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hokejowej

trybunach ulegali bajecznej sce
nerii, zapominając o srogośa
marcowej zimy. Nikogo już nie
dręczyły myśli o olbrzymich tru-

narodów

niżej zebrały się ekipy narciar
skie Czechosłowacji, Finlandii i,
Rumunii, Bułgarii, Węgier i Pol
ski.

w stolicy ZSRR

Zawodowe

Dynamo

MOSKWA. Hokeiści polscy, któ- I
rsy wyjechali do stolicy Związku
Radzieckiego — Moskwy — na
rozegranie kilku spotkań, od-1

CENA 15 ZŁ. j

ZAKOPANE (teł.) Wyjątkowe
wrażenie uczyniło na licznie ze
branej publiczności uroczyste za
kończenie zawodów narciarskich
o „Puchar Tatr“ odbyte w piątek
wieczorem na stadionie PZN pod
Krokwią. Przybywających na uroczystość z daleka witały świa
tła reflektorów. Mimo kilkuna
stostopniowego mrozu i wciąż
trwającej śnieżycy, zebrani na

punktacja

Polski

Moskwa

byli swój pierwszy oficjalny mecz
jako reprezentacja Związków Zawodowych w piątek, 4 bm. Prze, Armii Radzieckiej. Mecz zakoń
ciwnikiem ich była reprezentacja czył się porażką hokeistów pol
skich 0:5 (Ó:3, 0:1, 0:1).
Następny mecz przewidziany
był na sobotę wieczorem. Przeciw
nikiem polskiego zespołu miała
być drużyna Dynama z Moskwy.
Spotkanie to jednak nie odbyło
się i przełożone zostało na nie
dzielę przed południem.
Wolny od rozgrywek dzień za
wodnicy polscy wykorzystali zno
wu na zwiedzenie stolicy ZSRR.
Zwiedzili m. ¿n. Kreml, a następ
nie byli obecni w Teatrze Wiel
kim na operze „Kniaź Igor".

—

3:13

Moskwa (tel.). W niedzielę
odbył się tu mecz hokejowy
pomiędzy
zespołem polskim
występującym pod nazwą re
prezentacji Związków Zawodo
wych a czołową drużyną Mo
skwy Dynamo.
Mecz ten miał być rozegrany
w sobotę lecz został przełożony
na dzień następny. Zakończył
się on zwycięstwem drużyny
Dynamo w stosunku 13:3.
W poszczególnych tercjach
wynik brzmiał (3:0, 5:1, 5:2).

Czechosłowacja

Austria

UłO, Sd, 5s0)

17:1

Tadeusz Kwapień z zakopiańskiego Zrzeszenia Gwardia-Wisła okazał
stę naszym najlepszym biegaczem, na 30 km podczas zawodów o „Puchar
Tatr“. Rozmową z nim zamieszczamy na stronie 3.
dnościaeh i odwoływaniu konku
rencji, które jeszcze przed połu
dniem tego dnia tyle kłopotów
spowodowały organizatorom.
Punktualnie o godz. 19 przybył
na stadion prezes. PZN. minister
Wolski. Zajął on miejsce w loży
honorowej, obok min. Rabanowskiego i burmistrza Zakopanego
mgr. Ustupskiego, oraz czołowych
działaczy GUKF-u i PZN-u. Po-

PRAGA (tel.). Rozegrany w nie SZTOKHOLM (tel). Reprezentacja
dzielę międzypaństwowy mecz
hokejowe Szwecji zrewanżowała
hokejowy na „Zimnim" Stadio
się zespołowi USA za doznaną
nie pomiędzy Czechosłowacją a , . porażkę, na mistrzostwach świa_
Austrią zakończył się zdecydowa
nym zwycięstwem mistrzowskiej . ta. W oficjalnym meczu mię
dzypaństwowym w Sztokholmie
drużyny świata Czechosłowacji w
Szwedzi pokonali Amerykanów
stosunku 17:1 (4:0, 8:1, 5:0). ZaZa
3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
wodom przyglądało się 13 tysięcy
widzów. Bramkami podzielili się
niemal wszyscy zawodnicy, przy
czym największą ich ilość uzyuzy ¡•Kula wygrał konkurs
skali V, Ząbrodsky i Konopasek
po 4 i Rozinak 3. Efonorową bram
kę dlá gości zdobył Wurmbrandt.
w Szklarskiej Porębie
KANADA — SZWAJCARIA
8:2 (2:0, 0:1, 6:1)
a Tajner w Wiśle
BAZYLEA (teł). Rozegrany w pią
tek w Bazylei mecz hokejowy
Banna Dąbrowska jest bez wątpienia naszą najlepszą łyżwiarką. Prze
SZKLARSKA PORĘBA (tel.)
pomiędzy reprezentacją Kanady
Szczegółowe wyniki były na
bywa ona obecnie w Anglii, gdzie pilnie trenuje na tamtejszych kry
tych lodowiskach. Nie należy mieszać jej z Jadwigą Dąbrowska z
i Szwajcarii zakończył się zwy W uł>. niedzielę odbył się w stępujące: 1. Jan Kuła (SNPTT
warszawskiej Legii, która w ub: roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski
cięstwem hokeistów Kanady 8:2 Szklarskiej Porębie konkurs sko Zakopane), nota 230, skoki: 43 i
w jeżdzie figurowej.
(2:0, 0:1, 6:1).
ków z udziałem zawodników za 42 m. 2. Fr. Broda (Związkowiec
Fot. Reuter
granicznych, którzy startowali w Goleszów), nota 209, Skoki 41 i
zawodach o „Puchar Tatr". Prócz 42 m. 3. Vilde (Finlandia), nota
204, skoki 36 i 35 m. 4. Helmvid
„Wioślarstwo przełamało kompleks niższości“ Fina Viiide startowali jeszcze Wę (Węgry), nota 170, skoki 33 i 37 m.
grzy, a z czołowych polskich za 5. Piroska (Węgry), nota 170, sko
wodników Kuła z Zakopanego. ki 33 i 37 m. 6. Wawrytko HI, no
Niedociągnięcia pracy PZTW, to | w ego i słabe wyniki wioślarstwa Warunki śniegowe idealne. Wi ta 170, skoki 34 i 36,5 m.
BYDGOSZCZ, (teł.) Piąty Sej
dzów 4.000. Konkurs zakończył
mik Wioślarstwa Polskiego zgro- brak należytej propagandy, złe I turystycznego.
Śląsk wygrał
(Dokończenie na stronie 2)
się zwycięstwem Jana Kuli.
snad/aił przedstawicieli 26 klubów. funkcjonowanie kapitanatu s® otoReprezentowane były
wszystkie
Okręgi z wyjątkiem Krakowa. Obre
mecz z Morawami
Koszgliarze walczą o awans
dom przewodniczył prezes PZTW
dr Tilgner, sekretarzował dyr. Mar
chlewski, asesorami byli mjr. Ma
w skokach narciarskich
tuszewski z GUKF i kpt. Zając®kowski z Wojewódzkiej Rady dla
WISŁA (tel.). Urządzony w nie
dzielę przezŚląski Okręg PZN
Spraw Młodzieży i Sportu.
pierwszy drużynowy konkurs sko
W sprawozdaniu z działalności
ków pomiędzy Śląskiem a Morawa
Polskiego Związku
Towarzystw
mi, wygrała drużyna polska w skła
dzie: Raszka, Węgrzynkiewicz, Wie
Wioślarskich dr. Tilgner określił
czorek i Tajner (rez. Pros) uzysku
miniony rok jako przełomowy.
jąc łączną notę 842,9 pkt. Drużyna
Nastąpiła dość znaczne odbudowa
Moraw osiągnęła łącznie 774.4 pkt.
wioślarstwa w terenie dzięki po
Startowała ona w składzie: Bartos,
parciu GUKF, Wojewódzkich UBucek, Brettschneider, Skrek (rez.
Hlavac). Druga drużyna Śląska w
tzędów Kult. Fiz.. Rad Narodo
składzie: Rys, Wł. Tajner, Nogow
wych Hd., nastąpiła również duża
czyk i Cieślar, uzyskała 732,9 pkt.
aktywizacja organizacyjna, prze
W konkursie otwartym indywidu
prowadzono pierwszy kurs szkolealnym startował oprócz zawodni
niowy, kluby są świadome koniecz
ków śląskich i morawskich, Mattila
ności odbudowy taboru. W terenie
— Finlandia, który zajął szóste
wyszkolono ponad 1.500 nowicjuszy,
miejsce. Konkurs wygrał L. Tajner
stocznie krajowe wykazały się du
— skoki 50 i 50 m nota 214,7 pkt.
2. Raszka — Śląsk 47,5 i 51,5 — nota
żym dorebkiem
produkcyjnym,
*09 pkt., 3. Węgrzynkiewicz — Śląsk
Program regatowy wypełniono pra
42 i 50 notą 198,6 pkt., 4. Fros —
wie całkowicie, zorganizowano ogó
Śląsk 44 i 47.5 nota 198, 5. Wieczo
łem 18 regat w tym międzypań
rek — Śląsk — 40,5 i 50 nota 194,8,
stwowy mecz Polska — Szwecja;
6. Matilla — Finlandia — 49, i 52
nota 184,4, 7. Pałaszyński — Śląsk
zwycięstwo w tym meczu przeła
45 i 47,5 nota
- ----184,2, 8. Nogowczyk
mało kompleks niższości wioślar
Śląsk — 42.48 nota 183,2. 9. Huzar
stwa polskiego.
Śląsk — 44 i 42,5 nota 173, 10. Mitręga — Śląsk — 43, i 43 nota 172
Wioślarstwo polskie ustosunko
pkt., 11. Skrbek
___ — ____
Morawy
, — 49
wało się nader pozytywnie do re
i 49,5 nota 171,4.
organizacji sportu, widząc w niej
Konkurs juniorów wygrał Bucek
powiększenie bazy możliwości roz
Morawy — 48 i 48 nota 199,4, 2. Cie
woju masowego i wyczynowego. Z
ślar — Śląsk 46 i 46,5 nota 182,2,
innych osiągnięć podkreślić ne3. Bartos — Morawy 50,5 i 50,5 nota
Inży unormowanie órganizócyjnych
177.9, 4. Cienciała — Śląsk 38,5 i 43
na
rozgrywkach
w
Katowicach,
w
górnym
rzęusprawnień prac związkowych jak Półfinaliści mistrzostw Polski klasy A w koszykówce
nota 173,5, 5. Wojnar — Śląsk 42,5
l----- -------- ■
- ,
u
dołu
od
lewej:
AZS
Katowice
i 42 nota 172.1, 6. Hlavac — Mora
utalenie minimów wioślarskich i dzie od lewej: YMCA Wrocław i ZZK Ostrovia z Ostrowa Wlkp.
Fort. Qa. Datka
wy 39,5 1 42,5 nota 167,6.
< Beskid * Andrychowa. Patrz szczegóły na str. 2.
zaplanowanie wyczynowoścd.

Na chwilę przed rozpoczęciem
uroczystości delegacja czechosło
wacika w składzie: prezes dr Penninger, dr Jelinek i inż: Jarolimek złożyła wieniec u stóp tabli
cy pamiątkowej Bronisława Cze
cha — znakcimitegor narciarza pol
skiego, zamordowanego w Oświę
cimiu. Była to podniosła chwila,
w której wszyscy zebrani równo
cześnie z reprezentantami brat
niej Czechosłowacji oddali cześć
pamięci tego wspaniałego spor
towca.
Z kolei wiceprezes PZN dr Bo
niecki złożył, meldunek min. Wol
skiemu o przygotowaniu zawod
ników do rozdania nagród i za
kończenia zawodów. Min. Wolski
w krótkim przemówieniu podzię
kował uczestnikom za udział w
zawodach, a działaczom za olfDokończenie na stronie 4)

Zawodnicy
„Związkowca“

mistrzami Polski
w bobsleju

KARPACZ (¡Tek) W Karpaczu odby
ły się w niedzielę pierwsze
stw.a Polski w bobslejach. Miały one
odbyć się -w ub. tygodniu, jednak na
skutek braku śniegu zostały przeło
żone. Obecnie odbyły się one w do
skonałych warunkach. Obserwowało
je 4.000 widzów. Organizacja zawodów
sprawna. Startowało ogółem 17 osad.
Wyniki były następujące:
DWÓJKI: 1. Związkowiec Karpacz
(Kaniewski i Porębski) w czasie
2.35.5 min. 2. AZS Katowice (Kel
lner i Zaborowski) 2..44.6 min. 3.
AZS Kraków — 3.00.5 min. Ogółem
startowało w tej konkurencji 6
osad.
CZWÓRKI: 1. Związkowiec Karpacz'
HI (Wuzicki, Banas z. Kępuś, Lesz
czyński) w czasie 2.01 min. 2. Związ
kowiec Karpacz II w czasie 2.23.0
min 3. AZS Kraków 2.30 min. 4.
Gwardia Jelenia Góra, 5. Związko
wiec Karpacz I. Startowało w tój
konkurencji 11 osad.
ŁKS—Warta 13:3
Zryw Świętochłowice
—

Batory

0:5

Związki Zawodowe
-

Pion

Tylko

w

Wojska

11:5

Krakowie

piłkarze nie próżnowaii
Zapowiedziane na niedzielę towa
rzyskie mecze piłkarskie w różnych
oSrodkach kraju zostały w większo
ści wypadków odwołane. Jedynie w
Krakowie piłkarze nie próżnowali.
Chorzowski AKS wyjechał na zapra
wę kondycyjna do Szczyrku.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Pisarski wycofuje sią z ringu
Z walk o wejście do ligi koszykowej

W Katowicach j Krakowie roze
grane zostały w piątek, sobotę i
niedzielę półfinałowe
rozgrywki
eliminacyjne o mistrzostwo Potóki
w piłce koszykowej drużyn mę
skich w klasie A oraz o awans do
. ligi koszykowej.
W grupie I — w Katowicach
stanęło na starcie 6 zespołów,
mianowicie:
KKS Pomorzanin,
YMCA Wrocław. YMCA ‘Warsza
wa, AZS Katowice. ZZK Ostrovia
i Beskid Andrychów, w grupie II
— w Krakowie walczyły: Cracovia,
Zryw Gdańsk, Zryw Łódź. SKS
Radom, Chemik Gliwice i ZZK
Gniezno.
Delegatem PZKSS na turniej w
Katowicach był oh. Czmoch, na
rozgrywki w Krakowie red. Szere
meta. Po ceremoniach powitalnych
drużyny przystąpiły do zmagań,
które aczkolwiek nie stały na wy
sokim poziomie, to jednak dostar. ożyły zgromadzonej publiczności
wiele emocji.
Wyniki uzyskane w obu grupach
przedstawiają się następująco:

ir

Krakowie

(11:10), Pomorzanin — Beskid 34:25
(22:11), ZZK Ostrovia — YMCA
Wrocław 32:24 (11:12), AZS Kato
wice — Beskid 41:25 (13:12), Pomo
rzanin — ZZK Ostrovia 38:24 (22:13)
t YMCA Warszawa — YMCA Wro
cław 30:17 (9:8).
KRAKÓW, (tel). Drugi dzień roz
grywek nie przyniósł żadnych nie
spodzianek.
Spotkania rozstrzy
gnęli na swoją korzyść faworyci.
Oto wyniki sobotnich spotkań:
Cracovia — Chemik Gliwice 46:29
(20:13), SKS Radom — Zryw
bódź 42:36 (23:11), Zryw Gdańsk —
ZZK Gniezno 57:36 .(22:17), Zryw
Gdańsk — SKS Redom 75:32 (49:17),
Zryw Łódź — Chemik Gliwice 47:31
(26:10) i Cracovia — ZZK Gniezno
M-te z?9:7).
3

dzień

i

w

Katowicach

5. YMCA Wrocław 2 pkt., 6. Beskid 0 pfcti
Końcowe wyniki półfinałów kra
kowskich były następujące: Chemik" Gliwice — SKS Radom 42:39

(12:18),. ZZK Gniezno — Zryw Łódź
Zryw
33:32 "'(19:14), Cracovia
Gdańsk 28:24 (12:12).
Pierwsze miejsce zajęła Cracovia,
drugie Zryw Gdańsk.

Poznań ■ Łódź
UJ ZOfJCTSflCft

7:1

ŁKS

-

Warta

ŁÓDŻ (tel.). Odbyty w niedzie
lę w Łodzi rewanżowy mecz bok
serski pomiędzy ŁKS a Wartą,
zakończył się zwycięstwem ło
dzian 13:3. Podkreślić należy po
rażkę Liedtkiego do Karaibskie
go. Łodzianin bardziej rutynowa
ny, przeważał w końcowej fazie
walki. Pisarski stoczył swą 300
setną walkę, którą wygrał przez
techn. k. o. już w pierwszej run
dzie. Po zakończeniu walki zapo
wiedział definitywne już wycofa
nie się z czynnego życia sporto
wego.
Wyniki walk (na pierwszym
miejscu ŁKS): Kamiński pokonał
Liedtkego, w koguciej Stolecki
przegrał z Jędraszakiem, w piór
kowej Lipski pokonał Boraka, w
lekkiej
Dębisz
wypunktował
'Szkudlarka, mając przewagę na
początku walki. Końcowa runda
była wyrównana. W półśredniej
Olejnik wygrał zdecydowanie z
Ratajczakiem, w średniej Pisar
ski wygrał przez techn. k. o. w
pierwszej rundzie ze Szpringerem, w półciężkiej Wieczorek zre
misował z Frankiem, w ciężkiej

*
POZNA
(teL). W międzymia
stowym meczu zapaśniczym Po* 12 i 13 marca br. odbędzie się w znań pokonał Łódź 7:1.
Częstochowie międzyokręgowe spot
Reprezentacja Poznama wystą
kanie w siatce i koszu pomiędzy Ra
domiem I Częstochową.
piła bez mistrza Polski — Sznaj* Lista 10 najlepszych ping-pongistów Cz. OZTS: 1) Braibart (Skra); 2) dra vi' wadze muszej. Zastąpił go
Somper (Skra); 3) Wierzbicki (War Ciszewski, który pokonał wice
ta Zawiercie); 4) Tomza ZMP Raków; mistrza Balwickicgo.
5) Śliwiński (Warta Zawiercie); 6) Pół
rola (Czarni Radomsko); 7) Szymań
ski (Victoria): 8) Omański (Polska
Jedyny punkt dla Łod®i zdobył
YMCA); 9) Król (Włókniarz Mysz
Wiciak.
ków); 10) Haze (Czarni Radomsko).
* Nowy zarząd Kolegium Sędziów
Cz. OZPN ukonstytuował się nast:
prezes — Gorzelak, wiceprezes i ref.
Mecze piłkarskie na śniegu
kwalifikacyjny — Michalczyk, sekre
tarz — Holmań. ref. wyszkoleniowy
— Łuszcz, ref. dyscyplinarny — Pludoszedł do skutku, wskutek czego
CRACOVIA — WIECZYSTA
tecki, ref. obsady. — Kołodziejczyk
rozegrany spotkanie treningowe,
1:1 (0:1)
skarbnik — Woźniak.
KRAKOW, (tel.) Ligowcy nie które wygrała rezerwa. Bramki
spodziewanie uzyskali jedynie wy zdobyli: Bieniek 2 i Glajcar. Sę
nik remisowy z A-kl. Wieczystą. dziował W.ilczkiewicz.
wystąpiła bez Tarpana SZOMBIERKI — KOP. ROZBARK,
SZTOKHOLM, (teł). Rozgrywki iCracovia
braci Różenkowskich. Gra stała
KOP\ BYTOM 8:0 (3:0)
hokejowe o mistrzostwo, świata, na niskim poziomie i nie należała
CHRUSZCZÓW. W treningowym
które odbyły się ostatnio w Sztok do ciekawych. Wieczysta zagrały
spotkaniu pomiędzy zespołem Szom
holmie oglądało ogółem za bileta b. ambitnie.
Bramkę dla Cracovii zdobył bierek a teamem Kop. Rozbark 1
mi wstępu 98.000 widzów. Ogólny
dochód z tych rozgrywek wynosił Gędłek z rzutu karnego, dla Wie Kcp. Bytom, zwycięstwo odniósł
450.000 kóron szwedzkich. Czysty czystej Dwernicki. — Sędziował ligowy zespół Szombierek 8:0 (3:0).
zysk wyniósł 120.000 koron, który Olewski.
GARBARNIA — GARBARNIA Ib GZKS JADWIGA BISKUPICE —
Szwedzi pragną zużyć na sprowa
GÖRNIK MIECHOWICE 4:2 (2:1)
0:3 (0 •: 0)
dzenie do siebie trenera kanadyj
Bramki dla Jadwigi zdobyli OlKRAKÓW, (tel.) Przewidziany
skiego.
mecz Garbarni z Płąszowianką nie gier i Macha po 2.
Z

Częstochowy

13:3

Grzelak pokonał Majewskiego.
W ringu sędziował Sieroszew
ski, na punkty Suszczyński z Po
znania s i Kubiak oraz Twardow
ski z Łodzi.
Zryw Świętochłowic

-

Batory

3:5

ŚWIĘTOCHŁOWICE. W towarzy.
skim spotkaniu bokserskim pomiędzy
Ba -rym z Chorzowa i Zrywem wygra i. gospodarze 9:5. Batory wystąpił
bez Bazarnlka 1 Nowary, Zryw bez
Kowalczyka 1 Rodaka. Dochód z po
wyższego meczu przeznaczono Towa
rzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
Wyniki od muszej do półciężkiej:
Szerszeń (L) zremisował z Osieckim (B)
Barter t (Z) wygra! v. o. z Ponantą III,
tSędzielorz (Z) uległ Kempie (B); Chra
bok (Z) przegrał z Ponantą I; Zagrodzki zwyciężył Kusza; Gajdzik
(Llpiny) wygrał przez dyskwalifikację
w II starciu z Michalskim (B); Niero
ba (Z) wygrał v. o. wobec braku prze
ciwnik a.
W ringu sędziował Ćwikliński, na
punkty Łukaszewski 1 Markowski.

W trzecim dniu rozgrywek pół
Pięściarscy
finałowych o wejście do ligi koszy
kowej rozegrano w obu grupach,
mistrzowie
i dzień
katowickiej i krakowskiej, dalsze
spotkania, które wyłoniły ostatecz
Krakowa
KATOWICE. W piątek, w pierw nie po dwa zespoły przechodzące
szym dniu rozgrywek o wejście do do finałowych rozgrywek.
Wyniki spotkań przedpołudnio
Ligi koszykowej rozegrano trzy
KRAKÓW (tel.). W indywidual
spotkania, które dały nast. wyniki: wych były następujące:
nych mistrzostwach bokserskich
YMCA Wrocław — Bedkid Andry W KATOWICACH: Pomorzanin —
Krakowa tytuły mistrzów zdobyli
chów 27:21 (11:15), YMCA Warsza YMCA Wrocław 30:11 (14:9), YMCA
kolejno (bez wagi półśredniej):
Warszawa — Beskid Andrychów
wa' — ZZK Ostrovia 37:12 (20:12) 32:11
Wojtysiak (Wawel), Cholewa (Gro
(17:11),
ZZK
Ostrovia
—
AZS
i KKS . Pomorzanin — AZS Kato Katowice 28:19 (19:7).
ble), Gromala (Wisła), Romek
wice 42:21 (24:11).
(Garbarnia), Matula (Wisła), Pie
W KRAKOWIE: Cracovia — Zryw
KRAKÓW, (tel.) W rozpoczętych Łódź 34:26 (27:16). ZZK Gniezno —
niążek (Groble), Ryś (Wawel).
w piątek półfinałach piłki koszy SKS Radom 54:42 (21:21), przy czym
kowej padły w grupie II wyniki: wynik ustalony został dopiero w
Cracovia — SKS Radom 58:13 dogrywce. Zryw Gdańsk — Che
Cracovia zdobywa
(22:4), ZZK Gniezno — Chemik mik Gliwice 64:26 (24:8).
Wyniki spotkań popołudniowych
Gliwice 50:29 (14:19) i Zryw Gdańsk
obu grup były następujące:
— Zryw Łódź 25:23 (6:13).
mistrzostwa
W KATOWICACH: ZZK Ostro,
2 dzień
via — Beskid 45:24 (36:15), YMCA
pływackie okręgu
KATOWICE. W drugim dniu ro Wrocław — AZS Katowice 37:30
zegrano 6 spotkań. Do niespodzia (13:18), Pomorzanin —- YMCA War
KRAKOW (Tel.) Dokończone w nie
dzielę mistrzostwa pływackie Krako
nek zaliczyć należy porażkę kan szawa 22:18 (11:12).
wa
zakończyły się sukcesem Cracovil,
W rozgrywkach w grupie I pierw
dydata na zajęcie jednego z czoło
która zdobyła tytuł drużynowego ml
wych miejsc w grupie YMCA War. sze miejsce zdobył Pomorzanin
strza,
osiągając łącznie w konkuren
Mistrzem
ligi
koszykowej cjach męskich
zostanie
1 żeńskich 318 pkt. Wi
szawa w meczu z AZS Katowice (Toruń) 5 pkt. przed YMCA War Kto
cemistrzostwo
przypadłe Gwardii —
szawa 3 pkt.. które wyprzedziła
14:32.
Wiśle, która zdobyła 268 pkt- trzecie
Rezultaty sobotnie: AZS Kato Ostrovię tylko lepszym stosunkiem
miejsce zajął AZS Kraków z 9 punk
wice — YMCA * Warszawa 32:14 koszy, 4. AZS Katowice 2 pkt.,
Niedzielnymi spotkaniami zakoń nadmienić należy, że w Łodzi ray .powrócili z Budapesztu. Punk tami.
czone zostały tegoroczne rozgryw YMCA była tylko o jeden kosz od ty dla YMCA zdobyli: Dowgird i O zwycięstwie Cracovil zadecydo
ki o mistrzostwo ligi koszykowej., porażki. Zgoda Świętochłowice u- Barszczewski po 12, Kozłowski 8, wały panie przyczyniając się walnie
zdobytego tytułu. Z wyników wy
które jednak nie wyłoniły mistrza legła jej po całkowicie wyrówna Żyliński 6, Maciejewski 3 i Ula- do
mienić należy: wśród pań wyniki Do
Polski. Do tytułu mistrza kandy nej grze, mając chwilami prze towsżi 2, dla Zgody: Girder 13, branowsklej (Cracovia) na 10# klas. —
Rekord Polski w Poznaniu dują w dalszym ciągu dwa najsil wagę. Początek meczu Zgoda — Nagórriki 12, Skawiński, Wozimko 1.45.0 i ISO grzb. — 1.38.9 oraz Flor
czyk (Wisła) na 100 dow. — 1.30.9,
niejsze bezsprzecznie w Polsce ze YMCA zapowiedział się sensacyj i Tatarczucłi po 4 oraz Olbracht i wśród
panów wyniki Jakubowskiego
społy — ZZK Poznań i YMCA nie. Goście prowadzili bowiem Kulawik po 2. Sędziowali Wrześ (Cr.) na 100 dow. — 1:09.7; Dębickiego
(Cr)
100
motylkiem — 1.30.9.
ni
ak
i
Kostrusielk.
Łódź
—
,i
dopiero
trzecie,
decydu

6:0.
W punktacji kobiet zwyciężyła War
POZNAN (Teł.) Zimowe mistrzostwa
: kobiet i juniorów okręgu poznańskie ta 83 pkt. 2 i 3 ZZK Poznań i AZS jące spotkanie na neutralnym grun
Wyniki
końcowych
zmagań
były
Poziom
zawodów stał raczej na sła
go zgromadziły na starcie 32 panie 1 Poznań ex aequo 30 pkt.; 4. Lechia 16 cie zadecyduje, komu przypadnie następujące:
bym poziomie. Organizacja sprawna.
AZS WARSZAWA — WISŁA
82 juniorów. W konkurencji juniorów pkt.; 5. Głuchoniemi 1 pkt.
brak było czołowych zawodników, NOWY JORK (tel.). Biegacz ho tytuł ten w tej dziedzinie sportu.
33:19 (16:3)
TUR ŁÓDŹ — ZGODA 50:32 (30:12)
NWNe««9M««NeM«M
którzy brali udział w mistrzostwach lenderski Slijkhus uzyskał w hali
Ostatnia runda rozgrywek nie
Polski.
WARSZAWA (tel). Rozegrany w
ŁÓDŹ.
(tel).
Rozegrany
w
Łodzi
przyniosła
niespodzianek,
jeżeli
krytej
czwarte
z
kolei
zwycięst

W konkurencji kobiet na wyróżhieniedzielę mecz z cyklu rozgrywek
nie zasługuje wynik Adamskiej wo na jedną milę tym razem w dhodzi o rezultaty wynikowe. Zwy mecz o mistrzostwo ligi pomiędzy o mistrzostwo ligi koszykowej po Szwedzi zwyciężają
TUR
a
świętOchłowicką
Zgodą
za

(AZS), która w biegu na 80 m uzyska czasie 4.11.4 min.
cięstwa przypadły faworytom. Ale
ła nowy rekord Polski w czasie 10.6
kończył się zwycięstwem
TUR między warszawskim AZS a kra w Holmenkollen
(jeden stoper wykazywał nawet 10.5).
50:32 (30:12), dla którego punkty kowską Wisłą zakończył się ¡zwy
Również dobry wynik uzyskała Cieślizdobyli: Pawlak 28, Moksińśki 9, cięstwem AZS 35:19 (16:8). Punkty
kówna (Lechia) w skoku w dal 4.92.
HOLMENKOLLEN (tel.) W pią
Identyczny wynik uzyskała ona na
Skrobki 8, Michalak 3 i Szor 2. dla AZS zdobyli: Niciński 14, M.
. mistrzostwach Polski w roku b.
Wioślars'wo przełamało kompleks niższości Punkty dfe pokonanych uzyskali: Popławski 9, Bartosiewicz 5, Po tek rozpoczęły się w HolmenkOlW konkurencji juniorów na uwagę
Tatarczuch i Wozimko ¡po 8, Girt- piołek 4, Olesiewicz 2 i Christians len wielkie międzynarodowe za
zasługuje wynik Walczaka (ZZK Ra
dokończenie
ze
sir.
8
ler 7, Nagórski 6 i Skawiński 3. 1, dla Wisły Dąbrowski 13, Kra wody narciarskie.
wicz) w skoku w dal 6.28 oraz w
kowski 4, Kowalowka i Sinek po 1.
pchnięciu kulą Awisa (ZZK Pozn) 13.08
Sędziowali Balcer i Pachia.
W pierwszym dnu odbył się
PZTW
żywi
nadzieję,
że
uda
mu
wprowadzenie
na
regatach
dla
1)
bieg na 50 km, w którym starto
WYNIKI JUNIORZY: 60 m płotki:
LIGOWA:
TABELKA
osad nieragatowych konkursu
YMCA ŁÓDŹ — ZGODA 43:41
1. Jur (Warta) 9.5; 80 m: 1. Walczak się w roku bieżącym zorganizować
ZZK Poznań
14 12 540:428 wało 117 zawodników. Bieg za
(ZZK Rawicz) 500 m: 1 Małecki i W) regaty z udziałem państw Demo
wiosłowania roa styl;
(23:18)
YMCA Łódź
14 12 535:429 kończył się sukcesem Szwedów,
1.21.9; 1.500 m: Haładuda (ZZK Po kracji Ludowej.
2)
wprowadzenie
na
regatach
je

znań) 4.58; w dal: 1. Walczak 0.28;
14
9 528:487 którzy zdobyli dwa pierwsze miej
ŁÓDŹ (tel). W drugim spotkaniu TUR Łódź
dynek na ćwierć mili (402 m.);
wzwyż: 1. Kijak (W) 160 cm; tyczka:
14
Warszawa
7 425:408 sca. Pierwszym był Oestensón z
1. Jur (W) 245 cm; kula: 1 Awis (ZZK
Praca PZTW pójdzie w kierunku
3) wprowadzenie na mistrzostwa w Łodzi Zgoda po zaciętej grze u- AZS
14
6 402:470 czasem 3.22,52 godz. przed JoessoWisła Kraków
Poznań) 13.08; 4 x 50: 1. Warta I 26.6: umasowienia wioślarstwa poprzez
Polski
ósemellę
pań.
legła ponownie, tym razem YMCA Warta Pozna ń
4 x 200: 1. Warta I 1.47.5.
14
5 413:465 nenem 3.34,52 godz. Na trzecim
organizację wioślarstwa szkolnego,
Na zakończenie Sejmiku uchwa
14
3 400:493 miejscu przybył Norweg MaartW punktacji juniorów zwyciężyła przeprowadzenie kursów itp. Tu lono wysłać telegram do GUKF, 41:43 (18:23). W YMCA zagrał! AZS Kraków
szczegó'nie słabo koszykarze, któ- Zgoda Swiętochlow. 14
Warta 105 pkt.; 2. ZZK Poznań 74: 3.
2 454:517 man.
ZZK Rawicz 34; 4. Tramwajarz Po rystyka musi otworzyć szereg szla deklarujący usilną prac nad umaznań 18; 5. AZS Poznań 7; 6. "Mosiń ków wodnych. Obecnie PZTW jak sowieniem wioślarstwa dla dobra
ski KS Poznań 4 pkt.
wynika z dalszych sprawozdań li sportu Polski Ludowej. (Tj)
PANIE: 60 pl. — Andrzejakówna czy 40 towarzystw ¡ 4.880 członków.
11.5; 80 m: I Adamska (AZS) 10.6 (no
BYDGOSZCZ, (tel). Po zakończe
wy rekord Polski); 500 m: 1. Szczu- W przyszłym roku szeregi organi
glewska (W) 1.37.4; wzwyż: 1. Leszne- zacyjne winny osiągnąć cyfrę 12.000 niu obrad Sejmiku wioślarskiego Korzystajmy z doświadczenia innych
równa 128; w dal Cieślikówna 492; ku członków.
zebrał się nowy zarząd na specjal
la: 1. Sterczycka 909 ; 4 x 50: Warta
nym posiedzeniu dla podziału Sunk
30.7 pkt.
Metalowe
oszczepy
Spośród czynnych okręgów naj cji. W wyniku obrad nowe wła
lepiej pracuje Pomorze posiadające dze PZTW ukonstytuowały się jak
16 klubów, przed Poznaniem 10, następuje;
O f żłjm
Warszawą 8, Wrocławiem 3, Kra
prezes — dr. Tilgner, I wicepre
i mmi... kowem 2 i Szczecinom 1. Wioślar zes — Nowotka. II wiceprezes — Jest powszechnie rzeczą
że
stwo kobiece ze względu ne trudniedostateczny Inwentarz .--- ...
„20 milionów sowieckich spor
noś ci z taborem rozwija się po- vacat, sekretarz i referent praso wpływa
ujemnie
na
pracę
treningo

towców spełniło normy odznaki
woli, Turystyka nie wykazuje nie- wy — Nowak, skarbnik — March wą. Najgorzej pod tym względem
ÖTO“.
lewski,
kapitan
sportowy
—
Ce

się sprawa oszczepów.
„Rude Pravo” — Praga stety żednyeh wyników. PZTW gielski, referent turystyki — Kęsy, przedstawia
Lenlngradzki Instytut Wychowania
projektuje wprowadzenie odznaki
Fizycznego
poradził
z oszczepa
zast. przewodu. Komitetu Wyko mi w ten sposób, żesobie
turystycznej.
„Tylko narciarz ocenić może
dostarczył mio
Bys.i
nawczego — dr. Jabłońiowski, re taczom do ćwiczeń w hall oraz tre
piękno zimowej przyrody gór
Sprawozdania prezesów okręg o. ferenci do spraw kobiecych — Ar ningów na wolnym powietrzu oszcze
skiej — okazałości Alp, maje
statu Dolomitów, powabu Kar wyćh naświetliły prace w poszcze- citówn a i Molska, członkowie za pów metalowych z duraluminium.
RYSUNEK 1) przedstawia właśnie
konoszy czy dzikości Tatr . ..“
gólnych ośrodkach.
rządu — Malicki, Kietrzyńiski, Stor taki
zaimprowizowany oszczep uży
„Revue“ — Bruksela
Po udzieleniu absolutorium ustę kcwski, inż. Biżewski, Karedki, wany w Instytucie do ćwiczeń w ha
ll. Poszczególne jego części są:
pującemu
zarządowi
w
wyborach
Matuszyk,
Łajsa.
„W masowości sportu leży je uzupełniających weszili do zarządu:
a) rurka duralumin!owa o śred
e) zwój sznurowy do uchwytu; czeń 1 służy do podniesienia aerody
go potęga. O tej potędze nie de
nicy 22 mm, długości 220 względ
i owacją przy tym oszczepie tre- namicznych właściwości oszczepu.
Marchlewski, Nowak. Architówna,
cyduje bowiem niewielka liczba
nie
260
cm;
iługowym jest:
Oszczepy przeznaczone dla użytku
Łajca, Storkowski. Do komisji rewi Zimowe mistrzostwa
„asów" lecz olbrzymie ilości re
d) grot metalowy;
b) nasadka ołowiana umieszczo
w hali (rys. 1) okazały się znacznie
zyjnej Maciejewski, Gieleciński,
zerw, mogących w każdej chwili
na w miejscu uchwytu, z której
trwalsze
od normalnych. W ciągu 5
e) zatyozfca drewniana w tyle osz miesięcznego
zastąpić mistrzów",
pomocą reguluje tlę punkt cięż
Jarocha, Kłikowiczowa i Kuczyń
treningu złamano zale
czepu;
pływaków
kości
1
wagę
oszczepu;
dwie
5
takich
oszczepów z ogólnej
„Zycie Radomskie” ski. Stanowisko I wiceprezesa i jed
f) wystający « rurki aluminiowej liczby 20 przeznaczonych
do użytku.
c)
uchwyt
sznurowy
jak
przy
osz

nego
członka
zarządu
pozostawiono
czepach normalnych;
„80.000 kobiet i dziewcząt
Dotychczasowe próby przeprowadzę
poznańskich
do
dyspozycji
nowych
pionów.
Ug)
nłt
przytrzymujący
grot
z
ne z oszczepami metalowymi wyka
szwedzkich zdobyło
odznaki
d) nasadka gumową w miejsce
kalendarzyk
zały, iż znajdą one niewątpliwie sze
sprawności narciarskich w bie ehwalono następnie
grotu, uniemożliwiająca dziurawarolde zastosowanie zarówno w insty
wioślarski, którego projekt już o- POZNAN (Tel.) Rozegrane mistrzo
Jeśli
otwór
grotu
jest
szerszy
od
gach terenowych
nie
siatki
dla
miotaczy.
pływackie okręgu poznańskiego RYSUNEK 2) przedstawia schemat rurki należy rozpllować Jego kra tutach wychowania fizycznego, jak
głosiliśmy w jednym z numerów stwa
Zofia Węgrzyn
i klubach sportowych. Zdaniem
dały
następujące
wyniki:
Panowie
200
wędzie wzdłuż na 2 do 3 cm I po na też
„w Echu Krakowa”
,,Sportu i Wczasów“.
dow.: 1 Andrzejewski (W) 2.35.1;
lekkoatletyki w Instytu
sadzeniu na rurkę ścisnąć do potrzeb kierownika
cie
Leningradzklm L. Sullewa. postu
200 klas.: 1. Żalisz (W) 3.08.5; 400 dow.'
nych rozmiarów rorpllowane krawę giwanlc
imy tu podobnie jak w rys. 1):
„Największa. ilość rekordów
się tego rodzaju oszczepami
Po wręczeniu dyplomów mi 1. Andrzejewski (W) 5.44.5; • 4x200
dzie
płaskimi
obcęgami.
W
części
szybowcowych i to od czasów strzowskich za ubiegłe lata uchwa dow.: 1. Warta I 11.13.8.
a) rurkę duralumin!ową długości grotu i w rurce znajduje się kawał jest celowe również i przy treningach
210 względnie 250 cm,
przedwojennych posiada ZSRR'.
Panie: 200 klas.: 1. Miklasówna (W)
drzewca długości 25 do 30 cm. Zatycz nawet czołowych zawodników przede
lono
»zereg
wniosków.
Do
najważ

Adam Ziętek w „Przekroju” ’
3.29.9; 4 x 100 dow.: San I «.10.« (re
b) nasadkę ołowianą, na której ka drewniana tworząca zakończenie wszystkim na wiosnę! W zimie. <WK)
niejszych zaliczyć należy:
(..Sowiecki] Sport”)
kord okręgu).
oszczepu chroni rurkę od zanleczysz
znajduje się:
SPORT 1 WCZASY 7 MARCA 19 49 R. NR 19 (153) — STRONA 8

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim

KOŃCOWE

DNI

O

Namiastka

„PUCHAR

TATR"

maratonu

Sukces Czechosłowaków na 30 km

ZAKOPANE (Od specjalnego
wysłannika). „Trzydziestka“ była
pierwszą konkurencją w zawo
dach o „Puchar Tatr“, w której
warunki dopisały. Jedynie pada
jący bez przerwy śnieg był nie
znaczną przeszkodą, ale duża ilość
świeżego puchu przy temperatu
rze kilku stopni poniżej zera, nie
stwarzała trudności w smarowa
niu. Nie znaczy to bynajmniej, że
wszyscy dobrze utrafili smary.
Najlepiej udało się to Czechosłowakom. Przedwojenna reszta „mixu“ Kwapienia też ślizgała mu,
gdzie było potrzeba i „trzymała“,
gdzie było potrzeba.
Gorzej było z Finami. Są oni w
podobnych warunkach, jak i my

Samotny bieg Kwapienia

,.osiemnastki“, poszedł na „trzy
dziestkę“ po raz pierwszy. Uzy
skał dobry wynik, ale konkuren
cję dla elity zagranicznej stano
wił tylko do 20 km, utrzymanie
tego samego tempa na pozosta
łych 10 km było dla niego, po za
prawie do 18 km, ponad jego siły,
przy specjalnym treningu zagra
nicznych biegaczy do dystansu
maratońskiego, czyli 50 km. Uległ
on w rezultacie czterem Czechom,
z których każdy ma już za sobą
kilka „pięćdziesiątek16 i kilka
' „trzydziestek“ oraz dwom Finom

Hlavac 1.30,05, dalej Salonen
1.30,35, a następnym był już Kwa
pień, który wciąż biegł jako pier
wszy, samotnie przecierając in
nym» trasę. Mia’ on na 20 km
1.31,03 godz. Innym biegaczom za
notowano:
Kosourovi
(CSR)
1.37,54, Jonovi (CSR) 1.34,32, Fin
Suomalainen miał 1.38,47, Czech
Simunek 1.32,42, Pumperi 1.32,42,
Balvin 1.32,10, Dvorak 1.32,05,
^darausek 1.32,55, a z Polaków:
Dąbrowski 1.38,40, Sitarz 1.40,22,
Zubek 1.42,22, Haratyk 1.41,29
godz.
Na ostatnich 10 km Czesi Dvorak i Balvin zdołali jeszcze nadrobić nad Kwapieniem i wysunąć
sic z czasami przed Polaka.
Pierwszy na stadion wbiegł
Kwapień. Ogłoszono czas 2.20,48
godz. Niebawem za nim przyszedł
nr 19 Simunek, ale miał czas
2.21,47, za chwilę zjawił się Fin
Salonen z nr 26 — 2.18,02 godz.
Tuż za nim Hlavac mający nr 32
— wiadomo więc, że ma czas lep
szy. Okazuje się, że 2.16,58. Teraz
wszyscy czekają już na Cardala.
W międzyczasie kończą jeszcze
bieg Pumperi i Balvin, ale za
chwilę jest już Cardal z nr 43.
Ostatni krótki podbieg pokonuje
drobnymi, ale bardzo szybkimi
kroczkami i potem zjeżdża już do
bramy stadionu, a stamtąd do me
ty. Czas 2.14,07 godz. — najlepszy
czas dnia.
Cardal w trzech biegach na 18
km w sztafecie i na 30 km uzy
skał w Zakopanem najlepsze wy
niki, potwierdzając, że w tej
chwili jest najlepszym biegaczem
śród kowo-europ e jakim, a przy
tym biegaczem na miarę skandy
nawską, czego dowodem, że we
wszystkich trzech wypadkach wy
przedził startujących Finów.
Szczegółowe wyniki biegu przed
stawiają się następująco (w na
wiasach numery startowe):
1. Cardal Jaroslav (43) — Czechosło
wacja 2.14.07 godz.;
2. Hlavac. Karel (33) — Czechosło
wacja 2.16.58:
3. Salonen Cero (36) — Finlandia
2.18.02;
4. Balvin Frantisek (37) — Czecho
słowacja 2.19.03;

5. Pumperi Martii (31) — Finlandia
2.19.54;
6. Dvorak Karel (45) — Czechosło
wacja 2.20.29;
7. Kwapień Tadeusz (58) — Polska
2.20.48;
8. Zajicek Jaroslav (39) — Czecho
słowacja 2.20.56;
9. Simunek Vladimir (19) — Czecho
słowacja 2.21.47;
10. Jon Ladislav (11) — Czechosło
wacja 2.22.42;
12. Marousek Miroslav (46) Czechoslo
wacja 2.22.52; 12. Betek Imre (33) Wę
gry 2.23.08; 13. Jenka Sławomir (29) Cze
chosłowacja 2.26.46; 14. Staikov Ivan
(41) Bułgaria 2.27.56; 15. Dąbrowski Sta
nislaw (36) Polska 2.29.56; 16. Jenka Jo.
sei (17) Czechosłowacja 2.30.25; 17. Fra
tila Dumitru (27) Rumunia 2.31.11; 18.
Suomalainen Yrjö (4) Finlandia 2.31.33
19. Sitarz Józef (42) Polska 2.32.46;
20. Sipek Jaroslav (55) Czechosłowa
cja 2.32.57 ; 21. Jifca Aurel (28) Rumu
nia 2.33.03; 22. Kossour Bohumil (2)
Czechosłowacja 2.33.07; 23. Gąsienica
Fronek Tad. (14) Polska 2.33.15; 24. Sto
ev Boris (25) Bułgaria 2.33.18; 25. Lepaduta Florea (50) Rumunia 2.33.43;
26a, Haratyk Jan (21) Polska 2.37.37;
26b. Zubek Józef (8) Polska 2.37.37;
28. Hebede anu łon (7) Rumunia 2.37.48
29 Vladea Constentin (38) Rumunia
2.38.00;
30. Holeksa Antoni (18) Polska 2.38.43;
31. Kumpost Miroslav (57) Czechosło
wacja 2.40.14; 32. Samoila Constantin
(34) Rumunia 2.43.28; 33. Nikolov Peter
(9) Bułgaria 2.44.15: 34. Lica Ion (1)
Rumunia 2.45.32 ; 35. Berych Stanisław
(23) Polska 2.47.53: 36. Zubek Wł.
(12) Polska 3.00.37 ; 37. Such Mieczysław
(3) Polska 3.01.51; 38. Dawidćk Karol
(44) polska 3.02.37 ; 39. Dawidek Tade
usz (6) Polska 3.03.39.
Zgłoszonych do biegu było 58 za
wodników, startowało 43, ukończyło
bieg 39.

1
■
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Zagraniczni skoczkowie na „Pucharze Taitr“ w karykaturze M. uumólJarosław Cardal okazał się bezkonkurencyjnym biegaczem na „Pu
M, Od lewej Thomas wicemistrz CSR, Piroska najlepszy stylowo
charze Tatr", Wygrał oba biegi płaskie: na 18 i 30 km.
skoczek węgierski. Resz (Węgry) i Cristea (Rumunia)
Fot. Cz. Datfea
Własna produkcja smarów nie dobrze zaprawionym do długich
jest ani dostateczna, ani odpowie przestrzeni.
Masy śniegu uniemożliwiają zjazd
dnia. Poza tym jest ona obliczo
Drugi nasz zawodnik, ■ Ślązak
na przeważnie na zupełnie suche Dąbrowski, zajął miejsce 15. Wyśniegi północy. Finowie przypu- przedzili go nie tylko liczni Cześ,
szczali, że w Polsce zaopatrzą się ale także Węgier Betak i Bułgar
ZAKOPANE (tel.). Konkuren ñych mas śniegu. Bieg odwołano. które zawodniczki miały warunki
w smary na polskie śniegi. Tym Starikov. Trzeciego z naszych, Si
cje alpejskie o „Puchar Tatr“ sta
W tym samym mniej więcej bardzo trudne, do drugiego sta
czasem musieli zastosować wła tarza, który uplasował się na 19
nowczo nie miały szczęścia. Unie czasie rozpoczął się na Kalatów nęła tylko część. Niektórzy sędzio
sne. „Lodziły“ im na całych 30 pozycji, wyprzedził także Rumun
ważniony bieg zjazdowy indywi kach slalom otwarty pań. „Pogo wie na bramkach i trasie poodkm, szli na siłę i kończyli bieg Fratila. Należy przypomnieć, że
dualny otwarty i do kombinacji, da znowu była jak na slálomie“, mrazali twarze i ręce. O przepro
nigdy przedtem żaden z przedsta
bardzo wyczerpani.
wygrany przez Dziedzica, miał tzn. kurniawa ze śniegiem, a przy wadzeniu slalomu panów nie by
Czechosłowacy przyjechali do wicieli tych narodów nie mógł
być powtórzony w piątek. Na ten tym około 20-stopniowy mróz. ło mowy, kurniawa wzmagała Się,
Zakopanego z kompletnym zapa konkurować z grupą kilkunastu
dzień przewidziano slalom otwar Pierwszy przejazd odbył się śniegu przybywało. Na slálomie
sem smarów na wszystkie rodzaje czołowych naszych zawodników,
ty pań oraz slalom otwarty do względnie dobrze, aczkolwiek nie pań zawody skończono, (z).
śniegów i różną temperaturę, sma a z Czechosłowakami walczyliśmy
kombinacji panów.
rów własnych, norweskich i szwaj zawsze ze zmiennym szczęściem.
Kiedy w godzinach rannych w Przebieg slalomy specjalnego
Start biegu znajdował się pod
carskich. Do ich „sztabu“ kierow
piątek
część organizatorów i za
niczego wchodziło dwóch speców skocznią. Trasa prowadziła dwo
wodników wyjechała na Kaspro
Warunki na trasie były ciężkie,
2. Kowalska (Polska) 61,2 i 61
od smarowania. Oni to wraz ze ma pętlami: najpierw pętlą za
wy, okazało się, że jest tam 25 przez poprzedni dzień i całą noc pa sek. — 122,2 sek.
Starymi biegaczami myśleli o do chodnią, która biegła do Doliny
stopni mrozu, szczytem wieje sil ■dał śnieg i w piątek rano było go
3.
Krbcova (CSR) 64,8 i 65 'sek.
Małej Łąki przez Przystop Miętu
borze smarów dla zawodników.
ny wiatr, a na stokach zjazdo około pół metra. Mimo iż trasę — 129,8 sek.
Bieg zakończył się też wielkim sie do Doliny Kościeliskiej, dalej
wych leżą ogromne ilości śniegu. przecierano to sypki śnieg nie dał
4. Beinhauerova (CSR) 64 i 69,4
ich triumfem. läge, zapominajmy przez Kiry, koło kościoła w Ko
Zjeżdżało się w nich po pas. Po siię ubić do twardości. i po kilku sek. — 133,4 sek.
jednak, że na całość sukcesu Cze ścielisku, skąd następował powrót
raz pierwszy od bardzo długiego przejazdach utworzyły się bandy w
5. Zelmickova (CSR) 69,2 i 68
chosłowaków składało się szereg na stadion, gdzie znajdował się
czasu, nie można było odbyć kon dużym stopniu utrudniające prawi sek. — 137,2 sek.
momentów, od znakomitego przy 20 km biegu. Druga pętla —
kurencji
m.
in.
i
z
powodu
ogrom
6. Kwapięniówna (Polska) 71,4
dłową jazdę. Słaba widoczność po
gotowania kondycyjnego zawod wschodnia, szła ku Jaszczurówce
wodowała ziewanie się nierównoś j 68 sek. — 139,4 sek.
ników do świetnego kierownic do Doliny Olczyskiej, stamtąd na
7. Stepkówna (Polska) 92 i 91
ci, a to uniemożliwiało wyczucie
twa i opieki włącznie, czego, nie nartostradę z Hali Gąsienicowej
Kartki z Lahti i Budapesztu
właściwego "wychylenia i powodo sek. plus 5 punktów karnych —
stety, w dużym stopniu zabrakło do Kuźnic i koło kamieniołomów
wało liczne upadki. W takich wa 188 sek.
na stadion.
naszym reprezentantom.
Zgłoszonych było 27 zawodni
runkach- najkorzystniejsze jest za
Najpierw wystartowało czterech
Wystarczy np. powiedzieć, że
stosowanie metody oporowej, dają czek. Startowało 17, a sklasyfiko
mistrz Polski na 30 km, Ślązak zawodników dodatkowo zgłoszo
cej pewniejszą równowagę tak bar wano 7.
Jan Holeksa, zupełnie nie starto nych: Sipek — Czechosłowacja,
dżo potrzebną przy szarpnięciach
wał, dlatego, iż po sztafecie do Viide Helge — Finlandia, który
Tadeusz Kwapień
na bandach.
stał przykrych bólów w mięśniach wyraźnie biegł dla celów taktycz
Tutaj
dało
się
Zauważyć
przewa

nych,
by
pomagać
swoim
kolegom
lędźwi. Lekarz polecił natych
o sobie
gę Czesz ek. Jeżdżą one szkołą au
miast zastosować lampę kwarco w podciąganiu, a potem wycofał
striacką,
polegająca
na
wyprowa

się,
Kumpost
—
Czechosłowacja
wą, zapewniając, że po kilku na
Tadeusz Kwapień — zdobywca
dzeniu Skrętu z kątowego ustawie
świetleniach zawodnik będzie i Kwapień — Polska. Ze znanych
złotego medalu i dwóch srebr
nia
nart.
Moserwą,
która
w
slalo

mógł wziąć udział w „trzydziest zawodników wystartowali: Fin
mie do kombioadji zademonstrowa nych na Akademickich Mistrzo
ce“. Od poniedziałku do czwartku Salonen z nr 26, Rumun Fratila
ła metodę równoległą, dzisiaj za stwach Świata w Szpindlérowym
nikt z około 200 funkcjonariuszy z nr 27, Fin Pumperi z nr 31,
stosowała metodę oponową, uważa Młynie, w biegu na 30 km o „Pu
zawodów o „Puchar Tatr“ nie był Czech Hlavacz z nr 32, Węgier
jąc ją w tych warunkach za korzy char Tatr" osiągnął z Polaków
W stanie załatwić sprawy owej Betak z nr 33, Czech Balvin z nr
stniejszą,
jechała płynnie, na bram najlepszy wynik, będąc przez
37,
Czech
Cardal
z
nr
43,
a
Dvo

lampy dla Holeksy. Albo sprawa
kaćh
wykonywała
dynamiczne ,,zej dłuższy czas najgroźniejszym prze
rak
z
nr
45.
Z
Polaków
Dąbrow

Kwapienia, który jako jedyny re
ście
w
dół"
i
wolny
powrót do po ciwnikiem zawodników zagra
ski
miał
nr
35,
Sitarz
42,
Gąsie

prezentant Polski uplasował się
stawy
wysokiej.
U
Moserovej
tak nicznych. Zapytany przez przed
we czwartek w czołówce biegu. nica Fronek 14.
zresztą
jak
i
u
Brchla
i
Rumia
ob stawiciela „Sportu i Wczasów“ o
Meldunki telefoniczne z pierw
Nie był on zupełnie zgłoszony w
serwowaliśmy,
lansowany
u
nas
o- swe ostatnie wyniki, chętnie dzie
przepisowym czasie do tej konku szych odcinków trasy podały o
li się wrażeniami, ale zaznacza
becnie
styl
Molitor
a.
Węgierka
rencji, zgłoszono go dodatkowo, doskonałym biegu Kwapienia. Na
na wstępie:
Szendrödi
jechała
ładnym
stylem
przed startem, tak że musiał wy 7 km na czoło wysunęli się już Pozdrowienia. z Lahti nadesłane przez narciarzy: Tajnera, Kaczmar
— Trzeba najpierw powiedzieć,
jednak mniej dynamicznie niż Cza jak
czyka, Gąsienicę-Samka i kier, ekspedycji Kozdrwnia.
startować przed innymi. Miał Czesi. Balvin miał czas 41 min..
to było na obozie przygoto
szki. Z Polek jedynie Kudelska by wawczym.
wprawdzie przed sobą trzech in Cardal około 42, Fin Salonen i
Wyniki to końcowy
ła
godną
przeciwniczką
Moserovej,
Czech
Simunek
44,
dalej
szedł
Ru

nych dodatkowo zgłoszonych, ale
efekt ciężkiej pracy, naszej i -na
jechała
ładnie,
ale
słaba
widocz

mun
S
amolla
44,30
i
Kwapień
46.
minął ich na pierwszych kilome
ność i slaby wizrok zawodniczki sipo szych trenerów. Na obóz powoWłaściwy obraz o sytuacji w
trach i samotnie musiał uciekać
(Ciąg dalszy na stronie 4)
wodowały,
że w pierwszym przejeż
przed następnymi, walcząc ze sła biegu wiadomy był dopiero ha 20
dzie
minęła
bramkę
za
oo
została
km, gdy zawodnicy przechodzili
bo jeszcze przetartą trasą.
zdyskwalifikowana. Pozostałe Polki
Jeszcze raz okazało się, że z bie przez stadion na wschodni odci
jechały słabo. Kwapięniówna, Stęp
gami, a właściwie biegaczami jest nek trasy. Najlepszy czas miał tu
kówna, Wawrytkówne jechały ca
u nas źle. Kwapień, specjalista od Cardal 1.27,32 godz.. za nim szedł
łą trasę pługiem w tempie specéro
wym, nie przypominającym slalo
mu. Najsłabszą zawodniczką była
Węgierka Koszrtolany.
Wyniki slalomu specjalnego nie
były bynajmniej w piątek spraw
dzianem klasy Czy umiejętności
zawodniczek. Wzrastający z minu
ty na minutę porywisty wiatr utru
dniał bieg. Były momenty takie, w
¡których panowała zupełna cisza i
zawodniczka zyskiwała szanse na
zwycięstwo, a były też takie, w kto
ryoh traciło się orientację i nie było
wiadomo gdzie dalej jechać. Już w
Pozdrowienia od naszych koszykarzy z Budapesztu, gdzie przebywali pierwszym przejeźdź’e z wyjątkiem
na trening u
Moserovej, zostały zdyskwalifiko
wane za minięcie bramki wszyst
Mistrzostwa narciarskie ZSRR kie faworytki biegu, a do drugiego
przejazdu zgłosiło się zaledwie kil
otwartych — Kudriaeow (Spar ka, ‘reszta zrezygnowała i powodu
MOSKWA. Mistrzostwa narciarskie
tak), slalom — Rostoeow (CDKA), dotkliwego zimna.
Foto Cz. Datia
ZSRR odbyte w ramach Zimo
M. PUCEK Fin Malilla Mikko nA konkursie
slalom kobiet — Siderowa (Dy
wej Spartakiady przyniosły w
namo), 18 km — Borin 1.10,31 WYNIKI SLALOMU SPECJAL skoków w „Pucharze Ta.tr" wyka
poszczególnych
konkurencjach
zał piękny styl. Niestety skakał jak
godz.; 30 km — Korobkow 2.30,00
NEGO PAÑ:
zwycięstwa następującym zawód
godz. Kobiety: 5 i 8 km —
1. Moserova Bożena (CSR), cza większość zawodników pechowo,
nikom:
Plotnikowa 22,48 mim. i 35,38 sy przejazdów 56 i 51 sek., razem gdyż z upadkiem, w wyniku czego
Doskonała łyżwiarka czechosłowacka. Vrzanova. odniosła wspaniały
Kombinacja norweska — LeBufcce.s, zdobywając w jeździć figur owej tytuł mistrzyni świata. Mi
107 sek.
uplasował się na dalszym miejscu.
min.
temi-n (CDKA), konkurs skoków
strzostwa odbyły się w Paryżu
Errepanpress
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Tadeusz Kwapień o sobie

Związki

Zawodowe — Pion

RUCH

Chorzów
przed

Dokończenie ze str. 3

zdobędę paszport do stolicy Wę
gier. A potem koniec z biega
lano mnie jako ucznia szkół śred niem w lecie...
nich, a kiedy to nastąpiło posta
— I poświęci się pan całkowi
nowiłem tak trenować, żeby ko cie kombinacji norweskiej?
niecznie uzyskać dobre rezultaty.
— Tak. Z tym jednak, że głów
— W „Szpindlu“ wylosowałem ny nacisk położę na bieg. Za gra
nr 17. Trasa była ciężka, typowo nicą mocnym punktem „kombi
norweska, padał gęsty śnieg. — natorów“ są właśnie biegi, a nie
Wszyscy czołowi zawodnicy star jak u nas, skoki.
towali za mną. Ruszyłem od ra
— Czy obóz przed „Pucharem
zu silnym tempem, no i musia- Tatr“ pańskim zdaniem osiągnął
łem chyba dobrze
' __ iść
Xi skoro bieg swój cel?
wygrałem.
— Osiągnąłby, gdyby warunki
— Jak pan szybko doszedł do zakwaterowania były lepsze: ba
obecnych wyników?
rak, twarde łóżka, słomiane wałki
— Biegam w lecie _i w zimie. pod głowę zamiast poduszek, nie
Na nartach biegam od 1945 roku. dawały po ciężkim treningu na
Sprawia mi to dużo przyjemno leżytych warunków do potrzebne
ści i noszę się z zamiarem wyco go wypoczynku. Nie raz rano
fania z lekkiej atletyki. Chclał wstawałem bardziej zmęczony,
bym jednak wcześniej jeszcze aniżeli byłem wieczorem przed
startować na letnich Akademic spaniem. Wyżywienie było dobre
kich Mistrzostwach Świata, któ i organizacja całości również do
re odbędą się w Budapeszcie. Li bra.
czę, że po odpowiednim treningu
M. P.
Ostatni akord o „Puchar Tatr“

Wojska

11:5

WROCŁAW, (tel.) Rozegrany w
niedzielę mecz pięściarski pomiędzy
reprezentacją pionu Wojska a
Związkami Zawodowymi zakończył
się zwycięstwem drużyny Związ
ków Zawodowych 11:5. Spotkanie
to było niejako ostrym sparring!em
dla pięściarzy wrocławskich przed
mecżem Wrocław — Kraków, któ
ry rozegrany zostanie w nadcho
dzącą niedzielę we Wrocławiu.
W poszczególnych walkach uzys
kano nast. rezultaty: w muszej —
Maczyński (ZZ) przegrał z Przyby
łowiczem, w koguciej — po naj
piękniejszej walce dnia Czajkowski
(ZZ) wygrał z Przybylskim, w piór
kowej — Kujawa (ZZ) znokautował
w III rundzie Dwernickiego, w lek
kiej — Weluga (ZZ) pokonał Jurka,
OSTRAWA. 23 tys. widzów ogląda
ło mecz hokejowy między Kanadą
a repr. Ostrawy. Kanadyjczycy od
nieśli zwycięstwo 7*4 (2:9. 2:1, 3:0).
Bramki dla Kanady zdobyli: T. Rus
sel 2, .1. Russel, Garne, Kowich, Re
wie y 1 Staley.
BUDAPESZT (tel). W finałowych
rozgrywka dh tenisowych o mi
strzostwo Węgier na kortach
krytych
w
gree
pojedyn
czej Kalman, zwyciężył Rumu
na Vieira 6:2, 3:6. 6:4, 6:4. W
grze pojedynczej pań zwyciężyła
Hidessy nad Rossgomyi 6:2, 6:2.
NOWY JORK. Podczas swego ostat
niego występu na terenie Stanów
___ _
czołowi narciarze
^jednoczonych,
szwedzcy 1 norwescy skakali z du
żym pechem. Na skoczni, której re
kord wynosił 60,5 m. Norweg Karstein
wygrał skok długości 74,15 i 75,65 m.
lecz przy drugim z nich upadl 1 był
zdyskwalifik. Zdyskwalifikowani zo
stali również Szwedzi Jaderholm,
który uzyskał 76,5 m z upadkiem w
pierwszym skoku, oraz Helman, któ
ry miał również skok z upadkiem.
Konkurs skoków wygrał student
norweski Th ranę, zdobywając 227,6
pkt. przy skokach długości 54.5 i
55.20 m. przed swym rodakiem Riaumem, który uzyskał skoki 55 i 55,5 m.

w półśredniej — Michalak (ZZ)
przegrał z Gryminem, w średniej —
Horbon zremisował z Kulą (po wal,
ce tej niezadowolone publiczność
z decyzji sędziowskiej demonstro
wała, sędziowie opuścili stanowi
ska i dopiero po 15-minutowej *
przerwie wznowiono dalsze walki),
Piast

uj

w półciężkiej — Krupiński (ZZ)
wygrał przez poddanie się Litwina
w II rundzie i w ciężkiej — Pajdowski (ZZ) wygrał przez techn.
k. o. w II rundzie z Gerdalem.
Sędziowali: w ringu — Praskier, na
punkty — Ziemba, Chrostowski i
Mikuła.
(ost.)

Gliwice- mistrzem

tenisie

Śląska

stołowym

Finałowe spotkania w tenisie sto
łowym o mistrzostwo Śląska po
między mistrzami obu grup. Pia
stem z Gliwic i Siemianowi-czanką,
zakończyły się dwukrotnym zwy
cięstwem Piasta, który tym samym
zdobył tytuł mistrza.
W pierwszym spotkaniu, rozegra
nym w czwartek w Gliwicach, zwy
ciężył Piast 5:4. W meczu tym
b. dobrze zagrał Robak (Siemianowicz.anika), zwyciężając wicemi
strza Śląska Metzgera. Kawczyk,
b. mistrz Polski rozegrał ostatnie
spotkanie przy stanie 4:4. ale uległ
Metzgerowi w dwóch setach. Kaw
ce yk wystąpił mimo chorej ręki.
Punltaty dla Piasta zdobyli: Metzger
i Jezierski po 2 oraz Nowak, dla
pokonanych: Robok 3 i Piechaczek.
W drugim spotkaniu, w piątek w
Siemianowicach, gospodarze ponie
śli ponownie porażkę, tym razem
w wyższym stosunku 2:7. Punkty
dla Piasta zdobyli: Nowak 3. Metz
ger i Jezierdki no 2. dla Sternianowicaankl Robok 2. (eme).

Parker wygrał również finał gry po
dwójnej mężczyzn, mając za partne
ra Cochsta (Francja). Pokonali oni po
zaciętej, pięciosetowej walce, parę
francuską Borotra — Bernard 6:4, 3:6,
3:6. 7:5, 6:4.
M letni Borotra, grając wraz ze swą
rodaczką Boegner, odniósł w finale
gry mieszanej zwycięstwo nad parą
francuską Halft — Jov.rnu 6:2, 8:6.
W finale gry pojedynczej pań Frań
cuzka Galtie.r pokonała Boutin (Fran
cja) 0:6. 6:3, 6:3. Mistrzostwo w grze
podwójnej pań zdobyła para francu
ska Halft — Seekers.

sezonem
Chorzów Batory. Publiczność
Śląska z wielkim zainteresowa
niem śledzi przygotowania kilka
krotnego mistrza Polski Ruchu
przed czekającymi go rozgryw
kami Ligi państwowej. Ruch roze
grał dotychczas dwa treningowe
spotkania, wygrał z B-kl A K S
Mikołów 9:0, przegrał W Siemia
nowicach z S i-emian ow i azank ą w
anormalnych warunkach 0:1. W
tych spotkaniach poszczególni za
wodnicy wykazali zadawalającą
formę, zwłaszcza kondycja była
silnym handicapem drużyny, na
którą trener Peterek kładzie spec
jalny nacsk.
W jakim składzie Ruch wystąpi
v/ nadchodzących rozgrywkach?
W bramce wystąpi przypuszczal
nie na zmianę z Bromem, Szeja z
S emiianow czanki, którego grę ce
chuje odwaga j pewność. Na obro
nie zobaczymy byłego łącznika
Moryaa oraz Siwego z Polonii P-e
kary, Gebur i Olsza stanowią re
zerwę. W pomocy zagrają, Susz,
czyk, Bartyla, który przeszedł o.
perację palca nogi j dobrze zapo
wiadający się junior Frycz, poza-’
tym wystąp ą na zmianę Bomba.
Ośliełog. Linia napadu nie ulegnie
specjalnej zmianie. Zobaczymy
Przecherkę, Cieślika, Alszera. Ce
bulę i Kubickiego. Kierownictwo
dużo sobie obiecuje po juniorze
Rużańskim. W rezerwie jest jesz
cze Banków z Gliwic.

aa
Dokończenie ze str. 1
ODWOŁANIE ZAWODÓW O PU
brzysni wysiłek w organizacji.
Bułgarzy do Szklarskiej Poręby.
CHAR POLSKICH KOLEI
Rozdanie nagród odbyło się W godzinach rannych tego dnia
LINOWYCH
przed trybunami sposobem olim przestał padać śnieg, a na niebie
pijskim. Po odczytaniu pierw po tygodniowej przerwie, poka
ZAKOPANE. Z powodu złych
szych sześciu wyników w każdej zały się pierwsze promienie mar
warunków
atmosferycznych,
a
konkurencji, pierwszych trzech cowego słońca.
zwłaaocza wskutek silnej wichury
śnieżnej,
zawody
narciarskie
o
wchodziło na podium, po czym z
Antoni Targosz
puchar PKL, które miały odbyć
rąk ppłk. Czarnika',- dra Boniec
się 5 i 6i marca, zostały odwołane.
Za rok
kiego i dra Załuskiego, otrzymy
Kierownictwo wyznaczyło nowy
wało plakiety złote (za pierwsze
terrain zawodów na 18. 19 i 20 mar
miejsce), srebrne (za drugie) i „Puchar Tatr"
\
Turniej Budowlanych ca br.
brązowe (za trzecie). Zwycięzcy w
kombinacji norweskiej, Józef Da
GRODZIEC (eme). W Grodżcu odbył
w Czechosłowacji
niel Krzeptowski z SNPTT Za
się turniej ping-pongowy Zw. Zaw Program drużynowych mistrzostw
kopane i w kombinacji alpejskiej
Budowlanych
okręgu Śląsko- Dąbrów
ZAKOPANE (tel.) Przedstawi
pań Bożena Moserova z Sokola
skiego z udziałem 11 drużyn, m. In.
startowały: Lechia (Mysłowice). Chro
Praga, otrzymali „Puchary Tatr“. ciele narciarstwa czechosłowac
bry (Groszowice). Budowlani z Grodź
ww szermierce
Trzeci „Puchar Tatr" przewidzia kiego oświadczyli dziennikarzom,
ca, Bytomia, Goleszowa. Drużyny po
ny dla zwycięzcy w kombinacji że uzgadniali w Zakopanem, aby
GLIWICE. . Sekcja szermiercza
dzielono na dwie grupy. Do finału
Program mistrzostw: sobota, 12
weszły po dwa zespoły: z gr. I Le ZKSM Piast organizuje w Gliwi marca: goćtz. 8.45 uroczyste otwar
alpejskiej panów, pozostał w se w roku przyszłym zawody o „Pu
ch
i
a
(Mysłowice)
i
Budowlani
(Gro

char
Tatr
“
organizowała-Czecho

kretariacie PZN, gdyż zawodów
dziec) n, z gr. II Budowlani (Gro cach 12 i 13 marca 1949 zawody cie zawodów, 9.00 floret (finał),
w tym dziale nie ukończono. słowacja. Przypuszczalnie tere
dziec) I i Budowlani Bytom. Finałowe szermiercze o tytuł drużynowego 15.00 szpada (finał).
spotkanie rozegrano systemem każdy mistrza Polski, w konkurencji mę
Przy wręczaniu plakiet odgrywa nem zawodów będzie Tatrzańska
Niedziela, 13 marca:: god,z. 9.00
km
z
minim.
0.55
min.;
dla
chłopców
ne były hymny narodowe. Uro Łomnica, na południowej stronie od lat 12 — 14 na 4 km z minimum 0.40 z każdym.
skiej, floretu, szpady i szabli.
szabla (eliminacje), 15.00 szabla
Pierwsze
miejsce
i
puchar
przecho.
Tatr.
czystość rozdania nagród zakoń
dla
lat 15 — 17 na 9 km dni Z w. zaw. Bud. bez straty punktu
Udział w zawodach wezmą: dru (finał).
. . ......młodzieży
minium
1.28 min. 1 od lat-- - 18
czono wręczeniem pucharu Pre
żyna
mistrza Polski Pogoń Kato BUDAPESZT (tal), Do wielkiej
zdobyła
Lechia
w
składzie:
Kokoszka
0 Puchar
na 12 km minimum 1.30.24.
1 Palka. Dalsze miejsca za wice, Legia Warszawa, Budowlani
miera Rządu Polskiego, Józefa
sensacji doszło na szermierczych
Spośród zawodników, którzy bieg Mondry
jęli Budowlani Grodziec T. 3) Bud. Kraków,' AZS Łódź. Błyskawica
Cyrankiewicza, drużynie Czecho
ukończyli, nie zdobyło odznaki i po- Grodziec
mistrzostwach Węgier, które odII, 4) Budowlani Bytom.
wodu nie osiągnięcia minimum jedy__
słowacji, która w ogólnej punk
były się ostatnio w Budapeszcie.
Poza tym odbyły się również roz Radlin, AZS Poznań. AZS Lublin,
nie
2
zawodników
i
to
w
klasie
naj

Karkonoszy
“
tacji zawodów uzyskała 117 pkt.,
grywki Indywidualne kobiet 1 druży Międzyszkolny Klub Sportowy Ka
Konkurencję w szabli odby
starszych.
nowe
juniorów
o
nagrody
praktycz

przy czym liczono do klasyfika
wającą się o memoriał b. mi
Organizacja spoczywająca w rękach ne. W konkurencji kobiet pierwsze towice, AZS Wrocław. AZS Gli
cji pierwszych 6 miejsc w każdej
inspektorów WTJKF pod kierownic miejsce zajęła Kostkowa, przed Pio- wice i Piast.
strza olimpijskiego Kaibosa wy
konkurencji. Drugie miejsce za
KATOWICE.
Zarząd Główny twem prof. Grabieli bardzo sprawna. skowikówną
i Piotrowską (wszystkie
grał Kanpathy przed Kovacsem
Zawody
będą
doskonałą
próbą
jęła tu Polska — 94 pkt. Trzecie Zrzeszenia Sportowego „Chemik“ Wyniki szczegółowe: bieg na 12 km: Lechia) 4) Stefańska (Grodziec). Dru
i Ryoshanyim. Zwycięzca ostat
1.
Pencarski
(81.
Techn.
Zakł.
Nauk.)
naszych
szermierzy
przed
między
żynowo
w
juniorach
zwyciężyli
Bud.
Finlandia — 38 pkt. Czwarte — wyasygnował dla swego
klubu 1.13.48; 2. Brzóska (gimn. Kopernika)
niej olimpiady Gur evics uplaso
państwowym spotkaniem z Czecho
Węgry — 4 pkt.
„Szrenica“ w Szklarskiej Porębie 1.16.22; 3. Madejski (gimn. św. Jacka) Grodziec.
wał się dopi-ero na 6 miejscu, co
Organizacja zawodów spoczywa i ąoa
oraz przed mistrzostwami
"
Po rozdaniu nagród czterech subwencję w wysokości 180.000 zł. 1.18.30; 4. Wędlikowfikl (gimn. św. •1st
w rękach ob. Dreugowskiego b. dobra. słowacją
jest największą niespodziani
*
świata, na które przewidywany
czołowych zjazdowców polskich na organizację zawodów narciar ka) 1.19.40.
tych mistrzostw.
Bieg na 9 km: 1. Licia (gimn. Kojest wyjazd naszej drużyny, Na
— Pawlica. Ciaptak-Gąsienica, ski oh o „Puchar Karkonoszy“. Za pernika)
0.47.30 ;2. Jarecki (gimn. Mic PARYŻ. W Pary™ zakończyły się planszy gliwickiej zobaczymy czoKozak i Szczepaniak, stojących wody odbędą się w Szklarskiej Po kiewicza) 0.47.40; 3. Weszke (gimn. św. międzynarodowe
zawody tenisowe o
Jacka) 0.50.40.
w górnej partii zeskoku Krokwi rębie w dniach od 11 do 13 btn.
mistrzostwo Francji. Rozgrywki od łowych szermierzy' polskich z SobiBieg na 4 km chłopców: 1. Piwowar bywały się na kortach krytych w Pa feiern, Zaczykiem, mjr. Dobrowol1 trzymających flagę PZN, zje
(szkoła nr 2) 0.25.16; 2. Staniczek (Li łacu sportowym. W poszczególnych »kim, Wójcikiem. kpt. Faktem, dr.
Zawody narciarskie
chało z tą flagą w blasku reflek
ceum Og.) 0.26.12; 3. Drewniok (gimn. konkurencjach tytuły mistrzowskie Nawrockim, mjr. Brzezickim, Sołtorów wspaniałym szusem, za
św. Jacka) 0.26.58; 4. Stasiowi cz (gimn. zdobyli:
w Katowicach
.
i Za- >;< Mistrzostwa okręgu sęniiorów w
św Jacka) 0.28.23.
W grze pojedynczej mężczyzn — tanem, Promem, Karwlckim
trzymując się wśród niemilkną
Staraniem W UKF w Katowicach od Bieg na 4 km dziewcząt: 1. Osmól- Polak * pochodzenia, Frank Parker- błockim (rewelacją ostatnich mi boksie
cych braw przed trybunami.
odbędą się w dniach od 6 do 9
były się w niedzielę 6.III zawody o ska (Szk. Og. 27) 0.29.20; 2. Rzepa (Szk. Pajko-weki (USA), bijąc w Unale „we strzostw Związków Zawodowych) kwietnia.
Pięściarzom Lublinlanki
O godz. 20 min. Wolski jako odznakę narciarską PZN w trzech ka Og.
27) 0.30.10; 1. Brejwn- (Szk. Ogl 27) terana" francuskiego Marcela Bernat
przybyli
konkurenci zrzeszeni w sek
I na czele.
przedstawiciel protektora całej tegoriach: dla dziewcząt — bieg na 4 0.30.20; 4. Piwowarówna (Lic.) 0,31.40. da w stosunku 6:1, 4:8, 6:3, 6:2,
cji wicemistrza okręgu — Garbami.
imprezy. Prezydenta Rzeczvpol
* Warszawska Legia zwróciła sią
do Lublinian ki z propozycją rozegra
Cpolitej Bolesława Bieruta, ogłosił
nia
w Warszawie towarzyskiego me
zawody o „Puchar Tatr" za skoń
czu piłkarskiego 13 marca br.
czone. Zgasły w tej chwili reflek Kuximierx Kucharski
Fragment
* Międzyszkolny Klub Sportowy
otrzymał świetlicę w gmachu Gimn.
tory, a w przestworzach ukazały
8ię pękające rakiety, zalewając Praed
spotkaniem
z
Szabo Staszica.
* Wyznaczona do reprezentacji POI
Setkami barwnych świateł śnież
ski przeciw CSR w ..siatkówce" żeń
skiej
Szczawińska (AZS Lublin) znaj
ny świat pod Reglami.
duje się ostatnio w dobrej formie.
Następnego dnia
Zakopane
Podczas meczu repr. Lublina z Mię
Stopniowo pustoszało. Jeszcze w
dzyszkolnym Klubem Sportowym, kto
ry zakończył się zwycięstwem Lubli
piątek w nocy wyjechali Rumuni.
2:0 (16:14, 15:10) Szczawińska wy
Ekipa czechosłowacka udała się
Zorganizowane międzynarodo najmnej było ze mną. Gdyby nie ale w piłce nożnej, natomiast lek ważnym szczęście sprzyja. Posta na
różniła się efektownymi ścięciami.
z rana- sankami przez Łysą Pola we zawody lekkoatletyczne z u- zaproszenie mnie do Ameryki i koatletyka była na drugim miej nowiliśmy z Maszewskim, że bieg * Rut. który bronił bramki Sztur
ne do Kieżmarku, zabierając z udziałem Amerykanów były ostat nie zetknięcie się z tamtejszymi scu, mimo, że stąd wywodzili się poprowadzę ja, starając się przy mu i Gwardii ma zasilić A-kia sową
Garbarni.
$obą kilkadziesiąt łopat do prze nimi zawodami w kraju. Następ zawodnikami, być może, nie do p-ierwsi rekordziści Polski, np. ro tym nie narzucać ostrego tempa. jedenastkę
$ Ekipa propagandowa WUK.F urzą
kopywania nietkniętej od szere na impreza przewidziana była do szedłbym nigdy do tej klasy, jaką dzina Sucharów, których nazwii- Maszewski natomiast schowa się dziła w Puławach, pokaz obejmujący
gu dni drogi. Finowie w sobotę piero późną jesionią w Budapesz wówczas przedstawiałem.
ska przejdą do historii sportu pol zaraz za moje plecy „nie puszcza gimnastykę, ćwiczenia wolne oraz
dźwiganie ciężą rów. W skład ekipy
wyjechali do Wisły, a Węgrzy i cie. Miało to być rewanżowe spot
Ponieważ do meczu w Buda skiego, Józef Baran, Sawaryn i im. jąc“ Węgra. Tak mieliśmy biec do wchodzili: Pastusiak. Wojtas, Sob
kanie
obu
reprezentacji
krajo

600
m,
potem
zaś
każdy
już
na
czak, Skubiszewski, Malinowski, Ma
Z
wyjazdem
na
z
*
mecz
Węgra

IMMiNMwnnnM
peszcie dzieliło mnie parę tygodni,
Bielecki, Urban, Majewski i Dziu
wych, Polska — Węgry.
mi do Budapesztu miałem trochę swoją rękę. W ten sposób ułożona zur,
postanowiłem
nieco
odpocząć,
by
bek.
WRĘCZENIE NAGRODY LAU
Jak na rok przedolimpijski pro nabrać sił i energii przed spotka trudności. Byłem tu nowym pra taktyka byłaby dobra, ale tylko ❖ Zakończyły się finałowe rozgryw
REATCE KONKURSU OKZZ
gram imprez nie był u nas bogaty. niem z Węgrem Szabo, z którym cownikiem, więc ‘instytucja, w w tym wypadku, jeżeli Szabo nie ki o mistrzostwo juniorów w tenisie
Pierwsze miejsce zajął Ma
KRAKOW. W lokalu Ref. Kultu Jedynie ekstraklasa mogła się za mieliśmy stare porachunki. Prze której pracowałem, niechętnie posiada już ułożonej swojej tak stołowym.
(MKS) przed Jezierskim (Lubli
ry Fizycznej 1 Sportu przy OKZZ dowolić licznymi startami, dzięki rwa w treningu musíala nastąpić chciała mi udzielić urlopu. Ale tyki. Ponieważ znałem Węgra ja żurek
pianka)
i
Czajkowskim
(MKS). W roz
w Krakowie odbyło się wręczenie zaproszeniom zagranicznym. Ale
grywkach drużynowych do finału za
zresztą z przyczyn koniecznych, przyjazd kpt Misińskiego, wice ko nie posiadającego końcówki, kwalifikowały
nagrody pieniężnej laureatce kon
się
Lublinianka
j MKS
przypuszczałem, że będzie on ra w konkurencji męskiej. W konkuren
kursu KCZZ, Helenie Kubałskiej, tych była garstka bardzo szczu- gdyż w międzyczasie zostałem prezesa PZLA i kierownika eks czej

dążył
do
tempa.
Maszewski
pła.
pedycji
budapeszteńskiej,
usunął
cji
żeńskiej
mistrzostwo
zdobył
Czyń
która od lat 16 pracuje jako in
służbowo przeniesiony do Lwowa.
natomiast posiadał większą szyb v. o.
struktorka gimnastyki i opracowa
wszelkie
trudności.
We Lwowie znalazłem się w no
Wiadomą jest rzeczą, że żaden
kość na końcówce, niż Węgier, # Decydujące o spadku do kl. B
ł* dla kobiet układ gimnastyczny
Wyjechałem więc w podróż zu przeto
drużyn ZZK
, „
wym środowisku sportowym, bar
*
dl
ćwiczeń masowych. Laureatka zawodnik nie doszedł do przychodził o to, by Maszew spotkaniez A-klasowych
Międzyszkolnym Klubem
konkursu KCZZ brała udział w ub. zwoitego wyniku, jeżeli uprzednio dziej przyjemnym, choć lekko pełnie spokojnie, dołączając się ski mógł Się utrzymać jak najda Sygnet
Sportowym
po
"
zaciętej
walce przy
roku w światowym popisie gimna nie przeszedł ,-,chrztu“ w walce z atletyka była tutaj mniej popie do reszty grupy w Zebrzydowi lej w czołówce. W ten mniej wię niosło zwycięstwo ZZK 2:1 (13:15.
cach.
Po
drodze
rozmyślałem
je

15:13.
15:6).
stycznym w Czechosłowacji..
zawodnikami zagranicznymi, lep rana. Znaleźli się jednak ludzie
H. Kubalska przygotowuje na 22 szymi od siebie. Przez kontakty dobrej woli, którzy pomogli stwo dynie nad tym, jak się zakończy cej sposób omówiliśmy rodzaj ro * W mistrzostwach pięściarskich lu
bełskich szkół średnich i zawodowych
lipea masowe ćwiczenia i popisy z nimi nabiera się szlifu, pewno rzyć mi odpowiednie warunki do pojedynek z, Szabo. Dotychczas zegrania biegu.
64 zawodników. Wyniki
Po przyjaździe do Budapesztu startowało
gimnastyczne z udziałem kilkutysię
stosunek
zwycięstw
był
1:1.
Po

walk finałowych: w papierowej Pysz
ści
siebie,
tak
koniecznej
niemal
treningu.
Lwów
był
wówczas
ey ćwiczących, które odbędą się na
zajęliśmy
wygodne
miejsca
w
ho

(gimn.
Staszica)
pokonał przez k, o.
każdemu zawodnikowi. Tak przy- mocnym ośrodkiem sportowym, nieważ obecnie spotykaliśmy się telu.
Moniach krakowskich.
w II starciu Obrapalskiego (gimn. Za
na jego terenie tym samym miał
moyskiego);
w
muszej
Woźniak (gimn.
Na drugi dzień przed spotka Staszica) wygrał z Samsonem
nade mną przewagę.
(Lubllniem nastrój w naszym obozie był nianka);
w koguciej Rozwadowski
Drugim moim partnerem był dobry. Notatki w prasie węgier (gimn. Vetterów)
pokonał Pucha n
Masz ew ski, z którym biegaliśmy skiej były dla nas bardzo korzyst (gimn. Vetterów); w piórkowej Kołorazem w Tallinie, Wygrywając z ne. Liczono się poważnie z na dyńśki II zmusił do poddania się w
s-tarciu Tryka (gimn. Staszica); w
Estończykami i Łotyszami. Ma- szym zwycięstwem, tym bardziej, II
e />*,(>j
lekkiej Iwono z (gimn. Bisku-pie) zwy
szewski był zawodnikiem, z któ że Węgrzy zupełnie niedwuznacz ciężył Gruchailskiego (gimn. (Vette
rym można było ułożyć odpowie nie dawali nam do zrozumienia, rów); w półśredniej Puch I (gimn.
pokonał przez techn. k. °dnią taktykę i miało się pewność, że skład ich drużyny na skutek Vetterów)
w II starciu Kwiatkowskiego (Szkoła
że w międzyczasie nic innego do chwilowej niedyspozycji! Szabo Budownictwa); w średniej Szczawiń
głowy mu nie „strzeli“, a tym sa jest trochę osłabiony. Ta ostatnia ski (gimn. Zamojskiego) wypunkto
Mami ńs kie go (Szkoła Budownic
A'Z.í
mym nie pokręci ułożonego pla wiadomość utwierdziła nas z Ma wał
K S/»»rT. < wdiM/y
twa); w półciężkiej Klimek (gimnnu. Dlatego też cieszyłem się, że szewskim w przekonaniu, że na Staszica) zwyciężył przez t. k. o. W
bięgnie Maezewski, a nie kto in sze obliczenia na podwójne zwy II rundzie Skawińskiego (gimn. Sta
w ciężkiej Podolek (gimn. Sta
ny. Uczyłem, że może nam się i cięstwo biegu na 800 m jest w szica);
szica) zmusił Ostaszewskiego (gimn.
tutaj uda zrobić jakiś „numer“ i tych warunkach zupełnie możli Zamojskiego) do poddania się w 1
«/<.
Węgra „wykiwamy“.
we. Naturalnie, e ile wiadomość starciu.
Mistrzostwa, w których brało uMyśląc tak, sam nie wierzyłem, podana przez Węgrów odpowiada dział A4 zawodników stały na zadawa
tającym
poziomie, co jest zasługa
aby nam to się mogło udać. Sza prawdzie.
M. Kruszewskiego, który oa
pozdrowienia, przesiane przez piłkarzy warszawskiej Legii, z obozu kondycyjnego w Zakopanem
bo był starym rutyniarzem i tak
W dobrych więc nastrojach wy- prof.
dwóch Lat wytrwale propaguje boks
łatwo nie da sie zmyl*1#. Ale ed- ’«ohaHimy na Stadion.
osady bobslejowej katów wkiego AZS z Karpacza
(c. d. n.) wśród lubelskiej młodzieży szkolnej.
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<7 piłkarzy

! Ze sportu radzieckiego

Wrocławia

We Wrocławiu rozpoczyna się sezon
piłkarski decydującym meczem o
wejście do kl. A, między Orłem Ząb
kowice a Promieniem Żary. Nie jest
wykluczone, że obejdzie się nawet bez
eliminacji na skutek awansu do II
figi wrocławskiego Paiawagu.
Przyglądamy się biegającym po bo
isku piłkarzom i idziemy na salę
wrocławskiego ZKS, gdzie trenują
reprezentanci Wrocławia. Dziś „paiawagowców" nie ma. Cieszą się pewnie
wiadomością, o awansie ligowym na
swoim własnym stadionie.
Na sali trenigowej gimnastykują
Się zawzięcie Szymański, Krzyk, Zwo
liński. Sierżęga, Zabida, Morawski
i Mańczyk. W rogu sali trener okrę
gowy Pras ćwiczy z młodymi napast
nikami „główki". Za parę minut, w
myśl zapowiedzi trenera, rozpocznle
się „siatkówka", która emocjonuje pił
karzy tak. jak meeze footbalowe.
— Kto jest najbardziej obowiązko
wym zawodnikiem — pytamy kapi
tana związkowego Wojtkowicza.
— Krzyk i Zabicki nie opuścili ani
jednego treningu.
— Ciekawe — dodaje trener — że
najbardziej zaawansowani piłkarze,
jak Dąbrowski. Szymański, Zwoliń
ski. Wawrzyniak i Sięrżęga, są naj
bardziej pilnymi „uczniami". Nieste
ty. narzekam na zawodników WUZ.
Obcięlibyśmy tu równeż widywać czę
śclej Borka, który jest przecież wiel
kim talentem 1 nadzieją piłkarską
Wrocławia.
— A gdzie jest Kosturklewicz, naj
wszechstronniejszy sportowiec Wro
cławia.
— Nie wiadomo, czy trenuje z bo
kserami pocztowca, czy jest na trenin
gu hokeistów w Gwardii, czy gra w
ping-ponga w Samorządowcu. Rzecz
ciekawa, że i w piłkarstwie, i w bo
ksie, i w hokeju, a nawet 1 w tenisie
stołowym, jest jednym z najlepszych
w okręgu.
Rozmawiamy na temat reprezenta
cji Dolnego Śląska, do której wyzna
czono ok. 30 zawodników. Pierwszy
egzamin zdawać oni będą w pierw
szych dniach kwietnia w Brnie. —
opowiada referent szkoleniowy Si
cher, obiecując że tegoroczna repre
zentacja Wrocławia przywiezie nie
jedno trofeum do gablotki z nagro
dami. których jest w lokalu DOZPN
b. dużo.
* * •
W Wałbrzychu, tak jak we Wrocła
wiu rojno jest na treningach. Nic
dziwnego. W wykonaniu zleceń GUKF
narodził się w Wałbrzychu Górnik,
powstały z fuzji czołowych drużyn
dolnośląskich Chrobrego, Mieszka i
Górnika. I tu. tak jak we Wrocławiu
wszyscy są pewni, że za rok właśnie
dcłi zrzeszenie — Wałbrzyski ZS Gór
nik — zaawansuje do klasy państwo
wej.
Trener objazdowy DOZPN który

MOSKWA. W dalszym ciągu Zi kich, warunkach rozgrywano bieg
mowej Spartakiady Republiki Ro na 18 i 30 km oraz biea kobiet na
syjskiej odbytu sie zawody lyżwiar 5 i 8 km. Bieg na 18 km wygrał
skie w jeździe szybkiej oraz mi Borin, w czasie 1:10.31. a 30 km
; Ktorokow — 2:26.0.
strzostwa w jeżdzie figurowej.
Doskonały czas to btecni na 5 i 8
Breg na 500 m w konkurencji mę
ski ej wygrał Sergiejew w doskona km kobiet uzyskała Piotnikoioa. 5
łym czasie 45,9 sek. Zwycięzcą bie km przebiegła ona w czasie 22,43,
gu na 1500 m został Geldwesen ko, a na 8 km uzyskała czas 35,38.
który przebył ten dystans w 2:27,4.
Na dystansach długich zaciętą wal
kę stoczyli łyżwiarze Moskwy i
odbywa z nami wędrówkę po ośrod słabym poziomie, nie wróżącym Radzie KF 1 S oraz jest kierowni Gorkiego. W biegu na 5000 m zwy
kach piłkarskich D, Śląska jest b. okręgowi dużych sukcesów w kiem sekcji piłkarskiej ZS Związ ciężył zeszłoroczny mistrz ZSRR — Co słychać
kowca.
zadowolony. Na wyznaczonych 30 re
• Len w bież, sezonie wystąpi do Piskunow w czasie 8:55. podczas w klubach śląskich?
prezentantów stale 28 jest na treningu grach o miejsce w Lidze. Mile za piłkarskich
rozgrywek mistrzowskich gdy na 10.000 m pierwszym był Pro
Najbardziej obowiązkowi to Syk i Ko dziwiła postawa Nysy z Kłodzka
w
składzie.
szin w czasie 18:14.
smala. Ci chłopcy nigdy nie opuszcza która techniką s kondycją wyka •odmłodzonym
Towarzyskie spotkanie bokser
KATOWICE, (k.) Zespół piłkar
W ogólnej klasyfikacji iDszystją treningów. Rozmawiamy z nimi o
skie
miejscowych
zespołów
.Górni

planach Górnika, który ,,nle boi się ' zała. że prowincji lekceważyć nie
kich czterech konkurencji ztoycię- ski katowickiego Bąildonu wywal
ani Związkowca, ani Pafawagu, ani można. AZS i YMCA z Wrocławia ka" i ..Julii" zakończyło się zwycię żył Proszin, zdobywając tym sa— czył w ub. roku awans do II ligi
stwem Górnika 9:7. Najlepsze walki
„Jedności“.
piłkarskiej i został zaliczony do
W tym momencie wpada na salę grały poniżej swego poziomu i wy stoczyli: Dominiak z Gołasiem oraz mym mistrzostwo Republiki na rok grupy południowej.
bieżący.
Michalak z Durą.
kliku wałbrzyskich „murzynów". padły blado.
Skład jedenastki Baildonu nie
• Po dokooptowaniu przez Walne Dokończono róumiez zawody w
Chłopcy wprost z kopalni biegną na
Wynik; techniczne są następują Zebranie PZPN Pafawagu (Wrocław) jeździe szybkiej dla kobiet. W obu wiele będzie różnił sie od zestawie
trening. Zanim włożą pantofle gimna
do
II
ligi
krążą
wiadomości,
jakoby
styczne 1 szorty, wpadają do umy ce: YMCA — Nysa 31:26 (11:19),
konkurencjach, , tj. w nia zeszłorocznego. Opierał się bę
najlepsi gracze Wałbrzycha, Stoły i pozostałych
walni: skąd dobiega do nas zdrowy,
biegach na 1000 i 5000 m triumfo dzie na Szybie w bramce. Trąpee i
nosili się z zamiarem opuszcze wała
wesoły śmiech.
AZS — YMCA 27:25 (12:13), Nysa Syk.
Holszczewnikowa. która na Kowaczu na obronie. Pohlu. Kucznia swych klubów i zasilenia wro
— Czy nie za ostry trening dla lu
1000 m uzyskała czas 1:44,9, pod mienze i Cichym w pomocy oraz
cławskiego Pafawagu.
dzi, którzy przychodzą tutaj przecież — AZS 24:23 (11:15).
• Towarzyskie zawody ping-pon- czas gdy 5000 m przejechała w Szymurze. Krężlu. Waji (nabytek
wprost z ciężkiej pracy? —
Mistrzem okręgu został AZS gowe Związkowiec" — ..Krister" 10:26,5. Drugie miejsce zajęła znana z Cracovii). Łochu i Marszalu, (z
— Już dziś mogę wyprowadzić chło
zakończyły
się zwycięstwem ..Związ łtfżwiarka radtńeckn Żukowa ze Sietnianowiczamłd). Poza tym po
paków na boisko V zapewniam, te za Wrocław mając minimalnie lep
grają w tym samym tempie pełne 90 szy stosunek koszów (50 :49) od kowca" 7:2.
Swierdłowska. Tytuł mistrzyni Re zatwierdzeniu przez władze piłkar
minut — mówi kierownik ośrodka.
publiki w klasyfikacji ogólnej zdo skie zobaczymy w barwach klubu
Koniec treningu. Rozmawiamy o YMCA Wrocław (56:55) i Nysy
Gwardia
Zymłę (Śląsk Świętochłowice) i
była Holszczewnikowa.
przemianach, jakie nastąpiły w spor Kłodzko (52:54).
Drużynowo w jeździe szybkiej na Bańczyka (Kon. Eminencja). Mając
cie polskim. Wszyscy chłopcy rozu
bogate rezerwy, a przede wszyst
mieją ich sens. Nie martwią się tern,
mistrzem w tenisie stołowym pierwszym miejscu uplasowała się kim
utalentowanych juniorów Bailże nie będzie-miejsca dla wszystkich
reprezentacja Moskwy, przed Le
Z Wałbrzycha
I
don będzie groźnym przeciwnikiem
w pierwszej jedenastce. Ważniejsze,
ningradem.
Wrocław (Ost). Drużynowe mi
że będzie najsilniejsza w okręgu dru
Jazda figurowa przyniosła tytuły I dla każdego.
żyna ich Zrzeszenia. Młodzież chce się WAŁBRZYCH (Str). Zarząd Miej strzostwa Dolnego Śląska w ping- mistrzów następującym zawodni
wyżywać w koszulkach reprezentacyj ski w Wałbrzychu przeznaczył na pongu zgromadziły na starcie dru kom: w konkurencji męskiej — Or
ZABRZE. Przy współudziale de
nyoh kół kopalnianych i w meczach przebudowę stadionu na Nowym
juniorów.
Mieście 3 mil. zł. Z sumy tej część żyny: Gwiazdę, ŻKS i CPN z Wro łowowi (Leningrad), w konkurencji legatów Huty Zabrze. Naprzodu i
Przyglądamy się planom podokręgu, zostanie wydatkowana na przebudo cławia. Lustrzankę z Wałbrzycha, kobiecej — Mikołajowie, w jeździć Bilbo-hut odbyło sie w Zabrzu ze
w których jedenastka wybrana z 4 wę bieżni. oparkanienic stadionu, Zapłon z Jeleniej Góry, Wolność parami — Granatkinie i Tołmacze- branie, na którym postanowiono
skomasować trzy istniejące na tym
najsilniejszych klubów będzie miała naprawę schodów oraz budowę pro z Bielawy i Dziewiarza z Legni wowi (Moskwa).
możność wykazania swojej wyższości wizorycznej małej trybuny. Pozo
W klasyfikacji drużynowej jazdą terenie kluby Metalowców i stwo
w spotkaniach z najsilniejszymi prze stała część zużyta zostanie do grun cy.
figurową wygrała również repre rzyć ZS Metal Zabrze. Zebrant po
ciwnikami krajowymi i w meczach z townego przebudowania i zdrenowa
wysłuchaniu przedstawiciela Cen
Po zaciętych walkach mistrzo zentacja Moskwy.
drużynami czeskimi, które są już za nia boiska piłkarskiego.
® Z Moskwy wyjechała do Bu tralnego Zw. Zaw. Metalowców ob.
kontraktowane.
I W ub. tygodniu powstała w Wał stwo zdobyła wrocławska Gwiaz
brzychu Rada Kultury Fizycznej i da, a o drugie miejsce walczą z dapesztu drużyna szachistów ra Sarnowskiego i żywsi dyskusji pojednogłośną uchwałę o poSportu. Przewodniczącym został Kor
AZS Wrocław
szansami CPN i ŻKS. dzieckich. która weźmie udział w wzięli
czyński. sekretarzem Grzywocz. człon równymi
stolicy Węgier w międzynarodo łączeniu się.
Z
drużyn
prowincjonalnych
za

mistrzem Dolnego Śląska
kami zarządu: Czapski Wiśniowski,
ZS Metal Zabrze posiadało bęwym meczu szachowym. Moskwa —
Pietrzykowski, Szczerbicki, Bugaj ew- wiodła Lustrzanka.
dzlie 9 sekcji i obok Górnika w ZaBudapeszt.
ski, Szymonek i Siemoniak.
«/ jkoszyiiÓH-ce
W decydującym meczu z Za
brzu
będzie jednym z największych
9 Przygotowując sie do nadcho
WROCŁAW. W dniach 26 ,i 27 # Na terenie Wałbrzycha powstało płonem 13-letni Piętka wygrał z dzącego sezonu, czołowe radzieckie klubów aporto wvoh Slaska OpolZrzeszenie Sportowe , Związ
ekiego.
II. na sali Ośrodka K. F. we Wroc nowe
kowiec“ Wałbrzych, które skupia doskonałym zawodnikiem Szyce- drużyny piłkarskie wyjechały na
Skład nowego zarządu praedstalawin rozegrano ostatnie spotka członków Pocztowca, Drukarza. ZMP rem (Wałbrzych) 2:1.
południe ZSRR, gdzie będą treno wia
się nastepujaico: Prezes KJaczwały, aż do rozpoczęcia sezonu.
nie o ¡mistrzostwo okręgu w piłce Jedność i Błyskawicy.
wiceprezes Leskiewicz,
marski,
Pierwsze
tegoroczne
mecze
piłkar

Zebrani® „Ogniwo“
koszykowej i prawo udziału w roz # Znany na terenie Wałbrzycha
Wesołowski,
sekretarzem został
skie
o
mistrzostwo
ZSRR
odbędą
działacz
sportowy
C
Ą
zapsk4
pełni
grywkach o wejście do Ligi. Gry oprócz funkcji sekretarza WG i D
skarbnikiem Venal ar. (ik)
się
w
połowie
kwietnia.
WROCŁAW.
(Ost.)
Walne
zgromadzę
były wyrównane ale stały na dość funkcję referenta prasowego przy nie członków Samorządowca (daw • W Moskwie. Kufbyszewie,
niej IKS) WITZ-u i Nurtu, postanowiło Swierdłowsku i innych miastach
RYBNIK. Fuzja klubów sporto
definitywnie połączyć się w nowym Związku Radzieckiego odbyły się wych ligowego Rymere i Błyska
zrzeszeniu sportowym Ogniwo. Ze zawody narciarskie 0 mistrzostwo wicy Radlin stała sie faktem do
Opis
ćwiczeń
gimnastycznych
dla
kobiet brani powitali żywiołową owacją miast. Narciarze Moskwy rozegrali
konanym. przy czym na zebranuau
przedstawicieli WKPZPR ob. Moczul
skiego, delegatów OKZZ 1 działaczy tzw. dwubój — konkurs, obejmują odbytym 4 marca br. w Rybniku
łączących się klubów. Prezesem ZS cy bieg na 18 km : skoki. Program powzięto uchwałę na mocy którei
Ogniwo Wrocław został W. Deka, wi zawierał również slalom i konkurs nowy klub będzie nosił nazwę ZS
ceprezesami: Pomohaezy i Garstka, skoków. Mistrzem Moskwy w dwu Metal. Nowe zrzeszenie sportowe
sekretarzem Denko, członkami zarzą
na mik 1949
Litemin (CDKA). uzy Górnik będzie skupiać w swoich
du: Głoba, Krupiński 1 Borsuk, kie boju został
łącznie 429,4 plot.
szeregach następujące sekcje: pił
5. wyprost do wykroku lewą i .pląs rownikami sekcji, których jest ogółem skując
W skokach najlepszym był Ku- ki nożnej, boksu, ping-ponga, szer
Poniżej podajemy dalszy ciąg ob (Wiązkowych ćwiczeń gim
posuwisty lewą (lewa, prawa, lewa) 14 — zostali: Baryłko, Grabski, Hara driaszow
(Spartak). Slalom kobiet mierki, gier sportowych, gimna
Pasławski,
Stesłowicz,
ramiona w tył i w przód równocze symowicz,
nastycznych ną rok 1949 dla członków klubów Polskiego Zuńąz
śnie z drugim wykrokiem lewej no Heppe, Ziemba, Traczewski, Kłap tocz, iwygrała 18-letnia zawodniczka Dy styki i lekkoatletyczna.
ku Gimnastycznego. Tym razem są to ćwiczenia dla kobiet sto
gi, wykrok prawą, lewa w zakroku Szot, Arba. Stolarski, Terlikowski 1 namo — Sidorowa.
Nowy zarząd klubu został wy
pnia średniego' kl. II.
na palcach, ramiona w tył I lukiem Tomasik. Najsilniejszymi sekcjami bę
O mistrzostwo Swierdłowska wal brany w następuj ącym składzie:
przednim w górę, skłonem w przód dą. bezsprzecznie: bokserska (n Liga) ożyło
Prętaea
han. Zyzak, prez. dyr. Go
przeszło
700
narciarzy.
Na
ró

i. Ćwiczenia wolne
lewą na palee, ramiona w bok wy dochwyt za kładkę i odbiciem naprze piłkarska, pływacka, hokejowa i ping
wni ze starymi rutyniarzami — mi dula ora® wiceprezesowie Semibok
trzymaj i pochyl tułów w prawo, miannóż zeskok zawrotny powyż. pół pongowa.
I. 1. Ramiona w przód, ręce lekko 2.—3. przerzut bokiem w lewo do po przysiad, ramiona w bok i postawa Nowy zarząd zobowiązał się do pra strzami ZSRR w zawodach uczest i Pukowi ec. Sekretarzem zastał
cy nad rozszerzeniem działalności niczyli młodzi narciarze miejsco Smółka, skarbnikiem Gałuszka, go
Zwinięte; 2. ramiona w dół I w bok. stawy z ramionami w bok; 4. ramio
wszystkich sekcji wszerz i zwrócenia wych klubów. W przeciwieństwie spodarzem Bolek oraz kierowni
promień; 3. ramiona w dół z lekkim na w dół, postawa zasadnicza. (3.—).p
baczniejszej
uwagi na lekkoatletykę,
uderzeniem rękami zwiniętymi o
pływanie, narciarstwo i gry sportowe. do Moskwy, gdzie panowała odwilż kiem sekcji piłkarskiej Gruner.
uda; 4. ramiona w górę, lukiem bo 2. Ćwiczenia na röwnowaZni
Ogniwo, obok Związkowca i Pafa- zawody w Swierdłowsku odbywały
cznym. z lekkim uderzeniem rekami
(wys. 110 cm)
CHORZÓW, (k) Chorzowski AKS,
wagu będzie najsilniejszym klubem się w warunkach ciężkich, przy
zwiniętymi o siebie nad głową.
1.
Z
postawy
pobok
dochwyt
na
Ziem Zachodnich.
II. 1. Ramiona w dół lukiem bocz kładkę: wyskok do podporu przodem
temperaturze —20 stopni. W ta- który w ub. roku w rozrywkach o
nym i wykrok prawą na palce do we —
mistrzostwo ekstrakt piłkarskiej
wznos prawej nogi w bok i opar
wnątrz; 2. półobrotu w lewo na pal
uplasował siie na czwartym miejo kładkę — ze zwrotem w lewo
cach, ramiona w górę lukiem bocz cie
przejście
do
podporu
leżąc
jednonóż
ecu w tabeli ;przyigoitowufle się sta
nym i w bok lukiem do wewnątrz, i zamachem wznos lewej nogi w tył
rannie do naddhodzacel batalii li
grzbiet, ręce otwarte; 3.—4. powoli — wykrok lewą do klęku na prawym
gowej. Chcąc nadrobić braki kon
przysiad — kolana złączone — ramio kolanie, ramiona w bok (0,5) pkt.
na w dół. zakończenie przysiadu na
dycyjne spowodowane przerwa zi
leży wykonać dociśnięciem uda do
3. Ćwiczenia na poręczach
mową, nowowybrane kierownictwo
podudzia i natychmiastowym odbi
Z postawy pobok w środku porę
sekcji piłkarskiej uchwaliło urzą
ciem do lekkiego uniesienia ku gó
czy, dochwyt podchwytem: wymyk
dzić obóz kondycyjny, na który zo
w
boksie
przy
udziale
20
zawodni

rze z odchyleniem ramion na zew
przodem do podporu leżąc pobok Praca „Związkewca“ ków.
stanie wysłanych 18 zawodników,
nątrz.
(2,—) przemach okroczny lewą do
W pierwszym dniu rozgrywek uzy trener, masażysta i kierownik. Om. 1. Pogłębienie przysiadu 1 pow
środka 1 przemach odwrotny lewą z
skano
W
poszczególnych
wagach
na

KRAKOW.
Na
zebraniu
organi

ten zorganizowany zostanie w
stanie. ramiona lekkim okrążeniem
ćwierćobrotem w prawo do siadu w
wyniki: w piórkowej — Pi bóz
w tył do wewnątrz, z równoczesnym
poprzek na lewym udzie, chwyt za zacyjnym ZS „Związkowiec“ se stępujące(Groble)
pokonał Góreckiego Szczyrku na przeciąg 14 dni i bę
powstaniem, przenieś w przód; 2.
sobą (0,5). zsiad odwrotny do środka, kretarz generalny ob. Boski za szczek
dzie
miał za zadanie lak -najdo
w lekkiej — Romek (Gar
skłon w dół. ręce oprzej o podstawę; 2. Wyprost lewej nogi w przód, w tylnym zamachu wyskok do pod znajomił zebranych delegatów (Cracovia);
barnia) wygrał z Rajcą (Korona), a kładniejsze przygotowanie druży
3. przysiad podparty — zaznaczyć — skłon w tył. ramiona w dół łufciem poru leżąc przodem w rozkroku (1.—)
Kotnick i (Wawel) pokonał Barana ny. — Jak sie dowiadujemy — wy
kolana złączone i przewrót w przód przednim w górę (0,5): wyprost, ugnlj odepchnięcie tułowia w tył do opar klubów, należących do tego zrze (Cracovia);
w średniej — Woja (Ko
do Szczyrku stoi jednak pod
4 powstań, ramiona w bok.
lewą nogę do klęku jednonóż. ramio cia na ramionach, leżenie lukiem roz szenia sportowego z regulaminem rona) pokonał przez k. o. w II run jazd
krocznle — złączenie nóg zamach w kół sportowych oraz statutem ra dzie Dzióbę (Wawel), a Matula (Wi makiem zapytanie., gdyż kierow
na
w
tył
tukiem
przednim
i
ramiona
IV. L—4. Jak takt II. i.—4. tylko w przód (0,5); powstań do uniku pra przód do podporu przewrotnego 1
nictwo sekcji ma poważne trud
wygrał nlezasłużenle na punkty ności
Wykrok dó wewnątrz na palce lewą. wą, ramiona w dół 1 w bok — opad wsiad odwrotny na lewą żerdź na pra mowym klubów. Województwo sła)
z uzyskaniem urlopów dla
Rapaczem (Cracovia).
V. 1.—4. Jak takt HI. 1.—4. (2.—) do wagi na lewej nodze z ramionami wym udzie (2,—) zsiad do środka, od krakowskie posiadać będzie 15 kół z Przewidziane
poszczególnych zawodników.
na
sobotę,
5
hm.,
pkt.
mach
do
oparcia
na
Ramionach,
pod

ir bok (1.5).
W tegorocznych zmaganiach li
zostały odwołane, po
VL I. Dużym wykrokiem lewą klęk
pór przewrotny i wsiad odwrotny na sportowych ZS „Związkowiec“, dalsze walki
T jak podaliśmy wyżej — gowych skład AKS nie ulegnie
prawą żerdź na lewym udzie (2,5) podczas gdy w całej Polsce pow nieważ
na prawym kolanie, ramiona w dół
zgłosiło
się
tylko
20
uczestników.
większym
zmianom. Nowym jedy
ćwierćobrotu w lewo do podporu le stanie 200.
i w przód; 2. ramiona w przód, to
Spotkania finałowe rozegrano w nie nie nabytkiem ma być Janik z Po
żąc przodem, pobok — przemach ro
kiem okrężnym w górę 1 w tył; 3.
dzielę
wieczorem.
Każde koło otrzyma subwencję
kroczny prawą do środka 1 przemach
goni katowickiej, który trenuje
skłon w tył. ramiona w górą na zew
@ Zebranie sekcji lekkoatletycznej już
okroczny prawą z trzyczwartymobro w wysokości 115 tys. zł. Ilość mi Gwardii
nątrz, dłonie w przód; 4. wytrzymaj.
w barwach AKS i wyjeżdża
odbędzie się we
tu w lewo z dochwytem lewą na bliż nimalna członków koła musi wy wtorek, 8—bmWisły
VII. 1. Wyprost, ramiona w dół i w
o godz. 20,
“ w lokalu również na wspomniany obóz. Poza
szą żerdź, do zeskoku, półprzysiad,
bok ze skrętem tułowia w lewo, ręce
ul. Retoryka 1.
tym zobaczymy znane twarze. Grać
prawe ramię w bok i postawa (1.5) p. nosić 25 osób, maksymalna — 250. przy
lekko zwinięte, promień; 2. skręt tu
• Podstawowy kurs instruktorski będą: Mrugała. Hajduk, Durniok,
2.
łowia w prawo, ramiona w bok lu
Kraków, jako duży ośrodek spor piłki
nożnej
rozpoczyna
się
w
ponieWieczorek, Pechaba,
kiem dolnym, promień; 3. odkręt w 3. wyprost do wykroku prawą 1
«. Ćwiczenia na kołkach
posiadać będzie 3 trenerów działek, 7, bm. o godz. 18 w lokalu Karmański,
Gajdzik, Piec II. Rzepczyk, Janlewo powstań i przystaw prawą no pląs posuwisty prawą (prawa, lewa, Z postawy .pod kółkami, dochwyt za towy
KOZPN,
Basztowa
6.
Kandydaci,
któ

piłki
nożnej,
jednego
instruktora
gę, ramiona w przód; 4. ramiona w prawa) — ramiona w tył i w przód kółka: rozbieg w przód i wtył odbi
rzy nadesłali swe zgłoszenie, winni dude (po odwieszeniu). Cholewa,
dół 1 w bok.
równocześnie z drugim wy krokiem ciem naprzemlannóż — zamach w WF i instruktora sportowego.
stawić się we wskazanym terminie Muskała. Spodzieja. Pytel, Barań
VIII. 1.-4. Jak takt VI. L—4. tylko prawej nogi — półobrotu w lewo na przód, i w tył odbiciem naiprzemian(St)
ski. Kulig i Kalus.
Nowością jest stworzenie przy pod podanym adresem.
klęk na lewym kolanie.
palcach obu nóg do zakroku prawą nóż (1,—) zamach w przód odbiciem
IX. i.—4. jak takt VII. 1.—4. (2,—). na palce, ramiona w przód przenosi naprzemlannóż 1 półobrotu w lewo — zarządach klubów Wydziałów
X. 1. W lewo zwrot, prawa w za- my kolejno lukiem dolnym (lewe ra odbiciem naprzemlannóż w przednim Wyszkoleniowych
składających
kroku ne palcach, ramiona wytrzy mię przy pierwszym ćwieróobrocie, zamachu, półobrotu w prawo (1,5) od
maj; 2. unik prawą, ramiona w dół prawe ramię przy drugim ćwierćo-bro biciem naprzemlannóż w przednim się z kierowników poszczególnych
1 w górę; 3.—4. opad do wagi na le cle) wykrok prawą na palce, skłon w zamachu zwis przerzutny, zamach w sekcji. Organ wykonawczy zarzą
wej nodze lekko ugiętej, ramiona w tył na lewej nodze ugiętej, ramiona tył 1 w przód w zwisie przerzutnym du będzie stanowić prezydium zło
górę wytrzymaj.
(2,5) w przednim zamachu zwis prze żonę z prezesa, wiceprezesa j se
w górę (2,—).
XI. 1.—4. Wagę wytrzymaj, powo.i
wrotny i podanytkiem zamach — w kretarza.
ramiona w bok.
tylnym zamachu ugięcie ramion — za
4- Z powodu nie przybycia do Opo absolwent kursu trenerskiego PZPN
XII. 1. Wyprost 1 wykrok równo
mach w przód w zwisie o ramionach
Zgodnie z wytycznymi OKZZ la drużyny pięściarskiej Lechii Mysło w Katowicach, objął funkcję trenera
ważny prawą, ramiona w dół i w
ugiętych (3,—) w przednim zamachu w klubach dużą uwagę będzie się Wice na mecz o mistrzostwo kl. B SI. drużyny piłkarskiej Pogoń Prudnik.
przód; 2. ramiona w tył 3. ramiona w
wyprost ramion 1 odbiciem na prze
OZB z Le opoli ą opole, «olejarze o- PAPIERNIK GŁUCHOŁAZY — PO
przód; 4. w lewo zwrot na palcach,
miano óż zamach w tył — zamach w poświęcało pracy świetlicowej i polscy zdobyli punkty w. o.
ramiona w bok, lewe ramię lukiem
GOŃ PRUDNIK 3:2 (2:2)
przód odbiciem naprzemlannóż, pół kulturalno - oświatowej. Kluby 4- Opolska Odra zgłosiła swoją sek
dolnym.
GŁUCHOŁAZY. Na otwarcie sezo
obrotu w lewo — zamach w przód od
do PZLT.
XIII. 1. Ramiona w dół i w przód;
nu piłkarskiego Papiernik (Głuchoła
biciem naprzemlannóż 1 półobrotu w należące do ZS „Związkowiec“ cję4- tenisową
Do
zarządu
B2JK.S
Odra
Opole
3. ramiona w dół i w bok; 3. wyskok
prawo i zeskok w tył. półprzyslad, r* stanowić będą, jednostkę organi dokooptowano Kozłowską Irenę po zy) zaprosił A kl. Pogoń Prudnik, któ
w górę z wymachem ramion w górę,
mlona w bok 1 postawa (2.—).
zacyjną tego zrzeszenia, przy po wierzając jej ogólne kierownictwo ra natrafiła na silny opór miejsco
3.
w lor' - wygięcie tułowia; 4. doskofc.
wych przegrywając 2:3 (2:2). Pogoń
żeńskich.
siadaniu władzy samodzielnej na sekcji
rami' .-.i w dół 1 w bok.
4. wyprost I słkłon w dół z przeno5. PRZESKOK PRZEZ KONIA
4- B. zawodnik lekkoatletyczny zawiodła, grając niżej poziomu. Fa
XIV. i. Wykrokiem lewej 1 wyma- sem ramion w tył, lewa noga w dal (wys. konia 150 om. odskocznia sprę mocy statutu i regulaminu.
talna pogoda wpłynęła ujemnie na
Odry
Opole
Kwiatkowski
objął
kie

ehem prawej nogi w przód podskok szym Ciągu ugięta — wyprost i prze
żynowa).
rownictwo sekcji lekkoatletycznej przebieg zawodów. Sędzia dobry.
na lewej z półobrotem w lewo, ramio niesienie ciężaru ciała na prawą nogę Z rozbiegu odbiciem obu nóż, do
Opole:
A Popularny na terenie Myślenic Lwowlanki
na w dół; 2. zakrok na prawą 1 pod do uniku lewą, ramiona w przód
chwyt za łęki, przeskok zawrotny w
4- Podokręg OOZPN Prudnik
skok na prawej nodze, lewa noga u- bok — opad do wagi na prawej no lewo 1 przeskok zawrotny w prawo. KS DaJin zgłosił ostatnio swój akces zorganizował
NOWY WKORD PŁYWACKI
w dniach 1 do T
gieta w przód; 3. wykrok lewą i pod dze 7. ramionami w bok (Z,—),
Każdy przeskok ocenia się 0,8 pkt., do Zrzeszenia Sportowego „Związko marca tygodniowy skoszarowany kurs AMSTERDAM. Holender Bont usta
skok na lewej nodze, wznos prawej
w wyniku obu skoków, zapisuje się wiec“. Obecnie więc nowa nazwa dla kandydatów na przodowników nowił nowy rekord Świata w pływa
klubu brzmi: Związkowiec — Dalin.
nogi w tył; 4. przystaw prawą nogęŚrednią.
(J- r•)
W kursie brało udział niu st. klasycznym, przebywając 200
A Walne zebranie KS Chełmek, piłkarskich.
ramiona w bok. (3,—).
po jednym uczestniku z każdego klu m w 2:41,9 min. Pływacki Związek
XV. 1.—4. Jak takt X. L—4. tylko w
które
odbyło
się
2
marca
br.
jedno

OŁOMUNIEC. Reprezentacyjna »ru
bu z. terenu Podokregu, a kierowni Duński wystąpił o uznanie tego re
uchwaliło przystąpienie do
-1- kiem
Prawo zwrot.
kursu był nowoza angażowa kordu do FINA. Jak wiadomo Mię
tyna Mara« uległa w meczu hoke głośnie
..Zwlązkowca
“
,
zmieniając
nazwę
na
XVI. 1.-4. jak takt XT. 1.—4.
jowym drużynie Kanady 1:9, dla któ związkowiec — Chełmek.
ny trener Langer.
dzynarodowa Federacja Pływacka pro
(s)
XVII. 1.—4. jak takt XII. 1.—4.
4Kierownictwo
sekcji piłki nożnej wadzi obecnie osobne listy dla rekor
rej
bramki
zdobyli
:
Dimock
3,
3.
XVIII 1.-4. jak takt XIII. 1.—4.
*
*
*
dów, uzyskanych stylem klasycznym
Pogoni
Prudnik
objął
Kowalski
Jan
Russel
2,
Kowich,
Monroe,
Hasley
i
, XIX. 1.—4. jak takt xIV. 1.—4. tyl
oraz uzyskanych stylem motylko
Hllson. Dla Moraw bramkę strzelił • W piątek. 4 marca, rozpoczęły się b. działacz lwowskiej Pogoni.
ko wykrok prawą.
mistrzostwa
indywidualne
Krakowa
wym.^
4Reemigrant
z
Francji
—
Langer.
Bertl.
Sędziował
Moore
i
Tihlarz.
XX f. Roz,krok prawa do rozkroku ■
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Wzdłeit

Zbigoiew
Grotowski
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Wrażenia

i migawki

Mistrz Europy, Węgier Bogacs gratuluje zwycięstwa naszemu ręprezentantowi. Matloehowi
Foto Ag. II. API

imprez sportowych niejednokrotnie
szwankowała.
Niedziela 27 lutego wykazała, że
Dolny Śląsk posiada wyrobioną
sportowo publiczność. Toteż nalej
my nadzieję, że w kalendarzykach
spotkań międzypaństwowych, Wroc
ław będzie brany coraz częściej pod
rozwagę. Nieszczęsne perypetie z
odwoływanymi kilkakrotnie zawo
dami, jak to było w ubiegłym se
zonie, gdy na afiszach trzeba chyba
było drukować: „Słowo honoru, że
Włosi przyjadą“, — należą dziś do
bezpowrotnej przeszłości.
Wrocław, mający obszerne hote
le, parkingi, garaże, lokale gastro
nomiczne — nadaje się doskonale
dla organizowania wielkich imprez
sportowych w skali międzynarodo
wej. Węgrzy, którzy po raz pierw
szy odwiedzili Wrocław.— byli zdu
mieni rozmachem jego odbudowy,
tempem życia ha ruinach. Do tego
miasta, które jest obok Warszawy,
najlepszym sprawdzianem polskiej
energii twórczej — trzeba sprowa
dzać jaknajwięcej drużyn zagranicz
nych, dziennikarzy, gości z zagra
nicy.
Bo każdy mecz tu rozegrany — to
zwycięstwo Wrocławia.
Zbigniew Grotowski

9 Dobry bramkarz piłkarski
Chromik z Rymera (Rybnik) zwró
cił s>ę do macierzystego klubu g
prośbą o udzielenie zwolnienia,
gdyż zamierza powrócić do Con
corda Knurów.
@ Lecha (Mysłowice) wycofała
się z dalszych rozgrywek o puchar
przechodni prez. h. Sl. O. Z. B.
H. Sadłowskiego.
# Obrońca Rymera, Franke, za
względu na wiek postanowił wyco
fać się z czynnego życiu sporto
wego.
Zespół koszykówki Pomorzanina z Torunia po raz drugi walczył juz
9 Na. skutek niestawienia się Si
w Katowicach o miejsce w lidze koszykowej
ły Bytom i Zrywu III do ostatnich
spotkań o drużynowe mistrzostwo
Śląska ki. B Sl. OZB postanowił
zgodnie z uchwałą na. sejmiku wy
eliminować wymienione zespoły z
dalszych rozgrywek.
9 Po przeprowadzonym remon
cie krytej pływalni w Siemiano
wicach, została ona oddana do użytku publicznego.
9 4 bm. nastąpiła fuzja klubów
Kop. Eminencja z Kop. Kleofas w
Katowicach. Nowa nazwa klubu
brżmi Górnik Załęże-Dąb.
9 Bracia Musialscy z sekcji bok
serskiej ZZK Katowice po zakoń
czeniu rozgrywek o drużynowe mi.
strzostwo Śląska, kl. B powrócą do
macierzystego klubu myslowickiej
Lechii.

Kongresu Intelektualistów, kiedy to
wybito kilka szyb w Hali Ludowej.
Tym razem tłumy publiczności
rozpływały się spokojnie i planowo
po gigantycznej hali, zapełniając
amfiteatr, balkony, parter — i sce
nę.
Dwóch młodych poruczników, nie
PRAGA. W zawodach pływackich
zmiernie popularnych we Wrocła
o wielką nagrodę Pragi, jakie odbyły
wiu — Marciniak i GorzkowSki
się na krytym basenie „Axa“ w Pra
Drużyna koszykówki warszawskiej YMCA, biorąca udział w półfina dze, pierwsze miejsce w pływaniu na
regulowali ten ruch kilku skinię
400 m dow. zajął Bartusek (S'Okol
łowych rozgrywkach o mistrzostwo Polski.
ciami. Gdy tworzył się zator — dwa,
„Sparta“ Praga), osiągając czas 5.16,7
Fot. Cz. Datka
trzy słowa rzucane w tłum, kilka
min.
celowych rozkazów sprawiały, że
natychmiast zator zostawał usunięty.
Młoda publiczność Wrocławia zda
wała egzamin. Jest to publiczność Jan Hotter
buł
yfí;
Okupacyjny
entuzjastyczna, zapalna, lecz mają
-8
ca ' już pełny posłuch dla właści
„KOZPN" (XIII)
wych autorytetów. Oto po spotka
niu z zawodnikiem Budaiem, które
mu najsłuszniej należało się zwycię
Sfory p>t utyfotadów Wł.
stwo — podniosły się tu i ówdzie
gwizdy.
Od kilku tygodni drukujemy
w Oświęcimiu. Michalik, szanek, Hoffmann. Majcher, Z. Wa „biuletyn“ sportowy', który mimo
Wtedy Sztamm wszedł na ring i1
wspomnienia o Sporcie polskim w zmarły
Pryk. Stuss, St. Wójcik, cła wek, Józef Mytnik i Kielar (p o wiecznych pokpiwań z prelegenta
okresie okupacji w opowiadaniu Mytnik,
począł manifestacyjnie bić brawo na
Wodka)
z red. Chruścińskim i St. 7) — wybrali zarząd w składzie: St. cieszył się jednak u nas wielką po
znanego
piłkarza
krakowskiej
Wi

znak, że całkowicie aprobuje de
sły, Władysława Giergiela, opraco Jesionką jako jego przewodniczący Jesionka (przew.). Wodka (sakr.), pularnością. Uczył sie nieźle, dopó
cyzję przyznającą zwycięstwo Wę
wane przez mgr Jana Rottera. mi. „Kością niezgody“ były zazwy Bill (skarbnik) i Milusiński (kiero ki pewnego razu (było to w 5 kla
growi. Na sali natychmiast Zapadła
sie) nie wyprowadziła go z równo
Forma tych opowiadań ujęta jest czaj kary, sypiące sie na zawodni wnik obsady).
cisza, a potym zerwały się brawa
w cykl wykładów, przeznaczonych ków. a nawet i na kierowników
W toku mistrzostw władze tego wagi nasza profesorka. Ośmieliła
dla kibica, który w znajomości drużyn. Wzorując sie na karom! e- „KOZPN-u“
przeżywały
liczne się głośno zauważyć, że poniedział
dla zwycięzcy.
dziejów naszego sportu posiada rau PZPN-u. dostosowanym do ów „przesilenia gabinetowe“, w wyni kowe lekcja polskiego stanótyfeo
lukę za okres okupacyjny. Gler- czesnych warunków, ukarano np. ku których na miejsce Kwaśniew nie uadnje sie na opracowywanie,
Hala Ludowa, w której widnieje
giel prowadził dokładną statysty w II Mistrzostwach Krakowa — na skiego dokooptowano Bergera (Nad wyników sportowych. Jasiu, które
kę pracy sportowej piłkarzy w la. ogólną liczbę 323 zawodników i kie
olbrzymi ażurowy Orzeł Biały, a
właśnie nie zgadzał się stosu
Uch wojny. W swych „wykła równików — trzydziestu: pięciu żaś wiślan).. zaś Więncek (Dabski) za mu
cztery emblematy przypominają ö
dach" podaje ón wiele interesują wykluczono całkowicie. Karano, ich stąpił Wiatr«, który „podał się do nek bramek, wstał z ławki..powieczterech podstawowych reformach
cych szczegółów z życia naszych za niesiportowe zachowanie się i dymisji z powodu, złego stanu zdro daiał kilka drażliwych słów w gwa
driiżyń, graczy, a takie k' ibiców.
rze Ludwinową, podkreślił je odpo
Polski Ludowej — stała się placów
wia“.
obrazę sędziego (takich ..ananasów"
— To taka Choroba dyplomaty wiednim gestem i — z nieodpowie
ką umasowienia sportu i wielką ba
było
18),
za
grę
brutalna
i
niebez

dnim zachowaniem ..wyleciał“ ze
zą dla międzynarodowych imprez
— Nadszedł — sprawdził w swym pieczną (11). a . zdarzył się nawet i czna— zauważył kibic.
kalendarzyku wykładowca — lipiec teki wypadek, że musiano zastoso — Tak, a u Wiatra polegała głó szkoły. Wylądował teraz już na
sportowych.
stałe na swojej ukochanej „Gar
......_ wać sankcje za działanie na szkodę wnie na zaślepieniu klubowym.
Stadion im. Generała Świerczew 1943, Powodzenie imprez na boisbarni“, gdzie dvri Kuczalski wystaskiego i Hala Ludowa muszą być w teach dzielnicowych oraz zmniejszę Sportu polskiego.
— Cóż się dziwić — wtrąciłem rał mu się o płatne zajęcie.
się sportowych „zainteresowań“
przyszłości lepiej wykorzystane niż nie
Do
nieco
przyjemniejszych,
ale
— kiedy Jasiu chyba jeszcze przed
Odtąd Jasiu oddał całv swój czas
okupanta, wywołane jego coraz in
w czasie WZO, gdy organizacja tensywniejszym ..odrywaniem się żmudnych funkcji należało przeli przyjściem na świat uzyskał „przy na użytek Garbarni, będąc zwłasz
czanie
dochodu
z
meczów
(ze
rok
dział
“
do
Garbarni.
Jego
charakte

cza za oikuipacjl istnym . .zarządem“
od nieprzyjaciela“, umożliwiły zor 1941 zebrano niemal 14 tys. zł) i
ganizowanie III Mistrzostw Krako rozdział ich między kluby. Komi rystyczna wiotka i wprost óńtyapor klubu. Na Garbarni także zakoń
wa. Liczba klubów czynnych pod tet czuwał także i nad dobrem po towa postać 'znana była na wszyst czył swój żywot, gdy — zmęczony
ZZK
Poznań
kich boiskach Krakowa, a przed przeżyciami finału o puchar K. O.
ówczas né terenie Krakowa wżrózawodników, przewi wojenny KOZPN. KOZPR i cała Z. P. N„ w którym Garbarze z tru
sia do 36, pierwotnie jednak swój szczególnych
dując
w
regulaminie
że
w
razie
krakowska prasa sportowa miewa dem pokonali Crácóvie 4:2 — usnął
udział w rozgrywkach zadeklarowa
nieszczęśliwego wypadku każdy ze ły z tym nieopanowanym entuzja na boisku i dostał porażenia sło
to tylko 16 zespołów.
spół
wyasygnuje
na
rzecz
poszko

stą Garbarni rozliczne konflikty, necznego. Wtedy toi w maju 1945 r.,
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pytamy p. Zachciała. — Zagrają tą wszystkie drużyny, wygrywać roli. Bo niech pan sobie nie wyo obstalować. A idź pan dzisiaj do gowców — a także i krakowskich czeń. protestów, wyjaśnień i spro
braża, że. podziemny KOZPN miał Wolnego (tylko nie do tego, co ma klubów A i B klasy. Niemniej „ob stowań. Za okupacji jedynym od
prawie wszyscy, którzy wytrwale spotkania.
Dziękujemy za informację życząc do dyspozycji takie bezwzględne restaurację i prezesuje Groblom), kuty“ był również w piłce ręcznej, biorcą „not Wiatrowych" mógł być
walczyli do końce minionego sezo
nu i wywalczyli 6 miejsce w tabeli poznańskim kolejarzom sukcesów i sankcje i taki autorytet, jak jaki to pan zobaczysz, ile za „głupią" w boksie i w innych działach, mi tylko podziemny KOZPN. któremu
uzyskania zaszczytnego miejsca w kolwiek dzisiejszy związek. Co ja trumienkę zaśpiewa. Umrzeć się pa mo' że sam nigdy żadnego sportu też Jasiu specjalna „dawał szkolę“
końcowej.
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„Świątyni“ bronić będą na zmia tegorocznych bojach ligowych.
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Sobkowiek i Wojciechowski, doj
10 proc, z dochodu ogólnego wszy świetlicy gimn. 'Nowodworskiego (Ciąg dalszy w Hast, numerze)
dzie tu jeszcze Twardowski. W po
— To aż tek źle bywało? — zdzi stkich
zawodów, odbywających się
mocy „żelazna“ nasza trójka Słoma
wił się kursista.
Doi Przyjaźni
w najbliższą niedziele po zgłoszo
Tarka i Matuszak zluzują ich Chu— Proszę pana, „ludzie są ludź nym wypadku. Dwóch było takich
dziek z poznańskiego Sanu i Wiś
“. a „jeszcze sie taki nie uro ..szczęśliwców" w turnieju 1943: je
niewski. Linia napadu będzie obec
Wrocław (Ost). Spart wrocław mi
dził,
żeby wszystkim dogodził“ — den z Juvenil, a drugi ze Zwierzy
nie naszą najsilniejszą formacją, ski zamierza wprowadzić bardzo dał Giergiel
pytyjską odpowiedź w nieckiego. ta modyfikacją regirla
gdyż Czapczyk uzupełni w niej lu ciekawą inowację do kalendarzy stylu Pana Jowialśkiego.
ja minu III Mistrzostw — w sprawach
kę centra napadu. Piątka ataku za ka na rok 1949. Korzystając z koś płynęła ta arka sportu Ale
kntekow finansowych — było przekazywa
gra w zestawieniu Polka. Anioła, oferty Krakowskiego Zw. Pływac ski ego po wzburzonych falach
na nie potowy nakładanych na zespoły
Czapczyk. Białas, Wojciechowski II
klubowych i osobistych kar pieniężnych na cele charyta
od czásu do czasu zastępować ich kiego, z którym łączy Wrocław miętności
ainfaicyjełk.
W
latach
1940
—
41
kie tywne.
stały kontakt, postanowiono zor
będą Kołtuniak i Gogolewski.
.nią pp. Kielich ze Sparty
Rola Komitetu Mistrzostw nie
— Czy drużynę ligowa, jest, już ganizować coroczne święto przy rpwali
(zmąrł w październiku 1941), -Ko
gotowa, do cięższych spotkań?
jaźni krakowsko - wrocławskiej złowski (Zwierzyn.), z Wisły Br. była więc ani łatwą ani miłą, tym
— Od stycznia właściwie rozpo w ten sposób, ażeby rozgrywać w Serafin jako skarbnik (zginął w O- bardziej, że w miarę upływ» wojny
częliśmy racjonalne treningi na bo jednym dniu zawody międzyokrt# świięcimiu 1940). M. Kożuch (Wa — jak się pan zresztą później o
przekona — temperamenty za
isku. Kontrakt z dotychczasowym gowe w kilku dyscyplinach.
wel). A. Malczyk (Crac.), Wodka tym
częły grać. I moim zdaniem — na
trenerem Demenykiem wygasł z
Najprawdopodobniej pierwsze (gospodarz) i T. Feret (AKS). któ leży po prostu podziwiać -ludzi, któ
dniem 28 lutego br. Zastąpią go na
ry później ustąpił. a ną jego miej
si dypl. instruktorzy PZPN Boet- takie zawody odbędą się 12 i. 13 sce dokooptowano n. Ławnika (Wi rzy tracąc czas za darmo (tu zma
scher i Bródka, którzy zabrali się bm. a na program złożą się: mecż ele).
Niemało gorzkich pigułek terializowany „wykładowcę“ poki
pływacki o puchar prezydenta m. przełknęło także ówczesne kole wał głową z ubolewaniem) wzięli
energicznie do pracy.
Najbliższy nasz program przedste Wrocławia, mecz piłki wodnej i gium sędziowskie (Bill. St. Filip na -siebie takie jarzmo. W Komite
cie turniejowym 1943 r. byli nimi
wia s'ę następująco: z początkiem bokserski.
kiewicz, Z. Kolberg, mgr. Latacz przew.
K. Kozłowski. T. Janik (za
marca wyjeżdżamy do Prosny (Ka
stępca i skarbnik zarazem), sekre
lisz). później mamy trzy propozy
IMW
tarz J. Kwaśniewski. (Łagiewiąnka),
cje wyjazdowe do Ostrovii. często Bas
oraz M. Kożuch (Grafika), B. Pacia
chowskiej Skry i Pafaw-igu Wroc
Kierownik krakowskiej Garbarni w 1941 r. — Jan Wiatr (odwrócony
ław. Na święte Wielkanocne projek Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Telefony: (Łagiewianka) i J. Wiatr z Garbar
tyłem) przyjmuje gratulacje od kierownika sekcji piłkarskiej AKS
tujemy wspólnie z Wartą sprowa 309-73, (wewnętrzny 9)4), 337-34, 355-32. Administracja: Katowice, ul. Młyń ni, którzy we trójkę tworzyli Ko
309-73. (wewn.: kler. 009. dział prenumeraty 008). Sekretariat misję Weryfikacyjna. Obsadę - sę Kraków, przed meczem Garbarnia — AKS; który zakończył się zwy
dzić czeską drużynę SK Zlin, z któ ska 9 tel.redakcyjnego
dodatku „Szkoła ma głos“: Z. Orłowicz—Warszawa. dziów załatwiali pierwotnie p.p. St.
rą grać będziemy na zmianę. W ra komitetu
cięstwem Garbarni 1:0. Spotkanie to rozegrane zostało w sierpniu
Ol
Rakowiecka
Konto P. K. O. IH-4950. Wydawca: „Czytelnik“ Kato Jesionka i Wodka. Dopiero w poło
mach Targów Poznańskich przewi wice. ul. 3 Maja23nr— 12.
1941 r. Na zdjęciu widzimy ponadto Jakubika, (pierwszy z lewej), Cz.
— Redakcja warszawska: Warszawa, ul. Marszał
dujemy przyjazd doskonałej druży kowska ni 3—5, telefony: 876-83 i 876-94. Redakcja w Krakowie: Wielopole, wie września sędziowie — z któ
Soldana (trzeci Pd lewej), zastrzelonego później przez Niemców na.
ny radzieckiej Lokomotiw na dzień nr 1, tel. 545-60. — Drukarnia nr 9 Spółdzielni
Wydawniczo • Oświatowej rych wówczas naiczynniejszymi
ulicy oraz Wódkę (pierwszy z prawej), „zaprzysiężonego" sędziego
1 maja. Pertraktacje są na najlep „Czytelnik“ Katowice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu byli Michalik i Wódka (no 9 meczy)
spotkań piłkarskich oraz jednego z wytrwałych działaczy.
w Katowicach zł. 80.— z przesyłką pocztową zł. 95.— R 021549 Żapiór (8). Jan Michalak. Bill, Ryszej drodze. .
Gdy blisko trzydziesto tysięczny
tłum opuszczał Halę Ludową oraz
przyległe do niej tereny WZO, a
kilkadziesiąt wozów tramwajowych
w odstępach sekundowych rozłado
wywało sprawnie nagromadzony
potencjał ludzki — zrozumieliśmy,
że w tym pamiętnym dniu możemy
w księgach naszego miasta zanoto
wać: „z organizacji bardzo dobrze“.
Kiedy później pytano się nas w
mieście o wynik meczu Polska—
Węgry, odpowiadaliśmy:
— 8'8 ...
— A na czyją korzyść? zapytał
ktoś dowcipnie.
— Na korzyść Wrocławia — od
powiedzieliśmy dowcipnisiowi cał
kowicie poważnie.
Tak. Mecz z dnia 27 lubego, który
zgromadził rzadko.spotykaną w dzie
jach naszego sportu liczbę publicz
ności, wykazał dobitnie, że Wroc
ław dorósł do organizacji wielkich
imprez sportowych. Nauczyliśmy
się czegoś w czasie 100 dni, które
były pierwszą szkółką, mającą mo
że wiele niedociągnięć, dającą jed
nak olbrzymią sumę doświadczeń
na przyszłość.
Pamiętam doskonale ową naradę
w hotelu „Monopol", gdy komisarz
WZO, wiceminister Kościński głę
boko zastanawiał się, czy należy udzielić zezwolenia na urządzanie w
reprezentacyjnej Hali Ludowej
spotkań bokserskich. Obecni wtedy
przedstawiciele Polskiego Związku
Bokserskiego zapewnili, że w czasie
spotkań międzypaństwowych, po
rządek będzie idealny.
I tak się stało. Publiczność była
karniejsza nawet niż... w czasie
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