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MOSKWA (teł). W poniedziałek
17 bm. wieczorem w cyriku mo
skiewskim rozegrany został mię
dzynarodowy mecz pięściarski po
między reprezentacją Związków Za
wodowyeh ZSRR i Finlandii.
W obu drużynach znalazło się kil
ku mistrzów kraju. W zespole Fin
lendlid pięściarze, którzy stoczyli
już kilka walk na arenie międzyna
rodowej, w drużynie Moskwy zaś
wystąpił po raz pierwszy w spotka
niu międzynarodowym młody zawo
dnik wagi muszej Bułakow, który
na ostatnich mistrzostwach ZSRR
zdobył tytuł mistrza kraju. Bokse
rzy fińscy pomimo dobrej kondycji
nie zdobyli ani jednego punktu
przegrywając 0:16.
Wyniki techniczne (zawodnicy ra
tózieocy na pierwszym miejscu):

Związków

„.ZMIANY

SKŁADZIE

FINLANDIĘ

NA

Feliks Sztam — trener bokserów
polskich, przebywający obecnie w
Krakowie, gdzie przeprowadza tre
ningi z pięściarzami miejscowych
klubów.
iiiiiiiiiiiiiiim

Warszawa, (tel.) Wbrew pogłos
kom ustalono, że bokserska repr.
Związków Zawodowych wyjedzie
do Finlandii w dniu 28 bm. Rów
nież przeprowadzono w składzie
pewne zmiany, który obecnie przed
stawia się następująco: od muszej
Liedke, Gnzywocz, Bazarnik, Ro
dak. Chychła. Nowara, Jaskóła i
Stec oraz rezerwowy Każmierczak.
Wnaz z zawodnikami jako kier, wy
jedzie mgr. Kusyk, oraz sędzia rin
gowy Lisowski i Sztam.

CSR—Austria illii«"

WIEDEŃ, (tel. wł.) W niedzielę
I poniedziałek. 16 i 17 bm. rozegrała
reprezentacja hokejowa Czecho
słowacji dwa spotkanie z Austrią,
które w obu wypadkach- zakończyły
się zwycięstwami gości czeskich.
W spotkaniu niedzielnym Czecho
słowacja pokonała Austrię 8:2 (2:1,
3:1, 3:0). Mimo zwycięstwa Czechosłowaków Austriacy byli zespołem
chwilami równorzędnym, zwłaszcza
w pierwszej i drugiej tercji. Naj
lepszym na lodowisku był V. Zabrodsky. Bramki dla Czechosłowacji
strzelili: Kobranov 3, Kon opasek 2.
Bubak", Trousiłek i Zabrodsky.

I

rozgrywek

o

Spotkaniu przyglądało się ponad
8.000 widzów.
W poniedziałek Czechosłowacja
wygrała ponownie z Austrią, tym
razem jednak 17:2 (8:0, 6:1, 3:1). Od
samego początku gry Czechosłowacy
narzucili b. ostre tempo, dezorien
tując zupełnie Austriaków, którzy
w tym okresie nie istnieli właści
wie na lodowisku. Drugą tercja
-upłynęła pod znakiem dalszej ży
wiołowej przewagi gości, dopiero
w trzeciej tercji Austriacy zdołali
nawiązać częściowo równorzędną
walkę.
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w muszej Bułek ów początkowo
miał tremę przed doskonałym Fi’
nem Ljunbengiem, lecz już w II
rundzie posłał go diwa razy na de
ski i wygnał spotkanie wysoko na
punkty,
w koguciej Hanuikrew łatwo upo
rał się z Seiltalą wygrywając rów
nież na punkty;
w piórkowej Ganaslldze po pięk
nej walce podczas której miał sjałą przewagę uzyskał zwycięstwo na
punkty.
w Idkkiej mistrz ZSRR Greiner
zdobył dalsze drwa punkty z Filian
derem;
w półśredinriej mistrz Szczerbakow
pierwszym ciosem posłał Kariseona
na deski do 6, a po drugim został
on ostatecznie wyliczony. 10:0 dla
Moskwy.
w średniej Koiganu po zażartej
walce T Soumiinenem odniósł zwy
cięstwo na punkty;
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Wspaniały

piłkarza

Ligi Hokejowej

Foto Karabasz
Polonia Bytom — Legia

w półciężkiej Stiępainow w I run.
<feie posiał Huusfcimena kiltiakrotniie na deski. W II starciu sędzio
wie ogłosili zwycięstwo Stiępanowa
pnaez k. o.

Zdjęcie z października 1939 r. Drużyna piłkarska krakowskiej Wisły, która .po zrabowaniu jej przez
Niemców boiska i sprzętu zebrała się jęsienią 1939 r. w zapomnianym parku .Juvenil na Błoniach kra
kowskich. Stoją od lewej: Olejnik II, Trojan II, Obtułcyuńcz II, Artur — Woźniak, Werytlćieuńcz, Cisow
ski i Rupa. Siedzą: Legutlcó i Jurowicz.

w ciężkiej zmierzyli się mistrz DANIEL
KRZEPTOWSKI
WYGRYW
ZSRR Kanolew i mistrz Finlandii
Pekkala. Wałka trwała tylko klika
sekund. Fin zrezygnował bowiem z
dalszej walki i poddał się.
pierwszą w bieżącym sezonie kombinacją klasyczną
Wynik 16:0 jest jeszcze jednym
potwierdzeniem wysokiej klasy bok
ZAKOPANE. W drugim dniu
Ogólne wyniki kombinacji nor
serskiej pięściarzy Związku Ra zawodów narciarskich w Zakopa Wisła, odbył się bieg na 18 km. weskiej
wraz ze skokami z po
Do biegu stanęło 29 zawodników
dzieckiego. (er)
nem, organizowanych przez TS na 48 zgłoszonych. Bieg ukończyło przedniego dnia zawodów przed
26.
stawiają się nast: 1) Krzeptowski
— nota za bieg 11,88
Trasa biegu wiodła spod stadio (SNPTT)
pkt.; za skoki 21,5 pkt. Krzeptow
nu pod Krokwią, drogą do Kuźnie ski, jako kolejny trzykrotny zwy
nad nartostradą, do doliny OI- cięzca w tej kombinacji,. zdobył
czyckiej, skąd ostrym podejściem na własność puchar śp. por. Wój
na Mały Kopieniec, dalej w kie cickiego; 2) Kwapień (Wisła) —
skazani na bezczynność? runku Cyrli i technicznie trud nota za bieg 0,00 pkt., za skoki
nym zjazdem przez las w kierun 67,5 pkt;, 3) Kula (SNPTT) — nota
ku Jaszczurówki, następnie Nosa za biegi 39,62 pkt., za skoki 42.
Hokeiści zmuszeni będą znowu do bezczynności i nie będą mogli lem i Kamieniołomami —do me
przeprowadzić wyznaczonych rozgrywek mistrzowskich.
Warunki śnieżne bardzo dobre.
ty na stadionie na Krokwi.
Według meldunku PIHM nie należy spodziewać się w ciągu
Trasa technicznie trudna, z ostry
najbliższych dni poprawy pogody, tj. mrozu, bowiem cała Polska
mi podejściami i ciężkimi zjazda
znajduje się obecnie pod wpływem przelewających się przez nią
mi. Zainteresowanie zawodami
fai ciepła.
.■ . .
,
słabe.
Korzystniej natomiast przedstawiają się warunki dla narciarzy.
W Tatrach panują obecnie bardzo dobre warunki śnieżne, a mia
Konferencja
nowicie:
Kasprowy 120 cm (temp. — 3)
prasowa PZN
Hala Gąsienicowa 63 cm (— 7)
Morskie Oko 157 cm (— 1). *
W Krynicy stan pokrywy śnieżnej wynosi 47 cm przy tempera
WARSZAWA (tel.). W środy
turze 0 stopni.
w godzinach wieczornych odbyła
się w Warszawie u min. Wolskie
Rozgrywki hokejowe o mistrzo
Pierwsze mecze wykazały, że
go, prezesa PZN, konferencja pra
stwo Polski ruszyły z miejsca, nie poziom zespołów bardzo się wy
sowa z udziałem dziennikarzy
wiadomo jednak jak długo po równał. aczkolwiek z drugiej stro
z całej Polski, na której zapozna
trwają. Miejmy nadzieję, że uda ny obniżył się bardzo poziom
no uczestników z aktualnymi za
się je doprowadzić jakoś do koń czołówki w stosunku do roku po
gadnieniami narciarstwa, jubileu
ca.
przedniego. Wina tkwij w braku
szem 30-letniego istnienia PZN
odpowiednich warunków trenin
i nadchodzącymi zawodami .
gowych.
Gimnastycy
Szczegóły konferencji omówi
Mistrza Polski, Cracovię, czeka
my w przyszłym numerze.
w
roku
bieżącym
bardzo
trudne
Czechosłowacji
zadanie obrony tytułu. Nie po
KONKURENT
siada ona jeszcze skrystalizowa
w Warszawie i Katowicach
nej formy, dowodem czego'Wiel Józef Daniel Krzeptowski z SNPTT
ILI ASOWA
kie wahania w uzyskiwanych wy Zakopane, wygrał już w tym sezo
KATOWICE. Gimnastycy
nikach i ostatnia porażka w To nie jeden bieg i jeden konkurs sko
Czechosłowacji, którzy zmie
ków
runiu. Bardziej skrystalizowaną
LENINGRAD. Z okazji otwar
rzą się w dniu 30 bm. z za
Foto Schabenbeck cia nowej hali krytej w Leningra
formę wykazuje Siła z Giszowwodnikami- polskimi w ofi
dzie, odbyły się zawody lekko
cjalnym meczu Polska —
ca, która mié zademonstrowała
Pierwszy do mety przybył Kwa atletyczne z udziałem czołowych
Czechosłowacja, wystąpią
jeszcze wszystkich możliwości.
w dnju 1 lutego w Katowi
Siła to zespół złożony z zawod pień (Wisła) w czasie 52.07 min., zawodników miasta. W ramach
Krzeptowski (SNPTT) — 54,13 zawodów, doskonały lekkoatleta
cach na specjalnym poka
ników młodych, rozumiejący się, 2)
min., 3) Skupień (SNPTT) — 56,24 radziecki, Rohlin uzyskał w sko
zie.
(Dokończenie na str. 2)
min.
ku wzwyż 1,93 m.

Szkolimy

Katowice, w styczniu 1949 r.
W Katowicach, w poniedziałek
17 bm. rozpoczął się unifikacyjny
kurs piłkarski dla instruktorów,
który śmiało możemy nazwać ja
ko zalążek powstania w Polsce
Ludowej, Polskiej Szkoły Piłkar
skiej, opartej na nowych, jedno
litych metodach w całym kraju.
Dotychczas nasi trenerzy prze
prowadzali treningi w poszcze
gólnych klubach różnymi meto
dami, częściowo zagranicznymi,
częściowo zaś rodzimymi, które
w wielu wypadkach okazały się
przestarzałe. Mieliśmy tego naj
lepsze dowody, kiedy nasza re
prezentacja narodowa zmieniała
stale system gr£, co nie przynosi
ło sukcesów na arenie międzyna
rodowej, a raczej przyczyniało się
do naszych porażek i to nawet z
przeciwnikami, których pokona
nie leżało w naszych możliwoś
ciach. Jeżeli więc dzisiaj tworzy
się nowa kadra instruktorów
piłkarskich, należy temu tylko

kadry

nauczycieli

przyklasnąć, gdyż na tego rodzaju
kurs oczekiwała nie tylko sporto
wą Polska, ale również sami za
wodnicy.
Trudno jest już dzisiaj ocenić
pracę członków komisji weryfi
kacyjnej w składzie: T. Foryś,
mgr Balcer, mgr Jesionka, W. Ku
char, Koncewicz i dyr. Kisieliń
ski, którzy wpajają jednolity sy
stem gry, oparty na najlepszych
wzorach zagranicznych ze szcze
gólnym uwzględnieniem systemu
radzieckiego, zaliczonego dzisiaj
— czego zresztą mieliśmy dowody
po występach piłkarzy radziec
kich, nie tylko w Anglii, alg w
krajach demokracji ludowej —
do najlepszych w świecie. Rezul
taty przyjdą później.
W obecnym kursie unifikacyj
nym nie chodzi zresztą jedynie o
odpowiednie przygotowanie no
wego instruktora do wychowania
nowych zastępów piłkarzy, ale
chodzi głównie o wychowanie pił

piłkarstwa

kąrza w ogóle — człowieka świa
domego swych celów. Przed woj
ną zwracano jedynie uwagę na
stronę wyczynową, odłogiem zo
stawiając sprawę ogólnego wy
chowania.
Toteż może nie zdziwiliśmy się
kiedy wchodząc na salę wykłado
wą, zastaliśmy naszych piłkarzy,
z których niejeden był reprezen
tantem barw narodowych, nie
przy pracy czysto sportowej, czy
zajęciach związanych z nową me
todą, systemem trzech obrońców,
czy czymś podobnym, lecz przy
stołach wykładowych, kiedy w
skupieniu wysłuchiwali wykładu
na ciekawe tematy polityczne,
obchodzące każdego świadomego
obywatela.

Przy tej sposobności zetknęliś
my się z głównym organizatorem
kursu, mgr Forysiem, który dora
dzał nam przyjście w dniu nastę

pnym. kiedy odbywać się będą
zajęcia ciekawsze, praktyczne na
hali gimnastycznej, jak skakanie,
główkowanie itd.
Powracając do sprawy pierw
szego tego rodzaju kursu unifika
cyjnego w Polsce, należy zazna
czyć, że organizatorzy korzysta
ją z doświadczeń i wzorów Zwią
zku Młodzieży Polskiej. Kurs
przewiduje utworzenie stałej ka
dry instruktorskiej. A gdy doda
my do tego, że w tym pierwszym
etapie pracy nad podniesieniem
poziomu piłkarstwa w Polsce,
przychodzi z pomocą Polska Zje
dnoczona Partia Robotnicza, to
stwierdzić musimy, że realizacja
umasowienia sportu w Polsce
wkracza zdecydowanie na nowe
tory.
Pierwszy kurs unifikacyjny
piłkarzy zgromadził ok. 50 zawo
dników, a wśród nich wielokrot-

(Dtfcońęięnie na stronie 21
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Cracovia — Len

3x0 (1x0, 1:0»

1x0)

Wałbrzych (Str). Składy drużyn
Cracovia: Kapusta, Więcek, Kop
czyński I, I atak Kowalski, Wołkow
efci, Pałuź, II atak — Kot, Kopczyń
Bkń II, Józewiice; Len: Raeszut, Dolewaki, Migacz I atak — Sziendok
Władysław, Stachura, Selendok Sta
nisław, II atak Prajaner, Kamyk,

ustawicznie padającego śniegu utrudniającego grę, mecz nie stał na
odpowiednim poziomie.
Bramki dla zwycięzców zdobyli:
Sztorc 2, Trojanowski, Drużyński
i Głuchowski, dla pokonanych Wró
blewski. Sędziował mgr Hołubowicz z Opola.

Uzyskany przez wałbrzyski Lem
wynik z mistrzem Polriki Craeovią
świadczy najlepiej o nianadirwyczajnej formie Cracovii, dla której
Len w drugiej i trzeciej tercji był
przeciwnikiem równorzędnym, a
tylko niezaradność zarówno pierw
szego, jak i drugiego ataku miejeoo
wyćh nie pozwoliła na uzyskanie
nawet honorowej bramki. Cracovia
przewyższała Len, tylko w pierw
szej tercji, a ładna akcje ataku i
oddanie krążka Więckowi przynio
sło jej pierwszą bramkę. Len w
drugiej tercji dorównał szybkością
jazdy gościom, ustępował natomiast
w strzeleniu na bramkę, co w głów
nej mierze było też winą nienadawycaajnego lodu. Strzelając z keż
dej pozycji atak gości uzyskał ze
strzału Wołkowskiego drugą bram
&ę. Trzecie tercja toczyła się w
szybkim tempie i była zarazem naj
ładniejszą ze wszystkich ogląda
nych. Ostatnią bramkę zdobył Pa
lus. Zawody sędziował dobrze ,p.
Majchrowicz.

Odra Opele - Pogoń Prudnik

KTH - Wisła Kraków

Stł (250, 2:0, Isi)
KRAKÓW, (tel.) Poniedziałkowy
występ hokeistów KTH w Krakowie
w towarzyskim meczu z Wisłą za
kończył się ich zwycięstwem 5:1
(3:0, 2:0, 1=1),
Gra toczyła się na słabym lodo
wisku, mimo to jednak była cie
kawa. KTH wykazało większą prze
wagę, gracze byli szybsi, jedr.ak
spodziewano się po nich więcej.
Wisła nawiązywała chwilami rówf
no rzędną grę.
Bramki dla KTH zdobyli: Csorich
i Lewacki po 2 oraz Nowak, dla
Wisły Piekarz. Sędziował Michalik.
Gwardia Bydgoszcz —
Wisła Zakopane
6i1 (3:0,1:1» 2:0)
ZAKOPANE, (teł.) W poniedzia
łek 17 bm. rozegrano w Zakopanem
towarzyski mecz hokejowy pomię
dzy Gwardią z Bydgoszczy a zako
piańską Wisłą, który jak było do
przewidzenia zakończył się zwycię
stwem Gwardii 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).
Bramki dla Gwardii strzelili: Hofnakl i Swierski po 2, Wietrzykówski i Godlewski, dla Wisły: Sikorski.
Sędziował Erbhardt.

Koszykarze

i

pływacy

Wałbrzych

4:1 13:0. 2:0, 0:1)
OPOLE. Rozegrany w Opolu mecz
hokejowy między Odrą Opole a
Pogonią Prudnik, zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 4:1 (2:0,
2:0, 0:1). Bramki dla Odry zdobyli:
Głuchowski, Trojanowski, Czech
i Żołędziowski, dla Pogoni Wie
czorek. Sędziował mgr Hołubowicz
z Opola.
CDKA

zaproszeni
GUKF otrzymał z Budapesztu za
proszenie dla naszych koszykarzy i
pływaków na dwutygodniowy tre
ning między 1 — 15 lub 15 — 28 lu
tego br. W pierwszych dwóch ty
godniach lutego będą również w
Budapeszcie koszykarze Rumunii.
Zaproszenie zostało przyjęte. Polski
Związek Koszykówki, Siatkówki i
Szczypiomiaka na swym wtorko
wym zebraniu postanowił wysłać do
Budapesztu ogółem 15 — 17 osób
łącznie z kierownictwem.
GUKF jest skłonny przyjąć pierw
szy termin. Ostateczna decyzja i ustalenie składu koszykarzy nastąpi
w bież, tygodniu. W zależności od
tej decyzji rozgrywki mistrzostw

prowadzi

w lidze hokejowej ZSRR
MOSKWA, (teł.) W ostatnich roz
grywkach hokejowych o mistrzo
stwo ZSRR uzyskano nast. wyniki:
Dynamo Ryga — Dynamo Tallin
7:1, Skrzydła Sowietów — Dynamo
Moskwa 3:2, Spartak — Dzierziniec
Czelabińsk 5:1, CDKA — Dzierzi
niec Leningrad 7:2.
Po tych spotkaniach zakończona
została pierwsza runda rozgrywek,
Na czele tabel1 zneiazł się zesztO"
roczny mistrz UDKA zdoby w cąc
w 8 spotkaniach 17 pkt. remisując
i tylko z moskl svŁl.:m Dynamo. Dru
' gie i trzecie miejsce zajmują
W. W. S. i Skrzydła Sowietów, wy
przedzając mistrza z roku 1947 Dy
namo Moskwa. Ostatnie miejsce
zajmuje Dzierziniec Leningrad.

MISTRZOSTWA HOKEJOWE
SZWAJCARII
BERNO (tel). W finałowych spot
kaniach hokejowych o mistrzostwo
Szwajcarii uzyskano następujące
wyniki: Davas — Zurych 5:3, Arosa
— Basel 9:6.
DALSZE ZWYCIĘSTWA
HARRINGAY RACERS
PRAGA (tel). Spotkanie hokejo
we: Harringay Racers ż repr. Brna

zahończyło się zwycięstwem gości
5:4 (2:1, 2:2, 1:1).
Ostatni mecz odbył się w Pradze
z kombinowaną repr, Pragi. I to
spotkanie przyniosło zwycięstwo
gościom 6:1 (2:1, 3:0, 1:0).
Ogółem drużyna angielska roze
grała 8 spotkali, wygrywając w 6
wypadkach, przegrywając w 2.

KANADA REMISUJE
AYR (teł). W 8 spotkaniu zespołu
hokeistów kanadyjskich Sundbury
Wolves, poście zremisowali po raz
pierwszy z drużyną Ayr Raiders
4:4 (2:2, 1:2,1:0).

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
HOKEJOWY
BRIGHTON (tel). W dalszym cią
ffu międzynarodowego turnieju ho
kejowego w Brighton (Anglia) Ra
cing Club poniósł dalszą porażkę z
Brighton Tigers 4:16 (0:4, 3:6, 1:6),
a Wembley Monarchs
pokonał
Wembley Lions 4:3.
W tabeli prowadzi Wembley Mo
narchs. Ostatnie miejsce zajmuje
paryski Racing Club, który na 14
spotkań przegrał 13 z stosunkiem
bramek 41:138.

Hokeiści skazani na bezczynność ?

do

Siatkówka kobieca: 4, 5, 6 luty
koszykówki ulegną 2 tygodniowej
grupa I w Lublinie podgrupa A:
przerwie.
AZS Warszawa, mistrz Pomorza,
Cukrownia Przeworsk, mistrz Ra
Zarząd Polskiego Związku Piłki domia podgrupa B. Grom Gdynia,
Ręcznej na ostatnim zebraniu u- MKS Lublin, Beskid Andrychów.
chwałił definitywnie zmianę nazwy Grupa II w Katowicach -podgrupa
związku na Polski Związek Koszy A: HKS Łódź, Wisła Kraków,
kówki, Siatkówki i Szczypiorniaka mistrz Wrocławia, Chemik Gliwice,
(skrót PZKSS). Równocześnie posta podgrupa B: SKS Warszawa, ZZK
nowi! wystąpić do GUKF z wnio Poznań, Tęcza Katowice, mistrz Czę
skiem o podzielenie PZKSS na trzy stochowy.
odrębne związki koszykówki, siat
W podgrupach każda drużyna bękówki i szczypiorniaka. Podział ten
miałby nastąpić już w najbliższym dzie grać z każdą jeden raz. Do
czasie a ostateczne zatwierdzenie grupy finałowej zakwalifikują aię
na dorocznym walnym zebraniu 2 pierwsze z podgrup.
związku w listopadzie.
WG i D PZKSS ustalił już grupy
półfinałowych rozgrywek o mistrzo
stwo Polski w piłce siatkowej. Dru
żyn męskich w dniach 28, 29, 30 bm.
Grupa I w Częstochowie podgru
pa A. AZS Warszawa, mistrz Biel
ska, ZZK Ruch Piotrków, ZZK Ka
nia Gostyń, podgrupa B. mistrz
Gdańska, AZS Łódź, wicemistrz
Wrocławia, ZZK Ostrów Wielko
polski, WZKS Gnasz.yn okręg Czę
stochowa.
Grupa II w Krakowie podgrupa
A: ZZK Olsza Kraków, mistrz Po
morza, AZS Gliwice, mistrz Rado
mia, podgrupa B. mistrz Wrocławia,
AZS Lublin, Zgoda Świętochłowice1,
Cukrownia Przeworsk.

Drużyny

Walki o miejsca w dwóch ligach
bokserskich wkraczają w końcową
fazę. W niedzielę odbędzie się ich
przedostatnia runda. Do tej chwili
wiadomo już, że w skład pierwszej
ligi wejdą: Gedania i Gwardia z
Gdańska oraz Batory ze Śląska. W
pozostałych trzech grupach sytua
cje nie została jeszcze ostatecznie
wyjaśniona aczkolwiek leaderzy
tych grup łódzki Zryw, stołeczna
Gwardie i Zjednoczenie z Bydgosz
czy uważani są ogólnie za w stu
procentach pewnych pierwszo - li
gowców.
Nie należy jednak zapominać, że
teoretycznie nie są wykluczone róż
ne niespodzianki, jak np. niedzielne
zwycięstwo Lublinian ki nad Zjedno
czeniem, które mogą zagmatwać
sytuację.
Najmniej na tego rodzaju-niespo
dzianki narażona jest stołeczna
Gwardia, w której zwycięstwo nad
Włókniarzem w Łodzi nikt nie wąt
pi zwłaszcza po zwycięstwie w War
szewie w stosunku 13:3.
Bardzo zagmatwana jest sytuacja
w pozostałych dwóch grupach. W
grupie trzeciej i szóstej wszystkie
zespoły posiadają jeszcze teoretycz
ne szanse na awans do pierwszej
ligi. W grupie trzeciej na czele kro
czy Zryw. Czeka go jeszcze spotka
nie w Zabrzu. Przebieg pierwszego
meczu tych zespołów nie wykazał
tak rażącej przewagi, jak by to
mógł wskazywać wynik 124 dla ło
dzian. W Zabrzu należy się też spo
dziewać bardzo zaciętej walki. Hu
ta Zabrze ma wcześniej mecz we
Wrocławiu z zespołem Pafawagu.
Pafawag w razie zwycięstwa ma za
pewnioną drugą ligę.
Zupełnie identycznie przedstawia
się rzecz w grupie szóstej, gdzie
znajduje się drugi zespół wrocław
ski — Samorządowiec. Na czele ta
beli kroczy Zjednoczenie różnicą 2
punktów. Gdyby zespołowi wroc
ławskiemu udało się wyciągnąć z
meczu ze Zjednoczonymi przynaj
mniej 1 punkt (w Bydgoszczy!) wte

MOSKWA. W Moskwie odbyły
się, pierwsze w tym roku, zawo
dy pływackie z udziałem czoło
wych pływaków, mistrzów i re
kordzistów ZSRR — Mieszkowa,
Kciukowa, Gladilina, Soboljewa
i inn.
W ramach zawodów 100 rn st.
dow. wygrał znany pływak ra
dziecki, Mieszków w czasie 59,9
sek., wyprzedzając zaledwie o
0,3 sek. młodego Kuczerowa.

bokserskie

w

(Dokończenie ze sir. 1)
a przy tym bardzo wyrównany. udało się pokonać Gwardię na jej
Gracze Siły posiadają już dzisiaj teranie i to różnicą 2 bramek.
Legia w rewanżowym meczu
najlepiej opanowaną jazdę na łyż
wach, a jest to jeden z najgłów zdoła prawdopodobnie wygrać
niejszych atutów . gry w hokeja. z bytomską Polonią i zapewnić
Ostatnie ich zwycięstwo nad AZS
z Poznania, wbrew twierdzeniu
jednego z pism krakowskich, któ cej treningu i meczów, znajduje
re z góry przewidziało wygraną się jednak w najlepszej formie.
Ota Opole - Ota Wrocław AZS, uzyskane było w bardzo Być może, że występ katowicki
ładnym stylu i po grze na dobrym był jego słabym dniem. Przypusz
czać należy, że w dalszych roz
poziomie.
grywkach będzie Legia o wiele
Pierwszym półfinalistą jest już groźniejsza i wykaże wszystkie
OPOLE, (em.) W Opolu rozegrany katowicki Baildon po dwukrot swe możliwości.
został towarzyski mecz hokejowy nym zwycięstwie nad Lnem z
W nadchodzącą niedzielę wzglę
pomiędzy ZZK Odrą Wrocław a Wałbrzycha. I ten zespół w mia
BZKS Odrą. Opolska Odra odniosła rę rozgrywania meczów okazuje dnie sobotę powinny w myśl ter
minarza spotkań odbyć się nastę
zasłużone zwycięstwo 5:1 (3:0, 1:0, Się coraz bardziej groźny.
pujące mecze rewanżowe:
1:1), przewyższając gości techniką
Drużyna, która obok Pomorza
w Poznaniu: AZS — Siła Glgry i szybkością.
nina zgotowała w ub. n edzielę
W pierwszej i drugiej tercji zna- niespodziankę, to Gwardia z Byd szowiec,
w Krakowie: Cracovia — Po
czną przewagę posiadali gospoda goszczy. Zakwalifikuje Się ona
rze, natomiast w trzeciej tercji gra chyba do półfinału. Trudno bo morzanin,
w Warszawie: Legia—Polonia
•tała się wyrównaną. Z powodu wlen przypuszczać, by Wiśle
Bytom,
w Bydgoszczy: Gwardia — Wi
«■IM
sła Kraków.
Nie została jeszcze rozpoczęta
Szkolimy kadry nauczycieli piłkarstwa
pierwsza seria rozgrywek przez
pary: Siemianowiczanka — KTH
Krynica, AZS Lublin — Piast Cie
f®ofi«síc.»enie ze str.
szyn J ŁKS — KKS Mysłowice.
Spotkanie pomiędzy Siemianowinegó reprezentanta barw narodo wadzenie piłki, celność strzałów, czanką a KTH buda; duże zain
wych Matyasa z Polonii bytom gimnastyka, od 13—15 przerwa teresowanie. Młody zespół śląski
skiej, Fontowicza z Warty po obiadowa i ponownie do godz. 17 jest bardzo groźny j lekceważyć
znańskiej, Dziwisz. z Ruchu cho ćwiczenia na hali, poczym od go go nie należy. Jest on również
rzowskiego, Króla z Łódzkiego dziny 17—19 wykłady teoretycz w stanie zgotować tego rodzaju
Klubu Sportowego, jak również ne. Pokazy praktyczne prowadzą: niespodzianki jak Gwardia i Po
i Polaka zagranicznego, doświad Koncewicz — prowadzenie piłki morzanin.
czonego trenera, Langera, który i technika, Kuchar — gaszenie i
przed kilkoma tygodniami powró główkowanie, Foryś — taktyka gillllllllll
cli do kraju, by swe umiejętności gry, skakanka, Drabiński — cel
OD CZWARTKU 20 BM.
przekazać młodym, dla dobra ność strzałów.
sportu polskiego. Przeszedł on
Również i prace pisemne mu
„Dziennik Zachodni"
już poprzednio m. in. kurs tre szą wykonać uczestnicy kursu.
nerski
nowoczesnego footbalu Odpowiadali oni mianowicie pi
rozpoczyna
szkoły Joinville we Francji, a o- semnie na pytania dotyczące za
becnie zapoznaj e się z naszymi gadnień wychowawczych sportu,
potrzebami.
jego ideologii, wpływu piłki no
Wielki Konkurs
żnej na organizm człowieka, zna
Jest też wielu innych znajomych jomości historii piłki nożnej, prze
z boisk piłkarskich całej Polski: pisów gry, postanowień PZPN,
Lasota z Cracovii, Gałecki z ŁKS, podstawowych wiadomości z te
Grolik ze Skry częstochowskiej, orii piłki, kondycji, taktyki, tech
„WYBIERAMY NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA
Wilczkiewicz z krakowskiej Gar niki metody racjonalnego trenin
barni, Kempiński z Cracovii, Za gu, gier i zabaw, jako uzupełnia
DOLNEGO, GÓRNEGO ŚLĄSKA i ZAGŁĘBIA
torski z Chełmka i wielu, wielu jących ćwiczeń piłkarskich oraz
innych, których w dawnych la- wieloboju piłkarskiego, konser
tśch oklaskiwaliśmy z trybuny. wacji boisk i sprzętu piłkarskie
Udział w konkursie wziąć mogą wszy
Jeżeli idzie o rozkład zajęć na go.
Po tym pierwszym kursie, w
kursie, to przedstawia się on na
scy Czyteinicy. Dla zwycięzców prze”
stępująco: o 7 rano śniadanie, od poniedziałek, 24 bm. zaczyna się
(Wł 22) g
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII m9CZOn.° ce”ne M8rody ksłł$Żk0We JIIIIIIIIIIIIIIIMB
8—13 zajęcia praktyczne, jak ga nowy kurs, na który przyjdzie no
szenie piłek, główkowanie, pro- wa kadra piłkarzy.
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PRAGA, (tel). Najlepszy ten^g.
Europy Czechoslovak Jar$¡/,,.
Drobhy rozpoczął już treningi teñí,
sove trenując z drugim repreze^
tontera. CSR Cennikiem. Treningi
odbywają się w hali krytej w K&.
movcu.
MELBOURNE. Pływak australijsM
John Marshall, który na OlimST
dzie londyńskiej zajął 2-gie mieliti
na 1.500, a 3-cie 400 m., ustanouj
w Melbourne dwa nowe reków,,
Australii. W biegu na 110 y (oW.
100 m) Marshall uzyskał czas i:gi,
min., podczas gdy SSO v (ok. 3M m
przepłynął w 10:22,6 min.
SALONIKI (teł). Mecz piłkarski
pomiędzy Wiener Sport Klubem ó
repr. Salonik zakończył się
dęstwem Wiener Sp. KI. 2:1 (1:0)
BIRMINGHAM (tel). Bokser %.
Sielski wagi lekkiej Thomson obro
nił swój tytuł mistrza Europy w
walce przeciwko Belgowi Preisom.
PRAGA. W zawodach narciarskich
o t. zw. „Złotą nartę wyżyny Cze.
sko-Morawskiej“, jakie odbyły y,
w Nowym Mieście na Morawach
pierwsze miejsce w biegu na 18 km
zajął Balvin w czasie 1:27.33 goi i
W biegu kobiet na trasie 8 km
zwycięstwo odniosła Grosofota
która przybyła do mety w czasie
44:06 min. W biegu na 18 km, star,
tmvaio 66 zawodników, bieg ukoiczyło 59.
WIEDEŃ (tel). W Grami zdłM-,.
czone zostały mistrzostwa Austrii w
jeździć figurowej na łyżwach pał
i panów. W konkurencji pań po raz
trzeci mistrzostwo zdobyła Ewa Pawlik przed Fuchs i Giebischową. S
Mistrzostwo panów wygrał Ra
der. W jezdnie parami rodzeństwo
Ratzenhoffer.

finiszują

Ligę

dy dojdzie do decydującej rozgryw
ki o miejsce w pierwszej lidze.
Mecz ten odbędzie się już w nad
chodzącą niedzielę. Zjednoczenie po
niesławnej porażce w Lublinie z pe
wnością będzie dążyło do rehabili
tacji wobec własnej publiczności.
Te dwa spotkanie będą miały de
cydujące znaczenie dla końcowego
ukształtowania się tabel.
■.
Najważniejszym jednak spotka
niem nadchodzącej niedzieli będzie
w Łodzi pojedynek Włókniarza ze
stołeczną Gwardią, zwłaszcza, że
dojdzie w nim do kilku ciekawych
pojedynków.
Pozostałe mecze nie będą miały
większego znaczenia'. Batory ma już
zapewnione miejsce w pierwszej li-

dze i zdobędzie chyba dalsze dwa
punkty z Cracovia. Tak samo War
ta pokona z łatwością szczecińską
Odrę i umocni swą pozycję w dru
giej lidze.
Szczegółowe zestawienie niedziel
nych walk przedstawia się następu
jąco:
WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ — GWARDIA
WARSZAWA '
|

ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ —
SAMORZĄDOWIEC WROCŁAW
PAFAWAG WROCŁAW — HUTA
ZABRZE
BATORY — CRACOVIA |
ODRA SZCZECIN

MELDUNKI

Z

CAŁEGO

WŁÓKNIARZ — KORONA 11:5
W BOKSIE.
KRAKOW (tel.). W. drodze powrot
nej z Rzeszowa rozegrał Włókniarz
towarzyski ' mecz pięściarski z kra
kowską Koroną, wygrywając 11:5. Ko
rona wystąpiła wzmocniona dwoma
zawodnikami Wisły (Matula i Pienią
żek) oraz Sidelnikowem z Grobli
Wyniki walk (na 1 m. zawodnicy
Włókniarza, od muszej wagi): Karglel
wygrał z Żurkiem. Małecki pokonał
Łetochę. Pasławski z Korony wygrał
v. o. wobec kontuzji przeciwnika,
Kawczynski pokonał Śidemikowa.
Trzęsowski wygrał z Balą. Gierońsld
przegrał z Matulą i Jaskóła zremiso
wał z Pieniążkiem. Sędziował w rin
gu Bogdanowicz.
ZZK KATOWICE — ZK.SM BAILDON
8:8
KATOWICE, w towarzyskim spot
kaniu pięściarskim młoda drużyna ka
łowickich kolejarzy odniosła wielki
sukces, remisując z A ki. ZKSM Ba
ildon 8:3. Poszczególne walki były
bardzo ciekawe i dostarczyły licznie
zebranej publiczności wiele emocji.
Wyniki techniczne: (na pierwszym
miejscu zawodnicy ZZK. od muszej
do półciężkiej Smoczok zwyciężył
przez dyskwalifikację w III starciu
Suszkę; Chmiel odniósł zwycięstwo
przez techn. k. o. w II starciu z Ow
czarkiem; Borowczyk wypunktował
Zająca: Niedziela uległ Kubicie; Bi
nas uzyskał zwycięstwo na skutek dy
^kwalifikacji w III starciu woźnicy;
Wajs na skutek kontuzji luku brwio
wego przegrał w I starciu przez techmaze k. o. z Bisancem: Kapuśniak
uległ Tomiakowi; Urbaniak znokau
tował w I starciu Szczypińskiego.
Sędziował w ringu Łoch, na punkty
Łukaszewski. Ćwikliński 1 Klapsia.
STELLA (GNIEZNO) — BAŁTYK
(KOSZALIN) 8:8
SZCZECIN. W Koszalinie gościł ze
spół bokserów gnieźnieńskiej Stelli,
remisując z Bałtykiem 8:8.
Wyniki: w muszej — Zabłocki (Stel
u) zwycięży! Graczyka II; w koguęięj — Plńczyńskt (B) wygrał z Kwa
śniewskim; w piórkowej — Domagal
ski (St) zremisował z Graczykiem II;
w lekkiej — Wesołowski I (St) wy
grał przez techn. k o. z Kobielą; w
pótóredniej — Wesołowski II (St) po
konał przez techn. k. o. Guzińsklego;
w średniej — Bielawski (St) zremiso
wał ze Zdrojewskim; w półciężkiej
— Wesolowski III (St) przegrał przez
k. o. w n rundzie z Wierzbowiczem;
w ciężkiej — Olejniczak (St) prze
grał z .Tanasikiem.

KRAJU

WARTA (POZNAN) — UNIA 16:6 i
TCZEW, Po meczu z Gedanią, po-;
znańska Warta wyjechała
do
Terowa.
gdzie w poniedziałek
rozegrała spotkanie towarzyskie $
Unią. Mecz wzbudził duże Zaintereso
wanie i zgromadził ok. 2 tysiące osób.
Zawody zakończyły się zwycięstwem
Warty 10:8.
Gospodarze zaprezentowali się nie
źle 1 prawie we wszystkich spotka
niach potrafili nawiązać równorzędną
walkę z renomowanym przeciwnikiem
W muszej Lledke (W) pokona!
Sehimdta (U); w koguciej Borek (W)
uległ Pankemu (U), który dopiero w
III starciu uzyskał zdecydowaną prze
wagę; w piórkowej Szymański (W)
wypunktował Manurowsklego <U); w
lekkiej Szkudlarek (W) zyciężył Cichanowskiego (U); w półśredniej Suwiczek (W) pokonał w in rundzie
przez k. o. Sikorskiego; w średniej
pogromca Chychły Białecki przegrał
z Rogalskim (U); w półciężkiej Fra
nek (W) pokonał Staniszewskiego (U)
1 w ciężkiej Majewski (W) przegrał
z Grzywa ciem (U).
NA RINGACH GDAŃSKA. WEJHKBOWA I TCZEWA
O mistrzostwo kl. B padły następujące wyniki:
.. Wejherowie
_____ Gryf
___ gościł u siebie
W
drużynę Morskiego (Gdynia) wygry
wając 10:6. Dobrą 'formą u. zwycięz
ców wyróżnili się Miller i Klein. Gryf
po tej wygranej Jest kandydatem do
W Gdańsku Płomień pokonał Gedanlę II 10:6.
Rezerwa Gedamii uległa Kaszuba
4:12.
W Tczewie spotkanie lokalnych ry
wali Wisły 1 Unii przyniosło zwycię
stwo Wisły 10:4. Jedną walkę unie
ważniono. Unia wystąpiła w osłabio
nym składzie, przygotowując się do
meczu z Wartą.

Z Jarosławia
4- W Jarosławiu w spotkaniu piłki
koszykowej JKS zwyciężył reprez
Garnizonu 17:8 (6:4).
4- Jubileuszowy turniej piłkarski
Polonii przemyskiej z okazji 40-leela
istnienia z udziałem czterech drużyn
I i II Klasy Państwowej ustalany został na 5—6/ VI. (Zielone Święta). Nad
to inne sekcje przystąpiły do opraco
wania terminarza imprez w roku jubileusrowym:

I

Jan Rotter

HIIINIIIIIMIWIIIIMIiMIIRHI
5 grudnia 1948. Ze stadionu
„Garbami“, pola decydującej bi
twy Cracovia — Wisła o tytuł mi
strza Polski, wypływa gęsta fala
widzów.
— No, to na 98 spotkań „świę
tej wojny“ Cracovia górą 38 ra
zy. a Wisła „tylko“ 35, reszta na
remis — słychać w tłumie czyjś
zadowolony głos.
— A okupacji to pan nie li
czysz? — szuka ostatniej deski
ratunku zrozpaczony jegomość ze
gmętnie1 dyndającym przez ramię

Jak

to

Skrypt wykładów
— A jak pan nie wisz — dora
dzał ktoś życzliwszy — to pan idź
na lekcje do takiego, co wi.
— Oo — podchwycił jegomość
z trąbą — idź pan do Giergiela
z Wisły, on ma więcej jak 5Ö0 fo
tografii i całą kronikę z czasów
okupacji, wyliczy panu wszystko,
na minuty i sekundy.
— Wiadomo, „zegarmistrz“ —
od razu dociął złośliwie, wyko
rzystując dogodną okazję, jakiś
zwolennik „pasiaków“, bo takie
są nieoficjalne nazwy czerwonych
i białoczerwonych, wyprowadzone
drogą dziwnych kojarzeń z em
blematów klubowych.
Chwilowe zawieszenie broni zo
stało momentalnie zerwane i wza
jemne docinki rozjątrzonych ki
biców zaczęły znów krzyżować
się ponad wychodzącym tłumem.
Tylko nieszczęsny „statystyk“
przygwożdżony wyjątkowo zgod
ną opinią kibiców, milcząco prze
pychał się właśnie obok mnie.
Żal mi się go zrobiło.
— No i co — zagadnąłem żar
tobliwie — idzie pan na naukę, do
Giergiela?
Spojrzał na mnie stroskany. —
Jakże ja do niego, ja kibic Craoovi'i, a on przecież wiślak?
— Nie szkodzi, w takich kwe
stiach, jak fachowe dokształcenie
■ kibica, nie powinno być różnic
klubowych. Zresztą, znam Gier
giela dość dobrze, załatwię panu
sprawy „lekcji“, a i sam przy oka
zji posłucham.
Tak oto zaczęły się nasze „sean
se", które może i niejednego z
Was, Czytelnicy, zaciekawią.
t
*

Wł. „Żydówki“*

Oiei*<gielcs

ewent. współtowarzysz „Neścio" ..rozmówkach“ i okrzykach padają
Kotarba. (To . jeden z nielicznych cych z tłumu, zaniepokoiły Niem
w Krakowie kibiców-fachowców, ców do tego stopnia, że zabronili
Sport
za
okupacji powinien go pan znać!)
nagle wszelkich rozgrywek. W ten
W parę dni później spotkałem pposób zapowiedziany już afiszami
naszego trenera. Czecha Mazała, ha następną niedzielę mecz Craco
który mając sztywną nogę po kilku via — Wisła znowu' nie mógł się
kilometrach „ucieczki“ zawrócił do (odbyć.
Krakowa. Już wtedy zaczęliśmy oOkupant nie poprzestał jednak
(Kurs dokształcający dla kibiców) mawiać organizowanie polskiego ży tylko na tym zakazie. Stadiony
cia sportowego, które by było pew . Cracovii. Wisły i Olszy przeznaczo
nego rodzaju odtrutką na ogarnia no na „nur für Deutsche“ a gwoź
jący wszystkich pesymizm. Przemy- dziem do trumny naszego sportu
śliwarhy nawet nad kontynuowa miała być konfiskata wszelkiego
niem mistrzostw tym bardziej, że sprzętu klubowego. Tylko nieliczne
Niemcy początkowo oficjalnie ze i to przeważnie mniej znane kluby
— Z góry panów uprzedzam — ligowych. W przeddzień jednak za zwolili na _ rozgrywanie zawodów, ¡uniknęły grabieży. Wisła utraciła
zagaił znany ze swej, elokwencji wodów prezydent orędziem swoim a brać piłkarska powracała do Kra ¡wszystko: i to co miała w szatniach
' na stadionie i to co „zadekowano“
skrzydłowy Wisły — iż ten kurs do zawiesił działalność wszelkich or- kowa coraz gromadniej.
w Miejskich Wodociągach, skąd ge
kształoający dla kibiców z zakresu
stapo. aresztując z początkiem 1940
historii sportu polskiego pod oku
roku prezesa Wisły i zarazem dy
pacją dotyczył będzie .zasadniczo
rektora Wodoci igów dr. Orzeł skiekrakowskiej piłki nożnej i będzie
go, zabrało przy okazji resztę sprzę
oparty na mojej, skrupulatnie co
tu i wszystkie pamiątki Towarzy
niedzielę prowadzonej, kronice ów
stwa./ Szczęśliwszą była Cracovia,
czesnych bojów T. S. Wisła. Pomi
która przynajmniej ocaliła swoje
mo tego postaram się być jak naj
liczne i cenne nagrody i zdjęcia.
bardziej wszechstronny i obiektyw,
Najbardziej obronną ręką wyszedł
ny, nawet w stosunku do Cracovii,
z tego ulegalizowanegp rabunku
co jest dla mnie szczytem samoza
KOZPN, gdzie przezorni działacie z
parcia. Proszę także o wyrozumie
prez. Filipkiewiczem. Dębowskim.
nie, gdy czasem tu’i ówdzie wtrą
Kurkiem, Dudekiem. Wójcikiem i
cę jakieś gwarowe wyrażenie kraT
Cebulą na czele zdołali uchronić
kowskie, ale cóż — chłopak z Grze
kartotekę . graczy oraz wspaniałe
górzék jestem.
zbiory nagród, proporczyków, dedy
W wykładach moich mimo woli
kacji i zdjęć. Ą. to. proszę pana,
będą się przewijały najczęściej te
prawdziwe muzeum piłkarstwa kra
dwie nazwy: Cracovia i Wisła. Bo
kowskiego, a nawet — powiem —
polskiego. I niech pan tam, na Ba
nawet, jeślibyśmy się cofnęli wstecz
sztową 6, przy okazji zajrzy — ra
do historycznego dnia 1 września
■SSWysław „Żydówka" Giergiel, zna
dził Giergiel — taka poglądowa
1939, to usłyszymy obok najnow
piłkarz krakowskiej Wisły, chor
lekcja ma wielkie znaczenie dla do
szych wieści wojennych również
Aaęca encyklopedia kons&irajcyjneNajchętniej na mecze uczęszczała oczywiście młodzież, ona też stano kształcenia kibica.
tylko
te
dwa
słowa:
Cracovia
—
0» życia polskich piłkarzy, który
Wisła. Na dzień bowiem 3. IX. ka wiła największą i niezawodną część publiczności, a w raáe niespo
■»- O, byłem tam już nieraz, za
opWMa naszemu wspobpracowmilendarzyk
ligowy przewidywał spot dziewanego ataku Niemców, potrafiła się najszybciej i najsprytniej kupując bilety na mecze między
kxxzV, mgr J. Rotterowi i przygod
ulatniać
kanie tych rywali w ramach walk
miastowe. Oglądałem również zbionemu kibicowi o wydarzeniach
ganizacji i mecz ten. nie doszedł
W tych warunkach doszło w dniu ry w lokalu Cracovii, a wiem także
sportowych od okresu powraeśniodo skutku. Pamiętam nawet, jak 22 października „do próbnego galo skądinąd, że np. znany sędzia pił
vrego 1339 do fcoiiea drugiej
PÓźgtej, już za czasów okupacji, pu“ Krowodrza — Wisła. Krowo karski i hokejowy p. Michalik ura
wojny świaitowej
'naSsłanatycy nieraz „nabijali“ swo drza nie dysponowała jeszcze peł tował Cracovii cały sprzęt do ho
puaonem, widocznie członek wi¡ich kolegów z przeciwnego obozu, nym składem, ale jej nieoceniony keja.
śladdej „orkiestry“ meczowej.
fee prezydent był widocznie kibicem opiekun p. Dembowski zdołał ze — No widzi pan — z aprobatą
|Cracovii i swoim orędziem chciał brać przynajmniej trzon drużyny, spojrzał Giergiel na swego „ucznia“
— E, co tam sport podczas oku
który stanowili bramkarz Wójcik, — to jednak pan coś niecoś wie.
pacji — lekceważąco wzrusza
¡ją uratować od pogromu.
„statystyk“ ramionami — taki
— Czy takiego jak w tym roku? obrońcy Gałka, Piątek, pomocnicy Ale trzeba, żeby wszyscy kibice
sport...
— złośliwie wtrącił nasz nowy zna Nowak i Blajda oraz napastnicy wiedzieli o wyczynach nie tylko
Wrona, Molenda i Jakubiec. U nas tych, którzy grali, ale i tych, co
— Na teściowe se pan machnij
jomy.
Jurmyicz, Szumilas, Sera działali, co pracowali i- narażali, się
ręką, ale nie na sport okupacyj
Giergiel przełknął gorzką pigułkę wystąpił
fin, Kotlarcżyk II, Gierczyński, M.
ny. — niespodziewanie podjął
i rzeczowo, choć nieco gwałtownie, Filek, W. Filek, Hausner, Gracz, i to „za frajer“, proszę pana, „za
„dyskusję“ tłum. — To ■ dopiero
zereplikował: Panie! Wtedy prowa Cholewa, Giergiel. Spotkanie zakoń frajer"..
był sport, panie, prawdziwy ama
dziliśmy 4-ma punktami przewagi
Tym barwnypi zwrotem, podkre
torski: wiara bez pieniędzy haro
nad „samym“ Ruchem! I przema czyło się wygraną Wisły 3:1 ze ślającym bezinteresowność „niezna
wała!
strzałów
Gracza,
Hausners
i
Cho

wiało za nami prawo serii: g kolej
nego działacza", zakończył Giergiel
— A jakże, największe asy. pa
no wygrane mecze, ligowy w pier lewy, strzelcem Krowodrzy był swój inauguracyjny wykład, obej
nie, goło i we własnych lakier
mujący pierwsze miesiące okupacji.
wszej rundzie 5:1 i towarzyski 1:0. Wrona.
kach grali!
A nawet nasz trener ...
Męcz ten zorganizowany na na
— To wstyd, żeby prawdziwy Zapom-iiiamj plac Juvenil, odżył polskim ruchem sportowym po kon
— Pamiętamy Władziu to wszyst szym boisku zgromadził ok. 4 tys.
A dalej?
kibic takich rzeczy nie wiedział — fiskacie czołowym klubom Krakozv a przez Niemców boisk sporto ko — przerwałem zaostrzającą się widzów. Tak wielkie skupisko Po
„kamienował“ laika zjednoczony wych. Na nim do pewnego czasu udało się drużynom krakowskim naraz dyskusję — a ja pamiętam laków, ich zdyscyplinowana posta Nadeszła wiosna 1340 r. Trawka
naraz front kibiców wszelkiej ma rozgrywać zawody piłkarskie, dopóki i tego boiska nie zagarnęli dla nawet, że zdobyłeś w tych dwóch wa i atmosfera patriotyzmu, prze zazieleniła się, bractwo zaczęło na
bierać ciągu. do piłki. Ale o tym
swych celów ahupemosi
ki.
spotkaniach 4 piękne bramki. Ale jawiająca się w okolicznościowych. w następnym numerze.
wróćmy do tematu. Co działo się
SAWS®
po wybuchu wojny, gdzie np. znaj
dowali się nasi czołowi gracze?
Tylko dla gimnastyków
lUosze zespoły hokejowe
— Jeśli chodzi o to — uspokoił
się „wykładowca“ — to część ich
Ogólne zawody na rok 1949 była w wojsku. Z naszych był np.
Michał Filek, Gierczyński, Jędrek
Wożniak (brat Artura), Cisowski
(on nawet skarżył się po powrocie,
że „w akcji“ zgubił armatką prze
Stopnia średniego klasy II ciwlotniczą); z Cracovii Pawłowski,
Pachla, Skalski...; „Garbarze“ zo
stali przeważnie w domu, na LuZawody gimnastyczne stopnia śred XII, 1. Ramiona w przód; 2. ramiona prawo do zwisu przodem 'prawa pod dwinowskim zaścianku, ratując skó
niego n ki. odbędą się w tych sa w bok lukiem dolnym; 3. wyskok w chwytem — wymyk do podporu ty rę przed Niemcami. Mietek Gracz,
mych konkurencjach jak w stopni« górę z wymachem ramion w górę na. łem (2,—) — półobrotu w prawo do który wówczas mieszkał obok rzeź
nizszym, tylko układ ćwiczeń jest, zna zewnątrz, w locie rozkrok: 4. nogi podporu przodem — spad do zwisu
eznie trudniejszy wymagania więk- złącz, do skok do zaznaczonego półprzy przewrotnego przodem — wspieranie ni miejskiej, opuścił swoje rodzin
wychwytem i kołowrót w tył (4,—) ne miasto „okazyjnie“, bo na wóz
siadu, ramiona w dół i w bok.
podmykiem zamach — w tylnym
XIH. 1.—4. Jak takt XII. 1.—1. (1,5). —
zamachu wspieranie — przemyk przo ku do rozwożenia wędlin, nato
r. Ćwiczenia wolne.
XIV.
1.
Przysiad,
ramiona
w
dół;
dem do zeskoku, półprzysiati, ramio miast kierownik Wisły Ib p. Zak,
I, 1. Ramiona w bok; 2. ramiona w
ramiona w bok: 3. oprzyj ręce na w bok i postawa (4,—).
czołowy wówczas ping-pongista kra
gorę tukiem w dól do wewnątrz; 3. ra 2.przed
sobą
o
podstawę;
4.
skłon
w
miong w dot i w przód, tukiem bocz dół i oprzej głowę o podstawę.
kowski, a dziś referent wyszk.
4. Ćwiczenia na koniu.
nym; 4. ramiona w tył.
KOZPN, wziął wzór z Noego, ra
XV. 1.—4. Powoli wydźwig do sta
II, 1. Ramiona w górę; 2. ramiona w nia
Z postawy nobok. dochwyt lewą na. tując się przed niemieckim potopem
na głowie.
przód, tukiem okrężnym w tył i na
tylny
lęk,
prawą
na
grzbiet:
z
na

XVI. 1.—2. Przewrót w przód do le skoku przemach odboczny w prawo ucieczką na własnym galarze. Wyż
palcach stań; 3. przysiad podparty; żenią
tyłem w rozkroku; 3.-4. siad, i koło odwrotne lewą z półobrotem szy odeń rangą, bo kierownik ligo
4, pogłębienie przysiadu.
skłon
ramiona w przód.
w lewo na lewej ręce do podporu
HI, 1.—2. pogłębienie przysiadu; 3. XVII.w 1.dół,
—2. Przewrót w tył do sta przodem na lękach (2,5) — przemach wej Wisły, red. Habzda „nawiewał" Drużyna Baildonu z Katowic, która zakwalifikowała się już do pół
— 4. przewrót w przód i powstań do
nia na rękach, 3.-4. opuszczeniem odboczny w prawo — przemach okro już nieco szybszym środkiem loko
finałów
uniku lewą, ramiona w bok (1,5).
nóg. powstań do postawy ramiona w czny lewą w tył — nożyce odboczne mocji, swoją dwutaktową Tatrą, na
I' . 1-—4. Opad do wagi na prawej tył.
w
prawo
(3,5)
—
przemach
okroczny
nodze wyprostowanej, ramiona wy XVIII. 1.—3. Trzy kroki rozbieg z lewą w tył — przemach okroczny pra cały Kraków głośną!
trzymaj.
w przód — nożyce odboczne w le — Ej, coś pan tu przesądza —
ramion w górę i podskok wa
v. 1.—2. Wyprost, ramiona w dół i zwymachem
wo (2,—), przemach okroczny prawą nieśmiało zauważył „uczeń".
uniesieniem
prawej
nogi
w
przód;
wymach lewą nogą ,w przód z pólobr.o 4. przerzut w przód na obie nogi, ra w tył ze zwrotem w prawo na pra
— Z czym? Z tym, że duto było
tern w prawo do podporu leżąc przo miona
wej ręce i przemach zawrotny prawą
na zewnątrz.
dochwytem lewą na kark —zeskok takie głośne? Więc powiem panu,
dem jędnonóż: 3. przystaw prawą no XIX. w1. górę
Ramiona w dół 1 w bok, zodwrotny
w
prawo
nad
karkiem
do
gę — podpór leżąc przodem o ramio lukiem przednim;
2. ramiona w dół
lewym bokiem do ko że nawet nasz stary szatny Andrzej
nach prostych: 4. wytrzymaj.
i w górę lukiem przednim: 3. ramio półprzysiadu
nia, lewa ręka oparta o kark, prawe — któremu ówczesny wiceprezes
VI. 1. Ramiona ugnij, wznieś lewą na w przód lukiem okrężnym w tył; ramię
w bok i postawa. (2,—).
Wisły red. Obrubański często wy
nogę w tył; 2. ramiona prostu i. przy 4. ramiona w dół i w bok.
staw lewą nogę; 3. ramiona ugnij, XX 1. Ramiona w dół. 2.-4. wytrzy
pominał głuchotę — jeszcze na 5
5. Ćwiczenia na kołkach.
wznieś prawą nogę w tył; 4. ramiona maj. (3.—).
min. przed zjawieniem się red.
prostuj, przystaw prawą nogę.
Ze zwieszenia przodem: zamachem
już nadstawiał ucha i ma
4’11. 1. Rzutem nóg w przód przy- 2. ĆWICZENIA NA PORĘCZACH. wykręt w przód do zwisu przewrot Habzdy
podparty. rzutem nóg w tył do Z. postawy na początku poręczy, do nego (2,5) — zamach w tyl i powrót wiał: „O, trza oi.wirać bramą, bo
chwyt na żerdzie: z naskoku do zwi do zwisu przewrotnego — wspieranie kierownik jedzie ‘ Ale w imię spra
rozkroku, podpór leżąc, przodem.
podskokiem (podrzutem nóg) n<agi su przewrotnego wspieranie wychwy wychwytem (3,5) — przewrót wprzód wiedliwości muszę tu dodać, że red.
złącz. 4. rzutem nóg w przód do za tern (1,5) — podskok w przód o ramio do zwisu przewrotnego (1,5) — zamach Habzda potrafił na tej Tatrze je
znaczonego
przysiadu podpartego nach ugiętych i stanie na barkach w tył i powrotnym zamachem prze
przewrót w przód i powstań do uniku (2—) — przewrót w przód o krzyżu wrót rozkroczny w tył do zeskoku — dnak dobić aż do Czortkowa, gdzie,
wygiętym i zamach w tył — prze pólprzysiarl ramiona w bok i posta jak nam później opowiadał, Rosja
prawa, ramiona w bok (2.—).
VHL L—4. .Tak takt TV. 1.—1. tytko wrót w tył z ramionami w bok o wa. (2,5).
nie odkupili od" niego to auto —
w uniku prawą, waga na lewej nodze krzyżu wygiętym (2,—) — w przed
przypuszczam, że chyba tylko dla
IX. 1.—4. lak takt V. 1,—4. tylko pół nim zamachu wspieranie — zeskok za
6.
KON
WZDŁUŻ.
wrotny
w
lewo
7
półobrotem
w
orasłtrotu w lewo.
celów muzealnych.
wo. dochwyt lewą na żerdź, półprzyX. 1,—4. Jak takt V T. t.—4,
(wys. 120 cm, mostek 10 cm)
Mnie zostały do dyspozycji tylko
XI. 1—i. Jak takt vn, i«—3., a nal siad pr. ramię w bók I postawa (4,5). Z rozbiegu, odbiciem ohunóż, do
chwyt na kark — przeskok rozkrocz własne nogi, więc nie pchałem się
ł. Ütotttem nóg w przód do zaznaczone-1
3. C-WłCZ-ti^A NA DRĄŻKU,
go,
ny rozbieg i odbicie (1,—) — lot nad
tym bardziej, że w ostat
Xn 1, półprsysiatte podpartego ł i Ze zwieszenia przodem nachwyżem; koniem (?,—) — doskok do półpr-zysia nigdzie
Zespół Lnu z Wałbrzycha
Postawa zasadnicza, %—)<
Iw przednim zamachu półobrotu w du ramiona w bok i postawa, (2,—), niej-chwili „nawalił“ mój jedyny
I
p, L
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MA ŚLĄSKU I W KRAKOWIE
narciarskich
Pod

znakiem

malej

piłeczki

mistrzostw

• Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w roku ub. były widownią szeregu
nieprzyjemnych sporów, które wy
raźnie obniżyły autorytet Między
narodowego Komi
tetu Olimpijskiego.
W Czechosłowacji,
w kołach związków &
sportów zimowych, ™
tłumaczy sie to
jL*e
składem osobowym _ _
Komitetu Miedzył* r;
narodowego, w któ—-*
rym zasiadają wy""----łącznie przedstawiciele sportów let
nich, nieznający się no sprawach
zimowych. W związku z tym na
najbliższym kongresie FIS, który
odbędzie się między 10 a 15 maja
w Oslo, Czechosłowacja wystąpi
z wnioskiem zorganizowania spe
cjalnego Międzynarodowego Komi
tetu Olimpijskiego dla Igrzysk Zi
mowych, który by się składał wy
łącznie z przedstawicieli zaintere
sowanych. związków sportów zimo
wych.
• B. Mathias, który zdobył t. zw.
„Nagrodę Sullivana“ za rok 1943,
czyli tytuł najlepszego sportowca
Stanów Zjednoczonych, chciałby zo
stać graczem amerykańskiego footbalu, oczywiście zawodowym. W tej
chwili Mathias po ukończeniu szko
ły średniej rozpoczął studia me
dyczne na uniwersytecie w Stan
dort. Zapytany o powód takiego
nagłego zainteresowania footbalem,
oświadczył, że dobry gracz footbalowy zażywa większej sławy ani
żeli dziesięcłoboista. Nie świadczy
to wszystko zbyt pochlebnie o mi
strzu olimpijskim.

GRUPA m
KATOWICE (eme). Rozgrywki w te
nisie slotowym o mistrz, kl. B zbli BUDOWLANI JOWISZ — GZ.KS
żają się do końca. Ostatnio uzyskano PIASKI 1:8,.. Punkty dla Piasków:
następujące wyniki:
Kuźma I i II po 3, Kowalczyk 2.
GRUPA I
.
• 600.000 sportowców ukraińskich
UNIA IB SOSNOWIEC — CZYN" SOS
la
.
sk
Ś
więtochłowice
—
B
a

zdobyło w roku ubiegłym odznakę tory ib 6:3. Punkty dla Śląska zdo SNCfWIEC 5:4. Punkty dla Unii: Ma,___ I. i. Kwaśniok po 2 oraz Kra
sportową GTO. Szereg czołowych byli: God 3. Paluch 2 i Grudziński; jewski
jewski; dla Czynu: Hamerlak i Osiń
zawodników ukraińskich należy dla Batorego: Wyrwoł 2 1 Gębolik.
ski
po 2.
KATOWICE — KLEOFAS R.CKS
CZELADŹ — ZMP -JĘZOR 8:1.
do najwybitniejszych przedstawicieli IBUNION
5:1. Punkty dla Unionu: Piecha 3 Punkte
dla RCKS: Halan 1 Nowak
Związku Radzieckiego, m. in. znani oraz Wysocki i Jędryslk; dla Kleofapo
3.
Dudek
2: dla ZMP: Piasecki.
w Polsce mlociarz Kanaki, dziesię- su: Drożdż 2. Buczek i Kozyba.
ZMP DĄB KATOWICE — POGOŃ BRYN1CA CZELADŹ — GZKS PIA
cioboista i tyczkarz Denisenko i IMIELIN
9:0. Punkty zdobyli: Kulik SKI 0:9. Punkty: Kużma I, II 1 Ko
plotkarę Bułańczyk.
i Plerończyk po 3. Kulig r2. i TiMman. walczyk po 3.
BUDOWLANI GRODZIEC — ZA
TABELA
• Dr Zofia Radwańska-Paryska Śląsk Świętochłowice
DĄBROWA GORN. 6:3. Punk
5 5 36:9 GŁĘBIE
została przewodnikiem górskim po Union Katowice
29:16 ty dla Budowlanych: Laskowski i WąWoźniak
po 3.
35:19
zdaniu egzaminu przed Komisją dla ZMP Dąb Katowice
3 22:23
TABELA
Tb Chorzów
Spraw Przewodnictwa Tatrzańskie Batory
14:31 RCKS Czeladź
Kleofas Ib Katowice
8
66:6
go PTT. Jest
13:32 GOTŁS Piaski
R
pogoń Imielin
8 1 55:17
13:32 Włókniarz Sosnowiec
Słowian Tb Świętochłowic*
to pierwszy
7
41:22
3 23:40
Budowlani Grodziec
wypadek nie
GRUPA II
28:44
8 3
HKS SZOPIENICE — KOPERNIK Unia Ib Sosnowiec
tylko w Pol
3 21:42
KATOWICE 3:4. Punkty dla HKS: Bryinica Czeladź
sce, ale na
8 i 16:56
Gawandka 3 i Kałuża 2: dla Koperni ZiMiP Jęzor
14:22
Budowlani
Jowisz.
iwiecie, że ko
ka: Sćnsmęcki 2, Witkowski i Ludwik.
24:39
SIEMIANOWICZANKA IB — NA Zagłębie Dąbrowa Górn.
bieta została
PRZÓD JANÓW 3:6. Punkty dla Na p
GRUPA nr
przewodni
przodu: Jelonek. Klimczok i Filipek LKiS IB LUBLINIEC — ZRYW CHOkiem górskim. Pani dr Radwańska- po 2; dla pokonanych: Wróbel 3.
BZÓW 6:3. Największą niespodziankę
PŁOMIEŃ KATOWICE — CZYN w tym sezonie w mistrz, śląskiej kl. B
Paryska ma za sobą bogatą karierę
KATOWIC® 1:1. Punkty dla Płomie sprawił LKS. zwyciężając poważnego
taternicką i alpinistyczną, a m. in. nia:
Grzybowski i Slosarz po 3. Go- kandydata do ki. A Zryw z Chorzowa.
wyjścia na Mont Blanc, Matterhorn rz-ailski
2; dla Czynu: Kręglewski.
Najlepszy zawodnik Zrywu. Koman
i Monte Rosa. Poza tym jest ona
POGOŃ IB KATOWICE — ŁECHTA dora. przegrał wszystkie gry. Punkty
Zrywu zdobył Bota 2 f Ochman.
współautorką przewodnika po Ta IB MYSŁOWICE 3:4. Punkty dla Po dlaKOŚCIUSZKO
— POLO.
goni: Wachowiak 3 1 Koloch 2: dla NIA IB BYTOM CHORZÓW
trach p. t,. „Skalne drogi".
Punkty dla Ko
Lechll: Ptnkaio 2, Ziemkowski 1 Ku ściuszko: Nocuń i 8:1.
AGO.
Pyka po 3. Skon 2.
dła.
CZARNA HUTA TARN. GÓRY —
KOP, 20 IB KATOWIC® — KKS MY- CENTRUM
BYTOM 3:6". Punkty dla
6ŁOWTCE 0:9 v. o.
Huty:
Grime! 2 1 Polczyk 1: dla Cen
TABELA
trum: Tomecki, Natys i1 Strze-mień
Strzemleń
Nowe władze
48:« po 2.
Naprzód Janów
Pogoń Ib Katowice
fi 44:10
TABELA
Siemianowiczanka to
6 5 37:17 Zryw Chorzów
41:13
8
Podokręgu
Płomień Katowice
6
37:17
< 4 35:10 Centrum Bytom
KKS Mysłowice
27:1ft Kościuszko Chorzów
ft 3 33:21
HKS Szopienice
2 <5:30 Zaborze Zabrze
4
19:17
Opolskiego OZPN Kopernik Katowic*
fi
24:30 Ruch Ib Chorzów
5 2 26:19
Łechia Ib Mysłowic*
10:36 Czarna Huta Tarn. Góry
2 25:29
Czyn Katowic*
1 14:40 ŁJK18 Ib Lubliniec
6 2 21:33
OPOLE. W ub. niedzielę odbyło Kop.
29 Katowice
fi o 0:54 Polonie Tb Bytom
6:39
się w Opolu walne z.giromed®einie
Opól. Podokręgu ZPN z udaiiałem wiceprezesa O.polsik. OZPN" taż.
Krowodrza prowadzi
Ochaba.

Po udzieleniu absolutoiriuim ustę
pującym wtadtsom, dokonano wybpiru nowych wtadiz w składzie:
prezes — Masa, wiceprezesi —
Cholewa, Zółkiewictz i Diaków, se
hr etara — Mróz,, Skarbnik — Róża
no wsiki, przewodniczący Wydziału
Szkoleniowego — Cholewa, kapitan
sportowy — Soppa, zastępca —
Hałkowski.
Przewodniczący WG i D — Zółkiewte,
wiceipTraewodnteąćy —
Bigda, sekretera — Kwaśniewski,
referenci — Moskal, Zuba, Wy
goda, Panza, Halko weki, Kostne.
Praewodniiczący Komisji Rewi
zyjnej — Bed nerek, następca —
Okniński.
Na zakończenie zebrania uchwa
lono rezolucję, której tekst podajemy poniżej:
1
„Walne Zebranie delega
tów zrzeszonych w Podolkręgu Opolskim ZPN wita a
radością reorganizację spor
tu polskiego, 55 którą w ca
łej pełni solidar yęu je się. W
nowej wyznaczonej drodze
widaą przyszły rozkwit i umasowianie sportu, dla do
bra Polski Dem okrat y cznej.
Zebrani, będąc czołową awangardą odradzającego się
sportu Polski Ludowej, wy
tężą wszystkie swe siły, aby
pod opieką Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej w
drodze do socjalizmu być
pierwszym przodującym ośrodkiem umesowieniia spor
tu na Ziemiach Odzyska
nych“.

• Państwowa Rada dla Spraw
Kultury Fizycznej ł Sportu przy
Radzie Ministrów ZSRR, obdaro
wała cennymi nagrodami 58 czoło
wych trenerów Związku Radzieckie
go, za ich ofiarną pracę nad czoło
wymi zawodnikami ZSRR. Wśród
nagrodzonych jest kilka kobiet.
M. in. nagrody otrzymali instruktor
znanego w Polsce skoczka maso
wa — Niegorodow, trener dziesięcioboisty H. Lippa — Kudu, oraz 1
oszczepnik Aleksiejew,
• „Może się to będzie niektórym
wydawało drastycznym zarządze
niem — pisze znana szwedzka ga
zeta sportowa „Idrottsbladet" —,
ale ograniczenie wyjazdów zagra
nicznych na dłuższe okresy jest ko
nieczne. Potrzebujemy wytężyć wszystkie *®M>
ochror K»\ niÉ Szwecję przed
( A
x ) kryzysem, a przy
tym nie można pOzwolić, aby nasi
sportowcy wyjeż•
dżali łia kilkutygo
dniowe tournee do odległych kra
jów. Te liczne i długie podróże
sportowe musimy odłożyć do lep
szych czasów. W zamian za to, trze
ba w większym stopniu wykorzy
stać krótkie wyjazdy do sąsiadów,
które
nie
pochłaniają
tak
wielkiej straty czasu." — Tak pisze
organ sportowy kraju, który od
prawie 200 lat nie zaznał wojny,
gdzie dobrobyt i stopa życiowa są
bardzo wysokie, gdzie przez dwie
ostatnie zawieruchy wojenne, nie
tylko nie stracono nic ale jeszcze
WALNE ZEBRANIE
zarobiono .., Czy wobec tego na
RZESZOWSKIEGO
leży się dziwić ograniczeniom w
OKR. ZW. PIŁKI NOŻNEJ
państwach, które przeszły okupację,
RZESZÓW. (ZR) ,W Rzeszowie od
zostały zniszczone i z największym
wysiłkiem pracują na swoją od było się 9 bm. walne zebranie Rze
szowskiego Okr. Zw. Piłki Nożnej,
budową?
wybrało Zarząd w skła
• Znany tenisista amerykański które
dzie: prezes — Jaszczura, I wice
Schroeder ogłosił, że jeżeli w roku prezes — kpt. Chłont, sekretarz —
przyszłym zwycięży w mistrzostwach kpt. Zastawny, skarbnik — PechAmeryki w grze pojedynczej, wów nowski, kpt. aportowy — kpt. Przyczas przejdzie do obozu zawodow lipiak, członkowie:. Syrek, Wojtan,
ców.
Wojnarowski, kpt. Konarski, insp.
Saban, Nązimek.
® W Alpach tyrolskich nakręcono
Przewodniczącym WG i D został
krótkometrażowy film p. t. „Retter
kpt. Czech, członkami: Pietruszew
am Seil" o ratownictwie górskim, ski, Skwerczowski, mgr. Stelmach,
przy czym zademonstrowano naj por. Bałekan, Maciejewski, ppor.
nowsze rodzaje sprzętu ratowni Motyka, ppor. Popowski.
czego.
Komisja Rewizyjna: dyr. Essen,
• Amerykański team hokejowy, Wawrzoszek, Kotowicz, dyr. Garktóry będzie reprezentował USA bonik i Wasiuk. Delegatami na Wal
na mistrzostwach świata w Sztok ne Zebranie PZPN zostali: kpt.
holmie, przyjeżdża w piątek do Konarski, T. Malarski oraz Jaszczu
ra.
Pragi, gdzie rozegra dwa mecze.
9 bm. odbyło się również dorocz
• Czechosłowac ne zebranie Kolegium Sędziów
cy sędziowie hoke ROZPN. W skład nowego zarządu
jowi, wydali bro weszli: Drożdżyński, Ranek, Syrek,
szurkę z nowymi Morawski, Kowalski, Pęcak, Moraprzepisami hokeja wetz.
lodowego, zawieralącą oprócz szcze
• Polska została zgłoszona do
blowych prawideł,
szereg zdjęć, rysun rozgrywek o puchar Davisa. Kto
ków { wyjaśnień,, tak że doskonale będzie naszym przeciwnikiem wyodpowiada ona nie tylko arbitrom, każ*> losowanie, którego dokona
ale także szerokim rzeszom graczy prezydent. USA Truman w dniu
2. II. br.
i publiczności.
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w mistrzostwach koszykówki
Krakowa

W sobotę i niedzielę 15 i 16 bm.
w dalszym ciągu rozgrywek wjńłce
koszykowej panów kl. A K(WR,
padły nast. wyniki: AZS Ib —spo
łem 37:33 (17:10), PMS — Wisła Ib
52:37 (24:23), Olsza — YMCA 36:33T
(14:21), Krowodrza — Cracovia 32:30
(16:17), w niedzielę zaś: Krowodrza
— Społem 53:$3 (26:15), Olsza —
AZS Ib 58:29 (24:12), Cracovia —
Wisła Ib 40:19 (19:8), YMCA — PMS
58:33 (18:22).
Z ostatnich spotkań wid,ać, że
Krowodrza nie myśli zrezygnować
z tytułu mistrzowskiego, co najle
piej udowodniła swoim zwycię
stwem nad Cracovią, YMCA zaś
nie udało się zaatakowanie czołów
ki tabeli. Przegrała niespodziewanie
z Olszą, która z meczu na mecz sta
je się lepszą. W związku z tym sy
tuacja jest łjąlej nie wyjaśniona i
zwolennicy piłki ręcznej z wielkim
zainteresowaniem oczekują najbliż
szych spotkań, przede wszystkim
spotkania YMCA — Cracovia.
Jeśli chodzi o spadek, to sytuacja
nie uległa zmianie. Trzy pozostałe
zespoły, Społem, Olsza i PMS mają
po jednym zdobytym punkcie (nie
wlicza się spotkań z rezerwami) i
decydujące tu będą spotkania mię
dzy tymi zespołami.

1 u Pi dhale
* Zmny klub Podhala, ZK:S Gorce,
z chwilą przystąpienia do pionu związ
kowego odznacza się coraz żywszą
działalnością. Ostatnio została utwo
rzona sekcja hokejowa. Treningi od
bywają Się na lodowisku SKS Podhale
l przynoszą młodym graczom widocz
ne rezultaty. Wielkim udogodnieniem
dla sekcji jest przychylne ustosunko
wanie się klubu Podhale, który zobo
wiązał się wypożyczyć lodowisko 1
własne urządzenia sportowe za przy
stępną opłatą.
<r W sekcji hokejowej SKS Pod
hale uwidacznia się rozluźnienie dy
scypliny sportowej wśród zawodni
ków. Celem zmiany tego stanu rzeczy
zarząd ukarał ’-letnimi dyskwalifika
cjami wewnętrznymi zawodników:
Borowicza. Stefańskiego 1 Tarczonia,
zwracając się do WG i D KOZHL o po
twierdzenie kar. Wymienieni nie sta
wili się na zawody o mistrzostwo
KOZHL w Zakopanem z tamtejszą
Wisłą.
* Inspektorem Kultury Fizycznej
w Nowym Targu mianował WUKF
W Krakowie#.!. Lohne.

Z

Sanoka

• W drugiej rundzie rozgrywek
szachowych o mistrzostwo Szkolnego
Klubu Sportowego „Młodzi" na czoło
tatieli wysunął się Gołda. przed Li
sowskim. Leszczyńskim. Szymańskim
i Babiakiem.
# Sanoczanka posiada obecnie swój
lokal w świetlicy Zw. Za w. Prac. Naf
towych.
# W świetlicy ZZ Prac. Naftowych
rozpoczęły się wewnętrzne rozgrywki
Sanoczankl w tenisie stołowym, po
10 spotkaniach prowadzi Leszczyński
bez utraty punktu, przed Czerepanlakiem. Wyniki: Peszków ski — Babiak
3:1, Czerep-aniak — Domowlcz 2:0.
Gajda -- Peszkowski 2:1, Czerepaniak
— Gajda 2:0, Peszkowski — Czerepa
niak 2:1. Domowlcz — Próchniewski
2:0. Leszczyński — Baranowicz 2:0,
Baranowicz—Próchniewski 2:1. Dorno
wicz — Baranowicz 3:0, Leszczyński —
Domowlcz 3:1.

W chwili obecnej tabela rozgrywek jest następująca:
Krowodrza
7 6 279:193
Cracovia
7
298:189
YMCA
ft
.243:174
Olsza
X .3 3061307
Wisła to
5 2 160:200
PMS
2 236:314
AZS to
1 2 190:286
Spotem
I
162:214
Lista 10 najlepszych strzelców:
Spytkowski (Krowodrza) 120, Giergiel (PMS) 109, Ludzik (Cracovia)
107, Buczyński (Olsza) 91, Poburka
(Olsza) 72, Ciesielski R. (Cracovia)
64, Niedźwiedzki (YMCA) 61 Laska
(Cracovia) 55, Wawro (YMCA) 54,
Niedzielski (AZS) 52.
(W-a)

BBTS

i

27

GRUPA
SAMORZĄD OWIEC GLIWICE
PZS GLIWICE 6:3.
AZS GLIWICE — SAMORZĄDOWIEC GLIWICE 8:1.
CHEMIK GLIWICE jr PZS GLI
WICE 7:2. Punkty dla chemika: wölny 3. Engel 2, Joffczyk i Gałązka: dla
PZS: Położny i Domagała.
TABELA
I 36 :S
AZS Gliwiće
------ 4 4 27M
Czarni Pyskowice
3 33:21
Chemik Gliwice
M;32
Górnik Gliwice
t 27:2?
PŻS Gliwice
1 16:21
ZZK Ib Gliwice
12:24
Samorządowiec Gliwice
5 1 8:37
Piast Ib Gliwice
GRUPA VII (Rybnik)
SILESIA RYBNIK — BŁYSKAWICA
RADLIN 1:8.
ELEKTRO IB ŁAZISKA GÓRNE —
ŚRÓDMIEŚCIE RACIBÓRZ 0:9 V. o.
w grupie tej »P Racibórz wycofał
sie z rozgrywek mistrzowskich, wsku
tek czego wszystkie spotkania roze
grane przez drużyno ZiJMTP zostały"
unieważnione.
Ostatecznie tabela tej grupy przedstawia się następująco:
40:5
Błyskawica Radlin
3 26:10
HKS »Radlin
2
28:14
4
Silesia Rybnik
2 15831
Śródmieście Racibórz
12:33
Metalowiec Ib Mikołów
0 2:84
Elektro Ib Łaziska G.
*
*
*
kobiet SieW meczu mistrz, kl,
miamowiczanka
pokonała Górnika
z Gliwic 7#.
TENIS STOŁOWY KL, B I C
W KRAKOWIE.
W niedziele. 16 hm. upłynął termin
rozgrywek I rundy w mistrzostwach
kl. B i C w tenisie stołowym okręgu
krakowskiego. W kl. B żadna z dru
żyn nie zakończyła swoich wyznaczo
nych spotkań, w kl. C 1 rundę zakoń
czyło 5 drużyn: Gwardia, Legia. Łobz owianka. Olsza i wieliczanka.
Tabele obejmują spotkania do 16
bm. włącznie.
W kl. B tabela jest następująca:
9 3 64:17
Nadwiślan
10
54:36
Zwierzyniecki
49:5
fi
Wawel
42:12
8
Cracovia II
8 4 37:35
Krakus M
31:3»
7
Dębnicki
*
8 3 37:35
Groble II
25:47
8
Brono wianka
2 35:46
Społem n
8 2 31:51
Tramwaj
29:43
Prądniczanką II
1(1:34
Borek
6:48
Garbarnia II
w kl. C mistrzostwo i rundy »dobyła Gwardia, która w decydującym
spotkaniu z Legią zwyciężyła 9:6.
TABELA
12 12 »9:8
Gwardia
12 11 *4:24
Legia
12 8 70:38
Płaszowianka
67:41
12
Łobzowianka
iO 7 62:28
Kabel
12 7 S8:56
wieliczanka
44:46
11
Krowodrza
36154
10
Toledo
3 31:50
GZKS Wieliczka
X 2 20:52
Filmowiec
Olsz«
12 2 27:81
BKS Nowy
9 O 11:70
9 O 3:78
Grzegórzecki

OrzcgÓW

spadają z ki. A w boksie
KATOWICE. Na ostatnim zebraniu
Wydziału Sportowego SI. OZB został
zweryfikowany niedoszły dnia 9 bm.
mecz, o drużynowe mistrz. Śląska kl.
A. ZZK Tarnowskie Góry — BBTS
Bielsko. Z jednej strony bielszczanie
wobec nieuregulowania składek
i
zawieszenia ich przez Sl. OZB nie wy
jechali na wyznaczone spotkanie do
Tarnowskich Gór, z drugiej zaś gospo
darze wobec niemożności uzyskania
sali odwołali zawody. Wobec tego Sl.
OZB zweryfikował je jako obopólny
walkower. Tym samym Bielski BBTS
dzięki gorszemu stosunkowi walk
przy równej ilości punktów z Siemianowiczanką spad! do śląskiej kla■ - rozgrywek
sy B. Końcowa tabela
ffnip y I przedstawia się następująco.
ZiKSM Batory Chorzów 10 1« 99 :S?
Piast Gliwice
10 la 94:66
Łechta Mysłowice
10 11 «7:73
ZZK Tarnowskie Góry 10
«1:79
19 5 7M«
Siemiflniowiczanka
BBTS Bielsko
10 S. 47:97
W niedzielę. 16 bm. odbył się w Ru
dzie ostatni, mający decydujące zna
czenie o spadku do kl. B mecz o dru
żynowe mistrzostwo Śląska ki. A w
boksie pomiędzy Slavią Buda a 27
Brzegów zakończony zwycięstwem
miejscowych 16:0 walkowerem. Tym
samym do kl. B spadła drużyna gór
nicza 27 Brzegów. W towarzyskim
spotkaniu Slavia Buda odniosła zwy
cięstwo 11:8.

Wyniki walk: (na pierwszym miej
scu pięściarze Slavii. od muszej do
ciężkiej) Swlerczyk otrzymał punkty
walkowerem, gdyż. Polczyk miał nad
wagę; Majcherezyk zremisował z No
wakiem; Gaj dzik uzyskał punkty wal
kowerem z powodu nadwagi Kadłub
ka; w lekkiej H. Skalec oddał punkty
Walkowerem Krawczykowi; Zorembik
znokautował w H starciu Szwedę; Ja
gła przegrał przez k. o. w III starciu
z Kurką; Pet erek otrzymał punkty
walkowerem z powodu braku prze
ciwnika; Bajeczek wygrał przez k. o.
w II starciu z Jonasem.
Końcowa tabela rozgrywek grupy
II jest następująca:
10 18 tai:34
Huta Zabrze
Zryw Swiętochł.
10 18 1111:48
ZKSM Baildon
10 10 84:88
ZKlSM Pokój N. B.
10 10 18:88
43:115
10
Slavia Ruda
21 Orzegów
10 O 11:185

Wiz/ MOCWWI
<

# E. Kurowski, mistrz bokserski
Wrocławia w w. piórkowej zadebiuto
wał jako pisarz, drukując w dodatku
literackim „Słowa Polskiego» frag
ment z powieści pt. „Pankratowa wy
spa». Debiut był bardzo udany.
• Czajkowski (Pafawag) został wy.
znaczony przez kpt. PZB Derdę do
reprezentacji juniorów Polski na mecz
przeciw Węgrom.
Z Przemyśla
Q Na zawody do Szwecji wyjadą
+ W świetlicy Zw. Zaw. Transpor Arbach. Ciupryk i Giaznerowa, aby
towców prowadzone są od kilku dni wziąć udział w wielkim turnieju ping
szachowe indywidualne mistrzostwa pongowym.
Przemyśla przy udziale 18 szachistów:
Nowa skocznia narciarska zosta
Olear (Pow. Dom. Tow.), mgr Maru- ła•wybudowana
Kamiennej Górze
syn i Charatonlk (Zw. Zaw. Prac. dzięki staraniom winspektoratu
Sąd.), Szarzyński (Poloniai. Panfickl 1 , pomocy burmistrza m. Lubawki.KFPai
Szczepański (GKS „San" przy Lic. wlika. Można na niej wykonywać,
Morawskiego). Z ach arko i Karpi nal skoki
do 65 m.
(Błyskawica), taż. Luszczyszyn i Ża
ląc (Czuwaj), mgr Kubasiewicz. Wo- • W Szklarskiej porębie odbędą się
lyniec, mgr Kułakiewicz. Glbczyński 83—27 bm. zawody zimowe narciarskie,
Kisiel, Bochnacki. Jakosz ; Urbański hokejowe I łyżwiarskie o mistrzostwo
(Zw. Transportowców). ' Regulamin wojsk lotniczych.
turnieju przewiduje spotkanie każdy
• Z. Z. leśników przeprowadza
r. każdym.
kurs dla przodowników pływania, w
którym bierze udział 50 osób. Treningi
4- Pogromca Antkiewicza, Wy tych przeprowadza instr. Sa.piński.
(ZZK, Poznań) jest zawodnikiem li * Mistrzami Wałbrzycha są pingczącym is lat. Boks uipr«wia od 194? pcngiści Lustrzanki. Na dalszych miej
roku i dotychczas stoczył S3 walki scach : SKS. Jedność. Górnik i Miesz
Pochodzi z Kościana, gdzie pracuje ko.
jako ekspedient w sklepie spodywczym. Pierwsze kroki stawiał w Ko • Spotkania hokejowe n rundy
ścianie w ZZK. ostatnio przeszedł do mistrzostw Dolnego głaska odbędą się
3? i. 3fl hm. w Opolu.
poznańskiego ZZK.

okręgi śląskiego
22.1. 49 godz. 10.30 — Wisła —
Głębce — Szkole Pow. Nr 4. Otwar
! cie zawodów o godz. 11.00. Start do
biegu na 16 km dla seniorów. 12
km dla juniorów kl. C, 8 km dla
pań.
I 23. I. 49 r. o godz. 10.30 konkurs
skoków narciarskich do biegu zło
żonego — skocznie w Głębcach. o
godz. 13.30 konkurs skoków otwar
tych dla seniorów i jun. kl. C.
Organizatorem zawodów jest —
SN PTT „Watra“ Cieszyn i LKS
Baranie, Wisła.
I

krok
w

bokserski

Krakowie

,,Pierwszy krok bokserski, który
odbył się w Kraikowie w dlntach
14, 16 j 16 stycznia, zigrarmadmł niięnotoweiną dłottydhazes ilość 68 za
wodników. Zawody zostały doipnowtadizone do finałów w wagach: mu
soej, lekkiej, pośredniej, półcięż
kiej i ciężfciiej. W potaoetełych wa
gach zostały jeszcze do rozegranie
sipwtltamia finałowe.
Organiaacje, I kroku przeprowa
dzili wprawnie a na,mienia KOZB
p,p. Bogdanowicz i Korwaliiński,
pray pomocy Zauwąidiu K. O. Z. B.
Omawiając mawody. zazna czy ć na
leży, iż w we.g«dh niższy dh, pozóoim był dobry. Niłefctómy ziawod'niicy jalk Cent na, Marta. Gaudyn,
Pastowali a s®c®egÓtóe Pawlus
wyitaiziałi b. dobrą formę. W cięż
szych wagach na utwtagę zasługuje
Liszka.
Orzeczenia sędaiiowslk.iie pOBOSta'wiały wiele do życzenie.. Musimy
jednak waiąść pod uwagę teilet, że
na Kewodadh sęrimowalj ptoeweiżnte
kandydaicii, którzy żinajdiują się w
stadium sakotaniia. Po zakończeniu
aaiwodów kierov/nílk Wydatału Spor
towego OKZZ mb. Beicłumam oświadraył, że OKZZ i KOZB doło
żą wszelkich starań, by zapewnić
dalszy rozwój sportu bokserskiego
w Krakowie.
Wyniki teicibnitazne: musza: Gen
tila (W) wypMnfctowal Mertę (Cr):
koguci®: Ctauiby (W) zyrymiężył
niiełtaisłuiżemie z Gaudyn em (Garb)
i spotka się w wielce finałowej z
Cholewą (Groble); piórlkowa: Pesteiwski (Korom) wygrał prze®
t. k. o. w II rundzie ze Stysiałem
(Cr), a w finiaile wałczyć będzie- t
Kozą (Korona); lelkka: Pawlus (Cr)
rozgromił JMzełzyńSkiego (W); półśreidlmia: Kaletkę (W) wygrał ®
Waisiką (Garb); średlniia: Liszkę (K)
Zwyciężył Majewskiego (W) i ąpoitr
ka się b Kliiimikiem (W); półciężka:
M oniek (GMb), wygrał presea dyskwialifilkację Opyndhała (K): cięż
ka: Habciżylk. (Cr) zwyciężył wysoko
na punkty Bebeja (K). (mii)

Drobiazgi Śląskie
• GZKS Kop. Eminencja Katowice
wycofała się definitywnie z dalszych
rozgrywek o drużynowe mistrzostwo
Śląska ki. A w boksie.;
o Sekcja pięściarska cieszyńskiego
Piasta poszukuje dobrego instruktora
lub trenera.
I
• Sekcja piłkhrska katowickiej Po
goni przystąpiła do zaprawy zimowej
pod kierunkiem Nyca.
• Centralny Zw. Zaw. Metalowców
przystępuje w br. do. budowy basenu
pływackiego w Sosnowcu.
• Wydział Sportowy Sl. O. Z. B.
ukarał pięściarzy Rymorz.a (Pogoń
Prudnik) oraz »trzewiczka (ZKSM Sza
pienlce) surową naganą z. zagroże
niem 3 miesięcznej dyskwalifikacji za
niestawienie się na ringu mimo do
puszczenia ich przez lekarza do za
wodów.
• Walne Zebranie sekcji piłkarskiej
chorzowskiego Ruchu odbędzie się 21
w Chorzowie Batorym.
• 7-miu działaczy Ruchu Chorzów
odznaczonych złotą odznaka S. OZB.
N. są nimi: dr Stateczny, Wnęk, Wi
za. Wieczorek, SUiperniok. Broi i Myr
ci-k. Poza tym około 37 dalszych człon
ków otrzymało srebrne wz.ględbie
brązowe odznaki.
49 Sekcja bokserska ZZiK. Katowice
pozyskała dobrego zawodnika wagi
półciężkiej Tomika z ZKSM Pokój No
wy Bytom.
A Prudnicka Pogoń wniosła do Wy
działu sportowego SI. O. Z. B. protest
w sprawie przegranego meczu mistrz,
ki. B z ZKSM Szopienice 7:9. moty
wując swój .protest tym. że ring nie
był odpowiednia przygotowany na
spotkanie mistrzowski e.
• Chorzowski Ruch czyni starania.,
o pozyskanie na trenera sekcji piłkar
sklej Węgra Vogl;. W tym celu Ruch
zwrócił* się w tej sprawie do GUKF
w Warszawie.

Z Zagłębia
* do tegorocznych mistrzostw ho
kejowych śląskiej klasy A z terenu
Zagłębia Dąbrowskiego zgłosiło się 2
zespoły. Są nimi Unia Sosnowiec, kto
pa gra już od kilku lat i nowopowsta
ła sekcja Brynica Czeladź.
# Ostatnio w sekcji ping-pong o-w ej
Unii Sosnowiec wyróżnia się młody
Majewski U. który niejednokrotnie
występował już w pierwszej drużynie
a na ostatnich mistrzostwach Śląska
zdobył tytuł mistrza juniorów Śląska.
* BCKS Czeladź. — jesienny mistrz
Zagłębi owakiej ki. A przystąpił ostat
nio do Zw. zaw. Górników, rem*)

4- KS Ostrovia Ostrów przedsta
wicielka U ligi państwowej zamierza
przystąpić do Związków Zawodo
wych. Przypuszczalnie przystąpi do
ZZK.
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skiej (ok. 20 miejsc), BarHkowej na Łysej Polanie
Polankowej pod Przyslopem Miętusim oraz hotele
Tatrzańskiego Towarzystw?
Narciarskiego na Kalatówkaćh i Polskich Kolei Linowych na Kasprowym.
Schronisko Polaka na Ha
li Kondratów ej zostało rozebrane.

Mqr Jan BugafsSíi

Zdrowa

Uwagi

Schroniska P. T. T. przj
Morskim Oku, w Roztoce
na Hali Gąsienicowej oraz
domy turystyczne P. T. T
w Zakopanem („Staszecz
tówna“ i Dam im. ks. Sto
larczyka) po gruntownych
porządkach są już przygo
towane na sezon zimowy.
Zygrnm/
Orloeeicx

młodzież

o

Problem sportu masowego, to
iroblem zdrowia mas. Wśród naj■óżnorodniejszych dziedzin sportu,
narciarstwo wysuwa sic na pierw
szy plan, jako sport mas i krynica
rdrowia. W obrębie zaś narciar
stwa, sektor młodzieżowy budzi
niewątpliwie najżywsze zaintereso
wanie. Każdy chłopiec i każda
dziewczyna czynnym narciarzem!
Oto dewiza tego sektora. Jest to
oczywiście ideał, do którego droga

organizacji

-

to

zdrowy

zimowisk

daleka poprzez trudności sprzętowo-ekwiipunkowe.
Klucz
upo
wszechnienia narciarstwa młodzie
żowego leży w rękach nauczycieli
wychowawców fizycznych. Toteż
tu rozgrywa się szeroka akcja szko
lenia, która przeniesiona na teren
młodzieżowy poprzez zorganizowa
ne zimowiska zaszczepi bakcyl
narciarstwa.
Tym dzisiejszym i
jutrzejszym organizatorom zimo
wisk rzucamy garść uwag na ten
temat.

dla

naród

młodzieży

tryb życia oraz możliwości oddzia 
ływanie wychowawczego.
Warunki konieczne:
dogodny
sprzęt kwaterowy, swoboda, czy
stość, ciepło, należyta wentylacje i
oświetlenie, dostatek wody, odpo
wiednie warunki do mycia się, ob
szerna jadalnia a zarazem świetli
ca, wygodna narciarnia, możliwe
ubikacje
higieniczne.
Zwalczać
brud, zimno, wilgoć, ciasnotę, pry
mityw! Uczyć kultury żyda zbio
rowego na kwaterze, w schronisku!

czasu przeznaczonego na ćwiczeni»:
zorganizować przerwę na odpoczy
nek i posilenie się.
Nied opuszczać do indywidual
nych ćwiczeń młodzieży, oni też do
dwurazowości ćwiczeń.

Turystyka narciarska
Celem nauczania na kursach
ważne jest nabycie umiejętności
do swobodnego poruszania się w
terenie. Poza codziennymi wypa
dami w teren zorganizować «mejmniej dwie wycieczki całodniowe.
Wyżywienie
Na kursach dla zaawansowanych
Intensywny ruch i zimno e prze wycieczkowanie potraktować znacz
de wszystkim postulat »drowie nie szerzej.
wymagają
wartościowego
pod
względem kalorycznym pożywię- Zajęcia świetlicowe
Zycie na kwaterze powinno być
nie. Wśkazane są 4 treściwe, bogate w białko i -tłuszcz posiłki: zorganizowane. Czas przed kolacją
śniadanie, II śniadanie, obiad i i po kolacji wykorzystać na zor
gorąca kolacje. Do obiadu i koila - ganizowane zajęcia świetlicowe.
cji zaleca się podawanie herbaty Zagadnienia tedhniki jazdy, sprzę
lub kawy. Unikać niepotrzebnego tu i jego konserwacji, śniegu, sma
luksusu i rozrzutności, ale zwal rowania, wycieczkowania, bezpie
czać i tępić głodowanie i tandetę czeństwa, ratownictwa, krajoznaw
wyżywieniową na kursach. W ży stwa, aktualności, wiadomości o
wieniu na zimowiskach młodzieży Polsce współczesnej, nauka pieśni,
normą winna być ta ilość na jaką inscenizacje i pokazy, wypełnią
młodzież ma ochotę i apetyt, a nie całkowicie czas młodzieży z nie
odważanie na gramy i mierzenie wątpliwym dla niej pożytkiem.
Pozostawienie młodzieży żbyt wie
na centymetry.
le czasu walnego, niedocenianie
Program dnia
zajęć świetlicowych daje w renuk
Zapewnić w programie dnie co tacie rozluźnienie karności i chaos.
najmniej 8 godzin snu: budzić nie
wcześniej niż o 6.30. kłaść spać nie Oddziaływanie
wychowawcze
później niż o 22. Po .pobudce dać
odpowiednią ilość czasu (Vlt—2 go
Zimowisko młodzieży to nie
dzin) na. smarowanie nart, po rządki, ustanny proces wychowywania.
mycie się, śniadanie i przygotowa Każda czynność, zajęcie, zarządza
nie się do ćwiczeń. Ćwiczeń w te nie czy ćwiczenie .wychowywują.
renie łącznie ze spacerami nie Tu właśnie jest pełnia możliwości
przeciągać .poza
4—5 godzin z oddziaływania wychowawczego. Ni
przerwą na drugie śniadanie. Po czego nie wolno .pominąć, by tę
powrocie z. ćwiczeń dać czas na u- pełnię uzyskać. Każdy instruktor i
mycie się, przebranie 1 krótki od i każda siła pomocnicza do tego
poczynek przed posiłkiem. Obiad procesu jest powołana. Skojarze
podawać między 14 e 15, po obia nie najwyższych korzyści dHa zdro
dzie umożliwić i wyegzekwować wia ® najwyższymi korzyściami dla
ciszę i odpoczynek poobiedni eo kształtowania charakteru i wycho
najmniej w ilości 2 godzin. Pozo wywania daje dopiero pożądany
stały czas do kolacji wykorzystać rezultat. Zasklepienie się instruk
na wykłady z teorji narciarstwa, tora tylko w ciasnym kole zainte
zorganizowane zajęcia świetlicowe resowań np. tylko nauczanie jazdy
lub naukę indywidualną. Kolację jest błędem. Organizacja i tryb
podawać między 18.30 a 19. Po ko życia na zimowisku, L dyscyplina,
lacji organizować wspólne kominki ustalony porządek, podział mło
lub świetlice odpowiednio przygo dzieży na grupy, wciągnięcie w
towane. .
proces wychowywania całego gro
na instruktorskiego i samej mło
Cwiezenia narciarskie
dzieży — oto elementy tego proce
Program, zasób ćwiczeń i meto su. Nie wolno nad tym zagadnie
dę nauczania dostosować do wieku, niem przechodzić do porządku
płci, stopnia zaawansowania, wa dziennego w żadnym wypadku
runków terenowych, śniegowych i temu, kto nosi zaszczytny tytuł
sprzętowych. Uczestników przy instruktora, czy przodownika nar
gotować drogą zaprawy do zimo ciarskiego.
wiska, a w czasie kursu stosować
stopniowanie wysiłku zwłaszcza w Uwagi końcowe
pierwszym tygodniu.
Barbarzyński okupant postano
Ćwiczenie urozmaicać grami, za
bawami zwłaszcza u młodszych wił nas zniszczyć biologicznie.
dzieci, kończyć zawsze spacerem — Plan ten rozpoczął realizować s
krótką wycieczką w teren. W ra germańską systematycznością i do
zie większej ilości dzieci zapewnić kładnością. Nie dokończył go, bo
sobie pomoc wykwalifikowanych w międzyczasie sam padł. Dziś
sił instruktorskich, z takim wyli możemy goić rany i odradzać się.
czeniem, by na jednego instrukto Od nas samych zależy w jakim
tempie będzie się to działo. Mło
ra przypadłe od 15—20 dzieci.
W grupach bardziej zaawanso dzież musi być w tym procesie
wanych stosować częste i dłuższe traktowana na pierwszym miejscu,
wycieczki, .połączone z grami i ćwi bo zdrowa młodzież — to zdrowy
czeniami terenowymi. W połowie Naród.

Czy warto?
Narciarstwo jest jednym B najZawody w skokach
piękniejszych 1 najszlachetniejszych
aportów. Wymaga wysiłku, ale so
wicie nagradza, wzmacnia i po
mnaża zdrowie, hartuje, tępi mazgajstwo, kształci dzielność i od
NASZA „kronika“ umieściła ni. umieszczono akdlti przez konia. du i utrzymanie ciała po zeskoku wagę, budzi, rozwija i gruntuje
pnzed paru tygodniami wiado Obecnie po wojnie — po wznowie w miejscu. Świadczy to o pewno uczucia estetyczne i społeczne, słu
mość, że w ostatnich dniach lu niu doroc0nydh mistrzostw szkół ści aawodnika i opanowaniu Skoku. ży celom utylitarnym.
tego odbędą się w Warszawie co średnich w skokach przee przyrzą Po prawidłowym zeskoku należy
roczne zawody międzyszkolne w dy — jako przyrządy obowiązkowe natychmiast przyjąć postawę zasad, Forma pracy
skokach gimnastycznych. Wiado i programowe przyjęto znowu ko niozą.
Narciarstwa trzeba systematycz
mość ta zainteresowała widie oś rod zła i skrzynię.
nie uczyć. Dorywcze uwagi i ćwl
OCENY
—
powtarzam
—
waha

ków pozawarszawskich, z których
ZASADĄ ZAWODÓW jest konie
się od 0 (nie wykonanie skoku) (Kenia nie dają rezultatu. Formą
Otrzymaliśmy zapytania, 00 to są za czność wykonania przez każdego ją
aż
10 (skok, wykonany idealnie). pracy działającą wszechstronnie
zawody i jak je przeprowadzać. zawodnika trzech skoków tzw. obo- Za do
tie
lob wadliwe wykonanie od na wychowanka, to ¡zorganizowane
Większość tych zapytań pochodziła mązkrnizgch j jednego skoku dowal bicia, zeskoku
lub biegu, za tią po zimowisko. Wiąże się ono z wy
od samej młodzieży, toteż spieszy nego. Wyznaczanie skoków obowią
stawę
odliozia
eię 2 — 3 punkty. datkami 1 wyjaizdeen, elle deje naj
my odpowiedzieć na te pytania i zkowych zależy od Komisji Orgalepsza wyniki. W razie dogodnych
wyjaśnić sprawę ich praeprowadae meacyjino - programowej i ustalane Skoki doskonałe otrzymują notę 9, warunków terenowych 1 śniego
bardzo
dobre
—
8,
zupełnie
dobre
nią.
jest w porozumieniu z wydziałem — 7, dobre — 6, dość dobre — 5, wych można zastosować na miej
Za wody w skokach przez prayrzą wydh. fisz. KOS. Skoki dowolne są słabe — 4, bardzo słabe 3 12, nie scu kursy dochodzące.
dy obejmują skoki wykonywane za wybierane przez samych zawodni udane — 1. Przy ocenie dwu sę
aadnteao przez trzy przyrządy, naj ków, ale muszą być wykonane na dziów możemy mieć zetem i oceny Inicjatywa — planowanie
częściej używane w szkole: skrzy jednym z tych przyrządów, które z połówką np. 7Va, 41*/? -i'tp.
— przygotowanie
nia, koń i kozioł. Wybór tych wybrano do skoków obowi ązikoZ
normalnego
toku prac w. f. nie
Zawody warszawskie są zawoda
przyrządów zależy oczywiście od wa wych.
mi zespołowymi. Zespół męski w wolno eliminować narciarstwa.
'punków lokalnych. Ideałem byłyby
Tegoroczny program wareżawski
Mimo trudności trzeba często sa
tzmrody, których program obejmo przewiduje jako skoki obowi ązko- tym roku składać się będzie z 10 memu stwarzać warunki. Trzeba
wałby ćwiczenia na każdym z we: skok roakrooany praez kozła zawodników, zespół żeński z 5 za przygotować do akcji zimowej
tych trzech przyrządów. Dopóki je wszerz, skok kuczny przez kozła wodniczek. Do punktacji ogólnej młodzież, skompletować
sprzęt,
dnak szkoły nasze nie dysponuj ą wzdłuż i skok rorakroazny praetz zespołu zaliczać się będlzie wyniki ekwipunek, zebrać fundusze, zde
tylko
8
zawodników
wrzgl.
4
zawód
wszystkimi przyrządami, ogranicza skrzynię wzdłuż. Skoki dowoine
cydować się na. formę pracy, roz
my je do dwóch, a w wyjątkowo mogą więc być wykonane albo na ni czek.
glądnąć się za terenami ćwiczeń i
trudnych warunkach nawet dlo jed'- skrzyni albo na koźle.
I me jeszcze jedno pytanie obciął zakwaterowaniem.
nego.
Każdy aa wodnik — no i zawod bym odlpowiietteieć: cay istnieje
Warszawa jeszcze przed wojną o- niczka, bo w Warszawie odbędą się „minażnilk trudności“? — Nie — ¿o Sprzęt — ekwipunek
graniczate swoje programy do również -zawody w skokach przez tychaaas nie, choć przy skokach do
O wynikach nauczania decyduje
skrzyni, i kozła. Haz tylko jeden — przyrządy dla uczennic — ma pra wolnych trzeba będzie ten mnożnik w ogromnej mierze sprzęt: buty i
bodaj że w r. 1937 — zamiast skrzy wo wykonać w każdym skoku dwie niedługo już wprowadzić. Bo prze narty. Drożyzna tegoż to najwięk
próby; dio wyniku zalicza się skok cież „przerzut“ na skrzyni nie mo szy hamulec rozwoju narciarstwa.
lepszy. W skoku dowolnym w dru że się równać pod względem trud Trzeba go jednak zwalczać i 11giej próbie można powtórzyć skok ności ze skokiem nip. zawrotnym kwidować, stosując na remie środki
zaradcze i zastępcze, dopóki spra
pierwszy,
albo wykonać skok inny. lub szermierczym.
j
Schroniska
Skoki ocenia komplet sędziowski,
NA JAKIEJ WYSOKOŚCI odby wia ta .radykalnie nie zmieni się ne
.złożony 3 fachowców, przy czym wają się zawody? U chłopców na lepsze.
t
w polskich
Buty zastępcze, dostosowane do
liczba sędziów wynosi najczęściej 1.30 cm, u dziewcząt 1.10 (skrzynia)
dwie osoby. W Warszawie na za i 1.20 kozioł. — A jęki jest program jazdy na nartach, zorganizowane
\
Tatrach
wodach szkolnych podawanie ocen dziewcząt? — Przewrót, na skrzyni, ośrodki młodzieżowe, wypożyczal
odbywa się jawnie, można również tikioilt zawrotny na skrzyni wszerz i nie sprzętu w ramach szkolnych
przyjąć zasadę zapisywania wyni skok rodkroccmy
pracz kozła kół sportowych i międzyszkolnych
J
W pierwszej połowie gruklubów sportowych, wykorzystanie
ków
na
kartce
i
przesyłania
ich
do
wszerz.
J dnia br. zostało oddane do
sprzętu regionalnych ośrodków
sekretariatu. Jako wynik ostatecz
i użytku
turystów
nowe
Czy te zawody są interesujące? ¡kultury fizycznej, oto możliwości.
ny przyjmuje się średnią obu ocen.
i schronisko Oddziału Żako
Sekretarz zaopatrzony j-est w ta — Ano, w Warszawie tak na zawo Kwestia ubioru łatwiejsza do roz
J pśańskiego P. T. T. na Hal
blice liczbowe od 0 — 10 i Vi i wy dach męskich jak i żeńskich na sa wiązania we własnym zakresie, na
J Kcmdratowej. Schronisko to
rtik poda je publiczności, bezpośre li YMCA był komplet widiziów, a w drodlz e zastępczej.
i zbudowane wedle projektu
tym roku trzeba będziią nawet ox inż. arch Bohdana Laszczki 5 dnio po skoku. Wynik ten zapisuje gr śnieżyć liczbę biletów, wydawa Tereny narciarskie
J pomieści ok 30 osób i jes! ) się do rubryki danego zawodnika, nych poszczególnym szkołom. Bo
Narciarstwo
możne uprawiać
¿ już zagospodarowane i czyi, ) ostatecznym wynikiem jest suma nie starczyłoby miejsce.
wszędzie. Niewątpliwie jednak te
i ne. Gospodarzem schroniska i ¡punktów,- osiągniętych pernea zawód
nika we wszystkich czterech kon
Popróbujcie tafcie zawody zor®a- reny górskie, wyżynowe i poje
a jest znany zawodnik —
kurencjach. Jeszcze raz podkreślam nizować u siebie, dajcie im ładną zierne dają największe atrakcje,
! narciarz Stanisław Skupień
że z dwu prób zalicza się do osta oprawę, utrzymajcie porządek na dla zimowiska wybierać będziemy
I
Schronisko na Hali Ornat
sali a zobaczycie, że staną się one raczej te tereny. Wycieczki í wy
punktacji! wynik lepszy.
w Dolinie Kościeliskiej bu i tecznej
Co
wpływa
na
ocenę?
Dużo
rześwietną propagandą ćwiczeń na pady w teren organizować będzie
i
dowane przez Zarząd Głów
ozy
poza
samym
skokiem,
a
więc:
wet u największych przeciwników my wszędzie.
ny P. T. T. zostanie części©
zawodów i ruchu. Bo zawody na Miejsce zimowisk
start
do
rozbiegu
(wspięcie
na
pal

wo uruchomione w pierw > ee), rozbieg (Szybki, energiczny), od przyrządach to wspaniały pokaz
szej połowie stycznia 1949 r
i zakwaterowanie
bicie, naslkcik na przyrząd (prawid zręczności, odwagi i piękna.
i pomieści na razie ok 3(
Miejscowości zimowiskowych ma
łowe
wyrzucenie
rąk),
lot
ponad
Możecie je dła próby urządzić naj
osób. Gospodarz: Stanislav
przyrządem (odpowiednia pozycja pierw u siebie w szkole jako zawo my bez liku. Wybór uzależniony Brawo SKS Sparta w Gliwicach
Marusarz.
ciała, dokładny wyprost lub skiuroz du móędzykl>a®owe, a potem, gdy od bliskości, dobrych połączeń ko
nóg) i lądowanie (pewne ,1 do po już kilka szkół będzie miało przy munikacyjnych, dogodnych tere
zycji kucznej z prawidłowym poło gotowane zespoły — odważcie się nów narciarskich, możliwości za
kwaterowania. To ostatnie może
żeniem ramion). Przy każdym sko na zawody ogólniejsze.
GLIWICE. Jednym z najżywot-1 szenia nie mogą już. nawet być
być skromne, proste, ale zepew- niejszych szkolnych kółek spor-1 uwzględnione.
ku zwracają sędziowie uwagę na
.
Początkowe
dni istnienia SparZygmunt Orłowicz ' niające normalny
higieniczny towych Śląska jest bezsprzecznie
wyrzucenie po skoku piersi do pnzo
"
"
SKS „Sparta“ przy II Państw. ty nie były łatwe. Brak sprzętu,
funduszów, i t. p. uniemożliwiały
Gimnazjum w Gliwicach.
Kółko to założono już w roku należytą pracę. Niezrażenii tymi
1945. Dzisiaj legitymuje się ono przeszkodami młodzi sportowcy
Szkolna liga ping-pongowa na Śląsku
10 sekcjami, liczącym- ogółem z. nieodłącznym swym opiekunem
315 członków, a więc stanem po prof. Zachar Jasiewiczem wytrwa
siadania, którego może mu po le i konsekwentnie zwalczali
przeszkody, by wreszcie doprowa
zazdrościć niejeden duży klub.
dzić swój szkolny klub do roz
I GIMN. HANDL. CHGRZOW — GIMN.
.
KATOWICE. Rozgrywki o mistrzo ALFA II — ALFA I 4:5.i. Spotkanie
W
1947
r.
zorganizowała
Sparta
stwo ligi plng-pongowej śląskich szkół dwóch zespołów szkolnycht> Zabrza za- KOPERNIKA KATOWICE !):» w. o. Po mistrzostwa szkół średnich mia kwitu. Obecnie praca idz’e na
średnich przyniosły w ub. tygodniu kończyło się po ciężkiej walce zwy tych meczach tabela rozgrywek przed
sta Gliwic w grach sportowych przód. Zasługa to również i gro
kilka niespodzianek. Faworyt do pierw cięstwem Alfy II. Punkty dla niej stawia się następująco:
szego miejsca, zespół GImn. Staszica uzyskali: Wojnarowski 1 Were ta po 2 Gimn. Kopernika Katowice 4 4 31:3 (które wygrała zdecydowanie), na profesorskiego, jak i samego
ze Sosnowca, doznał porażki 4:5 w 1 Filipow 1; dla pokonanych: Wilk 2, Gimn. Staszica Sosnowiec 4 3 25:11 a ostatnio rzuciła inicjatywę urzą dyrektora zakładu, Gołębiowspotkaniu z drużyną Gimn. Kopernika Wykrota 1 Stój po 1.
Sparta Gliwice
3 3 16:11 dzenia mistrzostw ping-pongo- sk ego, oraz koła rodzicielskiego.
z Katowic. Porażka ta jest wynikiem SPARTA GLIWICE — JUNAK SIE SKiS
A oto lista sekcji, które Sparte
Alfa II Zabrze
3 2 26:10 wych szkół średnich okręgu prze
braku w drużynie sosnowieckiej Ma MIANOWICE
6:3.
Dla
zwycięzców
4 2 18:18 mysłowego Śląska. Inicjatywa ta posiada: pływacka, bokserska,
jewskiego który wyjechał na mistrzo punkty zdobyli: Spyrka 3. Kolankow- Olimpia Gliwice
4 2 17:18
kolarska, hokejowa, lekkoatle
stwa Polski w Lublinie. Oba te ze akl 2 i Domański 1: dla pokonanych: Alfa I Zabrze
Gimn. św. Jacka Katowice 2 1 10:8 podjęta przez 12 czołowych śre tyczna, szachowa, ping-pongcrwa,
społy, uczestniczące ponadto w mi Wasz 2 1 Dljen 1.
strzostwach Śląska klasy B. reprezen
Gimn. Handl. Chorzów
4 1 12:24 dnich zakładów naukowych Ślą koszykówki, siatkówki i piłki
tują wśród drużyn szkolnych najwyż ALFA I ZABRZE — SPARTA GLI
Siemianowice
3 O 5:22 ska, jest w trakcie realizacji,, nożnej.
szy poziom. Drużyna katowicka dzię WICE 4:5. Najlepszym zawodnikiem Junak
O 2:84 a wpływające dodatkowo zgłoki wygranej objęła prowadzenie.
meczu był Wojnarowski z Alfy, zdo Start Gliwice
Na czele obecnego zarządu
3 punktów. Czwarty punkt zdo
Sparty stoją: prezes — Karczek,
Wyniki z ub. tygodnia są następu bywca
był
Wereta.
Dla
»party:
Spyrka
1
Do

jące:
wiceprezes — Korlacki, sekretarz
mański po 2 1 Kolankowskl 1.
KOPERNIK KATOWICE —
— Swiderski, skarbnik — Sołty
Pięściarze GIS. „Mechanik“ w Kaliszu
GIMN. STASZICA SOSNOWIEC 5:4. OLIMPIA GLIWICE — ALFA II ZA
siak, kronikarz — SwierczakowNajleips-zym zawodnikiem meczu był BRZE 0:9. Niespodziewanie wysoka
ski, gospodarz — Cichocki. Z bar
Osiński ,z Sosnowca, zdobywca 3 punk- porażka Olimpii. Punkty dla Alfy:
tow. Czwarty punkt zdobył Hamer- Wykrota. Wilk 1 Stój.
KALISZ. Drużyna GKS. .Me pięściarzy i nieźle zaawansowa dzo ruchliwych kierowników sek
lak. Dla katowlczan: Witowski i Cie- ST/- ST GLIWICE — GIMN. HANDL. chanik“ odbyła 15 bm. mecz bok nych technicznie. Trenerem dru cji na pochwałę zasługują: Spyr
szewskl po 2 oraz Sensmęckl po 1.
CHORZÖW 0:9. Punkty: Matysik, Kor serski, w Pleszew:« (ofcr. poznań żyny jest instruktor Ziemniak. ka (ping-pong), Koźmiński (ko
SKS START GLIWICE - GIMN. nacki i nam erlak po 3.
SW. JACKA KATOWICE 0:9. Punkty GIMN. KOPERNIKA — GIMN. SW. ski) z drużyną miejscowego klu Zawodnicy są bardzo młodzi. Ża szykówka) i Semik (siatkówka).
bu, zwyciężając 10:6.
den nie przekroczył jeszcze 20 lat.
W końcu wymienić jeszcze trze
dla Katowic zdobyli: Llcls. Jochem- JACKA
KATOWICE 8:1. Zaległe der
czyk i Kempa.
Zwycięzcy zaprezentowali dość Dzięki przychylnemu ustosunko ba i tych, którzy przewodniczyć
by drużyn katowickich zakończyły się
GIMN. STASZICA SOSNOWIEC — zdecydowanym zwycięstwem zespołu dobry poziom i górowali nad go waniu się dyr. szkoły inż. Mon kółku w pierwszych latach ist
OLIMPIA GLIWICE 7:2. Zwycięskie Kopernika. Jedyny punkt dla poko spodarzami widocznie.
kiewicza, zespół bokserski ma nienia, a więc w trudnych wa
punikay zdobyli: Osiński i Hamerlak nanych zdobył Litis; dla zwycięzców:
Drużyna GKS „Mechanik“ po bardzo dobre warunki rozwoju, runkach. Byli to: Jelewtcz (1945),
)o 3 1 Madziarski 1; dla Dokonanych: Cieszewski 1 Sensmęckl po 3 i Witow
siada dobrze zapowiadających silę
Kurowski (1946), Lechowicz (1947).
'■fiński 1 Iwanlszyn po 1.
(k)
ski 2.
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Karpacz
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Karpacz w szacie zimowej, to cu
downa kraina baśni, niemal zacza
rowany świat. Ale poza pięknymi
krajobrazami Karpacz posiada też
szereg nowoczesnych urządzeń spor

ska startuje dopiero drugi raz na
mistrzostwach, za to Kalbarczyk już
od 20 lat jest niepokonanym mi
strzem na wszystkich dystansach
jazdy szybkiej.
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Konkurencje należy przeprowadzić
w ciągu kilku dni lub niedziel. Zy
ska na tym atrakcyjność zawodów.
Czasy (Stażewskiej nie będą nie
stety uznane za rekordy. Tory nie
były przepisowe. Okrążenie miało
tylko 250 m, a wiraże były tak ostre, że często wyrzucało zawodni
ków z toru. Komisja sędziowska do
jazdy szybkiej na lodzie nie zawsze
stała na wysokości zadania. Szwan-.
kowało mierzenie czasów i liczenie
okrążeń. Start odbył się tak, jak w
roku 1814, t. zn. na komendę sło
wną, a nie na strzał pistoletu. Ko
menda startera brzmiała: na miejs
ca — gotowe—go! (Go = po ang.
„idź“). Dlaczego „Go“ a nie przy
jętego ogólnie: na miejsca — goto
we — bieg?
Słowo uznania należy się zawo
dnikom Śląska w jeździe figuro
wej. Nie mieli możności startowa
nia przed zawodami (nieszczęsny
Wicemistrzem Polski Ziajówna
sztuczny tor), a właściwy trening
rozpoczęli prawie, dosłownie na kil i godzin dziennie". Sezon Buttons
ka godzin przed startem. Wyrato- trwa od 6—7 miesięcy. Też spędza
on po kilka godzin dziennie na lo
dzie. Ciekaw jestem, jaką klasę re
prezentowaliby oni, gdyby musieli
trenować n. p. w Katowicach.
Wrocławski jazdę szkolną wyko
nał najpoprawniej, Osadnik najsła
biej. U pań, Bursche - Lindner i
Ziajówna walczyły zażarcie o pier
wsze miejsce. Dąbrowska była wy
raźnie słabsza od tej dwójki.
W jeździe dowolnej natomiast
Osadnik był najlepszy. Jak popra
wi jazdę szkolną, „będą z niego lu
dzie“. Staniszewskiemu nie udały
się skoki.
U pań, Bursche .. Lindner wyko
nała zgrabnie bardzo efektowny
program: skoki Lurtza, Salchowa,
żabkę, Rittbergera, piruety wysokie
i niskie, kroki taneczne. Gustowny

Publiczność na zatpodach
towych i — co bodaj najważniejsze Tak chlubnie, jak świadczy to o
— kadrę doskonale zgranych z sobą Kalbarczyku — zawodniku, tak źle
działaczy. Powierzenie Karpaczowi świadczy to o PZŁ. Brak torów,
brak sprzętu, kiepski lód — to
wszystko tylko częściowo tłumaczy
niski poziom łyżwiarstwa wyścigo
wego. Nie tłumaczy jednak dosta
tecznie, skoro przy tych samych we
runkach treningowych nie potrafię
no od 20 lat wychować choćby je
dnego godnego konkurenta Kalbar
czyka. W każdym sporcie tak jest,
iż pojawienie się jednej gwiazdy
powoduje od razu ukazanie się in
nych. Tylko w jeździe szybkiej na
lodzie jest u nas inaczej.
*
*
»
W mistrzostwach startowało aż 3
Kalbarczyków: Małżeństwo Janusz Najlepsza nasza łyżwiarka w jeź
i Jadwiga ż Warszawy, oraz Kazi- dzie sztucznej, Bursche z War
szawy
weli jednak organizatorów z opre
sji, bo bez nich startowaliby jedy
Kazimierz Kalbarczyk z Elbląga
nie Bursche i Staniszewski z War
szawy.
organizacji łyżwiarskich mistrzostw
Polski, było więc wyborem trafnym
Brak kondycji dał się zawodni
i celowym. Mjr Dobrowolski, rtm
kom Śląska mocno we znaki. Trzy
Taczak, inż. Milde, dr Martini i in
minutowa jazda dowolna wypompo
ni dobrze się spisali przy organi
wała np. Wrocławskiego tak, iż po
zacji zawodów.
3 minutach pot lał się z niego stru
mieniami i nogi uginały się mu, jak
Sceneria lodowiska w Karpaczu,
by były z gumy.
na którym odbywały się zawody,
Mam przed sobą notatki z roz
jest wspaniała. W kotlinie, otoczomów z mistrzami olimpijskimi w r.
1948 z Barbarą Scott i Dick Bulio
nem, przeprowadzone w St. Moritz.
Scott powiedziała mi wówczas:
„Mój sezon trwa około 8—9 miesię
cy. Jestem wtedy na lodzie około

mistrzostw

ubiór i dobra prezencja uzupełniły
udaną całość. Zawodniczka ta jest
dziś niewątpliwie naszą najwybit
niejszą siłą w jeździe figurowej. Na
tle swej konkurentki wypadła Zia
jówna (Śląsk) nieprzekonywująco.
Dąbrowska Jadwiga z powodu cho
roby w jeździe dowolnej nie star
towała.
Punktacja ogólna za jazdę szkol
ną i dowolną byłe następująca-' pa
nowie:

Wrocławski 193,84 pkt.
Staniszewski 191,34 pkt.
Grobert 177,24 pkt.
Osadnik 168,64 pkt.
panie:
Bursche - Lindner 192,38 pkt.
Ziajówna 174.50 pkt.
Mistrzostwo w jeździe parami z<ä®
była jedyna startujące para Ziajów
na — Wrocławski, uzyskując 8,66
punktów.

Wrocławski z katowickiego Balido nu, który zdobył mistrzostwo indy
widualne Polski w jeździe sztucznej panów, jest też mistrzem wraz
Ziajóumą w jeździe parami Zdjęcie Cz. Datki

LODOWISKO WE WROCŁAWIU

- jedno z'największych w Polsce

WROCŁAW, (ost.) Lodowisko na
Pergoli (przy Hali Ludowej), które
powstało dzięki pomocy WUKF i
pracy wrocławskiego Zw. Hokejow.,
jest jednym z największych lodo
wisk Polski.
Nie chodzi nam w tej chwili o po
ziom zawodników ćwiczących pod
kierunkiem inspektorów Łowczyńskiego, Figę, Terlikowskiego i in
nych, ale o ilość zgłaszających się
oodzień adeptów tego sportu, Na
czoło młodzieży wybija się w jeździe
figurowej Kucharówna (córka Wac
ka Kuchami). Na treningach, które
odbywają się codziennie, uwija się
po olbrzymim lodowisku około setka
łyżwiarzy. Ślizgawka otrzyma nie
Kalbarczyk na starcie, 20-krotny bawem oświetlenie i małe trybuny’.
mistrz Polski
' W gmachu przylegającym do lodo

wiska zorganizowany zostanie gorą
cy bufet bezalkoholowy.
Na pięknym torze hokejowym,
który został zbudowany nieomal że
w ciągu jednej nocy, odbyły się już
mistrzostwa Dolnego Śląska z udzia
łem drużyn Wrocławia, Opola i Je
leniej Góry. W najbliższych tygo
dniach okręg projektuje organizacją
dużego turnieju hokejowego z udzia
łem drużyn ligowych.
W przerwach zawodów odbywać
się będą zawody w jeździe szybkiej
i pokazy w jeździe figurowej.
W każdym razie lodowiskiem przy
Hali Ludowej pragnęlibyśmy za
interesować władze PZHL 1 PZŁ,
tym bardziej, że każdy mecz do
brych drużyn może liczyć we Wro
cławiu na wielotysięczną frekwen
cję.

Janina Głażewska,
najszybsza łyżwiarka Polski
miens z Elbląga. Ten ostatni nie
jest wcale krewnym tych z War
szawy. Na tafli lodu zjawił się zre
sztą jeszcze czwarty Kalbarczyk, 4letni syn naszej pary mistrzow
skiej.
Wydaje się, iż sposób przeprawa
dzenia mistrzostw w jeździe szyb
kiej dojrzał do reformy. W niedzie
lę np. biegi rozpoczęto o godz. 10,30
a skończono je o 15. Cztery i pół
Sutynska z Legii tcarszawskiej
godziny pobytu na lodowisku nie
jest ani przyjemne, ani zdrowe tak
nej z 3 stron zalesionymi górami, dla widzów, jak i dla zawodników.
wybudowano vż r. 1890 sztuczny
zbiornik i tamę dla wód rzeki Wiel
ka Łomnica, która co wiosnę zale
wała niżej położone obszary. Z '4-ej
strony, za tamą, 25-metrowa prze
paść, w którą spadają z łoskotem
wody, zbiornik wody przed tamą,
głęboki na 15 m, o powierzchni oko
ło 80 na 60 m, służy w zimie za lo
dowisko.
*
*
»
Kobiety na tegorocznych mistrzo
stwach spisały się o wiele lepiej niż
mężczyźni. Głażewska uzyskała w
2 biegach czasy lepsze od rekordów
Polski, a Anna Bursche ~ Lindner
wykonała w jeździe figurowej pro
gram o znacznie większym współ
czynniku trudności, niż go zawierał
program wszystkich mężczyzn'.
W jeździe szybkiej triumfowali
bezapelacyjnie Głażewska u pań i
Kalbarczyk u panów. Oboje należą
tuż do generacji starszej. Głażew-

Łyżwiarka Warszawy Dąbrowska.
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Henryk

Olimpijczyk

Przed trzema dniami obiegła całą
prasę polską sensacyjna wiadomość
o znalezieniu na Pomorzu Zachod
nim w miejscowości Zbąszyń żeto
nów i medali olimpijskich, stano
wiących własność b. wielokrotnego
mistrza Polski i olimpijczyka Hen
ryka Budzińskiego. Trofea słynne
go wioślarza znajdowały się ukryte
w beczce ze śmieciami.
Naszemu korespondentowi z Wy
brzeża udało się ustalić, że właści
ciel orderów mieszka w GdańskuWrzeszczu. Oto co mówi p. Henryk
Budziński.
„Wiadomość o znalezieniu żeto
nów i medali sprawiła mi niezwy
kłą radość. Historia ich przedstawia
się bardzo niezwykle, a zarazem
dla mnie tragicznie.
W okresie okupacji, w tym cza
sie, gdy przebywałem w niewoli
niemieckiej do mieszkania zajmowa
nego przez moją matkę i brata przy
ul. Kopińskiego w Warszawie przy
było w maju 1940 r. gestapo i po
przeprowadzeniu rewizji zabrało
brata i moje wszystkie odznaczenia
sportowe, które posiadałam w licz
bie około 200 sztuk. Były tam żeto
ny złote, srebrne 1 brązowe, zdoby
te w wielu krajach europejskich
w różnych regatach i mistrzo
stwach Europy, za mistrzostwa Pól
ski 1 medal olimpijski za trzecie
miejsce zdobyte w dwójkach bez
sternika przez naszą osadę Budziń
ski — Mikołajczyk na Olimpiadzie
w Los-Angelos. Brata mojego już
Niemcy nie puścili i. po dwóch ihie
siącach został rozstrzelany (pocho
wany jest na Palmirach). Matka
bezskutecznie parokrotnie dopyty
wała się o niego w Alei Szucha,
ale tam zbywali ją kpinami, a raz
gdy wspomniała o żetonach to od
powiedzieli, że takowe nie zwrócą.

odnajduje

Cflcerść

swoje

i

nagrody

wspomnień

Po powrocie do kraju, poszukiwa
nia za moimi trofeami sportowymi
okazały się bezskuteczne“.
Na zakończenie, zapytany przez
naszego korespondenta opowiada p.
Budziński garść wspomnień ze swej
kariery.
„Mam obecnie 44 lata. Od 1926
roku startowałem jako zawodnik
04 Poznań w dwójkach bez sterni-

ka, czwórkach bez sternika i ósem
kach pełniąc stele trudny obowią
zek szlakowego. Z moim partne
rem Mikołajczykiem przez parę lat
dzierżyliśmy tytuł mistrzów Polski
w dwójkach bez sternika, poza tym
startowałem w innych osadach,
które uzyskały mistrzostwa.
Pierwszy sukces międzynarodowy
mieliśmy na mistrzostwach w Eu
ropie w 1929 w Bydgoszczy, gdzie

Oto jedno z odnalezionych zdjęć wraz z innymi pamiątkami. Pocho
dzi z Igrzysk Olimpijskieh w Los Angelos. Widzimy na nim olimpij
czyka Budzińskiego wraz z trenerem austriackim naszych wioślarzy
Hasplern w chwili wyładowywania lodzi.
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Budziński

uplasowaliśmy się na II miejscu m
Włochami. Rok później w Leodium
w Belgii zdobyliśmy w naszej spe
cjalności mistrzostwo Europy przed
Węgrami. W 1931 r. startowałem
na mistrzostwach Europy w Paryża
w czwórkach bez sternika. Tak uzyskaliśmy wicemistrzostwo, ale ca
ła opinia sportowa i prasa uważała
nas za moralnych zwycięzców, gdyż
osada szwajcarska, która zdobyła
tytuł zajechała nam drogę, unie
możliwiając finisz, za co jednak
nie została zdyskwalifikowana. Star
towaliśmy wówczas w składzie —
Kasprzak, Mikołajczyk, Nowakow
ski i ja.
W 1932 r. w Los Angelos wygra
liśmy I przedbieg przed Nową Ze
landią, Francją, Ameryką i Holan
dią. Finał wylosowaliśmy niepo
myślnie. Otrzymaliśmy 3 tor, który
nie osłonięty przez trybuny naraża*
nas na boczną falę. Wygrała Anglia
Nowo-Zelandczycy, których lekKO
pokonaliśmy w przedbiegu, mieli
podobnie jak Anglicy tor osłonięty
przed boczną falę i zdobyli drugie
miejsce. Myśmy byli, trzeci i uzy
skaliśmy brązowy medal olimpijski.
Od Olimpiady startowałem jeszcze
dwa lata jako zawodnik a następ
nie od 1939 r. do wybuchu wojny
trenowdíem osady Akademickiego
Związku Sportowego w Warsza
wie —“ zakończył znakomity wioś" arz.

Aleksander Skotnicki

