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Telefonem od Mariana Orlewicca

Kwapień

akademickimi

Moment z otwarcia akademickich mistrzostw świata narciarskich w Szpindlerowym Młynie (Czechosło
wacja). Reprezentacja Polski w czasie defilady. Sztandar niesie Dziedzic. Pierwszy od lewej Marian
Orlewicz.
Fot. Evroipen-Prees

Zwyciężamy

SZPINDLEROWY MŁYN (tel.)
W sztafecie 4 x 10 km rozegranej
w II dniu Akademickich Mi
strzostw Świata, drużyna polska
zdobyła drugie miejsce, uzysku
jąc tym samym srebrny medal.
Zwycięstwo odniosła Czechosło-

Finlandie

in

A

i

Dziedzic

mistrzami

wacja. Zespół jej prowadził przez
cały czas biegu. Polacy przez sła
by bieg Stupki na drugiej zmia
nie, który dostał kurczów, stracili
szanse na możliwość konkurowa
nia z Czechami i choć pozostali
zawodnicy polscy, a zwłaszcza
Dziedzic i Kwapień byli ze wszy
stkich startujących obok Czecha
Slovaka najlepszymi, musieliśmy
się zadowolić tylko tytułem wi
cemistrzowskim.
Wyniki sztafety: 1. Czechosło
wacja 2,50,17 godz., 2. Polska —
2:57,28, 3. Węgry 3:23,14. Wyniki
Indywidualne: 1. Słowak (Cz) —
41,37 min., 2. Dziedzic Stefan (P)
41,50, 3. Kwapień (P) 42,02, 4.
Zaturecki (Cz) 42,25, 5. Simunek
Vladimir 42,32, 6. Pael (Cz) 43.43,
7. Karczmarczyk (P) 44,58, 8. Bohuc Laszló (W) 45,48. 9. Vincse
Laszló (W) 46,23, 10. Słupka (P)
48,48 min.
W slalomie indywidualnym pań
zwycięstwo odniosła M, Wagnerova (Cz), uzyskując w pierw
szym przejeździć czas 84,8, a w
drugim 83,8. razem 168,6 sek.
Drugą była Agnel (Francja) 90,4
i 87 razem 177,4 sek., 3. Mevaeque
-.-T(Fr)
T- 1 91,2
, .....i . 97,8 razem 189
—. - . * sek.
I--». -4.5 sekund za pünkt karny, razem
184,8 sek., 5. Szeleroedy (W) 98,8
i 100,6 razem 199.4 sek., 6. Kodel-

HELSINKI. (Telefonem od własa«
Łj
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negó
stęp polskiej reprezentacyjnej dru
żyny bokserskiej Związków Zawo do której należała zdecydowanie ce w I rundzie panował w ciągu' i podnosi ręce na znak, poddanie
dowych w Finlandii zakończył się I runda. W II rundzie walka była dwóch następnych rund na ringu się.
sukcesem. Pokonała ona w Helsin wyrównana. W III przeważał Polak. i wygrał zasłużenie. 6:6.
W ringu sędziowali na zmianę:
kach reprezentację Związków Za Była to jednak za mała przewaga,
Waga półciężka: Jaskóła — Nis- Polak Lisowski i Fin Nurmio, na
wodowych Finlandii 10:6.
by odrobić stracone punkty pierw sinen. Wygrał Polak na punkty. punkty: Finowie Matin en, EskeliMecz odbył się w hali, w której szego stercie. Walka była bardzo Była to b. słaba walka. Jaskóła wy nen II i Kohialainen.
odbędzie się olimpijski turniej bok żywa, Quist, reprezentant Finlan- grał mając 'lekką przewagę. 8:6 dla
*
*
*
serski w 1952 r. w obecności 8.000 dii w wadze koguciej stale był w Polski.
Dalszy program występów Polawidzów. Zwycięstwo Polaków było ataku. Zwycięstwo Fina zasłużone,
Waga ciężka: Stec — Seliferstow.
w pełni zasłużone, aczkolwiek mo 0:2,
Wygrał Stec przez poddanie się Fi ków w Finlandii przewiduje w so
gło .wypaść jeszcze w wyższym sto Waga kogucia: Grzywoćz — Hie- na
' w II rundzie. Pólek zdetonowa botę propagandowy występ 4 za
sunku, gdyby nie werdykt sędziów tanen. Wygrał na punkty Polak, ny początkowo wyglądem swego wodników (Grzywoćz, Bazarnik,
punktowych krzywdzący Chychłę, który przez wszystkie starcia gó przeciwnika był w defensywie, z Rodak Í Jaskóła) w Jugesbille, poktóry swą walkę miał wygraną.
rował, . wykazując dobrą formę i której otrząsnął się jednak prędko zostałych 4 w nadzielę 6 -bm. w
. ,Najlepiej z zawodników polskich przewyższając pfżeciwhiMa rdtyh^; i Tuszył- do1 ataku. - W D : unoz.le
zeprezentował Się Mo wara, który Fin aczkolwiek ambitny wykazał Stec jest w dalszym ciągu w ofen dżie się rewanżowe spotkanie Pol
stoczył najlepszą walkę w swym jednak mało doświadczenia ringo sywie. Po jednej z serii Seliferstow ska ZZ — Finlandie ZZ w Helsin
ląduje na deskach, wstaje jednak kach.
tyciu, demonstrując boks ne wyso wego. 2:2.
kim poziomie. Dobrze wypadł rów
Waga piórkowe) Bazarnik —
nież Stec. Na trzecim miejscu na ÍPiispa. Wygrał Fin przez k. o. w H
«mN
leży wymienić Rodaka, chociaż rundzie. Była to nieszczęśliwa po
walczył bardzo krótko i nie miał rażka Bazernika, który w I rundzie
30-lecie
P. Z.N
okazji wykazania swej formy. Naj miał wyraźną przewagę. Potrafił
słabiej zaprezentował się Chychła. uniknąć silnych ciosów Fina i sa
Walcząc poniżej swej formy mimo memu atakować. W II starciu, na
to miał przewagę nad przeciwni początku, Bazarnik w dalszym cią
Po części oficjalnej wszyscy
kiem.
ZAKOPANE (teL). We środę, zef Cyrankiewicz, min. Rabanów gu przeważał, jednak nadziewał się
Z Finów na pierwszym miejscu coraz częściej na ciosy przeciwni 2 bm. odbyła się w Zakopanem ski, min. Skrzeszewski, min. Wol udali się na ostatnią konkurencję
mistrzostw juniorów — skoki.
należy wymienić reprezentanta wa ka. Silny prawy sierp Fina położył uroczystość jubileuszu 30-lecia ski, dyr. Ruchar, St. Barabasz.
istnienia i działalności PZN, roz
gi piórkowej Piispę, zawodnika ro Polaka na deski. 2:4.
kującego jak najlepsze nadzieje na
Waga lekka: Rodak — Leh ta. Wy poczęta defiladą wszystkich u
przyszłość, o którym niewątpliwie grał Polak przez poddanie się Fina czestników mistrzostw juniorów
jeszcze wielokrotnie usłyszymy. na początku II rundy. Od pierwszej którą odebrali przedstawiciele
Walczy z półdystansu i rozporządza chwili zaznacza się przewaga Pola władz państwowych, partyjnych,
fenomenalnie silnym wprost cio ka, który zasypuje Fina ciosami w związków zawodowych i sporto
sem.
wych.
żołądek względnie w szczękę. 4:4.
Wyniki walk: waga musza: LiedWaga półśrednia: Chychte —
Władze państwowe reprezento
ke — Quist. Wygnał na punkty Fin, Lasko. Wygrał na punkty Fin. Prze
ciwnik Chychły, to niebywale wy wał wojewoda krak. dr, Pasensoki zawodnik o długich rękach. kiewicz. Po zameldowaniu defi
MATLOCH
Sprawiało to Polakowi wiele kło lady przez narciarza Jana Szczer
potu
w prowadzeniu walki z pół- bę, przemaszerowała młodzież
w reprezentacji Polski
dystansu. I runda należy do Fina, narciarska w zwartych szere
BYDGOSZCZ (tel.) Obec
w II i III Chychła przełamał złą gach z nartami na ramionach i
ny na meczu Pomorze —
passę i był panem na ringu. Sę transparentami ulicą Krupówki
Wybrzeże kapitan sporto
dziowie ogłosili zwycięstwo Fina co przed trybuną honorową. Defila
i®
wy PZB, p. Derda, po wal
spotkało się z protestami widowni. dę otwierała SNPT.T Zakopane,
ce Antkiewicza z Gła-nianastępnie maszerowały: Związ
4:6.
kiem oświadczył, że wobec
Wyga średnia: Nowara — Suomi- kowiec, Olsza, ZZK Kasprowy,
słabej formy gdańszczanina
nen. Wygrał Polak na punkty. By Cracovia, Chemik. Wisła Zako
oraz doznanej kontuzji na
ła to najpiękniejsza walka dnia ży pane, juniorzy okręgu śląskiego
i
turnieju warszawskim, bar
wo ókteskiwena przez widownię oraz zastępy Służba Polsce z Za
wy Polski w wadze piórko
Obaj zawodnicy walczyli ź pełnym kopanego.
wej na meczu międzypań
temperamentem, demonstrując do
Minister Władysław Wolski — pre Dr Aleksander Boniecki — wice,
stwowym Polska — Czecho
Po defiladzie w sali teatralnej zes Polskiego Związku Narciar. prezes Polskiego Związku Narciar
brą pracę nóg i b. dobrą kondycję.
słowacja w Pradze repre
Polak wyszedł z samego siebie wal Morskiego Oka odbyła się uro
skiego.
ski ego.
zentować będzie Matloeh
cząc ne niespotykanym u niego do czysta akademia.
(Śląsk).
tąd poziomie. Po wyrównanej walZebranych gości powitał w
ee®eee»eee®eee®®e®®eeeeeeeeee®eeeeeeeeeeee«ee imieniu PZN poseł Arczyński,
zapraszając do prezydium nesto
Z meczu Polska — CSń w gimnastyce
ra polskiego narciarstwa Stani
sława Barabasza, któremu zebrani zgotowali serdeczną owację.
przez dr.
Po . przedstawieniu
,•’.
í_ :: T>fzxT
Bonieckiego
historii
PZN :i zna _
czeniu narciarstwa odbyło się
składanie życzeń. W imieniu
Związkowej Rady Kultury Fi
zycznej i Sportu KCZZ i organi
zacji młodzieżowych
życzenia
składał ob. Boski, w imieniu
GUKF — ppłk. Kasprzyk, PTT —
dyr. Dorawski, Zakopanego —
burmjstrz mgr. Ustupski i in.
Po apelu wygłoszonym przez
dr. Załuskiego nastąpiło wręcze
nie odznak honorowych (złotych)
Dr Kaźimierz Załuski — członek
jteprezentacie gimnastyczne Czech osłowacji i Polski przed oficjalnym dla 84 działaczy i sportowców za zarządu PZN i członek zarządu
służonych dla narciarstwa oraz
spotkaniem micdzypañstvfowym. w Warszawie zakończonym
72 odznak srebrnych. M. in. od- Międzynarodowej Federacji Nar Franciszek Bujak — b. mistrz Pol
»ttonn C:rrbo«łOw<icn 337,5:330 pM.
Fot API
ski, obecnie kapitan sportowy PZN.
ciarskiej (FIS).
znaczenia
otrzymali: premier Jo(Sprawozdanie z występu Czechów w Katowicach na str. 2)

świata

ska Teresa (Polska) 105,4 i 94,2,
razem 199,6 sek., 7. Zymlichova
(Cz) 102 i 98,8, razem 200,8 sek.,
8. R. Wagner (Cz).
Warunki slalomu bardzo trud
ne, mało śniegu, twardy stok.
Technicznie slalom b. trudny.
Kodelska pierwszy przejazd po
jechała słabo, z tremą i upad
kiem, w drugim natomiast wy
bitnie się poprawiła. Gdyby w
pierwszym przejeździć uzyskała
czas równy czasowi w drugim
przejeździe mogła znaleźć się na
wet na trzecim miejscu. Węgier
ce, która zajęła 5 miejsce, ustę
powała bardzo nieznacznie.
*
W jeździe szybkiej na łyżwach
uzyskano następujące wyniki:
500 m — 1. Meriny (Węgry) 53,0,
2. Petik (Węgry) 53,8, 3. Liska
(CSR) 63,3.
3000 m Petik (Węgry) 6,10,5, 2
Meriny (Węgry) 6,18,9, 3. Schulz
(CSR) 7.25,5.
4 pierwsze miejsca
w

skokach

rek odbyła się pierwsza konkurencja kombinacji alpejskiej (obejmu
jącej . bieg, skoki, zjazd i stelom).
W konkurencji tej dominowali Po
lacy, którzy zajęli cztery pierwsze
miejsca. Najgroźniejszy konkurent,
Fin Taitseinen. uplasował się do
piero ne 7 miejscu. Konkurs odbył
się w trudnych warunkach, przy
bezustannie .padającym śniegu i sil
nym wietrze. Polacy imponowali
brawurą i stylem i rozstrzygnęli
walke o pierwszeństwo we włas
nym gronie.
Wyniki konkursu skoków były
następujące: 1) Kaczmarczyk (Pol
ska). skoki 36.5. 38 35.5 m. nota
194.5: 2) Dziedzic (Polska) 35.5, 36,
38 m. nota 180.6; 3) Gąsienica-Samek (Polska) 35,5, 36.5 37 m, nota
178 5: 4) Kwapień (Polska) 28.5. 36,
37 m, nota 174,2: 5) Humposzt (CSR)
nota 170.4; 6) Paska (CSR) nota
166.7: 7) Taitsáinen (Finlandia).
Przed południem odbyła się je
szcze jazda szybka na łyżwach. Do
minował w niej Węgier Maren,
który wygrał dwie konkurencje:
1500 i 5000 m. W środę Mereni opu
ści! Czechosłowację i wyjechał ne
mistrzostwa Europy do Davos. Wy
niki: 1.500 m: 1) Mereni (Węgry)
....... (Ciąg dalszy na str. 2)

PólfmMy hokejowych

mistrzostw Polski
Dzięki sprzyjającym warun
kom lodowym hokeiści rozpo
częli w środę półfinałowe roz
grywki o mistrzostwo Polski
Przyniosły one. następujące wy
niki:
LEGIA — GWARDIA BYD
GOSZCZ 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
BYDGOSZCZ (tti.). W meczu
półfinałowym o mistrzostwo Pol
ski, stołeczna Legia pokonała byd
goską Gwardię 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
Gra była na ogół wyrównana
z wyjątkiem trzeciej tercji, w
której Legia przeważała dość wy
bitnie. Legia była zespołem le
piej zgranym, a ponadto repre
zentującym lepszą jazdę. Gwar
dia nie wykorzystała rzutu kar
nego.
Bramki dla Legii: Swicarz 3,
Koperczyński i Dolewski; dla
Gwardii: dr. Zieliński. Sędzia
Bielecki z Krakowa.
(Dalsze wyniki na str.
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ringach

bokserskich

łódź-Szczecin

Kwapień

i

Dziedzic

12:4 kanie w niedzielę pomiędzy Hutą
Zabrze a łódzkim Zrywem. Nawet
akademickimi mistrzami świata
SZCZECIN, (tel) Rózeg reny we w obecnej sytuacji mecz ten ma
fcodę mecz bokserski Łódź — Sącze donoosłe znaczenie. Łodzianie w
(Dokończenie ze str. 1)
om zakończył się zwycięstwem ło- nacie porażki miusiełiby stoczyć
dodatkowe
spotkanie
o
pierwszą
2.34,5 min., 2) Petik (W) 2.41,9 min.,
12:4. Najładniejszą walkę
Wyniki: 1. Kwapień (Polska) Czeszki. Startująca w tej konku
3) Szulc (CSR). 5000 m: 1) Mereni 1.19,22 godz.; 2, Zaturecky (CSR) rencji Polka, Stepkówna, zajęta
<toia stoczyli Krawczyk j Sadowski . Hgę.
W w.-dze lekkiej zakończoną zwy
(W) 9.40 min., 2) Petik (W) 10.00,6 1.19,34; 3. Dziedzic (Polska) 1.19,46; 7 miejsce.
Drugie ciekawe spotkanie odbę
cięstwem Krawczyka. Z miejsco dzie się we Wrocławiu pomiędzy
min., 3) Liszka (CSR). W ogólnej kla 4. Simunek (CSR) 1.20,03; 5. Hla.
Wyniki: 1. Strichova (CSR)
wych zawodników podobali się Samorządowcem a
syfikacji za wszystkie konkurencje: vacz (CSR) 1.20,21; 6. Marosek
Lublintainką.
Mozdzyński, Niemczyk i Wierzbo- Zwycięzca tego spotkania awiamsu1) Mereni (Węgry) 225,650 pkt., 2) (CSR) 1.21,17; 7. Pad (CSR) 40,20 min.; 2. Mecilova (CSR)
41,26 min.; 3. Prasilova 42,42 mim.;
wiffl a łodzian Kangiel i Olejnik, je do II ligi. Łubliniianika nie jest
Petik (Węgry) 236,570 pkt., 3) Liszka 1.22,32; 8. Tayiitsainen (Finlandia) 7.
Stepkówna.
którzy zademonstrowali b. dobrą tutaj pozbawiona szans n>a ¡zwycię
(CSR) 264,846 pkt.
1.25,56; 9. Stajkof (Bułgaria)
formę.
1.26,55; 10. Kaczmarczyk (Polaka)
W czwartek odbędzie się bieg
stwo, a gdyby ono nastąpiło, było
1.27,54; 11. Słupka (Polska) 1.29,29. zjazdowy dla pań i panów, w kon
Wyniki walk (na pierwszym miej by to wówczas wielką sensacją.
SZPINDLEROWY MŁYN (teł.) Dalsi Polacy, Samek-Gąsienica i kurencji otwartej i kombinacji
sou łodzianie): w muszej Kangiel
Pozostałe spotkania nie będą mila Półfinały hokejowych
Ubiegła środa była na akade Borgosz, zajęli 17 i 18 miejsce.
alpejskiej, a w konkurencji mę
pokonał Niemczyka, w koguciej ły żadnego znaczenia na uikład ta
mickich mistrzostwach świata w
Końcowe wyniki kombinacji skiej dodatkowo do kombinacji
Maitedki przegrał przez techn. k. o. bel w grupach. W i^poifkanta'ch
mistrzostw Polski
Szpindlerowym Młynie dla Pola norweskiej (skoki i bieg) przynio poczwórnej. W tej ostatniej konku
a Wierzbickim w II rundzie na tych zmierzą się:
ków specjalnie radosna. Polacy, sły jeszcze raz wielki sukces za rencji Polacy posiadają znowu
skutek kontuzji huku brwiowego,
ŁK18
ŁÓD2
—
KKS
MYSŁOWICE
w
Szczecinie:
Odma
—
Gedamda,
po sukcesie w konkursie Skoków, wodnikom polskim, którzy zajęli szanse zajęcia czołowych miejsc.
w piórkowej Mazur ,po żywej i
10:4 (2:1, 2:1, 6:2)
pięknej wałoe przegrał z Możdżyńw Kralcowiie: Cracovia — Rado- MYSŁOWICE. Zespól łódzki wygrał uzyskali dalsze zwycięstwa. W 3 pierwsze miejsca. Wyniki: 1. Na razie prowadzą po skokach i
na 18 km Kwapień zdobył Dziedzic (Polska) nota 427,35, 2. biegu zdecydowanie.
skim, w lekkiej Krawczyk pokonał miak,
w Mysłowicach zasłużenie. Bramki biegu
akademickiego
mistrza Kwapień (Polska) 411,8, 3. Kacz
Koczowski 4, Król 3, Sta tytuł
Sadowskiego, w półśredniiej Olej
Dotychczasowy stan tej kombi
w Warszawie: Gwardlia — Gwar zdobyli:
szewski, Łapczyński i Walczak po 1. świata. Po uwzględnieniu wyni marczyk (Polska) 388,75, 4. Hum- nacji przedstawia się następująco:
nik wygrał przez poddanie się Za- dia Rzeszów.
dla
KKS
Pęczek
II,
Plaza,
Wojak
1
ków
biegu
i
konkursu
skoków
z
post (CSR) 372,15; 5. Tavitsalnen
stofta w II rundzie, w Średniej
1. Dziedzic — nota 6.42 pkt.; 2.
Januszewicz po 1. Widzów 2.000. Sę
Ostatnie spotkanie zapowiada się dzia
Trzęsawisk! wygrał przez k. o. w
prof. Pazuszewski z Wa-szawy. dnia poprzedniego, Polacy zajęli (Finlandia) 365,6. Na 8 miejscu Kwapień — 22,7; 3. Kaczmarczyk
o
tyle
ciekawie,
że
stołeczna
Gwar

w końcęwej klasyfikacji kombi uplasował się Gąsienica-Samek — 32,41; 4. Tavitsinen (Finlandia)
III rundzie z Magdzierzem, w pół
KTH KRYNICA — BAILDON
nacji norweskiej 3 pierwsze miej nota 331.
ciężkiej Pisarski stoczył b. żywą dia mając zapewniony awans do
— 57,83; 5. Mat's (CSR) — 65,69;
KATOWICE
10:6
(0:0,
6:1,
4:5)
walkę z Wierzlbowiczem, który o- I ligi, wystawia przeciwko zespo KATOWICE. Zespół krynicki od sca przez Dziedzica, Kwapienia i
Bieg na 8 km pań odbywał się 6. Gąsienica-Samek (Polska) —
kazał się niespodziewanie groźnym łowi rzeszowskiemu drugi garni niósł zwycięstwo zasłużenie. Bramki Kaczmarczyka.
w tych samych warunkach, jak 82,04.
Bieg na 18 km odbył się w tru bieg panów. Dominowały w nim
dla łodzianina przeciwnikiem. W tur, a pierwszy natomiast walczył dla KTH zdobyli Csorlch 5, Lewacki
Marian Orlewicz
2.
Pociecha,
Janiczka
i
Nowak
II
dla
będzie
przeciwko
rewełacy
jn
emu
dnych
warunkach,
przy
stale
pa

dwóch pierwszych rundach Wierzkałowiczanin Skarżyński II 3. Bógdoł dającym śniegu i zadymkach.
obecnie
zespołowi
Gwardii
wro

• bowiicz dał się porządnie we znaki
2 1 Wilczek 1. Sędz.a Michalik.
łodaiianinowi, w III Pisarski prze cławskiej, a zatem w Warszawie SIŁA GISZOWIEC — AZS PO- Trasa wybitnie norweska, o róż
H.K J. Zakopane zdobywa puchar
będzie
można
oglądać
aż
16
walk!
nicy wzniesień dochodzącej do
ważał zdecydowanie.
Ogłoszone
ZNAÑ 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
250 m, trudna, obfitująca w licz
zwycięstwo Pisarskiego spotkałoPOZNAN, (tel) Rewanżowe ąpct- ne, trudne podejścia, zjazdy i za
Się 0 protestami widowni zwła Raków (Częstochowa)
min. Skrzeszewskiego
hanie o mistrzostwo Poćslki roze- kręty. Zwycięzca biegu, Kwapień,
szcza, że Pisarski otrzymał upom
grane w środę 2 bm. w Poznaniu miał przed sobą Simunka, z któ
- Korona 8 8
nienia za nieczystą walkę. W cięż
ZAKOPĄNE. (tel.) W poniedzia 179,6, 10) Łuszczek (Wisła) n. 173,7,
zakończyło się zdecydowanym zwy rypi toczył stałą walkę na całej
kiej Niewadził pokonał Jenaiäka.
cięstwem Siły, która przeważała prawie trasie, podobnie jak Dzie łek, w ramach narciarskich ■ mi Stertowało 29 zawodników, sklasy
KRAKÓW.
W
towarzyskim
spotka

W ringu sędiaŁował Rrzeżański, niu bokserskim krakowska Korona pnzęz cały eras spotkania.
dzic, który miał przed sobą Za- strzostw Polski, odbył się slalom fikowane 26.
ne punkty: Stępniak (Łódź), Łau- zremisowała z Rakowem (Częstocho
Gr. B: 1) Gąsienica-Daniel Józef
Bramki dla Siły zdobyli: Gbu- tureckiego. Gdyby nie wypadek z do kombinacji alpejskiej dla chłop
wa)
8:8.
■ fcedrey i Fortuniak ze Szczecina.
rek II 3, Badura, Twardziik, Wró kijem przy jednym ze zjazdów, ców kategorii C. Warunki na sku (Wisie) 21 i 19,5 n. 214,8, 2) Gron T.
Widzów 3.000.
Wyniki (na I miejscu bokserzy Ra
tek padającego śniegu bardzo (Wisła) 20 i 20 n. 214,2, 3) Zarycki
kowa): musza — Szpinger pokonał bel I i Wróbel II, dita AZS Prym- Dziedzic zająłby niewątpliwie trudne.
(SNPTT) 21 i 21 n. 210,2, 4) GreŻurka;
kogucia — Wróbel wypunkto ke. Sędzia Eberhard z Krakowa. drugie miejsce. Startowało ogó
Wybrzeże-Pomorze wał Lechotę;
piórkowa — Dekaran- Widzów 800.
łem 26 zawodników.
gorczyk (Wisła) 21 i 20 n. 206,4,
Wyniki:
1.
Sikora
J.
(Związkowiec)
giewicz przegrał przez dyskwalifika
czas 2 przejazdów 100.4 sek.; 2. Kowal 5) Fortecki (HKN) 20 i 21 n. 206,4,
cję z Rajcą; lekka — Dudłak zremi
A. (Wisła) 100.8 sek.; 3. Czarniak 6) Karpiel (SNPTT) 20 i 20 n. 203.7,
sował z Sidelnikowem; pólírednla I Mistrzostwa Wrocławia ski
(HKN)
100.8: 4. Boj (HKN) 101.0; 5.
— Wodecki zwyciężył Mizioła; pólO
brechta
(HKN) 100,6; BrSatala (HKN) 7) Krupa (HKN) 19,5 1 17 n. 197,
II — Trzeplzur zremisował
Bydgoszcz (tel.) Rozegrany w •zśrednia
109.8; 7. Karwacki (AZS Kraków); 8) Kureczko (SNPTT) 18,5 i 19
Dąbrowskim; średnia — Dobosz prze
110.4;
8.
Bujak
(HKN) 111.2; 9. Wolny n. 192,2, 9) Polak (Barania Wisła)
Bydgoszczy mecz bokserski repr. grał
W trzecim spotkanRu Samorządo
z Balą; półciężka — Frukacz pod J
w hokeju
wiec wygrał z Odrą Opole 3:2 (0:1, (Metal) 111.5; 10. Krychta (Związko 19 i 20 n. 188, 10) Bafia (SNPTT)
Wybrzeża -i Pomorza rozczarował dat się Szymuli. po I starciu.
wiec)
112.6;
11.
Krzeptowski (HKN);
3:1. 0:0). Bramki dla Samorządowca
Sędziował w ringu Pamkowski,
4000 zebranych widzów. Po wal punktowali:
Stopka (Wisła): 13. Stelmach 17 i 19 n. Startowało 38 zawodnizdobyli: Figa, Idzikowski i Szalber- 12.
WROCŁAW
(ost),
W
rozgrywkach
Pietrzykowski,
Moszkow14. Ryś (Związkowiec); 15.
kach stojących na przeciętnym skl i Muszyński.
mistrzowskich hokeja na lodzie okrę nak. dla pokonanych Czech' i Wró- (SNPTT);
Kuglarz (SNPTT Biała); 16. Smolik ków, sklasyfikowano 34.
gu dolnośląskiego padły w II rundzie blewski.
poziiomie zwycięstwo 9:7 odntosio
• * *
Gr. C — skoki otwarte i do biegu
(ZZK
Sucha):
17. Wawrytko (Wisła);
wyniki:
Odra Opole — ZMP 12:1 (3:1. 5:0,
Wybrzeże. W ramach spotkania
Heczko (Warta Cieszyn); 19. Krup złożonego —: 1) Wawrytko (Wisła)
Przed zawodami odbyły się dalsze Samorządowiec — ZMP Dolny Śląsk 4:0). Bramki dla Odry: Czech 6, Drze- 18.
nie doszło do pojedynku Antkie- walki
ski
(HKN
Bielsko);
20.
Kram
(Olsza
37,5 i 39,5 n. 210,4, 2) Rój Andrzej
finałowe „Pierwszego kroku 7:3 (2:1, 3:0. 2:2). Bramki dla Samo wińsk) 3, Trojanowski, Dróżbicki, Kraków).
wicza z Krużą. Obie drużyny wy bokserskiego
“. Cholewa (Groble) zdo rządowca zdobyli Idzikowski i Figa Iwanczew po 1.
(HKN) 36,5 i 39,5 n. 201,7, 3) Ko
stąpiły w osłabionych składach.
był tytuł bez walki, na skutek braku po
Po
uwzględnieniu
wyników
biegu
3 i Derlikowski, dla pokonanych Odra Wrocław — ZMP 3:3 (1:1, 1:1,
walski (Wisła) 34,5 i 38,5 n. 199,5,
przeciwnika w wadze , koguciej. W . Timowiec.
zjazdowego
i
slalomu
klasyfikacje
1:0). Bramki dla Odry Lewicki 2
Wyniki walk (na pierwszym piórkowej — Padewski (Korona) zmu
alpejskiej przedstawia się 4) Krzeptowski (HKN) 35 i 35 n.
1, dla ZMP Pisarski 2 i kombinacji
Kozę (Korona) do poddani a się po W drugim meczu Odra Opole zwy Wiótlewski
następująco: 1. Boj Andrzej (HKN Za 187,3, 5) Wojnar (Związkowiec) 34,5
miejscu zawodnicy Wybrzeża): w sił
Korczak 1.
II
rundzie.
Liszka
(Korona)
zdobył
ty
ciężyła
Odrę
Wroclaw
3
0
(2:0.
1:0,
kopane)
nota
3.40 pkt. 2. Czarniak
muszej Miller przegrał z Piwoń tuł w wadze pó.lśredniej. zmuszając 0:0). Bramki uzyskali Czech, Troja Odra Opole — Samorządowiec 6:1 (HKN Zakopane)
3.89: 3. Ob roch ta i 34 n. 185,2, 6) Kłacek (Szczyrk)
(3:1, 2:0. 2:0).
skim; w koguciej Gignal wygrał do poddania się Klimka (Wisła).
nowski i Drożyński.
(HKN) ,5.52: 4. Kowalski (Wisła) 5,71; 34 i 34 n. 185,9, 7) Szlauer (Barania)
5.
Sikora
(Związkowiec)
6.69; 6. Kar
z Licauem; w piórkowej Antkiepacki (AZS Kraków) 10:86: 7. Satala 33 i 34 n. 182,6, 8) Obrochta (HKN)
wicz po wyrównanej walce poko
(HKN); 8. Krychta (Związkowiec); 9. 33 i 33 n. 182,2, 9) Węgrzynkiewicz
nał Głaniaka; w lekkiej Kuźmiń
Kuglarz (SNPTT Biała); 10. Wolny (HKN Bielsko) 35 i 29 n. 179,4,
ski przegrał z Piotrowskim; w Występ gimnastyków CSR (Metal); 11. Smolik (ZZK Sucha): 12. 10) Jasiewicz (HKN) 32,5 1 33.5
Ryś (Związkowiec): 13. Bujak (HKN):
półśredniej Musiał zremisował z
14. Wawrytko (Wisła); 15. Stopka (Wi n. 177,2.
Paliñsk'm; w średniej Kwiatkow
sła); 16. Krupski (HKN Bielsko); 17.
Wyniki kombinacji złożonej (bieg
Krzeptowski (HKN);
18. Stalmach
ski wygrał z Dąbrowskim; w pół
(SNPTT): 19. Heczko (Watra Cieszyn); na 12 km i skok): gr. C: 1) Kowal
ciężkiej Flisikowski przegrał ze
Ze strony gości występowali: Be- 20. Kuźnik (AZS Wrocław); 21. Kram ski (Wisła) 0 i 40,5 n. 40,5 pkt.,
Gimnastycy polscy umieją duża,
Zmorzyńskilm; w ciężkiej Biał
w Katowicach nertka, Houdek, Hruby, Lylo, Me- (Olsza Kraków): 22. Jasiewicz (HKN); 2) Wawrytko (Wisła) 25,23 i 26.9
ale
nie
potrafią
swych
umiejętno

23. Klaczek (Związkowiec); 24. Jani
kowski wygrał z Chyłą.
ści sprzedaż — oświadczył neiczełtlocha, Rużicfca, Sotornilk i Szulc. kowski (HKN Bielsko); 25. Węgrzyn- 52,13, 3) Rubis (Wisła) 1,08 i 59.6
kiewicz (HKN Bielsko).
60,63, 4) Roj (HKN) 60,79, 5) Jan
caas
występów
zawodników
ozePolacy
ćwiczyli
w
slkładzie:
H.
Ga

nik
Sokoła
Czechosłowackiego
,
a
O miejsce w Lidze
7®ra®eiń kierownik drużyny czes chosłowadkiich i polskich, którzy ca, P. Gaca, Gawron, Kucjesz, KuWe wtorek odbyły się biegi pła- kowski (Związkowiec) 82,85, 6) Pakich gimnastyków, Penninger, po w niedzielę brali udział w meczu jiik, Radojewsłti, Soballa, Szloearek. sikie dla dziewcząt i chłopców. łaszyński (Związkowiec) 83.94, 7)
bokserskiej
Rys (Związkowiec) 91,3, 8) Heczko
■zawodach pokazowych, urządizo- międzynarodowym CSR — Polska.
Goście reprezentują b. wysoką Start wszystkich biegów odbył się (Watra) 94,42, 9) Jasiewicz (HKN)
ny.ch 1 bm. w Katowicach przez Tymi słowami iaawtao trafnie oce ¡klasę w europejskim sporcie gim na stadionie.
W nadchodzącą niedzielę czoło Śląski Okr. Związek Gimin. pod- niono, pokazy.
94,55, 10) Dawidek (SNPTT) 104,29.
nastycznym. Mają za sobą ¡kilka
Wyniki w poszczególnych konku 11) Wojnar (Związkowiec) 106,00.
we drużyny boikiserskle sterną po
występów aagnainiczinych i zawo rencjach:
raa ostentad do walki o miejsca w
W ogólnej punktacji pierwsze
dów międzynarodowych. Toteż po
dwóch ligach bdkserslkich.
DZIEWCZĘTA, GR. B — 5 km: 1. miejsce i puchar przechodni min.
kazali
gimnastykę
nowoczesną,
Terminarz
rozgrywek
We waz.yst8d.ch prawie grupach
Bąkówna Maria (HKN) 41.23 min.; 2.
precyzyjnie wylkonaną. Współczyn Ciencialówna (Barania Wisla) 41.25; Skrzeszewskiego zdobyła drużyna
TOStBły właściwie wyjaśnione już
3.
Rybińska (HKN Bielsko) 44.48 ; 4. HKN Zakopanie — 199 pkt.. 2. Wi
nik
trudności
w
ćwiczeniach
sytuacje Jeżeli ehodizd o kandyda
Rajchel (Związkowiec) 45.17.5; 5. Taj sła (Zakopane) 185 (zeszłoroczny
laików
woale
nie
ustępował
gotów do I. wagi. II. ligi. Pozostały
ne równa (Warta Cieszyn) 46:06 ; 6. zdobywca pucharu), 3. Związko
I I II Ligi piłkarskiej
ściom. Wykonanie natomiast było Augustyniakówna
(HlKN Katowice)
Baledwie dwa wypadki, gdzie do
46,45 ; 7. Rzepówna (HKN Katowice) wiec Goleszów!67, 4. SNPTT Zako
słabsze i mniej precyzyjne.
tąd sytuacja nie została wyjaśniana
49.25.5;
8.
Kruczkówna
(HKN Kato pane 66, 5. Watra Cieszyn 19, 6. KN
WARSZAWA (Tel.) Zarząd PZPN zatwierdził terminarz rozgrywek
całkowicie.
Drużyna czeska prezentuję się wice) 51.06; 9. Domańska (HKN Kato Szczyrk 15, 7. ! AZS Kraków 13, 8.
mistrzostwo I i II ligi, ustalony przez WG 1 D. Przedstawia się" óri nasię::
wice)
54.16:
10.
Witkowska
(HKN Ka Wisła Szczawnica, AZS Wrocław,
pod względem warunków fizycz towice) 54.56.
Pierwszym jest sprawa awansu pująco:
nych
lepiej
niż
drużyna
polska.
SNPTT Biała i' Barania Wryła po 8.
w gr. III, w której sytua cje przedvia — Chełmek, 27.3: Chełmek — Na
i LIGA
CHŁOPCY GR. B — 8 km: 1. Kar 9. SNZS Chemik 4 i 10. HKN Biel
polonia 8w. — Rymer, Skra — Młody wiek zawodników rzuca się piel
■tarwie się naprawdę zagadkowo.
20. 3: Cracovia — Lechia, Polonia W. przód,
(SNPTT)
39.30
min.:
2.
Bafla
polonia Przemyśl, Gwardia — Tamo- w oczy. Tylko jeden zawodnik (HKN) 42.39 ; 3. Stopka (Wisła) 45.08; sko 2 pkt., i
W chwili obecnej nie wiademo, — Warta. ZZK — AKS, Ruch — Po via.
B., ŁKS — Wisła, Szombierki
Horbacki (HKN) 47.07: 5. Banaś
jaki obrót przyniesie sprawa pro lonia
3.4: Naprzód — Skra, Polonia P. — czechosłowadki ma 33 lata, reszta 4.
— Legia. 27. 3: Wisła — ZZK, Legia — Baildon,
47.16; 6. Dudzik (Wisła) 47.50;
Rymer — Chełmek, Tarnovia poniżej 30. Z zawodników polskich (HKN)
testu Huty Zebrze w sprawie me ŁKS, Warta — Cracovia, AKS —
7.
Zarych
(S. N. P. T. T.); 8. Wilman
LIGA
Polonia Sw. 10,4: Baildon — Tarno Kulik liczy 42 lata, a tylko Gaca, (Związkowiec);
9. Polok (Barania
czu z Rafa wagiem. Gdyby zespoło Szombierki, Polonia B. — polonia W., —
via, Chełmek — Polonia P., polonia Gawroń" i Kucjesz mają poniżej 30. (Wisła); 10. Gąsienica
Lechia
—
Ruch.
Daniel (Wisla);
wi śląskiemu przyznano dwa punk
Sw. — Naprzód, Gwardia — Rymer,
Kraków); 14. Groń (Wisła); 15. Cieślar
KOSZYKOWA
3. 4: Cracovia — AKS, Polonia W. — 84.4: Polonia P. — Polonia Sw., Skra
ty za walkę Szczepana z Piegzą, Wisła,
ZZK — Polonia B., Ruch — Le — Gwardia, Rymer — Baildon, Tamo
Toteż goście zdecydowanie prze (Barania Wisła); 16. Smerągiewicz (Wi
sla
Kraków):
17.
Cebum
(SNPTT);
18.
wówczas tabelka walk tej grupy gia, ŁKS — Warta, Szombierki — Le via — Naprzód.
w ćwiczeniach wotaych, Kubiniec (Wisła); 19. Ziemięcki (Zwiaz YMCA LODZ — TUR LODZ 37:21
10.4: Wisła — Szombierki, Le 15.5: Baildon — Skra, Naprzód — ważali
przybrałaby inny wygląd. Huta chia..
(19:10)
gdzie wiek odgrywa dużą rolę. Naj kowiec): 20. Wajda (HKN). Startowało.
gia — ZZK, Warta — Ruch, AKS — Rymer,
Polonia Sw. — Chełmek. lepszym był Houdeik, który wyko 41. a ukończyło bieg 38 zawodników. LODZ (Tel.) Rozegrany w środą
Zabrze miałaby wówczas szanse a- ŁKS Polonia B. — Cracovia, Lechia
mecz
w
pitce
koszykowej
pomiędzy
Gwardia
—
Polonia
P.
22.5:
Naprzód
CHŁOPCY GRUPA C — 12 km.
wiainsu. Bez względu więc na to — Polonia W. 17 i 18.4: Wolny termin — Baildon, Chełmek — Gwardia, Po nali bardzo efektowny program. Z
i TUR o mistrzostwo ligi za
24.4: Cracovia — Ruch, lonia P. — Tarnovia, Skra — Polon a Polaków Kucjesz wykonał program BIEG OTWARTY I DO KOMBINA YiMCA
jaki obrót weźmie cała ta sprawa, (Wielkanoc).
kończył
się
zwycięstwem
YMCA
37:25
CJI: 1. Kowalski (Wisła) 1.03.46 godz.;
W. — Szombierki, Warta — Sw. 29.5: Chełmek — Skra, Polonia
należy oczekiwać zaciętego sp ot - polonia
(19:10). Gra stała na wysokim pozio
Lechia, AKS — Wisła, ŁKS — ZiZK, P.
najtrudniejszy z saltem i przerzu 2. Kubiś (Wisła) 1.03.59 ; 3. Dawldek mie.
—
Naprzód,
Gwardia
—
Baildon,
Punkty dla YMCA zdobyli: Ży
(SNPTT) 1.05.57; 4, Heczko (Watra
Polonia B. — Legia.
tem bokiem.
Tarnovia — Rymer,
Cieszyn) 1.06.44; 5. Kübln (HKN) liński 16. Barszczewski 14. Ulatowskt
1.5: Termin wolny. 8.5: Rumunia — 15.6: Baildon — Chełmek, Polonia
4
i
Maciejewski
3. dla TUR Michalak
1.07.01;
6.
Byrd
(Związkowiec)
1.07.36;
Zawodnicy polscy, to przeważnie
Polska. 15.5: Wisła — Polonia B., Le Sw. — Gwardia, Skra — Tarnovia,
Legiersiki (Związkowiec) 1.08.30 : 8. I 14, Skrocki 5. Pawlak 4 i Slnczak i.
Ukaranie
robotnicy. Czesi, to studenci i u- 7.
gia — Cracovia, ZZK — Polonia W., Rymer — Polonia P.
Jankowski
(Związkowiec);
9.
Ryś
AZS WARSZAWA — AZS KRAKOW
Ruch — ŁKS. Szombierki — Warta,
■nzędinicy.
W ćwiczeniach więc (Związkowiec): 10. Wawrytko (Wisła); i
36:12 (21:6)
GRUPA - PÓŁNOC
Lechia — AKS. 22.5: Wisła Legia, Po
11. Grochowalski J. (Cracovia): 12. PaWARSZAWA (Tel.) Mecz o mistrzolonia W. — AKS. ZZK — Lechia, Ruch 20.3: PTC Pabianice — Pomorzanin, gdzie dominującą rolę odgrywa łaszyński St. (Związkowiec); 13. Gro I stwo
ligi zakończył się po słabej grze
— Szombierki. ŁKS — Cracovia, Po Ognisko Siedlce — Widzew, Ostroyia siła, Polacy wypadli wc \ le dobrze, chowalski Jan (Cracovia): 14. Jaku
drużyn zwycięstwem AZS Warlonia B. — Warta. 29.5: Cracovia — — Lublinlanka, Radomlak — Bzura zwłaszcza na drążku (Sztosairek).
biec (Wisła): 15. Bo czar (Wisła); 16. iI obu
szawa
AZS Kraków 36:12 (21:6).
pii
or*5EO
ZZK, polonia W. — Ruch, Warta — Chodaków. 27.3: Pomorzan n — Ostro(HKN): 17. Tymczyszvn Punikty nad
dla warszawian zdobyli: PoProgram uzupełniono ćwiiczenia- Jasiewicz
— Legia, AKS — Polonia B, Szombler vía, Bzura — Ognisko, Lublinlanka —
(Związkowiec);
18.
Stopka
(Wisła);
19.
I
pławskl
I
12
Bartosiewicz 10, NicińGarbarnia,
Widzew
—
Radomlak.
Warszawa. Zarząd PZPN-u, na ki — ŁKS , Lechia — Wisła.
Jerzy (Związkowiec); 20,
8, Popiołek 4. Krystian
dla
3:4 Ognisko — Lublintanka, Garbar mi wolnymi młodzików i pań sek Palaszyński
(Związkowiec). Startowało 72, ski
poniedziałkowym zebraniu, ukarał
2.6: Wisła — Cracovia, Legia — Po- nia — PTC, Ostroyia — Bzura. Ra cji gimnastycznej „Zgoda“ Bieł- Bujok
krakowian:
Mlzla
6, Kozdroj 4 1 Gó
ukończyło 59 zawodników.
W„ ZZK — Warta, AKS—Ruch, domlak — Pomorzanin. 10.4: PTC — szbwlce.
recki 2.
dwuletnią dyskwalifikacją piłkarza lonia
ŁKS — Lechia, Polonia B. — Szom Radomlak, Pomorzanin — Ognisko,
WYNIKI ŚRODOWE
WISLA KRAKOW — ZGODA
krakowskiej Garbarni, Tyranow- bierki. 5 1 6:6: Termin wolny (Zielone Bzura
Na pokazie obecny był konsul
— Garbarnia, Widzew — OstroŚWIĘTOCHŁOWICE 39:33 (17:17)
ZAKOPANE, (tel.) — W środę
ekiego za działalność na szkodę Święta), 12.6: Cracovia — polonia W., vía. 24.4: Lublinlanka — Widzew, Gar czechosłowacki, Dr. Andras iz wlcePrzez przegraną z Wi
Legia — Lechia. Warta — AKS, Ruch barnia — Pomorzanin, Ostroyia — konsulem j całym personelem ka uzyskano nast. wyniki: w skokach- słąKATOWICE.
«portu polskiego.
33:39. Zgoda straciła wszelkie szan
— Wisła, ŁKS — Polonia B„ Szombler PTC, Radomlak — Ognisko.
w gr. A mężczyzn: 1) Mracelnlk se na utrzymanie się w lidze koszyko
towickiego
Konsulatu
Czechosło

ki
—
ZZK.
19.8:
polska
—
Dania.
26,6:
Tyranowski, wracając z drużyną Zarezerwowano na mecz z ZSRR.
15.5: PTC — Lublinlanka, pomorzą(Wisła Zakopane) skoki 19 i 19 wej. Punkty diia Wisły zdobyli: Ko- *
— Bzura. Ognisko — Ostroyia, wackiego. (r)
dr Stok 1 Ariet po 9. Heger
x Poznania, był w pociągu nie 3.7: Wisła — Warta, Polonia W. — nln
n. 208,7, 2) Michalik (Wisła) 19,5 wałówka,
Widzew
—
Garbarnia.
22.5:
Bzura
—
le 7, Zerda 3 i Szostak 2, dla poko
trzeźwy i znieważył czynnie pracow ŁKS, ZZK — Ruch. AKS — Legia, Widzew, Ognisko — PTC, Lublinian1
19
n.
199,4,
3)
Tajner
(Watra
Cie

nanych
Tatarczuch
10. Wcześniak,
— Cracovia, Lechia —
— Pomorzanin, Garbarnia — Ra
nike SOK. Władze kolejowe na Szombierki
PRAGA. W czasie zawodów ho szyn) 15 1 19 n. 194,7, 4) Gron Krawczyk 1 Glrtler po 6, Skawiński
polonia B. 10.7: Węgry — Polska, Pol ka
domlak.
29.5:
Bzura
—
Lublinlanka,
i
Woztmka
po
2
oraz
Kozioł
1, Sędzio
wie dom iły o wypadku KOZPN i ska B. — Węgry B. 1 Węgry Jr. — Widzew — PTC, Garbarnia — Ogni kejowych w Żylinie (Słowacja) za (Wisła) 17,5 1 18,5 n. 193,9, 5) Ka
wał w miejsce wyznaczonego red. Sze
PZPN. Tyranowski przyznał się do polska Jr.
bity
został
krążkiem
jeden
z
gra

sko
Radomlak
—
Ostroyia.
sprzyk
(Wisła)
17
1
17
n.
193,1,
remety, mgr Balcer.
II LIGA
12.8: PTC — Bzura, Pomorzanin — czy, 18-letni student Milan Frana.
winy, tłumacząc, jakoby działał w
•ZZK — WARTA 40:23 (18:«)
GRUPA — POŁUDNIE
Widzew. Lublinlanka — Radomlak, Wypadek wywołał przygnębiające 6) Roj Gąsienicą St. (HKN Za
obronie własnej, PZPN nie przy
kopane) 17 1 17,5 n. 190,3, 7) La
POZNAN (Tel.) Punkty dla ZZK:
20.3: Baildon — Polonia Świdnica, Ostroyia — Garbarnia.
jął tego tłumaczenia do wiadomo Naprzód
Kolaśntewski
16. Grzechowlak 14 1 Jar
wrażenie
wśród
sportowców
cze

Lip lny — Gwardia Kielce,
socki (Chemik) n. 187,3, 8) Kozak
Wszystkie kluby obowiązuje W cza10,dla Warty Baszkiewicz 12,
Rymer — Skra Częstochowa, Tamo- sie od 4 lipca do 5 sierpnia zakaz gry. chosłowackich.
ści i ukarał krewkiego piłkarza.
(HKN) n. 180,5, 9) Hardek (HKN) czyński
Dzie, 5, Dylewicz 4 i Szymura St. 2.
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NARCIARSTWA

Szczyrk

POLSKIEGO

przed

mistrzostwami

DoSictfOwa stawka
zau/adnikóuj
Szczyrk, w styczniu
Po raz pierwszy w dziejach na
szego narciarstwa mistrzostwa
Polski odbędą się w Szczyrku.
Miejscowość ta, leżąca w odległo
ści 16 km od Bielska, należy do
województwa krakowskiego. Wci
śnięta między stoki Skrzycznego
i Klimczoka dysponuje na ogół
lepszymi warunkami śniegowymi,
niż inne miejscowości Beskidów
Zachodnich, a przede wszystkim
doskonałymi terenami o różnej
skali trudności. M. in. są to od
powiednie trasy do biegów zjaz
dowych o wcale znacznej długości
i skali trudności. Szczyrk ma już
też ustaloną tradycję narciarską,
niestety imprez narciarskich o
większym stylu, zorganizowanych
przez polskie organizacje, dotych
czas w Szczyrku nie było. Przed
wojną koncentrował się tú bo
wiem przede wszystkim ruch nar
ciarski Niemców zamieszkujących
w Polsce. Tu m. in. urządzili hi
tlerowcy na polecenie Berlina,
pierwsze zimowe igrzyska Niem
ców zagranicznych, tu odbywali
kursy zresztą nie tylko sportowe.
Po wojnie oczywiście sytuacja
się zmieniła. W Szczyrku znajduje
się wcale silny klub narciarski z
grupą zagorzałych fanatyków, któ
rym miejscowość ta, zapomniana
przez województwo krakowskie i
wszystkie jego władze, zawdzię
cza całą obecną zimową karierę.
Pomocy udzielił tym fanatykom
tylko Główny Urząd Kultury Fi
zycznej, który urządzając w
Szczyrku stały ośrodek narciar
ski pod kierownictwem mgr. Kozdrunia, znanego zawodnika, dał
im tym samym poważne poparcie.
Wybudowali oni już 3 skocznie, z

Bronislava Staszel-Polankowa,
Zofia Stopkówna z SNPTT Zako
Wielokrotna w latach przedtoojen- pane, kilkakrotna mistrzyni Polski.
nych mistrzyni Polski.

Stanisław Marusarz, naflepstzy pol Henryk Muckenbrunn, mistrz Pol
ek» narciarz, wicemistrz ¿wiata ski w latach 1923—25, obecnie prze
e r. 1938 i trzykrotny olimpijczyk. bywa we Francji, gdzie w Chamo
nix prowadzi szkolę narciarską.
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Przystępując po rea toeoi w obe
cnym sezonie pięściarskim do skla
syfikowania naszych bokserów w
poszczególnych wagach, raa okres od
1 grudnia 1948 r. do 15 stycznia br.
(a raczej 16. 1., gdyż w klasyfikacji
brałem pod uwagę wyniki również
i z tego dnia), chciaJSym na wstę
pie' zaznaczyć, że moja klasyfika
cja opracowana według wyników
uzyskanych na ringu, zdobyła uzna
Kie, tak w sferach fachowych, jak
i wśród czytelników, zwolenników
boksu, o czym świadczą razmiowy
ne. ten temat z pięściairsiaimi i oso
bami postrormiyimi.
W okresie n-oworoioznym kpt.
PZB. ogłosił listę 10 najlepszych w
efcałi ogólnopolskiej, która spotfkate się ® dość szeroką krytyką,
Oto jak sklasyfikowali pięściarzy
kapitan aport., „Sport“ katowicki i
„. Dziennik Łódtakli“:
Lista kpt- sport. PS®
1. Kodak — Śląsk
$. Czortek — Warszawa
Ł Kudładk — Gdańsk
4. Baranowski — Pomorze
S. Kiomuda — Warszawa
t. Bibrayeki — Śląsk
7. Marciniak — Lublin
S. Szczepan — Wrocław
9. Piotrowski — Pomorze
M». Ratajczak — Poznań
„Sport": nr 2. z dsn. 3.1.1943
1. Rodak
2. Czortek
3 Kemu da
4. Kudlacik
5. Baranowski
>
S. Szczerbowski — Kraków
1. Bibrzyckl
Ł Marciniak
9. Ratajczak
16. Szczepan
»Dzień. Łódzki": nr 159 z dn. 1.1
1. Rodak
2. Czortek
3. Komoda
)
4. Sklerka — Gdańsk
5. Kudlacik
6. Szczepan
7. Krawczyk — Łódź
8. Bibrzycki
9. Ratajczak
10. Piotrowski
Patrząc ma te trzy podane tabele,
stwierdzam brak w nich Dęb:sza,
p którego talencie wsikaizaly już je
go wyniki w toaste od 15. 10 — 1.12.
1948 r. Były one podstawą do mej
drugiej listy klasy fitóibyjtiój. W
liście tej Dębisz znalazł się ne 7
miejscu przed Piotrowskim, Rataj
caakiem i Szczepanem.
Krytyka, którą wywołała lista p.
Derdy da je dobitny dowód, że ogła
szranóe list klasyfikacyjny eh, które
nie uwzględniają wyników osiąSniętych me ringu nie jest wskaza
ne, bo podkopują autorytet klasy

których największa pozwala na
wet na skoki w granicach 70 m,
a dwie mniejsze ponad 30. Poza
tym jest gęsta sieć małych skocz
ni, na których kandydaci na przy
szłych zawodników, hasają dowoli.
Przejdźmy jednak do sprawy
nadchodzących mistrzostw.
Skocznia jest w tej chwili wy
kańczana, pracuje wokół niej kil
ku ludzi i jeżeli nie będzie świe
żych opadów, będą oni musieli
jeszcze zająć się przewiezieniem
ne zeskok kilku ton śniegu. Trasa
zjazdowa ze Skrzycznego zostanie
w górnej partii nieco zmieniona,
w ostatnich dniach wyrąbano w
lesie dodatkową przecinkę, co z
jednej strony utrudni techniczną
stronę biegu, a z drugiej zapew
ni lepsze ośnieżenie. O trasy do
biegów na 18 i 30 km, jak i stok
siammowy nie ma obaw, gdyż
można je dowolnie wybrać w za
leżności od ilości śniegu.
Kwestia zakwaterowania za
wodników została rozwiązana w
ten sposób, że Fundusz Wczasów
przydzielił
organizatorom
150
miejsc w swych domach. Gorzej
natomiast przedstawia się spra
wa pomieszczeń dla tych, którzy
zechcą przyjechać do Szczyrku
tylko dla zobaczenia zawodów.
Jest tu bowiem tylko poza Do
mami Wczasowymi, już obsadzo
nymi, tylko jeden hotel i jeden
pensjonat. Na szczęście można je
szcze w dość szerokim zakresie
korzystać z prywatnych noclegów
u miejscowej ludności góralskiej.
Komunikacja z Bielska do
Szczyrku od czasów, gdy linię
autobusową przejęło od PKS
miasto Bielsko, jest znakomita.

wynilkoiju

fikatora w oazach działaczy bok
serskich i zawodników. Stwierdzam,
że jedyną miarę muszą stanowić
wyniki na ringu, a nie opinia jed
nej czy też więcej osób, jak to uczy
nil „Dziennik Łódzki", bo wszyst
kie tego rodzaju klasyfikacje mo
gą ulec dowolnej krytyoe i wywo
łuj ą niezadowolenie w szeregach
czyininydh zawodników'. A co gorsze
działają sugestywnie zależnie od. po.
wagi klasyfikatora na sędziów w
obwili ferowania, wyników.
Na. dowód, że klasyfikacje we
dług mej tezy deje rarpełnie inny
układ w tabeli, może posłużyć po
dane niżej Usta w wadze lekkiej,
gdyż według mego „widzi mi się"
najlepszym zawodnikiem jest mimo
porażki z Dębiszem — Rodlak. Dąbisza natomiast wyprzedza nawet i
pokonany przez niego Ratajczak,
który nie znalazł już. miejsce w obecnej mej liście wobec pięciu
swych kolejnych porażek (2 w Cze
chostowacji).
Moja klasyfikacja w wadze śre
dniej daje odpowiedź jedinemu ze
speców z Warszawy, który wyraził
stewę, że ewentualne zwycięstwo
.przez techn. k.o. słabego zawodni
ka nad klasowym wysunie tego
pierwszego na niezasłużoną pozy
cję. Mimo swego zwycięstwa przez
teohn. k.o. nad Ohydhłą nie wysu
nął się bowiem Białecki przed nie
go. Zwycięstwo Białeckiego posłu
żyło tylko do ustalenia kolejności
potniędzy Pisarskim a Chydhłą na
korzyść łodzianina, który odniósł
bezapstacyjne zwycięstwo nad wair
■ciarzem w Poznaniu.
A oto trzecia lista klasyfikacyjna:
WAGA MUSZA: Mistrz Polski — Kasperczak—Poznań (obecnie Wrocław)
1. Liedtke — Poznań
2. Gumowski — Śląsk
3. Kasperczak — Wrocław
4. Piwoński — Pomorze
5. Różycki — Łódź
fi. Stasiak — Łódź
7. Faska — Wrocław
8. Niemczyk — Szczecin
9. patora — Warszawa
10. Zwierzeń le j ew ski—Częstochowa
W w. muszej uchowała się do
czwartego miejsce kolejność z po
przedniej listy. Pierwszą lokatę
zajmuje Liedltke, który w ostatnim
okresie najczęściej startował z na
szych zawodników tej wagi. Poko
nał wszystkich swoich sześciu prze
ciwnilków nie wyłączając obu Czeęhoisłiowaików:' Kusaka i Kubata.
Gumowski utraymał swą lokatę
praez zwycięstwa na Fasiką i

Z-wierzą-hłej ewskim, a Kespemcaak
(na 3 miejscu) wygnał z Koiwaliczykiecn, Grzelakiem przez, k.o. i
Wierzbickim.
Z ostatnio sklasyfikowanych -ze1wo
dników nie wädizimy Kar giere, który
.przegrał z Paterą, oraz. Ślązaków
Górawskiego i Kowalczyka, którzy
najmowali 9 i 10 miejsce.
WAGA KOGUCIA: Mistrz Polski —
Grzywom — Śląsk
1. Czarnecki — Łódź
3. Gignal — Gdańsk
4. Klein — Gdańsk
5. Brzóska — Łódź
6. Kubowicz — Warszawa
n. Stelmach — Wrocław
7. Kurowski I — Wrocław
8. Baran — Lublin
S. Czajkowski — Wrocław
10, Wierzbicki — Pomorze
Wobec nieaktywiności Grzywa
cza, Tyczyńskiego i przejścia Kaftowakiego do wagi piórkowej, w
wadze koguciej na czoło wysunął
Się Czarnecki, wykazując się 2-me
¡zwycięstwami nad Czajkowskim i
jednym nad Karczem tn. 2 miejsce
zajmuje Gignal mając dwa razy na
rozkładzie Kłiczborke, na® Izydorczaka i piórfcowoa Reicha II. Trze
cim jest Klein, który pokonał Jędraczaka i Boraika oraz Bangiele.
Czwarte miejsce okupuje Brzóska,
który wygrał wprawdfzie z Huderkśem i Trynchem (Czechosłowacja),
ele wykazał mało aktywności w
kraju.
Poza wyżej wymienionymi Gtzywioczem. Tyczyńskim i Kaflowskim Ubyli z poprzedniej listy Kęs
ika, Atczewsld.

Bronisław Czech doskonały zawod
nik zginął w obozie koncentracyj
nym w Oświęcimiu
Co godzinę autobus, bardzo wy
godny z Bielska (przy dworcu) i
co godzinę ze Szczyrku.
Zawodnicy śląscy (narciarze
Szczyrku należą do okręgu ślą
Staszek

KATOWICE. W poniedziałek
zamknięta została lista zgłoszeń
do narciarskich mistrzostw Pol
ski, które odbędą się w Szczyrku.

i*ír®®gei

WAGA PIÓRKOWA: Mistrz Polski —
Antki ewicz — Gdańsk.
1. Bazarnik — Śląsk
2. Kruża — Pomorze
3. Możdżyński — Szczecin
4. Gołyński — Gdańsk
5. Matlocb — Śląsk
fi. Sobkowiak — Warszawa
7. Szymański — Szczecin
8. Gromala — Kraków
9. Kurowski II — Wrocław
10. Sieradzan — Warszawa
Wobec startów Antki ewioza i
Czortfca w wadzie lekkiej wśród
.piórkowców wysunął się na czoło
Bazarnćk swym zwycięstwem nad
Sieradzanem. Znajdujący się ostat
nio na 8 miejscu Kruża, zajmuje
obecnie 2 lokatę, mając na swym
koncie 6 zwycięstw (2 z Czecłrosłowakam.1 — Glema i Feder) oraz z
Bień.kiem, Szczygielskim I, Maka
rem i Kurowskim II. Kruża wyprze
dził Gdyńskiego i Możdżyńskiego,
przy czym ten ostatni wysunął się
przed GołyńSkiego poprzez zwycię
stwa . nad Łukaszewiczem, Nowa
kiem i Kukulskim.
Na liście brak Anikiewtcra i Czor
tka — o czym pisałem poprzednio
— oraz Każmierczalka i Kaflowskiego.
WAGA LEKKA: Mistrz Polski Ro
dak — Śląsk.
1. Dębisz — Lodź
2. Czortek — Warszawa
3. Rodak — Śląsk
4. Kom u da — Warszawa
5. Kudlacik — Gdańsk
fi. Szczerbowski — Kraków
’. Wytych — Poznań
t. Kawczyński — Łódź
9. Krawczyk — Łódź
10. Wdowiak — Warszawa

skiego) zostali zgrupowani w
miejscowym Ośrodku. Oczywiście
tylko ci najlepsi. Jest więc olim
pijczyk Leopold Tajner, który
wiele sobie obiecuje po nadcho
dzących mistrzostwach, jest naj
lepszy obecnie biegacz Śląska —
Koleksa, który niestety w ostat
nich dniach ma jakieś komplika
cje z nogą, jest. Wieczorek, który
ma więcej kłopotów z urządza
niem mistrzostw niż czasu na wła
sny tfening. jest Dąbrowski,
Kros, H aratyk, Raszka i jeszcze
kilku. Wszystko specjaliści od
konkurencyj klasycznych, brak
natomiast zupełnie zjazdowców.
Trasa zjazdowa świeci ja.k do
tychczas pustką. Trenował, tu po
dobno kilka razy Bachleda z Za
kopanego, ale na tym koniec.
Zjazdowców śląskich nie widać.
Potwierdza to również gospodarz
świeżo uruchomionego schroni
ska katowickiego oddziału PTT
na Skrzycznym p. Gasz, który
twierdzi, że od Nowego Reku
przez cały styczeń, nie było ża
dnej frekwencji ani ze strony tu
rystów, ani ze strony zjazdow
ców.
W tym stanie rzeczy trzeba,
przypuszczać, że zawodnicy ślą
scy, mający przewagę Własnego
terenu, będą mogli odegrać pew
ną rolę w konkurencjach kla
sycznych, przede wszystkim w
biegach na 18 i 30 km. Holeksa,
Dąbrowski i inni oraz w biegu
złożonym — Tajner i Pros, w
dziale alpejskim, zaś mimo nie
znajomości trasy przez zakopiań
czyków, nie będą oni mieli wiele,
albo w ogóle nic, do powiedzenia.

Marusarz

Wííoltí Afa/cñrzycfcí

tía

Polski

startuje

Lista ta przedstawia się imponu
jąco, bowiem obejmuje ponad 200
nazwisk zawodników reprezentu
jących wszystkie kluby narciar
skie.
Na liście zawodników widnieje
również nazwisko Stanisława Ma
rusarza, Dziedzica, Daniela, Krzep
towskiego, Kuli, Pawlicy i innych,
a wśród pań -— Bujakówny i Ku
delskiej.

Skład

Czaszek

PRAGA ,(tel.). Czechosłowacka
Federacja narciarska ustaliła na
swym poniedziałkowym posiedzę
niu imienną listę swych zawodni
czek, na „Puchar Tatr“ w Zakopa
nem.
Obejmuje ona następujące na
zwiska:
Bieg zjazdowy i slalom: Moserova, Wagnerova, Turzka, Kolaudoya, Parmova, Zemlickova,
Szulcova, Wagnerova R., Coundre
likova; bieg płaski: Lukesova,
Velhauptova, Lelkova, Mezisova,
Matesova, Brucknerova.

Notowany ostatnio ma 7 miejscu
Dębisz -wysunął się swym zwycię
stwem z leediersm listy i mistnzem
Polski Kodekiem na 1 miejsce. Dru
gie zajmuje Czortek, który pokonał
wicel-eactena Bibnzyaklego i umo
cnił swą pozycję bijać Szczerbow
skiego. .Na trzecim miejscu jest Ko
dak. Poza porażką z Dębiszem no
taje on dwa zwycięstwa nad Włod
kiem i Dominiakiem (obaj Wr).
Czwartym jest Komuda.
Z poprzednio notowanych nie wi
(taimy na liście Bibrizyokiego, Pio
trowskiego. Ratajicz-aika, Szczepana
ii Sadowskiego.
ChoiszczewRiMwa
WAGA POŁSHEDNIA: Mistrz Polski
— Chychła — Gdańsk.
1. Każmierczak — Poznań
bije rekord
2. Sznajder — Śląsk
3. Musial — Gdańsk
4. Olejnik — Łódź
świata na 3000 m
5. Kljewski — Łódź
6. Stysiał — Kraków
MOSKWA. W Moskwie rozpoczę
7. Iwański — Gdańsk
ły się łyżwiarskie mistrzostwa
8. Skierka — Gdańsk
9. Kusz — Śląsk
. Związku Radzieckiego w jeździs
szybkiej. W mistrzostwach bierze
10. Polakiewicz — pomorze
udział ok. 60 zawodników i zawod
Ne pierwszym miejscu usadowił niczek, w tej liczbie mistrzyni
się Każmierezalk dzięki zwycięstwu I świata Isakowa, rekordzistki ZSRR
nad Iwańskim, który spadl na 7 Selihowa i Cholszczewnikowa, wie
miejsce. Na 2 miejscu utnieścił się lokrotni mistrzowie i rekordziści
Sznajder, mając na swym koncie 5 ZSRR Piskunow, Proszin, Kudriawzwycięstw, w tym dwa w półśredr cew i inni.
náej z Kosińskim i Trzeptaurem
Przed rozpoczęciem mistrzostw
ocec w średniej z Wasiekiem przez przedstawiciel Radzieckiego Komi
t. k.o.. 5efc również j w Czecłrasło- tetu do Spraw kultury Fizycznej i
(Dnkończenie na str. 4)
Sportu przy Radzie Ministrów ZSRR
— Postnikow wręczył złote meda
le mistrzom ZSRR w roku ubie
głym Isakowej i Piskunowi. Ponad
to srebrne medale otrżymali: Seli
howa, Bolsr.akbw, Kudriawcew i
Biełajew.
W pierwszym dniu mistrzostw ro
zégrano 2 b’egi w konkurencji żeń
skiej na dystansach 500 i 3000 m.
W obu konkurencjach zawodniczki
radzieckie uzyskały doskonałe wy
niki: w biegu na 500 m Isakowa
uzyskała bardzo dobry czas 43,6
sek. Wynik ten jest nowym rekor
dem Moskwy i najlepszym wyni
kiem w obecnym sezonie. Na dru
gim miejscu .— o 0,1 sek. za Isakową znalazła się Cholszczewnikowa.
W biegu na 3000 m Cholszczew
nikowa, po niezwykle zaciętej wal
ce zajęła pierwsze miejsce, ustana
wiając nowy rekobd ZSRR — cza
sem 5:29,1 min. Wynik ten jest o
Głowni aktorzy turnieju bokserskiego juniorów który odbył się w ub. niedzielą w Warszawie. Na
0,5 sek. lepszy od oficjalnego re
pierwszym zdjęciu (po lewej) Kruża i Matloch po wilce zakończonej zwycięstwem Kruży, na drugim
kordu świata, ustanowionego w r.
Czajkowski i Brzózka. Niespodziewane zwycięstwo odniósł Czajkowski z Wrocławia. Fot. API
1937 przez Norweżkę Nielsen.

eeeen
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Bokserska B kl. Śląska

finiszuje
Półfinały

mistrzostw

w Katowicach
KATOWICE. Rozgrywki o drużyno ciu Drengiera ora® Szarf zdobył punk Krawczyk % powodu nieznajomości
we mistrz. Śląską kl. 8 w boksie ty na skutek dyiwwaliNkacji przeciw boksu była nie punktowana; Ha
ri towski przegrał przez techa. k. o.
wkraczają w końcową fazę. Rozegra nika.
KATOWICE. W dniach od 4 do
i owo
ne ostatnio spotkania obfitowały w W drugim spotkaniu Unia Sosnowiec z Krawczykiem; F. Wilcz.yk zno 1 łutśgó br. odlbędą fftę w Katoiwiniespodzianki w gr. I. Dotychczaso wygrała ® Brynicą Czeladź 13:3. Wy kautował w I »tarciu -Sidora; Sach«
pod oacth ne h.»M Wog. Uirttęóu Kulłury
wy leader tabeli Budowlani Bytom niki walk (na pierwszym miejscu pię uzyskał zwycięstwo przez
oddał punkty v. o. Naprzodowi (Ł>- ścierze Unii): Spal wygrał przez k. o. danie ale w II »tarciu Piotrowskiego; riizytsayej półtmeły mistrzostw w
piny), woher níedowegi I braku peł 5 Dylem; Dziurawić? zremisował z charuk uległ przez k, o. w I »tarciu
nej ósemki. Spotkanie towarzyskie ta oborskim. Wosacz yk wygrał przez Zyzikowi; Burda wygrał przez k. o. w eMkéwce żeńskiej. Ne «tarcie
w KMowi-oatih stanie 8 eeepołóm',
® Związek Radziecki wydał już
zakończyło
wygraną gospodarny k. o. w I rundzie z Krasem; G raszko w ■ l starciu z Kłapatowem.
• Jeden z najlepszych automo- 6:4. ZawodysięSlavia
Ib — Lechia Ib ski zwyciężył Killers, Kloneczka wy Naprzód Radzionków — Górnik Mi- które pod®ie-l<me zostały na dwie
28 pocztowych 'znaczków poświę bilistów świata Francuz Jean zweryfikowano
14:0 v. o. dla Lechii grał prze® K. o. z Głodem: w śred , kulczyoe
l«:0 v. o. W towarzyskim grupy. Do pierwszej maiittoono wíconych wyłącznie sportowi i spra Pierre Wimille, zmarł pod koniec podobnie jak mecz Azoty Chorzów — niej gospodarze oddali punkty v. o.
spotkaniu gospodarze zwyciężyli Gór semístrwa Pal*; HKS Łódź, kmKopalnia Katowice na korzyść Azo Fudale; Jarosz znokautował w I star nik
Wom kultury fizycznej.
ub. tygodnia w Paryżu przy kie tów
7:5.
Wyniki
walk (na pierwszym kowsfcą Wisłą, YMCA a Wrocławia
z powodu zawieszenia Kopalni ciu Lubonia; Sękata wygrał przez k. miejscu gospodarze):
Purgół uległ Sto
przez SI. OZB. Obecnie na czoło ta o. z Boryczką.
• Niamey próbują nawiązywać rownicy podczas treningu.
■elkowi,
Kańtoch
przez podda i Chemika ® Gliwic.
• Na konferencji przedstawi beli wysunął się Naprzód (Lipiny) 8 W tobe# prowadzi ł gier i 11 punk nie sie w I starciuwygrał
Simona:
kontąkty sportowe na wszystkie cieli
Grupa II: SKS Wówotsws.
gier i U W., przed Budowlanym tami Unia Sosnowiec przed Polonią 1 i-zyk przegrał przez techn. k. Smolarwarszawskiej
„Trybuny
Lu

o. w II
strony. Nie zawsze się im to
Bytom i ZZK Opole.
Bytom i Brynicą Czeladź.
“ w Pradze
starci« z Galiteem: Slęzal wygrał z Pomań. Tęctoa Katowice i miisrbra
udaje. Ostatnio otrzymali od nich zduprzedstawicie
W gr. M odbyt się mecz 7.KS-M Ba W gr. IV spotkali nie było, w ta Mnichem; Rener, został znokautowa Cząetocłwwy.
zaproszenie kolarze czechosłowac
tory — Ruch, który przyniósł w rin beli prowadzi w dalszym ciągu ZZK ny przez k. o. w I starciu przez PaW grupach misbrroetwa rozegra
I
ami
„Rudeho
gu
wynik 13:3 dla Batorego, ą w spot Katowice » gier i 1« punktów przed włiozkę; Cegieł zremisował z Kwaci- ne troótaną systemem ...każdy z każ
ęy. Oczywiście zaproszenia nie
kiem,
kaniu mistrzowskim 1«:* V, e. dla Ru Gól pikiem Zabrze i Sileaią Rybnik.
Prava" ustalo
przyjęli.
chu gdyż Batory wstawił de drużyny W gr. V ZZt Rybnik — Gwardia
no,
że trasa
AKS Niwka otrzymał punkty 16:0 dym", przy czym do dateyteh gier
kilku zawodników I drużyny. Wyni Katowice
tO:l,
Wynikł
walk
(na
pierwalkowerem
z BBIS Bielsko. Sparta zakwaliifikuja sie dwa pierwsze
tegoroczne
® W Finlandii pierwszy tego
ki (na I miejscu Batory): Osiecki zrr |■ wszym miejscu ZtSK): Konopacki- Bobrek doznała
sensacyjnej porażki zespoły, które zajmą dwa pierwsze
go
wyścigu
miso
wał
z
Grzywaczem;
Grzesik
wyi
roczny długi bieg narciarski, a
I otrzymał punkty v. o.: Szczypka o- z AKS Mikołów
Po tych rozgryw
grał
przez
poddanie
sir
w
I
starciu
Warszawa
tryymał
punkty
v.
o.
w
przyjacielskim
mianowicie na 30 km, zorganizowa
kach prowadzi w tabeli 7,7 K Rybnik miejsce w swych grupach.
Kałuży; Kempa wygrał z Zaborow «pograniu wygrał przez k. o, w II j t„
„
_
.
....
.
.......
(I
gier.
15
punktów)
przed
Naprzodem
Praga
poprowadzi
ze
stolicy
Cze

ny w Villmastvad wygrał znany
skim ; Penante otrzymał punkty v. 6.;
chosłowacji przez Kolin, Hradec, Kusz znokautował w I starci« Spiol- rúndate z Zapłatą; walka Włlezyk — Radzionków I S nar ta Bobrek,
zawodnik Kiuru
i
WARSZAWA — KRAKOW 4:4
Sznajder zwyciężył Waloęzka; w
Kralove, Pardubice, Brno, Oło ka:
W ZAPASACH
•W czasie 1.51.34
półciężkiej gospodarze oddali punkty
muniec, Gottwaldów, Nowy Jo- v. o. Bo turowi oraz w ciężkiej Bara
KRAKOW (Tel.)
MiedzyoRręgOwe
godz. przed Fori
ze
wody
w
zapara
ch pomiędzy Krako
Bytom—Kraków 83:58
cin, Ostrawę, Katowice, Opole, naw-ki zdobył, punkty również v, o.
selem 1.52.23godz.
wem
i
Warszawą
zakończyły
się wy
gdyż
Na
w
rat
pię
stanął
do
zawodów.
Wrocław, Łódź do Warszawy.
W Lahti na 18
nikiem remisowym 4:4. Wyniki od wa
Ogólna długość 1200 km.. Start W tabeli prowadzi w dalszym ciągu
gi musze.) do ciężkiej przedstawiają
km święcił triumf
w pływaniu
się następująco: (na pierwszym miej1 maja, zakończenie 9 maja w 10 gier i 1* pkt, Ruch Chorzów
T. Maekelae w
sou zawodnicy Warszawy): Amerek
przed Odrą Opole 1 Z.KSM SzopieWarszawie.
czasie 1.11.56 min.
nice.
BYTOM. Rozę greny na krytej hali reprezentowanym przez Polonię za zwyciężył Mazurka; Rokita Gibasa 1
Finowie zmierzy
• Birger i Asbjoern Ruud — W gr. III Wyzwolenie Mięhałkowl- w Rytom*« meoz pływacki poniieńZY kończył się zwydięetwem miejsco Sawka Rychtę; Wisiąk uległ Struta;kow4: Maliszewski Grossowi; Reda
li się już ze Szwedami. W mię sławni norwescy skoczkowie nar Ce — Kryw Ih Świętochłowice IM. reprezentacja Wrakowa * Bytomiem wych «3:5«,
Wyniki: panowie: 309 dow, — Grem- Radoniowi I Książkiewicz Bajorkowi
Pierwsze zwycięstwo gospodarzy w
dzynarodowej konkurencji na i8 ciarscy, wciąż jeszcze startują. tegorocznych
(BI 2.34.2; ?. Ciężki (K) 2.45.5; Z powodu braku przeciwnika Szajew
mistrzow
ŚWIĘTOCHŁOWICE — DOM 3.Ipweki
km wygrał Szwed B. Larsson w Ostatnio w Hammarby, Birger skich. Wynikł rozgrywkach
Kornecki (K) i.».». IM grzb. — ski (W) w wadze ciężkiej uzyskał wal
wahr (na pierwszym ZRYWKULTURY
RAKOW
11:5
Gadzlkiewiez (B) 1.20.»: », Kekuś II kower. Sędziowali SwłętoSławski i
1.69.56 przed Finem Remesem wygrał konkurs a Asbjoern był miejscu pięściarze Wyzwolenia): Glo
ŚWIĘTOCHŁOWICE. W Swiętochło <K) 1.M.0: 3. Gabriel (K) 1.3210. io«
— Ziółkowski. Przed zawodami Trutko w
1.09.56 godz. Różnica była więc drugim, Skoki Birgera: 49 i 49,5. dek II zwyciężył Bryłkę: Swoboda wicach
odbył sie towarzyski mecz klasyce». — Sodomgn (B) 1.24.0; 2. Ba ski z Legii zapoznał publiczność z te
przegrał
z
Kietblkiem.
Dźwigni
uległ
hiawielką. Trzecie miejsce zajął m, nota 228,4, Asbjoerna; 47 i 48,5 j Tręfonnwi Głodek I znokautował w bokserski pomiędzy mistrzem okręgu sista (B| 1,27.0; 3. Barka szewski (K) chniką podnoszenia ciężarów.
• ", 100 dow, panów — 1 Zimny (B)
POZNAN — POMORZE 6:2
Sgwed Węstęrlund, 4) Szwed T. m, nota 228,8. przecie miejsce I starciu Szafrańea; Wróbel otrzymał częstochowskiego Dom Kultur;' Ra l.M.
POZNAN ((Tel.) W międzyjniastn.
v. o. z powodu braku prze ków a śląskim zespołem Zryw Swię- 1.00.0; 2. Prządo (B) 1.11,3; 3. Ciężki
Larsson a 5) Fin Partanen. Fino zajął Haugum, skioki: 49,5 i 49 m, punkty
toohlawice,
który
zakończył
się
zwy

ciwnika ; Przybyła wypunktował Steck
(KI 1.14.5. Sztafeta 3 x 100 zm. — 1. wym meczu zapaśniczym Poznań po
wie postanowili utrzymać jak naj nota: 218¡4 pkt.
Ago I boina: Piasek znokautował w II star cięstwem miejscowych 11:5.
(B) 4.13; 3, Kraków 4.2». 5 x «« styl, kona! pomorze 6:2. Od wagi muszej
Wyniki techniczne walk (na I miej dow. — Bytom 3.34.1: 2. (K) 3.39.3. i wyniki były następujące (na pierwgywęzy kontakt biegowy ze Szwe
seu
pięściarze
Zrywu,
ed
muszej
do
Poza kopknreneją os m styl, motyl i szym miejscu Poznań): Sznajder podami, aby przez liczne starty dociężkiej): Kowalczyk wypunktował kowym — 1. Kula (B) 0.50.0; l. Sorie Ikona! Chęcińskiego; Grządzielewskl
równąć iefe klasie.
Roczny dorobek
Szpringera. Banęrt. zmusił do podda ntan (BI 0.*.2.
Sokołowskiego; Kauch Billera; Jaku
nia się w I rundzie Wróbla, Szengzie
FANIE: 100 kl, — 1, Dobranowska bowicz Wietrzykowśkiegp: Mielceuch
lorz zremisował z. Ddangiewiczem. (K) 1.30.0; 2. BleJacaka (B) 1.40: 3. Ku- ; Lewandowskiego; Knalsiewiez Wier• Amerykańscy hokeiści, któ
C hr obok po słabej walce odniósł zwy hikówna (K) 1.45.0, 100 dow. — Flor i szyńskiego; Krawczyk przegrał z Idzi
rzy przed wyjazdem do Szwecji
ci.ęstwo przez poddanie się -w II «tar czyk (K) 1.29,0; 2. Szymańska (K) I kowskłm a Nowaczyk r, Biskupskim.
kolarstwa śląskiego ciu
nfl. mistrzostwa świata grali w
Dudłaka. Pendrak na »kutek nad 1,30.4; 3. Mateja (B) 1,31.0. 100 grab.
wagi oddał punkty v. o. Wodeckie — Matejów»» (B) 1.41.3 ;■ 1. SamaCzechosłowacji, utrzymują, że
mu.
w towarzyskiej walce Pendrak tloch (BI 1.45.0, 3 X 100 zm, — (BI S pięściarz wagi ciężkiej Batorego
mistrzostwo tegoroczne zdobędzie KATOWICE. Śląski Okr. Zw. Kolar I g®e>‘ i W, P. W. spowodowało po- wygrał
przez teehn- k. o. w I starciu. 4.3«! 2. (K) 3.0«. 4 X 33 dow. — 1. (BI Kubica uległ wy,pa«tk<*wi w czasie ora
Czechosłowacja.
ski jest chyba najmłodszym okręgo wierzenie Śląskowi przez ¡PZKol. or- Bartel musial uznać wyższość lepigj 1.43.4: 2, (K) 1,43,0, Publiczności ok. cy i przebywa w rrepitahi w Chorzo
wym związkiem sportowym Śląska I gaaiizacji górskich mistrzostw Polski technicznie walczącegi Trze pi zura. 1.000 osób.
wie Batorym,
® Kłopoty ze śniegiem, mają reaktywowanym w okresie powojen i we Wisie, które równie* nrzcprowa- Dobosz, po stojącej na niskim pozio
Mimo to w pracy swej potrafi I flzone były bez zarzutu. Do tych suk mie walce uległ Segrodzkiemu Nie
narciarze całej Europy. W zury- nym.
poszczycić się wieloma sukcesami na
należy zali czyś jeszcze urządzę roba zwyciężył Ftnkaszs przez, pod
NM „Sporcie“ czytamy: „Jesteś- polu organizacyjnym. Bardzo sprawne i cesów
Dookoła
małej
piłeczki
nie wspólnie z redakcją „Dziennika dania się w II starciu.
•mty ośnieżeni, ale wciąż daleko przeprowadzenie na swym odcinku Zachodniego'* wspaniałego wyścigu ZHKSM SZOPIENICE — Z.KK M MA
wielkich wyścigów ..Tour de Folo- dla ni e sto warzy sz ornych oraz szoso
nem do zaśnieżenia!'*'
ŁA DĄBRÓWKA 7:2
wych mistrzostw Śląska na dystan
SZOPIENICE. Towarzyskie spotka
na Śląsku
sie 100 km,
• W mistrzostwach pingpon
nie obu drużyn zakończyło się nikłym
Walne zebranie
gowych świata startować będzie
Mim,» trudnych warunków jak brak zwycięstwem Małej Dąbrówki. Wyni
sprzętu Okręg prowadził pracę na ki walk: musza — Hytryk I (Sz) po KATOWICE. Pierwsza runda roz SYNTETYKA MISTRZEM PODOKR,
136 mężczyzn, 64 kobiety, 64 pa
KO Z Mat
rzecz propagandy kolarstwa, która konał Utykała; kogucia — Zagracki grywek tenisa stołowego o mistrzo
CHRZANOWSKIEGO W FTNGry w grze podwójnej panów i 32
w niedalekim już czasie wyda nie zwyciężył Czernika: piórkowa — Gra stwo śląskiej kl, B została zakończo
PONGU
barz
(6z.)
zremisował
z.
Klocem;
I
lek

para. Na starcie zabraknie Pola
wątpliwie
owoce.
Na
Śląsku
wzrasta
ną
z
wyjątkiem
gr.
II,
w
której
pio.
Przebieg wéi'jnago zebrami a Kraik. z każdym dniem zainteresowanie dla ka — Jesionek (Sz) przegrał z. Wójcie
OŚWIĘCIM.
Rozgrywki
w podokręków, jak zakomunikowano z War
drużynom do rozegrania jesz
Zw. Motocyklowego nzucił kolarstwa.
oho ws,kim; II lekka — Galas przegrał zostało
chrzanowskim w .plng-pongu kl.
eze po jednym meczu, w gr, III dwa gu
szawy, gdyż kluby za późno na Okr.
■przez
k.
o.
w
III
starciu
z
Kapicą.
B
zostały
zakończone.
Ostatnie
wyni
światło na pracę oikiręgni
desłały dokumenty dla wyrobie ciekawe
Odbyte w ub. niedzielę pierwsze Szary ('M. D.) otrzymał punkty v. o. mecze.
ki: Syntetyka Oświęcim — Budowla
i
jego
członków.
KOZMot.
zrzesza
Mistrzami
w
grupach
zostali:
Śląsk
walne
zgromadzenie
okręgu
śląskiego
z
powodu
niestawienia
się
Urbańskie
ni
Trzebinia
5:4;
F
ab
lok
—
Chełmek
nia paszportów. Wielka szkoda. w 17 teKiibaieh pomad łyiaiąc metoęy- w okresie powojennym mięło har go (Sz); średnia — Kostna (Sr) zno Świętochłowice (gr. I), Naprzód Ja
5:4; Syntetyka — Chełmek 7:2; Fablok
Rozrastający się u nas ping-pong
kautował Silke w n starciu: ciężka nów (gr. II). HCKS Czeladź (gr. III). — Budowlani 5:4; Chełmek — Budo
których elito wywalczę monijny przebieg, Odbywało się pod —
Centrum Bytom (gr. IV). Czarni Py wlani 3:6; Fablok — Syntetyka 3:6.
Moczek
(MD)
wygrał
w
I
starciu
W sposób większy niż wszystkie fol.istów,
przewodnictwem
kapitana
sportowego
cora® zaszczytniejare wyniki w iim_
skowice (gr. V). Biała Bielsko (gr. VI)
Wiszniewskiego. Po wysłu przez k. o. z Kaszyoą,
inne gałęzie sportu, podniósł też preaaoh mi ęd^yn^ircdwyęh (Bta- PZKOL.
ł
chaniu sprawozdań i udzieleniu u- BOKSERZY HUTY POKOT WYGRY i Błyskawica Radlin (gr. VII). Wszy Syntetyka Oświęcim
wybitnie poziom, jeżeli chodzi o tibacnselk — Grand Prix), iknąjawyeh stępującemu
stkie drużyny z wyjątkiem Centrum Fablok Chrzanów
zarządowi absolutorium
4
WAJĄ W KIELCACH
Bytom
zdobyły
tytuły
bez
‘
'
utraty
czołową klasę. Potwierdziły to
wybrano nowe władze, które w więk KIELCE (Teł.) W środę walczyła w punktu.
Budowlani Trzebini,
* 22:32
(Wełtóeeer
i
Dziewoński
—
wiceszości
wypadków
tworzą
działacze
mistrzostwa Polski w Lublinie. I
Kielcach ósemka bokserska Huty Po Ostatnio uzyskano wyniki:
0 11:37
Chełmek
6
poprzedniego
zarządu.
Obecny
za-,
mNtraeiwie
PtiWM)
i
*sgu.
kój z Nowego Bytomia, które poko
kto wie czy np. pingpcmgiści bar
Organ-izałorzy prtiepirowadizgj na rząd przedstawia się następująco:
GRUPA II:
Towarzyskie spotkanie ping-ponnała mięjscową Gwardię 19:6. Wyniki:
dziej nie zasługują na kontakty
rozegrane ' pomiędzy HKS
Górowski wygrał przez, k. o. w 3
terenie
olkręgiu
7
wyścigów
uiliipzPrezes
—
dyr.
Matula,
wiceprezesi
Czyn. Katowice — Kopalnia 30 Ka- gowe
zagraniczne niż przedstawiciele nych, 7 cna żużlu i 9 rajdów, w tym — rajge (adm.), Lech (sport,), Pio rundzie z Wożniakiem: Skowronek towlce
Chrzanów
a Syntetyka Oświęcim za
7:2. Punkty dla Czynu zdobvwygrał prze« poddanie się Furmana li: Kręglewąki 3. Kaźmier::zak 3. Ba kończyło się zwycięstwem Chrzano
innych gałęzi sportu ...
trowski
(turyst.).
kapitan
sportowy
—
2 eecteexróe jaiko eliminacje fiaida- Gulina, kapitan turyst. — Kąrwaczyń- w 2 rundzie; Kotlarz, wygrał przez dura i Sowiecki.
wa 5:4.
ski. sekretarz — Kia uf, skarbnik — k. B. w I rundzie z Podsiadłym, w tej
® Zaplanowano jeszcze jedno wyięh Miistrziąptiw Polski.
wadze Rudner przegrał z, Lat NAPRZÓD JANÓW — POGOŃ Ib
Ne c@ele eąmzgdu staną! pirenes Skiba, gospodarz — Ćwięczek. prz»- samej
sztuczne lodowisko. Tym razem
wodniczacy komisji sędz. i dyse. — kowskim. w półśradniej Dziędzioł KATOWICE 8:1. Punkty dla Naprzo POMORZANIN TO RUN — PIAST
SzicMiwiińsiki,
wścepreaesi
WłoszW Bytomiu. Ostatecznie dlaczego
Nowiaezel;, ławnicy — Gągorowski. wygrał przez 1. k. o. w 2 rundzie z du: Jelonek i Klimczok po 3 oraz Fi
CIESZYN 5:1 (0:0. 1:1, 1:0)
»raz
varal Tarasówem. Kaszuba przegrał z Ba; lipek 2. dla pogoni; Langer.
by Bytom nie miał budować czym (ZMP Tsirmów), L lipowski red. ' StCiczkie wieź
CIESZYN. Pomorzanin rozegrał to
ranem,
w
tej
samej
wadze
Zalewski
BMP.
W
kornidla
przedstawiciela
sztucznego lodowiska, skoro „za (Gwardia), sełeretarz - Kołdras . sjl rewizyjnej zarezerwowano 1 miej wygrał przez t. k. o w 3 rundzie z SIEMIANOWIC'/. ANKA Ib — KO warzyskie spotkanie z miejscowym
zwyciężając 2:1 (0:0. 1:1, 1:0).
łatwiły“ już to Katowice, War (KKtiMJf staairtiniik: — Koliński sca dla przedstawicieli OKZZ i Sam. Walentym: w ciężkiej Wawrzyniak PERNIK KATOWICE 3:9. Punkty zdo Piastem,
Pomorzanina było zupeł
poddał się Kurkowi w I rundzie.
cni.
byli: Wróbel, S wierć i Woźnica po 3. Zwycięstwo
szawa, Poznań, Kraków, Kryni (Wiata). (K)
nie zasłużone, dla którego bramki
PŁOMIEŃ KATOWICE — HKS SZO zdobył Osmański. Dla Piasta punkt
ca i Wrocław. Powstaje więc sió
PIENICE 3:1, Punkty dla Płomienia: zdobył Nowotarski. Zawody prowa
dme z kolei sztuczne lodowisko.
Slosorz i Grzybowski po 3 oraz Go- dził Babiński.
Doganiamy naszych sąsiadów z
rzalski 2, dla HKS Gawantka.
TORUN — SIŁA GIpołudnia.
Po
raz
írzecí
ŁECHTA Ib MYSŁOWICE — KKS POMORZANIN
SZOWIEC 6:2 (3:0, 2:0. 1:2)
MYSŁOWICE 6:3. Punkty dla Lechii: GISZO'WIEC (eme). W1 u b. wtorek
Pękala 3, Lip 2 i Palka II, 6 la KKS
O Mniej więcej dwa miesiące
Pomorzanin gościł w Giszowcu roz,gry
Cbirobok 2 1 Mi kler.
temu ogłoszono, że z funduszów
wająe towarzyskie spotkanie z mietTABELA
scową Silą, zwyciężając ją wysoko
państwowych, została zakupiona
według wyników na ringu
6:2
('3:0. 2:0. 1:2). ,
Naprzód Janów
Większa ilość łyżew dla rozdania
Siemianowicka nka Ib
7 W:30
<ch wśród młodzie
5.
Nie
wadzi!
—
Łódź
czyńskim
i
New-e-rą,
która
Ohychle
(Dokończenie ze str. 3)
Pogoń Ib Katowice
51:24
Siemianowiczanka
I. Drapała — Śląsk
śy robotniczej i
Płomień Katowice
weicjii i KppĄdkym i Kolabzą. Mu powinna -dać pierwszeństwo. Ale
7. pieniążek — Kraków
wiejskiej. Do mło
38:33
KKS
Mysłowice
8
Pisar-aki pobił Białeckiego na punk
I. Chychła — Pomorze
’8:44
HKS Szopienice
sía!. i ' Olejnik *»elą 3 i 4 lokatą.
— Polonia Bytom
dzieży na Śląsku
ty, podozas gdy Chyiohła przegnał
6. Gondek — Śląsk
Kopernik Katowice
8 z 30:42
łyżwy te jeszcze
W obecnej liście nie znala^t się 1 nim przez t. k. o.
16. Kołonko — Śląsk
Lechla Ib Mysłowice
2 27:45
nie dotarły. Moż
2 24:48
czołowy nasz pięściarz Chyohha,
Czyn Katowice
4:4 (0:0, 2:3, 2:1)
W wadze ciężkiej na pierwszym Kopalnia 20 Katowice ' I O
2:70
Z poprzedniej listy ubyli B&ratn
liwe, że ich roz
który weiiozyi w średniej, oraz
miejscu usadowił się Szymura,
GRUPA III:
i Suwdczalc.
danie nastąpi ró
Szitolc.
BUDOWLANI JOWISZ - BRYNIktóry pokonał Jeskółę. Klimedlci
wnocześnie z uru
Polski dzieli 2 i 3 miejsce z Kołacpiką, CA CZELADŹ 4:5. Punkty rila Budo- Z Krakowa
WAGA Średnia: Mistrz Polski — WAGA PÓŁCIĘŻKA: Mistrz W-Wl)
Szymura — Poznań (pbeenle
chomieniem sztuce
wlanych: Zasoń II 2 oraz Zawń T I
Zagórski — Warszawa.
gdyż obej walwyłi remisowo. Ja*- Mańczyk.
1. Archadzki — Warszawa
nych lodowisk w
1. Kolczyński — Warszawa
2. Urbaniak — Śląsk
Budowlani Grodziec — Budowlani * GUKF portal do wiadomołei, te
kóła wylądował ne 4-ej lokacie.
2. Nowara — Śląsk
Katowicach i By
JWWÍM,
3.
Urbanowicz
—
Wrocław
kluby t związki sportowe obowiąza
3. Pisarski — Łódź
4.
Gnat
—
Pomorze
tomiu. Młodzież je
Z
ostatnio
notowany
eh
nie
zna

TAB El,A
ne są przedkładać zeznania o płatno
4. Chychla — Gdańsk
5. Franek — Poznań
ss
:S
dnak wołałaby łyżwy te widzieć
HCKS
Czeladź
I
I
5. Kwiatkowski — Gdańsk
leźli
się
ne
llśnię;
Białkowski
i
ści podatku dochodowego od imprez.
6. Gładyslak — Poznań
Piaekí
8
36:17 S*ort. Kluby 7 okr, krakowskiego zo
6. Trzęsowaki — Łódź
wcześniej. Skoro już jesteśmy
Mlerayiiski (% powodu meaktyw- GZKS
7.
Kempiński
—
Wroclaw
Włókniarz
Sosnowiec
j
4T:
’
S
7. Matula — Kraków
stały przydzielone do IB Urzędu
8. Famulicki — Śląsk
przy łyżwach, to chcielibyśmy
nośai), Szczypiński, Zmorayńwki Bronica Czeladź
4 ts:M Skarbowego.
8. Rapaez — Kraków
9. Kohut — Kraków
7 S ■ 33:40 * Mistrzostwa Polski w bilardzie
zwrócić uwagę wszystkim krajo
(którey stoceyli tylko po 1 walce Budowlani Grodziee
9. Dómański — Wrocław
10.
Wieczorek
—
Łódź
Unia Ib Sosnowiec
8 3 ■>.3:14 rozegrane zostaną w Krakowie w du
19. Tahorek — Łódi
i zwyciężyli wprawdzie, ale były ZM
wym producentom tego sprzętu',\
p PrzFinsza Jęzor
I 1S:SS li — 27 hm. Zgłoszenia należy kiero
W watkę półciężkiej widę.imy to sukcesy nad mein wyróżniają Budowlani
że najważniejsze są łyżwy o ma
Jowisz
?1:33 wać do Krak. Zw. Bilardowego, eł.
Kolejność w czołówce w w »drze
N» cymi eię zawodnikami), Graeleik i Zagłębie Dąbrowa G.
34:3* Basztowa 18. Termin nadsyłania, zgto
łych numerach dla młodzieży i średniej wymaga specjalnego omó najwięcej nowych twarzy.
szeń upływa 15 lutego hm.
to tej najmłodszej, tymczasem w wienie. Kwestia różnicy między 1 ntiejisou jest Arohedaki, który Jendreyik.
Szombierki
de Walne zebranie Krak. Zw. Bilar
*
handlu spotyka się głównie łyi- 1 i 2 miejscem wydaj« gię być po pokonał Motykę pr®e® k o., Mardowego od li ęcizie sie 8 hm. w lokalu
TS Krakus.
wy dla starszych o dużych wy- dobna do sytuacjij pr*y klasy toko tinolliea przez, poddanie i Sawic
Miniony öfteres minął pod wna- już wyszły na barsko * Walne zebranie Garbarni wyznamiarach. Drobna < to rzecz, ale waniu pięściarzy do 3 czy 4 miejsca. kiego. Za nim usadowił aię Urba
C-Ziono na 13 bm. godz. 10.3(1. w dru
niak pr.z-ez swe zwycięstwo z Sobważna!
terminie o 11 godz.
Otóż pierwsze miejsce Kolczyń-- ozyńskiim przez k. o., Staszkiewi ¡ti em welk o wejście da Ligi. ToCHRUSZCZÓW. Piłkarze GZKS gim
» 12 i 1.3 lutego Prąd ni ezanka orga
też e małymi wyjątkami «mleźli Szombierki
skiego
uzasadnia
jego
zwycięstwo
poważnie
myślą
o
nadcho
czem
przez
k.
o.,
Modłasikiem
nizuje
u siebie turniej tenisa stolo.
• Sawed Georg Bergfors, któ- nad sklasy fitowan ym na 8 miej
•¡S na liście ®a.wodnicy, którzy dzącym sezonie. Ok. 50 piłkarzy prze
ry będzie trenował narciarskich scu Baranem, a 2 lokatę Nowary praez t. k. o. i Tyką na punkty. brali udw-al w tyeh walkach. Roz- szło pod kierownictwem trenera ob I wego.
*
29
stycznia br. rozpoczęta się ri
jazdowego GZZ ob. Skola sucha za : runda ro'/.ffryweik
stołowym
biegaczy Czechosłowacji, przyje zwycięstwo nad Rapaczern, który Urbanowicz na 3 lokacie wygrał z deiał na grupy nie doprowadził do prawę
---- .. ' w teinisie
'
zimową,
a
ostatnio
wyszli
na
o mistrzostwo KOZTS, mimo, że w
chał do Szpindlerowego Młyna. obecnie jest 8-ty. Kolejność miejsc Tyką na punkty, Surye'm i Sar spotkań silniejszych klubów i tym boisko, rozgrywając sparrlngowe spot kl.
B
i
C
nie
ukończono
jeszcze
wszy
samym walk czołowych zawodni kanie miedzy sobą.
Po mistrzostwach akademickich wypaść powinna raczej na korzyść neckim przez poddanie.
stkich spotkań 1 rundy. Rozegrane o.
Poszczególni
gracze
wykazali
na
tre

ków
między
sobą.
Toteż
do
ustale

ne
zostaną
do
4
lutego
bm.
poprowadzi on obóz treningowy No wary, «le podczas gdy Kolczyń
Listę opuioiło aż T pięściairoy.
ningu zadawalaj, formę i z utęsknie Po 6 meczach TI rundy w klasie A
w Harrachowie.
ski zmusił do poddania swego prze Szymura i B.rameeki, którzy wal nia kolejności miejsc m,ustały po niem czekają na dzień 20 lutego kie można jut przewidzieć jako mistrza
ciwnilka, to Nowara uzyskał tylko czyli w ciężkiej, Paterok i Turek służyć węzysitki e wyniki osiągnią- dy za inaugurują tegoroczny sezon pil Cracoyię. w kl. B Gwardia też pew
• Dolnośląski Okręgowy Zwią wwyoięetwo na punkty. Dla usta- (nie walczyli wtsaile, Audki, Tyka te przez poszczególnych aa wodni karski spotkaniem ze Spartą Bobrek nie dzierży pierwszeństwo, natomiast
Na 27 bm. przewidziane są zawody z 1 w kl. C sytuacja jest jeszcze nie wyków, «ubj-eMywnie nie wwwe mo czołowym
zek Piłki Nożnej wydał druko lenia 3 miejsca Piflwelkiego 1 4 i Głębocki.
klubem Śląska opolskiego i iaśniona. o mistrzostwo stoczy ból
wane sprawozdanie za. rok 194S. Chychły trze.be było sięgnąć do je- WAGA CIĘŻKA: Mistrz Polski — te sitúame wertośmo wenie sukce Górnikiem Zabrze. Ligowcy będą roz. Cracovia TI ? Wawelem, których spot
grywać
spotkania
o mistrzostwo jako : kanie nastąpi 3 lutego.
sów.
Preyipusz-cmać
należy,
że
przy
Graficznie przedstawia sie ono azicze innej miary. Piaa-rsitei
Jaskóła — Łódź.
Piaansitei pobił
na stadionie miejskim w ! ♦ w dalszych rozgrywkach ueyeki
•alosé wykaże, ile było e tego po gospodarze
r. Szymura — Warszawa
lepiej niż roczne sprawozdanie Matulę n.a punkty, Chychła ześ
Bytomiu.
i no następujące wynikł: kl. A: Taranwodu paeeyniiemyeh niedociągnięć.
3, KJimecki — Wrocław
Walne zebranie klubu odbędzie się - vią — Feb lok 6:3. w kl, B: Wawel —
PZPN, które jest tylko powie Siłwiimatka przez /poddanie. Sytua
4,
Kółeczko
—
Pasma*
bm. o <od.K. l.Sfl w sali Związków Brono wianka 9:0. ZwlerzynłecM —
cja więc ta sam« co między KoäWitold Afajch.rapeki •Bawodowyeb
5, Jaefcółe — Łódź
lone.
Tramwaj «:».
w Chruszczowie.
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w

hokeja

Z takim pytaniem spotkałem się
krążka po lodzie. Ćwiczyć srtreał
na torfach
parokrotnie. Wobec tego dziś pisnę
najeży cierpliwie, jednym bowiem
na ten temat.
przychodzi łatwo i od razu, inmä
Oczywiście można, a nawet nale
zas długo muszą się uczyć go, a&e
choć
początkowo
trudno
przyzwy

bramki
ze
wskazówkami
taktycz

ży zaczynać na jakichkolwiek łyżbez posiadania umiejętności strza
! wach. Pamiętać bowiem musimy, czaić się do innych łyżew. Z prak nymi.
\ Jeśli idzie o jazdę to kolejno łu nie może być żaden gracz, gdyż
że gracz hokeista staje się nim tyki poradzę, żeby nie zmieniać
okoliczności zmuszają każdego do
naprawdę dopiero wtedy, gdy łyżew w tym samym sezonie (tyl O. I ćwiczymy różne jej rodzaje, strzelanie.
ale nigdy zbyt długo ten sam
przestaje myśleć o tym, że jest... ko w wyjątkowych wypadkach),
\ Podawanie krążka roapoczylecz dopiero z początkiem następne ■rodzaj, bo to i nuży i nudzi. Oto
na łyżwach.C I namy od podawania parami w
co należy ćwiczyć:
A zaitem przede wszystkim nale go sezonu.
1) Jazdy w lewo i w prawo doo
miejscu i to, przez zwrot w
Ale wracam do turf i jazdy na
ży przystąpić do nauki jazdy na
koła lodowiska jeden za drugim, tył po kilku podaniach, zarówno
łyżwach. Przyszły hokeista musi nich. Wobec tego, że jazda przy
długimi pociągnięciami z przekła w
lewo, jak i w prawo. Następnie
danką na zakrętach najpierw bez
mieć opanowaną jazdę do granic gotowawcza do hokeja stawia pew
kija potem z kijem.
uczymy podań nie na miejsce,
ne wymagania, nie od rzeczy prze
niemal
jazdy
figurowej.
W
każdym
2) Jazdę w ósemkę, najpierw na
greicz stoi, lecz o kilka me
Występy Gimn. Batorego
wypadku musi umieć łuki ze to będzie podać szereg szczegółów.
całej długości lodowiska, potem na gdzie
trów
przed
niego. Teraz przétihocoraz
mniejszej
przestrzeni
bez
ki

A
więc
obuwie
winno
być
odpo

wnętrzne na lewej i prawej nodze,
ja.
następnie
z
kijem
z
dużą
szyb

dzámy
do
podawania
w jeździe
wiednio
dopasowane
e
tym,
by
przekładankę w lewo i pmawo,
kością.
/
wprzód i oczywiście przed gracza,
prócz zwykłej skarpetki można
3) Jak 1) lecz tyłem. 4) Jak 2) licząc
z Warszawy w Łodzi wprzód i wtyl, jazdę „wężykiem" było włożyć drugą bez specjalne
się z szybkością jego jazdy.
lecz tyłem.
na obu nogach z umiejętnością
5) Jazda bez kija krótkimi jakby Idealne podanie będizie takie, przy
nabrania rozpędu przez balans cia go ucisku nogi. Obuwie należy
biegowymi kroczkami w kółko w którym gracz i krążek bez żad
ła. Dalej musi nabyć umiejętności dobrze zasznurować, zostawiając
lewo, a potem w prawo.
ŁÓDŹ. 29 i 30 stycznia br. na I reo 4, Baltonę 3, Ptascyński 2 1 Míese nagłego zatrzymania się, jak i rap ostatnią dziurkę wolną, a to dla
6) To samo z kijem. 7) Jazda wę nych zatrzymań spotkają się w
żykiem" tj. trzy kroki przekładan przewidzianym przez nas miejscu.
•aüii PoWej YMCA w ŁokM od I kowski.
townego zrywu, musi nauczyć się tego, by nie uciskać ściągiem prze
kowe w lewo, trzy w prawo 1 zno To samo robimy w jeździ* w tył.
była się ciekawa impreza międzygubu przedniego stopy nad podbi
wu w lewo itd. z kijem krótkimi Następnie przechodzimy do podań
W niedzielnydh spotkaniach wy zmiany kierunku bez utraty szyb ciem. Następnie należy dopilnować,
Szkolna o charakterze miiędzymta- niki
szybkimi kroczkami.
kości,
przez
płynnie
wykonanie
były
następujące:
8) Jazda w przód 1 w tył bez po trójkami.
stowym. W Łodzi gościła bowiem
by „łapki" łyżwy dobrze trzymały
prawie
pełnego
łuku
1
natychmia

ruszania
nogami jedynie balansem
Siatkówka: Batory — Żeromski stową jazdę w kierunku przeciw się podeszwy. Można to wzmocnić
drużyna pułki siatkowej i koszykoKrążek należy tek przyjmować,
ciała (nogi w średnio szerokim roz
■ wej Giimm. Batorego z Warsziawy, 2:1 (15:10, 13:15, 15:9).
by nawet najsilniejsze padanie nte
paskiem.
No
i
wreszcie
rzecz
naj

kroku).
nym.
9) Nauka zatrzymywania się przez odskakiwało od kija. Osiągamy to
która rozegrała z szkolnymi zcspoMecz koszykówki przyniósł wiNo i najważniejsza sprawa, bez ważniejsza: dobrze przyśrubowana
ustawienie ostrzy prostopadle do
hmi miejscowymi kilka spotoń. d'Ziom jeszcze większe emocje, gdyż której żaden sport nie może się do obcasa blaszka i wzmocnienie
kierunku biegu: a) obu nóg, b) je w ten sposób, że w momencie
Zawody
zorganizowane zosMy Batory rozpoczął grę z Gimn. Ko obejść — to szybkość, o której tek tego uchwytu paskiem. Po każ
dnej tylko (wewnętrzną lub zewnę przyjęcia krążka kij trzymamy
trzną).
luźnymi rękami, przez co krążek
dzięki zabiegom Szkolnego Koła ściuszki inną piątką. Narzucił szyb często u nas zapomina się. W ho dym treningu należy dobrze obej
10) Zmiana kierunku biegu przez
Sportowego przy I Miejskim Gimn. kile tempo i po paru minutach pro keju szybkość jest wynikiem pod rzeć obuwie i łyżwy, w celu usu
t. zw. wyjazd tj. w ostatniej fazie jakby „przygaszę" swój impet i
t Lic. 'im. T. Kościuszki w Łodzi, wadził 10:0. Później gna nieco wy stawowym. Jazda ne szybkość mu nięcia braków przed następnym
szybkiego biegu jedziemy przez „przykleja się" do kija. Łopatka
chwilę na szeroko rozstawionych no musi w memencie przyjęcie krąż
które wspólnie z Kołem Sporto równała się i połowa zakończyła si być elementem głównym każde treningiem.
gach, robimy nagły wiraż w lewo
wym przy Gimn. i Lic. im. Żerom- się wynikiem 19:12 dla Batorego. go treningu hokejowego. Drugim
Jest rzeczą zrozumiałą, że gra
(w prawo), który nieco hamuje ka albo tworzyć daszek, pod któ
pierwotny -pęd, -poczem nagle prze ry ¡krążek wjeżdża, albo ustawio
ski-ego sprowadziło do Łodzi swyidh Po przerwie Gimn. Kościuszki, śli elementem, którego nie można po czem hokejowym może zostać tyl
kładamy ciało w drugą stronę i ną być comajmniej prostopadle <ło
kolegów z Warszawy Zawody wy nie dopingowane przez publiczność, minąć, to — wytrzymałość azyli ko ten, kto umie jeździć -na łyż
wyjeżdżamy
wirażem w kierunku
wołały duże zainteresowanie wśród ruszyło do generalnego sztur kondycja fizyczne, pozwalająca, na wach. Ale trzeba -pamiętać, że po
przeciwnym do poprzedniego bie lodu.
młodzieży szkolnej Łodzi.
gu prawie bez straty szybkości. J \ Gra na dwie bramki ma na
mu i zmniejszyło przewagę punk grę „pełnym gazem" przez czas po między „jeździć" i „jeździć", mo
Sposób ten nadaj e się najbardziej Q ) celu: a) dać mm potrzebne
że być duża różnica. Jeśli bowiem
W sobotę, 29 stycznia br. roze tów, dociągając w pewnym mo bytu gracza na lodowisku.
do pościgu uciekającego z krąż
doświadczenie, b) nauczyć pew
gracz
będzie
myślą!
o
tym,
że
jest
mencie
do
stanu
34:35
dla
Batorego.
Jakie
są
niedogodności
jazdy
i
kiem
-przeciwnika, który nas „kiw
grane zostało spotkanie w piłce
nął" luib do własnej ucieczki po nych -pociągnięć taktycanydh, c)
na
łyżwach,
to
nie
będzie
mógł
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siatkowej pomiędzy Gimn. i Lic.
niespodziewanym zdobyciu krążka. dać kondycję fizyczną w wanunkim to, że turfy są łyżwami niski myśleć o taktycznym zaskoczeniu
Kościuszki a Łodzi, a Gimn. Bato na swoją korzyść 39:35,
Oczywistą jest rzeczą, że nie sto ikaich gry.
przeciwnika, czyli właściwie nie
mi
nie
pozwalają
na
wykonywanie
rego z Warszawy, które zakończyło
DiJia Batorego punkty zdobyli:
sujemy wszystkich podanych tutaj
Zanim zaczniemy grę na dwie
się zwycięstwem Gimn. ‘ Kościuszki Topolski 12, Komala 9, Majewski II ostrych łuków, gdyż wtedy zalkosit- będzie -graczem, a tylko kimś, kto rodzajów jazdy na każdym tre
przez
nieporozumienie
znalazł
sdę
ki
lub
bok
podeszwy
buta
styka
bramki, uczymy najpierw jej ele
1:1 (15:8, 9:15, 15:11).
6, Brocharec 8, Majewski I 2, Pta- się z lodem i następuje nieuchron na lodzie. To jedno. A druga spra ningu, lecz tylko niektóre.
mentów. Jeden przeciw jednana
Niezależnie od jazdy uczymy też — odbieranie sobie krążka; dwódh
W piłce koszykowej pomiędzy szyński 2. Dla Kościuszki punkty ny upadek. Zrozumiałe więc, że na wa, to, że hokeista jeździ nieco
«¿obyli:
Kaczmarek
8,
Boga
8,
startu
a
miejsca
przodem
t
tyłam
Gimm. Żeromskiego z Łodzi a
przeciw dwom — odbieranie krąż
tych łyżwach żaden gracz nie bę inaczej niż zwykły łyżwiarz i dla
Gimn. Batorego zwycięstwo odnio Frontezak 7, Marciniak 6, Kaibziiń- dzie mógł rozwinąć należytej tego musi nauczyć się pewnych na sygnał. Ćwiczenia w j-eźdtaie ka przeciwnikowi a podawanie
ski
5,
Wojciechowski
1.
Sędzio

sło Gimn. Batorego 36:32 (17:22)
szybkości. Jeśli więc opanuje do specjalnych sposobów jazdy. Dalej wprawdzie męczą, ale zato dają swojemu z wyjazdem ,na wolną po
dopiero w dogrywce, gdyż wynik wali dobrze Nowak i Żyliński.
brnę jazdę na torfach, to sam po- hokeista jeździ bez krążka i z krąż ■taw. kondycję -czyli nieodzowną w zycję; dwóch przeciw trzem. — te
w normalnym czasie brzmiał 32:32.
Organizatorzy wpletli między czuje, że dalszych postępów nie kiem, ale zawsze z kijem trzyma hokeju wytrzymałość na zmęcze samo; tnzedh -przeciw trzem — to
W zespole Gimn. Żeromskiego wy spotkanie męskie rozgrywki lokal zrobi. I tek jak uczeń potrafi nym w obu rękach (zawsze* w obu nie, no i oczywiście dają opanowa samo; trzech przeciw czterem —
nie jazdy.
różnił się Maciejewski, zdobywca ne zespołów żeńskich w siatkówce. dojść do posiadania roweru, jeżeli nie w jednej!).
to samo; trzech przeciw pięciu — to
15 piet, oran Kosmala 9. Pozostałe Dobrze
Trening hokejowy winien skła 1 \ Ćwiczenia w prowadzeniu krąż samo itp. Gra bramkarza i obroń
zadebiutowało
Państw. tylko bardzo tego pragnie, tak sa
punkty zdobyli Czarnik 4, Sobociń Gimn. 16, które wygrało oba spot mo zdobędzie się na posiadanie dać się z czterech części: a) jazdy, D / ka polegaj ą na tym, że trzy ców przeciwko trzem napastnikom.
ski, Drążki,ewiicz i Korsak po 2. kania, dhoć dotty,ch'Caas nie brało „prawdziwych" łyżew hokejowych b) prowadzenia krążka i Strzałów,
mając kij (obowiązkowo) w Tutaj uczymy się jak przechodzić
W zespole Batorego Komala i Ziół- Ąidziału w rozigrywkadh między 0 odpowiednimi butami, a wtedy c) ćwiczeń parami i trójkami w dwóch rękach, łopatką posuwamy ze strefy neutralnej do strefy na
postępy będą bardzo widoczne, podawaniu krążka i d) gry na dwie krążek do przodu, przekładając padu, beta spalonych i kombinacji
' ‘■fclSwski zdobył) po 13 pkt., Proclio- szkolnych. (ZP).
raz po rate łopatkę z lewej ’ strony w celu strzelenia bramki; e obrona
krążka na prawą -i odwrotnie. Przy uczy się rozwijania akcji przez od
tym ćwiczeniu należy od razu pa- powiednie ustawienie się, jeżdżąc
miętać o tym, że staramy się, o zawsze parą, równolegle do siebie
MKS-y Wrecłmutiio
ile możności, wie patrzeć na krążek, i w odległości 2—4 m. Zadaniem
łeaz rozglądać się po lodzie by wi obrony jest „-zepchnięcie“ krążka
JEWEMÍW
iCZWRMI
dzieć, gdzie znajduje się przeciw ku bocznej bemdzóe, bowiem strza
ły ze skrzydeł nie są dla bram
nik, a gdfzie własny gracz.
Strzał polega na tym, że w chwi kami? tak groźne jak strzały ■
li, gdy ćhcemy skierować krążek frontu. Przy grze dwóch drużyn,
Wrocław od przeszło roku ma zawodnicy „Juwenii“ ponieważ liczebnością może pochwalić się ponieważ zrzeszają młodzież star
bnamkę, to nie odrywając ło należy nauczyć skrzydłowych kry
czynne dwa kluby międzyszkolne. młodzież po ukończeniu gimnaz sekcja lekkoatletyczna, ale także szą i mają oparcie finansowe i na
patki od lodu pochylamy ją nad cia skrzydeł przeciwnika. O tre
Pierwszy to MKS „Juwenia", któ jum ogólnokształcącego przecho i jakością, szczególnie zawodnicz pomoc w sprzęcie ze strony nie krążkiem
tak, jslk daszek.
ningu bramkarza trzeba pamiętać
ry powstał w r. 1946. Jego siedzi dziła przeważnie do szkół zawo ki „Czarnych“, są w posiadaniu tylko Kuratorium O. S. W., ale
Krążek musi w tym momencie specjalnie.
bą jest I Ogólnokształcące Gim dowych. Tą drogą „Czarni" otrzy rekordów okręgowych na 60, 100 i Z. M. P.
Bramkarze należy ćwiczyć od
znajdować się przy samej piątce.
nazjum i Liceum, a twórcą, zało mywali gotowy i wyćwiczony i 200 m, w skoku w dal i wzwyż,
Oba te kluby w szlachetnej ry Następnie posuwamy tak „nakry dzielnie. Oczywista rzecz, że musi
życielem, opiekunem i trenerem materiał zawodniczy. Kilku po w trójboju i pięcioboju. Na 8 mi
krążek jakieś 20—50 cm. po lo on brać udział w ogólnych ćwi
w jednej osobie jest mgr Edward ważnych zawodników „Juwenii" strzowskich tytułów okręgu mają walizacji powinny spełnić swój ty"
wypychamy go czeniach w jeżdaie, a następnie
Damczyk. Dzięki niemu „Juwe zasiliło z powodzeniem AZS prze one 6 tytułów. Zdobyły je Wil obowiązek umasowienia sportu dzie i nagle
nia“ mimo ciężkich warunków chodząc na studia do wyższych helm!, Rączewska, Stempkowska, wśród szerokich rzesz młodzieży wprzód z lekkim ■oderwaniem kije musi już w ekwipunku bnamkarszkolnej miasta Wrocławia. Mu od lodu, pmzy czym krążek jakby skiim wykonywać następujące ćwi
bytowania rozwija się i ma za so uczelni.
Wierzbicka.
W mistrzostwach szą
one stać się podbudówką w toczył się po łopatce i zostaje wy- czenie pñzeznarazone już tylko <ffie
bą wiele poważnych osiągnięć
Polski
zawodniczki
MKS
„Czar

MKS „Juwenia" posiada czyn
«portowych i organizacyjnych. ne sekcje: 1. piłki ręcznej, 2. lek ni“ brały udział z mniejszym po nowej strukturze sportu na Dol nzuoony w powietrze. Po pewnej niego, o czym w osobnym arty
wprawie srtrmelemy bez posuwania kule.
(Zb. S.)
Nie popełnimy błędu twierdząc, koatletyczną, 3. narciarską, 4. wio wodzeniem. Członkowie sekcji nym Śląsku.
te gdyby nie było „Juwenii“, nie ślarską. Największe sukcesy uzy reprezentowali na zawodach mię
byłoby Czarnych. MKS „Czarni skuje sekcja piłki ręcznej, której dzymiastowych i międzyokręgoto nie tylko rywal, ale i syn „star drużyna męska koszykówki w roz wych barwy miasta Wrocławia.
]ak robić więźby do nart
lżej Juwenii. Juwenia wielu wy grywanych mistrzostwach kl. A W ciągu zimy odbywają oni re
szkolonych na swoim podwórku pokonała silną YMCA i „Podcho- gularnie treningi w sali Ośrodka
zawodników oddała „Czarnym", rążaka". Sekcja dysponuje dużą W. F. i Studium W. F. pod kie
choćby wymienić Dzidzika i Worn ilością zawodników znanych jak runkiem Eugenii Cejzik-Zimnopla.
ifomowum sposobem?
Kurylec, Wróblewicz, Terlecki, chowej i Adama Dotzauera. Na
Pierwszy klub międzyszkolny Kasprów, Jurczak i młodsi Wald, rządzane są w każdą niedzielę oWięźba jest ważnym składnikiem więźbie metalowej (Kandahar), zwła i kólnego (D) Z kolei przymocowujem#
„Juwenia" gromadził w swych Kudrzyński, Muszyński, Woflfcs, bowiązkowe marszobiegi.
narty. Musi spełniać dwa zadania1) szcza przy jeździe alpejskiej. Ta o- szczękę do płozy czterema śrubami.
początkach całą młodzież, gar Załuski A. Poza drużyną koszy
łączyć
silnie stopę z nartą, 2) zapew statnia nadaje się dobrze do biegów
Sekcja
wioślarska
prowadziła
nącą się do sportu, ze wszystkich kówki posiada ona doskonałą
niać swobodę ruchów, zwłaszcza przy zjazdowych i slalomu — lecz duży od Do jazdy górskiej służyć będzie nłt
szkół. MKS „Czarni" objął swym drużynę szczypiomiaka, która w ubiegłym sezonie pod opieką biegach płaskich. Rozwój więiby da- setek narciarzy, zwłaszcza na półno dolny (rycina C) umocowany na kacy pozostał wierny więźbie rzemien i wałku taśmówki przyśrubowanej aa
Janiny Fiedko stałe treningi i
zasięgiem przede wszystkim szko
nej. której zalet nic zastąpić nie zda ! krawędzi narty pod szczęką. Trzeba
ły zawodowe. Niebawem w klu jest stałą reprezentantką Wrocła brała udział w regatach międzyła.
! teraz wykonać haczyki rzemienia obie „Czarnych" znaleźli się byli wia i drużynę męską i żeńską w klubowych w czerwcu ubiegłego
(Rycina D) według rysunku
siatkówce.
Klasyczną więźba rzemienną jest t. . kólnego
i przynitować je silnie do skóry. Sy
roku. Dwójka bez sternika w skła
zw. więźba huitfeldzka, gdzie szczęka stem
ten
ma tę zaletę, że możemy
Sekcja narciarska zdobyła wie dzie Podsiadłowski i Daniel zdo
przebija w środku płozę, a przez ot
rzemienie do woli zdejmować z narwór ten przewleczony jest silny rze I ty
le cennych nagród za pierwsze była w swojej konkurencji pierw
Mistrzostwa szkolne
i
regulować
więźbę na jazdę gór
mień okólny ze świńskiej skóry. Za
miejsce w zawodach międzyszkol sze miejsce.
czepienie rzemienia jest tam niskie, ską lub płaską. Zapiętek może być
co odpowiada stosowanej dziś zasa albo rzemienny (Rycina E) zaciągany
nych i z pewnością w tym roku
Sekcja piłki ręcznej przeżywa
na śclęgło normalnie, albo stosujemy
dzi diagonalnej.
Poznania
jej starty nie wypadną gorzej.
zapiętek sprężynowy (sprężynę stalo
ostatnio kryzys, szczególnie dru
Amator może sobie sporządzić więź wą tego typu można dostać w han
Sekcja lekkoatletyczna ma zrze żyna koszykówki, spodziewać się
bę uniwersalną dogodną do biegów dlu).
płaskich i do jazdy górskiej, której
szonych we Wrocławskim OZLA jednak można, że pod kierunkiem
w piłce ręcznej
typ podajemy. Można Ją wykonać w Zapiętki Bildsteina były już dawno
20 zawodników. W wioślarstwie Czesława Stasiaka, który objął w
zwykłym
imadle przy pomocy pilnika w użyciu. Dają one doskonałe dopa
POZNAN. Rozgrywki o mistrzostwo trenuje kilka osad.
ostatnich dniach opiekę nad nią
ślusarskiego — posiadając bodaj e- sowanie stopy do więźby i są niezrów
szkól średnich w piłce koszykowej
lementarne
pojęcie w obróbce żelaza. na nie elastyczne. Wykonać je samemu
ożywi
swoją
działalność.
W
mi

*
drużyn męskich organizowane przez
jest trudniej.
Przy umocowaniu
strzostwach siatkówki drużyna
W szkołach można taką więźbę wy szczęk trzeba uważać, by część zewnę
MKS dały nast. wyniki: Lic. Marcin
MKS „Czarni" to klub młody, żeńska zdobyła wicemistrzostwo,
konać na zajęciach praktycznych. trzne szczęki wychodziła poza krawędź
kowskiego — Gimn. Mechaniczne
20:17 (10:8); Lic, Mechaniczne — Lic. zrzeszający młodzież starszą prze a drużyna męska czwarte miej
Bierzemy kawał taśmówki z żelaza narty, a nie wewnętrzna, gdyż to prze
Marii Magdal. 27:26 (11:16); Lic. Pa ważnie liceów zawodowych. Okutego (grubość Z mm lub nieco wię szkadzałoby w jeździe. Na wierzch
derewskiego — Lic. Kante go 20:17 piekunem i trenerem jest znany sce, tracąc zeszłoroczny tytuł wi
cej) szerokości 50 milimetrów, krawę narty pod stopą możemy jeszcze przy
(6:5); w tabeli prowadzi Lic. Marcin
cemistrza.
dzie obrabiamy pilnikiem na okrągło bić kawałek blachy cynkowej dla ozawodnik
AZS,
Adam
Dotzauer.
kowskiego bez porażki, przed Gimn.
by nie kaleczyć skóry buta, następnie chromy drzewa.
Mechanicznym 1 porażka. Lic. Marii Klub dużej prężności i dynamiz
Oba kluby dają pełne możliwo
wiercimy otwory na rzemień napalco
ma wystawać nieco poza szczę
Magdaleny.
mu ma szereg sekcji. Wielką ak ści wyżycia się młodzieży w spor
wy, przy pomocy wiertła ślusarskiego kęBut
(nie zanadto). Więźba powyższa
t wygładzamy je pilnikiem. Wiercimy nadaje się doskonale do wszystkich
tywność w ub. sezonie wykazała cie.
W rozgrywkach w piłce statkowej
nadto otwory na nlty do przyczepie systemów Jazdy. Można przy użyciu
drużyn żeńskich o mistrz, szkól śre- sekcja lekkoatletyczna, która we
nia rzemienia okólnego, oraz 4 otwo- jej wykonać wszystkie ewolucje roz
Zarządy MKS muszą w swoim
omich Poznania uzyskano wyniki: Wr. O. Z. L. A. ma zarejestrowa- planie pracy zwrócić uwagę nie
*y ha śruby, przymocowujące szczę machowe 1 oporowe. Doskonale rów
Państw. Lic. Pedagogiczne — Lic. Ad- nych 27 zawodniczek i 24 zawod
kę do płozy narty. Rycina A. B).
nież wypadają śmigi. Używam tej
“bdsiracyjne 2:0 (15:9, 15:2), Lic. Za ników, w ten sposób jest najlicz tylko na rozwój istniejących sek
więźby oddawca 1 ęzuję się w niej
Następnie
zaginamy
szczękę
w
Ima

mojskiej — Miejskie Gimn. Handlo
swobodniej niż w Kandahadle, według llnM kreskowanych. Wyso znacznie
we 2:0 15:0, 15:7), Lic. Potockiej - niejszą sekcją lekkoatletyczną o- cji, ale na organizowanie nowych,
rze. Ujemną jej stroną jest dopasowa
Gimn. Spółdzielcze 2:0 v. o.. Lic. Dą- ! kręgu wrocławskiego. (Drugie : szczególnie pływackiej i szermier Je nam obraz zmieniających się syste kość szczęki nie powinna przekraczać nie stalowych szczęk do danego buta
W®, — Lic. Krawieckie 2:0 (15:1, i miejsce pod względem liczebno-1 czej. „Czarni" są w pierwszym mów Jardy; zrazu panuje więźba me M milimetrów, gdyż wyższa szczęka narciarskiego. Ale szczęka ta jest tak
«■Iż). W rozgrywkach prowadzi Lic. ści ma „Podchorążak“ posiadają- rzędzie predestynowani do roz- talowa (Marski, Bilgeri) potem ustę przecina skórę buta. Następnie przy tania 1 łatwa do wykonania, że zmie
twierdzamy mocno nlty — po stronie niając but narciarski (co stosuje nad
pedagogiczne przed Lic. Potockiej i
Więżble rzemiennej (z różnymi zewnętrznej
Lie. Dąbrówki.
szczęki. Będą one służyć ko) zamienić możia bez wielkiego
cy 24 zawodników). Ale nietylko woju w różnych gałęziach sportu, puje
wariantami) by obecnie znów ustąpić do
zaczepienia haczyka rzemienia o- zachodzu 1 szczęki.
. . ................. W........ luaaMivu.i.M««»IUI* eg*
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— Rok 1941 zapowiadał się bar
dzo niespokojnie. Ustawiczne trans
porty wojsk niemieckich na Wschód,
wzmożona aktywność policji i wzra
stające na sile aresztowania spowo
dowały, że „sezon“ piłkarski otwar
ty został — po kilku ostrożnie
przeprowadzonych treningach —
tradycyjnym spotkaniem Cracovia
— Wisła dopiero 18 maja. Mecz był
ciekawy i na dobrym poziomie, bo
i składy obu drużyn były dosyć

Ski*ypt

-

'

(V)
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uitjkłatlńui Wł

cem wyegzekwowany przeze mnie
kamy ustalił wynik na 1:1.
Mecz ten, który zgromadził kil
kutysięczną publiczność, nie wy
wołał u władz niemieckich żadne
go echa, toteż komitet turniejowy
z p. Kozłowskim na czele zdecydo
wał się urządzić mistrzostwa. Ze
względu na dużą ilość zgłoszeń
miały się one odbyć tylko w jed
nej rundzie. W drukami Uniwer
sytetu, gdzie pracował p. Kozłow-

pt.:
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się naraz „kursista“. Wystarczy to,
co potem widziałem: Pawłowski w
jednym rogu, a piłka w drugim. I
żeby w ostatniej chwili tak dąć
sobie wydrzeć zwycięstwo ...! Pier
wszy raz byłem wtedy na meczu
podczas okupacji, ale też i wsku
tek tego ostatni.
— To pan z tych kibiców, co to
w czasie meczu kładą się z „Wale
rianem“ do łóżka, a potem boją się
nawet kogoś.zapytać o wynik. Całe
szczęście, że takich jest mało, bo
inaczej kluby już by dawno na uwiąd kasowy w kwiecie wieku zga
sły. Ale widzi pan, jednak i pana
potrafiły te derby przyciągnąć.
Zresztą co się dziwić, ten mecz
chcieli oglądać wszyscy. Wystarczy,
jak panu powiem, że przyszedł na
wet tak obojętny dla sportu czło
wiek, jak ojciec Jurewicza. Pierw
szy raz w swoim życiu! Skarżył mi
się potem,. że omal nie doszedł wte
dy do starcia — z wiślakami.
— Stanąłem sobie — mówi —
koło bramki Jurka. Naraz wpada
do niej piłka.. Ludzie krzyczą:
„jeeest“ i biją brawo. Więc ja też.
A tu bliżej mnie cisza i tylko ktoś
groźnie zwraca się do mnie:
— Panie, bo nasze nerwy mogą
nie wytrzymać. Jak pan kibicujesz
Cracovii, to idź pan za tamtą bram
kę!“ Jakże —r- odpowiadam — kiedy

mój syn w tej bramce stoi. Aa,
wtedy oni do mnie z wielkim uszanowaniem, dali mi krzesło i grze
cznie uczą: te brawa to niech pan
bije jak piłka wpadnie, ale do
tamtej bramki."
'äfcacny staruszek zwierzył mi się
jeszcze, że nawet go „to wszystko“
bardzo interesowało. Nie dziwiłem
mu się zresztą, bo i wszyscy inni
widzowie byli tak rozemocjonowani, że nawet niespodziewana wia
domość o wybuchu wojny niemiec
ko-sowiecki ej nie wywołała — w
danym momencie — specjalnego za
interesowania.
wtrąciłem i ja
— Istotnie
swoje trzy grosze. Byłem również
na tym meczu i obserwowałem
reakcję publiczności, gdy wbiegli
chłopcy z nadzwyczajnym wyda
niem sławetnego „Gońca“. Nabyw
ców, i to nielicznych, znaleźli do
piero w czasie przerwy. Ten i ów
rzucił okiem na tytuł i z pewnym
zniecierpliwieniem chował gazetę
do kieszeni. A przecież ta wiado
mość zaważyć mogła na losie i ży
ciu każdego z obecnych i na pew
no po powrocie do domu dokład
nie była „nicowana“.
Wtedy to właśnie uświadomiłem
sobie, jak olbrzymią siłę atrakcyj
ną posiada sport i jak wiele chwil
zapomnienia daje nękanym przez
okupanta ludziom.
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Skalski, Waga przeniósł się do KS mierz opierał się na „cracoviakach“
Kazimierz, a zaczął grywać bram Kleszce (powojenny lewoskrzydłokarz Pokusa. Wzmocnili ją, po po wy I Cracovii), Wadze, Szelidze II,
wrocie z AKS-u, Ziżka i Pachla na dwóch zawodnikach Grzegórzec
oraz wówczas już zaczęli tam gry kiego: Czechu (dziś Legia Kr.) i
wać jej dzisiejsze repy Bobula I Sochackim (dziś Groble) oraz na
graczach Dębskiego: Boczarskim,
(AKS). i Parpan (Łagiewianka).
Jul. Trynce, St. Wą
W AKS-ie, niczym w rewii, wy Zegartowskim,
i M. Koprowskim (ostatni
stępowali na zmianę: Madejski, torskim
ewent. Ariet (Wisła, obecny reprez. trzej zostali zamordowani przez
w 1945 r.). Trzon Grobli
Polski w kosza), Żaczek. Łyko II Niemców
(b. KS Wodociągi), Bialik, Jeziér- stanowi: Gołębiowski (Wisła), Su
ski (Broń Radom, dziś Poln. Świdn.) charski (AKS), Iżela (wysiedleniec
w ataku zaś przewijali się w róż z Bydgoszczy), no i grający do dziś
nych zestawieniach Cisowski ewent. br. Trojanowie, Kaletowie i NastaKazimierowicz (Pogoń Lwów, dziś borski z Wisły oraz Kasprzycki.
Pol. Byt.), Roczniak, Cholewa (Wo
Rozgrywki o tytuł mistrza Kra
dociągi), Filek II, Ogrodziński, Do- kowa na rok 1941 rozpoczęły się 1
miczek, Hausner (Podgórze, w r. czerwca. Do walki stanęło 12 dru
1939 Wisła, dziś Podg.) oraz Cieślik żyn: Wisła, Cracovia, Garbarnia,
i Pająk, obaj z Grzegórzeckiego KS. AKS, Zwierzyniecki, Dębnicki, Blo
Do Zwierzynieckiego powrócił ze ki, Wawel, Juvenia, Sparta, Gro
zlikwidowanego
KS Wodociągi ble i Kazimierz. Wszystkie mecze
bramkarz Majcher i doszedł Ostrow rozgrywano z wielką ambicją, tym
ski, zaś w Garbarni tasowano nie bardziej, że i poziom poszczegól
mal tych samych, co i w zeszłym nych zespołów podniósł się w sto
roku, zawodników.
sunku do poprzedniego roku, a co
W Wawelu pojawili się jego najmniej 6 drużyn przedstawiało
Dryżyna Amatorskiego Klub u Sportowego, która żywot swój zapoczęła przedwojenni gracze Cieplak i Bu- wyrównaną klasę.
i skończyła podczas okupacji. W ze spole jej grali tak zawodnicy Wisły chiński oraz Bolesław Trynka z
Z bardziej charakterystycznych
jak Cracovii
Dębskiego i Arsenicz z Korony wyników przytoczyć należałoby wy
Spartę
zaś
poważnie
(dziś
Olsza),
dobre. W Craeovii grali: Pawłow slp, wydrukowano kilkaset termi
sokie zwycięstwo Wisły nad Juveski, Gędłek, Pachla, Ochwat, Ja- narzy, których zadaniem było ułat wzmocnił pomocnik ligowej Wisły nią 14:0, wygraną Garbarni z AKS
Liszka
(dziś
Dębnicki
KS).
tooński I, Waga, Bobula, Zastaw- wić funkcjonowanie „poczty panto
Dębnicki skrystalizował
swój 1:0 i jej porażkę z Wisłą 0:4.
niak III, Liehoń, Młynarek i Gier- flowej“ zastępującej afisze.
W każdym razie już pierwsze
skład,
oparty
głównie
na
BartoSkłady czołowych drużyn nie ugfeL Wisła: Jurowicz, Szumilas,
niczku oraz znanych zawodnikach spotkania wykazały, że walka o
Wójcicki, Waśko, Legutko, Kupa, legły zasadniczym zmianom.
Wiśle ubył Cisowski, na którego' Garbami br. Skrzyńskich, Mirow tytuł mistrza rozegra się pomiędzy
Bator, Obtułowicz II, Artur, Gracz,
dwoma starymi rywalami. Specjal
Giergiel. Przez długi „czas prowa miejscu grał Bator (Garb., potem skich, Bystrbniu i Sołku.
dziła Cracovia ze strzału Młynar Chełmek), oraz Serafin, przyszedł ¡ Dwa nowopowstałe zespoły KS nie przygotowywali się do decydu
ka i dopiero na 6 min. przed koń- natomiast Wójcicki (Garbarnia). 1 Groble i KS Kazimierz — których jącej bitwy e białoczerwoni, którzy
mając liczny wybór zawodników,
trenowali pilnie pod opieką nie
strudzonych pp. Książka i A. Mal
Fragmenty wspomnień czyka oraz inż. Wilka, który rów
Kazimierz Kucharski
nież powrócił z AKS-u na „ojczy
lífopo/g ze szíafeíif ste łono“.
Do bezpośredniego spotkania w
dniu 22 czerwca stanęły obie dru
żyny bez porażki. Cracovia: Pa
w»
Ze Szwecji przybyłem do Talli raźnie speszeni. W biegu na 800 pewnym czasie począł zostawać w włowski, Pachla, Serafin, Ziżka,
na, gdzie już bawiła nasza repre mtr. biegnąc razem z Maszewskim tyle. Nie mogłem mu tutaj nic po Parpan, Jabłoński I, Bobula, Za- Zygmunt Chruściński, były■ piłkarz Cracovii, obecnie dziennikarz z za
zentacja. Radości było wiele. Jedni zajęliśmy dwa pierwsze miejsca. móc, ponieważ sam nie byłem pe stawniak III, Lichoń, Młynarek, interesowaniem obserwuje spotkan ie pomiędzy. Cracovia a. Wisłą, . któ
cieszyli się z moich zwycięstw i Maszewski, który ńie liczył na tego wny siebie, gdyż miałem już w no Giergiel. Wisła: Jurewicz, Szumire rozegrane zostało w 1941 r.
wyników, drudzy znów cieszyli się, rodzaju sukces, zajął drugie miej gach 300 mtr., a swoich możliwo las, Rupa, Waśko, Legutko, Worytże w ogóle przyjechałem, gdyż o- sce, zwyciężając zupełnie dobrych, ści na 1500 m jeszcze nie znałem kiewicz, Bator, Obtułowicz II, Ar
bawiono się, że mogę się spóźnić a nawet teoretycznie lepszych od dokładnie. Pamiętać poza tym mu- tur, Gracz i Giergiel. W pierwszej Rozmawiamy ze zwycięzcą konkurs:
siałem, że mam biegać jeszcze 400 fazie meczu Cracovia, przeważając,
co osłabiłoby skład reprezentacji. siebie konkurentów.
mtr. w sztafecie, a zatem należało,
Tak się jakoś dziwnie składało, że
W biegu tym dużą rolę odegrała bądź co bądź, trochę się oszczę prowadziła jedną bramką, zdobytą
przez Młynarka. Po przerwie Wi
jeżeli chodziło właśnie o wyjazdy z góry, ułożona z Maszewskim tak
sła była znacznie lepsza, ale nie
ną mecze państw bałtyckich,' stale tyka. To, że bieg wygram było zu dzać.
mieliśmy osłabiony skład. Było to pełnie pewne, chodziło jednak o to, Po pierwszych dwóch okrąże mogła tego uzewnętrznić cyfrowo.
Zrządzeniem losu, zwycięzcą na
— A dlaczego? — pytamy.
tymbar dziej
niebezpieczne,
że by Maszewski mógł zająć jak naj niach tempo biegu nieco osłabło —
Jest jeszcze tylko 3 minuty do
Estończycy dysponowali już wów lepsze miejsce. Ponieważ czułem oddech przeciwników stawał się końca, gdy za rękę Pachli sędzia szego konkursu p. t. „Kto będzie — A bo w bytomskiej Polonii gra
czas zupełnie dobrą drużyną. Tre się na siłach, zdecydowałem się na coraz głośniejszy, co upewniło Wodka dyktuje rzut kamy. Ocu mistrzem ligi i kto z niej spodnie" w bramce Koczapski, który pocho
nerem ich drużyny był znany w eksperyment. Ustaliliśmy z Maszew mnie, że zmęczenie przyszło im żyna wyznacza mnie na egzekutor został nie jakiś wielki znawca piłki dzi z Przemyśla. Wiedziałem. ze
nożnej, lecz 16-letni uczeń gimna- będzie tak bronił, by nie dopuścić
Polsce, Klumberg, który stale nam skim, że zaraz po strzale wyjdzie znacznie wcześniej niż przypusz ra i...
zjalny Henryk Malawski z Prze- Polonii do spadku, która; miała. naj
się odgrażał. I chociaż wszystkie on na prowadzenie i to w tempie czałem. Nie pozostawało mi nic in
poprzednie spotkania wygrywaliś takim, jakie mu będzie najlepiej nego, jak jeszcze poczekać i dopie — Lepiej niech mi pan nie przy- myślą.
mniej szans obok fłymerii i Widze
my z Estończykami, to jednak bar odpowiadało, ja znów ulokuję się ro w najodpowiedniejszym momen pominą tego momentu — wyrwał Wielu Czytelników pomyśli: — A wa na utrzymanie i się w] lidze
dzo małą różnicą punktów i-to w tuż za nim lekko na zewnętrzym cle niespodziewanie wyskoczyć i
to czysty przypadek, chłopakowi uMalawski jest upzniem' II Państ
dodatku decydowała sztafeta 4 X torze, by w ten sposób osłaniać począć finiszować. Tak się też i
dało się po prostu odgadnąć i koniec. wowego Liceum ¡j Gimnazjum im.
Zmiana
400 mtr.
Z wypowiedzi zwycięzcy z którym
przed ewentualnym atakowaniem stało. Mimo, że tempo biegu po
Ze sztafetami mieliśmy stale du przez przeciwników. „W miarę częło słabnąć nie spieszyłem się do
rozmawialiśmy, wynika wręcz coś
punktacji
żo kłopotów, ponieważ nigdy nie zbliżania się do taśmy — powie prowadzenia, dopiero po trzech
odwrotnego. Śledził on rozgrywki
okrążeniach
zacząłem
się
„urywać
“
można było zebrać pełnego składu. działem mu — musisz zacząć ostro
ligowe od samego początku. Z chwi
Z wyznaczonych zawodników za finiszować, a ja w dalszym ciągu Estończycy nie starali się mnie go
zawodów
lą ogłoszenie konkursu ze szczególnić,
tak
że
ostatnie
metry
biegłem
wsze w ostatniej chwili kogoś za będę się starał trochę powstrzymy
ną uwagą — „studiował po prostu“
zupełnie
spokojnie
nie
atakowany
brakło. Tak np. w trójmeczu w ro wać. Ty natomiast mając już nad
lekkoatletycznych
jak się sam wyraził, poszczególprzez
nikogo,
przerywając
taśmę
ku 1929, kiedy to zanosiło się na robionych kilka metrów przewagi
ne sprewozdania z meczów ligojako
pierwszy
w
czasie
4,04,8.
Or

przegraną, zmuszono śp. Kusociń- musisz w dalszym ciągu .dać sobie
WARSZAWA. Komisja euro wych i wreszcie doszedł do prze
łowski, którego było mi bardzo
skiego do biegania w ciągu jedne radę sam“.
pejska
Miedz. Federacji Lekko konania, że Cracovia zostanie mi
szkoda, zajął ostatnie miejsce.
go dnia aż trzech biegów — 1500,
Plan okazał się dobry. Estończy
ogłosiła
nową strzem i te a nie inne zespoły oW innych konkurencjach rów atletycznej
5000 i 10.000 mtr. Mimo wysiłków cy i Łotysze pozwolili sobie na
punktację, która będzie obo- puszczą ligę. Pod koniec rozgrywek
całego zespołu przegrana zdawać rzucić taktykę. Czas pierwszego nież szło nam nie najgorzej. W wiązywała
w spotkaniach, jtóo przewidywania „psuły“ wyniskoku o tyczce nasi reprezentanci
się mogło, że jest nieunikniona, po 1,57.2, Maszewskiego 1,58.4.
ta wygląda nastę- Wuzyskiwane na boisku, jednakże
— Schnajder i Morończyk gładko Punktacja
nieważ o całości decydowała wła
pująco: w dwumeczu 5—3—2 mimo to były trafne.
Po krótkiej przerwie musiałem rozprawili się z resztą, zajmując —1 w konkurencjach indywi
śnie ta sztafeta, do której znów
Na nasze zapytanie, za którym
dwa
pierwsze
miejsca.
Morończyk
się
przygotowywać
do
następnego
zabrakło czwartego. Mający biegać
dualnych i 5—2 w sztafetach; klubem kibicował, otrzymaliśmy
ustanowił
wówczas
swój
rekord
ży

w sztafecie Kostrzęwski, zwichnął biegu na 1500 mtr. W tej konku
w trójmeczu: 7—5—4—3—2—1 niespodziewaną odpowiedź — Polo
nogę w czasie biegu na 800 mtr. rencji za partnera miałem Orłow ciowy wynoszący 4,10. Gdy przy ind. i 7—4—2 w sztafetach.
nia Bytom.
szło
do
końcowej
konkurencji
nie
Kierownictwo wychodziło z siebie. skiego. Ślązak, niestety, był trochę
Jednogłośnie postanowiono
Zdecydowano się wówczas ściągnąć słaby, tak że podobna taktyką jak musieliśmy się denerwować o wy znieść losowanie torów i usta
Międzynarodowe imprezy
znajdującego się na trybunach Ste przy biegu na 800 mtr. nie dała nik meczu. Sztafeta 4 X 400 nie lono, że zawodnicy gości star
fana Gniecha, który najspokojniej się zastosować, gdyż przeciwnicy decydowała już. Niemniej jednak tować będą na torach % i 3, a Warszawskiej Gwardii
w świecie siedział sobie, nie my nie dali się nabrać. Musiałem już miała ona przebieg bardzo cieka gospodarze na 2 i 4. W spotka
śląc, że będzie musiał przywdziać sam ich pilnować. Orłowski starał wy, ale o tym w następnym nu niach rewanżowych sytuacja NARCIARSTWO: Zakopane. 17 — 20
koszulkę reprezentacyjną. Gniech się początkowo trzymać, jednak po merze.
lutego z udziałem służb bezipięczeń
będzie odwrotna.
stwa CSR, Węgier i ew. ZSRR 1 Buł
mimo, że nie był przygotowany na
garii. 4
tego rodzaju występ w poczuciu
KOPENHAGA (tek). — Duński LEKKOATLETYKA: Mecz ze sł. bezp.
Henryk Malawski z Przemyśla
odpowiedzialności, jaka spoczywała
ĆSR w Warszawie. W Lublinie
Związek Lekkoatletyczny odzna
zdobywca pierwszej nagrody
na jego barkach, pobiegł nadspo
mecz z Sokołem Kolin (CSR).
czył
złotym
krzyżem
zasługi
72Fot. Cz. Datke
dziewanie dobrze na pierwszej
KOLARSTWO: 24 kwietnia w parku
letnią zawodniczkę Kinnger, któ
Paderewskiego. w Warszawie wy
zmianie, dzięki czemu sztafetę wy
Kazimierza
Morawskiego,
uczęszcza
ścig
kolarski
na
100
km
o
puchar
ra mimo swego podeszłego wieku
grano. a tym samym i mecz.
gen. bryg Konarzewskiego z u- do klasy I. Gra w „kosza“, siatkę,
osiągnęła wyniki w biegu na 200
Podobnie przedstawiała się sy
dziaiem reprezentacji państw sło piłkę, pragnie przerzucić się na .te
m 29 sek., w wyścigu rowerowym
wiańskich.
tuacja podczas następnego spotka
nis, lecz największą trudność sta
na
20
km
—
57
min.
i
w
rzucie
PŁYWANIE:
Mecz z Węgrami.
nia w Rydze. Zabrakło znów do
oszczepem 18 m.
BOKS: Mecz z CSR lub Węgrami. nowi brak rakiety, na zakup której
sztafety czwartego — musiał wów
nie ma pieniędzy.
czas biegać śp. Kusociński, mając
Z otrzymanego rad;a jest bardzo
już w nogach 1500 i 5000 mtr. Na
zadowolony, gdyż ojciec jego ;,ako
szczęście i tam wygraliśmy.
ogrodnik nie mógł sobie dotych
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