średniej Wodecki (Cz)
zwyciężył Kosińskiego. W średniej
Malarzek
(W-wa)
wypunktował
Zwierzchowskiego, w półciężkiej Mi
chała (Cz) wygrał z Królczaldem.
Warszawa była osłabiona brakiem
Kozła w półciężkiej, który kontuzjo
wał rękę.

Sędziował w ringu Zawadowski,
na punkty Kubiak — obaj z Łodzi.

(Ga)

CzKSDpismn sfidsieskie

półfinałowy mecz o Puchar u każdego przewodniczącego zakładowe
Miast z Tarnowem, który rozegrany zo go Kola TPPR lub bezpośrednio w Roz

Łodzi

nad murem graczy i pomimo rozpaczli
wej interwencji bramkarza grzęźnie ona

z Warszawą 11:9

UWAGA!

Dalsze ataki gospodarzy

Fiątek, Bonazzo.

Juniorzy Częstochowy

UWAGA!

Dąbrowskiego.

ra awansuje do I Ligi, oraz dwa ze w składzie, który zresztą nie ulegał po załamują się na obronie lub zostają zlik
społy: Kolejarz Świdnica i Kolejarz ważniejszym zmianom prawie przez cały widowane przez bramkarza Gwardii. W
17 minucie gry za faul na Foryszewskim
Ostrów, które muszą powrócić do kla sezon:
Paźniewski, Stachewski, Maruszkie- sędzia Orłowski dyktuje rzut wolny z
sy A.
wicz, Stefanik, Sawicki, Boroń, Wielga 20 m. Skowroński przenosi lekko piłkę

w poważnym stopniu do popularyzacji
piłkarstwa
w
województwie szczeciń

by podnieść boks Slqska

szowie oraz pływalnia w Cieszynie.

tylko

Rozgrywki piłkarzy II Ligi w gru cydującym meczu w Chodakowie, gdzie
pie

zał dowody złego planowania w rozdzia

tys. w kołach.

y

Rozgrywki grupy zachodniej ukończone
Kolejarze Świdnicy i Ostrowa wracają do klasy A

PRZEŁOŻENIE BIEGÓW AZS

Z powodu wyjazdu lekkoatletów AWF

©

Na Śląsk trzeba rzucić sprzęt strony i w przyszłym sezonie będzie rów
w dostatecznej ilości i jako- norzędnym partnerem dla rutyniarzy z

©

Należy przeprowadzić kurs
unifikacyjny dla instrukto-

rów.

©

Zwołać instruktorów, trene
rów 1 działaczy na naradę ro
boczą 1 wytknąć im dotychczaso
we błędy w pracy.

j. b.

O BS Ligt}

Gwardia Wrocław
Mje Bawełnę 1<:2
WROCŁAW, 29.10 (Tel. wł.). W me
czu

12 listopada br. na godz. 10.

na

dzień

o

wejście do II Ligi wrocławska

Gwardia pokonała łódzką Bawełnę 14:2.

Kasperczak wygrał z Anielakiem, Kargol przegrał z Szalińskim, Symonowicz
pokonał Irganga, Kaflowski wygrał z Ko

wolskim, Kula pokonał Raczyńskiego,
Krasek zwyciężył w I r. na skutek dy
skwalifikacji Hazego, Urbanowicz wygrał

★
«
ŁÓDŹ. — W Łodzi rozegrany został mect
piłkarski o mistrzostwo II Ligi między Wi
dzewem a Kolejarzem ze Świdnicy. Zwy
ciężyli łodzianie 3:2 (1:1). Bramki zdobyli
dla zwycięzców Wiernik — 2 i Pawlikow
ski — 1, dla pokonanych Kozubek. Sędzio
wał Hinz z Gdańska. Publiczności 1.500.

. Mecz nie ciekawy. Do przerwy gra była
równorzędna. Po zmianie stron łodzianie
przeważali, zdobywając ostatecznie dwa
cenne punkty.

★
KATOWICS. — 9tal Sosnowiec — Związko
wiec Radom 5:2 (0:0). Bramki dla Stali:
Strzykalski, Macuga, Wieczorek, Cholewa,
Powała. Dla Związkowca Czachor — 2.
GDYNIA. — Budowlani Gdańsk — Kole
jarz Toruń 0:1 (0:1). Wynik nie odzwiercie
dla przebiegu gry. Gospodarze przez peł
ne 90 min. mieli przewagę. Ich napastnicy
jednak licytowali się wzajemnie w niecel
nych strzałach. Jedyną bramkę dla gości
strzelił w 42 min. Kossobudzki z wolnego.
Sędziował wzorowo Seichter z Krakowa.
Widzów 6 tys.

w. o., gdyż Bawełna nie miała półcięż

*

kiego, Klimccki znokautował w I r. Fa-

lęckiego. W ringu walki prowadził Gro
nowski, punktowali Matura (Śląsk), Ma
ciejewski (W-wa) i Suszczyński (Poznoń).
W Gwardii najlepiej walczyli Kasper

czak, startujący po dłuższej przerwie,
Kaflowski i były zawodnik wrocławskiej
Legii — Kula.

POZNAŃ. — Kolejarz Bydgoszcz — Kole
jarz Ostrów 2:1 (1:0). Kolejarz ostrowski
zaprzepaścił ostatnią szansą uratowania
slą przed spadkiem, przegrywając z Kole,
jarzem Bydgoszcz po słabej grze 1:2 (0:1).
Bramki dla bydgoszczan strzelili: Andrze
jewski i Nowak po 1, dla gospodarzy Tor
wacki.

W zespole łódzkim do

brze wypadli Szaliński i Anielak. Pozo

stali bardzo słabi.

Pogrom
Gwardii
koszalińskiej
LUBLIN, 29.10. (tel. wh). OWKS
Lublin — Gwardia Koszalin 16:0.
Pięściarze lubelskiego OWKS poko
nali drużynę Gwardii Koszalin 16:0
w meczu o wejście do II Ligi. Wy
nikli: (gospodarze na I m): Kukier
wygrał z Bogutą, który poddał się w
I r., Kołodyński wypunktował PiszczyńSkiego, Matloch wygrał z Gra
czykiem, Makar wypunktował Bazar
nika, Zieliński wygrał na skutek dy
skwalifikacji z Marczewskim w 2 r.,
Trzęsowski pokonał Maciejewskiego.
Ostrowski wygrał z Wierzbowiczem,
Stec zmusili do poddania się Jarmu
łowicza wir.
Sędziował w ringu Klapszak (Sl.),
Markowski (Sl.), Ajewski (W-wa) oraz Tkocz (Sl).
Faworytem spotkania była druży
na gospodarzy. Ale nikt nie liczył
się z tak wysoką przegraną drużyny
koszalińskiej. Pięściarze Gwardii Ko
szalin zawiedli całkowicie. Poza am
bicją i twardością, goście nie po
trafili wykazać się innymi zaletami.
Miejscowi, mimo wysokiego zwycię
stwa, również nie zachwycili. Naj
lepsze walki stoczyli Matloch z Gra
czykiem i Ostrowski z Wierzbowi
czem. Matloch miał początkowo trud
ności z Graczykiem, który celnie kon
trował, rewanżując się za ciosy
Matlocha. W 2 r. przeważał Matloch,
który systematycznie atakował żołą
dek i szczękę przeciwnika. 3 runda—
to zdecydowana przewaga pięściarza
lubelskiego. W półciężkiej Ostrowski
sprawił niespodziankę, wygrywając
z Wierzbowiczem Walka ciekawa,
prowadzona w żywym tempie.

które miały odbyć się w niedzielę, 29
Biegi przełożone zostały

ekstraklasy.

ści.

do Wrocławia, AZS odwołał biegi leśne,

bm. w Akademii WF.

skim. Mamy nadzieję, że GwardiG zaprą
zentuje się w I Lidze z jak najlepszej

^Reasumując;

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

TABELA GRUPY ZACHODNIEJ
Gwardia Szcz.
18
26
Stal Sosn.
13
24
Ko'ejarz Bydg.
18
22
Włókniarz Chodaków 18
21
Włókniarz Widzew
18
1»
Kolejarz Toruń
*8
19
Budowiani Gdańsk
18
19
Związkowiec Radom
18
11
Kolejarz Świdnica
18
10
Kolejarz Ostrów
13
9

43:28
46:30
48:41
45:52
40:57
28:29
32:40
51:44
21:45
23:44

Budowlani-Ogniwo
6:2
na macią
Zapaśnicze spotkanie o drużynowe mi
strzostwo okręgu warszawskiego, które od
było się w ub. sobotę w pięknej, nowowy
budowanej hali Budowlanych zakończyło
się zwycięstwem gospodarzy nad zespo
łem Ogniwa 6:2.

Sensacją zawodów była porażka wiceml
strza Polski świętulsklego w walce z mło
dym, dobrze zapowiadającym się Pawłów
skim. Walka staia na dobrym poziomie
technicznym, cechowała ją niezwykła za
ciętość. śwlętulski trzykrotnie atakował
prreciwnika suplessem. Trzykrotnie Paw.
Iowskiemu udało się wyjść cało z opresji.
Przy czwartym ataku Świętulskiego, rów.
nleż suplessem. Który jest jego najsilniej,
szą bronią — Pawłowski skontrował I po.
łożył go na łopatki.
Zwycięstwo Budowlanych Jest zasłużone,
aczkolwiek za wysokie. Zawodników Ogni,
wa w tym dniu prześladował wybitny pech,
śwlętulski, Matuszczak i Ruszklewlcz prze,
grali raczej z powodu własnych błędów,
aniżeli wyższości przeciwników.

Należy jednak podkreślić, że zawodnicy
Budowlanych wystąpili na matę dobrze
przygotowani. Najbardziej pocieszającym
zjawiskiem w tych zawodach byio to, że
wśród walczących przeważała młodzież.

Wynik walk (na pierwszym miejscu Ba.
dowlani:) Marciniak zdobył punkty walko
werem wskutek nadwagi przeciwnika. W
walce towarzyskiej położył na łopatki Per
czyńskiego w 1 min. 40 sek. Na skutek nie
dopuszczenia przez lekarza Kruczkowskie
go — Kacperski zdobył punkt dia Ogniwa.
W walce towarzyskiej Kacperski został po
konany przez Paleja.

Pawłowski w 7 min. położył na łopatki
śwrętuiskiego. Kaczmarczyk wygrał z Źuławnłkiem^ Dąbrowski pokonał MatuszczaTABELA
ka. Maliszewski zwyciężył na punkty Ko
O WEJŚCIE DO II LIGI BOKSERSKIEJ
sińskiego. Krzyżańskl poniósł porażkę w 4
OWKS Lublinianka
4
6:2
41:23 min. z Książkiewiczem, Zięba odnosi suk
Bawełna Łódź
4
4:4
26:38 ces, wygrywając w 4 min. z mistrzem War
Gwardia Wroclaw
2:4
3
27:21 szawy, Ruszkiewiczem.
Gwardia Koszalin
2:4
18:50
5
itp.

PRZEGLĄD SPORTOWY

Str. ö

Komsomol duszą sportu
Skarbnica wielkich doświadczeń
L

eninowsko

-

Co roku bardziej rozwija się pie
kraju, podnosi się i rozszerza ma sza, wodna, narciarska i rowerowa
sowa praca w dziedzinie kultury fi turystyka, która jednocześnie stano
wi znakomity sposób treningu, do
zycznej i sportu.
świadczenia kulturalnego i jest
W ciągu ostatnich osiemnastu lat
świetną drogą do poznania własneponad dwadzieścia milionów ludzi
wykonało normy wszechzwiązkowej go kraju.
Leninowsko - Stalinowski Komsoodznaki sportowej G. T. O. (gotów
mol
prowadzi olbrzymie prace w
do pracy i obrony ZSRR). Około
trzech i pół miliona radzieckich fiz- dziedzinie umasowlenia i ulepszenia
kulturników zajmuje się lekkoatlety ruchu kultury fizycznej w kraju.
ką. Jest to jeden z najbardziej maso
W postanowieniach KC WKP (b)
wych aspektów sportów ZSRR.
27 grudnia 1948 roku uchwalono na
stępujące giówne zadania:

stalinowski wspaniałym wzrostem kultury w

KOMSOMOL jest wiernym po
mocnikiem Partii Bolszewickiej we
wszystkich dziedzinach budownic
twa gospodarczego, kulturalnego i
w utrwaleniu obrony Związku Ra
dzieckiego.
W Związku Radzieckim Komso
mol, nazywany jest „duszą ruchu
sportowego" i to jest określenie
słuszne. Od pierwszych lat powsta
nia Komsomol jest inicjatorem ma
sowego ruchu sportowego, a Komso
molcy — organizatorami, kierowni
kami kolektywów kultury fizycznej,
aktywistami sportu.
CEL — JASNY

Już w pierwszych latach powsta
nia Państwa Radzieckiego w posta
nowieniach III Zjazdu Komscmolu
(1920 r.) opracowanych przy udziale
W. I. Lenina, zostały sformułowane
podstawowe cele i zadania wychowa
nia fizycznego młodzieży... „Wycho
wanie fizyczne ma na celu:
©przygotowanie młodzieży do
działalności twórczej,
©do obrony socjalistycznej Ojczyzny.
Zjazd podkreślił jednocześnie doniosłą rolę wychowania komuni
stycznego młodzieży w dziedzinie
kultury fizycznej. Na ostatnich Zja
zdach* poświęcono również wielką
uwagę zagadnieniom pracy w dzie
dzinie rozwoju kultury fizycznej.
Dokładnie określone są obowiązki
komsomolców w zakresie wychowa
nia fizycznego w programie i usta
wie WLKZM, które dobrze zna i wy
pełnia każdy komsomolec.
Z inicjatywy komsomolców w
1931 r. została opracowana i wpro
wadzona w życie odznaka GTO.
Komsomolcy są aktywnymi organi
zatorami prac w zakresie kultury
fizycznej wśród mas robotniczych,
wśród młodzieży wiejskiej, w szko
łach, w szkołach zawodowych i in
stytutach.
Z szeregów komsomolców wyszły
tysiączne rzesze wybitnych sportow
ców, setki mistrzów, rekordzistów i
czeanpionów Związku Radzieckiego,
dziesiątki tysięcy wykładowców, tre
nerów, Instruktorów społecznych kul
tury fizycznej.

PRZODOWNICY SPORTU

Związek' Radziecki liczy powyżej
pół miliona ludzi, należących do
pierwszej i drugiej grupy sportow
ców tysiące spośród nich wyróżnia
się tytułem mistrzów sportu; najwy
bitniejsi otrzymali tytuł zasłużone
go mistrza sportu.

Wzmożenie masowego ruchu kultu
ry fizycznej w kraju, podwyższenie
poziomu sportu wyczynowego i na
tej bazie osiągnęli radzieccy spor
towcy triumfy w głównych dziedzi
nach sportu.

umocnienie zdrowia, rozwoju fizycz
nego i wychowania radzieckich lu
dzi.
W Polsce Ludowej, uwolnionej od
kapitalistycznego ucisku, dzięki zwy
cięstwu Armii Radzieckiej nad fa
szyzmem, zaczyna się również roz
wijać i krzepnąć masowy ruch kultury fizycznej.
W organizacji i w stylu pracy Ko
mitety
Stowarzyszenia Sportowe
w Folsce wzorują się na doświadczę
niu ruchu kultury fizycznej ZSRR—
kraju przodującej kultury fizycznej
świata.
Wychowanie fizyczne w Polsce Lu
dowej jest wielką troską państwa,
sport w Polsce stał się dostępny dla
szerokich mas pracujących.
Hasło Radzieckich Komsomolców
— „Każdy komsomolec sportow
cem", podchwycone jest przez zetem
powców.
Ogromne doświadczenia Kom-omo
łu wprowadza przodująca młodzież
polska do swojej codziennej walki o
kulturę fizyczną.

Śladami komsomołu
Sportowcy radzieccy nieustannie
Te historyczne postanowienia sta
doskonalą swoje umiejętności, po nowią dowód ogromnej troski, jaką
Hrfch, Hoch, Hoch! Brawo Ademnażając sportową chwałę Ojczy- przejawia Wielki Wódz Narodów
nouer — to jest już prawie tak jak
zny.
ZSRR, Generalissimus Stalin, Bolsze
na olimpiadzie berlińskiej
W. Z.
Rys. Eryk Lipiński
W rozlicznych rodzajach sportu, wieka Partia i Rząd Radziecki — o
a specjalnie w gimnastyce sportowej, w pływaniu, atletyce i lekko
atletyce, piłce nożnej, koszykówce,
siatkówce, łyżwiarstwie, w strzelec
twie, szybownictwie i spadochro
niarstwie, w grze w szachy, spor
AK donoszą do „Gazety Pol
towcy radzieccy osiągnęli najwięk
skiej“ w Paryżu, miejscowe wła
sze powodzenie, zwyciężając nieje
PRASIE sportowej („Sport"
bardziej precyzyjny motor fabry
Wracając do zasad nowoczesnego
dze policyjne w Lille zakazały
dnokrotnie silniejsze
zagraniczne
Nr 36, 37) omawiano ostat
czny. Stąd wniosek, że warunkiem
treningu biegowego należy zazna
działalności 5 klubom PZPN.
drużyny.
nio nowe zdobycze w biegach lek powodzenia w biegach, zwłaszcza
czyć, że każdy trening b egowy
Kluby te („Orzeł" Bniay, „Ny
Daleko za granicami ZSRR znane
koatletycznych, opierając się na
średnich i długich, jest takie przy
ćwiczy cały organizm, wszystkie
sa“ Libercourt, „Huragan" Ostrisą nazwiska radzieckich sportow doświadczeniach mistrzostw Europy
gotowanie „motoru1“ ludzkego do
jego układy jednocześnie, że obok
court, „Bałtyk" Billy Montigny i
ców, mistrzów Europy 1 świata: łyżw Brukseli.
wysiłku, ażeby wszystkie jego czę
elementu wytrzymałości i szybko
„Olimpia" Solitude) posiadają peł
wiarki Marii Isakowej, dyskobolki
ści pracowały jak najbardziej har
ści, należy największy nacisk po
Zacznijmy od biegów długich, któ
ne prawo do działalności i zareje
Niny Dumbadze, miotaczkj kulą Ta
monijnie i wydatnie, ażeby „motor
łożyć na wytrenowanie tempa da
re obecnie wykazują tak znaczną
strowane są w legalnym., uznanym,
tiany Sewriukowej, sprinterki Eugegrał" jak należy.
nego dystansu. Obecnie dla osiąg
poprawę wyników. Istotna przyczy
przez władze francuskie PZPN.
fiii Seczenowej, Mikołaja Karakuło
nięcia jak najlepszych wyników,
na tej poprawy leży ne w zmianie
Rozporządzenia lokalnych władz
UKŁAD KRĄŻENIA...
wa, Sanadze i długodystansowca
nie można ograniczać tren ngu wy
taktyki, bądź stylu. Właściwą przy
policyjnych,
zakazujące powyżej
Wielką
rolę
odgrywa
tutaj
spraw

Wanina, boksera Mikołaja Koroliełącznie do opanowania pierwszych
czyną jest inny, niż przed tym, spo
wymienionym klubom działalności
na praca całego układu krążenia,
wa, atlety Nowaka, wieloboistki
dwóch elementów, powinno bowiem
sób treningu — taicie wytrenowa
(rozgrywek) nie mają żadnego upon eważ na nim spoczywa naj
Aleksandry Czudiny, oszczepniczki
się zwracać uwagę przede wszyst
nie organizmu, że potrafi on wy
zasadnienia prawnego i wydane zo
bardziej
odpowiedzialna
część
za

Natalii Smirnickiej i innych. Nieje
kim na jak największe opanowanie
trzymać przez cały dystans ostre
stały bez podania motywów.
dania — dostarczenie dostatecznej
dnokrotny tytuł mistrza świata wy
szybkiego tempa danego dystansu.
tempo, niezbędne dla osiągnięcia
Ilości tlenu do rekordowo pracują
Wśród młodzieży panuje wielkie
walczyli siatkarze.
zawrotnych wyników.
cych mięśni przez cały czas trwa
oburzenie, wielu nie rozumie dla
Wszyscy oni to synowie i córki
nia wysiłku, gdz e zapotrzebowanie 100 STUMETROWEK zatopka
czego „policja nie pozwala nam
NIE TYLKO NOGI
Na tle tych rozważań staje się
Leninowsko - Stalinowskiego Komna tlen w stosunku do stanu spo
grać w piłkę". Oburzenie panuje
Organizm stanowi jedną całość,
jasne, że tylko Zatopek, który bez
somołu, wychowankowie Stalinow
czynkowego, wzrasta wielokrotnie
również wśród szerokiej opinii pu
dlatego też całkowicie mylne jest
skiego społeczeństwa.
i bardzo gwałtownie. Tutaj każde, . chwili przerwy przebiega. 100 stublicznej.
*•
mniemanie, że biegamy tylko przy
mertrówek, a więc sprintem 10 km,
nawet chwilowe^ najmniejsze nie
- Zakazanie działalności’ 5 klubom
ZWIĄZKU RADZIECKIM upomocy nóg, stosując ten lub ińfty dociągnięcie, każda drobna usterka,
może doprowadzić organizm do ta
PZPN na Nordzie i Pas-de-Calais
prawia się ponad czterdzie
styl itp., ponieważ równie ważną, a natychmiast czyni duży wyłom w
kiej sprawności i wydolności, że na
nie ma rzeczywiście żadnego uza
LATACH powojennych rów
ści rodzajów sportu, nie mówiąc nawet
o
jeszcze ważniejszą rolę dla
zawodach te 10 km są dla niego
subtelnej harmonii pracy organisadnienia prócz—świadomych szy
nocześnie z powstaniem i licznych masowych, ludowych ćwi uzyskania szczytowego wyniku, ma
„średnim dystansem", który prze
zmu.
kan, podjętych wskutek tego, że
rozwojem gospodarki narodowej
1
do spełnienia reszta organizmu, a
czeniach
fizycznych i grach.
biega „lekko" w czasie poniżej pół
Zaburzenia te występują w tych
szowinistycznym
elementom fran
przede wszystkim układ krążenia,
godziny. Ma się rozumieć, że dla
wypadkach nagle, niekiedy z przecuskim, jak i obozowi reakcji mioddychania i układ nerwowy, jak
rozwinięcia takiej szybkości, musi
możną siłą w postaci duszności,
kolajczykowsko-andersowskiej nie
również harmonjna współpraca
szybko „przebierać nogami" —stąd
sztywności mięśni itp. przykrych
w
smak jest to, że robotnicy pol
pomiędzy nimi.
krok Zatopka jest stosunkowo kró
objawów, które od razu niweczą
scy mogą uprawiać sport pod wła
Przyjęto porównywać organizm
tki, lecz pełen dynamiki, stąd Za
cały wysiłek zawodnika. Sprawa
snymi barwami narodowymi.
topek zasadniczo nie biega „z pię
ludzki do motoru. Organizm biega ta w zagadnieniu treningu stoi bez
cza zaliczałby się, oczywiście, do
ty", a przynajmniej nie rzuca się
sprzecznie na pierwszym miejscu.
motoru wyścgowego. Naiwne wy
to tak w oczy, jak u innych „kla
Należy do tego dodać, że należy
ZIEN 15 października był głów mobilizację swych członków do Mar
dało by się, gdyby ktoś uzależniał
sycznych długodystansowców", nie
te wyćwiczenie organizmu jest
nym dniem organizacji Marszów szów. Jako przykład godny naślado
uzyskanie rekordowej szybkości ta
sprawą bardzo trudną, trwającą la wyłączając samego Reiffa (zainte
Jesiennych, które w br. kontynuo wania może posłużyć ZKS Stal Pakiego wyścigowego motoru wyłącz
resowanych odsyłam do przejrzenia
ta. Wiąże się ono ściśle z takimi
POTKANIA piłkarskie o puchar
wane będą do 5 listopada br.
fawag, który zmobilizował do Marnie od sposobu poruszania się kół,
zdjęcia z biegu na 5 km z mi
subtelnośc ami treningu wyczyno
ZSRR dobrnęły już do półfina
Według dotychczasowych meldun szów 9.851 uczestników.
kształtu karoserii itp. Każdy zaś
strzostw w Brukseli w „Przeglą
wego, jak np. osiągnięcie szczyto
łów. Po zaciętych walkach ćwierćfi
ków z całego kraju, do chwili obec Natomiast liczący 900 członków
wie — i co do tego nie ma dysku
dzie Sportowym" Nr 72 z 11. 9. nałowych wyłoniono półfinalistów,
wej formy na czas najważniejszych
nej wzięło udział w Marszach Szla ZKS Kolejarz z Leszna k/Poznania
br.).
sji — że zasadniczym warunkiem
zawodów itd. Sprawę tę wikła jesz
którymi są: Dynamo Moskwa,
kami Zwycięstw przeszło milion u- wystawił do Marszów tylko 10 za
rozwinięcia i utrzymania znacznej
cze to, że zagadnienie wydrenowa
W biegu Zatopka nie ma specjal CDKA, Spartak Moskwa, i Skrzydła
czestników. Jest więc już pewne, że wodników. Przykład ten najlepiej
szybkości jest przede wszystkim s'_
nia układu krążenia jest nierozer
nej taktyki, jego niezawodną tak Sowietów Kujbyszew.
zeszłoroczny
rekord startujących ilustruje różnicę w pracy klubów.
ła motoru, a potem dopiero wszel
walnie i ściśle sprzężone z dwoma
tyką jest szybkie tempo, tempo no
W półfinale spotkają się CDKA i
(1.026.000) zostanie pobity. Mimo
kie inne szczegóły techniczne.
innymi układami; nerwowym i mię
kautujące. Tutaj nie chodzi o este Spartak po zwycięstwie nad Zeni
W związku z trwającą jeszcze w
tak poważnego sukcesu organikapyjśniowym.
tykę ruchu, lecz wyłącznie o szyb tem Leningrad 3:1 oraz Skrzydła So
dalszym ciągu akcją Marszów, Głów
DZIWACZNE POGLĄDY
nego tej wielkiej imprezy, będącej
kość, szybkość,' która nie uznaje wietów i Dynamo Moskwa, które po
ny Komitet Kultury Fizycznej zwra
I
właśnie
w
treningu
sportowym
...I UKŁAD NERWOWY
wspaniałą manifestacją serdecznych
zmęczenia, gdzie biegacz upaja się konało Lokomotiv po dogrywce 3:2.
ca uwagę wszystkim organizacjom
najczęściej się o tym wszystkim
Układ nerwowy jest tym orga
uczuć do Ludowego Wojska Polskie
własną szybkością, gdzie druga po W normalnym czasie wynik brzmiał
sportowym, zrzeszeniom i klubom,
zapomna,
dlatego
też
spotyka
się
nem, który w zagadnieniu trenin
go, manifestacją przyjaźni dla Wiel
łowa biegu jest szybsza, niż pierw 1:1 (0:1).
aby kontynuowały akcję Marszów z
rozmaite
dziwaczne
poglądy,
że
wy

gu
spełnia
doniosłą,
a
tale
mało
dokiego Związku Radzieckiego — były
sza i gdzie wbrew wszelkim daw
Półfinały odbędą się 31 bm. i 1 li
niesłabnącą energią. Należy przy
nik w biegu zależy od takiego, czy
cenaną -rolę, kierowania układem
W terenie pewne niedociągnięcia.
nym
zasadom,
najszybszy
jest
osta
stopada,
finał zaś 5 listopada.
tym zwracać baczną uwagę na ści
innego kroku, pracy rąk, trzyma
ruchu, warunkującym utrzymanie
Za małą aktywność wykazał AZS, słe wykonanie instrukcji, odnoszą
tni kilometr — niezawodna, nokau
nia tułowia, klimatu itp.
właściwego tempa biegu. Co wię
tująca broń, jeśli by ktoś drugi po
który był zbyt słabo reprezento cych się treningów uczestników, baPamiętajmy, że n ezbędnym wa
cej, układ ten koordynuje i kieru
wany. Równie słabo liczebnie star dań lekarskich i samej oprawy zetrafił utrzymać się z nim do ostat
runkiem wyniku w biegach jest
je pracą wszystkich pozostałych uniego kilometra.
towali w Marszach przedstawiciele wnętrznej imprezy.
przede wszystkim zdrowy i spraw
kładów i jest tym doświadczonym
naszego sportu wyczynowego. Do
ny „motor" ludzki, mogący praco
Tak więc tajemnicą wyniku bie
kierowcą wozu wyścigowego, któ
Dotychczasowe osiągnięcia w tej
skonale natomiast wypadł start
W ramach mistrzostw tenisowych
wać przez dłuższy czas na najwię
ry wie, jaką należy rozwinąć szyb
gaczy na średnie i długie dystan
wielkiej imprezie są niewątpliwie du.
młodzieży szkół podstawowych i
kszych obrotach, właściwych dla
kość po starcie, jak utrzymać pro
se. jest zdrowy organizm, który po Zrzeszenia Sportowego Spartak nie
że, należy więc starać się, aby akśrednich.
danego dystansu. Należy też mieć
wadzenie, jak zahamować na wira zwala na przeprowadzenie bardzo spodzianką była porażka Ozierowa z
cja Marszów była kontynuowana z
na uwadze, że motor ten ma subtel
żu lub uniknąć zderzenia i jak do
forsownego treningu tempowego i Andrejewem. Ozierow przegrał w fi
Nie wszystkie kluby związkowe u- niesłabnącym natężeniem do 5 listo
nale 4:6, 3:6, 6:3, 2:6.
ną budowę, bardziej zawiła, niż najdać gazu na finiszu.
szybkościowego.
jmały przeprowadzić odpowiednią pada br.

W

Żelazna kurtyna
idzie w gtrą

Jedyna tajemmca - zdrowie

Piękna i słodka
Francja •••

J

W

Marsze Jesienne irwajq
Zeszłoroczny rekord pobity

Półfinały
Pucharu ZSRR

S

Ozisrow przegrał
z Andrejeweni

Sztafeta triumfu i pokoju

Według wszelkich prawideł drużyny
Belgii i Anglii powinny być zdyskwalifi
kowane.
Jednakże komisja sędziowska
zdecydowała powtórzenie przedbiegu.

(artykuł z miesięcznika ZSRR
„Wychowanie Fizyczne i Sport“)

Karakułów stal blady Jak ściana. Nie
wiedział co czynić. Był wychowany mię
dzy uralskimi
metalurgami, prostymi,
uczciwymi ludźmi, znającymi co to jest
honor robotników. Te zalety radzieckich
ludzi tkwiły w nim i teraz patrzył bez
radnie na gniewnego Sanadze, pomruku
jącego Suchariewa, zdenerwowanego Kaliajewa.

(Dokończenie)
OZPOCZĄŁ się przedbieg. Suchariew
wystartował bardzo lekko, pięknie
przebiegł swój odcinek i pałeczkę prze
jął Kaliajew, najmłodszy uczestnik szta
fety, wstępujący dopiero na wielką are
nę sportową. Kaliajew niezbyt dokładnie
przejął pałeczkę i aby to nadrobić, biegł
w błyskawicznym tempie. Zmiana z Sana
dze i bieg rozpoczął pełen temperamen
tu sprinter, specjalista od biegu na wi
rażu. Sanadze biegi wspaniale, minął Bel
gów i Anglików.
Belg zobaczywszy, że drużyna ZSRR
Jest na przodzie, wpadł na niegodny
sportowca pomysł, skrócenia trasy. Oko
liczności ku temu były sprzyjające, bo po

R

pierwszym torze nikt nie biegł. Belg na
wirażu z drugiego toru wbiegł na pierw
szy. Anglik, zachwycony pomysłowością
„kolegi" z trzeciego toru przebiegł na
drugi. W ten sposób obie drużyny „za
robiły" kilka metrów.
Przestępstwo Belgów i Anglików zauwa
żono na trybunie.
Pierwsi przerwali taśmę Anglicy, zespół
ZSRR, moralny zwycięzca „przegrał" z
Anglikami o 0,1 sekundy.

Radzieccy sportowcy w pierwszej chwl
li zajęci walką nie zauważyli przestępstwa
rywali. Ale było ono tak widoczne, te
zaraz po biegu złożono protest.

— Co za cynizm — gniewnie ściskając
pięści powiedział Sanadze:
— Uspokój się Lewan — zwrócił mu
uwagę Karakułów.
— Nie. to niemożliwe, Kola — rzekł Su
charlew. Taki kant...
Karakułów popatrzył na swego ucznia
i powiedział:
— To prawda, ale musimy być wzorem
powściągliwości i dyscypliny...
— Znaczy to, że będziemy uczestniczy

li w powtórzonym przedbiegu z „kancta
rzami".
— Tak — odpowiedział Karakułów I wy
szli na start.
W tym czasie do drużyny belgijskiej
podszedł jeden z widzów.
— Trzeba się za was wstydzić — wy
rzucił z siebie i odszedł ku trybunom.

W powtórzonym przedbiegu ZSRR za
jęło pierwsze miejsce, Anglicy trzecie
Zbliżał się finał i zdenerwowanie zespo
łu nie dało , się usunąć.

WIELKI FINAŁ
Na pierwszym torze — Szwedzi, na dru
gim — Anglicy, na trzecim — Irlandczycy,
na czwartym — Francuzi, na piątym Wło
si. Najgorszy, szósty tor dostał się druży
nie ZSRR.
Stojąc w strefie zmianowej, na ostat
nim odcinku Karakułów rozglądał się po
trybunach. Obce twarze. Dalej obce fla
gi. Zatrzymał wzrok na fladze ZSRR, a
potem przeniósł go na kolegów.
Karakułów czuł, że koledzy jego my
ślą to samo, co on. Wypełniała ich w tej

chwili miłość do Kraju Rad, do Stalina,
do narodu — myśleli o zwycięstwie, o
tym, by na zakończenie mistrzostw ode
grano hymn radziecki.
Strzał... Suchariew rzucił się do przodu
gwałtownie.
Biegacze zbliżają się do strefy zmia
nowej. Suchariew już zrównał się z Kaliajewem. Biegną krok w krok. Hopl. Ale
cóż tol Suchariew podał pałkę niezbyt
dokładnie.

NAPRZÓD KALIAJEW)
Na przodzie Francuz, za nim Islandczyk,
rwie do przodu. Szwed... Nuże, naprzód
Kaliajewl Ach, to dzielny chłopak. Jak
on Idzie — zachwycał się Karakułów.
Prawie odrobił stratę, poniesioną przy
zmianie. No, jeszcze trochę I... zmiana.
Zmieniają z Sanadze. bardzo dobrzel
Karakułów przestępuje z nogi na no
gę, jakby biegi razem z towarzyszem.
Mocniej zabiło mu serce, nie znające sła
bości.
Sanadze z każdą chwilą zbliżał się do
Karakułpwa. W tej chwili, gdy stał tak

między obcymi, czekając na zmianę, po
myślał:
— Wszystko zależy ode mnie, sukce*
czwórki, zwycięstwo, tytuł mistrza Euro
py i to, czy zagrają hymn ZSRR.
Sanadze wychodzi z wirażu pełnym ga
zem. Karakułów słyszy oddech swego są
siada i czuje tuż koło siebie Sanadze.
Rozkazuje sobie: • Naprzódl Rzuciwszy
się do przodu za chwilę miał już «w rę
ku pałeczkę...

PIERWSZY...
Wszyscy widzowie patrzyli na silnego,
radzieckiego biegacza, który zdopingo
wany wolę zwycięstwa rwał po bieżni,
jakby go fale niosły. Zostawił za sobą
Francuza, Włocha, wyprzedził Szweda,
Irlandczyka i Anglika. Silny rzut na taś
mę i w tej samej prawie chwili uspaka
jająca myśl. Pierwszy... .

ABRZMIAŁ hymn radziecki, którego
czwórka biegaczy mistrzów Europy —
wysłuchała objąwszy się serdecznie.
Z rosyjskiego przełożył

Z

S. Slenlarskl'

