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Przedstawiciele klubów hokejowych wręczają Jubilatom upominki,
na uroczystym otwarciu turnieju

Odwilż

Rozegrano

PIĘKNYM

przerywa

tylko

i

zdjęć

POCZĄTKU

turniej

w

Krynicy

mecze

KRYNICA (te!, wl.). Tradycyjny noworoczny turniej ho
kejowy w Krynicy będący w bieżącym roku jubileuszowy«
turniejem K. T. H. z okazji 20-lecia istnienia klubu, wbrevi
przypuszczeniom doszedł jednak do skutku w bardzo okaza
łych ramach. Turniej ten jest po wojnie największą impreza
hokejową w Polsce. Jak widać Krynica nawiązuje do swyct
dawnych, przedwojennych tradycji, tak chlubnie zapisanycł
w dziejach sportu polskiego.
Tegoroczny turniej uświetniła swą obecnością drużyn:
słowacka Sokół Sparta Preszów, mistrz i wicemistrz Polski
— Cracovia i Wisła, stołeczna Legia, Łódzki Klub Sportowy
oraz jubilaci.
Tak brzmiał sobotni meldunek telegraficzny z Kr
naszego wysłannika, L. Kaźmier czaka. A oto relacja nie
dzielna:
KRYNICA
(tel. wł.). W nie zakończyło się zwycięstwem Le,
Drużyna Jubilatów
(4:0. 1:1, 0:0).
dzielę, 2 stycznia br. wobec złych 5:1Spotkanie
miało przebieg me
Drużyna Sokół — Sparta z Preszowa
warunków atmosferycznych i bra ciekiwy. Legia, zapewniwszy sol
ku lodu odbyła się konferecja zwycięstwo już w pierwszej tere
zwolniła w dwóch następnych, co p
przedstawicieli klubów, uczestni żwollło
nawiązać Wiśle równorzęd
czących w noworocznym turnieju grę. Zawodnicy Wisły wykazali ;
hokejowym KTH w Krynicy, na dnak rażący brak umiejętności strz;
eh, a jedyną bramkę zdobyli kt
której zadecydowano przerwać wy
wiania przy stanie 5:0 z rzu
fwecze o Ligę Boksersktg
rozgrywki, po uprzednim poinfor ko
tu karnego, strzelonego przez Cisow
mowaniu się w PIHM. Wobec je skiego.
Samorządowiec
Legia ty .ko w pierwszej tercji za
dnak oświadczenia z Instytutu grał.
na poziomie, aczkolwiek zapre
Hydrologiczno - Meteorologiczne zentowała
się jako zespół indywidua
go, że nie należy spodziewać się listów. Ton grze nadawał DolewskL
-poprawy, wunn.kćw naj- który swymi wypadami, stwarzał goi bliższych 28 gajlźih powzięto dek.
■ cyzję całkowitego^ przerwania tur biej natomiast Swicarz i Ginter.
Bramki dla Legii zdobyli: Dolewski
! niej u.
Zjednoczonym
i Głowacki po 2 órąz Naclążek. Sę
Tak więc noworoczny turniej dziował Bielecki z Krakowa.
hokejowy, który zapowiadał się Cracovia-ŁKS 8:2
niezwykle interesująco i byłby
największą imprezą hokejową w
4:12
Polsce po wojnie, został zakoń
(3:2 4:0, 1:0)
czony.
Spotkanie zapowiadało się niezwy
W poniedziałek, 3 bm. drużyny kle interesująco, gdyż ŁKS zagrał
WROCŁAW (ost). Samorządo- 1 kontuzji. Wynik spotkania krzyw
niespodziewanie dobrze, demonstru
wyjeżdżają z Krynicy. Pozostaje jąc
Cracovia
dobry poziom gry, szczególnie
jedynie warszawska Legia, której w pierwszej tercji. Był to jednak wiec przystąpił do zawodów bez dzi miejscowych, gdyż Smaczyńf zawodnicy przebywać będą tutaj wysiłek, który starczył na 20 minut. dwóch najlepszych pięściarzy: ski miał wygraną walkę z Kowa
W dwóch następnych tercjach to- Walugi i Kurowskiego I, którzy lewskim. a Baranowicz z Gna' do 6 stycznia.
nie wyleczyli się z odniesionych tem.
Sobotnie mecze w Knnlcv
Przebieg poszczególnych walk:
w muszej Żurawski (W) otrzymał
Sparta-KTH 13:3
punkty walkowerem spowodu
Wisla pierwsza na 4x10 km nadwagi Kłobuchowskiego;
w koguciej Smaczyński (W)
(M. 3:1. 7:1)
przegrał niezasłużenie z Kowa
Miano poważne obawy, czy pierwlewskim. I rundę wygrał wrocłai szy mecz w godzinach rannych doj(Doikończenie na stronie 2)
i. dzie do skutku. Od samego ranka
zaczął padać gęsty śnieg, który po
krył lodowisko warstwą grubości ok
20 cm. Dopiero ok. godz. 10.30 nie
LTC zdobył
biosa okazały się łaskawsze. Śnieg
. przestał padać i nim zakończono uro
„Puchar Spenglera"
czystości oficjalne lodowisko było już
■ całkowicie przygotowane do rozgryI wek.
DAVOS (Tel.) Po wysokim zwycię
Spotkanie pomiędzy Spartą i KTH
stwie LTC Praga nad Young Sprin
• zakończyło się katastrofalną porażką
ters 18:4 w rozgrywkach eliminacyj
drużyny krynickiej 3:13 (1:1. 1:5, 1:7).
nych do finału turnieju hokejowego
Porażka ta była tym przykrzejsza, że
o Pu char Spenglers“ zakwalifikowá
KTH zalicza się do naszych czoło
ty się: LTC Praga. Monchoissi 1 HC
wych drużyn. Sparta zaś jest zespoDavos.
i tern n ligi słowackiej, czyli trzeclpW rozgrywkach finałowych LTC
ligową
drużyną
CSR.
Praga w spotkaniu z Monchoissi uzyuzy
Legia Warszawa
Zwycięstwo gości było zasłużoneskał najwyższy stosunek oramek 19:3
18:3
aczkolwiek nieco za wysokie, co na(9:0, 4:1. 6:2), a HC Davos wygrał z
. leży zapisać na konto słabego bramMonchoissi w stosunku 3:1 (2:0, 1:1,
:1,
I karza KTH. Goście grali zespołowo.
0:0:).
$ byli lepsi w polu, a akcje ich poparte
W ostatnim decydującym spotkaspotka
; były zawsze celnym strzałem. U zwy
niu praski LTC odniósł znowu łatwe
li cięzców wymienić należy bramkarza
zwycięstwo z HC Davos 10:0 .'4:0,
:4:O. 5:0,
5:0.
I Brabeca, oraz Polaczka i Paulowicza,
1:0) I tym samym Puchar Spengler
Spengleraa
i w KTH dobrze wypadł pierwszy atak
na własność.
i Lewacki — Czorich — Prorok II.
Tabelka rozgrywek finałowych:
I W pierwszej tercji dużą przewagę
22 44 29:3
LTC Praga
E miała drużyna KTH. która nie zo
22 22 3:11
HC Davos
li stała jednak uwidoczniona cyfrowo.
2
Monchoissi
2 00 4:22
r ragmeni ze sztajety
ona w aruzynie sinkl t.
" w drugiej 1 końcowe minuty trzeciej
Fot. Schabenbeck. Zakopane. Finlandia - Bratysława 9:8
tercji stały pod znakiem przewagi Szczegóły na stronie 4
Sparty.
Bramin dla zwycięzców strzelili:
Polaczek 4, Paulowicz 3. Hurny i Klu
(0:2, 5:1, 4:3)
chy po 2 oraz Fabry i Kuka, dla
Dziesięciu
BRATYSŁAWA, (teł.) Między
KTH: Czorich 2 i Lewacki. Sędzio
wał Michalik.
narodowy mecz hokejowy pomię
najlepszych
dzy narodową reprezentacją Fin
Legia Warszawa Ankieta .Przeglądu Sporto
landii i zespołem Bratysławy SK
wego“ na dziesięciu najlep
Sokół rozegrany w dzień Nowego
szych sportowców polskich
przyniosła następujące rezul
Wisla Kraków 5:1
Roku zakończył się pięknym suk
taty:
cesem Finów, którzy rozstrzygnęli
I. Aleksy Antkiewicz 29.395 p.
spotkanie na swoją korzyść 9:6
2. Mieczysl. Łomowski 27.741 p.
(4:0, 1:1, 0:0)
3. Jadwiga Wajsówna 24.359 p.
(0:2, 5:1, 4:3).
4. Franciszek Szymiira 23.922 p.
Jako pierwszy popołudniowy mecz
5.
Edward
Adamczyk
21.435
p.
Wisła Kraków
Norwegia-Egipt 1:1
rozegrano spotkanie między warszaw
6. Tadeusz Parpan
13.519 p.
Fot. M. Kolkiewlcz ską Legią i krakowską Wisłą, które
7. Roger Verey
6.101 p.
8. Zygmunt Chychla
6.031 p.
w piłce nożnej
9. Wacław Wójcik
4.652 p.
ALEKSANDRIA, (obsł. wł.) Drugi
10. Władysław Skoneckl 4.259 p.
Drugą dziesiątkę tworzą: 11.
Konkursy skoków wygtali: w Szczyrku - Tajner,
międzypaństwowy mecz piłkasrki
Stanislaw Brun 4.047 p., 12. Sta
rozegrany w Aleksandrii pomiędzy
nisław Marusarz 4.014 13. Jan
reprezentacją Norwegii przebywa
Nawrocki 1.831,14. Józef Kapiak
w Szklarskiej Porębie - Świerk przed Wieczorkiem
1.743. 15. Mieczysław Gracz 1.566,
jącej obecnie na tounnée w Egip
16. Antoni Kolczyński 1.379, 17.
cie, a reprezentacją Egiptu za
(Patrz wir. 3 1*)
Gerard Cieślik 1.246, 18. Wacław
kończył się ponownym wynikiem
Wrzesiński 1.203, 19. Jerzy Dą
browski 1.161, 20. Emil Kiszka
w Zakopanem konkurs odwołano
remisowym 1:1. Pierwsze spot1.156 p.
SitfiTZ g Wisły zmienia z Buko%;kim kaui* tych zespołów.
^4.
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Trener Kuchynke

Tacfeusz Ku char
Byr. 61. Urzędu Kultury Fizycznej
Plan pracy

Turniej w Krynicy przerwany

e naszym

i

organizacja

piłkarstwie

(Dokończenie ze siiumy 1)
dzünle
ppądU
=.
i Jü. mogą,
PRAGA. (PAP). Trener
już poważnie zagrozić bramce mistrza wota raki i Hanzllk po 2.
PIAST CIESZYN — CRACOVIA
krakowskiej drużyny pił
Polski.
4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Cracovia bez większego wysiłku
karskiej „Wisły“ Kuchynstrzeliła
w
drugiej
tercji
4
bramki,
na
rok 1949
CIESZYN (Tel.) środowe spotkanie
ka udzielił przedstawicie
w trzeciej zaś LKS zdobył się tylko hokejowe
zakończyło się zwycię
lowi praskiego dziennika
na skuteczną obronę. Wystąpiła ona stwem Piasta
cieszyńskiego nad obez Wotkowskiego, Marchewczyka i slabioną Cracovia
„Svobodne Slovo“ wywia
4:3 (1:0, 1:2, 2:1).
Maciejki,
zawdzięczając
głównie
zwy

Bramki
dla
strzelili:
du, w którym wyraża się
cięstwo Burdzie, który błysnął zna Hutta 2, Hansllkzwycięzców
i
dla poko
WARSZAWA. (PAP). Podajemy tekst przemówienia dyr. cając na wydawnictwo popularne,niezwykle pochlebnie o pił
komitą formą, wykazując doskonałą nanych Kopczyński Wania,
2 i Kowalski. Sę
GUKF, inż. T. Ruchara, wygłoszonego przez radio w dniu dostępne dla każdego początkują
dyspozycję strzałową. Sam zdobył dziował Michalik z Krakowa.
karstwie polskim i jego oWidzów
31. 12. 1943 r.:
8 bramek, z których kilką było około 4.000.
cego w dziale w. f., czy sportu.
siągnięciach w ciągu ostat
pierwszej
jakości.
Dalsze
bramki
W styczniu 1949 roku rozbuduje
nich lat. Według oświad
strzelili Palus 2 i Ziętek: ' dla ŁKS
W rozwoju K. F. 1 Sportu w Pol
Skończy się suchotniczy ży my dział budownictwa sportowego,
— WYRY
— Koszewski. który wraz z Starzew- BAILDON13:4KATOWICE
czenia trenera czeskiego
3:2, 3:1)
ecę Ludowej należy rozróżnij dwa
wot Związków Sportowych, celem umożliwienia szybkiego za
skim 1 Królem byli najsilniejszymi KATOWICE. (7:l,
piłkarstwo
polskie
dyspo

Towarzyskie
spotka
etapy.
które są deficytowe, skończy łatwienia spraw bieżących oraz
punktami w zespole łódzkim.
hokejowe rozegrane we środę za
nuje nie. tylko ’doskonałymi
Zainteresowanie zawodami popołud nie
W pierwszym — treść oraz struk
się tracenie drogiego czasu dzia opracowania zamierzeń dla planu
kończyło
się
wysokim
zwycięstwem
i wspaniale zdyscyplino
niowymi znacznie słabsze. Na try Baildonu nad Wyrami .13:4 (7:1, 3:2,
łączy sportowych, którzy za
tura organizacyjna nie odbiega od
bunie ok. 500 osób.
wanymi zawodnikami, ale
3:1).
biegać musieli o uzyskiwanie 6-letniego.
wzorów przedwojennych, jakkol
TABELKA ROZGRYWEK
Bramki dla Baildonu strzelili: Skar
również i sędziami piłkar
W pierwszej połowie roku
funduszów na prowadzenie awiek przygotowuje się w tym okre
turnieju tabel* żyński II 6, Skarżyński I i Wilczek
Po
pierwszym
dniu
1949
zorganizujemy
własną
skimi.
lia
jest
następująca:
Po 2, Całka i Bogdo! oraz jedna sa
gend ich związków. Dzięki go
sie fundamenty pod mające za
wytwórczość sprzętu sporto
Sil mobójcza, dla Wyr: Mańka 3 i jedna
1 2
Legia W-wa
spodarczym osiągnięciom Pań
istnieć zmiany.
13:3
samobójcza. Widzów ok. 3.000.
wego,
dla
której
podstawy
2
1
Sparta
Pressów
stwa, jest ono już. w stanie
Okres drugi rozpoczyna się od
st:
1 2
Liga francuska
Cracovia
tworzyliśmy w roku 1948 w
przyjąć i ten ciężar wydatków
2:8
CRACOVIA - LKS 12:3 (5:1, 2:1, 5:1)
1 kwietnie 1948 r. t. zn. od powoła
1
ŁKS
formie uruchomionych przez
KRAKOW (Tel.) Rozegrany w Kra$ * 3:13
KTH Krynica
na siebie.
nia Głównego Urzędu Kultury Fi
nas
Warsztatów
Szkutniczych
kowie
w dniu 31 grudnia towarzyski
1:5
0
PARYŻ,
(tel.)
W
lidze
francuskiej
Wisła
Kraków
Podstawą działalności Związków
zycznej, który objął kierownictwo
mecz hokejowy pomiędzy Cracovia
w Szczecinie, Gdańsku i Gi uzyskano w niedzielę następujące
a
łódzkim
LKS zakończył się. jak by.
całokształtem spraw K. F. i Sportu Sportowych będzie kalendarz im
życku i organizowanych war wyniki: Nancy — Marsylia 3:2,
Uroczystości jubileuszowe rozpo- ło do "przewidzenia, wysokim zwy
prez sportowych.
w Polsce.
sztatów
sprzętu
sportowego
w
cięstwem
Reims — Red Ster 4:0, Ni cea — częły się w dniu 1 stycznia br. na 2:1, 5:1). mistrza Polski 12:3 (5:1,
Imprez międzynarodowych w ro
W Polsce Ludowej zmierzającej
Kętrzynie.
Strasbourg 1:0, Rennes — Cannes lodowisku KTH przed rozpoczę
ku
1C'9
przewidujemy
54
—
roz

ku socjalizmowi, ogólne, wszech
#
Tak w zarysie przedstawia się 1:0, Sete — Tuluza 0:0, ST. Etienne ciem turnieju. Wszystkie uczestni ZURYCH* (Tel.) #W niedzielę
roze
stronne wychowanie człowieka, poczynamy je Międzynarodowymi nasz
plan
pracy
i
struktura
organi

—
Metz
3:1,
Lille
Colmar
8:0,
Ra

czące
zespoły
stawiły
się
na
lodo

grany
został
w
Zurychu
międzynaro

Zawodami
Narciarskimi
o
„Puchar
staje się zagadnieniem państwo
dowy
mecz
hokejowy
pomiędzy
zwy
zacyjna
k.
f.
i
sportu,
które
pra

cing
Club
Paryż
—
Roubauix
2:2.
wisku.
Tutaj
zebrali
się
również
Tatr“, które odbędą się w lutym
wym pierwszoplanowego rzędu.
cięzca
turnieju
o
puchar
Spenglera
gniemy zrealizować w roku 1949. Mecz Sochaux — Montpellier został wszyscy miejscowi działacze spor ŁTC Praga a jedna z najlepszych dru
w Zakopanem.
Wychowanie fizyczne jest Stosunki sportowe będziemy za Zrealizować je będziemy mogli odwołany. Na czele tabeli znajduje towi, na trybunie ok. 1000 osób, zyn
Szwajcarii ,,Schlittschuh Club“
nieodzowną częścią składową
Zurych. Po dramatycznej walce zwy
z przodującymi sportow przy współpracy wszystkich orga- Się drużyna górników z północnej wśród nich przedstawiciele GUKS* cięstwo
odniosła drużyna praska S:3
tego wychowania, ma być rów cieśniać
tysięcy
anoiiimonizacji i «zeregu
Francji Lille z 29 pkt. przed Mar-, ppłk. Czernik i mjr. Better.
(0:2, 3:0. 3:1).
nież wszechstronne, ma ogar cami Związku Radzieckiego 1 Re wych -działaczy sportowych, któ- sylią 28 pkt. i Racingiem 27 pkt.
Przemówienie
powitalne
wygłosił
publik
Ludowych
oraz
ze
wszyst

nąć i mobilizować masy mło
rym naprawdę zależy na rozwoju
prezes KTH dr Bukiet, który zobra
dzieży 1 świata pracy, i nie kimi innymi państwami w remach k. f. 1 sportu w Polsce.
zował po krotce dorobek klubu,
tylko podnosić ich stan zdro corocznie ustalonego kalendarza
Łatwiej nam to będzie dzisiaj —
wia i fizycznie je usprawniać, imprez międzynarodowych.
Paryż, (tel.) Sportowcy zacho jego ogólny bilans oraz wkład jego Kanady z Anglią
lecz równocześnie włączać w Szczególną uwagę poświęcimy w wskaże nam bowiem drogę, po któ du nie mają już żadnych skrupu członków przy \ organizacji mi
nurt życia społeczno-politycz roku 1949 weryfikacji i podniesie rej mamy kroczyć i zaopiekuje się łów jeżeli chodzi o kontakt z fa strzostw świata, 'które odbyły się
LONDYN (teł.). Drużyna hoke
nego, wzmagać aktywność w niu poziomu istniejących kadr in nami Polska Zjednoczona Partia szystami. Po meczach Szwajcarów w Krynicy w 1931 r. Następnie dyr. istów- kanadyjskich, Sundbury
pracy oraz powiększać potete - struktorskich oraz szkoleniu no Robotnicza — my postępując po z Niemcami, doszło w niedzielę uzdrowiska i honorowy prezes KTH Wolves, która weźmie udział w
jal sił wytwórczych i obron wych i przyznaniu im państwowych linii jej wytycznych musuny wy do dalszego skandalu. Do Madrytu Nowotarski nakreśli! w kilku sło mistrzostwach świata po przyby
tężyć wszystkie siły, byśmy mogli wyjechała oficjalna reprezentacja wach historię powstania towarzy
nych kraju, przyczyniając się dyplomów kwalifikacyjnych.
ciu do Europy, rozegrała pierw
do rozwoju wszystkich twór Traktowani dotychczas po maco znaleźć się na naszym odcinku pra państwowa piłkarska Belgii, gdzie stwa i jego stałą dążność do pod szy mecz w Londynie z repr.
cy
w
pierwszych
szeregach
budow

czych, duchowych i fizycznych szemu, odgrywać będą w przyszło.
zremisowała z frankistowską Hisz niesienia poziomu hokeja w Polsce. Anglii. Mecz ten przyniósł Kana
zdolności narodu.
ici rolę przodującej awangardy niczych Polski Ludowej, zmierza panią 1:1 (0:1). Dotychczas, jeżeli Następnie życzenia składali jubi dyjczykom porażkę 3:7 (1:3. 0:2,
Wychowanie fizyczne podzielić sportu polskiego, uzyskując równo jącej do socjalizmu.
chodzi o kontakt z Hiszpanią, za latom przedstawiciele wojska, partii 2:2).
Jak najlepszego wykonania tych chowywano przynajmniej pozory politycznych i organizacji sporto
możemy na obowiązkowe i dobro- cześnie odpowiednie usytuowanie
W Wembley Monarchs zwycię
w hierarchii pracowników pań wielkich zadań życzę w Nowym i do oficjalnych meczów między wych. W imieniu GUKF życzenia żyła Racing Club 10:2 (5:1, 4:0,
wolne-powszechne.
Roku
1949
wszystkim
pracownikom,
złożył
ppłk.
Czarnik,
który
określił
państwowych nie dochodziło, a w
1:1).
W roku 1948 dzięki hufcom stwowych.
„SŁUŻBY POLSCE" obowiązkowe Nakład wydawnictw zwiększymy trenerom, instruktorom 1 działa wypadku startów, powoływano się ośrodek krynicki jako kolebkę roz
W. F. objęło ponad 1 milion mło prawie o sto procent w stosunku do czom oraz wszystkim sportowcom na „prywatną“ inicjatywę poje woju'-hokeja życząc dalszych owo
dynczych klubów.
cnych osiągnięć w pracy ku chwale
dzieży, pozostającej poza realizu roku 1948 — szczególną uwagę zwre Polski.
sportu polskiego.
jącymi je dotychczas resortami.
Samorządowiec
Jako ostatni życzenie składa! pre
Powszechne - dobrowolne w. f.
zes
Sokoła
—
Kartik
z
Preszowa,
poza młodzieżą szkolną i akade
którym KTH w swej całej dzia uległ Zjednoczonym
micką zaczęło coraz szersze za Tajner wygrał skoki w Szczyrku złalności
utrzymywało Stale bardzo
taczać kręgi, obejmując świat pracy
(Dokończ, ze sir. 1)
żywy kontakt począwszy od 1929 r.
na wsi i w mieście.
rozgrywając z słowackim zespołem
W roku 1948 zaistniały już pod
wianin,
w III starciu nieczysto
ok. 25 spotkań. Serdeczny wza
stawy dla dokonania podziału pracy
walczący Kowalewski zadał trzy
jemny
pocałunek
dwóch
prezesów,
na tym odcinku w. f.
Najdłuższy skok dnia miał Koz- względu na silny Wiatr i topnie okrzyk na cześć sportu. polskiego ciosy w tył głowy Smaczynálíeí
Szczyrk. «Zorganizowany tu
KCZZ za pośrednictwem ,9 przez "Śląski Okręg Narciarski druń" poza .konkursem 'wynikiem jący śnieg odwołany.
1 czechosłowackiego oraz na cześć mu. na co sędzia ringowy nie-re
V7 niedzielę w Zakopanem tem Polski Ludowej zakończył część agował. Końcówka należała. do
Zrzeszeń Sportowych, Zawo konkurs skoków był popisem ju 31,5 m.:
Komisję sędziowską tworzyli peratura wynosiła 6 stopni powy
Kowalewskiego;
dowych, Akademickie Zrze niorów. Najlepszym z nich okazał
oficjalną uroczystości.
w piórkowej Kurowski II pod
szenie Sportowe, Wojskowe się W.. Tajner II, który nie wiele dyr. Kisieliński i mgr. Bośniacki. żej zera.
dał się Kruży. Walkę rozpoczął
Zrzeszenie Sportowe „Legia" ustępował stylem starym zawod
Z ostatniei chwili
wrocławianin od szybkich ata
i Zrzeszenie Sportowe Pracow nikom. Silny wiatr przeszkadzał
ników Ministerstwa Bezpie skoczkom w czasie lotu, tak że
Zakopane, (tel. wł.) Zapowie
Sucha, (tel. wł.) Mające się tutaj
KRYNICA (tel). W niedzielę ków i zanosiło się na wielką nie
czeństwa „Gwardia“ pokierują konkurs musiano kilkakrotnie dziany na niedzielę 2 bm. druży odbyć zawody narciarskie ze wieczorem wszystkie drużyny spodziankę. W 2 minlucie silny
sprawami dobrowolnego — po przerywać.
nowy konkurs skoków z udziałem względu na panującą obecnie od- zdecydowały pozostać jeszcze w sierpowy Kruży rzucił Kurow
wszechnego w. f. w mieście.
Wyniki przedstawiają się nastę czołowych zawodników został ze "wilż odwołano.
Krynicy przez dwa dni, tak że w skiego do 7 na deski aj drugi cios
Na wsi agendy te przejmie po pująco:
wypadku poprawy warunków, zmusił miejscowego j zawodnika
do poddania;
wołana w oparciu o Związek Samo
turniej odbędzie się.
KLASA A. 1) W. Tajner II (Wa
w lekkiej Kotas (W) przegrał
pomocy Chłopskiej Rada Sportu tra Cieszyn) skoki 25 i 24 m, nota Ping-pongowe mistrzostwa Śląska
na punkty z Baranowskim po
INNE MECZE
Wiejskiego. Aktywem, przenikają-i 143,9, 2) Huczek (KN Szczyrk) 23
bardzo wyrównanej wjalce. Lep
cym wszystkie Zrzeszenia i pobu i 21 m (nota 129), 3) Krupa (KN
GWARDIA BYDGOSZCZ — AZS sza kondycja w III stąrciu Zade
KATOWICE. Po długotrwałej przer
dzającym je do pracy nad roz Szczyrk) 22 i 22 m (nota 126).
POZNAN 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
wie plng-ponglścl Śląska ruszyli do Mistrzostwa Krakowa
o jego zwycięstwie;
wojem k. f. i sportu, będzie Zwią
KLASA B. Startował tylko je dalszych walk o punkty. W obu gru
BYDGOSZCZ. Spotkanie hokejowe cydowała
w półśredniej Misgczuk i (W)
rozegrane
w niedzielę 2 bm. zakoń
pach
leaderzy
umocnili
pozycje.
den zawodnik Węgrzynkiewicz z
zek Młodzieży Polskiej.
KRAKOW
(Tel.)
W
niedzielę
roze

Wyniki ostatniej rundy przedsta grane zostały ostatnie spotkania pier czyło się łatwym zwycięstwem Gwar przegrał z Wiklińskim! po trpech
Pracom obowiązkowego, jak i HKN, który uzyskał skoki 24 i wiają się następująco:
dli 5:1 (1:0, 1:0. 3:1). Dobrze zagrały bezbarwnych starciach'. O zwy
wszej rundy tenisa stołowego, które w
obu drużynach linie defensywne, cięstwie Bydgoszczanina zadecy
dobrowolnego i powszechnego w. f., 23 m i notę 128,5.
przyniosły
następujące
.wyniki:
HKS
I
swą grą wyróżnił się dr Ludwl
KLASA C. 1) Tajner J. (ZMP ZZK GLIWICEGRUPA
“ ’
" ~5:4;
' HKS gdzie
• **
Prądniczanka
nada właściwy kierunek Odznaka
— AKS MIKOŁÓW 2:7 Chrzanów
czak
(AZS). W Gwardii dobrze wy dowała większa agresywność;
Chrzanów ■■ Spotem
.__ 6:3; Tarnovia - pad! Czyżewski.
Sprawności Fizycznej, która obej Goleszów) skoki 25 i 24 m (nota GLIWICE. Punkty dla AKS-u zdo Groble
Bramki dla Gwardii
w średniej Horboń (W) zwycię
5:4; Garbarnia — Krakus 9:0 zdobyli: Zdzlerskl
I 2. Czyżewski, żył na skutek dyskwalifikacji w
muje ludność obojga płci, począw 123,8), 2) Cieślar . (Barania) 25 i byli: Nieroba 3, Wojtyczka 1 Szczę v. o.
Godlewski
i
Zieliński,
dla
AZS
dr
śniak
po
2.
Dla
gospodarzy
oba
Ró

27 m (nota 120,8). Najdłuższe sko
'FABELA
szy od ukończenia 10 lat.
III starciu Kowalewskiego. Hor
żański.
Cracovia
7 3 56:7 Ludwiczak.
Opierając się na dyscyplinach ki w tej klasie miał Klaczek —
GWARDIA BYDGOSZCZ — POMO boń miął przez wszystkie trzy
Groble
7
5
41:22
1 5 J 36:27 RZANIN TORUŃ 10:1 (2:0, 5:0, 3:1) rundy dużą przewagę f robi z me
Odznaki Sprawności Fizycznej roz 29 i 30 m, jednakże z upadkiem KOP. KLEOFAS—PIAST GLIWICE 2:7 HKS Thrzanów
KATOWICE. Punkty dla Piasta zdo Społem
1 4 27:36 BYDGOSZCZ. Towarzyskie spotka ezu na mecz wielkie postępy;
pracowano kalendarz imprez maso i znalazł się on dopiero na 7 miej byli:
Metzger 3, Jezierski 1 Nowak Tarnovia
7 3 32:31 nie dwóch ligowych zespołów Gwar
w półciężkiej Baranowicz star
wych, które będą równocześnie scu.
po 2. Dla pokonanych oba Pierończyk. Garbarnia
■ 7 3 31:32 dli i Pomorzanina w dniu 1.1 br. za
się dwucyfrowym zwycię szy o 15 lat od Gnata, przegra?
SENIORZY: 1) Tajner L. (Wa
7 1 28:37 kończyło
sprawdzianem sprawności fizycznej
Pra.dniczanka
stwem
Gwardii.
SŁOWIAN
ŚWIĘTOCHŁOWICE
—
Krakus
7
0
tra) skoki 28 i 26 m (nota 139,7),
3:60
jedynie z powodu braku kondycji
Startujących.
LUBLINIEC 3:0 w. o.
GÖRKOWSKA MISTRZEM KRA GWARDIA IB BYDGOSZCZ — PO w III rundzie. Reprezentant Pol
Eros (Barania) skoki 28 i 27 m
MORZANIN IB 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Odznakę sprawności wpro- (nota 131,7), 3) Wieczorek (KN Ostatni mecz w tej grupie pomiędzy
KOWA
Po- KRAKOW (Tel.) Indywidualne mi BYDGOSZCZ. W spotkaniu hokejo ski juniorów, Gnat nie zaimpono
wadzi się w życie z począi- Szczyrk) skoki 30 i 29 m. Wieczo bytomską Polonią a prudnicką
— póżzostał przełożony na czas
strzostwa Krakowa pań w tenisie sto wym o mistrzostwo pomorskiej kla- wał niczym, oprócz I wytrzyma
kiem roku 1949, a organizacje rek startował w dniu poprzednim gonią
niejszy.
łowym zdobyła Górkowska przed Ble sv A zwyciężyła druga drużyna Gwar łości;
w. f. i sportowe wezwane bę w Szklarskiej Porębie, był prze Piast Gliwice
Z9S15
>
lecką
(obie z Legii). Dalsze miejsca dii. Spotkanie należało do ciekawych,
*
w ciężkiej Ciećwierz (W) został
36:18 zajęły Wiśniewska (Mościce). Kuba- dli. Spotkanie należało do ciekowych
6
dą do zadeklarowania ilości męczony podróżą stąd jego słabe Słowian Swietochł.
uznany jako
pokonany przez
4
:*
32:22
Elektro Łaziska
lanka i Dudek (Cracovia), Palka (Mo i było interesujące.
członków, których zobowiązu
6 4 29:25 ścice), Janiszewska (Cracovia). Bier KKS MYSŁOWICE — BAILDON Chyłę. Obaj zawodnicy zademon
25ZK Gliwice
wyniki.
je się do niej przygotować .
Pogoń Prudnik
KATOWICE 1:5 (1:1, 1:2, 0:2)
W- Í 26:18 nacka (Legia) i Kadłucka (Cracovia).
brzydką walkę.
AKS Mikołów
s 3 29:25
MYSŁOWICE. W rewanżowym spot strowali
Dla realizacji powszechnego obo
PORAŻKA MISTRZA POLSKI
Sędziował w ringu kpt. Derda,
3
25:29
polonia
Bytom
6
kaniu
hokejowym
pomiędzy
ligowymi
WARSZAWA,
(Tel.
wł.)
W
pierw

wiązkowego w. f. powstaną przy
Kop. Kleofas Kat.
8 0 19:44 szym spotkaniu o mistrzostwo War zespołami Baildonu i miejscowym na punkty: Sikorski, Nowakowski
GŁÓWNY ZW. ZAW. CHE LKS
Lubliniec
6 6
6:18 szawy drużyn kobiecych w piłce ko KKS zwyciężyli tym razem katowl- i Bielewicz. Publiczności ok. 5000
każdym warsztacie pracy, w każ ZARZĄD
MIKÓW
W
TROSCE
O
ROZWOJ
dej szkole i uczelni, w każdym od SPORTU ZAWODOWYCH PRACOW
szykowej mistrz Polski SKS Warsza czanie 5:1 (1:1. 2:1, 2:0). pierwsze dwie
GRUPA H
wa doznał niespodziewanej porażki w tercje byłv wyrównane, w ostatniej osób.
dziale wojskowym 1 milicyjnym
NIKÓW.
BESKID ANDRYCHÓW — POGOÑ spotkaniu 7, AKS 26:25 (16:18). Poziom goście posiadali wyraźną przewagę.
koła sportowe, w osiedlach wiej
KATOWICE 5:4
meczu nie był zbyt wysoki. W SKS Bramki dla Baildonu zdobyli: Skar Warta Poznań —
Zarząd Główny Związku Zawodowe,
skich zespoły sportowe.
ANDRYCHÓW. Szczęśliwe zwyclę- wyróżniły się Wojewódzka i Par- żyński II. Wilczek. Skarżyński I i
go pracowników Przemysłu Chemicz •itwo
szniak, w AZS Dziadkiewicz, Grusz Bogdoł. dla KKS Wojak. Sędziowali:
Beskidu.
który
decydujący
Kluby sportowe bazować będą nego na ostatnim posiedzeniu Prezy punkt uzyska! walkowerem. Punkty czyńska i Copkówna.
Odra Szczecin 10:0
; Bala.
dium w dniu 23. XII. 1948 r., docenia dla gosoodarzy zdobyli: Matlak 3. Ja W spotkaniach o mistrzostwo kl A Szewczyk
BIELSKO — PIAST IB CIE
na masowej pracy kół sporto jąc
znaczenie | ważność akcji wcza kubowski. Żemła po 1, dla Pogoni w piłce koszykowej meskiej padly BKS SZYN
1:12 (1:4, 0:3, 0:5)
wych — będą ich emanacją.
sów przyznał sumę zł 850.060. — Radzie
wyniki: Znicz — AZS IB 33:23 BIELSKO. Towarzyskie spotkanie
SZCZECIN, (tél.) Przy olbrzymim
Kultury Fizycznej 1 Sportu z fundu Rozpędowski 2, Krause 1 Kuc ->o 1. nast.
(14:17),
SKS
—
Zyrardowianka
57:36
Ambicją kół sportowych stanie szów
A kl. zespołów Śląska zakończy zainteresowaniu ze strony publicz
Zarządu Głównego z przeznaczę(27:26).
Drukarz
—
Żyrardowlanka
ło się dwucyfrowym zwycięstwem ności odbył się tu zaległy mecz z
się dążenie do zorganizowania jak nlem na zakup sprzętu narciarskiego UNIA SOSNOWIEC — LECHIA MY 38:28 (16:14).
SŁOWICE 6:3
Piasta, dla którego bramki zdobyli: cyklu o wejście do ligi bokserskiej
dla wczasowiczów Związku w domach
najlepszego klubu, a ambicją klubu wypoczynkowych
KROKUS
1
LEŚNY
SOSNOWIEC. Punkty dla Unii zdo
jaknajwiększy. DOMEK w Szklarskiej Porębie.
sportowegodbanie
----- ...f o_ --------pomiędzy poznańską Wartą i miej
byli: cuglewskl, Kurdziel 1 Majew
poziom kół sportowych, które go
Piłkarze Legii na zimowej zaprawie
scową Odrą, który zakończył się
Rada Kultury Fizycznej 1 Sportu ze ski. dla Lechli Kokoszka 1 Mondry.
zasilać będą wybijającymi się za swej strony pragnąc udostępnić jak
zwycięstwem Warty 10:6.
SIEMIANOWICZANKA - RUCH
najszerszym
masom
wczasowiczów
uwodnikami.
Wyniki od wagi muszej do cięż
prawianie 1 naukę narciarstwa na
CHORZÓW 6:3
Fachowe kierownictwo sportowe, wczasach, przydzieliła Instruktorów SIEMIANOWICE. Punkty dla Sie- WARSZAWA. Przygotowując się gnać z Levskim i Slavią, w Rumu kiej (na pierwszym miejscu podeorganizacja
i
przeprowadzenie narciarskich do w/w domów wypo mtariowlczankl uzyskali: Kawczyk, do nadchodzącego sezonu sporto nii z drużyną bukareszteńskich ko jemy zawodników Warty): Liedke
których zadaniem jest Robok 1 Piechaćzek po 2. dla Ruchu wego, piłkarze stołecznej Legii wy
współzawodnictwa w formie mi czynkowych,
lejarzy (CFRB) oraz z Centralnym znokautował w 1 starciu Pająka,
opieka i nauczanie chętnych nauki wszystkie trzy Otremba.
strzostw i innych spotkań, unifika i jazdy narciarskiej.
Slemianowiczanka
6 6 4Sí9 j«dą 15 stycznia na 4 tygodniowy Klubem Sportowym Armii Rumuń Norek wygrał z Barbielem, a Szy
cja metod szkolenia, szkolenie sę Akcja ma na celu, aby każdy robot, Ruch Chorzów
1 '# 44:19 obóz kondycyjny do Szklarskiej skiej (CSCA), które zajęły w tego mański ze Stopą, Ratajczak został
I 3 28:13 .Poręby, gdzie będą trenowani przez rocznych mistrzostwach kraju 7 i wypunktowany przez Skałeckiego,
dziów i zawodników oraz fachowa nik, któremu warunki materialne nie Ptast Gliwice
pozwalają
na
zakup
sprzętu
narciar

Unia
Sosnowiec
3 28:28 W. Ruchara. Obóz połączony bę
reprezentacja danego działu sportu skiego mógł w zupełności wykorzy
8 miejsce.
Szkudlarek wygrał przez k. o. z PosLechla Mysłowice
6 3 22:32 dzie
należeć będzie do fachowych związ. stać okres wczasów na turystykę nar Beskid
z kursem narciarskim.
Istnieje również możliwość yroze- mowskim, Białecki wypunktował
Andrychów
13:31
3
ciarską względnie więcej zaawansoków sportowych, którymi począw wr/.il
Po
obozie
piłkarze
Legii
mają
wy
_ _________
Chorzów
wczasowicze na
uczestniczenie! Batory
1
4 1 16:20 jechać na kilka spotkań do Bułgarii grania trzeciego meczu — w Ordea Bubę, Franek znokautował Sądzi
szy
się< w zawodach,
- od roku 1949 zaopiekuje
które organizuje Związ- : Pogoń Katowice
z mistrzem Rumunii — drużyną sz«, a Majewski przegrał a Darin6 1 18:36
GUKF w jesacz-e większej miete. I kowy Klub Sportowy „SZRENICA" - Kop. Katowice
e t 15:39 i Rumunii. W Bułgarii Legia ma ICO.
garem.
ts
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najlepszych

Dziennikarze

sportowi

SLĄSKA, zrzeszeni w Związku
Zawodowym Dziennikarzy RP,
na odbytym ostatnio zebraniu po
przeprowadzonej wcześniej obszer
nej dyskusji, ustalili listę najlep
szych dziesięciu sportowców Śląska
za rok 1948 oraz listę najlepszych
dziesięciu klubów śląskich.
W pierwszym wypadku przy punk
towaniu dla ustalenia kolejności
przyjęto jako kryteria: pozycję za
wodnika w sporcie ogólnopolskim i
jego^ poziom w stosunku do klasy
międzynarodowej, a także etyczną
stronę sportowca. W drugim — t. j.
jeżeli chodzi o kluby — kierowano

Cieslik,
piłkarz z Ruchu Chorzów

i

10

na

s
Śląsku

najlepszych

klubów

się wszechstronnością organizacji, > nak w jednej dziedzinie, co nie jest
ilością sekcji, ilością członków, wa- ' objawem korzystnym.
■gą gatunkową wyników drużyny i
Lista najlepszych sportowców Ślą
pojedynczych reprezentantów klu ska ustalona przez dziennikarzy na
bu. Na Śląsku jest bowiem kilkaset wspomnianym posiedzeniu przed
dobrych klubów, pracujących jed- stawia się następująco:
1. G. CIEŚLIK — piłkarz z Ruchu Chorzów
2. M. GRZYWOCZ — bokser ze Skry Zabrze
3. A. SOBIK — szermierz z Pogoni Katowice
4. E. KISZKA — sprinter z Lignozy Krywałd
5. A. WIECZOREK ■— narciarz z KN Szczyrk
6. K. RODAK — bokser ze Zrywu Świętochłowice
7. GANSINIEC — hokeista z Siły Giszowiec
8. P. GACA — gimnastyk z Polonii Niewiadom
9. G. BEMÖWNA — pływaczka z BBTS Bielsko
10. J. GRYT — zapaśnik z Siły Mysłowice

Na dalszych miejscach uplasowali
się: HENNEK — motocyklista z Po
goni katowickiej, NOWOCZEK —
kolarz z Ruchu w Chorzowie, JAN
KOWSKI — motocyklista z Polonii
bytomskiej. KALETOWA — pły
waczka z Piasta w Gliwicach, SKA
RŻYŃSKI II — hokeistą z Baildonu,
WYGLENDA — kolarz z Ruchu,
THIEL — szczypiornista z AKS i
BREGULANKA — lekkoatletka z
Pogoni.
W dyskusji poprzedzającej głoso
wanie nad pierwszą dziesiątką pa
dały ponadto nazwiska: piłkarzy
Janika z Pogoni, Gajdzika z AKS,
tenisistów Bratka z Pogoni i Po
pławskiej z Polonii, zapaśników Go
łasia i Toboły z Siły Mysłowice,
gimnastyka Szlosarka, narciarza Taj
nera z Watry cieszyńskiej, pingpongisty Kawczyka z Siemianowiczanki, florecistki Skupieniówny z
Pogoni i szermierza Zaczyka z Po
goni.
Klasyfikacja klubów wypadła na
stępująco:
1. .POGOÑ Katowice
59 pkt.
2. POLONIA Bytom
55
3. PIAST Gliwice
48
4. SIEMIANOWICZANKA Siemianowice
42
5. AKS Chorzów
25
6. LEOPOLIA Opole
24
7. UNIA Sosnowiec
23
8. RUCH Chorzów
22
9. BBTS Bielsko
19
10. PIAST Cieszyn
9

W odniesieniu do CIEŚLIKA ustalono, że był on ze Śląska najpewc
niejszym kandydatem do reprezen
tacji Polski, że we wszystkich me
M. Grzywocz,
czach w reprezentacji wypadł na
[ bokser z GZKS Skra Zabrze
ogół zadowalająco, że spotkał się ogólnie z najbardziej korzystną kry
tyką fachowców zagranicznych, a
przy tym w życiu prywatnym jest
wzorem sportowca. Poza tym był
Cieślik podporą swej drużyny kłu
bowej, która przez długi czas ci dgrywała w minionych mistrzostwach
piłkarskich Polski rolę decydującą.
Sklasyfikowany na drugim miej
scu GRZYWOCZ, zdobył w swej
wadze mistrzostwo Polski i w cią
gu całego roku w spotkaniach z
przeciwnikami zagranicznymi nie
przegrał ani jednej walki.
SOBIK z licznej ekipy polskiej na
Olimpiadzie, wypadł najlepiej, wy
grywając szereg spotkań z przeciw
nikami zagranicznymi czołowej kla
sy, a poza tym spisał się doskonale
w szabli w międzynarodowych mi
strzostwach Polski we Wrocławiu,
gdzie m. in. rozstrzygnął na swą
korzyść walkę m Węgrem Kovacsem, zdobywcą brązowego medalu.
Biegacz na krótkie dystanse,
KISZKA, okazał się najszybszym
człowiekiem w Polsce, obok Łomow
A. Sobik,
skiego jako jedyny zbliżył się do
uermierz z Pogoni Katowice
naszej przedwojennej klasy lekko
atletycznej, wyrównując rekord
Polski na 100 m w 10,6 s. a w spot
kaniach ze sprinterami radzieckimi,
reprezentującymi najwyższą klasę
europejską potrafił nawiązać rów
ną walkę.
WIECZOREK, na wiosennym kon
kursie skoków w Zakopanem, kiedy
narciarze polscy osiągnęli szczyto
wą formę sezonu, wybił się w sko
kach na drugie miejsce tuż za Sta
nisławem Marusarzem, wyprzedza
jąc pozostałą stawkę zawodników
zakopiańskich, co w dziejach nar
ciarstwa polskiego, jeżeli chodzi o
skoki, było wydarzeniem bez pre
cedensu. Oprócz tego na słynnej
skoczni w Planicy, przekroczył Wie
czorek granicę 100 m.
RODAK należy do najlepszych
bokserów polskich, jest czołowym
technikiem, mistrzem Polski w wa
dze lekkiej i zawodnikiem, który w
większości wypadków z przeciwni
E. Kiszka,
sjprtnter z ZKSCh. Ińgnoza Krywałd kami zagranicznymi walczył z po-

59 pkt.
51 „
4? ,,
45 „
24 „
22 „
20 „
13 „
13 „
10 „

wodzeniem, ilością zwycięstw nad
przeciwnikami zagranicznymi ustę
puje on jednak Grzywoczowi.
GANSINIEC jest obok Skarżyń
skiego najlepszym hokeistą Śląska,
fakt jednak, że w okresie kryzysu
organizacyjnego w hokeju śląskim
i licznych kSperowań potrafił on
wytrwać w jednych barwach, pod
czas gdy jego konkurent zmieniał
barwy klubowe aż trzy razy w cią
gu sezonu, zadecydował o jego wyż
szej lokacie.
Paweł GACA jest zawodnikiem,
dzięki któremu ośrodek gimnasty
czny na wsi rybnickiej, nic nie stra
cił ze swego przedwojennego pozio
mu, gimnastyka wśród miejscowych
robotników jest tam bardzo popu
larna. Dwukrotnie po wojnie zdo
był on przekonywująco mistrzostwo
Polski, a na meczu międzypaństwo
wym z Węgrami, wypadł z naszych
zawodników najlepiej.

A. Wieczorek,
narciarz z KN Szczyrk

1

P. Gaca,
gimnaityk z Polonii Niewiadom

za rok 1948

V,.

K. Rodak,
bokser z Zrywu Świętochłowice

Liczne sekcje pracowały z dużą
ilością zawodników, a kto wie, cży,
gdyby nie kryzys organizacyjny,
jaki dotknął szeregi Piasta w osta
tnich miesiącach, nie odsunął go
od pretendowania do jeszcze wyż
szej pozycji.
Również Siemianowlczanka zasłużyła się wszechstronnością. W
stosunkowo małym mieście potra
fiła ona pracować szeroko i sku
tecznie w dziedzinie piłkarstwa,
hokeja, łyżwiarstwa, tenisa stoło
wego, podnoszenia ciężarów, hoke
ja na trawie, piłki rowerowej i
boksu.
Klub budowlanych AKS, to prze
de wszystkim piłka nożna i mistrza
stwo Polski w szczypiomieku, a
także działalność na niwie moto
cyklowej, lekkoatletycznej, teniso
wej i ping-pongowej.
Następne miejsce jest dużym su

Inz. Feliks Olszak,
prezes Pogoni Katowice

i
Inż. Stanisław Zabielski,
prezes Polonii Bytom

E. Gansmiec,
hokeista z Siły Giszowiec

koesem kolejarzy z Opola, Leopolii. Są oni w lidze państwowej
saczypiomiaka, mają dobry boks,
piłkę nożną, pracują w dziedzinie
tenisa stołowego.
Unia jest najwszechstronniej
szym klubem Zagłębia i w szeregu
sekcji przodującym klubem na
swym terenie. Prześcignęła ans
Ruch, mający mniejszą ilość sek
cji. Ten ostatni wybija się jak wia
domo głównie w piłkarstwie i ko-,
larstwie, choć pracuje także w in
nych dziedzinach.
Dwa pozostałe sklasyfikowane
kluby przypadają prowincji śli
skiej, BBTS z Bielska i Piastowi
z Cieszyna. Kluby te mimo cięż
kich warunków, pracują wszech
stronnie i na swym terenie, pro
wadzą najracjonalniej pojętą pra
cę.
Trzeba zaznaczyć, że wyróżnione
kluby włączyły do swej pracy wy
chowawczej zagadnienia ogólne z
odcinka społecznego i polityczne
go.
Nie należy zapominać, że sport
śląski zrzeszony jest w przeszło
300 klubach i że wszystkie podane
wyżej, dały dowód szerokiego uję
cia spraw związanych z kulturą fi
zyczną, a nie zasklepienia się do
jednej wąskiej dziedziny. Najbli
żej sklasyfikowanych był Baildon
z Katowic, który jednak nie zna
lazł miejsca w pierwszej dziesiątce.

Dziewiąta pozycja BEMÖWNY,
jest wynikiem jej dużego postępu
i rekordu Polski, jak i mistrzostwa
Polski na 100 i 400 m dOw. Postęp
Bernowny przybliżył najbardziej
Bemówna
pływiactwo polskie do międzynaro
pływaczka z BBTS Bielsko
dowego. Poza tym wygrała ona
swoją, konkurencję na meczu mię
dzypaństwowym z Czechosłowacją.
Wreszcie zapaśnik GRYT, zaw
dzięcza swoją lokatę przede wszy
stkim trzeciemu miejscu na Igrzy
skach Bałkańskich i dobrym wyni
kom z zagranicznymi zawodnika
mi przy okazji innych startów.
:S
Nr*?
•
Warto zwrócić uwagę, że Cieślik,
Grzywacz, Kiszka, Wieczorek, Gan
siniec, Bemówna i Gryt, to przed
stawiciele młodego pokolenie, któ
re do 'czołowej klasy polskiej do
biło się dopiero po wojnie, podczas
gdy starą gwardię reprezentują
przede wszystkim Sobik i Gaca,
którzy już przed wojną należeli w
swych specjalnościach do najlepszych.
*
W klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce katowickiej Pogoini,
będącej obecnie klubem metalow
ców, przypadłe za wszechstronność
J. Gryt,
i wyniki: lekkoatletki, pływacy,
zapaśnik z Siły Mysłowice
szabliści, floreciści i florecistki oraa motocykliści zdobyli dla Pogo
ni 9 tytułów mistrzowskich Polski,
w tym tytuły mistrzów drużyno
Kłopoty piłkarzy szczecińskich
wych w lekkiej atletyce kobiecej,
dwóch sztafetach, we florecie pań
i panów oraz szabli panów; trzech
zawodników Pogoni reprezentowa
ło barwy Polski na Olimpiadzie, W piłkarstwie szczecińskim nie że w popularnej na ogół ,u nas
którego to zaszczytu nie dostąpił jest specjalnie dobrze. Okręg szcze piłce nożnej nie widać postępu. Sa
żaden z klubów śląskich, poza ciński liczy 70 klubów z poważną ma działalność Okręgowego Związ
tym Pogoń dała ze Śląska najwię ilością zrzeszonych zawodników. ku, którego skład członkowski po
kszą ilość zawodników do repre Chcemy jednak zwrócić uwagę na wstał z ludzi przypadkowych, była
zentacji Polski, a to z szeregów poziom naszego piłkarstwa, na spra mało zadowalająca, a cały ciężar
swych szermierzy j. florecistek, te wy wyszkoleniowe i szereg innych pracy spoczywał przeważnie na je
nisistów, szczypioirnistów, lekkoa problemów, które wskazują, że po dnostkach. Rzuca się w oczy brak
tletów, motocyklistów, pływaków, trzeba usunięcie tych bolączek ura opieki i kontroli pracy w klubach
a nawet piłkarzy. Tenisiści Pogoni sta do rozmiarów pierwszorzędne pozamiej-scowych. Wydziału Wyszkoleniowego w zasadzie nie bymają drużynowe wicemistrzostwo go znaczenia.
Losy naszych mistrzów są na ło, małe było też zainteresowanie
Polski, szczypiomiści Pogoni zna
leźli się na trzecim miejscu w li ogół znane. W ubiegłym roku Pocz juniorami. Nie wszystkie kluby po
dze szczypiomialka, waterpoliści towy KS z eliminacji o wejście do siadają drużyny młodzików. Nie
należą do ligi, motocykliści do II ekstraklasy piłkarskiej wyszedł bez wystarczająca była też ilość sę
Ligi. Piłkarze Pogoni znajdują się punktu. Nie o wiele lepiej powiodło dziów piłkarskich. Urządzone przez
wprawdzie tylko w A klasie wy się Gwardii,. która wprawdzie re OZPN kursy dla sędziów groma
dzielonej, mimo to jednak dwóch prezentuje lepszy poziom ale nie dziły małe liczby kandydatów. Kon
ich graczy znalazło się w represen znalazła szczęścia w weryfikacji ferencja wyświetliła również, że
zwycięskich meczów. I takim spo nie posiadamy dostatecznej ilości
tacji narodowej.
Pogoń miała bardzo groźnego sobem Szczecin nie posiada nawet działaczy sportowych, przez co ku
leje praca w klubach. Okręg dyspo
konkurenta w Polonii z Bytomia, przedstawiciela w II lidze.
która przeważała nad nią przede Fowstaje pytanie: Czy słusznie nuje trzema instruktorami, którzy
wszystkim drużyną piłkarską • mi jesteśmy outsiderami w piłce noż nie są wykorzystani.
Można by podać jeszcze więcej
strzostwem drużynowym Polonii w nej? Odpowiedź wcale nie będzie
pływaniu i wicemistrzostwem wpił ryzykowne jeżeli powiemy, że istot krytycznego materiału. Musimy oce. wodnej. Inne sekcje, aczkolwiek nie football nasz jest mało warto becnie wiele naprawić i naprowa
niemniej liczne od Pogoni, ustępo ściowy. Głównym mankamentem dzić na właściwą drogę. Taki jest
wały jej wynikami na skalę mię jest tu prymitywna technika, co w warunek naszej przyszłej pracy.
Nie wątpimy, że na mającym się
połączeniu z niedostateczną szyb
dzynarodową.
Działalność Polonii rozwijana kością i kondycją, deje w rezulta wkrótce odbyć walnym zebraniu
OZPN, delegaci klubów radzić bę
jest poza tym w \okeju na lodzie cie obraz mało budujący.
Odbyta niedawno konferencje w dą na płaszczyźnie, która powinna
i na trawie, w ping-pongu i boksie.
Traedle miejsce Piasta z Gliwic, OZPN z udziałem delegatów klu przynieść nieodzowną zmianę na
przypada głównie za wszechstron bów ujawniła również inne braki i lepsze.
Marek Cwikliiiśki
ność i wysoką klasę w pływaniu. w rezultacie nie należy się dziwić,
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W kurniawie na lodowo-gipsowym śniegu
Wisła

wygrała

sztafetę

4x10 km

Sport związkowy
w roku 1949
„Rada Kultury Fizycznej 1 Sportu
KCZZ, która swój program organi
zacyjny 1 sportowy na rok 1948 zrea
lizowała, osiągając poważne sukce
sy, nakreśliła już program pracy
na rok przyszły.
Plany nowego sezonu obejmują
w pierwszym rzędzie doniosłe zmia
ny organizacyjne. Na czoło ich wy
suwa się tworzenie w fabrykach 1
zakładach pracy podstawowych ko
mórek sportowych w postaci kół
sportowych, którymi opiekować się
będą Rady Zakładowe. Zadaniem
kół będzie wychowanie fizyczne
pracowników w swoim zakładzie
pracy przez uprawianie gimnastyki,
gier sportowych, turystyki, lekkiej
atletyki, kolarstwa, narciarstwa itp.
Dzięki wszechstronnemu programo
wi, wychowanie fizyczne i sport
obejmą najszersze masy pracują
cych.
Dla zrealizowania tych zadań, po
trzebni są w dużej ilości instruk
torzy i przodownicy. Plan szkole
niowy. na przyszły rok przewiduje
wyszkolenie większej liczby instruk
torów i przodowników, w szczegól
ności będą wyszkoleni: 145 instruk
torów organizacyjnych, 102 instruk
torów WF, 80 trenerów, 70 instruk
torów sportowych, 1.000 przodowni
ków WF i 500 przodowników spor
towych. Równolegle będą organizo
wane obozy kondycyjne dla kobiet,
i mężczyzn, a w szczególności obóz
lekkoatletyczny, piłki ręcznej, pły
wacki. pięściarski, gimnastyczny,
kolarski, zapaśniczy 1 in.
Na przyszły rok Związkowa Rada
KF ł Sportu zaprojektowała szereg
wielkich Imprez sportowych o cha
rakterze ogólnokrajowym 1 między
narodowym. Jut w styczniu przewi
dziany jest mecz pięściarski w Hel
sinkach . w którym weźmie udział
reprezentacja KCZZ. Z kolei pię
ściarze związkowi spotkają się w
Warszawie z reprezentacją francu
skich związków zawodowych (F. S.
G. T.l. W lipcu odbędą się między
narodowe spotkania kolarskie, pod
czas których kolarze KCZZ walczyć
będą z kolarzami z FSGT z Francji.
Reprezentacja piłkarska KCZZ
walczyć będzie w październiku z
moskiewskim „Spartakiem“ w War
szawie, a w listopadzie z reprezen
tacją włoskich związków zawodo
wych w Mediolanie. Niezależnie od
imprez międzynarodowych, odbędą
się w kraju liczne imprezy we
wszystkich dziedzinach sportu, or
ganizowane przez Rady K. F. i
Sportu przy Zarządach Głównych
Związków Zawodowych.
Program na r. 1949 jest bogaty,
przewiduje pracę nad wychowa
niem fizycznym członków ZZ, dal
sze umasowienle sportu oraz opiekę
nad sportem wyczynowym, do któ
rego będą kierowane jednostki uta
lentowane. Ta ostatnia kategoria
członków związków zawodowych
otrzyma konieczne warunki dla
uprawiania sportu wyczynowego 1
zdobywania rekordów.“
(„Trybuna Ludu“).

Kwapień najlepszy iniSywieSesainie
4. Sitarz Wisla Zakop. 55.40 godz.
Zakopane. 31 grudnia odbyła się która zajęła trzecie miejsce skła 5. Fronek Wisla Zakop. 55.47 godz.
dała
się
z
Hołego,
J.
Fronka,
Koja
6 Bukowski Wisła Zakopane 57.51;
w Zakopanem tradycyjna sztafeta
7. Rubiś Wisła Zakopane (junM»r)58.12;
narciarska 4X10 km o puchar ka i Kobylańskiego.
8. Kobylański Wisła Zakopane 58.17;
Szczegółowe
wyniki
:
• Prasa czechosłowacka podaje,
• Klasycznym przykładem do pitana sportowego PZN. Warunki
9. KUbin R. HKN Zakopane 58.44;
1. Wisła Zakopane 3.36.01 godz.
że z początkiem stycznia odbędzie czego prowadzi sport zawodowy jest atmosferyczne w czasie biegu by 2.
10 Rubin ST HKN Zakopane 58.15;
HKN
Zakopane
3.52.40
godz.
11' Kula Jan SNPTT Zakopane 59.28.5;
się w Cieszynie po polskiej stronie, hokej na lodzie we Francji. Cieszą ły bardzo ciężkie. Silny zachodni 3. Wisła II Zakopane 4.05.10 godz.
Rój Wisła Zakopane 59.54; 13. Dawspólne posiedzenie ce się od dawna w tym kraju du wiatr ze śnieżycą uniemożliwiał 4. SMPTT II Zakopane 4.4.05 godz. 12.
widek T. HKN Zakopane 59.59; 14.
5. Wista Kraków 4.15.54 godz. 6. Węgrzynkiewicz
przedstawicieli wy żym zainteresowaniem rozgrywki zwłaszcza podczas drugiej i trze HKN
HKN Bielsko 1.00.02;
II Zakopane 4.19.19 godz. 7.
działu turystyki hokejowe, zostały z czasem przez ciej zmiany uzyskanie choćby PKL Zakopane 4.23.39 godz. 8. SNPTT 15 Wawrytko II SN PTT Zakopane
OS (główna orga- kombinatorów handlowych dopro przeciętnych czasów. Trasa była n Zakopane 4.89.40 godz, 9. ZMP Za 1.00.17.
4.39.37 godz. 10.Wisła II Kra
Honorowym starterem był ka
izacja dla spraw wadzone do tego, że występują dziś oblodzona, a przy tym nieustannie kopane
ków 4.46.02 godz. 11. Harcerski KN
kultury fizycznej w w nich jedynie zawodowcy w więk zasypywana. Wobec takiej sytu Bielsko 4.46.15 godz. 12, Wisla HI Kra pitan PZN Bujak Franciszek. Ko
legium sędziowskie stanowili PPCzechosłowacji)• z szości importowani z zagranicy. Ho acji na specjalne podkreślenie za ków 4.53.32 godz.
mgr. L. Fischer, R. Jozkiewicz,
czasy na 10 km.
przedstawicielami kej amatorski tymczasem zupełnie sługuje poświęcenie organizato 1.Indywidualne
Kwapień Wisła Zakop. 46.43 godz.
polskich sfer tury podupadł, nie spełnia też w cało rów, którzy od godz. 10 rano wy 2. Dziedzic Wisła Zakop. 53.07 godz. Makowiecki, Michalik i Romań
ski. (hak)
stycznych, na któ kształcie kultury fizycznej żadnej trwali do 16 po południu tj. do 3. Zwijacz PKL Zakop. 54.11 godz.
rym zostaną poru roli, a Francja nie jest zdolna do przybycia ostatnich biegaczy.
Wieczorek
przekroi
Na 17 zgłoszonych sztafet wy
szone sprawy kur wystaw tenia nawet słabej drużyny
startowało 14, z których bieg usów, szkół, wspólnych zjazdów, wy reprezentacyjnej.
kończyło 12. W dwóch, które bie w Sxiklarsloej Porębie
miany literatury itd. Podobne zjaz
• W miejscowości Modest w Kali gu nie ukończyły, była również
dy — pisze prasa naszych sojuszni
ków — są projektowane również fornii zmarł w 58 roku życia G. L. pierwsza sztafeta SNPTT. A prze
SZKLARSKA PORĘBA (tel. Świerk Józef (Srenica) skoki 46 i
z innymi krajami demokracji ludo Korin. Nazwisko jego znają dobrze cież tylko ona mogła ewentualnie wł.). Mimo ciężkich warunków 49 m; 2) Wieczorek (Szczyrk) 37
wej.
lekkoatleci, specjaliści skoku wzwyż. zagrozić Wiśle. Biegnący jako atmosferycznych, jednak dzięki i 40 m: 3) Świerk Fr, (HKS Zako
On to przecież jeszcze w roku 1912, pierwszy w zespole SNPTT, Zu ogromnemu wysiłkowi zarządu pane) 36 i 39 m; 4) Broda (Sreni® W sporcie węgierskim doko przekroczył fantastyczną granicę bek, złamał na piątym kilometrze klubu Srenica (Szklarska Poręba) ca); 5) Lachowicz (Srenica).
nywane są zasadnicze zmiany orga 2 m, ustanowił rekord świata i wy nartę i biegu nie ukończył. Nie i pomocy młodzieży Szkoły R, T. Zaznaczyć należy, że wicemistrz
nizacyjne i ideologiczne. „Nep grał Olimpiadę wynikiem 2,01 m. znajdujemy też wskutek tego w P. D„ która nawoziła śnieg na Polski, Wieczorek startował za
sport" pisze, że MTK — czołowy Korin (należy czytać Horajn i nie zestawieniu indywidualnych wy skocznię, odbył się konkurs sko raz po przyjaździe ze Szczyrku.
klub budapeszteński — skończył ze
Dalsze konkurencje narciarskie
mieszać z krakow ników nazwiska Daniela Krzep ków na otwarcie sezonu narciar
starym systemem werbowania graze względu na złe warunki atmo
skim Horajnem, o- towskiego, który poprzednio oka skiego,
zał
się
najlepszym,
a
który
miał
w
czy z innych klubów, że w przy
Wyniki były następujące: 1) sferyczne zostały odwołane.
skarżonym o współ
szłości w jego najlepszych druży
pracę z okupantem) sztafecie biec na jednym z dal
nach występować będą jedynie za
Zaproszenie naszych narciarzy
— skakał zwanym szych odcinków.
Pewną niespodziankę sprawili
wodnicy wyrośli z własnych szere
przez teoretyków
gów. Wszyscy członkowie klubu
lekkiej atletyki sty narciarze Wisły krakowskiej. Trzy
muszą mieć pracę i to pracę, która- lem „western-form". Później do ich startujące drużyny ukończyły
do Szwecji i Finlandii
by odpowiadała potrzebom węgier piero styl ten nazwano „horajnem". bieg, podczas gdy z klubów zako
skiego planu trzechletniego. Trene Wynalazcą tego sposobu skakania piańskich tylko po dwie drużyny
PZN otrzymał zaproszenie od pierwszy po wojnie bieg patrolowy
rzy węgierscy muszą w ciągu sty był jednak nie Horin, ale D. Marty, doszły do mety.
Szwedzkiego Związku Narciarskiego ze strzelaniem.
Zwycięska sztafeta Wisły biegła na
cznia przedłożyć swoje trenerskie a Horinowi przypadła . zasługa wy
międzynarodowe zawody narciar
dyplomy do ponownego zatwierdze pracowania szczegółów wydoskona w składzie: Sitarz, Bukowski, Fro skie w Solleftea. Zawody te są naj- Brawo katowicka dyrekcja PKP
jjH
.
‘ i, , A
nek
i
Kwapień.
Ten
ostatni
uzyI
poważniejszą
imprezą narciarską
nia, w przeciwnym razie zostaną lenia. Jest rzeczą charakterysty
dniach od
od 10
Wagony
najlepszy czas dnia. Sztafeta
w dniach
wykluczeni ze związku Zawodowe czną, że znawcy do dziś nie roz skał
TT____ T^WT ... KN w składzie: Ka. a°Francuski
13 marca Związek
19q®. T‘ Narciarski na
Harcerskiego
go trenerów.
strzygnęli, który ze stylów jest naj bin, Dawidek, Grandys i Dziedzic. desłał do PZN zaproszenie na mię
dla narciarzy
dla uzyskania do II drużyna Wisły zakopiańskiej, dzynarodowy tydzień narciarski w
® Wzorem innych krajów i Bel skuteczniejszy
Mont Blanc dla 5 narciarzy (narcia PZN otrzymał od Dyrekcji Okr.
brych
wyników:
„Horine"
czy
jego
gia ustaliła już listę najlepszych
rek) i 1 przedstawiciela PZN. Frań KP. w Katowicach pismo, w którym
CU&1 pokrywają koszta przejazdu od dyrekcja
sportowców za miniony rok. Pierw odmiana zwana „Stradlem" czy też
poda je, iż od 25 grudnia
granicy szwajcarskiej i z powrotem hr. do 27 ta
popularny
dziś
u
skoczków
am
ery.
sze miejsce zajął „pogromca" Za- kańskich „Sweeney". Jedynie leka Mistrzostwa KOZPR-u oraz
marca IMS r. w każdą nie
utrzymania,
i święto w ple. 1821 i 1832 re
topka na 5000 m w Londynie, mistrz rze wychowania fizycznego wypo'X Ogólnopolskie zawody Gwardii dzielę
lacji Katowice — Zwardoń—Katowice,
odbędą się w dniach od 16—19 lutego oraz
olimpijski na tym dystansie Gaston wiedzieli się za „Horinem", którego (W-a). PO trzytygodniowych fe w
poc. 1811 i 1812 w relacji Mysło
Zakopanem.
Program
przewiduje
riach
świątecznych,
klaSa
A
okręgu
Reiff. 4783 czytelników pisma „Bel właściwości fizjologiczne są dla or krakowskiego w piłce koszykowej bieg 12 km, zjazd, slalom oraz po raz wice — Wisła — Mysłowice wydzie
lone
zostaną
po 1 wagonie środkowym
gique Sports" na 6756 ganizmu ludzkiego najkorzystniej drużyn męskich rusza 6 stycznia po
.3 klasy dla wycieczek narciarskich.
do rozgrywek mistrzowskich.
głosujących wypowie sze. Uznanie lekarzy dla Horina nownie
Wagony
wydzielone
zostaną zaopa
Z dotychczasowych rozgrywek tabela
działo się w tej spra przyszło jednak dopiero w momen ukształtowała się w ten sposób, że do Częstochowa trzone po obu stronach napisem: „Dla
wycieczek narciarskich“.
wie za Reiffem, który cie, w którym ten nie myślał już tytułu mistrza okręgu pretendują
zespoły: Cracovia, Krowodrza i benawiasem mówiąc, jest o sporcie i rozstawał się ze 3niaminek,
Zagłębie 5:4
mistrz, kl. B YMCA.
właśnie współpracow światem.
Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię
spadku do klasy niższej, to w obec
w ping-pong»
nikiem tego „Belgique
Do Prenumeratorów
nym
stadium, najbardziej zagrożoną
Sports". Równocześnie • Czechosłowacja nie ma wielu drużyną
jest ZZK Olsza, która w do
drugie miejsce przy krytych basenów pływackich. Ma tychczasowych rozgrywkach przegrała
SOSNOWIEC (teł.). Rozegrane
Przypominamy, że prenumerata płatna
padły kolarzowi Schol- jednak jeden bardzo ciekawy, a mia- prawie wszystkie spotkania, z wyjąt w Sosnowcu rewanżowe, spotka
jest
z góry, a nieuiszczenie jej do dnia
kiem
nikłego
zwycięstwa
nad
AZS
Ib.
tenowl, a trzecie mara
nowice w słynnych Pozostałe dwie drużyny społem i nie tenisa stołowego pomiędzy re
5. każdego miesiąca, powoduje wstrzy
tończykowi Gaillye’mu.
na cały Świat Pisz- PMS» posiadają na swym koncie prezentacjami Częstochowy i So
punkty 1 najbliższe spotkanie snowca zakończyło się zwycięst
manie wysyłki gazety oraz niepotrze
W Finlandii głos ludu
".zanach na Słowac- cenne
między nimi zadecyduje, kto jest lep
zrobił niespodziankę i
czyznie. Gorące źró szy. W każdym razie kwestia spadku wem Częstochowy 5:4. Repr. Za
bne reklamacje i korespondencję.
tytuł najlepszego przy
dła błotniste dostar rozstrzygnie się między tymi trzema głębia wystąpiła do spotkania bez
zespołami,
tj.
Olszą,
Społem
i
PMS.
Cuglewskiego.
Nasze
konto:
P. K. O. Nr II1-4950
znał ... kobiecie, a mia
czają tu oprócz le W związku z powyższym najbliższe
Punkty dla zwycięzców zdoby
nowicie łyżwiarce Lesch. W Kana
czniczego błota wie spotkania zapowiadają się niezwykle
Administracja.
dzie pierwsze miejsce przypadła
(wł. 169)
cznie ciepłej wody. interesująco 1 przyczynią się do skry li: Brajnert 3 i Tomza, dla poko
tabeli rozgrywek. Do nanych: Majewski II i Kurdziel
również łyżwiarce, mistrzyni olim
W kompleksie urzą stalizowania
najbardziej atrakcyjnych spotkań w
pijskiej Barbarze Ann Scott.
dzeń zdrojowisko przyszłości należeć będą: Krowodrza po 2.
Najlepszym zawodnikiem w ze
—
Olsza. YMCA — Krowodrza i Kro
wych jest też basen
9 W Tiranie, stolicy Albanii go
spole Częstochowy był Brajnert,
pływacki z ciepłą wodrza — Cracovia.
*
*
*
ściła drużyna bukareszteńskiego
Zagłębiu Majewski II. Sędzio Krakowska A klasa hkeiowa
wodą. Jeden otwar (W-a). 8 stycznia rozpoczynają się w
Dynamo, wygrywając z miejsco
rozgrywki w piłce koszykowej pań wali Sokal i Ciszewski. Widzów
ty,
a
drugi
przy

wym Partyzantem 2:0.
A o mistrzostwo okręgu. Na pod ok. 500 osób.
kryty ogromnym szklanym budyn kl.
stawie niestwierdzonych wiadomości
® Rumuńska prasa utrzymuje, że kiem. Woda, jak powiedziano, jest zespoły wystąpią w wybitnie odmło * Prawy łącznik warszawskiej Le Zarząd KOZHL ustalił już, które i w pierwszym rzucie rozgrywek terskładach, toteż trudno jest gli, Szymański mieszkający od dłuż drużyny wezmą udział w rozgryw ■ minara przewiduje spotkajnia (na r m,
w pierwszej połowie lutego od cały boży rok naturalnie ciepła. dzonych
typować szanse poszczegól szego czasu we Wrocławiu przyrżekl kach kl. A okr. krakowskiego. Poza gospodarze): 9. stycznia:, Wisla Zak.
będzie się w Bukareszcie wielki Ostatnio na tym basenie w ciągu dzisiaj
nych drużyn. Jedynie może Wista grać w barwach wojskowych do cza trzem« rezerwami drużyn ligowych — Podhale, Czuwaj — SKS Rzeszów,
międzynarodowy turniej tenisa sto jedn'ego dnia pływacy czechosło swoim zwycięstwem w Warszawie su ukończenia rozgrywek ligowych Cracovii, KTH 1 Wisły oraz Legii 16. stycznia: Podhale — Wista Kak<>
mistrzem polski SKS, wykazała już Obecnie Szymański otrzymał zwolnię Kraków do kl. A zaliczone zostały: SKS Rzeszów — Czuwaj., Dalsze i ter
łowego z udziałem graczy czecho waccy uzyskali 6 rekordów krajo zpewne
przygotowanie.
nie z Legli 1 wzmocni A klasowy ze Wisła Zakopane, Podhale N. Targ, miny spotkań zostaną podane, (t)
AGO.
słowackich, węgierskich, polskich wych.
apół wrocławski „GAZ".
SKS Rzeszów i Czuwaj Przemyśl.
NOWI SĘDZIOWIE HOKEJOWI,
I rumuńskich. Dla naszych pingWydział sędziowski KQZHL zorgaS nizowal w połowie grudnia kurs sę
pongistów byłby to więc pierwszy
dziów hokejowych, w którym wzięło
po wojnie start międzynarodowy.
gli lekkoatleci wypowiedzieć na nicm ZZK Poznań z TUR-em i udział 10 uczestników: 7 i organizacji
W Szeremeta
sportowych oraz 3 nlektowarzyszo9 Urząd policyjny w Turynie
specjalnych zebraniach intorma- YMCA w Łodzi w dniu 8 j. 9. I. nych
Przed komisją egzaminacyjną
ogłosił, że Ugo Tiegli, środkowy na
Stołeczne refleksje pogwiazdkowe
cyjinych, urządzanych dla nich, m 1949 stanęły ogólnopolskie mistrzo W składzie Michalik, Bielecki i Eber
hardt
złożyli egzamin ¡ teoretyczny
pastnik zawodowego klubu piłkar
najmniej 2 razy do roku przez po stwa w „siatce“ i „koszu“ SKS-ów,
J. Jasiński, Wl. Kozlefl
skiego Kowara, został aresztowany
szczególne okręgi.
które odbędą się w Katowicach od iMarchewczyk.
mgr. Apollo, (t)
jeszcze z jednym piłkarzem zawo
6
do
9
I.
49
r.
Idąc
na
rękę
Spół

Żeby
lekkoatleci
nie
ugotowali
53 UCZESTNIKÓW W MISTRZO
Święta Bożego Narodzenia minę pism warszawskich podało, że
dowym pod zarzutem zamordowa
STWACH KOzfs.
się we własnym krajowym . sosie, dzielcom W. G. i D. PZKSS, za
nia czterech osób. Jak widać ładne ły w Warszawie bez 'imprez spor „czołowa łyżwiatka stolicy Bur otrzymali od Czechów propozycje zgodą aa interesowanych klubów,
Do Indywidualnych mistrzostw te
towych.
Bokserzy,
któłizy
pamię

sche
trenuje
z
zapałem,
a
złośliwi
nisa stołowego okr. 1 ¡¡raków skiego
towarzystwo grupuje się we wło
tali widocznie ubiegły rok, kiedy twierdzą, że dzięki sportowym za na rewanżowe spotkanie męskich przełożył wymienione spotkania na zgłosiło się 8 ping-pongistęk 1 45 pingskich klubach zawodowych.
to w Poznaniu Walczyły na ringu miłowaniom p. Bursche jej małżo drużyn Warszawy i Pragi 25 wrze 5 i 6 II. 49 r. w Łodzi, z równo ponglstów, oraz w grze podwójnej
śnia w stolicy CSR, oraz zapew czesnym przesunięciem łódzkich 7 par.
® Sparta z Preszowa przed wy 8-Joi Polski i Węgier nie obcięli nek został na lodzie".
Mistrzostwa w grach podwójnych
jazdem do Krynicy rozegrała mecz rezygnować z obficie zaopatrzo
Jak zrozumieć tę wiadomość, nienie przyjazdu żeńskiej drużyny „derby" TUR — YMCA z 6 lutego rozpoczynają
się 5 bm, ¡ a indywi
ze .znanym przed wojną i u nas nych stołów i wólell odpocząć gdy na innym miejscu tego same caeskiej na 18 i 19 czerwce do Kra na 2 lutego 49 r.
dualne panów — 6 bm. Najwięcej
kowa
na
¡mera
a
reprezentacją
koiszykaW przeciwieństwie do
zgłosiły Groble 12 zawodników: Bezklubem hokejowym z Popradu przed nowymi walkami o wejście go numeru wymienień e pismo pe
W, którzy połowę drogi -preebyili wińsiki, Bobrowski, Kościółek. Kahl,
„Tatry", ulegając góralom 6:11 (2:4, do I. i II. ligi bokserskiej,
daje, że do Ostrawy wyjechali Polski.
Pana
6, Miksa T„ Kotkowski, Śliwiń
Trzy gałęzie sportu piłki ręcz już do tytułu mistrza Polski, mi- ski. Grabiec.
Inni przedstawiciele sportów zi Burschówina, baniewtika, Dąbrow
3:3, 1:4). Był to mecz o mistrzostwo
Miksa M.. Seemert; Cra
nej otrzymały na gwiazdkę nową ętrzowie okręgów w siatkówce dru covia 7: Dobosz. Kowal. Zięba, Mammowych z koszykarzami, siatka ska, Staniszewski i Korneluk".
ligi słowackiej.
czarczyk,
Llsińskl,
' Kaiser, Stawarz;
rzami i pływakami na czele po
Gwoli ¡prawdy warto jednak wy nazwę dla swego Związku, Przed żyn żeńskich i męskich czekają
5: Łucki. Polak, Mül
® W Pradze odbyło się otwarcie szli w ślady swych kolegów z jaśnić, że Anna . Bursche-Dindne- świąteczne zebr ande Zarządu Pol na wyznaczenie im miejsc rozgry Prądniczanka
ler, Zachara, Zuzek; po 3 Dębnicki:
Świątecznej wystawy książki. Przy i ri.ngu
rowa nie zostawiła woale męża na skiego Związku Piłki Ręcznej u- wek półfinałowych o mistrzostwo Lijewskl, Samborski. Spytek; Kabel:
tej okazji przeprowadzono publi j Hokeiści zostawili stolicę także „lodzie", a raczej ¡n.a scenie ,,Do chwaliło ze zrozumiałych wzglę Polski, które odbędą się na prze Bogacz. Szary, Walczak: Legia: Czech,
Kromka, Z wie rawski; Wawel: DrenBron
czną dyskusję. Nie sądźcie, że brali na „lodzie“ nawet na tym praw mu Otwartego".
dów nazwać Związek, Polskim łomie stycznia i lutego.
gier, Ruszało. Redner; po 2 Gorce:
w niej udział jedynie literaci, kry dziwym
Skrzylodzie, gdyż pierwszy
Jedynie łyżwiarze, ci od wyści Związkiem Koszykówki, Siatkówki
Mieszczak; Halmak:
Tymczasem siatkarki stolicy, któ Kabura,
pek. Stankiewicz: Wisla Zak. : Chlatycy literaccy czy inni spece pióra. dzień Świąt .przeszedł pod znakiem gów, pod wodzą nieśmiertelnego i Szczypioiinieka. Jaki ogrom pra
re
są
również
jej
najlepszymi
kopek.
Bu
mat;
Zwierzyniecki: Niepo
Nic podobne lekkiego mrozu.
Czołowe esy inż. Kalbarczyka, odważyli się cy w związilcu z tym zwali się na
kój, Wlehe-r, 1 Babiej Góry: Kulig.
go. — Wśród krążka i kija spod maiku Legii wyjść w drugi dzień świąt na za- babki nowych, niedawno wybra szyk arka mi muszą znaleźć jeszcze
(k-z)
czas na przygotowania do mi
* * »
dyskutantów otrzymały na gwiazdkę upragnio maranięity staw w Pruszkowie.
nych władz piłkarzy ręcznych, tru strzostw
okręgu
kl.
A
w
„koszu".
Dalsze spotkania w tenisie stoło
nie zabrakło ne wizy i udały się do Morawskiej
Cieszyć się może również ze dno bylłolby tu przytaczać. Całe W porównaniu z rokiem ubiegłym wym
o mistrz, kl. B i C KOZTS. przy
również spor gI Ostrawy, by w ojczyźnie prewdzi- Świąt Bożego Narodzenie lekko szczęście, że weze’.kie koszty zwią nastąpiła
niosły następujące wyniki: kl: B: Wa
tu
mała
poprawa,
gdyż
towców. Prze |I wyoh mistrzów europejskich ho atleta łódzki Pawłowski, którego zane ze zmianą nazwy pokryje
wel
—
Krakus II 9:1), Społem II —
nawiali m. in. keja odrabiać na sztucznym lodo roczna dyskwalifikacja nałożona prawdopodobnie GUKF, Tyiwcża- zamiast dwóch zespołów AZS i Tramwaj 6:3. Wawel — Społem II 8:1,
SKS
o
tytuł
walczyć
będzie
jeszcze
C: Gwardia — Plaszowianka 8:1,
Emil Zatopek, wisku zaległości treningowe. Ho przez Ł. O. Z. L. A. została osta sem Zarząd i Wydziały przygoto trzeci — Polonia. „Czerne koszule“: kl.
Legia — Toledo 6:3, Gwardia — Kro
tenisista i ho keiści AZS W-we już od dłuższe tecznie przez zarząd. P. Z. L. A. exi- wały program imprez, aboesów i są wielką niewiadomą rozgrywek. wodrza 9:0, Toledo — Grzegórzecki
kursów na 1949 rok.
keista V. Zabrodzky, hokeiści Trou- go czasu „uganiają“ się za krąż mieniona na naganę.
Skład ich oparty na Jażnidkiej i■ 7:2.W tej chwili w kl. B bfz porażki są:
J eszcze bardziej niż Pewłowski
silek, Hajny, Modry i Rozinak, a kiem ¡na tafli lodowej Zakopanego.
Początek drugiej rundy ligi ko Kemeckiej — reprezentantkachi Cracovia
u 1 Wawel; w kl. C: Gwar
Któż więc mógł dostarczyć war może cieszyć się X leldkoaitie- szykówki przerwie w dzień Trzech Polski, może spłatać figla zeszło dia 1 Legia,
także trener Vodicka i jeszcze kilku
(t)
innych. Dali oni dowód, że sportow szawiakom emocji hokejowych na tów polskich, gdyż uchwała PZLA Króli świąteczny odpoczynek ko rocznemu mistrzowi Polski SKS,
wet
w
słabym
-wydaniu
krajo

dała
jednemu
zawodnikowi
a
każ

WIEDEŃ
(te!.).
Austriacka drużyna
cy bynajmniej nie należą do ludzi
szykarzy. Kulminacyjny moment zwłaszcza że ten ostatni występuje
hokejowa „Wiener Eislauf-Gemein
dego okręgu, oprócz normalnych ich wałki o tytuł mistrza Polski, w tym sezonie bez swej żelaznej
oderwanych od przejawów życia wym?
schaft" rozegrała towarzyskie spot
Pera łyżwiarzy figurowych przy delegatów, prawo uozesrtzniiczienia który miał nastąpić w styczniu obrończym Pachtowej, sp odzi ewakulturalnego i umysłowego swego
kanie z kombinowaną reprezenta
cją Pragi, zwyciężając niespodzie
kraju. Wartoby i u nas o czymś ■tuliła się do obozu hokeistów w w walnych zebraniach PZLA.
przesunięty został do lutego. Ne jąoej się powiększenie rodziny
wanie 2:1 (1:0. 1:1. 0:0). Obie bram
Bardziej obszernie będą się nw- przeszkodzie rewanżowym spotka- sportowej.
podobnym pomyśleć.
1Ostrawie. Jedno z popołudniowych
ki dla zwycięzców strzelił Specht.
i toser

ost/o.
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statystyka roczna „Sportu i Wczasów6.*

50

najlepszych

wyników

®
polskich

w rofcu

W naszej statystyce rocznej po ogłoszeniu 50 najlepszych wy
ników lekkoatletycznych świata uzyskanych w 1948 r. rozpoczy
namy z kolei podawać zestawienie 50 najlepszych wyników PolStós uzyskanych w 1948 r. Stanowi ono pełny bilans osiągnięć
tegorocznych i pozwala na właściwą orientację w rezerwach
Iw podniesieniu się ogólnego poziomu.
■u Możliwe, że na dalszych miejscach tabeli, czy to w nazwi
skach, zawodników czy leź pominięciu wyników osiągniętych na
prowincji a nie opublikowanych zachodzą pewne niedokładności,
ale za to zestawienie obejmuje wyniki tak zawodników zrzeszo
nych w PZLA, jak i niestowoirzyszowych oraz wyniki uzyskane
na zawodach szkolnych klubów sportowych. Wreszcie nie zawsze
Udało się nam zestawić pełną listę 50, gdyż bądź poszczególne
konkurencje były mało uprawiane, bądź też osiągnięte wyniki
M dalszych miejscach były zupełnie słabe.
Porównanie osiągnięć tegorocznych z wynikami roku ubie
głego pozwala na ogólne stwierdzenie, że lekka. atletyka nasza
zrobiła dalszy krok naprzód, że posiadamy obiecujące rezerwy,
a szereg nowych rokuje duże nadzieje.
Część pierwsza naszego zestawienia obejmuje wyniki męż
czyzn w biegach. W następnych numerach podamy dalsze kon
kuren,
eje męskie, a z kolei zestawienie 30 wyników kobiecych.
kurencje
100

m

— Śląsk,-Kolasińskl — Warszawa, Cho
lewa — Śląsk, Kaufman — Warszawa
„ 24,5 Madej — Kraków, Wower Śląsk,- Sitarz — Gdańsk, Chudy —
Łódź, Kwiatkowski — Pomorze.
Dalszych 12. zawodu. miało wy
niki poniżej 25,0 sek. Podobnie jak
wśród satkarzy widać i w tej ¡kon
kurencji zmacaną poprawę czołów
ki, Lipski osiągnął nawet wynik
lepszy od dotychczasowego oficjal
nego rekordu Polska, nie został
<m jednak uznany dotąd z powodu
braków formalnych. Lipski jest
niewątpliwie obok
Stawczyka i
Rutkowskiego naszym najlepszym
biegaczem na 200 m i powinien w
roku przyszłym wykazać dalszą
poprawę. Zda je się jednak, że wlaściiwym jego dystansem to 400 m.
Kiszka wyraźnie nie wytrzymuje
jeszcze dystansu 200 m., chociaż w
tym roku wybitnie się tu popra
wił,
W porównaniu z 1947 r. widzi
my, że wówczas tylko 6 zawodni
ków biegało poniżej 23,0 sefc„ a
dwudziesty miał 23,8 seit. W 1948
r. już 10-ciu ma wyniki poniżej
23,0 sek., a 20 wynik poprawiono
na 23,4 sak. Zestawienie wszyst
kich dalszych wyników jest dosyć
trudne, gdyż na zawodach nie zew
sze notowano z braku eatoperów
ulzysikane na dalszych pozycjach
czasy, przez co wielu biegaczy
mogło e-ostać pokrzywdzonymi i w
tabeli nie można było ich umieścić.

®ekord Polski; 10,S ZASŁONA
Bla
łystok w*.
Najlepszy >ynik Polski w INI r.: 10.1
Kiszka — Śląsk.
10,6 Kiszka - Śląsk
10,0 Rutkowski — Poznań
10,0 ™
Stawczyk — Poznań
10,0 Lipski — Siedlce
10,9 Bühl — Szczecin
10,9 Dano w ski — Poznań
10,9 iJunecki — Pomorze
10,9
10,9
10,9 Atiamski — Poznań
10,9 Olszewski — Gdańsk
11,0 •.Mach — Gdańsk
11,0 tiłrtier — Śląsk
111,0 Szymoszek — Śląsk
11,0 Madej — Kraków
11,0 Plw< wońskl — Kielce
11». _JI
.._,,.
..........NowacBędkowski
— .Śląsk,
tei — Grudziądz, Wierzbicki — Gdańsk,
Czajkowski -- 8łask, Badowski — Po
znań, Wójłowicz — Śląsk, Walczak —
Wrocław,
11,8 Lipowski —* Łódź. Filipek —
Kraków, KBżusziiik — Śląsk, PawłówBki — Łódź, Białkowski — Pomorze,
Wolniewicz — Poznań. Lampe — Wro
cław, Pllehcińslti -- Gdańsk, Kun —
Łódź, Iwański — Śląsk. Walendzik —
Pomorze, Różycki — Łódź. Małecki
— Wrocław.
11,3 Łópuseyński — Warszawa,
Zyjewicz — Szczecin, Hosochacki —
Olsztyn, Adamczyk — Wroclaw, Wornpel — Wrocław, Dorosinkowskl —
Wrocław, Górski — Sporny Poznań.
11,4 Puzto — Kraków, Kiełkowicz — Śląsk, Milewski — Warszawa
Wdowczyk — Łódź, Oiminkowsltl —
Włocławek, Bukowski — Warszawa,
Sosnowski — Łódź. Zaremba — 7o—SÄ -Ktokas
Śląsk, Kłopotowski —
Warszawa, Pietruszka — Śląsk, Ko
menda — Wrocław, Bilski — Szczecin
400 m
Dalszych 10 zawodników osią
gnęło wynik 11,5 sek, a 16 miało Rekord Polski 19,3.
11,6 sek. Bardzo macana ilość za Gąsowskl — Dęblin, 1937.
wodników biegała w granicach 11,7 Najlepszy wynik Polski w 1947 r.:
—- 11,9 sek.
50.7 Buhl — Bydgoszcz.
Siedlce,
50.1 Lipski
" — "
Sytuacja wśród sprinterów jest 50.1 Mach — Gdańsk,
Statkiewlcz
—
Warszawa,
dobra. Dysponujemy dużą ilością 51.3
51.2 Buhl — Szczecin,
utalentowanych biegaczy. Najlep 51.8
Grzanka — Pomorze,
szy wynik i w tym roku osiągnął 52.1 Korban — Gdańsk,
52.2 . Puzio — Kraków,
Kiszka Emil z Klubu Chemików 52.3
Krawczyk — Śląsk,
Lignosa Krywałd (Śląsk), popra
52.4 Wideł — Kraków,
wiając swój zeszłoroczny. Kiszka 52.4 Lipiec — Wrocław,
_ Adamczyk — Wrocław, i 5B.5
52.5
startami w zawodach międzynaro Dotzauer
Wrocław, 52.6 Girtler
dowych, a. zwłaszcza z doskonały Śląsk, 52.6— Hzeżnicki
— Śląsk. 52,8
mi sprinterami radzieckimi udo Kobus — Pomorze, 52.9 Nowacki Grudziądz.
53.0
Plichciński
— Gdańsk,
wodnił, że jest obecnie najlep
53.0 Nowak — Gdańsk. 53.3 Kaufman
azytn i najrówniejszym naszym —
Warszawa 53.4 Zaremba — Pomo
setfaarzem. Pierwsza, czwórka w rze, Skrzypek — Wrocław, 53.5 Wdów
tabeli stanowi doskonały zespół czyk — Łódź Zalewski — Grudziądz.
Onik — Śląsk 53.6 Jama — Łódź, 53.8
sztafetowy.
Dąbrowski — Kraków, 54.0 Iwański —
W porównaniu z rokiem 1947 Śląsk. 54.1 Kuśmirek — Lublin, 54.2
Konieczny
— Poznań, Zwoliński — tfu
widzimy poprawę wyników CZÖ- blin Małecki
— Wrocław, Mirowski
łówki i aW.ięksizienie się ilości bie- — Warszawa. Książczak — Wrocław
gaćmy poniżej 11,0 sek., a laikże Klimczak — Śląsk, 54.4 Konrad — War
54.6 Tokarski — Warszawa. Ku
Bwiiększmie się rezerw w grani szawa,
czyńskl — Kraków. Kubera — Gdańsk
cach 11,1 — 11,2 sek. W 1947 r. Dobrowolski — Warszawa, Gratka —
mieliśmy tylko 7 wyników poni Śląsk.
Poniżej 55 sek. biegało jeszcze
żej 11,0 sek., a ogółem 16 poniżej
11,2 sek., podcpais gdy w 1948 r. 11 wielu zawodników. Trudno ich
biegało poniżej 11,0 sek., a ogółem jodnalk wszystkich Bestiawić, gdyż
23 poniżej 11,2 sek. Na dalszych wyniki nie były w całości publimiejscach widać jeszcze znaczniej kowane.
Najlepszymi okazali się Lipski
szą poprawę.
i Mach. Stankiewicz biegał tylko na
początku sezonu i a powodu kon
200 m
tuzji! musisł później pauzować,
Rekord Pólski: 22.0 TROJANOWSKI Buhl wykazał spadek formy. PiiasE. — Warszawa. 1929.
kowy piraeetał startować i pożeNajlepszy wynik Polski w 1947 r..1 22,1 gnał zdaje alę na stałe bieżnię.
jaraczewSkl — Łódź.
W 1947 r, mieliśmy tylko 9 wyni
ków poniżej 53 seik. obecnie notu
21.8 Lipski — Siedlce
Stawczyk Poznań
jemy ich 16. Dwudziesty wynik był
22,3 Rutkowski — Poznań
54 seik. obecnie 53,4 seis.
22,4 Mach — Gdańsk
Kiszka — Slash
26^ Grzanka
Pomorze
800 m
»,5 Buhl — —
Szczecin
22,6
22,7 Lipowski — Łódź
Rekord polski: 1.51,« KUCHARSKI
— Poznan
22,8 Danowski
1935.
22,9 Olszewski — Gdańsk
Dunecki — Pomorze
Najlepszy wynik Polski w 1947 r.:
23,1 Będkowski
— Śląsk Girtlor l.M,3 statklewlcz — Warszawa.
23,2
— Śląsk.
,
1.57,1 Statklewlcz — Warszawa,
23,4 Adamski — Poma¿,’
1.58,0 Korban — Gdańsk,
— Szczecin. Kożuszmk —
Wideł — Kraków,
lews Id — Warszawa, Szymoszek — 1.59.1
1.59,6 Nowak — Gdańsk,
Śląsk,
1.59,9 Widerski — Kraków, *
23 3 Lopuszyńskl — Warszawa, 2.00 2 Mirowski — Warszawa,
2.00,3 Molenda — Wrocław,
Pllchcińaki — Gdańsk, Dotzauer
2.00,4 Wenta — Gdańsk,
Wrocław, 23-6 Upiec — Wrocław.
Kuśmlrek — Lublin,
23,7 Puzlo — Kraków, Klopotow- 2.00,4
2.00,8 Barta ckl — Poznań, 2.66,1 Ku.
""
Gdańsk. Mwo- raś —_ Wrocław. 2.03,0 Dychto — Łódź.
Kubera — Gdańsk, 2.03,1 Książwońskl — Kielce, Walczak — Wro- 2.03,0
czak — Wrocław, 2.03.2 ’ Kwapień
CteM.O Werbliński — Śląsk. Arszyft- Kraków. 2.03,9 Szymański — Kraków,
eki — Pomorze, Pietruszka — Śląsk Komenda — Wrocław. 2.04.1 Świniar
— Gdańsk, 2.04,2 Werblińskl —
Tib^k - K^k&w.™l:: ski
Śląsk, 2.04,8 Niemczyk — Kraków,
Czajkowski
— Warszawa, Staniszew
wleź — Śląsk. Lampe — Wrocław. ski — Warszawa,
Nieroba — Śląsk
Wa%a.,O2- 2.05 0 Grzanka — Pomorze,
Rzeźnicze#
młukowski — Włocławek, Korzekwa — Śląsk, Onik — Śląsk. Konieczny —

«
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Poznań, 2.06,0 Lewicki — Pomorze
Tokarski — Pomorze. 2.06,4 OlSzewsKl
— Gdańsk, Przybórowski — Olsztyn.
2.07,0 Piotrowski — Warszawa, Baran
— Warszawa. 2.07,3 Skrzypczak —
Warszawa. Mańkowski — Warszawa,
2.07,7 Stawicki — Łódź, Wawrzyniak
— Poznań, chudański — Wrocław, Dą
browski — Kraków.

Pięciu zawodników zeszło już
poniżej 2 minut, gdy w 1947 r. było
ich tylko dwóch. Poprawę ilościo
wą i jakościową widać również a
porównania wyników osiągniętych
poniżej 2,01 min. W roku 1947 tyl
ko 5 zawodników biegało poniżej
2,01 Mn., obecnie mamy ich już
10. Wideł notowany był w Bukareszcie 3 wynikiem 1,58,8, jednak
była to omyłka.

1500 m
Rekord Polaki: 3.54,0 KÜSOCIÑSKI
— Warszawa 1834.
Najlepszy wynik Polski w 1947 r.:
4.08,3 Widerski — Kraków,
4.07,4 Widerski — Kraków,
4.08,2 Kwapień — Kraków,
4.08,8 ■Kielas — Gdańsk,
4:08,8 Dychto — Łódź,
4.11,4 Staniszewski — warszawa,
4.11,6 Mańkowski — Warszawa,
4.12,4 Szymański — Kraków,
4.18.6 Kubera — Gdańsk,
4.12,9 Dzwonkowski — Włocławek,
4.43.0 Kuśmiech — Lublin,
4.4I3.2 Kochanowski—-Warszawa, 4.14.1
Boczar — Kraków. 4.14 5 Ferynlec —
Warszawa, 4-14,5 Kiełczewski — Poznań
4.16,8 Tokarski — Pomorze. Lewicki
— Pomorze 4.16,2 Wideł - Kraków,
4.16,7 Chudański — Wrocław, 4.17 8 Ko
lejka — Kraków, 4.17.8 Korban —
Gdańsk 4.18,1 Konieczny — Poznań,
4.18,2 Swiniarski — Gdańsk. 4.18.4
Niemczyk — Kraków, 4.19 5 Wierkie*
wieź — Poznań 4.20.0 Glados — Śląsk
Dobraczyński — Warszawa 4.20,5 Si
korski — Śląsk 4.21.0 Przyborowskl
— Olsztyn, 4.21,i Burka — Wrocław
4.21.7 Okrój — Szczecin, Kuraś
Wrocław 4.22.3 Woj nowsi — Szczecin,
Chojnacki — Szczecin 4.22.3 Bier
nat—Kraków 4.23.0 Zatoń—Śląsk 4.23.1
Kwiatkowski — Wrocław, Bartecki —
Poznań. 4.23 2 Kwaś — Warszawa,
4.23,5 Graczyk — Lublin. 4.24,0 Niero
ba — Śląsk. 4.24 3 Krzesiński — Łódź.
Czajkowski — Warszawa.
Podobnie j.ak w tabeli 800-metro*ców i tu widać zmacaną po
prawę ilościową i jakościową. W
1847 r. mieliśmy tylko dlwia wyniki
poniżej 4,13 min., obecnie matmy
ich już 9. 20 wynik w 1847 roku
4,22,4 min., obecnie 4,17.8 min.

Narciarstwo na Dolnym Śląsku
ma piękne perspektywy rozwoju
dzięki doskonałym terenom i od
powiednim, dobrze rozplanowa
nym pomieszczeniom kwaterun
kowym. Szklarska Poręba, Kar
pacz, Jelenia Góra, Kłodzko, By
strzyca, Piechowice, Michałowi
ce — to główne punkty o dużych
możliwościach uprawiania nar
ciarstwa górskiego, W pobliżu
stolicy Dolnego Śląska, Sobótka
— obecnie Sięza, posiada dobre
połączenia komunikacyjne i jest
łatwym celem jednodniowych
wypadów dla wrocławskich mi
łośników narciarstwa.
Centralnym ośrodkiem sportów
zimowych są Szklarska Poręba i
Karpacz. Słuszne jest, że termi
narz PZN przewiduje szereg po
ważnych imprez w sezonie bieżą
cym w tych miejscowościach.
Obie są wybitnie predystynowane do odegrania dużej roli w spor
tach zimowych, nie tylko w nar
ciarstwie, ale i w bobsleju oraz
w hokeju na lodzie. Piękne, głę
boko pofałdowane tereny, celowo
rozbudowane pomieszczenia, do
bra komunikacja kolejowa i au
tobusowa, stwarzają nawet pew
ną konkurencję dla starych pol
skich zimowisk. Dzisiaj, dzięki
akcji wczasów i popularyzacji tu
rystyki, są one znane w całym
kraju i ściągają tak w lecie, jak
i w zimie, liczne rzesze turystów,
wczasowiczów i zawodników.
GUKF doceniając znaczenie te
renów Dolnego Śląska dla rozwo
ju narciarstwa, urządził w Zie
leńcu, główny ośrodek szkolenio
wy narciarstwa, który ma przed
sobą doniosłe zadanie przeszkole
nia instruktorów i przodowników
narciarskich dla poszczególnych
pionów.
VII Dolnośląski Okręg Nar
ciarski, jako najmłodszy okręg
P.ZN, powstał w pierwszych
dniach grudnia 1946 r., napotyka
jąc w początkowej fazie rozwoju
na szereg trudności, które jednak
potrafił przezwyciężyć dzięki wy
datnej współpracy ówczesnego
dyrektora Woj. Urzędu WP i PW
płk. Kasprzyka. Prace wstępne
objęły organizację 7 powiatów
górskich, gdzie przy współpracy
miejscowych komendantów WF i
PW urządzono kilka kursów, ma
jących na celu spopularyzowanie
narciarstwa wśród miejscowej
młodzieży wiejskiej i robotniczej.

Wytyczną w pracach Dolnoślą
skiego Okręgu Narciarskiego by
ła dążność do upowszechnienia
narciarstwa. Rtm. Wojnicz Rado
sław, jako przewodniczący sekcji
propagandowej okręgu, . dobrze
przysłużył się sprawie, umiesz
czając na łamach prasy cykl ar
tykułów na temat możliwości wy
korzystania terenów Dolnego Ślą
ska, podkreślając -urok Ziem Od
zyskanych.
W 1947 r. prace Okręgu przy
brały już realne formy, Przepro
wadzono szereg kursów narciar
skich dla początkujących, za
awansowanych i dla licznych
wczasowiczów. Organizacją kur
sów zajęła się sekcja narciarska
DTS w Karpaczu, gdzie odbyły
się również obozy wyszkoleniowe
dla instruktorów PZN, przez któ
re przeszło około 100 osób. W se
zonie zimowym 46/47 r. urządzo
no ponad 10 imprez narciarskich
na terenie samego Karpacza.
O dynamizmie i rozmachu mło
dego
Okręgu
Dolnośląskiego
świadczy najlepiej pełny sezon
roku 47/48, który zapisał się w hi
storii sportu ogólnopolskiego or
ganizacją poważnych imprez. W
Karpaczu odbyły się w dniach od
19 do 24 lutego XXVIII Ogólno
polskie Mistrzostwa, w których
wzięło udział ponad 200 zawod
ników. W skład Zarządu Okręgu
wchodzili znani działacze, zasłu
żeni w rozwoju narciarstwa pol
skiego jak: płk. Artur Kasprzyk,
prof. Julian Kołakowski, Alberti,
Ustupski, Szymański, KMicińska,
S kret

w

nowoczesnej

technice

narciarskiej

Od specjalnego wysłannika

Łyżwiarski ośrodek w Karpaczu

jprxg
Karpacz, w styczniu.
Od. kilku dni trwają w Karpa
czu przygotowania do obozu tre
ningowego i kursu na sędziów
i instruktorów łyżwiarskich w
jeżdzie szybkiej oraz mistrzostw
łyżwiarskich Polski na rok 1949
Organizatorem obozu i kursu
jest GUKF, który pokrywa cał
kowicie koszty, ■ związane z za
kwaterowaniem i utrzymaniem
uczestników.
Przygotowaniem lodowiska i
stworzeniem odpowiednich wa
runków dla kursistów i zawodni
ków, zajął się znany sportowiec
i działacz, a obecnie dyrektor
Zdrojowiska, mjr Dobrowolski,
co daje gwarancje sportowej or
ganizacji.
Kierownictwo techniczne obo
zu spoczywa w rękach wicepre
zesa P. Z. Ł., 19-krotnego mistrza
Polski i jednocześnie rekordzisty
Polski na wszystkich dystansach,
inż. Kalbarczyka. Musimy przy
tej okazji zaznaczyć, że inż, Kal
barczyk obchodzi w tym sezonie
jubileusz 20-lecia startów, co jest
swego rodzaju rekordem.
W rozmowie z jubilatem, do
wiadujemy się kilku szczegółów
o organizacji kursu i planach P.
Z. Ł. na resztę sezonu. Na obozie
przewidywana jest obecność oko
ło 35 uczestników z całej Polski.
Sprawy zakwaterowania i wyży
wienia zostały całkowicie rozwią
zane. Po ukończeniu kursu i mi
strzostwach Polski, nowokreowani instruktorzy rozjadą się do
swoich okręgów, aby tam podjąć
pracę nad propagandą i szkole
niem nowych kadr łyżwiarzy.
Akcję propagandową i kursy
szkoleniowe zapowiedział rów
nież KCZZ.
Mistrzostwa łyżwiarskie Polski,
odbędą się w Karpaczu w dniach
15 — 16. 1. 49, zarówno w jeżdzie
szybkiej, jak i figurowej pań i
panów, po których Wrocław zor
ganizuje wielkie zawody propa
gandowe, z udziałem wszystkich
najlepszych łyżwiarzy Polski.
Według słów inż. Kalbarczyka,
posiadamy obecnie wyrównShą
stawkę 100 zawodników w jeździe szybkiej, którym mistrz ro
kuje duże możliwości i osiągnię
cia.

prwcy
W roku 1949, jest projektowa
na budowa basenu betonowego
w formie toru do jazdy szybkiej,
o przepisowych wymiarach, na
stadionie WKS Legia w Warsza
wie, co wybitnie wpłynie na usunięcie trudności z organizacją
zawodów i mistrzostw.
Jerzy Matula — Wrocław
Program zimowy
Dolnego Śląska
KARPACZU
W KABPACZU odbywa się central
ny kurs wyszkoleniowy ZMP, na któ
rym turnusy
ny zmieniają się co dwa ty
„
Narciarze
godnie po 150
1" uczestników.
----ćwiczą pod okiem instr. Brody.
ŁYŻWIARZAMI opiekuje się w Kar
paczu Korneluk i w najbliższych
dniach przyjeżdża Staniszewski. Orga
nizacja kursu, spoczywająca w rękach
działaczy ZMP. bardzo'' sprawna.
8. I. 1949 odbędą się w Karpaczu trzy
imprezy o charakterze propagando
wym. Składa się na nie: bieg zjazdo
wy dla wczasowiczów, zawody bobsle
jowe i Skijöring za motocyklami.
18. I. 1949 odbędą się w Szklarskiej
Porębie I. Mistrzostwa Karkonoszy w
jeżdzie figurowej na łyżwach. Z uwa
gi na odbywające się w Karpaczu Mi
strzostwa Polski w dniach 15—16. I. 49,
zapewniony jest start czołowych łyż
wiarzy i łyżwlarek Polski.
9. I. 1949 w Swieradowie-Zdroju od
będzie się otwarcie sezonu narciar
skiego i pierwsze w sezonie zawody:
bieg płaski na 3 i 6 km, oraz bieg
zjazdowy pań 1 panów.

Wajdowska i inni. Zdołano zor
ganizować 12 imprez o skali kra
jowej jak: Robotnicze Mistrzo
stwa ZRSS w Szklarskiej Porę
bie, Mistrzostwa Narciarskie MO,
Akademickie, OMTUR-u, Międzyokręgowe Mistrzostwa o puchar
Karkonoszy i wiele innych. Ogó
łem w sezonie 47/48 r. na terenie
Karpacza i Szklarskiej Poręby
odbyło się około 25 imprez nar.
cia-rskich.
Równocześnie przeprowadzona
akcja szkoleniowa w Karpaczu i
w Jeleniej Skale, dała nowe za
stępy narciarzy rekrutujących się
z młodzieży szkolnej, studentów,
oficerów i żołnierzy. Przeszkolo
no 526 osób w roku 1946/47, a w
roku następnym ośrodki w Szklar
skiej Porębie, Świeradowie Zdro
ju, Karpaczu i Zieleńcu wyszko
liły ponad 1,500 osób.
W bież, sezonie akcja szkole
niowa prowadzona jest na dużą
skalę; Przez Zieleniec mą przejść 2
tys. młodzieży. Tego rodzaju sze
roko zakrojona działalność urnasowlenia narciarstwa, możliwa
jest tylko w warunkach stworzo
nych przez państwo socjalistycz
ne, w którym wychowanie fizycz
ne jest sprawą ogólno narodową.
Przed rokiem 1939 narciarstwo
było sportem elitarnym, dostęp
nym dla ludzi zamożnych. Obec.
nie upowszechnienie narciarstwa
wśród najszerszych warstw, jest
celem, do którego zmierzają na.
czelne władze sportowe przez
zdrową politykę organizowania
akcji sportów zimowych.

i'atiíej zamieszczamy opis zmia
ny kierunku jazdy na nartach we
dług najnowszych wzorów, wpro
wadzonych u nas przez czołowych
polskich instruktorów Orlewicza i
Lipowskiego, w ujęciu instruktora
PZN, p, Pucka.
Siłą pozwalającą na zmianę
kierunku nart w czasie jazdy,
jest ruch rotacyjny górnej części
ciała. Długość nart, czyli wiel
kość powierzchni oparcia, na któ
rej stoi narciarz, nie pozwala na
zmianę kierunku, wywołując od
powiednio duże tarcie. Aby to
tarcie przezwyciężyć, musimy
narty odciążyć. W tym właśnie
punkcie leży zasadnicza różnica
między starą a nową szkolą.
W starej szkole rozpoczynano
skręt, wykonując rozmach z rów
noczesnym obniżeniem postawy
zjazdowej, w następnym momen
cie, tj. wykonywaniu zamachu
czyli rotacji, narciarz prostował
się, po czym ponownie obniżał
swoją postawę. System ten, nazwijmy go krótko „nisko.wysoko.
nisko“, w momencie „wysoko",
powodował odciążenie nart i moż
ność zadziałania na nie rotacji.
Okazał się jednak bardzo nie
praktyczny i nieprzyjemny, gdyż
narciarz w momencie rozpoczęcia
skrętu, przez swój wyprost i rów
noczesne obsuwanie się nart, tra
cił kontakt ze śniegiem i tym sa
mym równowaga jego była za
chwiana.
W nowej szkole kwestia odcią-

żenią nart została rozwiązana
nieco inaczej, mianowicie przez
zastosowanie wiązań typu „kaindahar“, które ograniczają odchy
lenie pięty" 'M deski, narciarz
przez pochylenie do przodu z
równoczesnym wypchnięciem ko.
łan powoduje przesunięcie punk
tu ciężkości do przodu, tym sa
mym powoduje odciążenie tyłów
nart, czasami aż do oderwania ich
od śniegu. System ten, nazwijmy
go „wysoko-nisko“, jest pod każ
dym względem właściwy i wygo
dny. Narciarz nie traci nigdy kon.
taktu ze śniegiem, nie ma mo
mentu „zawieszenia“ tak nieprzy
jemnego w starej szkole w mo
mencie . „wysoko“. Również duże
znaczenie ma tu wysoka postawa
zjazdowa, tkwi w niej bowiem
pewien zapas energii potencjal
nej; uwolniona ona zostaje przez
obniżenie postawy z poprzedzają
cą rotacją, co daje nam możność
wykonania skrętu w każdej chwi.
li i na dużej szybkości.
Wykonując krystianię odstokową wg. nowoczesnych metod,
musimy zapamiętać dobrze kolej
ność ruchów, a więc:
jadąc w poprzek stoku wy
konujemy rozmach, następnie
• rotację i wychylenie, względ
nie obniżenie postawy;
w poprzek stoku: zaci
namy krawędziami górny
mi, nogi ugięte w stawach
skokowych, górna narta wy
sunięta do przodu, kolana ugięte do stoku, tułów od sto
ku, górny bark nieco wysunię
ty do przodu, z takiej pozycji
wykonujemy pierwszy element
jakim jest rozmach;
rozmach, czyli ruch skręt
ny dokoła podłużnej osi ciała,
w stronę przeciwną do zamie
rzonego skrętu, wykonujemy
przy rozluźnionych mięśniach;
Pociąga on bark górny ku
tyłowi wraz z biodrami i nartą
górną. Tak wykonany roz
mach nie działa na narty. Na
stępną fazą jest rotacja, która
jest siłą wyprowadzenia skrę
tu. Rotacja, czyli ruch skrętny,
tym razem w stronę zamierzo
nego skrętu, odbywa się przy
napiętych mięśniach,
przy
czym odbywa się tylko w gór
nej części ciała, a jego osią
obrotu jest bark dolny.
Rotacja nie pociąga więc za so
bą bioder, tym samym cofniętej
w rozmachu górnej narty. Ażeby
rotacja zadziałała na narty, robi
my wychylenie do przodu z obni
żeniem postawy zjazdowej tzw
„zejście w dół".
Po osiągnięciu żądanego kie
runku wracamy do wysokiej po
stawy i w* ten sposób jesteśmy
gotowi do wykonania następnej
zmiany kierunku.

POZNAN. W dniu 5 stycznia rozegra
tycznego, lekarskiego, matematycz
ny zostanie w Szczecinie między
no-przyrodnlćzego t humanistycz
miastowy mecz bokserski Poznań
nego, Ćwiczenia odbywają się po
— Szczecin. Kapitan sportowy PZJB
dwie godziny w tygodniu w pię
znalazł się ' w trudnej sytuacji,
ciu podstawowych gałęziach spor
gdyż „Warta", która w tym
tu, zgodnie z zaleceniami GUKF.
rozgrywa spotkania o wejście do
Jest to pierwszy realny krok w
Ligi bokserskiej, nie może dać do
kierunku umasowienla sportu na
reprezentacji swoich zawodników.
wyższych uczelniach.
Drużyna Poznania według kolejno WARSZAWA. Kończący swą działal
ści wag, przedstawia się następu
ność Polski Komitet Olimpijski od
jącą: Kasperczak, Bazarnlk, (obaj
był we wtorek uroczyste posiedze
Z56K), Nowak (Ostrovla), Swiderski
nie dla uczczenia Zjednoczenia Par
Każmierczak (obaj ZZK), Krauze
tli Robotniczych. Na posiedzeniu
(Szamotulski KS), Grzelak (Bielartym uchwalono z funduszów, pozo
O e?
nla — Kalisz) 1 Kuleczko (Ostrovla).
stających w posiadaniu Komitetu,
POZNAN. Ósemka Łódzkiego Klubu
przeznaczyć:
zawodów
akademickich
Sportowego gościć będzie w dniu
8 mllj. zł na rozbudowę stadionu
9 stycznia w Poznaniu, gdzie sto
Ogólnopolskie Jubileuszowe Za
najstarszego klubu robotniczego sto
czy rewanżowe spotkanie bokser
licy — RKS „Skra",
skie z poznańską „Wartą". Zapo
600 tys. zł na ośrodek szkolenio wody Narciarskie AZS Kraków,
wiedź meczu wywołała w Poznaniu
wy pltkarstwa polskiego w Kowań które miały odbyć się w Zakopa
wielkie zainteresowanie, gdyż obie
cu — w uznaniu zasług Polskiego nem w dniach od 3. do 6. I. 1949 r.
drużyny wystąpią w swych najsil
Związku Piłki Nożnej w zbiórce na na skutek powstałych przeszkód
niejszych składach.
Fundusz Olimpijski,
POZNAN. Na Uniwersytecie Poznań
500 tys. zł na Uudowę hall spor natury technicznej, z przyczyn od/
skim zaprowadzone zostały na ra
towej w Poznaniu — w uznaniu Komitetu Organizacyjnego Zawo
zie w charakterze próbnym obo
zasług Poznańskiego Wojewódzkie dów niezależnych odbędą się w Za
wiązkowe ćwiczenia sportowe dla
go Komitetu Olimpijskiego przy
kopanem w terminie późniejszym.
studentów wydziałów: farmaceuzbiórce na Fundusz Olimpijski.
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POWSTAJĄ

NOWE

Na całym terenie polskich gór, od Bieszczadów poprzez Gorce,
Tatry, Beskidy, Jasienniki, Karkonosze do gór Izerskich odbywają
Się kursy narciarskie. To nic, że nie wszędzie są odpowiednie wa
runki. Narciarze wykorzystują każdy skrawek śniegu. Jednym
z większych ośrodków narciarskich jest Szczyrk w Beskidach Ślą
skich (woj. krakowskie). Zorganizowały tu akcję narciarską: Mini
sterstwo Oświaty i Główny Urząd K. F. Z ramienia Ministerstwa
Oświaty kieruje w Szczyrku pracą mgr Bańczyk, a z ramienia G.
U. K. F. mgr W. Kozdruń — znany dobrze narciarz. Na kursach
dla nauczycieli i młodzieży szkół pedagogicznych przebywają rów
nież nauczyciele z Czechosłowacji. Jest ich tutaj 12. Jest to jeszcze
jeden dowód zacieśniającej się współpracy polsko-czechosłowackiej.
Nasi nauczyciele wf — narciarze, wyjadą w zamian za to na kursy
do Czechosłowacji.
Ogółem z szeregów nauczycielskich znajduje się na kursach
w Szczyrku 300 osób, a ponadto około 100 uczni liceów pedagogicz
nych. W najbliższym czasie zamieścimy szczegółowy opis pracy
w ośrodku szczyrkskim, a w dniu dzisiejszym reprodukujemy
szereg zdjęć Cz. Datki z pracy na kursach. W następnych dniach
przyniesiemy też reportaże i fotoreportaże z pracy ośrodków nar
ciarskich: w Dusznikach, Karpaczu, Wiśle (nauczyciele z Wybrzeża
pod kierunkiem prof. Lachowicza) z Zakopanego (Głodówka i Gronik), a także z Przemyśla. Szeregi polskiego narciarstwa — jak
widzimy zwiększają się z każdym dniem.

KADRY

NARCIARZY

Dziesiątki kursów w poiskick górach

Liceum Pedagogiczne z Katowic za chwilę zacznie pracę nad opo
rami i tukami alpejskimi na stoku.

A oto grupa nauczycieli pod kier, instr. Pachonia.
Wszystkie zdjęcia: C Datka

Nowi
instruktorzy

narciarstwa

Grupa instrukt. Fronczakowej z Warszawy w drodze na ćwiczenia. Obok jeden z kursów kobiecych.
Grupa instruktorów narciarskich Ministerstwa Oświaty w Szczyrku.
Tworzą ją: Lisieuńczowa, Szostkiewieżowa, Szymiezkowa, Kaczmar.
czyk, Legi erski, Eros, Harcuła, mgr Bańczyk, Sagański, Malczy.
kówna i Pachoń.

Z lewej nauczyciele szkól średnich prowadzeni przez instruktora, znanego narciarza SKN Frosa, z pra
wej: nauczycielki pod kierownictwem p. .4. Szymańskiej na porannej zbiórce.

Grupa nauczycieli czechosłowackich. Mają oni na ogól lepszy sprzęt
od naszych i większą znajomość nowoczesnych zasad jazdy, która u
mas pa razie dostępna just dla nielicznych i instruktorów. Prowadzi
ich instr. Legierski.

Dwa kursy dla nauczycieli szkół średnich z całej Polski,

Najlepsi

Kpt. związkowy p. Derda ogłosił
Hstę klasyfikacyjną 10 najlepszych
pięściarzy polskich w poszczególnych
kategoriach:
WAGA MUSZA — 1) Kasperczak
(Poznań), 2) Liedtke (Poznań), 3) Gu
■IIIIIIÍIIIH
mowski (Śląsk), 4) Patora (Warszawa)
5) Różycki (Łódź), 6) Kargier (Łódź),
Mü 7) Piwoński (Pomorze), 8) Kolodyński
(Lublin), 9) Faska (Wrocław), 10) Górawski (Śląsk);
WAGA KOGUCIA — 1) Grzywocz
(Śląsk), 2) Brzóska (Łódź), 3) Tyczyń
ski (Warszawa), 4) Czarnecki (Łódź).
5) Gignal (Gdańsk), 6) Czajkowski
(Wrocław), 7) Klein (Gdańsk), 8) Ba
ran (Lublin), 9) Ciupka (Poznań), 10)
Z przesyłką pocztową zł 95.—
R-16171 Jóźwiak (Pomorze);
,Kto smaruje, ten jedzie. Narciarz, który tego starego przystawia
nie zgłębi zawsze jest w terenie narażony na przykrości.
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pięściarze

polscy

według klasyfikacji kpi. PZB

WAGA FIÖRKOWA — 1) Antklewicz (Gdańsk), 2) Bazarnik (Śląsk),
3) Kruża (Pomorze), 4) Matloch (SI.),
5) Golyński (Gdańsk), 6) Sieradzan
(Warszawa), 7) Chojna (Lublin), 8)
Sobkowiak (Warszawa), 9) Możdżyński (Szczecin). 10) Rudner (Śląsk);
WAGA LEKKA — 1) Rodak (Śląsk),
2) Czortek (Warszawa), 3) Kudłacili
(Gdańsk). 4) Baranowski (Pomorze),
5) Komuda (Warszawa), 6) Bibrzycki
(Śląsk), 7) Marciniak (Lublin), 8) Szcze

W Zakopanem odbył się ostat
nio kurs unifikacyjny instrukto
rów narciarskich pod kierunkiem
Orłowicza i Lipowskiego, na któ
rym uczestnicy zapoznali się z
najnowszymi zdobyczami techni
ki narciarskiej. Poniżej podajemy
listę instruktorów, którzy przeszli
przez ten kurs i uczą już według
najnowszych zasad.
Adamczak Edward — WUKF. in
struktor; Otwinowska Wanda WUKF
instruktor; Barszowskl Stefan — PTT
Jelenia Góra — przodownik; Broda
Franciszek — ZHP. — instruktor;
Bielczyk Zygmunt — AWF. — instr.;
Brendler Jerzy — Studium WF. —
przodownik; Bogucki Jerzy — AZS.
Warszawa — przodownik; Dembowicz
Bolesław — WUKF. Rzeszów — przo
downik; Dobrowolski Jan — jWF.
Poznań — przodownik; Drużbiak Wło
dzimierz — AWF. — instruktor; Dud
ka Julian — WKF, Kielce — przodu w
nik; Didkowski Tadeusz — ZMP. —
przodownik; Dylskl Jan — WKF Kiel
ce — przodownik: Falkiewicz Mieczy
sław — WKF Łódź — przodownik,
Gierszewski Antoni — WKF. Olsztyn
— przodownik; Gadomski Jan — AZS
Warszawa — przodownik; Grusz Jó
zef — SWF Poznań — przodownik;
Kamiński Mieczysław —1 AWF. — in
struktor; Kraus Zygmunt — AWF. —
instruktor; Kruk Jan — pom. trene
ra; Królicki Henryk — Katowice —
przodownik; Matyas Jan — AZS Kra
ków — przodownik; Młodziikowski
Grzegorz — AWF. — przodownik;
Naorniakowska Janina — WUKF Wro
eta w — instruktor; Ritterschild Wło
dzimierz — WKF. Katowice — in
struktor; Rażniewski Stanisław —
WKF. — Wrocław — przodownik;
Słowiński Jan — AZS Kraków
— przodownik: Socha Stajni sław
— WKF. Katowice — instruktor: Szy
mański Antoni — WKF. Wrocław —
instruktor; Szymiczek Alina — Mm.
O św.; Sztolf Łucja — WUKF. Kra
ków — instruktor; Taczak Stanisław
— DTS. Karpacz — instruktor; Woźniakiewicz Wanda — WUKF. Katowi
ce; Wieczorek Henryk ł— Okręg Ślą
ski — przodownik Woronowicz Ali
cja — WUKF Wrocław — przodow
nik: Wasiak Mieczysław — SWF. Po
znań — przodownik; Wiśniewski Bro
nislaw — SWF. Poznań — przodow
nik: Ziobrzyński StanMiaw — AWF.
— przodownik; Radkiewicz Jan — SN
PTT Zakopane — instruktor: Niemkle
wicz Bohdan — SN PTT Zakopane —
instruktor; Makowiecki Wincenty —
SN PTT Zakopane — instruktor: Wój
cik Zygmunt — SN PTT Zakopane;
Chrobak Józef — ,Wisła" Zakopane
— instruktor; Lechowicz Jerzy — K.
N. Szklarska Poręba — przodownik;
Pucek Mieczysław — ..Wisła“ Kra
ków — instruktor; Gluziński Tomasz
— AZS. Wrocław — instruktor; Voise
Jerzy — AZS. Kraków — instruktor;
Kaczmarczyków» Maria — Min. O św.
— instruktor: Przybylska R — SN
PTT Zakopane — przodownik; Piórecka Janina — Woj. Urząd Krakow
— instruktor; Wójcik Kazimierz —
Min. Oświaty — przodownik; Kacz
marczyk Tadeusz — AZS Kraków —
przodownik; Ziemilski Jan — Z.ZS.
Warszawa — przodownik.

Pan (Wroclaw), 9) Piotrowski (Pomo
rze), 10) Ratajczak. (Poznań);
WAGA PÖLSREDNIA — 1) Chychła
(Gdańsk), 2) Kaźmierczak (Poznań),
3) Iwański (Gdańsk), 4) Sznajder
(Śląsk), 5) Olejnik (Łódź). 6) Skierka
(Gdańsk), 7) Stysial (Kraków), 8) Zie
liński (Lublin). 9) Paliński (Pomorze),
10) Szkudlarek (Poznań);
WAGA ŚREDNIA — 1) Kolczyński
(Warszawa), 2) Nowara (Śląsk). 3) Pi
sarskl
(Łódź),
4)
Kwiatkowski

(Gdańsk), 5) Trzęsowski (Łódź), 6) Ta
borek (Łódź), 7) Rapacz (Kraków), 8)
Matula (Kraków), 9) Krauze (Poznań)
10) Wilczek (Warszawa);
WóAGA PÓŁCIĘŻKA — 1) Szymura
(Warszawa), 2) Archacki (Warszawa),
3) Gnat (Pomorze), 4) Kubicki (Czę
stochowa), 5) Głębocki (Lublin), 6)
Franek (Poznań), 7) Rudzki (Gdańsk),
8) Urbaniak (Śląsk), 9) Smyk (Wro
cław), 10) Turek (Poznań);
WAGA CIĘŻKA — 1) Klimecki (Wro
claw). 2) Kółeczko (Poznań). Białkow
ski (Gdańsk), 4) Jaskóła (Łódź). 5) Stec
(Łódź). 6) Jądrzyk (Poznań), 7) Lisiak
(Lublin). 8) Chyła (Pomorze), 9) Ku
bica (Śląsk), 10) Deringer (Szczecin).

