-- ----L—--- »■■■■ .... -

---------------- -

merze

Jan Rakoczy, K. Kucharski, L. Kaźmierczak, V. Kropp, L

Leszko i A

Ziente

CZY
TEŁ

J^CZZSK

ROk iii ÑFÍ 204Í) CZWARTEK & STYCZNIA 1949

OCZEKIWANIE

NA

e
ŚNIEG

CENA

i

15 Zt

LOD

Co

Nagroda przechodnia „Sportu i
Wczasów“ tyła mistrza Polski w
szczypiorniaku Za rok 1948 zdobył
ją zespół AKS. Chorzów. Wręcze
nie odbędzie się w najbliższych
dniach w
-- ,tKatowicach.
----------- ■- Równocześ.
-------- —
nie odbędzie się losowanie nagród
dia zwycięzców konkursu naszego i
pisma: „Kto. będzie mistrzem i kto I
spodnie z Ligi.?“

Fala ciepłego powietrza pokrzy
żowała całkowicie plany naszych
narciarzy, hokeistów, łyżwiarzy i
saneczkarzy. Zresztą nie tylko u
nas. W całej Europie notowana
jest temperatura powyżej zera.
Oczywiście tam gdzie istnieją
sztuczne lodowiska, hokeiści i. łyż
wiarze nie mają kłopotu. W Pol
sce na niedzielę zapowiedziano
początek hokejowych mistrzostw
Polski. Komunikat z Krakowa
nie wskazuje jednak na to, aby
rozgrywki mogły ruszyć z miej
sca.
W komunikacie tym m. in. czy
tamy:
Brak śniegu. Leży on tylko miej
scąmi. W ciągu pozostałych dni ble
żącego tygodnia, nie należy się spo

dziewać opadów śnieżnych. Przez
kraj przesuwa się tala powietrza
7, południowego zachodu.
W pozostałych dniach tygodnia,
należy się liczyć z temperaturą po
wyżej zera, natomiast nocami będą
panowały przymrozki. Jedynie
górach na wysokości od 1.000 m
podziewana jest temperatura 4 do
6 stopni poniżej zera.

prawą i warunków śnieżnych
lodowych.
W środę po południu nasz ko
respondent krynicki doniósł tele
fonicznie:
Czekamy na mróz. ŁKS już
wyjechał. Wisła wyjeżdża w
czwartek. Na razie chlapa,
choć nocą mroźnie. Zapowie
Możliwe więc, że dopiero w
dziany jest mecz Cracovia —
przyszłym tygodniu nastąpi po
Legia.
Dalsze mecze o wejście do Ligi Bokserskiej

W nadchodzącą niedzielę kluby
bokserskie ruszają znowu do walk
o miejsce w dwóch ligach bokser
skich. Na specjalną uwagę zasłu-

IWczasy — narty — turystyka

Min. St. Skrzeszewski wśród wczasowiczów-narciarzy

gują spotkania: Radomiak — Cra
covia i Lublinianka — Samorzą
dowiec. Te bowiem walki zade
cydują, które zespoły uczestniczą
.. .
ce w spotkaniach zdobędą miej Łyżwiarze polscy na lodowisku ostrąwskim. Od lewej. Burschówna,
trener Sadilek (Czechosłowacja), mistrzyni Polski Dąbrowska i Stani,
sca w drugiej lidze.
szewski. Opinie trenera Sadlika o naszych łyżwiarzach zamieszcza►
Mecz Radomiak — Cracovia mo
my na stronie 3.
że też mieć nie tylko znaczenie
dla sprawy miejsca w drugiej li
dze. Od formy bokserów radom
skich zależna będzie ewentualna Noworoczne pozdrowienia
kwestia miejsca nawet w pierw
szej lidze. Jest to jednak sprawą
na dalszą nieco metę. Zwycięstwo
przesyłają Polakom
Cracovii byłoby sensacją i otwar
łoby jej drogę do drugiej ligi.
Ciekawie zapowiada się rów sportowcy radzieccy
nież mecz w Lublinie. Po ostatniej
zdecydowanej porażce Samorzą?' ."SfOSKWA* (teL). Znany ■ średniddystańsfcwięe■ radziesk?,- -Alek
sander Pugaczewsky złożył w radiu moskiewskim noworoczne ży
lubelski
;
czenia ‘sportowcom polskim:
Pozostałe spotkania mają swo
„Drodzy Przyjaciele, Sportowcy Nowej Ludowej Republi
ich zdecydowanych faworytów. W
ki, życzymy Wam szczęśliwego Nowego Roku oraz nowych
grupie, pierwszej Gedania wygra
sukcesów na polu sportowym. Dwa miesiące minęły, jak
na własnym terenie ze szczecińską
w październiku 1948 r. ekipa sportowców radzieckich bawi
Odrą.
ła w Waszym kraju, a do dziś odczuwamy jeszcze Wasze
serdeczne przyjęcie, któreście nam zgotowali, w szczególno
W grupie trzeciej łódzki Zryw
ści zaś, które zgotowali robotnicy i ich Związki Zawodowe,
powinien również pokonać zespół
na Śląsku.
Huty Zabrza.
Z całego serca życzymy Wam dobrych wyników, specjal
W grupie piątej rzeszowska
nie lekkoatletom nowych rekordów krajowych i światowych.
Gwardia jest bez szans w spotka
Szczęśliwego Nowego Roku w Nowej Demokratycznej
niu ze swą imienniczką stołeczną.
Polsce Ludowej."

cho-fizycznym bodajże waż
Zakopane, w styczniu.
niejsze od wypoczynku mię
Problem wczasów, tej ogromnej
śniowego jest nadanie należy
zdobyczy współczesnej rzeczywi
tego kierunku myślom. Odpo
stości demokratycznej jest jeszcze
czynek jest na to, by pracow
ciągle otwarty, o ile chodzi o zna
nik porzucił na czas jakiś swą
lezienie, ich najlepszej formy.
Wcjaż'-C3J&» -41:8 p-róby i prową.dłi
dyskusje "ha temat dłtigości trwa
riym człowiekiem.“
nia wczasów, zajęć najodpowied
niejszych' dla wczasowiczów itp.
Trafność tych głębokich myśli
Toteż obecne wczasy nauczy
widzi się najlepiej obserwując
cielskie w Zakopanem, zorgani
tych kilkuset nauczycieli z całej
zowane po raz pierwszy w okresie
Polski odprężających się ducho
ferii zimowych, stanowią cieka
wo i fizycznie w obliczu zimy.
wy eksperyment i przyczynek dla
Nauczyciele tu nie nudzą się,
doświadczeń wczasowych w Pol
broń Boże. Nie pozwala na to
sce. Nowością może przełomową
ruchliwa Komisja imprezowa
jest tu związanie wczasów ze spor
prof. Wroński, Kaszuba, Gru
tem narc. oraz fakt stworze
nia nadprogramowych wczasów
szczyński, nie pozwalają instruk
w czasie ferii szkolnych dla tych
torzy narciarscy: mgr Bugajski,
rzesz nauczycielskich, które nie
(Ciąg dalszy na stronie 5)
biorą udziału w normalnym tur' nusie wczasowym.
W okresie realizacji hasła spor
tu masowego nie jest też rzeczą
mało ważną wciągnięcie jak naj
Refleksje z
turnieju krynickiego
większej ilości nauczycieli w sfe
rę zainteresowań sportowych, w Minister Oświaty Skrzeszewski
tym wypadku, narciarstwa. Nau
czyciel,' wciągnięty w wir wytę rządku. H. Bloomdal, pisząc o
i przez hokeistów. Nic nie pomaga
(Od specjalnego wysłannika)
żającej codziennej pracy zawo pracy i odpoczynku wyraża cie
ło. We wtorek ramo przyszedł
dowej nieraz, mimo najszczerszej kawą myśl:
Turniej noworoczny w Krynicy
deszcz.
chęci, nie ma możności wzięcia
miał m. im. ¡posłużyć Władziom
NIE TYLKO hokeiści czekają a
„Uczuciu odpoczynku, odra PZHL do powzięcia decyzji: „czy
czynnego Udziału w ruchu spor
utęsknieniem na lód, również gry
dzaniu się organizmu winna wziąć udział w mistrzostwach
towym, a już tym mniej szerze
pa łyżwiarzy, przeważnie zawodni
towarzyszyć nieodłącznie ra święta w Sztokholmie ¡czy nie?“
nia go wśród młodzieży. Czyż
ków śląskich: Grobert, Wrocław
dość i budzenie się aktywno Decyzja nie zapadła. Wszystko uza
może, poza tym, być lepsze i bar
ści. Jeśli odpoczywając, zaczy leżnione jest od tego czy będzie
ski, Osadnik, Ziajówna, Lysziczyna,
dziej wskazane zajęcie dla wcza
Preisówna, Czakonowa, usiłujące
namy się nudzić, to dowód, my jeszcze posiadali dobre waran
sowiczów jak umiejętnie i racjo
że brak nam najważniej ki lodowe, aby zrobić generalny
przygotować się do mistrzostw Pol
nalnie podany sport?
szej odżywki dla człowieka przegląd czołowych hokeistów.
ski. Łyżwiarze. z braku lodu spę
Ponieważ znany jest ogólnie,
zmęczonego pracą, tj. dodat
dzają wolny czas na teoretycznych
paradoksalny wypadek, że w oTym przeglądem mają być roz
nich i silnych podniet psy grywki eliminacyjne o ligę hoke
wykładach. Fachowych rad udzie
bliczu cudownej zimy tatrzań
chicznych. Gdyby człowiek był jową, a następnie pula finałowe
la b. mistrz Polski Grobert.
skiej uczestnicy wczasów nieraz
maszyną tylko, wystarczyłaby (prawdopodobnie w Krynicy, jako
...się nudzą! A nuda, to zły omen
JEDNODNIOWY turniej krynic
do odpoczynku sama bierność, rekompensata ze deficyt noworocz
dla wczasów i zarazem sygnał
ki pozwolił mimo wszystko na pe
ale
w
tym
zawiłym
tworze
psy
ostrzegawczy, że coś tu nie w powne zorientowanie się w formie
ny) względnie utworzenie z najłep
naszych zawodników. Najwięcej
szych naszych zawodników czte
podobał się Burda. Na drugim
rech teamów treningowych, z któ
miejscu należało by sklasyfikować
rych wyszłaby dopiero drużyna
Dolewskiego i Csoricha. Gracz Le
reprezentacyjna.
Moment z meczu Preszow — K TH. Csorich strzela na bramkę
gii jednak .puchnie, podczas gdy
NASI HOKEIŚCI palą się do
kryniczanin posiada lepszą kondy
gry jak mało kiedy. Gdy zapadła
decyzja przerwania turnieju, klu
(Ciąg dalszy na stronie 2)
by na własny koszt postanowiły
pozostać na miejscu przez dwa
dni i czekać na poprawę warun
Nowy wicedyrektor
ków. Niestety, w poniedziałek rer
no było plus 9 stopni, a wieczo
GUKF
rem plus 4. Termometr i barometr
umieszczone w aptece obok kościo
WARSZAWA. Dotychczasowy
ła w Krynicy były stale oblegane
sekretarz Międzyzwiązkowej Ra
dy Kultury Fizycznej i Sportu
przy KCZZ Edmund Kosman ob
Pierwszy klub
jął z dniem 1 stycznia stanowisko
II wicedyrektora Głównego Urzę
bobslejowy w Polsce
du Kultury Fizycznej.
Ob. Kosman jest znanym dzia
JELENIA GÓRA. (PIK). Pierw
łaczem sportowym. Swego czasu
szy polski klub bobslejowy,
był on jednym z najlepszych
który został niedawno zorga
gimnastyków w kraju i reprezen
nizowany na terenie Karpa
tował niejednokrotnie barwy pol
Grupa zawodników szkolnych, trenująca w narciarskim Ośrodku w
cza posiada już 22 sanie bob
skie w szeregu meczów między
Szczyrku zorganizowanym przez Okr. Urząd Kultury Fizycznej w Ka
slejowe, z tego 17 gotowych do Drużyna hokejowa ŁKS, która brała udział w ntezakończonym turnieju państwowych oraz na Olimpia
towicach
Fot Cz. Datka
jazdy i 5 w remoncie.
krynickim
dzie berlińskiej.
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<yę chociaż gna mniej błyskotli
wie. Ze „Starych“ dobrze wypadli:
Kowalski, Kasprzycki i... Król, któ
ry jest dzisiaj najstarszym pol
skim hokeistą a mimo to posiada
w tenisie stołowym
jeszcze kondycję lepszą od nieje
dnego z młodych.
JEDNYM Z NAJMŁODSZYCH
(km). Sport ping-pongowy wśród Dębnicki 8:0 v. a, Groble II —
graczy turnieju był junior kanadyj
pań w Krakowie dopiero w tym Bronowienka 8:1.
ski ze Słowacji Michalcin, o któ
roku wkroczył na formalne drogi
W kl. C oprawa I miejsce roa
rym pisaliśmy już poprzednio. Spe
rozwojowe. Fraed wojną nieliczne strzygnie się między Gwardią i Le
cjalną klasą nie błysnął jednak
entuzjastki tenisa stołowego nie gią, które dotychczas nie przegna
znać na nim dobre wzory z których
były zrzeszone w oficjalnych klu ły żadnego spotkania. Wyniki do
korzystał.
bach, toteż działalność ich zamy 2 bm. włącznie: Legia — Olsza 9:0,
SPARTA Z PRESZOWA to dziw
kała się tylko w ramach spotkań Płaszowtenka — Nowy 8:1, Legia
Z Nowego Sącza
towarzyskich i nie mogło być mo — Kabel 6:3, Krowodrza — Toledo
ny zespół. Posiada w swych szere
gach sportowców różnego rodzaju i
wy o żadnych mistrzostwach, W 7:2, Łobzowi anka — Olsza 8:1, Wie
gatunku. Obok Michalcina gra w
tym sezonie KOZTS zainteresował liczanka — GZKS Wieliczka 7:2,
ZAWODY BOKSERSKIE
nim Hluchy, reprezentacyjny za
się poważniej sprawą udziału pań, Filmowiec — Grzegórzecki 9:0. (t)
W N. SĄCZU
utworzono kilka -sekcji żeńskich, a
KS ZZK Sandecja zorganizowała o wodnik CSR w piłce koszykowej
to przy Cracovii, Legii, TS Mośdstśtnio propagandowe zawody bok (grał również przeciwko Polsce), na
W których wzięli udział mło stępnie brat najlepszego hokeisty
cach, Zwierzynieckim l Społem, tak, „Bieźanowianka“ serskie,
dzi bokserzy Sandeejl. W wadze pa Słowacji Fabry (SK Bratysława);
że w tej chwili okręg krakowiaki po
pierowej Sobczyk wygrał z Janikiem
Ludoirym
w muszej Mamak pokonał niezbyt najlepszy strzelec Spárty, Polaczek,
siada 24 czynnych zawodniczek te
wysoko na pkt. Oleksego, w koguciej jest też najlepszym graczem zespo
nisa stołowego.
Grygr
zremisował z Kroczkiem, w łu piłkarskiego tego klubu, który
Zespołem Sportowym piórkowej
Ñiniszkiewlcz wygrał z Si
Na otwarcie sezonu zorgentoowa
korą,
w
lekkiej Nieć po zaciętej wal zdobył jesienne mistrzostwo pierw
ny został turniej ping-ipongowy w
Autografy hokeistów Sparty (Preszów)
ce
pokonał
Sekułą, w półśredniej Bar szej ligi słowackiej.
KS Bieżanowianka przystą łosik nierozstrzygnął
walki z Hebdą,
konkurencji żeńskiej, a w ub. nie
piła ostatnio do Ludowych Ze w średniej po najładniejszej walce
PRESZOW jest miasteczkiem na
dzielę odbyły się okręgowe mtetrze
Słowacji liczącym ok. 25.000 miesz konać Słowaków, że wszystko jest czu Cracovia — ŁKS ogólne uzna
społów Sportowych. W Skład Michalski zremisował z Władyką.
etwa peń z udziałem 9 zawodni
Sędziował w ringu Roj na z Muszy fcańoów. Jest bardmp usportowiony. zgodne z postanowieniami między nie.
nowego
zarządu
weszli:
prezes
czek. Mistrzynią w obu korikurenna pkt. mgr Nowakowski, Do. Nie dawno wybudowano tam wspa narodowymi.
PREZES KTH dr. DUKIET, wi
dr. Lipowski, wiceprezesi St. ny.
ed-aeh została Górkowska z Legli,
biasz i Gardas.
PRÓCZ HOKEISTÓW I ŁYŻ tając reprezentantów władz, spor
Bielski
1
J.
Mazgaj,
sekretarz
niałą
krytf
halę
pływacką,
obecnie
wicem istrzynią jej koleżanka klu
NOWY SĄCZ CHCE TWORZYĆ
Wax-zytikl feast, M, Słowik),
czyni się starania o wybudowanie WIARZY przybyli też do Krynicy towców itd. na otwarciu turnieju
bowa Bielecka. Wyższość tych za
na specjalny obóz sędziowie hoke wzniósł na zakończenie okrzyk:
PObOKR^G PIŁKARSKI
skarbnik
mgr.
Płarzowskl
(cast,
sztucznego
lodowiska!
wodniczek nad pozostałymi opiera
jowi. Przybyli w liczbie 29, by za „Witam wreszcie i kibiców, bez któ
J. Jakubiec), kier, sekcji p. n. Wśród działaczy sportowych Nowe
POGROM
KTH
przez
Sparte
nie
się przede wszystkim na rutynie,
poznać się z nowymi przepisami, po tych żaden klub utrzymać się nie
Sącza powstał projekt utworzenia
J. Madej, feast, mgr. Dyba), go
którą zwycięskie ping-pongistkl
podokręgu piłkarskiego, który obej wystawia budującego świadectwa dyskutować na ich temat, uzgodnić może!“
kierownik drużyn młodszych K. mowałby
rejony: limanowski, gorlic naszym hokeistom, którzy na lodzie poglądy itd, Wykłady prowadził pre
nabyły już w latach przedwojen
WYNIKIEM turnieju krynickiego
Jaglane, kier, sekcji artystycznej ki 1 nowosądecki.
znajdują się od listopada z uwagi zes Michalik. W turnieju sędziowa jest zaproszenie do Preszowa Cranych. W tej chwili nie posiadają
Projekt
ten
powstał
w
związku
z
du
mgr.
J,
Wójcik,
gospodarz
H.
na
doskonałe
dotąd
warunki
lodo

już one dawnej formy, jednak do
no już w myśl nowych przepisów, covH i KTH. Nasi hokeiści mają ro
odległościami tych terenów od
Tokarski, feast. Klieiewü»), człon iymi
skonała kondycja /pozwala nadal
ośrodków sportowych, do których do we w Krynicy. W przeciwieństwie przy czym najlepszym ich interpre zegrać mecz jeszcze w styczniu
kowie
aareądu:
J.
Chtnielek,
J.
tychczas należały tj. do Przemyśla, do tego Sparta była podobno na ta tatorem na tafli okazał się ...Wacek względnie w lutym.
zwyciężać CŁórkowakiej, która brak
Zając, Wreeániak, Grzywa, Jar Rzeszowa, czy Tarnowa. Ogółem w fli dopiero... 4 razy.
hackhemdu musi stale nadrabiać
Kuchar. Zdobył sobie podczas meLeon Kaźmier czak
powyższym terenie znajduje się 13
icubiec
II,
Krówka
i
Wł.
Flanek,
szybkością, a w tej żadna z mło
towarzystw sportowych.
HOKEIŚCI SŁOWACCY w czasie
Komisja
Rewizyjna:
mgr.
J.
Ja

dych zawodniczek jeszcze jej nie
Dzieje dotychczasowych mistrzostw
meczu dawali nieraz wyraz swemu
kubiec, Ślusarek T„ J. Wożniak, I ostatniej cliwli
dorównała.
niezadowoleniu z okazji wydawa
zastępcy R. Hora». St. Fiaska,
nia werdyktów przez sędziego me
Z pozostałych uczestniczek kilka
Radwan.
Wieczysta
czu KTH — Spąrta. Słyszało się Sta
tylko "rutyną ustępują mistrzyni,
i projekt rozgrywek tegorocznych
łe uwagi „to wolno“ it'd. Tłumaczo
techniką dorównując jej w zupeł
Narciarstwo
Obok
ekstraklasy
i drugiej ligi pił W r. 1932-33 tytułem mistrzowskim
no
następnie,
że
sędziowie
nasi
sę

ności. Na pierwszy plan wysuwa
mistrzem
karskiej, obok ligi piłki wodnej, pił podzieliły się dwa zespoły: Legia
dziują źle. Przede wszystkim cho ki koszykowej, ligi saczypiorniaka, (W-wa) i Pogoń (Lwów). Pq szeregu
pię Janiszewska i Kubalianke z MISTRZOSTWA NARCIARSKIE III
a
dziło o przepis, w którym mowa, tenisowej, bokserskiej i ligi żużlowej nierostrzygniętych spotkaniach,
Cracovii i Wiśniewska z Moście, KRAKOWSKIEGO OKRĘGU PZN,
powołana została do życia w ub. r. których ostatnie trwało ponad 3 go
krakowskiej
ki.
A
że gracz klęczący względnie nawet ,liga
Janiszewskiej niezbyt szczęśliwie =■ Mistrzostwa narciarskie Oler, Kra
hokejowa, która za kijka dni dziny i zakończyło się wynikiem 0:0.
leżący na lodzie, może strzelać (na przystąpi
wypadły niedzielne spotkanie, po kowskiego odbędą się w Suchej, przy
do pierwszych rozgrywek władze hokejowe uznały obie druży
ny za równorzędne, przyznając i
wet zdobyć bramkę). W czasie kon w historii hokeja polskiego.
w piłce nożne]
nieważ brak opanowania nie po czym konkurs skoków rozegrany zo
stanie
na
nowowybudowanej
skoczni
Tegoroczne
mistrzostwa hokejowe jednej i drugiej tytuł mistrza Polski.
ferencji nad lwami turnieju doszło .Polski będą Xin
zwalał jej wykończyć poszczegól SN ZZK Sucha.
z kolei zmaganiami W następnych latach mistrzostwo
nych zagrań, jednak talent jej jest Program przedstawia się następu
KRAKOW (tel). Ostatni komu do generalnej dyskusji między de- \o zaszczytny tjjtuł mistnza. Pierw
w r. 1»13-34 — AZS Poznań,
niezaprzeczony. Kuba’.enka stoczy jąco: 21. hm. — bieg zjazdowy otwar nikat KOZPN przynosi między in legatami słowackimi (m. in. red. szych pięć kolejnych tytułów zdo «dobyły:
1934-35 — Czarni Lwów, 1936-37 — Cra
warszawski AZS.
ła najciekawszą walkę dnie z mi ty i do komb. dla pań 1 panów; 22 nymi weryfikacje zawodów mi Guz Argaj z Bratysławy) a preze był
covia
i
w
r. 1937-38 — Dąb Katowice.
Oto
zestawienie
turniejów
finało

— slalom otw. 1 do komb. dla
A oto krótki bilans powojennych
strzynią, prowadząc w 1 secie, ustę bm.
pań i panów; 23 bm. — konkurs sko strzowskich w piłce nożnej w kl. sem naszych sędziów Michalikiem, wych w tym okresie:
zmagań:
że żle interpretujemy postanowie 1926-27 — pierwsze mistrzostwa Pol
pując w 2 pozostałych. Miłą niespo ków otwarty i do kombinacji; 24 bm. A, a mianowicie:
ski rozegrane w Zakopanem. Za AZS 1945-46 — w KRAKOWIE. Mistrzo
deiamkę sprawiły zawodniczki Mo — biegi płaskie w konk. otw. i do
Wieczysta — Wisła I b 3:0 v. o. nia międzynarodowej federacji. O- Warszawa uplasowały się według ko stwo
komb.
Cracovia, wicemistrzo
gólna
dyskusja
zakończyła
się
jed

ście. Postanowiły one zawstydzić
Warszawskie Towarzystwo stwo zdobyła
L1CS., ł. Site Glszowlec, 4. Łe
Mistrzostwa rozegrane zostaną we Spotkanie to przyniosło zwycięski nak stwierdzeniem: Polacy mają lejności:
Łyżwiarzy,
Pogoń
Lwów
i
Klub
łyż

inne krakowskie kluby zajmując 3 wszystkich
chta
Poznań,
kategoriach juniorów i se wynik Wiśle w stosunku 1:0. Ze
m w mistrzostwach przez Wiśniew niorów. Pracami przygotowawczymi względu jednak na udział w grze rację! Sędzia Michalik zdołał prze- wiarzy Poznań.
- w ŁODZI. W turnieju W1
1827-28 — w ZAKOPANEM. Mistrzem .1946-47
ską. Cztery ostatnie Dudek, Pgłka, zajmuje się SN ZZK Sucha.
(Kraków) zajęła .pierwsze:'-miejsce
Łyki, który w pierwszej drużynie
został ponownie AZS Warszawa wi zła
przed
Cracovia,
LKS i LecMą (Po
Kadłucizka i Biernacka będą mu- Termin zgłoszeń do mistrzostw u- rozegrał więcej niż 1/3 spotkań
cemistrzem Legia W-wa (dawne War znań). Wobec jednak
pływa we czwartek 13 stycznia b. r.
równej Ilości
szewskie Towarzystwo Łyżwiarzy), 3. punktów zdobytych przez
siały jeszcze popracować nad szyb godz.
2C. W mistrzostwach udział przyznano v. o. na korzyść Wie
Cracovię i
Tym samym nastąpiły zmiany Toruński KS, 4. Pogoń Lwów, 5. AZS Wisłę doszło do jeszcze jednego,
kością, techniką i stylem, aby do brać mogą zawodnicy potwierdzeni czystej.
de
Wilno.
na końcu tabeli:
orzez Komisję Sportową P. Z. N. naj
cydującego
spotkania,
w
Krakowie
równać koleżankom.
— w KRYNICY. Poraź trze
później 10 stycznia br. Zgłoszenia
Cracovia Ib — Zwierzyniecki
13. Tarnovia Ib 11 7 15:25 ci162S-2»
które
zakończyło
się
zwycięstwem
mistrzostwo zdobył AZS W-wa
Kobiecy tenis stołowy w Krako przyjmuje Zarząd m Krakowskiego 3:0 v. o. z powodu zdekompleto
14. Wisła I b
12 5 16:27 przed Pogonią (Lwów), Legią (W-wa), Cracovii 4:3 (0:0; 3:0, 1:3) 1 przyniosło
P. Z. N., Kraków, ul. Mani
jej tym samym ponownie tytuł mi
wie rozpoczyna dopiero swą dzia Okręgu
wania drużyny Zwierzynieckiego.
Na stronie 6 praedsutawiamy TKS, AZS Wilno.
festu Lipcowego 27, parter.
1929-30 — w KRYNICY. Mistrz: AZS strza.
łalność i w tej chwili poziom jego
Z tego powodu nastąpiły prze Szczakowiankę jako mistrza ki. A W-wa.
wicemistrz: Pogoń tLwów), 3. Tylko dwukrotnie nie odbyły się mi
nie może się jeszcze równać z taki CRACOVIA ORGANIZUJE MŁO
sunięcia w tabeli. Mistrzem zosta KOZPN, Artykuł ten nie stracił Legia W-wa, 4. Cracovia.
strzostwa Polski. W r. 1935-36 roze
DZIEŻ NARCIARSKĄ
ml ośrodkami, jak Śląsk czy Wro
ła Wieczysta, mając 10 gier, 17 jednak m aktualności gdyż przed 1930-31 — W KATOWICACH. Piąty grano jedynie mistrzostwa okręgowe,
Sekcja narciarska ZKS Cracovia or pkt. i 21:6 st. br. przed Szczako- stawia sytuację tuż po zakończe raz z kolei mistrzostwo zdobył AZS w r. 1947-48 wobec złych warunków
cław. Zorganizowanie pierwszych ganlzuje
bieżącym sezonie, specjał
W-wa przed Legią (W-wa), AZS Po atmosferycznych 1 w związku z przy
mistrzostw jest wielkim krokiem ne grupy wwyszkoleniowe
dla młodzie wianką 12 gier, 16 pkt. 20:8 st. br. niu mistrzostw.
znań i Pogonią (Lwów).
gotowaniami przedolimpijskimi za
naprzód, który zachęci zawodnicz ży płci obojga, od lat 12 do 14 oraz
granicą zrezygnowano z przeprowa
amMBMinnaHi dzania zawodów mistrzowskich.
ki do dalszej intensywnej pracy, a dla Juniorów i Juniorek od lat 15 do
18,
pod
kierunkiem
fachowych
in

garażem spopularyzuje ten sport struktorów. Przewidziane są specjal
Program Xin mistrzostw Polski
Nowy
Rok
w
Karpaczu
przedstawia się następująco: ।
wśród młodzieży żeńskiej. Nieste ne obozy narciarskie na Bukowinie.
Informacji
udziela
i
wpisy
przyjmu
3 lub 9 stycznia br.: I rundą: w gr.
ty, KOZTS nić rozporządza wła
Sekretariat Sekcji, ul. Smoleńsk
A: Pomorzanin — Cracovia. B: Siła
snym lokalem, zorganizował zawo je
16, w środy i w piątki w godz. od 19
(Glszowlec) — -Lechła (Gdańsk), C: Wi
dy w sali Dębnickiego KS, co nie do 21.
W ostatnich dniach grudnie za
Pełno tu dzieci na saneczkach, Wczasów Pracowniczych KCZZ w ała (Kraków) — Gwardia (Bydgoszcz),
pozwoliło zaprosić -yiększej liczby W tych samych dniach i godzinach znaczył się wyraźny duży ruch tu które zjeżdżają z dużą wprawą i prześlicznym domku przy ul. Obroń D: Len (Wałbrzych) — Baildon (Kato
E: Polonia (Bytom) — Legia
publiczności. Mamy jednak nadzie Sekretariat przyjmuje wpisy nowych rystyczny na' linii Wrocław — Je brawurą z mniejszych lub więk ców, prawie cały ze szkła. Ciągle wice),
(Warszawa). F: LKS — KKS (Mysło
i zawodników oraz załat
ję, że przy pomocy kompetentnych członków
lenia
Góra.
Wczasowicze,
różne
wy

wia wszelkie formalności związane z
szych pagórków. Starsi na różnego tu ktoś wpada, prosi o informację, wice), G: AZS (Lublin) — Piast (Cie
władz, sytuacja pod tym względem przynależnością do Polskiego Związ cieczki i grupy młodzieży ze wszyst typu sankach pędzą z góry, nierzad o pomoc w zakwaterowaniu, jak się szyn), H: Slemianowlczanka KTH
(gospodarze na pierwszym
ku
Narciarskiego
(legitymacje,
nalep
się zmieni już w tym roku na lep kl). Dla młodzieży studiującej prze kich stron Polski zapełniały pocią ko na sankach typu sportowego. urządzić, jeśli się przybyło na pa (Krynica)
miejscu).
sze.
16 lub 16 bm.: rewanżowe spotkania
widziane są znaczne ulgi w opłatach. gi, zdążające w kierunku Karpacze Wydije się, że w Karpaczu sport rę dni bez skierowania, itp.
I rundy.
1 Szklarskiej Poręby. W dzień syl- saneczkarski cieszy się dużym poMistrzostwa pań rozegrane zosta
KURSY
Właśnie kiedy rozmawiałem z b. 22 lub 23 bm.: spotkania półfinało
westrowy
na
stacji
w
Karpaczu
wy

wodzer’em, ze względu na doskona. uprzejmym
ły systemem każdy i każdym. Ta DLA SĘDZIÓW NARCIARSKICH
kierownikiem
Ob. we. Zmierzą się ze Sobą zwycięzcy;
bela po ukończeniu rozgrywek III Krakowkl Okręg PZN organizu sypał się las nart. Spojrzeliśmy z łe warunki terenowe i na możliwo Jaśkiewiczem weszła do pokoju mło D — H. G — B, A — F ;C — E.
29 lub 30 bm.: spotkania rewanżo
niepokojem
na
drogę,
w
góry.
Op

przedstawia się następująco:
ści uprawienia saneczkarstwa naje od 10 do 14 stycznia br. kurs dla
sędziów narciarskich. Wykłady odby tymiści krzyknęli z radością „Jest wet przy stosunkowo małych opa- da panienka w czapce studenckiej we.
Górkowska (Ległą)
16:1 wać się będą w świetlicy Woj. Urz. śnieg“. Pesymiści zauważyli, że
i już od progu zawołała „dziękuję 1. 2 1 3 lutego br.: rozgrywki finało
We, które przeprowadzone będą sy
Fiz., ul. Manifestu Lipcowego śnieg pokrył ziemię tylko cienką dach śnieżnych.
Bielecka (Legia)
7
14:3 Kult.
za śliczny pokój“.
stemem ..każdy i każdym" pomiędzy
27.
w
godz.
13
—
21.
Nowy Rok rozpoczął się w KarWiśniewska (Moścke)
S
10:10
półfinałów.
warstwą,
że
czerń
ziemi
przeziera
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje
Przybyłe z Warszawy, jest stu zwycięzcami
paczu
pod
niewesołymi
auspicjami.
Kubalanka (Cracovia)
i
9:8 Sekretariat
Drużyny, które odgadną w I run
SN ZKS Cracovia, ul. zbyt widocznie, a w górach wpraw
Dudek (Cracovia)
4
8:10 Smoleńsk 1«, w środę i piątek od dzie leżą tu i ówdzie grube płach Od rana silny wiatr, który rozwiał dentką Wydziału Pol. Społeczn. i dzie i w półfinale rozgrywać będą w
Palka (Mościce)
nie tyiko resztki śniegu, ale i nu pracuje w Powsz. Domu Towaro tym sam terminie zawody o dalsze
3
9:11 godz. 19 — 21.
ty śniegu, ele szara zieleń lasów i dzicie
narciarzy. Bardziej zapaleni wym. Specjalnie prosiła o wczasy miejsca.
Janiszewska (Cracovia)
3
8:11
polan
przeważa.
Sprawy
koszykówki
Biernacka (Legia)
ruszyli z nartami na ramlen'u w w Karpaczu. Koszta pobytu 14-dnio
3
5:13
Karlin czka (Cracovia)
0
1:16
Na drodze wiodącej ze stacji do góry, najliczniej oczywiście mło wego wynoszą wraz z przejazdem RZYM (teł.). W lidze włoskiej uzys
Pierwsza runda mistrzostw ligi miasta, sznur sanek i saneczek. Kaź dzież. Widziałem, jak z rozmaitych 1.860 zł. Jedyne jej zmartwienie to kano w niedzielę następujące wy
Mistrzostw
Barl — Livorno 1:1. Genova —
koszykowej w sezonie 1948/49 dla dy ładuje się jak może, w ostate punktów wychodziły grupy dziew brak śniegu. Podaje nazwisko, na niki:
Modena 1:0, Lucehese — Bologna IM,
krakowskich koszykarzy AZS i czności narty na plecy i ruszamy. cząt i chłopców pod przewodnic żywe się Ozimek Zofia. Od kiero- Palermo — Padova 1:0, Tries tina —
drużynowe
Wisły nie przedstawia się nad Słońce raczy nas swymi promienia twem wychowawców I trenerów. wnika Fund. Wczasów otrzymuje Internationale 2:0, Roma — Atalanta
zwyczajnie. AZS jest w tabeli 3 mi zbyt szczodrze, nie podoba nam Wszyscy roześmiani i opaleni szli wyczerpujące Informacje. Karpacz 1:0.Czoło tabeli nie uległo większym
Wobec przyśpieszenie terminu od końca, wyprzedzając Zgodę i się jednak lekki cieplutki wiaterek, równym marszem ze śpiewem, ku przygotowany jest obecnie na przy zmianom i w dalszym ciągu prowa
jęcie 2.157 osób w ramach wcza- dzi Genova. *
indywidualnych mistrzostw okr. Wisłę. Natomiast ta ostatnia, zwiastujący odwilż. Na razie stara terenom, gdzie bielił się śnieg.
krakowskiego w tenisie stołowym która zawsze należała do najlep my się nie myśleć o niczym, co
Kwatery młodzieży szkolnej Ku sów. Ponadto są zarezerwowane WIEDEN (tel.). Międzypaństwowy ko
półfinałowy mecz w tenisie
zakończenie
drużynowych
mi szych zespołów koszykowych w mogłoby zamącić naszą radość. ratorium Okr. Szkolnego Wrocław miejsca dla gości, Przyjeżdżający biecy
stołowym o puchar Europy pomiędzy
strzostw w poszczególnych klasach Polsce, sygnalizowała już w ub. Wszyscy cieszą się perspektywą spę skiego przebywającej tu na kursach bez skierowania ne przeciąg paru Austrią
1 Węgrami przyniósł zwycię
natrafiło na trudności. Ukończono sezonie spadek formy, a obecnie dzenie paru dni w górach, nie li narciarskich, w Domu PCK. ślicz dni płacą dziennie po 500 zł. o ile ‘wo Węgierkom 3:5.
jedynie w terminie mistrzostwa w przedstawia się jeszcze słabiej i cząc się nawet z możliwościami ka- nie położonym, są idealne. W pobli. są członkami Zw. Zawad. Przecięt ANKARA (Teł.) Piłkarska drużyna
Wiednia „Austria", rozegrała w Ab
kVA. Na I miejscu uplasowała się zajmuje ostatnie mało zaszczytne prysów natury.
żu domu PCK. znajduje się lodo nie dziennie przybywa ponad 100
karze towarzyskie spotkanie e
Cracovia bez straty punktu. Nie miejsce.
wisko przy wodospadzie, które mi osób. Ośrodek Wczasów w Karpa
miejscową drużyną Denlsfor, wy
spodzianką jest zajęcie III miejsca
Dorobek AZS to dwa zwycięst Rozglądam się po Karpaczu, Sli- mo odwilży zgromadziło sporo łyż czu rozporządza 25 gospodarstwami
grywając 4:0.
wa:
nad
Zgodą
36:25
i
Wisłą
29:25,
cznie
tu.
Wokół
góry
ciągną
ZURYCH
(Tel.) siódme spotkanie
się
przez chrzanowski HKS, z równą
wiarzy. Jest to młodzież zrzeszona liczącymi 69 domów wypoczynko
drużyny Czechosłowa
liczbą punktów z silnymi Grobla Wisła odniosła jedynie jedno zwy kilkoma pasami, nad którymi kró w ZMP. przybyła do Karpacza na wych. Ruch turystyczny zapowiada .mistrzowskiej
cji LTC Praga odbyło się w Lozan
mi, oraz ostatnie zwycięstwo Tar- cięstwo nad Zgodą 33:29. Jest to luje Śnieżka, pełna słońca 1 śniegu. kurs. łyżwiarski i trenuje tu pod się dobrze.
nie, gdzie goście pokonali representaDrogi i ścieżki wyrąbane niemal kierunkiem Instruktora Komeluka.
clę miasta 12:2 (4:0. 7:1. 1:1).
novti nad Groblami, które me za b. niewiele.
pewnione miejsce w kl. A.
Obecnie nadchodzi II runda. wśród lasu, wiją się licznymi ser Przybyła również do Karpacza gru Dla wczasowiczów organizuje się PRAGA. W międzymiastowych nawo,
dniach łyżwiarskich w jeźdele szyb
W kl. B prowadzą nadal bez po Obie drużyny krakowskie będą pentynami w górę. Gęsto rozsiane pa łyżwiarzy z całej Polski na obóz kursy narciarskie, łyżwiarskie 1 zeklej panów Praga — Budapeszt —
rażki Cracovia II ¡ Wawel. Ostat miały duże szanse poprawienia domy wypoczynkowe mogą pomie kondycyjny przed mistrzostwami wody seneczkarskie, tym samym
Wiedeń, jakie odbyły się w Pra
dze,, zwyciężył Budapeszt (57 punk
nie wyniki do niedzieli 2 bm. swych słabych lokat, chociażby z ścić sporo turystów i wczasowi Polski, które odbędą się tutaj na zbliża się szerokie rzesze ludzi
tów), przed Pragą (27 pkt.i i Wie
włącznie są następujące: Cracovia tego względu, że przez cały sty czów. Gdzie spojrzeć, wszędzie zja Małym Stawie w dniach 15 i 16 sty pracy do sportów zimowych.
dniem (zero punktów). Najlepszym
II — Zwierzyniecki 7:2, Garbar czeń rozgrywały będą spotkania zdy saneczkowe, najczęściej impro cznia.
z zawodników był Węgier Pajor
Jest to. ____
jedna ,z wielu dróg__prozdobywca pierwszych miejsc w je»
nie II — Społem II 8:3, Nadwiślen u siebie" w Krakowie. Własne bo wizowane przez najmłodszych węza
W dolnej partii Karpacza znajdu wadząca do upowszechnienia kul
dzle na 500 mtr. 5.000 mtr., 1.568
— Prądniczanka II 7:2. Borek — isko jest ważnym czynnikiem. sowiczów.
je się punkt rozdzielczy Funduszu tury ftayicznej,
Zb. S.
mtr. 1 10.000 mtr.
Pierwsze

mistrzostwa

SPORT l WCZASY &1. IMS B. -- NR ~ (136) — 8TK. 2

pań

Jeśli oble poprawią dyspozycję
strzałową, będą mogły zbierać
cenne l punkty.
Pierwszym,, gościem w Krako
wie będzie Warta 8 i 9 bm., zaś
15 i 16 bm. ZZK, 22 i 23 bm.
YMCA, 29 i 30 bm. TUR.
Obie drużyny przygotowują się
do tych spotkań starannie. W Wi
śle kilku młodych koszykarzy w
oparciu o starszych z pewnością
postara się o opuszczenie przez
nią ostatniego miejsca, (t)

eeeeeeee®@e@e®eeeeee»e
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Bilans

szybownictwa

Czechosłowacja

w szachach

Rzadko która gałąź sportu poiákiego może poszczycić się takim
żywiołowym dynamizmem, jak
szybownictwo. To szybownictwo,
którego uprawianie — oprócz
wysokich kosztów ■
wymaga
close długiego okresu szkolenia,
a także rozwiniętej produkcji
drogiego i bynajmniej nie pry
mitywnego sprzętu!
Przypomnijmy sobie: przed
wojną byliśmy w szybownictwie
Potęgą w skali światowej — je-,
dna szósta ogólnej ilości pilotów
wyczynowych, zarejestrowanych
przez międzynarodową organiza
cję ISTUS w r. 1933, to Polacy.
Z tej pięknej przeszłości w r. 1945
pozostały jednak tylko wspom
nienia. Wojna uderzyła boleśnie
polskie szybownictwo w dwóch
najważniejszych punktach: zdzie
siątkowała i rozproszyła wyszko
lonych pilotów i przyniosła zu
pełną zagładę szybowcom (z 2000
posiadanych w r. 1939 można by.lo w r. 1945 wyremontować zale
dwie 2). Kto sobie wówczas uprzy
fomnil, że pełne wyszkolenie su
rowego kandydata aż do kwalifi
kacji pilota wyczynowego trwa
przeciętnie 2 — 4 sezony, że za
projektowanie szybowca wymaga
długiej j żmudnej pracy zespołu
konstruktorów, zaś produkcja
masowa zależy od posiadania sze
regu półfabrykatów najwyższej
' jakości (sklejka, specjalne kleje,
płótno lotnicze, cellon, lakiery),
mógł śmiało przesądzić los nasze
go szybownictwa na długie lata...
A jednak... lecz nie uprzedzaj
my wypadków i przejdźmy po
krótce kolejne fazy odbudowy:
Rok 1945 — okres zabezpiecza
nia tu i ówdzie poniewierającego

dego, kto tylko zechce. Aeroklu
by i szkoły szybowcowe coraz
częściej notują efektowne wy
czyny sportowe.
Czas na wielkie równanie sił:
krajowe zawody szybowcowe!
Odbywają się one w czerwcu na
nowozbudowanym
szybowisku
Zar nad zaporą w Porąbce. Udział
w nich biorą prócz zawodników
polskich także trzej piloci cze
chosłowaccy. Jak w „najlep
szych“ przedwojennych czasach
upływają dwa tygodnie zmagań
wybranych 25 asów, w lotach na
wysokość, szybkość i odległość
przelotu. Zakończenie to praw
dziwy triumf: nie pilota-zwycięzcy, lecz triumf odrodzonego szy
bownictwa polskiego, które znów
krzepko stanęło na nogach.
Osobna karta rozwojowa — to
dzieje zeszłorocznych rekordów
szybowcowych. Poprzedziła ich
serię nieco niefortunna przygoda
Zientka, który 1 kwietnia rozbił
się w nocy na szybowisku Zar w
19 godzinie lotu (nie ponosząc
zresztą żadnego szwanku), pod
czas próby pobicia rekordu dłu
gotrwałości lotu. Do rekordu
brakło 5 godzin. Nie zraził się
tym
niepowodzeniem
kolegi
Adamski, który w cztery dni póź
niej ustalił tam rekord długo
trwałości lotu z pasażerem — 11
godz. 54 min, lepszy od przed
wojennego o całe 50 min.
W czerwcu w czasie zawodów,
jako jedno zadanie regulaminowe
wyznaczono lot na szybkość z Ża
ru nad Czantorią i z powrotem
(odległość 2 X 27 km). Prawie
wszyscy wykonali to zadanie,
również dwie zawodniczki, Modlibowska i Kempówna. Przez

Fragment z zawodów szybowcowych na Żarze. Na pierwszym planie
czeska; „Ważka’1.
się sprzętu poniemieckiego, z. re przypadek zauważono, że loty ich,
guły w jak najgorszym stanie. I to pierwsze w Polsce przeloty
Latania mało.
docelowe powrotne, wykonane
Rok 1946 — intensywna praca przez pilotki. Jedna z nich usta
nad odremontowaniem sprzętu liła zatem rekord — przyznano
poniemieckiego „stawia na nogi“ go Kempów nie jako pierwszej.
kilkaset maszyn. W sam rac to Ten przypadkowy rekord otwiera
dobre na początek. Kilkanaście długą serię dalszych, zupełnie już
szkół szybowcowych rozpoczyna poważnych rekordów Kempówny.
normalną pracę wyszkoleniową.
11 lip ca startuje na Żarze dwuLatanie wyczynowe na razie w miejscówka Żóraw. Leci Kempowijakach.
pówna z pasażerką PrzymanowRok 1947 — szkolenie idzie peł sfcą, która leci na szybowcu po
ną parą, choć sprzętu coraz mniej. raz pierwszy w życiu. Osiągają
Tu i ówdzie w aeroklubach ru czas 10 godz. 31 min. i wysokość
szają z martwego punktu loty 2065 m — dwa rekordy kobiece.
wyczynowe. W Bielsku pilot PuW kilka dni później Irena
zej zdobywa pierwszą w Polsce Kempówna bije na „Musze“ ko
złotą odznakę szybowcową, wy biecy rekord wysokości w klasie
konując przelot 360 km oraz lot jednomiejscówek — 2629 m.
na wysokość przeszło 3000 m
Tydzień przerwy — zaledwie
(ogółem wydano na świeciie ok.
50 takich odznak). Padają dwa zdołała wypocząć wytrwała pa
rekordy wysokości: Jasińskiego sażerka — znów dwa rekordy na
3660 m i Zientka (na dwunrej- dwumiejscówce. 14 godz. 22 min.
znanej nam już załogi — to no
scówce) 2430 m.
wy rekord i to nie tylko kobiecy
Pierwszy nowy polski szybo — lepszy jest od rekordu Adam
wiec opuszcza w maju warsztaty skiego z wiosny!
Instytutu Szybowcowego w Biel
Te druzgocące . sukcesy przed
sku. To wyczynówka IS-1, Sęp.
W czerwcu dołączają się do niego stawicielek płci pięknej w tabeli
dalsze: szkolny IS-3, ABC (proto rekordów prowokują do czynu
typ) oraz 5 zrekonstruowanych pilotów. 13 września Zientek oSalamander (typ przedwojenny). siąga z pasażerem Hrabykiem
Już w sierpniu Sęp odnosi szereg wysokość 2630 m, bijąc swój wła
sukcesów na międzynarodowych sny zeszłoroczny rekord o 200 m.
zawodach w Szwajcarii (8 miej 18 października ten sam pilot od
sce w ogólnéFfclasyfikacji, 1 miej biera Kempównie rekord długo
trwałości, latając z pasażerem
sce w jednej z konkurencji)!
Żurakowskim 23 godz., 51 min.
Lecz jakość to w szybownic Wydaje się, że to ostatni rekord
twie nie wszystko. O mocnej po w tym roku, przecież sezon się
zycji w skali światowej decyduje kończy, Biuro Aeroklubu RP i
ilość posiadanych szybowców, tak ma już pełne ręce roboty z tą
ilość pilotów odpowiedniej klasy, powodzią wniosków o przyznanie
wreszcie ilość wylatanych godzin, rekordu!
jako miara natężenia latania.
Los chce inaczej: 6 grudnia
W tej dziedzinie dopiero rok Kempówna wznosi się w Jeleniej
1948 przynosi zasadniczy postęp. Górze na wysokość 5,5 tys. m. n.
Z wiosną warsztaty IS wypusz p. m., z czego 4000 uzyskuje po
czają drugi prototyp wyczynowy odczepieniu się od samolotu ho
IS-2, Mucha oraz serię 5 Sępów. lującego (reportaż z tego lotu za
Już na nie czekają niecierpliwe mieściliśmy w numerze świątecz
rzesze młodych podszkolonych nym — przyp. red.). Do ARP pły
wyczynowców i garstka przed nie ostatni meldunek.
wojennych weteranów. Wzrasta
Dopiero teraz można sporządzić
nasilenie akcji wyszkoleniowej:
to Służba Polsce uczy latać każ- bilans. Bilans pod każdym wzglę-

dem dodatni. Bo oto: w r. 1947
wylatano ogółem ok. 2000 godzin,
zaś w r. 1948 przeszło 5000 godzin,
w r. 1947 wydano 10 srebrnych
i jedną złotą odznakę szybowco
wą — w r. 1948 — 26 srebrnych
i 2 złote, w r. 1947 zanotowano
dwie zmiany w tabeli rekordów,
w r. 1948 aż 11 zmian, w r. 1948
przeprowadzono pierwsze po woj
nie zawody szybowcowe, w r.
1947 wyprodukowano ogółem 17
szybowców, w r. 1948 nie mniej
niż 111. Będzie miała na czym la
tać młodzież Polski Ludowej w
r. 1949!
O CZYM JESZCZE NIE WSZY
SCY WIEDZĄ
W warsztatach szybowcowych
w całej Polsce tętni praca. Nowa
produkcja i akcja remontów postawią na wiosnę dziesiątki dalszych maszyn na starcie do nowych zadań. W nadchodzącym
sezonie wyniki i osiągnięcia ze
szłoroczne muszą być i będą po
dwojone!
Szkolenie będzie nadal prowa
dziła „Służba Polsce“. Rezultaty
jej zeszłorocznej pracy pozwala
ją się spodziewać, że plan szko
lenia będzie spełniony.
A sport szybowcowy? — to po
le działania sieci aeroklubów. Już
dzisiaj w Aeroklubie RP, naczel
nym ośrodku dyspozycyjnym
sportu szybowcowego, dyskutuje
się możliwości dalszego ożywie
nia akcji latania wyczynowego. Z
wiosną będą przeprowadzone in
tensywne treningi eliminacyjne
dla kandydatów na udział w za
wodach krajowych. Zaawanso
wani piloci przejdą przy tej oka
zji przeszkolenie w ślepym pilo
tażu, niezbędne dla wykonywania
lotów wysokościowych w chmu
rach.
Prawdziwy przełom projekto
wany jest w dziedzinie naszych
kontaktów z szybownikami in
nych państw. Dla przeprowadze
nia studiów porównawczych i
zdobycia nowych doświadczeń
zorganizowane będą ekipy wy
mienne. M. in. prowadzone są
rozmowy na temat wyjazdu ta
kiej ekipy na słynne szybowisko
radzieckie Koktebel na Krymie.
Podobna ekipa radziecka spędzi
łaby odpowiedni okres czasu na
Żarze.
Nasi piloci wyczynowi otrzy
mają specjalne paszporty, upraw
niające ich do przelatywania gra
nicy czechosłowackiej. Nie po
wtórzy się ostra nagana, której
udzielono w r. ub. trójce naszych
pilotów za przelot z Żaru do Wie
dnia bez zezwolenia!
W maju odbędą się u nas mię
dzynarodowe zawody szybowco
we. Przewiduje się też udział pi
lotów polskich w zagranicznych
imprezach szybowcowych.
ADAM ZIENTEK %

W Katowicach odbył się pierwszy
oficjalny mecz szachowy Polska
— Czechosłowacja zorganizowa
ny przez Związki Zawodowe. Ro
zegrano dwa spotkania. Oba za
kończyły się wygraną gości w sto
sunku á:7.

Foltys — czołowy szachista Czecha.
Słowacji w meczu z Makarczykiem

Mistrz szachowy Polski, Makarczyk

Spotkanie Śliwa — Pachman
Fot. Cz. Datka

Zapaśniciwo

Z wielkim zapałem, choć w
„niewesołych“ warunkach trenu
ją zapaśnicy Pafawagu. Nie zra
ża to jednak młodych entuzja
stów ciężkiej atletyki. Przycho
dzą na treningi licznie, znajdu
jąc w sporcie odprężenie po cało
dziennym trudzie.
Sekcja Pafawagu liczy ponad
20 zarejestrowanych zawodników
i posiada dobrą ósemkę, która na
tegorocznych mistrzostwach za
paśniczych Dolnego Śląska zdo
była drużynowo pierwsze miej
sce, a indywidualnie 4 pierwsze,
3 drugie i 3 trzecie miejsca.
Występuje ona obecnie w na
stępującym składzie: waga kogu
cia — Smól, piórkowa — Wojewódka, lekka — Chomiczewski,
półśrednia — Majewicz, średnia
— Barłóg, półciężka — Krysmalski II, ciężka — Krysmalski I.
Prócz wymienionych zawodników
„wagoniarze“ mają jeszcze liczne
rezerwy. Klub nie zapomina tak
że o wychowaniu narybku.
Zawodników trenuje trzy razy
w tygodniu b. kilkakrotny mistrz
Polski — Rejniak.
Sekcja Pafawagu jest jeszcze
bardzo młoda. Założona w kwiet
niu br. potrzebuje większej opieki
i wsparcia finansowego. Założy
cielami jej byli obecny prezes
O. Z. A. — Surmiak i kpt. O. Z. A.
— Wachowicz, pełniący obecnie
funkcje kierownika.
Drugi klub wrocławski, ZKS
Metalowiec, znajduje się w nieco
lepszych warunkach, gdyż ma po.

Vilem Kropp — Ostrava

Opinie

zagranicznych fachowcom

o polskich hokeistach
i łyżwiarzach

Ostrawa, w styczniu.
Hokeiści polscy, którzy bawili
w Czechosłowacji na treningu mieli
niewielką zaledwie okazję do sko
sztowania dobrodziejstw ostrawskiego sztucznego lodowiska. Tru
dno powiedzieć, że w Ostrawie
sprzyjało im szczęście, choć sam
trening był w istocie udany i nie
ulega wątpliwości, że wzbogacił
umiejętności Polaków. Pech chciał
jednak, że zamówieni z góry trene
rzy międzynarodowi dr Slama i
prof. Bouzek nie mogąc się do
czekać drużyny polskiej, musieli
później wyjechać do Szwajcarii dla
wzmocnienia drużyny LTC Praga
w walkach o puchar Spenglers.
Wobec tego prowadzenie treningu
przypadło w udziale Błażkowi z
Ostravskiej Slavii i wytrawnemu
Vasatowi ze Sokoła Vitkowickich
Zelezaren. Obaj wywiązali się z za
dania bardzo dobrze, aczkolwiek
stary i doświadczony trener mię
dzynarodowy dr Slama, mógłby
jeszcze bardziej podnieść poziom
przygotowań.
W każdym razie dobrze zorganizowany i systematyczny trening
przyniósł Polakom bardzo dużo. Ta
nauka jakkolwiek tylko jednotygodniowa dała się zauważyć u każde
go poszczególnego gracza! Błędem
było jedynie to, że trening był
krótki.
Dziś konstatuję z satysfakcją to.
o czym pisałem w artykule na temat stadionu zimowego w Ostrawie
a mianowicie, że poziom umiejęt
ności hokeistów polskich podniesie
się raptownie tylko wówczas, gdy
da im się możność regularnego tre
ningu na sztucznym lodowisku. To
też dziś stwierdzam: ów tydzień
treningu pomógł wiele, ale trzy ty
godnie dokonałyby chyba cudów.
Analogiczną opinię wyraża także
coach zawodowej drużyny paryskiej
Racing Clubu, którego jeden z kie
rowników drużyny polskiej, red.
Hirschberg zdołał „namówić“ do
treningu. Coach Besson zobrazo
wawszy Polakom w ciągu jedno
godzinnego treningu szereg takty
cznych tajemnic tricków obron
nych, akcji napastniczej a także
kilka sposobów indywidualnego
prowadzenia krążka i jazdy —
oświadczył:
— Cóż od nich więcej żądać, sko
ro znajduję się na lodzie dopiero
po raz piąty?
I miał rację. Przekonali się zre
sztą o tym sami hokeiści następne
go dnia obserwując spotkanie
Ostravy z Racing Clubem, w któ
rym zwyciężyła Ostrava 6:4. Wynik

Wrocławia

parcie ze strony swych władz,
szczególnie ze strony kpt. Heisera.
Metalowcy mają poważne pla
ny na przyszłość. Dotychczasowa
świetlica jest za mała, więc za
mierzają wybudować nową na Q00
widzów.
%
Zespół składa się z 40 wyłącz
nie młodych zapaśników, których
trenuje eksmistrz Europy, Bart.
Najmłodszym zawodnikiem jest
piętnastoletni Rataj, a najstar
szym 35-letni Galiński.

Klub zamierza wysłać na mi
strzostwa Polski Duba ja i Patockiego. Organizatorem zapaśników
wśród metalowców był b. mistrz

Pomorza w wadze lekkiej — Pa
to cki, który pełni do dziś funkcję
kierownika.
Na mistrzostwach okręgowych
Dolnego Śląska dwa tytuły wicemistrzowskie dla Metalowca zdo
byli: Dubaj w muszej i Patocki
w średniej.
Warto dodać, że młody Dubaj
jest także przodownikiem pracy.
Metalowcy występują obecnie
w następującym składzie: waga
musza — Dubaj, kogucia — Woź
ny, piórkowa — Juźwin, lekka —
Chwastek, półśrednia — Leśniak,
średnia — Patocki, półciężka —
Kotlarz 1 ciężka — Galiński, naj
cięższy zawodnik okręgu wro
cławskiego ważący 110 kg. (h)

Zespół zapaśniczy Pa-fawagu we W rocławiu. Od lewej Tarnawski,
Chamiczeswki, Goloduszkiewicz, Wojewódka, Szmid,
Majewicz, Kołata i Krysmalski I.

ten mają zawodnicy Ostrawy do
zawdzięczenia przede wszystkim te
mu, że mieli możność kontynuowa
nia od jesieni regularnego treningu
i mieli okazję zmierzyć swe siły
z czołowymi drużynami zagrani
cznymi. Nie wątpimy, że w analo
gicznych warunkach to samo było
by, w Polsce. Dziś, kiedy reprezen
tacja Polski ulegnie pewnej re
organizacji na korzyść zawodników
młodszych, istnieją wszelkie wa
runki po temu, aby hokej polski
usadowił się na wysokim szczeblu
umiejętności. Ale przede wszystkim
musi tu być wypełniony jeden waż-

«i

Besson-coach Racingu, który udzie
lał wskazówek naszym hokeistom
w Ostrawie
ny warunek: własne sztuczne lodo
wisko! A następnie — częstsze spot
kania z drużynami zagranicznymi!
A teraz nieco o mistrzach
figurowej na lodzie. Figurowcy> w
szawscy Dąbrowska, Burszov^ych*
Staniszewski odbyli jednotyr^
wy trening pod kierunkiem/ ** * "
miłego i doświadczpiiego n
międzynarodową czechosłot/Sa
mistrza jazdy figurowej S?
Pragi. Ten jednotygodniowy
sprawił, że łyżwiarze polscy
jomili si§ i przyswoili sobie p«#*. .
wszystkie nieznane im dotąd nowo
czesne zasady tej sztuki.
Trener Sadilek napisał następują
cy komentarz o występie wspom
nianych łyżwiarzy polskich:
Na podstawie poczynionych ob
serwacji doszedłem do przekona
nia, że Polska w dziedzinie łyż
wiarstwa figurowego pozostaje
jeszcze w tyle. Łyżwiarze polscy
borykają się z nowymi zasadami
jazdy, opanowanymi już u nas
przez wielu zawodników. Łyżwia
rzom polskim trzeba dać dobrego
i doświadczonego instruktora, a
przede wszystkim możność odby
wania treningu na sztucznym lo
dowisku. Zaobserwowane usterki
mają swe źródło głównie w nie
dostatecznym treningu. Uważam,
że wychowanie narybku pod kie
runkiem doświadczonych instrukS
torów obznajomicinych z nowocae
snymi zasadami tej sztuk: pod
niesie podrzędną dziś formę spor
tu polskiego w dziedzinie łyżwiar
stwa figurowego.
Oto więżące opinie najbardziej
miarodajnych ekspertów o hokei
stach i łyżwiarzach polskich. Obec
nie po zakończeniu treningu w"
Ostrawie morał jest jasny i nie
dwuznaczny:
Polska musi mieć stadion zimo
wy, który odegra doniosłą rolę w
rozwoju wszystkich gałęzi sportu
zimowego. Polska musi postarać się
o wypróbowanego i doświadczonego
trenera dla hokeistów i łyżwiarzy.
Nie ulega najmniejszej wątpliwo
ści, że w tych warunkach hokeiści
i łyżwiarze polscy zdołają o niebo
podnieść swe umiejętności.
Vilem Kropp

SLĄSK — CZĘSTOCHOWA 8:1
W TENISIE STOŁOWYM
LUBLINIEC. W drugim swym me
czu na terenie Śląska reprezentacja
Częstochowy zmierzyła się w Lubliń
cu z reprezentacją Śląska. Mecz za
kończył się zdecydowanym zwycię
stwem ping-pongistów śląskich 3:1.
którzy utracili jedyny punkt na sku
tek porażki rezerwowego Pieronczyka z Brajtbartem. Wyniki (ping-ponglści Częstochowy na pierwszym
miejscu): Brajtbart — Kawczyk 0:3
(15:21. 18:21), Tomza — Widera 2:1
(22:20, 16:21, 11:21), Puralo — Otremba
0:2 (8:21. 14:21), Brajbart — Widera 1:2
(19:21. 23:21. 12:21), Toma—Otremba 0:2
(10:21. 12:21), Król — Kawczyk 0:2
(10:21. 12:21), Brajtbart — Pieronczyk
2:0 (21:15, 21:3). Tomza — Kawczyk
0:2 (15:21, 13:21), Król — Widera 0:2
(9:21, 7:21).
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Wczasy - narty

turystyka

(Tel.) W ostatnich dniach
Min. St. Skrzeszewski wśród wczasowiczów-narciarzy PARYŻ
wpłynęły do międzynarodowej fe
deracji piłkarskiej dalsze 4 zgło
szenia do piłkarskich mistrzostw
świata, które jak wiadomo odbędą
się w Brazylii w roku 1950, a to:
(Dokończenie ze str. 1)
i tyczne; ćwiczenia jazdy tereno- nister zbliżył się serdecznie do
Irlandii, USA, Syrii i Urugwaju.
wej i teorii narciarstwa. Prócz nauczycieli, omawiał wiele spraw
JO WICE (Teł.)
Następny
Karp, no i autor tej notatki, Le władz związkowych, w akcji po zarówno ideowych, jak i mate BUDZIE
mecz Finlandii w hokeju na lodzie
szka, który prowadzi metodykę mogło Kuratorium Okr. Szkolne rialnych, dotyczących nauczyciel
odbył się w Budziejowicach, gdzie
wycieczek narciarskich i jazdę go Krakowskiego (naczelnik Lu- stwa i brał czynny udział w im
wygrała ona z miejscowym Stadio
nem 5:4 (2:1, 2:2 1:1).
terenową. Nauczyciel z dalekiego socki, mgr Tęczowa) oraz Mini prezach wczasowych. Nauczycie
Prace“
organ Czecha sło roku liczba uzyskanych odznak prze zakątka, który nigdy nie widział
BERNO (tel.). W dalszym ciągu roz
le
wrócą
z
nowym
zasobem
sił
sterstwo
Oświaty.
grywek
-o mistrzostwo Szwajcarii
wackich Związków Zawodowych, kroczyła półtora miliona. Cyfry te nart, zapala się do nich fanatycz
uzyskano w ubiegłą niedzielę na
Dużo wysiłku organizacyjnego do pracy, unosząc głęboką wdzię
prowadzi ankietę „10 najlepszych świadczą najlepiej o umasowieniu nie, gdy pierwsze próby się uda włożył
stępujące wyniki: Davos — Monw sprawę mgr .Tan Bugaj czność dla okręgu Krak. Ż. N. P.,
ehoissi 3:1, HC BERN — Rot Weis
sportowców republiki“. Oto jedna ćwiczeń sportowych w Związku ły i sunie po kryształowo-puszy- ski, przew. Komisji Młodzieżo ob. Wardaka i Korzeniowskie
Basel 4:6. Arosa — Young sprin
stym
zboczu
wśród
powodzi
słoń

z odpowiedzi:
Radzieckim.
go, którzy rzucili śmiałą inicjaty
ters 5:5. Na czele tabeli znajduje
wej
PZN.
Wczasy
nauczycielskie
ca...
się nadal Basel przed HC Davos.
zaszczycili swą obecnością: ob. wę zimowych wczasów nauczy
„Odpowiadam na wasze tzapro • Sport albański w cyfrach wy
Taki nauczyciel potrafi potem minister Skrzeszewski i prezy cielskich.
szenie zestawienia naszych naj gląda naste.pująco: 550 klubów, zorganizować
szkole kół dent Krakowa Dobrowolski. MiLudwik Leszku IIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
lepszych sportowców. Do listy 24.000 czynnych zawodników, 44 ra ko narciarskiew i swej
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nizowane były w niej zapasy i W RZESZOWIE: spotkanie o wej
kowacki. który po otrzymaniu zwol trek i Mróz, napad — Witkowski,
do końca. Rozgorycze
ście do Ligi Gtoardia — Gwar
nienia
zasili
A-klasowy
zespól
GZKS
Zoszka
i
O
chał,
kpt.
drużyny
—
ni kolarze twierdzą, że
Julia Biały Kamień.
dia Warszawa.
kombinatorzy amery
*- Doskonały napastnik ze Śląska Śliwiński i Gromek. Kilku z nich
DROBIAZGI SLĄSKIE
w JELENIEJ GÖRZE: towarzyskie
Świętochłowice, God stara się o zwoi brało udział w r^pr. Śląska Opol
kańscy z góry mieli
ze swego macierzystego klubu, skiego w rozgrywkach o puchar
spotkanie pięściarskie Gwardia
ukartowane, iż Europejczykom za inieme
zasili A-klasówą Unię Sosnowiec.
ŚLUB WIELOKROTNEGO REPRE w rozgrywkach o drużynowe mi
Wrocław — Zryw Świętochło
płacą tylko za jeden dzień startu. * W najbliższym czasie na terenie Ziem Odzyskanych.
ZENTANTA POLSKI, zawodnika cha strzostwo Śląska kl. B, gr. IV, pozy
wice.
Oprócz I drużyny Lwowianka ma rzowskiego AKS J. Gaj dzika z Eleo cję Skry, z którą się fuzjował.
Cała historia jest klasycznym przy Sosnowca nastąpi komasacja dwóch
Włókienniczych klubów Czynu i Ozie drużynę Ib oraz drużynę juniorów, norą Neugebauer odbędzie się 8'stycz
X Wobec likwidacji Zjednoczo w WAŁBRZYCHU: (Poniédz.) Gór
kładem, jak daleko posunęła się wiarza
który przyjmie nazwę Włók
nía br. w kościele św. Józefa w Cho nych Zabrze (fuzja), wszystkie od
demoralizacja w amerykańskim niarz. Nowy klub posiadać będzie sil którzy grają w rozgrywkach grupy rzowie.
nik — Zryw Świętochłowice.
byte zawody przez, ten klub o dru
ne sekcje między innymi lekko-atle- I Podokręgu Opolskiego. Sekcją pił X Projektowany na 5 stycznia br. żynowe mistrz. Śląska ki. B w bok
sporcie zawodowym.
tyckna. kolarską, ping-pongową.
mecz bokserski ZKSM Pokój Nowy
gr. I zostały unieważnione i w ta w OPOLU: międzyokręgowe spot
9 Statystyka spraw związanych * Ostatnio na terenie Sosnowca zo karską opiekuje się W. Sobolewski. Bytom — Korona Kraków nie do sie
beli uwzględniono je jako nieistnie
kanie pięściarskie Śląsk — Czę
Niemniej żywotną od sekcji pił szedł do skutku 1 został przesunięty jące.
z kulturą fizyczną w ZSRR podana stała otwarta hala sportowa przero
stochowa.
biona z ujeżdżalni znajdującej się karskiej, jest sekcja pięściarska, za na 15 bm. do Nowego Bytomia.
X Teren Siemianowic został przez
przy okazji zakończenia roku, wy na
terenie fabrycznym Włókienni
X Po połączeniu trzech klubów zator Sl. O. Z. B. zamknięty z powodu
KATOWICACH:
finały Spółdziel
kazuje, że 18 milionów sportowców czych Zakładów Nr 7. Od 11. I. sek łożoną'7 dopiero w marcu br. Jej skich Pogoni. Zjednoczonych 1 Skry awantur
w
podczas meczu (Siemianowiczych Mistrzostw Polski w siat
zdobyło odznakę sportową GTO cja lekko-atletyczna Włókniarza roz założycielem i kierownikiem jest powstał najsilniejszy klub bokserski c zamka — Baildon) dla urządzania
już suchą zaprawę zimową
pod nazwą Górnik na Śląsku Opol wszelkich imprez sportowych aż do
kówce, koszykówce i szczyp.iór(gotów do pracy i obrony) od po poczyna
Hala ta w tej chwili Jest najpiękniej znany działacz aportowy p. Rem, skim, który liczy w tej chwili ofc. 80 zakończenia dochodzeń przez Wy
trenerem Michnlewica. Pięściarze czynnych bokserów. Górnik obejmie dział Sportowy Sl. O. Z. B.
niaku.
czątku jej istnienia. W ostatnim, szą na terenie Zagłębia, (eme)
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Statystyka roma „Sportu i Wezasów“
50 najlepszych wyników

polskich

|
*
Tł

O

właściwy kierunek

Konkurencja 3000 m z przeszko
dami to rzadkość w Polsce. Bywa
biegana tylko ne mistrzostwach
Polski. W 1948 r. bieg ten był je
szcze wprowadzony do eliminacji
przedolimpijskich i stąd nieco wię
cej wyników. Najczęściej biegał ten
dystans Kielas, który stertował
również w nim w Ostrawie. Uzy
skał on najlepszy wynik w Polsce
przewyższając konkurentów o kla
sę. Ponieważ na mistrzostwach nie
zmierzono wszystkim biegaczom
czasu podejemy więc przybyłych
na dalszych miejscach Świniarskie
go, Czajkowskiego, Więcka i Cicho
sa bez czasu a następnie dopiero
zawodników, którzy uzyskali cza
sy ne tym dystansie jednak w In
nych biegach tego sezonu.

Mająca niebawem nastąpić re
sportu
polskiego,
organizacja
wciągnie w szeręgi zawodnicze
najszersze warstwy młodzieży re
krutującej się z ośrodków pracy i
zakładów naukowych. Zmieni to
całkowicie dotychczasowy sposób
wychowywania tej młodzieży, nie
mal w każdej dziedzinie sportu.
Sport — jak wiemy — odgrywa
w życiu państwa i społeczeństwa
bardzo ważną rolę przez wycho
wanie młodego pokolenia. Aby
osiągnąć wytknięty cel i dać
Polsce ludowej zdrowego i spraw
nego obywatela, zachodzi koniecz
ność przysposobienia odpowie
dniego aparatu szkoleniowego,
który dotychczas, należy stwier
dzić, nie stał na wysokości zada
nia, Instruktorzy, nie mień uje.
dnostajnionych metod nauczania
sportu, skutkiem czego powstawa
ła rażąca „pstrokacizna", która
ujemnie -odbijate^się na początku
jącym .zawodniku.
„Lepiej jest wcale nie uczyć niż
ile uczyć“ —■ powiedział mi kiedyś
znany starszemu pokoleniu, tre
ner Estończyk Klumberg. Należy
przypomnieć, że ze szkoły Kl.imbs.rga wyszli tacy zawodnicy jak
śp. Kusociński, Pławczyk, Lokajski. Heljasz i inni, których rekor
dy Polski trwają po dzień dzisiej
szy.
Stary zawodnk i trener miał
dużo racji, Wiemy dobrze, że pra
wie każdy młody, początkujący
zawodnik, z natury rzeczy posiada
w sobie pewne zdolności w okre
ślonym kierunku, mając przy tym
swój zupełnie naturalny styl. Do
bry instruktor, jeżeli pozna się na
tym, potrafi w ciągu pewnego cza
su, przez odpowiednie skoordyno
wanie ruchów takiego młodzień
ca, sprowadzić go m właściwą
drogę,. Przez stosowanie przy tym
odpowiedniej zaprawy zimowej, a
wreszcie treningu właściwego,
młody człowiek po systematycz
nej pracy nad sobą stale popra
wia wyniki, stając się równocześ
nie wzorem dla młodszych kole
gów, starających się go naślado
wać tak, że w końcu powstaje ca
ły „tasiemiec“, z którego wywo
dzą się zawodnicy o pewnej klasie
i stylu (Finlandia).
Zupełnie inaczej przedstawia się
sprawa, jeżeli takiego młodzieńca,
dost aje w ręce instruktor, który
najczęściej zaczyna improwizo
wać, nie mając pojęcia na czym
polega właściwy styl i trening.
Nie potrafi uznać co jest dobre a
co złe, wreszcie nie orientuje się
na czym polega właściwa racjo
nalna praca, gdyż wiadomości z
tej dziedziny są mu obce. Wyniki
pracy są wtedy niejednokrotnie
katastrofalne. Cały posiadany ta
lent i naturalny styl kandydata z
gruntu zostają spaczone. Musimy sobie powiedzieć otwarcie,
że niestety zdarza się to u nas
bardzo często. Obecnie, kiedy
sport masowy, a w szczególności
lekkoatletyka, dotrzeć ma do każ
dego zakątka kraju, kadra in
struktorska musi być znacznie
powiększona i odpowiednio przy
gotowana. Trudno bowiem było
by dojść do zamierzonego celu
bez obsadzenia terenu siecią in
struktorów.
Nie zapominajmy, że sport to
właściwie szkoła. Aby wyjść z tej
szkoły sportowcem w pełnym tego
słowa znaczeniu, trzeba się uczyć
przez szereg lat, A przecież nie do
pomyślenia jest jakakolwiek szko
ła, mająca dziesiątki uczniów, bez
wykwalifikowanych nauczycieli.
Dlatego też wydaje mi się słusz
ne, aby równolegle z reorganiza
cją sportu, organizowano syste
matycznie czy to przy okręgach

pięściarze

Poznania

PÓŁCIĘŻKA: 1) Franek (Warta), 2)
Gładysiak (ZZK Poznań), 3) Turek
(Szamotulski KS), 4) Kołodziej (ZZK
Ostrów), 5) Białecki (Warta),
CIĘŻKA: 1) Kołeczku ¡Ostawia). 2)
Jądrzyk (Szamotulski KS), 3) Tatar
czyk (ZSK Poznań), 4) Grzelak (ZZK
Poznań), 5) Olejniczak (Stella Gnie
zno).

dzień 9. I, 49 przewiduje się 5 spot
kań: w Gnieźnie: ZZK Gniezno —
ZZK Września, w Poznaniu: Zjedno
czeni — Bielarnia Kalisz, w zielonej
Górze: Wagmo — Zieloni (oba zespoZZK Ostrów w Pilé; Polonia Pila —
ły z Zielonej Góry), w Poznaniu: War
ta — Obra (Zbąszyń).
• Roczne Walne Żebranie Poznańskiego Okr. Zw. Piłki Nożnej wyznaozone zostało na 23 stycznia 43 godz.
9.30 w stołówce firmy H. Cegielski,
przy ul. Daszyńskiego.
• 9 stycznia br. na pływalni miej
skiej rozegrany zostanie ciekawy
czwórmecz pływacki z udziałem ZZK
Pomorzanin — Toruń, Orkan Kroto
szyn, HCP Poznań 1 San Poznań.
Przewiduje się biegi indywidualne
sztafety oraz turniej piłki wodnej,• Spotkanie pięściarskie ŁJKS —
Warta odbędzie się 9. I. 49 w Poznanlu w hall Pocztowego Urzędu Prze
wozowego.
e Czołowy pięściarz Wielopolski
wagi ciężkiej Kółeczko (Ostrovia)
aT
trowa.

w roku
W poprzednim numerze podaliśmy w naszej statystyce rocz
nej 50 wyników lekkoatletów polskich w roku 2948 w biegach:
100, 200, 400, 800 i 1.500 m. Obecnie podajemy z kolei wyniki na
długich dystansach oraz w biegach przez plotki. Wszelkie uzu
pełnienia tabel i sprostowania omyłek drukarskich we wszyst
kich tabelach podamy w zakończeniu statystyki.
gromadzi ne starcie przeważnie a
3000 w
lub trzech biegaczy. Z tych też
Rekord Polski: 8.13,3 KUSOCIÑSKI względów zdołaliśmy zestawić tylko
— Warszawa 1332.
18 wyników. W porównaniu z ro
*.44,1 K totes — Gdańsk,
kiem 1947 pozę Kielasem i Miel
8.51,4 Boniecki — Gdańsk,
8.59,2 DZwonkpwki — Włocławek
czarkiem nię widać znaczniejszej
'
Zaprzał — Slask,
poprawy. 10 wynik w 1947 r. był
Wierkiewicz — Poznań.
36,38 min. obecnie 38,44,9 min. co
Kwiatkowski — Wrocław
— Śląsk,
świadczy jednak o powolnym pod
%: Jurzak
Osiński. — ______
Pomorze,
wyższeniu się poziomu i w t^j kon
9-31,« Olesiński — Sis.sk,
karencji.
3.37,1 Czajkowski — Warszawa,
Dystans 3.000 m był naogół mało
biegany, jednak w 1948 r. o wiele
częściej niż w 1947 v, Podajemy '1:50.94.5 Osiński — Bydgoszcz,
więc zestawienie tylko 10 najlep •1:53.06,0 Więcek A, — Kraków,
szych wyników. W roku 1947 nie 2:53.15 0 Buszlewski — Warszawa.
•:S8.6?,a Mintą
"■ " Kurek
[ ' — Międzyrzecz
"
mieliśmy wyników poniżej 9 mi 3:02.03
0 Kwiatkowski — Wrocław',
nut» obecnie już 3 zawodników
Drąg — Wroclaw,
przebiegło tea dystans w czasie po
sodulą — Łódź,
niżej tej granicy. Z dalszych wy 3:13,13,4 Głuszcz — Warszawa.
ników notujemy jeszcze: 9,40,4
Maraton biegany jest tradycyjnie
Niemczyk — Kraków, 9,43,1 Glados w Polsce tylko rez w sezonie, W
— Śląsk; 9.44,0 Śmigielski. Pmo- tym roku wysunęli się na czołg po
,stałe wyniki w granicach 10 te1 mit za Więckiem nowi biegacze, w któ
lub powyżej.
rych na podkreślenie zasługuje do
bry czas Osińskiego. Zawodników
Sodułę i Drąga podajemy bez cza
5000 m
sów, ponieważ nie zmierzono irn
Rekord Potoki; 14.94,3 KU8OCISSKI oficjalnie wypiku, Głuszca uzyskał
— warszawa 11KB.
swój wynik w maratonie koszy eNajlepszy wynik Polski w IM7
kim.
UW Ktolas — Gdańsk.
M,ll,6 Riela? — GflańsU,
Najlepszy wynik w 1947: 233.37,3
1:4»* Bomie elti — GtMńik,
ltM,0 Kochanowski — WW»wa, Głuszcz — Warszawę, Poza wyni
kiem Głuszęza nie mieliśmy w 1947
«47,5 PłotkowiaR — Po$aa&,
15.4W Kwapień — KrąkOw,
r, wyniku poniżej 3 godzin, obecnie
M-4W Qa-u'O.nkow*! — Wleniawft, notujemy ich już 4.
15,31,9 Baeza*- — Krakow,
Biernat — Kraków,
15.87,0 osiński — pomorze,
4i0 m płocki
—______
Pomt,
MM8Wierltiewicz
____ __
15.58,* Jurzak — Slaslt, 16.»5 O Wek
«toarek — Wrocław. 10.30,4 SWiniarski
JUk«tr4 Polski, 18,1 SZMID ™ Po
— Gdańsk. 16.M.S Wojtas — Gdańsk. znań
1838.
M.87,7 Kwiatkowski — Wrocław, 16,36 2
S*eryniee — Warszawa, 18.38 2 Czaj Najlepszy* wynik Polski w 1M7 y.j
kowski — Warszawa 16.41,$ elches — M.16 Adamezyk •-•■ Wroclaw,
blask. 16.® 0 Śmigielski — Warszawa. 1W Adamczyk — Wrocław,
W.dU Więcek — Kraków. 10.15.0 OiKrzyżaMwsKl — Gdańsk,
szewski — Gdańsk Łangowsld
Skalbanla —■ Poęnań.
Gdańsk, 19.45.7 Hempel — Wrocław
Runecki — Romerze,
Zaprzal — Śląsk, 18.51.1 Niemczyk — \
— Warszawa,
Kraków 16.58,1 Kramek — Lublin, i 16.3 Gtarutto
Stawraył« — Pwnań,
18.-54,0 Górnik - Slash 10.54.6 Qlestó- I
Dzęglswięz — Kraków.
ski — Śląsk, 16.56 a Wilk — Wroclaw, I
Filii* — Poznań,
16.57 0 KuWaczyk — SwiMśn, 15,50 0
Piechowiak — Poznań 17.0'1,5 Sikor 19,9 Gralka — Śląsk.
Pawłowski
I"
ski — Lublin, 17.93 2 Gszeofcl — Lu IW,
______ — Łódź,
___ ,Małecki
__
blin. 17.06,0 $’ravow — Szczecin 17,07-8 Wroclaw. 17.1 Oglobin — Warszawa
Wrocław, 17.3
17.2 chmiel
Zadrotny — Śląsk, 17.07 7 Teper — Nowak — Wroclaw,
Śląsk.
•
Kuźmicki
- - •
» ,1749.4 Gajda —, Warszawa, w. - r
Piekarnialc — Częstochowa. Małeckii — Wrocław, 17.3 Pa1'7.13 8 Werner — Śląsk. 17.13 s Roiza- włkisek — Śląsk, 17.5 Varreiter
___ —
tyckl. — Szczecin, 17.16 3 Anders — Śląsk 17.8 Niemiec — Kraków WojGdańsk. 17,18 3 Lamnart — Wrocław, terakl — Poznań. Osika — Warszawa,
Szmytka — Łódź ISO Krzeslński —
17.19 0 Sosnowski — Szczecin,
Warszawa Körnender — Śląsk, Kar bo
Przewaga Kielasa nad konkuren wiak ~ Włocławek 1.3,2 Krzewics —
Śląsk. Oawilczek — Śląsk, 18 4 DuraAtami uwydatnia się wyraźnie! tek ski
— Łódź 13.6 Będkowski — Śląsk,
na tym dystansie, jak i na 10.000 m Kaczmarczyk — Śląsk, 18,8 Bury —
Kraków
Kołacz — Warszawa.
oraz w biegu na .3000 m z orzeszka
darni. W porównaniu z 1947 r. wi
Z braku płotków w poszczegól
dać .poprawę i u leadera tabeli i na nych klubach i okręgach biegi z
dalszych miejscach. W 1847 r. mie płotkami są stosunkowo mało uprę
liśmy tylko 7 wyników poniżej 16 wlane. Stąd słabe wyniki spowodo
minut, obecnie mamy ich »już 11. wane zaległościami w technice prze
U niektórych w czołówce widai chodzenia płotków. W 1948 r. mie
jakby pewne zahamowanie lub za liśmy o wiele więcej tych biegów
trzymanie się w miejscu. Jako no i dlatego też notujemy znaczny
wi wypłynęli w tym sezonie i upla skok naprzód w porównaniu z pop.
sowali się w czołówce — Bcezar. sezonami oraz szereg nowych na
Bi@rn.et, Osiński i Kochanowski. zwisk w czołówce. Największą po
Zwłaszcza ten ostatni zasługuje na prawę widać u Adamczyka, który
uwagę jako zupełnie nieznany po znacznie zbliżył się do rekordu
przednio biegacz z Raciborze, prze Polski, oraz u Krzyżanowskiego,
bywający czasowo w Warszawie. który nieznany w 1947 r. jako dru
Zestawienie wszystkich wyników gi poza Adamczykiem zeszedł obec
na długich dystansach nie może być nie poniżej 16 sek. W stosunku do
o tyle dokładne, że wielu zawodni roku 1947 widzimy znaczne podwyż
ków na dalszych pozycjach nie ma szenie się poziomu ogólnego tej
mierzonych
czasów.
Są więc ¡I konkurencji. W 1947 r, tylko 4 bietu możliwe ominięcia w ta I gaczy. zeszło poniżej 17 sek. obecnie
beli. I tak np. Ćichos noto mamy ich już 9. Wynik 10 był 17,4
wany jest w naszym zestawie obecnie 17,0 sek., wynik 20 zawod
niu z czasem oficjalnym 16.41,2 nika był 19,0 sek., obecnie 17,8 sek.
min. podczas gdy na Igrzyskach Przy dalszej pracy nad opanowaZwiązków Zawodowych w Warsza
wie przybiegł na dalszym miejscu'
w granicach 16,20 min. jednak czas
ten nie był oficjalnie zmierzony.
Najlepsi

Kazimierz Kucharski

niem techniki oczekujemy jeszcze
poważniejszej poprawy w przy
szłym sezonie. Zestawienie nasze
obejmuje tylko 32 wyniki. Dalsze
pozycje obejmują stosunkowo dużą
ilość biegających w czasie 19 sek.
400

m

plotki

Rekord FOkkl: 54/1' KOSTRZEWSKl
— Warszawa 1629.
Najlepszy wynik Polski w 1947 r.:
57 i Puzio — Kraków.
— Kraków,
% Fuzle
Gąssowski — Warszawa,
wdowezyk — Łódź,
Si Małe
ciii I — Wroclaw,
— Olsztyn,
% Abramski
Rzeźnfczek — Śląsk,
61.2 Rutkowski — Olsztyn,
61 2 Zalewski — Pomorze,
61.9 Olszewski — Gdańsk,
Gralka — Śląsk, Kaufman —
Warszawa. 63.5 Boslacki — Gdańsk,
62 6 Kolejka — Kraków, Wideł — Kra
ków. Ö.7 Btaezezyński Wrocław. 82.8
VerÄter — Śląsk Fabian — Śląsk,
Wojterskl — Poznań, 6S5 Wower —
Śląsk 64,1 Bukowski — Warszawa
64,4 Burką — Wrocław. 64,8 Niem
czyk — Kraków,
65,2
Białec
ki — Poznań 65,6 Chojnacki — Po
znań 65 8 Faulhaber — Śląsk. 66 0 Pa
lacz — Śląsk. 66.3 Pietrzak — Śląsk.
Muszyński — Wrocław, 66,5 Bury —
Gdańsk 673 Szwabe — Szczecin.
Najlepszy wynik sezonu 1948 jest
słabszy niż w 1947 r. Puzto nie wy
kazał tu poprawy, a Gąssowski ty!
ko dwa razy próbował biegać tę
konkurencję- Natomiast ne dalszych
miejscach widzimy znaczną popra
wę i,wiele obiecującego materiału.
Wdowezyk, Małecki, Abmmski czy
RzeźnlEzek i toni uzyskują swoje
wyniki tylko szybkością pomiędzy
płotkami natomiast walczą z du
żymi trudnościami w technice prze
chodzenie płotków. Gdy opanują
technikę wyniki znacznie pójdą w
górę. Najlepszym bezsprzecznie
technicznie jest nadal Puzio, w ro
ku 1947.. mieliśmy tylko jeden wy
nik poniżej 60 sek., obecnie mamy
ich dwa, poniżej 63 sek. biegało 6
zawodników, obecnie już 16, wynik
20 biegacza był 68 sek., obecnie 04,1
sek. Zestawienie obejmuje tylko
W nnzwkk, powtali ozlągeU wynikł w granicach 70 sek, i powyżej.
3000

m

z przeszkodami

Najlepszy wynik Polski w 1M7 r.:
Kłoda
M.H.8
--- — Śląsk.
9.37,4 K lelas — Gdańsk,
10.61,8 Ecnleekl — Gdańsk e
10.07.0 Biernat — Kraków,
Świniarski — Gdańsk,
Czajkowski — Warszawa
Wiecek A. — Kraków,
dichos — Śląsk,
10.25,9 Feryniee — Warszawa,
Krzesińsfci — Łódź.
Więcek A. — Kraków, 10.39,4
Więcek Edward — Kraków. 1'1.04 7
Smiertek — Kraków. 11.32.0 Kowalski
— Lublin.

10000 m
Rekord Polski: 30.11,4 KUSOCIÄSKI — Warszawa 1932.
Najlepszy wynik Polski w 1M7 r.:
3X55,0 Rielas — Gdańsk,
»2.10,8 .Klei»
..........— 'Gdańsk.
’•**■*-*•
33.« 0 Mielczarek — Wrocław,
Płetkowiak — Poznań.
34.36,2 Więcek Antoni — Kraków,
35.612 Wiecek Edward — Kraków,
35.11.3 Roszatycki — Szczecin,
35.34,6 Kwiatkowski — Wrocław,
35.39 0 Piotrowski — Poznań,
85,40.5 Ratajski — Poznań,
35.44.9 Garncarz
-------- - — Kraków,. .35.47.6
---Jastrzębski — Kraków. 35.54,2 Głuszcz
— Warszawą. 30.04.6 Ruszlewskl — War
—- Gajda
- -- „ Warszawa,
ssawa, 36.15,0
3Ü.43 3 Pasterniok — Śląsk. 37.03.4
Maćkowski — Kraków 37.24,4 Starowie/ — Kraków.
I na tym dystansie daleka jeszcze droga do zbliżenia slę do reí-cor
du Kusocińskiego, jednak czas osiągnięty przez Kielana pla-uje go
już na 50 miejscu w zestawieniu
ogólno światowym. Dystans 10.000
m jest poza oficjalnymi mistrzoetwemi bardzo mało u nas biegany,
8 i na mistrzostwach okręgowych

Kapitaii związkowy POZB, Nowak
ogłosił listę najlepszych pięściarzy
Wielkopolski, która przedstawia się
następująco:
WAGA MUSZA: 1) exequo Liedtke
(Warta) 1 Kasparczak (KZK Poznań),
3) Woźniak (ZZK Ostrów), 4) Frącko
wiak (HCP), 5) walczak (Sremskl KS).
KOGUCIA: 1) Clupka (Szamotulski
■KiS), 2) Borak (Warta), 3) Vogel (Ostropią), 4) Wróblewski (Zryw Lesz
no). 5) jędmszak (Warta).
=■) «wan (usirsvuib »1
(ZZK Poznań), 4) FHsiak (ZZK Gntezmo), 5) Pikusa (Szamotulski KS),
LEKKA: 1» Ratajczak (Warta), 2)
Kominek (HCP), 3) Swiderski (ZZK
Poznań), «) Stachowiak (Szamotulski
KS), 6) Wojtico^alt (ZZK Poznań).
PÖLSHEDNIA: 1) Kaimlerciak (Z®K
Poznan), 2) Smigńrski (Stella Gniez
no), 3) Sekudlarek (Warta), 4) Jezier
ski (HCP), S) Kupczyk (ZZK Poznań).
ŚREDNIA: 1) Krauze (Szamotulski
KS), 2) Grzelak mir U Fula Kaita).
3) Su-wiezak (Warta), 4) Katyński

• Poznański Okr. Zw. Lekkoatle
tyczny wyznaczył terminy zimowych
mistrzostw lekkoatletycznych: 6 lute
go mistrzostwa męskie. 13 lutego żeń
skle, 20 lutego br. juniorów. Mtstrzo
stwa rozegrane zostaną w hall Woje
wódzkiego Ośrodka WF. w Poznaniu.
• Czołowy lekkoatleta Polski Adamczyk został z dniem 1 stycznia br
przeniesiony służbowo z Wrocławia
do Poznania 1 tym samym wstąpił do
■ekcji lekkoatletycznej ZZK Poznań
otrzymując bez zastrzeżeń zwolnienie
z Odry wrocławskiej.
• Poznański Okr. Zw. Bokserski
wyznaczył terminarz rozgrywek n
rundy spotkań klasy B. POZB. Ne

czy centralnie, kursy dla instruktorów-przodowników, którzy
by po odpowiednim przygotowa
niu, mogli przejść do szkolenia
młodzieży w terenie.
Kandydatów będzie napewno
wielu. Ale tutaj musiałaby być
zastosowana selekcja. Kandydat
musi być przede wszystkim sam
mniej lub więcej zaawansowanym
zawodnikiem, względnie musiał
nimfcyć. Unikniemy w ten sposób
tego, że taki instruktor będzie nie
tylko teoretykiem, ale i prakty
kiem, a ten czynnik jest bardzo
ważny.
Nieco podobne historie mamy i
wśród trenerów. Właściwie moż
na stwierdzić, że w tej chwili
w lekkiej atletyce możemy liczyć
na trzech trenerów głównych:
Karola Hoffmana i Morończyka w
konkurencjach
technicznych i
Gąssowskiego w biegach.
»

Bilans

Pierwsi dwaj nie zostali we wła
śeiwy sposób wykorzystani przez
PZLA 1 dlatego efektów ich pra
cy nie widzimy; wyniki pracy
Gąssowskiego są wszystkim zna
ne. Powiedzmy sobe otwarcie, że
i tu również w wielu wypadkach
możemy się spotkać z pewną im
prowizacją. Brak jest pewności,
że tp co się robi, robi się dobrze.
Wynika to być może z braku prak
tyki. Nie mniej jednak, stan ten
jest nie wystarczający w stosun
ku do dzisiejszych wymogów.
Wskazanym więc byłoby, aby
właściwe czynniki jak najszybciej
postarały się o zaproszenie wy
bitnych fachowców radzieckich i
czechosłowackich, którzy by uzu
pełnili braki naszych trenerów, a
wówczas będziemy pewni, że pra
ca będzie we właściwy sposób
prowadzona.

radzieckiego

sportu

za

rok

Bals is«, był roMem wtrpanitaych
sukcesów sportu radzieckiego Ustalaowiooo 195 nowych rekordów ZSRR,
w tym 13 rekordw Światowych.
Sportowcy radzieccy odnieśli wereg
zwycięstw za granicą.
Łyżwiarka Maria Makowa i szachi
sta Michał Bot-wiiinli; zdobyli tytuły
mistrzów świata. Szachiści radzieccy
erłutnł-owall na turniejach w Sztok hol
roie i Hadze. W tournee po Polsce
lekkoatleci ZSRR zdobyli ®> pierwsze
miejsca, «m gimnastyków na Zjeitlzie
Sokolskim w Pradze zademonstrowa-

1948

ło najwyższy postom ćwiczeń. Zawód
tttoy i zawodniaM pliki siatkowej i
kiwzykowej, występując w Polsce 5
Czechosłowacji. wygrali wszystkie
spotkania.
Szczególne sukcesy notują w r, 1948
strzelcy, kolarze 1 lekkoatleci. Ci ostatui w ciągu roku wnieśli 81 po
prawek do tabeli rekordów Związku
Radzieckiego. Na czoło wyników wy
bijają się doskonale rezultaty dysku
wild Niny Dumbadze i Heino Lippe
w dziesteoioboju. Wyniki uzyetooe
przez strzelców ZSRR w wielu wypudkach przewyższają rekordy świa
towe.
Rok IMS byl olbrzymim krokiem w
dalszym umasowlenlu kultury fizycz
nej w Związku Radzieckim. W orga
nizowanych na olbrzymią skalą impr®
zaeh masowych brały udział miliony
młodzieży płci obojga. W jednej tylko
Republice Ukraińskiej w masowych
zawodach uczestniczyło 2-300 osób.
W roku 19« odznaką sportową (G.
T. o.) zdobyło ponad 1,5 miliona mło.
dzieży.
Sportowcy radzieccy mają do zana
towania jeszcze jeden olbrzymi suk
ces. Dzięki wybitnej pomocy sportów
ców w ubiegłym roku powstało w
Związku Radzieckim 600 nowych sta
dionów i 30 tysięcy boisk sportowych,

Skład Śląska
na mecz
z

Częstochową

Reprezentacja
Śląskiego OZ®
spotka się w niedzielę a Często
chową.
Śląsk do powyższego spotkanie
wyznaczył następujących bokeerów:
museai Gumowski (Huth Zetezie) i Tez. Górawefci. (Huta Pokój);
kogucia: Brzeziński (Leehta Mysł.)
I -rez. Skowronek (Huta Pokój);
piórkowa: Beraamilk (ZKSM Ba
tory) i rez. Borawczyk (ZKSM
Baildon);
lekka: Broki er I (Łechta Mysi.)
i rez. Moryś (Siełni-anowlczanka);
póiś-rednie Szneicter (ZKSM Bato
ry) .1 rez, Mtohatełki (Ledhia Mysło
wice) ;
średnia: Wajs (ZKSM Baildon),
Kaszuba (Huba Pokój);
półciężka: Gą-dek (Odra Opole),
Badur (Ruch Chorzów);
ciężka: Mleczyńeiki (Piast Gliwi
ce), Drapała (ZKSM Baildon).
Na sekundanta drużyny wyzna
czono p. Grądkowskiego.

Odpowiedzi

Redakcji

A. Z. WARSZAWA. Hokeistą Skar
żyński gra obecnie w sekcji hoke
Pozdrowienia hokeistów z turnieju
jowej ZKSM „Baildon“ Katowice.
włókniarzy w Łodzi i poniżej kra
Na drugie pytanie mógłby odpo
kowskiej Wisły $ turnieju noworo
wiedzieć tylko kpt. PZHL.
ZIMERMAN, RACIBÓRZ. Wynik Ko- .
cznego w Krynicy
chanowskiego na' 5000 rń. znajduje
się w dzisiejszym numerze w ta
beli 50 najlepszych wyników pol
skich na rok 1948.
.1. K. LODZ. Wyczerpujące tabele
Pro:es#
wyników lekkoatletyki polskiej
podajemy. Tabeli lińskiej w Pol
sce
na razie nabyć nie można,
T arnovii
„BRAMKARZ“ KRAKOW. W zimie
dużo gimnastyki, aby uzyskać jak
Największą zręczność. Poza tym
odrzucony
ćwiczenia z piłką, odbijaną o ścia
nę z możliwie różnymi „fałszami".
Radzimy też obserwować grę do
Ne
poniedziałkowym
zebraniu
P.
brych bramkarzy. Farkas gra na
,
dal, nie wchodził jednak w tym ro
■Z. P. N. została ostatecznie zakoń
ku do reprezentacji. Janik przeby
,
czona
sprawa rozgrywek ligowych
wa w Katowicach 1 rzekomo ms
,w roku 1948.
niedługo zmienić barwy klubowe.
Zarząd PZPN odrzucił protest W.. CH„ RZRSZOW. Radzimy zwró
cić
się do miejscowego lekarza
'
Tarn
ovil w sprawie ostatniego me
sportowego. Istnieją dwa sposoby
.czu z Polonią (Bytom). Nie dopa
leczenia: operacja 1 zastrzyki.
trzywszy
się przekroczenia przepi L. LISZEWSKI, RADOMSKO. Należy
1
zwrócić się bezpośrednio do Byd
i
sów
przez sędziego, wynik meczu
goskiej Stoczni Łodzi w Bydgosz
.został zweryfikowany zgodnie ze
czy.
1stanem uzyskanym na boisku i z JOZEF RYZWANOWICZ, OLSZTTW.
:
Wymiary podaliśmy w obszernym
Ligi
spada Ta movie.
artykule V. Kroppa w nr. 84 (122)
Poza tym rozpatrywano na zebra
z dnia 16 listopada 1946
niu szereg spraw wewnętrznych, STAŁA
V™. CZYTELNICZKA Z OPOLA.
mu
Mistrzynią Anglii w jeździe tigudotyczących zbliżających się zebrań
i wln^o
zeonania r^cJN.
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Z naszych klubów

Jan Rakoczy
Przyszli

Kiphutk

w

polskim

mistrzowie

wydaniu S Z CZA KO WIANKA

trenują

Kilka tygodni temu zakończone zostały mistrzostwa rundy
jesiennej krakowskiej kl. A. Zostały one właściwie przerwane
ze względu na złe warunki atmosferyczne, a zaległe spotkania
przeniesiono na wiosnę br. Na czele uplasowała się Szczuko,
wianka, zdobywając w 12 spotkaniach 16 punktów, przed Wie
na pływalni krytej w Bytomiu
czystą z Krakowa, mającą na swym koncie o jeden tylko punkt
mniej (na 10 spotkań). Trudno jest dziś powiedzieć, która
„Szesnastoletni Polak, „Cep“ styl motylkowy jest dla 8-letniego
z tych drużyn jest lepsza.
nować, aby stylem motylkowym ski na 1.500 m. Należy pamiętać:
pływało
mu
się
najłatwiej.
Jeśli
Piątek, wygrywa złoty medal w Piątka stylem naturalnym, t. zn.
Walka o tytuł mistrza Krakowa rozegra się najprawdopodo.
grzbietowy, to grzbietowym musi ma 15 lat!) — Wyrzucił, bo paliłem
pływaniu 200 m stylem motylko motylkiem pływa mu się najle
bniej między Szczakowianką i Wieczystą, Obu obecnym lea.
mu się najłatwiej pływać. Styl na papierosa na basenie. Teraz już
wym na Igrzyskach Olimpijskich piej’ a dla 8-letniego Waliski ta
turalny musi jednak być stylem mi się wcale palić nie chce. „Oj
derom zagrozić mogą jednak następne z kolei drużyny w tabeli,
prawidłowym, t. j. zgodnym z wy ciec“ Królik dał mi inną przyjem
w r. 1956!" — „Polska wygrywa kim samym stylem naturalnym
z Dąbskim Zwierzynieckim a nawet Groblami na czele.
mogami
techniki.
mecz pływacki z Szwecją, a 15- jest pływanie na wznak, a „Koni
— Dobry styl, to doskonale shar- ność: trening. Mój program trenin
Wiosenna runda mistrzowska za- ' piłkarstwie. Walczyła w kl. B. Do.
letni Arnold Walisko ustanawia kowi“ najlpeiej pływa się rrawmonizowana rytmika w ruchach; gowy składa się z 3 części i jest na
■
.
wiodą się niezwykle interesująco ' pieto rok 1937 przyniósł jej awans
to
najekonomiczniejsze
wykonywa

nowy rekord świata w pływaniu ■ lem itd.
f
nie ruchów; to takie położenie ciała stępujący: 1) Gimnastyka specjal i wykaże, czy supremacja drużyn ' do kl. A, z której spadła jednak
ICO m na wznak!" — „Elżbieta
Jeśli nie mylą mnie znaki na
w wodzie, aby to ciało jak naj na 10 minut, pływanie około 1.500 poza krakowskich w najwyższej I po jednorocznym pobycie. Los uKonik, Marta Zawadzka i Hanka niebie, to trener Królik Jerzy bę
mniej przeszkadzało rytmice i eko metrów różnymi stylami. 2) 300
kla-sie okręgu krakowskiego będzie '■ śmiechnął się do niej po raz drugi,
nomil ruchów ...
Ssmatloch, młodziutkie pływaczki dzie dla polskich pływaków tym,
metrów pływanie crawlem z wy i tym razem utrzymana, czy też W 1939 r. ponownie walczyła o to ej
Polski bija koalicję holendersko- czym Kijatew był i jest dla pły
Te i podobne teorie wygłasza znaczonymi czasami na każdą dłu mistrzostwo przypadnia zespoło śeie
do kl. A. — jednak bezskutecz
dlińską w pływaniu!“
waków radzieckich, a Bob Kiphuth Jerzy Królik nie tylko słowem, ale iI gość basenu. Tych czasów nie wol. wi krakowskiemu.
nie
no mi ani obniżyć, ani podwyższać, i Zapoznajmy się bliżej z nowokre.
■Po wojnie w pierwszych rozgryw
Następnie 400 m pracy tylko no- ■ owanvs.
jesiennej rundy kach przeprowadzonych w 1945 r.
gami, potem 300 m pracy tylko rę kl. Á KOZPN:
Szczakowianka walcząc w podokrę
kami i na zakończenie drugiej czę
gu chrzanowskim Zdobyło 3 miej.
SZCZAKOWIANKA
ści jeszcze raz 200 m pływanie
' see, a w następnym, roku ¿estaje
crawlem z wyznaczonymi czasami
Szczakowianka powstała w 1923 mistrzem i rozgrywa spotkania o
na każdą długość basenu. 3) Ćwi r. założona przez Władysława ¡ wejście do krakowskiej kl. A Zajczenie startów i nawrotów. Całość Szczurka, wielkiego propagatora! muje w nich pierwsze miejsce
trwa około półtora godziny.
sportu na tutejszym, terenie, otee- ¡ przed Motcieami, Wolanią i in. W
15-letni Zimny jeszcze półtora ro nego kierownika sekcji piłkarskiej i mistrzostwach kl. A na 12 uczestniku temu pływał tzw. „psim“ sty teadera. Wybrany pierwszy zarząd i czących zespołów zajmuje jedno z
lem. Wprawne oko trenera wyna w historii klubu z H. Weberem ja- '■ czoławych miejsc. Obecnie zaś w
lazło go wśród ęałej plejady chłop ko prezesem, Seifertem j Bartni.. ' ro-zin-iizizka.cn 1948/49 kroczy na cze
ców pokonujących wodę „po psi kiem na czele, z miejsca przystąpił le tabeli i ma s-zanse na zdobycie
aku“ i dziś Zimny robi 100 m craw do pracy. Trudności były wielkie, i tytułu mistrza Krakowa, a tym sa
lem w czasie 1,05 min. Twierdzi Dzięki jednak wielkiej ofiarności mym na reprezentowanie gro dii
on że:
członków, zdołano już w 1926 r. wy podwawelskiego w ■> ożgrywkac.h o
— Po takim treningu to nawet budować własny stadion sportowy, wejście do II ligi piłkarskiej.
największy mamin synek staje się, bez jakichkolwiek subwencji, z wła Oprócz drużyny kl. A Szczakowian
twardym chłopcem i dobrym pły snych zarobków i oszczędności, któ ka dysponuje zespołem Ib oraz dru
wakiem.
rego otwarcie odbyło się w rok pó żynami juniorów. Razem sekcja
\
„Cep“ Piątek, „Konik" Elżbieta, źniej.
Fezy ponad 60 zawodników.
W okresie drugiej wojny świato
„Gandhi“ Gremlowski, Hanka
Pierwszą drużynę tworzą: ŻurSzmatloch, Marta Zawadzka — wej cały dorobek klubu został zni. kowski — 31 lat, W. Janigacz — 26
wszyscy fizycznie wyglądają wspa szczany przez okupanta. Po wojnie L. Wadowski — 26. R. Nieużyta —
niale. Są po prostu okazami zdro zabrano się jednak ponownie wła 24, K. Fuchs — 25, T. Stadler — 22,
wia i tężyzny fizycznej. 1.500 m snymi rękami do pracy od nowa.
Obecnie Szczakowianka poszczy T. Nieużyta — 22, B. Wadowski —
motylkiem i 800 m pływanie na
23, E. Stadler — 24, L. Janigacz. —
grzbiecie jakoś wcale im nie szko cić się może jednym z najpiękniej, 25, M. Tokarski — 20 lat. Rezerwę
dzi. Przeciwnie. A w szkole ani szych stadionów w okręgu krakow stanowią: K. Stadler — 20, W. Tu
„Cep“, ani „Hanka“, ani „Konik“ skim. Piękne ogrodzenie z siatki ka:j — 20 i A. Stadler — 25 lat.
i iń, do złych uczni nie należą. drucianej postawionej na podmu Wszyscy pracują w Hucie Szkła ja«
Grawitują przeważnie w środku, z rowaniu betonowym, piękne duże ko pracownicy fizyczni i umysłowi.
boisko piłkarskie, bieżnia oraz bę
wyraźną tendencją do czołówki.
Jeżeli mowa jest o sekcji piłkar
60 trenujących na jednym ba dące w trakcie budowy betonowe
Przedstawiciel naszego pisma rozmawia o pływaniu z przyszłymi mistrzami na pływalni bytomskiej.
senie w czasie jednego treningu, trybuny, szatnie, korty tenisowe skiej, nie sposób pominąć jej kie
x
Fot. Cz. Datka to jak na stosunki polskie liczba boiska do gry w piłkę koszykową i rownika Wł. Szczurka, który obok
dobra. Ale wcale nie wystarczają siatkową stwarzają piękny obiekt zasług położonych, na polu rozwoju
íte.femnica sukcesów pływać- dla pływaków amerykańskich. I wprowadza je w czyn. Kładzie du ca. Za mało w porównaniu z iloś sportowy, którym poszczycić się sportu w Szczakowej, jest alfą i o.
kięii Polski!
Kijatew i Kiphuth wychowali re ży nacisk na kondycję, szlifując cią analfabetów pływackich mia może nie wiele towarzystw sporto megą klubu.
Obecny zarząd przedstawia się
Takie i tym podobne tytuły kordzistovz światowych od mło równocześnie technikę. Jak je sta Bytomia. Trener Królik ’zeka wych. Rozporządzając małymi śród
.sprawozdań widziałem w wyobraź dości i jeden i drugi pracują me wprowadza w czyn, o tym mówią na nowych adeptów. Na konkuren kami finansowymi powstawał sta. następująco: prezes: St. Augustywiceprezesi: Wł. Kotulski i
■
ni w wydaniach „Sportu i Wcza todami własnego „chowu“.
jego uczniowie — Gremlowski, tów „Cepa“, i „Konika“. Bo pa- dion budowany rękami zaiwodni. nek,
. Mazur; sekretarz: Maria Brzozow
sów“ w latach od 1954 do 1956.
Zirnny, Franczuk i inni i"
15-letni miętać trzeba, iż trening pływacki ków, w wolnych od pracy zm.ood.o- A.
— Pływak jest tylko tak dobrym Zimny,
Przyjemne wizje przyszłości! Czy
pływakiem, jak dobra jest jego chłopcy. Wszyscy od roku są pod musi odbywać pod kontrolą fą- wej chwilach. Z chwilą jednak ska, skarbnik: J. Hoffmann, człon
kondycja...
opieką trenerską Królika w „Swią chowca. W żadnym wypadku mło przystąpienia Szczakowianki do kowie zarządu: W. Radko, R. Ru
nie realne? — Jest coś co każę
' nie powinni się zabierać sami Związku Zawodowego Pracowników mian i J. Wożniak.
— Dobry trener musi umieć ćwi tyni potu“ jak ci chłopcy nazywa- dzi
przypuszczać, że te . wizje mogą
czyć
prasy
i
dbać
o
wychowanie
Należy w końcu zaznaczyić- że p.
ją basen bytomski.
I do
.. ćwiczenia
.
się kiedyś urzeczywistnić.
dłuższych dystán- Przemysłu Chemicznego w r, 1948,
■ fizyczne tych mas, ale dobry tre
— Mnie trener jeszcze w zesz- í\ sów. Organizm ich musi być stop- otrzymała ona subwencje na wyko bok przejawiającej największą dates
Tym „coś“, to wyczyny 8 do 12ner musi też być dobrym psycho
logiem. aby w sporcie wyczyno łym roku wyrzucił z pływalni, —' niowo przygotowany do takiego nanie niezbędnych, zakrojonych łalność sekcji piłkarskiej, przy klu
letnieh pływaków i pływaczek,
ćwiczyć indywidualnie jed mówi Gremlowski — ochrzczony wysiłku. A to może zrobić w spo- dawniej prac, nad wykończeniem bie istnieją jeszcze sekcje: piłki rę
obserwowanych przy pracy tre- \ wym
nostki, wybrane z tych mas...
cznej, lekkoatletyczna, pingpongo
przez kolegów „Gandhim“. (Grern sób właściwy tylko dobry trener, budowy boiska.
Ringowej w przedostatnim dniu
— Dobry pływak musi pływać
i kajakowa.
Przed wojną Szczakowianka nie wa
■
1948 r. na pływalni krytej w By
naturalnym stylem. Jeśli chce być lowski trenuje dopiero rok, ale I tylko taki trening rodzi rekorH. Staszkiewicz
J. R. reprezentowała wysokiej klasy w:
„motylkarzem". to musi tak tre- zdążył już zdobyć mistrzostwo Pol dzistów
tomiu. Pod kierownictwem trenera Jerzego Królika z Świętochło
wic trenuje tam 3 razy w tygo
dniu około 60 osób. Sami młodzi.
W wieku od 7 do 18 lat.
W Tatrach trzeba być ostrożnym!
Czyż nie można marzyć o pol
skim mistrzu olimpijskim, gdy się
widzi, jak 8-letni syn górnika,
Akcja
szkolenia
górskiego
Piątek, nazywany przez rówieśni
ków „Cepem“ najnaturalniej w
święcie pływa na treningu 1500 m
stylem motylkowym!!! Tym sa
mym stylem, który już po 200 m
■ zarzyna zawodników dorosłych. I
Wycieczki w góry to bynaj ogromna zdobycz świata pracu brakiem znajomości podstawo
Paryska, Witold H. Paryski i ja. Tatrami, funduszów „Funduszu
pływa te 1500 m spacerkiem, bez
Mamy najlepsze chęci ujęcia ca Wczasów“ czy Głównego Urzędu
widocznego wysiłku. Albo gdy in mniej nie taka prosta sprawa. jącego, otwarły możliwości za wych zasad przebywania w gó
lego ruchu we właściwe ramy, Kultury Fizycznej oraz poparcia
ny 8-letni syn maszynisty kąpie Zwłaszcza w góry takie jak Ta znajomienia się z pięknem gór rach.
— Komisja Szkolenia Górskie
zwłaszcza, że akcja przewodni, Polskiego Towarzystwa,! Tatrzań
lowego, Arnold Walisko, pokonu try. Niejednokrotnie i doświad każdemu zdrowemu człowiekowi.
go, nawiązała kontakt z Fundu
ków turystycznych w domach skiego, ale przede wszystkim zro
je na treningu 800 m na wznak! i czeni turyści, obeznani z terenem,
Związany z wczasami ruch tu
szem Wczasów — komunikuje
wczasowych i wśród młodzieży zumienia u szerokich mas pracu
I nie męczy się więcej jak ryba
ryi \ spotykają się tu z warunkami, rystyczny, był w pierwszym okre
mgr Pawlowski. — W szeregu
szkolnej wymaga rozszerzenia jących, którym nowa Polska udo
przy przepłynięciu tęgo dystansu! które pokonują tylko najwięk sie, daleki od zasad, jakich wy
domów wypoczynkowych w Za
na Beskidy i Sudety, choć w Ta stępniła korzystanie z wczasów i
A Elżbieta Konik, prawdziwy 9- szym wysiłkiem. Laik w takiej magają Tatry. Ludzie szli w nie,
kopanem, są już kierownicy
trach wymaga ona szczególnych podziwianie piękna naszych gór.
letni „konik“, przepływa 1000 sytuacji sprowadza zwykle nie nieprzygotowani, a w domu wy
względnie inni ludzie obeznani
kwalifikacji.
(tysiąc) m crawlem, uzyskując szczęście. Zdarza się, że ktoś jed poczynkowym, nie potrafiono im
Specjalny obowiązek spada tu
z najważniejszymi zasadami.
W Zakopanem utworzona zosta na kierowników Domów Wypo
przy tym na 100 m stylem dowol ną trasę wycieczkową odbył już dać wskazówek, nie tylko jak się
Około 40 osób przeszło specjal ła szkoła Turystyki Górskiej i Ta czynkowych na . terenach gór
nym czas 1,50 min. Przy 9 latach!! kilkakrotnie, zawsze spotykał się w górach zachować, ale jaką wy
ny kurs. Trudno oczywiście ternictwa. Obejmuje ona również skich, a więc nie tylko podta
Czy w takich wypadkach taki ma przy tym z korzystnymi warun cieczkę do swoich możliwości fi
wszystkich nazwać od razu przo kursy zawodowych przewodników trzańskich. Winni oni obowiązko
rzycielski optymizm nie jest uza kami, wreszcie raz trafia, na nie zycznych wybrać. Zachowanie się
downikami górskimi, choć kil- ' tatrzańskich, dla informatorów, wo nawiązać kontakt z Komisją
sadniony? A na tych trzech na pogodę, burzę, kurniawę lub mgłę masowych wycieczek w Tatrach,
ku jest może na dobrym pozio- ' dla członków Pogotowia Ratun- Szkolenia Górskiego, ażeby lu
zwiskach armia młodych talentów i katastrofa gotowa, a o ile nie pozostawiało też wiele do życze
mie. Większość jednak jest po. kowego PTT, i to tak dla tury- dziom przybyłym z zakładów pra
bytomskich bynajmniej się nie katastrofa to długie błądzenie, nia i stało się przedmiotem licz
niżej zawodowych przewodni styki letniej, jak i zimowej — cy i oddanym im pod opiekę,
kończy. Hanka Szmatloch ma 12 wyczerpanie itd. Jedna i ta sama nych, krytycznych artykułów w
ków III klasy. Ale to dopiero narciarskiej.
lat i pływa 100 m na wznak w partia wycieczkowa w jednej sy prasie codziennej i turystycznej.
udzielać przynajmniej ogólnych
początek. Komisji przewodniczy
1.40 min. Marta Zawadzka mą też tuacji, jest lekkim spacerem, a w
Tak więc pierwszy krok został wskazówek w zakresie wycieczek
Ale
tak
było
w
pierwszym
okre

Justyn T. Wojsznic, poza tym zrobiony. Dalsze wymagają jed górskich. Rozumiemy dobrze, że
12 lat, a stylem klasycznym osią- innej wymaga ogromnego wyczy sie masowego ruchu turystyczne
nu fizycznego i nieprzeciętnego go. A było naprawdę źle. „Wy
w jej skład wchodzą: Zygmunt nak nie ylko wysiłków ze strony nie każdy kierownik domu może
%a 1,50 min. na 100 metrów.
Wójcik, dr Zofia Radwańska. I garstki zapaleńców żyjących pod być przewodnikiem górskim, nie
Czasy te osiągają po 1-rocznym hartu ducha.
Turystyka górska, jak żadna padki w górach mnożyły się —
zaledwie treningu. Ale treningu
ma on zresztą na to czasu, ale
czytamy
w
jednym
ze
sprawo

według z góry opracowanego pla inna forma turystyki, wymaga zdań. — Zabijali się nawet kie
każdy jest odpowiedzialny za lo
stopniowania,
kolejnego
przyswa

nu, ściśle przestrzeganego przez
sy wczasowiczów, czasowo prze
rownicy wycieczek“.
ćwiczących, a kontrolowanego jania sobie wysiłku i trudności,
bywających w domu wypoczyna
także
planowego
poznawania
Dziś sprawa weszła na racjo
przez trenera. Tym trenerem by
nalną drpgę. Bez specjalnej re
tomskim jest Jerzy Królik, 34- gór.
W Polsce powojennej turystyka klamy i rozgłosu powstała w Za
lętnf były zawodnik-pływak. Od
gimnastyki, poprzez krótkie, luź w szerokim ujęciu weszła na no kopanem Komisja Szkolenia Gór
ne pływanie aż do uzyskania dzi we drogi. W góry, a w szczegól skiego Klubu Wysokogórskiego
ijy iWjiviii, Polski BWiązek PtłkS
siejszej perfekcji, wszystko zosta ności w Tatry przyszły tysiące PTT. Wprawdzie nie zdołało je
Nożnej w porozumieniu z GUKV
ło dokładnie zaplanowane indy nowych ludzi, którym przed tym szcze wszystkiego opanować, ale
urządzą w Katowicach, w Wojewidualnie dla każdego z osobna. nikt nie udostępniał tych wiel jest to przecież sprawa i trudna
wódzkim ośrodku WF i 7*W, Inkich
cudów
natury.
Wczasy,
i
kosztowna,
pierwsze
kroki
jed

Mrakietek! kurs weryfikacyjny w
Dziś, po przejściu tego trening®,
czasie od 16.1 do ». 1 Br. N... kurł
nak zrobiono. Mówi nam o tych
ten powołano 51 kandydaWw i
pierwszych krokach kierownik
całego kraju.
Tatrzańskiego Pogotowia Ratun
W okresie od 22.1 do 19. 3 be, od
będzie sie, czterotygodniowy kurRedaguje Komitet: Adres Redakcji: Kat»wiee, ul. Młyńska 9. ieiefony: kowego w Zakopanem mgr. Ta.
Instruktorów
piłkarskich z udzia
309-73 íwewner.'zny tl<K,' 3»?-?« 355-»2. Administracja: Katowice, Ul. Młyń deusz Pawłowski, który dosko
łem 1-9 kandydatów również - ca
ska 9 tel 399-73. (wewn.r kier. 909, dział prenumeraty 008). Sekretariat nale się orientuje i wie do czego
łego
kraju.
Uczestnicy
obydwu kur
Komitetu redakcyjnego dodatku „Szkoła ma głos“: Z. Orłowicz — Warszawa, doprowadziło wielu wycieczkowi
sów poddani zostaną egzaminom
ul "Rakowiecka 23 — Konto P. K. O. III-4950. Wydawca: „Czytelnik“ Kato
końcowym przed komisją unifika
wice ul 3 Maja nr 12. — Redakcja warszawska: Warszawa, ul. Marszał czów chodzenie po Tatrach „na
cyjną. powołaną przez tUKF, W
kowska nr 3—5," telefony: 876-83 i 876-84. Redakcja w Krakowie: Wielopole, dziko“. Ileż to razy w ciągu mi
skład której wchodzą: ppłk. Czar
nr 1. tel. 545-69. — Drukarnia nr 9 Spółdzielni Wydawn. „Czytelnik“ Kato nionych lat alarmowano pogoto
nik. dyr. WUKF Kisieliński, trene
Piękno naszych Tatr. Widok z Orlej Perci na Dolinę Pięciu
wice Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu w Katowicach zł 10.—
rzy: Foryś. Koncewicz, W. Kuchar,
z przesyłką pocztową zł 95.—
R 023002 wie do wypadków, wywołanych
Stawów Polskich i Tatry Wysokie.
Balcer i Jesionka.
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