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KATOWICE. Od poniedziałku 
17 bm. w katowickim Ośrodku 
Kultury Fizycznej odbędzie się 
tygodniowy kurs weryfikacyjny, 
organizowany przez PZPN dla 
trenerów i organizatorów.

Na kurs zostało powołanych 
51 uczestników z terenu całej 
Polski, wśród których znajduje 

się cały szereg nazwisk byłych, 
czołowych, a nawet reprezentacyj 
nych piłkarzy, którzy obecnie są 
nauczycielami piikarstwa.

Oto ich lista:
Radwański K. (trener ŁOZPN). 

Otto Zygmunt (ŁKS), Gałecki An 
toni (Boruta Zgierz), Kamieniarz 
(RTSG), Król Miad. (ŁOŻPN), 
mgr Lu ima u (Włókniarz Zgierz) 
Piłat Kaz. (dawniej Czarni Lwów 
obecnie Gwardia Wieluń), Grolik 
Wilhelm (dawniej Polonia War
szawa, obecnie Skra Częstocho
wa)., Kołodziejczyk Stan. (Skra — 
Częstochowa), Flieger E. (GZKS 
Górnik Mikulczyce), Dziwisz K. 
( b. pomocnik Ruchu, obecnie Me 
talowi.ee Szopienice), prof. Dysz- 
lewski (Rybnik), Grzbieła Józef 
(Sl. OZPN) Ketz Jan (dawn. Wi
sła). Żelazny K. (Chełmek); Le- 
chia Mysłowice), Wodarz (GZKS 
Rymer, däwn. Ruch), Wiśniewski 
Miecz, (dawn. Wisła), trener Sl. 
OZPN). Wilezkiewicz Eug. (Gar
barnia) Kaczyński (Kapusta Wi
sła). Żelazny K (Chełmek); Le-

Gliwice); Pawelczyk Ginter — 
(GZKS Zabrze); Bendkowkj (Raz 
Dwa Trzy, Stanisławów; obecnie 
Legia Krosno), Mauer Wł. (dawn. 
Pogoń Lwów, obecnie ReSovia 
Rzeszów); Kamiński (Pomorzanin) 
Czyżewski (dawn. Czarni Lwów, 
obecnie ZS Gwardia) Swięcki KI. 
(Rywal Warszawa); Oiasek Zenon 
(WOZPN); Soćhan (Warszawian
ka, obecnie Drukarz Warszawa); 
Nahaczewski Józef (dawniej Po
goń Lwów, obecnie Broń Radom) 
Madej (WKS Lublinianka); Lipiń
ski (ZS Gwardia); Dudek Wło
dzimierz (Unia Sosnowiec);

Kierownictwo obozu spoczywa 
w rękach trenera PZPN Tadeusza 
Forysia. Kadrę instruktorską 
tworzą trenerzy PZPN Wacek 
Kuchar, Ryszard Koncewicz, Tad. 
Foryś i Edward Dtabiński.

Wykładowcami na kursie będą

miszko WL (OKS Okocim, dawn. 
Czarni); Kempiński (Gwardia — 
Kraków), Zatorski H. (Chełmek); 
Wołoszyn (Borek); mgr Nowak Z. 
(OZET rekordzista Polski w sko
ku w dal); mgr Rachoń (Tarno- 
via), Lasota (dawniej Cracovia, 
obecnie Lech i a Gdańsk); Gazur J. 
(Warszawianka, obecnie Stocz
niowiec); Wesołowski Stefan (da
wniej Polonia Warszawa, obecnie 
SKS Gdynia); Nowacki Roman 
(Morski Gdynia) Fritsch (Geda- 
nia); Fontowicz Marian (były re
prezentacyjny bramkarz Polski, 
Warta, obecnie Pocztowiec Poz
nań); Demucynk Marcel (ZZK Po
znań); Bródka Frań. (ZZK Poz
nań); Wagner Iser (Wolność Bie
lawa); Wolski Eug. ('ZZK Odra 
Wrocław); Słonecki Józef (dawn. 
Pogoń Lwów, obecnie Polonia — i przedstawiciele GUKF oraz dyr. 
Bytom); Matias Michał (Polonia Kisieliński i wiceprezes PZPN 
Bytom); Śliwiński Feliks (Piast 1 Jan Nowak.

Katowice. Najlepsza drużyna ho
kejowa Europy — niepokonany do
tychczas -zespół mistrzowski Cze
chosłowacji, LTC Praga za pośred
nictwem naszego korespondenta 
zgłasza chęć rozegrania dwóch spot
kań w Polsce w dniach 30 i 31 bm.

LTC Praga wafcizy jako repre
zentacja Czechosłowacji z repr. [ 
Ameryki w Morawskiej Ostrawie I 
w dniu 29 tan., skąd jest skłonna i 
wpaść na dwa mecze do Polski.

Czesi stawiają " bardzo dogodne j 
warunki, które streszczają się w 
pokryciu kosztów podróży od gra
nicy do miejsca odbycia spotkań i 
z powrotem, utrzymanie podczas 
pobytu w Polsce, oraz ekwiwalent \ 
za rozegrane spotkania.

Należy przypuszczać, że Krakow
ski względnie Śląski OZ'HL Skorzy
stają z tej oferty, tym bardziej, że 
Czesi zapewniają, że przy jadą w I 

.swym najtepszyim składzie. Skorzy
staliby niewątpliwie z występu ho
keistów czeskich nie tylko-hokeiści.

ale również entuzjaści tegoż spor
tu,. gdyż LTC zademonstrowałby 
niewątpliwie hokej w najlepszym 
wydaniu i grę według najnowszych, 
a nie znanych jeszcze u nas prze
pisów

..ZBROJO! KA” (ZIDEN1CE) - MIK 
(BUDAPESZT) 9:1 W*  HOKEJU.

PRAGA. W międzynarodowym me
czu hokejowym rozegranym w Brnie 
miejscowy zespół Zbrolovka” (Z:de- 
niee) pokonał drużynę węgierska MTK 
(Budapeszt) w stosunku 9:1 (4:0 1:1. 
4:0).

* W drugim rewanżowym suotka- 
niu bokeiowvm drużyna czepka LTC 
(Praga) pokonała naileoszy zespół an 
giel^ki .Harringay Racer-:- w stosu.n 
ku 7 2 ,?:1 4:2 1:0).
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ZWYCIĘSTWO HOKEISTÓW 
ZAKOPIAŃSKIEJ ..WISŁY”

ZAKOPANE Dnia 11 bm hokeiści I 
zakopiańskie! .Wisły' rozegrali mie- | 
dzyń ar o dow e spotkanie z ..Arsena- 1 
łem" (Praga), wygrywając 5:1 (2:0 
0:1, 3:0). Zdobywcami bramek byli: 
Mazur — 3, Wawro i Kowalski — po 
1 dla „Wisły", a LTrbiel dia . Arsena
łu". Sędziował Wołkówskj.

WŁADYSŁAW MICHALIK ZA 
PROSZONY DO SZTOKHOLMU.

Kraków (teł.) Znany sędzia mię
dzynarodowy Władysław Micha
lik doznał drugiego w tym roku 
wybitnego wyróżnienia.

Oto z Międzynarodowej Ligi 
Hokeja ńa Lodzie w Zurychu na
deszło do PZHL oficjalne zapro
szenie dla p. Michalika, który wy 
znaczony został do prowadzenia 
zawodów w turnieju hokejowym 
o mistrzostwo świata w Sztok
holmie.

PZHL PRZESUNĄŁ O TYDZIEÑ 
MISTRZOSTWA HOKEJOWE 
Kraków (tel.) PZHL zarządził, 

iż rozgrywki hokejowe, które w 
ub. niedzielę nie odbyły się prze
sunięte zostały automatycznie na 
najbliższą niedzielę. W Krakowie 
o ile warunki atmosferyczne po
zwolą rozegrany zostanie mecz 
Wisła — Gwardia (Bydgoszcz). 
Cracovia natomiast wyjedzie do 
Torunia do tamtejszego Pomorza
nina.

GUKF ODRACZA WALNE ŻE
BRANIE KRAKOWSKIEGO

OZPN
Kraków (tel.) W myśl polecenia 

Głównego Urzędu Kultury Fizycz 
ne i z dnia 10 bm. doroczne walne 

I zgromadzenie Krakowskiego Okr. 
I Związku Piłki Nożnej zostało 

przełożone z dnia -16 stycznia na 
dzień 30 stycznia hm. Miejsce i 
czas walnego zebrania zostanie 
podane, do wiadomości specjal
nym komunikatem.

BOKSERZY POMORZANINA POKO
NALI ZESPÓL ODRY 12:4

Tu> K.i' N ..w ToF-unni Mhyl «te- towa 
rzvsk’ . mor? bokserski m’edzv Po , 
morzamnpm" a szczecińska .Odrą", i 
Zespól Pomorzanina" zasilony w w a | 
dm kc aucie i Licauem ^Gwardia) i w . 
półcieżk.ei — Stockim (Budowlani), 
odniósł zasłużone zwycięstwo w sto- \ 
sunku 12:4

Wyniki techniczne (zawodnicy toruń I 
scv na pierwszym miejscu):

w w muszej — Piwoński ^nokauto
wał w drugim starciu Marczaka. w 
w. koguciej — Licau pokonał na pun ' 
kty Bargiela. w w. piórkowej — Tycz ( 
ka zremisował ze Stopa w w. lekkiej 
— Brzeski zwyciężył na punkty Pelca, 
w w. Dółśreduiej — Mońko uległ na 
■pu-nktv Górskiemu, w w. średniej — 
Zakrzewski zremisował z Posmow- 
sktm w w. półciężkiej — Stocki wy- 
punktował Sadzisza w w. ciężkiej — 
Bobkowski zdobył punkty walkowe
rem z powodu braku przeciwnika. 
ODZIEŻOWIEC (BOGUSZÓW) — JU

LIA (WAŁBRZYCH) 5:3
WROCŁAW. W Boguszowie odbyły 

sie towarzyskie zawody zapaśnicze 
miedzy niedawno zorganizowanymi 
sekcjami .Odzieżowca” i „Julii”. Za 
wody zakończyły się zwycięstwem 
„Odzieżowca” w stosunku 5:3.

. 8. Í

Fragment jednego z trzech meczów hokejowych Czechosłowacja — Francja, który zakończył się zwy
cięstwem drużyny czeskiej w stosunku 8:3, (3:1, 3:1, 2:1).

AKS CHORZOW-BUDOWLANIO
CZT AKS - METALOWIEC !

CHORZOW. W Chorzowie coraz 
głośnie) mówi się o sensacyjnych 
zmianach ¡akie mają nastąpić w tam 
tejszym AKS-sie. Większa część 
członków tego klubu pragnie prze
nieść się ze Związku Zawodowego 
Budowlanych do Metalowców.

Plany swe motywują chorzowia- 
nie tym, że przygniatająca więk
szość zawodników związana jest za 
w od owo z przemysłem metalowym 
i hutniczym. Tak pn. w ligowej dru-

żynie AKS tylko dwaj piłkarze 
Muskała i Piec II są członkami ZZ 
Budowlanych, podczas gdy wszyscy 
pozostali pracując w hucie .są człon
ka mi Z Z Me talowcó w

Podobna sytuacja istnieje rów
nież w sekcjach lekkoatletycznej, 
(gdzie jedynie Kalożowa jest człon
kinią ZZ Budowlanych) i w szczy- 
pi orni a ku oraz pozostałych sekcjach 
klubu chorzowskiego.

Major SZNEIDER
zegna się z Krakowem

tP «V

Kraków (teł.) Na plenarnym ze
braniu Okr. Kolegium Sędziów 
Piłkarskich, które odbyło się w

MISTRZOSTWA LEKKOATLE
TYCZNE POLSKI W POZNANIU

POZNAN Polski Związek Lekko
atletyczny polecił Poznańskiemu 
OZLA przeprowadzenie zimowych 
mistrzostw lekkoatletycznych Pol
ski, w konkurrecji męskiej i żeń
skiej.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w 
hali Wojewódzkiego Ośrodka WE w 
Poznaniu, w terminie 19 i 20 lute-

poniedziałek prezes mgr Kosek 
wręczył jednemu z najlepszych sę 
dziów piłkarskich znanemu w 
kraju i za granicą, mjr. Szneidro- 
wj Maksymilianom» i plakietę pa
miątkową, ofiarowaną mu przez 
Polskie Kolegium Sędziów — z 
okazji jubileuszu 25-lecie dzia
łalności sportowej
Major Szneider przeniesiony służ 
bowo do Warszawy żegnając się 
z sędziami krakowskimi dał wy
raz pełnego uznania dla dotych
czasowej długoletniej wzajemnej 
wpółpracy.

Mjr Szneidrowi zebrani urzą
dzili' spontaniczną owacją.

NOWE MINIMA PlIWACIIE
POZNAN. Wobec stałego rozwoju sportu,, pływackiego w okresie 

powojennym Komisja Sportowa Polskiego Związku Pływackiego po
stanowiła wprowadzić zmianę w przepisach sportowych, dotyczących 
wyników dla poszczególnych klas. . ..............................
uzyska obecnie zawodnik z chwilą 
lepszego od jednego ze

Odpowiednią klasę w pływaniu 
równego lub

wskazanych
osiągnięcia 
na tabeli.

wyniku

Konkurencje męskie:
100 

' 200
400

1500
100
300
100

m. st. dow. 
m. st. dow.
m. st. dow. 
m. st. dow. 
rn. st. klas.
m. st. klas, 
m. st. gzbiet.

KI. mistrz.
' 1-05.0

2:30,0
* 5:25,0

22:30,0 
1:20,0 
3:00,0
1:20,0.

Kl. I 
1:15,0 
2:50.0 
6:00.0 

25:00,0
1:30,0 
3:15,0 
1 '30-0

Kl.' II 
1:30.0 
3:20,0 
7:15,0 

29:00.0 
1:45,0 
3:45,0 
1:45,0

KI. HI 
1:45,0 
4:00,0 
8:30,0 

34:00,0
2:00.0 
4:15,0 
2:00,0

Górnik Wałbrzych — 
Zryw Świętochłowice 8:6
WROCŁAW. Rozegrany w Wałbrzy

chu towarzyski mecz bokserski mie
dzy .mielscowym ..Górnikiem" a ,,Zry 
wem" (Świętochłowice), zakończył sie 
zwycięstwem gospodarzy w stosunku 
8:6. Wyniki walk sa następujące: .

W w. muszej — Kowalczyk (Z) wy 
srał nieznacznie na punkty z Grzela 
kiem. w w. koguciej — Stelmach (G) 
wysrał wysoko na. ounkty z Baner- 
tem. w w. piórkowej — Chrobok (Z) 
ZV7A'ciężył nrzez ko Walczaka, w w. 
lekkiej — Rodak (Z) wygrał przez k. 
o w drugim starciu z Dominiakiem 
z Dowodu kontuzji słowy tego ostat
niego Do cza "ij kontuzji Dominiak 
walczył bardzo dobrze i niewiele lisie 
Dowal n 
średniej 
soko na 
średniej 
Nierobe.
(G) zwyciężył wysoko na punkty Ty
kę.

Sędziował w ringu Mikuła, na pun 
kty Kamizela.

CZECHOSŁOWACJA — AUSTRIA 
W HOKEJU.

PRAGA. W dniach 15 i 16 bm. ro
zegrane zostana w Wiedniu między- 
naństwowe snotkania hokejowe Cze
chosłowacja — Austria. Przed spotka 
ulami tymi drużyna Czechosłowacji 
rozegra w Bratisławie w dn. 13 bm., 
mecz przygotowawczy z angielskim 
zespołem ..Harring-ay Racers", bawią
cym obecnie na 'ournec w Czecho
słowacji

tstrzowl Polski w w
— Michalak (G) wygrał 
punkty z Tajsterem. w
— Sury (G) wypunktował
w w. półciężkiej — Branecki

Konkurencje żeńskie*
100
400
100
200
100

m
m. st. dow.
m. st. klas.
m. st. klas.
m. st. grzbiet.

st. dow. 1:20.0 
6:40.0 
1:35,0 
3:25,0 
1:35,0

1:35.0 
7:30.0 
1'59,0 
3:45,0
1:50,0

1:50,0
8'45,0
2:05,0
4:20,0
2:05,0

2:05,0 
10:00,0
2:20,0
4:55,0
2:20,0

ŻYCZYMY SZCZĘŚCIA!

Wielokrotny mistrz I reprezen
tant Polski w pływaniu Franciszek 
Marchlewski wstąpił w 
w związek małżeński.

Do licznych życzeń 
przyłącz3 się Komitet

16-go hm. rozpoczną się 
hokejowe mistrzostw? Śląska

KATOWICE. Hokeiści nie mają 
szczęścia również w tym roku. — 
U progu sezonu sprzyjała im aura 
tylko kilka dni, toteż wyszli już na 
lód i rozpoczęli treningi,, przygoto
wując się do mistrzostw. Tymcza
sem aura okazała się tiiełaskawa 
nastąpiła odwilż, która przekreśliła 
ich plany.

Wyznaczone terminarzem roagry- 
lweä$ 9 mistrzostwo Śląska v. kłasłę

»A« mecze, nie mogły zatym się 
odbyć i kalendarzyk okazał się nie- 
aktualnym.

Warunki nieoczekiwanie się poprą- 
wiły, mamy wreszcie upragniony lód 
wobec czego SI. OZHL zwołał na 
14 bm. posiedzenie swego Zarządu, 
na którym ustali nowy kalendarzyk 
rozgrywek, które rozpoemą się już 
w najbliższą niedzielę 16 bm,

..GWARDIA- (SŁUPSK) — „POLO
NIA” (WARSZAWA) 18:4.

SZCZECIN. Towarzyskie spotkanie 
bokserskie miedzy słupska ..Gwardia” 
i warszawska ..Polonia”, rozegrane w 
Słupsku, zakończyło sie zwycięstwem 
gospodarzy w stosunku 12:4.

Wyniki techniczne (na pierwszym 
miejscu pięściarze ..Gwardii”):

w WADZE KOGUCIEJ— Niemczyk
W PIÓRKO -

wy 
w • ' wypunktował Grousa.

' WEJ I — Wierzbicki pokonał Dębiń
skiego. W PIÓRKOWEJ U — Czar
necki zwyciężył przéz techniczny k.o. 
W II rundzie Kusajdę, W LEKKIEJ 
Zakrzewski wygrał z Jaworskim. W 
ŚREDNIEJ — Pulpa przegrał z Kossow 
skim. W PÓŁCIĘŻKIEJ — Urtynow- 
ski zwyciężył przez, poddanie się w 
drugim starciu Potockiego.

tych dniach

sportowców 
Redakcyjny.

DO
WYNALAZEK!

OPATENTOWANIA PRZEZ

WISŁA KRAKOW GRA DZIŚ 
W MYSŁOWICACH

MYSŁOWICE. Na naluralniem k»5 
dowisiku w Mysłowicach odbędizig 
się dziś 13 bm. o godz. 13,30 towa
rzyski mecz hokejowy między Kra
kowską Wisłą a zespołem GZKK 
Mysłowice.

Zawody ta będą próbą sił praetf 
czekającymi obydwie draźyiny mo- 
dzielnymi meczami ligi hokejowej.

LIGA KOSZYKOWA
KATOWICE W «nadchodzącą stN 

botę i niedzielę 15 i 16 bm. rose, 
grane zostaną cztery- dalsze potka
ni« o mistrzostwo ligi koszykówki.

W Łodzi gościć będzie drużyn*  
poznańskie; Warty, która w sobotę 
spotka się i YMCA, a w taetkMę 
z TUR-em

Kraków oglądać będzie leadera 
tabeii, ZZK Poznań, który w pierw
szym dniu będzie miał za przeciwni
ków AZS Kraków, z w drugim 
Wisłę. 

B — 020013

talowi.ee


Premiera ligi PZHL
NA 7-MIU LODOWISKACH

BĘDZIEMY GRALI
w POLSCE SYSTEMEM

„Trzech obrońców“
KATOWICE. Mistrzostwa ligi hokejowej zostały właściwie pla

nowo zainaugurowane w ub. niedzielę. Wprawdzie odbył się tylko 
jeden mecz Baildon — Len Wałbrzych w Wałbrzychu {reszta na "skutek 
odwilży musíala być odłożona na termin późniejszy)," ale kilka ostat
nich dni wzbudziło nowe nadzieje w sercach naszych hokeistów. Po
godne niebo zaciągnęło się śnieżnymi- chmurami, a słupek rtęci w ter
mometrze spadł poniżej zera. Wszystko wyda je się wskazywać na to, 
że w niedzielę będziemy mieli także mróz i na nowo zostaną uru
chomione lodowiska w całym kraju. Pozwoliłoby to na wznowienie 
rozgrywek i zakończenie pierwszej rundy.

Przerwa wywołana odwilżą spowodowała, że hokeiści nasi, którzy 
doszli już do jakiej takiej możliwej formy, będą musiel, właściwie 
zaczynać od nowa, c0 z kolei przyczyni się może do różnego rodzaju 
niespodzianek na lodzie.

W całym kraju w ciągu kilkunastu mroźnych dni odbyło sie 
Szereg spotkań o charakterze towarzyskim. Spotkania te pozwoliły 
na zorientowanie się co do klasy i formy naszych ligowców. Turniej 
krynicki miał ostatecznie dać odpowiedź na pytanie, kto będzie two
rzył czołówkę polskiego hokeja. Turniej niestety spalił na panewce, 
i dał nam bardzo niekompletny materiał porównawczy, z którego 
wynika, że Cracovia jest lepsza od ŁKS, Legia od Wisły, że Legia 
jest gorsza od Cracovii, równa ŁKS-owi, i że Wisła jest gorsza od 
całej wyinienionej trójki. Pozycja KTH jest zupełnie nieokreślona i na 
podstawie jednego meczu należałoby ją sklasyfikować niżej od Cra
covii, a prawdopodobnie nieco wyżej od ŁKS-u i Legii.

Do tego kompletu dochodzą jeszcze spotkania ŁKS-u z Gwardią 
bydgoską, dwa mecze Piasta cieszyńskiego z Cracovią, Baildonu 
x Lnem, Piasta z Siłą.

A więc materiału porównawczego mamy mało. Wystarczy on jed
nak, aby zorientować się w możliwościach poszczególnych drużyn 
na najbliższą przyszłość i zdecydować się na typowanie faworytów 
w pierwszych meczach.

•' Jak już stwierdziliśmy, po tur
nieju krynickim poziom naszych 
czołowych drużyn hokejowych 
obecnie bardzo słaby, ale i 
niektóre z nich przewyższają o 
eę resztę swoich rywali.

Wobec takiego stanu rzeczy
po'pierwszej rundzie słabeusze po
winni odpaść, a w puli 
najlepsza stawka, której 
pierwszych powojennych 
minimalnym zmianom.

W nadchodzącą niedzielę, o ile 
warunki atmosferyczne pozwolą 
odbędzie s'ę siedem spotkań. Jedno

szanse na zwycięstwo 1 
następnej rundy.

Nie mniej ciekawie 
się. mecz bytomski, w 
miejscową Polonią zmierzy się Le
gia krakowska. Galop wojskowych 
na turnieju krynickim nie wypad) 
imponująco. Po intensywnym tre
ningu na lodowisku w Morawskiej 
Ostrawie z.e słabiutką Wisłą wy
grali tylko 5:1.

Polonia Bytom- w obecnym skła
dzie jest bezsprzecznie silniejsza 
od Wisły i może Legii spłatać figla. 
Inna rzecz, że hokeiści Polonii nie 
zapoznali się jeszcze w bież, sezo
nie z lodem i ten fakt może zawa
żyć na wyniku. Legia ma więc 
minimalnie większe szanse na od
niesienie zwycięstwa w Bytomiu.

W Łodzi ŁKS zmierzy się w GZ 
KKS-em Mysłowice. Obydwie dru
żyny reprezentują mniej więcej rów 
ny poziom.

ŁKS w oparciu o starych ruty
niarzy jak Meternich, Król czy 
bramkarz Makutynowicz, których 
uzupełniają utalentowani hokeiści 
młodszego pokolenia z Glamaczyń- 
skim i Starzewskim na czele już 
dwa razy w powojennych rozgryw
kach zakwalifikował się do puli 
finałowej. ™ "

awans do

zapowiada 
którym z

Silą Giszowicc nie będzie miała 
trudnej przeprawy z AZS-em poz
nańskim i w meczu tym może paść 
rekord bramek.

Baildon jak już wspominaliśmy, 
wyeliminuje Len z Wałbrzycha. 
AZS Lublin nie ma poza sobą po
ważnych spotkań i pretendujący do 
tytułu mistrza Polski Piast Cieszyn, 
powinien wygrać „spacerkiem”.

Odmłodzona Siemian owi czanka 
natrafiła na KTH- Mecz odbędzie 
się w Siemianowicach, ale mimo 
to KTH jest murowanym fawory
tem.

Młody zespół Siemianowiczanki 
jest bardzo bojowy, gracze obja
wiają dużo dobrych chęci, 
dynym klanowym hokeistą 
zespole jest tylko Ziaja, a 
nie przeciwstawi się całej 
krynickiej.

Tym samym KTH weźmie re
wanż za porażki poniesione pried 
rokiem w meczach z rewelacyjną 
wówczas Siemianowiczanką.

Czy nasze przewidywanie były 
słuszne, czy też niesłuszne, przeko
namy się jednak w tym tylko wy
padku, jeśli słupek rtęci nadal nie 
wyskoczy ponad zero i zima choć 
przeż kilkanaście dni będzie łaska
wa dla entuzjastów kauczukowego 
krążku.

w tym 
on sam 
potędze

jest 
tak 

kla-

już

pozostanie 
skład od 
lat ulega

AZS WARSZAWA WYGRYWA 
DWUKROTNIE W CZĘSTOCHOWIE

CZĘSTOCHOWA. Ligowy zespół ko 
szykarzy AZS Warszawa gościł w Cze 
Stochowie i rozegrał dwa spotkania 
z reprezentacja miasta.

Oba zakończyły sie zwycięstwami 
akademików warszawskich — w siat 
kówce 2:1 (12:15. 17:15. 15:12), a w ko 
Bzykówce 42:25 (19:19).

Szczególnie wiele emocji przyniósł 
widowni mecz koszykówki. W I poło 
Wie czestochowianie silnie dopingowa 
ni przez publiczność zagrali z wiel
kim animuszem uzyskując wynik re
misowy 19:19 Jednakże po przerwie 
na parkiecie zapanował niepodzielnie, 
AZS, który coraz to zwiększając tern 
po zepchnął Częstochowę całkowicie 
do defensywy i zapewnił sobie wysp 
kie zwycięstwo.

Zdobywcami punktów dla AZS byli 
Poplawski I — 16, Bartosiewicz 10, 
Niclński 6, Christians 4, Książek. Ole 
siewicz 1 Poplawski II po 2. a dla 
Częstochowy Gajczyk 13, Plega II 8. 
Binek i Hetmański po 2.

W najbliższych tygodniach zajrzeć 
maja do Częstochowy 
AZS Kraków YMCA 
krakowskiej.

jeszcze ligowcy 
Łódź i Wisły

BRYGADA PRZED 
CJĄ 

CZĘSTOCHOWA. Brygada często
chowska chlubiąca się b. zaszczytny

REORGANIZA

z nich, a mianowicie Baildon — 
Len Wałbrzych będzie meczem re
wanżowym. Nie trudno przewidzieć 
wynik tego spotkania. Len okazał 
się zespołem słabiutkim i przegrał 
z nadzieją Śląska 13:3. W Katowi
cach Baildon zaaplikuje swojemu 
przeciwnikowi me mniejszą porcję.

Do rzędu najciekawszych spotkań 
trzeba będzie zaliczyć mecze Po
morzanin —- Cracovia w Toruniu, 
Wisła — Gwardia Bydgoszcz w 
Krakowie oraz ŁKS Łódź — KKS 
Mysłowice w Łodzi.

Trzy dalsze spotkania to: Siła 
Giszowicc — AZS Poznań w Gi- 
szowcu, AZS Lublin — Piast Cie
szyn w Lublinie oraz Siemianowi- 
czanka — KTH w Siemianowicach.

Jeśli chodzi o mecz Pomorzanin 
- Cracovia to bezsprzecznie fawory 
tern jest Cracovia. Ale Pomorzanin 
w spotkaniach towarzyskich wyka
zywał bardzo dobrą formę. W To
runiu lód najdłużej się utrzymał 
i przez to drużyna gospodarzy mia
ła możliwości trenowania. Pierwszy 
mecz nie będzie więc dla Cracovii 
najłatwiejszą przeszkodą do przej
ścia. Będzie ona musíala spotkanie 
potraktować bardzo poważnie, bo 
w przeciwnym wypadku o niespo
dziankę nie trudno.

Mecz Wisła — Gwardia jest cie
kawy o tyle, że Wisła jeszcze przed 
rokiem kandydat na mistrza Polski 
po utracie wielu czołowych graczy 
spadła do roli outsidera. Mimo to 
jest ona groźnym zespołem opar
tym na młodych ambitnych i ofiar
nie grających hokeistach młodego 
pokolenia. Gwardia trzymała się 

, nadzwyczaj dzielnie w meczu z 
ŁKS-em, przegrywając jedynie 3:0. 
I Gwardia także do ostatniej chwi
li miała możliwości trenowania, 
jest bardziej „zżyta” z lodem, ma 
poza sobą kilka poważnych spot
kań, co w sumie daje jej większe

finałowej. Tym i razem drużyno 
łódzka natrafiła ' na przeciwnika 
twardego, grającego ambitnie, ma
jącego największy walor w młodo
ści swoich graczy. Technicznie i 
doświadczeniem bezsprzecznie u- 
stępuje GZKKS łodzianom. Od 
pierwszego meczu w Łodzi będzie 
zależało wiele. Jeśli GZKKS potra
fi nawiązać równorzędną walkę 1 
przegra minimalną różnicą, którą 
by mógł odrobić w meczu rewanżo 
wym, to może LKS-siaków wyeli
minować.

Pozostałe trzy mecze mają muro
wanych faworytów. Różnica klas 
między parami, które skojarzyło 
losowanie jest nawet na papierze 
przygniatająca.

da hokejowei leprez.
POLSKI

KRAKOW, (tel.) Obradujący w cza
sie turnieju krynickiego zarzad P. Z. 
H. L. ustalił listę kandydatów do 
ewentualnej reprezentacji narodowej 
w roku 1949. Wzięto pod uwagę na
stępujących zawodników:

Bramkarze: Makutynowicz, 'Kapus
ta — Kaliński. Obrońcy: mgr. Więcek 
Bromer — Bronowicz, Gansiniec, No
wotarski, Zieliński. Napastnicy: Cso- 
rlch. Lewacki. Burda, Wołkowski, Pa 
lus, Swicarz, Dolewskl, Dybowski, 
Huttą. Keim 1 Starzewskl.
SZESC DWUTYGODNIOWYCH KUR 
SOW NARCIARSKICH DLA AKADE 
MIKOW

KRAKOW, Akademicki Związek 
Sportowy organizuje w Karpaczu w 
dniach od 27 stycznia do 30 kwietnia 
br. sześć dwutygodniowych kursów 
narciarskich dla akademików. Uczes
tnicy będą zakwaterowani w Karpa
czu w schronisku „Strzecha Akade
micka”.

KATOWICE. Jak się dowiadujemy obradująca w Kato
wicach Komisja Unifikacyjna PZPN-u przyjęła za obowiązu
jący w nauczaniu piłkarstwa SYSTEM TRZECH OBROŃCÓW, 
ustalając jednocześnie taką właśnie nazwę dla systemu, który 
wielokrotnie jest nazywany systemem WM lub też wzmocnio
nej defensywy.

Tajcie oświadczenie Komisji należy uważać za duży krok 
naprzód. Wiemy wszyscy doskonale, że drużyny polskie grają 
systemami o kolosalnej rozpiętości założeń, 'wiemy że zebranie 
reprezentacyjnych zawodników z kilku^espołów ligowych daje 
pomieszanie zasadniczych pojęć taktyki, ponieważ każda z ich 
drużyn gra innym systemem. Nie ma wtedy oczywiście mowy 
o jakimkolwiek ustaleniu taktyki naszego reprezentacyjnego 
zespołu,- przez krótkie kilkudniowe obozy przygotowawcze.

Sprawa ta zresztą jest tak samo ważna na wszystkich po
ziomach uprawiania i nauczania piłkarstwa. Tak samo w re
prezentacjach czy to miasta, podokręgu czy okręgu. Jeżeli 
chce się ustalić metodę nauczania, trzeba wyraźnie zdać sobie 
sprawę do czego mamy dążyć.

Obranie systemu trzech obrońców za system obowiązują
cy jest dużym krokiem naprzód i niewątpliwie przyczyni się 
nareszcie do uregulowania zasad taktycznych w całym polskim 
piłkarstwić.

Obrady Komisji trwają dalej i niewątpliwie w wyniku ich 
należy się spodziewać dalszej stabilizacji systemu nauczania 
i prowadzenia treningów tu klubach całego kraju.

ZE 108 KLUBÓW MOICH
NA SLĄSKU POZOSTANIE

Śląska 
klubów, 
połącze-

KOMASACJA GÓRNICZYCH
KLUBÓW SPORTOWYCH NA §L.

KATOWICE. Akcje komasacji 
klubów sportowych po myśli nowej 
struktury organizacyjnej sportu 

tępuje najraźniej naprzód ną 
>ku wśród klubów Związku Że
lowego Górników.

W Zagłębiu Węglowym 
istnieje do tej pory 108 
których liczba przez akcję
niową stopnieje do 50. W miejsce 
klubów, które dobrowolnie sią lik
widują i łączą z klubami silniej
szymi, powstaną koła sportowe 
przy kopalniach. Takich kół Śląsk 
będzie miał 100.

W okręgu katowickim uzgodnio
no już plan komasacji klubów, któ
ry w tej chwili się realizuje. Plan 
ten przedstawia się w szczegółach 
następująco:

W Katowicach GZKS „20” Kopal 
nia połączy się z GZKS Katowi- 
ezanka, na czym poważnie zyska, 
gdyż Katowiczanka posiada silne 
sekcje: gier sportowych :żeńską i 
męską, narciarską i turystyczną.

GZKS Kopalnia Kleofas łączy się 
GZKS Moj i Kopalnią Eminencją.

W Ligocie Ligocianka przejmuje 
GZKS Rozwój.

W Janowie połączą się w pier
wszej fazie piłkarze GZKS Naprzód

re warunki fizyczne uchodzi za Jedyne 
go konkurenta Parpana. W bezpośred 
nim porównaniu na boiskach ligo
wych nie Ustępuje graczowi Cracovii 
wcale, a ma nawet nad nim przewagę 
w lepiei plasowanym podaniu i grze 
głowa. Stały udział Parpana 
w zespole reprezentacyjnym był 
w*  1948 roku tak pewny. że dla 
Tarki nie było już miejsca w repre
zentacji. Jedyna próba w Budapeszcie 
nie może być uważana za decydującą 
dla kolejarza, ponieważ zespół polski 
miał zbyt mało do powiedzenia w 
grze. W tym samym czasie grający w 
Warszawie Parpan nie wypad! o wie
le lepiej od poznaniaka na tle wągier 
skjch napastników.

przedstawia się sprawa z 
w Brzeszczach, w Czecho- 
natomiast GZKS „Silesia” 

nazwę.

z Siłą, a sekcje hokejowa i zapaśni 
cza Siły do ukończenia mistrzostw 
występować będą pod starą nazwą 
klubową „Siła”.

W Mysłowicach istnieje tylko je
den GZKS, to też automatycznie 
przejmuje on nazwę „Górnik” po
dobnie 
GZKS 
wicach 
zmieni

We wszystkich tych miejscowo
ściach poza Katowicami będzie ist
niał tylko jeden górniczy klub 
„GÓRNIK”. W wyniku przeprowa 
dzonej komasacji kluby „Górnik” 
doznają silnego wzmocnienia swych 
sekeyj, zwłaszcza piłkarskich.

Poza tym istnieje projekt połą
czenia czterech GZKS przy kopal
niach w Kostuchnie, Wesołej, Mur 
ckach i Lędzinach. W rejonie Lę
dzin znajduje sie bowiem w budo
wie kopalnia gigant „Ziemowit”, 
przy której powstanie w miejsce 
wymienionych, jeden z najsilniej
szych liczebnie górniczych klubów 
Śląska.

„Szkoda, że dla Tarki nie ma miej 
sea w reprezentacji” myślało zapew
ne wielu działaczy 1 chyba dlatego 
w spotkaniu z Finlandia poddano go 
próbie na obronie. Wynik tej próby . 
nikogo nie zachwycił nawet samego 
Tarki. Prawda, że stopper może być. 
ale wcale nie musi być klasowym o- 
brońca. Podobna próbę przeszedł W 
1947 roku, kiedy londyński Arsenał po 
wracał do formy, doskonały ligo stop 
per Compton. Po dwóch ren %sowych 
spotkaniach pucharowych z Chelsea 
Wyszczerbiły, sie rezerwy '.»irony 1 
ówczesny menażer Alissoil cofnął 
Com,ptona na wakujaca pozycje. Sku 
tek był ten sam co z Tanka. Lepszym 
obrońca będzie zawsze boczny pomoc 
nik bo łatwiej będzie mu się przysto 
sować do nowych warunków.

W zespolę klubowym Tarka 
podpora w czasie gry. Niechętnie 
buje dalekich raidów wprzód, a 
ra sie panować dokładnie nad 
środkowego napastnika. Pomaga
w tym dzielnie tako bocznik Słoma, 
który do swojego repertuaru gry w 
holu dodaje tak rzadka na naszych 
boiskach spotykana wśród pomocni
ków umiejętność — celny strzał na 
bramkę.

Przy takim wsparciu pomocy, para 
obrońców Sobkowlak, Wojciechowski

jest 
pró 
sta- 
grą 
mu

KOSZYKARZE POMORZANINA 
NADAL WYGRYWAJĄ.

Koszykarze Pomorzanina bawili w 
niedziele w Inowrocławiu, gdzie poko 
nali dobrze zapowiadaiaca sie druży
nę Międzyszkolnego KS w stosunku

ml tradycjami, która swa powojenną 
działalność oparta o Stowarzyszenie 
Kupców 1 Przemysłowców, stoi przed 
gruntowna reorganizacją 1 ma sie 
przyłączyć do Związku Zawodowego 
Pracowników Skarbowych.

Zadecyduje o tym doroczne Walne 
Zgromadzenie klubu, które zwołane 
zostało na nadchodząca niedziele 16 
bin. 1 odbędzie, sie w lokalu Izby Prze 
myślowo — Handlowej przy ul. Rada 
wicklej.
MISTRZOSTWA HOKEJOWE CZES

KIEGO ŚLĄSKA'
CIESZYN. W mistrzostwach hokejo 

wych czeskiego Śląska (SZH), które 
obejmują trzy klasy, wysokie! poraż
ki w spotkaniu z „J. Ludvik” dozna 
ła „Polonia" z Karwiny, jedyny re
prezentant drużyn polskich na Zaol
ziu, w stosunku 1:15 (0:2, 0:7. 1:6). a 
czeski Cieszyn przegrał z Orlova 2:3 
(1:1, 1:1. 0:1).

Sprawą »Kolczyńskiego, Czortka
i Sobkowiaka« zajął się prokurator

TORUÑ. Przed kilkoma tygodniami 
w całej Polsce głośną była sprawa 
meczu bokserskiego, który sie odbył 
w Brodnicy na Pomorzu.

Organizatorzy reklamowali zawody 
jako mecz bokserski miedzy .repre
zentacją Brodnicy a reprezentacją 
Warszawy. Bokserzy warszawscy do
piero z prasy dowiedzieli sie o me
czu, który przyniósł im sromotna po
rażkę i 5 nokautów.

Okazuje się, Iż jako reprezentacja 
Warszawy wystąpili młodzi 1 niedo- 
śwladczeni bokserzy z Torunia, któ
rzy, albo walczyli dopiero kilka razy 
w rin su. albo .pierwszy chrzest bo
kserski otrzymali w Brodnicy. Oszu
stwo wyszło szybko na jaw skoro re
prezentanci Warszawy po kilku cio
sach kładli sie na deski. Toruńczycy 
otrzymali od organizatorów 10,000 zł. 
za swój występ.

Władze śledcze DOKP Gdańsk prze 
prowadziły dochodzenia, bowiem orga 
nizatorem był KS ZZK Błyskawica i 
całą sprawę dotycząca organizatorów 
przekazały do prokuratora SO. w 
Toruniu.

Jednym z głównych oskarżonych o 
dokonanie oszustwa jest niejaki Ko- 
busiński z Torunia, który zorganizo
wał „ekipo” toruńskich warszawia
ków występującą w Brodnicy. (Oka).

37:17. Do przerwy gospodarze . byli 
równorzędnym przeciwnikiem jednak 
po zmianie stron Pomorzanin panował 
niepodzielnie odnosząc zasłużone z wy 
cíes two.

Toruńczycy nie przegrali w obec
nych mistrzostwach żadnego spotka
nia i kwestia zdobycia tytułu mi
strzowskiego jest już zupełnie przesą 
dzona na korzyść kolejarzy, którzy 
poziomem wyraźnie odbiegała od re
szty zespołów.

Po niedzielnych rozgrywkach w któ 
rych grudziądzki Ruch niespodziewa
nie pokonał zespoły bydgoskie Brdę 
w stosunku 51:37 i Zjednoczenie 28:18, 
tabela przedstawia Sie następująco:
1) Pomorzanin — Toruń
2) Ruch — Grudziądz
3) MKS Inowrocław
4) Zjednoczenie — Bydg.
5) OSA — Toruń
6) Brda — Bydgoszcz

4 4 167:92
6 3 187:188
4 2 122:121
5 2 123:151
2 1 67:74
5 1 184:194

Przedstawiamy drużyny KI asy Państwowej

ZZK POZNAŃ
Dobrze pamiętamy wszyscy, jak po 

zakończeniu rozgrywek eliminacyj
nych o wejście do Klasy Państwowej 
ZZK Poznań miał się znaleźć poza 
jej ramami. Skruszono wiele kopii w 
walce o swoje prawa i ostatecznie ko 
leiarze zostali dodatkowo wraz z Wi
dzewem powołani do ligi przez Wal
ne Zgromadzenie PZPN.

Tegorocznymi rozgrywkami 1 osiąg
niętymi wynikami na boisku po
znaniacy potwierdzili słuszność tej de 
cyzjl. Wysoką Ich pozycję w tabeli
trzeba chwilowo odłożyć na dalszy

nikt. Przeszli czysto pizez trudny i 
twardy w walce sezon piekarski i na 
leży im się za to pełne uznanie. Nale 
żv sie tym wlecęj, że nie było to ta
kie łatwe, w rozgrywkach ligowych 
na boisku nie trudno przecież o pro 
wokacje ze strony przeciwników przy 
obce i publiczności. Mimo to przetrwa 
11. wytrzymali nerwowo nawet w 
chwilach, kiedy zbyt ostra gra spowo 
dowala ciężkie kontuzje w Ich szere
gach. Rozbite kolano Białasa, zła
mane żebra Tomiaka i złamana

I wychodzi obronna ręka. Od Śobko- 
wiaka oczekujemy dalszej poprawy. 
Nie wiele zachwytów wzbudzała for
ma bramkarzy Tomiaka i Gołębiow
skiego. ale też nie wiele nie można 
robić im wymówek.

W ataku obaj łącznicy Białas 1 A- 
niola stanowią główna podporę tej li
nii. Oba i sa tMPOwvmi łącznikami, o- 
perującymi głęboko w polu ale cofa- 
iac sie w tył znajdują zawsze czas 
na powrót do linia ofensywnej aby w 
końcowych momentach przez celny 
strzał i zdecydowana are pod bramka 
przeciwnika spełniać swoje role raso
wych napastników. Obaj zresztą po
siadają do tego doskonałe warunki 
fizyczne, grają twardo ale fair i strze 

laja dobrze. Nieliczne też ale tak po

plan, bo sympatyczni kolejarze po
nad wszelka wątpliwość zasłużyli so 
ble na ZYWCIĘSTWO W GRZE FAIR 
PLAY. Na boiskach piłkarskich jest 
to rzadkie wyróżnienie ale z tym 
większa radością trzeba to wyraźnie 
podkreślić Przeglądając komunikaty 
WG i D PZPN-u w długim rejestrze 
kar nałożonych na graczy klubów li
gowych. nie znajdzlemy ani jednego 
nazwiska zawodnika zespołu koleja
rzy poznańskich. Nawet Bobula wyła 
WU tie ł szeregów Crącoyil = i ZZK

noga Polki., poza cichym talem do
sprawców tych wypadków nie spro
wokowały chęci odwzajemnienia się 

Nie posądzajmy zawodników ZZK 
o reprezentowanie drużyny łagod
nych baranów na boisku czy jakichś 
„mamuslch synków", bojących rię 
ostrego starcia. Poznaniacy uważają 
piłkę nożna za męska gre. 1 nie za
tracają wcale bojowoścl dozwolonej 
przez przepisy ale potrafią zachować 
zawsze właściwy umiar. Drużynie 
ZZK należa sie słowa uznania a do 
reszty, ligowych zespołów ewrasamł

sie z gorąca prośba o naśladowanie 
w przyszłości.

Tegoroczna pozycja 6-ego zespołu 
ligowego j.est dużym sukcesem koleją 
rzy. Jeszcze nigdy w czasie przedwo 
jennej ligi Poznań nie posiadał 2-ch 
przedstawicieli jedynie tylko Warta 
należała do naszej ekstraklasy a in
ne zespoły poznańskie z ówczesna Le 
gia na czele wielokrotnie próbowały 
bezskutecznie zdobyć upragniony -a- 
wans. Obecnie z Grodu Przemysława 
mamy dwie drużyny z których lep
sza pożycie w tabeli i bezpośrednie 
spotkania rozstrzygnęli na swoją ko
rzyść kolejarze.

Wyprawy do Poznania po punkty 
okazały sie znacznie trudniejsze na 
boisko ZZK niż na boisko byłego mi
strza Warty. Nowicjusze na własnym 
boisku przegrali tylko dwa razy, w 
pierwszej rundzie z AKS-em 1 ostat
nie spotkanie listopadowe z ŁKS-em. 
Obie zresztą te drużyny mogą sie po 
szczycić odniesieniem ‘kolejnych 2-dh 
zwycięstw 1 zabraniem całych czte
rech pkt. co nie udało sie czołowym, 
zespołom jak Cracovii czy tet Wiśle. 
Zespól poznański jest właściwie 
pierwszym z grupy środkowej który 
w drugiej połowie, rozgrywek ani na 
chwilę nie należał poważnie do za
grożonej spadkiem grupy, wykazując 
równa forme I stosunkowo nieznacz
ne wahania w tabeli, bo nie większe 
M «Ä I Ä9 8-e*o  miejsca. Grał fc.es

nagłych wzlotów i beż nagłych upad
ków, o czym świadczy również re
kord tego sezonu piłkarskiego, w osia 
gnieciu remisowych spotkań naliczo
nych u kolejarzy aż 8.

Jedyny kryzys formy wypad! w cła 
gu kwietnia i maja aby po przezwy
ciężeniu go trzymać sie do końca roz 
grywek na normalnym poziomie. 
Nikt z przeciwników nie może sie po 
chwalić wyśokim zwycięstwem nad 
kolejarzami — tylko zespoły posiada
jące najlepsze linie ataku: Cracovia, 
Ruch. Legia i ŁKS wygrały więcej 
niż jedną bramką, a nie zapominajmy 
że wysokie porażki maja przecież na 
swoim sumieniu piłkarskim nawet 
tak „możni” jak Wisła z Hymenem 
czy Legia z Wisła czy wreszcie Craco 
via z Ruchem. Suche cyfry potwier
dzają zachowanie równowagi w cza
sie rozgrywek. Dwa zwycięstwa na 
wyjazdach i dwie porażki u siebie, 
cztery remisy na obcych boiskach 1 
cztery remisy w Poznaniu, siedem 
spotkań wyjazdowych przegranych 1 
siedem zwycięstw na własnym boisku 
razem bilansuje sie: jeden punkt na 
każde spotkanie. Wykładnik bramek 
potwierdza to również 48:49 to zna
czy idealne cyfry dla średniaka w ta 
beli.

Kolejarze poznańscy w dużej częś- 
1c! zawdzięczają swoje sukcesy obra

nej zdecydowanie taktyce. Oprócz Ru 
GbM i, Legii tesinH poznań akj jato

tizeci z grupy naszych ligowców wy 
kazuie największe zrozumienie gry 
systemem WM. Co jeszcze ważniejsze 
— poznaniacy nie próbowali wzorem 
krakowskich speców piłkarskich wy
myślać jakichś domowych zasad tak 
tycznych ani nie mieszali systemu 
gry otwartej z systemem trzech o- 
brońców lek to inaczej nazywa Sie 
system WM,

Ze szczelnie zakryte! defensywy, 
szybkimi atakami zaskoczyli nieje
den raz przeciwnika i mimo pozornie 
słabei gry przy nawet pełnej 1 stałej 
przewadze w polu przeciwnika, ich 
środki okazatv sie skuteeznieiszc od 
innych. NIE BĘDZIE ŻADNĄ PRZE 
SADĄ UZNAĆ ZZK ZA JEDEN Z 
ZESPOŁÓW LIGOWYCH REPREZEN 
TUJA CYCU WYRAŹNY STYL GRY. 
Może nie pięknie optycznie może jesz 
cze z takimi czy Innymi błędami, ale 
dążenia sa wyraźne a współpraca mle 
dzy liniami zawsze utrzymana.

Ten stan rzeczy nie jest przypad
kiem nie darmo Tarka Białas i Aulo 
ła zajmują kluczowe pozycje w zespo 
le, a przecież na ich pozycjach w sy 
stemle WM spoczywa ciężar gry. By
ło tu wiec łatwiej wprowadzić WM 
niż gdzie indziej i było znacznie ła
twiej na własnej skórze przekonać 
sie o lego skuteczności.

Tarka lest dobrym graczem, pozy
cja stoppers odpowiada mu doskona
lą i mając do tych zadań bardzo lob-

trzebne zmiany łączników w czasie 
grania nie sa dla nich obce Białas 
był w dużei części udziałowcem w 
sukcesie nad Czechosłowacja, mimo, 
że spełniał tam role nie na swojej 
pozycji. Ostatnie miesiące przynio
sły znaczna poprawę formy Anlole i 
był on wtedy istotnym motorem w 
akcji ofensywne!

Polka 1 Kołtuniak falto skrzydłowi 
nie sa specjalnymi asami, ale popraw 
nie i dobrze grającymi zawodnikami 
ligowymi. Jako środkowy Wojcie
chowski II przy słabych warunkach 
fizycznych nie ma większego pola do 
popisu 1 kto wie, ezv pożycia skrzyd
łowego nie odpowiadałaby mu lepie;, 
Ostatni nabytek Tumas,*  rozgrywał 
się powoli i o właściwych umiejętno
ściach tego gracza dowiemy sie za
pewne w przyszłym sezonie. Forma 
młodego Gogolewskiego ostatnio zna
cznie się obniżyła a przyznaiemy sie, 
że liczyliśmy wiele na tego młodego za 
wodnika.

ZZK Poznań po przełamaniu swojej 
tremy nowicjusza w lidze 1 po zdo
byciu rutyny jaką daje rok twardych 
walk ligowych, może w roku przy
szłym spowodować leszcze przyjem
niejsze niespodzianki, zWłaszcza jeże 
U zdobędzie sie na umiejętność wy- 
erywanla na obcych boiskach.



S=ü SZCZERBÄKOW ODPOWIADA
na list dziennikarza australijskiego

SPORTEM
Sedee s Mjleeasy*  Bteíefsrry S-SP.H. mistes Związku Radsdeo- 

klego wagi półśredniej Sergios« Szcserbaków — jeden z najlepszych 
bokserów amatorów świata w swej kategorii, otrzymał list od znanego 
australijskiego dziennikarza sportowego Walsha z prośbą o naświet
lenie stosunków panujących w sporcie radzieckim, ze szczególnym 
uwzględnieniem boksu.

ZE SPORTU RADZIECKIEGO
MOSKWA, w stolicy Związku Ra

dzieckiego zakończyły sie doroczne za 
wody łyżwiarskie z udziałem 8 miast: 
Moskwy. Leningradu, Omska, Gorkij, 
Swierdłowska. Kirowa. Czelabińska 1 
Archangielska. w ogólnej punktacji 
pierwsze miejsce oraz nagrodę prze
chodnia zdobyła reprezentacja miasta 
Gorkij. Jest to pierwsze zwycięstwo 
Gorkij w tych zawodach, dotychczas 
bowiem 7-krotnle zwyciężyła drużyna 
Moskwy oraz 2 razy łyżwiarze lenin- 
gradcy.

W drugim dnfu zawodów pogoda 
również nie dopisała łyżwiarzom, gdyż 
temperatura utrzymała się powyżej 
zera. Większość wiec wyników nie 
przekroczyła przeciętnego poziomu. 
Na wyróżnienie jednak zasługuje 
czas Proszlna, który wygrał bieg na 
5,000 m. w 8:56 min. oraz wynik lento 
grodzkiego juniora Pawłowa, który u 
zyskał na 3,000 m. czas 3:35.6 min.

* * *
W sześciu największych salach spor 

to wy eh Moskwy rozpoczęły się w ni e 
dzielę rozgrywki o mistrzostwo mías 
ta w siatkówce.

Do ciekawszych spotkań w pier
wszym dniu należał mecz między „Dy 
name", w skład którego wchodzi naj 
więcej reprezentantów ZSRR, a _,Me 
dykiem”. Mecz łatwo wygrali siatka 
rze „Dynamo”. Łatwe zwycięstwo od 
niósł również zespół siatkarzy CDKA, 
nad drużyna „Bolszewików".

Siatkówka należy w Związku Ra
dzieckim do najbardziej popularnych 
gier sportowych. Jest ona również 
sportem masowym, stojącym na wy 
sokim poziomie. O poziomie gry siat 
karzy radzieckich mięliśmy możność 
przekonać się podczas ich pobytu w 
Polsce, gdzie wygrali wszystkie swoje 
spotkania na międzynarodowych zawo 
dach, wzbudzając dla swej gry po
dziw, nie tylko widowni, ale 1 fachów

* * *

Tegoroczny plan powiększenia oblek 
tów sportowych w Republice Ukraiń
skiej przewiduje -wybudowanie 322 no 
wych stadionów, powiększenie liczby 
boisk piłkarskich do 3,000, wybudowa 
nie 401) nowych otwartych basenów 
pływackich oraz urządzenie dalszych 
obiektów gimnastycznych, by liczba 
Vh osiągnęła 6.000.

Dąży się do tego, by każdy okręg 
miał swój własny stadion, wyposażo
ny w boisko piłkarskie, "bieżnie oraz 
boiska do gier sportowych.

W ciągu ubiegłego roku sport w He 
publice Ukraińskiej poczynił dalszy 
poważny krok w kierunku umasowie 
.nia. W 1948 roku w zawodach sportu 
wych uczestniczyło ogółem ponad 2 
mili. osób.

Liczba czynnych sportowców powie 
kszyła się o 608.060 osób, które w ubie 
Kłym sezonie zdobyły znaczek GTO. 
Rok bieżący zapowiada dalsze postępy 
w dziedzinie upowszechnienia sportu.

* W tych dniach odbył się w Sie-" 
mtanowleaeh ślub b. reprezentacyjne 
go bramkarza Polski — Janika z 
Elżbieta Kanlanką — sekretarką Sl. 
OZPN. Młodej sportowej parze redak 
cja ,,SPORT”-u przesyła na nową 
drogę życia jak najserdeczniejsze ży
czenia.

Bramkarz AKS Chorzów Prze
wiodą. który przez dłuższy czas pozo 
stawał bez praev otrzymał obecnie 
posadę w Centrali Mięsnej w Byto
miu.

• * »
* Pomocni Unii Sosnowiec — Sto- 

kowackl do otrzymaniu zwolnienia z 
tego klubu przeniósł się na Dolny 
Slask. gdzie grać bedzie w A-klaso- 
wej Julii Biały Kamień.

* O dużej popularności tenisa sto
łowego na Śląsku Opolskim najlepiej 
świadczy fakt, że aż 15 tamtejszych 
klubów ma zrzeszone swe sekcje w 
FZTS z czego 5 znajduje sie w kl. A, 
a 10 w klasie B Sl.OZTS.

* Walne Zebranie GZKS Szombier 
ki odh=d7'= sie w dniu 30 bm. Na za 
o.ąrn.i fvm m m omavianv będzie 
xvnJostPk a- snrawie dekona-nja fuzji z 
nozostałymi klubami ?óm!c rym i z te 
renu Bytomia 1 dokonania zmiany 
nazwy na GZKS Górnik Bytom.

* Najstarszy i najwszechstronniej
szy klub Bielska — BETS stał Ele 
klubem związkowym przechodząc do 
22 LungsuáO'KaÓfflífi*''

Oto odpowiedź radzieckiego sportowca:
Drogi panie Walsh!

Z zadowoleniem odpowiadam na 
Wasze pytania o boksie radziec
kim. Jak zapewne Panu wiadomo, 
o boksie radzieckim mało pisze się 
zagranicą, a wroga nam propagan
da podaje mylne informacje o na
szym sporcie.

Przede wszystkim chciałbym po
ruszyć sprawę menażerów. W Ame 
ryce, w Anglii i innych państwach 
kapitalistycznych są oni plagą pię- 
ciarstwa i innych gałęzi sportu, w 
ZSRR nie mamy menażerów, w po 
jęciu „zachodnim".

Po raz pierwszy 1 zresztą jedyny 
W mojej karierze bokserskiej mia
łem możność zetknięcia się z takim 
właśnie typem menażera w czasie 
tournee, naszej reprezentacji po 
Bałkanach. Spotkaliśmy się tam 
8 „typem", który obiecywał nam 
złote góry, gdy wyrazimy zgodę 
ha jego propozycje, odbycia tour- 
hee po całym święcie, naturalnie 
pod jego opiekuńczym skrzydłem. 
Propozycję jego przyjęliśmy jako 
dobry żart, gdyż sama myśl o sta
czaniu walk za pieniądze była 
barn dziwnie obcą. Ani ja osobi
ście, ani też żaden z moich przy
jaciół nigdy nie otrzymaliśmy na
wet kopiejki za stoczone walki. W 
Istocie sport przestałby być dla nas 
atrakcją z chwilą gdyby płacono 
team za wyczyny sportowe.

PIszecie do mnie, że w Waszym 
państwie badania lekarskie, poprze
dzające walki, są prowadzone po-

FLANY PŁYWAKÓW POMORSKICH 
NA KOK 194»

BYDGOSZCZ. W Bydgoszczy odbyło 
Sie roczne walne zebranie Pomorskie 
EO Okresowego Związku Pływackiego, 
na którym dokonano wyboru nowego 
zarządu i ustalono kalendarzyk imprez 
pływackich na rok 1949. Prezesem zo
stał wybrany ponownie ob. Władysław 
Woźniak.

Kalendarzyk imprez pływackich na 
Pomorzu w roku 1949 przedstawia się 
następująco:

Styczeń — zawody międzyokresowe 
Pomorze — Gdańsk w Gdyni.

Maj — otwarcie sezonu pływackiego 
na Pomorzu.

Czerwiec — mistrzostwa okręgu HI 
klasy w Wąbrzeźnie, mistrzostwa kia 
sy TT w Inowrocławiu.

Lipiec — mistrzostwa pierwszej kia 
sy w Bydgoszczy, turniej waterpolo 
o mistrzostwo okręgu w Toruniu, za 
wody „wpław przez Bydgoszcz”.

Sierpień — czwórmeez pływacki w 
Grudziądzu, między okręgowy mecz 
Pomorze— Szczecin w Bydgoszczy, 
zawody propagandowe we wszystkich 
miastach Pomorza.

Wrzesień — zawody propagandowe 
W Wąbrzeźnie 1 Inowrocławiu, zakoń 
erante sezonu.
LEŚNICY ZWYCIĘŻYLI BOKSERÓW 

„LEGII”
TORUŃ, w Toruniu odbył się mecz 

bokserski miedzy reprezentacjami 
Związku Zawodowego Leśników 1 dra 
tyna „Legii" (Chełmża). W zespole le 
feitków wystąpili zawodnicy ZS Gwar 
dia (Toruń) 1 Gryf (Wejherowo).

Mecz zakończył sie nieoczekiwanym 
zwycięstwem leśników w stosunku 
12:4. Punkty dla „Legli" „dobyli je
dynie: Szlakowski w wadze piórko
wej i Palińsfcl. zastępujący w wadze 
średniej, przebywającego na rekon
walescencji Cebiulaka,

KATOWICE. Na innvm miejscu w obszernym artykule p. Krót- 
klewskiego, głównego sędziego mistrzostw „Spółdzielców" w grach 
sportowych podaj sny analizę fachową wszystkich drużyn i całości mi
strzostw Na tym miejscu zajmierny się jedynie „KUCYKAMI PANA 
FACHLI” czyli drugą piątką drużyny koszykowej żeńskiej SKS War
szawa.

W ciągu czterech dni wielkiego turnieju największe zaintereso
wanie towarzyszyło zawsze występowi pięciu młodych dziewcząt, które 
w bezapelacyjny sposób rozprawiały się zę swoimi o wiele starszymi i 
bardziej rutynowanymi przeciwniczkami.

Już w pierwszym dniu otrzymały one nazwę „Kucyków”. Później 
gdy ogół dowiedział się komu zawdzięczają one nieprzeciętną umie
jętność gry w koszykówce, nazwano je „KUCYKAMI PANA PACHLI”.

Wiemy wszyscy doskonale, że na 
eze drużyny seniorek 1 seniorów 
na skutek przerwy wojennej, na 
skutek ciężkich nieraz warunków 
życiowych podczas okupacji i bez
pośrednio po niej nie mogą w ża- 
Bnym wypadku osiągnąć klasy, któ 
raby pozwoliła im nawiązać równo 
rzędną walkę z zespołami zagranicz 
nymi. A właśnie w koszykówce, 
ezy to żeńskiej, czy też męskiej naj 
częściej ponos'mv porażki z dru
żynami. które przed wojna wyraź
nie nam ustępowały.
. W tych warunkach największą 
¡pociechę sjpnowig udane występy 

bieżnie, w wyniku czego wielu bok 
serów przypłaciło to życiem wzglę
dnie dożywotnim kalectwem. U nas 
15 lat temu w jednym z miast'rów
nież zaszedł podobny wypadek, 
który jak zresztą łatwo się domyś
lić, poruszył opinię radzieckiego 
świata sportowego. . Sprawa ta zo
stała oddana do sądu. Ci lekarze, 
którzy niesumiennie prowadzili 
badania przed walką, zostali pocią
gnięci do odpowiedzialności. Inny
mi słowy niespośób wyobrazić so
bie, by w Związku Radzieckim mo
gły być dopuszczalne podobne zda
rzenia.

W Moskwie znajduje się specjał, 
na klinika dla sportowców, gdzie 
prowadzone są badania w zakresie 
możliwości wyczynowych sportow
ców. Osiągnięte wyniki badań po
zwoliły na opracowanie specjalnej 
metody, której stosowanie w krót
kim czasie powoduje osiągnięcie 
szczytowej formy sportowcowi oraz 
ewent. przywrócenie jej zawodni
kowi przetrenowanemu.

Prace na klinice są bardzo in
teresujące, jest to bowiem jedyna 
w swym rodzaju instytucja n.a , świe 
cie zupełnie słusznie popularnie 
nazywana „szpitalem dla zdrowych 
pacjentów”. („Pacjenci” tego nie
zwykłego szpitala najczęściej uskar 
żają się na spadek formy.) Klinika 
moskiewska jest własnością pań
stwa, przy czym „leczenie” podob
nie jak we wszystkich innych in
stytucjach medycznych w Związku 
Radzieckim jest bezpłatne.

W swoim czasie czytałem wiele o 
boksie zawodowym w USA. Wy
daja mi się bardzo dziwnym, że 
bokser zawodowy musi opłacać 
swych partnerów sparringowyćh 
oraz wydawać pieniądze na samą 
reklamę.

U nas wyśmianoby sportowca, 
który by zaofiarował swemu part
nerowi w treningu zapłatę. Przed 
poważniejszymi zawodami koledzy 
klubowi staczają ze sobą walki 
sparringowe, co dla wszystkich jest 
doskonałą zaprawą.

Jeśli chodzi o reklamę, to nie 
wiem, czy będzie to dla Was zupeł
nie zrozumiałym, gdy powiem 
Wam, że w Związku Radzieckim 
nie zachodzi potrzeba prowadzenia 
intensywnej kampanii reklamowej 
na rzecz boksera, który ma stoczyć 
walkę o tytuł. Boks jest u nas tak 
popularnym sportem, że nawet 
walki bokserów stawiających pier
wsze kroki, odbywają się przy 
szczelnie zapełnionej widowni. Wy
wieszenie małego ogłoszenia na 
bramie klubu w zupełności wystar
czy, by zapewnić sobie zapełnienie 
całej widowni. Przed mistrzo
stwami Związku Radzieckiego po
ważnie zastanawialiśmy się, w ja
ki sposób ukryć przed publiczno
ścią termin spotkania.

Sympatycy boksu już na kilka 
tygodni przed mistrzostwami za
częli rezerwować bilety. Było ich 
tak wiele, że organizatorzy zawo
dów. nie byli w stanie zaopatrzyć 
wszystkich w bilety. Obecnie każ
de z ważniejszych spotkań odbywa 

juniorów, mających przeważnie do
skonałą kondycję, wielki zapał, szyb 
kość, przy nie mniej czasami wiel
kich brakach technicznych.

Zaufanie i wiarę w przyszłość na 
sze.i koszykówki w tym wypadku 
żeńskiej wzbudziły w nas juniorki 
SKS „KUCYKI PANA PACHLI”.

Jeśli siedemnastoletnia ROGOW
SKA STEFANIA, szesnastoletnia 
DZIAK IRENA, szesnastoletnia 
FARSZNIAKOWNA WIESŁAWA 
szestnastoletnia GÖHALSKA Maria 
i piętnastoletnią EUD2ISSKA, MA

sis na stadionie Dynamo w Mo
skwie, który może pomieścić 25 ty
sięcy widzów.

W Związku Radzieckim walki są 
trzy rundowe, a rundy są trzyminu- 
towe.

Kilka, lat temu byłem zwolenni-
kiem zwiększenia ilości rund, jed
nakże znaczna większość bokserów 
radzieckich sprzeciwiła się temu. 
Nie pozostawało mi nic zatem, jak 
poddanie się woli większości. De
cyzja to wywarła dominujący 
wpływ na styl boksu radzieckiego. 
Nasi bokserzy dążą raczej do uzy
skania zwycięstwa w jak najkrót
szym czasie, aniżeli do prowadze
nia walki w ten sposób, by jak naj
bardziej znużyć swego przeciwni
ka.

Widziałem wiele spotkań bokser
skich zagranicą i muszę przyznać, 
że były one prowadzone w sposób 
znacznie mniej interesujący niż 
ma to miejsce w Zw. Radzieckim. 
Za przykład może posłużyć KORO
LEW, mistrz wszechwag Zw. Ra
dzieckiego, który "12 walk, jakie 
stoczył zagranicą, wygrał przez 
nokaut w pierwszej i drugiej run
dzie. Pozwolę sobie również nad
mienić, że w swojej wadze osią
gnąłem zagranicą podobne rezul
taty jak Korolew.

W Zw. Radzieckim podjęcie de
cyzji o wyniku należy do trzech 
sędziów punktowych. Sędzia rin
gowy natomiast ma przede wszyst
kim za zadanie Zwracanie bacznej 
uwagi, czy w czasie walki są prze
strzegane obowiązujące przepisy.

W czasie ważniejszych spotkań 
decyzję o wyniku walki podejmuje 
specjalne kolegium sędziowskie, na 
wypadek, gdy zdania trzech sę
dziów punktowych są podzielone. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
nader rzadko zdarzały się u nas 
wypadki, narzucające konieczność 
odwoływania się do opinii kolegium 
sędziowskiego.

Pytacie, kiedy Korolew zdobył 
tytuł mistrza wszech wag ZSRR i 
kto był najlepszym pięściarzem 
Związku Radzieckiego?

RIA teraz już wzbudzają swoją grą 
oklas/ci i uznanie fachowców, to za 
trzy lata możemy, a raczej musimy 
spodziewać się od nich sukcesów 
na miarę międzynarodową. „KUCY 
KI PANA PACHLI” grają 20 mi
nut bez zmian, nie wykazując 
większego zmęczenia fizycznego. 
Szybkością przewyższają pierwszą 
piątkę, która dzierży przecież ty
tuł mistrza Polski. A precyzja, to 
chyba ich największa zaleta.

Podczas meczu z Grudziądzem 
stale obok nas kilku graczy miej
scowego klubu ligowego Zgody. 
Jeden z pośród nich z nutą zazdro
ści w głosie powiedział — gdyby 
nasi koszykarze strzelali tak celnie 
i mieli takie dokładne podania.

Ten głos koszykarza śląskiego 
jest może najbardziej znamienny.

Młode koszykarki SKS były przez 
cały czas trwania mistrzostw czyn
ne. Nie spoczywały ani na chwilę. 
Gdy n(e grały to ćwiczyły rzuty do 
kosza pełno ich było na całej sali. 
Przed §amym męczeni ęonąjmniej

Mikołaj Korolew zdobył tytuł 
mistrza wszechwag Z w. Radziec
kiego w 1936 roku, który następnie 
stracił w 1939 roku po przegranej 
z mistrzem wagi półciężkiej Wik
torem Michajłowem. Michaiłów 
według mego zdania był najbar-
dziej utalentowanym bokserem ra
dzieckim w latach od 1930—1940. 
Wycofał się z czynnego życia spor
towego w 1944 r., pozostaje jednak 
nadal w ścisłej łączności z bok
sem, a mianowicie pełni funkcję 
sędziego i trenera.

Zapytujecie także, w którym ro
ku życia zaczynają nasi bokserzy 
karierę zawodniczą? Młodzież w 
Zw. Radzieckim zaczyna uprawiać 
boks od 14 lat. Swego czasu wśród 
pedagogów i lekarzy przeważała 
opinia przeciwko uprawianiu bok
su w tak młodym wieku, jednakże 
na podstawie badań prowadzonych 
w powyższej kwestii przez lekarzy, 
nauczycieli i psychologów, okazało 
się, że boks w żadnym wypadku 
nie wpływa ujemnie na rozwój fi
zyczny i umysłowy młodzieży. Po
dobnie jak w innych« gałęziach 
sportu zawodnicy są podzieleni na 
3 kategorie: kategoria pierwsza, 
do której zalicza się młodzież od 
14—16 lat, kategoria druga junio
rów od 16—18 lat, oraz kategoria 
seniorów, obejmująca bokserów 
powyżej 18 lat. Młodzieży i junio
rem nie wolno staczać walk z se
niorami. Poza tym w każdej z po
wyższych kategorii jest przeprowa
dzony odpowiedni podział na po
szczególne wagi. Młodzież używa 
rękawic, których waga wynosi 10 
uncji (około 22 dkg). Rękawice 
seniorów ważą 8 uncji (17,6 dkg). 
Walki młodzieży są prowadzone 
przez dwie dwuminutowe rundy.

Kobiety w Zw. Radzieckim nie 
uprawiają boksu, podobnie zresztą 
jak nie uprawiają one zapaśnictwa, 
ani podnoszenia ciężarów. Jest 
wielę-«, innych gałęzi sportu, które 
bardziej odpowiadają ich zamiło
waniom.

Zgodnie z Waszym życzeniem po 
d?.ję listę mistrzów boksu radziec
kiego na rok 1948.

pół godziny przeprowadzały trening 
techniczny i znów ćwiczyły rzuty 
do kosza.

Ą po meczu.... po meczu znów
nie mogły się rozstać z piłką 1 na 
nowo z najtrudniejszych pozycji 
rzucały do kosza, i to przeważnie 
zawsze bardzo celnie.

Ta piątka to duma Pachli, który 
jest nie tylko trenerem, ale najlep 
szyni opiekunem 1 niemal ojcem 
pupilek.

— A ta piątka to nie Jedna zdo
bycz Pachli, i jego żony, która dziel 
nie pomaga mężowi w wychowaniu 
nowego pokolenia koszykarek.

Takich „KUCYKÓW” mam płęć 
pełnych drńźyn. Cała trzydziestka 
przedstawia bardzo wyrównany po 
ziom.

Szkoda tylko, że w Warszawie 
jest tylko jedna hala YMCA ł mo
gę moim dziewczętom poświęcić 
tylko Jeden dzień w tygodniu. Ale 
w tym jednym dniu pracujemy jak 
rekordziści pracy.

— Oprócz juniorek, mam także 
osiem drużyn juniorów.

To jest moja wylęgniamia talen 
tów, o których jeszcze, nieraz usły
szycie — mówi nam p Pa chi a.

Wierzymy jego zapewnieniom, 
przekonały nas O tym „KUCYKI”.

ENTUZJASTA

łBetesostwe wagi muszej zdobył 
Lew Segałcwiez. Segałowicz jest 
synem robotnika narodowości ży
dowskiej. Po uzyskaniu dyplomu 
Instytutu Kultury Fizycznej w 1941 
roku wstąpił do Armii Czerwonej, 
gdzie służy jako oficer.

Mistrzem wagi koguciej jest Ga
briel, który pochodzi z Gruzji i 
pracuje Jako robotnik w fabryce 
zapałek w Tbilisi.

Jan Kniaziew z Leningradu jest 
mistrzem wagi piórkówej. Knia
ziew jest synem chłopa z okolic 
Kaługi. Pracuje on jako mechanik 
w jednym z leningradzkich zakła
dów przemysłowych.

Tytuł mistrza wagi lekkiej zdo
był Anatol Grejner, który urodził 
się w Charkowie.^na Ukrainie. Obec 
nie służy jako oficer w Armii Czer 
won ej.

Korolew — mistrz wszechwag, 
podobnie jak i ja, pochodzi z Mo
skwy. Obaj pracujemy w tym sa
mym zakładzie, gdzie jesteśmy to
karzami. W czasie wojny byliśmy 
członkami oddziałów partyzanckich, 
które działały na tyłach wroga.

Estończyk Roman Kariste jest 
mistrzem w wadze średniej. Miesz
ka on w Tallinie. Z zawodu jest 
śpiewakiem.

Mistrzem wagi półciężkiej jest 
student moskiewskiego Instytutu 
Kultury Fizycznej Gennali Stepa
now, Również dwaj jego bracia 
w swoim czasie byli mistrzami 
Związku Radzieckiego w tej samej 
wadze.

Teraz z kolei opisze Wam, w ja
ki sposób organizuje się u nas me
cze bokserskie. Otóż wszyscy bok
serzy. który reprezentują dobry 
poziom, a takich w Zw. Radzieckim 
jest około 2fl.noe, są członkami klu
bów sportowych i biorą udział w 
imprezach bokserskich, organizowa 
nych przez własne kluby. Wielką 
popularnością cieszą się w Zw. Ra
dzieckim zawody międżyklubowe. 
W których każdy z klubów jesti 
reprezentowany przez 8 zawodna 
ków. Dość często są organizowana 
mecze międzymiastowe. Ponadto 
każdy z zawodników bierze udział 
w zawodach wewnętrznoklubowych 
oraz w spotkaniach indywidual
nych, organizowanych przez miasta 
względnie republiki. Również or
ganizowane są indywidualne walki 
między dwoma bokserami (np. wal 
ka Stepanow — Korolew).

Najbardziej doniosłym wydarze
niem w święcie bokserskim w cią
gu roku są mistrzostwa ZSRR. 
Każda z wag jest reprezentowana 
przez 16 poprzednio wyłonionych 
mistrzów poszczególnych republik. 
Ponadto są jeszcze rozgrywane 
walk; o tytuł mistrza wszechwag, 
w których mogą brać udział bok
serzy wagi ciężkiej, nółcieżkiej i w 
wyjątkowych wypadkach bokserzy 
wagi średniej.

W czasie treningu, czy też w cza
sie walk korzystamy z wszelkich 
udogodnień, jakie zresztą zapewnia 
nam specjalna ustawa. Jesteśmy 
zwalniani z pracy, a także za dni. 
w których nie pracujemy z uwagi 
na trening czy zawody, pobieramy

O czym mówi Śląsk
*" Z końcem b. miesiąca rozpoczną 

sie na Śląsku doroczne rozgrywki pu 
chanowe pięściarzy Sl, OZB o puchar 
prezesa Sadłowskiego.

W uh. roku w rozgrywkach brały 
udział jedynie drużyny A-klasowe, w 
tym roku dopuszczone zostały także 
kluby B-klasowe — System turnieju 
pucharowy.

Obrońca pucharu jest ósemka Bato 
rezo (Chorzów).

* Stanowisko referenta sportowego 
pizy OKZZ w Katowicach opróżnio
ne przez oh. Wojtyczkę o o jął z dniem 
12 bm. dotychczasowy referent sporto 
wy Okręgu Centralnego Zw. Zaw. 
Górników ob. Grajewski b. zawodnik 
1 działacz GZKS Kopalnia Katowice.

* Kapitan Sl. OZTS ob. Bronia 
obejmuje w najbliższych dniach kie
rownictwo referatu sportowego orzy 
CZZ Górników, okręg Katowice.

* W nadchodząc* * sobotę 15 bm. w 
Nowym Bytomiu gościć będzie ósem 
ka Pięściarska krakowsfifej Korony, 
która rozegra mecz towarzyski z dru 
tyna ZKSM Huta Pokój.

5i? Na krytych kortach w Gliwicach 
trenują obecnie ml .n. dwa! czołowi 
tenisiści DO1SCV Bełdowski f Skonecki 
W najbliższym czasie spodziewany 
lest przyjazd: do Gliwic dalszych naj 
lepszych rakiet krajowych. • 

normalne wynagrodzenie tak, jak 
gdybyśmy pracowali, Urlopy spę
dzamy zwykłe w nadmorskich miej 
scowośclach lotniskowych,

Trenerów i lekarzy opłacają to
warzystwa sportowe, dostarczają 
one również sprzęt sportowy oraz 
utrzymują stadiony i sale gimna
styczne w należytym stanie. Od nas 
natomiast żąda się jedynie prowa
dzenia systematycznych treningów 
i pomnażania doświadczenia j wie
dzy bokserskiej..

Osobiście jestem bardzo szczęśli
wy, że w ten właśnie sposób mogę 
uprawiać sport bokserski.

SZCZERBAKOW SERGIUSZ



TAK NA REKORD 1500 MTR
W PŁYWANIU ZAPOWIADAJA

NAS! NAJLEPSI DŁUGODYSTANSOWCY
Wiele Jeszcze brakuje naszym 

P’ywakom, aby mogli się zmierzyć 
z najlepszymi zawodnikami : takich 
P-<ęg pływackich jak ZSRR, Wę
gry, Francja, czy nawet Czecho
słowacja. Wiele też jeszcze kilo
metrów będą musieli przepłynąć na
si zawodnicy., nim ' padmą pierwsze 
indywidualne rekordy krajowe na 
najpopularniejszych dystansach ora w 
lowyeh jak 100, 200. 400 I 1 500 m.

Nie wszystkie jednak z rekordów 
Polski na tych; dystansach są aż tak 
wyśrubowane aby nie można potny, 
ś.eć o pobiciu jednego' z n:ch już 
w nadchodzącym sezonie letnim. — 
Oczywiście, że ' przygotowanie s:ę 
do pobiec i a rekordu nie jest kwe
stią tygodnia, miesiąca, ety nawet 
dwóch, ale owocem pracy kilkulet
niej zakończonej cofiajmniej sze
ściomiesięcznym intensywnym przy
gotowaniem do samej jkóby pobicia 
rekordu.

Z czterech rekordów crawlowych 
najstarszym jest rekord Bocheń
skiego na 100 m stylem dowolnym 
O 00,4 min.), jest on też najbar
dziej wyśrubowanym ze wszystkich 
rekordów Polski. Na drugim miej
scu sklasyfikowalibyśmy rekord te
go samego zawodnika na dystansie 
200 (2,20.6 min.), a na trzecim 
miejscu ex equo rekordy Jędryska 
na 400 (5.13,5 min.) i 1 500 m 
(21.13,9 min.). Najmłodszym z tych 
rekordów jest właśnie rekord na 
dystansie najdłuższym, 1 500 m u- 
stanowiónym przez Jędryska w ro
ku 1939 i o szansach pobicia tego 
rekordu przez naszych zawodników 
chcemy właśnie pomówić.

Najlepszymi naszymi zawodnika
mi na tym dystansie są: 16-ietni 
Gremlowski z Polonii Bytom, Tae- 
dling z Warty poznańskiej, Ramola 
z Zjednoczenia Zabrze i Czuperski 
z warszawskiej Legii. Nim jednak 
przystąpimy do naświetlenia możli
wości tych zawodników, zareipre- 
zentiujemy ich w kilku wierszach 
naszym czytelnikom.

GREMLOWSKI był w ubiegłym 
Sezonie pływackim największą nie
spodzianką w pływactwie polskim. 
Liczy 16 lat, należy jednak do za
wodników raczej jeszcze niedoroz
winiętych. Dosyć zaznaczyć, że przy 
wzroście 169 cm waży zaledwie 
'49 kg. Pływać zaczął wcześnie, bo 
już dwa fata temu. W r. 1947 był 
na obozie pływackim-w Sierakowie, 
z powodu zapalenia ucha środkowe
go .muisiał jednak przerwać ćwicze
nia pływackie na przeciąg kilku mie
sięcy. Pierwsze dobre rezultaty za
czął osiągać pod koniec sezonu zi
mowego 1947/48, a swój pierwszy 
wielki sukces osiągnął w lipcu u- 
biegłego roku osiągając w mistrzo
stwach Śląska na dystansie..! 500 m 
na íleoszy wynik powojenny tylko 
o 7.3 sekund gorszy od rekordu 
Jędryska i pokonywując Ramole na 
dystansie 400 m. Był uczestnikiem 
obozu pływackiego w Wielkich 
Strzelcach, wyników jednak nie po
prawił, tylko pogorszył: Obecnie do-

CIEKAWE POJEDYNKI KRUŻA — 
Antkiewicz, chychła — palij

ski.
TORUÑ. Jak sie dowiadujemy Pom 

OZB prowadzi pertraktacje z zarzą
dem Gdańskiego OZB w sprawie mię 
dzyokregoyrego spotkania bokserskie
go Wybrzeże — Pomorze w Bydgosz
czy wzgl Toruniu

Termin spotkania zaproponowano 
na dzień ’0 stycznia, br. a lako waru 
nek pomorzenie wysunęli obecność w 
ósemce gdańskiej olimpijczyka óntkie 
wlezą i Ghychły.

O tle spotkanie to zostanie sfinali
zowane. to na ring i Pomorza doszło
by do ciekawego pojedynku pomię
dzy Antkiewiczem a Kruża oraz Cby 
chla 1 Balińskim w półśredmei.

Ósemka pomorska będzie miała 
przypuszczalnie następujące oblicze: 
Piwoński (Pomorzanin). Licap (Gwar
dia). Kii! z a (Zjednoczenie). Baranow
ski (Zjednoczenie) Palińskl (Legią). 
Dembowski (ZZK Ino). Gnat (Zjedno 
czenie) oraz Zmorzyńskt (Gwardia).

Na dzień 6 lutego pralek tule się ro
zegranie rewanżowego spotkania ju
niorów Gdańsk — Pomorze. (Oka)

To i owo % Wielkopolski
* Tegoroczne lekkoatletyczne 

mistrzostwa zimowe w Poznań
skim Okręgowym Związku Lek
koatletycznym zapowiadają się 
bardzo ciekawie. Spodziewany jest 
masowy udział w konkurencjach 
męskich i żeńskich, oraz junio
rów. . Lekkoatleci Wielkopolski 
pilnie trenują w hali Wojewódz
kiego Ośrodka WF pod kierownic 
twem mgr. Hofmana, mgr. Schmid 
ta, Rutkowskiego 1 Pławczyka. Ja 
ko pierwsi staną na starcie męż
czyźni w dniu 6 lutego, dnia 13 
lutego walczyć będą kobiety, a w 
dniu 20 lutego — juniorzy. Poje
dynek o zaszczytny tytuł stoczą 
się pomiędzy AZS 1 Warta.

* W dniu 14 bm. w sekretaria
cie Polskiego Związku Pływac
kiego zbiorze się konrsja rewizyj 
na PZE dlą zbadani^ gospodarki 

chodzi do formy, czego dowodem 
jest znaczna poprawa czasów na 
dynstansach krótszych 100 (1.10,0 
min.) i 200 m (2.31,0 mim).

TAEDLING: Był dobrym zawod
nikiem. w r. 1946. Liczy 22 lała, 
odbywa obecnie swoją służbę’ woj
skową. Zdobył wicemistrzostwo 
Polski nx 1 500 m w r. 1946 prze
grywając jedynie do Ramoli.

W sezonie 1947 nie odniósł po
ważniejszych sukcesów — przecho
dził właśnie przeszkolenie rekruckie 
i nie miał wieźć czasu na treningi.

Czuperski, mistrz okręgu war
szawskiego, wybitny średnio i 

długodystansowiec.
Poważniesza sukcesy na dystansach 
średnich odnosi zimą 47/48 r. bijąc 
kilka rekordów okręgu poznańslkie- 

■ go. Dobrą formę utrzymuje latem 
48 r„ jednak zdobycie wicemistrzo
stwa Polski na 1 500 m w dosko
nałym czasie 22.570 min. i poko
nanie Ramoli było niespodzianką 
dużego kalibru.

CZUPERSKI: I on nie należy do 
pływaków przedwojennych. Pierw
sze sukcesy zaczął osiągać w roku 
1946 zdobywając na 200 m wice
mistrzostwo Polski za RamoLą. — 
W następnym sezonie pływa słabiej 
ulegając wielu młodszym pływa
kom (sam liczy 23 lata). Punkt 
zwrotny następuje dopiero pod ko
niec sezonu zimowego 47/48, gdzie 
Czuperski łapie drugi ■ oddech, wal

cząc o palmę pierwszeństwa na dy
stansach średnich narówrii z Ramo
ną i Marchlewskim.

Na mistrzostwach Polski we Wro
cławiu w 48 r. zajął na 1 500 m 
czwarte miejsce.

RAMOLA: Jest najstarszym ł 
wymienionej czwórki, liczy już bo
wiem 28 lat. Przed wojną był do
brym średnio- i długodystansowcem. 
Na setkę osiągnął wtenczas 1.08,0 
min., na 1 50Ó m był po Jędrysku 
na ¡lepszym zawodnikiem na Śląsku.

Po wojnie zdobył na pierwszych 
powojennych mistrzostwach w roku 
1946 cztery tytuły na wszystkich 
dystansach crawlowych. Sukces 
swój powtarza w zimie 46/47 roku 
zdobywając mistrzostwo na 100, 
200 i 400 m (1 500 m nie pływa się 
zimą). W lecie 47 r. zdobywa tytko 
mistrzostwo na 1 500 m, w zimie 
47/48 r. na 400 m, a latem 48 r. 
zdobywa tytuły mistrzowskie na 
200 i 400 m. przegrywając na 1 500 
m do Gremlowskiego i Taedlinga.

Który z tych zawodników jest 
najbardziej utalentowany trudno o- 
kreślić. Człowiek jest omylny i naj
więksi fachowcy wypowiadali prze
powiednie i oceny, które się nigdy 
nie sprawdziły. Większość jednak 
naszych speców krajowych i zagra
nicznych (Koutek, Hauptman) jest 
zdania, że raczej niedorozwinięty 
jeszcze Gremlowski będzie przysz
łym rekordzistą Polski i być może, 
godnym jej reprezentantem na przy 
szlych mistrzostwach Europy w Bu
dapeszcie. Chłopak ten jest jeszcze 
bardzo słaby fizycznie i wszystko 
będzie zależało od odżywienia i wa

finansowej tego związku, który 
zostanie przeniesiony do stalicy.

* Drużyna koszykarzy „Warty", 
która została przed kilku dniami 
wzmocniona przybyłymi z Nie
miec braćmi naszego reprezenta
cyjnego boksera—Szymury Stani
sława i Edmunda, stanowi bar
dzo poważne wzmocnienie zespołu 
ligowego. Ze szczególnym za inte 
rasowaniem oczekuje się meczu 
rewanżowego ZZK — Poznań — 
„Warta“. Jak wiadomo Warda- 
rze szczególnie dobrze grają właź 
nie ze swym lokalnym rywalem.

* W dniach 5 14 marca br. Poznań 
sM Okręgowy Związek Bokserski ob 
chodzić bodzie Jubileusz Z5-lecla (stule 
nta. W związku z tym, poza uroczys
ta akademią, odbędą Sie 2 spotkania 
międzyokresowe z reprezentacją Slą 
ska. W sobotą 5 3. rozegrane zostanie 
spotkanie między reprezentacjami ją 

runków materialnych. Gremlowski 
zarabia 5 000 zł miesięcznie prakty
kując na kopalni, nie żali się jednak 
na wyżywienie. Z drugiej strony 
nie należy zapominać, że zawodnik 
ten od dzieciństwa już jest niedoży
wiony. On jednak najbardziej zbli
żył się do rekordu Polski Jędryska, 
gdyż brakuje mu do niego 28 sek.

Zastanówmy się jakie są jego 
atuty i jakie braki.

W lecie Gremlowski na 1 500 m 
osiągnął czas 22,,24,1, na 2Ö0 iri, 
2.38,0 na 400 m, 5.31,0 na 100 m 
1.14.0 min. Wyniki jego na dystan
sach krótszych są nieproporcjonal
nie słabsze. Brak mu jeszcze szyb
kości, a więc siły. Pomiętajmy o 
tym, że poprzedni rekordzista Je-' 
drysek, pływał setkę w czasie 
1.03,0 min., a 400 m w czasie 
5.13,5 min. Sezon zimowy poświęci! 
Gremlowski na wyrobienie sobie 
szybkości. Obecnie pływa 100 m 
W czasie 1.10,0 min., 50 m w cza
sie 30 sek., a 200 m w czasie 
2.31,0 min.

Widzimy więc znaczną poprawę 
tego zawodnika. Jeżeli tylko będzie 
posiadał tą wytrzymałość, która go 
cechowała w roku ubiegłym, rekord 
padnie z pewnością. A obserwując 
styl pływania Gremlowskiego dojść 
musimy do wniosku, że wytrzyma
łość ta pozostanie u niego cechą 
wrodzoną, gdyż postada on bodajże 
najbardziej miękkie i elastyczne ru
chy, jakie widzieliśmy u pływaków 
polskich i tych żagrancznyeh, któ
rzy po wojnie występowali w Ppl- 
sce.

Gremlowski musi się tylko wtire- 
nować w bieg na 1 500 m, musi u- 
mieć sobie rozłożyć dystans według 
stopera. Najlepsi długodystansowcy 
świata przepływają całe 1 500 m 
równomiernie, mając na każdą set
kę jednakowy czas. A tabelka wy
ników Gremlowskiego wskazuje zu
pełnie coś innego.

Przeciętny czas na 100 m wyno
si 1.31,2, a tymczasem na poszcze
gólnych setkach waha się między

TABELKA WYNIKÓW Z BIEGU NA 1500 M. 
O MISTRZOSTWO POLSKI NA R. 1948

M. Gremlowski
100 m. 1.21,0 (1-21,0) 
200 m. 2.53,0 (1.32,0) 
300 m. 4.24,0 (1.31,0' 
400 m. 5.58,0 <1,34,0) 
500 m. 7.28,0 (1.30,0) 
600 m. 9.63,0 (1.35,0) 
700 m. 10.30,0 (1.27,0) 
800 m. 12.02,0 (1.32,0) 
900 m. 13.35,0 (1.33,0) 

1000 m. 15.08,0 (1.33,9) 
1100 m. 16.40,0 (1.32,0) 
1200 m. 18.12,0 (1 32,0) 
1300 m. 19 45,0 (1.33,0) 
1400 m. 21.20,0 (1.35,0) 
1500 m. 22.48,4 (1.28,4) 
Przeciętna 1.31,2

^aedling
1.2*0  (1.20,0)
2.53,0 (1.33,0)
4.25,0 (1.32,0)
6.00,0 (1.35,0)
7.32,0 (lx32.0)
9.03,0 (1.31,0)

10.35,0 (1.32,0)
12.08,0 (1.33,0)
13.41,0 (1.33,0)
15.15.0 (1.34,0)
16.50,0 (1.35,0)
18.20,0 (1.30,0)
19.53,0 (1.33,0)
21.26,0 (1 33,0)
22.57,0 (1.31,0) 

1.31,8

nlorów Śląska 1 Poznania, w 
zaś między reprezentacjami seniorów 
obu okręgów.

* W siatkówce męskiej czoło
we drużyny Poznania musíały li
znąć wyższość drużyn prowincjo 
nalnych, zwłaszcza „Kani“ z Go
stynia, której przypadł tytuł mi
strza, oraz KS Zieloni z Zielonej 
Góry. Zielona Góra staje się co
raz silniejszym ośrodkiem aporto 
wym na terenie Ziemi Lubuskiej 
wyprzedzając w pewnych dzledzi 
nach stolice tej ziemi — Gorzow.

♦ Treningi sekcji pięściarskiej 
KS Gwardia w Poznaniu objął b. 
nasz reprezentant 1 eksmistrz Pol 
ski Jan Arski. Treningi odbywają 
się w poniedziałki, środy 1 piątki 
we własnej hall treningowej przy 
ul. Gen, Świerczewskiego.

* Na czele kierownictwa sekcji 
pływackiej HCP stanął mgr. Ja
nusz Sroka. Sekcja dysponując fa 
brycznym basenem pływackim 
ma możność w wydatniejszym 

1.27,0 a 1.35,0 min. Czyli na sa
mym wymierzeniu czasu zawodni
kowi i wpracowaniu go w równo
mierne tempo (ew. przez dawanie 
znaków chusteczką) można mu za
oszczędzić 11 sek. A kto widział 
nawroty Gremlowskiego nie. będzie 
wątpił, że przez usprawnienie tych
że można polepszyć czas na całym 
dystansie o dalsze 18 sek. Gremlow
ski wykonuje nawrot 2.2 sek., a 
długodystansowiec może wykonać 
swobodny (rop. Ramota) nawrot w 

.1,4 sek. Na dystansie I 500 m zaś 
mamy 29 nawrotów.

Gremlowski jest młody i to jegó 
główny atut. Wynik 21,00 min. nie 
jest jeszcze szczytem jego możli
wości, może popłynie on nawet kie
dyś w granicach 20 min. Ale chwi
lowo ma on jeszcze czas. Dobrzy 
długodystansowcy byli młodzi i sta
rzy. Kitamura, zwycięzca Olimpiady 
w Los Angelos miał 14 lat, Taris, 
i Arne Borg byli już poważnymi 
seniorami, gdy osiągnęli swoją 
szczytową formę. Gremlowski ma 
jeszcze 10 lat pracy przed sobą, 
przez 10 lat może się stale popra
wiać.

Pozostali trzej zawodnicy mają 
może ze względu na wiek mniejsze 
szanse wybicia się na przyszłość. 
Ale w nadchodzącym sezonie letnim 
szanse ich są równe. Zależy tylko 
od przygotowania, zależy od tego, 
czy potraktują 1 500 m jako swoją 
specjalność, nie wnikając biegów 
krótszych wyrabiających szybkość, 
ale nie siląc się n.a najlepsze wy
niki w kraju w sprincie i na dy
stansach średnich.

Każdy z nich może pobić, wygó
rowany zdawało by się rekord Ję
dryska. Może go pobić rutynowany 
Ramola, ambitny Taedling, czy też 
pracowity i konsekwentny Czuperski. 
Może go także ustanowić zupełnie 
dzisiaj zapomniany zawodnik jak 
Kornecki, czy też osiągający dobre 
rezultaty Boniecki. Wszystko zależy 
od pracy i od woli, mniej od uzdol
nień.

J. NOGAJ

Ramola
1.23,0 (1.23,0)
2.54,0 (1.31,0)
4.26,0 (1.32,0)
5.59,0 (1.33,0)
7.33,0 (1.31,0)
9.04,0 (1.31,0)

10.37,0 (1.33,0)
12.12,0 (1.35,0)
13.44,0 (1.32,0).
15.22.0 (1.38.0)
16.52,0 (1.30,0)

.18.24,0 (1.32,0)
20.00,0 (1.36,0)
21.33,0 (1.33,0)
23.00,5 (1.27,5)

1.32,3

Czuperski
1.22,0 (1.22,0)
2.53,0 (1.31,0)
4.25,0 (1.32,0)
6.02,0 (1.37,0)
7.33,5 (1.31,5)
9.07,0 (1.34,0)

10.43,0 (1.36,0)
12.17,5 (1.34,5)
13.53,0 (1.35,5)
15.28,0 (1.35,0)
17.02,0 (134,0)
18.36,0 (1.34,0) 
20 09,0 (1.33,0).
21.42,5 (1.33,0)
23.13,1 (1.31,1)

1.33,5

niedzielę | stopniu przyczynić się do opo- 
wszechnienia tego sportu.

♦ Znany ze swej ruchliwej i 
przedsiębiorczej działalności na 
niwie sportowej, szczególnie w 
zakresie gimnastyki ob. Jan Dzie 
dzic, referent wychowania fizycz 
nego przy OKZZ w Poznaniu, od
znaczony został srebrną odznaką 
przez Związkową Radę Kultury 
Fizycznej przy KCZZ za zasługi 
położone przy zorganizowaniu I 
Ogólnopolskich Związkowych 
Igrzysk Sportowych w Poznaniu.

* Niezmordowany działacz 
wśród młodzieży piłkarskiej w 
PKS Warta Bilski, który przez 20 
lat opiekował się, ku ogólnemu 
zadowoleniu najmłodszymi piłka
rzami „Zielonych“, ze względu 
na nadwątlony stan zdrowia mu- 
sáal zrezygnować z tej funkcji.

♦ Kierownikiem sekcji piłki no 
in ej PKS. Wartą został ponownie

CZYBAŻARMIKPOKORA 
SIERADZANA W RADOMIU
DRUGĄ RUNDĘ ROZGRYWEK 0 LIGĘ ZACZYNAJĄ 
umil......... W NIEDZIELĘ NASI BOKSERZY

KATOWICE. W ub. niedzielę zakończyła się pierwsza runda roz
grywek o wejście do I i TI ligi bokserskiej. Zgodnie z przewidywaniami 
spotkania nie przyniosły niespodziewanych wyników, a jedynie zwy
cięstwo wrocławskiego Samorządowca nad Lublinianką było mało 
spodziewane.

Już po pierwszej rundzie wyraźnie zarysował Sie skład pierwszej 
i drugiej ligi: Od samego niemal początku rozgrywek sześć najsil
niejszych zespołów, a mianowicie: Gadania, Gwardia, Gdansk, Zryw, 
Batory, Gwardia Warszawa i Zjednoczenie Bydgoszcz objęły prymat 
w swoich grupach. Wejdą one też w skład pierwszej ligi.

Zupełnie wyraźnie zarysowały sie także KONTURY DRUGIEJ 
LIGI w skład której na podstawie rozgrywek pierwszej rundy winny 
wejse: Warta Poznań, ZZK Poznań. Radomiak. Włókniarz, Samorzą
dowiec i ew. Pafawag.

Tak więc do klasy A w g. wszelkiego prawdopodobieństwa po
wrócą: Odra Szczecin, Huta Zabrze, Cracovia. Gwardia Rzeszów i Lu. 
blinianka. Jak widzimy więc selekcja klubów odbyła się „planowo” 
i żaden outseider na zrobił zamieszania w hierarchii naszych bokser
skich drużyn.

Być może, że druga runda przy
niesie jakieś niespodzianki, ale nie 
należy się raczej liczyć z większy
mi przesunięciami. Jedynie Graco, 
via i Huta Zabrze mają jeszcze 
teoretycznie szanse na awans, ale i 
te drużyny nie beda stanowiły sen
sacji, ponieważ poziomem nie od
biegają zbyt daleko od czołowej 
dwunastki, a może nawet przewyż
szają niektóre zespoły awansujące 
do drugiej ligi.

W nadchodzącą niedziele rozpo
czyna się druga seria rozgrywek, 
która przyniesie pełny komplet 6 
spotkań rewanżowych.

Szereg z tych niedzielnych poje
dynków będzie miał znaczenie ści
śle formalne. Ale będą i spotkania 
o poważnym znaczeniu dla układu 
tabel, jak np. w grupie IV. Tym 
spotkaniem o szczególnie-' ważnym 
znaczeniu będzie mecz Radomiak— 
Batory.

Wprawdzie Batory odniósł u sie
bie tak przekonywujące zwycięstwo, 

; że powinien uchodzić także za fa
woryta również w rewanżowym me 
czu, ale jak wiemy, w boksie wła- 
sny teren i własna publiczność od
grywają rolę o wiele poważniejszą, 

, niż w innych dziedzinach sportu 
i dlatego też można spodziewać 
się jakiejś niespodzianki choćby 
np. w postaci porażki Batorego.

Jak się przedstawiają teoretycz
nie szanse obydwu tych drużyn?

Pięściarze Radomiaka będą wał
czyli szczególnie ambitnie, bo ew. 
sukces zabezpieczy ich dalszy byt, 
dając im murowany awans do dru
giej ligi.

Radomiak ma wielkie szanse na 
zdobycie punktów w wadze muszej 
przez Arczewskiego, w lekkiej po
winien zapas punktów powiększyć 
Czortek, szósty punkt na pewno 
dorzuci Stec w wadze ciężkiej.

Dla Batorego zwycięstwa powin
ni wywalczyć Rajchelt w wadze ko 
guciej, Sznajder w półśredniej i 
Kowara w średniej. A więc wynik 
będzie zależał od pozostałych 
dwóch walk, w których zmierzą 
sie Bazarnik z Sieradzanem i Ko
lanko z Kotkowskim.

Przyjmując, że Bazarnik zdoła 
pokonać Sieradzan», a Kotkowski 
Kolonkę, otrzymamy na papierze 
remis.

W wypadku wyniku remisowego 
Radomiak zapewniłby6 sobie awans 
do drugiej ligi, a Batory pierwsze 
miejsce w grupie III. Na rezultat 
tego meczu z największym zainte
resowaniem oczekiwać będą kra
kowscy zwolennicy boksu, których

Cracovia prowadzi 
w mistrzostwach Krakowa

e® «osz^&ós®ce
Kraków (tel.) W dalszym ciągu 

rozgrywek o mistrzostwa Krako
wa w koszykówce męskiej Craco
via pokonała Olszę 41:24 (20:6) 
Wisła Ib — AZS Ib 26:13 (9:4).

Zawody powyższe rozegrano 
jako towarzyskie, ponieważ za
wodnicy Wisły wystąpili w nie- 
komplentych strojach.

wybrany Władysław Ślebioda. Do 
zarządu sekcji powołano ponadto: 
Polewiczd, Smiglaka M., Strugar
ka, Marciniaka, Olejniczaka, Ra
tajczaka, Zugehoera, Horeziaka, 
Kołaczyke 1 Smiglaka Kazim. — 
jąko ref. wyszkoleniowego. W cią 
gu 1948 r. 10 drużyny „Warty“ ro 
zegrało 182 mecze- ,z których wy
grali 107, zremisowali 28 razy, a 
przegrali 47. Ogólny stosunek bra 
mek wynosi 566:304.

* Na «tarcie tegorocznych Indywi 
dualnych mistrzostw okręgowych w 
tenisie stołowym stanęło 76 zawodni
czek 1 zawodników. Do walk finało
wych w konkurencji męskiej zakwali 
flkowało sie 12-tu zawodników, któ
rzy rozgrywali spotkania — każdy z 

: każdym.
I / (Mistrzem okręgu został Kol don (Ble 
j lamia — Kalisz), który poniósł tylko 
I porażkę z Tomczakiem z Warty. W 
i konkurencji żeńskiej tytuł mistrza 

zdobyła Bojanowska (YMCA — Po-
I znań). - 

pupil Cracovia w niedzielę odpo
czywa.

To będzie jeden mecz o istotnym 
poważnym znaczeniu. W pozosta
łych spotkaniach nie jest trudno 
wytypować zwycięzców.

W GRUPIE I pięściarze Geda- 
nij z całą pewnością powtórzą swój 
sukces poznański i odprawią War
tę z porażką do domu. Tym razem 
zwvcięstwo Gedanii powinno wy
paść nawet troche wyżej.

GWARDIA GDAÑSKA udaje się 
do Poznania na mecz z ZZK. Dru
żyna poznańska osłabiona brakiem 
Kęsperczaka, który jak wiadomo 
przeniósł się do wrocławskiej Gwar 
dii ma minimalne szanse na zdo
bycie choćby dwóch punktów.

Ciekawy przebieg może mieć 
spotkanie łódzkie Zryw — Pafa
wag. Pierwszy mecz zakończył się 
wynikiem remisowym, ale w szere
gach Zrywu nie walczył wówczas 
Niewadził. co nie miało wpływu na 
wynik meczu, bo rezerwowy Kło- 
das i tak wygrał walkę.. Należy 
sie spodziewać zwycięstwa Zrywu 
w granicach 10:6. przy czym o wy
niku zadecydować mogą walki Fa
ska — Stasiak i Szczepan — Kraw
czyk.

Gwardia Rzeszów zdecydowany 
outsider w grupie V odda dalsze 
2 pkt. tym razem Włókniarzowi 
łódzkiemu, który i tak ma już za
pewniony awans do II ligi. Spotka
nie powyższe będzie dalsza propa
gandą boksu w Rzeszowskiem.

W ostatnim wreszcie meczu Lu
blin! anka po porażce w Samorzą
dowcem, nie wzbudza już takiego 
zaufania, jak po pierwszym meczu . 
ze Zjednoczeniem, rozegranym w 
Bydgoszczy. Leader grupy VI skon
solidował swoją ósemkę, o czym 
świadczy wysokie zwycięstwo nad 
drużyną wrocławską i w Lublinie 
może odnieść zwycięstwo wyższe 
punktowo, niż w pierwszym meczu.

Tak więc najważniejszym wyda
rzeniem bokserskim rachchodzacej 
niedziel; będzie mecz Batory — Ra- 
dcmiak. Na drugim planie stoi spot 
kanie łódzkie, które może przynieść 
niespodziankę ; może zakończyć się 
remisem. 7, takiego wyniku najbar 
dziej cieszyłaby się drużyna huty--. 
Zabrze, bo jej możliwości na zaję
cie drugiego miejsca wzrosłyby 
bardzo znacznie.

Po niedzielnych spotkaniach 
wszystkie drużyny będą miały znów 
dłuższą przerwę, spowodowana me
czem międzypaństwowym Polska — 
Czechosłowacja w Pradze j wyjaz
dem repr. związków zawodowych 
do Helsinek.

męskie/ -----------
YMCA — Krowodrza 41:40 — 

(19:18) Wynik wskazuje, że walka 
była zupełnie wyrównana,a rezul 
tat niepewny niemal do ostatniej 
minuty.

Po niedzielnych rozgrywkach 
w tabeli prowadzi Cracovia — 5 
gier, 4 punkty, 2. Krowodrza 4 

1 gry, 4 pkt. 3. YMCA 4 gry 4 pkt.
Dalsze miejsca zajmują: 4) Wi

sła Ib — 4 gry 2 pkt. 5) AZS Ib 
6 gier, 2 pkt. 6) Społem. 7) Olsza 
8) PMS.

W tabeli strzelców prowadzi 
Ludzik (Cracovia) 87 pkt. przed 
Spytkowskim (Krowodrza) 82 pkt. 
Giergielem (PMS) 65 pkt. j Bu
czyńskim (Olsza) 55 pkt. Dalsze 
miejsca zajmują: Pobórka (Olsza) 
51 pkt. 6) Ńiedźwiedzki (YMCA) 
48 pkt. 7) Laska (Cracovia) 45 
pkt. 8) Niedzielski (AZS) 33 pkt. 
9) Ciesielski (Cracovia) 37 pkt. 
10) Hanek (Społem) 34 pkt.

ZEBRANIE DZIENNIKARZY 
SPORTOWYCH W KRAKOWIE.

Kraków. Z polecenia Zarządu 
Głównego ZZ Dziennikarzy RP w 
Warszawie zwołuje się na dzień 
15-go bm. zebranie konstytucyjne 
dziennikarzy i publicystów spor
towych woj. krakowskiego 1 rze
szowskiego. Zebranie odbędzie się 
w świetlicy Z. Z. Dziennikarzy w 
Krakowie, Rynek Kleparskj 4, /



Wo o®seseos «píapíe

tośmy stworzyć odpowiednio warunki 
do umasow enia wychowania fzycznego 

ś sportu robotniczego

W Ff»HM*CH

E granicach
powifsna prze/owHic
się opieko

W poprzednich artykułach podkreśliliśmy z naciskiem 
że reorganizacja sportu robotniczego, sportu prowadzone
go przez związki zawodowe dokonana została pod kątem 
potrzeb umasowienia wychowania fizycznego i sportu.

Na nowym etapie, który obecnie rozpoczęliśmy zasada 
umasowienia sportu musi być konsekwentnie realizowana. 
Nie wystarczy więc wykonać jedynie papierowe instrukcje 
Rady Kultury Fizycznej i Sportu przy KCZZ, poprzestając 
na wysłaniu okólników do klubów związkowych. Od real
nego i właściwego wykonania wytycznych KCZZ zależy 
bowiem realizacja idei umasowienia, to znaczy, objęcie 
wychowaniem fizycznym wszystkich robotników zarówno 
starszych, jak i młodego pokolenia.

WYCHOWAĆ KADRY 
INSTRUKTORSKIE

09 teCTo. aby ta akcja była ma
sowa potrzebna jest wielka armia 
przodowników, instruktorów i 're
nerów Nie ulesja kwestii, że kadry 
instruktorskie w związkach zawo
dowych i w ogóle w sporcie pot- 
skim są bardzo szczupłe.

Pierwszym więc zadaniem na no
wym etapie pracy Zrzeszeń Sporto
wych jest wyszkolenie odpowiedniej 
ilości fachowców sportowych, któ
rzy w kołach sportowych przy za
kładach pracy budziliby wśród ro
botników zamiłowanie i zrozumienie 
dla wychowania fizycznego.
' Rady Kultury Fizycznej i Sportu 

KCZZ oraz Zrzeszenia Sportowe naj 
bieszę miesiące powinny wykorzy
stać więc do akcji szkoleniowej 
organizując kursy dla instruktorów 
gier sportowych, gimnastyki, nar
ciarstwa, kolarstwa i innych dysey- 
p.in sportowych.

NIE MOŻEMY CZEKAĆ
Mimo, że brak nam obecnie in

struktorów i trenerów nie można 
jednak czekać z akcją umasowienia 
"wychowania fizycznego aż do mo
mentu kiedy takie odpowiednie ka
dry uzyskamy.

Takie postawienie sprawy rtie przy 
Czyniłoby się do podniesienia pozio
mu wychowana fizycznego mas ro
botniczych, a przeciwnie wpłynęło 
by na pogłębienie dotychczasowych 
niedomagać i braków

Musimy więc ná' pierwszym etapie 
tuchu umasowienia sportu stworzyć 
"warunki, dla tych, którzy chcą brać 
"udział"*w  akcji wychowania fizycz
nego i sportu.

WYKORZYSTAJMY SEZON
ZIMOWY

Jesteśmy obecnie w trakcie sezo- 
tiu zimowego. Zgodnie z okólnikiem 
prezesa Rady Ministrów o rozłoże
niu urlopów wypoczynkowych na 
"wszystkie rrresiące roku, wielu mło
dych robotników wyjedzie w naj
bliższym czasie do domów . wypo
czynkowych. Trzeba im stworzyć 
"warunki do uprawiania tak wspa
niałego sportu, jakim jest narciar
stwo.

Stawiając to zagadnienie z góry 
"wiemy, że spotkać się możemy z 
Zastrzeżeniem, iż młodzież robotni
cza nie może pozwolić sobie na 
kupno drogiego sprzętu narciarskie
go i obuwia.

Zgadzamy się z tym całkowicie, 
ele występując z projektem wyko
rzystania jeszcze bieżącego sezonu, 
podkreślamy jednocześnie koniecz
ność pospieszenia z pomocą finan
sową w tej akcji ze strony wszyst
kich zainteresowanych tymi zagad
nieniami instytucji i organizacji.

Naszym zdaniem pewne fundusze 
na ten cel przeznaczyć winien Fun
dusz Wczasów Pracowniczych. — 
Również odpowiednie kwoty na 
akcję umasowienia narciarstwa zna
leźć się winny w preliminarzach bu
dżetowych poszczególnych Zrzeszeń 
Sportowych.

Jeżeli do tej sprawy przystąpimy 
śmiało i bez obawy przed piętrzą
cymi się przed nami trudnościami, I 
to wówczas liczyć możemy na to,

Zawody pływackie w Bytomiu
Polonia - Zjednoczenie Zairze

BYTOM, (tcl. wł.) W niedzielę, 
dnia 16 bm na kąpielisku krytym 
w Bytomiu odbędą się rewanżowe 
zawody pływackie pomiędzy zespo
łami Górnik, dawniej Zjednocze
nie Zabrze, a Polonią Bytom.

Podczas tych zawodów dojdzie do 
rewanżu między, zawodnikami Ra
motą (Zjednoczenie Zabrze), Zim
nym i Gremlowskim (Polonia By
tom) na dystansach 100 i 200 m 
Etylem dowolnym.

W pierwszym spotkaniu obaj ci 
zawodnicy pokonali Ramotę

Oprócz tego odbędą się zawody 
pokazowe najmłodszych zawodni
ków Polonii Bytom do lat 10 j sko

że zapoczątkowana już w bieżącym 
roku akcja umasowienia na odcinku 
narciarstwa w przyszłych latach da
wać będzie coraz lepsze i widocz
niejsze rezultaty.

Wiemy o tym, że wiele domów 
wypoczynkowych w takich miejsco
wościach. jak Zakopane, Wisla czy 
Karpacz, zaopatrzonych jest w pew
nym stopniu- w sorzęf narciarski. 
Wiemy również o tym że sorzęt 
ten n.e jest należycie wykorzysta
ny. a co gorsza jest on nieodpo
wiednio konserwowany przez co ule
ga c-ybszemu zużyciu

Dziś, kiedy stanęło przed nami 
zagadnienie umasowienia sportu po
winniśmy na tę sprawę zwrócić 
baczniejsza niż dotychczas uwagę.

Wyjeżdżających na wczasy w se
zonie zimowym trzeba zaintereso
wać korzyściami płynącymi z upra
wiania narciarstwa i w miarę moż
liwości już obecnie stworzyć im wa 
runki do uprawiania tego pięknego 
i pożytecznego dla zdrowia sportu.

WZÓR
ZE ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

Na odcinku sportu narciarskiego 
powinniśmy się wzorować na osią
gnięciach i doświadczeniach Związ
ku Radzieckiego. Narciarstwo zo
stało tam włączone do programu 
przysposobienia wojskowego, a od 
roku 1923 do programu szkół śred
nich i wyższych.

Przez wprowadzenie odznaki »Go
tów do pracy i obrony« z narciar
stwem zaznajomiły się miliony oby
wateli radzieckich.

US - BIELAWA Kalis? S:7
Łódź W drodze oowrotnej z Pozna 

ma, po meczu z Warta pięściarze 
LKS-u rozegrali w Kaliszu spotka
nie ? miejscowa ..Bielarnia". zwycie 
żajac 9:7. W drużynie ŁKS-u nie wal 
czyi Dębisz, którego z powodu złego 
stanu zdrowia nie dopuści; lekarz.

Wyniki techniczne walk przedsta
wiała sie następująco (na pierwszym 
miejscu zawodnicy LKS-u.)

w wadze muszel — miody i obie
cujący junior Getting, uległ niezna
cznie na punkty Nowaczykowi, w ko 
guciej — Kamiński nie rozstrzygnął 
walki z Białasem, w piórkowe! —

Przed meczem gimnastycznym
== z Czecliioslos®

Warszawa. W dniu 23 bm. o godz. 
18-ej rozegrany zostanie w sali gim
nastycznej polskiej YMCA między
państwowy mecz gimnastyczny POL 
SKA — CZECHOSŁOWACJA. Przed 
snotkaniem tym Polski Związek Gim 
nastyczny powołał na obóz kondycyj 
ny w AWF 10-ciu najlepszych gimna

ŚWIDNICA. W dniu 6, 1.1949 r. 
w Świdnicy odbyły się w sali Zw 
Zaw. towarzyskie zawody bok
serskie pomiędzy Zw. KI, Polonia 
Świdnica a KS Włókniarz Dzier
żoniów, zakończone zwycięstwem 
KS Polonia w stosunku 9:7.

ki humorystyczne w nowym wy- 
di.niu, w wykonaniu zawodników 
Polonii Bytom.

EHRLICH STARTOWAŁ 
w mistrzostwach Francji

Paryż. W Paryżu zakończone rosta 
ty rozgrywki tenisa stołowego o mi
strzostwo Francji w konkurencji mle 
dzynarodowel Tytuły mistrzów w 
poszczególnych kategoriach zdobyli:

W grze pojedynczej mężczyzn — 
Bergman (Anglia), w grze pojedył-

Narciarstwo jest w Związku Ra. 
jze.-kim obecnie sportem o zadzi
wiającej wprost masowości. Na 
orzyklad w roku 1946 w dorocz
nych biegach na przelał Związku 
Młodzieży Komunistycznej । związ
ków zawodowych brało udział ponad 
1(1 milionów narciarzy i narciarek, 
w tym dwa miliony młodzieży wiej
skiej

W ZSRR istnieje obecnie oardzo 
dużo ośrodków narciarskich, skocz
ni i schronisk, gdzie z arkanami spor 
"u narciarskiego zaznajamiają się 
Waz większe zastępy lefco zwolen
ników

Gdy piszemy o przykładzie Z wiąz- 
kii Radzieckiego, to znowu stwier
dzić musimy, że i w naszych gó
rach — Beskidach i Tatrach do dnia 
dzisiejszego znajduje się jeszcze 
wiele niewykorzystanych, a często 
zdewastowanych schronisk.

Realizując hasło umasowienia nar 
-•iarstwa i przyciągnięcia do tego 
■portu mas robotniczych należałoby 
co prędzej pomyśleć o -pełnym wy
korzystaniu schronisk właśnie dla 
tego celu.

Rzucamy ten projekr przypusz
czając. że znajdzie on żywy od
dźwięk wśród działaczy sportowych 
i aktywistów związkowych, pracują
cych w dziedzinie sportu robotni
czego.

Niech nie przerażają ich trudno
ści, bo przecież robotnicy nie za
wahali się wobec zniszczeli jakie w 
ich zakładach wyrządziła niedawna 
wojna. I dlatego też zakłady te 
dziś tętnią pełnią życia i pracy. — 
Z tego musimy brać przykład, gdy 
chceniy pokonywać trudności w re
alizowaniu zasad reorganizacji spor
tu związkowego.

KOLARSTWO
RÓWNIEŻ SPORTEM

MASOWYM
Jednocześnie, chcieliśmy zwrócić 

uwagę jeszcze na drugą dzidzinę 
sportu, z którą zetknęło się. już 
wieki robotników i młodzieży ro
botniczej, szczególnie na terenie 
Zagłębia Przemysłowego Śląsko. 
Dąbrowskiego.

Działem tym jest kolarstwo.

Olczyk uległ na punkty D" '.'.".ir.jW- 
skiemu w lekkiej — Wrzosek z 
..Włókniarza” zdobył ounkjx walko
werem. z Dowodu nledyspo.zyc.il De- 
bisza w pośredniej — Ole in k zwy
ciężył nrzez techniczny ko. w dru
giej rundzie Grzelaka, w półciężkiej 
— Wieczorek wypunktował Lewan
dowskiego. w półciężkiej — Grzelak 
zdobył dla ŁKS-u punkty walkowe
rem z Dowodu braku przeciwnika. 
W walce nadprogramowej Grzelak 
.spotkał sie z zawodnikiem ..Ostro- 
vii” — Kółeczko, któremu uległ na 
punkty. Należy nadmienić że w me 
czu tym ŁKS wystąpił bez Różyckie
go i Marcinkowskiego.

styków, a mianowicie: Gacę Paw*a.  
Kucjasa. Szlosarka. Radolewskiego, 
Kuliga, Gacę Henryka. Bettyne, Kir 
kickiego. Paczkę i Sóbale. Ostatecz
ny skład rebrezentac.il ustalony zo
stanie w dniu 21 bm.

Ogólne kierownictwo przygotowań 
do zawodów sooczywa w rekach pre 
zesa PZG — ppłk. Noskiewicza kie
rownictwo samych zaś zawodów po 
wierzono — ob. Grochowskiemu. Ze 
strony Polski w skład komisji sę
dziowskiej wejdą: nestor gimnastyk! 
polskiej — orof. Fazanowicz oraz ob. 
Dołowy.

Czesi wystąpią prawdopodobnie je 
szcze raz w Polsce, orojektuie sie bo 
wiem, aby dąb oni w drodze oowrot 
nej do kraju ookaz gimnastyczny w 
Katowicach.

Gimnastycy czechosłowaccy orezen 
tuja wysoka klasę, świadczy o tym
wiele sukcesów, odniesionych orzez 
nich na arenie międzynarodowej. 
Największym z nich bvło zalecie S 
miejsca w ubiegłym roku na igrzy
skach olimpijskich w Londynie, 
gdzie gimnastyczna reprezentacja 
Czechosłowacji zdobyta S-te miejsce, 
uzyskując 864,1 pkt.

czej kobiet — Franks (Anglia), w 
grze podwójnej mężczyzn: para tran 
cuska — Hagenauer — Landskoy 
w grze podwójnej kobiet: angielki 
— Franks 1 Vannonl w grze miesza 
nej: Bergman 1 Franks (Anglia)

W trze podwójnej mężczyzn: do Ii

Za niedługo wkroczymy przecież 
w sezon kolarski, trzeba więc, aby 
akcja umasowienia objęła i ten dział 
sportu. Mamy tu na myśli turystycz
ny sport kolarski.

Do takiego postawienia sprawy 
upoważnia nas decyzja KCZZ. któ
ra uznała kolarstwo za sprot maso
wy, postanawiając we wszystkich 
kolach sportowych przy zakta™Ich 
pracy utworzyć sekcje kolarskie.

Zadaniem tych sekcji będzie wła
śnie porpagowanie turystyki kolar
skiej i zrzeszenie wszystkich posia
daczy rowerów, których przecież 
ni terenie samego Zagłębia Śląsko- 
Dąbrowskiego marny tysiące.

Już więc obecnie należy opraco
wać ■ projekty wycieczek kolarskich, 
Ustalając ciekawe i dogodne trasy. 
Robotnicy posiadający rowery wy
korzystać mogą w ten sopsób wol
ny czas na odbycie pożytecznych i 
przyjemnych wycieczek kolarskich. 
Nie ulega przy tym kwestii, że spo
śród tych kolarzy - turystów wy
różnią się prawdziwi kolarze wy
czynowi. którzy rozwijać będą na
stępnie swój talent sportowy w klu
bach związkowych.

W każdym bądź razie naszym zda 
nie.m i na odcinku kolarstwa istnie
je już obecnie sprzyjająca sytuacja 
do umasowienia tej dziedziny spor
tu
PRZEMYSŁ SPORTOWY MUSI 

SIĘ PRZESTAWIĆ
Przy tym wszystkim istnieje jed

nak jedno ale. Jest nim koniecz
ność przestawienia się przemysłu 
pracującego na potrzeby sportu. 
Musimy sobie wyraźnie powiedzieć 
że trzeba produkować obok sprzętu 
dla sportu wyczynowego, takiego 
n. p. jak narciarstwo i kolarstwo, 
sprzęt masowego użycia odpowied
nio tani, a za tym dostępny dla mas 
robotniczych. Tylko bowiem wów
czas myśleć można o zrealizowaniu 
idei umasowienia wychowania fi
zycznego. Naturalnie, że sprzęt ten 
będzie produkcji seryjnej i nie tak 
wysoki gatunkowo, ale w każdym 
razie umożliwi on uprawianie pew
nych dziedzin sportu, tvrrr wszyst
kim spośród robotników, którzy 
dotychczas odsuwali się od sportu 
i wychowania fizycznego jedynie z 
uwagi na wysokie ceny sprzętu 
sportowego

Na tym odcinku powinna być 
zresztą nawiązana współpraca mię
dzy odpowiednimi czynnikami spor
towymi. a odnośnym przemysłem. 
Tylko bowiem wówczas istnieją, jak 
już uprzednio podkreśliliśmy realne 
możliwości zrealizowania wytycz- 

I nych KCZZ na odcinku umasowie- 
"nia sportu i wychowania fizycznego.

Elte

CZESKI TRENER GIMNASTYCZNY 
DLA AZS

Warszawa, Na zaproszenie Zarzadu 
Głównego Akademickiego Związku 
Sportowego przyjeżdża w najbliż
szych dniach do Warszawy Instruk
tor gimnastyczny ..Sokola" praskiego 
O. Peter, który do końca czerwca br 
s/kolić bodzie polskich gimnasty
ków.

ZE SPORTU RADZIECKIEGO 
DYNAMO PROWADZI XV HOKEJU

Moskwa. Rozgrywki o mistrzostwo 
Związku rtaUż.eckleeo w hokeju ro
syjskim prowadzone sa w trzech gru 
each. Do tej t>orv rozegrano ogółem 
450 spotkań, w . których uczestniczyło 
ponad 3.500 zawodników. Rozgrywki 
odbywała s:e systemem pucharo
wym.

Po czterech rundach spotkań na 
czele grupy T znajduje sie drużyna 
..DYNAMO”, w grupie II prowadzi 
zespół „SKRZYDŁA SOWIETÓW”, 
podczas gdy w grupie III pierwsze 
miejsce zajmuje „TRUD”.

KRYTY STADION WYBUDOWANO 
W LENINGRADZIE

Leningrad. W Leningradzie zakon 
ezono ostatnio budowę specjalnego 
stadionu krytego zajmującego po
wierzchnie przeszło 3 tys. m. kw. Na 
stadionie tym znajduje sie boisko 
ndkarskie. bieżnia lekkoatletyczna, 

I eraz korty tenisowe. Dzięki temu no 
' wemu obiektowi sportowemu piłka- 
I rze, tenisiści, lekkatleci i inni za- 
I wodnicy beda mieli możność rozgry 

wać zawody w ciągu całego roku.

nału zakwalifikował sie Polak Ehr- 
11A — były wicemistrz świata — ma 
ląc za partnera Francuza Amouretti. 
Decydujące spotkanie para polsko- 
trancuska przegrana z Hagenauereni 
I Landskoy’em (Francja) 1:2 (19:21. 
20:22 19:21)
LYZWIARKI RADZIECKIE NA MI

STRZOSTWACH ŚWIATA
Oslo. W tegorocznych kobiecych 

, mistrzostwach świata w lejdzle szyb 
klej na łyżwach które odbędą się 
12 lutego w Kongsbergu Związek R ■ 
dziecki bedzie reprezentowany przez 
cztery zawodniczki.

Die szerokich mas ludzi uprawia
jących sport w Polsce, problem 
wyboru między sportem zawodo
wym a sportem amatorskim nie 
istnieje. Mam wrażenie, że nie było 
i niema w Polsce człowieka, nawet 
między naszymi zawodnikami wy
czynowymi. który mógłby powie
dzieć, że zaczął uprawiać sport z 
myślą możliwościach zarobko
wych. Każdy z naszych zawodni
ków wyczynowych, który dzisiaj 
uzależnia swój start na boisku od 
wysokości otrzymanej diety, od wa
runku otrzymania mieszkania, czy 
wypłaty takiej lub innej »straty 
dniówek« — zaczął uprawiać sport 
día swojej własnej przyjemności, 
dla swojej własnej radości i dla 
swojego własnego zadowolenia. — 
I śmiem twierdzić, że nawet gdy 
dzisiaj żąda »zapłaty« za swój 
start, wychodizi na boisko día swo
jej przyjemności. To tylko demora
lizacja sportowa wynikła na grun
cie ogólnej demoralizacji powojen
nej, każę mii żądać zapłaty za 
start

Każdy z tych zawodników, którzy 
krzyczą: jak nie dacie tyle a tyle 
to nie gram — być może nie bę
dzie gra! tydzień, względnie dwa. 
lecz po tygodniu czy po dwóch 
wróci na boisko, wróci na halę 
sportową, bo każdy z nich uprawia, 
sport i uprawia go nada! dla swo
jej przyjemności i sport da je mu 
zadowolenie i radość życia. 1 dla 
tych właśnie walorów sport zysku, 
je dzisiaj codziennie tysiące nowych 
zwolenników, którym da;e zadowo
lenie, przyjemność i rozrywkę. Taki 
też sport chcą widzieć na boiskach 
szerokie masy społeczeństwa pol
skiego.

Problem, sport zawodowy czv 
sport amatorski, zasadniczo w Pol
sce jest problemem w odniesieniu 
tylko do nielicznych zawodników 
wyczynowych dwóch gałęzi sportu, 
a mianowicie piłki nożnej i boksu. 
Te dwie gałęzie .sportu, cieszące się 
po wojnie największą popularnością, 
posiadające najwięcej zwolenników 
i zarazem najwięcej pieniędzy, mia
ły najbardziej sprzyjające warunki 
do demoralizacji sportowej wynikłej 
na tle ogólnej demoralizacji powo
jennej. I doszło w roku 1948 do ta
kich »sportowych« stosunków w po
tężnych klubach sportowych, posia
dających kilka sekcyj. że zawodnik 
wyczynowy sekcji piłki nożnej o- 
trzymywał za jeden mecz więcej 
pieniędzy niż cala naprzyklad sek
cją lekkoatletyczna przez cały rok 
na sprzęt sportowy.

— Bo, jak tłumaczono — pie
niądze »zarobili« zawodnicy sekcji 
piłki nożnej i dlatego pieniądze na
leżą się zawodnikom piłki nożnej.

Wynikiem takiego nastawienia 
do sportu było to, że potężne nie
gdyś kluby, skreślały ze swojej 
ewidencji jedną sekcję za drugą, 
względnie prowadziły inne sekcje 
oprócz sekcji piłki nożnej i boksu, 
tylko na papierze. Sekcje te wege
towały przy potężnym klubie tylko 
slą indywidualności i upartości jej 
kierownika i zawodników. Ba, do
szło do tego,<_że potężne kluby, 
otrzymując od Władz Administra
cyjnych w roku 1945 piękne urzą- I 
dzenia sportowe, skonstatowały w l 
roku 1948, że" urządzenia te znaj

SPORTOWCY WINNI BYC 
UBEZPIECZENI.

Nie sadze żeby można było zasta
nawiać sie nad tym. czy sportowiec 
polski ma być zawodowcem, czy ama 
torem, Profesjonalizm zawrze był ob
cy polskiemu sportowi ' mentalności 
polskiego sportowca. Niepokojące obja 
wy płacenia sportowcom wyczyno
wym za ich występy, jakie wkradły 
sie do naszego życia sportowego przed 
wolna a które wystąpiły również 
sporadycznie j w okresie powojennym 

i bylv moim zdaniem wynikiem prób 
7 utrzymywania fikcji nieżyciowego. 

..105-procentowego” amatorstwa, na 
» które człowiek pracy, który dziś sta

nowi jedyna nasza kadrę sportowa 
nie może sobie pozwolić.

Dlatego z uznaniem powitałem ini
cjatywę * Waszego P:sma. i sadze, że 
w wyniku ankiety uda sie określić t 
sprecyzować to wszystko co test ko
nieczne. by powstał nowy typ spor
towca — prawdziwego amatora, któ
ry mógłby wykonać skomplikowane 
zadania jakie czekała sport polski w 
obecnym przełomowym okresie.

Uważam, źe amatorem powinien być 
nie tylko sportowiec uprawiający 
sport dobrowolnie, nie z pobudek zy 
sku i nie dla zysku, ale i sportowiec, 
zajmujący nawet płatne stanowisko w 
zarządzie klubu, z tytułu pracv admi 
nistracyjnej. technicznej, wychowaw
czej. niezależnej od uprawianego spor 
tu wyczynowego.

Każdy sportowiec wyczynowy, mó
wię to z własnego doświadczenia 1 z 
obserwacji musi mleć dostarczony 
sprzęt, potrzebny mu do uprawiania 
danego rodzaju sportu 1 to sprzęt w 
dobrym gatunku i w dobrym stanie 
Buty piłkarskie nie moga sie rozlaty
wać kostium nie może być bawełnin 
ny gdyż jest to 1 niebezpieczne t 
szkodliwe I zniechęca Należy mu udo 

isteonić bezpłatni? wszelki? urządze
nia sportowe.

Zawodnik musi być otoczony odpo

nad sportowcem amatorem
dują się w stanie kompletnej ruina- 
cji, że boiska przypominają klepisko, 
że nie wydano w ciągu trzech lat 
jziaia.nosci ani grosza na icli reno, 
wację. utrzymanie czy zabezpieczę, 
nie. W tym samym okresie w któ
rym zawodnicy wyczynowi piłki 
nożnej czy boksu, otrzymywali jako 
diety »zarobione« uprawianiem przez 
nich sportu pieniądze, zawodnicy, 
wyczynowi pływacy, koszykarze, 
szczypiorniści. tenisiści i inni, wy
jeżdżali na zawody za swoje osobi 
ste pier, adze \ kromka suchego 
Chleba w kieszeni

Cale szczęście, że nastąpiła re- 
organ zaeja sportu, przez prze jęcie 
klubów sportowych przez Związki 
Zawodowe, że sportem zaopiekowa
ły się Władze Państwowe. Według 
zapowiedzi Władz Państwowych" i 
Sportowych zniknie »interes« spor- 
owy. zniknie zarabianie na sporcie, 

zniknie sport opłacający się zawód, 
likom i sport nieoplacający się. Po
zostanie sport, jako radość człowie
ka. tego odpoczynek i odprężenie 
>» pracy. Każdy człowiek pracy w 
Polsce powinien uprawiać sport dla 
wvnieñó zdrowia i przyjemności.

Kola sportowe przy Zakładach 
Pracy i Kluby Sportowe przy Zw. 
Zawodowych, powinny swojemu 
członkowi umożliwić i ułatwić uprą, 
wianie sportu, przez budowę i opie
kę nad boiskami i salami sportowy
mi. przez dostarczenie sprzętu spor
towego. przez zapewnienie opieki 
lekarskiej i angażowanie trenerów 
i instruktorów

Zawodnicy wyczynowi powinij 
otrzymać większe możliwości tre
ningowe i lepsza opiekę lekarską i 
trenerską.

Związki Zawodowe powinny oto
czyć zawodników wyczynowych, 
którzy przecież są ambasadorami 
sportu dla wszystkich ludzi upra
wiających sport, szczególną opieką 
w ich pracy zawodowej na terenie 
zakładu pracy. Poprzez tak zwane 
delegacje społeczne każdy zawodnik 
wyczynowy powinien być zwolniony 
ze swoich zajęć zawodowych na 
czas treningów, zawodów czy obo
zów wyszkoleniowych, nie tracąc 
przez to ani zarobku ani awansów 
zawodowych i innych.

Z drugiej strony Związki Zawo
dowe powinny przypilnować zawod
nika wyczynowego, by praca przez 
niego wykonywana na terenie za
kładu pracy była pełnowartościową 
i by uprawianie sportu przez zawod
nika wyczynowego nie przeszkadza
ło w jego szkoleniu zawodowym. 
Gdyż celem sportu nie jest stworze
nia sportowca, który z chwilą gdy 
przestania uprawiać sport wyczyno
wy w 30—40 roku życia, jest czło
wiekiem wykolejonym nie posiadą- 
jącym żadnego zawodu, ani nie u- 
miejącyrń pracować i dlatego nie
potrzebnym społeczeństwu.

Sport połski oparty o Związki 
Zawodowe i pod opieką Władz Pań
stwowych musi wychować człowie
ka zdrowego fizycznie i duchowo, 
świadomego swoich praw i obowiąz
ków wobec Państwa i Społeczeń
stwa, który pracując dla Państwa 
i Społeczeństwa znajdzie w sporcie 
radość życia i odpoczynek po pracy.

TOMOSZ TADEUSZ
Warszawa

wiednia opieką lekarska i to nie tyl
ko dorywczą, ale stałą. Ma prawo do 
pełnej opieki ze strony trenera. Wszei 
kie zabiegi lekarskie i masaż należą 
mu sie oczywiście bezpłatnie I bez 
wypraszania ich dopiero u władz klu 
bowveh.

Każdy zawodnik powinien być ubez 
pieczony »od kontuzji, choroby, nie
szczęśliwego wypadku o ile nastąpiły 
one w związku, czy w czasie wykony
wania przez niego zajęć sportowych 
(również i na -'treningu) Jeżeli zawód 
nik zostanie kontuzjowany- czy zacho 
rule, to wówczas winien otrzymywać 
zapomogę. Jeżeli kontuzja czy choro
ba okaże sie tak poważna, iż zmniej
sza leso zdolność do pracy zapomo
ga winna być odpowiMmo większa. 
Nie możemy dopuścić dn tego, co 

1 dzieje sie w krajach zachodnioeuro- 
! oeiskich w których lak np. ostatnio 
i w Anglii piłkarze, czy bokserzy In

walidzi żebrza na ulicy. Ten miecz 
Damoklesa musi zostać zdjęty znad 

! słowy polskiego sportowca. Bardzo 
często słyszymy dziś z ust nawet na
szych najwybitniejszych sportowców: 
.Ni? mam ochoty startować, bo nuż 

mi sie coś stanie, a co wtedy?”
Oczywista jest rzeczą że zawodnik 

musi otrzymać zwrot kosztów podró
ży i diety w związku z zawodami. 

Í Instytucja, w której pracuje nie mo
że mu robić trudności z uzyskaniem 

i urlopu. Z chwila gdy zawodnik pyed 
i stawia powołanie go orzez jego 

dze sportowa na zawody, mecz, czy 
I obóz instytucja winna udzielać be« 
I zwłoki urlopu i nie potrącać płacy 
i dziennej na końcu miesiąca.

To wszystko uważam za minimum. 
' Podkreślam szczególne według mnie 
¡ znaczenie ubezpieczeni» którego opla 

tv winno ponosić Zrzeszenie Sporto
we. Zawodnik, bv zdobVi sie na maksi 

i mum wysiłku musi bvć wolny od oba 
I wy co sie z nim stanie. edv odniesie 
I kontuzje, ezy zachoruje.

KUBOC7 JOACHIM
* " Naprzód Lipiny -

nledyspo.zyc.il
rebrezentac.il


¡o powinniśmy zrezygnować
z rozgruwefí o porfiar Oarisa

„W tenisie nie ma żadnej „czarnej^ ani „Małej" magii. Jest plan, wola i zapał. One powinny wytyczyć drogę
również i naszemu tenisowi"

Pisać o tenisie w chwili, gdy w Zakopanem (nareszcie) pada śnieg 
i gdy trwa (narazie) na papierze sezon sportów zimowych?

A jednak uważamy, że należy poświecić nieco miejsca na kolumnie 
sprawie białego sportu, która jest właśnie teraz szczególnie aktualna, 
gdyż decyzję w sprawie przez nas poruszanej należy powziąć co naj
mniej na dwa miesiące przed zaczęciem tenisowego sezonu i odpo
wiednio do tego, jaką będzie ta decyzja, dostosować do niej plan te
nisowy w tym roku i w przyszłych latach.

O CO CHODZI? Czescy dziennikarze sportowi, przebywając w 
Nowym Jorku i znany czeski daviscoupowiec zadali sobie pytanie? 
Czy można złamać bezapelacyjną supremację Anglosasów w tenisie? 
Czy tenis europejski może liczyć na obrócenie biegu tenisowej pi
łeczki o 180 stopni? Czy są jakieś szanse, by powróciły czasy „trzech 
muszkieterów” ¡ co trzeba zrobić, by chwilę tę przyspieszyć?

Na te pytanie Ladislaus Hecht i red. Srych odpowiadają: wszyst
ko to jest możliwe, mimo, że na pierwszy rzut oka. zwłaszcza po zbi
lansowaniu ostatniego sezonu po prostu szczerze mówiąc nie widać, 
jak można złamać prymat Amerykanów a nawet choćby Australijczy
ków w tenisie światowym.

Renville Mac Mann, prezes klubu 
tenisowego w Forest Hills, przeka 
zując Quistowi i towarzyszom „na 
otarcie łez” zegarki i aparaty foto
graficzne, a wręczając ekipie amery 
kańskiej puchar powiedział dosło
wnie: „Nie martwcie się, że was 
tak ostro atakują z powodu klęski w 
Australii. Zawsze chętnie Was tu 
taj będziemy widzieć niezależnie 
od wyników, jakie osiągniecie”!

Stanowisko Amerykanów nie jest 
dyktowane jakimiś sportowymi 
względami. Po prostu chodzi o to, 
by zapewnić sobie i w przyszłym 
roku udział Australijczyków w fi 
nale pucharu, gdyż taki mecz bę
dzie imprezą kasową, podczas gdy 
jakikolwiek inny finał nie wzbudzi 
większego zainteresowania wśród 
widzów amerykańskich, przeświad
czonych o bezwzględnej supremacji 
z a wodnik ów amerykańskich.

Hecht jest, w tej chwili może je 
dynym ekspertem tenisowym, któ
ry równie dobrze zna amerykań
skie stosunki tenisowe i kulisy te- 
nisu w USA, jak i w Europie. 
Punktem wyjścia jego rozważań i 
propozycji jest turniej dayiscoupo- 
wy który słusznie uważa za naj
większy ewenement każdego sezo
nu, dający najwięcej okazji do spo
strzeżeń, porównań i wniosków.

Hecht wskazuje na to, że turniej 
daviscoupowy przeżywa wyraźny 
kryzys, tak. jak i cały sport teni
sowy znajduje się w stadium de
presji. Kryzys ten przypisuje te nisi 
sta czeski dominującej pozycji Ame 
ryki, która zaciążyła nad rozwojem 
białego sportu w ostatnich latach. 
Źródło tej dominacji? W czasie 
gdy żelazne kolumny Hitlera wa
liły na Polskę, Francję, na Związek 
Radziecki, gdy Australijczycy stali 
oko w oko z japońskimi najeźdź
cami Amerykanie grali sobie w te
nis zupełnie spokojnie Mogła grać 
wówczas w USA młoda tenisowa

generacja 14-letnich chłopców. Wy 
rośli z nich mistrzowie i zdaniem 
Hechte utwierdzą oni jeszcze prze
wagę USA w najbliższych sezo
nach .gdy dojrzeje talent Gonzale 
są, Seixasa, Licasa, Cochella. Flam 
ma i wielu innych Gdzie w skrwa 
wionej i wyczerpanej Europie ma
my- tenisistów w wieku młodej czo 
łówfci ameyrkańskiej? Nie ma ich 
w ogóle.
BRAK MŁODYCH MISTRZÓW 

W EUROPIE
Europe' operuje starymi mistrza

mi a 29-1 etni Drobny zalicza się do 
najmłodszej europejskiej genera
cji tenisowej. To przesunięcie gra
nicy wieku zaczynają odczuwać ró 
wnież. i Australijczycy, którzy w 
momencie wybuchu wojny byli od 
Amerykanów lepsi. Teraz przegry
wają w finale Pucharu Davisa 0:5 
z reguły w trzech setach i słabą 
pociechą są dte nich współczujące 
telegramy Amerykańskiej Federacji 
lawntenisowej. Doszło do tego, że

AUSTRALIJCZYCY NIE CHCĄ 
BYC KRÓLIKAMI

DOŚWIADCZALNYMI
Australijczycy ze swej strony nie 

mają ochoty być rodzajem „kró
lika doświadczalnego” dla Amery
kanów, królika, któremu można 
wlepić nieograniczoną ilość su
chych setów, czy nawet gemów. 
Jest rzeczą charakterystyczną, że 
w Australii poważny odsetek eks
pertów tenisowych wypowiedział 
się za niezgłaszaniem ekipy au
stralijskiej do pucharu dayiscoupo 
wego w reku bieżącym.

TENIS EUROPEJSKI 
JEST CHORY

Hecht stawia ąprawę jasno: Tenis 
europejski jest chory. Chorobę mo
żna leczyć rozmaicie: okładami, pi
gułkami, zastrzykami, ale i opera
cją. On sam wypowiada się za ope 
racją: „ZREZYGNUJEMY Ż U- 
DZIAŁU W DAVISCOUPIE AŻ 
DO CHWILI, GDY BĘDZIEMY 
MOGLI WALCZYĆ JAK RÓWNI 
Z RÓWNYMI. SKONCENTRUJMY 
WSZYSTKIE SIŁY NA WYCHO-

HOKEIŚCI LEGII
rozgromili Gwardię Bydgoszcz 10:1

Bydgoszcz. W środę gościła w 
Bydgoszczy drużyna hokejowa 
warszawskiej Legii, która zmie
rzyła się. w meczu towarzyskim 
z miejscową Gwardią wygrywa-

bardzo ciekawie, ponieważ Porno 
rzanin wygrał z Gwardią także

•10 :1.

WANTO NOWEGO TENISOWEGO 
POKOLENIA, Z KTÓREGO WYJ
DĄ ZAWODNICY, PRZEWYŻSZA 
JACY SWYCH AMERYKAŃSKICH
PRZECIWNIKÓW.”

Jedną z głównych korzyści takie 
go rozwiązania upatruje Hecht w 
przesunięciu się punktu ciężkości 
tenisowej polityki z jednego czy 
dwóch wybitnych zawodników, któ 
rych przygotowuje się przez długie 
miesiące do turnieju na jak naj-

szersze tenisowe kadry. Sytuacja 
w tenisie europejskim jest taka, że 
nowa polityka tenisowa musi zde
cydować się na rewolucyjne wprost 
rozwiązanie. Całkowitej zmianie 
musi ulec n. p. teoria tenían. Mło
de pokolenie musi być ćwiczone i 
trenowane i musi być uczone nowo 
czesnego tenisu.

ATAK NAJLEPSZĄ OBRONĄ
Hecht przytacza słowa Tildena: 

„Zasadniczym i podstawowym wy 
mogiem nowoczesnego tenisu jest 
zdezorganizowanie przez atak sys
temu gry przeciwnika”. „Porównaj 
cie grę amerykańskich i europej
skich czołowych tenisistów. — pi- 
sze Hecht — czyniąc wyjątek dla 
Drobnego. Nikomu nie ujdzie róż
nica między typem, taktyką 1 syste 
mem i zasadniczą koncepcją gdy, 
nowoczesna gra w tenis jest grą 
ofensywną. Bojowość i atak prze
platają się w niej bez przerwy.” 
Hecht nie zgadza się z tymi teore 
tykami tenisu, którzy twierdzą, że 

gra defensywna bardziej odpowia 
da i jest bardziej dostosowana do 
mentalności psychiki i temperamen 
tu Europejczyków. Jest to nato
miast zależne głównie od rodzaju 
kortów, na których się. gra. „Szyb 
kie korty trawiaste ciągną po pro
stu zawodnika do siatki, a przy siat 
ce nie można się bronić. W Forest 
Hills dziś już nie rozgrywa się pi
łek. Nie pomoże bohaterski opór 
zwolennika starej szkoły Quista, 
który wierzy w wartość tenisowe
go manewru. Przyszłość należy do 
tych, którzy na korcie atakują”.

„Na kortach o nawierzchni pias
kowej, żużlowej, betonowej gra w 
tenis polega w 70 na obronie, 'a 
w 30 •/• na ataku. Na kortach tra
wiastych stosunek jest odwrotny. 
Różnica w systemie gry jest tak 
duża, że Drobny ma rację, gdy mó 
wi, źe należało by osobno klasyfi
kować dziesięciu najlepszych na 
„piasku” i na „trawie”.

Nie należy bynajmniej z tych tek 
tów wyciągnąć fałszywego wniosku, 
że powinmśmy w Europie założyć 
korty trawiaste. Nie o to chodzi! 
Chod?i o to, by nowa generacja te 
niśowa potrafiła zastosować na ka
żdym korcie grę czysto ofensywną. 
Ż drugiej strony jeden kort tra
wi asty nie zaszkodziłby, gdyż na 
nim młodzi tenisiści mogliby otrza 
skać się z warunkami gry w An
glii i Ameryce.

NIE TRZEBA SIE BAC 
NA KORCIE

Problem kortów schodzi jednak 
na drugi plan wobec zasadniczego 
zagadnienia umasowienia tenisu. 
„Masy, pisze słusznie Hecht nie 
grały i nie grają w tenis nie dla 
tego, że tenis był grą kosztowną i 
niedostępną, ale dlatego, źe dotych 
czas nie zrobiono nic, albo bardzo 
niewiele, by je z tenisem zaznajo 
mić. Każdy prawie chłopiec w wie
ku od 12 do 14 lat kopie dziś pił
kę. Z tysięcy tych młodych entuzja 
stów piłki nożnej wy rośną gracze 
na miarę Planiczkr, czy Sindellara 
czy Bobrowa. Gdyby choć połowa 
tych chłopców, grała w tenis, istni a 
łeby o wiele większe prawdopodo 
bieństwo, a nawet pewność, że wy 
rośnie z nich pokolenia nowych 
Lacoste’ow, Borotrow, Perrych. 
Drobnych. Umasowienie tenisu to 
przede wszystkim tenis w szkole, 
kursy dla juniorów, turnieje junio 
rów, zawody międzyszkolne, mię
dzymiastowe i międzyokresowe. A 
dalej budowa nowych kortów, do
stateczna produkcja rakiet i pi
łek.

W MASOWOŚCI RATUNEK 
TENISA

Należy również zająć się teniso
wą psychologią młodego pokolenia. 
Momenty psychologiczne odgrywa
ją w tenisie dużą rolę. Nerwy roz 
strzygają o spotkaniu równorzę
dnych zawodników. Hecht cytuje

słowa Tildena z jego ostatniej ksią 
żki: „Nie trzeba się bać na korcie 
i nigdy nie wolno dać po sobie po 
znać, że się jest w kłopocie. Wal
czyć należy z uśmiechem od po
czątku do końca". Takie psychicz
ne dekonspirowanie się na korcie 
jest typową oznaką gry defensyw
nej, która dodsje pewność siebie.., 
przeciwnikowi. Natomiast gracz o- 
fensywny wprost nie ma czasu od
dawać się rozmyślaniom i niepo
trzebnej analizie swoich wrażeń i 
uczuć. Hecht podkreśla również za 
pomniane dotąd zupełnie znaczenie 
wyraźnego oblicza politycznego i 
ideologicznego sportowca wyczyno 
wego. zwłaszcza zagranicą. W sto
sunkach amerykańskich przygoto
wanie polityczne i ideologiczne uod 
parni zawodnika na destrukcyjne 
wpływy businessmańskiej koncep
cji sportu.

Nieplanowe natomiast szkolenie 
kadr tenisowych, niewłaściwe roz
wiązanie problemu amatorstwa, 
„kompleks defensywy” i „tenisowy 
kompleks niższości” wobec zagrani 
cznych zawodników i zagranicznych 
sędziów, nonszalancja i niekształ- 
ccnie charakteru oto główne błędy 
polityki tenisowej. Z nimi należy 
walczyć

,W tenisie nie ma żadnej „czar
nej” ani białej magii Jest plan, 
wola i zapał One powinny wyty
czyć drogą również i naszemu te
nisowi — tenisowi przyszłości!

CZT ŚUHCl OBRONIĄ W LUBLINIE
SWOJĄ POZYCJE W POLSKIM TENISIE STOŁOWYM

KATOWICE. W dniu jutrzejszym 
rozpoczynają się w Lublinie IV po
wojenne mistrzostwa Polski w te
nisie stołowym.

Reprezentanci 14 okręgów spot
kają się w bezpośredniej walce o 
tytuł najlepszego ping-pongisty na
szego kraju, a już dzisiaj można 
powiedzieć, że w końcowych roz
grywkach ostatnie słowo powie
dzieć mogą tylko ping-pongiści 
pięciu najsilniejszych obecnie okrę 
gów w Polsce: Śląska, Warszawy. 
Łodzi i ewent. Wrocławia-

System tegorocznych rozgrywek 
odbiega nieco od poprzednich mi
strzostw Polski. Oddzielono w tym

jąc 10:1 (3:0, 2:0, 5:1).
Do spotkania powyższego oby

dwie drużyny wystąpiły w skła
dach następujących.

LEGIA: Lomers. Bronowicz, 
Majkowski. Bielawski, Swicarz, 
Tomczyński, Dolewski. Głowacki. 
Ślusarczyk, Koperczyński, Leo- 
nardziak.

GWARDIA: Muszyński, No
wak, Zieliński II, Nuszel, Go
dlewski, Czyżewski, Świerczyk I, 
Zieliński I, Hofmokl.

Zawody prowadził sędzia Ko
walski z Torunia b. dobrze.

Gwardia wystąpiła z nowo po
zyskanymi graczami Lechu poz
nańskiej Muszyńskim i Nuszlem, 
ale mimo to nie potrafiła stawić 
skutecznego oporu warszawskiej 
Legii. Wojskowi zagrywali kon
certowo i przez cały czas spotka
nia mieli przygniatającą przewa 
gę, która uwidoczniła się szcze
gólnie mocno w ostatniej tercji.

Gwardię od wyższej porażki 
uratował ' doskonale broniący 
bramkarz Muszyński. W druży
nie zwycięzców najlepszymi gra 
czarni byli Dolewski, Swicarz i 
Głowacki. Gdy ta trójka znajdo
wała się na lodzie miejscowi mu 
Sieli ograniczyć się wyłącznie do 
rozpaczliwej defensywy.

W pierwszej tercji łupem bram 
fcowym podzielili się Dolewski 2 
i Swicarz 1. w drugiej tercji Wy
nik podwyższył Głowacki, a pią 
tą bramkę strzelił znów Dolew- 
Bki. W ostatniej tercji rozpoczął 
Się pogrom Gwardii. Dolewski 
sdobył jeszcze trzy bramki a po
zostałe dwie były dziełem Bie
lawskiego i Koperczyńskiego.

Gwardia w tym okresie gry 
zdobyła swój honorowv punkt 
przez Godlewskiego. Zawodom 
przyglądało się ponad 5000 wi
dzów.

W dniu dzisiejszym Legia zmie 
tzy się z Pomorzaninem. Zawody 
dwóch ligowców zapowiadają się

KATOWICE (LS) Klasą 13 Ś1 
OZTS zbliża się szybkimi krokami 
do końca pierwszej rundy.

Wyniki techniczne ostatnich spot, 
kań przedstawiają się następują
co:

ZKSM Zagłębie — Czyn Sosno
wiec 2:7.

Budowlani Jowisz — RCKS 0:9.
Unia Sosnowiec Ib — Budowlani 

Jowisz 5:4.

ZM BKS Biała — ZMP Siła Cie
szyn 6:3.

Beskid Andrychów Ib — Zetbeem- 
be 6:3.

HKS Bielsko — Makabl 
Kapeluszmk Skoczów (1) 
Makabl Bielsko (2) 
HKS Bielsko (4) 
Beskid Andrychów Ib (3) 
ZM BKS Biała (8) 
Walcownia Dziedzice (5) 
Zetbeeme Biała (9) 
Piast Cieszyn Ib (6) 
ZMP Siła Cieszyn (7)
GRUPA VII

Bielsko
3 3
5 3
2 2
3 2
1 1
3 1
1 0
2 0
4 0

6:3. 
19:8 
26 j 9 
14:4 
15:12
6:3 

13:14
3:6 
4:14
8:28

GRUPA I
Kleofas Katowice Ib — Pogoń 

Imielin 6:3.
ZMP Katowice-Dąb — Słowian 

Ib 6 3.
Batory Ib — Union Katowice 1:8.
Spotkanie Kleofas Ib — ZMP Ka

towice-Dąb zakończone wynikiem 
5:4 dla kop. Kleofas, zostało ostat
nio przez WG i D Ś1OZTS weryfi

Dla spotkania Budowlani Gro
dziec — ZMP Biała Przeroszą WG

Silesia Rybnik — HKS Radlin 1:8.
Metalowiec Mikołów Tb — HKS Ra

kowane 0:9 w. o. 
Dąb.
Śląsk Świętochł. 
Union Katowice 
ZMP Kat.-Dąb 
Batory Ib 
Pogoń Imielin 
Kleofas Ib 
Słowian Ib

na korzyść ZMP

(1) 4 4 30:6
(3) 4 3 24:12
(4) 5 3 26:19
(5) 4 3 19:17
(6) 4 1 13:23
(7) 4 1 10:26
(8) 5 0 13:32

i D wyznacza nowy 
RCKS Czeladź 
GZKS Piaski 
Czyn Sosnowiec 
Brynica Czeladź 
Unią Sosnowiec Ib 
Biała Przeroszą 
Budowlani Jowisz 
ZKSM Zagłębie 
Budowlani Grodziec

termin.
(1) 7 7 56:7
(2) 6 5 42:12
(3) 6 4 37:17 
(4) 6 3 19:35 
(8) 7 2 23:40 
(5) 6 2 17:37 
(6) 3 1 13:14 
(7) 6 1 21:33
(9) 51 8:37

GRUPA IV
Ruch Chorzóo Ib — Polonia By

tom Ib 4:5.
Zakł. Chem. Zaborze — Czarna

Huta 6:3.

GRUPA II
Czyn Katowice — GZKS Mysło

wice 2:7.
Siemianowiczanka Ib — HKS

Szopienice 9:0.
Kop. Katowice Ib — Pogoń Ka

towice Ib 0:9 w, o.
' Naprzód Janów — Lechia Mysło
wice Ib 8:1.

dlin 0:9.
Błyskawica Radlin — ZMP 

mieście Racibórz 9:0.
Błyskawica Radlin (1) 4 3
HKS Radlili (3) 4 3
Silesia Rybnik (2) 3 2
ZMP Śródmieście Rae.'(4) 3 1
Metalowiec Ib Mikołów (5)5 1
Elektro Łaziska Ib (6) 3 0

Śród

32:4
27:9
19:8
9:18

10:35
2:25

KOBIETY
Ruch Chorzów — Lechia Mysłowi

ce 4:5
Górnik Gliwice — Piast Gliwice 0:9.
Siemianowiczanka — Słowian 0:9.
Spotkanie Górnik Gliwice — Lechia

ZAWODY GIMNASTYCZNE
I W ZAŁĘŻU

KATOWICE, Staraniem sekcji 
gimnastycznej ZKSM Baildon od
będą się w nadchodzącą niedzielę 
& godz, 17.30 w sali Domu Kultury 
Éuty Baildon w Załężu zawody gim 
ftastyczm? na przyrządach pomię
dzy ZKS Zryw Maciejkowice a 
Baildonem.

GKS Kopernik Katowice — Pło
mień Katowice 3:6.

Lechi a Mysłowice Ib — Czyn 
Katowice 0:9 w. o.

Płomień Katowice — Siemiano
wiczanka Ib 4:5.
Naprzód Janów (1) 5 3 42:3
Pogoń Katowice Ib (2) 5 5 39:6 
Siemianowiczanka Ib (3) 4 4 26:10 
Płomień Katowice (4) 5 3 27:18
GZKS Mysłowice (7 4 2 18:8
Kopernik Katowice 15) 5 1 20:25 
Lechia Mysł. Ib (6) 5 1 13:32
Czyn Katowice (9) 5 1 13:32
HKS Szopienice (8) 4 1 9:27
Kop. Katowice Ib (10) 4 0 0:36

GRUPA 1H
ZMP Biała Przeroszą — GZKS 

Piaski 2:7
RCKS — Unia Sosnowiec Tb 9:0.
Budowlani Grodziec — Brynica 

6:3.

Zryw Chorzów 
Chorzów 6:3.
LKS Lubliniec Ib 
tom 2:7.

Czarna Huta — 
1:8.
Zryw Chorzów 
Centrum Bytom 
Zakł. Ch. Zaborze 
Ruch Chorzów Ib 
Kościuszko Chorz. 
LKS Lubliniec Ib 
Czarna Huta 
Polonia Bytom Ib

— Kościuszko

- Centrum By-

Zryw Chorzów

(1) 5 5 38:7
(2) 5 4 30:15
(5) 4 3 19:17
(4) 5 2 26:19
(3) 5 2 25:20
(7) 5 1 15:30
(6) 5 1 13:32
(8) 4 1 5:31

GRUPA V
Piast Gliwice Ib — AZS Gliwlcl 3:6.
PZS Gliwice — Samorządowiec Gil 

wice 3:6.
Górnik Gliwice—Samorządowiec 5:4.
ZZK Gliwice Ib — Piast Gliwice

Ib 9:0 w. o.
Chemik Gliwice 

Ib, zakończone na 
dla Piasta, zostało
w. o. dla Chemika. 
AZS Gliwice (1)

Chemik Gliwice (3) 
Czarni Pyskowice (2) 
Górnik Gliwice (6) 
PZS Gliwice (4) 
Samorządowiec (3) 
ZZK Gliwice Ib (7) 
Piast Gliwice Ib (5)

— Piast Gliwicte 
stole wynikiem 4:5 
zweryfikowane 9:0

GRUPA VI
Walcownia Dziedzice — 

dry chów Ib 9:0 w. o.

4 4 29:7
4 3 28:8
3 3 21:6
5 2 13:32
3 1 12:i 5
3 1 11:16
4 1 15:21
4 0 6:30

Beskid An

Mysłowice, zakończone wynikiem 8:1 
día Lechli. zostało zweryfikowane 9:0 
w o. dla Górnika Gliwice.
Piast Gliwice (2)
Słowian Świętochł. (3)

Lechia Mysłowice (1)
Ruch Chorzów (5)
Samorządowiec Gliwice
Górnik Gliwice (7)
Siemianowiczanka (6) 

w grupach ' juniorów 
tylko spotkanie grupy
ZKSM Batory 1 GKS Kopernik Kato 
wice zakończone 
stwem metalowców

5
3
3
2

(5)1
1

28:8 
27:9
19:26 
20:16
9:0
9:27 
5(31
sięodbyło 

pomiędzy

nikłym zwycle- 
w stosunku 5:4.

ny został insp. Wojew. KF ZSCh 
ob. Fr. Sabana z Przeworska.

♦ Onegdaj zakończony został 
w Ośrodku KF w Przemyślu kurs 
narciarski dlą młodzieży żeńskiej 
i męskiej w liczbie ponad 100 
osób, pochodzących z terenu Ku
ratorium Okr. Szkolnego Rzeszów.

Z uwagi na dobre w tym cza
sie warunki śnieżne w okolicy 
Przemyśla, kurs ten osiągnął w 
całej pełni swój cel.

* Wąsacz, wybitny pomocnik 
piłkarski A-klasowej drużyny — 
Jarosławskiego JKS-u — opuścił 
ostatnio szeregi swego macierzy
stego klubu, przenosząc się do 
Bytomia.

Ubytek tego zawodnika ozna
cza wybitne osłabienie formacji 
defensywnych tej czołowej dru
żyny kresów południowo-wschod
nich.

♦ Działacze JKS zabiegają od 
od pewnego czasu o fuzję z Rze
mieślniczym KS-em.

O ile nam wiadomo, większość 
działaczy rzemieślników odnosi 
się do tej propozycji nieprzy
chylnie.

+ W Przemyślu rozpoczęły się 
drużynowe mistrzostwa w tenisie 
stołowym przy udziale 12 drużyn.

Najpoważniejszym kandydatem 
na mistrza okazał się zespół Po
lonii w składzie: Laba, Kaczenko 
i Landa. Niewiele pod wzgl. tech 
nicznym ustępują im ping-pon
giści rzemieślników w składzie: 
Luks, Szczur i Knot.

PRZEMYŚL
* Drużynę II Klasy Państwo

wej Polonii przemyskiej zasilić 
ma wkrótce b. gracz Ternovij — 
Streit (napastnik).

Zawodnik ten, przebywający od 
pewnego czasu bez pracy w Jaro
sławiu, otrzymał zatrudnienie w 
Przemyślu.

* 15 bm. rozpoczyna się w tut. 
Ośroku KF kurs dla 105 męż
czyzn i 45 kobiet, czł. ZSCh. — 
Większość godzin zajęć poświęco
na będzie narciarstwu.

Uczestnicy tego kursu pocho
dzić będą z terenów: woj. war
szawskiego, lubelskiego, kielec
kiego, białostockiego, rzeszow
skiego. łódzkiego i krakowskiego.

Kierownikiem kursu, mającego 
trwać do 27 lutego br. mianowa-

ZAWODY NARCIARZY KRAKOW
SKIEJ WISŁY NA HALI GĄSIENI

COWEJ
Kraków. Na zakończenie dwutygod 

niowego kursu narciarskiego krakow 
sklei ..Wisły”, zorganizowanego — 
iak corocznie — w schronisku PTT 
na Hali Gąsienicowej, rozegrano mi
strzostwa wewnętrzne sekcji narciar 
sklei klubu, połączone z zawodami 
o odznakę sprawności PZN, W zawo 
dach wzięli udział wszyscy uczestni
cy kursu (48-miu). Wyniki z uwagi 
na trudne warunki (odwilż 1 silny 
wiatr), były zadowalajace.

W biegu seniorów na dystansie 12 
km. zwyciężył Bukowski (Wisła Za
kopane,) pełniący na obozie funkcje 
instruktora. Mistrzem sekcji został 
Petek, który po odejściu instruktora 
Chrobaka nełnił funkcje instruktora 
dla początkujących.

W biegu pań mistrzostwo zdobyła 
Strohmaier w biegu iuninrów '9 
km) — Smoragiewicż. - w biegu mło
dzików (4 km.) — Pałasz.

roku indywidualne mistrzostwa od 
mistrzostw drużynowych, co zresz
tą nastąpiło bardzo słusznie. W 
poprzednich mistrzostwach zawod
nicy, biorący równocześnie udział 
w indywidualnych i drużynowych 
mistrzostwach. wyczerpywali się 
nerwowo i fizycznie do tego stop
nia, że finały tak indywidualnych 
jak i drużynowych rozgrywek stały 
na bardzo słabym poziom e. Wy
grywał przeważnie ten zawodnik, 
który kondycyjnie najlepiej trzy 
dni przetrzymał.

Obecnie w. L,ublinie odbędą się 
tylko indywidualne mistrzostwa 
Polski, drużynowe natomiast roze
grane zostaną w grupach w ciągu 
miesiąca marce br.

Tytułu zeszłorocznego mistrza 
Polski bronić będzie Kawczyk z 
Siemianowiczanki, lecz zadanie je
go nie jest łatwe. Otremba Wide
rs i Piechaczek lub nawet Pieroń- 
czyk ze Śląska, Gaj z Warszawy, 
Dobosz z Krakowa lub Albach z 
Wrocławia moeą go z powodzeniem 
zdetronizować.

Niespodziankę sprawić > mogą 
Ziemba, Mamcarezyk i Kosowski 
z Krakowa. Gayer z Warszawy, 
Osmański z Pomorza oraz Grzesz
czyk. Pacak i Guzik z Łodzi.

Równocześnie z mistrzostwami 
mężczyzn odbędą się w Lublinie 
także mistrzostwa kobiet. Niestety 
w tym roku do Lublina nie przy
będą ani zeszłoroczne mistrzyni 
Polski Glasnercwa * Wrocławia, 
ani zeszłoroczna wicemistrzyni Kost 
kowa z Lech i i myślowi ckiej. Obie 
panie spodziewają się potomstwa 
i w Lublinie, ich nie będzie.

Pod ich nieobecności wiele bę
dzie miała do powiedzenia Kliszo
wa z GZKS Słowian Świętochło
wice, czterokrotna przedwojenna 
mistrzyni Polski (występowtła przed 
wojną pod nazwiskiem panieńskim 
Cichonówna).

W dublu męskim najpoważniej
szymi przeciwnikami pary mistrzo
wskiej ze Śląska Kawczyk-Rnbnk 
będzie para krakowska Dobosz- 
Ziemba Jeżeli chodzi o inne okrę
gi jak Warszawa, Łódź, Wrocław 
i inni, to chwilowo układ par tych 
okręgów ej st jeszcze nieznany i o 
niespodzianki będzie nie trudno.

W grze mieszanej Śląsk wysta
wia jako swoja najlepszą parę 
Kliszową i byłego wicemistrza Pol
ski Widerę, spodziewając się, że 
poziom ich gry wystarczy, aby zdo
być tytuł mistrza w tej konkuren
cji.

Na drużynowe mistrzostwa kobiet 
do Lublina jedzie ze Śląska zespół 
Piasta z Gliwic.. Zespół ten repre
zentuję w tym roku dużo wyższy 
poziom niż w roku ubiegłym.

Ponieważ we wszystkich okrę
gach ta konkurencja po wojnie zo
stała po raz pierwszy rozegrana, 
nie orientujemy się chwilowo w 
szansach innych okręgów.

Mistrzostwa w Lublinie będą 
równocześnie eliminacją dla czo
łówki zawodników Polski przed 
mistrzostwami świata w Sztokhol
mie.

W roku 1946 mistrzostwo Polski 
zdobył Gaj z Warszawy 1947 Blon
der z Krakowa, 1943 Kawczyk ze 
Śląska. (L. S.)



KLUBY SPORTOWE SLĄSK
przygotowują się do Walnego Zebrania SI.OZPN

KATOWICE. Akcja wyborcza do zarządów 'kIBbów, okręgów, czy 
też innych władz sportowych trwa już od kilku tygodni. Każda jed
nostka sportowa na terenie Śląska wybiera zarząd, w skład którego 
»»chodzą nowi ludzie, demokraci, lucfce związani z klasą robotniczą 
i sportem.

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się w Katowicach roczne walne 
zebranie najpotężniejszego okręgowego związku Sl. OZPN. Wiemy jaką 
rolę odgrywa piłka nożna w sporcie śląskim i wiemy, że w kartote
kach Śl. OZPN jest największa ilość zarejestrowanych piłkarzy, a na 
boiska w niedzielę podążają dziesiątki tysięcy zwolenników setek 
drużyn istniejących w tym okręgu.

Dlatego też to roczne zebranie Sl. OZPN wzbudza największe, 
całkiem zresztą zrozumiałe zainteresowanie. Na zebraniu tym sprawoz
dania z rocznej działalności składać będą członkowie starego zrefor
mowanego już częściowo zarządu i co najważniejsze wybrane zostaną 
nowe władze

Tu Częstochowa
*’ Bokserzy Czarnych Radomsko 

rozegrali ostatnio dwa spotkania: 6 
bm. gościli u siebie częstochowską 
Skrę, bijać la 9:3, a 9 bm. wyjechali 
do Tomaszowa, gdzie zremisowali z 
tarnt. RKS Świt 6:6.

* Zarząd Cz. OZPN zarządził przy 
musowa zaprawę piłkarzy w czasie 
od potowy bm. do połowy marca.

* W eliminacjach do ping — pon
dowej A-klasy Samorządowiec wygrał 
ze Stradomiem 8:1 a Unia Radomsko 
z Pocztowcem 7:2, w mistrzostwach 
A-kl. Skra wygrała z Victoria 6:3, 
utrzymując sie nadal na czele tabeli 
przed zeszłorocznym mistrzem Rako- 
wem,

* Do przyszłego zarządu Częstochow 
skiego Kolegium Sędziowskiego zosta 
li wy sum °c: ka^ydaci:
Helman. Drożdż, Michalczyk. Woźniak 
Gorzelak. Kołodziejczyk. Łuszcz, Plu- 
tecki, Hercog 1 Wnuk.

* Nadchodzącej niedzieli zawita do 
Częstochowy ósemka Concordil pio
trkowskiej. której przeciwnikiem be 
dz.ię Warta.

* Obrońca Brygady — Kuśnlerczyk 
zwrócił sie do swego klubu o zwol
nienie, jednakże nie wiadomo, czy je 
otrzyma.

Skl Mistrzostwa Indywidualne tentáis 
łów stołowych w kategoriach pań. pa 
nów oraz w grach mieszanych odbędą 
się w dniu 2 lutego br., a mistrzos
twa młodzików — w marcu rb.

Sk Centralny Zarząd Przemysłu Włó 
kleń- Łykowych wyraził zgodę na za 
jecie pod stadion sportowy WZKS Gna 
szyn terenu fabrycznego Państwo
wych Zakładów Przemysłu Lniarskie- 
go Nr. 5. Bodowa tego stadionu ma 
być rozpoczęta z wiosna rb.
* Kandydaci częstochowscy na tre 

ner ów piłkarskich: Kołodziejczyk 1 
Grolik oraz kandydat z Wielunia —b, 
gracz lwowskich Czarnych Piłat zosta 
11 wezwani do Katowic na egzamin 
weryfikacyjny w czasie od 16 do 23 
bm.

* Niedoszła w uh. m. do skutku wi 
żyta ósemki GedanH nastąpi 22 bm. i 
potrwa dwa dni, pierwszego Gedania 
spotka się z Warta, a następnego z 
Teamem Częstochowy.

¡GIMNASTYCY CZECHOSŁOWACCY 
NA MECZ Z POLSKĄ.

FRAGA, w miejscowości Valasske 
Mezirici na Morawach odbyły się za
wody eliminacyjne gimnastyków cze
chosłowackich. którzy reprezentować 
będą barwy Czechosłowacji, w spotka 
niu międzypaństwowym z Polską. 
Z pośród 14-tu najlepszych gimnasty
ków pierwsze miejsce zajęli: Benetka 
56,5 pkt.. Ruzicka — 55,2 pkt.. Hruby— 
55,1 pkt Matlocha — 53.9 pkt.

ZE SPORTU POZNAŃSKIEGO
'*'■  Poznański Okręgowy Związek 

Tenisowy, zrzeszający w chwili obec 
nej 8 klubów, w tym 5 poznańskich, 
odbył swe doroczne walne zebranie. 
Na czele nowego zarządu stanął pre 
zes Wiśniewski (Warta).

Głębokie zrozumienie przemian 
polityczno - społecznych, jakie do
konały się w kraju, a nie pominęły 
i sportu, da się zauważyć we 
wszystkich robotniczych klubach 
Śląska. Kluby te, szczególnie wiel
ki nacisk kładą na przygotowanie 
się do rocznego walnego zgroma
dzenia Śl. OZPN, wiedząc, że bę
dzie ono miało bardzo ważne, de
cydujące znaczenie dla rozwoju 
pilkarstwa na Śląsku.

Nierozerwalność wychowania fi
zycznego i sportu z ruchem robot
niczym, tą klasą społeczeństwa, z 
której niemal w 100 procentach 
wywodzą się czynni zawodnicy, po
woduje, że i kierownictwo i wła
dze postanowiono oddać w ręce naj 
godniejsze, w ręce robotników.

I dlatego też kluby na swoich 
zebraniach wybierają delegatów 
spośród klasy robotniczej.

Minęły bezpowrotnie czasy, gdy 
o prezesurze, o powierzeniu man
datu decydował stan majątkowy 
kandydata, gdy na walne zebrania 
delegowano „panów”, bogatych 
kupców, kapitalistycznych dyrekto
rów, czy też lawirantów i krzyka
czy, którzy na zebraniach zawsze 
potrafili tak gardłować, jak im na
kazali „możni” działacze i mecenas) 
sportu i w decydujących momen
tach zamiast popierać dezyderaty 
sportowców robotników, konfede- 
rowali się przeciw nim, przyjmu
jąc uchwały odpowiadające możnej 
mniejszości.

Czasy te na szczęście bezpowrot-

Druga runda mistrzostw 
hokejowych Dolnego Ślgska w Opolu

OPOLE (tel. wł.) Dnia 15 1 16 
bm. odbędzie się na lodowisku 
GZKS Odra Opole — II runda 
mistrzostw hokejowych klasy A 
Dolnego Śląska.

W zawodach udział wezmą 4 
drużyny i to: Samorządowiec i 
Odra Wrocław, ZMp z Dolnego 
-Śląska oraz opolska Odra.

Rozgrywki ze względu na wy-

STAM TRENUJE PIĘŚCIARZY 
KRAKOWA.

KRAKOW. Dnia 11 stycznia br. przy 
dużej frekwencji zawodników, wśród 
których znajdowali się również pięś
ciarze ..Cracovli". mimo iż poprzed
niego dnia walczyli w Radomiu w 
ciężkim meczu o wejście do ligi bo
kserskie! — rozpoczął trener PZB — 
Stam, swoje treningi w5' Krakowie.

Na sali Wojewódzkiego Urzędu KF, 
oprócz trenujących bokserów, znajdo 
wało się również wielu działaczy 1 
liczne rzesze sportowców. 

nie minęły. Obecnie żaden klub, 
żadna placówka sportowa na zebra 
nie nie wyśle delegata, który by 
głosował za wnioskami godzącymi 
w sport socjalistyczny, w sport ro
botniczy.

Uświadomienie wśród działaczy, 
wśród samych sportowców wzrosło. 
Dzięki poparciu Aktywu Sporto
wego PZPR kluby czują się silniej
sze i wiedzą, że kierować będą nimi 
ludzie najgodniejsi i najbardziej 
odpowiedni.

Świadczą o tym meldunki z te
renu.

Na zebraniach wielu klubów na 
delegatów wybrano robotników, re
kordzistów pracy, wypróbowanych 
działaczy związanych ze sportem.

Robotnicy Kandziora i Lebioda 
zestali wybrani jako delegaci klu
bu Czarnych z Chropaczowa.

Zespół drugiej ligi Naprzód z 
LIPIN deleguje na zebranie prze
wodniczącego Rady Zakładowej w 
hucie Silesia, Pradelę i robotnika 
Czekałę.

WAWEL deleguje górników z 
kop. „Wirek” Kisiela i Dudę.

Interesy sportowców siemianowic
kich reprezentować będą robotnicy 
huty Kuczera i Barbarowski.

HKS z ŁAGIEWNIK wybrał na 
swych przedstawicieli robotnika z

NOWE WŁADZE KLUBOWE
BYTOMSKIEJ POLONII

Bytom. W ub. niedziele odbyło się 
Walne Zebranie RKS Polonia Bytom. 
Jak było do przewidzenia zebranie 
miało burzliwy charakter, ze względu 
na niewywiazanie się ze swych za
dań przez ustępujący zarzad klubu by 
tomskiego. Po sprawozdaniach człon
ków Zarządu i kierowników poszczę 
gólnych sekcji wywiązała się długo
trwała dyskusja w czasie której mów 
cy ostro krytykowali działalność fi
nansowa i sportowa starego zarządu.

Po dyskusji przystąpiono do wybo
ru nowego zarządu, który ukonstytu-

równany poziom, zapowiadają się 
interesująco.

Terminarz rozgrywek przed
stawia się następująco:

Sobota, 15 bm. — godz. 18-ta: 
Odra Wrocław — Samorządowiec 
Wrocław ZMP — Odra Opole.

Niedziela, 16 bm, — godz. 10-ta: 
Samorządowiec Wrocław — Odra 
Opole, Odra Wrocław — ZMP.

Godz. 18-ta: Odra Opole — Odra 
Wrocław, ZMP —« Samorządowiec 
Wrocław.

OPOLE (tel. wł.) Drużyna bok
serska GZKS Odra prowadzi na 
sali gimnastycznej przy ul. Klasz 
tornej regularne treningi w po
niedziałki, środy i piątki od go
dziny 19-ej przygotowując się pil 
nie do dalszych rozgrywek mi
strzowskich.

Na treningi zgłosić się mogą 
nowi sympatycy sportu pięściar
skiego.

huty „Zygmunt" Grelę i pracow
nika spółdzielni przy hucie Jeża.

Górniczy Klub Slavia z RUDY 
na delegatów wybrał montera Wol
nego Adama i urzędnika Rudzkie
go Zjednoczenia Itnera Ryszarda.

Z klubu kochłowickiego Urania 
delegowany zosta} dyr. kopalni Ma
rek Ryszard. __

Jak widzimy, na sali obrad w 
niedzielę zbiorą się ludzie dosko
nale znający i rozumiejący potrze
by, cele i zadania sportu w Polsce 
Ludowej.

Podczas obrad będzie panował 
duch zrozumienia i zgody tak waż
ny dla twórczej, planowej i wydaj
nej pracy, dla pracy odpowiedzial
nej, jaką czeka nowy zarząd.

Na sali obrad znajdą się przo
downicy pracy, ludzie stanowiący 
wzór dla naszych sportowców i 
działaczy. Do prezydium zaproszeni 
zostali rekordziści na polu pracy: 
JANKOWSKI, BUGDOŁ i MAR- 
KIEWKA. Ich udział będzie sym
bolem nowej ery w sporcie ślą
skim.

Piłkarze śląscy w takich warun
kach ze spokojem oczekują na wy
nik obrad rocznego zgromadzenia, 
wiedząc, że zapadną na nim u- 
chwaly korzystne dla nich i wie
dzą, że do zarządu wejdą jednostki 
najbardziej wartościowe.

owal się następująco: prezes — prze 
wodniczący MRN Bytomia Łysik, za 
stepca prezesa — dyr. Horzelski. wi
ceprezes sportowy — Inspektor W. U. 
K. F. prof, Sagański wiceprezes ad
ministracyjny — dyr. Domu Kultury 
Kowalkiewlcz, wiceprezes finansowy 
Zabielski sekretarz — taż. Sumara, 
zastępca sekr. — nrof. Szarzyński, 
skarbnik — inż. Sumara zastępca 
skarbnika — Skoczylas, gospodarz — 
Jurgens, członkowie Zarządu: inż. Bo 
dzioch, Karmelita, prok. Biedroński, 
dr. Bielski, dr.. Chrzanowski, Gregor 
Bator, Dąbek, Sywester, dr. Stasik. 
Młodzianowski i inż. Królewski.

Sprawa przejścia Polonii pod opie
kę ZZ Transportowców na zebraniu 
omawiana nie była gdyż bytomski od 
dział tego Związku, nie otrzymał na 
czas dyrektyw w tej sprawie od swo 
jego Zarządu Głównego. Jak sie nato 
miast dowiadujemy w nowowybra- 
nym Zarządzie Istnieje również ten
dencia do przekształcenia Polonii na 
klub ZZ Budowlanych.

KOMUNIKAT ZZK BŁĘKITNI STARGARD
STARGARD. Zawiadamiamy, 

że zawodnik naszej sekcji bokser 
sklej Walda Eugeniusz, posiada
jący rodzinę w Zbąszynku na 
Ziemiach Zachodnich, w czasie 
porządkowania ogródka w beczce 
ze śmieciami znalazł pudełko z 
nagrodami, z których. treści wy
nika, że są to nagrody wioślar
skie.

Zawodnik ten zwrócił nagrody 
instruktorowi sekcji bokserskiej 
ob. Jagodzińskiemu Tadeuszowi, 
który po przejrzeniu zdeponowa
nych nagród stwierdził m. in.:

KRAKOWSKA KLA,BiC
po wervfikacii WG i D KOZPN-u

Kraków. Wydział Gier i Dyscypliny 
KOZPN ukończył ostatnio żmudne prą 
ce weryfikacyjne mistrzostw jesien
nych klasy A, B i C. Tę paradę tabel 
Krakowa podajemy poniżej:

KLASA
1) Wieczysta 10 17:3 21:6
2) Szczakowianka 12 16:8 20:8
3) Dąbski 11 14:8 21:16
4) Cracovia Ib 11 14:8 20:20
5) Zwierzyniecki 11 13:9 21:19
6) Groble 11 12:10 18:11
1) Korona 11 12:10 13:16
8) Łobzowiana 11 10:12 16:18
9) Okocimski 12 10:14 18:25

10) Garbarnia Ib 12 9:15 22:18
11) Fablok 11 9:13 16:28
12) Mościce 10 8:12 19:21
13) Tarnovla Ib 11 7:15 15:25
14) Wisła Ib 12 5:19 16:27

Na podstawie uzyskanych na boisku 
wyników Szczakowianka uchodziła za 
jesiennego mistrza klasy A. Dopiero 
weryfikacja zawodów Wieczysta — 
Wisła 3:0 v. o. dla Wieczystej (na boi
sku zwyciężyła Wisła Ib 1:0) wysu
nęła Wieczysta na czoło tabeli, słusz
nie jej się należące, gdyż dzielnicowy 
klub Krakowa przez szereg tygodni 
był leaderem klasy A. Wspomniane 
zawody zostały zweryfikowane na ko 
rzyść Wieczystej, ponieważ w druży
nie Wisły brał udział zawodnik Łyko 
Andrzej, który rozegrał ponad 1/3 za
wodów w drużynie ligowej Wisły.

Druga weryfikacja dotyczyła zawo
dów Cracovia — Zwierzyniecki, które 
przy stanie 3:0 dla Cracovli zostały 
przerwane na skutek zdekompletowa
nia drużyny Zwierzynieckiego. WG i 
D. uznał, że zdekompletowanie Zwie
rzynieckiego było rozmyślne, to też 
zawody powyższe zweryfikował jako 
3:0 dla Cracovli.

KLASA B.
1) Legia — Kraków 7 12:2 21:14
2) Bieżanowianka 8 10:6 13:13
3) Borek 7 9:5 12:6
4) Bronowianka 7 9:5 19:13
5) Krowodrza 8 9:7 17:13
6) Nadwiślan 8 8:8 14:12
7) Kmita Zabierzów 8 5:11 12:19
8) Łagiewianka 8 5:11 10:18
9) Bocheński KS 7 1:13 6:16

GRUPA II.
1) Wolanka » 7 11:3 13:7
2) Płaszowianka 7 11:3 20:8
3) Skawtnka 7 10:4 20:12
4) Pr okocim 7 9:5 15:8
5) Wieliczanka 7 8:6 12:11
6) Społem 7 4:10 10:13
7) Prądnicki 7 2:12 7:27
8) Grzegórzecki 7 1:13 2:18

GRUPA m.
1) Gwardia 7 12:2 18:4
21 Pradnlczanka 7 10:4 17:9
3) Olsza 7 8:6 13:5
4) Pocztowiec 7 8:6 14:9
5) Podgórze 7 7:7 8:8
6) Dalin Myślenice 7 6:8 9:15
7) Czyżyny 7 4:10 7:22
8) Wołania 7 1:13 3:16

1) Brązowy medal olimpijski z 
X Olimpiady w Los Angeles.

2) Złotą 14 karat odznakę za X 
Olimpiadę,

3) Złotą odznakę, prawdopodo
bnie Polonii amerykańskiej.

4) Trzy żetony węgierskie za 
regaty w Budapeszcie.

5) Jedna plakietka PW i WF 
dla Budzińskiego Henryka za X 
Olimpiadę.

6) Jeden żeton również z naz
wiskiem Henryk Budziński

7) oraz wiele innych żetonów 
z krajowych regat z różnych 
miast.

wa dowolna.

GRUPA IV. REZERWY KLASY A.
1) Korona Ib 8 14:2 26:10
2) Cracovia II 8 9:7 22:16
3) Garbarnia II 8 9:7 13:11
4) Zwierzyniecki Ib 8 9:7 13:12
5) Dębski Ib 8 8:8 9:15
6) Łobzowianka Ib 8 7:9 15:16
7) Wisla II 7 6:8 10:13
8) Wieczysta Tb 7 4:10 11:21
9) Groble Ib 8 4:12 9:19

KLASA C
GRUPA I.
1) Czarni 6 12:0 24:5
2) Kabel 6 10:2 26:6
3) Dębnicki 8 7:5 21:12
4) Tęcza 6 6:6 18:10
5) Chełmianka 6 3:9 8:21
6) Rudawa 6 3:9 8:25
7) Gwardia po w. krak. 6 1:11 5:31

GRUPA II.
1) Rakowiczanka 7 13:1 47:5
2) Swoszowianka 7 11:3 15:5
3) Bronowicki 7 10:4 26:3
4) Tonianka 7 9:5 21:13
5) Azory 7 6:8 14:19
6) Gwardia Miechów 7 5:9 9:20
7) Pogoń Skotniki 7 0:14 1:34
8) Gromada 7 0:14 • 1:34
GRUPA III.

1 1) Tramwaj Kraków 2 12:2 29:6
2) Kobierzanka 7 11:3 31:14
3) Wisła Rząska 7 10:4 19:17

, 4) Wawel .7 9:5 25:13
1 5) Mydlniczanka 7 7:7 16:15
' 6) Czarnocbowice 7 5:9 13:21

7) Filmowiec 7 2:12 10:13
3) Dab 
GRUPA IV

ł 0:14 3:42

1) Wieliczka t 12:2 19:4
2) Miechów ł 11:3 17:8
3) Gazownia ł 7:7 12:14
4) Orzeł Piaski 7 8:8 18:16
5) Nowy Kraków 7 6:8 13:21
6) Czyn Kraków ? 5:9 8:12
71 Pychowlanka 7 5:19 8:18
8) przegorzalanka T 4:10 12:16
GRUPA V 
l) Wolni Kła! e 11:1 22:3
2) Raba Dobczyce • 9:3 16:8
31 Puszcza Nienołomice 6 8:4 13:5
4) Gdów 8 8:4 10:6
S) Wiśnicz Nowy 6 4:8 5:14
6) Gwardia Bochnia 8 2:10 5:21
7) Olympia Bochnia 6 0:12 2:16

PROGRAM ŁYŻWIARSKICH
MISTRZOSTW POLSKI.

WROCŁAW. W Karpaczu trwają
przygotowania do mistrzostw łyzwiai*  
ski eh Polski które odbędą sie w
dniach 15 1 16 stycznia br

Program zawodów lest następujący:
Piątek — 14. I. godz. 18-ta: uroczy-

ste o+warcie zawodów:
Sobota — 15. I. godz. 10-ta: jazda

szybka panów na dystansie 500 m.
1,500 m.; jazda pań na 500 m. 1 3.000
m. oraz jazda figurowa.

Niedziela — 16. I. sod
obowiązkową:
z 10,50: jazda

szybka panów na 1,500 m. j 10,000 m.
oraz jazda szybka nań na 1,500 m. 1
5.000 m. o godz. 18-tej: jazda figuro-

Nagrody powyższe znajdują się 
w depozycie u ob. Jagodzińskiego 
Tadeusza, zamieszkałego w Staro 
gardzie przy ul. Kościuszki 53, 
I p., który pracuje w PZGS „Sa
mopomoc Chłopska” w Stargar
dzie nr tel, 246 i gdzie do godz. 
16-ej w dnie zwykłe, a do godz. 
14-ej w soboty można się telefo
nicznie porozumieć w powyższej 
sprawie.

Ze sportowym pozdrowieniem
(—) Jagodziński Tadeusz

Instr, sekcji bokserskiej 
KS ZZK „Błękitni”
Stargard, ul. Bieruta 17

O siódmej zadzwonił do mnie Vanneman: „Robimy mały taki 
a la minutę wywiad z Meliną dla dziennikarzy argentyńskich. Proszę 
niech pan przyjdzie zaraz do Madisonu. Kartę wstępu do garderoby 
pan ma, nieprawdaż?”

Dostać się do Madisonu nie było łatwo. Morze samochodów par
kowało wzdłuż przyległych ulic. Batalion policji utrzymywał z tru
dem ruch. Tłumy ludzi waliły na ogromny stadion na trzy godziny 
przed zaczęciem meczu. Ludzie mdleli i pogotowie ratunkowe chyba 
ed czasów krwawych bitew gangsterskich Al Capone’a nie miało tyle 
roboty, co dzisiaj. Pokazując kartę prasową i specjalny bilet od Ho- 
wera dostałem się wreszcie do jednego z wejść. Było tam względnie 
pusto. Mimowoli zwróciłem uwagę na nędznie ubranego człowieka, 
z wielkim plakatem na plecach. Takich sandwich-manów, którzy no- 
*111 reklamy, było tysięcy w Nowym Jorku, ale właśnie ten jeden 
rwrócił moją uwagę. Napis na plecach nędzarza brzmią): „JESTEM 
KID FARGO — challenger o tytuł mistrzowski w roku 1929. Byłem 
partnerem sparringowym Jacka Dempsey a. Oślepłem i proszę o wspar
cie.”

Nie lubię zastanawiać się zbyt długo nad poważnymi nawet ■pra
wami 1 nie jestem umysłem refleks syjnym. Ale widok biedaka wstrzą
snął mną, dałem mu dziesięć dolarów i mimowoli pomyślałem: „Kto 
wie, czy za 15 lat Toro Molina albo Stone nie będą chodzili przed 
Madisonem j żebrali o kilka centów jałmużny...

Musiałem z dziesięć razy pokazywać specjalną kartę policjantom, 
łajniakom, agentom Hower a i służbie Madisonu. W obszernych ko
rytarzach roiło się od wszelkiego rodzaju funkcjonariuszy. Widocznie 
■dadas bezpiecżęństw» zarządziły specjalne środki ostrożności. Znikf

nięcie Tora podziałało na śpiącą dotychczas Metropolitain Police .
Garderoba Tora mieściła się w lewym skrzydle. W pierwszym 

pokoju znajdowała się grupa dziennikarzy południowo-amerykańskich. 
Wykrzykiwali i kłócili się zawzięcie ze sobą i z D innym, trenerem 
Tora. Zrozumiałem tyle, że chcą jak najszybciej ujrzeć sławnego 
rodaka. Po kilku minutach drzwi otworzyły się i z drugiego pokoju 
wyszedł Toro w otoczeniu Vannemana i trzech postawnych facetów, 
których fizjognomie i wypchane kieszenie wskazywały, że należą do 
najbliższego otoczenia i straży przybocznej championa. Nię było 
wśród nich jednak Kill era. Uwagę moją skupił zresztą na sobie Toro. 
Nie widziałem go od dawna. Wyglądał imponująco. Na twarzy nie 
znać było zmęczenia. Tylko oczy miał zupełnie bez wyrazu. Przy
witały go oklaski. Vanneman powiedział kilka słów, po czym Toro 
podniósł rękę 1 powiedział po hiszpańsku:

„ZROBIĘ CO DO MNIE NALEŻY I POTEM PÓJDĘ DO DOMU!”
Po tych sławach Toro odwrócił się 1 eskortowany przez towarzy

szy zniknął w drugim pokoju. Dziennikarze, zaskoczeni tym wszyst
kim, spoglądali na siebie zdumieni. Gdy odważniejsi ruszyli w stronę 
drzwi, za którymi znikł Toro, wyrosły przed nimi postacie trzech 
„gwardzistów”.

Wywiad był skończony!
Gdyśmy wychodzili całą grupą z „Astorii” po skończonej kon

ferencji, Vic Dugan z „Ringu” szepnął mi do ucha: „Ale ten Vanne
man zgrywał się, co? Odstawiają z Howerem grubszy kant. Nie po
stawię ant centa na tego całego Tora i tobie radzę stawiaj na Sto
ne'»!"

• ^ »Dlaczego tak *ą<Łd»r*

„Widziałem ostatnio Stone’a. Jest w świetnej formie, a poza tym 
wystarczy porównać wagę Moliny. Gdy go ważyli po sparringu w 
niedzielę rano, miał 236 funtów. Wiesz ile ma dzisiaj?”

„No?"
„228 funtów” — wy skandował Vic. — „Nie muszę ci mówić, co 

to znaczy. W ciągu 36 godzin stracił'8 funtów. Wyobrażasz sobie co 
ten chłop przeżywał w ciągu tych 36 godzin! Obawiam się, że jest 
wykończony, zanim jeszcze wejdzie na ring!”

W głębi duszy podzielałem zdanie Vica. Był on najlepszym eks
pertem bokserskim w całym Nowym Jorku. „Ring” jak dotychczas 
bardzo z rezerwą odnosił się do Moliny. Powtórzyłem pytanie, które 
przed kilkoma godzinami zadałem Howerowi: „Dlaczego puszczają 
go więc na ring, gdy nie jest naprawdę w 100 procentach fit?”

Ku mojemu zdumieniu Vic powiedział mi to samo, co Hower: „To 
już bracie wszystko jedno! No serwus1 Zobaczymy się na meczu!”

Jadąc do domu mogłem jeszcze raz przekonać się, że całe olbrzy
mie 6-milionowe miasto żyje tylko i wyłącznie zapowiedzianym na 
wieczór meczem. Ogromne afisze, reklamy, nadzwyczajne dodatki, 
transparenty, to wszystko kręciło się dookoła dwóch nazwisk „Toro 
Molina i Buddy Stone”. W metro, w autobusach, w barach, restau
racjach ludzie rozmawiali tylko o meczu. W Nowym Jorku nie było 
ani jednego wolnego pokoju hotelowego. Z całych Stanów, a nawet 
z Ameryki Południowej przyjechało kilkanaście tysięcy kibiców, 
pragnących oglądać „SPOTKANIE STULECIA”.

„Klub milionerów” zapowiadał po meczu uroczysty bankiet na 
cześć zwycięzcy u Ritza.

Ceny biletów osiągnęły na czarnej giełdzie wprost astronomiczną 
wysokość. Takiego runu nie pamiętano nawet W OKRESIE RYWA
LIZACJI TUNNEYA Z DFMPSEYEM. Znawcy obliczali, że dochód 
z meczu wyniesie około 1.800.000 dolarów. Biura bookmacherów ro
biły kolosalne obroty. Zakłady szły w miliony dolarów, przy czym 
pod wieczór wyrównały się. Uważnie studiowałem wypowiedzi Sto
ne's. Trochę mnie zdziwiło, że o ile Jeszcze przed kilkoma dniami 
twierdził, że zmiecie Ton z ringu w pierwszej rundzie (zwykłe 
zresztą przechwałki, należące do „bon tonu” bokserskiego), o tyle 
oetatni x nim wywiad był utrzymany raczej w powściągliwym tonie. 
Stone ani na chwilę nie wątpił o zwycięstwie swym, ale dawał do 
poznania, te liczy się z poważnym oporem przeciwnika. Giełda za 
leagowała zaraz na to oświadczenie zwyżką akcji Tora. Odniosłem 
ostatecznie wrażenie, że jest to z góry ukartowana komedia miedz? 
Howerem, S tonem a Vannemanem, by skłonić kibiców do stawiam- 
na Tora. Dałbym głowę, że obaj menażerzy obstawiali wysoko właś 
nie Stone’».

idą*  dalszy nastąpS



Á WANGAHDA SPORTU POLSKIEGO we FRANCJI 
egiomin w r.

POLSCY BOKSERZY, KOLARZE I PIŁKARZE 
cham^tiosnaimi »Tricolor««

PARYŻ, w styczniu, (korespondencja własna)
Nie tylko w kraju coraz żywiej bije tętno sportu polskiego. Rów

nież i' zagranicą w ośrodkach polskiego wychodźstwa życie sportowe 
rozwija się pomyślnie. Odnosi się to przede- wszystkim do sportu 
polskiego we Francji. Jego sukcesy są nam w kraju szczególnie drogie, 
gdyż sport ten to sport robotniczy, uprawiany przez robotników nieraz 
w ciężkich warunkach, a mimo to wywalczający sobie coraz to wy
bitniejszą pozycje w życiu sportowym całej Francji.

Polscy sportowcy we Francji utrzymują też żywy kontakt z ko
łami sportowymi w Polsce. Kontakt ten zacieśni się w roku bieżącym 
i przyjmie formy dwustronnej wymiany. W końcu kwietnia br. przy
będzie na kilka meczów do Polski reprezentacja PZPN we Francji.

Największymi sukcesami dzielili 
się w ubiegłym, roku polscy bokse
rzy i kolarze we Francji. Już sty-. 
czeń 1943 roku przyniósł piękne 
zwycięstwo Stefana Olka w spotka 
niu o mistrzostwo Francji w wa
dzę ciężkiej. Olek rozniósł po prostu 
Martina po 40 sekundach. Swą o- 
gromną przewagę nad bokserami 
ciężkiej wagi Kontynentu ugrunto
wał Polak na turnieju bruksel
skim w listopadzie i grudniu ub. r.

Olek był pięściarzem, który miał 
na swym turniejowym koncie same 
nokauty. Kolejno pokonał Belga 
Sconi (k o. 2 runda), Duńczyka Nigl 
sena, Hiszpana Paco Bueno (k. o. 
1 runda). W finale przegrał z ame 
rykańskim murzynem Wilsonem. 
W ogólnej klasyfikacji Olek powi
nien być zaszeregowany razem 
z Tandbergiem 1 Woodcockiem w 
pierwszej trójce najlepszych bokse 
rów Europy wagi ciężkiej.

Drugi tytuł mistrzowski zdobył 
Jan Walczak, bijąc w październiku 
egzotycznego pięściarza Ornara 
Koudzi w 6 rundzie przez k. ó. i 

Tradycyjna nagroda pływacka Nowego Roku w Paryżu zdobywana jest osiągnięciem jak naj
lepszego czasu w przepłynięciu M amy pod mostem Charenton.

zdobywając tytuł championa Fran
cji w wadze półśredniej. Walczak 
jest bokserem, który nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa na ringu. 
Wypad! on bardzo dobrze w meczu 
z Cerdanem. mistrzem świata w wa 
dze średniej w lutym w Paryżu, 
znokautował mistrza Pas de Calais 
Goddarda, a obecnie próbuje swych 
sił na ringach amerykańskich.

Znaczne sukcesy odniósł również 
i trzeci polski bokser Lucjan Kraw 
czyk, który w meczu z Cerdanem 
w marcu wykazał równorzędną 
klasę i utorował sobie drogę 
do walki o mistrzostwo Fran
cji w wadze średniej, w której 
uległ ostatecznie Jeanowi Stocko- 
wi z powodu niespodziewanej konT 
tuzji, przerywając walkę w 11 run 
dzi e.

Podobnie jak Walczak, znęcony 
propozycjami menażerów amery
kańskich, Krawczyk wyjechał rów
nież za Ocean. We Francji obaj bok 
serzy nie widzą dla siebie przy
szłości, z drugiej strony uważaj a 
że mają jeszcze czas na zostanie

Z meczu Racing—Roubaix.

trenerami.
Sukces w skali światowej odniósł 

Polak Leon Nowiasz, który w tur 
nieju o „złote rękawice" w Chica
go pokonał przekonywująco mi
strza USA w wadze średniej i zdo 
był tytuł nieoficjalnego amator
skiego mistrza świata w tej kate
gorii. Niestety Nowiasz nie poje
chał na Olimpiadę a obecnie wal
czy już jako zawodowiec. Polski 
bgkser Drzymała odniósł piękny 
sukces, bijąc w Gandawie czołowego 
boksera Francji De Błocka.

Rywalizują w zdobywaniu tytu
łów mistrzowskich z bokserami 
KOLARZE. Dwaj z nich Czesław 
Marcelak i Edward Klabińskl nale 
żą do kolarskiej czołówki Francji, 
a trzeba pamiętać, że Francja i 
Włochy dzierżą dziś prym w kolar 
stwie światowym i że konkurencja 
zwłaszcza dla obcokrajowców" jest 
bardzo silna. Mimo to Marcelak na 
mistrzostwach w Monthlery w lip 
cn zdobył tytuł szosowego kolar
skiego mistrza Francji.

. Jego kolega Edward Kłabiński ró 
wnież zdobył sobie trwałą pozycję 
wśród najlepszych szosowców Frań 
cji.

W maju wygrywa on trudny wy
ścig LUle, Calais, Lille na dystan
sie ponad 200 km. Staje się jednym 
z bohaterów „Tour de France", i 
mimo że jedzie właściwie samotnie 
zdany tylko na własne siły przy
chodzi dwa razy drugi na dwóch 
etapach Potrafi on być nie tylko 
wytrzymały, ale i szybki, o czym 
świadczy drugie miejsce w etapie 

„contrę la montre", w czasie któ
rego osiąga szybkość ponad 40 
km na godzinę. Jego ogromny wy
siłek w najtrudniejszym biegu ko
larskim na święcie zostaje wyróż
niony specjalną nagrodą. Kłabiński. 
który czuje się stuprocentowym Pn 
lakiem broni jako jedyny polski ko 
larz naszych barw na sierpniowych 
mistrzostwach świata w Valkenbur 
gu.

Trudno jest wymienić wyczyny 
polskich footbalistów, którzy gra
ją w pierwszoligowych drużynach 
francuskich. Król strzelców to 
Polak Tempowski. Z piłkarzy Po
laków możnaby bez trudu zestawić 
reprezentacyjną jedenastkę. Na
zwiska Jankowskiego i Jędrzejaka 
z St. Etienne, Wiwiniaki i Palucha 
z Colmara j wielu innych figurują 
v/ sprawozdaniach ze spotkań ligo
wych w prasie sportowej francu
skiej już f. reguły. Piłkarze Pola
cy są poszukiwani przez menażerów 
i właścicieli klubów i dziś, gdy 
Anglicy. Austriacy, Duńczycy opu
szczają szeregi drużyn francuskich, 
Polacy są wprost rozrywani przez 
p erwszolignwe drużyny.

Jest to ze szkodą dla polskiego 
piłkarstwa we Francji, gdyż ponętne 
propozycjo finansowe skłaniają za
wodników do przejścia z klubów 
Ligi PZPN do Ligi francuskiej. 
Mimo tego odpływu sił czystopol- 
skie drużyny reprezentują dobry 
poziom. I tak np. ..Olimpia" z Di
vion zdobeła tytuł mistrza jesien
nego okręgu Brusy. „Naprzód" fi
guruje na pozycji leadera w tabeli 
okręgu Lens. Najlepszą polską 
drużyna piłkarska jest jedenastka 
klubu .Wicher" z Hondain. która 
w roku ubiegłym uzyskała piękny 
hat trick, zdobywając w styczniu 
puchar PZPN dzięki zwycięstwu 
4:0 nad Gwiazda Bully, w czerwcu 
wygrywając mistrzostwo Ligi PZPN 
na rok 1943-49. a w Unra zdobywa 
j?c nuchar Ambasady R. P. w Pa- 
ryżń. udowadniając po raz drugi 
swą wyższość nad najgroźniej
szym rywalem „Gwiazdą” Bully.

Nie tvlko sport wyczynowy od
noś; sukcesy Pięknie rozwija się 
ruch wychowania fizycznego wśród 
młodzieży polskiej, ruch, którego 
instruktorami i trenerami są Pola
cy i który opiera się na własnych 
funduszach. Młodzież polska we 
Francji dokonuje na dorocznych 
świętach sportowych przeglądu 
swoich osiągnięć. Młodzi sportow
cy dziś z;"dnoc7eni w ZMP, przed 
tym ćwiczy!' w organizacjach 
..Grunwaldu” i .OMTUR”.

Śwmto Snurtowe Młodzieży Pol
skiej z Północnej Francji w B’Tly 
Mcntignv w czerwcu wypadli szcze 
golnie imponująco. Młodzież po
szczególnych denartamentów ob
chodziła w drugiej połowie roku 
własne święto sportowe na mniej
sza skale.

Najlepszych piłkarskich juniorów 
posiada „Wiktoria" Barlin, która 
zdobyła rozgrywane regularnie mi
strzostwo drużyn młodzieżowych 
PZPN.

HAD CZYM OBKADOWaFBEDA
pływacy na Wanym Zebraniu PZP

POZNAN. W związku z mającym się odbyć w dniach 15 i IS bm. 
dorocznym walnym zebraniem Polskieg Związku Pływackiego, za.ząd 
PZP ustalił klasyfikację klubów i ilość głosów Oki egom krakowskie
mu. łódzkiemu, poznańskiemu, pomorsko . zachodniemu pomorskiemu, 
śląskiemu i warszawskiemu przyznano po 5 glo.-ów, w klasyfikacji 
klubów pierwsze miejsce zajmuje ZK'M .Pogoń" (Katowice) — 15." pkt 
na drugim miejscu uplasował się ZKSM „Piast" (Gliwice) - 141 pkt. 
Obu klubom przyznano po 4 głosy. Po trzy głosy otrzymały: ..Polonia" 
(Bytom) — 134 pkt.. ZZK „Grom" (Gdynia) — 123 pkt. „Zjednoczeni” 
(Zabrze) — 112 pkt., „Elektryczność"’ (Warszawa) — 193 pkt., „Warta” 
(Poznań) — 103 pkt., YMCA (Warszawa) — 32 pkt., AZS (Warszawa) — 
i " pkt.

Kolejność 19 klubów, mających po dwa głosy otwiera „San" (Po
znań), a na końcu znajduje się LKS (Łódź). Liste klasyfikacyjną za
mykają 54 kluby sportowe, posiadające pp 1 pkt

Zarzad PZP wysunie na walnym ze 
braniu szereg wniosków, m. In. o przy 
znanie okręgom PZP — wrocławskie
mu i gdańskiemu, prawa powołania 
dc życia samodzielnych okręgowych 
związków pływackich. Dalsze wnioski 
dotyczą: sprawy obozów wyszkolenio
wych dla zawodników, sprawy trene
rów PZP, w szczególności ustalenia 
sposobu uzyskania dyplomów, angaío I 
wanla I wynagradzania (to samo ty

Należy podkreślić, że władze 
1 francuskie nie odnoszą się zbyt i 

przychylnie do sportowców poi- ! 
sklch. którzy w swej pracy nieraz I 
spotykają się z wszelakiego rodzaju 
trudnościami natury administra
cyjnej i finansowej. Trudności te 
nie zniechęcają eolskich sportow
ców, świadomych tego, że tworzą 
zagranicą, w kraju sportu kapita-

Walka Luis Fern andera z Carabella zakończyła się zwycięstwem 
Fernandeza w trzeciej rundzie (knock-out)

Na zdjęciu widzimy fragment walki w trzeciej rundzie.

I M Ml.OnvCH PIĘŚCIARZY WZDĘŁO 
' UDZIAŁ W I KROKU BOKSERSKIM

W TORUNIU
Bydgoszcz. Tegoroczny I Krok ptyś 

■ ciarskt w Toruniu zgromadził imponu 
i taca ilość zawodników. Ogółom star- 
I towalo 92 Dieściarzy z czego aż 23 w 
I wadze papierowej.
i Najwięcej pięściarzy startowało w 
¡ barwach Zrywu 23. dalej Pomorzanin
I dał 15 a poąostaii reprezentowali klu- 
I by: Legie z Chełmży. Otic. Szk. Art., 
• Budowlanych Gwardie z Torunia.

Najlepiej z a ie prezentów.,!: sie młodzi 
pięściarze ehełmżyńskiei Legli, któ
rzy stanęli w ringu doskonale przygo 
towanl tak .pod względem technicz
nym jak 1 kondycyjnym

Najlepsza walke całego turnieju sto 
czylj w finale dwal pięściarze Legii 
Zieliński i Parzyńskl. przy czym pier

czy sie również Instruktorów). Zarzad 
wystąpi też o ustalenie terminów sta 
łych na główne mistrzostwa Polski 
oraz mistrzostw w hali krytej

Zarzad PZP zatwierdzi! ponadto no 
we rekord? Polski, a mianowicie: 
3 x 100 rn. st. zmień, dla pań — ZKSM 
..Piast" (Gliwice) w czasie 4:31.2 min., 
uzyskany w dniu 8. 8 48 na basenie 
w Zabrzu: 2OO m. st. klas pań — Hil
degards Kaleta (ZKSM „Piast" Gliwj-

listycznego, nowy typ sportu i kul
tury fizycznej.

Na uwagę zasługuje wysokie wy
robienie polityczne i klasowe spor
towców polskich we Francji. W 
okresie strajku górniczego w jesieni 
ub. roku sportowcy polscy zaini
cjowali akcję rozgrywani« zawo-
dów, meczów i spotkań piłkarskich, 
bokserskich i gier sportowych, * 
których dochód przeznaczali na po
moc dla strajkujących.

Polscy sportowcy we Francji in
teresują się również żywo wielkimi 
przemianami, jakie dokonują się 
w sporcie polskim w kraju. Pra
gną cni być awangardą sportu so-

i cjalistycznego 1 z jak najlepszymi 
rezultatami bronią barw Polski ta 

i granicą!
S. KOWALSKI

wszy odniósł zasłużone zwycięstwo, 
demonstrując boks w dobrym wyda 
niu. odznaczając sie silnymi ciosa
mi z obu rak. i nienaganna technika. 
Dalej na uwagę zasługują Rissman z 

I Pomorzanina w piórkowej, który tak 
tycznie dobrze rozwiązał w ..!<e z dzi
ko walczącym Kucharskim półciężki 
Olek z OSA niespodziewanie łatwo 
wygrał z dobrym 18-Iatk:em Chełmży 
Dąbrowskim, który w walkach elimi
nacyjnych pokazał dobry boks

Największa jednak niespodziankę 
zgotował zawodnik Pomorzanina w 
wadze cieżkfei 16-letnl Paulus, który 
iuż w pierwszym starciu pokonał Be
ka z Otic. Szk. Art. przez nokaut. 
Paulus ma doskonałe warunki na bo
ksera i jeśli solidnie popracuje pod 
kierunkiem Instruktora może być re
welacja w tej wadze.

1 cel — w czasie 3:18.5 min., icvskanv 
¡ w dniu 8. 8. 48 na basenie w Zabrzu;

400 m. st. dow. pań—Alfreda Boehmów 
I na (BBTS Bielsko) — w czasie 5:22.0 

min. uzyskany w dniu 3. 48 na 
basenie we Wrocławiu

í Moca uchwały zarząd: PZP skresh» 
:irr z listy członków WKS (Inowro
cław). WMKS „Partyzant" (Bydgoszcz) 
IKS (Inowrocław). TG „Sokó*"  (Kra
ków). Na nowych członków przyjęto 
— GZKS (Janów). ZZK „Gedanla" 
(Gdańsk)

i Lista zrzeszonych członków PZP 
wynosi: w okręgu krakowskim — 1 
klubów w kieleckim — 3 w łódzkim 
— 9. w pomorskim — 14 w pomorsko- 
zachodnim — 5 w poznańskim — O, 
w śląskim — 14 w warszawskim — 10. 
W tymczasowy ¡i okręgach PZP. zrze 
szonych jest w Gdańsku 4 kluby, a we 
Wrocławiu 5 klubów. Trenerów posła 
da PZP 4. a mianowicie: Wlellńskl 
(Warszawa). Berlik (Siemianowice), 
Czermak (Kraków) i Antoniewicz (Po 
znań).

Instruktorów kadrowych -.uortu wy 
czynowego posiada PZP o-ciu .a wy
szkolenia ogólnego — 39 l iczba sę
dziów wynosi 66. w tym 3-cn między
narodowych.


