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Wągry-Czechosłowacja
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Praga (tel.) Oczekiwany z wiel
kim zainteresowaniem między
państwowy mecz pięściarski Cze
chosłowacja — Węgry rozegrany
we wtorek 25 bm. wieczorem w
hotelu Lucerna w Pradze, zakoń
czył się wynikiem remisowym 8:8. sacyjnęgo pojedynku Torrny (CSR)
Podczas meczu nie doszło do soń z Pappem (Węgry), gdyż ten ostat-

ni nić startował. Niespodziewanie
przegrał na punkty mistrz Euro
py w wadze muszej Czechosłowak
Majdloch z Bednaiem.
Wyniki walk: w muszej Maj
dloch (CSR) przegrał z Bednaiem;
w koguciej Muzley (CSR) wy
punktował Horwatha; w piórko
wej Farkas (Węgry) odniósł zwy
cięstwo nad Kellnerem (CSR); w
lekkiej Petrina (CSR) odniósł wy
sokie zwycięstwo nad Budaiem
(Węgry); w półśredniej rezerwo
wy Toman (CSR) już w I rundzie
został znokautowany przez Mar
tena; w średniej Torma (CSR) od
niósł łatwe zwycięstwo z Szalay'em; w półciężkiej Napości
(Węgry) wygrał niespodziewanie
z Rademacherem (CSR); w cięż
kiej Bivanski (CSR) wypunkto
wał Bene'a III.
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w kombi nacji
na miLeopold Tajner (Watra Cieszyn) zd obył tytuł mistrza Śląska
.
. norweskiej. i wygrał
.
strzostwach otwarty konkurs skoków. Z prawej Holeksa Jan (LKS Barania Wisła) najlepszy obecnie
biegacz Śląska na 18 km
Fot. Karabaśz
Narciarskie

mistrzostwa

ZAKOPANE. Mistmziostwia nar
ciarskie Polski juniorów, które
rozpoczynają się w sobotę w Zako
panem będą największą powojen
ną imprezą narciarską w Polsce.
Weźmie w nich udział około 700
młodzieży męskiej i żeńskiej,
Protektorat nad zawadami objął
mi-n. Oświaty St. Skrzeszewski,

Polski

juniorów

posa nim m zawody przybędą mi itteie bowiem od podstaw tjj. od
nistrowie Wolski — prezes PZN młodzieży, któna
dizie naszą Siłą.
oraz Rabanowski.
W ostatnim dniu mistrzostw od
będzie się w Zakopanem Akade
mia Jubileuszowa 30-lecia PZN.
Połączenie mistrzostw właśnie z
uroczystościami PZN, nadaje im
specjalny charakter. Praóa dziś
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Katowicach

SYMFONIĘ

łespoł kaseyikarek warszawskiej Polami

■ Fot. Api

Zb.

wykonano

OLIMPIJSKĄ“

Turskiego

skie BBC i Polskie Radio w War
szawie i raz w Katowicach, we wto
rek 25 stycznie. Tak w Londynie
jak i w Katowicach dyrygował
Grzegorz Fitelberg.
O kompozytorach sportowcy wie
dzą mało. O utworach symfonicz
nych jeszcze mniej. Wiedzą, że Tur
ski zdobył złoty medal w Londynie
za symfonię. Ale na tym koniec.
Kompozytora zapewne wciąż so
bie jeszcze niektórzy przedstawia
ją trochę jako człowieka-dziwaka,
Rozmowa z kompozytorem i pró- złotym medalem, jedynym złotym z długimi włosami itd. Jakim jest
i recenzji muzycznej w czasopiś medalem, jaki zdobyliśmy na XIV Turski - olimpijczyk, Turski-człowiek?
mie sportowym? — To przecież te Igrzyskach Olimpijskich.
mat zgoła nieodpowiedni — pomy
ślą czytelnicy - sportowcy. Tym
czasem tak nie jest. Bo zarówno
kompozytor jak i jego utwór mają
wiele wspólnego ze sportem. Kom
pozytor, o którym tu mowa, to Zbi
gniew Turski, a utwór — to jego
„Symfonie Olimpijska“ nagrodzo
na ńa Olimpiadzie w Londynie
Sztuka i sport. Dwie dziedziny, które już w starożytności
zbliżano do siebie. Nie inaczej jest dzisiaj, choć wciąż dalecy
jeszcze jesteśmy pod tym względem od ideału, jaki osiągnęli
starożytni Grecy. Niemniej jednak idąc ich śladami do pro
gramu każdorazowych Igrzysk Olimpijskich naszej ery, włą
czane są konkurencje artystyczne. W roku ub. na Olimpia
dzie w Londynie artyści nasi dla sławy imienia polskiego w
święcie, zrobili więcej, aniżeli zawodnicy, a jedyny złoty me
dal przypadł Polsce za „Symfonię Olimpijską“ Zbigniewa
Turskiego.
Pierwsze wykonanie tej Symfonii w kraju odbyło się we
wtorek wieczorem w Katowicach. Słuszne więc będzie, jeżeli
z tej okazji poświęcimy w naszym piśmie kilka słów kompo
zytorowi i jego dziełu, oraz wykonawcom tego dzieła. (Red.)
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Moment z meczu hokejowego Czechosłowacja — Austria na lodzie
w Wiedniu. Mecz wygrała Czechosłowacja
Foto Evropan Press

J

Kodelska z AZS warszawskiego,
jest jedyną zawodniczką polską,
która wyjechała na Akademickie
Mistrzostwa Świata w Szpindlerowym Młynie.
Program mistrzostw • przewiduje:
29 bm.: Otwarcie zawodów oraa
losowanie wszystkich konkuren
cji.
30 bm.: Bieg zjazdowy otwarty i
do kombinacjo juniorów gr. C i
dziewcząt gr. B. Siałom gigant ju
niorów gr. A i dziewcząt gr. A.
31 bm.: Slalom do kombinacji
juniorów gr. C i dziewcząt gr. B.
1 lutego: Bieg płaski na 8 km
dla juniorów i dziewcząt grupy B
oraz bieg otwarty i do kombinacji
dla juniorów gr. C. .
2 lutego: Konkurs Skoków otwar
ty i do kombinacji juniorów
gr. C oraz skoków otwartych ju
niorów gr. A i B.
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Bezpłatne hHeły
W piątek rozpoczynają się 3 dnio
we, 14-te doroczne mistrzostwa
Polski w piłce siatkowej drużyn
męskich przy rekordowym udziale
17 drużyn.
W pierwszej fazie mistrzostw w
rozgrywkach grupowych w gru
pie I (Częstochowa) napoważniejszymi kandydatami na dojście do
finału będą SKS Zryw Gdańsk
(dawniej YMCA) oraz AZS War
szawa. zaś ich głównymi rywalami

w walce o prymat Bielski Lenko
oraz AZS Łódź.
Grupa II (Kraków) zdaje się być
równiejsza,' gdyż aż 5 drużyn ma
tu możliwości wejścia do finału.
Są to Olsza Kraków, Pomorzanin
Toruń, oraz AZS-y Wrocław, Lu
blin, Gliwice.
A jak przedstawiają się ostatecz
nie kandydaci do tytułu w finałach,
które odbędą się w Warszawie w
dniach 12—13 lutego.
Najpoważniejszymi winni być
SKS Zryw Gdańsk, bardzo dobry
USA" Słowacja 6:4 i równy zespół, który po spadku z
Ligi Koszykowej w roku ubiegłym
jako YMGA gdańska poświęcił się
(3:2, 1:2, 2:0)
piłce siatkowej. W roku ubiegłym
BRATYSŁAWA (tel.). Międzynaro drużyna ta jako repr. miasta zdo
dowy mecz hokejowy rozegrany w
Bratysławie wobec 12 tysięcy widzów była pierwsze miejsce w turnieju
pomiędzy reprezentacjami Słowacji i miast. Szanse okręgu warszawskie
Stanów Zjednoczonych zakończył się go reprezentuje tylko AZS, dosko
nieznacznym zwycięstwem gości 6:4
(3-S, 1:2, 2:0). Amerykanie przewyż nały ten zespół nie mógł ostatnio
szali Słowaków ty liro w trzeciej ter
cji, w pierwszych dwóch gra była ró- ; ustalić pewnego składu drużyny
wnorzędna. Bramki strzelili: dla USA Jak, że z normalnego pierwszego ze
grać prawdopodobnie będą
mayer 3 i nocían jedną.
jPlejewski 1 Lenkiewicz,

Obok tych dwóch zespołów głów
nymi kandydatami będzie obrońca
tytułu AZS Wrocław z reprezentan
ta mi Polski Antczakiem i Mali
szewskim Witoldem. Największym
rywalem tej trójki zdaje się być
Olsza Kraków. Są to najprawdopo
dobniejsi finaliści.
Niespodzianki są jednak nie wy
kluczone, gdyż i inne, na początku
wymienione zespoły nie odbiegają
od pierwszej czwórki, Chwilowe
forma lub niedyspozycje każdego
z zespołów może zadecydować o Zbigniew Turski zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpij
miejscu.
R. Wirszyłło skich w Londynie za „Symfonię O limpijską“ i dyrygent światowej
sławy Grzegorz Fitelberg, podczas pierwszego wykonania, „Symfo
#
nii" w Polsce w Katowic ach w dniu 25 bm.
Fot. Cz. Datka
Mistrzowie Polski w siatkówce
męskiej 1929 r. — YMCA Łódź, 1930
Zbigniew Turski bawił w Kato
Turski nie ma w sobie nic z dzi
— AZS Warszawa, 1931 — ŁKS wicach 2 dni z okazji pierwszego waka. Ma 40 lat, jest dość wysoki,
Łódź, 1932 — ŁKS Łódź, 1933 — wykonania w Polsce olimpijskiego prawie barczysty, normalnie ucze
Cracovia, 1934 — AZS Warszawa, utworu, znanego już. dziś w całym sany i ubrany. Mimo to odróżnia
1935/6 — AZS Warszawa, 1937 — święcie. „Symfonia Olimpijska" się czymś od otoczenia. Czymś nie
Polonia Warszawa, 1938 — AZS Turskiego wykonana została dotąd uchwytnym, co może leży w jego
Wilno, 1939 — Sokół II Lwów, 1946 tylko 3 razy, z. czego 2 razy w Lon miękkich oczach, może w ruchu
Społem Warszawa. 1947 — AZS dynie na koncertach transmitowa rąk, a może tylko w wyrazie twanych na cały świat przez londyń(DokoAczenie na sir. 2)
.Warszawa, 1948 AZS Wrocław.

dla
przodowników pracy
WROCŁAW (ost). Zarząd KS
Z. M. Pafawag uchwalił przezna
czać po 850 biletów dla przodow
ników pracy na każde zawody
Klubu. Bilety będą rozprowadza
ne przez OKZZ.
Klub wyraził nadzieję, że w je
go ślady wstąpią, inne związki
sportowe i kluby.
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Sprawy

Biiiiimim
Przejściowe

Wydział Gier i Dyscypliny
PZPN ogłosił następujące przepi
sy przejściowe:
IDo czasu właściwej zmiany po
stanowień PZPN, wynikającej
ze zmian strukturalnych w sporcie
polskim, obowiązują niniejsze prze
pisy przejściowe o udziale towa
rzystw sfuzjonowanych w rozgryw
kach okręgowych.
n Towarzystwo, sfuzjonowane na
” terenie jednego okręgu w wy
niku wspólnej przynależności do
tego samego pionu, bądź zrzeszenia
(Związki Zawodowe, Zrzeszenie
Sportowe Gwardia, organizacje
młodzieżowe, ludowe, lub wojsko
we) jeżeli nowa nazwa wynikająca
z fuzji została uznana przez władze
PZPN za nieistotną, wchodzi auto
matycznie w prawa i obowiązki
towarzystw, z których powstało w
wynikli fuzji.

3 0 ile zgodnie z zarządzeniem
władz PZPN fuzja została uzna
na za nieistotną, towarzystwo po
wstałe w wyniku fuzji zatrzymuje
prawo do dalszych rozgrywek w
tych wszystkich klasach, jakie przy
sługiwały poszczególnym klubom,
wchodzącym w jego skład, jak ró
wnież zatrzymuje jako ważne
wszystkie zgłoszenia zawodników
oraz pozostaje nadal w tabelach
rozgrywek.
A Jeżeli nowa nazwa, wynikają•* ca z fuzji została uznana za
istotną, o klasie sfuzjonowanego to
warzystwa
decyduje
odnośny
OZPN i takie towarzystwo rozpo
czyna rozgrywki od początku.

K Jeżeli nowa nazwa wynikająca
i® z' fuzji uznana została dla częSei klubów za istotną, a dla pozo
stałej części za nieistotną, sfuzjonowane towarzystwo zatrzymuje
prawo do tych klas, jakie posiada
ły kluby o zmianie nazwy uznanej
Za nieistotną, o reszcie klas decy
duje odnośny OZPN.

przepisy

towarzystwa posiadały te klasy
i niezależnie od większej ilości
towarzystw z Klasy Państwowej
lub Klasy „A“ wchodzących w
skład sfuzjonowanego towarzys
twa.
b) do tyłu drużyn w Klasach „B“
i „C“ ile klubów weszło w skład
sfuzjtmowmego towarzystwa,

c) do tylu drużyn rezerwowych,
ile klubów rozgrywało mistrzo
stwa rezerw w poszczególnych
klasach,

hokejowe

OSTATNIE
w Poznaniu: AZS — Siła Gisżówiec;
MELDUNKI
w Cieszynie: Piast — AZS Lublin
(W sobotę i niedzielę — mecz h re
wanż).
o stanie śniegu

PZPN

n Towarzystwo

sfuzjonowane
wystawiające do rozgływek
więcej niż jedną drużynę, winno
zgłosić do Okręgu w terminie do 1
marca br. nazwy dodatkowe pod
jakimi będą występować jego ze
społy w klasach niższych (np. towa
rzystwo sfuzjonowane KS ZMP gra
w klasie najwyższej „A" pod tą
nazwą, a w klasach „B“ jeden ze
spół „KS ZMP Mokotów" i dru
żyna KS ZMP — Praga, w klasie
„C" KS ZMP „Dzwonkowa“ i KS
ZMP „Zwarci").

Spotkania towarzyskie

i rt Przed rozpoczęciem rozgry* “ wek towarzystw® sfuzjonowa
ne przesyła do Okręgu wykazy za-' Początkowo zdawało się, że mi
wodników, którzy będą brali udział strzostwa hokejowe Polski przepro
zostaną w ustalonych ter
w poszczególnych drużynach z po wadzone
minach.
Niekorzystne
warunki
daniem ich nazw dodatkowych.
atmosferyczne, brak lodu płatały
I n Awaits do klas wyższych (do jednak figle hokeistom.
Obecnie wszystko wskazuje na to,
*■ ” klasy „A" włącznie) nastę
puje na podstawie obowiązujących że w nadchodzącą sobotę i niedzie
lę, 29 i 30 bm, rozegrane zostaną
przepisów.
dalsze spotkania o tytuł mistrza.
U Jeżeli towarzystwo sfuzjono Obecnie wykorzystując dobre sto
wane posiada więcej niż je sunkowo ' warunki lodowe, drużyny
dną drużynę w poszczególnych kia przygotowują się do mistrzowskich
sach, niedopuszczalne jest występo zmagań, rozgrywając spotkania to
wantę zawodnika raz w jednej dru warzyskie z innymi zespołami. Cra
żynie, drugi raz w drugiej w tym covia rozegra towarzyski mecz z
samym roku mistrzostw, z wyjąt Polonią w czwartek 27 bm. w Kra
kiem udziału w drużynie klasy naj kowie. Również i drużyny śląskie
rozegrają spotkania treningowe.
wyższej.
Terminarz najbliższych rozgrywek:
I g Niedopuszczalne jest przesuw Krynicy: KTH — Siemianowi*■
wanie w tym samym roku czanka, spotkanie Rewanżowe (sobo
mistrzostw zawodnika z jednej drti ta 29 bm);
żyny do drugiej w tej samej kiaw Krakowie: Cracovia —■ Pomo
sie?
rzanin Toruń;
W Warszawie: Legia — Polonia
Po zakończeniu roku mis
trzostw towarzystwa mogą Bytom;
i o Drużyny rezerwowe i jwnio- zgłosić nowe listy zawodników z
w Bydgoszczy: Gwardia — Wisła
rów nie mogą korzystać z za podziałem na poszczególne drużyny Kraków;
wodników innych drużyn bez ogra i dowolnie przesuwać nazwiska za
w Łodzi: ŁKS — KKS Mysłowi
wodników.
ce;
niczeń.

d) przynajmniej do tylu drużyn
juniorów, ile było zgłoszonych
przez kluby, wchodzące w skład
sfuzjonowanego towarzystwa.
7 Towarzystwo sfuzjonowane win
no w terminie przed 1 marca
1949 r: sprecyzować okręgowi do
jakich rozgrywek, spośród należ
nych mu uprawnień, zgłasza dal
szy udział, a z jakich rezygnuje.
Rezygnacja nie może dotyczyć dru
żyn rezerwowych Klasy Państwowej, Klasy „A" i drużyn juniorów
dla każdej z tych klas. .
Ö Jeżeli towarzystwo sfuzjonoÖ wane nie wykorzysta wszyst
kich przysługujących mu uprąwpień do udziału w rozgrywkach —
o klubie, na którego miejsce w ta
beli wchodzi to towarzystwo, de
cyduje Okrąg. '
| J» Drużyna towarzystwa sfuzjono
” wanego klasy wyższej może leo
rzystać z zawodników drużyn klas
niższych tegoż towarzystwa zgod
nie z § 76 ust. „D“ postanowień
PZPN.

W

lidze

hokejowej«

Towarzystwo powstałe w wy■ niku. fuzji uznanej za nieistot
ną, ma w roku rozgrywkowym
1948/49 prawo na terenie okręgu.
a) tylko do jednej drużyny w
SIEMIANOWICE, (tel.) Rozegra Ligi pomiędzy krynickim KTH a
Klasie Państwowej i w Klasie
„A" jeżeli przynajmniej po je ny w środę, 26 bm. w Siemianowi- Siemianowiczanką zakończył się za
dnym z klubów wchodzących do cacli mecz hokejowy o mistrzostwo służonym zwycięstwem KTH 14:4
(4:1, 2:1, 8:2).
KTH zaprezentowało się b. do
brze, wykazując dobry poziom tech
niczny oraz kondycję. Sieftlianowii
Katowicach
wykonano
czanka natomiast nie wytrzymała
kondycyjnie, szczególnie w trzeciej
tercji. W zespole KTH wyróżnić na
leży Lewackiego i Czoricha, w Sie„Symfonią Olimpijską“
mianowifZance — Ziaję, oraz bram
karza Węgrzyna.
Bramki dla zwycięzców zdobyli:
(Dokończenie ze strony 1|
Lewacki S, Jeżak i Czorich po 3,
rzy. Jest to zresztą twarz bardzo
Konkurencje w Londynie była, Pociecha 2 i Janeczko; dla pokona
subtelna, uduchowiona.
jak wiadomo, bardzo silna, Tym nych: Ziaja 2 (jedną z rzutu karne
go), Cuber I i Cuber H. (eme)
większy jest sukces.
Turski - olimpijczyk jest miły,
Wręczenie złotego medalu odbyło eee®@®®®@e»ee®e®»®e®e»
bezpośredni i prostolinijny, skrom
ny. Długo nie chciał też wierzyć w się w Albert i Victoria Museum w * Bułgarski Związek Piłki Nożnej
dzielnicy South Kensington. Nie proponuje rozegranie spotkania mię
ewój londyński sukces.
było przy tym zwykłej ceremonii dzypaństwowego w Polsce 2 paździer
utka br. W tym samym dniu drugie
Kariera sportowa Turskiego była olimpijskiej. Nawet hymnów naro rapr. obu państw rozegrałyby mecz
krótka. Przypada na okres lat 1023 dowych nie odegrano. Był nato w Bułgarii. PZPN zaakceptował już
—1926. Był najpierw w obronie dru miast... dzwonek woźnego, który za tę*propozycję.
Walne zgromadzenie PZPN odbę
iyny piłkarskiej Warszawianki, a pomniał o uroczystości wręczenia dzie się w dniach 12 1 20 lutego w
potem bramkarzem Legii w druży medali i olimpijczykach i dzwon sali konferencyjnej związków w War
Aleja Stalina 22.
nie juniorów. Poza tym dobrze pły kiem, jak codzień, wezwał obec szawle,
:*• W mistrzostwach świata w tenisie
wał. Wyszedł z gimnazjum im. Re nych punktualnie o 6 do opuszcze stołowym, które rozegrane zostaną w
dniach 4 — 10 lutego w Sztokholmie,
ja w Warszawie z klasy, która da nia budynku.
Polska znalazła się w grupie A wraz
ła polskiemu sportowi rekordzistę i
Symfonia Olimpijska składa się z USA, Francją. Węgrami, Jugosła
jednego z najlepszych swego czasu z trzech części: allegro, larghetto i wią, Egiptem, Luksemburgiem, Wa
Finlandią i Norwegią. W grupie
oszczepników Lokajskiego, sprinte presto. Dwie pierwsze części zawie lią,
B znajdują się Anglia, Szwecja, Bra
ra Szenajcha i piłkarza Luksem rają według słów kompozytora, zylia,
Czechosłowacja, Szwajcaria,
burga.
wszystko to, co się w nim w cza Holandia, Austria, Szkocja, . Dania i
Włochy.
W grach pojedynczych roz
A w ogóle cała klasa była bardzo sie powstania kłębiło i nurtowało. stawieni zostali następujący zawod
Dopiero
trzecia
część,
z
marszem
nicy:
Bergman
(Anglia), Eisberg (Szwa
sportowa. Wspomnień sportowych
cja), Leach (Anglia), Vana (Czechosło
z tego okresu, ma zwycięzca olim fanfarowym, ma wyraźne akcenty wacja), Miles (USA). Annouretti (Frań
pijski dużo. Odżyły one znowu, kie olimpijsko _ sportowe. Kompozytor cja). Heisman (USA), Andreadis (Czetu hołd kulturze fizycznej, chosłowacja).
dy przed koncertem katowickim składa
* Polski Związek Atletyczny posta
przy półczarnej z Państwem Tur idei olimpijskiej, sportowi.
nowił wznowić 6-bój. W skład 6-boju
Pierwsze
wykonanie
Symfonii
wchodzą
następujące konkurezicje:
skimi, szkolnym kolegą kompozy
skok w dal. 3OT0 m, podnosze
tora p. dyr. Jacobim i red. Ziembą, Olimpijskiej w Polsce zakończyło kula,
nie ciężarów 25 kg jednorącz prawą
gawędziliśmy o sporcie i sztuce, o- się pełnym triumfem kompozytora, i lewą ręką; walki grecko-rzymskie 1
znakomitego dyrygenta Grzegorza dźwiganie ciężarów.
limpiadzie i koncercie.
* W poniedziałek rozpoczął się pier
Fitelberga i Wielkiej Orkiestry Pol wszy
po wojnie, międzynarodowy raid
Symfonia wcale nie była począt skiego Radia w Katowicach.
automobilowy do Monte Carlo, gro
kowo pomyślana jako olimpijska.
Dzieło jest trudne do wykona madząc rekordową ilość 230 uczestni
Utwór nazywał się poprostu Sym nia. Ma oryginalną instrumentację ków.
# W towarzyskim meczu bokser
fonia nr 2. Szkice do utworu po i składa się z samych prawie dy skim
we Włocławku ŁKS pokonał
wstały w czasie powstania war sonansów, brzmiących mimo to w miejscowy B klasowy ZKS Orzeł w
stosunku
W wadze lekkiej od
szawskiego. •
doskonałej interpretacji dyrygenta były się 2 10:2.
walki.
— Dlatego też jego pierwsza i orkiestry harmonijnie.
Z Rzeszowa
część jest taka ponura — mówi kom
Szczegółowym i fachowym omó
wieniem pierwszego wykonania
pozytor.
Nie myślał wtedy o Olimpiadzie. Symfonii zajmą się napewno pisma * W tych dniach rozpoczęła się w
zaprawa zimowa dla pił
„Krowy" i inne pociski, które spa muzyczne i prasa codzienna. Uwagi Rzeszowie
karzy. Zaprawa odbywa się w dwóch
dały w okolicy Politechniki, gdzie nasze nie mogą też mieć charak grupach, dla juniorów i zaawansowa
znajdował się Turski, nie pozwala teru recenzji muzycznej. Obcięli
byśmy jednak dodać, że kompozytor
ły na snucie takich nadziej!. Dopie wypowiada
Katelnicki. Każdy z. klubów rze
w symfonii przede Emil
ro inny wybitny współczesny kom wszystkim swe
szowskich wyznaczył już po 5 junio
przeżycia
duchowe
rów
i
5 zawodników starszych. Zapra
pozytor polski, Perkowski, namó w tragicznych dniach walki po wa trwać
będzie do 2S lutego. Po
wił Turskiego do przepracowania wstańczej, walki na śmierć i życie. dobna zaprawa zorganizowana została
symfonii jako utworu konkursowe Stąd w«-jego dziele mało momentów w Krośnie.
* Przy oddziale Kult.-Oświat. w
go na Olimpiadę londyńską. Od
zrównoważonych. Takie OKIZZ wybrany został dnia 20 bm, za
szkicu do utworu, do ostatecznego jasnych,
rząd sekcji szachowej: prezes —
bowiem
były
dni
tej
potwornej
Wł. Kara — (Kuratorium OSZ); zastęp
wykonanie dzieła jest daleka dro walki, jak je odczuł Turski.
ca — z. Cisek — Metalowcy; skarbnik
ga. Prawie rok trwała nad nim
— A. Ra.imek — Skarb owcy; gospo
Jan Rakoczy darz — J. Weńdeker — OKZZ.
praca,
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w Krakowie
Kraków. W środę, 2. 2. przyjeżdża
do Krakowa repr. Warszawy, która
zmierzy się. z repr. Krakowa w za
wodach zapaśniczych. Obie drużyny
przygotowują się starannie i wy
stąpią ¡.w swych najsilniejszych
składach.
Repr. Warszawy wystąpi z Rokitą
w koguciej, który spotka się z Gibasem, zaś Świętosławski w lekkiej
zmierzy Się z mistrzem Polski w w.
piórkowej Stróżkiem oraz Książki eWiczem, który spotka się z Bajor
kiem. Spotkanie zapowiada się bar
dzo ciekawie, gdyż obie repr. no
szą tytuły mistrzów Polski w pun
ktacjach okręgowych w latach
1947 1 1948.

Z

Shweg# Targa

NOWY TARG. SKS Podhale Zakoń
czyło odbudowę skoczni narciarskiej
ra Kowańcu w N. Targu. Skocznia ta
o nośności 50 m pozwoli tutejszym
zawodnikom nie tylko przeprowadzać
wzorowe treningi, lecz również udo
stępni przeprowadzanie imprez na
większą skalę. Na koniec stycznia
przewidziane jest oficjalne otwarcie
skoczni z udziałem czołowych za
wodników zakopiańskich i krakow
skich.

BAILDON KATOWICE — PIAST
CIESZYN 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Katowice, (eme) Rewanżowe, to
warzyskie spotkanie hokejowe po
między ligowymi z,eSpołami Baildonu i Piasta cieszyńskiego zakończy
ło się tym razem zwycięstwem
Baildonu 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).
Piast zagrał słabiej niż zwykle.
Pierwsza tercja upłynęła pod zna
kiem przewagi gospodarzy, druga i
trzecia pod znakiem przewagi
gości. • W
drużynie Baildonu
dobrze zagrał Skarżyński II, w ze
spole Piasta Nowotarski, Wania,
Hutta 1 Hanżlik.
Bramki dlśV_Baildonu strzelili:
Skarżyński (w tym ostatnia z rzu
tu karnego), dla Piasta: Rajl, Hánzlik i Wania. Sędziował Zarzycki.
Widzów ok. 2000.
PIAST CIESZYN — SK Czeski
CIESZYN 5:3 (1:1, 0:1. 4:1)
CIESZYN, (tel.) W środę wieczo
rem rozegrany został towarzyski
mecz hokejowy pomiędzy czeską
drużyną . SK Czeski Cieszyn a Pia
stem, który zakończył się zwyćiąstwam drużyny Piasta 3:3 1:1, 0:1,
4:1).
Bramki dla zwycięzców strzelili:
Hütta'4,\kkü*k.
KKS MYSŁOWICE — AKS CHO
RZÓW 12:1 (2:0, 7:0, 3:1),
MYSŁOWICE. Dwucyfrowe zwy
cięstwo ligowego zespołu w towa
rzyskim spotkaniu nad A-klasowym
AKS.

BUKARESZT (Tel.) W Rumunii Uga
hokejowa składa się z S drużyn.
3 zespoły sa silne, 3 dalsze o wiele
słabsze. Wyniki pierwszej rundy:
Bukareszt — Brasów 11:1 (2:0, 6:0,
3:1). Tg. Mures — SightsOara 20:1
(9:1. 6:0. 5:0); Mercura Cluj —
Cluj 10:1 (2:0, 3:0, 5:1). Tamela mi
strzostw:
TG Mures
Bukareszt
11:1
Meretirea Cluj
10:1
Cluj
1:10
Brasów
1:11
1 o
Sighisoara
1:20
1 6
LONDYN
w _
Mndynłe
_____
_ _(Tel.)
__ _ ....
___ _ zakoń
czono międzynarodowy turniej ho
kejowy.. który wygrał zéspól Wem
bley Monarchs przed łtotthingam
Panthers 1 Hartingay Racers.
BRUKSELA (Teł.) Tegoroczne mlstrzo
stwo Belgii w hokeju na lodzie zdo
była drużyna CP Liege Luttych
przed Brukselą.
BRNO (tel.). Międzynarodowy
mecz hokejowy rozegrany w po
niedziałek w Brnie pomiędzy re-’
prezentacją miasta a reprezenta
cją USA zakończył się porażką
hokeistów amerykańskich 4:5 (1:1,
1:1, 2:3). Bramki dla zwycięzców
strzelili Barzón, Biederman, Bouzek, Prchal i Vidlak, dla pokona
nych Finnegen, Hold, Kilmartia
i Rilley.
RACING-CLUB — SUNDBURY
WOLVES 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
PARYŻ (tel.) Po niepowodzeniach
hokeistów kanadyjskich w Wiel
Mej Brytanii, zespól „Sundbury
Wolves" rozegrał pierwszy mecz
na Kontynencie w Paryżu z Ra
cing Club era. Spotkanie roze
grane w „Palais de Sport“
przyniosło Kanadyjczykom dal
szą porażkę 3:5 (0:1, 2:3, 1:1).

Zarząd
WARSZAWA, (tel.) — w środę
26 bm. odbyła się w Warszawie
konferencja prasowa PZPN, na
której obecni byli przedstawiciele
wszystkich pism sportowych w kra.
jn oraz prasy codziennej stolicy.
Na konferencji poruszone zostały
najaktualniejsze zagadnienie nasze
go sportu piłkarskiego.
Konferencję zagaił prezes PZPN
gen. Boncza-Uzdowski, który na
stępnie oddał głos wiceprezesowi
PZPN inż. Przeworskiemu.
Inż. Przeworski w dłuższym refe
racie nakreślił dorobek, piłkarstwa

Trzecia

porażka

bokserów fińskich
w ZSRR

MOSKWA. Reprezentacja Zw.
Zawodowych Finlandii rozegrała
na terenie Związku Radzieckiego
trzecie spotkanie pięściarskie w
Leningradzie przeciwko repre
zentacji miasta.
Mecz zakończył się porażką pię
ściarzy fińskich w stosunku 4:12.

PZPN

PrBeiwidiziianie na najbliższy okres
zawody narciarskie oraz zawody
hokejowe o mistrzostwo Polski
powinny tym razem mieć przebieg
żgodiny z wyzinaiCBonym — aczikof-.
Wielk i tak już przesuniętym — ter
minarzem.
Według ostatniego meldunku stan
pokrywy śnieżnej gatunku gipsprzewiemy w miejscowościach gór
skich przedstawia sią. następująco:
Jelenia Góra
— . 3 cm.
Śnieżka
— 20 „
— W „
Karpacz
Zakopane
- 27 „
Hala Gąsienicowa
— <M „
Kasprowy Wierch
- 105 „
Morskie Oko
- 120 „
— 130 „
Pilsko
—— 62
Klimczok
Wisła
— 12 „
Żywiec
— 20 „
Bahía Góra
— 69 „
Szczawnica
— 17 „
Krynica
— 30 „
Kubalonka
, — 46 „
Rabka
— 13 „
W najbliższych dniach śnieg nie
będzie padał. W porównaniu z ub.
kcmunlWem PIHM-u śnieg w
niektórych miejscowościach aamiIts, niemimiej jednak warunki —
jalli widać —, dla narciarzy są kontyistne.
Również j mróz będzie dopisy
wał. Tełniperfcture nocą w górach
wynosić będzie — 10 stopni, na .po
górzu pk. — 5 stopni C, w ciągu
dnia w górach — 6 stopni, ne po
górzu 1—2 stopni ciepłe.
Mimo temperatury powyżej o
należy się spodziewać, że mecze
hokejowe będą rozgrywane.
W ciągu tygodnia będzie dość
pogodnie. Wiatry na ogół słabe,
jedynie wysoko w górach umiar
kowane a kierunków poludmtowyoh i pałudinłowo-taachodinileih.

RAID NARCIARSKI TTN
Tetrz. Tow. Narciarzy organizuje
w dniach od 30. I. — 2. II. raid
narciersfci Babie Góra — Pilsko —
Barania Góra, Skrzyczne, z okazji
jubileuszu 30-leoia PZN. Zgłoszenia
i informacje w sekretariacie, TTN
Kraków ul. Stolarska B w godz.
18 — 19.
TTN urządza w ramach jubileu
szu PZN w dn. 2. II. slalom ;í1<* Ka
latówkach w Suchym Żlebie, „Zgło
szenia w dniu slalomu na Kalatów
kach do godz. 10.
W ZARZĄDZIE PZE zaszły zmio
ny. Ustąpił prezes Bielewicz, które
go miejsce ¡zejął dotychczasowy re
ferent spraw zagranicznych Roman
Welt. Pan Bielewicz pozostanie w
zarządzje jako prezes honorowy.
Referat zagraniczny przejął p. Wo
lin, wiceprezesem organizacyjnym
będzie kpt. Lempart i gospodarzem
pan Dąbrowski.
PZB otrzymał list od Węgrów,
którzy rezygnują z meczu juniorów
w dniu 30 11 PZB wykorzystał wol
ny termin dla urządzenia w War
szawie spotkań' młodych talentów.
Zestawienia par na t^n mecz będą
następujące. W muszej Soszewiński — Gettling, i Gumowski —
Kargiel, w koguciej Brzóska —
Czajkowski, w piórkowej Kruża —
Wytych, i Matloch — Borkowski,
w lekkiej Kudłacik — Dębisz, w
półśredniej Musiał — Stysiał, w
średniej Sznajder — Smyk, w pół
ciężkiej Gnat — Franek i w cięż
kiej Misiewicz — Kółeczko.

ustąpił!

polskiego w ub. r., podkreślając
jego osiągnięcia zarówno jeżeli
chodzi o organizację imprez jak
również i propagandę wszerz. Na
stępnie podał do wiadomości, że dla
lepszego zadokumentowania dąż
ności władz piłkarskich w kierun
ku umasowienia sportu zerżąd
PZPN podał się na swym posiedzeniu poniedziałkowy-m do dymi*
sji.
Inż. Przeworski omówił następnie szereg aktualnych spraw spor
tu piłkarskiego.
Po nim przemówił przewodniczą
cy WG i D inż. Ogrodzki, który omówił techniczną stronę ub. mi
strzostw oraz nakreślił zamierzenia
WG i D na najbliższy okres.
W dalszym ciągu konferencji wi
ceprezes PZPN, a zarazem przewód
niczący Wydziału Wyszkolenia, No
wak, nakreślił program pracy wy
szkoleniowej.
Po referatach głos zabierali dzień
nikarze, którzy w rzeczowych wy
wodach poruszali najaktualniejsze
bolączki 1 zagadnienia sportu pił
karskiego, wskazując zarazem ewentuelne drogi do poprawy jego
poziomu.

Szczegółowe sprawozdanie z tej
konferencji zamieścimy w najbliż
szym numerze „Sportu i Wczasów“.
<k)

BOSTON (ob. wł.). Na między
narodowych zawodach w hali kry
tej Richards uzyskał w skoku o
tyczce 4.47 m. Drugim miejscem
podzielili się Montgomery, Har
wood, Ulvestad, osiągając wyso
kość 4.42 ni, Skok wzwyż wygrał
Heinzman 2 m, 2) Philipps 198 cm.
Na tych samych zawodach prze
bywający w Ameryce zawodnicy
szwedzcy osiągnęli dalsze sukcesy
W biegli na 1.000 yardów (910 m)
zwyciężył Bengtsson 2.14,5 min.,
o metr przed Amerykaninem Dianettim. Zwycięzca olimpijski na
800 m Whitfield zrezygnował z
biegu, gdy Bengtsson objął pro
wadzenie. Bieg na 2 mile (3.218 m)
wygrał Ahlden 9.03,2 min. Dru
gim był Amerykanin Wilt.

"I""*

Skocznia w Wiśle

Odmienny głos

Technika,

decydują

o

,07 tytułach na temat nowoczesnej techniki zjazdowej
Z. Bielczyka o francuskiej ..madzie“ i radzieckiego trenera
Rostowcewa, zamieszczamy z kolei trzeci głos tv tej sprawie,
tym razem austriacki, który z gruntu inaczej podchodzi do
zagadnień nowych zdobyczy technicznych w narciarstwie
zjazdowym, niż się to na ogół u nas sądzi. Głos ten podajemy za czasopismem wiedeńskim „Sport Schau“.
Z chwilą gdy alpejska sokoła
W 1938 r. skład państw pczzduzjazdowa poczęła przyswajać so- jących w alpejskim stylu zjazdoke nowe doświadczenia, wybu-,wym t j. Austria. Szwajcaria i
chła^ wojna, która przekreśliła ■ Niemcy, powiększył się o nowego
możliwość porównania poszczę, konkurenta, a mianowicie Frań.
górnych stylów w skali między- cję. Kilku zawodników z północ.
narodowej, tamując tym samym
dalszy rozwój techniki zjazćto. W,s,,.
, . . . ..
wej. Sądzono wówczas, iż osią
gnięto już taki wysoki poziom że
poprawa wyników zależeć, może
tylko od udoskonalenia sprzętu,
silnej konkurencji, ściśle nauko
wego treningu i podwyższenia mo
ralnych walorów zawodnika.

Uczeń

i

talent

temperament

sukcesach

jest typowym przykładem pomie
szania pojęć. Kilku czołowych
narciarzy
francuskich hołduje
pewnemu określonemu stylowi
zjazdowemu, którego wykładnią
jest tzw. „ruada“ (podnoszenie ty
łów nart przy zwrotach). Niepo
dobna zaprzeczyć, że każdy z nich'
dysponuje tak samo obszernym
repertuarem techniki alpejskiej,
jak czołowi zjazdowcy austriaccy,
szwajcarscy, czy też innych naro
dowości. Również i inni zjazdow-

najlepszym

bokserem

Opola

OPOLE. (em) Sport pięściarski
Opola skoncentrowany w trzech klu
bach: BZKS Odra, KS ZZK Leopolia
i RiKS TOR Lwowianka, posiadając
licznych zwolenników rozwija się po
myślnie
Z trzech wymienionych wyżej dru
żyn walczących o mistrzostwo klasy
B Śląskiego OZB. na pierwszy' plan
wysuwa się zespół Odry, a w niej
najlepszy pięściarz Opola — Gądek
Adam (waga półciężka).
Gadek liczy obecnie 20 lat, uczeń
liceum, Pierwsze swe kroki bokser
skie stawiał w marcu 1947 r. z chwi
lą utworzenia sekcji bokserskiej
Odry. Szkolony przez trenera Leopoi
da Michnie wieża, doszedł szybko do
dobrego poziomu'.
W swej krótkiej karierze bokser
skiej ze stoczonych przeszło 40 walk,
wyszedł w większości Zwycięzcą, sze
reg razy nokautując swych prze
ciwników.
W walkach o mistrzostwo nie do
znał dotychczas żadnej porażki, a w
spotkaniach towarzyskich poszczycić
6ię może wygranymi z następujący
mi rutynowanymi przeciwnikami.
Dwukrotny remis z Urbaniakiem
(Baildon Katowice), remis i zwy
cięstwo przez teehn. k. o. z Drab-

kowsłdm (Budowlani Warszawa),
zwycięstwo nad Wajsem (Baildon
Katowice).
zwycięstwo
przez
techn. k. o. ze Szatkowskim (Czę
stochowa).
Gądek kilkakrotnie reprezentował
barwy Śląska Górnego i Opolszczy
zny. Reprezentował on również Bu
dowlanych ze Śląska na Igrzyskach
Związków Zawodowych w Warsza
wie w sierpniu 1948 r.
Na liście najlepszych pięściarzy
Śląska ustalonej, przez kapitana spor
etowego Sl. OZB Ćwiklińskiego na
miesiąc grudzień uh. r. figuruje w
swej kategorii na piątym miejscu za
Pater okiem (Slavia Ruda), Urbania
kiem, Boturem (Ruch Chorzów) 1 Do
bjją (BBTS Bielsko), z Dobija do
tychczas nie walczył.
Gądika cechuje przy dobrych wa
runkach fizycznych duże zaawanso
wanie techniczni, dobry refleks, silny ćiios i Żn£ćzna odpprność na ctosjL tiłzy słabo jeszcze rozwiniętej
Przy dalszym starannym szkoleniu
i nabyciu większej rutyny, może on
. »tać się wkrótce jednym z czołowych
riaszych pięściarzy.

OreiUer — Francja, mistrz olimpijski w biegu zjazdowym

nych Wioch stało na czele elity
pozostałych narodów, a sp >radyczne sukcesy zawodników Sitandynawskich, zapisać należało raczej
na konto postępów poczynionych
w alpejskiej szkole zjazdowej w
Europie środkowej, a nie na pół
nocy. Jeśli chodzi o Amerykanów
— to czynili oni wtedy pierwsze
nieśmiałe kroki w alpejskiej tech
nice zjazdowej.
Kilka lat po wielkiej przerwie
stoimy znowu w obliczu zupełnie
zmienionej sytuacji. Wydaje się,
że technika posunęła się naprzód
tak jak gdyby w ogóle nie było
wojny. Poziom wyników tech
nicznych wzrósł niezmiernie, jak
również powiększyła się bardzo
ilość czołowych zjazdowców, mi
mo że podstawowe zasady techni
ki nie uległy żadnym istotnym
zmianom.
Nowe wyniki rekordowe osią
gnięte przez znacznie rozszerzoną
klasę czołowych zawodników, spo
tęgowana ambicja sportowa wśród
przodujących w alpejskiej szkole
zjazdowej narodowości, przede
wszystkim jednak dążenie do zdy
stansowania konkurentów przez
stosowanie
pewnych ulepszeń
technicznych, mogły tu i ówdzie
dać asumpt do przypuszczenia, że
szkoła alpejska przeszła na nową
technikę zjazdową, górującą o
niebo nad dotychczasową.
Zainteresowane koła zdają so
bie jednak coraz lepiej z tego
sprawę, że mniemanie takie jest
nieścisłe. Trzeba stwierdzić, że
szkoła alpejska trzyma się nadal
międzynarodowej techniki zjazdo
wej .; jest, bardzo wątpliwe, czy
może ona ulec bardziej istotnym
zmianom. Wśród czołowej klasy
międzynarodowej mogą zachodzić
tylko różnice w indywidualnym
stylu zjazdowym (częstokroć uwa
żane za nową szkołę), nigdy jed
nak nie będą to zmiany natury
zasadniczej. Możliwość dokonania
porównań w czasie ostatnich olitn
pijskich igrzysk zimowych po
twierdziła to twierdzenie.
• Metoda francuska zachwalana
przez pewien okres czasu jako
nowa „ewangelia" zjazdowców

cy opanowali „ruadę" jak Fran
cuzi i stosują ją wszędzie tam,
gdzie jest ona wskazana. Że niektórzy z nich dają jej pierwszeń
stwo, inni zaś stosują ją tylko spo
radycznie, stanowi to część indy
widualnych różnic. Również do
brze można byłoby mówić o Szwaj
carskiej, czy też austriackiej tech
nice zjazdowej, gdyby chciało się
tym sposobem określić indywi
dualny styl zjazdowy tego czy
owego „asa“ jednego z tych
państw.
Powody, że tak wybitnie „naro
dowy“ styl zjazdowy nie wystę
puje nagminnie w Szwajcarii czy
też Austrii są dwojakiego rodza
ju. Przede wszystkim czołowe kia-

Na
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Skocznia w Wiśle-Gtębcach odbudowana bezpośrednio po wojnie, na
której odbył się ostatni konkurs skoków o mistrzostwo okręgu
Fot. K. Karabasz

MOSKWA, (tel.) W Związku
Radzieckim rozpoczęto drugą run
dę rozgrywek hokejowych. Leader
tabeli ODKA łatwo pokonał Dzier
żyniec z Czelabińska 4:0, a Spar
tak niespodziewanie moskiewskie
Dynamo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).
W tabeli prowadzi ODKA, któ
ry ma 19 pkt. na 20 możliwych
przed WWS. Trzecie miejsce zaj
muje drużyna „Skrzydła Sowie
tów“. Czwarte dopiero Dynamo
Moskwa.

mistrzostwach

WISŁA jest piękne latem, ale
bodaj ,jeszcze piękniejsza w zimie,
o ile oczywiście diopiśze pogoda.
Niestety nie dopisała ona w pier
wszym drutu Narciarskich Mistrziostw Okręgu . Śląskiego, kiedy
to zadymka śnieżna przysłoniła
wszystko. Trudne więc zadanie
mieli zawodnicy. W rezultacie na
88 startujących do mety doszło za
ledwie 55. Najbardziej odporne na
śnieżycę okazały się panie, z któ
rych raa 13 startujących tylko 3 nie
ukończyły biegu.
Pewnego rodzaju niespodzianką
w biegu seniorów na tr. 16 km by
ło zwycięstwo HoHefcsy, jak rów
nież drugie miejsce Juraaifca. W
wielu wypadkach poważną rolę odegrały smary, .< których to wię
kszość zawodników nie zdążyła do
pasować dio zmienionych warun
ków śnieżnych.
Bardzo ładnie spisały się junior
ki, tj. dziewczęta w wieku 13—18
lat, nie wiele ustępując starszym,
koleżankom. Trzeba tu jeszcze za
znaczyć, że to w ogóle po raz pier
wszy wprowadzono tego rodzaju
konkurencję kobiecą do Mistrzostw
Okręgu.
W drugim dniu aura dopisała.
Nad stocznią w Łalbajowie poja
wiły się rozkrzyżowane sylwetki

«Mowt (Aocekowie pobcy M Krokwi. Z kMWf Dowie! ßqMeh*M, z

sy zjazdowców — a co zatem
idzie i indywidualne różnice —
są o wiele liczniejsze w tych kra
jach niż we Francji. Powtóre prze
waża tam ogólna tendencja do
rozwijania stylu indywidualnego,
w przeciwieństwie do francuskiej
metody szkolenia, która 'usiłuje
narzucić indywidualną technikę
kilku czołowych zjazdowców po
zostałym zawodnikom.
Nolens volens poruszyliśmy w
naszych rozważaniach znaczenie
temperamentu i pewnych cech
narodowych dla osiągnięcia suk
cesów w przyszłych rozgrywkach
o supremację w szkole alpejskiej.
Ze zdziwieniem konstatujemy,
że Francuzi, którzy są wybitnymi
indywidualistami, opowiedzieli się
za wprowadzeniem jak najdalej
jednolitego stylu zjazdowego. —
Przyznać trzeba, iż niektórzy czo
łowi zjazdowcy francuscy osią
gnęli wielkie sukcesy w tym sty
lu. Z drugiej jednak strony po
nieśli oni szereg porażek ze zja
zdowcami innych narodowości,
hołdującymi własnemu indywi
dualnemu stylowi. Nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że wśród
20 adeptów szkolonych według
ścisłego planu nauczania znajdzie
się zawsze kilku, u których styl
indywidualny leży „we krwi" i że
przy stosowaniu go osiągną oni
szczytowe rezultaty. Należy wąt
pić, czy francuska metoda szkole
nia potrafi lepiej wykorzystać ta
lenty niż austriacka względnie
szwajcarska. Metody te cechuje
przede wszystkim wielki „luz“ ja
ki pozostawia się adeptom dla wy
robienia sobie stylu indywidual
nego.
Na zakończenie podkreślić na
leży, że poza absolutnym opano
waniem ogólnie przyjętych zasad
nowoczesnej alpejskiej techniki
zjazdowej, stosowaniem znanych
powszechnie ulepszeń sprzętu, ma
jących na celu zwiększenie szyb
kości zjazdowej i ulepszeniem
tras zjazdowych, o przyszłych
sukcesach na międzynarodowych
trasach zjazdowych decydować
będą przede wszystkim walory
osobiste i... temperament naro
dowy. (WK)

Śląska

W hokeju rosyjskim 64 druży
ny rozpoczęły rozgrywki, po spot
kaniach eliminacyjnych do finału
zakwalifikowało się 16 drużyn,
gdzie kandydatem na mistrza jest
moskiewskie Dynamo, mające
w swych szeregach trenera pił
karskiego Jakuszyna. Niespodzie
wanie
wyeliminowany
został
mistrz z roku ubiegłego Torpedo
przez drużynę Budowlaną Metra
moskiewskiego.

w

Wiśle.

JAN HAKATYK startuje już 22
lata. Zaczął, kiedy miał lat 12.
Trzeba mieć naprawdę zacięcie i
dużo dobrych chęci, żeby po tyłu
latach startów brać Udział w czyn-'
nym życiu sportowym. Heretyk
jest równocześnie instruktorem w.
f. w Szczyrku, co w praktyce Naj
muje mu każdą wolną chwilę. Ale
zawsze jakoś znajdzie trochę czasu
,.na deski", i kiedy przychodzą za
wody, stertuje.
*
*
*
BURMISTRZ WISŁY mgr. Nieniewski jest protektorem j współ
organizatorem wszelkich imprez
sportowych. Z tegorocznych mis
trzostw jest bardzo zadowolony.
Narzeka tylko na brak poważniej
szy ch zawodów, jakich zorganizo
wania bez wątpienie mogłaby się
podjąć Wisła w bieżącym sezonie.
„Warunki dla sprawnej1 orgeniziacji technicznej jak i kwatery ma
my w zupełności dostateczne —
mówi mgr. Nieniewsfci, — mało tył
ko o nas pamiętają czynniki de
cydujące w tych sprawach“.
Organizacja zawodów, trzeba
.przyznać, była bardizio dobra. Tak
punktualność, jak i techniczna ob
sługa zawodów zdały egzamin z wy
niklem dodatnim. Także informowanie publiczności było zadawalar
K. Karabasz.

Najmłodsi skoczkmjńe śląscy. Od lewej: Jan Krupa, Jan
i Józef Huczek wszyscy członkowie KM Szczyrk
Fot. K. Karabas!
skoczków. Pnzed południem skakali chodzą do 7 klasy. Cała trójka to
kombinatorzy. Czołówkę ich poikry skoczkowie. Huczek ma na swoim
wa się zresztą zasadniczo z azotów „koncie“, skok 34-metrowy na skocz
ką skoczków konkursu otwartego, ni w Szczyrku. Na młodzieżowych
a więc: Tajner, Raszka, Wieczorek, zawodach w Zakopanym' w roku
Węginzynkiewica, Heratyk i Pros. uh. zajął piąte miejsce. Krupa sko
Skakali ostrożnie.
czyi na odbywających się mistrzo
W skokach otwartych pierwsza stwach 39 m, Maślanka skakał w
szóstka jest już w tej chwili bar granicach 34 m.
dzo wyrównana, chociaż najlep
szym jest bezsprzecznie Tajner L.
prtaede wszystkim stylowo. Zaraz
po nim następują Bros i Raszka,
wyprzedzaj ąey Wieczorka i Kozdrunia czy Haraityka. Wieczorek
miał wprawdzie nejdłużsęy skok
dnia — 49 m, stylowo jednak nie
zachwycił.
*
*
ORGANIZATOREM mistrzostw.
obok cieszyńskiej Watry był Lu
dowy Klub Spon^owy — Barania
Wiata. LKS Barania, to do niedaw
na jeszcze SKN. Z klubu tego wy
srali tacy narciarze, jak Legierski
— wicemistrz Węgier w r. 1934,
mistrz żupy morawskiej, Czepczor
— wicemistrz Polski na 1.8 km w
1937 roku. Fiedor. Ur bo czka, Siko
rę i wielu innych.
*
*
*
JOZEF HUCZEK me 14 lat i cho
dzi do 6-tej klasy szkoły podstawo
wej. Dwaj jego koledzy, Jan Ma Dziewczęta z Gdańska na kursie narciarskim w Wiśle. Piszemy »
na sir. 5 w dodatku „Szkoła ma głos"
ślanka i Jam Krupa meją po 15 i
Mm

K*
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Najbliższe

imprezy

sportowe
Rewia

I

owo

W STOLICY: międzynarodowe zawo
dy gimnastyczne Polska — Czecho
słowacja. mecz ligi koszykowej
AZS — ZZK oraz w dniu 2.2 spot
kanie ligi koszykowej, AZS — AZS
Kraków.
KRAKOWIE: półfinały mistrzostw
Polski w siatkówce męskiej grupy
II. mecz ligi koszykowej Wisla —
TUR Łódź oraz w dniu 2 lutego
międzyokręgowe zawody zapaśni
cze Kraków — Warszawa.
w ŁODZI: towarzyskie zawody bo
kserskie ŁKS — Gwardia Gdańsk,
mecz pływacki Łódź — Katowice
oraz w dniu 2 lutego zawody Ligi
koszykowej TUR — YMCA.
W ZAKOPANEM: mistrzostwa nar
ciarskie juniorów Polski i jubileusz
30-lecia PZN.
W KkYNJCY: zawody hokejowe o
wejście do Ligi KTH — Siemianowiczanka oraz zawody narciarskie.
W KARPACZU: mistrzostwo narciar
skie juniorów ZMP. oraz mistrzomecz ligi koszykowej Zgoda — WiW BYDGOSZCZY: w dniu 2 lutego
miedzy okręgowe zawody bokser
skie Pomorze — .Wybrzeże.
W SZCZECINIE: w dniu 2 lutego mię
dzyókręgowe zawody bokserskie
Szczecin — Łódź.
W POZNANIU: yir dniu 2 lutego zawo
dy ligi koszykowej Warta — ZZK
Poznań.
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE: zawody
narciarskie.
W OLSZTYNIE: narciarski bieg pod
nazwą Grunwald.
W CZĘSTOCHOWIE: półfinały mistrzostw Polski w siatkówce męsklej grupy I.
W LEŚNEJ DOLNEJ: graniczne
w'Oidy narciarskie.

W KATOWICACH: w dniu i lutego W HELSINKACH: międzynarodowy
mecz bokserski ZZ Finlandia —
mecz liki koszykowej Zgoda — WlPolska.
w Świętochłowicach: towarzy W SPINDLEROWYM MŁYNIE: aka
demickie mistrzostwa świata.
skie zawody bokserskie Zryw —
W MEDIOLANIE: mistrzostwa Euro
Raków Częstochowa (2. II. 49).
py w jaździe figurowej pań i pa
W GOLESZOWIE: kombinacja kla
syczna o puchar im. Kalety.
nów.

na lodzie
Ruchliwa Sekcja Łyżwiar
ska ZKSM Baildon, po od
niesieniu sukcesów na Mi
strzostwach Polski w Kairpaozu przystąpiła do oprą-,
cowa/nia rewii na lodzie,
której wystawienie nastąpi
2 lutego br. na lodowisku
w Katowicach przy ul. Ban
kowej.

• Austriacy do
• Bradl nie mógł startować na
Z Opolszczyzny
szli do przekona
Olimpiadzie w Szwajcarii■, star
nia, że najlepszym
tuje więc obecnie we Włoszech,
wzorem sportowe
O Ostatnio zasilił szeregi beniamin O Na ostatnio odbytym walnym
gdzie przebywa jako trener wło
ka ligi państwowej GZKS Szombierki zgromadzeniu Opolskiego OZPN wrę
go totalizatora jest
ski. Wygrał on konkurs skoków
Burdą
z Concordii Zabrze, który wy czono dyplomy uznania dla wszyst
totalizator węgier
w Clavio, osiągając długości:
stąpił na środku ataku
kich klubów, które w sezonie 1947/4«
ski. Przysłali oni
35,38 i 41 m.
O W Chruszczowie z ramienia Zw. zdobyły tytuły mistrzowskie w swych
Zaw. Górników, oddział w Bytomiu, grupach.
też swoich przed
Rewią tego rodzaju może w
• Hokeiści austriaccy, którzy
zorganizował 7-dniowy obóz treningo O Czołowy piłkarz Pogoni Prudnik
stawicieli na Wę
wy dla piłkarzy zrzeszonych w gór Firlewicz, występujący na pozycji pra
tej chwili wystawić jedynie
jak wiadomo na Olimpiadzie w
gry, gdzie studiu
niczych
klubach
Opolszczyzny.
Tre

we
go
łącznika
uległ
nieszczęśliwemu
Śląsk. Dysponuje on bo
St. Moritz przegrali z Polską i uningi prowadzi Żgol były czołowy za wypadkowi, łamiąc rękę i nogę.
ją organizację tej
wiem największą w Polsce
plasowali się w końcowej klasy
wodnik Śląska Świętochłowice.
O Reprezentacyjny napastnik Gru
loterii, aby ją po
O HKS Łabędy B klasowy zespół ner - Gronowski z Piasta gliwickiego
ilością dobrych łyżwiarzy.
fikacji za nami, do tegorocznych
tem
wprowadzić
piłkarski przystąpił już do treningów, wyjechał do Gdańska, gdzie osiedlił
mistrzostw świata w Sztokholmie
które prowadzi Klech z Śląska Święto się na stałe i prawdopodobnie zasili
we Wiedniu.
Dwa lata temu rewia na
przygotowali się bardzo staran
chłowice.
szeregi Migowego zespołu Gedanii
lodzie odbyła się w Siemia
O W Gliwicach toczą się rozmowy Gdańsk.
• W Finlandii zakomunikowa nie. W tych dniach wyjeżdżają
¡pomiędzy przedstawicielami klubów O Na mistrzostwach Zw. Zaw. Bu
nowicach, powtórzono ją
no, że Olimpiada w roku 1952 w oni do Szwecji, gdzie będą prze
należących do Zw. Zaw. Metalowców, dowlanych -w tenisie stołowym, które
następnie w
Katowicach
Helsinkach odbędzie się między bywać w małej miejscowości dla
a znajdujących się na terenie Gliwic: odbędą się w Grodźcu, tytułu mistrz o
przy dużej frekwencji pu~
Piasta. Huty Gliwice i PZS w celu w ski ego bronić będzie zespół BZKS
19 lipca a 3 sierpnia. W stosunku zaaklimatyzowania się.
połączenia w jeden przyjmując na Dvnas Gliwice.
Obecna rewia
blicznośd.
do poprzednich Igrzysk będzie
zwę ZS Metal Gliwice.
O W Chruszczowie w dniu 30. I br.
• Francuscy lekkoatleci biega
zapowiada się imponująco.
więc pewna zmiana, tamte orga
odbędzie
się
w
świetlicy
Zw.
Zaw.
Wezmą w niej udział czonizowano bowiem każdorazowo ją przęz całą zimę na przełaj.
Górn. walne zebranie klubu GZKS
Iową łyżwiarze ZKSM Bail
Szombierki.
Od ostatnich dni lipca przez pier Ostatnio Pujazon wygrał taki
bieg na 9 km w miejscowości
don oraz duża ilość naryb
wszą dekadę sierpnia.
Ciekawostki
ku, który zapowiada się o© W kilku stolicach znowu się Chartas w czasie 30.14 min. ■
Czy nastąpi połączenie?
becnie b. dobrze.
AGO
mówi o wznowieniu rozgrywek
Zagłębia
piłkarskich o puchar Środkowej
Program ream jest bar
KIELCE. (CM.) Obecnie roz
Europy. Niektórzy dygnitarze z
dzo urozmaicony; przewi
$
Najsilniejszą
sekcją
lekkoatle

patrywany
jest
projekt
zniesie

międzynarodowego footbalu usi Huta „Zabrze“ protestuje tyczną na terenie Zagłębia jest Włók,
duje oprócz tańców zesponia Częstochowskiego Okr. Zw.
łują przy tym prowadzić swoją
niarz Sosnowiec. Przeprowadza on sy
' ławych, również numery
Piłki
Nożnej
j
Radomskiego
Pod.
politykę. Włoscy i austriaccy dzia
sterna tyczne treningi w nowo wybpdo
wanej hali gimnastycznej w dawn.
okręgu Zw. Piłki Nożnej w celu < í solowe oraz humorystyczne.
łącze chcieliby z rozgrywek wy
Rewia potrwa około dwóch
8 16 91:35 Ujeżdżalni znajdującej się na terenie
KATOWICE. Według wia Unśa Sosnowiec
włączenia klubów piłkarskich do
eliminować Węgry i Czechosło domości otrzymanych od prezesa Poionia Bytom
godzin. Jeśli tylko pogoda
8 13 93:53 Włókienniczych Zakładów Nr 7 w So
Kieleckiego
OZPN.
snowcu.
wację. Wciągają na to miejsce Huty Zabrze, ob. Kaczmarczyka, Lwowian-ka. Lwów
nie spłata figla, publiczność
10 83:35 . # Gimn. Staszica gościło w Bielsku,
Podobnie
przedstawia
się
spra

Szwedów i drużyny państw za Huta Zabrze wniosła protest od Brynica Czeladź
Śląska będzie miała moź'
9 10 86:56 gdzie rozegrało towarzyskie spotka
wa Częstochowskiego Okr. Zw.
chodnich. Działacze ci zapomina przegranego meczu pięściarskiego Zryw Ib Swiętochł. 9
» 83:49 nie ping-pongowe z tamtejszym HKS
ność oglądać na. lodzie efek
Bokserskiego,
który
ma
być
ją jednak, że to już nie będzie (7:9) z Paławagiem, rozegranego Siemianowiczanka Ib 9
Bielsko, które zakończyło się porażką
tourne widowisko.
« 43:97 gimnazjalistów
3:6. Punkty dla HKS
włączony do nowopowstałego
puchar środkowo-europejski. Wła w ramach rozgrywek o wejście Wyzwolenie Michałk. 9
4 73:78 zdobyli: Paszek. Zasad-a
~
.
..........
i
Rybiński
Opracowanie rewii apoKieleckiego Okr. Zw. Bokser
ściwie w tym stanie rzeczy moż
Kopalnia Katowice
9
7:137 ho 2, dla Staszica mistrz Śląska junio0
skiego, do którego weszłyby
na by zorganizować rozgrywki o do ligi w dniu 23 bm. W spotka,
pów Majewski II 3.
ożywa w rękach znanego
niu tym bowiem w wadze lekkiej
GRUPA IV
I # W Czeladzi za pośrednictwem
puchar gen. Franco!
kluby pięściarskie Kielc, Często
działacza sportu łyżwiar
walczył w szeregach Pafawagu ZZK Katowice
Huta
___ Zabrze lb fcZG prowadzone są rozmowy pomięchowy i Radomia. Powyższy
skiego p. Lubiny.
• Mecz piłkarski Kraków — zawodnik Szczepan, który 16 bm. 16:0; Gwardia Racibórz — Concbrdia |izy członkami za-rządów klubów
3
_ .. . połącze,
projekt ma duże szanse reali
Sile- iŁCKiS i Brynicy w sprawie
' ‘ Zabrze
Btno projektowany jest przez na meczu Pafawag — Zryw Łódź Knurów "16:0; Górnik
lii,a się w jeden GZKS Górnik, który
zacji.
Czechów na 10 kwietnia w Brnie. został już w I rundzie znokauto- sia Rybnik 14:2.
y
nadchodzących
mistrzostwach
był

8 16 99:25 by jednym z najpoważniejszych kan
Na wszelki jednak wypadek, gdy wany i wobec tego nie mógł wy. 5525K Katowice
7 12 94:18 dydatów do tytułu mistrzowskiego.
by Polacy z jakichkolwiek powo stąpić do walki przeciw Piegzie Górnik Zabrze
Na terenie Sosnowca oprócz, sek
Wykaz skoczni narciarskich
Silesia Rybnik
11 76:64
dów nie mogli skorzystać z tego (Huta Zabrze).
hokejowej Unii, dużą żywotność
Gwardia Racibórz
9 10 87:55 cji
terminu, Czesi rezerwują sobie
wykazuje
w
bieżącym
sezonie
zimo

7
Protest ten ma wielkie szanse Concordia Knurów
7 61:51 wym młoda drużyna ZMP, która ro
reprezentację Budapesztu, dla
Górna granica skoków
S
2 25:55 zegrała szereg spotkań hokejowych
której przewidziano jeszcze ter powodzenia, gdyż, jak wiadomo, Piast Gliwice
in. również z ligową Siłą Gi»zo
1. Zakopane odremontowana duża, skocznia na Krokwi 75 — 90 m
6
2 20:76 m.
min na. 5 maja. Tak przynaj zawodnik, który przegrał przez Siła Bytom
wie c.
2. Zakopane .odremontowana mała skocznia na Krokwi 49 — 48 m
9
0 11:131
k. o„ nie może walczyć w okresie Huta Zabrze Ib
RKS Sarmacja Będzin wybrała
mniej donosi prasa, brneńska.
3. Karpacz nowowybudowana.
80 — 7» m
nowy zarząd klubu, a obecnie stara
czterech tygodni.
GRUPA
• Czechosłowaccy działacze
4. Krynica nowowybudowana.
37 — 44 m
się o przyłączenie do Kabíowní w Bę
Mikulczyce
Mamy nadzieję, że Wydział ZZK Rybnik — Górnik
dzinie.
sportowi są na terenie międzyna
5. Sucha nowowybudowana
25,5 — 30 m
9:7; Metalowiec Mikołów — Gwardia $ Sekbja bokserska Unii Sosnowiec
rodowym niezwykle aktywni. ^portowy PZB zweryfikuje na ko Katowice 10:6; Sparta Bobrek—BBTS jest
6. IWoniez nowowybudowana
43 — 50 m
najpoważniejszym
kandydatem
Ostatnio podaliśmy, że na kon rzyść Huty Zabrze tę walkę, gdyż Ib Bielsko 16:0; Naprzód Radzionków do tytułu mistrzowskiego w śląskiej
7. Wisła-Malinka nowowybudowana,
65 — 75 m
ki. B a zarazem do zaawansowania
gres FIS w Oslo występują z re nie będzie chciał chyba łamać — AKS Niwka 11:6.
8. Wisła - Łabajów nowowybudowana
45 — 54 m
do
najwyższej
na
Śląsku
ki.
A.
13
82:30
ZZK
Rybnik
własnych
uchwał.
wolucyjnym wnioskiem zorgani
9. Żywiec w budowie
30 — 36 m
# Bańczyk z Czarnych Sosnowiec
10
Sparta
Bobrek
6
60:27
zowania odrębnego Komitetu Olim
30 — 35. fn
otrzymaniu zwolnienia ze swego 10. Szczawnica w budowie
6 10 70:40 po
Górnik Mikulczyce
klubu powrócił do Katowic, zasilając 11. Nowy Sącz w budowie
Bokserska
pijskiego dla spraw Igrzysk Zi
32,5 — 38 m
53:43
II
ligowy
zespół
Ba
i
Ido
nu.
8
Naprzód
Radzionków
60 — 65 m
mowych. Mię
kop. Mieehowice starają lis. Szczyrk w przebudowie
AKS Niwka
6 58:38 się$ oSzachiści
6
B-klasa Śląska
przyłączenie do Płomienia Milo
dzynarodowy
W projekcie znajdują się dalsze skocznie, w Zwardoniu, Rabce,
48:46
Metalowiec
Mikołów
6
5
wi ce gdzie powiększyliby ilość sekcji.
Komitet Olim
7
2 34:76 Obecnie należy ona do jednych z naj Nowym Targu oraz około 40 małych skoczni treningowych w całej
Gwardia Katowice
pijski złożony
Polsce.
silniejszych
w Zagłębiu.
11:99
BBTS Ib Bielsko
7
0
wyłącznie z KATOWICE. W roz^rywkach o dru
przedstawicie żynowe mistrzostwo Śląska kl. B uzy
............
.... i - jj. —i mii™* , i..ji ... u
li sportów let skano wyniki:
0 puchar Sadłowskisgo
\
GRUPA I
nich,
knoci
i* »«ere a m
bowiem
na Budowlani Bytom.— ZZK Opole 8:8;
16:0; KATOWICE. Przy udziale 10 delega
każdej Olimpiadzie Zimowej w Azoty Chorzów — Slavia Ib IbRuda
14:2.
tów odbyło się w Domu Kultury w
sposób wprost nieprawdopodobny. Naprzód iJpiny — Lechia
7 13 82:30 Katowicach losowanie tegorocznych
Budowlani Bytom
Obecnie Czechosłowacy wzięli Z&K
Leopolia Opole • 8 12 95:33 rozgrywek pięściarskich o puchar
pod obstrzał sprawę sędziowania Naprzód Lipiny
8 12 94:40 przechodni prezesa honorowego H.
*- 8
6 «2:60 Sadłowskiego. Regulamin rozgrywek
punktowego w łyżwiarstwie figu Azoty Chorzów
6 34:72 został zmieniony, przy czym inowaTb Mysłowice
rowym. Przepisy o sędziowaniu Lechia
29:59 cją jest dopuszczenie klubów ślą # Prezes Sl. O-ZB Zaipłatka otrzy A Centralny Zw. Zaw. Metalowców NOWE WŁADZE BZKS CHROBRY
fi
Kopalnia Katowice
są tworu angielskiego i zgodnie Slavia Ib Ruda
kl. B. Na 50 zaproszonych klu
8
od Międzynarodowego Komitetu otrzymał z OKZZ subwencję w wyso Nowowybrany zarząd BZKS Chro
V 18:110 skiej
bów w Sl. OZB tylko 10 z nich zapo mał
z duchem konserwatyzmu nic w
Olimpijskiego jako członek Komisji kości 6 milionów zł. na budowę sali bry Groszo'wice ukonstytuował się na
wiedziało
swój
udział.
Mistrz
Śląska
GRUPA
II
Odwoławczej
ostatniej Olimpiady dy- gimnastycznej w Rybniku.
stępująco: prezes — Pyzalski wicenich od lat nie poprawiono, choć
ZKSM Batory ze względu na roz -plom pamiątkowy.
Pogoń Prudnik —-Kopalnia Jadwiga grywki
* Zw. Zaw. Prac. Spółdzielczych prezes — Holaj; (Sekretarz — Zawi=
— .
postęp w dziedzinie łyżwiarstwa 10:6,
o
wejście
do
ligi
udziału
nie
Zryw III — Buch Chorzów 0:16. b i er ze w spotkaniach- o puchar Sa * Walne zebranie sekcji piłki ręcznej (Oddział Katowice przy klubie Tęczja) sit owsiki, skarbnik — Pilarski; gospo
figurowego jest poważny. Otóż Ruch Chorzów X
9 tt 113:27 dłowskiego.
zwołuje
na
dzień
27
bm.
doroczne
wal
darz
—
Michalak;
kierownicy
sekcji:
Pogoni Katowice dokonało wyboru ne zebranie, które odbędzie się w sali szczypiorniaka — Adamski, piłkarśk.
13 90:38 Drogą losowania cztery kluby ślą nowych
czterej działacze czechosłowaccy, Odra Opole
władz. Prezesem został tPhry- Miejskiego Komitetu PZPR w Kato — Przybyła, lekkoatlet. -- Hirsz.
8 11 75:53 skiej
Szopienice
ki.
A
zostały
rozstawione:
■nowiciz,
wiceprezesem Tkocz, kapita wicach.
mianowicie dr Hainz, Vosolsobe, ZKSM
7 57:83 ZKSM Pokój 'Nowy Bytom, Slavia Ru nem Kluk
Pogoń Prudnik
o w ski. sekretarzem Grusz *
inż. Hasenoehrl i Suk wypraco ZKSM Pokój N. Bytom
53:85 da, Huta Zabrze i ZKSM Baildon Ka ka. Na zebraniu
prowadzi
pertrak
tym wręczono gra tacje z OZKSS
s 46:46 towice. Rozgrywki odbędą się w czom I drużyny sekcji
związkiem krakowskim w sp-ra
wali projekt nowego sposobu sę ZKSM Batory Chorzów fi
szcżypiornia- wie rozegrania
4
35:61
Zryw
III
Swiętoch).
zawodów
międzyokrędziowania, który by odpowiadał Kopalnia Biskupice
dwóch grupach w każdej po pięć klu ka nadesłane odznaki Csepla węgier go'wych w szczypiorniaku Śląsk —
8
3 31:93 bów.
przy czym obowiązywać będzie skiego.
dzisiejszemu duchowi i dzisiej
ROTHOLC
Kraków.
HI
system
punktowy (mecz i rewanż).
GRUPA
* GZKS Kopalnia Katowice (sekcja
szym potrzebom.. Projekt jest re
Mistrzowie
grup spotkają się w spot * Mistrz Polski wagi lekkiej Rodak pięściarska)
Eminencja
L
wo
wianka
—
Kopa
Ini
a
została
przez
Sl.
OZB
wolucyjny, a przy tym przemy Katowice 16:0; Wyzwolenie Mfchałko- kaniu finałowym. Pierwsza runda roz nie może przeboleć porażki poniesio zawieszona za niewywiązanie się z wraca na ring'
ślany w szczegółach. W tej chwili wice — Siemianowiczanka Ib 16:9; grywek rozpocznie się 10 lutego. W nej z Debiszem w meczu towarzyskim zobowiązań finansowych.
I walczyć będzie: Pogoń Pr ud z ŁKS w Łodzi. Dlatego też po wielu >k Doroczne zapaśnicze mistrzostwa
dyskutuje się go na terenie mię Krynica Czeladź — Zryw Ib Święto grupie
nik — ZZK Rybnik: ZKSM Pokój — strap i ach Zryw zakontraktował ŁKS sląska
. 10:6.
Wrocław, (ost) R.otholc za
się 5 i 6 lutego w By
dzynarodowym i jak świadczą chłowice
'
Kopalnia Jadwiga. Pauzuje Slavia; w do Świętochłowic na dzień 20 lutego tomiu. odbędą
Organizatorem zawodów bę ofiarował zarządowi Gwiazdy
grupie II Baildon — Gwardia Raci br., w ramach którego dojdzie do dzie Siła.
niektóre głosy, ma on wszelkie •
bórz: Huta Zabrze — ZZK Katowice rewanżowego spotkania Rodak — Dę * Katowicka Tęcza czyni starania pracę nad stworzeniem reprezen
szanse na przyjęcie.
bisz..
(13. II). Pauzuje Piast Gliwice.
KIEDY GRAMY Z CSR
w PZiKiSS, aby półfinałowe stpo>tka tacyjnej ósemki, do której wej
© Pewna maleńka wioska we
W PIŁCE SIATKOWEJ?
nia o mistrzostwo Polski w koszyków dą najlepsi pięściarze żydowscy
ce męskiej, przewidziane na dzień 4 Wrocławia
Flandrii, z której pochodzi słyn
i Łodzi. Rotholc
Ustalone zostały terminy
i 5 marca, odbyły się. w Katowicach.
ny międzynarodowy sędzia belZebranie kieleckiego OZPN
międzypaństwowych spot
* Sekcja szczypt orni a ka katowic przybył już do Wrocławia i
gijski Langenus, jest chyba najkiej Pogoni przystąpiła do zaprawy przeprowadza treningi.
kań pomiędzy Polską ¡ Cze ♦
zimowej, którą przeprowadza znany
bardziej piłkarską
chosłowacją w piłce siatko
zawodnik
la w każdy czwartek
Przypuszczalnie wstąpi on do
dziurą świata. Foot
Kielce. W Domu Kultury ftobcft- się ponownym zwycięstwem zespo o godz. 19 Piechu
wej męskiej i żeńskiej,
w hali Ośrodka WE w Ka Gwiazdy, wracając do klubu,
balem zajmują sie
nie®ej
w
Kielcach
odbyło
się
doirooz
łu
Polonii
12:11
(5:7),
który
tym
sa

towicach.
a mianowicie:
w którego barwach stoczył tyle
tu wszyscy męż
ne-walne zebranie Kieleckiego O- mym wysunął się obecnie zdecy
zespoły, męskie: 26. 2’. br.:
NOWI SĘDZIOWIE PIŁKARSCY
walk w czasie swej kariery pię
czyźni, a przede
kręgowego Związku Piłki Nożnej-. dowanie na pierwsze miejsce.
Polska — Czechosłowacja w
Kolegium
Sędziów
PZPN
mianowa
wszystkim chłop
PZPN reprezentował przybyły z
Mecz był bardzo emocjonujący. to z terenu Śląska Opolskiego sędzia ściarskiej.
Pradze i 27. 2. br.: Warsza
cy. Ponieważ kil
Wairaizsiwy ob. Mellow, OKZZ «b. Po przerwie zespól AZS prowadził mi międzyokręgowymi: Kruczkow
Dziennikarzom Rotholc zapo
wa — Prasa w Pladze;
Skubacza. Rielera, Fereta i wiedział, że sam ukaże się jeszcze
ka rodzin jest bar
zespoły żeńskie: 19. 3. br.: ! Młynarski, WUKF ob. mgr Jawonz- nawet 11:6, ale w końcówce uległ skiego.
Szuberta;
sędziami
rzeczywistymi:
dzo licznych, roz
Poiliondi. Punkty dii a Polonii: Joż- Bielaka, Jałowieckiego. Matom a, Wio na ringu i będzie walczył w w.
Dirtlka.
Pcflska — Czechosłowacja
Po sprawozdaniach prezesa Kiel. nicka i Kameclka ¡po 5, N o wacho- cha. Stachurskiego. Kucińskiego. Wy lekkiej lub piórkowej.
grywane są m. in.
w Pradze i 20. 3. br.: War i
mecze międzyroOZPN ob. BudSki, praew. WGi-D wic® 2, dli« AZS: Wojtyrowsika i leżała, Paldyego. Białka. Ge-mera.
szawa — Praga.
\ wicopretzesa Solldewicze orez ob. Gruszczyńska po 3, Werewsika i Lewickiego, Skawińskiego I Siuw*
dzinne.• Jest też rodzina, której
Dalsze spotkania odbędą
»kiego.
zespół składa się z 11 braci. Drier
TyaniMd-ego (sprawy finaineowe) Czcpkówn« po 2 oraz Węgrzyno
się w kilku miastach cze
Spotkania zespołów bokserskich
ży ona pierwsze miejsce we wsi
rozwinęła się dyskusja na temat wicz 1.
NOWE WŁADZE LWOWIANKI
chosłowackich. Na spotka
o miejsca w lidze zostaną przer
OPOLE
pod tym względem. Ustępuje jej
diziiałatoości
wiedz
Kiel.
OZPN
w
nie Polska — Czechosłowa
wane na tydzień. Ostatnia ruña
W ub. niedzielę odbyto się roczne da odbędzie się 8 lutego, poczem
inna rodzina, w której jest tylko
tub. okresie. Przedetawleiel OKZZ
cja w piłce siatkowej pa
walne
zebranie
TOR
Lwowlanka
Opo

NOWE
WŁADZE
TENISA,
ob.
Młynarski
scharakteryzował
10 braci piłkarzy. Ale i ta daje
Pre- le, na którym po złożeniu sprawozdań zwycięzcy 6 grup, tworzących
nów nagrodę przechodnią
sobie radę i w wypadku ważne
pracę Kieł. OZPN jako wybitnie zes gen. brygady Jarosiewicz, wi- I udzieleniu absolutorium ustępujące pierwszą ligę, rozpoczną walki o
ufundował dyr. GUKF inż.
\
go spotkania funkcję bramkarza
pozytywną. Po dyskusji odbyły się ceprezesi — inż. Olszowski, kpt. mu zarządowi dokonano wyboru no tytuł drużynowego mistrza Polski
T. Kuchar. Nagrodę na spot
władz w składzie:
obejmuje w niej ojciec piłkarzy.
wybory nowych władz Kiel. OZPN. Ztfichowski, sekr. Zawadzki, kie- wych
kanie drużyn żeńskich tifun
Prezes — dr H-ołejko, wiceprezesi — na rok 1949.
.Prezesem zostot Jędireeijezyik, wice równik wyszkolenia — Hebda, dr DublnieWlez. dyr. TOR PIHner.
dować ma Związek CSR.
Obecna przerwa spowodowana
Inż. Kamieniecki, GllWlfiSld
prezesami:
Kowallik, Soiłlkiewicz, członkowie — Słebolepszy, Challer, dyr.
BERNO (Tel.) W dalszym ciągu fina
(PZPR); sekretarz. — Kallczyński; jest wyjazdem czołowych pięścia
GUKF ZMIENIŁ SIE
Batorski. Dwa pozositaiłe miejsca Majewski, Onim Iraki oraz przed skarbnik
łowych rozgrywek w hokeju na lo
— Chamulak; gospodarz. — rzy do Finlandii, gdzie jako re
DZIBĘ.
dzie o mistrzostwo Szwajcarii były
wiceprezesów zastały zarezerwo-we stawiciele ZMP i ZZ. .Równocześ Zawadzki: przewodn. komisji rewizyj prezentacja Związków Zawodo
następujące wyniki A ros a —- rIC
Biura
Głównego
Urzędu
nej
—
Ozimek:
kierownicy sekcji: pil
ne dla przedstawiciela Wojsk« 1 nie na ostatnim zebraniu PZT zre
Davos 2:10. Bazy lej a — Zurych 5:5.
— Sobolewski: lekkoatl. — wych stoczą oni 2 mecze. Pierw
Prowadzi Davos przed Zurychem. ♦ Kultury Fizycznej zostały ł ■WSS., sekretarzem został Łapiński, zygnował z wyjaizdu zawodników karskiej
Kwiatkowski,
pięściarskiej
— Rem: szy w Helsinkach 1 lutego.
przeniesione' do budynku ! Skarbnikiem — Wi-eczioir-ek.
WIEDEŃ (Tel.) W spotkaniach o pu
(CM) polskich do Wimbledonu i z roz gimn. —• Barański; pływackiej — dr
char Austrii w piłce nożnej uzyska
Niegolewski;
tenisa
stół.
—
Popie':
przy ul. Marszałkowskiej
grywek o puchar Davisa. Postano
no następujące wyniki Austria —
sport. — Kwiatkowski: szachowej
nr. 58. Numery telefonów
WARSZAWA, (tel.) Rewanżowy wiono natomiast, że dwóch zawod gier
Rapid 1:1. Slovan — HDSV 2:1.
ROZESZŁA SIĘ POGŁOSKA jafoby
— Czarnecki.
pozostały bez zmian.
ANKARA (Tel.) Wiedeńska Admira w
meo% koszyikówkii pań w remach ników wyjedzie na międzynarodo Na zebraniu uchwalono przystąpie
czołowy piłkarz Czapczyk miał sie
meczu z czołowym zespołem Turcji
nie Lwow-ianki do Związku Zawód.
przftnieść do Warszawy i zasilić sto
mietroostw
Warszawy
aaikońazył
we
mistrzostwa
Francji.
Gala ta Sarail wygrała 3:0.
łecztią Legie.
Leśników.
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SZKOŁR

Szturm

na

Tatr*

Czy

uporządkowany
potrafisz?

-m/a.

Doniesie zarządzenie regulujące sprawę wycieczek górskich
„Szturm na Tatry" pod takim
tytułem wygłosił na cotygodnio
wym zebraniu P. T. Krajoznaw
czego, dyr. J. Woysznis — prezes
Warsz. Oddz. PTT ciekawy refe
rat, w którym po przedstawieniu
historii taternictwa i kolejnych
przemian w nastawieniu się do
Tatr przybyszów z dolin, prze
szedł do lat ostatnich, charakte
rystycznych masowymi wyciecz
kami.

Młodzież

na

gdańska

nartach

w

Wiśle

Nie negując celowości tego ro
dzaju akcji na szeregu smutnych
przykładów przedstawił dotych
czasowe niedociągnięcia i wady
masowej turystyki, a przede
wszystkim błędy wycieczek szkol
nych. Zapanowała jakaś mania
pchania młodzieży szkół podsta
wowych i niższych klas szkół
średnich w Tatry. Bez przygoto
wania, bez dokładnej znajomości
gór, bez kierownika, bez odpo
wiedniego ekwipunku jechało się
z „klasami" w góry.
Nie tylko w Tatry. Ostatnio
były modne Karkonosze. Znane,
nie znane — dla prowadzącego
lub prowadzącej, wszystko jedno,
jedziemy! Robiła młodzież po
przednio dłuższe wycieczki pie
sze czy nie, przyzwyczajała się
do wzniesień, czy nie — obojęt
nie, jedziemy!
Stąd wypadki, kłopoty, żale,
przemęczenia.
23 grudnia 1948 r. Ministerstwo
Oświaty położyło temu bezhołowiu kres. Specjalnym okólnikiem
unormowało sprawę wycieczek
młodzieży szkolnej w góry, zabra
niając dzieciom do lat 12 (z oko
lic nizinnych) wycieczek w góry
w ogóle, młodzieży od lat 12—14
zezwalając tylko na wycieczki w
Beskidy i Sudety, a na wycieczki
w Tatry zezwalając młodzieży
dopiero po 14 roku życia, z tym,
że młodzież do 16 lat nie może
być prowadzona na szczyty. Do
piero po 16 roku życia można
brać młodzież — i to uprzednio
przygotowaną i zaprawioną do
wycieczek — na takie trasy jak
z Zakopanego do Morskiego Oka
przez Zawrat, na Granaty od
Czarnego Stawu Gąsienicowego,
na Krzyżne, na Świnice (bez zej
ścia na Zawrat) i na Giewont.
Inne wycieczki mogą być roblo
ne, ale w grupach nie większych
aniżeli 5 osób.

młodzieży szkolnej

Okólnik mówi dalej o kwalifi
kacjach prowadzących wycieczki
górskie (doskonała znajomość te
renu) o ich prowadzeniu i orga
nizacji oraz o terminach dla ich
organizowania.
Zapanuje więc już na odcinku
turystyki szkolnej wzorowy po
rządek. Młodzież tylko na tym
zyska. Idea turyzmu również. Ży
czyć by sobie tylko należało, aby
podobne instrukcje również wy
dały także władze i zarządy or
ganizacji młodzieżowych. Odnosi
przewrót
się to zwłaszcza do ruchu harcer Z siadu płaskiego
skiego.
(Z. O.)
w tył do stania na rękach.

Drzewo
mo Moe*teg
W okresie świątecznym Kura hoeffner Kamilla, Brzuchacz Tad. wypadła pod każdym względem
torium Gdańskie zorganizowało t Danilczyk Bernard, kier. adm. dobrze, wierzymy, że w roku
Narta musi być wykonana z drze Narta z drzewa płaskiego jest lek
wa: 1) elastycznego, 2) twardego, 3) ka. Deska nr. 2 wycięta w okolicy
swoją akcję narciarską w Wiśle prof. Szczepański Mieczysław.
przyszłym ilość młodzieży wyjeż
trwałego.
Najlepiej nadaje się do te rdzenia pnia przedstawia typ , .drze
na Śląsku Cieszyńskim. W kursie
dżającej w góry na śnieg po ra
go celu jesion, hickory, brzoza pół wa rdzennego". Ma słoje prostopadle
Pierwsza próba wyjazdu gdań dość, zdrowie i siły — przynaj
pod kierownictwem wizytatora
nocna. jawor, młoda buczyna gór Rys. B. Deska nr. 3 odpowiada wy
ska, w ogóle drzewo o tkance włók krojowi Rys. E, jest już gorsza od
wf Jana Lechowskiego wzięło uł- skiej młodzieży szkolnej w góry mniej udziesięciokrotnimy.
nistej 1 regularnej. Wobec wynisz deski nr. 2. Drzewo rdzenne jest
dział 45 chłopców i 25 dziewcząt, na szkoleniowy kurs narciarski
(J. L.)
czenia jesionu w Polsce 1 rabunko mniej elastyczne, twardsze i cięższe,
z tego 29 słuchaczy(ek) z 6 liceów«
wej gospodarki Niemców trzeba my- ale może się doskonale nadawać na
śleć o materiale zastępczym lub im nartę turystyczną.
pedagogicznych, 19 uczniów szkół
portowanym, póki nie odrodzi się Rysunek D ma słoje najgorsze „drze
ogólńokszt. i 19 ze szkół zawodo Tu
drzewostan jesionowy.
Zieleniec!
wo przeciwna", łatwo się strzępi. Na
wych,/
Narty mogą być wykonane także narty nadaje się deska o słojach bie
z
kilku
gatunków
drzewa,
o
różnych
Uczestnicy kursu zakwatero
współczynnikach odporności, przez
wani zostali: dziewczęta w Li
ich sklejanie (np. kazeiną jak wio w tartaku, gdzie oczywiście tną cały
ceum Hotelarskim, chłopcy — w
sła). Wierzch narty może być z je pień bez wyboru.
ßwaderc** n«
sionu lub brzozy fińskiej, ślizg z hic Rysunek G przedstawia słoje wich
Liceum Ogólnokszt. w Wiśle. Za
kory i t. p. Podajemy na rycinie rowate. mniej przydatne do wyrobu
równo wyżywienie jak i zakwa
przekrój pnia jesionu i typowe wy nart. Jesion „kwiecisty" wygląd®
W Zieleńcu, griete mieści się Cen nie miało butów wizgi, posiadało bu
cięcie z niego desek na narty. Jesion efektownie, lecz jest kruchy (zwłasz
terowanie było bardzo dobre.
te-ałny Ośrodek Narciarski GUKF, ty nie nadające się do jazdy na
górski ma nieco odmienną strukturę
apadł
Świeży
śnieg
w
Jakiej
ilości,
od nizinnego lub średniogórsklego. cza na silnym mrozie).
W Ciągu pierwszych siedmiu
nartach. W związku z tym apeluję
Słoje powstają przez rozrost drzewa Drzewo na narty musi być dokła
dni warunki atmosferyczne sprzy że szkolenie narciarskie jest możli a tego miejsca do miarodajnych
w okresach wegetacji (tkanka jasna). dnie wysuszone. Najlepiej w warunjały i szkolenie narciarskie pro we. Ponieważ podlezą® opadu wiał czynników tj. Ministerstwa Oświa
Prążki ciemne oznaczają okres zimo
wadzono według nakreślonego wiatr, śnieg nie leży równomiernie, ty, GUKF, Związków Zawodowych,
wy. gdy procesy witalne prawie za
mierają. Deska wycięta z części ob Jesion źle konserwowany ulega ohoplanu, niestety na skutek wiatru wskutek, czego jazda terenowa jest Związkowej Rady Kultury i Spor
wodowej nr. 1 pnia przedstawia na
halnego w ósmym dniu śnieg utrudniona. Przerwę międeykumso- tu, ażeby specjalną opieką otocizypiętce
narty słoje równoległe Rys. C.
znikł 1 zamiast zawodów narciar wą wykorzystują instruktorzy, wy
Jest to t. zw. „drzewo płaskie" bar widoczny nieraz na złamanej narcie.
ły
młodzież
liceów
pedagogicznych,
zna
czając
trasy
do
biegów
piaskiich
dzo
elastyczne,
lecz miękkie z po Jawor daje piękne, giętkie, śliskie
skich, młodzież uprawiała gry
wodu większej obfitości tkanki miąż narty, lecz nieco za miękkie. Hicko
i ćwiczenia terenowe oraz zwie i biegu zjazdowego, oczekując na bo ona to będzie wychowywać mło
szu drzewnego. Nadaje się dobrze na ry — odmiana dębu, rosnąca w kra
dzież polską w szkole podstawowej.
dzała pobliskie obiekty przemy prfcyj.a0d kursistów.
narty używane w terenie obfitującym jach ciepłych, ma słoje mało wyraź
słowe, krajoznawcze i historyczne.
(Dokończenie
na
str.
6)
w przeszkody, gdyż trudno się łamią. ne (Okresy wegetacji są tam ciągłe
Dzii.aMńość swoją roapoczął Cen
wobec braku zim).
W ostatnim dniu kursu uczest tralny Ośrodek Narciarski GUKF
Mamy hickory kalifornijskie,, ciem
nicy kursu zwiedzili w Katowi
nobrązowe, najlepsze, dalej hickory
cach Hutą Fćrrum oraz rozegrali 28 grudnia. W dniu tym odbyło się
jasno żółte o nader drobnych 1 gę
10
wyników
szkolnych
stych włóknach. W handlu mieras
towarzyski mecz w piłkę siatko otwarcie kursów narcia>rskich Mi
sprzedawano zamiast hickory — pe
nisterstwa
Oświaty
(grupa
Liceów
wą z miejscową repr. ZMP wy
wien gatunek dębu południowego
grywając W stosunku 3:2.
Ped.) i ZHP. Otwarcia dokonał
znacznie gorszy.
w lekkiej atletyce za rok 1948
Oprócz ćwiczeń narciarskich na prof. Szymański jako praedetaiwiMłoda górska buczyna prawie nie
kursie prowadzone były codzien
ustępuje, jesionowi, jeśli trafi Bię na
nie zajęcia świetlicowe. Trzy sta del WUKF z Wrocławia. Na kurs
dobrą
deskę. Górale „wędzą“ nietas
6.43
m
3) Paprocki — Warszawa
Sekretarz Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia"
6.47 m
rannie opracowane świetlice do ten zjechali się harcenae z całej
4) Kowal — Kielce
we Wrocławiu, "Tadeusz Doliński, po zestawieniu najlepszych
6.48 m
5) Klemens — Olsztyn
pełniły całości kursu. Pierwszą, Polaki w liczibie 56 osób i ucaniiowyników szkolnych w pływaniu, opracował listę najlep
6) Dzidzik — Wrocław
6.49 m
poświęcono Kongresowi Jedności wie liceów ped. z Brzegu, Świdni
6.50 m
7) Przybylski — Wrocław
szych rezultatów szkolnych w lekkiej atletyce za rok 1948.
6.22
m
3)
Augsburg
—
Pomorze
Partii Robotniczych w Polsce,
Podajemy ją poniżej.
cy, Wrocławia w liczbie 117 osób.
6.17
m
9)
Ppleszczuk
—
Lublin
drugą — twórczości i analizie
29.8 sek. 10) Knbacki — Kraków
■6) Ziebówjis — Wrocław
8.00 m
7) Surewicz — Rzeszów
dzieł Adama Mickiewicza, trzecią
Kierownik Ośrodka, ob. Nowak
— urządzono wspólnie z miejsco wraz z personelem administracyj Dziewczęta
W dal
wym Kołem ZMP.
nym uczynił wszystko, ażeby za
1.80 m
5.02 m 1) Paprocki — Warszawa
1)
Kwokówna
— Śląsk
i wyżywienie uczes
1.77 m
5.00 m 2) Ohnsorge — Poznań
2) Hcjducka — Śląsk
Oceniając postępy narciarskie kwaterowanie
60
m
1.77
m
3)
Wipszycki
—
Śląsk
4.97 m
tników było jak najlepsze. Ośrodek
należy podkreślić bardzo dobre mieści się obecnie w 6 pensjcma- 1) Hejducfca — Śląsk
1.74 m
4.39 m 4) Bagiński, — Śląsk
7.9 sek.
1.70
m
4.80 m
postępy chłopców, natomiast do teoh. murowanych (Baśce, Hance, 2) Orsztynowicz — Pomorże 7.9 sek. 5) Elwicka — Olsztyn
1.70 m
6) Szwec — Pomorze
6) Stempkowska — Wrocław
bre, a w niektórych wypadkach Reglach, Hali Jan,osikowej, Wier 3) Wiilhelmi — Wrocław
R«jsC
T? Michalski — Wrocław
8.1 sek. 7) Kowalska — Pomorze
1,70 m
8)
Twardowski
—
Pomorze
niedostateczne u dziewcząt. Tłu chach i Kosówce) posiadających 4) Adamska — Poznań
8.1 sek. 8) Wieczorkówna — Śląsk
IIIIIHIMH
9)
Orsztynowicz
—
Pomorze
4.69
m
8.2 sek. 10) Ostaszkiewicz — Pomorze
maczyć to należy ogólnym słab oświetlenie elektryczne, centralne 5) Wieczorek — Śląsk
16) Lewandowski Zb. — Wroei. 1.69 m
R^D
8.3 sek.
szym usprawnieniem tych ostat ogróewiairiie, wodę bieżącą i łazien 6) 11wieka — Olsztyn
nich.
ki. Sypialnie są wyposażone w łóż 7) Zakrzewska — Pomorze 8.2 sek.
Wzwyi
8J sek.
16.42 m
ka sprężynowe a materacami, za 8) . Bartkowiak — Poznań
1) Nowak — Poznań
1)
Różalska
—
Śląsk
Spośród . dziewcząt wyróżniły pewniają
15.00 m
sek.
Sudak — Lublin .
84
uczestnikom wygodny 9) Piwowarówna — Śląsk
1.44 m 2)
jocław — Wre
14.15 m
S)
Klemens
—
Olsztyn
aiq: Swórobowicz Danuta z III spoczynak po trudach jazdy na nar 10) stempkowska — Wrocław 8.4 sek. 2) _Rączewska
Białkowska
Poznań
14.04 m
Lic. Ogólnokszt. Wrzeszcz, Tru- teeth. Wolne od zajęć wieczory sp,ę
Felehnerowska
Pomorze 1.37 m 4) Giersz — Śląsk
14.04
m
Jamrozik — Poznań
1.36 m
siewicz Teresa z III Lic. Ogól dzają uczestnicy w świetlicach-j a14.03 m
Paprocki — Warszawa
100 m
1.3® m gi
6) Królewska — Białystok
13.80
m
7)
Będkowski
—
Śląsk
nokszt. Wrzeszcz, Zaboklicka Bar datoiech, zaopatrzonych w instru 1) Hejducka — Śląsk
1.3® m
12.5 sek. 7) Szubert — Pomorze
13.62 m
Hryńczuk — Pomorze
1.30 m 8)
13.0 sek. 8) Plwowarówna — Śląsk
bara — Gimn. Krawieckie Gdy menty muzyczne, gry i zabawy 2) Wilhelm! — Wrocław
13.25
m
9)
Garncarczyk
—
Wrocław
1.30 m 10) Paulus — Pomorze
9) Ciszewska — Kielce
1) Orsztynowtoz — Pomorze 13.1 sek. 19)
13.20 m
nia i Zychowicz Wanda — Lic. świ-etjicowe, jak szachy, warcaby i 4)
««fi
Turkowska — Szczecin
1.30 m
13.2 sek.
Adamska
—
Poznań
Ped. Wrzeszcz.
prasę sportową i codzienną..
13.3 "
5) piwowarówna — Śląsk
Kula 4 kg
6) Zakrzewska — Pomorze 13.3 sek.
Z chłopców wyróżniono: Ko
13.4 sek.
na
-- tiri-KrttnwI
Śląsk
Harcerze i prayszM wychowawcy, 7) Wieczorków
1
—
—
i-ł
—
1)
Iwaszkiewicz
— Pomorze 9.33 m li Nowak — Poznań
13.5
sek.
Stemipkowska — Wrocław
kowskiego Henryka — Lic. Ped. mtodsieży Potito. Ludowej zapo
9.15 tn 2) Tyld — Warszawa
47.35 m
13.6 sek. 2) Elsner — Śląsk
Ilwleka — Olsztyn
9.06 m 3) Walczak — Poznań
3)
Straszyńska
—
Wrocław
Wrzeszcz, Iwanowskiego Ludw. znają ¡sit; i arkanami eztiiki nair46.35 tn deski w kominie, by przesiąkły tłustą
13.8
sek.
Rączewska — Wrocław
4) Andrzejewska — Śląsk
4) Fillpeckl — Kielce
sadzą, co doskonale konserwuje drze,
IV Gimn. Nowy Port, Krętow- cierskiej. Opanowanie tejże było
8.79 m 5) Bokus — Kraków
5) Kubiak — Warszawa
44.99 m wo.
'
skiego Jerzego VI Lic. Gdańsk, utaudniione słabą pokrywą śnieżną
6) Woytyrowska — Warszawa 8.75 m 6) Narbutt — Białystok
42.73 m
200 ms
7) Syjnt — Śląsk
8.5S m 7) Garncarczyk — Wrocław 42.25 lń Brzoza fińska o drobnych, równych
Wilamowskiego Kryspina i Ce- i słaibym wyposażeniem osobistym,
87.2
sek.
Wilhelm! — ■ Wrocław
8) Bienias — Wrocław
8) Koszewski — Warszawa 42.17 m słojach jest bardzo lekka 1 elastycz
culę Józefa z Kościerzyny.
Piwowarówna — Śląsk 27.7 sek. 9) Iwańska — Warszawa
a przede wszystkim brakiem bu
8.31 m 9) Kudlorz — Śląsk
41.09 ÍÜ na. Nada je się do nart biegowych.
27.9
sek.
Orsztynowicz
—
Pomorze
3)
oreztynowicz
10)
Kozłowska
—
Białystok
10)
Minkowski — Pomorze
4,1.08
Nasza brzoza pomorska zupełnie jej
Instruktorami na kursie byli: tów. Na 117 osób z grupy Min. O- I 4) Rączewska
_ - Wrocław
—
nie ustępuje, wyrósłszy w podobnych
świety
przybyłych
na
kurs
40
osób
stempkowska
—
Wrocław
I
5)
Stempkowska
prof. prof. Kostańska Maria, Don
Dysk
Oszczep
warunkach klimatycznych.
1) Iwaszkiewicz — Pomorze
1) Walczak — Poznań
52.36 m
2) Nogajówna — Pomorze
2) Tulibackl — Pomorze
44.86 m
3) Szałapak — Rzeszów
2S.S5 m 3) Święcił — Kraków
44.70 m
53.26
m
4)
Przybyłko
—
Białystok
42.93 m Uczeń sportowiec
JT różnycSt stron kr o jo
3) Rogozińska — Szczecin.
42.53 m
5) Sztraube — Łódź
6) Wyżnlkiewiras — Pomorze 22.12 m 8) Walkiewicz — Gdańsk
41.70 m
7) Maliszewska — Gdańsk
21.88 m
41.45 m
20.49 m 8) Brzeziński — Pomorze
41.31 m nie tylko prenumeruje i czyta
dale się ciekawe spotkanie między 8) Duibowlecka — Lublin
POZNAÑ. Międzyszkolne mistrzostwa KOSCTEiRZYNA. Odbyły się tu pierw
50.25 m S) Faber — Śląsk
młodzieżą lubelską i warszawską w 9) Pisarska — Kraków
sze na Wybrzeżu zawody bokserżeńskich szkół średnich rozpoczęły
koszykówce,
siatkówce
i
skokach
silde
młodzieży
szkolnej:
Koście

sie w Póznaniu w sali Miejskiego
przez przyrządy taik dziewcząt jak Chłopcy
4x100 m
rzyna — Lębork.
Gimnazjum Kupieckiego, wzbudza
i chłopców.
jąc duże zainteresowanie wśród GDANSK. MKS gdański awansował
1) Poznań — repr. okr.
45.5 sek.
WCZXSY
uczennic z uwagi na to, że mi
2) Warszawa — repr. okr. 45.7 sek.
do ki. A w koszykówce. W siatce WARSZAWA. Na basenie YMCA szko
strzowska drużyna będzie kandy
iOO
m
ły
szykują
swe
ekipy
do
zawodów
3)
Pomorze
repr.
okr.
46.1
sek.
etwa
MKS-y
a
to
Gdański
i
z
datem do rozgrywek eliminacyjnych
Śląsk repr. okr.
46.2 sek.
pływackich, które będą stały pod
Wrzeszcza grają w B klasie. Z koń
16.9 sek. 4)
w Ogólnopolskich Igrzyskach War
5) MKS Zabrze — Śląsk
46.4 sek.
znakiem ostrego ataku uczniów
cem stycznia rozpoczynają się mi
11.1 sek. 6)
ale także
szawskich. Pierwsze rozgrywki
Gdańsk
—
repr.
okr.
46.5 sek.
glmn. Reytana o ponowne zajęcie 3) Lampe — Wrocław
11.2 sek. 7) Kraków — repr. okr.
strzostwa okręgowego szkolne w
dały wyniki: Gimn. Im. KI. Potoc
46.5
sek.
pierwszego
miejsca.
Ale
zespoły
4)
Wolnlewiez
—
Poznań
11,2 sek. 8) MKS „Czarni“ — Wrocł. 47.3 sek.
kiej — gimn. im. Zamoyskiej 2:1
siatkówce. Termin został przyspie
współpracuje z redakcją
glmn. Batorego nie próżnują. U 5) Wompel — Wrocław
11.$ sek. 9) Wrocław — repr.
(15:7. 11:15, 15:3); Glmn .im. KI. Po
szony z uwagi na konieczność wy
47.7 sek.
11.3 sek. 10) MKS Rybnik — Śląsk
dziewcząt ciągle więcej kąpania się 6) Hosochaeki —‘ Olsztyn
tockiej — gimn. Krawieckie — 2:0
łonienia grupy treningowej na o47.7
sek.
7)
Oimlnkowskl
—
Pomorze
11.4
sek.
niż treningu. Zaledwie jakie 4 szko
(15:8. 15:6). Zawody odbywają się w
gółnopolskie Igrzyska Sportowe w
Czajkowski — Wrocław
każdą niedzielę 1 gromadzą liczną
ły pracują masowo o poprawienie 8)
Warszawie.
9) Bukowski — Warszawa
................. iG:ń :gli. (11
: .:i i i r„
publiczność. (H. G.)
czasów i stylów, inne poprzestają 10)
Zaremba
— Pomorze
-UBLIN. Praca na odcinku szkolnym.
na
nauce
samej
sztuki
pływania.
—
tROSNO. Tym razem tenis stołowy.
Idzie pełną parą. MKS-laczki lu
Dobrze zapowiadają się tegoroczne
Szkolny Klub Sportowy Gimn. w
belskie zdobyły sobie prawo udzia
1580 m
zawody w skokach przez przyrzą
Krośnie zaprosił do siebie kolegów
łu w półfinałach siatkówki o mi
dy. Sensacją będzie pierwszy start 1) Klełczewski — Poznań 4:14.8 «ek.
ż SKS Młodzi z Sanoka 1 wygrał
strzostwo Polski. — Kurs narciarski
Zamówienia na zniżkowe prenumeraty zbioro
z nimi 6:3. Punkty zdobyli: dla
______
4:16.9 sek.
uczniów glmn. im. Batorego, u 2) Wideł — Kraków
zorganizowany przez Kur. Okr.
Krosna — Malarski 3, Pilch 2 i Miądziewcząt będzie jeszcze lepiej, bo 3> Przy borowski — Olsztyn 4:31.0 sek.
Szk. w Bystrzycy Kłodzkiej nie
4 "" " "
sik 1: die Sanoka — Leszczyński 2
aż 4 nowe szkoły zapowiedziały 4) RogóysW. — Kielce
udał się niestety, bo zabrakło —
we „Sportu i Wczasów“ dla szkół, MKS-ów i
Nowakowski — Kraków 4:
i Babiak 1. Wyniki szczegółowe:
śniegu; mimo tego dużo młodzieży
swój udział. Liczy się na udział SO 5)
4:34.0
sek.
6)
Szczepański
—
Poznań
"
Malarski — Leszczyński 21:18, 23:21;
Lubelskiej ćwiczy na nartach na
zawodników
1
90
zawodniczek.
—
Przybylski — Wrocław
Babiak — Mląsik 23:31. 15:31, 21:13;
sportowych kółek szkolnych kierować należy do
okolicznych terenach 1 szykuje się
W koszykówce zastój. w siatkówce 7)
8) Szemiel — Olsztyn
4:35.1 sek.
Pilch — Smoliński 21:18. 21:15; Ma
do zawodów o odznakę PZN. — W
podobnie. Hokej lodowy w ogóle 9)
Loose — Pomorze
larek! — Babiak 21:14, 21:10; Lesz
lutym odbędzie się ,,Pierwszy krok
nie budzi się do żyda. Narciarzy 10) Boga — Szczecin
Administracji Wydawnictw „Czytelnika", Ka
czyński — Pilch 21:19, 15:21, 22:30;
bokserski międzyszkolny, a w po
1 narciarek — choć śnieg spadl —
Mląsik — Smoliński lillil, 21:11, 1 łowie lutego rozpoczną się okręgo
nie
widać.
Nawet
ping-pong
po
81«; Pilch — Babiak 21:9. 21:14: Ma
we mistrzostwa w koszykówce.
W dal
towice, ul. Młyńska 9.
szkołach ledwie wegetuje. Szkoły
lw* — Smoliński 21:8. 21:47;
Ostatnio młodzież lubelska rozpo
8.W m
warszawskie zaczynają zapadać w 1) Ohnsorge — Poznań
Leszczyński — Miąsik 31:14, 21:17.
częła intensywny trening lekko
2)
Ożminkowski
—
Pomorze
8.
Si
m
letarg.
Zwracamy
na
to
uwagę!
atletyczny. W połowie marca odbę(ByWal)
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Jan Rotter

Eskapada
do Brzeska (III)

Sl<ł*ypt uuyModo«)
— Na czym ja to przerwałem?...
— zagaił trzecią. z kolei „lekcję“
Giergiel.
Kibic zajrzał w swe notatki:
„Wisła zdobywa mistrzostwo, do
steje koszulki i wyjeżdża do...“
— A talk, do Brzeska. Otóż wia
domości o meczach, w Krakowie
rozjuszyły sport w całym okręgu i
w drwa tygodnie po ukończeniu tur
riieju zaproszono nas, jako mistrza
Krakowa, na gościnny występ w
małym, podkrakowskim miasteczku
Brzesku Nowym nad Wisłą. Wyje
chaliśmy tam statkiem „Ala“, wszy
scy z wyjątkiem dzisiejszego repre
Bentanta Polski 'Waśki, któremu o.j
ciec w ostatniej chwili schował bu
ty, bojąc się puszczać go w podróż
bez żadnego oficjalnego zaświadcsenia z „Arbeiiteamtu“.
Nie jechał z nami również osaczęc
dny Legutko, który zastrzegłszy so'i

wianie sportów przez ucznia,< było
przestępstwem). Przyjechał na ol
brzymim „ciężarowym“ bicyklu i
do złudzenia przypominał znanego
polskiego podróżnika Nowaka, któ
ry na podobnie wyposażonym ro
werze podróżował poprzez Afrykę.
Byliśmy więc już w stanie wyste
wić do gry następujący komplet:
Jurowioz, Sżumiłas, Serafin, Cisów
ski, LegU'üko, Worytkiewicz, Giergiel, Gracz, Artur, Obtułowioz II i
dawny ae Wisły M. Balcer, właśnie
wysiedlony przed kilku dniami z
Poznania. Przeciwnikiem była miej
soowa drużyna, zasilona olimpij
czykiem Madejskim, reprezentan
tem Polski K-orbgsem i Żuwałą.
Gnało się na bo,isku długim przy
najmniej na 120 m, co specjalnie
odpowiadało Balcerowi, znanemu
miłośnikowi gry „na fara“. Mimo
przygniatającej przewagi w polu
wygraliśmy tylko 5:0 (1:0), gdyż
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— O, widzę, że pan, przepraszam
za wyrażenie, jest już całkiem
„ciemny“, jeśli chodzi o sport na
prowincji. Ja, proszę pana, treno
wałem ostatnio wiele drużyn w
podkrakowskich miasteczkach i nie
raz człowiekowi płakać się chcieło
nad tamtejszym prymitywem. Wszę
dizile zapał działaczy, dobre chęci i
talent zawodników, ale na tych kil
kanaście znanych mi klubów w
trzech zaledwie spotkałem stosun
kowo dobrych fachowców. A co do
piero na wsi!? Jak tam teraz te
Samopomoc Chłopska da sobie ra
nę z umaisowieniem sportu, to...

sowne Skrócić dygresję. Na razie
wróćmy do Brzeska 1940 roku.
— Nb cóż... Po meczu ugoszczono
nas nietylko Chlebem i solą.. To
też zmęczone takim przyjęciem no
gi ciężko niosły do „portu“, gdzie
specjalnie dla nas miał przystanąć
stattek „Gaweł“. Byio już ciemno 1

naraz w przykrej sytuacji. Jeden z
okazyjnie kupionych, a „nieco" za
wielkich butów ugrzązł w nadbrze
żnym błocie. Na moje rozpaczliwe
SOS nasz opiekun, znany dziś dziś
łącz ZZ, ob. Flak użyczył swojej
wytwornej laseczki, na którą dopie
ro Graczowi udało się „złowić" nie
widocznego już buta i tym samym
uratować mnie od riłny finanso
wej.
— Byłby pan może wtedy, pierw
szy raz w życiu, stracił na sporcie
— natrącił delikatnie kibic drażli
wą kwestię amatoirstwa.
— Panie, nieraz już dołożyłem i
nawet do dziś nie mogę. się „od
kuć“
sparował aluzję Giergiel.
A niech pan' pamięta, że są rzeczy,
które ślepi widzą, a głusi słyszą,
ale z. nazwiskami nikt „ine scenę“
nie wyjeżdża. Zresztą kwestia ta w
sporcie okupacyjnym w ogóle w
grę nie wchodziła, więc...
— Wróćmy lepiej na „Gawła“ —
wtrąciłem.
— A więc nasz parowiec „Ga
weł“ był, jak się okazało, statkiem
„handlowym“, wiózł bowiem sa
mych handlarzy, aipnowidujących
„na lewo“ Kraików. Z trudem zna
leźliśmy sobie miejsce wśród tobo
łów. kur, gęsi i prosiaków, zazdro
szcząc chwilom: Legutce, .który
tymczasem z zakupioną za „bileto
we" żywnością pedałował na swym
transportowcu w domowe pielesze.
Droga powrotna nie oszczędziła
nam także i mocnych wrażeń. W
pewnym momencie wyrwało nas
ze snu nagłe zatrzymanie się stat
ku 1 popłoch wśród handlarzy:
„niemcy, policja, będzie kontrola,
do wody pakunki, do wody!“ ÄIfi-rm okazał się fałszywy. Parowiec
stanął, bo po prostu wjechał na
mieliznę. I to przez nas."
— Jak to przez was — rúe mo
głem zrozumieć.
— No po prostu dlatego, że nasi
kierownicy pp. Flak, Jędrzejczyk i
Ławnik obcięli podziękować odpo
wiedinim „załącznikiem“ kapitano-

Utwierdzony w przekonaniu o
dobrej formie, marzyłem o spot
kaniu się z zawodnikiem, z któ
rym mógłbym walczyć od startu
do mety. Wówczas być może zro
dził by się nowy rekord świata,
od którego w tym czasie dzieliła
mnie bardzo mała różnica, a do
jej pokonania byłem w zupełnoś
ci predestynowany. Niestety, nie
było w tym czasie w Europie za
wodnika tej .klasy, który byłby
w stanie nawiązać ze mną walkę.
Liczyć jeszcze mogłem na spot
kanie się z drugą grupą zawodni
ków amerykańskich, wśród któ-

rych znajdował się doskonały, a
właściwie najlepszy ośmiosetmetrowiec Ameryki — Robinson.
Grupa ta brała udział w zawo
dach organizowanych na arenie
Norwegii. Wyniki Robinsona nie
były jeszcze znane. Ale wkrótce
po zawodach w Göteborgu gruch
nęła wiadomość, że na doskonałej
bieżni w Oslo uzyskał on na 800
m świetny czas: 1,51,5 — a więc
lepszy o jedną dziesiątą sekundy
od mego, spychając mnie tym sa
mym na drugie miejsce w świę
cie. Wiadomość ta zdopingowała
mnie bardzo. Nie pozostawało mi
nic innego, jak dbać w dalszym

— ... to nie wchodzi w zakres na
szego „kursu“ — uznałem za sto

Drú&yny Cracovii i Wisły podczas pierwszego meczu w czasie okupacji w roku 1940. Stoją od lewej: Sętśzia Wódka, Wilczkiewicz, Cisowski, Olewski, Madryga, Jabłoński 1, Rupa, Majeran, Młynarek, Bartyzél,
Obtułowicz II, Piątek, Korbas, Worytkiewicz, Oleksik III, Zuwala, Zembaczyński, Woźniak', Serafin
i Wąsko, Siedzą: rezerwowy bramkarz Cracovii Jurowicz, Giergiel i Legutko.

bie zwrot kosztów podróży, zapo
wiedział, że zjawi się w Brzesku
„własnym przemysłem“. I rzeczy
wiście. Leżymy sobie po dobrym
obiadzie na łączce, niedaleko boiska
gdy z tumanów kurzu wyłania się
sylwetka naszego „Nerona“. (Pseu
doffiim Leguftłki 0 czasów, gdy uprą

Madejskiemu przyszedł z pomocą
nieznany „konstruktor" bramek,
który zrobił je o 20 cm niższe a o
metr krótsze.
— Ależ jak możne w ten spo
sób budować boiska — oburzył się
„kursista“ To po prostu profana
cja!
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Dwa starty, dwie wygrane i jąc tym samym i mnie. Po 50 m
dwa nowe rekordy Polski oto byłem już razem z nim. Biegliś
plon trzydniowych międzynarodo my wśród szalonego dopingu. Po
wych zawodów lekkoatletycznych wolnym początkowo tempie, obaj
w Sztokholmie. Zwycięstwa te mieliśmy duży zapas szybkości,
szczególnie były dla mnie ważne którą rozwijaliśmy na końcowych
i cenne, gdyż odniesione były bez metrach. Walczyliśmy pierś w
pośrednio po niepowodzeniu lon pierś. Ten, który będzie posiadał
dyńskim, które zresztą nastąpiło większą wytrzymałość, do tego
na skutek nieznajomości przepi
sów angielskich (wyeliminowany będzie należało zwycięstwo. Wie
rzyłem w siebie i w swoją wy
zostałem w przedbiegu).
trzymałość i dlatego nie ustępo
Po igrzyskach stokholmsklch, wałem Szwedowi ani na centy
zaproszony zostałem na zawody metr. Mijały metry, a zwycięzcę
do Göteborgu, które odbywały się trudno było wytypować, gdyż nie
bez zawodników amerykańskich. było między nami żadnej różnicy
Ponieważ dzieliło mnie kilka dni w odległości. Szwed walczył am
od startu w Göteborgu, dyr. Bro bitnie, a ja również nie rezygno
daty, który, jak już wspomniałem wałem. Tymczasem publiczność
poprzednio, będąc z własnej woli dopingowała swego rodaka. Po
opiekunem polskich sportowców, woli zaczęła zbliżać się taśma, a
startujących na terenie Szwecji, w dalszym ciągu nie wiadomo
i tym razem zorganizował autem było kto pierwszy ją przerwie.
wycieczkę po Szwecji. Program Dopiero, kiedy dosłownie na
był tak ułożony, że miałem dosyć ostatnich metrach zrobiłem zryw,
czasu na przeprowadzenie trenin Szwed pozostał w tyle o kilka
gu, o czym nigdy nie zapomina naście centymetrów. Tó dodało
łem. Ponieważ nie wszędzie i nie mi bodźca do dalszej końcowej
zawsze mogłem korzystać z bo
isk, wykorzystywałem wówczas walki. Wiedziałem, że choć nie
kleje i drogi leśne, wśród wspa wielką, to jednak mam przewagę
a Ny w żaden sposób nie zdoła
niałych lasów i jezior.
odrobić utraconej przestrzeni.
Zmiana powietrza, a następnie Wśród niemilknących okrzyków
doskonała i obfita kuchnia, która przerwałem taśmę jako pierwszy,
w życiu sportowca odgrywa b. a tuż za mną Szwed. Czasy nie
ważną rolę, wpłynęła dodatnio były nadzwyczajne, ale to nie by
na moje samopoczucie. Tak więc ło ważne, chodziło bowiem jedy
po kilkudniowym odpoczynku, nie. o wygraną;
uzbrojony w duży zasób energii,
Po zakończonych zawodach po
wyjechałem do Göteborgu. Tutaj
spotkałem się ponownie z Ery cząłem analizować przebieg sa
kiem Ny na dystansie 800 m. Bieg mego biegu, dochodząc do prze
ten nie dostarczył większej emo konania, że Ny będąc mistrzem
cji, gdyż rozgrywany był jedynie i rekordzistą Północy (1,50) za
na miejsce, a nie na czas. Ny tym wszelką cenę chciał to spotkanie
razem nie chciał już prowadzić, rozstrzygnąć na swoją korzyść.
starał się chować poza moje ple Dlatego też zmienił taktykę bie
cy, ja znów również wołałem gu i celowo dążył do wolnego
Szweda mieć przed sobą. I tak tempa, by zdecydować się na dłu
kurtuazyjnie oddawaliśmy sobie gi finisz, licząc się że ewent. nie
wzajemnie prowadzenie, z które będę w stanie wytrzymać długie
go żaden z nas nie chciał korzy go finiszu. Obrana przez Szweda
stać. W rezultacie tempo biegu taktyka i tym razem okazała się
przez 550 m było żółwie. Dopiero zawodna. Osobiście przekonałem
na 250 m, Szwed zainicjował nie się, że posiadam nie tylko szyb
spodziewaną ucieczkę, podrywa- kość, ale i wytrzymałość.
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SEKCJA BOKSERSKA ZZ K METAL W TARNOWIE

Najstarszym klubem sportowym obok Tarnovii jest na terenie
Tarnowa Związek Zawodowy Kolejarzy Metal, posiadający czynne
sekcje piłki nożnej, lekkoatletyczną, piłki siatkowej i koszykowej. Ostatnio ożywiła swoją działalność sekcja bokserska klubu licząca ok.
30 pilnie uczęszczających na treningi zawodników. Wewnętrzno-klubo
we zawody bokserskie, które zostały ostatnio zorganizowane wykazały
duże postępy pięściarzy ZZK Metal. Zdjęcie przedstawia grupę pię
ściarzy Metalu (Tarnów) podczas przerwy w treningu.
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drużyna Garbarni podczas mistrza stw Krakowa w roku . 1940 zajęła
trzecie miejsce. Od lewej: Skóra, Haliszka. Rakoczy, śp. Woźniak,
Nowak, Tylek, Tyranowski, Ignac zak, Klecza, dwóch rezerwowych
i Piątek
wi, że zatrzymał statek w Brzesku,
prcśić go, by. dla naszej wygody"
przystaną! pod fabryką Zieleniew
skiego, a po trzecie zdopingować
go, aby szybciej nas dowiózł. Tym
czasem kapitan sprawdził, od razu
procentowość „załącznika“ i w efek
cle wjechał ne mieliznę, opaźniając nasz powrót o kilka godzin.
Wszyscy byliśmy niesamowicie zmę
czeni, ale1! zadowoleni z wyjazdu
do... Brzeska. A niech pan pamięta
że byli między nami i representen
ci POlslki, którym nawet podróż na
Olimpiadę w salonkach nie była

dziwną. A "jednak „palili się“ roa ta
ki „wyjazd“ jak juniorki, zaś bie
dny Waśko, podając nam potem
przyczynę swej nieobecności, do
słownie płakał!
To był właśnie ten prawdziwy,
czysty aport, beiz grymasów i asów
i tu leży wartość dydaktyczna dzi
siejszego „wykładu". — A niech
pen sobie to ostatnie zdanie pod
kreśli — mentorskim tonem dortzu
cii Giergiel „kursiśrie“, który już
zdążył schować swe notatki do kie
szeni.
(Ciąg dalszy w poniedziałek)

Dokończenie ze str. 5
Im lepsze i doskonalsce będzie wy struktarską
Ośrodka stanowili;
chowanie i wykształcenie pedago Niemczyk, Teperek, Klocek, małż.
gów, tym lepszą i zdrowszą bdaie Borom! z Zakopanego, Maty as, Sła
nasza młodzież. Mówiąc o opiece, wiński i mgr. Socha z Krakowa,
mam na myśli zaopatrzenie liceów Wiśniewski z Poznania, Wuttel i
pedagogicznych w sprzęt, urządze Marchara z Wrocławia. Wyszkole
nia sportowe i najlepszych wycho niem kięnoiwał doświadczony in
wawców fizycznych.
struktor narciarski prof. Szymań
Zapał młodzieży sprawił, że po ski, zwany popularnie „Busterem“.
mimo trudnych warunków podsta
Na zakończenie kursów urządziła
wowe umiejętności jazdy na nar
tach zostały opanowane. Kadrę in- młodzież wieczór świetlicowy dla
miejscowego społeczeństwa. Wie
czór składał się z dwóch -czyści. W
pierwszej dała młodzież szereg» u™
tworów scenicznych, wierszy i pie
Fragmenty wspomnień śni, których myślą przewodnią by
ła praca dla dobra Polski Ludowej.
W drugiej, wesołej, otrzymali uzna
nie w formie wesołej krytyki kie
rownik wyszkolenia prof. Szymań
ski i inspektor Jam Niemczyk.
Program zajęć w Ośrodku spra
ciągu o utrzymanie posiadanej
już formy i czekać na dalszy prze wił, jak podkreślił delegat Min. Oświaty w swym przemówieniu, że
bieg wypadków,
wychowanie
młodzieży w Polsce
W tym czasie, kiedy ja starto Ludowej nie ogranicza
tylko dio
wałem na terenie Szwecji, w kra wychowania fizycznego,się lecz
jest
ju robiono ostatnie przygotowa ono wszechstronne, • wskutek. czego
nia do trójmeczu bałtyckiego
Polska—Estonia—Łotwa,
który wychowuje siię rhłodmeż świadomą
zadania, jąko obywateli Pol
miał się odbyć w Tallinie. Będąc swego
właśnie w Göteborgu, otrzyma ski Ludowej. Zieleniec, to wioska
łem wiadomość, że mam się sta położoną na północnych stokach
wić natychmiast w Tallinie, tak, gór Orlich w powiecie Kłodzkim na
że bezpośrednio po zawodach, południe od Dusznik Zdroju. Dla
zmuszony byłem wyjechać zaraz czego właśnie na Zieleniec odległy
w dalszą podróż poprzez Finlan o 12 kilometrów od stacji kolejo
dię do Estonii. Ponieważ lecia wej padł wybór! jako na ośrodek
łem samolotem, podróż nie była szkoleniowy?
Przyczyną tęgą są tut. tereny nar
męcząca. Ale zato podczas posto
ju w Helsinkach O mały figiel nie ctarskie najprzyjemniejsze 1 najod
zostałem zamknięty. Otóż na sku powiedniejsze vf całym paśmie sude
tek braku czasu i pośpiechu nie ekitm do jazdy ł .szkolenia na.rc.iar
zaopatrzyłem się w przejazdową skiego. Tereny Zieleńca, to niszawizę fińską. Przy sprawdzaniu lesione polany dające nieskrępowa
paszportów na lotnisku w stolicy ną możność poruszania się w tere
Finlandii, okazało się, że nie po nie o najróżnorodniejszej konfi
siadam potrzebnej wizy, zabrano guracji, od łagodnych, a kończąc
mnie więc na komendę miasta. na stromych slalomowych stokach.
Począłem się denerwować, gdyż
W przeciwieństwie do Zieleńca
obawiałem się, aby mnie zbyt tereny Sudetów są zalesione, weku
długo nie trzymano i aby mój sa tele czego jazda odbywa się po le
molot w międzyczasie nie odle śnych drogach, niezbyt przyjem
ciał, gdyż wówczas mógłbym się nych dla narciarza i częstokroć nie
spóźnić na zawody w Tallinie.
Na szczęście wszystko poszło bezpieczna.
W Zieleńcu te momenty odpada
gładko. Finowie okazali się wspa
niałymi gospodarzami, bo jak tyl ją. Różnica wzniesień wynosi oko
ko stwierdzili, że chodzi o spor ło 500 m. Najwyższe wzniesienie
towca, udającego się na zawody, ma 1100 m. Niezawodne okazały się
przestali z powodu wizy robić tu też Warunki śniegowe. Ubiegłej
kwestię. Nie chcąc krzyżować zimy, w połowie stycznia, kiedy to
mych planów, pospiesznie od w całej Polsce nie było śniegu, wa
wieźli mnie na lotnisko. Tak runki śniegowe w Zieleńcu pozwa
więc dalszą podróż odbyłem już lały nawet ™ jazdę w terenie bea
bez żadnych przygód. W Tallinie ograniczeń. Jedynym mankamen
zastałem już całą drużynę polską tem, to 12 kim. odległość od stacji
kolejowej.
w komplecie.
K. Szymańska,
(Ciąg dalszy nastąpi)
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