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Cracovia-AKS 3:1 (8:1)

Ini

Poznańskiego

OZB

Polonia W.-Gwardia Wisła 0:1 (0:1)

ZZK-Polonia Bytom 3:3 (2:1)

Dwa

Ruch-Legia 3:2 (2:1)

mecze

ze

Śląskiem

IKS-Warta 3:0 (1:0)
Górnik Bytom-Lochia 3:0 (1:0)
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Gwardii

niedziela walk
bokserskich o drużynowe mi
strzostwo Polski przyniosła
nielada sensację: pewny zdawało
by się kandydat do tytułu, war
szawska Gwardia, doznała nie
spodziewanej porażki w Gdańsku
ze swą imienniczką. Na skutek
tego na czoło tabeli wybiła się
Gedania. którą czeka jeszcze cięż
ki mecz w Warszawie z Gwardią. W korzystnej sytuacji jest obecnie gdańska Gwardia, która ma
do odbycia na swoim terenie .aż 2
mecze,, a to z Gedanią i łódzkim
Zrywem. Ona też uchodzi za naj
poważniejszego kandydata do ty
tułu, co byłoby oczywiście naj
większą sensacją mistrzostw:
Z pozostałych wyników wyso
kie zwycięstwo Gedani; w Byd
goszczy jest t@ż pewnego rodzaju

Trzecia

Drużyna . Polonii z Warszawy — która przegrała w niedzielę z Wisłą

Trżecia niedziela mistr^gtw
piłkarskich wbrew zapowiedziom
niektórych speców, że nastąpi po
nowna zmiana leadera, nie przy
niosła pod tym Względem sensa
cji. Gwardia Wisła wywiozła ze
stolicy dwa punkty i w dalszym
ciągu kroczy, na czele I Ligi bez
porażki.
Największą sensacją dnia jest
‘zwycięstwo ŁKS nad Wartą, 'któ
ra przecież przed tygodniem lek
ko wygrała z Cracovią, ŁKS w
tej chwili, sądząc z wyników ostatnich dwóch niedziel, staje się
jedną z najgroźniejszych drużyn
w I Lidze. Pewną niespodzianką
jest też porażka Lechii z Wybrze
ża ze Szombierkami. Uzyskanie
przez Polonię z Bytomia w Po
znaniu wyniku remisowego z ZZK
należy uważać za duży sukces
bytomiaków. Ruch odniósł w te
gorocznych mistrzostwach pierw
sze zwycięstwo, pokonując Legię.
Cracovia mimo poważnego osła
bienia w składzie, pokonała gład-

ko AKS, który nadal zajmuje w
tabeli ostatnie miejsce.
Górnik (Szombierki) ż piątego
miejsca wysunął się w tabeli na
drugie. Cracovia z szóstego na
trzecie, ŁKS z ósmego na czwar
te a Ruch z jedenastego na ósme.
ZZK z czwartego miejsca spadł
na piąte, Warta. z drugiego na
szóste, Polonia stołeczna z trze
ciego na siódme, Légia z dziewią
tego na dziesiąte, a Polonia z By
tomia poprawiła swą pozycję o
jedno miejsce.
W tej chwili tabela przedstawia się następująco:
1. Wisła (1)
3
11:2
7:3
2. Górnik Byt. (5) 3
3. Cracovia (6)
3
8:6
4. . ŁKS (8)
3
10:9
3
5. ZZK (4)
10:8
3
4:3
6. Warta (3)
3
.7. polonia W. (3)
3
8:9
8. Ruch (11)
3
6:7
. 9. Polonia B, (10)
3
5:9
10. Legia (9)
6:11
3
Léchia (7)
12. AKS (12)
3
5:13
. * .

Fot. Urszula, By torii

W grupie południowej .sensacją
jest wygrana Skry z Naprzodem
z Lipin. Częśtochowianie mimo
dwóch porażek nie załamali się
i okazuje się, że mogą być groź
nymi nawet dla. najlepszych. Po
lonia przemyska po zdobyciu
trzech punktów na obcych boi
skach, u siebie oddała punkty
Baildonowi. Tarnovia wygrała z
Polonią świdnicką i dzięki lepsze
mu stosunkowi bramkowemu, ob
jęła pozycję leadera. Chełmek
musiał skapitulować rta piaszczy
stym boisku Radlina z dawnym.
Rymerem, a wrocławski Pafawag
pokonał Gwardię kielecką.

Rekordy

na

dnica 3:0 (2:0)
Pa f a wag — Gwardia
Kielce 3:1 (2:0)

Północ

Ognisko — Lublinianka
2:5 (0:2)
Garbarnia — PTC Pabia
nice 4:0 (4:0)
Ostrovia —-Bzura 2:1 (0:1)
Radomiak
Pomorzanin
5:2 (4:1)
Pietruszewski zażywa po jeździe na obozie przed wyścigiem Praga Gwardia Szczecin —Warszawa wypoczynku opalajafi s tę wiosennymi promieniami gór■
Widzew Q;1 (0:0)
«»»-W-
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w

stołecznej

w

Gdańsku

Gedania—Zjednoczenie

był szybszy, lepiej wyprowadzał
ciosy i«z każdego zwarcia wychodził
obronną ręką. W drugiej rundzie
Petora otrzymał napomnienie ze
trzymanie. Początek ‘trzeciego star
cia należał nieznacznie do warsza
wianina, ele ną. finiszu znowu był
lepszy Mikołajczewski.
W koguciej Szatkowski (W) wy
równał stosunek punktowy, zwy
ciężając Pęka. Przez wszystkie trzy
rundy przewagą fizycznie silniej
szego :Szatkowskiego, którego pra-

11:5

Zryw-Batory 10:6
we kontry ■ wstrząsały przeciwni
kiem.
Prowadzenie znowu obejmują go
spodarze, uzyskując w. wádze piór
kowej punkty przez Gdyńskiego.
Kukulak był; w tej walce twardy,
często odgryzał ' się . skutecznymi
(Dokończenie na str. 4)

Stän rozgrywek po' ub. niedzieli •
przedstawia się następująco:
Gedania
3 6 32:16
Gwardia Gd. 3 6 28:20
Gwardia W-wa 3 4 32:16
3 2 20:28
Zryw Łódź
3 O 19:29
Batory
Zjednoczenie
3 O 13:35
*
GDYNIA, (tel.) Wielki sukces od
niosła drużyna 1 pięściarska Gwardii
gdańskiej, wygrywając z typowa,
nym na mistrza Polski zespołem
stołecznej Gwardii. „Bratobójcze“
to spotkanie dało wynik 10:6. Oglą
dało je około 4.000 widzów.
Już w pierwszej walce warsza
wianin Patore przegrał na punkty
z Mikola jeżewskim. Junior gdański

Drużyna ZZK z Poznania, która zdobyła w roku ub. nagrodę PZPN
dla zespołu grającego najbardziej fair. W obecnyćh rozgrywkach we
spół poznański demonstruje od początku sezonu dobrą formę.

mistrzostwach

pływackich

Warszawa. Na pływalni AWF
w II Lidze w grupie północnej w Warszawie odbyły się mistrzo
sensacją jest wysoka porażka Po stwa pływackie Polski w konku
morzanina w Éadoniiu. Garbar rencji męskiej. Pierwszego dnia
II Liga
nia łatwo zwyciężyła u siebie pa- przed południem odbyły się przed
400 m st.
bianiczan, a Lublińianka na ob biegi na dystansach:
.
cym gruncie Ognisko Siedlce. dow., 100 m st. klas. B (motyl.)
Wieczorem
' " —
Ostrovia wygrała na własnym i 100 m st. grzbiet.
Fołudnie
•boisku z groźną Bzurą z Choda rozegrano finały tych konkurencji. Zapowiedziana przez GremNaprzód Lipiny — Skra kowa.
Częstochowa 0:2 (0:0)
Polonia Przemyśl — Bail
W Polanie kolarze szlifują formę... na sir 3
don 1:2 (1:0)
Górnik Radlin — Cheł
mek 3:0 (0:0)
Tarnovia — Polonia Świ

i ■'

leaderem

Sensocja
Porażka

m

Polski

lowskiego próba pobicia rekordu
Polski na dystansie 400 m st. dow.
nie powiodła się. Niemniej Gremlowski uzyskał najlepszy powo
jenny czas w tej konkurencji —
5:14,8, gorszy zaledwie o 1,3 sek.
od rekordu Jędryska, ustanowio
nego w roku 1932. Wyścig miał
emocjonujący przebieg: do 200 m Fragment meczu dwóch „Polonii" w Bytomiu w ub. tygodniu, w którym
prowadził Marchlewski, po czym
wygrała Polonia stołeczna
......
oddał prowadzenie Gremlpwskie- ____________________
rot. Urszula, Bytom
mu, za którym wysunął się Bo
niecki. Obaj oni stoczyli zaciętą
walkę aż do ostatnich metrów.
Niespodzianką była porażka re
Wiosenny konkurs na Krokwi
kordzisty Polski na dystansie 100
m st. klas. B. Bieg ten wygrał
Szołtysek, o 0,2 sek. przed CiZAKOPANE, (tel.) W niedzielę walski. i Rubin, nota łączna 557,8.
odbył się w Zakopanem na Kro
€iąg dalszy na str. 2
Poza konkursem 3 razy skoczył
kwi drużynowy konkurs skoków, Stanisław Marusarz, uzyskując
zorganizowany przez II Okręg 73 — 79 i 79,5 m. Poza konkur
Austria^-Szwajcaria Podhalański PZN. Wspaniała po sem Jan Kula uzyskał wspaniały
goda i dość dobry śnieg stworzy skok 86 m, będący najlepszym
ły dobre warunki. Wyniki kon tegorocznym skokiem na Krokwi,
kursu były następujące:
Daniel Krzeptowski miał poza
2ii (0:1)
1) Kula Jan (SNPTT) skoki 77 konkursem 83 m.
ZURYCH (tel.). Rozegrany w i 79 m, nota 226,5; 2) Daniel
obecności 40.000 widzów między Krzeptowski (SNPTT) skoki 70,5 MISTRZOSTWA PING-PONG O WE
państwowy mecz piłkarski pomię i 78,5, nota 224,4; 3) Ciaptak Gą
OSTRAWY
dzy reprezentacjami Szwajcarii i sienica (SNPTT) 77 i 70,5 m, no
OSTRAWA. W okręgu ostrawsfcim
ta
209,8;
4)
Marusarz
Andrzej
Austrii zakończył się zwycięst
zakończono mistrzostwa ping-pongowem Austrii w stosunku 2:1 (1:0). (SNPTT) 74,5 i 70,5 m, nota 209,5. we, w których wzięły udział drużyny
Ruch (Bogumin), Beskid (Ja
Przez cały czas meczu przewa
Drużynowo wygrała SNPTT I polskie:
błonków) i SMP (Błędowice). W ekstra
żali Austriacy, którzy w ostatnich w składzie: Kula, Krzeptowski klasie Beskid z Jabłonkowa i Ruch
minutach prowadzili 2:0. Końco i Ciaptak-Gąsienica, łączną nota 7 Bogumina zajęły trzecie i czwarte
w klasie cieszyńskiej Siła
wy zryw Szwajcarii przyniósł ho 660,7; 2) SNPTT II w składzie: zmiejsce,
Trzyńca zajęła drugie miejsce, Be
borową bramkę ze strzału Siekła. Marusarz Andrzej, Zarycki i Wa- skid z Jabłonkowa — trzecie, oraz
Dla Austrii bramki-zdobyli: Gern wrytko II, • nota łączna 602,2: 3)
hardt iHabitzeL
Wisła w składzie Klamerus. Ko- z Witkowie,

Wisła
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Jabłoński II grając po chorobie,
wy.padł trochę . słabo. Bramkarza
Rybickiego, który pięknie spisy
wał się w pierwszej połowie meczu,
musiał zastąpić w 3 min. po przer
wie Szymczak, ponieważ Rybicki

został kontuzjowany w rękę,
pięknej obronie.
Sędziował Andrzej ak z Łodzi
dzo dobrze, utrzymując drużyn'
karbach, mimo skłonności do <y
gry. Widzów około 15.000.

zostawił AKS
Po przerwie Wisla tylko przez
15 minut miela zdecydowaną prze
Cracovii
wagą, grając zresztą z wiatrem. Po
Ł1S coraz
tym gra znów się wyrównała a
czarne koszule miały niejedno
krotnie okazję do poprawy wyniku; ' KRAKÓW, (tel.) Mecz rozpoczął
jednak w ostatniej chwili zawodził się w niekorzystnych warunkach dla
atak. Wy daj e się, że winę ponosi Cracovii, która wystąpiła w osłabło
głównie kierownictwo klubu, które nym składzie. Zanosiło się na wy
tym razem rozłożył Wartę
wystawiło Swicarza na kierownika soką wygraną AKS, który już w
napadu, mimo źe zawodnik ten ani 5 min. zdobył bramkę przez Cho ŁÓDŹ (tel.). Mecz piłkarski ŁKS— tworząc trudny do przebycia nur
lewę główką. Następnie mimo chwi Warta ściągnął na stadion ŁKS W 21 min. Łącz zdobył trzech
razu nie był na treningu.
Na ogół Wisła przewyższała tech lowej przewagi Cracovii. strzały przeszło 20.000 widzów. Po ostatnich bramkę, ustalając wynik meczu 3«
Druga
Liga
nicznie. Widzieliśmy kilka dobrych jej ataku nie trafiały do bramki, 2 meczach ligowych, publiczność Sędziował bez zarzutu Jesionka,
zagrań pary Gracz-Kohut, bardzo natomiast groźne sytuacje pod łódzka była zdez'orientowana, nie
pracowity był Rupa, a Mamon im bramką Cracovii ratuje Rybicki wiedząc, jaka jest ostatecznie forma
ponował szybkością. W pomocy naj pięknymi robinśonadami i wybada ŁKS-u. Drużyna łódzka przegrała
a Jabłoński II główką ocalił pierwszy swój mecz z Wisłą, a poRekerdy
Garbarnia zdobyła bramki: w 23 lepszym bodaj był Legutko. Z ob mi,
Tarmia - Polonia Świdnica min. z rzutu karnego przez Bożka, rońców bardziej podobał się Flanek również od bramki.
Dopiero po przerwie drużyna szawie. Nic też dziwnego, że przy
za rękę Millera, w minutę później chociaż i on popełnił kilka rażących
na mistrzostwach
3:0 (2:0)
przez Foryszewskiego. w 40 min. błędów. Giergiel w bramce nie miał Cracovii. dopingowana przez pu jazd" piłkarzy poznańskiej Warty
specjalnie
wiele
pracy.
bliczność,
zdobywa w 21 min. wy wzbudził rekordowe zainteresowa
przez Parpan a II i w 44 minucie
W drużynie Polonii bardzo dobrze równanie przez Róża nkowskiego nie. ŁKS wystąpił w rezerwowym
TARNÓW, (tel.) Zasłużone zwy przez Bożka.
pływackich Polski
Sędziował p. Warzecha z Opola. w ataku wypadła para Ochmański- II. Wynik podwyższa w 28 min. składzie, gdyż w przede dniu za
cięstwo Tamovii, która w dru
wodów rozchorował się najlepszy
główką
Szeliga,
po
wolnym
bitym
Szularz,
czyli
lewa
strona
napadu.
giej części stale i groźnie atako
Natomiast Swicarz wstrzymywał przez Gędłka. W 43 min. Janduda piłkarz tej drużyny, Patkolo; rów
(Dokończenie ze str. 1)
Ostrovia - Bzura
wała. Zwycięstwo miejscowych
wszystkie niemal akcje ataku i przy zatrzymuje ręką piłkę z odległości nież nie grał w ataku Gwoździński.
3:0 może Polonia uważać za re
chońskim,
prowadząc od starta
Mecz
rozpoczął
się
nerwowo.
czynił
się
wydatnie
do
tego,
że
Ja

30 m. od bramki. Gedłek biljąc wal
Chodaków 2:1 (0:1)
zultat raczej korzystny, gdyż przy
źń i cki wypadł słabo. W pomocy nago, zdobywa najpiękniejszą bram Warta grała z wiatrem, nie wyko do mety. Ponadto w biegu na 16j
słabej grze swego bramkarza, mo OSTROW (tel.). Pierwsze zwycię wszyscy trzej zawodnicy wypełnili kę dnia, strzelając w sam róg rzystując sytuacji podbramkowych, m st. grzbiet. Jabłoński uzyskaj
gło paść jeszcze więcej bramek.. stwo w rozgrywkach mistrzowskich swe zadanie. Brzozowskiemu Kohut bramki. Mimo obrony Janika, pił wskutek braku dyspozycji strzało czas 1:16,
Ostrovia, zwyciężając na uciekł tylko raz, właśnie wtedy, ka odbiwszy się od słupka wpada wej swych napastników, a Smólski
Mecz był ciekawy. Bramki dla odniosła
własnym boisku Bzurę 2:1 (0:1). Gra
strzelił bramkę. Obrońcy byli do bramki.
i Baran nie wykorzystali wolnych. Szczegółowe wyniki finałów po,
Tamovii zdobyli: Bienek, Kokosz była mało ciekawa i chaotyczna z lek kiedy
na swym normalnym poziomie, jak । W drużynie AKS wystąpił w W 40 min. z podania Barana po szczególnych konkurencji:
ką
przewagą
gospodarzy.
Dobrze
bro

ka i Roik II po 1. Sędzia p. Ce
400 m. st. dow.: 1) Gremlowski (fl.
bramkarz Bzury, Mo tyliński i bramkarz Borucz.
bramce Janik, który w drugiej czę strzale wolnym, Łącz zdobył głową gniwo Bytom — dawn. Polonia) ber ze Śląska dobry. Widzów o- niący
Widzów około 20.000. Niestety, ści meczu miał dość dużo roboty, prowadzenie dla ŁKS.
uratował swą drużynę od wyższej
5:14.8;
2) Boniecki (Zjednoczenie - ,
koło 3000.
porażki. Prowadzenie zdobyła Bzura wrażenie gry, stojącej na ogół na pokazuljąc dobry poziom. W ataku
Po zmianie boisk w 3 min. Łącz Gryf Łódź) — 5:15,6; 3) MarohlewsM
ze
samobójczego
strzału
pomocnika
niezłym
poziomie,
zepsuł
bardzo
.
strzelił
ręką
następną
bramkę,
nie(ZZK
—
Grom Gdynia) — 5:33,2.
wyróżnił się Muskała, stwarzając
Polonia Przemyśl Ostrovti, Wielgosza., który podanie
najgroźniejsze sytuacje i ostro strze uznaną oczywiście przez sędziego. 109 m. st. klas. B (motyl.): 1) Szot,
praw oskrzydl owego skierował głową słabo sędziujący Nalepa.
lając na bramkę oraz Cholewa, Baran nie wykorzystał strzału kar tysek (Pogoń Katowice) — 1:17,6; j
do własnej bramki. Dwie bramki Si
Baildon Katowice
Remis w Poznaniu Barański w drugiej części meczu nego. W 12 min. atak ŁKS podcho Cichoński (Związkowiec Poznań kory zapewniły Ostrava w drugiej
dzi pod bramkę Warty, a Łącz z po dawn. Warta) — 1:17,8; 3) Zatlsz (Zwią
połowie zwycięstwo. Widzów 3.500.
zawodził strzałowe.
1:2 (1:0)
dania Janeczka strzelił drugą bram kowiec Poznań) — 1:20 4,
Sędzia Klepacz z Wrocławia.
W drużynie Cracovii atak zagrał kę. Warta usiłuje za wszelką cenę 100 m. st. grzbiet.: 1) Jabłoński (Sa
Polonii B. z ZZK
PRZEMYŚL (teł.). Leader grupy po
słabo, nie rozumiejąc gry zespoło •zdobyć przynajmniej jedną bram morządowiec Warszawa) — 1:16; 2) Wąi
łudniowej. Baildon- zdołał pokonać Radomiak - Pomorzanin
wej. Zupełnie nie wykorzystamy w kę honorową, ale wszystkie jej ata (Pogoń Katowice) — 1:16,9; 3) Kękul
w Przemyślu Polonię 2:1 (0:1) po ciężPOZNAÑ. (tel.) Kolejarze roz pierwszej części był prawoskrzy- ki
odpierane są przez przytomnie
czarowali do pewnego stopnia dłowy Palonek. Dopiero po przer grającą obronę ŁKS — Włodarczy
5:2 (4:1)W drugim dniu zimowych pły
widzów,
bo
groźny
ich
atak,
gra
meczu, w pierwszej przeważali go
wie Cracovia stwarza groźne sy._ ka i Lucia. W pomocy bardzo do wackich mistrzostw, ustalono prze;
RADOM, (tel.) Drużyna Rado- jąc nieźle w polu, gubił się pod tuadję, grając lepiej zespołowo. brze grał Urban z Sołtyszewskim, sztafetę Polonii bytomskiej ni
spodarze. Prowadzenie dla Polonii
zdobył Karkowski z karnego, wyrów- miaka zgotowała tym razem nie bramką przeciwnika. Jedynie Bia
4X200 m dow. nowy rekord Polski
. nał Krężel, a zwycięską bramką w o- spodziankę,
— 10.23,? min. Również sztafeta ■
wygrywając wysoko łas i Anioła zagrali na poziomie,
staitnim kwadransie gry zdobył Szy
łódzkiego Związkowca Zrywu, która
mura. Widzów 3.500. Sędzia Kulczyk z groźnym zespołem Pomorzanina reszta natomiast była słabsza. W
zajęła drugie miejsce uzyskała czai
. 1 Tamowa.
5:2 (4:1). Poziom spotkania prze pomocy Tarka dobrze krył groź Górnicy z Bytomia lepszy
od poprzedniego rekordu,
ciętny, a chwilami gra chao nego Szmita II, słabszy był Maa mianowicie 10,26,8 min.
Naprzód Lipiny tyczna.
tusiak. W obronie Sobkowiak
Pozostałe konkurencje: 200 klas.:
Skra Częstochowa
Wojciechowskiego,
1) Krause (Gliwice) 2,53,5 min., 2)
Bramki dla Radomiaka zdobyli przewyższył
Nikodemski
(Łódź) 2,55,7 min., 3)
który
ma
na
sumieniu
jedną
Czachor i 2, Czachor II, Pyziak
0:2 (0:0)
BYTO^L Mająca na swym koncie go, to jednak dzięki szybkiej akcji Szołtysek (Katowice) 2,57,6 min.;
i Więcaszek, dla Pomorzanina Ka bramkę. Bramkarz Tomiak zado
zwycięstwo nad Ruchem drużyna i ofiarnej grze przewyższała gdań 100 m dow.: 1) Precel (Katowice)
Wynik cyfrowy obrazuje zasa miński i Kossobudzki. Sędzia wolił.
Lechii rozegrała wczoraj szczan bezapelacyjnie. Trudno ko 1,04 min., 2) Boniecki (Łódź) 1,05,5
Polonia zagrała bardzo ambit gdańskiej
dniczo stosunek sił. Skra zawdzię Grabowski z Zagłębia. Widzów
mecz z Górnikiem w Szombierkach, goś specjalnie wyróżnić, zaznaczyć min., 3) Zimny (Bytom) 1,06,2 min.
dalszych miejscach: Marchlew
4000.
nie,
mając
w
Sztolcu,
Lelonku
i
cza zwycięstwo doskonale i z wiel
rozczarowując 10.000 widzów.
jednak wypada, że bardzo dobre Na
ski, Ludwikowski i Ramola. Skoki:
Wiśniewskim najlepszych graczy.
kim szczęściem broniącemu bram
momenty
mieli
Krasówka,
Burda,
Gdańszczanie nie pokazali W
i Ranisz oraż w obronie Czer 1) Brendler (Bytom) 141,45 pkt., 2)
karzowi Borowieckiemu. W Na
Gwardia Szczecin — Polonia przewyższała gospodarzy Szombierkach nic specjalnego. Ze Renk
Skorupka (Bytom) 119,90 pkt:
lepszym zgraniem. Poszczególne spół ich wypadł słabo, rażąc bra nik i Kalus.
przodzie zawiodła w całości linia
Ogólna punktacja: Ogniwo Polo
Gra przez cały czas stała pod zna
akcje dobrze się zazębiały, stwa kiem szybkości i ustępujący miej kiem
napadu, marnując wiele korzyst
Widzew 0:1 (0:0)
miejscowych, któ nia Bytom 67 pkt., 2) Pogoń. Kato
scowym przede wszystkim pod rzy wprzewagi
rzając z graczy jeden zespół.
nych sytuacji pod bramką Skry.
wice
46 pkt., 3) Związkowiec Zryw
zdobyli 3 bramki:
względem planowania akcji. Na u- pierwsząsumie
SZCZECIN (tel.). Drużyna gospo
Pierwsza połowa gry upłynęła
w 23 minucie przez Bur Łódź 35 pkt.
Bramki
zdobyli
dla
ZZK:
w
30
wagę
zasługuje
jedynie
linia
po

darzy zawiodła, wykazując słabą minucie z karnego Słoma, poza
dę. Po przerwie Górnicy byli nadał
pod znakiem nieznacznej przewa formę.
mocy, zawiodła natomiast zupełnie stroną
Przegrana 0:1 z Widzewem
atakującą i grę jakkolwiek
gi Skry, nieuwidocznionej jednak zasłużona.
Mistrzostwa Paś
Widzew był lepszym tym Anioła dwie — w 34 minu trójka środkowa. Najsłabszym punk chaotyczną i bezplanową, cechowa
cyfrowo. Nielicznych acz niebez technicznie, a ponadto górował ru cie z karnego 1 w 61 minucie; tern gdańszczan był Lene w obro ła szybkość. Wynik meczu przypie
nie.
piecznych wypadów Naprzodu tyną. Mecz był ładny i dość cieka dla Polonii Szmit II dwie — w
czętował właściwie Fuchs, który
we Wrocławiu
bronił pewnie Borowiecki. W dru wy aczkolwiek na słabym poziomie 29 i 48 minucie (z karnego) oraz
Drużyna Górnika wystąpiła w w 36 minucie zdobył drugą bramkę
technicznym.
Jedyną
bramkę
zdo

giej połowie Skra uzyskała w 14
w 68 minucie. Sę kompletnym składzie z Krasówką dla Górnika. 4 minuty później padł
Fornalczyk w 57 min. Sędzio Wiśniewski
na czele i jakkolwiek naogół pod wynik dnia ze strzału Krasówki.
minucie z samodzielnego przebo był
dziował dobrze Kuc z Zagłębia. względem
wał
p.
Guzek.
Widzów
3.000.
taktycznym daleko jej Sędziował Brzuchowski z Warsza miejskich
ju Orłowskiego pierwszą bramkę,
Widzów 8 tysięcy.
we Wrocławiu odbyły się kobiece
jeszcze do poziomu zespołu ligowe- wy, dobrze, (ed).
druga natomiast padła dopiero w
TABELA
mistrzostwa
pływackie
PoMtó.
1. Garbarnia
26 minucie ze strzału Baraniaka
17:1
Zawody wywołały duże zain
Kuch
nareszcie
'wygrał
_
Widzew
3
teresowanie, gromadząc na try
w zamieszaniu podbramkowym.
2:1
bunach około półtora tysiąca wi
Wynik utrzymał się do końca mi
Badomiak
3
7:4
dzów. którzy żywo oklaskiwali za
Pomorzanin
mo wysiłków Naprzodu. Sędzio
ciętą walkę zawodniczek. Niespo
wał dobrze Świątek z Sosnowca.
Bzura
3
10:3
Słaba
gra
wojskowych
w
Chorzowie
dzianką było zwycięstwo DobraWidzów około 3500.
Lublinianka
3:9
newskiej z Krakowa w biegu na
7. Ostrovia
3 2
CHORZÓW. Ruch odniósł zasłu- I żał do ciekawych, stał na dość do- 77 — dla Ruchu oraz Oprych w 29 200 m st. klas.
Górnik Radlin-Chełmek
8. Gwardia Szczec.
3 2 5:9 żonę
Zawody rozpoczęły się defiladą
zwycięstwo nad Legią 3:2 (2:1).). jI brym pozipmie i dostarczył licznie i Cyganik w 54 minucie dla Legii.
9. Ognisko
3
2:13 Wystąpił
zawodniczek i przemówieniami
on bez Broma w bramce zebranym widzi
widzom
wiele
emocji'.
Ja

3:0 (0:0)
Sędzia
p.
Mohyła
z
Krakowa
dobry,
10. PTC
2:12 i Alszera w ataku. Sam mecz nale- ko całość, drużyna Ruchu wypadła
przedstawicieli Polskiego i Wro
widzów ponad 10.000. (Wład).
cławskiego Związku Pływackiego.
RADLIN (tel.). Drużyna Górnika
dobrze, czego niestety nie można
eagrała w tym meczu o wiele lepiej,
100 m st. dow.: 1) BemówM
powiedzieć o Legii. Chemicy wy Liga czechosłowacka
niż poprzednio i pokonała zasłużenie
(Ogniwo Wrocław) 1:19,9, 2) Malic
trzymali spotkanie doskonale kon
Chełmek w stosunku 3:0 (0:0). W pierw
A klasa
dycyjnie, bili wojskowych szybkoś PRAGA (tel.) W rozgrywkach nie ka (Spójnia Poznań) 1:23,6, 3) ŻurKrakowa
raed połowie gra toczyła się przy lekkówna (Spójnia Poznań) 1:24,2.
cią i startem do piłki.
kled przewadze gości, natomiast w
o mistrzostwo ligi CSR
200 m st. klas.: 1) Dobranowska
drugiej gospodarze przeważali, grając
Debiut Szeji w bramce należał do dzielnych
uzyskano
wyniki:
Teplice
—
Braty

dobrze we wszystkich toniach. Prowa
udanych. Bronił on pewnie, śmiało sława 2:3 (0:2), Slavia—Zilina 4:0 (Cracovia) 3:21,7, 2) Wójcicka (Le
dzenie zdobyli już w 5 minucie przez Tabela klasy A przedstawia się nagia
Warszawa) 3:24,2, 3) Miklawkraczał
w
akcję
i
poza
drugą
Spotkanie
towarzyskie
między
Zidenice—Sparta 1:4 (1:1), sówna (Warta Poznań) 3:27,7.
Frankego. Druga bramka padła ze stępujące:
PZL—Rzeszów i Teamem Gwardia bramką nie można mu nic zarzucić. (2:0),
samobójczego
strzału
zawodnika Wieczysta
Bystrzyca
—
Koszyce
0:1
(0:1),
Bohe

13 *20 23:9
lepszym był Morys, mians—ATK 3:4 (1:2), Kladno—
4 X loo m st. dow.: 1) Piast Gli
Chełmku, Gazdy. Trzecią bramę dla Szczakowianka
15 13 25:13 —WKS Rzeszów przyniosło druży Z obrońców
grał skutecznie. Jego partner Viktoria
wice w składzie: Wigaszówna,
Górnika zdobył Sauer. Widzów 3.000. Dębski
14 18 25:19 nie PZL wysokie i zasłużone zwy który
Pilzno
3:4
(2:2),
Trnava
—
Oślizlok
także
zadowolił.
W
pomo

cięstwo w stosunku 7:2 (6:2). Bram
Będzie Franczak z Tamowa.
Szmitówna, Keletowa, Liszkówi*
Zwierzyniecki
14 17 26:23
Ostrawa 1:1 1:0).
Korona
14 16 20:21 ki dla PZL-u strzelili: Żak. Kędra, cy pierwsze skrzypce grał niezmor
— 6:06, 2) Spójnia Poznań — 6:07,3,
14 14 21:27
Kura po 2 i Napieracz 1. Dla woj dowany Suszczyk, bodaj najlepszy
Cracovia Ib
I 3) YMCA Łódź — 6:09,3.
Groble
14 13 20:15
skowych dwie bramki zdobył Dwo gracz na boisku. Bartyla był niezde LODZ (tel.). W Łodzi odbyło się I WROCŁAW. Zakończone we W®"
Pafawag — Bwardia Kielce
Fablok
sezonu kolarski ego. W wy- i cławiu zimowe mistrzostwa pływa«»»
14 13 21:29
racki.
cydowany. Bomba ofiarny i praco Otwarcie
scigiu, na 50 km dla zawodników po Polski kobiet przyniosły w klasyfika
łjobzowlanka
14 13 19:21
wity. W ataku najlepiej grał tym siadających
3:1 (2:1)
Moácice
karty wyścigowe zwycię cji drużynowej zwycięstwo:
13 12 21:24
razem na środku Cebula, który dał żył Malinowski
Okocimski
1:20:52 ; 2) Świercz
15 12 20:28 Wyniki
18 p.
pokaz
jak
należy
atakować
bram

Spójnia
"' Poznań'
WROCŁAW (teł.). Gra toczyła się Garbarnia
1:29:52; 3) Murowantocki 1:37:20. W wy U“
15 11 26:23
13 pkarza. Jego bramka zdobyta główką ścigu na 15 km ■ na rowerach tury 2) Piast Gliwice
przy przewadze Paławagu, była na Wisła Ib
15 11 23:29 z Dolnego Śląska
10 p.
Ogniw,
0
Wroclaw
3)
----...
---niezbyt wysokim poziomie. Bramki Tarnovia Ib
w pojedynku ze Skromnym była stycznych zwyciężył Ulik w czasie
14 9 13:29
4) Legia Warszawa
— 8 Pstrzelili dla Wrocławia: Głęblk, Nimnajlepszej marki. Obydwaj skrzy- 30:07:3 przed Błaszczykiem 32:02:7 i
FABLOK
—
GARBARNIA
3:1
(3:0).
5)
Cracovia
—
8
p.
6)
YMCA
Wj*
ske, Dąbrowski z karnego; dla gości:
Kubicki i Przecherka wyka- Olczykiem.
— 5 p. 7) Warta Poznań — 5 p. S)
Jung. Zawodom przyglądało się 6.000 Bramki dla Fabloku zdobyli Walczyk OGNIWO (WROCŁAW) — LEN (WAŁ ułowi,
LODZ
(tel.).
W
Ł
o
cizi
odbyło
się
zali
dobry
ciąg
na
bramkę
i
do

Zabrze —4 p. 9) AZS Wrocław •*
widzów. Sędziował Grałriec
-----ze Slą- 2. Wojtowicz 1; dla Garbami: Stefaotwarcie sezonu lekkoatletycznego nik
kładne centry. Z łączników lepszym biegami
nłszyn z karnego. Sędziował BiernaBRZYCH) 4:1
na przełaj. Startowało 80 za 3 p. 10) Związkowiec Łódź — 3 p.
był
Cieślik,
a
strzelona
przez
niego
Pogoń
Katowice — 2 p.
wodników.
W
biegu
seniorów
zwy

SPÓJNIA
TABELA
— ZWIĄZKOWIEC (JEŁE- bramka po solowym biegu należała
GWARDIA WISŁA IB — TARNOciężył Dyszito z Pabianic przed Krze
Wyniki szczegółowe drugiego daisTarnovia
NIA GÖRA) 3:2
3
12:1
do
rzadko
oglądanych
na
naszych
mińskim i Poseitem ze Zgierza. W bie 100 m. st. klas.: 1) Wójcicka (Legia)/T
2. Baildon
3
5:1
boiskach.
gu juniorów zwyciężył Stępień (Che 1.34.7; 2) noteanoweł* (Crac.) —
Górnik Radlin
3
7:4 ski.
GÓRNIK PODGÖBZE WAŁBRZYCH
mia)
przed Kowalskim (Chemia) i 3) Isteł (Górnik Zabrze) — 1.36.0:
W
drużynie
Legii
doskonale
wy

Pafawag
3 3 4:3
ZWIERZYNIECKI — OKOCIMSKI — DZIEWIARZ LEGNICA 3:1 (1:1)
pad! Skromny w bramce i tylko je Wronowskim (Włókniarz). W biegu Ka.letowa (Piast Gliwice) — 1.36.7; ’
Polonia Przem.
3 3
pań
zwyciężyła
Andrzejewska (Wi M-iiklasówna (Warta) — 1.26.9.
,
1:0
(0:0).
Zwycięską
bramkę
strzelił
WAŁBRZYCH
(Sbr.).
Jedyne
spot

9 lera Częst.
mu mogą wojskowi zawdzięczać tak
2
400 m. st. dowolnym: 1) Bemowpa
przed Adamus (Widzew) 1
kanie w Wałbrzychu przyniosło w nikłą porażkę. W obronie Serafin dzew)
7. Naprzód Lip lny
2 6!9 Sojka. Sędziował Łysfcowski.
Pawłowską
(Włókniarz).
(Ogniwo
Wr.)
6.32.0:
2)
KO«®"
Chełmek
KORONA — WIECZYSTA 2:0 (1:0). ciekawym meczu zasłużone zwycię lepszy od Waksmana, jednakże grał
2 6:10
LUBLIN. Okręgowy Związek Bok (Związk.) - 6.50.6; 3) Malicka (Spó%
Polonia Świdnica
2. 3:6 Bramki zdobyli: Stachowicz i Gra stwo Górnikowi. Bramki dla Górnika zbyt ostro. Pomoc była najlepszą serski
w Lublinie organizuje w Pozn.) — 6.50.7; 4) Llszkówn® (Pia«o
zdobyli Hroms-zczak I 2 Walczak 1; limą wojskowych. W ataku wyróż
10 Gwardia Kielce
1
2:8 biec. Sędziował Przemiesławski.
dla
gości:
Goździk.
Zawbdy
prowadził
pierwszej
dekadzie bm. bokserskie — 6.52.4; 5) Sobczakówna (YMCA)
SZC ŻAKOWIANKA — GROBLE 2:1
nił
się
Mordarski,
który
na
lewym
(1:0). Bramki dla zwycięzców zdobyli ChronicM z Wrocławia. W przedme- skrzydle wypad! dużo lepiej niż po mistrzostwa okręgu. Udział w za 7.11.0.
Garbarnia
ez>u
rezerw
zwyciężył
Dziewiarz
2:0.
PTC
Fachowskl, Stadler; dla Grobli: Ro
zgłosiło około 70 zawodni 100 m. st. grzbiet.: 1) Zurkówni
przerwie na prawym. Dobrze spi- wodach
leta II. Sędziował Mytnik.
ków
z
klubów
lubelskich — WKS (Spójnia) - 1.33.7; 2) Małkowska
Pabianice 4:0 (4:0)
KLASA B: ZWIĄZKOWIEC WAŁ sywałi się także Oprych i Górski. „Lublinianka", KKS „Sygnał", RKS Wr.) — 1.86.7; 3) Szetfranówna (F°®'
MOSCICE — BABSKI 1:1 (1:0).
Kat.) — 1.38.1; 4) Gorkówna (Warta)
Wilczyński na prawym skrzydle a
— CRACOVIA IB BRZYCH — ŻKS WAŁBRZYCH 3:0.’ a^po przerwie na łączniku zadowo- „Garbarnia" oraz KS „Start" (Kra- 1.38.1; 5) Kajetowa (Piaist) 1.41-9.
KRAKÓW, (tel.) Drużynę Gar 2:0LOBZOWIANKA
TENIS
STOŁOWY.
(1:0). Bramki zdobyli Iwański i'
■s® ffsa
bami odniosła dalsze zwycięstwo Piło. Sędziował Olecki.
Związkowiec Wałbrzych pbkotiał w
WROCŁAW. W meczu szermierce'*
Bramkl strzelili: Cebula w 20
w rozgrywkach ligowych bijąc PTC
tenisie stołowym Dziewiarza 2 Leg min.,
AZS Wrocław pokonał Pod eh ort®*’
Przecherka w 21 i Cieślik w
4:0 (4:0). Zwycięstwo to mogło wy Z biisk rzeszowskich nicy 5:4. Punkty dla Związkowca uWrocław
3:0 (szpada 5:4. szabla
wodników miejscowych klubów sporzyskali Tomaszewski i Schitzer po 2,
paść cyfrowo korzystniej, gdyby nie
towych, szkolnych 1 Służby Polsce. floret 5:4). W drużynie akadeniiko
wybitny pech strzałowy jaki prze
wyróżnili się — Wortman, Jag*e**^
Wyniki:
śladował napastników Garbami
RZESZÓW. — Resovia rozegrała
A klasa Poznania
Kobiety 600 m.: 1) Mäidhatak — U- i Ostanfcowicz. (Ost).
a zwłaszcza Kucharskiego. Pabiani- mecz towarzyski z Kolejarzem
oeum Spółdzielcze 1:52,i; i) Gorycka
Łódź. Reprezentacyjny środko
PIŁKA
RĘCZNA.
—
LeopoUa 2:05,4.
zaprezentowali
się
w
____
czanie zeprezentowali
w Krako (Czuwaj-Zurawiak) zwyciężając w
POZNAÑ: Warta Ib — ZZK tawtarzy 1.300 m.: 1) Szajka - Leo- wy pomocnik Łodzi — Urban,
wie o wiele
" ‘korzystniej
‘ _‘ niż szcze- stosunku 3:2 (1:1). Bramki dla zwy Siatka męska: Dziewiarz Legnica —
Wałbrzych 3:1 (15:13 Leszno 3:1 (0:0), HCP — SAN polla 4:28.5; 2) Mosz — Leopolta 4:28,7. który występował do tej pory *
eińska Gwardia przed dwoma ty cięzców zdobyli Sikora 2 oraz Wer- Związkowiec
12:15. 15:11).
Seniorzy 2.300 m.:; 1) Onik — Leo- barwach „Zjednoczonych“, wobec
godniami. Najlepszymi u pokona nicki 1, dla Kolejarza Mielniczak 2, 16:14,
7:21,4; 2) Zapgaał — Budowlani połączenia się tego klubu 1
Siatka żeńska: Związkowiec — Vic 0:0, ZZK Gorzów — Admira 3:2
nych byli Miller, Zuber i bramkarz Gra stała na dobrym poziomie, sę toria
i
(1:2),
ZZK
Ib
—
ZZK
Kania
Go

Wałbrzych — Dziewiarz Legnica
dzia Pęczak — dobry.
2:1 (13.-15, 15:12, 16:4).
i met» były na Stadionie ŁKS „Włókniarz“, został ostatecz
styń 3:2 (1:11).
Miejskim.
nie potwierdzony dla ŁKS-u.
WARSZAWA, (tel.) Wisła przy
jechała do Warszawy jako faworyt
spotkania, jednakże przebieg meczu
wykazał, że drużyna krakowska nie
znajduje się jeszcze w najlepszej
formie i przy odrobinie szczęścia
Polonia mogła uratować conajmniej
jeden punkt. Należałoby może mó
wić nie tyle o szczęściu, ile o nie
udolności napastników Polonii, gdyż

przez pierwsze 45 minut gospodarze
przewyższali w polu, e Wisła zdo
była się jedynie na sporadyczne
kontrataki. Właśnie z takiego prze
boju w 20 minucie padła jedyna
bramka dnia, strzelona przez Ko
huta. Nie bez winy był w tym wy
padku Borucz, który powinien był
wybiec naprzeciw atakującego wiślaka.
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K. Karabasz
W

Obóz przed wyścigiem z
Polanie

kolarze

szlifują

formę...

Kmarze uczestniczący na obozie. Pierwsza grupa: od lewej — FreUnicki, oiemn.ó.skń.. Pietruszewski, Wójcik, Czyi. Nowoczek i Wyglenda. W drugiej grupie — Sałyga, Mich,
Olszewski, Paprocki. Trzecia — Łazarczyk, Kudert. Wydarkiewicz, Targoński, Piegat, Rozumek, Gabrych i Motyka.

-Pulan», u- marcu.
Piękno Polany zalanej potoka
mi wiosennego słońca jest urze
kające. Wprawdzie na stokach
gór widać jeszcze tu i ówidż e
résztk' in egu. nie psute to iuż Je
dńąk ogólnego, w osennegó nastro

Do domu wypoczynkowego „Po
kój", gdzie rozlokował się kolar
ski obóz przygotowawczy przed
wyśc.gem Praga —• Warszawą,
łatwo trafić, korując się delfcatńymi siadam gum na błotnistej
jeszcze drodze. Nazwa pensjona
tu jest idealnie zgodna z rzeczy
wistością. Jest tu naprawdę spo
kój.
Ña drodze do obozu minęła nas
właśnie grupa kolarzy, wyjeżdża
jąca na trening, tak że w pensjonac e zastajemy tylko,,sztab“. K:e
rownk, kpt. szosowy P.Z.Kol. Kii
mąszewski. trener, kpt. torowy
P.Ż.Kol. Wiszn'ck oraz sekretarz
kpt. szosowy W.O.Z.Kol. Piórkow
ski uzgadniają jak eś szczegóły
Organizacyjne. Chwila rozmowy
z nimi wystarcza, by dowiedzeć
się w syntetycznym skrócie naj
ważniejszych danych. A więc;
pbóz rozpoczął się w poprzednią
ąębot.ę i potrwa do 22 kwietnia.
Jest on generalnym przygotowa
niem. do międzynarodowego wy
ścigu kolarskiego Praga — War
szawa. w dniach od 1 do 9 maja
br. Na obozie przebywa w tej
chwil; 24 czołowych kolarzy z
Wójcik em, Napie.rałą, P:etraszew
skiń i Rzeźnickim na czele. Po
zakóńczenń, ucz.estn.icy startować będą w dorocznym wyścigu
ZŚ Gwardia w Warszawie, po
czerń nastąp, wyjazd na miejsce
startu ,,P — W“ do Prag..
Rozkład zajęć

Program dnia na obozie jest do
kłądn.e rozplanowany. Po porań
nej toalecie z śniadaniu — jazda
treningowa. Jest ona pomyślana
w ten sposób, że poważniejsze
8Ó — 200-k: lo metrów e przestrze
nie przeznaczone do „przepedałowan a“ rozdzielone są tren'ngami
przyjemność owym-, o wiele oczy
wiście krótszymi. Po treningu —
kąp el, poczem obiad. Popołudnie
zasadniczo wolne. W programie:

Zawodnicy dzielą się wrażeniami
Opinia speca
Wszystko poszło gładko, chno aż
Trener obozu kpt. Wisznck'
dla niektóry ch był to p erwszy po
ważn ciszy dystans w tymi roku. jest dobrej myśli:
— Cały -wysiłek kierujemy na
— Tempo było ty<? najgorsze —
mów, Kudert. - Batem s e tro- utworzeń e trzech, jak najmhi ej
chę .bonie dużo jeszcze tego roku od sieb e klasą odbiegających ze-

Tanrgonteki chwali sie nowymi skarpetkami, które kupli. ,,po drodtee“
podczas jazdy treninaowej do Bielska. Z zainteresowaniem oglądają
je Napierała, Wisznicki t Klimasze wskA.

jeźdź/łem. Ale jakoś 'poszło nawet spolów, — mówi — gdyż wobec
neźle -— uśmiecha s:ę. Zawodni faktu, iż wyścig odbędzie się tyl
cy są zadowoleni; — pierwsze 80 ki ko w konkurencji zespołowej
lometrów na obowe mają za sobą.

ścigu kolarskiego Praga —_ Warszawa.
Organizatorzy mają już obecnie za
pewniony udział kolarzy Czechosło
wacji, Bułgarii, Rumunii, Węgier,

Przeglądając listę uczestników
obozu nie znajdujemy nowych
nazwisk. Wszystko stara gward a
Wyjątek może stanowi Cuch, 18letn gimnazjalista z Warszawy.
— Zabrałem z sobą notatk , uczę Siię, w czerwcu zdaję małą ma
turę— informuje.mnie młody ko
larz.
Najstarszym zawodnikiem jest
Nap erała, zbyt już znany i popu
larny, by można o nim jeszcze
coś nowego powiedz eć. Pogodny
jak zwykle, łubiany jest i powa
żany przez wszystk eh.
— Warunki życia na obozi e ma
my bardzo dobre, aprowizacja
wprost fantastyczna, — takie jest

Polski i Francuskiej Sportowej Fe
deracji Zw. Zaw, (FSGT). Ponadto
przewiduje się dalsze zgłoszenia re
prezentacji robotniczych Danii, Fin
landii. Norwegii, Włoch, Szwecji i
Anglii.
Organizatorzy wyścigu zapewnią
kolarzom tych państw, w których, ze
względów klimatycznych przeprowa-

ogólne zdanie obozow12
: czów. Przy
*8
znać należy, że jest to chyba na
prawdę pierwszy obóz po wojnie,
na którym jest tak doskonale
wszystko zorganizowane. Zawod
nicy śp ą po dwóch w jednym po
koju, wygodnie i hig en czn e.
P.iękna słoneczna jadalń a. taras
na dachu, káp'ele — wszystko to
stwarza miłą i sympatyczną at
mosferę.

«MOTO - CHOSS«

„Moto-Cross" czyli po polsku
na motorach na przełaj, to nazwa
mało jeszcze znana w Europie
środkowej. Ale w Belgii, Francji,
Holandii, Anglii i ZSRR ta. nowa
forma zawodów motocyklowych ' pa
sjonuje tysiączne rzesze.
Wyścigi na przełaj stoją na po
graniczu klasycznych wyścigów i
raidów. W Europie .zachodniej „Mo
to-Crossy“ zbliżone sa raczej do
wyścigów: na krótkiej stosunkowo
trasie długości 1 do 3 km prowa
dzącej przez Ciężki teren, z odcin
kami błota, piasku i znacznymi róż
nicami poziomów, startują maszy
ny specjalnie przygotowane, z te
leskopowym przeważnie resorowa
niem widelca przedniego i resoro
waniem tylnego koła. O klasyfika
cji decyduje najlepszy czas. Ze
wzglądu na warunki w jakich od
bywa sie „Moto-Cross“, motocykle
przygotowane są podobnie jak do
wyścigów żużlowych. Maszyny ma
ją zrzucone pokrywy łańcucha, ru
ry bez tłumika skierowane są ku
górze, a decydującym czynnikiem
jest jak najlepszy zryw maszyny.
W przeciwieństwie do państw za
chodnich „Moto-Crossy" organizo
wane w ZSRR zbliżone są raczej
do raidów. Trasu sa tam dłuższe i
dochodzą do kilkudziesięciu kilo,
metrów, a główny nacisk położony
jest nie na topniki indywidualne
lecz zespołowe. Podczas zawodów
dozwolona fest wzajemna pomoc
członków wewnątrz zespołu.
W roku bieżącym ujrzymy po raz
pierwszy w Polsce ..Moto-Crossy".
Będą one zbliżone do raidów. Ini
cjatorem jest tu najstarszy klub
motocyklowy .— PKM Warszawa,
który w rb. organizuje „MotoCross“ zaliczony do rajdowych mi
strzostw Polski.
Wbrew zdaniom laików „MotoCrossy“ nie są imprezami niebez
piecznymi. Liczne upadki są zazwy
czaj niegroźne. Śmiało natomiast
można stwierdzić, że wyścigi moto
cyklowe na przełaj sa najciekaw
szym rodzajem zawodów motocyk
lowych. Dominującą rolę odgrywa
ją dwa zasadnicze czynniki: szyb
kość — element najbardziej pory
wający motocyklistę — i opanowa
nie maszyny.
„Moto-Crossy“ to nie zabawą dla
patałachów. Tu naprawdę, trzeba
umieć jeździć, trzeba umieć błyska

<1 zenie treningów jest Jeszcze niemotHwe urządzenie 2-tygodniowych obo
zów treningowych w Polsce 1 Cze
chosłowacji.

Drużyny narodowe Bułgarii, Ru
munii i Węgier przygotowują, się już
do wyścigu na specjalnych obozach
treningowych. Dnia 4 hm. rozpoczyna
się również obóz treningowy dla 2ż
najlepszych kolarzy czechosłowac
kich.
Podobnie jak w ubiegłym roku, wy
ścig kolarski Praga — Warszawa staje
się wielką imprezą sportowa, budzącą
żywe zainteresowanie w całej Euro
pie.
w ramach dalszych przygotowań
do wyścigu, odbyła sie w Pradze
konferencja polsko-czechosłowackiej
komisji organizacyjnej. W obradach
wzięli również udział delegaci Ceskoslovenskiej O hec Sokolskiej (COS)
z miejscowości, przez które przebie
ga trasa. Konferencji przewodniczył
prezes COS — Pokorny. Ze strony
Polski delegatami na konferencji
byli: dyr. Herbst, red. Kłyszyński
1 prezes PZKol. — Gołębiowski.
Prezes pokorny reasumując wyniki
dyskusji nad sprawozdaniem, stwier
dził, że komitet organizacyjny w
Warszawie zorganizował na terenie
Polski trasę
wyścigu
wzorowo
i, że prace są już na ukończeniu.
Dla wzmożenia działalności komitetu
czechosłowackiego dokooptowano do
niego z ramienia COS prezesa pokor
nego. Delegaci COS z terenu omó
wili wszystkię sprawy organizacyjne
1 przyjęli do Wykonania w ściśle usta
lonych terminach plany techniczne.
Na konferencji w Pradze stwier
dzono. że wyścig Praga — Warszawa
budzi wielkie zainteresowanie w ca
łej Czechosłowacji. Komitet organi
zacyjny w Pradze otrzymuje z całe
go kraju depesze, w których różne
organizacje proszą o zmianę trasy,
w ten sposób, aby przebiegała ona
przez ich tereny.

chociaż dysponuje maleńkim pokoi
kiem W Warszawie, wykazuje jednak
wielką aktywność.
Polscy motocykliści — stwierdza za
graniczny fachowiec — dysponują
przestarzałym sprzętem w porówna
niu do motocyklistów czechosłowac
kich, ale nadrabiają ten brak wielkim
poświęceniem i ambicją sportową.
Autor ubolewa, że doskonałe motocy
kle wyczynowe marki ..Walter" pro
dukowane są w Czechosłowacji w tak
małych Ilościach, że nie ma mowy
o eksportowaniu ich do Polski. Ale
Polska, jego zdaniem, znajduje się na
jak najlepszej drodze d% masowej
motoryzacji. Samochodowe fabryki
krajowe — oto wielkie i niezaprze
czalne sukcesy.
„Jestem przekonany — kończy swój
artykuł inż. Turna — że polska sze
ściolatka skończy się sukcesem, że
wkrótce zorganizowana zostanie w
Polsce fabryka aut osobowych, rozbu
dowane będą wytwórnie ciężarówek,
traktorów i motocykli. Szosy polskie
są pełne robotników budujących no
we nawierzchnie, nowe mosty. Praca
fachowa rozwija się, opieka państwowa zabezpiecza rozwój motoryzacji.
Polska niegdyś technicznie zacofana
S- ikraju
buduje swoją motoryzację planowo
i wkrótce dorówna krajom o wyso
kiej kulturze technicznej. Ma ku te
mu wszelkie dane, aby jak najszyb WARSZAWA. 36 maja odbędzie się
ciej to zrealizować.“
w Warszawie ml ędzynarodowy mecz
W. Wiederzyński piłkarski Morawska Ostrawa — War
szawa, Będzie to spotkanie rewanżo
we. gdyż w roku ubiegłym drużyna
Warszawy bawiła w Morawskiej Ostra
wie.
WROCŁAW, Zapowiedziany na dzień
Ä
2 kwietnia mecz szermierczy Poznań
— Wrocław nie odbył się. Zawodnicy
poznańscy zrezygnowali z przyjazdu
do Wrocławia.
WROCŁAW. Najlepszy kolarz Dol
nego Śląska — Janicki (Ogniwo), po
uzyskaniu zwolnienia z macierzyste
go klubu, zgłosił akces do Pafawagu.
SZCZECIN. W Szczecinie odbyło
się walne zebranie Szczecińskiego
Klubu Tenisowego, w którym udział
wzięli przedstawiciele ZS (Ogniwo).
Na zebraniu zapadła uchwała rozwią
zania SKT oraz przejścia dotychcza
sowych członków klubu do ZS Ogni
wo. Dzięki temu Ogniwo uzyskało
bardzo silną sekcję tenisową, w skład
której wchodzą m. in. małżo nkowie
Tłoczyńscy, Księżopolski t Bo janow
ski.
KRAKOW. W myśl zaleceń PZPN,
aby w dniach meczów międzypań
stwowych reprezentacje silniejszych
okręgów rozgrywały spotkania pro
pagandowe na prowincji, dwie repre
zentacje Krakowa wyjeżdżają w dniu
/
8 maja (termin meczu międzypań
stwowego z Rumunią) do Kielc 1 Ra
domia. gdzie rozegrają spotkania
Pozdroitrienia koszykarzy polskich z Czechosłowacji.
z reprezentacjami tych miast.

imamie reagować na coraz to no
we sytuacje terenowe.
Widowiskowo wyścigi na przełaj
są bardziej emocjonujące niż wyścig?, nai. żużlu.
żużlu, których,
których przebieg
sprowadza się do kilku zasadniczych sytuacji.
*
Na łamach „Svet Motoru“ ukazał się
artykuł czołowego publicysty czechosłowackiego, inź, Adolfa Tumy na
temat zagadnień motoryzacyjnych
w Polsce.
Autor odwiedził wT, r. ut>.
_ _Polskę
trzykrotnie i o sytuacji w naszej mo
toryzacji wyraża się w ciepłych sło
wach.
Na wstępie prostuje on, panujący
powszechnie pogląd o złych drogach.
Pisze, że przejechał po Polsce 2000 km
i to po drogach tak Znakomitych, któ
rych można Polakom pozazdrościć.
Zwraca uwagę, że wszystkie odcinki
uszkodzone podczas wojny zostały na
prawione. a liczne dalsze szosy są
obecnie w budowie względnie w prze
budowie na drogi nowoczesne.
Porównując cyfry wypadków drogo
wych w Pradze i Warszawie, stwier
dza inź. Turna konieczność poprawie
nia ruchu ulicznego w pmlsce. Nato
miast o działalności polskich organi
zacji jak Automobilklub Polski ¡ PZM
wyraża się % uznaniem. W szczegól
ności chwali działalność PZM, który

J

Cuch, Leśkiewicz. Stolarczyk,
Wszystkie zdjęcia K. Karabasz

Sztab kierownictwa obozu w Polanie. Od lewej sekretarz WZKseiL
Piórkowski, kapitan szosowy Klima szewski i trener Wtsznicki

Stara gwardia

Coi hi jest nie w porządku! — stwierdzają Wi;gl en da (z lewej) i
Rzęźnicki przy przeglądzie roweru.
leżakowanie, omówienie dnia i
konserwacja sprzętu.
Że wszystko tutaj „klapuje“
przekonywujemy się niebawem.
Na godz. 14 wyznaczony jest po
wrót grupy, tren ngowej. I rzeczy
W;íeie prawie z minutową dokła
dność ą zarysowują się w dal: na
szos e. sylwetki powracających ko
lanzy. Za chwilę wszyscy są na
męjscu. Robi się w obozie ruch.

jest to dla nas rzeczą najważniej
szą. Dlatego treningi nasze nasta
w one są ; będą przede wszystkim
na osiągnięcie maksymalnej wy
trzymałości - kondycji, a mn ej
uwagi dla szybkości, chociaż ; tę
go elementu n e możemy zupełn e pominąć.
Obów ązkiem, a równocześnie
najw ększym mo m pragnieniem,
jest przygotowanie trzech drużyn
pełnowartośc ow^ch. Umiejętne
zestaw i en .e drużyn n e będzie
sprawą łatwą. Czterotygodniowy
okres obozu pozwoli chyba je
dnak na właściwą ocenę w tym
k erunku...
— To znaczy — wtrącamy, —
że wraz z zakończeń em obozu
znane już będą pełne składy na
szych drużyn?
— Tak jest!
— No a jak wyglądają nasze...
— W em. wiem — przerywa zl
uśm echem kpt. Wiszncki, — cho
dzi naturaln e o nasze możliwości
Trudno na ten temat w tej chwili
coś pow.edzieć. Nie znamy jesz
cze wszystkich naszych przeciw
ników', zgłoszeń a bowiem jeszcze nie nadchodzą. A poza tym,
my sami, siebie jeszcze n e znamy — kończy z uśm echem kpt.
Wiszni ck!:.
» * *
WARSZAWA, Dnia 5 kwietnia uply.
wa termin zgłoszeń drużyn zagra
nicznych do międzynarodowego wy-
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(Dokończenie ze strony 1)
prawymi. Gdańszczanin otrzymał terenie 5:11. Walki nie stały na Zryw - Batory 10:6 Walka chaotyczna; w trzeciej ruaf O«JO
dzie Ponanta był groggy.
dwa napomnienia ze bicie głową. zadowalającym poziomie. Były
W półśredniej Kijśwski
Walka byłe niesłychanie zażarta i chaotyczne w rezultacie czego
ŁÓDŹ, (teł.) Ostatnie niepowo Sznajdrowi. Ślązak rozwiązał de
szybka.
większość zawodników otrzymy dzenie drużyny łódzkiej sprawiły, brze taktycznie tę walkę. Kijéwsfc
Duże zainteresowanie wzbudziło wała upomnienia za nieczyste że na mecz z Batorym przybyło do
dążył do zwarcia, jednak Sznajder
spotkanie Komudy z Antkiewiczem.
hali Wimy zaledwie 1.000 widzów. potrafił
utrzymać dystans. W trze
• Footbal jest we Włoszech, po Oczywiście w takim terminie nie Styl Komudy bardzo odpowiadał uderzenia.
Mecz
wygrali
łodzianie
10:6,
przy
Wyniki (zawodnicy Gedanii na czym walki nie stały na zbyt wy ciej rundzie przewaga Ślęzaka byb
dobnie zresztą jak w znakomitej było można załatwić licznych bombardierowi Wybrzeża, na któ
w rezultacie wygrał
większości innych krajów, naj ■formalności związanych z uzyska rym uwidocznił się wpływ obozu pierwszym miejscu): w muszej — sokim poziomie. Z drużyny Bato zdecydowane,
on walkę pewnie.
bardziej popularnym sportem. W niem paszportów. „Gazeta Kra w Szklarskiej Porębie. Antkiewiez Soczewiński znokautował w pier rego za swe walki na uznanie za
znowu do formy o wyrazem wszej rundzie Lipińskiego; w ko służyli jedynie Nowara i powraca
W średniej Taborek przegrał m
Polsce nie wiele wiemy obecnie kowska“ nie bez racji zamiłuje wrócił
poprawy było lepsze wyczucie dy guciej — Klein, który otrzymał jący do formy Bazarnik. Zryw za punkty z Nowarą. Zdawało się,
o italskim piłkarstwie, ale może czy tego rodzaju
stansu i dobra kondycja. Pierwsze upomnienie za nieczystą walkę, pewnił sobie zwycięstwo w wagach walke zakończy się w pierwszej
my zakomunikować, że przeglą postawienie sprastarcie należało do Antkiewicze.
cięższych.
rundzie. Taborek po otrzymaniu sK.
dając sprawozdania z tamtejszych wy nie było u/ jf Komuda atakował tylko lewą, zremisował z Kowalewskim; w
Wyniki walk (na pierwszym nego ciosu w głowę był półprzy
gdańszczanin zaś walczył z pół- piórkowej — Antkowiak przegrał
mistrzostw spotykamy w nich myślne. Zamiast
kV ///
tomny.
Przetrzymał jednak okres
dystansu, bijąc lewymi sierpowy z chaotycznie walczącym Krużą, miejscu zawodnicy Zrywu): w mu słabości. Nawara zademonstrował
więcej nazwisk szwedzkich, duń wyznaczonych z
Ip/yy
szej
Stasiak
wypunktował
Osiec

mi.
Również
drugie
starcie
stało
obaj zawodnicy otrzymali upom
dobry poziom, przeważał pewnie
skich, węgierskich i innych, ani Krakowa, wyjepod znakiem przewagi Antkiewicza. nienia; w lekkiej — Kudłacik wy kiego, mając przewagę dość zna i stale.
żeli włoskich. To świadczy dobi chali inni plywaTrzecie było wyrównane. Komuda grał nieznacznie z Baranowskim czną w pierwszej rundzie. W dru
giej walka mało ciekawa. W trze
tnie o kryzysie sportu włoskiego, cy a wśród nich
W półciężkiej Wojnowski wy
był na finiszu świeższy, ale nie
który nie jest w stanie stworzyć tacy, „którzy w
mógł nadrobić straconych poprze- I, który również otrzymał upo ciej Osiecki ruszył do ataku, ale punktował Kolonkę. Walka upły
końcówka
Stasiaka
zapewniła
mu
mnienie
za
trzymanie
przeciwni

Gdańsk
prowadzi
dnio punktów.
oparcia, a ucieka się do angażo ogóle nie potu innęła pod znakiem wymiany ciosów!
_
ka; w półśredniej — Musiał po zwycięstwo.
W drugiej rundzie Kolonko był
wania cyrkowym sposobem zagra ni oglądać pięk---- • 6:2.
W
koguciej
Czarnecki
zwyciężył
Spotkanie w wadze półśredniej konał zdecydowanie na punkty
nićznych gwiazd.
dwukrotnie na deskach. W trzeciej
nej naddunajskiej stolicy Wą pomiędzy
na
punkty
Kempę.
Łodzianin
wal

Iwańskim
e
Borowiczem
Drężewskiego; w średniej — Chyobaj zawodnicy byli wyczerpani.
• Pisaliśmy ostatnio o cieka gier“. M. in. pismo kwestionuje
czący
lepiej
niż
ostatnio
przeważał
zaczęło
się
sensacyjnie,
gdyż
Iwań

wym wypadku podczas skoku na wyjazd Wójcickiej z Warszawy, ski trafił silnym sierpem warsza cbła wygrał przez poddanie się rutyną i lepszą techniką. Po tej Wygrał Wojnowski dzięki lepszej
nartach, jaki się zdarzył Norwe która podobno w czasie 14-dnio- wianina. który poszedł do ,,5" na Sosnowskiego po 2 rundzie; w pól walce Batory założył protest uwa postawie i celniejszym ciosom.
gowi Mostue, któremu narty od wego pobytu w Budapeszcie tyl deski. Borowicz wykazał jednak ciężkiej — Rajski, uległ Gnatowi, żając, że jego zawodnik przegrał
W ciężkiej Niewadzlł pokoneł m
leciały w powie ko 3 razy była w basenie, podo niesłychaną odporność i wytrzymał przyczym otrzymał dwa upomnie mezaslużenie.
punkty Kubicą. Ślązak za ustawi
nia
za
nieczystą
walkę;
w
cięż

rundę,
odpoczywając
czterokrotnie
W
pi
orkowej
Zajączkowski
przetrzu. Wypadek bnie jak i waterpoliści Zgada i
czne przytrzymywanie i bicie w tył
zakończył
się Karliczek, a poza tym dodaje, że na deskach. W drugim i trzecim kiej — Białkowski zdobył punkty grał na punkty z Bazarnikiem, nie głowy otrzymał dwa upomnienia.
starciu
dalsza
przewaga
Iwańskie

wykazując
poza
silnym
__
_________
ciosem
sper
_
w.
o.
szczęśliwie. Go jeden z „obiecujących juniorów go. W trzeciej Borowicz otrzymał
Walka mało ciekaw* 1 chaotyczne.
W ringu Sędziował Zawadowski cjalnych umiejętności. Ślązak prze
rzej
natomiast bił rekordy, ale nie w wodzie, dwa ostrzeżenia.
ważał
pewnie
we
wszystkich
run
W ringu sędziował mgr Kieł ozyA.
miała się rzecz tylko w paleniu papierosów“. Bardzo dobry kondycyjnie był (Łódź), na punkty Łukaszewski dach i wygrał zasłużenie.
skj (Warszawa), na punkty Kalen
W lekkiej Krawczyk po mało cie. ski i Kupferstein z Warszawy 1
w ub. tygodniu Argumentom „Gazety Krakow Kolczyński. Pokonał on zdecydo (Śląsk), Welt (Warszawa) i Chrosw Finlandii w skiej“ trudno nie przyznać racji, wanie Kwiatkowskiego, wytrzymał towski (Wrocław). Widzów 2500. kawej walce wypunktował Ponantę. Szor z Rzeszowa.
i1 znanej
miejsco- a z ujawnienia niektórych szcze doskonale wszystkie 3 starcia, a na
i
9 wości
varelar - gółów wyprawy wynika, że w wet w zwarciu, które . jest-mocną 25 ■at Poznańskiego OZß
gdańszczanina często wy
e
...ft
• skiej
Kuplo, Budapeszcie było wiele rzeczy nie stroną
grywał.
POZNAN-SL.ĄSK
■ gdzie
czołowy w porządku. Ktoś winien za to
W wadze półciężkiej Szymura
zawodnik Suomi Matti Pietłkai- odpowiedzieć. W Polsce Ludowej miał
w osobie Rudzkiego słabego
nen po odpięciu się deski upadł nie ma miejsca ani pieniędzy na przeciwnika. Pod koniec pierwszej
na głowę, e narta rozdarła mu podobne niedociągnięcia!
Este rundy Rudzki znalazł si.ę dwa razy
w juniorach 13:3 w seniorach 12:4
twarz. Doznał on przy tym cięż
na deskach a następnie poddał się.
Do tego momentu prowadziła
kiego wstrząsu mózgu i w stanie
Gwardia Gdańsk 3:6.
POZNAŃ"
__sobotę
___ ,
— (teł.).
.-el.). Odbyty w
W niedzielę w godzinach przed- ne depewe
dępeszje gratulacyjne
gratulacyjne, pcrsese
nieprzytomnym został odwieziony
Drobiazgi
Teraz na ring weszli przedstawi wieczorem w ramach uroczystości południowych odbyła eie uroczysta nastąpiło składanie życzeń.
do szpitala.
25-lecia
POZB
mecz
bokserski
ju

akademia
jubileuszowa.
Zagaił
ją
ciele
wagi
ciężkiej.
Od
pierwszego
W
imieniu
starej
gwardii zawód«
_• Siatkarze Bratysławy wystą
starcia atakował młody junior niorów Poznania i Slaeka zakoń wiceprezes mgr. Magiera, witając niików poznańskich składał żyrze,
krakowskie
pili do swych wła.dz z wnioskiem,
Gdańska Flisikowski. który dzięki czył się zwycięstwem Poznania 13:3. przybyłych gości, a wśród nich pre nia b. mistrz Polski wagi, półeiężaby te forsowały na terenie mię
swemu zasięgowi ramion punkto
Wyniki walk (na pierwszym miej z.esa PZB Jędrzejewskiego ¡ dele kiełj Stefan Wiśniewski.
dzynarodowym wprowadzenie w
wał
Archackiego. Ten skraca dy scu zawodnicy Poznania): W papie gata GUKF Łapińskiego.
* Zarząd KOZKSS postanowił wy
Na zakończenie wręczono odzna.
siatkówce gry na czas, a nie jak różnić kapitana I drużyny koszykowej stans, ale nie może przebyć przez rowej Manetek! pokonał na punkty
Prezes honorowy PZB Bielewicz
ZKS1 Cracovia, Romana Ciesielskiego, gardę przeciwnika. W drugim star Szymczyka. W muszel Liedtke od wygłosił obszerny referat o pow ki jubileuszowe. Złote odznaM
dotychczas na sety.
2'1 działaczy i 6 zawodni
wysoce sportowe wyrobienie i za ciu po silnej kontrze z prawej Fli
nieznaczne zwycięstwo nad staniu i działalności POZB. po otrzymało
• W południowej Afryce w za
chowanie się w czasie zawodów pół sikowski ego, Archacki znalazł się niósł
ków (Arski, Majdhrzycki, MisiurśGrzywoczem
(Ruch)
który
zapre

czerń
uczczono
pamięć
poległych
1
Pretorii na zawodach 'lekko finałowych o mistrzostwo Polski w na moment na deskach. W trzeciej
wicą, Sipiński. Szymura. Wiśniew,
Krakowie. Również postanowiono wy jego ataki natrafiały na skuteczną zentował się z jak najlepsze)) stro zmarłych zawodników i działaczy ski) oraz 4 kłułby (Warta., HCP, ZZK
atletycznych uzyskano szereg do różnić
ny i okazał Sie równorzędnym prze okręgu. Z kolei odczytano nadesła. i Stella Gniezno).
zawodników
KS
YMCA,
K.
Mi

brych wyników: Murphy prze chałka i O, Mężyka.
obronę. Ostatecznie zwyciężył na ciwnilkiem reprezentanta Polski. W
punkty Flisikowski. uzyskując tym koguciej Ścigała majac przewagę
biegł 100 m w 10,7 a Shore 200 m
POZNAŃ, (tel.) W niedziele w
♦
Przed
otwarciem
sezonu
lekko

w 21,5 i 400 m w 47,7 s. Knowl atletycznego odbędzie się w Krakowie samym wygraną dla swych barw. we wszystkich rundach wygrał z
meczu bokserskim obu okręgów
l
Jarosławia
Flisikowski
po
meczu
został
owa

Tyńslkiim. W piórkowe)) Adamski
Poznań zdeklasował Śląsk, wygry
w biegu na 110 m przez płotki S bm. o godz. 13 w świetlicy WUKF.
cyjnie na barkach kibiców wynie praegreł nieznacznie, jednak zasłu
wając 12:4. Ślązacy wystąpili bez
uzyskaj 14,9 s. — W Sztokholmie ul. Manifestu Lipcowego 27 doroczne siony
do
szatni.
żenie z Brzezińskim. W lekkiej
zebranie Kolegium Sędziów
* W Jarosławiu SKS Technik zawodników Batorego.
w skokach z miejsca zwyciężył walne
KOŹLA.
W ringu sędziował mgr Kowal Wytyk zwyciężył z Breklerem. W pokonał w towarzyskim spotkaniu . Wożniak zremisował z GumpW- *
K. Thannander, który wzwyż uski
(Poznań),
na
punkty
Gdański
■półśredniej
Kaźmier
czek
pokonał
piłkarskim miejscowy WKS Pal skim, Nowaczyk przegrał z Grzy
* Walne zebranie Związkowych (Łódź), Ćwikliński (Śl.), Urbaniak
zyskał 154 cm a w dal 325 cm. Klubów
Maciejewskiego. Zawodnik Poema, 3:1 (1:1). Bramki dla Technika zdo waczem. Panke wypunktował Bu
Sportowych: Wieczysta, Dęb
— Międzynarodowy bieg ma prze ski, PMS i Społem odbędzie się 9 bm, (Poznań).
nía wykazał brak szybkości i cel byli: Rzeszowski, Papi eż i Łub os, do er a. Szkudlarek zremisował z
łaj w Dublinie
o godz. 17.31). w drugim terminie
ności ciosu, podczas gdy jego prze' .dla wojskowych por. Leroch. Sę Madlochem, Ratajczak wygrał ze
o godz, 18 w lokalu ZKS Dębski, ul. GedaniaZjednoczenie ciwnik zademonstrował cios silny dziował Dudziński.
wygrał francuski W
e
i
Spałkiem, Grzelak zwyciężył prgęz
Jachowicza
5
(Dębie).
i nieustępliwość. W średniej Kup
Afrykańczyk Mił
* Przypuszczalny skład ZS techn. k. o. Galla. Franek pokonał S
czyk
pokonał
Gfljdzika.
W
półcięż

*
Bezpłatny
kurs
ratownictwa
wod

Bydgoszcz 11:5
Związkowiec (JKS) w Jarosławiu Gądka. e Kółeczko Drepałę (aa
mown Cocha, któ
ffih
nego w porozumieniu z Woj. Urzę
kiej Tatarczyk zremisował z Krze na mistrzostwa piłki nożnej podokr. pierwszym miejscu wymienione aa.
ry na 10 km w Äi
dem Kultury Fizycznej organizuje
mińskim.
przemyskiego
przedstawia się na wodników Poznania). Sędziowali w
BYDGOSZCZ (tel).
Drużyna
Londynie uzyskał fSfsto
YMCA na własnej pływalni. Rozpo
W ringu sędziował Nowakowski stępująco: Michno. rez. Bartoszek, ringu Nowakowski, a na punto
częcie kursu 5 bm. Wymagana zna Zjednoczenia doznała dalszej po (Warszawa),
w roku ub. sreBB
na punkty Maciejew L. Mielnicki, Zb Cebulak, M.. Ka- Fedorowicz, Stępowski. i Macie
jomość pływania wszystkimi stylami. rażki w mistrzostwach Polski tym
brny medal za
>| “|
ski (Warszawa). Dziura (Śląsk) i mikuła, Wasacz, Sztyk. Bilik, rez. jewski.
Informacje i zgłoszenia w sekreta- |
razem
z.
Gedanią
i
to
nawłasnym
Zatopkiem.
Na
I
I
Mteiomy
(Poznań).
Widzów 3.000.
ríanle YMCA, ul. Krowoderska 8.
Fałda, A. Streit, Lubos, Olejowski,
Turyczynowski, rez. Brygider.
drugim miejscu
|
f
Siła Mysłowice ™
znalazł się w DuHee'
* W finałowych spotkaniach pił
ki siatkowej o mistrzostwo Pań
blinie Pujazon. W konkurencji Janusz Kalbarczyk
Pokłosie sezonu stwowego
Liceum Ogólnokształcą
drużynowej zwyciężyła Francja
Skra Warszawa 6:2
cego kl. XI b pokonała kl. XI a
35 pkt. przed Anglią 90 i Irlan
„Dajcie nam lodowiska i sprzęt
2:1
(15:7,
13:15.
15:14),
a
IX
d
kl.
dią 123 pkt. — Konkurent Adam
kl. IX e 2:0 (15:7, 15:9).
w zapasach
czyka, wicemistrz olimpijski w
*
Na
walnym
zebraniu
wy
ZKS
dziesięcioboju, Francuz HeindMYSŁOWICE. W meczu ząpaśni
sunięta projekt dokonania fuzji z
a dorównamy Skandynawom I “
rich wraz z szeregiem swoich
ZS Gwardia (Jarosław). Kwestię czym pomiędzy zespołem i warsżew
kolegów przebywa w tej chwili
tę definitywnie rozstrzygnie walne skiej Skry i mysłowidkiej Siły, za
w Afryce, gdzie sezon lekkoatle
zebranie 9 kwietnia. Jako tym służone zwycięstwo odniosła Siła.
tyczny jest w całej pełni. Heindczasowy zarząd klubu powołano
Wyniki techniczne walk są nastę
1.506
M.
Mistrz Polski w ieździe szybkiej nu" w moiim wieku nie bardzo chce
komisję organizacyjną w składzie:
rich wybitnie poprawił swe wy
2.34.0
min.
Kalbarczyk
I.
na
lodzie
z
roku
1929.
tj.
akurat
się
biegać,
zaprawiać
jesieni
ą
Pa.wlikowa. Bester. Eckes. Olejow pujące: Musza <— Asym.kowica
niki: wzwyż uzyskał 190 cm, dy sprzed 20 lat zająłby w zawodach
3.37.3
Lewandowski K.
nadwyrężone mięśnie lub tre
ski i Wójcik, Do czasu walnego ze przegrał w 6 min. do Rokity. KogU
skiem poprawił rekord Francji, o mistrzostwo Polski na rok 1949 swe
flytter
2.39.1
nować w czasie wichrów, śnieżyc
brania komisja koordynacyjna Zło eta —- Waluś w 10 min. zwyciężył
2.39.2
Niemczyk
osiągając 49,95 m, w kuli 14,47 m miejsce dalekie, bo aż w drugiej i siarczystych mrozów. Czyniłem to
żona z 2 delegatów Gwardii, 2 de Kromiberga przez zastosowanie neł2.44.«
Głodkowski
na 110 m przez płotki 15,3 s. a dziesiątce.
jednak dla utrzymania poziomu w
legatów JKS, HKS Czuwaj. Pow. sona. Piórkowa — Tobola, walczący
2.47.4
Przyborowski
na 100 m 10.9 s. .Valmy przebiegł
Rady Zw. Zaw. ora.z przewodniczą o kategorię niżej, wygrał na pun
2.48.2
Antosik
Tak się jednak nieprawdopodob jeździe szybkiej. Jestem przekona
2.49.1
Kowalski
cego z ramienia PZPR zbada pra kty ze Sawką. Lekka — Wieczorek
100 m w 10,6, Schewetta 400 m nie złożyło, że ostatnie te zawody ny. że. gdybym wycofał się wcze
2.36.9
Mikołajczyk
wne i techniczne podstawy zrze w piątej minucie uległ Wiciakowi.
w 50,6, Klein 800 m w 1.55.3 min., wygrałem jeszcze raz i pobiłem śniej z czynnego życia aportowego,
2.51.7
Nykiel
czenia klubów w pionie Gwardii. Półśrednia — Nawrot zwyciężył U
a Damitio skoczył wzwyż 190 m. siebie samego, tli. swoje wyniki nikt nie śrubowałby wyników, nikt,
óssnei minucie Majcha w półnBiso
nie studiowałby zasad stylu łyżwiar
3.6*0
M,
© O tytuł mistrza, świata wszy sprzed tych 20 lat. Ale dokonałem Skiego,
nte. Średnia — Ziętek zwyciężył W
nikomu nie chciało by się
tego już nie sam, jgkto dotychczas
5.M.5
min.
Kalbarczyk
3.
stkich wag, który wolny jest po bywało,
ósmej minucie Rede. Półciężka —
lecz w towarzystwie kilku w ogóle urządzać toru przepisowe
1.47.5
Rytter
Francuskie
odznaczenie
Urgacz wygrał w siódmej minucie
wycofaniu się z ringu Joe Loui nastu nowych -łyżwiarzy. Cieszy go. Jeżdżono by jak 20 lat temu,
4.47.7
Lewandowski
7. Śyreckim. Ciężka — G-ołeś wal
sa, odbędzie się w czerwcu mecz łem ąię przy tym nie ze swego suk bez wszelkich zasad, wprawdzie na
5.80.1
Gtodkowski
5.59.4
czący o dwie wagi wyżej. wygrał e
Niemczyk
pomiędzy Jersey Joe Wdlcottem cesu.' bo wielu twierdzi, że zdąży pan oz en ach, ale w tempie lekko
«.02.7
Lewandowski Z.
Szajewskim. Widzów ponad 2.000.
polskiego działacza
łem się przyzwyczaić do tytułu, atlety _ średniodystansowo. Proszę
a Ezzardem Charlesem.
6.07.0
Antoslk
wierzyć, to nie zarozumiałość
IMIELIN. — Mecz, zapaśniczy
© Skład Europy na mecz pięś lecz właśnie z tej imponującej licz mi
6.09.9
Przyborowski
przeze mnie...
M4.7
Kowalski
ciarski z Ameryką w Chicago w by satelitów, których śmiało rzec przemawia
Jako dowód zataczam tabelkę naj
Międzywarodowy
sędzia
pitki rozegrany między Pogonią Imie
6.46.4
mogę
—
wychowałem
w
pocie
czo

Mikołajczyk
dniu 19 kwietnia ustalono nastę ła.
lepszych 10 wyników uzyskanych w
ręcznej, b. prezes Polskiego Związ lin a ZZK - Leopolia Opole za
/
pująco: Bandinelli — Włochy,
5.000 M.
ku Piłki Ręcznej p. Zygmunt. kończył się zwycięstwem Pogoni.
I dlatego właśnie spotkało mnie ubiegłym sezonie. Wyniki na 5000
Csik — Węgry, Formenti — Wło pełne zadowolenie f dziś jestem m są naprawdę dobre. 7 biegaczy
1.04.3 min Nowak został odznaczony francu Wyniki (na pierwszym miejscu
Kalbarczyk 3.
9.04.3
skim medalem wychowania fizycz podajemy zawodników Pogoni):
Lewandowski
chy, Swan Watt — Dania, Tor przekonany, że praca mota nie po osiągnęło czas poniżej 10 minut, co
0.04.6
Rytter
nego za zasługi położone około musza Czamberg wygrał, ns punk '
na — Czechosłowacja i Papp — szła -na marne. Wychowałem nie dawniej rzadko kiedy udawało się
9.24.0
Gtodkowski
zorganizowania Międzynarodowego ty z. Szleifern, w koguciej Siupka
jednemu. Kobiety zbliżają się do
Węgry. Dla wag ciężkich nie u- tylko zawodników, a każdy z nich mitycznych
9.32.4
Niemczyk
Związku Piłki Siatkowej, którego
wyników
Nehringowej.
pokonał ten piękny sport pojął te
9.32.3
Kowalski
stalono dotychczas zawodników. chnikę
położył na łopatki Kamińskiego,
Siedziba znajduje się ty Paryżu.
Lewandowski
ma
18
lat
i
jeździ
trening i został instrukto
9.34.0
Antoslk
© „Gazeta Krakowska“ wystą rem. Na obozie w Karpaczu dys pięknym stylem, jaki nęwet rzadko
Międzynarodowa. Federacja listem w piórkowej Gołaszczyk pokonał
10.19.2
Lewandowski Z.
następującej treści zawiadomiła Rutkowskiego, w lekkiej Pilch
piła z zarzutami pod adresem. kusje na tematy łyżwiarskie trwa ogląda się w Norwegii, a 17 letni
Przyboro wski
10.24.4
10.29.9
Nykiel
polskiego działacza o zaszczytnym wygrał z Skopeckim, w półśreNykiel robi 500 m w 53.9 sek. Anto
Polskiego Związku Pływackiego, ły do nieskończoności.
wyróżnieniu:
na 5000 m 9.54 min. To wszystko
który przy wysyłaniu zawodni
dniej 17-letni zawodnik pokonał
Dziś cała nasza grupa instrukto eilk
KORtF.T:
LISTA
<
WYNIKÓW
przypadek. To właśnie owoc
Federation Interna tioaiale
ków polskich na trening do Bu rów — zawodników spogląda z uf nie
po pięknej walce Kopęcis. w śre
500 M.
lat
pracy,
owoc
ciągle
podobny
do
de Volley - Ball
Głażewsfca
M.2
dniej Kuć wygrał z Czyżem. W
dapesztu pominął pływaków kra nością w przyszłość polskiego łyż swego ojca z siwą brodą, ale dziś
H.n
Rosińską
Paryż, 23 marzec 1949. półciężkiej Pielorz pokonał Deję
kowskich. Wprawdzie PZP prze wiarstwa. Wielokrotnie dziwiono wszyscy ci biegacze obca mnie na
65.2
Sędzimir
moim poczynaniom (nawet na śladować i uczyć sie łyżwiarstwa
Pan Zygmunt Nowak
i w ciężkiej Koserczyk zwycięży!
widział z Krakowa kilka osób, Się
Kalbarczyków»
65.4
łamach prasy). Głównym zarzutem
Kraków, Chodkiewicza 1-1 Bromirskiego.
ale zawiadomienie o tym nade było, że szkolę „swoją stajnię“, dalej z' takim zapałem jaki ja mia
polaka
1.500
M.
słał na 3 dni przed wyjazdem! składającą się zaledwie z kilku lu łem. Piezę w czasie przeszłym bo
Zainteresowanie meczem b. du
Glaiewaka
Drogi panie!
*41.3
CRACOVIA — LEOPÓLIA OPOLE 7:9 dzi. Tak. to prawdę, każdy począ jakby powiedział Wiech „do oczka
że. Sędziował p. GburSki.
Kalbarczykowi
3.25.4
W BOKSIE.
chyba
nie
dociągnę"
czyli
do
21
mi
Zostaliśmy
poinformowani
przez
Sędzimir
3.33.5
Ministerstwo Oświaty Republiki
KRAKOW (töl.). W meczu bokser tek jest ciężki. Muskałem jednak strz.ostwa byłoby to zdała się soli
Rosińską
3.46.»
Francuskiej, że uchwalą z dnia 25.
skim Odbytym w sobotę wieczorem, rozpocząć prace w skromnych ra dnie ponad norme.
IX. 40. opublikowaną w Dzienniku W tenisie stołowym
drużyn» kolejarzy z Opola pokonana mach. An( ówczesny PUWF 1 PW,
1.000 M.
Urzędowym z dnia 20. III. 49 przy
Cracouię 9:7. Walkt stały na prze- ani Polski Związek Łyżwiarski nie
Glażewek*
2.(fo.2 mln,
Najlepsze
wyniki
znano
Panu Zloty Medal Wycho
Kalbarczyków»
dętnym pótodemie. Wyniki (na pierw mogły ml pomóc w dostarczaniu
3.M.2
Śląsk-Lublin 1:2
wania Fizycznego i Sportowego
szym miejscu zawodnicy Craoovii): instruktorów, ani finansów. Dopie
2.15.4
Rosińska
sezonu 1948*9
$
ed
zł
m
i
r
Republiki
Francuskiej.
w muszej — Marta przegrał z Ryb- ro na obozie zorganizowanym dzię
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____
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M.S
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Śląska

— Coś mi się wydaje, że ten Romek wziął dzisiaj złe okulary!
(Ruch)

Pierwsze zgłoszenia
do mistrzostw Śląska
Katowice. Do tegorocznych in
dywidualnych mistrzostw Śląska
w boksie, które odbędą się w
dniach od 7 do 10 kwietnia w
hali powystawowej w Katowi
cach w pierwszym dniu wpłynęły
42 zgłoszenia.
'Zryw Świętochłowice zgłosił
Kowalczyka, Banerta, Krystka,
Chroboka, Bartla, Tykę, Nierobę,
Przewdzinga, Zagrodzkiego, Szen
dzielorza, Widerę i Tajstera. Bail
don — Grajcarka, Borowczyka,
Wajsa, Kapuśniaka, Pawlicka, Ur
baniaka'i Drapałę. Odra Opole —
Jackiewicza, Zarzyckiego, Kiszkę,
Krausego, Durlika, Krzemińskie
go i Gądka. Naprzód Radzionków
— Rencza i Purgóla, ZZK Ryb
nik — Rybarza. Lwowianka Opo
le — Urbana, Michniewicza, Tkocza i Noconia. Budowlani Bytom
—
Guzendę,
Grochowskiego,
Krawczyka i Kurdziela a Metal
Sosnowiec — Jarosa. Śląski OZB
w chwili obecnej ma 48 zareje
strowanych klubów. Spodziewany
jest udział około 250 zawodników.
Zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi
w najbliższą środę.
KATOWICE (eme). W związku z umasowieniem sportu na wsi 1 apelem
Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fi
zycznej, ZKS Metal Bobrek Bytom
pragnie nawiązać kontakt z druży
nami wiejskimi. W nadchodzącą nie
dzielę- 10. IV. br. Metal posiada wol
ny termin w rozgrywkach mistrzow
skich, w których pragnie odwiedzić
jeden z LZS województwa ŚląskoDąbrowskiego.
Zgłoszenia pisemne względnie tele
foniczne przyjmuje ob. Brególa Ge
rard Bytom — Bytomskie Zakłady
Urządzeń Technicznych (nr. tel. 42-54).

Bohemians
przyjeżdża

Katowice. Przyjazd do Polski
ligowej drużyny piłkarskiej CSR
— Bohemians, został zadecydo
wany. Bohemians rozegra w Pol
sce kilka spotkań. Pierwsze na
Śląsku z Ruchem w pierwszym
dniu Świąt Wielkiej Nocy. Na
stępne w Krakowie z GwardiąWisłą w dniu 18. IV., tj. w drugi
dzień świąt.
W środę, dnia 20. IV., wyjadą
Czesi do Łodzi na mecz z ŁKS.
państwowe spotkanie z Rumunią),
wysyła dwie reprezentacje miasta.
a to do lęelc i Radomia.

NOWY BYTOM. ZMP-owcy Gimna
zjum Przemysłowego Huty Zgody
z Świętochłowic gościli w Nowym
Bytomiu, gdzie rozegrali mecze z tam
tejszym ZHP w siatkówce i koszy
kówce. W siatkówce ZMP Huta Zgo
da wygrał gładko 3:0 (15:8, 15:6, 15:5),
zaś w koszykówce uległ 25:43 (18:23).
W drużynie ZMP wyróżnili się Dre
szer, Wiśniewski 1 Konieczny, a w
ZHP Lasota i Zieliński.

UCZESTNIKOM obozu szermierczego
na Bielanach i zespołowi żeńskie
mu mistrza Polski w koszykówce
SKS Warszawa dziękujemy za na
desłanie pozdrowień.
J. S. WAŁBRZYCH. Odpowiedź nadeślemy pisemnie wraz z nume
rem „Sportu i Wczasów“, w któ-*
rym były zamieszczone nowe prze
pisy tej gry.
ANDRZEJ STEPKIEWICZ, PRZE
WORSK. Łuki posiada na składzie
Składnica Harcerska w Katowieach, ul. 3 Maja 32.
ZBYSZKO — KRAKOW, prosimy
nadesłać. Zobaczymy.
ZBYSZEK Z RADLINA. W poprze
dnim numerze czwartkowym w
dziale „Szkoła ma głos“, wydru
kowaliśmy tego rodzaju artykuł.

»Sportowanie«

PRZEMIANY gospodarczo-spo

łeczne w Polsce Ludowej po
stawiły organizację klasy pracują
cej Związki Zawodowe w obliczu
licznych i doniosłych zadań, Je
dnym z nich jest szerzenie kultury
fizycznej wśród szerokich zias.
Zdając sobie sprawę z tego, jak
wielkie szkody w ogólnym sta
nie zdrowia poczyniła ostatnia
wojna, Związki Zawodowe- przy
stąpiły do walki z jej skutkami.
Walkę na odcinku odbudowy kra
ju wygrać może tylko człowiek
zupełnie zdrowy — zdrowy pod
każdym względem.
Dlatego też Związki Zawodowe
jako cel postawiły sobie: wszyst
kimi możliwymi środkami i na
wszystkich odcinkach pracy —
walkę o zdrowie, a więc nie tylko
ratowanie i leczenie zagrożonych
chorobami i uodpornienie zdro
wych, ale i zastosowanie środków
profilaktycznych, do jakich i sport
jest zaliczany. Ruch zawodowy,
reprezentowany
przez Komisję
Centralną
Związków
Zawodo
wych. powołał też do życia, na za
sadzie wybieralności, Rady Wycho
wania Fizycznego i Sportu przy Za
rządach Głównych i Okręgowych
Komisjach Zw. Zawodowych. Po
wołanie tej Międzyzwiązkowej Ra
dy Kultury Fizycznej i Sportu,
oraz zjednoczenie sportu pracow
niczego w ramach KCZZ stanowi
przełom w historii wychowania fi
zycznego i sportu w Polsce.
W odmiennych — w porównaniu
z przedwojennymi — warunkach,
sport i wychowanie fizyczne do
tarły dzisiaj do szerokich mas, a
tym samym rozszerzyły swoje mo
żliwości działania. W ramach na
szeroką skalę zakrojonej akcji wy
chowania fizycznego i sportu, na
jednym z czołowych miejsc posta
wiono zagadnienie wczasów pra
cowniczych.
Fundusz Wczasów Pracowniczych
doceniając w pełni znaczenie wy
chowania fizycznego i sportu, od
dał w bieżącym roku do dyspozycji
Związkowej Rady Kultury Fizycz
nej i Sportu przy KCZZ przeszło
<00 miejsc w domach wypoczynko-

do Polski

na

klasa

GÓRNIK KNURÓW — GÓRNIK
RYDUŁTOWY NIEWIADÓW
5:0 (4:0)
Knurów. — Górnik zagrał tym
razem we wszystkich liniach kon
certowo i odniósł zasłużone zwy
cięstwo. Bramki dla miejscowych
zdobyli Górka, Grychtał, Grzegorzyca i Wietelorz.
POGOŃ KATOWICE — GÓRNIK
CHROPACZÓW 2:1 (2:1)
Katowice. — Pogoń zdobyła dal
sze punkty nad twardo grającym
zespołem Górnika z Chropaczowa.
Bramki dla gospodarzy zdobyli
Pazurek i Gawliczek dla pokona
nych Musiał.
METAL (Pokój) NOWY BY
TOM — GÓRNIK PIEKARY
1:1 (0:1)
Nowy Bytom. — Goście stawia
li zacięty opór i przy większym
szczęściu mogli wywieźć dwa
punkty. Bramkę dla gospodarzy
zdobył Szombara.
GÓRNIK KATOWICE — GÓR
NIK JANÓW 1:6 (0:3)
Katowice. — Leader tabeli zde
klasował górników z Katowic,
zdobywając bramki przez Stawo
wego 2, Dronię, Koźlika, Bąka i
Góreckiego (z karnego) po 1. Ho
norowy punkt uzyskał Wiśniew
ski z rzutu karnego.
GÓRNIK Ib RADLIN — ZWIĄZ
KOWIEC ŻYWIEC 9:1 (6:1)
Radlin. — Gra toczyła się przez
cały czas meczu na jedną bramkę.
13 24 55:18
Górnik Janów
13 20 52:19
Górnik Knurów
13 17 25:17
Metal Chorzów I
13 15 29:36
Górnik Katowice
13 13 28:30
Pogoń Katowice
Górnik Ib Radlin 13 11 35:31
Siemianowiczanka 12 11 23:27
13 10 21:27
Górnik Piekary
Górnik Rydułtowy 13 9 19:32
Górnik Chropaczów 12 7 16:33
Związków. Żywiec 12 3 12:45

irydzielona

GÓRNIK KOSTUCHNA — ME
TAL SZOPIENICE 2:1 (0:1) Kostuchna. — Bramki dla miejsco
wych zdobył Dziubany 2.
ZPKS ZABŁOCIE — GWAR
DIA KATOWICE 1:4 (0:2). Ży
wiec. — Goście mieli przez cały
czas zawodów przewagę. Bramkę
dla miejscowych zdobył Gruszka.
GÓRNIK (dawn. Kop. Eminencja) KATOWICE — LECHIA
MYSŁOWICE 1:2 (1:1). Katowice-Dąb. — Zasłużone zwycięstwo
gości przy czym bramki zdobyli
Palka i Poćwa III a miejscowych
Barczyk.
CHEMIK MAŁA DĄBRÓWKA
— GÓRNIK (Kleofas) 3:1 (2:1).
Mala Dąbrówka. — Niespodziewa
na porażka gości u których zawiódł atak.
Górnik Ligota
12 20 35:11
2. Metal Szopienice
12 19* 27:1U
3. Gwardia Katowice 12 18 30:18
4. Lechia Mysłowice 12 16 25:17
5. ZZK Katowice
12 13 23:17
e. Górnik Kostuchna 12 13 27:22
7. Górnik (Kleof.)
12 12 25:26
«.
" Kopalnia Dębieńsko 12 10 19:19
9. Chemik Dąbr. Mała
9 22:31
10. Walcownia Dziedz. 12 6
11. RKS Zablocie
12
15:39
12. Górnik (Emin.) Zał. 12
9:40

GRUPA II
RUCH Ib CHORZÓW — RUCH
RADZIONKÓW 1:1 (1:1). Cho
rzów. — Bramkę dla miejsco
wych zdobył Rurański, dla gości
samobójcza.

Śląsk tarnowskie

góry

— GÓRNIK RUDA 0:1 (0:0). Tar
newskie Góry. — Jedyną bramkę
dnia zdobył prawy łącznik.
AZOTY CHORZÓW — METAL
(dawn. Batory) CHORZÓW I 7:1
(4:1). Chorzów. — Gospodarze za
grali we wszystkich liniach kon
certowo i odnieśli zasłużone zwy
cięstwo. Bramki uzyskali Breiter
4, Glanz 2 ¡ Piotrowski 1.
GÓRNIK ORZEGÓW — WY
ZWOLENIE
MICHAŁKOWICE
2:1 (0:0). Michałkowie«. — Oby
dwie bramki dla miejscowych uzyskał Kokoszka.
Śląsk Świętochłowice —
A klasa
GÓRNIK
MAKOSZOWY
0:3
WALKOWER.
GRUPA I
PIAST PAWŁÓW — AKS Ib
ZZK KATOWICE — KOPALNIA DĘBIEŃSKO 2:1 (0:1). Ka CHORZÓW 3:0 (1:0). Pawłów. —
towice. — Bramki dla miejsco Miejscowi zdobyli dwie bramki
wych zdobyli Lucyga 1 Musíala, przez Majora j jedną przez Sznaj
dla pokonanych Machnik. Wi dra. Publiczności 2.000 osób.
dzów około 1.000 osób.
1. Górnik Makoszowy 12 17 34:17
2. Ruch Radzionków 12 17 24:12
GÓRNIK LIGOTA — WAL 3. Metal (Batory)
12 17 35:27
12 14 14:17
COWNIA DZIEDZICE 1:0 (1:0). 4. Górnik Orzegów
5.
Śląsk
Jam.
Góry
13 26:19
Ligota. — Jedyną bramkę dnia 6. Wyzwól. Mlchałk. 12
12
26:25
zdobył Proksza po rzucie z kor 7. Ruch Ib Chorzów 12 13
12 24130
8.
Górnik
Ruda
(Slav.)
12
12
19:22
netu.
9. Azoty Chorzów
12 10 34:30
10. Metal Swięt. (Śląsk) 12 9 26:24
U. Piast Pawłów
12 7 15:23
12. AICS Tb Chorzów
12 3 31:54

wczasach

wych na obozy kondycyjne j kursy
wyszkoleniowe łyżwiarskie, narciar
skié, hokejowe, bokserskie, kolar
skie i inne. Zupełnie odrębną akcją
wychowanie'fizycznego i sportu na
wczasach są tzw .wczasy sportowo-młodzieżowe". W porozumieniu
z Wydziałem Młodzieżowym K. C.
Z Z. akcja młodzieżowa na wcza
sach, którą Fundusz Wczasów Pra
cowniczych rozpocznie z dniem i
maja br. obejmie 2000 miejsc w ra
mach jednego — czternastodnio
wego turnusu wczasowego. Wię
kszą ilość miejsc na wczasach spor
towo-młodzieżowych. w sezonie
letnim przewidziano w ośrodkach
F. W. P. nad morzem i na Poje
zierzu Mazurskim. Domy wypo
czynkowe przeznaczone na tą akcję
zaopatrzone zostaną w sprzęt spor
towy, zarówno letni jak i zimowy.
Życiem ne wczasach młodzieżo
wych kierować będą specjalnie
przez F W. P. przeszkoleni i za
angażowani instruktorzy kultural
no-oświatowi i sportowi. Akcją
w. złsów sportowo-młodzieżowych
w r. bież, zostanie więc objętych
około lütiO sportowców i 25.000 mło
dzieży związkowej.
Innym i bodaj najtrudniejszym
zagadnieniem jest . objęcie akcją
wychowania fizycznego t. zw. „po
pularnych
wczasów
pracowni
czych".
Mógłby ktoś zapytać: co wspól
nego mają 'wczasy pracownicze z
wychowaniem fizycznym czy spor
tem? Nie dość na tym. Często je
steśmy świadkami, pełnych oburzę
nia wypowiedzi, że sport na wcza
sach pracowniczych, przewidzia
nych zasadniczo dla najciężej pra
cujących, jest jakimś nieporozu
mieniem.
Zgoda. Jeżeli na wczasach pro
pagować będziemy sport, a co gor
sza sport, o charakterze zawodna
czo . wyczynowym, wtedy może
my mówić o nieporozumieniu, w
tym wypadku jednak nie chodzi o
sport, a o wychowanie fizyczne na
wczasach. Wczasy to przecież nic
innego, jak potężny ruch, który ma
na celu przede wszystkim pomna
żanie zdrowia milionowych rzesz
pracowniczych. Wczasy to ruch

okręgu

ściśle związany z wychowaniem fi
zycznym, nie ze sportem w po
wszechnym pojęciu, lecz ze apor
towaniem.
Znowu może ktoś zapytać — co
to jest sportowanie? Sam wyraz
aportowanie nie oznacza nic inne
go, jak tylko uprawienie pewnych
gałęzi wychowania fizycznego, dla
pomnażania sił — zdrowia. Spor
towanie, to przeznaczenie pewnej
ilości' czasu dla przyjemności oso
bistych, pozbawione przy tym tak
groźnego i szkodliwego nieraz
wpływu jak trybuna, stadion i ka
pryśny widz. Sportowaniu towa
rzyszą zawsze: swoboda, radość,
chęć pokonywania przeszkód —
przestrzeni i wreszcie pożyteczna
emocja.
Podstawowym elementem sporto
wania jest ruch fizyczny na świe
żym powietrzu. Wiemy przecież,
że słońce, powietrze i ruch warun
kują nie tylko rozwój młodego or
ganizmu, lecz są one również nie
zbędne dla normalnego funkcjono
wania organizmu człowieka doro
słego.
Zrozumiałym jest podświadome
nieraz dążenie ludzi pracy do spę
dzania urlopu na świeżym powie
trzu, w górach, nad morzem czy
jeziorami — zdała od wielkomiej
skiego hałasu i wrzawy. Dlatego
właśnie wczasy muszą być okre
sem dobrze zorganizowanych i
przemyślanych rozrywek kultural
nych i fizycznych, które winny da
wać radość życia i przysparzać no
we zapasy energii, tak potrzebnej
dla dalszego kontynuowania pracy
zawodowej.
Po całorocznej pracy, ■ robotnik
czy pracownik umysłowy, na wcza
sach powinien odprężyć mięśnie i
umysł nie tylko przy kartach czy
szachach, ale uczestnicząc w grach,
zabawach i rozrywkach sporto
wych. Na wczasach trzeba rów
nież zagrać w siatkówkę czy ko
szykówkę. popływać, kajakować,
wiosłować, uprawiać gimnastykę i
pójść razem z innymi na wyciecz
ek więc na wczasach pamiętajmy
o wychowaniu fizycznym, o spor
towaniu.
. ,.
B. Szymański

klasa

w pierwszej kolejce i__.._k
■rozgrywek
Masy B ne Śląsku .pedły następujące wyniki:
GRUPA I: Orzeł Wełno wiec —
Podlesianike 3:1 (1:0). TS Murcki
— ZWM Łaziska 2:2 (1:1). AKS Mi
kołów — ZZK Piotrowice 1:1 (0:0),
Elektro Łaziska — Tur Orzesze 2:0
(2:0). Spójnie Tychy — Pocztowy
KS Katowice 5:0 (4:0).

W

przemysłowego

15 28:18
Orzeł Wełnowiec
14 19:20
ZZK Piotrowice
Ogniwo ZWM (Łaziska) 10 12 23:14
10 10 17:13
AKS Mikołów
10 10 23:18
Podlesianka
10 18:15
Spójnia Tychy
9:16
Ogniwo (Elektro Lax.) 10
Pocztowy KS Katowice 10
12 A3
10 7 20:20
TS Murckl
10 3 14:25
TUR Orzesze
GRUPA II: Unie Kosztowy —
Siła Giszowiec 4:1 (1:1). ZKS My
słowice — Ormowiec Szopienice
3:1 (1:1), Katowi czanka — Chełm
2:0 (1:0). Chemik Bieruń Stary —
Wisła Brzezinka 2:0 (1:0), Ferrum
Katowice — Ruch Krasowy 1:1
(1:1).
1* M 28:7
GZKS Mysłowice
10 14 25:15
Górnik Katowice
10 U 23:15
Wisła Brzezinka
10 10 18:15
Unia Kosztowy
21:20
Chemik Stary Bieruń 10
10
15:17
Ferrum Katowice
10 9 14:16
Ruch Krasowy
10 9 15:21
KS Chełm Wielki
10 6 22:25
Siła Giszowiec
10 3 10:40
Metal Szopienice
Ib LbpL
GRUPA III: Naprzód ...............
ny — Górnik Wirek 4:4 (1:1), Bail
don Ib — Sęp Godula 0:4 (0:3),
Śląsk Kończyce — Urania Kodhło.
_. .. Bieiszowice
wice 2:1 (0:0), Górnik
— Kresy Chorzów 1:5 (1:3).
GZKS Kresy Chorzów * 16 39:15
» 14 21:13
Sęp Godula
Naprzód Llplny Ib
I 9 25:23
e 8 25:30
Górnik Bielszowice
9 8 25:26
Górnik Wirek
7 20:25
Baildon Katowice
7 16:25
Śląsk Kończyce
6 16:19
Urania Kochłowlce
GRUPA IV: Orkan Dąbrówka
Wielka — ZKSM Łagiewniki 2:5
(1:2), Ołów Strzybnica — Orzeł
Nakło 2:2 (1:2). Orzeł Brzeziny —
Brynica Kamień 2:0 (1:0). Zgoda
Rep ty — Papiernia Kalety 2:3 (2:2).
Zygmunt Łagiewniki
9 16 28:14
10 15 19:8
Ołów Strzybnica
Kopalnia Siemianowice 8 11 19:13
10
13:12
Brynica Kamień
10 10 14:13
Orzeł Nakło
10 7 13:16
Zgoda Repty
10 7 17:21
Orzeł Brzeziny
10 7 16:22
Orkan Dąbrówka
10 7 11:20
Papiernia Kalety
Odra Miasteczko
9 5 17:28

Podokręg

Podokręg

RYBNIK. W drugiej rundzie mi
strzostw klasy A podokręgu rybnic
kiego spotkania przyniosły następu
jące wyniki: Kop. Chwałowiec — Unia
Łaziska 4:0 (1:0); ZZK Rybnik — po
lonia Skrzyszów 3:5 (2:3); TGS Gołko
wice — Polonia Nlewiadom 2:2 (1:1);
Lłgnoza Krywald — Jedność Popielów
1:3 (1:2); Polonia Pszów — ZZK Żory
ZWM'
7:1 (4:1); Górnik Radlin Ib
Wodzisław 5:2 (3:1).
15 22 59:19
Górnik Radlin Ib
15 21
ZZK Żory
20 46:23
Polonia Pszów
ZKS Kop. Chwałowlce 14 16 34:23
14 15 26:21
Jedność Popielów
14 34:33
Ryl Rybnik
15 14 38:44
ZWM Wodzisław
ZZK Rybnik
14 11 33:48
Polonia Nlewiadom
U 11 22:34
15 10 24:43
Polonią Skrzyszów
15
21:32
TGS Gołkowice
15 7 14:38
Unia Łaziska
15 6 17:41
Lignoza Krywald

Belskr

BIELSKO. W mistrzostwach kl.
1 A
podokiręgu bielskiego padły w' niedzielę następujące wyniki:
RKS Lenko — ZKS Piast 3:1 (2:1):
ZMBKS — KS ZZK Grażyna 4:0 (3:0):
GZKS Kop. Brzeszcze — WZKS He/
nal 4:1 (1:1); KSZMP — KSZZK Lesz
czyński 1:0 (0:0); ZSBBTS — WZKS
Biała Lipnik 1:1 (0:1). Tabela:
GZKS Kop. Brzeszcze 10 16 30:12
10 16 30:13
KSZMP Wadowice
10 15 30:11
ZMBKS
ZSBBTS
10 12 17:7
21:15
ZKS Piast
10
10 9 20:20
RKS Lenko
KSZZK Grażyna
10 7 13:20
10 5 12:39
WZKS Hejnał
10 4 10:23
WZKS Biała Lipnik
WSZZK Leszczyński
10 4 9:33

Opolska

SOSNOWIEC. Ub. niedziela w
zagłębiowskiej klasie A przynio
sła kilka niespodzianek.
GWARDIA PIASKI — FARMA
CJA BĘDZIN 1:1 (0:0)
PIASKI. Bramkę dla Gwardii
zdobył Cesarz, dla Sarmaci i Pro
stacki. Publiczności ok. 1000 osób.
TUR OLKUSZ — ZAGŁĘBIE
DĄBROWA GÓRNICZA 0:1 (0:0)
OLKUSZ. Po niezwykle cieka
wej grze nikłe zwycięstwo uzy
skała drużyna gośęi.
METAL SOSNOWIEC — GÓR
NIK CZELADŹ 3:2 (2:0)
SOSNOWIEC. — W spotkaniu
dwóch czołowych zespołów Zagłę
bia, nikłe zwycięstwo odniosła
drużyna sosnowieckiego Metalu
Bramki dla Metalu zdobyli: Macuga, Grządziel i Uznański dla
Górnika — Nowak 2. Publiczno
ści 2.000.
ZKSM BĘDZIN — ZAGŁĘBIAN
KA BĘDZIN 1:0 (0:0)
BĘDZIN. Bramki dla ZKSM
zdobył Kliitiza. Publiczności 1500.
11 16 29:19
Metal Sosnowiec
11 15 26:17
Górnik Czeladź
10 13 20:16
Zagłęblanka Będzin
10 11 26:20
Górnik Sosnowiec
11 11 21:22
Gwardia Plaski
10
10 22:16
TUR Olkusz
10 6 17:21
ZKSM Będzin
10
6 13:36
Zagłębie Dąbr. Góra.
11 4 15:27
Sarmacja Będzin

Baśldoii-Pmt 9:7
w boksie
KATOWICE, W meczu pięściarskim
o puchar przechodni prez. h. Si. OZB
■H. Sadłowskiego. ZKSM Baildon po
konał na własnym terenie ósemkę Pía
sta z Gliwic w stosunku 9:7. Wynikł
walk: od muszej do ciężkiej (na T.
miejscu pięściarze Ba-Lldonu): Suszka
oddał punkty walkowerem Stypie,
natomiast w walce towarzyskiej zwy
ciężył go na punkty., Chmiel znokau
tował w II starciu Trojanowskiego,
Borowczyk zremisował z Kaimem.
Szymański nie rozstrzygnął walki z
Deszyńskim. Ohr ob asik uległ na punk
ty Pruchnickiemu. Pawliczek wygrał
przez k. o. w I starciu z Urbanowi
czem, Urbaniak zremisował z Gwoź
dziem. Drapała wygrał przez k. o. W
I starciu z Młeczyńskim. Sędziował
w ringu Dziura, na , punkty Klapsia i
Fedorowicz.
ZZK KATOWICE — PIAST CIESZYN
16:0
KATOWICE. Piast Cieszyn na sku
tek braku wagi względnie nadwagi
swych pięściarzy oddał w ostatnim
spotkaniu pięściarskim o drużynowe
mistrzostwo Śląska klasy B grupy IV
punkty walkowerem 0:16 ZZK Kato
wice. W walce towarzyskiej ZZK od
niósł zwycięstwo 18:4. Wyniki (na
pierwszym miejscu ZZK): Smoczek
znokautował w II rundzie Niemca.
Owczarek zwyciężył przez k. o. w I
starciu Minóla. Skrobek uległ na
punkty Wldzikowi. Kubicki zwycię
żył Kudyniaka. MusiaHk n wygrał
przez k. o. w II rundzie z Jakubem.
W drugiej walce półśredniej Sitko
przegrał z Pukasem. Bisanc pokonał
przez k. o. w n rundzie Bobrka. Muslatik I wygrał przez k. o. w n star
ciu z Dworzakiem. Szczypiński otrzy
mał punkty walkowerem, Sędziował
w ringu Łoch, na punkty TIiocz.
GWARDIA KATOWICE — GWARDIA RACIBÓRZ 5:11

klasa

GRUPA I
GÓRNIK IB SZOMBIERKI BY
TOM — WŁÓKNIARZ PRUDNIK
2.0 (1:0)
Chruszczów. Rezerwa ligowego
Górnika uzyskała łatwe zwycię
stwo nad drużyną gości.

POLONIA IB BYTOM — ME
TAL - PIAST GLIWICE 2:2 (2:0)
Bytom. Szczęśliwy remis uzy
skali goście z rezerwą ligowej
Polonii.
LWOWIANKA OPOLE —
GÓRNIK ZABRZE 2:0 (0:0)
OPOLE (tel.). Spotkanie o mistrzo
stwo klasy A przyniosło zwycięstwo
miejscowym 2:0 (0:0). Ora stała na
słabym poziomie, więcej z gry mieli
gospodarze, dla których bramki strze
lili Siwiński i Mrówczyński. Sędzio
wał Rewucki z Prudnika dobrze.

Zagłębiu

A klasa

Rybmeki

B klasa
GRUPA I. Górnik Ib (Brynica)
Czeladź — GZKS Grodziec 3:3 (1:2),
ZZK Sosnowiec — Orzeł Bobrowni
ki 5:1 (3:0), Cyklon Rogoźnik —
AKS Niwka 4:1 (3:0), Metal — Po
lonia Sosnowiec — DKS Dobieszowice 3:0 v. o„ Przyszłość Ży chelee
— Metal Pogoń Sosnowiec 3:0. V o.
GZKS Grodziec
10 17 39:18 I
Przyszłość Zychcice
10 15 32:16 ,
Cyklon Rogoźnik
10 15 28:15
10 12 34:23
Metal. Polonia Sosn.
10 10 38:31
AKS Niwka
Orzeł Bobrowniki
10 9 25:22
Górnik (Brynica) Cze). 10 9 25:33
ZZK Sosnowiec
10
14:24
13:31
DKS DOibieszowicc
10
Metal. Pogoń Sosnowiec 10 4 10:40
GRUPA II. Warta Zawiercie —
ZKS Wysoka 4:1 (1:0), ZKS Poręba
— Jedność Myszków 3:4 (2:1). ZZK
Dąbrowa Górnicza — Metalowiec
Dąbrowa Górnicza 3:2 (2:1), DK Ząb
kowice — ZZK Łazy 2:3 (0:2).
9 16 49:15
Warta Zawiercie
ZZK Łazy
10 13 40:15
ZKS Wysoka
10 12 30:18
I
Jedność Myszków
9 12 29:21
Zew Ostrowy Górnicze 9 10 25:23
ZZK Dąbrowa Górnicza 10 0 21:30
8 « 14:16
Przebój Wolbrom
9 ł 18:25
ZKS Poręba
Metalowiec Dąbrowa G. 9 3 13:52
DK Ząbkowice
9 2 19:33
* * *■
X GUKF na wniosekPZPN
___ ____
zawiesił dożywotnią dyskwalifikacją nastę
pującym zawodnikom zagłębiowsklego
OZPN: Olszówce Stan., Głogowskiego
Franciszka, Drożdża Edwarda z Orla
Bobrowniki. Balwierza Stanisława i
Raka Stanisława z Jedności Myszków.
Rabsztyna Józefa । Dudy Franciszka
z DKS Dobieszowice. Okres zawiesze
nia dla tych zawodników trwa od
1 lutego 1949 do 31 stycznia 1950 roku.

wydzielona

GórnUt Zabrze
Polonia Ib Bytom
Lwowianka Opole
Włókniarz Prudnik
Metal, piast Gliwice
Górnik Ib Szombierki

8

14
9
9
8
7
5

20:10
23:19
15:14
10:11
14:20
11:19

GRUPA H
ZZK GLIWICE — BUDOWLANI
OPOLE 4:1 (2:0)
Gliwice. Bramki dla ZZK uzy
skali: Wydra i Nalewa jko po 2
i Melnik 1, dla Opola środkowy
napastnik.
CUKROWNIA RACIBÓRZ —
KOLEJARZ KLUCZBOREK
3:1 (3:6)
Mecz odbył się w Raciborzu.
Górnik Mikulczyce ■ ' T 12 33:3
1 9 15:16
ZKS Nysa
1 8 10:12
Culerowinią Racibórz
8 8
ZZK Gliwice
■« 3 1S:S
Kolejarz Klucaborek
Í
Budowlani Opole
GRUPA m
GÓRNIK BISKUPICE —
CHEMIK RACIBÓRZ 1:0 (0:6)
Biskupice. Dla Chemika jedyną
bramkę dnia zdobył junior 17letni Gawlik. Sędziował Ki Mer.
Widzów 1.000.
28:8
Metal Bobrek Bytom
16:10
Górnik Biskupice
1.3:10
Chemik Racibórz
7:1$
Drożdżownia Wołczyn 5
10:3»
LZS Zagroda Lubliniec 6
B klasa

GRUPA I. Tęcza Wielowieś —
ZZK Bytom 4:1 (2:0), Górnik I
Miechowice — Chemik Zabrze 4:2
(1:1). Kop- Bytom — Górnik II Míechowice 3:0 (2:0).
Górnik I Miechowice 10 18 51:12
10 14 37:1»
Kop. Bytom
Górnik Ib Miechowice 10 12 29:16
10 11 18:14
Tęcza Wielowieś
Górnik Rokitnica
o 10 22:18
10 6 22:23
Chemik Zabrze
ZZK Bytom
10 6 9:46
9 1 4:45
ROdlo Górnik!
GRUPA II. Górnik II Orzeł Gilwice — Metel Zabrze 3:2 (1:2), Metal (Huta) Gliwice — Orzeł Ostropa 1:0 (0:0). Górnik Ib Zabrze . —
Górnik I Gliwice 1:1 (0:1), Dynas
Gliwice — Metal Łebędv 0:1 (0:0).
Górnik I Gliwice
10 15 34:11
Górnik II Orzeł Gliwice 10 15 26:14
10 14 32:12
Dynas Gliwice
10 11 16:18
Metal. Łabędy
Metal. (Huta) Gliwice 10 ie 18:19
10 t 13:3»
Górnik Ib Zabrze
10 4 14:33
Orzeł Ostropa
10
11:30
Metal. Zabrze
C klasa

ZKSM
Tramwajarz Gliwice
Rudzienice 5:0 (4:0), Konfekcja By
tom — Polonia III Bytom 3:2 (1:1).
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Rudolf Tobola jest jednym z najlepszych zapaśników. Karierą rozpo
czął w Robotniczym Klubie „Siła" Mysłowice, którego barwy do diziś
reprezentuje. Wśród fachowców posiada opinią doskonałego technika.
Tobola ma zaledwie 21 lat i posiada bardzo dobre warunki fizyczne.
Na macie walczy zaledwie od 3 lat, a poszczycić się może wieloma
~ukcesami w tym też w spotkaniach z zawodnikami zagranicznymi.
Na ostatnich Igrzyskach Bałkański ch zdobył 3 miejsce. Ogółem sto
czył już 60 walk.rz czego przegrał zaledwie 8. Z zawodu Tobola jest
tokarzem. Pracuje w Warsztatach Samochodowych Śląsko . Dąbrow
skich Linii Komunikacyjnych. Na zdjęciu widzimy go przy swym
codziennym warsztacie pracy, a w rogu, moment walki z CŻechosłowakiem Pichą na meczu „Sila“ — CAK Kral. Vinohrady.
Fot. M. Rotkiewicz i Cz. Datka

W

mm
I

w życiu prywatnym

Poznań, w kwietniu
W . dniu wczorajszymi, 3 kwiet
nia minęło 25 lat istnienia Po
znańskiego Okręgowego Związku
Bokserskiego. Wprawdzie począt
ki
pięściarstwa
poznańskiego
przypadają już na rok 1921, kie
dy to grupa entuzjastów złożona
z Szumnarskiego, kpt. Jana Bara
na, Katowskiego. Erdmańskiego,
śp. por. Perskiego. Sztama i in
nych, przystąpiła do propagandy
tego męskiego sportu, ale zało
żenie związku okręgowego nastą
piło w 1924 r.
Z chwilą powstania okręgu,
propaganda boksu przybrała na
sile. Oprócz „Pentatlonu“ 1 Wiel
kopolskiego Klubu Bokserskiego,
sekcje bokserskie tworzą Warta,
Unia, HCP, Sokół, Błękitni, a ta
kże Stella z Gniezna i Inowroc
ławski KS.
Polski Związek Bokserski wy
znacza pierwsze mistrzostwa indy
widualne do Poznania, na których
okręg
zajmuje 6 pierwszych
miejsc. W roku 1925 PZB prze
niesiony zostaje z Warszawy do
Poznania, co wpływa ujemnie na
rozwój okręgu, gdyż większość

B^roźenicf snorf Slrrzycznego

działaczy angażuje się we wła
dzach naczelnych.
W roku 1928 na skutek braku
aktywności, PZB rozwiązuje za
rząd, ustalając komisarza w oso
bie Chmielewskiego.
W początkach roku 1929 na nad
zwyczajnym walnym zebraniu na
czele nowego zarządu stanął Pr.
Baranowski. Pierwsze międzyokręgowe spotkanie Śląsk—Po
znań kończy się wynikiem 8:8,
mecz międzynarodowy z Wrocła-

okręgu został HĆP. Warta nato
miast ponownie obroniła tytuł
mistrza Polski (poraź 11). W mi
strzostwach Polski w roku. 1939
tytuły mistrzów uzyskali: •Szulczyński w średniej i Szymura w
półciężkiej.
Wojna przerwała wspaniały
rozwój nie tylko pięściarstwa
Wielkopolskiego.
Natychmiast po wyzwoleniu
Poznania, inż. Suligowski zebrał
kilku działaczy i przystąpił do utworzenia Okręgu.

‘strzostwäeh Polski, dwa tytuły
przypadły Poznaniowi: Koziołka
w lekkiej i Szymura w półcięż
kiej.
W roku 1947 odbyło- się 5 spot
kań między okręgowych. Mistrzo
stwo drużynowe uzyskał HCP. W
roku - sprawozdawczym 1947/48
mistrzem drużynowym klasy A
okręgu została Warta, a klasy B
Szamotulski KS. Na mistrzost
wach Polski,.Kasperczak w mu
szej i Szymura w półciężkiej uzy
skali pierwsze miejsca.
Na 45 reprezentantów na mi
strzostwa Europy, wyjechało z
Poznania 16 zawodników, którzy
brali udział:
r. 1927 w Berlinie: Arski i Majchrzycid;
s. 1930 w Budapeszcie: Forlański, Stępniak i Majchrzycki;
t. 1934 w Budapeszcie: Rogal
ski, Majchrzycki, Sipiński i Piłat;
u. 1937 w Mediolanie: Sobkowiak, Sipiński i Szymura;
v. 1939 w Dublinie: Szymura;
w. 1946 w Dublinie: Malak, Szy
mura i Klimecki.
Na trzy mistrzostwa Europy,
zdobyto przez. Polskę jeden tytuł
w wadzie piórkowej, uzyskał go
Polus, na 8 wicemistrzów Europy
6 tytułów zdobyli zawodnicy . po
znańscy: w roku 1930 Majchrzyc
ki i Forlański, w r. 1934 Majch
rzycki, w r. 1937 Sobkowiak i Sży
mura i w 1939 r. Szymura.
Na Olimpiadzie w 1924 r. w Pa
ryżu startowało dwóch zawodni
ków z Poznania: Erdmański i
Świątek, w roku 1928 w Amster
damie też 2 zawodników: Glon i
Majchrzycki. W roku 1936 w Ber
linie startowało 4 z POZB: Sob
kowiak. Polus, Kajnar i Piłat.
W roku 1948 w Londynie z Po
znania uczestniczyli Kasperczak

Zarząd Poznańskiego Okręgowego Związku Bokserskiego w roku ju
bileuszowym. Stoją od lewej: Lachman, Linke, Musioł. dr. Perzyna,
Kalczyński, Wróż. Kraiczycki, Gajny. Siedzą od lewej: Mazurek, Kortylewicz, rn-gr. Magiera, prezydent miasta Poznania Murzunowski (pre
zes), Adamski. Tuszewski. i Gereth.
FoĄ. Van-Dyck
Rozegrano w grudniu 1945 roku
wiem 8:8, a mecz z Pragą przy
mistrzostwa juniorów, a z począt
’ Szczyrk, w marcu.
Zachwycony jestem pracą Ośro nosi zwycięstwo 10:4.
gani zatorów lub Instruktorów
kiem stycznia 1946 r. indywidu
W
1931
r.
następuje
chwilowy
dka
Narciarek
ego
w
Szczyrku.
sportu
narciarskiego.
Wypadkj akurat tak się złożyły
alne mistrzostwa seniorów, przy
zastój
w
pracach
Związku,
bo

Stwierdzam
to
jako
zapalony
nar
Chłopak
który
był
na
kursie
w
że 10-dniowy urlop spędziłem w
czyni tytuły zdobyli (od muszej do
wiem
wszystkie
imprezy
przyno

Szczyrku.
i
wyniósł
stąd
dużo
wia
c
’
arz
j
jako
wychowawca
f
zyczSzczyrku i to w warunkach dla
ciężkiej): Kor dylewski, Miodo
ny.
Praca
zaś
Ośrodka
tchnie
du

szą
znaczny
deficyt.
W
roku
1932
domości,
wśród
rówieśników
w
narciarzy wprost wymarzonych..
wicz, Rogalski, Koziołek, Jarecki,
Niesamowite, jak na późną porę swojej -~padłej' wiosce górskiej chem jego kierownika mgr. Koz- poraź czwarty odbywają się w Sobczak. Szymura i Klimecki.
dr
..a
a
Mieczysława.
,
m
mowoli
stanie
się
autorytetem
Poznaniu
mistrzostwa
Polski,
na
noku, ilości śniegu w połączeniu
Nie sposób pominąć tutaj uro których Rogalski w muszej, Po
z. cudną pogodą słoneczną stwo w sprawach narciarskich, bo on
rzyły Eldorado narciarskie. nawet coś konkretnego w.:e już na ten te czystego zakończenia sezonu, któ lus w koguciej, Sipiński w lek
dla najbardziej wybrednych mi mat, wie jak się buduje skocznię ry zorganizował Okręg Śląski kiej zdobywają tytuły mistrzów
terenową, jak należy skakać, jak przy1 wydatnej współpracy Ośro dla okręgu, a Warta zostaje mi
łośników tego sportu.
Zaiałęm Szczyrk dobrze przed się ustawia bramk do slalomu, dka Na-rc arsk ego GUKF. W do- strzem drużynowym Polski.
wojną i po wojnie. Tego roku jed jak się biega, jak pow n en wyglą wiskowo najpiękniejszym punW roku 1934 rozegrano 8 spot
nąk wydał m-; się specjalnie ruch dać sprzęt narciarski i td. Na tym ktem programu były skoki nocne kań międzyokręgowych, z czego
liwy. jeżeli chodzi o narciarstwo. właśnie polega ta robota wszerz. na skoczni położonej w legie, o- 5 międzynarodowych, wygrywa
Jeżeli nasze najwyższe władze świetlonej reflektorami pocho
kolejno: z Berlinem 14:2, ze
Grupy mniejsze j w: ększe, żeń sportowe a w pierwszym rzedz'e dniami •; sztucznymi ogniami. Uro jąc
8:6, Wrocławiem
skie i męskie, seniorów j junio GUKF umożliwi jeszcze szero czystość ta wywołała we mnie Sztokholmem
z Berlinem 11:5 i przegrywa
rów ćwiczyły i jeszcze ćwiicżą pod kim masom nabycie taniego a do wrażenia staropogańskiago świę 10:6,
jąc z reprezentacją miast szwedz
oldem doświadczonych instrukto brego sprzętu narciarskiego, to o ta pożegnania zimy i witanie kich
6:8. Mistrzami Polski zostali
sów: chody, bogi, zjazdy, slalo przyszłość naszego narciarstwa wiosny.
w tym roku Rogalski — kogucia
my, skoki, przygotowują skocznie możemy być spokojni.
Rybicki Stanisław
Sipiński — lekka, Majchrzycki —
i budują nowe skocznie, małe te
średnia i Piłat — ciężka.
renowe. Właśnie Nadchodzę, gdy
W roku 1935 okręg poznański
grupa najmłodszych (od 10 — 14
zdobywa siedem tytułów mi
lat) pod czułą opieką jednego ze
strzowskich. Warta jest w .dal
znanych polskich Skoczków An
szym ciągu mistrzem drużyno
tki Wieczorka przejętego praw
wym.
dziwą chhcią nauczenia ćwiczy lą
dowanie po skoku, tę podstawo
W roku 1936 notujemy znowu
wą umiejętność każdego dobrego
wspaniały rozwój, a liczba klu
skoczka. Na innej nieco większej
bów zwiększa się do 17.
Jedna z czołowych drużyn boksers kich okręgu poznańskiego, Szamo- \
skoczn, L. Tajne.r uczy swoich pu
tulski K. S.
W roku 1937 rozegrano dwa
pilów odbicia, lotu $ pracy ramion
mecze Budapeszt—Poznań 7:9 i
w powietrzu, gdzieś niedaleko na
Poznań—Śląsk 8:8. Warta poraź Kandydaci do Oslo na treningu w Jeleniej Górze
stromym zboczu Beskidka usta
dziewiąty z rzędu utrzymuje ty
wione są bramki i uczniowie
tuł drużynowego mistrza Polski.
„wyższej szkoły“ jazdy slalomo
Jelenia Góra w marcu.
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