dni „siatki“,

„kosza“

i

szczypiorniaku

drużyn

spółdzielczych
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WALKI

PIĘŚCIARSKIE

O WEJŚCIE
Vf ubiegłą niedzielę zakoń
czyły się walki bokserskie
pierwszej rundy o miejsca w
dwóch ligach bokserskich. We
dług wszelkich danych do
pierwszej
ligi zaawansują:
Gedania, Gwardia z Wybrze
ża, Gwardia z Warszawy a tak
że łódzki Zryw i Zjednoczenie
z Bydgoszczy. Sprawa awan
su Batorego zależna będzie od
wyniku meczu rewanżowego z
Radomiakiem w Radomiu.
Do drugiej ligi zdobył sobie
już definitywny awans zespół
Samorządowca z Wrocławia
przez zwycięstwo nad Lublinianką. Cracovia wbrew prze
widywaniom nie zrobiła nie
spodzianki i uległa Radomiakowi 6:10. Huta Zabrze prze
grała zdecydowanie z łódzkim
Zrywem, lecz mimo to posia
da w dalszym ciągu szanse na
miejsce w drugiej lidze. Odra
szczecińska i Gwardia rzeszow
ska nie odegrały żadnej roli

Zryw

DO li
Huta

Łódź

II

LIGI

Zabrze

Radomlak-Cracovia
Samorządowiec

Gadania

11:5

10:6

Wrocław™ Liiblinianka

- Odra

1:7

Szczecin 13:3

Gwardia Warszawa-Gwardia Rzeszów 13:3
i przegrały swe mecze w nie
dzielę zdecydowanie.
Stan rozgrywek w poszcze
gólnych grupach przedstawia
się -następująco:
GRUPA I

2
2
2
GRUPA II
1
Gwardia Gd.
ZZK Poznań
1
Geflania
Warta
Odra

4
2
O

23:9
16:16
9:23

2
O

14:2
2:14

GRUPA III
Zryw Lfttlź
’I. 3 19:13
Pafawag
2 2 16:16
Huta Zabrze
2 1 13:19
GRUPA nr
Batory
2 4 21:11
Radomiak
2 2 14:18
Cracovia
2 O 13.12
GRUPA V
Gwardia W-wa
2 4 26:6
Włókniarz
2 2 17:15
Gwardia Br.
5:27
2 0
GRUPA VI
Zjednoczeni
2 4 22:10
Samorządowiec
2 2 13:19
Lublinianie®
2 O 13:19
& •
i
$
ŁÓDŹ, (tel.) Przy wypełnionej
___ ____
hali Wimy na Widzewie ósemka
Zrywu pokonała Htitę z Zabrza 11:5
w walce o awans do ligi bokser
skiej. Mecz nie stał na dobrym po
ziomie, aczkolwiek dostarczył wi
dzom wiele emocji. W drużynie
Zabrza brak było Gumowskiego,
którego zastąpił Lorenczyk. Naj
lepszym zawodnikiem meczu okazał
się Matloch, który pokonał przez
techn. k. o. Rogalskiego. Ciekawą
(Dokończenie na str. 2)

■

Fot. Cz. Datka
Przez 4 dni trwały w Katowicach zawody w siatkówce, koszykówce i szczypiorniaku na hali o pierw
szeństwo drużyn spółdzielczych. Na naszych zdjęciach widzimy zespół SKS Kielce w siatkówce, w środku
zespół siatkarek SKS z Grudziądza a u dołu drużyna katowickiej Tęczy.

Mecze

na -stronie 3 i

hohe i owe

tía Ooiriym Śląsku i w Zakopanem

WARSZAWA. — Zarząd
ska, w których Morą udział: Odra cza), Samorządowiec j Odra Wro
Główny Polskiego Związ
Opole, ZMP Dolny Śląsk (w zespo- cław.
ku Strzelectwa Sportowe
Wyniki: Odra Opole — ZMP 7:2
le tym grają zawodnicy Legnicy,
go, w związku ze wznowie
Wrocławia, Jeleniej -Góry i Karpa- (3:1.0:0,4:1). Bramki dla Odry strze
niem Odznaki Strzeleckiej
lili: Sztorc 4, Zołędziowski 2 i Kar,
i planem pracy sportowej
dla ZMP Tymowie® i Dzikowski.
na rok 1949, prosi o zare
Samorządowiec — Odra Opole
Sensacje w hokeju radzieckim
jestrowanie się wszystkich
2:2 (1:1, 0:0, 1:1) Bramki d a Samo
przedwojennych posiada
raądowca zdobył Terlikowski 2. dla
czy Odznaki Strzeleckiej,
MOSKWA (tel.). W rozgryw EDYNBURG (tel.). Zespół kana Odry Sztorc 2.
oraz sędziów sportowych i
Odra Wrocław — ZMP 7:0 (3:0,
kach hokejowych o mistrzostwo
dyjskich hokeistów „Sundbury
instruktorów zarówno strze
ZSRR nastąpiły znaczne zmiany
Wolves“ wyznaczony na mi 2:0, 2:0). Bramki uzyskali: Lewicki
leckich jak i myśliwskich.
w tabeli. Drużyna Skrzydła So
strzostwa świata do Sztokhol 3. Wróblewie® i Czech po 2.
W zgłoszeniu należy po
Wszystkie powyższe spotkania sę
wietów po dwóch wysokich zwy
mu rozegrał w piątek wieczo
dać: imię i nazwisko, obec
cięstwach nad Dynamo Ryga 4:2
rem czwarte spotkanie w Perth dziewa! Wan-czyaki.
ny adres, ewentualną przy
(Dalsze mecze na str. 4.)
(2:1, 1:0, 1:1) i Dynamo Tallin 5:1
(Szkocja), ulegając ponownie
należność klubową, a po
(3:0, 1:1, 1:0) zajmuje obecnie
„Panthers“ 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
•eeúMeeee®e»®»í6®ee«ee
nadto kiedy, gdzie i w ja
drugie miejsce w tabeli. Na trze
*
kiej konkurencji uzyskano
ciej pozycji utrzymuje się Dyna BRNO (Tel.) W Brnie gościła buda Mecz Związków Zawodowych
Odznakę Strzelecką.
mo Moskwa pomimo porażki z
peszteńska
drużyna
hokejowa Polska — Finlandia
Sędziowie powinni po
MTK. która rozegrała ■ spotkanie
Dzierzińcem z Czelabińska 3:2
dać: stopień sędziowski, uz Zbojóyką Zidenice. Mecz zakoń
(1:1, 0:1, 2:0). Niespodzianką oczył się wysokim zwycięstwem
Spotkanie bokserskie Zw. Zaw.
kończane kursy, czas i prak
statnich zawodów było zwycięst
miejscowych 9:1 (4:0. 3:1, 2:0).
tykę sędziowską, zaś in
LONDYN
(Teł.) W dalszym ciągu wy Finlandii j Polski odbędzie się owo Dynamo Leningrad ze Sparstruktorzy: ukończone kur
stępów paryskiego Racing Cluhu stateczne w Helsinkach w dniu 25
takiem 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).
w Anglii, zdołał on pokonać słabą bm. Prawdopodobnie bokserzy poi
sy, czas i miejsce praktyki.
drużynę
zawodowców
Earls
Court
Szczegółowa tabela rozgrywek
Posiadane dokumenty i le
Rangers S:4 (2:2. 2:1. 2:1). Jest to scy, którzy udadzą się w podróż sa
gitymacje należy załączyć
przedstawia się następująco:
jedno z nielicznych zwycięstw Ra- molotem 24 bm.. stoczą na terenie'
cingu w bież, sezonie.
w odpisie. Listowne zgło
Finlandii jeszcze drugie spotkanie.
CDK
4 2 15:5
szenia prosimy kierować
-k
Skrzydła Sowietów
5 8 19:7
Bokserzy polscy wystąpią naj
Dynamo Moskwa
pod adresem: Michał Golań
5 8 24:10 SZTOKHOLM, (tel.) Hokejowa dru prawdopodobniej w następującym
W. w. s.
5 8 20:9
ski, Warszawa, uk Smuli
żyna angielska „Brighton Ti- składzie: Liedtke, Grzywocz, BaDzierźiniee Czelabińsk 4 3
8:9
kowskiego 13 m. 13 do dnia
Dynamo Leningrad
5 3 11:19
gers'* gości obecnie w Szwecji, zarnik, Rodak, Chyohła. Nowara,
I lutego br.
Spartak
5 2 15:15
Gnat
i
Stec
oraz
rezerwowy
Kagdzie
z
kombinowanym
zespo

Dynamo Ryga
4 2
9:18
źmierczak.
łem
AIK
i
Goeta
zwyciężyła
7:4.
Dzierżiniec Leningrad 4 2
8:21
Dynamo Tallin
5 2
6:22
Drugie spotkanie, z Hambary,
Austria — Włochy BRUKSELA (Tel.). Belgijski związek
wygrali również Anglicy 6:3.
hokeja na lodzie zgłosił swój uDalsze porażki
BERNO, (tel.) Ostatni mecz LTC
dzial w mistrzostwach świata, któ
12:4 w boksie
Praga w Szwajcarii odbył się w
re odbędą się w Sztokholmie.
Kanady
Wcześniej rozegra Belgia między
w Bernie w czwartek z „Schlitt
SAN REMO, (tel.) Rozegrany w
państwowe spotkanie z Francją.
schuh Club“ i po bardzo pięknej czwartek międzypaństwowy mecz
LONDYN, (tel.) Trzeci występ ho
grze Czechów zakończył się ich bokserski ¡amatorów Austria — Wio NOWY JORK. Amerykańscy dzienni
karze sportowi uznali zgodnie, źe
keistów kanadyjskich w Europie
zwycięstwem 19:4 (2=0, 7:0, 10:4). chy wygrali Włosi w stosunku 12:4.
najlepszą lekkoatletką świata w ro
zakończył się ich ponowną po
LTC nie przegrał w Szwajcarii Dwa punkty dla Austrii zdobył w
ku 1948 była Holenderka Blankersrażką, tym razem z reprezenta
ani jednego meczu uzyskując wadze ciężkiej Hofstadter a po jed
Koen. zdobywczyni 4 złotych me
cją Wembley (kom.b. Moracha i
fantastyczny stosunek bramek nym w wadze muszej Schmęller i
dali ol1 pijskich na Igrzyskach w
Lions) 0:7 (0:0, 0-3, 0:4),
106.21
w Pośredniej Granizęr,
Londynie.
WROCŁAW, (ost.) Na nowowybu
dawanym lodowisku kolo Hali Ludowej we Wrocławiu odbyły się
mistrzostwa hokejowe Dolnego 61 ą

r
Fot. Zbigniew Swierczyński
Karpacz i Szklarska Poręba są głównymi centrami sportu saneczkoyeeo u: Polsce. Liczne tory i ścieżki pozwalają tu na emocję sanecztoioama nie tylko szerokim masom młodzieży i wczasowiczów, którzy
i
'wykazywać specjalnej szkoły i techniki, ale także i dla najlar ¿te] zaawansowanych bobsleistów. Niewątpliwie w przyszłości na
erenach powstaną szeregi zawodnicze, które wznowią tradycję
"“f. 0° sanc'.ikitsvum. zwłaszcza, że zapał młodzieży do tego sportu
’ ÍLNa Zdjęciu widzimy u góry młodą snne.czkarkę na
pi ze startem a poniżej dwa „teamy" złożone z dorosłego
i młodego pokolenia.

Wznowienie
odznaki
strzeleckiej

e»e»ee*$eeee»eeeeeeeee*e»e»®eeeee*eeeeee®eee«
Walki

pięściarskie

(Dokończenie ze sírontg 11

walką był pojedynek Niewadziła z
Hoferkiem w wadzę ciężkiej.
Wyniki walk (na pierwszym
miejscu zawodnicy Zrywu):
Waga musza: Stasiak wypunkto
wał Lorenczyka, który okazał się
równorzędnym przeciwnikiem ło.
dzianina, w pierwszej rundzie
łodzianin był w ofensywie, ale Lorenczyk trafił również kilkakrotnie
celnie. Druga runda należy do Lo
renczyka. W trzeciej rundzie Ślą
zak poluje na k. o., podczas gdy
Stasiak punktuje lewymi prostymi.
Waga kogucia: Czarnecki pokonał
zdecydowanie Karcze na punkty.
Łodzianin górował przez wszystkie
trzy rundy demonstrując walkę ne
dobrym poziomie.
Waga piórkowa: Rogalski prze
grał przez techn. k. o. w 3 rundzie
z Matlochem. Od początku walki
Ślązak przeważał zdecydowanie,
przy czym przewaga ta uwydatniała
się rażąco w drugiej rundzie. W
trzeciej rundzie sędzia przerwał
walkę.
Waga lekka: Krawczyk wygrał
przez techn. k. o. w 2 rundzie z
Piegzą. Obaj zawodnicy dysponują
Silnymi ciosami. Tempo szybkie
aczkolwiek sama walka chaotyczna.
W drugiej rundzie Piegza nadział

się na ciosy i poszedł dwukrotnie
na deski.
Waga pótśrednia: Kijewski wy
grał przez techn. k. o. w 2 rundzie
z Pałką,
Waga średnia: Taborek zremiso
wał z Gallem, który walczył nad
spodziewanie dobrze przeważając
lekko w dwóch pierwszych run
dach. Taborek dopiero w 3 rundzie
zdołał odrobić utracony teren.

o

wejście

Waga p&łciężke: Wojnowski prze
grał na punkty z Famulickim roz
porządzającym silnym ciosem. Wal
ka na niskim poziomie technicz
nym.
Waga ciężka: Niewadził wygrał
przez techn. k. o. w 3 rundzie z Hoferkiem. Walka dość ciekawa i po
czątkowo wyrównana.
W ringu sędziował Lisowski
(Warszawa), na punkty Bielewicz
(Poznań), Piasecki i Kaleński z
Warszawy.

Samorządowiec (Wrocław) w drugiej lidze
po zwycięstwie w Lublinie 9:7

LUBLIN, (tel.) Spotkanie dwóch
pretendentów do drugiej ligi bok
serskiej z grupy VI zakończyło się
zwycięstwem zespołu wrocławskie
go. Samorządowiec tym samym
zaawansował do drugiej ligi. Zwy
cięstwo wrocławianom zapewnił Bo
gucki, zwyciężając najlepszego za
wodnika
Lublina,
Zielińskiego,
przez techn. k. o.
Walka była bardzo emocjonująca.
Pewny siebie Zieliński poszedł z
miejsca naprzód, lecz nadział się
na kontrę wrocławianina i poszedł
na moment na deski. Po powsta-

Bokserskie mecze towarzyskie
Śląsk gromi Częstochową

14:2

OPOLE, (tel.) Międzyokręgowy I punkty z Bairtelem, Doanańsfci wy
męcz bokserski pomiędzy reprezen grał a Niorobą, Braezicłua pokonał
taejami Śląska i Częstochowy za- i Gergela, Urbaniak pokonał Tykę,
kończył się zdecydowanym zwycię- ■
atwem zespołu śląskiego. Obie dru Poznan-Szczecin 8:8
żyny wystąpiły w silnie osłabio
nych składach.
SZCZECIN. W Szczecinie rozegra
no mlędzyokręgowe spotkanie pię
Wynik walk (na I miejscu zawód ściarskie
— Szczecin .które
nicy Śląska): w muszej Gumowski zakończyłoPoznań
się wynikiem remisowym
po żywej walce pokonał ne punkty 3:8. Drużyna poznańska wystąpiła bez
Kasperczaka. KażmierczaZwierzchlejskiego. W koguciej Tyń Liedłcego.
ka i Franka.
ski przegrał ze Szpringelem na Wyniki walk: w muszej — Ciapka
punkty, będąc w pierwszej rundzie (P) pokonał Kaczmarka (S); w kogu
do 8 na deskach. W piórkowej Brze ciej — Bazarnlk (P) wypunktował Ka
(S); w piórkowej — Moi
łiński po ładnej walce wygrał z Ka puścińskiego
dżyński (S) zwyciężył Nowaka (S): w
pitańskim. W lekkiej Brekler I wy lekkiej — Stachowiak (P) pokonał
" '"" starciu
' *' ----Waltegrał w 3 rundzie przez techn. k. o. przez k. o. w drugim
(S); w półśredniej — Sadowski
z Jarząbkiem. W półśredniej Sznaj ra
(S) odniósł wysokie
...___ zwycięstwo
„ , .. nad
.
der wypunktował Trzepizura. W Kuipczykiem (P); w średniej — Krau
średniej Wajs wygrał przez techn. le (P) przegrał z Ambrożym (S); w
półciężkiej — Kaczorowski (S) prze
k. o. w 2 rundzie z Bergiem. W pół grał
w pierwszym starciu przez techn.
ciężkiej Gondek wygrał przez pod k. o. Kuleczką (P); w ciężkiej —
Rutkowski
(S) zwyciężył w U run?
danie się Szutkowskiego w 2 run dzle przez k.
o. Jędrzyka (P).
dzie. W ciężkiej Drapała zdobył
punkty w. o. W ringu sędziował
Warta-ŁKS 8:8
Masłowski z Poznania, na punkty
kpt. Ćwikliński z Katowic, Mikułko z Częstochowy i Rutkowski z
POZNAŃ (Tel.) Po dłuższej przer
Warszawy. (E. M.)
wie Poznań zobaczył znowu spotka
nie pięściarskie. Warta sprowadziła
Zledmmczenie Biszcz zespół mistrza Polski LKS. Wpraw?
cizie łodzianie przybyli bez Różyckie
go, Marcinkowskiego Zylisa. jednak
— Unia Grudziądz 8:8 walki stały na dobrym -ożlomie.
Z wielkim zaciekawiei* em oczeki
wano walki Deblsza, pogromcy mi
BYDGOSZCZ (Tel.) W Grudziądzu strza Polski Rodaka, w spotkaniu z
odbył się mecz bokserski między Ratajczakiem Spotkanie to zaczęło
Zjednoczeniem (Bydgoszcz), a miej się atakiem Ratajczaka który objął
scową Unią, który zakończył się wy prowadzenie i skutecznie punktował
nikiem 8:8. Sensacją byłą porażka Wi- gościa o dłuższych ramionach, wal
klińskiego (Zjednoczenie) z Polakie czącego bardzo szybko. W I starciu
wiczem.
kilka razy nastąpiła wzajemna wy
miana silnych ciosów’. W n łodzia
Dwie porażki
nin nieco szybszy przeszedł do natar
cia. jednak Warciarz rzucił się do
kontrataku.
III starcie zaczyna się
ŚwiętochłowMiego Zryw
bardzo żywo. Ratajczak wydaje się
być bardzo wypoczęty, bije często,
na co Dębisz odpowiada kontrami.
Łódź. Towarzyskie spotkanie pię Jego końcówka nie wystarcza, by od
ściarskie LKS — Zryw (Świętochło robić stracone punkty. Mimo to sę
wice) zakończyło się zwycięstwem go dziowie przyznają mu zwycięstwo,
spodarzy 11:5. Gospodarze wystąpili co widownia przyjmuje gwizdem.
bez Marcinkowskiego oraz chorego Do najlepszych walk zaliczyć na
Różyckiego. Zryw nie posiadał zawód leży spotkanie między Liedtkem 1 Ge
nlka w wadze ciężkiej, wobec czego tlinglem oraz Ratajczaka z Deblszem.
zdublowano wagę półśrednią. Sensa Liedtke wykazał, że jest obecnie na.j
Następnie
cją była porażka mistrza Polski w lepszą muchą w Polsce. Następ
wadze lekkiej Rodaka z Debiszem wymienić należy walkę Olejnika
Szkudlarklem.
(LKS), który rozstrzygnął dwie pier
wsze rundy na swoja korzyść. Na od Wyniki walk (na pierwszym miejscu
robienie utraconych punktów nie zawodnicy LKS): musza
... — Getting
starczyło Rodakowi w trzecim starciu przegrał z Liedtkem: kogucia—Olczyk
czasu i sił.
wygrał z Borakiem; piórkowa — Po
wygrał przez dyskwalifikację
Wyniki techniczne (na pierwszym pielaty
w III starciu z Szymańskim: lekka —
miejscu LKS); w muszej — Różyckie Dębisz
wypunktował
Ratajczaka; pół
go z powodu choroby, lekarz nie do— Olejnik zwyciężył SakuPńścit do walki, toteż Kowalczyk średnia
dlarka:
średnia
—
Pisarski
wygrał
zdobył punkty walkowerem; w piór- z Białeckim; półciężka — Wieczorek
kowej — Pietrzak przegrał przez przegrał z Frankiem i ciężka' — Grze
techn. k. o. w HI r. z Szendzlelorzem; w lekkiej — Dębisz nieznacz ■?k wygrał z Majewskim.
nie wypunktował Rodaka: w półśrednlęj — Olejnik wypunktował Bartla. Korona Kraków —
W drugiej walce tej wagi - Kieras
pokonał Tajstera: w średniej — Pi
sarski zwyciężył Nierobę 1 w w. półZryw Ostrowiec 15:1
Tykę16^ ~ Wieczorek wypunktował
KRAKOW. Po pierwszym remiso
dyr, Czernik. wym
spotkaniu w Ostrowcu ze Zry
wem 8:8, bokserzy Korony krakow
skiej rozegrali 6 bm. spotkanie rewan
iowe w Krakowie, zwyciężając 15:1.
Korony trenują ostatnio
JEL. GORA (teł.) Odbyte w rar Bokserzy
pod okiem rutynowanego trenera kra
mach trójmecizu bokserskiego spot kowskiego M. Chrostka przedwojen
kanie pomiędzy wrocławską Gwar nego mistrza Polski, toteż rezultat
jest częściowo wyrazem jego
dią a Zrywem ze Świętochłowic za meczu
pracy.
kończyło się zwycięstwem bokse Wyniki walk: musza — 2¡urek (K)
rów wrocławskich. W drużynie wygrał z Tomczykiem (Z); kogucia
Gwardii po raz pierwszy wystąpił — Łentocha (K) w I rundzie znokau
Krzysztofika (Z); piórkowa —
KaspercaaJk (dawn. ZZK Poznań) tował
koza wygrał przez k. o. w n r. a
który pokonał Kowalczyka.
Frycem (Z); lekka — Rajca (K) po
Wyniki walk (ne I miejscu za konał Liskiewieza (Z); I półśrednia
— Dąbrowski (K) — Maj (Z) remis;
wodnicy Gwardii):
U półśrednia — MIział (K) zdobył
punkty V. o., wobec braku przeciw
Keąperczek pokonał na punkty nika;
średnia — Bala (K) znokauto
Kowalczyka, Kargol zremisował z wał w m rundzie Blaszczyka (Z);
półciężka
— Szymula (K) wygrał z
Banertem,' Kaflowski zremisował a
„
Chrobakiem, Włodek przegrał przez Slporskim (Z).
Jan Bogdanodyskwalifikację w 3 rundzie z Ro wici, na punkty
viarcxyk. Padakiem, Malinowski przegrał na muła 1 Solek.
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do

Ligi

wierz wygrał przez techn. k. o. w
2 rundzie.
W ringu sędziował Koszuliński
z Warszawy, na punkty Cicharz z
Bydgoszczy, Czernik z Łodzi i Kra
sucld z Warszawy.

Uwaga

Czytelnicy!

W miejscowościach, gdzie nie ma punktów sprzedąży gazet, można zaprenumerować „Sport i Węzasy“ w najbliższym Urzędzie Pocztowym, który dostarcza nasze pismo punktualnie, bez doliczania do(łątkowych kosztów.
(wł. 12)

<
j
|
¡
j

Setaria-Wra Szczecin

Bokserskie mistrzostwa Śląska

na ringu 15sí
GDANSK, (tel.) Rozegrany w hali
sportowej we Wrzeszczu mecz pię
ściarski o wejście do ligi państwo
wej pomiędzy Gedenią a Odrą
Szczecin przyniósł wysokie zwycię
stwo gospodarzom 13:3. Wynik w
ringu brzmią) 15:1, a tylko na sku
tek nadwagi Kleina w w. koguciej
Gedania straciła 2 punkty.
Wyniki techniczne (na pierwszym
miejscu gospodarze):
Socze. MUCJ.LU
vu«i Ac,. Musza: ow
-uacwiński zwyciężył w III starciu
przez techn. k. o. Burczaka. Sędzia
przerwał walkę na skutek dużej
przewagi Soczewińskiegó.
Kogucia: Klein oddał punkty w. o.
Gardzielowi. W walce towarzyskiej
nieznaczne zwycięstwo odnosi bo
kser Gedanii,
Piórkowa: Antkowiak nie rozstrzygnął spotkanie ze Stopą.
Lekka: Kudlacik pokonał Górskiegó w H starciu przez techn.
k. o., gdyż po serii ciosów Kudłacifca sędzia przerwał walkę ogłasza
jąc zwycięstwo gdańszczanina.
Półśrednia: Musiał również w 11
starciu zwyciężył przez techn. k. o.
Posmowskiego. I w tej walce sędzia
przerwał walkę na skutek dużej
przewagi Musióla.
Średnie: Chychłe w przeciągu
30 sek. zmusił Bubę do poddania
się.
Półciężka: po serii ciosów Raj
skiego, Sadzisz już w pierwszych
minutach poszedł na deski i został
wyliczony.
Ciężka: Białkowski ne skutek
braku przeciwnika uzyskał punkty

niu znowu rusza z impetem do ataku, zadając piękny prawy sierp.
Nadziewa się przy tym jednocześ
nie znowu na kontrę Boguckiego,
po której poszedł na deski do 8.
W.-» jąc z desek Zieliński był tak
zamroczony, że sędzia przerwał
walkę.
Do porażki Lublinianki przyczy
nił się też brak ich silnego punk
tu wagi muszej, Kołodyńskiego.
Jego następca Kukier, mistrz Pol
ski juniorów wagi papierowej wy
kazał przed walką niedówagę i od
dał punkty walkowerem.
Najlepszym zawodnikiem meczu
był . wrocławianin Kurowski IX,
walczący bardzo inteligentnie i aa
dobrym poziomie technicznym, Sła
bo z zawodników wrocławskich wy
padł Ciećwierz. Horboń przegrał
na skutek nieczystego prowadzenia
walki, którą w normalnym prze
biegu wygrał, posiadał bowiem
przewagę nad swym przeciwnikiem.
Z Lublinianki najlepiej zaprezen
tował się Głębowski, następnie Ba
ran oraz mimo doznanej porażki
Makar.
Wyniki walk (na pierwszym miej
scu zawodnicy Wrocławia): w ko
guciej Smaczyńskl przegrał z Ba
ranem, w piórkowej Kurowski II
zwyciężył Makara, w lekkiej Miszczuk zremisował z Marcinki ewiczern, w półśredniej Bogucki wygrał przez techn. k. o. w I rundzie
z Zielińskim, w średniej Dering i
poddał się Głębowskiemu w I run II Sędziował w ringu: Sieroszewski
dzle, w półciężkiej Horboń przegrał; (Łódź), na punkty: Neuding (Warprzez dyskwalifikację w 3 rundzie szawa), Maciejewski (Warszawę) i
z Gołębiowskim, w ciężkiej Cięć-1 Banc (Poznań).

w Masie 15

KATOWICE. W rozgrywkach o dra
żynowe misto. Śląska M. B w boksie
uzyskano następujące wyniki:
GRUPA I
Naprzód Lipidy — Kopalnia Katowice 18:0 walk.
TABELA
Budowlani Bytom
74:M
87:25
ZZK Leopolia Opole
Naprzód Llptoy
1* 70:33
32:58
T.echia Ib Mysłowice
Azoty Chorzów
46:6!)
7
Kopalnia Katowice
2 23:53
Slayia Ib Ruda
7
18:84
ZKSM SZOPIENICE — POGOŃ
PRUDNIK 9:7
SZOPIENICE. Szopienicki ZKSM
odniósł zwycięstwo nad prudnicką
Pogonią 9:7.
Wyniki walk (na pierwszym miej
scii gospodarze, od muszej do cięż
kiej): Dąbek zwyciężył Koperackie
go, Zagradzki wygrał przez k. o. w
II starciu z Sieradzem, Hytryk wy
punktował Bałdysa, Czyż uległ Ka
linowskiemu, Plewniók przegrał
przez dyskwalifikację z Biskupem,
Kosma zremisował z Piątkiem,
Strzewiczek na skutek niedowagi
oddał punkty w. o. Mannowi, Kaszyca otrzymał punkty walkowerem z powodu nie stawienia się Ry
mesa. Sędziował w ringu Ćwikliński, na punkty Tkoez.

ODRA OPOLE — ZKSM
POKÓJ Ib 16:0
OPOLE. Na wyznaczone spotkanie
o drużynowe mistrz, kl. B rezerwa
ZKSM Pokój nie przybyła, oddając
punkty Odrze walkowerem 16:0.

cięży} przez techn, k. o. w II starciu
Nisztkę. Sękala uzyskał punkty v. o.
Sędziował w ringu Dziura, na punk
ty Białas
TABELA
Unia Sosnowiec
15 91:35
Polonia Bytom
8 13 93:33
Lwowlanka Opole
7 10 67:3*
Zryw II Swfętochł.
8
77:39
43:65
Sietoianowiczanika Ib 7Brynien Czeladź
7
51:59
Wyzwolenie Michaik.
2 57:78
Kopalnia Eminencja
0 7:131
ZZK KATOWICE — CONCORDIA
________
KNURÓW 15:1
KATOWICE. W meczu bokserskim
o drużynowe mistrzostwa Śląską kl.
B gr. IV katowicki ZZK.pokonałynie
spodziewanie wysoko knurowską Gon
cordlę 15:1. Goście przyjechali w osła
blonym składzie i tym należy tłuma
czyć wysoką ich porażkę.
Wyniki techniczne: (od muszej do
ciężkiej na pierwszym miejscu ZZ-K'1
Smoczyk wypunktował Cziurę; t, Ow
czarek zwyciężył Potempę; Zając zno
kantował w II starciu Kostrzewę;
Kubica wygrał przez k. o. w I star
ciu z Hasa; Musialik zremisował z
Sobotą; Biśanc zwyciężył przez techn.
k. o. w H starclti Wiechułę; Szczypiń
ski pokonał przez k. o. w n rundzie
Rychtera; Brzóska otrzymał punkty
V, o. na skutek braku przeciwnika.
na
Sędziował w ringu Rubiński,
~
punkty Klapsla.
GRUPA IV
1 14 83:25
ZZK Katowice
6 10 80:1«
Górnik Zabrze
9 . 58:50
7
Silesia Rybnik
8
8 71:35
Gwardia Racibórz
7 61:35
Concordia Knurów
25:55
2
5
Piast Cieszyn
2 20:7(?
S
Siła Bytom
11:99
?
Huta Zabrze Ib
GRUPA 1
Górnik Mlkulczyce — Gwardia Ka»
to wice MS. Wyniki walk (na. pier
wszym miejscu gospodarze): Lizom uzyskal punkty v. o, Pfeifer przegrał
przez k. o. w II starciu z r rr.l:ok,.olrm
Simon »nokautował w II starciu Kraw
■■zyka. Stosik otrzymał punkty wal
kowerem.
Smolar czyk
zwyciężył
przez k. o. w II starciu Sidora. Pa
wlicki wygrał przez k. o. w II star
ciu z Augustyniakiem. Kowalik uzy
skał zwycięstwo ną skutek dyskwa
lifikacji Zyzika. Nandzik znokautował
w I sardu Hodorowieża.
GRUPA V
■’ 1# ■ 55:32
Starta- Bobrek
5
9 63:17
ZZK Rybnik
fi 33:27
5
AKS. Niwka
4
fi 39:25
Górnik Miku.lczyee
fi 47:4$
Naprzód Radzionków fi
3 38:48
Metalowler- Mikołów 5
2 23:68
6
Gwardia Katowice
5 • 8 11:67
BBT8 Tb Bielsko

GRUPA n
7 14 50:20
Ruch Chorzów
7 U 74:38
Odra Opole
11 75:53
ZłŁSM Szopieelee
5 46:46
ZKSM Ib Batory
41*77
(zoi'íek
w
formie Pogoń Frateiäc
s 46:78
Z.KSM Ib Nowy Bytom 8
'
3
18:73
Kopalnia Jadwiga
25:39
Zryw . III SwiętocM.
GRUPA
III
Stadom iak—Cracovia
Wyswolenię Michałkowie® -- Lwuwianka Opole 6:8, Polonia Bytom —
RADOM, (tel) Mecz bokserski o I wytrzymał do końca. W półśred- Kopalnig
Eminénsja 16:0.
wejście do ligi rozegrany w nie-¡niej: Kosiński przegrał ze Stysia- Unia Sosnowiec — Zryw Ib Świę
dzielę w Radomiu zakończył sis łem; w średniej: Wasiak II prze tochłowice 10:6. Wyniki techniczne
zwycięstwem Radomiaka nad Cra grał. wyraźnie z agresywnym Ra- '■alk (na pierwszym miejscu pięścia
Unii): Spas oddal punkty walkocovia 10:6. Goście przyjechali bez paczem; w półciężkiej: Kotkowski rze
-»erem Widerze. Dziurowleź zwycię
wagi ciężkiej. W zespole Radomia zmusił w II rundzie do poddania żył Kiełbika. Woszczyk wygrał z
ka zabrakło Przybytniewskiego oraz Bereznickiego i w ciężkiej Stec zdo Siewcem. Grzesik wygrał przez techn Harrlngav Races 7:6
k. o. w II starciu z Nieroba. Pendrak
Wasiaka I, wystąpił natomiast po był punkty w. o.
otrzymał punkty v. o. z powodu
#0,2. 4,8. NI
raz pierwszy Stec, który uzyskał Walki prowadził w ringu Kubiak <Ż)
braku przeciwnika, Marta uległ na
PRAGA (tel.). W ub. niedzielę
już zwolnienie z Concordii. Spot z Łodzi. Widzów ok. 4 tysiące.
punkty Segradowskiemu. Jarosz zwy
narodowa reprezentacja hokejowa
kanie nie stało na wysokim pozio
mie; w obu drużynach < ok zna
Czechosłowacji pokonała angiel
Siemianowice zamknięte dla boksu
nych zawodników wystąpili pięś
ska drużynę Hamngay Races 7:6
ciarze początkujący.
(0:2, 4:3, 3:1). 1
■ Okrasą meczu była walka Cżortika
Kto krön' liarw Śląska
ma <6
z Szczerbowskim. Czcrtek raz jeszcze wykazał, iż jest w szczytoKATOWICE. — Ne. ostatnim po prowndzló będzie pracę nad bokse- na pingpongewyeli Mistrzostwach Polski
wej formie.
siedzeniu Wydziału Sportowego Sl.
Wyniki techniczne (na I miejscu OZB tematem obrad była sprawa rami krakowskimi przez ł tygodnie. KATOWICE. Kpt. SI. OZTS Bronia
31 TRENERÓW BOKSERSKICH
zawodnicy Radomiaka): w muszej: gorszących zajść jakie miały miej
W POLSCE
Arczexvski wypunktował Wszołka;
łowym ¡wyznaczył następujących
Ilość trenerów bokserskich powię
w koguciej: Wosnicki przegrał przez sce podczas towarzyskiego meczu
zawodników, którzy ironii hędą
k. o. w III rundzie z Leją; w piór pięściarskiego Siemiandwiczanka — ksrzyła się ostatnio z 38 na 31. Po
barw
Śląska na indywidualnych
kowej: Sieradzan posłał już w I Baildon zakończonego wynikiem re kursie w Katowicach tytuł ten na mistrzostwach w Lublinie w okre
misowym
8
8.
Wobec
czwartego
wy

sie od i# do 16 bm.
dano Garn carkowi (Łódź), Sulin ow
rundzie na deski Barana, który pod
Seniorzy: plechaczelt, Kawczyk i
koniec starcia zrezygnował z walki. padku niekulturalnego zachowania akiemu (Poznań) i Cegielskiemu
Rokok z Siemian«wiczanki Otrem
się publiczności siemianowickiej W (Łódź).
W lekkiej: Czortek znalazł w stosunku do sędziów bokserskich
lOimedki otrzymał stopień instru
twardym Szczerbowskim godnego Wydział Sportowy Sl. OZB posta
chlowice, Pierończyk z kop. Kleo
która, & bokser Częstochowy, który
przeciwnika. Krakowianin przez nowił:
fas Katowice, Krauze z Pogoni Ka
towice. Metzger z Piasta gliwic
dwie rundy dzielnie stawiał czoło
swego czasu znokautował Czortka,
kiego
i Różański z ZZK Gliwice.
atakom Czortka, w III starciu o- a) zamknąć teren Siemianowic na Chudy — przodownika.
.Juniorzy: Majewski — Unia Sopadł jednak na siłach i z trudem
snowiec.
Klimas i Wojciechowski
urządzanie jakichkolwiek im
DWA MECZE JUNIORÓW
— Polonia Bytom. Kolarczyk —
Z WĘGRAMI?
prez bokserskich na przeciąg
Ruch Chorzów. Osiński — Czyn
Sosnowiec i Liéis — pogoń Kato
6 miesięcy;
PZB projektuje doprowedmić
doprowadzić do
wice.
WIEDEÑ. (tel.) W Austrii odby
Gra podwójna: Roboli, Kawęzyk
skutku
dwa
mecze
juniorów
Wę

wają się akademickie międzynaro b) rozwiązać dotychczasowe kie
— Slemianowiczanka.
Szymecki.
dowe mistrzostwa narciarskie Au
rownictwo tej sekcji, które nie gier w Polsce. Jako termin pierwŚpiewok — Błyskawica BadlMi.
c<z-ego
spoitkanie
PojstoB
—
Węgry
Gra
mieszana:
Kliszowa.
Wider::
strii z udziałem zawodników Włoch
stanęło na wysokości zadania
— Słowian Świętochłowice.
i Szwajcarii. W zjeździć pań zwy
i nie zabezpieczyło ochrony dla wchodzi w rachubę dzień 30 bm.
ciężyła, Austriaczka Mahringer w
sędziów;
Piast I Siemianowiezanka prowadza
2,17 min. przed Schuhberger 2.24.4
zezwolić sędziemu ob. Bnabańc)
min. W konkurencji męskiej pierw
skiemu, który doznał pobicia na.
sze miejsce zajął Austriak Schepp
tym meczu, skierowania sprawy
w mistrzostwach tenisa stołowego
w czasie 2.06 min. przed Berhofjen
na drogę sądową przeciwko
2.08 min. i Włochem Monti z cza
KATOWICE. Przedostatnia runda ■ 2. Dla Lechli Mondry i Palka.
znanemu sprawcy.
pingpongowych mistrzostw Śląska kl. Unia sosnowiec — Batory Cho
sem 2.13.2 min.
raów 6:3 Punkty dla Unii uzyskali:
A
przyniosła następujące wyniki:
LECHIA MYSŁOWICE I b —
W biegu na 15 km zwyciężył Au
Cuglewskl 3, Kurdziel 2 i Majewski II
GRUPA I
AKS NIWKA 12:4
_____ — AJKS Mikołów 1. dla Batorego Wyrwo! 2 Horak 1.
Elektr® Łaziska
striak Schulze z czasem 52.16.1 min.
MYSŁOWICE. W Mysłowicach od 0:9. Punkty zdobyli: Nieroba, Woj- Kop. Katowice — Piast Cieszyn 9:»
przed Szwajcarem Urbergepem
XV. o. Na skutek nie przybycia druży
1 Szczęśniak po 3.
był się towarzyski mecz pięściarski ■yczką
57.5 min.
LKS Lubliniec — Kop. Kleofas 6:3. ny Piasta, gospodarze zdobyli punkty
pomiędzy B-klasowym AKS Niwka Punkty
Kościelny,
walkowerem.
dla LKS bracia
a rezerwą mysłowickiej Lech», dla Kleofasu Pierończyk.
Ostatnie spotkanie w tej grupie po
LONDYN (TeL) Ciekawy rekord w który zakończył się zwycięstwem
katowicką Pogonią i Siemia39:15 między
pilkarstwie uzyskał angielski ama miejscowych 12:4.
Piast Gliwice
g
nowlczanką
odłożone zostało na nad
3S:18 chodzący wtorek.
torski klub ATC Grapensend. Zdo
odbędzie się
33:3t w Katowicach przyMecz
ł
łał on w rozgrywkach okręgowych POLONIA BYTOM — KOPALNIA
ul.
í'rancusltie.i
" "
""*4 1*
39:35 o godz. 18.
przegrać wszystkie spotkania, a
ZZK Gliwice
39:25
7
najlepszym stosunkiem bramek je
AKS Mikołów
EMINENCJA KATOWICE 16:0
6 45:9
5 3 2S:19 Siemianowiczanlca
dnego meczu 0:7, a najgorszym 1:27
Pogoń Prudnik
25:29 Ruch Chorzów
.7 fi <4:19
Ogólny stosunek bramek w mi BYTOM. Kopalnia Eminencja Polonia Bytom
12:51
4 35:38
Unia
Sosnowiec
strzostwach brzmi 8:181.
zrezygnowała z walki oddając punk LKS Lubliniec
28:26
13:50 Piast Cieszyn
G
Kop. Kleofas
ty
Polonii
walkowerem.
7
3 24:39
Lechia Mysłowice
r.ONDYN (Tel.) Międzypaństwowy
7 3 24:39
Beskid Andrychów
GRUPA If
..
mecz w tenisie stołowym o ouchar
26:2"
Letnia Mysłowice — Beskid Andry Batory Chorzów
zachodnio-europejski pomiędzy An
7 2 24:3$
chów 2:7. Punkty dla Beskidu zdo 1 Kop. Katowice
gllą 1 Belgią przyniósł łatwe zwy
SZTAM W KRAKOWIE
1 1S:3S
cięstwo Anglikom 5:0.
D® Krakowa przyfoyl Sat&m, ktéry byli: Jakubowski 3, Matiak 1 Żemła Pogoń Katowice

I

Si7 Korycki

w sześciu miastach

Kolarze

zapowiadają

rewelacyjny

sezon

mistrzostwa Polski
w siatkówce
W. G. i D. Polskiego Zw.
Polski Związek Kolarski zor.ga.ni
Wszyscy ron¡erzyści
Koszykówki, Siatkówki i ♦ zował konferencję rnformacyjnę, w
Szczypiorniaka ustalił miej ! której. wzięli udział prezesi i sękre
scowóśei, w których odbę
Bęcfcf zrzeszeni
tarze poszczególnych okręgów. Po
dą się tegoroczne mistrzo
nadto
przybyli
przedstawiciele
ZS
stwa Polski w piłce siatko
„Gwardii" oraz KCZZ.
t
wej:
Obrady toczyły się w atmosferze Najlepszym tego dowodem jest re dia" organizuje dorocznym zwy
Półfinały drużyn mę
optymizmu,
wszyscy mówcy wyra zolucja uchwalona praez zarząd czajem wyścig o puchar gen. Ko
skich w dniach 28, 29 i 30
PZKol w czasie Kongresu Zjedno narzewskiego. W roku bieżącym
żali
przekonanie,
że reorganizacja czeniowego.
bm.: grupa I w Częstocho
zaproszono do udziału w wyścigu
sportu
.
i
.
zapowiadane
poparcie
wie, grupa II w Krakowie,
kolarzy: Czechosłowacji, Rumunii,
czynników
oficjalnych
stworzą
Następnie
prezes
Gołębiowisiki
w
finały 12 i 13 lutego w War
Bułgarii Węgier i ZSRR. Nagrodę
trwałe
podstawy
rozbudowy
kotar
krótkim
zaryci
eprzedbtawił
osią

szawie.
etwa jako sportu masowego.
gnięcia i zamierzenia polskiego ko przechodnią na ten wyścig dla najr
Półfinały drużyn kobie
Konferencję
zagaił
prezes
PZ
Kol.
larstwa. Rok ubiegły był rekordo lepszego zespołu ufundował min.
cych w dniach 4, 5 i 6 lute
—
Gołębiowski.
Podkreślił
on
na
wy
pod względem wykonanych Radkiewicz.
ł go; grupa I w Lublinie, gru
Następnie wiceprezes Orłoswki
wstępie,
że
sport
nie
jest
obojętny
prac.
Od 28 lat nigdy dotąd nie
pa II w Katowicach, fina
podał,
że w-ubiegłym sezonie prze
zmianom,
jakie
zachodzą
w
naszym
przeprowadzono tylu imprez i nie
ły 19 i 20 lutego w Łodzi.
życiu politycznym i społecznym. uzyskano takich osiągnięć, jaw w ciętna szybkość na szosie wzrosła
Rozgrywki
półfinałowe
do 34 km na godz, a rekordowa u1948 r.
f odbędą się w trzech setach,
eysłcana przez Wójcika na ostatnim
finałowe do których zakwa
Nadchodzący sezon zapowiada się etapie „Tour de Pologne“ — do
lifikują się pierwsze dwie
niezwykle bogato tak pod wzglę 41.200 km/godz.
drużyny z obu grup, w pię
dem prac organizacyjnych, jak i
W omówieniu osiągnięć turystów
ciu setach.
sportowym. Z przewidywanych wiceprezes Kobus podał, że mimo
Zgłoszenia do mistrzostw
prac organizacyjnych na pierwszy niesprzyjającej pogody Rość prze
pływają 15 bm. Prawo
plan wybijają się obozy szkolenio jechanych kilometrów wzrosła w
zgłoszenia się mają mistrzo
we, kursy dla sędziów, budowa to 1948 r. do 400 tysięcy wobec 250 tys.
wie wszystkich okręgów, a
ru w Warszawie ,j szereg innych. w 1947 r.
oprócz nich wicemistrz oW dwugodzinnej dyskusji głos za
Z imprez sportowych na pierwszy
kręgu wrocławskiego w kon
bierali przedstawiciele wszystkich
pian
wysuwają
się
przede
wszyst

karencji męskiej i wice
kim wyścig WPW, „Tour die Pole okręgów. Wszystkie przemówienia
mistrz okręgu warszaw
gnę" i wyścig międzynarodowy cechowała wielka troska o dobro
skiego — w kobiecej, gdyż
sportu kolarskiego.
Gwardii.
♦ istatni mistrzowie Polski
W ostatniej części zebrania żabie
pochodzą z tych okręgów
Regulamin tegorocznego WPW raili
głos przedstawiciele Zw.
(AZS Wroclaw' i AZS War
zostanie zmieniony. Odbędzie się Rady Kultury Fizycznej i Sportu
szawa). (szer)
bowiem tylko jeden wyścig. Tra przy KCZZ oraz Gwardii. Imiie*
*
sa będzie prowadziła pirzez najwię niem Rady przemawiał inż Sizymksze skupiska robotnicze. Szczegó
Zepowiedział on, że Związki
Kapitan Związkowy Pił
ły nowego regulaminu zostaną usta Zawodowe udzielą poparcia kolar
ki Siatkowej inż. Wirszyłło,
lone na konferencji przedstawicieli stwu. W każdym klubie związko
wobec zbliżających się spot
„Trybuny Dudu, „Rudego Prava“ wym tworzone będą sekcje Mar
kań rewanżowych Polska
i Związków Kolarskich Polski i skie, ale kolarstwo jako sport ma W Pradze odbył się trojmecz łyżwiarski w jeździe szybkiej pomiędzy
— CSR w Pradze, w piłce
CSR, która odbędzie się w Wanszar sowy opierać się będzie na kołach reprezentacjami 3 stolic: Pragi, Budapesztu i Wiednia. Zwycięstwo
siatkowej drużyn męskich
wie.
sportowych mających propagować łyżwiarzy Budapesztu wykazało, że Węgrzy mają w tej chwili naj
(27 lutego) i drużyn żeń
Bliższe szczegóły „Tour de Polo- turystykę i zrzeszyć posiadaczy ro szybszych łyżwiarzy w Europie Środkowej. — U góry czwórka buda
skich (20 marca) wyznaczył
gne“ jeszcze nie są znane. Nato werów.
peszteńska w składzie Pajor, Kilian, Ladanyi i Elekfy, poniżej zaś dru
grupy reprezentacyjne siat
miast w dniu 24 kwietnia ..Gwar
żyna Pragi w składzie Hala, Hanzlik, Kolar i Brunna.
karzy i siatkarek, którzy
W. Korycki.
zostaną powołani na obozy
przygotowawcze w War
szawie w dniach 14 — 24
W. Tajner II z Watry cieszyńskiej, R. WsrszyO«®
lutego, wzgl. 8 — 17 marca.
jest jednym z najbardziej obiecują
SIATKARZE: Antczak,
cych skoczków śląskich, W paprze- Bilans polskiej siatkówki
Stroński, W. Maliszewski i
dnią niedzielę wygrał konkws w
T. Maliszewski (AZS Wroc
swej klasie
ław), Staniszewski, Len
Pot. Cz. Datka
kiewicz i Płejewski (AZS
Warszawa),
Markowski,
■
program
na
19^9 swoim terenie porażkę w Sofii, a
Rumuni potwierdzić siwą wyższość
Lełonkiewicz, Tomaszewnad Polakami.
ski i Wojtowicz (SKS Zryw
Następnie w sierpniu odbędą się
Gdańsk), Klein, Piotrowski
Zbliżają się finały mistaziostiw dzie.) z Czaszkami ale wygrały dizo . interesująco: 27 lutego br. ma w Budapeszcie Akademickie Mis
(Lenko Bielsko), Michniew
Polski w piłce siatkowej (koniec pozostałe spotkania z Bułgarią, Ru się odbyć w Pradze spotkanie CSR trzostwa Świata, na których Polska
ski i Binkowski (SKS War
szawa).
stycznia i pierwsza połowa lute mumią, Węgrami i Jugosławią zdo — Polska w piłce siatkowej mę jako mająca najlepszych „siatka go) — najważniejsza wewnętrzna bywając wicemistrzostwo Igrzysk. skiej, 20 marca również w Pradze rzy“spośród akademików winna za
SIATKARKI: English i
¡impreza w przeciągu całego roku.
Wyniki mówią same za siebie — „siatkarki“, polskie spotkają się z jąć ■czołowe miejsce.
Gruszczyńska (AZS War
Wrzesień, będzie ukoronowaniem
W związku 3 tym należałaby usta Polskę należy postawić na równi z Czeszkami — pełne chęci wykaza
szawa), Wojewódzka i Tka
lić pozycje naszych siatkarek i Czernikami, nad którymi mamy pe nie swej przewagi. 24 i 25 .czerwca bież, roku w międzynarodowym
czyk
(SKS
Warszawa),
siatkarzy w skali krajowej, jak i wną przewagę młodości i śmiało odbędą się w Bukareszcie mecze volley-iballu. Rozegrane zostaną bo
Szczawińska (AZS Lublin),
w stosunku do zagranicy.
zaliczyć do grupy najlepszych na Rumunia — Polska, tak w „siatce“ wiem pierwsze spotkania naszych
Zakrzewska i Kubiakówna
Uzupełnić należy dane co do kon świeci® wraz z ZSRR. USA, Kana żeńskiej, jak i męskiej. Representa ■reprezentacji męskiej i żeńskiej z
(HKS
Łódź), Płażyńska
taktu i wyników w spotkaniach da, Francja, Jugosławia, Bułgaria, eje nasze winny wyjść a nidh zwyh ZSRR oraz odbędą się w Pradze
(YMCA Łódź), Pogorzelska
międzypaństwowych, które podar Włochy i Węgry stanowią grupę cięsko mimo, że doskonałe stylowo pierwsze mistrzostwa świata.
i Kurtzowa (Gedania), Felliśmy w noworocznym numerze zdecydowanie słabszą.
chnerowska i Kowalówka
Rumunki będą .ehcięły pomścić na
R. Wirszyłło
„Sportu i Wczasów". „Siatkarki“
(Pomorzanin), BrześniewGorszą
pozycję
zajmujemy
w
polskie w ufo. r. przegrały jedno
ska (ZZK Poznań) i Toma
spotkanie. W zimie 1948 r. wygrały „siatkówce“ męskiej. Reprezenta
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szewska (Grom Gdynia).
pienstze w dziejach volley — balia cja polska poniosła czterokrotnie
Grupy reprezentacyjne
porażki,
w
tym
dwukrotnie
z
Cze

kobiecego spotkanie międzypań
mogą być jeszcze uzupeł
M istrzostwa
stwowe z Czechosłowacją zupełnie chosłowacją oraz z Jugosławią i
nione po półfinałowych i
zdecydowanie. Na Igrzyskach Śród Rumunią, wygrywając z Bułgarią,
finałowych rozgrywkach o
Narciarz Roj biegacz zakopiańskiej kowo-Europojskich w Sofii ponio Węgrami i Triestem. Porównanie
mistrzostwo Polski, (szer)
Wisły
sły nieprzekonywującą porażkę wyników Czechów na mistrzos
Foto Schabenbeck (grając zresztą w osłabionym skła- twach Europy w Rzymie pozwala Spółdzielców
przypuszczać, że mogliśmy zdobyć;
wicemistrzostwo. Państwa poza i
ZSRR, które brały udział w Białka, i
Z WASZYCH KLUBO W
sportowej walki upłynęły zmagania
madzie nie uczestniczyły w tumie- ■ — Marysiu . . . Zosiu ...
zespołów męskich i żeńskich w pił
— Podaj!!
„Wieczysta“ jesienny mistrz KO Z PN ju w Rzymie.
— Krysiu! Tu prędzej! ... — sły ce koszykowej, siatkowej i w szczyPorównując rezultaty obu wymię chać z rozpromienionych zapałem piorniaku o mistrzostwo drużyn
nionych imprez, tournee reprezen walki twarzy okrzyki młodych, spółdzielczych w Polsce, trwające
tacji USA po Europie oraz spotka
W dalszym ciągu cyklu „Z naszych klubów“ przedstaowrl- 10 punktów i dystansując Zwierzy nia siatkarzy radzieckich w Polsce zgrabnych, dobrze wysportowanych od czwartku, 6 bm. do ub. niedzieli
włącznie, które rozgrywane były na
my mistrza jesiennych rozgrywek, krakowskiej kl. A — Wie niecki KS i Dąb ski KS, należące na jesieni 1948 r. w klasyfikacji dziewcząt.
Znajdujemy się w hali katowic- hali sportowej Woj. Urz. Kult. Fiz.
czystą, która jednak na pozycje leadera wysunęła się dopiero przed wojną d0 fal, A. Rezultaty światowej na pierwszym miejscu
Po ostaitniej weryfikacji zawodów przez KOZPN, o czym donosi, pracy w klubie nie dały na siebie należy postawić Czechosłowację klej, gdy walczą właśnie o piłkę w Katowicach.
Mistrzostwa rozpoczęły się — jak
w spotkaniu piłki koszykowej' zeh
liśrn/y w numerze czwartkowym.
długo czekać. W r. 1947 Wieczysta (mistrz Europy) oraz ZSRR, two sklej
— SKS Zryw Gdańsk i SGKS zwykle — uroczystym otwarciem,
zdobywa
zaszczytny
tytuł
wicemi

rzących klasę dla siebie, następnie
— Pierwszą drużyną tworzyli
Do jednych z najmłodszych klu
Wszystkie ubrane są w którego dokonał przedstawiciel Zw.
strza Krakowa w fal. A, a w obec. Stany Zjednoczone i prawdopodo Grudziądz.
bów nie tylko w Krakowie, ale w wówczas: Wożniak, Ignaszewski, nych.
czarne
koszulki,
się jedynie Zaw. Prac. Spółdzielczych ob. Jur
mistrzostwach potwierdziła bnie (co potwierdzają zresztą Czesi) kolorem spodenek.różnią
Polsce zaliczyć należy krakowską Michalik. Ig. Piekarski, M. Piekar swą opinią
Białymi
i czer czyk, oraz delegat Rady W. F. i
jednej z najlepszych Jugosłowian, Bułgarów i Polaków
Sportu ZZPS ob. Kaszowski. Pano
Wieczystą, która w jesiennej run ski, Mydlak, Brykalsilci, Seroczyń drużyn okręgu,
wonymi.
zajmując na pół (mimo porażki z Rumunami). Trze
dzie o mistrzostwo krakowskiej kl. ski, Grabowski, Wł. Kurek i Br. Ku metku pierwsze miejsce.
— A teraz będzie mała tragedia — wie i penie zaprezentowały się na
cią
grupę
tworzyłaby
Rumunia,
A zajęła pierwsze miejsce i w rek. Ponadto w tym okresie druży
przypomnieliśmy sobie w trakcie stępnie publiczności defiladą, po
Obecnie zesipół Wieczystej two Francją, Włochy i Węgry i wresz spotkania, słowa jednego z organi czerń z miejsca zabrały się do roz
chwili obecnej jest jednym z naj. nę zasilili obecni zawodmcy innych
cie
ostatnią:
Belgia,
Holandia,
Al

Poważniejszych kandydatów do ty drużyn, jak np. Hymczak, Waga, rzą: bramkarz Nocek — lat 27, u.
zatorów turnieju usłyszane tuż grywek.
tułu mistrza na rak 194S[49. Od LasiewS.cz, Milczanowski czy Si rzędnik Państw. Zakł. Zbożowych; fo anta i Triest.
przed zawodami. Okazuje się je
Stwierdzić ogólnie należy, że po
obrońcy: Michalik — lat 23, student
Tegoroczny kontakt międzypań dnak, że z powodu jednakowych ziom III ogólnopolskich mistrzostw
pierwszej niedzieli mistrzostw pro wek.
WSNS,
Moraw'a
—
lat
30,
kaflarz,
stwowy
Polaków
zapowiada
się
bar
Posiadaliśmy
wówczas
także
dru
wadziła zdecydowanie w tabeli, do.
barw koszulek nie ma tragedii. Nie spółdzielców w stosunku do lat
piero na kilka tygodni przed zakon żynę Ib i drużyną juniorów, które pomocnicy: Piekarski — lat 26, stu
przeszkadza to sędziom w wyda ubiegłych podniósł się, jednak w
dent
Politechniki,
Górecki
—
lat
azeniem zepchnięta została na dru. reprezentowały się korzystnie.
waniu swych decyzji.
dalszym ciągu nie jest jeszcze taki,
gą lokatę, ale wobec przeprowadza
Dzięki ówczesnemu pierwszemu 24, urzędnik, Tomczyk — lat 22, ro
Gra jest ciekawa, chociaż stoi na jakiego pragnęlibyśmy być świad
Z
Sanoka
botnik,
napastnicy
Kawula
—
lat
nej ostatnio weryfikacji wyszła po zarządom klubu z W. Ciesielską,
słabym poziomie. Przyglądamy się kami. Jeśli zaś chodzi o klasyfika
Kijrnią, Półtorakiem i Góreckim na 27, robotnik Mag. Konf., Kurek —
nownie na czoło.
lat 28, technik, Dwernicki — lat 24, • Sanoczanka, która uh. r. wywal jej jednak z zainteresowaniem. Ob cję drużyn, to zwrócić należy także
czele
oraz
dzięki
wysiłkom
samych
O początkowej fazie rozwoju i zawodników zbudowano boisko na podporucznik WP, Guztlk — lat 22, czyła sobie miejsce w kl. A Rzeszow serwujemy ładne zagrania w polu, uwagę, że nie zawsze można brać
OZPN, po szczęśliwym starcie
pod uwagę zajętego w rozgrywkach
działalności klubu dowiadujemy się wy dzierżawionych łąkach. Trudno magazynier, Lech — lat 21, robo skiego
przeszła znaczny spadek formy i w dobrą nawet grę kombinacyjną obu
od obecnego pierwszego wicepreze ści były olbrzymie, ale nic dziwne, tnik oraz gracze rezerwowi: Tölg tej chwili zajmuje ostatnie miejsce w drużyn. Brak jest wykończenia miejsca, gdyż — podobnie jak piłka
tabeli. Bilans całorocznych spotkań
sa Tadeusza Krupy.
Piłka „jakoś“ nie chce nożna — tak i piłki koszykowa,
go, byliśmy wtedy w okresie oku — lat 17, uczeń, Walicki — lat 35, tej drużyny przedstawia się raczej do strzałowego.
— Klub założony został — mótoi pacji.
magazynier, Mydlak — tat 27, szo. datnio: na 32 mecze.Sanoezanka wy wpaść do kosza. Ale nie ma reguły siatkowa są okrągłe. Nie obeszło
13, przegrała 10, zremisowała 4, bez wyjątku. Nawet z dalekiej od się więc bez niespodzianek, których
— na. wiosnę w 1942 r., w okresie
Po wojnie, dzięki inicjatywie se- jer, Kurek — tat 23, urzędnik i'Ma grała
uzyskując stosunek bramek 90:73. ległości zdobywane są dwa punkty. świadkami byliśmy już w pierw
okupacji przez późniejszego zawo kretairza T. Krupy i kierownika se. rzec — lat 18, uczeń.
Król Strzelców drużyny zdobył 23
szym dniu turnieju. Do nich za
dnika pierwszej drużyny Edwarda kcji piłkarskiej Wł. Półtoraka wy
Oprócz pierwszej drużyny Wie- bramki. Freudenberg 20, Mielecki 12 — Wołę nawet „kosza“ damskie
Ignaszewskiego. Wówczas to z wła budowano lokal kluł) owy oraz ti- czysta, dysponuje drużyną Ib, dwo- i Pałała 10. Jubileuszową 25 bramkę go — rzeki jeden z obok nas stoją liczyć należy porażkę wicemistrza
uzyskał Labas na meczu Sanoczanka cych widzów do sąsiada. — Piłka Polski SKS Warszawa z wice
snych funduszów zakupiono kostiu rządzono barak, oddany im. do dy. ma zespołami juniorów, Łącznie —
Gwardia 4:1, a 50 z kolei Markowski
my i buty, rozgrywając spotkania spozycjj przez Urząd Wojewódzki. skupia ok. 80 piłkarzy.
w spotkaniu Sanoczanka — Czuwaj nie wpada tak często do „kosza“, mistrzem Krakowa SKS Społem
2:2.
75 bramkę Rogowski na meczu jak u mężczyzn, ale panie walczą oraz porażkę siatkarzy łódzkiego
z czołowymi drużynami krakowski
W tym okresie Wieczysta została
Ponadto Wieczysta posiada sekcje
mi. Wieczysta, ma .na swym koncie zarejestrowana w KOZPN i brała ping.pong owĄ, szachową i piłki rę Sanoczanka — Zurawianka 3:2.
bardziej zacięcie. Będziesz widział, TUR z gdańskim Zrywem.
• ZS Gwardia organizuje ponownie jak zaraz będą się rwały za
W każdym razie czterodniowy
Zwycięstwa nad Cracovia., Garbar udziel we wszystkich d.otychczaso. cznej.
sekcję bokserską i z końcem stycznia
turniej katowicki dał bogaty prze
nią, Groblami, które powstały rów wych mistrzostwach.
włosy ...
W ub. r. Wieczysta przystąpiła do rozpoczyna regularne treningi.
nież w okresie okupacji, Nadwiśla.
W r. 1945 Wieczysta walcząc w Związku Zawodowego Pracowni • Plng-ponglści zaprosili do siebie Wcale się jednak do tego nte gląd zespołów, które dziś odgry
Item. Łagiewiczanką i in.
grupie V, w eliminacjach o wejście ków i Robotników Przemysłu Spor w przyszłym tygodniu zawodników rwały. Rwały się natomiast do gry. wają dużą rolę, nie tylko w sporcie
Sanovií z Leska. Sanoczanie znajdują
spółdzielczym. Ale nie o to idzie
— Czy pamięta pan może pierw do kl. A zajęła drugie miejsce za żywczego.
się obecnie w dobrej formie, toteż W atmosferze wyrobionego kole
H. Stoczkiewicz
(Dokończenie na str. 4)
szych zawodników? — wtrącamy. Lobzowianką, zdobywając na 7 gier
spotkanie zapowiada się interesująco. żeństwa, w atmosferze prawdziwie
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(Ciąg dalszy że strony 3)

• „Sudbury Wolwes" — kana
dyjski zespól hokejowy z On torii
w drodze na tegoroczne mistrzostwa
twiata w Sztokholmie, wylądował
najpierw w -Anglii, gdzie z miejsca
przegrał 3 spotkania, Możliwe, że
reprezentanci ojczyzny hokeja lodo
wego po kilkudniowej podróży mor
skiej nie rozkręcili się jeszcze, sami
jednak swe porażki tłumaczą czym
innym.
— ?
Zatrzymaniem im na placówce
celnej w Southampton przez urzę
dników brytyjskich ... 500 kijów
hokejowych!
9 Który to kraj posiada 40 (czter
dzieści) tysięcy hokeistów?
— Kraj „klonowego liścia", Ka
nada! — odpowiecie na pewno bez
tająknienia.
Kie! Związek Radziecki. W ho
keja gra się tam od dawna. Tylko,
te nie był to hokej kanadyjski, a
gra zbliżona do szwedzkiej „bandy",
oczywiście gra na lodzie. Od niej
był tylko krok do hokeja kanadyikiego. Poza tym
w

ZSRR

niezliczone

jL*"\

tysiące młodzieży %
jeżdżą na łyżwach.
A to przecież podstawa dla. później- —.
zdU _
szego prowadzenia
krążka kijem. Na
J
pewno nie wielu
wiadomo, że pierwszy nasz między
narodowej klasy zespół hokejowy —
rAZS Warszawa, mistrz Polski w
latach 1926—1931, zespół Topolskie
go i Adamowskiego, był właściwie
tworem rosyjsko-kanadyjskim: To
polski opanował znakomicie jazdę
na łyżwach w czasie swego pobytu
w Rosji, a Adamowski grę hokeja
W czasie pobytu na drugiej półkuli.
Obecnie w Związku Radzieckim
najsilniejsze drużyny rekrutują się
t Moskwy, Leningradu i Ar changielska. W ostatnim dniu ub. roku,
rozpoczęły się rozgrywki o puchar
ZSRR, w których bi erze udział
„tylko" 66 najlepszych zespołów.
9 Prasa czechosłowacka podoje,
te międzypaństwowy mecz gimna
styczny Polska — Czechosłowacja
W konkurencji męskiej odbędzie się
w Warszawie 23 stycznia br. Czecho
słowacja jest czołowym państwem,
w gimnastyce. Na OHmpiadze za
jęła drużynowo szóste miejsce (pa
nie zdobyły pierwsze miejsce). Wę
grzy, którzy ostatnio byli naszym
przeciwnikiem w Warszawie, uzykali w Londynie brązofjgS9. IBtth wy medal —
J/ref
osiągając
Ö® *S Łe| \ 1.330,85 pkt.,
Try *5 . Lyl 1 podczas gdy
Jk Ł?Ty '^techoslowac?'a zebrała
•W"*®1
1.292,10 pkt.
Złoty medal zdobyli, jak wiadomo,
Finowie — 1.358,30 pkt. Nie to przy
pomnienie jest jednak w tej chwili
najważniejsze, a. to, że w Warsza
wie w ciągu ub. roku odbyły się
mecze międzypaństwowe: Czecho
słowacja — Polska w piłce nożnej,
Czechosłowacja — Polska w zapainietwie, Czechosłowacja — Pol
ska w siatkówce, Czechosłowacja —
Polska w boksie, nie mówiąc już
o wielu meczach w wielu sportach
2 innymi państwami. Czyby nie
można n. p. meczu gimnastycznego
z Czechosłowacją urządzić we Wro
cławiu w tarnt. Hali Ludowej. —
Jakaż różnica między Warszawą a
Wrocławiem? — Otóż ta, że w War
szawie na taki mecz przybędzie
1.000, a w najlepszym razie 1.500
osób, podczas gdy we Wrocławiu
będzie go oglądać 15 (piętnaście)
tysięcy. A więc za jednym zama
chem■ skuteczna propaganda gim
nastyki, gotówka, a przy tym pokażemy naszym sojusznikom, że
Wroclaw to Polska, najprawdziwsza
Polska! Warto się więc zastanowić!
• Jednym z pierwszych ,państw,
które wydało książkę o Ostatniej
Olimpiadzie była Czechosłowacja:
„HRDINOWE XIV OLIMPIJSKICH
HER“ (Bohaterowie XIV Olimpia
dy). Wyszła ona
laklaiem J. Velata w Pradze
w opracowaniu
dziennikarzy,
którzy byli spra
wozdawcami z
Igrzysk w St.
Moritz i w Lon
dynie pod re
dakcją czołowego
publicysty spor
towego Czecho
&
słowacji, red. K.
Marka z „Prace“.
Książka jest sumiennie i szczegó
łowo ujęta, a przy tym pięknie wy
daną, zawiera 126 fotografii, a obej
muje 271 stron, fest przy tym wy
czerpującym źródłem o XIV oum-

pladzie. Warto do dąć, że pod redak
cją K. Marka wspomniane wydaw
nictwo Veleta, wypuściło na rynek
księgarski szereg prac na tematy
sportowe z cyklu „Olimp".
Ostatnio również w Austrii wy
szła obszerna praca o XIV Igrzy
skach p. t. „OLIMPIA — Fest der
Völker 1948". Ma ona format albu
mowy, zawiera z górą 100 zdjęć i ry
sunków, a obejmuje 216 stron. Jest
to drugi i trzeci tom wydawnictwa
austriackiego komitetu olimpijskie
go. Ze szczegółowego opisu turnieju
hokejowego w St, Moritz, zwraca
uwagę sprawozdanie z meczu Pol
ska — Austria, zakończonego jak
wiadomo wygraną Polaków 7:5. Po
święcono mu najwięcej miejsca ze
wszystkich opisanych 36 spotkań.
Była to według sprawozdania „tra
gedia austriackiej drużyny hokejo
wej". Nie zapominajmy, że Austria
to kraj, w którego stolicy znajdują
się dwa sztuczne lodowiska, że jej
reprezentacja hokejowa zawsze na
leżała do czołowej klasy, że wresz
cie mecz ten dał nam w końcowej
klasyfikacji miejsce przed Austrią.
Nie dziwmy się więc, że opis meczu
zajmuje więcej miejsca w austriac
kim albumie, aniżeli zawody, które
rozstrzygnęły o żłotym i srebrnym
medalu. Czytając go, czuć wyraźnie,
że Austriacy ocenili nasz występ
w St. Moritz jako poważny sukces!
9 Titu Groza, rumuński pływak
podczas międzynarodowych zawo
dów w Budapeszcie, przepłynął
100 m stylem dow. w czasie 1.02,6,
a więc lepiej od rekordu swego
kraju. Niestety wynik ten osiągnął
w sztafecie, tak że nie może on być
uznany jako rekord indywidualny.
9 Mistrz olimpijski- Argentyńczyk
Cabrora został zaproszony na tra
dycyjny maraton do Bostonu. Odnówił jednak udzialii, gdyż argamzato¿
rzy nie chcieli za«Aji
Płacić kosztów przeJbWBjO
jazdu i wynagrodzeSShsS®
nia dla trenera Cabrory. Komitet urząjaSülffiK
dzający bieg ogło■Hh9U sił, że w ciągu 50 lat
■HVHL istnienia maratonu
My
J bostońskiego z ni'ctó ~zVm podobnym sie
v lie. spotkano i że
nigdy w ciągu tego czasu poza
zwrotem kosztów podróży i utrzy
mania, nikomu nie płacono, wyna
grodzeń!
® Wiedeński „Sport-Schau“ wzo
rem innych pism sportowych, ogło
sił własne zestawienie najlepszych
wyników lekkoatletycznych świata
za rok 1948. W konkurencji pań fi.
guruje w nim m. in. Polka Gębolisówna w biegu na 200 m. z wyni
kiem 25.3 s. Piękny wynik, jakim
poza Wailasiewiczówną nigdy żadna
z naszych zawodniczek nie mogła
się poszczycić. Jest tylko jedno
ale, a mianowicie, że najlepszy wy
nik tej biegaczki wynosi ponad 26
s. i że dystans, na którym osiągnę,
ła ona 25,3 s„ nie,miał 200 m, a 192
m, co zresztą organizatorzy zawo
dów (było to w (Bmw«) ogłosili
jeszcze tego samego dnia, czego je
dnak nie zaznaczył jeden z polskich
sprawozdawców
sportowych.
I
„świetny“ wynik poszedł w świat.
Dało nam to „sukces“, gdyż znaj,
dujemy się wśród państw sklasyfi
kowanych na 20 miejscu z 0,50 pkt.
W klasyfikacji drużynowej wśród
pań jest oczywiście Związek Ra
dziecki, który ma 148 pkt. przed Ho
landią 73 i pół pkt.
AGO
Ze

Turniej ten wykazał przede wszyst
kim, że młodzież rokuje na przy
szłość jak najlepsze nadzieje. Wy
mienimy tu np. zespół warszaw
skiego SKS złożonego z dziewcząt
od 14—16 lat z Parazniakówną na
czele, który nie tylko, że dorów
nuje swym starszym koleżankom,
ale przewyższa je o głowę (chociaż
wzrostem wybitnie ustępuje). Wszy
stkie prawie ich strzały przynosiły
punkty, gra w polu bez zarzutu.
Kombinacyjnie wypadały równie
dobrze, a gdy dodamy, że pierwsze
połowy spotkań rozgrywały one bez
żadnej zmiany, to przyznać im musimy dobre przygotowanie kondy
cyjne. Drugą połowę grała już
pierwsza drużyna SKS-u.
Parszniak zaliczona być może
dzisiaj do naszyci). «ríssBsy» koszykerek. W turnieju katowickim
przesunęły się przez halę jeszcze
inne czołowe przedstawicielki piłki
ręcznej. Wymienimy tu chociażby
Wojewódzką, Morawską, Tkaczyk
czy Wiśniewską. W turnieju dru
żyn męskich zeprezentowali się
również czołowi zawodnicy polscy:
Lelonkiewicz, Tomaszkiewicz, Mar
kowski, Tyszkiewicz, Wojtowicz,
Michniewski, Binkowski. Dobrze
również wypadli Kierat i Woje
woda z SKS Społem Kraków.
Jeżeli chodzi zaś o formę poszcze
gólnych drużyn to pierwsze miej
sce w piłce .koszykowej żeńskiej
SKS Warszawa nie .podlega dysku
sji, podobnie jak w piłce siatkowej
oraz w szczypiorniaku. Warsza
wianki wykazały, że należą do naj
lepszych drużyn w Polsce.
Natomiast w grach męskich w
piłce siatkowej zespoły SKS Spo
łem Kraków, SKS TUR Łódź i SKS
Zryw Gdańsk przedostając się do
finałów mistrzostw potwierdziły
swą wyższość. W, piłce koszykowej
najlepszymi byli koszykarze gdań
scy, w szczypiorniaku SKS TUR
Łódź i Tęcża Katowice.
„Wszystko jest dobre, co się
dobrze kończy" — mówi przysło
wie. Tak też i mistrzostwa zakoń
czyły się dobrze. Drużyny otrzy
mały liczne nagrody, nagrody prak
tyczne, jakiem! są piłki do gry czy
też siatki.
Na uroczystość zamknięcia tur
nieju przybyli przewodniczący Rady
K. F. i Sportu Zw. Zew. Prac.
Spół. R. Cyprysiak oraz sekretarz
generalny ZZPS BrzozowskiIII mistrzostwa Spółdzielców zo
stały zakończone. Drużyny żegnały
się ze sobą ą równocześnie „gro
ziły“ rewanżem ne następnym, IV
z kolei turnieju mistrzowskim.
(Stocżk.)
Wyniki techniczne

SIATKÓWKA MĘSKA — gr. I:
SKS Warszawa — SKS Społem Krą
krów 0:2 (13:15, 5:15), SKS Warsza
wa — SKS Rzesziów 2:0 (15:6, 15:7),
SKS Społem Kraków — SKS Rze
szów 2:1 (15:10, 9:15, 15:12); gr. II:
SKS TUR Łódź — SKS Tęcza Ka
towice 2:0 (15:11, 18:16), SKS TUR
Łódź — SKS Zryw Gdańsk 1:2
(15:7, 14:16 7.15), SKS Zryw Gdańsk
— SKS Tęcza Kat. 2:0 (15:9. ,15:11).
Eliminacje do finału: SKS TUR
Łódź — SKS Wansaawa 2:1 (9:15,
15:10, 15:9). Finał: Społem Kraków
— TUR Łódź, Ziryw Gdańsk —
TUR Łódź. Spałem Kraków —
Ziryw Gdańsk.
SIATKÓWKA ŻEŃSKA Tęcza Ka
ławice — SGKS Grudziądz 2:0
(15:9, 15:10), SKS Warszawa — Tę
cza Kielce 2:0 (15:6, 15:11), Tęcza
Katowice — Tęcze Kielce 2:0 (15:2,
15:3), SGKS Grudziądz — TUR
Łódź 2:0 (15:3, 15:8), SKS Warszer

sportu

PING-PONGISCI CKACOVH w KRA
KOWIE BEZ KONKURENCJI
Obok Indywidualnych mistrzostw
o kr. krakowskiego w tenisie stołowym
które rozpoczęły się 6 stycznia b. r.
rozegrane zostały mistrzostwa w grze
podwójnej.
Mistrzostwo zdobyła, Jak zresztą by
ło do przewidzenia dwójka Cracovü
Dobosz, Zięba zwyciężając w finale
Groble 2:0 (21:10, 21:14). Wawel 2:0
(21:10, »1:17) i Prądniczankę 2:0 (21:10,
21:5). 2 m. zajęła dwójka Grobli Bezwiński. Bobrowski, która pokonała
Wawel 2:0 (21:16, 22:20) oraz Prądniczankę 2:11 (21:12, 21:13). 3. m. zajął
Wawel (Drenger, Redner) podnosząc
tylko jedno zwycięstwo nad Prądnicz.anIr.3 (Zachara. Polak), która zajęła
ostatnie miejsce 2:0 (21:8, 21:14).
Najlepszą formę wykazała dwójka
Cracoyii. poza nimi także para Gro
bli zagrała h. dobrze i gdyby grały
z Cracoyią nie pierwsze z rzędu spot
kanie ale np. ostatnie z pewnością
doszłoby do zaciętej gry i wynik
mógłby przynieść niespodziankę.
W półfinałach, rozegranych w II gru
pach wyniki były następujące: Gr. 1.
Cracovia — Prądniczanka 2:0, Prądniczanka — Zwierzyniecki 2:0. Cracovia
— Zwierzyniecki 2:0. Gr. II. Groble
— Wawel 2:0, Dębnicki — Babią Góra
2;o, Groble — Kabel 2:0. Groble — B.
Góra 9:0, Wawel — Kabel 3:0, B. Góra
— Kabel 2:0. Groble — Dębnicki 2:0,
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we — TUR Łódź 2:0 (15:4, 15:7),
SGKS Gnidmąda — Tęcza Kielce
2:0 v. o., SKS Warszawa — SGKS
GruKteiąrta 2:0 (15:3, 15:9).
KOSZYKÓWKA MĘSKA: gr. I:
SKS Warazawa — SKS Radom 46:27
(22:19), Zryw Gdańsk — SKS Ra
dom 49:22 (23:11), Zryw Gdańsk —
SKS Warszawa 35:26 (11:14), gr. II:
TUR Łódź — Tęcza Kątowfce
46:24 (22:5).
III DZIEŃ MISTRZOSTW
W trzecim dniu mistrzostw uzy
skano następujące wyniki: W SIAT
KÖWCE PANÓW. Finały: Zryw
Gdańsk — Społem Kraków 2:1
(12:15, 15:7, 15:12), Społem Kraików
— TUR Łódź 2:1 (11:15, 15:13, 15:7).
W SIATKÓWCE ŻEŃSKIEJ Tę
czą Katowice — TUR Łódź 2:0
(15:5, 15:2).
W KOSZYKÓWCE MĘSKIEJ ro
zegrano eliminacje do finału parnię
dizy SKS Warszawa i Tęczą Kato
wice, które zakończyły się zwycię
stwem SIKS 31:20 (9:7) oram finało
we spotkanie TUR Łódź — Zryw
Gdańsk 41:34 (14:14). Spotkanie
Zryw Gdańsk — SKS Warszawa %a
liczone zostało z półfinału.
W KOSZYKÓWCE ŻEŃSKIEJ:
SGKS Grudalądca — TUR Łódź 9:6
(2:1), SKS Warszawa — Grudziądz
51:12 (21:8). TUR Łódź Zryw
Gdańsk 16:12 (8:7).
W SZCZYPIORNIAKU MĘSKIM
Tęcza Katowice — SKS Warszawa
10:8 (8:2), TUR Łódź — Tęctsa Kiel
ce 11:8 (6:5),
W SZCZYPIORNIAKU ŻEŃ
SKIM rozegrany został finał ¡parnię
day SKS Warszaw® i SGKS Gru
dziądz ¡zakończony wysokim awy cię
LIGA

KOSZYKOWA

WISŁA — WARTA 36:34 (26:16)
KRAKÓW, (tel.) W sobotę w spot
kaniu o mistrzostwo ligi koszyko
wej Wisła pokonała niespodziewa
nie poznańską Wartę 36:34 (26:16).
Warta wyszła na boisko zbyt pewna
siebie, co było główną przyczyną
jej porażki. Wisłą zagrała bardzo
ambitnie i w chwili kiedy Warta
wyrównała na 28:28 zdobyła się na
zryw, który przyniósł jej zwycię
stwo. Punkty dla Wisły zdobyli:
Stok 15, Kowalówka 7, Ariet 5,
Dąbrowski 4. Szostak 3, Hegerle,
dla Wárty: Ruszkiewicz 11, Dylewicz 10, Dziel 5, Golimowski 4,
Urbanowicz i Pawlicki po 2.

AZS WARSZAWA — ZGODA
40 : 34 (16 : 16)
KATOWICE, (emé.) Porażka ta
zadecydowała prawdopodobnie o
spadku Zgody z ligi koszykowej,
Spotkanie prowadzone było b. ner
wowo przez oba zespoły, przy czym
gospodarze zaprzepaszczali prawie
że stuprocentowe pozycje strzało
we. Obie drużyny grały ostro. Pun
kty dla AZS zdobyli’- Bartosiewicz
12, Popiołek 11, M. Popławski 7,
Kiciński 6, Z. Popławski i Olesiewicz po 2, dla Zgody: Nagórski 12,
Wrześniak 8, Skawiński, Krawczyk
i Ko-strusiak po 4 oraz Girtler 2. Sę
dziowali Kopowski i Bruśnicki z
Krakowa.
AZS KRAKÓW — WARTA
36 : 25 (15 : 8)
KRAKÓW, (tel.) — W niedzielę
Warta poniosła w Krakowie drugą
porażkę z AZS 25:36 (8:15), który
miał zdecydowaną przewagę. Warta
zagrała poniżej swego poziomu, wy
kazując brak zgrania. Punkty dla
AZS zdobył: Paszkowski 13, Kp-

krakowskiego

Wawel — Dębnicki 2:0, Wawel — B.
Góra 2:0, Dębnicki — Kabel 2:1. (t)
• * •
W dalszych spotkaniach w ciągu ty
godnia o drużynowe mistrzostwo kl.
B i C w tenisie stołowym osiągnięto
wyniki: kl. B: Groble II — Bronowian
ka 8:1. kl. C: Filmowiec — Grzegó
rzecki 9:0, Krowodrza — GZKS Wie
liczka 8:1, Gwardia — Kabel 7:2, Kro
wodrza — Olsza 3:1. Gwardia — Łobzowianka 7:2, Wieliczanka — Olsza
8:1. (t)
Kl. B ping-pong.
Nadwiślan — Groble II 9:0.
Kl. C
Gwardia — Łobzowianka 7:2; Wie
liczanka — Olsza 8:1; Wieliczanka —
Nowy 8:1; Gwardia—Wieliczanka 8:1.
Decydujące o tytuł mistrza w kl. C
spotkanie Gwardia — Legia odbędzie
się we wtorek 11 bm.
DOBOSZ (CRACOVIA) MISTRZEM
KRAKOWA W TENISIE STOŁOWYM
KRAKOW (Tel.) W niedzielę zakoli
ezone zostały mistrzostwa Krakowa
w tenisie stołowym, które przyniosły
tytuł mistrzowski Doboszowi (Craco
via) 10 zwycięstw, 1 porażkę przed
Ziębą (Cr) 9:2; Kosowskim (HKS
Chrzanów) 8:3.
Dalsze miejsca zajęli: 4. Mamczarcssyk (Cr) 6:5 st. setów 15:12; 5. Redner
(Wawel) 6:ą, 14:13; 6. Bobrowski (Gro
ble) 5:6. 14:17; 7. Kościółek (Grobie)

stwem warszawianek 51:12 (21:8).
Drużyna warszawska prizewyiżaaała
swe koleżanki pod każdym wiziględem, które wystąpiły w następują
cym składzie: Góralska, Hojnarika,
Kowaiczykówna, Socha, Rogowska,
Parszniakówina, Dziafcówne, Tkar
caykówna, Rybicka i Rudzińska.
FINAŁY
W czwartym dniu mistrzostw w
godzinach praedipołudniowych ro
zegrano finałowe ^potkanie w sączy
piorniaku męskim Tęcza Katowice
— TUR Łódź, które zakończyło się
dwucyfrowym awycięstwpm Tęczy
16:2 (8:0). Bardzo dobrze zagrały
linie defensywne Otrcmba. Tornee
ki 1 Wyroibek w bramce. Bramki
dla Tęczy zdobyli: Otręmba 5, To
mecki i Sidełko po 4 oraz • Olejnik
3, dla Łodzi Pteoheciński.
W spotkaniu o 3 i 4 miejsce Kiel
ce zwyciężyły Warszawę 11:6 (5:2).
Finał piłki siatkowej żeńskiej za
kończył się zwycięstwem SKS War
szawa nad Tęczą z Katowic 3:1 (6:15,
18:5, 18:8),
W siatkówce męskiej Gdańsk po
konał Łódź 2:1 (16:9. 9:15, 15:1).
W finale piłki koszykowej żeńskiej
SKS -Warszawa wygrał z TUR Łódź
walkowerem 20:0 wobec nie stawienia
-się drużyny łódzkiej.
W koszykówce męskiej TUR Łódź
zwyciężył SKS Warszawa 36:30 (9;10).
Punkty dla Łodzi zdobyli: Skrodzki
t Szoir PO 9, Pawlak 8, Michalak 5,
Sińczak 3 i Pachelciński 2; dla War
szawy Kamiński o, Wąsik 4, Komala
3, DnMak 2 oraz Michniewski i Ballue
po 1. \
W ogólnej punktacji zwyciężył SKS
Warszawa z 34 punktami zdobywając
tym samym po raz drugi z kolei Spół
dzielcze mistrzostwo. Drugie miejsce
zdobył TUR Łódź 20 pkt. Dalsze miej
sea zajęli Zryw Gdańsk 26 pkt., Tęcza
Radom i Tęcza Kielce po 2 pkt. i Rze
szów 1 pół pkt.

5:«, 12:14; 8. Drenger (Wawel) 5:6,
12:14; 9. Bezwińskl (Groble) 5:6, 11:15;
10. Kowal (Cr) 4:7, 11:15; 11. Polak
(Prądniczanka) 2:0, 6:18; 12. Siwy (MeŚcice) 2:0, 6:18.
Po zakończeniu mistrzostw mgr
Bucki, prezes KOZTS rozdał zwy
cięzcom dyplomy.
MISTRZOSTWA KRAKOWA
W KOS ZU
w dalszych spotkaniach o mistrzo
stwo Krakowa w piłce koszykowej
męskiej odbyły się we czwartek 6
bm. 3 spotkania. Najciekawszym był
mecz YMCA — AZS IB. Zwycięstwo
YMCI w wysokim stosunku 58:24
(28:14) zasługuje na uwagę ze względu
na wystąpienie w A klasowym zespo
le AZS graczy ligowych, YMCA za
grała b. dobrze a największą liczbę
punktów zdobyli Lubelski 17 1 Mi
chałek M.
Cracovia pokonała PMS «7:3« (30:8),
Krowodrza wygrała z Olszą 37:30
(22:17).

SOFIA (Tel.) 9 wybranych sportów
ww Bułgarii wyjechało ostatnio
do ZSRR ha 3-miesięczny kurs
sportowy. Między nimi znajduje
się dwóch piłkarzy ,» mianowicie
obrońca Ormadew f środkowy na
pastnik Milew.

zdrój 11, Obuchowicz 4, Mizia i
Lipiński po 3 oraz Wołowiec 2, dla
Warty: Dylewicz 9, Dziel 7, Paw
licki 5, Ruszkowski 2, Golimowski
i Urbanowicz po 1. Sędziowali Ejme
i Kościelski z Łodzi.
YMCA (ŁODZ) — ZGODA (ŚWIĘTO
CHŁOWICE) 68:28 (86:18)
KATOWICE. Rozegrany w czwartek
w Katowicach ostatni mecz I rundy
Ligi Koszykowej, między łódzką
VMCA a Zgodą zakończy! się zwy
cięstwem YMCA 62:28 (26:15). Punkty
dla zwycięzców zdobyli: Barszczew
ski 17, Ulatowski 14, Żyliński 12, Dow
gird i Maciejewski po 8 oraz Kozłow
ski 3, dla Zgody Skawiński 10, Ta
tarczuk 7. Wrześniak 3. Girtler, Na
górski 1 Krawczyk po 2.
Sędziowali: Lesiak 1 Rybka. Wi
dzów ok. 530 osób.
TABELA LIGI KOSZYKOWEJ
ZZK Poznań
1 1
396:289
YMCA Ł6fli
7 6
307:218
TU® Łófli
7 4 356:233
AZS Warszawa
« 4
250:235
Warta Poznań
9 4 »59:269
AZS Kraków
5 3
250:293
Wisła Kraków
5 2 397:264
Zgoda Swiętochł.
8 1
369:346
*
*
*
POLONIA — AZS W-WA 22:19 (14:6)
WARSZAWA (Tel.) Nowoutworzona
drużyna koszykówki żeńskiej stołecz
nej Polonii rozegrała swój pierwszy
mecz w ramach rozgrywek o mistrzo
»two Warszawy z zespołem AZS. Dru
' vn;i Polonii, w barwach której wy
stępują obecnie reprezentantki polski
Jaźnicka i aiKmeoka odniosła zwy
cięstwo 22:19 (14:6).
w dalszych spotkaniach o mistrzo
stwo Stolicy w piłce koszykowej dru
żyn męskich kl. A padły następują
ce wyniki: YMCA — SKS 42:36 (18:12)
i Znicz Pruszków — YMCA 25:24
(4:11).

Zawody

Dalsze wyniki

hokejowe
na

Dolnym

Śląsku

Popołudniowe rozgrywki przynio
sły następujące wyniki:
Odra Wrocław — Odra Opole 2:1
(2:0, 0:1, 0:0). Bramki dla Wrocła
wia: Łaba i Lewicki po jednej, dla
Opolan Trojanowski.
Samorządowiec Wrocław -» ZMP
Dolny Śląsk 7:0 (2:0, 0:0, 5:0). Bram
ki zdobyli: Smirowicz i Fig po 2,
Idzikowski, Barbarowicz i Czauderna po 1.
Do ukończenia pierwszej rundy
pozostał do rozegrania mecz Samo
rządowiec — Odra Wrocław. Druga
runda odbędzie się w Opolu w
dniach 22—23 bm. względnie 15—16
o ile dopiszą warunki lodowe.

GWARDIA (BYDGOSZCZ) — STELLA
8:1 («:», 3:1, 1:0)
BYDGOSZCZ. Gwardia (Bydgoszcz)
występując częściowo w rezerwo
wym składzie pokonała wicem!strza okr. poznańskiego Stellę
(Gniezno) 8:1 (4:0, 3:1, 1:0) w hoke
ju na lodzie.
GWARDIA TB—BRD A 2:1 (0:0, 0:1,2:0)
BYDGOSZCZ. W ramach rozgrywek
o mistrzostwo A ki. pomorskiej,
Gwardia IB pokonała bydgoską
Brdę 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
POMORZANIN — WŁÓKNIARZ 2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
TO RUN. Rewanżowy mecz hokejowy
Pomorzanin — Włókniarz (Zgierz)
przyniósł ponowne zwycięstwo dr u
żynie Pomorzanina 2:0 (1:0. 1:0. 0:0).
Bramki dla Pomorzanina zdobyli:
Dybowski i Rypyść.

W

Zakopanem
pada ánlep

ZAKOPANE (tel,). Korzystając
z ostatniej poprawy warunków
lodowych w Zakopanem (utrzy
muje się obecnie temperatura mi
nus 8 stopni, oraz słabe opady
śnieżne) odbył się mecz, hokejowy
o mistrzostwo klasy A krakow
skiego OZHL pomiędzy zespołami
Wisły zakopiańskiej i drużyny
Podhala z Nowego Targu. Mecz
zakończył się zwycięstwem Wisły
w stosunku 6:0 (4:0, 0:0. 2:0).
Bramki zdcjbyli pawada, Mazur i
Kowalski rjo 2. i

13:3 wygrał Baildon
w Wałbrzychu

WAŁBRZYCH, (tel.) Jedyny mecz
hokejowy % przewidzianych termi
narzem spotkań o mistrzostwo Pol
ski odbył się w Wałbrzychu po
między zespołem miejscowego Lnu
a drużyną Baildónu z Katowic.
Mecz zakończył się zdecydowanym
zwycięstwerń katowiczan 13:3 (4:0,
3:1, 6:2).
i
Bramki dla Baildonu zdobyli:
Skarżyński O — 6, Jasiński 3, Wy
cisk i Wilcżek po 2, dla Lnu Kop
czyński 2 i' Slendak i.

łyżwiarskie

«/ Karpxacxtá
Karpacz (s). W ulb. niedeielę od
LONDYN (Tel.) W sobotę rozegrana
były ¡Się w Kar,parau eliminacje do została
trzecia runda rozgrywek pił
mistrzostw łyżwiarskich Polaki, karskich o puchar Anglii. Najwię
kszą sensacją była porażka Newcastle
które odbędą się 15 i 16 stycznia.
Bradford» 0:2 i zwycięstwo drugo
W biegu panów ńa 500 m. zwy do
ligowego zespołu Brentfordu nad
ciężył Kalbarczyk 48,9 selk; 2) Ko Middełslborough 3:2. Inne wyniki:
wallski 53.3 sek; 3) Lewandowski 54 Burnley — Charlton 2:1. Arsenal —
3:0, Aston Villa — Bolton
sek. W biegu 5.000 m zwyciężył Tottenham
1:1, Blackpool — Burnley 1:0, Sunder
również Kalbarczyk 9,29,2 m; 2) land — Crew 1:0. Derby — Southport
Głodlkowski 10,01 min; 3) Lewan 4:1, Everton — Manchester City 1:0,
Manchester United — B our mouth. 6:0,
dowski 10,08,2 min.
Not tig ham — Liverpool 2:2. Port
W ogólnej punktacji zwyciężył smouth — Stoke Port 7:0. Preston —
Kalbarczyk 108,82, przed Giodikow- Mansfield 2:1, Huddersfield — Queens
Park Hangers 1:1, Wolves — Chester
skitti 114,80 i Lewandowskim 114,82. field
3:0, Birmingham — Lecester 1:1,
W konkurencji pań na .500 m ziwy Chcdsea — Leeds 3:1.
ciężyła Glazewska 59 sek przed' Kai
GLASGOW (Tel.) Ostatnie wyniki
bsirczylkową 65 sek. W biegu na ligi szkockiej przedstawiają się na"teiDtiiacoAberdeen — Third Lanark
3.000 m pierwsze miejsce zajęła
Albion - p5,rtick 2:3, Clyde Kałbarczykowa 6,55 min; 2 Gtazew- 2:2,
St Mirren 4:1. East Fife — Hiber
ska 7,09 min. W ogólnej punktacji nians 2:3. Hearts — Dundee 0:1, Mor
— Celtic 0:0, Queen Of South —
zwyciężyła Głszewska 130,50, 2) Kai ton
Falkirk 0:0, Rangers — Motherwell
barozylkow® 144,16.
2:0.
Na czele tabeli znajduje się Dun
i Hibernians po 25 pkt. przed
PRAGA (Tel.) Międzynarodowy mecz dee
w tenisie stołowym Spąrta Praga Rangersem 24 pkt.
— Dolina Austria zakończył się wy
ATENY. Wiedeńska drużyna piłkar
grana gospodarzy «¡1.
ska Wiener Sport Klub rozegrała
BRUKSELA (Tel,) W sobotę wieczo dwa spotkania w Atenach. W pier
rem rozpoczął się międzypaństwo wszym uległą A,TK Ateny 2:1, a w
wy mecz szermierczy pomiędzy drogim reprezentacja Aten zremiso
Czechosłowacją i Belgią. W pier
wszym dniu w florecie przegrali wała 1:1.
czesi 7:S, a w szpadzie uzyskali SEDNEY. Tenisowe mistrzostwa po
łudniowej Australii w konkurencji
wynik remisowy Sts, lecz przyzna
kobiecej wygrała Hart — ITSA.
ne im zwycięstwo dzięki lepszemu
zwyciężając w finale Australijkę
Stosunkowi trafień, po pierwszym
Burton 6:4, 6:6.
dniu brzmi wynik 1:1.
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najlepszych

wyników

polskich

W roku 7940
XV naszej statystyce rocznej lekkoatletów polskich podajemy
z kolei wyniki w skokach i rzutach uzyskane w 1948 r. Pozostają nam jeszcze do ogłoszenia wyniki kobiece, co też nieba
wem uczynimy.
Pierwsza trójka w tabeli — Motończyk, Małecki i Adamczyk po
.RefcCMXl POlrttih 7.3® NOWAiK — Kffö prawiła znacznie swoje wyniki w
1934 r.
stosunku do 1947 r. Ne podkreślenie
IS«
zasługuje zwłaszcza dobry wynik
Małeckiego. Również „weterani"
7,09 Adamczyk — Wrocław
Mucha zdołał podwyższyć swój wy
.6.97 Pawłowski
~
'' — ‘Łódź
“
nik. Pozę nimi widać lekką ogólną
6.97 KużnicM — Łódź
poprawę ne dalszych pozycjach.
6.95 Kiszka — Śląsk
6.74 Serafini — Kraków
I tak w 1947 r. 10 wynik był 3,33 m
Stawczyk
—
Poznać
6.72
obecnie 3,37 m, 20 wynik 3,10 m
6.67 OhBsorge — poznać
obecnie 3,17 m. Ponieważ skok o
6.66 Woliński — Olsztyn
6.62 Hoffman K. — Poznać
tyczce jest konkurencją wybitnie
Milewski — Warszawa.
techniczną znaczniejsza poprawa
6.59 Skatoatóa — Poznań
6.57 Jagusz — Sląs
wyników nastąpić może dopiero po
6.53 Gieratto — Warszawa
6.53 Szyguła - Łódź; 6.52 Dziewoński dłuższym okresie czasu. Ogółem za
notowaliśmy w ub. sezonie 32 wy
— Poznań; Małecki II
Igiatowics — Pomo niki powyżej 3 m.
eław; G.B8 Igiatowicz
rze; 6.54 oźminkowskl — Wrocław.
8.54 Małecki I — Wrocław
Trójskok
6.49 Starościński — Warszawa; Ko
wal — Kielce; 6.47 Łabuś — Kroków;
4.48 Bryłka — Śląsk; 6.« Paprocki — Rekord Polski; 14.76 HOFFMAN K.
Poznań. Iwański — Śląsk; 6.44 Kle — Poznań 1936 r.
mens — Olsztyn; 6.41 »unecht — Po
morze; 6.40 Chojnacki — Poznań, Ko Najlepszy wynik Polski w 1MT r.:
menda — Wroclaw; 6.39 Nowak — 13.60 HOFFMAN K. — Poznań.
— Wrocław
K. — Poznań
8.53 Weinberg — Pomorze; Skwarek 14.016 Hoffman
Kuźmicki — Łódź
Lublin; 6.33 Piwowońskl Kielce 6.31 So 13.9
13.9
®
Krzyżanowski
Gdańsk
snowdki — Łódź Wilkosz — Pomorze, 13.71 Weinberg
Pomorze
Bosiackl —Gdańsk; 6.29 Diidzlk — 13.56 Woliński
______
Olsztyn
Wrocław; Włodarczyk — Kra 13.21 Zwoliński
— Lublin
ków; 6.33 Szymoszek Śląsk;
Starybrat — Warszawa
Chmiel W. — Śląsk, Sitarz — Gdańsk; 13.05
Serafini — Kraków
6.27 Kumorek — Kraków; 6.26 Pień 13.00
12.99 Chmiel W. - Śląsk
kowski — Warszawa; Łapa — Bląsfc; 12.98
Kowal — Kielce
Przybylski — Wrocław
12.92 Antczak — Wrocław
8.54 Mierzwieki — Gdańsk, Miłoszew 12.8®
— Śląsk,
bM — Gdańsk, Kun — Łódź, Szwaj- 12.86 Kiszka
Zwoliński — Warszawa;
______ ,
kowzki — Pomorze, Chmiel J.—Śląsk. 12.86 Hanc
—
12.81 Tuzik —
Poza Adamczykiem, który wyka- Szczecin; 12.75 Poznań;
Hoffman M. Częstocho
zał największą poprawę w stosun ■wa; 12.72 Skalbanla — Poznań; 12.65
ku do roku 1947 i wynik plasujący Sitarz — Gdańsk; M.®3 Rutkowski —
go na 27 miejscu w skali ogólno Olsztyn.
12.54 Głosek — Warszawa; 12.49 Piświatowej, zestawienie wykazuje wowoński — Kielce; 12.41 Szmidt •—
Holes® Śląsk; 12.40 Bosiack!—
podwyższenie się poziomu i zwięk Poziań;
Gdańsk, Pacliöi — Szczecin; 12.36 Kle
szenie się kadr średniej klasy mens — Olsztyn; 12,28 Oiminko,skl
skoczków w 1948 r. Podczas gdy w — Włocławek; 12.27 Jagusi — Śląsk;
13.25 Mucha B. — Śląsk, Gizelewski
1947 r. tylko 10 zawodników ska- —
Łódź Brzozowski — Kielce.
halo powyżej 6,50 m obecnie gro
12.15 Kuszezalr—Warsz. 12.12 Maakar
nicę tę przekraczało już 19 skocz- Gdańsk; 12.10 Borodziuk — Białystok;
12.03 Zafir — Śląsk, Krzeptowski —
ków. W 1947 r. 10 wynik brzmię! Kraków,
Małecki — Wroclaw; Ła-buż
8,35 m obecnie 0,82 m, 20 wynik — Kraków.
8,40 m obecnie 6,48 m. Jako 50 wy
W trój skoku nastąpił w 1948 r.
nik notujemy 6,22 m. Powyżej 6 m duży przełom. Leader tabeli Hoff
skakała jeszcze bardzo duża ilość man Karol przekroczył po raz
zawodników.
pierwszy po wojnie 14 m a trzech
następnych zawodników — Kuźmic
Wzwyż,
ki, Krzyżanowski i Weinberg znacz
nie się do tego zbliżyli. W związku
Rekord Polski: 1.96 PŁAWCZYK — z częstszymi startami w tej konku
Warszawa 1832 r.
Najlepszy wynik Polski w 1947 r,; rencji nastąpiło również bardzo
znaczne podwyższenie się ogólnego
a.82,3 DRĘGIEWICZ — Kraków,
poziomu na dalszych pozycjach. W
1.81.5 Dręglewicz — Kraków
1.81 Zwoliński — Warszawa
1947 roku tylko 3 zawodników
2.80 Adamczyk
Wroclaw
przekroczyło 13 m obecnie notuje
1.80 Paprocki — Poznań
my .ich 8, e 10 wynik brzmiał 12,68
1.79 Glerutto — Warszawa
1.78,5 Brzozowski — Kielce
m, obecnie zaś 12,98 m, 20 wynik
1.78 Bagiński — Śląsk
12,28 m obecnie 12,54 m. Ogółem
1.77 tHinsorge — Poznań
1.77 Siemiątkowski — Pomorze
zanotowaliśmy 37 wyników powy
1.77 Wlpszyćki — Śląsk
żej 12 m.
1.76 Nowak — Wroclaw
1.76 Skalbaiüa — Poznań; 1.76 KużDysk
eałcki — Łódź; 1.76 Dąbrowski —
Gdańsk; 1.75 Stawczyk — Poznań, Gaj
dzk — Olsztyn; 1.73 pichciński — Rekord Polski: 47.46 ŁOMOWSKI
Gdańsk. Przeździecki — Wrocław; Gdańsk 1948.
Błaszczyńslti — Wroclaw;
2.72 Semkowicz -- Kraków, Chmiel W. Najlepszy wynik Polski w 1947 r:.
— Śląsk, Samytka — Łódź; 1.71 Kr?»- 44,59 ŁOMOWSKI — Gdańsk.
elński — Gdańsk, Behottnek — Śląsk, 47.46 Łomowski — Gdańsk
1,70,5 Wartak — Śląsk, Trzęsiok — 45.55 Fräste — Śląsk
Śląsk, Zagacki — Poznań.
— Warszawa
1.70 Szmidt — Poznań. Antczak — 43.81 Gieratto
Krzyżanowski — Gdańsk
Wrocław, Olszewski — Gdańsk, Ro 42.35
41.41
Grzelskl
— Łódf
gowski — Białystok. Niemiec — Kra
Hoffman K. — Poznań
ków. Wolny — Wroclaw, Serowiński 40.98
49.79
Nowak
—
Poznań
— Poznań. Wiśniewski — Szczecin,
— Pomorze
Szwec — Pomorze. Michalski — Wro SS.« Dunecki
Maku
lee
—
cław, Twardowski — pomorze. Niko- .Kuźmicki — Łódź;Kraków
».73
Owczalau — Szczecin, Puehowski—Gdańsk; rek
— Łódź: 39.72 Lisiak — Lublin;
Fuzlo — Kraków.
39.71 Adamczyk — Wroclaw
Poziom czołówki w skoku wzwyż 39.3» Smyla — Slask. 39.24 Jawor___
Kowalski
jest w dalszym ciągu słaby. Ani ski — Kielce; 32.16
Warszawa; 3S.CS Pogorzelski — Po
jednemu zawodnikowi nie udało —
znań: 33.03 Maliszewski — Wrocław;
się nawet przekroczyć wysokości 39.03 Kołacz — Warszawa,
1,85 m. Wynik pierwszego zawod 39.96 Kołodziejski — Gdańsk; 39.39
— Wrocław; 38.97 Słowik —
nika jest słabszy nawet o 1 cm od Antczak
Kraków; 37.92 Polak — Śląsk 37.73
wyniku z 1947 r. Podniósł się na Mlętkiewicz — pomorze;
Kobus Pomorze; 37.1» Maciejew
tomiast lekko ogólny poziom i ilość 37.17
— Pomorze.
zawodników ponad 1,70 m. W roku ski37.89
Szmidt — Poznań; 36,88 Kurów
1947 mieliśmy 10 wynik 1,75 m, o- ski — pomorze; 39,77 Woźniak — War
szawa:
36.77 Leitgeber — Poznań;
becnie wynosi on 1,77 m. 20 wynik
był 1,70 m obecnie 1,72 m. Ogółem 36.56 Pochół — Szczecin.
Wynik Łomowskiego jest nowym
zanotowaliśmy w roku 1948 41 wy
rekordem Polski, który został już
ników powyżej 1,70 m.
oficjalnie
zatwierdzony
przez
PZLA. Łomowski uzyskał nawet
Tyczka
47,82 m jednak jak stwierdzono
Rekord Polski: 4.14 SCHNEIDER — dysk był lżejszy o 80 gramów. Poza
nim notujemy jeszcze poprawę u
Śląsk 1935 r.
Najlepszy wynik Polski w »47 r.: Praskiego, W 1947 r, 20 wynik wy
nosił 38,40 m obecnie 39,01 m.
3.” r MOKOSCłłK — Warszawa.
3.35 MorońeZyk — Warszawa
3.3.1 Małecki XI — Wrocław
Kula
3.70 Adamczyk — Wrocław
3.60 Mucha — Śląsk
Rekord Polski: 16.06 HELIA SZ —
3.44 Grohman — Białystok
3.45 Majcherczyk — Śląsk
Poznań 1032.
3.43 Frost — Gdańsk
Najlepszy wynik Polski w 1*47 r.:
3.40 Szendzlelorz — Śląsk
14.83 łomowski — Gdańsk.
3.41) Sak — Wrocław
15.95 Łomowski — Gdańsk
3.37 Borodziuk
Białystok
14,94 Glerutto — Warszawa
3.37 Łuczak — Łódź
14,58 Praski — Śląsk
—
Warszawa;
3.30
Lelt3.3# Gierutto
. ,
------wżo
"
-------------- 2:1 — Gdańsk
14.W
Krzyżanowski
sreber — Poznań; 3.30 Nowak
Łódź
14.08 Prywer — Li
cła w; 3.30 Hanc — Poznań.
13.95 Adamczyk
_______ — Wrocław
3.30 Bury -- Gdańsk;
Pieńkowski — Warszawa
Paprocki — Peanań, Behoemefc — 13.B7 “
13.57 Kornalewskl — Pomorze
Śląsk. ł.cpuszyńsM — Warszawa.
8.17 Dyrbusr — Slask; 3.12 Brzóska 13.31 Makule c — Kraków
— Łódź; 3.19 Kurdelski — Pomorze, 13.36 Hoffman K. — Poznań
PawMczek — Śląsk, Stefański — Po 13.29 Grzełskl — Łódź; 13.20 Akramznań. Kaczmarek — Pomorze, Seglet ski — Olsztyn; 13.15 Zieleniewski —
Gdańsk; 13.1» Woliński — Olsztyn;
— Śląsk.
Paehól —
__ 13.05
________
8.98. Komandor — SląSłr. Kram — Kra 13.09 Nowak Poznań;
ków Moiyszek — Warszawa. Soroka Szczecin; 13.03 Habrat — Warszawa.
18.®» Komenda — Wroclaw; 33.58 Sto
— W-ocław, Fach — Poznań.

W dal

wfk — Kraków; 12.92 Leitgeber — Po
znań; 12.51 Szmidt — Poznań. Kocot
— Śląsk; 12.50 Jarm antowieź — Porno,
«se.
12.48 Dunecki — Pomorze; 12.43 Woź
näak — Warszawa, Kolodzlński —
Gdańsk; 12.38 Rogowski — warszawa;
12.34 Kawińsk! — Szczecin; 12.32 Ma
ciejewski — Pomorze; 12.31 Kuźmicki
— Łódź; 12.29 Hanc — Poznań; 12.25
Kruszewski — Łódź, Płońca — Rze
szów; Antczak—Wroclaw; 12.01 Wyro
bek — Śląsk, Polak — Śląsk.
Pchnięcie kulą przyniosło nam
najlepszy wynik sezonu w skali
ogólnoświatowej. 15.95 m Łomow
skiego plasuje go na 15 miejscu w
świacie, a na 3 miejscu w Europie.
Poza nim bardzo znacznie poprawił
się Krzyżanowski, reszta zaś czo
łówki bez zmian. Ogólną poprawę
notujemy natomiast na dalszych
pozycjach. W 1947 r. 11 zawodni
ków przekroczyło 13 m obecnie 17,
20 wynik 12,32 m, obecnie 12,52 m.
Ogółem zanotowaliśmy 36 wyni
ków powyżej 12 m.
Oszczep

Częsiochowg i Sítete
Kapitan Związkowy Częstochowskie
go OZB Wolnowski ustali! listę naj
lepszych pięściarzy okręgu. Podsta
wą jej ułożenia była 3 miesięczna ob
serwacja dokonywana podczas ub. roz
grywek mistrzowskich ki. A.
w wadze muszej: Zwierzchlejskł
(Brygada) przed Marcysiem (Ludwik6w Kielce) i Strychalskim (Brygada)
w wadze koguciej: 1) Szpryngiel
(Dom Kultury), 2) Wasiklewlcz (Ludwikfiw), 3) Podsiadło (Ludwików), 4)
Prymus (Warta), 5) Wróbel (Dom
Kultury).
w wadze piórkowej: 1) Latkowski
(Gwardia Kielce), 2) Kapitański (War
ta), 3) Delanglewicz (Dom Kultury),
w wadze lekkiej: 1) Jarząbek, 2)
Chudy (obydwaj z Warty), 3) Wodec
ki (Dom Kultury), 4) Zając (Gwardia)
w wadze pólśrednte.i: 1) Berg (Bzy
gada). 2) Trzepizur (Dom Kultury),
4) zońca (Ludwików).
w wadze średniej: 1) Baran (Gwar
dia), 2) Kulczycki (Ludwików), 3) Do
bosz (Dom Kultury), 4) Modlasiak
(Warta)
w wadze półciężkiej: 1) Kubicki
(Gwardia), 2) Zmudzki (Warta).
w wadze ciężkiej: 1) Myga (Bryga
da), 2) Kurek (Gwardia),
Powyższa lista przesiana została ka
pita nowi związkowemu PZB, z pod
kreśleniem zawodników zasługują
cych na specjalną uwagę (L. K.)

Humor

Najlepsi na Pomorzu
Kapitan związkowy OZB Szczecin
ułożył listę pięciu najlepszych bokse
rów okręgu w poszczególnych katego
rlach za listopad 1 grudzień ub.r.,
która przedstawia się następująco:
Waga musza: 1. Zdzielnickl (Błękitni Stargard), 2. Biedaklewicz (Gwar
dia Słupsk). 3 Graczyk (Bałtyk Ko
szalin), 4. Walewski (Transportowiec
Ustka), 5. B-ronatowski (Pionier Szcze
eto).
Waga kogucia: 1. Wierzbicki (Gwar
dia Słupsk), 2. Bargiel (Odra Szcze
cin), 3. Czarnecki (Gwardia Słupsk),
4. Izydorczyk (Błękitni Koszalin), 5.
Kapuściński (Sztorm Szczecin).
Waga piórkowa: 1. Możdżyński
(Eelektryczność Słupsk), 2. Koziołek
(Gwardia Szczecin), 3. Stopa (Odra),
4. Stachowicz (Odra), 5. Walter
(Sztorm).
Waga lekka: L Sadowski (Sztorm),
2. Ratajak (Gwardia Szczecin), 3.
Skałecki (Odra), 4. Zakrzewski (Gwar
dla Słupsk). 5. Pelc (Odra).
Waga półśrednia: 1. Rynkowski
(Gwardia Słupsk(. 2. Posmowskl
(Odra), 3. Zasztoft (Elektryczność), i.
— Władek! Nie skakaj! Zdys
Brobik (Gwardia Szczecin), 5. Zazdro kwalifikują cię bez nart!
slński (Bałtyk).
(Weltwoche)
Waga średnia: 1. Kaczorowski (Błę
kitni), 2. Ambroż (Sztorm), 3. Buba
(Odra), 4. Magdziarz (Skra Szczecin),
5. Kulpa (Gwardia Słupsk).
Waga półciężka: 1. Wierzbowicz
(Bałtyk), 2. Leśniewski (Gwardia
Słupsk), 3. Sadzisz (Odra), 4. Deringer
(Odra). S. Sawicki (Elektryczność).
Waga ciężka: 1. Wieczorkowski (Błę
kitni), 2. Rutkowski (Sztorm), 3. Janasek (Bałtyk), 4. Rustyn (Gwardia
Szczecin), 5. Dobrodziej (Gwardia
Słupsk). (DZ)

Dorobek pięściarzy
olsztyńskich
Bieżący sezon pięściarski, którego
półmetkiem był niejako Nowy Rok,
zapoczątkowany został 3 październi
ka ub. roku meczem Olsztyn — Szcze
ein. Reprezentacja Olsztyna przegra
nia wówczas 4:12.
" 10 -października 1946 r. rozpoczęły
Rekord Polski: 73.27 LOKAJ8KI
się mistrzostwa ki. A do których sta
Warszawa 1936 r.
nęly ZZK, ZS Gwardia i SKS Społem.
Najlepszy wynik Polski w 1947
Mistrzostwa drużynowe trwały do 14 Telefonem ze Stolicy
00.25 GBURCZYK — Warszawa.
XI. a ostatecznie tytuł mistrza okrę
39.11 Gburczyk — Warszaw®
gu olsztyńskiego zdobyła drużyna Z.
»7.09 Gieratto — Warszaw®
Ż.
K. Mistrzostwa upłynęły bez wlęk $ PZLA ustalił, że mistrzostwa zi
54.86 Kuźmicki — Łódź
szych sensacji. Z ciekawszych mo mowe Polski na hall odbędą się w
53.97 Kornalewski — pomorze
mentów można zanotować niespod-zie Poznaniu w dniach 19 i 20 lutego. Mi
53.S3 Szendżlelorz — Śląsk
waną porażkę Gwardii z SKS Społem strzostwa w okręgach mają się od
-i s® Jarayński — Poznań
6:10. i porażki Liskowskiego (ZZK) ze być
5 i 6 lutego. Górne granice wie
52.6® Abram Ski — Olsztyn
Strzemecklm (SKS) oraz Pileckiego ku dla juniorów ustalił PZLA na lat
32.38 KOZM — Śląsk
(Gwardia) z Popowiczem (BKS).
18,
t.
zn„ że kio nie ukończył lat 19
51.90 Szelest — Warszaw®
Po mistrzostwach drużynowych u- jest juniorem.
51.75 Kurek — Kraków
wa-ga
wszystkich
skoncentrowana
by

*
Wobec
trudności z przeprowadzę
90.50 Słowik — Kraków; 50.06 Abra ła na trenera PZB Sztamma, który nlem formalnego
walnego zebrania
mowicz — Warszawa.
przez dwa tygodnie szkolił pięściarzy Radomskiego OZPR. niemożnością
49.96 Nowak — Poznań; 49.83 Blluń Olsztyna. Po pobycie Sztamma zorga otrzymania sprawozdań ustępującego
ski — Kraków; 49.75 Płatek — Kra njzowano mecz z Legią Warszawa, w zarządu i brakiem chętnych do obję
ków; 49.65 Lubojemski — Pomorze; którym repr. Olsztyna zremisowała cia funkcji członków nowego zarzą
— Przy zjeździe z Kasprowego?
49.16 Rytczak — Łódź.
trzecie spotkanie ze Szczecinom du mianowano komisarza na okręg ra
— Nie! Kiedym wsiadał do po
48.97 Bekierski — Białystok; 48.88 0:8.
przyniosło dotkliwą porażkę 3:13.
w osobie p. Staniszewskiego ciągu narciarskiego.
Mroźewskt — Poznań; 48.80 Hoffman Bilans spotkań reprezentacji Olszty domskl
Romana. Zasadniczym jednak powo
(Swobodnej
K. — Poznań 48.76 Kowal — Kie na rozegranych w br. zamyka się nie dem.
dla którego sport piłki ręcznej
lce; — 48.70 Zasada — Sla.sk;
korzystnym stosunkiem 15:33.
Radomia
znalazł
się
w
zimowym
se

48.59 Chmiel J. — Blask; 48.40 Habrat Aby uzupełnić obraz dorobku pięś zonie w impasie, jest fakt nlewynaj— Warszawa; 48.21 Adamczyk — Wro ciarzy wymienić jeszcze należy wy mowania przez dyrekcję Radomskich
claw; 48.13 Garacarczyk — Łódź; stęp ZZK w Brodnicy, 28 listopada Zakładów Obuwia jedynej sali na tre
48.03 Sobański — Gdańsk; 48.99 Bart ub. r„ który zakończył się wynikiem ningi i zawody wszystkim klubom,
nicki — Gdańsk.
remisowym 8:8 (kolejarze oddali 4 oprócz ..Radomiaka“. Zarząd Polskie
W oszczepie w dalszym ciągu za punkty walkowerem).
go Zw. Piłki Ręcznej zdecydował się
stój. Wynik leadera tabeli jest na W porównaniu z ub. sezonem jest interweniować w tej sprawie u władz
to
poważny
krok
naprzód.
Trzeba
bo
wet słabszy od wyniku w 1947 r. wiem pamiętać, że sezon bież, jesz wyższych, (szer).
* Zaproszenie dla polskich koszyOgólny poziom całkiem słaby. Wy cze się nie skończył. Byłoby korzyst ka-rek
na rewanżowe spotkanie Pol
ników powyżej 50 m zanotowaliśmy niej gdyby kluby nie ograniczały się ska — CSR w dniu 6 marca br. w
zawodów mistrzowskich lecz or Pradze nadeszło ostatnio do Warsza
mniej niż w 1947 r. 60 m nikomu do
ganizowały mecze towarzyskie. A wy. Czesi proponują poza tym na
nie udało się przekroczyć.
wówczas mielibyśmy możność dokład szym koszykarzom dwa dalsze spot
niejszego skontrolowania ich um-lejęt
z repr. Czech i z repr. Moraw
Miot
ności. A może zobaczyło by się no kania
oraz ewentualnie przyjazd do Polski
we talenty.
Zd. Uryn. w
tym samym terminie swego dru
*
giego zespołu koszykarek. Zarząd
Rekord Polski: 52.19 KORDAS —
Lista najlepszych pięściarzy Ol Pol. Zw. -Piłki Ręcznej odnośnie spot
Bydgoszcz »39 r.
sztyna jest następująca: w. musza — kania teamów B ustosunkował się. ne
Najlepszy wynik Polski w 1947 r.: LlstowSkl
(ZZK). kogucia — Michal ga-tywnie, natomiast akceptował ofi
49.16 KOCOT — Śląsk.
ski (ZZK), piórkowa — Zazdrożeń- cjalne spotkanie pierwszych repre
48.58 Masłowski — Pomorze
Ski
(ZS
Gwardia);
lekka -- Fodporsk! zentacji, jednak z propozycją roze
46.85 Kczubek — Śląsk
(ZZK); -półśrednia — Rudzleński (SKS grania go w terminie późniejszym bo
44.02 Sobota — Śląsk
Scelem);
średnia
—
Daniel (ZS Gwar 10 kwietnia br. Wszystkie wcześniej
— Czy pan także trenuje sla
43.71 Kocot — Śląsk
dla); półciężka — Wojciukiewicz sze terminy są bowiem zajęte inny lom?
43.55 Sobecki — Pomorze
(ZZK) 1 w. ciężka — Pilecki (ZS Gwar mi spotkaniami krajowymi lub mię
42.35 Więckowski — Pomorze
(Rys. Seyeek)
dia).
(Z. Uryn) dzynarodowymi. (szer.)
40.43 Krawczyk — Poznań
38.97 Siekiel — Śląsk
39. 92 Deja — Śląsk
38.31 Seglet — Śląsk
Rewelacje na mistrzostwach ping-pongowyeh
37.27 Jasiński — Kraków
38.31 Kaczmarek Pom.; 35.87 Kiełpikow
Pierończyk z Kleofasu
skj — Pomorze; 34.67 Grzęda — Po Górnik
morze; 34.82 Weis — Śląsk; 34.50 Wil
czak — Śląsk; 34.18 Niewolik — Śląsk.
33.53 Kupka — Łódź; 29.71 Kobyłec
ki — Gdańsk; 29.06 Ludwig — Śląsk.
naisitsrza f wlćemlłsrff-jr«»
W młocie brak widoczniejszej po
prawy. Czołówka poza Masłowskim
Sosnowiec. Tegoroczne indywi- nej a najpiękm ejszych gier dnie, czanka), Metzger (Piast Gliwice)
obniżyła swoje wyniki. Pocieszają dualne mistrzostwa Śląska w teni stojącej na bardzo wysokim pozio i Krauze (Pogoń Katowice) dozna?
cym jest tylko pojawienie się no sie stołowym były pod względem mie wyeliminował obrońcą tytułu Pierończyk jednej porażki z Metz
wych nazwisk i poprawę na dal ilości, poziomu i nLesporłziienek re- Otrembę (Ruch Chorzów) w 2 se gerem, zdobywając mimo to zupeł
szych pozycjach.
kordoąr. Liczba 108 startujących tach. W drugim finale rewelacja nie zasłużenie mistrzostwo Śląska.
(52 seniorów, 46 juniorów i 10 pań) mistrostw Pierończyk z kop. Kleo Warto dodać, że Pierończyk przy
Pięciobój
mówi sama aa siebie. Szczególnie fas pogrzebał nadzieje na zdobycie był na zawody wprost z nocnej
Rekord Polski: 3.417 pkt. LOKAJ- pocieszającym faktem jest liczny tytułu mistrzowskiego wicemistrza „szychty“; pracuje on jako górnik
SKI — Warszawa 1935 r.
Najlepszy wynik Polskj w 1947 r.: udział juniorów i niezły ich po- Polski, Widery z Słowiana Świę w podziemiach kop. Kleofas.
?iom.
tochłowice. Ten sam zawodnik zro
3.024 pkt. KUŹMICKI — Łódź.
Końcowa tabela mistrzostw senio
2.586 Małecki I — Wrocław
bił jeszcze większą niespodziankę, rów przedstawia się następująco:
Od
rozpoczęcia
mistrzostw
jedna
2.574 Małecki II — Wrocław
niespodzianka goniła drugą. I tak zwyciężając w półfinale w pięknym
2.428 Stawiarski — Kraków
'• 408 Kucz — Kraków
w pierwszej rundzie Kozak (Ruch stylu mistrza Polski Kawczyka z Pierończyk (kop. Kleofas) 3 2 5:2
2.341 Nowak — Wrocław
Chorzów) wyeliminował dwukrot Siemianowiczanki w 2 setach. Była Metzger (Piast Gliwice) 3 2
ni-»
robotniczego mistrza Polski to najpiękniejsza walka dnia, sto Piechaczek (Siemianow.) 3 1 3:4
Dziesięeiobój
Nierobę (AKS Mikołów) gładko w jąca na nienotowanym dotychczas Krauze (Pogoń Katowice) 3 1 2:5
Rekord Polski: 7.806 pkt. GIERUT- 2 setach. Na innym stolic w chwilę na Śląsku poziomie. Szczególnie
Mistrzostwa juniorów zakończyły
to — Warszawa 1938 r.
potem rozstawiony zawodnik Be- wspaniałe błyskawiczne kontrataki się triumfem zawodnika sosno
Najlepszy wynik Polski w 1947 r.: ■drijczulk (Polania Bytem) uznać Pierończyka tak z backhandu jak wieckiej Unii Majewskiego II. W
5.445 ADAMCZYK — Wrocław.
musiał wyższość Roboka (Siem.ior forhandu wzbudziły zachwyt licznie finale pokonał on w 4 setach Woj
6.712 Adamczyk — Wroclaw
nowiczainka). W jednym z finałów zebranej publiczności.
6.153 Kuźmicki — Łódź
ciechowskiego z Polonii bytomskiej
6.106 Gieratto — Warszawa
grupowych doszło do niespodzianie W grach finałowych, do których 21:10, 16:21, 21:6, 21:14. W spotkaniu
5.379,5 Małecki I — Wrocław
większego kalibru,
mianowicie oprócz Pierończyka zakwalifiko o trzecie 1 czwarte miejsce Kolar5.269,5 Nowak — Wroclaw
Krauze (Pogoń Katowice) po jed- wali się: Piecha czek (Siemianowi- czyk (Ruch Chorzów) zwyciężył
5.027 Będkowski — Śląsk
Licisa (Pogoń Katowice) w 3 setach
22:20, 15:21, 21:14.
W rozgrywkach pań bezapelacyj
ną okazała się Kliszowa z Słowian«
Świętochłowice (przedwojenna mi
strzyni Polski, występująca wów
pod panieńskim nazwiskiem
® Indywidualne mistrzostwa okr. O Boczne Walne Zebranie KS Ad sekretarz, fcpt. aport. Kuliński, go czas
Cichoniówna). O jej przewadze
poznańskiego w tenisie stołowym mira Poznań — Górczyn postanowiło spodarz — Nowak.
zgromadziły na starcie 79 zawodni przystąpić do Woj. Zw. Samopomo # W Domu Pocztowca w Poznaniu świadczą najlepiej wyniki w finale
ków. Mistrzem został przedstawicie1! cy Chłopskiej Poznań. Nowa nazwa odbyło się roczne walne zebranie Po z Sliwkówną 21:9, 21=17 i Różbadzką
Kalisza — Kołton ponosząc jedną po klubu brzmi: Ludowy Zespół Sporto anańskiego Okr. Z w. Tenisowego, na
rażkę.
wy Admira Poznań. Nowy zarząd którym wybrano władze w nast. skla 21:9, 21:13. Wicemistrzostwo zdobyła
W rozgrywkach pań startowało 6 .przedstawia się następująco: prezes: dzie: prezes: — Wiśniewski (Warta), Różbadzka po zwycięstwie nad
zawodniczek. Pierwsze miejsce zaję Piku lik (po raz czwarty), wicepreze oraz Walter i Julkowski (HOP), Sliwkówną 21:16, 21:23, 21:18.
ła Bojanowska (YMCA), 2) Waxma- si: Bąezyk Delikts, Lindner, sekre mgr. Pantofliński (Zjednoczeni), Janówna (YMCA). 3) Polewlcz (Warta), tarz: Najderek, skarbnik: Langner, raczewskl (AZS), przedstawiciele O.
Mimo przepełnionej sali organi
4) Antoszówna (YMCA), 5) Haczkówna gospodarz: Drwęcki, kronikarz: Bła- K. Z. Z. 1 Z. A. M. P. Do komisji re zacja zawodów b. sprawna, do cze
(Stomil), 6) Jankowska (Warta).
wizyjnej weszli :Dyr. Szymczak (War
żyńskl, ławnicy: Szymański 1" Jusz*
• Druga kolejka rozgrywek o mi
ta), Gołębnlak (niest.), Jaśkowiaków- go w pierwszej mierze przyczynił
strzostwo w piłce koszykowej dru czyk.
ná (Warta). Delegatem na walny się speaker p. Ciszewski.
żyn męskich POZPR odbyła się w Zie • Sekcja pływacka HCP wybrała zjazd PZT. w Warszawie został pre
lonej Górze. Pierwsze miejsce i ty nowe kierownictwo w skład którego
„ . „ zes Wiśniewski.
tuł mistrza okręgu zdobył ZZK Ka weszli: mgr. Stolca — kierownik, Wi Okręg poznański liczy w obwili o- LUBLIN. W sali Woj. OSr. %. T. w
nia. Gostyń 10 pkt. 2) Zieloni — Zie śniewski St. — sekretarz. Wiśniew becnej 8 klubów z czego pięć poznań Lublinie międzymiastowe zawody te
nisa stołowego Warszawa — Lublin
lona Góra. 3) Warta, 4) HCP, 5) ZZK ski W. — kpt. sportowy. Sikora E. — skioh i to: Wartę, HCP, Zjednoczo zakończyły
się zwycięstwem Warsza
Poznań.
kronikarz, ciężkoatleci w składzie: nych, Surmę, AZS oraz trzy prowin wy 8:1.
Wyniki spotkań: HCP — ZZK Po Bober — kierownik, Smoczyński — cjonalne Ostroyię Ostrów, Surmę
znań 2:1, ZZK Gostyń — Warta 2:0, sekretarz, Lonowski — gospodarz, tre Gniezno i ZZK Rawicz.
Wyniki gier (zawodnicy Warszawy
Zieloni — HCP 2:1, ZZK Gostyń — ner vacat, Klorek — kronikarz, Grześ • Polski Związek Pływacki wyzna na 1 miejscu): Krigier — Patyńsld 1:1:
Poznań 2:0. ZZK Gostyń — Zieloni 2:0 kowiak 1 Mocniejszy — opiekunowie, czył termin walnego zgromadzenia na Gayer — Sochal 2:0; Gaj — Skinmmt
HCP — Warta 2:0, Zieloni — ZZK a sekcja szermiercza w składzie: Pl- dzień 16 1 17 stycznia br. w Pozna 2:1; Gayer — Fatyńskl 2:0; Krlgiee —
Paszcz yk 2:0.
Poznań 2:0 ZZK Gostyń — HCP 2:0. wakowskl — kierownik, Wożniak — niu.
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Michalik Władysław - Wiceprezes PZHL dla Spraw Sędziowskich

Trzeci
i

sezon

trzecia

hokeja

zm:iana

lodowego

prawideł

gry

Ne całym lodowisku, z wyjątkiem
tner znajduje się w polu bram jąca zawody lub pragnąca je roz
rychu w r. 1946 ustalił zbiór
kowym lub nawet kij tam trzy strzygnąć na swoją korzyść, mo pasma 1,50 mtr przy bandzie, wol
prawideł gry w hokeju lodo
ma;
gła zaryzykować wzmocnienie swej no prawidłowo grać ciałem prze
wym. Przez szereg minionych lat
d) w wypadku tzw. „uwolnie siły ofensywnej kosztem znacznego ciwko graczowi będącemu w po
Gra ciałem
były one uzupełniane i podlegały
nia gry“, które ma miejsce wów osłabienie defensywy. Gracz wycho siadaniu krążka.
przeróbkom, na skutek czego zosta
czas, gdy zawodnik wyrzuca krą dzący na lodowisko w miejsce polega na zatrzymaniu wzglężek ze swój połowy boiska, a ten bramkarza, nie korzysta zupełnie z nie uderzeniu przeciwnika bar
ły wystarczająco zmodyfikowane i
uznane za ostateczne, mogące być
bez dotknięcia kogokolwiek z gra przywilejów przysługujących bram kiem, biodrem, plecami lub pier
sią. Przy prawidłowym zagraniu
jedynie pod względem tekstu pre czy . przejdzie przez linię czerwo karzowi.
Krążek można podawać współpar ciałem (body-checking) kij musi
ną tzw. bramkową (nie przerywa
cyzowane przez Kongresy LIHG
tylko co 4 lata. Tymczasem już w
się gry, jeżeli przeciwnik celowo tnerowi ze pomocą kija lub łyżwy. dotykać lodu. Nietylko gra ciałem,
następnym sezonie 1947 zmodyfiko
krążka nie zatrzymał lub jeżeli Krążek można zatrzymać ręką i ale nawet zatrzymywanie lub za
drużyna popełniająca uwolnienie każdą częścią ciała, lecz tylko ten stawianie prawidłowe ciałem jest
w ano je a w roku bieżącym ponow
jest niekompletna, na skutek u- gracz, który krążek tak zatrzymał, karalne, jeżeli jest to skierowane
nie przerobiono, tak że zmieniły
EVROPAN - Press
traty gracza ukaranego za jakieś może nim następnie zegrać. Prze przeciwko graczowi nie będącemu
zasadniczo swoje pierwotne obli
Najlepszy klubowy zespół hokejowy Europy, zdobywca pucharu
trzymywanie krążka w ręce lub w posiadaniu krążka.
cze.
przewinienie).
Spenglera — Sokol LTC z Pragi.
Dozwolone jest zagrywanie krąż
W wymienionych wyżej wypad podnoszenie go z lodu ręką jest
Krok ten należy tłumaczyć tym,
niedozwolone.
ka
z
powietrza
lecz
tylko
do
wy

Drużyna, która w celu zyskania szansę uzyskania goala — rzut kar
że hokej europejski na skutek bra kach gracz, który podaje lub wjeż
ku kontaktu z ojczyzną hokeja lo dża z krążkiem do zabronionej stre Bramkarzowi dozwolone, jest prze sokości ramienia. Zagranie (uderze na czasie prowadzi grę wybitnie ny.
Za niesportowe zachowanie się
lecz
nie) krążka powyżej ramienia jest obronną — przetrzymuje krążek,
dowego Kanadą, podczas sześciolet fy jest winnym spalonego i krążek trzymywanie krążka w ręce
kluczy z nim po własnej strefie o- nakłada się karę 10 minut lub karę
niego okresu drugiej wojny świato
bronnej, gdy w tym czasie przeciw wykluczenia do końca gry, z tym
wej, opierał się z konieczności na
przestarzałych prawidłach, gdy. tym
nik tam się nie znajduje, popełnia jednak zastrzeżeniem, że kara ta
jest karą osobistą skierowaną prze
przekroczenie karalne.
czasem na drugiej półkuli wprowa
■
ciwko winnemu, a nie przeciwko
dzono szereg zmian, Zdążających
Prawidła gry przewidują nastę drużynie. Gracz taki może być za
do przyspieszenia tempa gry.
pujące zasadnicze rodzaje kar:
stąpiony przez innego zawodnika.
Obecnie jesteśmy świadkami tak
1. Za niewielkie błędy oraz spa Wszelkie kary bramkarza przej
lii
zasadniczych zmian wprowadzo
lone, wyrzucenie krążka poza lo muje na siebie wyznaczony przez
nych do prawideł, że koniecznym
dowisko, zagrywanie krążka w po kapitana gracz z pola, z wyjątkiem
zycji leżącej itp. — karne rozpoczę
jest wyjaśnienie tych inowacji okary wykluczenia całkowitego z
cie
gry.
gółowi sportowców interesujących
3. Za nieprawidłową zmianę pod gry, którą to karę bramkarz musi
się tą gałęzią sportu.
czas gry, wzięcie udziału w grze po sam odcierpieć.
Jeżeli sędziowie hokejowi, którzy
odbyciu kary nie wjechawszy przy
wyjściu na boisko do swej strefy
zapoznają się z tymi prawidłami z
obronnej, wyrzucenie krążka ręką
racji pełnienia swych funkcji i za
wprzód przez bramkarza, rozmyśl
wodnicy. którzy przez rozgrywanie
ny upadek celem przeszkodzenia w
zdobyciu bramki, zastawianie cia
zawodów przyswajają je sobie,
łem gracza nie posiadającego krąż
mogą w stosunkowo krótkim czasie
ka. nieprzepisowy body-checking, uoswoić się z nimi, to widz obserwu
dział w grze ze złamanym kijem (z
wyjątkiem
bramkarza), za wytrące
Jący zawody hokejowe — rozgry
nie kija przez uderzenie z góry, nad
wane co roku na platformie stale
liczbowy gracz w obronie (po pierw
zmieniających się przepisów, jest
szyin napomnieniu), gra na czas, za
a#
przesunięcie lub wywrócenie celo
zupełnie zdezorientowany. Nie zna-¡
w
we
bramki — kara lekka (2 minuty
jąc istotnych zmian traci wiele,i
wykluczenia z gry).
zainteresowanie automatycznie sła
4. Atakowanie bramkarza w polu
bnie i jego udział w spotkaniach
bramkowym, świadoma brutalność
powodująca
kontuzję, kopnięcie
hokejowych staje się coraz bardziej
przeciwnika łyżwą lub nogą, ude
biernym. Z powodów wyżej przyto
rzenie pięścią, rzucenie kija pod
Niecodzienne zdjęcie, bynajmniej nie z cyrku, ale z tafli hokejowej
czonych zdecydowałem się przed
nogi przeciwnikowi prowadzącemu
podczas meczu LTC — Racing Club.
krążek, przesunięcie lub wywróce
stawić przynajmniej w ogólnych
nie
bramki gdy przeciwnik miał
zarysach najnowsze podstawowe
szansę uzyskania bramki — kara
wprowadza się do gry na punkcie nie dłużej niż 3 sekundy, poczem karalne w zależności od niebezpie
zasady gry.
średnia (5 minut wykluczenia z
znajdującym się bliżej bramki win
natychmiast wyrzucić w bok czeństwa wywołanego takim zagra
gry).
Boisko hokejowe podzielone jest nego w stosunku do miejsca popeł mago
lub do tyłu. Wyrzucenie krążka rę niem.
5. Za przeszkodzenie przeciwni
linią czerwoną na dwie połowy a nionego przekroczenia. Są to tzw. ką w przód jest karalne. Kijem
kowi w uzyskaniu bramki w sposób
następnie dwoma liniami niebie karne rozpoczęcia, polegające na wolno bramkarzowi zagrywać krąż
W strefie obrony, w czasie gdy
nie prawidłowy, gdy szanse uzyska
nia bramki były duże a jeden tylko
skimi na trzy strefy. Ponadto wyzna stałym cofaniu rozpoczynania gry. kiem dowolnie.
krążek znajduje się jeszcze poza tą
znajdował sie pomiędzy
ezone są dwie linie czerwone tzw.
strefą, nie może znajdować się rów przeciwnik
prowadzącym krążek a bramką, za
Obok spalonego i uwolnienia gry
Graczom, z wyjątkiem bramka nocześnie więcej niż trzech graczy przetrzymywanie rozmyślne krążka
bramkowe, na których w pośrodku •najczęściej powtarzającym się prze
w polu bramkowym przez gracza
ustawione, są . bramki. Punkty wy winieniem, za które stosuje się kar rza, nie wolno kłaść się na lodzie, łącznie z bramkarzem. Poza pierw
drużyny broniącej (z wyjątkiem
znaczone na lodowisku w kolorze ne rozpoczęcia, jest wystrzelenie siadać, klękać lub umyślnie padać. szym przekroczeniem, za które dni
bramkarza), za rzucenie kija (w ter Młody, utalentowany słowaeko-kaczerwonym j niebieskim są punk krążka poza ogrodzenie boiska. Po Gracz, który nawet przypadkowo żyna otrzymuje napomnienie, każ cji obrony) przeciwnikowi celem nadyjski junior, który gra w ze
przeszkodzenia
w zdobyciu bramki,
tami rozpoczynania gry. Wyznaczę dobnie jak przy spalonym jest de upadł na lód, nie może brać u- de następne jest karalne wyklucze
spole Sokół Sparta Preszow
za przewrócenie lub przesunięcie
Fot. M. Kołktewiicz
nie boiska liniami czerwonymi i cydującym miejsce, w którym znaj działu w grze.
niem.
bramki gdy przeciwnik miał pewną
niebieskimi stwarza pewne ograni dowal się gracz, a nie miejsce, w
czenia w swobodzie podawania którym krążek opuścił boisko.
krążka współpartnerowi, powodu Przy wyrzuceniu krążka poza bo
jąc przekroczenia prawideł gry o isko po starciu dwu przeciwników,
Sprawy
sportu
na
Wsi
tzw. spalonym.
W hokeju jest kilka wypadków wprowadza się jedynie krążek w
tym miejscu, w którym opuścił lo
„spalonego“, a to:
dowisko, na 3 m od bandy czyli
a) w wypadku podania krążka ogrodzenia.
ze swej strefy obronnej współ
Zmiana hokeistów może nastąpić
partnerowi za linię czerwoną czy
W okresie od dnia 20 stycznia
W Warszawie odbyła się 3-dnio leży realizowanie wytycznych (LZS). Dla odróżnienia jednych
li za połową boiska (podawanie nawet beż przerwy w grze z tym
w strefie środkowej jest dozwo zastrzeżeniem, że gracz zmieniają wa konferencja wojewódzkich in GUKF i SP na odcinku wiejskim zespołów od drugich, zespoły do 30 kwietnia rb. przeprowadzo
kultury
fizycznej oraz opracowywanie odpowie przyjmować będą dodatkową na ne będą wybory do zarządów. W
cy, może wejść na lód dopiero z spektorów
lone bez ograniczeń);
w której m. in. wzięli u- dnich projektów i wniosków, usta zwę od miejscowości, w których wyborach tych główny nacisk
b) w wypadku podania lub wje chwilą zejścia gracza zmienianego. ZSCh,
generalny sekretarz Zarżą lanie programów ludowych zespo działają.
położony zostanie na wprowadze
chania z krążkiem do strefy ataDrużyna może mieć na lodzie pod dział:
nie do zarządów pracowników i
Głównego ZSCh — poseł Bo- łów sportowych i kontrolowanie
ku, gdy uprzednio znalazł się tam czas trwania gry jedynie 6 graczy. du
Czasowo
inne
nazwy,
niż
LZS,
robotników rolnych oraz mało- i
dalski, przedstawiciele GUKF i ich wykonania. Poza tym, Głów
współpartner;
Dozwolonym jest też udział 6 gra SP
mogą zatrzymać te zespoły, które średniorolnych chłopów.
oraz
członkowie
Wydziału
na
Rada
będzie
kierować
rozdzia
c) w wypadku podania lub czy ofensywnych, tzn. bez bramka Kultury Fizycznej i Sportu ZSCh. łem i użytkowaniem funduszów, biorą udział w rozgrywkach okrę
strzału na bramkę przeciwnika, rza. Przepis ten wprowadzono w
Zadaniem konferencji było obudownictwa urządzeń gowych.
gdy w momencie tym współpar- tym celu, aby drużyna przegrywa- nracowanie, na podstawie do- sprawami
Wojewódzka
sportowych, zaopatrzeniem i roz
W Ludowych Zespołach Spor
ychczasowego doświadczenia, no działem sprzętu sportowego, szko towych nie może się zrzeszać mło
zych, właściwych form orgąni- leniem i rozmieszczeniem kadr.
dzież miejska.
Rada Sportu
acyjnych upowszechnienia wyDo
kompetencji
Głównej
Rady
Według regulaminu Ludowy
howania fizycznego na wsi.
W czasie obrad poddano szcze należy powoływanie wojewódz Zespół Sportowy jest podstawo
Wiejskiego
blowej i wnikliwej analizie do- kich, powiatowych i gminnych wą komórką organizacyjną spor
ychczasowe metody organizacyj- Rad Sportu Wiejskiego oraz usta tu wiejskiego, skupiającą miesz
lanie
dla
tych
rad
regulaminu.
kańców gromady w celu bezpo
e, Zebrani uznali za konieczne
Główna Rada Sportu Wiej średniego prowadzenia wychowa
tworzenie jednolitej organizacji,
w Rzeszowie
skiego poprzez terenowe rady nia fizycznego i sportu, w opar
tóra zajmowałaby się krzewieobejmie
zasięgiem
te
zespoły
ciu
o
ogólne
społeczne
i
politycz

iem kultury fizycznej na wsi.
W Rzeszowie odbyło się organi
sportowe, które skupiają conaj- ne zdobycze socjalizmu.
Postanowiono, że rolę tę spełzacyjne zebranie przyszłej Woj.
mniej
80
proc,
młodzieży
wiej

iać będą wojewódzkie, powiato
Terenem działalności LZS jest
skiej i istnieją we wsiach sa gromada lub kilka sąsiadujących Rady Sportu Wiejskiego w Rze
we i gminne Rady Sportu Wiejszowie. Insp. Kult. Fiz. Woj. ZSCh.
mopomocowych,
w
państwo

małych gromad. Działalność spor Fr. Saban przedstawił ramy przy
kiego oraz Główna Rada, która
wych
majątkach
i
zakładach
tową prowadzi LZS pod kierun
ziałać będzie w oparciu organirolnych, przy gminnych spół kiem terenowych Rad Sportu szłej Rady podkreślając ideologię
acyjnym o Wydział Kultury Fiumasowienia sportu wśród mło
dzielniach,
lub
zorganizowane
ycznej Zarządu Głównego ZSCh
Wiejskiego.
dzieży wiejskiej.
samorzutnie przy radach gro
W skład Głównej Rady Spor
Praca LZS na szczeblu gminmadzkich, świetlicowych, do
W skład Wojewódzkiej Rady we
tu Wiejskiego, która działa od
mach i uniwersytetach ludo nym koncentruje się w Gmin- szli: poseł Leon Korga (prezes
1 stycznia rb weszli przedsta
wych lub przy różnego rodzaju nym Ośrodku Kultury Fizycznej, ZSCh.) — przewodniczący, Jan Król
wiciele:
Zarządu Głównego
szkołach, działających na wsi. którego kierownictwo sprawuje (ZMP) — zast. do spraw kulturalnoZSCh, Zarządu Głównego ZMP,
Komendy Głównej „SP", Spół
W tym celu przeprowadzona bezpośrednio Rada Gminna Spor oświatowych, lep. Zastawny (SP) —
II zastępca przewodu., Wiktor Bie
dzielni Rolniczej, Samopomoc zostanie przez Wydział Kultury tu Wiejskiego.
niasz (ZSCh.) — sekretarz i Wie
Chłopska, Departamentu Oświa Fizycznej i Sportu ZSCh w okre
Podstawowym
zadaniem
ty Rolniczej w Ministerstwie sie najbliższym rejestracja wszy
sław Daszkiewicz (Spółdz. ZSCh.) —
LZS
m.
in.
jest:
popularyzacja skarbnik. Członkami Rady zostali:
Rolnictwa oraz Zw. Zawód. stkich zespołów sportowych, dzia
sportu
i
wszechstronnego
wy

Prac, i Rob. Roln. i Min. Oświa tających na wsi. Zespoły te zosta
Tadeusz Socha (Oświata Rolnicza),
chowania
fizycznego wśród
ty.
ną podporządkowane
Radom
wszystkich mieszkańców gro Bronisława Barławska (Zw. Zaw.
Do ważniejszych zadań Głów- Sportu Wiejskiego i pfzyjmą na
mady, organizowanie i przepro Prac, i Rob. Rolnych), wiz. Halina
ej Rady Sportu Wiejskiego na- zwę „Ludowe Zespoły Sportowe"
wadzanie ćwiczeń i zawodów Dubeńska (Kuret. Szkolne), Andrzej
sportowych, branie udziału w Pociask (Dział Kult.-Oświat. ZSCh.)
masowych akcjach sportowych, oraz Tatiana Roszkowska (Wydz.
przeprowadzanie
specjalnych Kobiecy ZSCh.).
Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Telefony:
ćwiczeń, celem uzyskania przez
»9-73, (wewnętrzny CM). 337-24. 355-82, Administracja: Katowice, ul. Młyń23 bm. odbędzie się uroczyste ze
wszystkich członków odznaki
ika 9, tel. 309-73, (wewn.: kier. 009, dział prenumeraty 008). Sekretariat
somitetu redakcyjnego dodatku „Szkoła ma głos": Z. Orłowicz — Warszawa,
sportowej, urządzanie zebrań, branie Woj. Rady Sportu Wiejskie
Poczucie zdrowia i siły łączy się zawsze z humorem. M. m. potwierdza
ul. Rakowiecka 23 — Konto P. K, 0.111-4950. Wydawca: „Czytelnik*1 Kato
odczytów i wykładów z dziedzi go, w którym wezmą udział przed
wice, ul. 3 Maja nr 12. — Redakcja warszawska: Warszawa, ul. Marszał
fc> młodzież czechosłowacka z Sokoła Vrsowice pod Pragą, która wita
ny sportu i wychowania fizycz stawiciele Głównej Rady z War
kowska
nr
3
—
5,
telefony:
876-83
i
876-84.
Redakcja
w
Krakowie:
Wielopole,
Nowy Rok chrztem z. lodowatej wody Wełtawy. Tego rodzaju uronr 1, tel. 545-60. — Drukarnia nr 9 Spółdzielni Wydawn. „Czytelnik" Kato
nego oraz organizowanie towa
tzystośi odbywa się tu tradycyjnie jako egzamin kwalifikacyjny do
wice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu w Katowicach zł co.—
rzyskiego współżycia swoich szawy oraz Ludowe Zespoły Spor
z przesyłką pocztową zł 95.—
R 023008
uzyskania pełnoprawnego członkostwa.
Evropan Press
towe z okolicznych wsi.
(ZR.)
członków.

K omgres LIHG urzędujący w Zu

SPORT I WCZASY 10 STYCZNIA 1949 R. — NR 3 (137) — STR. 8

