■ V

■

POZNAJMY

W

SPORT

RADZIECKI

czwartek:

Węgry—Bułgaria 5:0

SPÜRT

Fotoreportaże

w

piłce

nożnej

naszych wysłanników

z meczów
w

Ostrawie,

WCZASY

Peznamu

i Łodzi

w
ROK III NP 87 (221) PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA

3

W

Śląsk—Łódź

mecze

polskich

73:60

pływaniu

I949 CENA I5 ZL

piłkarzy

Witlkou/Icach

(zcchosłowacja-PolsKa 2:0 (ow

Polska

B

-

Czechosłowacja

B

2:1

(2

D

W Łodzi

Tirana m-Łódź

1:0

(0:0)

Telefoiserea z Ostrawy od naszeyo wysłasaaSka

Z rozgrywek radzieckich drużyn piłkarskich 0 puchar. Dynamo z Moskapy w walce ze Skrzydłami Sowietów z Kujbyszewa. Zwyciężyło Dy
namo.
Fot. SUB

Drużyna sosnowieckiej Statt, która zaawansowała d0 II Ligi
Fot. Bewo, Bydgoszcz
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Po zwycię- |
stwie nad Bułgarami doznaliśmy
znów porażki. Zespół nasz zagrał
o całą klasę gorzej niż z Bułgara
mi. Gdyby zagrał tak jak ostatnio
w Warszawie, to zwycięstwo w
Witkowicach stałoby się naszym
udziałem. Jaśniejsze p.pnkty sta
nowili Parpan, Gędłek i Wieczo
rek. Reszta grała przeciętnie.
Najsłabszą formacją był atak,
atak bez szybkości i bojowości. W
przerwie zamieniono Alszera na
Barana, ale i to nie zmieniło w
niczym gry naszej linii ofensyw
nej. Trudno powiedzieć, kto był
lepszym, a kto gorszym w tej li
nii, wszyscy bowiem grali na jed
nakowo niskim poziomie.
Pomoc, z wyjątkiem może Jusz
czyka, którego widzieliśmy już w
lepszej formie, spełniła swe zada
nie. Parpan na środku, łącznie" z
obrońcami, powstrzymywał ataki
Czechosłowaków, zwłaszcza w dru
giej połowie. Wieczorek grał spo
kojnie i często zasilał napastni
ków piłkami. Juszczyk miał słaby
dzień, jakkolwiek najgorzej nie

Albańczykami

grał. Z obrońców lepszym był Gę
dłek; unieszkodliwił on lewoskrzydłowego drużyny czechosło
wackiej, Szymańskiego.
Szymansky wyrywał się często
spod opieki Gędłka, zamieniając
pozycje z Preisem. Flanek nie
wiele ustępował swemu koledze.
Obaj napracowali się sporo. Jure
wicz w bramce obronił kilka nie
bezpiecznych strzałów i był wię
cej zatrudniony w drugiej poło
wie. Przy pierwszej bramce, gdy
by zaryzykował szybszy wy-

wadzane zresztą bardzo efektow
nie, nie były groźniejsze. Napast
nikom brak było strzałów kończą
cych akcje. Bramki, które zdobyli,
nie były wynikiem wypracowa
nych akcji, lecz raczej przypad
kowe. Na wyróżnienie zasługują
Pazicky jako strzelec- i Tegelhof
na środku ataku. Z pomocników
wybijał się Marko, pieczołowicie
pilnujący naszej trójki i Hanke,
imponujący wspaniałymi wyrzu
tami z autu, które dochodziły pra
i Ciąg dalszy na sir. 2)

Mes rinegu bokserskim i» Heisinkesch
Finlandia

HELSINKI. (wł.) Reprezentacja bok
serska Polski odbyła 62 mecz między
państwowy. Był to mecz oficjalny z
Finlandią. Poprzednio z Finlandią
spotkaliśmy się dwa razy 1 odnieśliś
my zwycięstwa, ale przysłowie po
wiada, że do trzech razy sztuki 1 oto
27 bm. w Helsinkach nasza ósemka
przegrała. Przegrała nieznacznie, bo
tylko 6:10, a jeżeli wziąć pod uwagę,
że skrzywdzono wyraźnie Debisza, to
wynik byłby 8:3. Reprezentacja nasza
tym razem zestawiona była częściowo
z młodszych pięściarzy. Nie było
przede wszystkim dwóch olimpijczy
ków: Antkiewicza 1 Kolczyńskiego.
Może i dobrze się stało, że tym ra
zem debiutowali w reprezentacji mło
dzi pięściarze, jak Woźniak, Panke,
Dębisz, Cebulak i Flisikowski.
Zawodnicy nasi odlecieli z Warsza
wy z jednodniowym opóźnieniem.
Niemal przed samym odlotem okaza
ło się, że nie będą mogli udać się
do Finlandii nasi dwaj sędziowie, co
w skutkach okazało się fatalnym, bo

TIRANA: vagli; BOrioi; Spachin; brońcy: Włodarczyk i Łuc. Po
Halp, Lampl; Lácele; Cavaia; Pa- zmianie stron zamiast- Marcinia
rapani, Ghinall; Borlcl II; Blciacu;
ka grał Koczewski. Wniósł on du
Teillti.
zgieał w katastrofie samoleteeej LODZ: szczurzyński; Wodarczyk; żo zapału ale i jego prześladował
Łuć; Urban; Słaby; Miller, jażnlc- jakiś dziwny pech, a miał kilka
PARYŻ, (wł) Sport francuski doznał
ki; popiołek; Janeczek; Ochmański, dogodnych sytuacji do strzelenia.
wielkiej straty. Najpopularniejszy
Marciniak; Koczewski (po przer
Albańczycy grali ostro, a chwi
bokser Francji i jeden z najpopular
wie).
lamí nawet za ostro W kilku słoniejszych jej ludzi, bokser Marcel Sędziował p. Bukowski.
Cerdan, zginął w katastrofie samolo Bramkę zdobył Borlcl n.
towej w drodze z Paryża do Nowego Publiczności 10.000.
(IDS MISTY NR STR. 2
Jorku. W dniu 2 grudnia miał się on
w Nowym Jorku spotkać w walce o
ŁÓDŹ (tel). Spotkanie to nie
tytuł mistrza świata w wadze śred ściągnęło spodziewanych tłumów
niej z Amerykaninem Jack La Motta.
W nocy z 27 na 23 bm. samolot, któ ze względu na przenikliwe zimno.
rym udawał się do USA, uległ kata Albańczycy występujący w Łodzi
strofie na Azorach, na krótko przed jako klub „17 Listopada“ z Tirany
lądowaniem. Wszyscy pasażerowie w
Sztuka i sport w ZSkR
liczbie 48 zginęli. Oprócz Marcela Cer- wybiegli na boisko w zielonych
dana, była wśród nich najlepsza koszulkach i białych spodenkach.
skrzypaczka francuska Ginette Ne- Łodzianie grali w czerwonych ko
yeu, która na krótko przed wojną za
jęła pierwsze miejsce w konkursie szulkach i białych spodenkach.
Im. Wieniawskiego w Warszawie.
Do piłkarzy przemówił wicepre
Marcel Cerdan w swej karierze zes Łódzkiego Okręgu Związku
sportowej zaczynał od bardzo skrom Piłki Nożnej p. Kaźmierczak. Po
nych początków. Po latach pracy do
szedł do tytułu mistrza świata. Już witał on serdecznie gości podkre
Jako klasa" światowa, przegrał zaled ślając więzy przyjaźni jakie łą
wie 4 razy. Dwa razy przez dyskwa czą państwa demokracji ludo
lifikację, raz niesłusznie z Belgiem
Delannoit i raz z Amerykaninem La wej.
Motta. Cerdan urodził się w roku 1916
Spotkanie stało na średnim po
w Sldi Bel Abbes w Algierze. Stale
zamieszkiwał w Casablance. Do roku ziomie. Było jednak interesujące.
1939 stoczył 54 walki, z których wy Wynik meczu mógł być inny, gdy
grał 53. Przed wojną był mistrzem by w obu drużynach znaleźli się
Franki i Europy w wadze półśredniej. w okresie wojny służył w,ma ■lepsi strzelcy. Atak łódzki skle
rynarce. Po wojnie, w roku 1945 w cony z graczy warszawsko-łódzPaździerniku zdobył tytuł mistrza kich nie wykazywał zgrania i my
Francji, w roku 1947 mistrza Europy, śli przewodniej. Wyróżniał się w
a w roku 1948 tytuł mistrza świata,
kiedy przez k. o. w dwunastej
------- . run- nim Janeczek, który miał dobry
dzie pokonał Tony Zale-Zalewskiego. dzień, ale nie miał szczęścia pod
Tytuł ten utracił jednak w tym roku bramką przeciwnika. Zresztą pił
w czerwcu w Detroit z Jackiem La karz ten był pilnie strzeżony
Motta, z którym w dniu 2 grudnia
miał odbyć walkę rewanżową. Cerdan przez pomocników i obrońców Ti
osierocił żonę i troje dzieci, (g)
rany.
PARYŻ. (Wł.) Według ostatnich do
Dobrze zagrał w Łodzi bram = -iÄÄ-Ä.« i“ «fir
niesień, zwłoki Marcela Cerdana zo karz Szczurzyński oraz obaj ostały odnalezione i zidentyfikowane.
Marcel Cerdan

bieg, może by mu udało się prze
szkodzić Preisowi w strzeleniu
bramki.
Drużyna gospodarzy mimo zwy
cięstwa nie zachwyciła. Grała le
piej od Polaków, jednak była ze
społem, którego pokonanie leżało
w naszych możliwościach. Góro
wała nad nami przede wszystkim
szybkością, zgraniem i ambicją
W pierwszej połowie nasi byli dla
niej równorzędnymi przeciwnika
mi. Po przerwie gospodarze roze
grali się, lecz ataki ich, przepro-

-

Polska

10:6

przy stolikach punktowych zasiadło
Po walce w wadze koguciej punk
dwóch arbitrów Finlandii i jeden sę tacja wyrównała się a po zwycięst
dzia punktowy ze Szwecji. Przy ta wie Pankego, Polska prowadziła 4:2
kim stanie rzeczy można było mieć i zanosiło się na to, że odniesiemy
poważne obawy co do wyniku koń zwycięstwo. Niestety, sędziowie skrzy
wdzili Debisza. Po ogłoszeniu wyni
cowego meczu. .
Reprezentanci nasi po spędzeniu ku, bezstronna zazwyczaj publiczność
nocy w Sztokholmie wylądowali w fińska ostro protestowała, widząc w
dniu zawodów o godz. 12, na lotnis Debiszu zwycięzcę. Po walce Chyku w Helsinkach. O godzinie 14 byli chły raz jeszcze prowadziliśmy, ale
na wadze, ,a potem dopiero spożyli tym razem już po raz ostatni, prze
obiad, mając za kilka godzin mecz. grywając pozostałe walki.
W Helsinkach zainteresowanie me Wyniki walk przedstawiają się na
czem było bardzo duże. Sala zapeł stępująco:
W muszej Pentti Hamalainen wy
niła się 9-tysięczną;. publicznością.
Nasi zawodnicy walczyli bardzo am punktował Woźniaka. Zawodnik nasz
bitnie, ale jak twierdzi trener naszej był wyraźnie stremowany. Hamalai
ósemki, Sztam, nie wytrzymali oni nen był szybszy przy wyprowadze
tempa w trzeciej rundzie. Bokserzy niu ciosów. W koguciej Vejo Perinen
Finlandii wykazali lepszą kondycję. przegrał na punkty z Grzywoczem.
Gdyby spotkanie odbyło się u nas Polak nanował nad sytuacją 1 chociaż
lub gdyby nasi bokserzy byli wypo nie miał najlepszego dnia, to jednak
częci po podróży, to niewątpliwie dzięki rutynie potrafił odnieść prze
konywujące zwycięstwo. W piórkowej
wynik spotkania byłby inny.
Bokserzy Finlandii w ostatnich Paleri Alanne przegrał z Pankem.
dwóch latach zaczęli wykazywać zna- ¡
czną poprawę formy. Przekonaliśmy j CIRG DRL51Y NR STR.4
się o tym w Dublinie i w Oslo w i
czasie ostatnich mistrzostw bokser
skich Europy. I tym razem nasi za
wodnicy byli lensi w wagach lżej
szych, a w ostatnich trzech wagach
oddaliśmy aż 6 punktów. Najlepszymi
naszymi zawodnikami byli: Grzywocz,
Fankę, Dębisz i Cebulak. Ci dwaj ostatni, chociaż przegrali swoje spot
kania, to jednak zasłużyli na uznanie.

Sukcesy

tenisistów

w Sztokholmie
SZTOKHOLM. W sobotę, 29 bm.
rozpoczął się w Sztokholmie, w wiel
kiej krytej hali, turniej tenisowy
o puchar króla Gustawa. W turnieju
biorą udział tenisiści polscy: Skonecki. Olszowski i Piątek. Z czołowych
zawodników zagranicznych w turnieju
kierze udział m. in. Australijczyk
Harper. Mający początkowo starto
wać, Niemiec von Gramm zachorował
i nie będzie brał udziału.
W pierwszym dniu turnieju z Pola
ków Startowali Skoneckj i Piątek 1
obaj odnieśli zwycięstwa. Skonecki.
dając 30 piet, handicapu w każdym
gemie pokonał Meligrena S:3. S:S, zaś
piątek, dając handicapu 15 pkt., wy-

Grzelak na meczu Kraków — Pra
ga w wadze półciężkiej wygrał z wi
cemistrzem Europu Rademacherem
(CSR). Grzelak nie brał jednak udziału w występie pięściarzy pol
skich w Finlandii.
Fot. Węgtowskt
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POZNAÑ. (tél.) Publiczność
sportowa Poznania długo czekała
ńa możliwość Oglądania miądżypńństwowego spotkania piłkars
kiego, ale to co zobaczyła w nie
dzielę na boisku Związkowca
Warty, nie było widowiskiem za
chwycającym. Trzeba jednak przy
2hać, że boisko poznańskie jest
Szczęśliwy"i dla reprezentacji poi
skiej: w roku 1932 nasi piłkarze
pokonali tu Jugosławię 6:3, a po
17 latach druga reprezentacja Pol
ski pokonała zespół Czechosłowa
cji 2:1 (2:1).
Przebieg spotkania był może
ciekawy po przerwie, kiedy decy
dowały się losy wyniku i Czechosłowacy za wszelką cenę dążyli
do wyrównania, ale poziom całe
go spotkania dość słaby. Obie dru
żyny grały dość chaotycznie i w
ciągu całego meczu nie było wi
dać w akcjach żadnej myśli tak
tycznej czy też zagrań na wyso
kim poziomie kunsztu piłkarskiego.
Po ostatnim gwizdku sędziego
w szatni gości panował przykry
nastrój pełen żalu i rozgoryczenia.
„Byliśmy lepsi i porażka jest nie
zasłużona“ — mówili.
I rzeczywiście prawdą jest, że
właściwie grali Czechosłowacy,
ale Polacy wygrali. Czy niezasłużenie?
Trudno na to wprost odpowie
dzieć. Nowoczesny footbal nie po
lega tylko na szybkim zdobywa
niu terenu i poprawnym wykona
niu technicznym. Trzeba mieć zde
cydowany system gry, który pro
stymi środkami umożliwi zdoby
cie dogodnej do strzału pozycji i
trzeba umieć strzelać nawet wte
dy, gdy bramkarz przeciwnika
broni doskonale, jak to robił w
niedzielę Skromny. Tego wyrów
nany zresztą we wszystkich for
macjach zespół czechosłowacki
nie umiał. Grał b. ładnie dla oka,
ale nieskutecznie. Miał więcej z
gry w pierwszej połowie spotka
nia i wyraźną przewagę po przer
wie, ale nie potrafił sobie dać ra
dy ż naszą trójką obrony, a w
drugiej części meczu wykonał nawet mniej strzałów na bramkę,
niż przed przerwą. Czy wobec
tego porażka jest niezasłużona?
Może nieszczęśliwa, ale naszym
zdaniem zasłużona.
Polska drużyna zagrała, jak
zwykle, chaotycznie i na niskim
poziomie technicznym. Ale am
bitnie i co najważniejsze bojowo,
a poza tym szczęśliwie. Na ko
rzyść naszego zespołu trzeba za
pisać i to, że szybko otrząsnął się
z chwilowego załamania po utra
cie bramki już w 2 min. meczu.
Bohaterem spotkania był wprost
fantastycznie broniący Skromny.
Bramkarz Legii warszawskiej, „ro
dem“ 2 Poznania pokazał swym zwo
lennikom i znajomym formę napraw
dę reprezentacyjną. Nie przesądzi
my jeśli powiemy, że on właściwie
stawił czoło atakom czechosłowa
ckim. Po przerwie grał niemal bezW ciągu 90 minut tylko raz pozwo
Hł przeciwnikom minąć się przy wy
biegu, ele na szczęście bez utraty
punktu.
Czesi zdobyli pierwszą bramkę z
Winy obrońców, podczas zamiesza
nia podbramkowego. Obok Skrom
nego jedyną formacją, która zagra
ła dobrze była obrona. Barwiński
t» drugi, jasny punkt naszego zespo

O

wegście

26:8
Kolejarz Bydgoszcz
24:«
11:18
Kolejarz Przemyśl
7 11:18
Kolejarz Olsztyn
9:20
KOLEJARZ BYDGOSZCZ — WŁÓK
NIARZ CZĘSTOCHOWA 7:2 (3:1)
BYDGOSZCZ (Tel.) w spotkaniu pił
karskim O wejście do II Ligi Kolejarz
Bydgoszcz pokonał Włókniarza Częste
chowa 7:2 (3:1). Bramki dla zwycięz
ców strzelili: Wiśniewski 3, Nowak 2;
Nowacki i Andrzejewski po 1. Zain-

nas

w

Poznaniu

łu. Po dwóch „kiksach“ w pierwszej potrafili współpracować ze swyftii
minucie, rozkręcił się i grał bardzo skrzydłowymi i często gubili piłkę.
dobrag, kry.iąc skutecznie dość groź Gzapczyk na środku starał się opa
negó Ssłneśiego. Sobkowiak po sła nować i uporządkować akcję ataku,
bych pierwszych 10 minutach speł ale mu to niezbyt wychodziło. Do
nił 6 Wo je zadanie.
przerwy nie wykorzystał zupełnie
Pomoc nie zachwyciła podobnie Hogendorfa a współpraca z łodzia
jak napad. Legutko w roi: sztcpera, ninem w drugiej połowie spotkania
szczególnie do przerwy, był ełeby, była skutecznie roebijene ptżez ochoć po przerwie wypadł dużo le brońcę CSR Swobodę. Ze skrzydło
piej. Najlepszym był tu Słoma, ale wych lepszym był Hógełidorf. bo
i ón podobnie jak Skrzypniók ze- Wiśniewski niewiele miał do poWié
pemlnał często o dokładnym kry dzenia w walce z ciężkim Kocourciu łączników.
kiem, który był jednym ż najlep
Mimo zdobycia dwóch bramek szych graczy Czechosłowacji.
najniższa notą należy się napaśthi'
w drużynie gości wyróżnić można
kom. W tej formacji panował na obu obrońców, skrzydłowego Semeprawdę chaos. Anioła i Białas bie- si, obu obrońców i praiwą stronę agali dużo po całym boisku, aje nie i-taku..
M. Wierzbowski
Przebieg

Polacy wylosowali boisko. Atak pol
ski zś miejsca przeszedł na stronę prze
ciwnika, a słaby strzał Białasa chwy
cił bramkarz. Za chwilę goście prze
chodzą na naszą stronę. Ich atak li
kwiduje Barwiński, niestety na róg.
Następuje ponowny atak Czechosłowaków, który przynosi im po błędzie
Barwińskiego bramkę ze strzału To
masa.
Nasi odtąd grają nerwowo 1 chao
tycznie. Wiśniewski otrzymuje piłkę,
strzela niecelnie. Atak gości kończy
się słabym strzałem jednego z napast
ników. W 3 minucie za rękę Czecha,
Legutko wykonuje rzut wolny. Na
stępuje groźny moment na polu pod
bramkowym gości, jednak Białas gubi
piłkę.
W 7 min. akcja Wiśniewski — Bia
łas; ten ostatni podprowadza pod
bramkę i jego strzał przynosi wy
równanie.
. Atak Czeski kończy się teraz na
Sobkowiaku. W 9 minucie Białas sil
nie podaje do Czapczyka, który jed
nak nie może dobiec do piłki. Jeden
z naszych ataków przytrzymuje po
mocnik CSR ręką.
W 10 min. Skromny popisuje się
paradą. W 11 minucie zagranie całej
trójki napadu i strzał Hogendorfa
mija bramkę. Goście rewanżują się
atakiem. Przebój Trnki wstrzymuje
Sobkowlak. Akcje są zmienne. Sytua
cję pod naszą bramką wyjaśnia na
pastnik CSR, strzelając w aut.
W 13 min. strzał Hogendorfa broni
nakrywką Pavilis. W tej samej minu
cie zagranie Białasa do Wiśniewskie
go, który zostaje sfaulowany. Z kolei
dwukrotnie Skromny, broni strzały
Trnki.
w 18 min. róg na naszą korzyść.
Wiśniewski strzela w aut.
Przez chwilę gra tócźy się na Środ
ku boiska, po czym obie drużyny
przeprowadzaj ą obustronne ataki,
kończone niecelnymi strzałami.
Atak czechosłowacki strzela dużo
więcej, wszystko jednak wyłapuje
Skromny lub piłki wychodzą na aut.
Gra chwilami staje się nieciekawa. W
25 min. Anioła idzie na przebój, po
daje niedokładnie, a Czesi przejmu
jąc piłkę przenoszą się na naszą stro
nę, gdzie sędzia odgwizduje spalony.
W 32 minucie róg wykonany przez
Hogendorfa, nie przynosi rezultatu.
Za chwilę goście atakują prawą stro
ną, ale centrę Semesiego broni
Skromny.
W 35 minucie groźny strzał Zdarskiego minimalnie mija słupek. 38 mi
nuta: zagranie Hogendorf — Anioła —
Wiśniewski nie przynosi zmiany. Cze
chosłowacy odpowiadają atakiem nie
zdecydowanym.
W 43 min. Legutko niewinnie do
tyka piłkę, sędzia zarządza rzut wol
ny, egzekwowany przez Semesiego,
jednak strzał ląduje w aucie.
W 44 min. docentroWanie Wiśniew
skiego stwarza tłok pod bramką prze
ciwnika, nadbiegający Anioła wyko
rzystuje zamieszanie i uzyskuje drugą
bramkę. Za chwilę sędzia oznajmia
przerwę meczu. Po zmianie goście
rzucają się do ataku, jednak Skrom
ny jest na miejscu. W 2 min. róg dla
Polski słabo blje Hogendorf. Dwu
krotnie Skromny popisuje się śmiałą
obroną.
Dwukrotnie Skromny popisuje się
śmiałą obroną. W 7 minucie Hogen
dorf biegnie wzdłuż Unii 1 fatalnie
centruje na aut. Czesi trójką napadu
obgrywają naszą pomoc. W 10 min.
rzut wolny Trnki. Tomas skierowuje
-do bramki, ale w ostatniej chwili

grg

Skromny z trudem wybija na róg.
Czechosłowacy często goszczą na na
szej stronie, zatrudniając Skromnego,
jednak ten broni pewnie.

W 12 mm. akcja Białas — Anioła,
jednak ten ostatni za długo wstrzy Przebieg meczu
muje 1 podaje niefortunnie do Hogen
dorfa.
(Dokończenie ze str. 1)
sfaulowany, przy czym doznaj e kon
tuzji, jego miejsce zajmuje Matis. W wach można ich scharakteryzo
minutę później kłębowisko pod naszą wać jako drużynę bojową, ambit
bramką likwiduje Sobkowiak.
W 23 min. Białas główkuje strzał ną ale słabą technicznie, Byli bar
Anioły pod nieobecność bramkarza, a dzo szybci, Nie mieli wykończenia
powtórka Anioły wychodzi na aut.
akcji, które stale się im rwały Í
W 30 min. Anioła zostaje sfaulowa nie dawały efektów. Już w 2 mi
ny; rzut wolny nie przynosi wyniku. nucie Ochmański wykonał strzał
w 33 ftiin» Skromny fśntastyczńie
ale
broni dwukrotnie śtfźdły śemesidgo. na bramkę przeciwnika,
W 35 mm» Cźhpćźyk strzela nad po świetny bramkarz Vogli interwe
przeczkę. Następuje róg dla Czechów, niuje i piłka kieruje się na śro
bity przez Beska, obröna wybija piłkę dek boiska. Wolny Janeczka też
daleko w pole.
W 38 rriin. groźna sytuacja pbd na* nie daje żadnego rezultatu. Piłka
śżą bramką, w ostatniej chwili Bar- odbiła się ó nogę jednego z Albań
wirteki broni nä róg.
ezyków. Drugi strzał Janeczka
W 39 min. Skromny broni wybie wyłapał Vogli. Z kolei Albańczygiem, jednak akcja kończy się strza cy zaczynają-niepokoić Szczurzyń
łem gości na aut.
Gra staje się nudna i toczy się po skiego, który jednak wyłapuje
naszej stronie. Goście za wszelką ce wszystkie piłki. Ko-rnery na rzecz
nę dążą do wyrównania, ale nieudol łodzian nie są wykorzystane. Od
ność strzałowa ich napastników, jak
również wspaniała gra Skromnego, czuwa się w drużynie brak: Łą
nie dają zmiany wyniku. Przy stanie cza, Barana i Patkoli. W 30 min.
2:1 dla Polski sędzia Stój an ov odgwi- Popiołek nie potrafił umieścić pił
zduje spotkanie.
H. Gołębniak ki w pustej bramce. Do przerwy

Telefonem

wie pod bramkę. Obrona grała
taktycznie dobrze, stosowała umie
jętnie sztukę robienia pozycji spa
lonych, które zawsze się udawały,
a na które Polacy stale się na
dziewali. Bramkarz Schaefer z
Ostrawy, wyznaczony w ostatniej
chwili na skutek choroby po
przednio przewidzianego, nie wiele
90

do przerwy rezultatu, akcje kończyły
się przeważnie na obronie. Stan korne
rów do przerwy 2:2.
Po zmianie pól miejsce prawoskrzydłowego Alszera zajął Baran. Gra nie
rozwinęła Się jeszcze na dobre, gdy
drużyna czechosłowacka uzyskała pro
wadzenie. Piłka odbiła się od nóg
Suszcżyka i potoczyła lekko do Gędł
ka. Polaka ubiegł Preisa, który strze
lił do pustej bramki obok Jurewicza,
wybiegającego naprzeciw piłce. Go
spodarze zachęceni sukcesem rozpo
częli gwałtownie atakować, stwarza
jąc raz po raz niebezpieczne mo
menty na naszym polu karnym. Na
se-zęście strzały ich nie były celne.
Drugą bramkę zdobyli gospodarze w
20 minucie. Piękny 1 niebezpieczny
strzał Tegelhofa obronił Jurowlcz,
wybijając piłkę poza pole karne.
Otrzymał ją Pazlcky, który silnym
rzutem posłał ją do bramki polskiej.
Stan 2:0 utrzymał się już do końca
zawodów.
Końcowe minuty gry upłynęły przy
przewadze gospodarzy. Polacy starali
się, od czasu do czasu zagrażać ich
bramce, jednak ich akcjom brakowało
przebojowoścl 1 zdecydowania. Nie
bezpieczny moment dla drużyny cze
chosłowackiej w 35 min., kiedy to
Cieślik otrzymał piłkę i poszedł na
przebój, został jednak zatrzymany
nieprawidłowo i. przy tym sfaulowany przez środkowego pomocnika go
spodarzy Marko, który tym samym uratował swą drużynę od ew. bramki
Leon Kaźmierczak
täruxifn
de II Ligi
CSR: Schaefer, Wenglar, Kubas, Menclik, Marko, Hanke, Kokstein, Pazicky, Tegelhof, Preis, Sżymansky.
KOLEJARZ PRZEMYSL — KOLEJARZ POLSKA: Jurowlcz, Gędłek, Flanek,
Suszczyk, Parpan, Wieczorek, AlOLSZTYN 2:0 (1:0)
szer (Baran), Cieślik, Swicarz, PatPRZEMYSŁ. Goście byli zespołem
kolo, Mordarski.
lepszym. ZwycięzMe bramki zdobyli:
Mielntezek i Rabin.
Sędziował ob. Haselbusz, widzów
A Zainteresowanie zawodami Polska
okcło 3.000.
— CSR było ogromne i to nie tylko

■TOM I WCZASY, »1 PAŹDZIERNIKA 46 — NK 87 (Mtt) STB. >

walki

w okolicach Ostrawy. Z innych miast
Czechosłowacji zorganizowano wy
cieczki samolotowe do Witkowie. Za
mówień na bilety wstępu było z górę
100 tys., a stadion pomieścić może tyl
ko 40 tys. widzów. Najwięcej kłopotu
z amatorami na bilety wstępu miała
polska placówka konsularna w Ostra
wie, do której zwracano się zewsząd
o bilety. Już na kilka dni przed me
czem na drzwiach wejściowych kon
sulatu widniał napis: „Konsulat nie
posiada żadnych biletów wstępu na
mecz Polska — CSR“.
A Zbiorowe zgłoszenie na bilety
wstępu nadesłała również młodzież
polska, kształcąca się W znanych za
kładach Obuwniczych w Gottwaldowle. Z nią wybrała się na mecz rów
zaprzyjaźnićnież grupka Bułgarów,
r_:. _ '
nych z Polakami.
ikami. Młodzi
____ ___
Bułgarzy
„__ „
czyć pogromców własnej
pragnęli zobaczyć
reprezentacji narodowej.

Niedzielne

Węgry-Bułgaria

A Po przyjeżdzle reprezentacji pol-

ków krakowskiej Gwardii i o trenera
czechosłowackiego, ituchynkę, który,
jak wiadomo, trenuje zespół mistrza
Polski. Ostrawa nie może przeboleć odejścia Kuchynkl, który trenował w
swoim czasie znany zespół Slezskiej
Ostravy, opuszczający dziś szeregi ligi
CSR.
Ce mówię • mecze?
KUCHAR: Atak grał bardzo słabo,
nie miał łączności, stosował niepo
trzebnie grę górą. Pomocnicy nie
umieli kryć przeciwników.
INŻ KMTECINSIKI członek kierow
nictwa. W drużynie naszej zawiódł
a,tak. który nie przeprowadził ani
sekcji piłkarskiej COS: Czechosłowacy byli lepszymi 1 szyoszymi.
Zwycięstwo nasze było zasłużone.
ĆRENBR BOCKSAY. wygraliśmy za
służenie. Szkoda, że n’e udało nam
się powtórzyć sukcesu w Poznaniu.
p.ykpAN: Był to słaby mecz. Mogiiśmy go wygrać, gdyby nasz atak
zagrał chociaż przez 15 minut tak,
jak przeciw Bułgarii,
CIEŚLIK: Graliśmy słabo.
JURÖWICZ: Czeehosłowacy grali le
piej,.
wiem, w .jaki sposób
pi
aj. Sam nie wiem
padła pierwsza bramka,
------------- 1 1MORD
SUBZCZYK
MORtBAHSK
ARSKI: Szkoda
mówić. Nic nie mówimy!

wyniki zagraniczne
5:6

< 3:0)
BUDAPESZT (tel.). Nasi nie
dawni przeciwnicy w piłkarstwie
— Bułgarzy — nie mieli większe
go Szczęścia do Węgrów i w me
czu międzypaństwowym o puchar
Środkowej Europy; odbytym w
Budapeszcie zostali rozgromieni
5:0 (3:0). (g)
Francja - Jugosławia

1:1 (1:11
PARYŻ (wł.) Rewanżowy meoz ro
zegrany w ramach rozgrywek elimi
nacyjnych o puchar piłkarski świata
pomiędzy Francją a Jugosławią nie
przyniósł jeszcze rozstrzygnięcia. Na
stadionie Colombes, w obecności 60
tys. widzów reprezentacje obu krajów
ponownie zremisowały 1:1 (1:1).
pierwszych minutach drugiej części
goście panowali na boisku, nie potrafi
li jednał; wykorzystać swej przewagi.
Bramki zdobyli: Baillot dla Francji
w 9 minucie gry oraz dla Jugosławii
Iłopek w 43 minucie. Sędziował Szwaj
car Scherz, (g)
LONDYN (teł.). Ponad milion osób
przyglądało się 44 meczom sobotnim

SLĄSK - ŁÓDŹ

ŁÓDŹ, (tel.) Rozegrany w Łodzi .
w pływaniu
mecz pływacki Śląsk — Łódź zokoń
czyi Się nieznacznym zwycięstwem
pływaków Śląska 73:60 pkt. Łodzia
100 m st. klas, pań; 1. Proniewicz
Wyjaśnienie
nie prowadzili 9:38. O końcowym (Łódź) 1,32,8, 2. Dombek (Śląsk) —
W poprzednim numerze zamieściliś wyniku .meczu zadecydowały szta 1,41,8, 3. Blejarska (Śląsk) — 1,44;
my na str. 1 tytuł „Dwunasty mecz z fety, w których Ślązacy byli lepsi.' 100 m dow. pań; 1. Kowalska (Łódź)
Czechosłowacją“, podczas, gdy w bi
lansie spotkań polsko-czechosłowac
kich na str. 2 uwidoczniono, zgodnie
ze stanem faktycznym, tylko 10 me
Rewia asów żużlowych
czów. Tytuł zatem jest błędny 1 wi
nien brzmieć: „Jedenasty mecz z Cze
chosłowacją“. Poza tym w części na
BYTOM, (tel) W ogólnopolskich see, wygrywając wszystkie biegi i
kładu podane są mylne wyniki me
czów z CSR, które przedstawiają się zawodach motocyklowych na żużlu zdobywając 16 pkt. Drugim był
następująco: 1925 r. Czechosłowacja — wzięło udział 11 zawodników. Spo Wożniak (LKM Leszno), 3. Kopała
Polska 2:1, 1928 r. Czechosłowacja — dziewano się ogólnfie rewanżu za (Zw. Rawicz) — po 13 pkt., 4. Polak
Polaka 3:2 1 1930 r. Czechosłowacja —
Polaka 2:1. Kluby sportowe Garbami mistrzostwa Polski, jednak na star (Ogn. Polonia Bytom) 12 pkt., 5. Pa
1 Włókniarza Częstochowy przepra cie z powodu choroby nie stanął luch (Pol. Bytom) 11 pkt., 6-7 Ko
szamy za mimowolne zmiany ich Smoczyk. Wicemistrz Polski, Zen- łeczek (Ogn. Łódź) : Morawski
barw, umieszczając omyłkowo pod derowski, udowodnił jeszcze raz że (Skra Okęcie) 10 pkt., 8. Andrze
zdjęciem zespołu krakowskiego pod po
Smoczyku zajmuje wśród za jewski, 9. Siekalski, 10. Olejniczak,
pis, wyjaśniający, że przedstawia ono
wodników niepodzielnie drugie miej 11. Dziura. (Wle-cie)
drutynę Włókniarza 1 odwrotnie.

Ostrawy

miał do roboty, wobec anemicznej
gry polskich napastników.
Sędzia Harangoso (Węgry) pro
wadził zawody wzorowo, aczkol
wiek w drugiej połowie zbyt dro
biazgowo. Widzów około 40.000.
Przyznać trzeba, że widownia w
Wilkowicach zasługuje na POchwałę za swój obiektywizm.

minut

od pierwszej chwili odznaczyli się am
bicją 1 składnie, przeprowadzonymi atakami na bramkę polską. W 7 i 8
minucie Sżymansky i Kokstein popi
sywali się niebezpiecznymi strzałami.
W 10 minucie z wolnego Preis omal
nie zdobył bramki, przy czym Jurowlcz w ostatniej chwili obronił na
korner piłkę, odbitą od nogi zawodni
ka polskiego. Pöläcy po raz pierwszy
niebezpieczny strzał na bramkę cze
chosłowacką skierowali w 17 min.
przez Cieślika. Bramkarz z trudem obronił na korner. W następnej chwili
zaistniała znów niebezpieczna sytuacja
pod bramką gospodarzy. Jednak Cie

z

73:60

24, 2. Sobczak (Łódź) 1,26,1, 3. Gru
szczyk (Śląsk) 1,27,8; 200 m st. klas,
panów: 1. Nikodemski (Łódź) —
2,55,8, 2. Kuklok (Śląsk) 2,57,8, 3.
Szołtysek (SI.) 3,00,5; 100 m grzbie
towym panów: 1. Boniecki (Łódź)
1,19,7, 2. Langer (Śląsk) 1,20,2, 3.
Dłucik (Śląsk) 1,22,2; 400 m dow. pa
nów: 1. Boniecki (Łódź) 5,22,9, 2.
Prządo (Śląsk) 5,31,5, 3. Szafran
(Śląsk) 5,42.9; 100 m dow. panów: 1.
Procel (Sl.) 1.04,9, 2. Jera (Ł) 1,05,6,
3) Zimny 1,06,00; 100 grzb. pań: 1)
Gruszczyk (Sl) 1,39,5; 2) Szafranowa
(Sl) 1,40,2; 3) Slemicka (Ł) 1,41,5;
4X100 dow. pań: 1) Śląsk 6,09,4; 3)
Łódź 6,12,3; 4 X 200 dow. panów: 1)
Śląsk 10,30,5; 2) Łódź 11,09,8.
W meczu piłki wodnej Śląsk po
konał Łódź 12:4 (7:2).

trzech brytyjskich lig piłkarskich.
Leader I ligi Wolverhampton straci!
¡ponownie punkt, tak że obecnie ma
tylko przewagę punktu nad Liver
pool.
I liga: Arsenal — Newcastle 3:0;
Wolverhampton — Chelsea 2:2; Liver
pool — Fulham 1:0; Aston Villa —
Stocke City 1:1; Blackpool — Bolton
Wanderers 2:0; Derby County — Burn
ley 1:1: Charlton — Everton 2:1: Hudderstield — Westbromwteh 1:1; Man
chester City — Sunderland 2fl; Mid
dlesborough — Birmingham 1:0;
Portsmouth — Manchester "United 0.0
Tabela: 1) Wolverhampton 22 pkt. 2)
Liverpool 21 pktt. 3) Manchester Uni
ted i Arsenal is pkt. itd. (g)
PARYŻ (Tel.) Wyniki II ligi. Cannes
— Nimes 3:3; Le Havre — Angers 5:1;
Besanson — Le Mans 0:0; Lyon —
Rouen 0:1 Beziers — C. A. Paryż 3:1;
Marsylia II — Monaco 1:1; Valencien
nes — Ales 0:1; Troyes — Amiens 2:2.
W tabeli prowadzi Nimes (19 pkt.)
przed Besancon i Le Havre (17 pkt.)
BERNO (Tel.) W trzeciej rundzie o
puchar piłkarski Szwajcarii jedna dru
źyna I ligi i dwie H ligi odpadły w me
czach z zespołami amatorskimi, oto
najciekawsze wyniki: Chaux de Fonds
— Fri-burg 4fi, Bazylea — Porrentruy
3:0: Lucerna — Winterthur 4:0; 8ervette — St. Moritz 3:0. (g)
RZYM (Tel.) Dalsze rozgrywki wło
skiej ligi piłkarskiej przyniosły na
stępujące w niedzielę wyniki. Bari —
Triestina 1:1; Bologna — Genua 0:0;
Juventus — Como 2:2: Florentina —
Lucca 3:1; Milano — Atalanta 2:1.. No
vara — internazionate 0:0; Padua —
Pro Patria 1:1, Roma — Torino 3:1: La
zio — Samipdoria 5:1; Venedig — Pa
lermo 1:1.
Tabela jest bez zmian, prowadzi na
dal Juventus z 20 pkt. (g)

Liga

z Albańczykami

utrzymał się wynik bezbrarako
wy.
Po zmianie stron sytuacja zmie
niła się nie do poznania. Albańcz.ycy zaczęli grać znacznie le
piej stając się drużyną bardzo
niebezpieczną. Pierwsze skrzypce
w ich zespole grał Borici II.
Bramkarz Vogli miał wiele szczé
ścia.
Koszewski był o krok od bram
ki i nie mgół zdobyć gola, w u
min. Borici strzelał z daleka j
piłka ugrzęzła w siatce Szczuczyn
skiego.
Zdarzają się Polakom okazje
do wyrównania ale coż kiedy 2
razy piłka trafia w poprzeczkę.
Strzał Jaźńickieigo z wolnego lik
widuje Vogli. Tempo meczu nie
co słabnie i zawody kończą się
zwycięstwem graczy Albanii.
Albańczycy w najbliższą nie
dzielę spotkają się w Warszawie
z reprezentacją Polski.
Jarosław Nieciecki
System, poz om, forma
Piłkarze Albanii reprezentują mniej
więcej Jaki poziom gry co Finlandia
Rurminia względnie Bułgaria. Niedziel
ny mecz w Łodzi nie mógł specjalnie
zaimponować.
Albańczycy zastosowali
system
■W' z pewnym odgałęzieniem. Ope
rowali krótkimi półgórnymi podania
ml. Napastnicy często zmieniali pozy
cje. ale wolbec gry wszerz 1 braku
Strze.c ów nie byli w stanie forsować
naszej Unii defensywnej. Bardzo do
brze zagrała pomoc. Również godne
podkreślenia jest to, że zwłaszcza po
przerwie goście doskonale osadzili na
szych napastników,
Zwłaszcza po przerwie przewyższa
li nas startem do piłki, Zarówno Wło
darczyk. jak i Łuć mieli trudności
przy doganianiu skrzydłowych. Bocz
na pomoc która trzymała się defen
sywy miała taką wytrzymałość, ze
zupełnie unieszkodliwiła naszych na
pastników.
Ponad poziom techniczny wszyst
kich piłkarzy wybił się jedynie środ
kowy napastnk Albanii. Borici li:
przypominający dobrego Bułgara La
skova.
Na pierwszy plan wysunął się je
dnak bramkarz Vogli. zwinny i pewny
w najtrudniejszych sytuacjach, z obrońcow lepszy był Spachln. Trudny
do przebicia był sztoper Lampi z
bocznych pomocników, lepiej wypad!
Halp. W ataku pierwsze skrzypce gra!
Borici II; dalej Btciacu oraz skrzydł3
wy Paraipsni.
Polacy zagrali nieźle, zawiódł jed
nak atak, którego prześladował pod
bramką wyraźnie pech w strzałach
Dobrze wypadli Janeczek i Jaźnlckl
z pomocy Słoby z. obrońców Łuć.Bram
karz Szczurzyński miał bardzo dobry
dzień.
Bryk Kurek
Śląsk Ooolski-Kraków

3:4 (1:4*
ZABRZE. Towarzyski mecz piłkarski
pomiędzy reprezentacjami Śląska
Opolskiego i Krakowa, zakończył się
zwycięstwem Krakowa 4:3 (4:1). Kra
kowianie narzucili szybkie tempo i
w ciągu dwudziestu minut zdobyli
cztery bramki. Pierwsza zdobył Bo
bula dwie następne Nowak; ostatnią
Bożek. Gospodarze otrząsnęli się z
przewagi przeciwników i w 30 min.
wyeih zmieniono bramkarza Junga na
Paszkiewicza,. który lepiej wywiązywał
się z zadania. W 25 min. Burda zdobył
drugą bramkę dla Śląska. Dziesięć mi
nut później sędzia dyktuje rzut kar
ny na korzyść gospodarzy, który egze
kwuje Podeszwa ustalając wynik spot
kania.
Sędziował ob. Wyber. widzów oko
ło 7.000.

A klasa Częstochowy
CZĘSTOCHOWA (Tel.) W rozryw
kach o mistrzostwo A klasy często
chowskiego OZ-PN padły w niedzielę
następujące wyniki:
GWARDIA CZĘSTOCHOWA — KOLEJARZ 4:0 (4:0). Bramki strzelili:
Lach (3) i Bodziohowski.

Związkowiec (czj — stal (oz.)

6:3 (4:2). Bramki dla zwycięzców:
Broksza 3; Hejne 2 1 Soczyński 1, dla
pokonanych Wieczorek 3.
STAL RADOMSKO — GWARDIA
WIELUŃ 3:1 (2:1),
5 11:6
Stal Radomsko
7:0
Gwardia Częstochowa
Związkowiec (B.)
2 2 3:3
Związkowiec (Cz.)
3 2 19:4
Stal (Cm.)
2 2
Gwardia Wieluń
3 2 3:7
4:10
Kolejarz
3

szczyp ornlaka

GRUPA PÓŁNOC
W grupie Północ w ut>. niedzielą ro
zegrano ostatnie zaległe spotkanie Ko
lejarz Opole — Włókniarz Łódź 4'6
(2:3).
Na pierwszym miejscu znajduje się
drużyna Budowlanych z Opola, posia
dająca tą samą iloóć punktów co ŁKS
jednak lepszy stosunek bramek. Tabe
la ta nie jest jeszcze ostateczna gdyż
wymaga weryfikacji wyników walko
werowych.
Budowlani Opole
I 9 33:18
ŁKS Włókniarz
I 9 43:24
Kolejarz Tara. Góry
9 S 35:34
Kolejarz Opole
5 4 31:29
związkowiec Bydgoszcz 5 3 35:41
Kolejarz Gniezno
5 0 15.59

Poznań

—

Śląsk

2x0
W HOKEJU NA TRAWIE
GLIWICE. Na zakończenie se»»U
-dbyły się zawody międzyokresowe
hokeja na trawie pomiędzy represenracją Poznania i Śląska. Zasłużone
zwycięstwo odniosła drużyna go®"'
która oparta była na zawodnikach Mi
strza Polski.. Stelli z Gniezna. Druży
na śląska składała się z zawodników
Stall Gliwic 1 Siemianowic.
Bramki dla zwycięzców zdobył ■
Flinek n 1 Marzec. Sędziowali PPKueżmlera 1 Paczkowski, widzów o-oło 2.000.

Poznajmy

Natasza

Smirnickaja

-

najlepsza oszczepniczka świata

Smirnickaja — rekordzistka świata
w rzucie oszczepem
4 WRZEŚNIA br. wrzało na sta
dionie „Dynamo" w Moskwie
jak w ulu. Zgromadziła się tu
ov, -go dnia elita lekkoatletów ra
dzieckich obojga płci, która w ciągu
dwudniowych zaciętych bojów wy
łoniła spośród siebie mistrzów na
rok 1949.
Na małym boisku stadionu, gdzie
mierzyły swe siły czołowe oszczepniczki ZSRR, panował gorączkowy
nastrój. Publiczność skupiona koło
drucianej siatki, odgradzającej ją
od miejsca walki, przypatrywała się
rzutom z wielkim zaciekawieniem.
Jeden z widzów, obserwując małą
krępą zawodniczkę, która na ko
szulce sportowej miała literę „L“
zwrócił się do swego sąsiada z za
pytaniem:
— Czy to maleństwo z Leningra
du ma jakiekolwiek szanse? Potrafi
ona rzucić oszczepem dalej niż na
przykład ta wysoka? — i wskazał
palcem na Czudinę. Człowiek w
swetrze, do którego słowa te były
skierowane, uśmiechnął się:
.— Widzicie ostatnią chorągiew
kę? Od miejsca rzutu do chorą
giewki jest dokładnie 53 metry i 41
centymetrów. Przestrzeń tę przele
ciał oszczep tego właśnie maleńst
wa. Jest to rekord światowy przez
nią właśnie ustanowiony.
Mężczyzną, objaśniającym nowic
jusza, był Wiktor Iljicz Aleksjejew,
zasłużony mistrz sportu i kierow
nik szkoły lekkoatletycznej, do któ
rej uczęszczała w swoim czasie ma
leńka Natasza.
Natasza Diatłowa Smirnickaja —
to najlepsza jego uczennica, chluba
radzieckiego świata sportowego.
Poznał ją Aleksjejew jako 14-letnią
dziewczynkę w Piatigorsku, gdzie
odbywał kurację. Przeprowadził z
nią wówczas 6 treningów, po czym
wobec zakończenia urlopu zdrowot
nego powrócił do swej placówki w
Leningradzie. Spotkali się powtór
nie już po wojnie w r. 1945, kiedy
to Smirnickaja była studentką In
stytutu Kultury Fizycznej im. Les
gafts w Leningradzie.
Za namową Aleksjejewa wstąpi
ła do jego szkoły lekkoatletycznej
1 rozpoczęła tu metodyczne trenin
gi biegów, skoków, rzutów oszcze
pem i granatem.
Początkowo wydawało się, iż spe
cjalnością jej będzie raczej ta ostat
nia konkurencja. Widząc jednak jej
postępy w oszczepie, Aleksjejew
postanowił pracować z nią syste
matycznie w tej dziedzinie rzutów.
Ze względu na niski wzrost uczen
nicy zastosował zupełnie nową tech
nikę, różniącą się zasadniczo od
techniki, której hołdowali znani
oszczepnicy ZSRR, polegającą na

rzutach z możliwie wysokiego po
łożenia. Technika ta, wymagająca
silnego przeniesienia do tylu całe
go korpusu i ręki bezpośrednio
przed wyrzutem, okazała się nieba
wem właściwą. Na wszechzwiązkowych zawodach lekkoatletycznych
w roku 1946 Smirnickaja, startują
ca w grupie juniorek osiągnęła
39,68 m, a w rok później na mistrzo
stwach lekkoatletycznych ZSRR,
już w kategorii seniorek, oszczep
jej przeleciał przestrzeń 46,07 m.
Tym wynikiem wysunęła się na
czoło oszczepniczek radzieckich, ustępując tylko Majuczaji. W roku
1948 na zawodach o mistrzostwo in
stytutów wychowania fizycznego
zdołała poprawić swój wynik o dal
sze 1,63 metra.
Mimo wszystko jednak rekofd
światowy, 48,60 m ustanowiony
przez Austriaczkę Baumę, stał nie
zachwiany. Wprawdzie Majuczaja
osiągnęła w r. 1947 — 50,39, lecz
wyniku tego nie uznano oficjalnie.
Ambitna Natasza postanowiła strą
cić Austriaczkę z piedestału. Roz
poczęła więc ponownie uciążliwe i
uporczywe treningi pod doświad
czonym okiem Aleksjejewa, który
wyszukiwał coraz to nowsze wa
rianty techniczne, odbiegające zu
pełnie od przyjętych w innych kra
jach szablonów. Wytrwałe treningi
ukoronowane zostały powodzeniem
w r. 1949, kiedy to w spotkaniu z
lekkoatletkami
czechosłowackimi
spełniło się jej marzenie. Rzutem
49,59 m ustanowiła nowy rekord
światowy. Rekord Austriaczki Baumy został przekreślony, a na tablicę
rekordów światowych wpisano na
zwisko młodej zawodniczki radziec
kiej.
Największy swój dotychczasowy
sukces uzyskała jednak 5 sierpnia
br., kiedy na zawodach w Lenin
gradzie rzuciła 53,41 m, przestrzeń
niezanotowaną dotychczas w kroni
kach sportu żeńskiego. W kilka dni
później święciła triumfy na zawo
dach akademickich w Budapeszcie,
gdzie osiągnęła 51,10 m, zdobywając
złoty medal.
Nie spocznie ona jednak na laurach. Obok niej wyrasta bowiem
groźna rywalka, również uczennica
szkoły Aleksjejewa, młoda Halina
Zybina, która może się już poszczy
cić wynikiem 49,64 m, figurującym
na drugim miejscu tabeli mi
strzostw ZSRR. Aleksjejew wierzy
jednak w gwiazdę swej pierwszej
pupilki. Jego zdaniem gram ca jej
możliwości sportowych nie została
jeszcze przekroczona. (WK)
Wg. „Ogoniok“

sport

radziecki

Leon Berg
Prezes Towarzystwa Geograficznego ZSRR.

Z
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W ostatnich czasach zagadnienie
Antarktydy stało się bardzo aktualne,
gdyż szereg państw: Anglia i jej do
minia, Norweg'a, Chile Argentyna
i Francja jęły wysuwać pretensje dc
neutralnych części lądu antarktycznego. W związku z tym nie zawadzi
przypomnieć, że tereny, należące bez
pośrednio do lądu antarktycznego, od
kryli Rosjanie podział Antarktydy
więc bez udziału ZSRR nie może być
przeprowadzony prawnie.
Przypomnimy sobie odkrycia rosyj
skie w Antarktydzie: w 1819 r. rosyj
skie ministerstwo marynarki wysłało
dwie wyprawy — jedną do bieguna
północnego, drugą zaś — do połud
niowego.
Wyprawy do Antarktydy wyruszyły
na dwóch statkach. Pierwszym, no
szącym nazwę , Wostok“ (wschód),
dowodził kapitan Tadeusz Bellings
hausen. Drugi statek „Mirnyj“ („Po
kojowy“) pozostawał pod rozkazami
por. Michała Łazarewa, Zanim wy
prawa udała się w drogę dookoła
świata. Bełlingshaus en otrzymał od
ministerstwa marynarki instrukcję,
polecającą . mu zbadanie wyspy Po
łudniowej Georgii na 55 stopniu sze
rokości południowej, skąd miał wy
ruszyć do wysp New-Sandwich, «pły
nąć je od wschodu, skierować się na
południe i „prowadzić dalej badania
aż do najdalszej szerokości geograficz
nej, jaką tylko da się osiągnąć, pod
jąć największe starania i wysiłki, aby
przedostać się jak najbliżej bieguna
pohidnilowego, szukać nieznanych lą
dów j nie odstępować od przedsię
wzięcia. chyba, że wyłonią się prze
szkody nie do przebycia.“
4 Lipca 1819 raku obydwa statki wy
płynęły z Kronsztadtu 2 listopada
przybyły do Rio de Janeiro. 15 grud
nia przepływały już koło Południo
wej Georgii, odkrytej przez Cooka
w 1775 roku. Tam żeglarze rosyjscy
odkryli Wyspę Annienkowa. nazwaną
tak ku czci porucznika rosyjskiego,
członka załogi statku ..Mirnyj“. Na
Nowej Georgii zaznaczyli na map e
przylądki Paria dina — właściwie Po
rtad'na według nazwiska, sternika
rosyjskiego i przylądek Diemidowa,
opatrzony tą nazwą ku czci żeglarza
rosyjskiego Diemidowa, dalej zatokę
Now osi Isk i ego — od nazwiska mary
narza rosyjskiego opaz przylądek
Kurpianowa, również1' wedle nazwi
ska rosyjskiego żeglarza.
Stamtąd statki rosyjskie skierowały
się do wysp New-Sand w i eh. gdzie
Bellingshausen odkrył pod 50 stopniem
42 min. szerokości południowej i 25
stopniem 09 min. długości zachodniej
wulkaniczną Wyspę Łaszkowa, która
otrzymała taką nazwę od nazwiska
porucznika rosyjskiego, nadto Wyspę
Wysoką, nazwaną tak z racji, że
wznosi się ona na wysokość 900 m
nad poziomem morza. Dalej odkrył
czynny jeszcze wulkan — Wyspę Za
wadowskiego, nazwaną od nazwiska
kapitana. Gdy żeglarze rosyjscy mi-

Piłkarstwo

odkryć

jan ją. z wulkanu „wzbijały się bez
ustannie chmury cuchnących par" —
zanotował Bellingshausen. Wyszedł
szy na brzeg, znaleźli tam mnóstwo
pingwinów. Wszystkie te wyspy na
zwali Archipelagiem de Traversa ku
czci ówczesnego rosyjskiego ministra
marynarki.
16 stycznia 1820 roku pod 69 stop
niem 21 min. szerokości południowej,
statki rosyjskie znalazły się w po
bliżu lądu antarktyeznego — terenów
Ziemi księżniczki Marty, odkrytej
później w roku 1930 przez statki nor
weskie. Do tego czasu niczyja noga
nie dotknęła tych brzegów i niczyta
ręka nie zaznaczyła Ich na mapie.
N:e ulega wątpliwości, iż opisywane
przez Bellingshausens zwały kry lo
dowej. ciągnące się od zachodu na
wschód, przedstawiały właśnie brzeg
lądu antarktyeznego.
5 lutego 1820 roku, pod 69 stopniem
szerokości południowej i 15 stopniem
długości wschodniej wyprawa rosyj
ska znalazła się znowu w pobliżu
Antarktydy, w okręgu Ziemi księż
niczki Han hi Idy. Przewodnik Lazarewa. żeglarz P. Nowosilskij w dziele
swo'm p. t. „Biegun Południowy"
(Piotrogród, 1653), napisał: .15 stycz
nia morze przy silnym wietrze jest
niezwykle spokojne. Mnóstwo ptaków
polarnych i mew krąży nad statkiem.
Oznacza to. że w pobliżu jest brzeg
albo trwały lód“...
Jakoż istotnie, jak widzimy dzisiaj
obydwa statki rosyjskie znajdowały
się w tym miejscu w pobliżu lądu
antarktyeznego.
Stąd wyprawa rosyjśka skierowała
się na wschód i w marcu dotarła do
portu Jackson, dzisiejszego Sydney.
Następnie wyruszyła na Ocean Spo
kojny. na którym odkryła kilka nie
znanych wysp. Z Oceanu tego statki
„Wschód" i „Pokojowy" znów wy
ruszyły do bieguna południowego.
Pod 17 stopniem długości wschodniej
skręciły na wschód, upłynęły ląd antarkityczny i 9 stycznia (według kalen
darza juliańskiego) odkryły Wyspę
Piotra Pierwszego. Ma ona 30 km
długości i 11 km szerokości. Leży na
południe od kręgu polarnego, pod 68
stopniem 47 min. szerokości połud
niowej i 90 stopniem 30 min. długości
zachodniej.
16 stycznia 1821 roku pod 68 stop
niem 43 min. szerokości południowej
i 73 stopniem 10 min. długości za
chodniej wyprawa rosyjska odkryła
górzysty ląd. który nazwała Brzegiem
Aleksandra Pierwszego. „Odkryty ten
ląd nazwałem brzegiem dlatego« —
pisał Bellingshausen — „że drugi je
go kraniec w stronie południowej
znajdował się poza zasięgiem naszego
wzroku. Brzeg ten jest pokryty śnie
giem. ale zbocza gór i inne skały są
od niego wolne. Nagła zmiana barwy
morza nasuwa przypuszczenie. że
brzeg jest długi, względnie że przy
najmniej nie składa się tylko z tej

tmtarkiycznych

części, którą mieliśmy przed oczy
ma/*
Później Rosjanie dotarli do Wysp
Południowo-szkockieh i zaznaczyli je
na mapie, ponieważ jednak na krot
ko przed Bellingshausenem wyspy te
opisał (w lutym i październiku 1819
roku) kapitan angielskiego statku
handlowego Smith, nazwy rosyjskie,
nadane wyspom przez żeglarzy rosyj
skich (Borodino. Mały Jarosławiec,
Smoleńsk: Berezyna, Połock, Lipsk
i Waterloo) zostały późn ej zastąpione
nazwami angielskimi.
Płynąc dalej w kierunku północnowschodnim żeglarze rosyjscy odkryli
następnie Wyspy Trzech Braci, po
nich zaś wyspę, której nadali nazwi
sko kontradmirała rosyjskiego Roż
nowa. Odkryli również Wyspy admi
rała M°rrdwinowa Michajłowa i wice
admirała Szyszkowa. Wszystkie te
wyspy posiadają dziś na maipach
nazwy angielskie... Od Wysp Połud
ni owo-szkockich statki rosyjskie skie
rowały się do Rio de Janeiro, 24 lipca
1821 roku zaś wróciły do Kronsztadu
po podróży, która trwała 751 dni.
Ogółem przebyły drogę długości 92.090
km.
Podróż statków rosyjskich „Wscho
du" i ,, Pokojowego" należy do zasłu
gujących na najbaczniejszą uwagę
wypraw odkrywczych. Wśród nie
zwykle trudnych warunków, mary
narze rosyjscy dzięki swym wybit
nym zdolnościom i umiejętnościom
przepłynę&i między górami lodowymi,
żaden ze statków nie doznał szkód
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Albanii

Buciki (Wlaznija) i Lam
Do drugiej wojny światowej ki fizyczne i w ciągu stosunkowo mocnicy:
piłkarstwo albańskie nie od krótkiego czasu przyswoili sobie bí (Part.); prawoskrzydłowi: Para-

grywało żadnej roli na arenie
europejskiej. Istniało tam wpraw
dzie kilka drużyn, które pierwszy
raz rozegrały w roku 1930 mistrzo
stwa nie odbiło się to jednak w
kraju szerszym echem. Okupacja
włoska, a potem niemiecka, przyczy
niły się prawie do zupełnego zlik
widowania albańskiego sportu.
Sytuacja zmieniła się grunto
wnie, gdy naród albański pod prze
wodnictwem generała Enver Hodży
wypędził w r. 1944 Niemców i przy
stąpił do odbudowy kraju. Rząd
albański w zrozumieniu doniosłej
roli kultury fizycznej i sportu nie
szczędzi ani funduszów ani trudów
dla upowszechnienia sportu wśród
szerokich mas albańskich. Ze wy
siłki te nie idą na marne, świad
czy najlepiej pozycja, jaką futbool
albański wyrobił sobie
ostatnich
latach.
Dogodne warunki klimatyczne umożliwiają Albańczykom uprawia
nie sportu piłkarskiego przez cały
rok. Posiadają oni świetne warun-

ani też żaden z członków załogi w
czasie podróży nie zachorował, zda
niem znanego geografa angielskiego
H. Milla, znawcy dziejów badania
Arktydy. , podróż ;;Wschodu“ i ¡;Pokojowego“ była jedną z najbardziej
zasługujących na uwagę żeglug po
larnych którą można porównywać
śmiało z żeglugami Cooka“. Tak pisze geograf angielski; ludzie radziec
cy wiedzą jednak: Iż wyprawa rosyj
ska osiągnęła rezultaty, znacznie
wększe od Cooka.
W odkrycu szeregu lądów w An
tarktydzie pierwszeństwo ma Rosja,
a więc i ZSRR. Rosja nigdy nie wyrzekła się tych swoich praw, rząd
radziecki zaś nigdy i wobec nikogo
nie wyraził zgody na dowolne postę
powanie z terytoriami odkrytymi
przez rosyjskich marynarzy. Toteż
żadne próby rozstrzygania o Antark
tydzie bez udzału Związku Radziec
kiego nie będą miały powodzenia.
Zagadnienia te musza być rozstrzy
gane przede wszystkim przez pań
stwa. posiadające do tego uprawnie
nia historyczne. Tymczasem jak wy
nika z doniesień prasy zagranicznej,
niektóre państwa usiłują rozstrzygać
o Antarktydzie bez Związku Radzi eckiego. Jest rzeczą zupełnie naturalną,
że przeciwko temu musi protestować
Towarzystwo Geograficzne ZSRR któ
rego członkami byli obaj wielcy od
krywcy Antarktydy, żeglarze rosyj
scy Bellingshausen i Łazarew. (wm)
LEON BERG.

wszystkie arkana techniki i taktyki
gry. Grają z temperamentem i
ofiarnie.
Jedenastka reprezentacyjna dys
ponuje wcale wysoką techniką.
Wielkim jej niedociągnięciem są
słabe umiejętności strzałowe. Gra
cze albańscy hołdują grze półgórnej strzały na bramkę z poza linii
pola karnego należą do rzadkości.
Charakterystyczną cechą gry na
pastników w akcji ofensywnej jest
wielka ilość podań na polu karnym
przeciwnika na bramkę z najbliż
szej odległości. W większości wy
padków piłka staje się wówczas
łatwym łupem obrony, a napastni
cy tracą wiele okazji do zdobycia
punktów. Wszystkie niemal druży
ny stosują system „trzech obroń
ców", jednak z dużymi odmianami
od ogólnie przyjętych zasad.
Obrona i pomoc popełniają błędy
z powodu nieumiejętnego wyboru
pozycji w chwili odbierania piłki.
Przy przejściu z ataku do obrony,
pomocnicy nie przerzucają się bły
skawicznie do defensywy. Napastni
cy trzymają się zazwyczaj zasady
„każdy na swym miejscu" i 7. tego
też powodu zmiany pozycji doko
nują bardzo rzadko. Lubują się też
w stosowaniu niepotrzebnych zwo
dów, często ze szkodą dla całości
gry. Wykopów piłki 7. jednoczes
nym wyjściem gracza na wolne
miejsce nie praktykują. W większo
ści wypadków atak stosuje długie
podania na przebój lub proste strza
ły na bramkę przeciwnika. W tych
momentach atak posuwa się szyb
ko wprzód, starając się obejść obronę bokiem względnie wyzyskać
zamieszanie podbramkowe.
Klasa graczy trzech najsilniej
szych drużyn, a mianowicie „Par
tyzanta" „17 Listopada" i „Wlazniji" jest jednak dość wysoka.
Obecnie za najlepszych reprezen
tantów albańskiej piłki nożnej uchodzą: bramkarze Pozelh (17 List.)
i Bonati (Partyzant); prawi obroń
cy: Dibra (Part.) i Desi (Baszkimi):
środkowi pomocnicy: Fagu (Party
zant) i Geliosi (Wlaznija); lewi obrońcy: Spagiu (17 List.) i Skagjiri
(Partyzant); prawi pomocnicy: Lacej (Part.) i Sskici (Part.); lewi po

Czołowy zapaśnik radziecki Kotfaas to watce r Kalininem
rot. era

pani (Part.) i Teliti (Besa); prawi
łącznicy: Gjinalj (Part.) i Kavaja
(Wlaznija); główni napastnicy: Boricj (Part.) i Jareci (Ily Kucz); le
wi łącznicy: Bicaku (Part.) i Lacja
(Wlaznija); lewoskrzydłowi: Bokaly
(Wlaznija) i Mirasi (Wlaznija).
Jak wspomniano na wstępie pier
wsze rozgrywki o mistrzostwo Al
banii odbyły się w r. 1930, zaś pier
wsze mistrzostwa demokratycznej
Albanii w roku 1945. Zwycięstwo
odniosła wówczas drużyna „Wla
znija" i powtórzyła je w roku na
stępnym. W roku 1947 do rozgry
wek o mistrzostwo stanęło 29 dru
żyn. przy czym tytuł przypedł w
udziale „Partyzantowi" z Tirany.
W roku następnym te sama druży
na pokonała w spotkaniu finało
wym „Flamurtarię" w stosunku 6:2.
Wielkim zainteresowaniem cieszą
się w albańskich kołach piłkarskich
rozgrywki o puchar, zainicjowa
ne w roku ubiegłym. Pierwszy fi
nałowy mecz rozegrano w dniu 23
lutego br. na stadionie centralnym
w Tiranie w obecności 35.000 wi
dzów. Przyniósł on zwycięstwo
„Partyzantowi" nad drużyną „17 Li
stopada" 5:2. (WK)

Blaski
żużlewycli

O przyznaniu organizacji mistrzostw
Polaki na żużlu LKM UNIA Leszno
został powiadomiony przez Polski
Związek Motocyklowy w ostatnicn
dniach września, natomiast w pierw
szych dn:ach b. m. PZ-M ustalił ter
min mistrzostw na 23 bm. Od tego
czasu przygotowania do organizacji
ruszyły pełną parą. Zmobilizowano
aparat organizacyjny, wyłoniono licz
ne komisje. Ambicją członków klubu,
a także i społeczeństwa Leszna było,
ażeby mistrzostwa pod każdym wzglę
dem wypadły jak najlepiej.
Największe trudności m eli organi
zatorzy z otrzymaniem drzewa na bu
dowę bandy i opłotowaniem parku
maszyn. Drzewo otrzymano dopiero w
ostatnim tygodniu i właśnie teraz
można było zobaczyć rozmach prac.
W przeciągu zaledwie trzech dni po
stawiono bandę i opłotowano par
king. Przez te trzy dni, roboty trwa
ły od wczesnego ranka do późnej
nocy. Pracowali członkowie klubu,
kibice i ci, którzy przyszli popatrzyć

Geografii

KRAKOW. W listopadzie przypada
stuletnia rocznica istnienia pierwszej
w Polsce Katedry Geografii utworzo
nej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W związku z tym Polskie Towarzy
stwo Geograficzne organizuje 19 i 20
listopada zjazd naukowy w Krakowie,
którego zadaniem ma być zobrazowa
nie przemian, jakim uległa nauka ge
ografii i metody pracy geograficznej
od czasów Wincentego Pola, pierw
szego profesora geografii na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, aż do dnia dzi
siejszego, gdy badania jej włączone są
ściśle do potrzeb gospodarki narodo
wej.
Rola jaką spełnia geografia w prze
budowie życia gospodarczego Polski,
rozległość
badań
gospodarczych,
które ogarniają zarówno zagadnienia
całego globu jak i lokalnych środo-

cienie

mistrzostw

100*lecie
Katedry

i

U.J.

wisk, sięgają z jednej strony w dzie
dzinę astronomii, geologii, biogeografii z drugiej zaś na teren histo
rii gospodarczej i planowania gospo
darczego — pozwalają wnosić, że
uroczystości listopadowe skupią nie
tylko geografów, ale i uczonych z
pokrewnych gałęzi wiedzy.
Ponadto w ramach zjazdu odbędzie
się odsłonięcie tablic pamiątkowych
ku uczczeniu profesorów geografii
U. J. Jerzego Smoleńskiego i Wikto
ra Ormickiego — ofiar barbarzyń
stwa hitlerowskiego.
Czy jesteś członkiem
Towarzystwa Przyjaźni
Polsko - Radzieckiej?

Polski

jaik idą prace. Wszyscy pracowali
bezinteresownie 1 z zapałem. Wyróż
nili. się: Wacław Otto — kpt. aporto
wy LKM-u, który kierował całością
robót, prezes klubu i zawodnik w
jednej osobie — Olejniczak. A. Smoczyk, B. Haremza, bracia Boksiowie.
L. Bartoszkiewicz i wielu innych.
To była by jedna strona medalu.
Na kilka dni przed mistrzostwami
LKM Unia Leszno zwracał się kilka
krotnie telefonicznie do PZM z proś
bą o podanie nazwisk zawodników,
regulaminu zawodów i dnia przywie
zienia maszyn. Niestety, na pytania
te nie umiano względnie nie chciano
dać konkretnej odpowiedzi. Wreszcie
w sobotę, przed mistrzostwami, nad
szedł z P®M komunikat z datą 20 bm.
w którym podano nazwiska zawod
ników powołanych do Leszna. Nie
rozwiązywało to zagadnienia, gdyż
organizatorzy do ostatniej chwili
przed startem nie wiedzieli, kto i ilu
zawodników będzie startować oraz
według jakiego systemu odbędą się
rozgrywki. Maszyny nadeszły do
Leszna dopiero w niedzielę o godz.
7.30. Już przy odbiorze można było
zauważyć, że nie wszystkie maszyny
były jednakowo starannie przygoto
wane. Jedno jest pewne. Mechanik
PZM nie był w stanie w tak krótkim
czasie doprowadzić wszystkich ma
szyn do porządku. W związku z tym
nasuwa się pytane: dlaczego maszy
ny zawodników warszawskich a prze
de wszystkim Zenderowskiego były
Idealnie przygotowane.
natomiast
'nine maszyny m. In. Kołeczka 1 Olej
niczaka. na której miał jeszcze star
tować Wożniak, pozostawiały wiele
do życzenia?
Program wyścigów został ułożony
na kilka minut przed startem. Do
ostatniej jeszcze chwili zastanawiano
" ilu zawodników będze startować,
czy tylko zawodnicy z I ligi czy także
1 z drugiej. Ostatecznie do mistrzostw
dopuszczono 13 zawodników I ligi,
mimo, że do Leszna przybyli także
najlepsi zawodnicy n ligi w osobach
Karnowskiego z CTC i M Częstocho
wa i Dyląga z RTKM Rzeszów, lecz
dla nich nie było maszyny. Wiemy
natomiast, że nowe „Excelsior Japy“,
(Dokończenie na str. 4)
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Dalsze

»Droga do rekordu«
— to tytuł cyklu opowiadań o
karierze najlepszego długody
stansowca świata, mistrza olhn
pijskiego i rekordzisty

Emila Zatopka
których

druk

rozpełzniemy

już w następnym
numerze!

w

narady

ośrodkach

Katowice. W Katowicach odby
ła się 27 bm. narada sportowego
aktywu PZPR Śląska. W nara
dzie wzięli udział: dyr. GUKF —
Motyka, przedstawiciele Partii,
Wojewódzkiego Urzędu K. F.,
zrzeszeń sportowych, klubów i
prasy.

Zygmunt Nowak

Sygnalizacja

Prowadzenie zawodów piłki ko
szykowej wymaga od sędziego w
większym stopniu niż w wielu in
nych sportach zespołowych, szyb
kiej orientacji i błyskawicznych
decyzji.
Sędzia piłki koszykowej w chwili
przerwania gry musi wykonać szyb
ko, szereg bezpośrednio po sobie
następujących czynności jak n. p.:
wskazanie gracza, który zawinił
rzut wolny „osobisty" lub „tech
niczny“, który z graczy poszkodo
wanych ma wykonać rzut, wskazać
ile zarządza rzutów, czy kosz zdo
byty liczy się czy nie wskazać pole,
z którego me być wykonany rzut
i wiele innych.
Ogłaszanie tych czynności ustnie,
rzecz jasna, napotkałoby na znacz
ne trudności, szczególnie przy pod
nieconej !■ głośnej widowni oraz za
brałoby dużo czasu, powodując zbyt
długie przerwy między poszczegól
nymi fazami gry, czyniąc ją nużącą
dla widza,

w

aktywu

kaszykówce

Dlatego też, sędziowie zagranicz
ni stosują już od dawna sygnaliza
cję swych decyzji za pomocą rąk,
jak to ilustrują niżej podane ry
sunki wraz z komentarzami.
W Polsce sędziowie przyswoili
sobie tylko niektóre fragmenty
międzynarodowej sygnalizacji.
Wraz z rozwojem., piłki koszyko
wej w Polsce, wzrostem zaintere! sowania nią i częstymi kontaktami
zagranicznymi, niezbędnym staje
się przyswojenie sobie przez sę
dziów polskich oraz przez widzów
wszystkich fragmentów tej sygnali
zacji. Będzie to miało szczególne
znaczenie w rozgrywkach ligowych,
a przede wszystkim we wszelkich
spotkaniach o charakterze między
narodowym i międzypaństwowym.
Ponadto przyczyni się wybitnie do
większego zrozumienia przez widza
przebiegu gry i uczyni ją płynniejszą, żywszą a przez to bardziej
interesującą.

Referat na temat uchwały Biu
ra Politycznego KC PZPR wygłosił dyr. Motyka. Następnie w
dyskusji zabrało głos 21 mówców,
którzy podkreślili, iż uchwała
Biura Politycznego KC PZPR by
ła w terenie przyjęta z entuzjaz
mem przez działaczy sportowych,
sportowców i wszystkich pracow
ników na polu wychowania fi
zycznego i sportu.
Delegaci zrzeszeń i klubów zo
brazowali osiągnięcia i braki w
pracy sportowej oraz wyrazili
głębokie przekonanie, iż uchwała
Biura Politycznego KC PZPR otwlera nowy etap w pracy spor
towej. Przedstawiciele ZMP za
deklarowali pomoc dla klubów 1
zrzeszeń sportowych oraz dla Lu
dowych Zespołów Sportowych.
Na zakończenie obrad uchwa
lono rezolucję, w której zebrani
m. in. postanawiają:
1. podnieść poziom ideolo
giczny w związkach, kołach i
klubach;
2. w walce o umasowienie
sportu wzmocnić czujność kla
sową i zaostrzyć walkę z pozo
stałościami sportu burżuazyjnego; zwrócić szczególną uwa
gę na systematyczną walkę z
awanturami na boiskach i in
nymi przejawami demoraliza
cji;
3. na zebraniach kół tereno
wych PZPR i ZMP, kopalń, hut
i zakładów pracy poruszać
sprawy sportu i kultury" fi
zycznej;
Z

Rys. i ,CZAS SIĘ LICZY!'. Poruszanie ręką w górę i w dół. Hys. 2
.PRZERWA zarządzona“, a —wstrzymać zegar. B - aaipasowy mo
te Wejść na boisko. Rys. 3 „PRZERWA NA ŻĄDANIE". Przerwa przyamana drużynie.

Rys. 4 ,PIŁKA PRZETRZYMANA“. RilUt ś^datowikl. Rys, 5 .PRZKKROCZENIE GRANIC BOISKA“. Ranfę poziomo: A —macha ręką, B — wska
zują Rys, 6 ..BIEGANIE Z PIŁKA KROKI“. Zataczać koła pleścian'*

Rys. i .PODWÓJNY ..KOZIOŁ'- :dryi>lmg). Ruchy obu rąk na przemian
Rys. 3 „PRZEKROCZENIE PRZEPISU 3 SEKUND“. Dłoń wysunięta w bok
z rozstawionymi 3 palcami. Rys. 9 .PUNKT UNIEWAŻNIONY'1. Poru
szanie ramionami- w poprzek ciała.

10

'11

11

Rys. 10 PRZERWA PRZY PRZEWINIENIU OSOBISTYM". W wypadku
przewinienia osobistego obustronnego, wsłtaż na każdy z koszy. Rys. 11
»PRZEWINIENIE TECHNICZNE“. Ogłaszaj przewinienie za pomocą ułoże
nia dłoni w literę T. Rys. 12 ..CHWYTANIE". Ogłaszaj przewini ende przez
chwyt za przegub reki.

Rys. 13 „POPYCHANIE LUB NACIERANIE CIAŁEM". Mgszaj prZelv.
ti-ęnte przez ruch dłoni imitujący popychanie. Rys. 14 ..NIEDOZWOLONE.

NIBNIE“. Wskaí na palcach numer gracza.

x Z
ST<erż ¿‘ÄTÄ;
-PODCZAS RZUTÓW WOLNYCH". Sygnał na 2 rzuty walnie. «Y®- «
■ podczas RZUTÓW WOLNYCH". Sygnał na 1 rzut wodny.

sportowego

PZPR

wojewódzkich

4. zorganizować wspólnie ze
związkami
zawodowymi we
wszystkich zakładach pracy ko
ła sportowe o wysokim pozio
mie ideowym i moralnym;
5. wspólnie z ZSCh, ZMP i
Związkiem Pracowników ¡Ro
botników Rolnych zorganizować
we wszystkich wsiach woje
wództwa Ludowe Zespoły Spor
towe i rozwinąć ruch łączności
miasta ze wsią na odcinku kul
tury fizycznej.
W dalszym ciągu rezolucji ze
brani zobowiązali się otoczyć
sport należytą opieką lekarską i
rozszerzyć sieć i działalność le
karskich poradni sportowych; otoezyć specjalną opieką sport
szkolny i akademicki. W zakoń
czeniu rezolucji zebrani zapew
niają, że w oparciu o doświad
czenia i braterską pomoc spor
towców ZSRR będą dążyć do wydźwignięcia sportu Polski Ludo
wej na nowe wyżyny
KRAKOW. W ślad za naradą akty,
wu sportowego PZPR woj. krakow
skiego odbyła się wojewódzka odpra
wą aktywu sportowego Związku Mło
dzieży Polskiej. Po referacie progra
mowym kierownika ret. K. F., ZMP,
Rzyrnka. powzięto szereg uchwał, do
tyczących m. in. szkklenla ¡ doboru
kandydatów na działaczy sportowych
z szeregów ZMP.
KIELCE. W Kielcach odbyła się
ogólnowojewódaka narada sportowa
aktywu PZPR, Przedmiotem konlerencjl było omówienie uchwal Biura
Politycznego KC PZPR, w sprawie
kultury fizycznej 1 sportu. Na obrady
przybyło ponad 209 aktywistów spor
towych z terenu woj. kieleckiego. KC
PZPR oraz GUKF reprezentował oh.

różnych

Gutowski, który wygłosił referat
analizujący uchwały Biura Politycz
nego KC PZPR.

List do

redakcji

Koto Sportowe ZMP w Jordano
wie nadesłało na adres nasze) re
dakcji ttet, w którym żalt się na
trudności, jakiemi bonrkają się
młodzi sportowcu Podhala. List ten
publikujemy poniżę-; w całości.
SZANOWNA REDAKCJO!
Przy Państwowej Szkole Ogól
nokształcącej Stopnia Licealnego
w Jordanowie mainv sekcję spor
tową ZMP Większość naszej mło
dzieży to przeważnie sportowcy,
którzy w wolnych chwilach od na
uki po spełnieniu swych obowiąz
ków organizacyjnych 1 po odr°bie
ni u lekcji uprawiają sport. Jed
nak warunki jego uprawiania są
b. ciężkie. Posiadamy zaledwie
jedną piłkę do siatki jedna do ko
sza i jeden dysk.
Posiadamy następujące sekcje:
lekkoatletyki, koszykówki siat
kówki, szczypiorniaka: piłki n"ż
nej 1 tenisa stołowego, w zimie
mamy zamiar utworzyć sekcję
narciarską. W tych oto bardzo
ciężkich warunkach nas; chłopcy
osiągają niezłe wyniki. W trójbo
ju lekkoatletycznym np. najle
pszy czas na 60 m był 7.9 sek.: w
skoku w dal ponad 5 m na 100 m
13 sek. Treningi odbywają się pod
kierunkiem nauczyciela w. f. oh.
Lcśnflakiewicza Ludwika. Gdyby
pozwoliły na to warunki osiągnie
-la naszych sportowców byłyby
być może duże, bo chętnych jest
wielu lecz brak sprzętu sportowe
go stoi na przeszkodzie.
Prosimy Szanowną Redakcje o
przyjście nam z pomocą, której
tak bardzo potrzebujemy. Pewni
jesteśmy że pomoc tę uzyskamy.
Koło Sportowe ZMP W Jordanowie.
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KATOWIC® (wł.) W turnieju 9iai- ■potkania z klubami Krakowa, Kry W spotkaniu drużyn męskich Kolezwyciężył Gwardię 41:36 (18:11)*
kówkl o puchar PZKSS Wzięto uöz'ai nicy, Nowego Targu, Częstochowy i
Punkty dla Kolejarza zdobyli: Zagór
13 drużyn, które rozegrały spotkaira 'twięcitmia.
systemem eliminacyjnym. W tine’.e
20; Siesicki 13; Żochowicz i Zlotw tych dniach bawiła ski
klewicż po 4; dla Gwardii— Dąbrow
spótkái się Górnik Katowice z AZS w SZCZYRK.
szczyrku 15-osobowa grupa pię ski
13. Wójcik 11; Asiu 4: Paszkow
Katowice; wygrywając 2:1.
ściarzy
ZS
Stal
Chorzów,
która
pod
KATOWICE. Ż inicjatywy ZS Gór opieką trenera Maneekiego »pędziła ski, Mięta; MikUasiński i Finek po 2.
nik wyjechała ostatnio do Czechosło dwa
na obozie kondycyj KRAKÓW. Pdteki Związek Narciar
wacji wycieczka górników polskich. nym. tygodnie
bokserów znaleźli się ski unieważnił wszystkie legitymacja
W skład ekipy, liczącej ponad 30 osób, równieżWśród
Kowara,
Bazarnlk Sznajder. członkowskie wydane w latach 1945.9
weszli m. in. górnicy-szachiści, którzy Z ich rutyny korzystali
młodsi, wśród z numerami od 1 do 11,050. Na ich
rozegrali spotkanie z reprezentacją których najlepiej zapowiadają
Mi miejsce »ostaną wydane nowe legity
szachową górników Zagłębia ÓstraW- kołajczyk w wadze Ciężkiej isięOzie.
macje członkowskie PZN, które w se
śito-KarWińskiego. Ponadto w wy dzlol w muszej.
cieczce wzięło udział 6 młodzieżowych Bokserzy znaleźli pomieszczenie w Horiie 1949-50 ważne będą bez nalepki.
przodowników pracy oraz kilkunastu domu
Równocześnie komisja sportowa
wypoczynkowym „Barbara“, PZn
członków Świetlicowych sekcji sza o omy wczasów
unieważniła wszystkie legityma
F. W. P. w Szczyrku cje zawodnicze
chowych.
z lat 1945/9 <M. nr 1
Mecz szachowy rozegrany został w już po raz trzeci goszczą naszych dn 4.000, zarządzając
ponowną reje
Ostrawie. Młoda sekcja szachowa pol pięściarzy.
strację
zawodników
dru
skich górników spotkała się z repre KRAKOW (Tel.) W niedzielę koszy kach. Rejestracja ta nanienowych
jest jedno
zentacją szachową górnictwa czecho karze warszawskiej Polonii gościli w znaczna ze zwolnieniem zawodnili
ów
słowackiego, przegrywając nieznacz Krakowie. W spotkaniu drużyn żeń z dotychczasowej przynależności klu
nie 5,5:6,5 pkt. Uczestnicy
' ' . wycieczki
i.;-" " skich Gwardia Kraków pokonała Ko bowej i dopuszczeniem do zgłoszenia
spotkali się z niezwykle gościnnym lejarza 29:33 (7:M). Początkowo prows się w innych klubach.
przyjęciem ze strony czechosłowac 07/1 wysoko Kolejarz 'po przerwie
kich górników.
jednak ląpszą była Gwardia, dla któ Przy przechodzeniu do innych klu
GLIWICE. (WZ) Sport kolarski rej punkty zdobyli: Łaptaś 1S, Maro ń bów obowiązują dotychczasowe prze
znajduje ne terenie Sląrika Opol ska 10: KowalóWka 3; CSpuraka 1. pisy PZN.
skiego coraz więcej zwolenników,
zwłaszcza wśród młodzieży robotni
czej i sdkołnei.
Mistrzostwa w tenisie stołowym
Hufiec Nr. XII. Org; . Służba Pol
sce" przy Ośrodku Szkolenie Zawo
dowego chcąc zapoczątkować akcję KATOWICE. W Ufo. niedzielę rozpo Praga — Spójnia-Marymont 8:1, Kopopularyzacji kolarstwa wśród mło częły się rozgrywki tenisa stołowego lejarz-Polonla — Związkowiec-Radość
dzieży postanowił urządzić wiel o mistrzostwo klasy A śląska. Oto wy 0:3, związkowiec-Wiochy — Ogniwo
7:2. Związkowlec-Skra — AZS 8:1, Ko
ki wyścig kolarski ulicami mia niki poszczególnych spotkań:
— Związkowiec-Skra
sta Gliwic. Trasa tej propagando Stal Mikołów — Stal Piast Gliwice lejarz-Polonia
8:1.
4:5. Punkty dla zwycięzców zdobyli:
wej imprezy wynosić będzie ok. 30 Metzger
Kolejarz-Polonia
6:0 »5:9
3
i
Jezierski
2;
dla
pokona

km., pray czym dopuszcza się zgło nych Nieroba 2; Szczęśniak i Woj tycz
Związkowlec-Skra
4:1 29:16
szenie młodzieży zarówno zorgani ka
po 1.
Związkowiec-XVIochy
4:2 33:19
zowanej w klubach sportowych i
Stal Batory•—Włóknlarz Prudnik 8:1.
Spójnia-Praga
3:2 26:19
zespołach szkolnych jak również Punkty Pawlik i Wyrwoła po 3 oraz
Horak 2. Honorowy punkt dla gości
niestowarzyszonei.
3:3 25:29
AZS
Celem podkreślenia znaczenia zdobył Swięch.
Spójnia-Marymont
2:4 38:26
Ruch
Chorzów
—
Kolejarz
Gliwice
sportu dla szerokich mas młodzie 5:4. Punkty dla Ruchu — Otręba 3 i
Ogniwo
1:5 11:43
ży, hufiec XII wzywa wszystkie
Zwlązkowiee-Hadość
0:4
6:30
2, dla Kolejarza Wasilewski 2
hufce województwa śląsko-dąbrow Kozak
oraz Różański i Mielnik po 1.
Bzura ■Chodaków
skiego do zorganizowania podob
Ogniwo Piast Cieszyn — Stal Sienych imprez w miejscach ich sie mianowicie 8:9. Zwycięzcy uzyskali
punkty przez Kawczyka, Piecha czka
dzib.
Roboka po 3.
Patronat nad wyścigiem na tere i Spotkanie
Stal Sosnowiec — Górnik I Jgr ßßßNDEDÄUCJI
nie Gliwic objęli przedstawiciele § więti°c,hłowi'Ce
przełożono na 89.11.
społeczeństwa partii spółdzielczo
Sial Siemianowice
1 1 9:0
ści, władz miejskich i in.
Stal Batory Chorzów
1 1 8:1
5 4 JAROSZ FRANCISZEK. Wyniki nade
Unia Ruch Chorzów
LIMANOWA. W Sowlinach w po Stal
Piast
Gliwice
1
słane zamieszczamy. Sprawę z i
wiecie limanowskim zorganizowano Stal Mikołów
0
4:5
rzutów pod adresem instruktora
marsze jesienne. Liczny udział mło Kolejarz Gliwice
0
powiatowego wf„ który postąpił
dzieży szczególnie szkolnej, wyraził WŁókniarz Prudnik
0
niewłaściwie, kierujemy do odpo
sie pokaźną cyfrą 379 osób, z czego Ogniwo Piast Cieszyn
1 o 0:9
wiednich władz.
189 dziewcząt, w większości uczniów 1 Górnik S więtochłowice
„KIBICE
“ UNII MOSCICE. Oczywi
uczennic z Gimn. Ogólnego w Sowliście mają panowie rację. Niższa
nie. Szkoły Przemysłowej z Limano Stal Sosnowiec
lokata
wynika z przestawienia
*
wej i Liceum Rolniczego.
wierszy. Przy następnej tabelce
WARSZAWA. Ostatnie wyniki
...___ ping„
SANOK. Niedzielne wyniki sanoc pongowej
dokonamy zmiany.
kl. A Warszawy: Spójniakiej klasy C: Gwardia Sanok — Gwar
M. H. KATOWICE. To, że ma pan
----- Wagon
---- Sanok —
dia' Lesko
11:0 (7:0),
już 18 lat nie będzie przeszkodą
Gwardia Brzozów 8:3 (5:2).
WARSZAWA. — Związkowe Rada
w opanowaniu umiejętności pły
8 24:9 Kultury Fizycznej i Sportu CRZZ
Wagon Sanok
wania. W Katowicach można się
20:7
3
•
6
Związków. Ib Gorlice
uczyć pływać i w Jecie w zimie.
organizuje przed wyjazdem do
Radzimy
się zgłosić u trenera Frani
22:10
S
6
Gwardia Sanok
Francji, na zawody jubileuszowe
w katowickiej pływalń przy ul,
10:23
t
5
FSGT
obóz
kondycyjny w WarGwardia Brzozów
Mickiewicza.
On udzieli panu wska
« 6:7 ssawie.
Nafta Jedlicze
zóweik i skieruję do klubu. Lekcję
Obóz,
ne
_
_
_
......
który
powołani
będą
3 3 9:10
pływania odbywają się również
Wroeanka
przed południem. Dla narciarstwa
5 Z 6:27 kandydaci do reprezentacji Polskich
Gwardia Lesko
nie będzie pływa ire przeszkoda.
Związków
Zawodowych
(piłkarze,
4
5:16 bokserzy i gimnastyczki) rozpocznie
Związkowiec Potok
Będzie oho nawet dobrą zaprawą
ZAKOPANE. Zakopiańskai drużyna się 1 grudnia i trwać będzie dc dnia
przed sezonem dla opaticnvania
,. J rozpoczme wyjazdu.
hokejowa Gwardii-Wisły
miękkości ruchów, których wyma
sezon zimowy, międzynarodowym
—,■..—— — — ■ ■.>...
ga poprawne wykonywanie ewolu
spotkaniem z praska drużyną DelnicWARSZAWA. — Do Polskiego
cji narcairskteh, zwłaszcza przy
ky Sportowni Klub Victoria (dawniej Związku Szermierczego nadeszła
zjaździe.
Arsenal). Spotkanie to ma dojść do propozycja Federacji Sportowej EUGENIUSZ NOWAK, Piekary. Re
skutku 25 grudnia. Następnego dm a Francuskich Związków Zawodo
kord radziecki w skoku wzwyż na
projektowane jest rozegranie meczu wych (FSGT) rozegrania meczu
leży do Ilias owa i wynosi 199 cm.
rewanżowego.
Mistrzostwa
łyżwiarskie w jeździćw
lutym
1950
r.
Francuzi
proponu

szybkiej
pań na rok 1949 itfoyty
Drużyna czeska znana jest już pu
się w Kongsbergu (Nórwegiaj. Ty
bliczności zakopiańskiej ze swoich ją przysłanie 12-osobowej ekipy:
tuły zdobyły: 500 m. Isakowa i Wawystępów. Goście przyjadą własnym 8 mężczyzn i 4 kobiety. Szermierze
łowowa obie ZSRR w jednakowym
autobusem
mają zamiar rozegrać FSGT reprezentują wysoką klasę.
czasie 48.2 s. 1066 m - tsakóws
i Cholsizczewniikowa — ZSRR w jédnalkoiwym czasę 1.41.9 min., na
3000 m — 1 sakowa 5.29.7 przed
Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska s. Telefo
Cholśaczewnikową, na 5000 m —
Lesóhke — Finlandia 9.26.8 min.
ny: 306-78 (wewnętrzny 004) i 837-64, 355-8*.
Wydawca: ..Czytelnik" Delegatura Katowice, ul. 8 Maja 11 - tel. cenprzed Oholszczewnikową. W klasy
fikacji ogólnej tytuł mistrzyń
traprenumerata miesięczna w Katowicach z odbiorem na miejscu 80 zł przypadł Isaikowej — ZSRR 212.4
z odnoszeniem do domu »0 zl - z przesyłką pocztową 95 zł. F. K. O.
pkt., przed Chodsżczewnikową 1 ZuKatowice III-4950. Biuro Prenumeraty: Katowice, ul. Młyńska 9 tel 309-73
kową — ZSRR. Dalsze miejsca za
jęły: Thorvaldsen — Norwegia,
fWDrakńje: Drukarnia Nr 9 SpółdŁ Wydawniczo-Oświatowe: czytelnik",
Lesohke ■— Finlandia 1 Huettomen —
Katowice, ul 3 Maja 12 telefon 309-73 (wewn. 08) 1 308-01.
R 034070
Fina aradla.

CHORZÓW. Na zakończenie sezonu
Chorzowa zorganizowano na stadionie
AKS trójbój lekkociSletyczny
ców i dziewcząt: jako próbę do Odznaki Sprawność Fizycznej, Startowało 38 zawodników.
DZIEWCZĘTA, fill m — I) Wyipusz
G. (Lic. Ogóln.) 3.9 sok. . skok w dal
—1) Przybylak M. (Lic. Ped.) 3.98 m.
rzut granatem — 1 Kołodziej H. (Lie.
Ped.) 33.00 m.
CHŁOPCY. 6O m — 1) Walawsxi
(Lic. Ogóln.) 8.0 sok.: 100 m — 1) Ko
tas (Lic. Ped.) ia.8 sek., w dal — 1)
Walawski 5.72 m, wzwyż — 1) Arku
szewski (Szkoła TPD) 1.64 m; granat
— Komes (Lic. Pod.) 52.00 m.
ZABRZE. W uib. tygodniu odbyły
się następujące imprezy sportowe
SKS w Zabrzu.
PIŁKA NOŻNA. Team i Gimn. Lic.
Handlów« — SK..S ZMP Gimn. Spo
żywcze (Zabrze) 2:2 (1:0). Bramki zdo
byli :Gryszezyk i Muszala II dla Te
amu. Wiśniewski dla Spożywców. SKS
SP Alfa — TPD (Zabrze) 3:1 (2:1). —
Wszystkie bramki zdobył Jezierski. —
Sędziował dobrze Stanowiącki.
KOSZYKÓWKA: SiK-S ZMP Olimpia
/Zabrze) — Gimn. Mechaniczne 20:6
(12:4). Punkty zdobyli: Ślusarek 6:
Cygan: Galiński i Szklarski po 4 oraz
Machnik 2.
SIATKÓWKA: SKS ZMP Olimpia
:Zabrze) — Gimn. Mech. (Zabrze) 3:0
(16:13; 15:10; 15:5). Najlepsi: Kobylań
"kl i Ślusarek.
SANOK, w towarzyskim spotkanm
piłki nożnej drużyna „Młodzi" (Gimn.
Ogólne) zremisowała z Reklamą"
(Gimn. Handlowe) 2:2 (0:1). W spot
kaniu rewanżowym Reklama ■ poko
nała Młodych 1:0 (0:0). Zwycięską
bramkę zdobył Tarąpacki. Sędziował
Leszczyński.
*
Na walnym zebraniu Między szkolnego Klujłm Sportowego w Sanoku
wybrano zarząd w następującym
składnie: prézea — LeAzdzyAekl, wice
prezes — Szelka, sekretarz — Hryszko. kyon‘karz — Wójcik, skarbnik —
Pauk, ' kiera wnikam i sekcji zostali:
1 ekk'öatoótycznej — Majlók,, gier Spor towydh — Kubik, piłkarskiej ~ Mu
szyński, bokserskiej — szelka, teni
sowej — Leszczyński szachowej -Sioyra. fZetel).

NOWY JORK. Były mistrz USA
w tenisie Gonzales pokonał w Nowym
Jorku w Madison Square Garden —
Jacka Kramera 9:7. 1:6 ; 6:4. Fränk
Parker uległ Ssgurze 3:6 6:1 i 4:3W pierwszym meczu również w No
wym Jorku na początku tygodnia
Gonzales uległ Kramerowi, (g)
WARSZAWA. — ZS Związkowiec
zamierza sprowadzić dc- Polski dru
żynę pływaków węgierskich Robot
niczego Klubu Sportowego Mavag.
W skład zespołu wchodziłaby rów
nież drużyna piłki wodnej.
Pływacy węgierscy wystąpiliby
w Łodzi Poznaniu i Wrocławiu.
LONDYN (tel.). W ciągu ubiegłego
tygodnia Anglik Olliver ustalił w wy
ścigach motocyklowych szereg no
wych rekordów świata na maszynie
500 ecm. Na dystansie 50 kim. osiąg
nął on szybkość średnią — 163,3 kim
god.z.1 na 50 mil — 162 64 klm./godz.:
na 10t> kim. — 108.5 klm./god.z. Na Í6O
m'1 — IM Ml kim., na godzinę, (gl
MOSKWA. Podczas XVII mistrzostw
szachowych ZSRR (VIH runda) nlespocteianltą była pierwsza porażka
leadera tin-nirji: Keresa z Bronsztelnem oraz przegrana Kotowa
z Sokolskim. Trzy partie: KOpyłow — LhiMlńsłti Goldberg — Li
lienthal 1 Hiognow — Petrosian za
kończyły się remisowo. Dalsze par
tie odłożono.
KIBIC 3. — Odpowiedź, jak wyżej,
FITAS JERZY, Jawor. Sędzia winien
przed zawodami zbadać stan boiska
i odpowiednie uwagi zamieścić w
protokóle. Ważne jest, czy po
przeczka została obniżona w czas;e trwania zawodów i z jakiego
powodu. Władze piłkarskie mogą
nieodpowiednie boisko uznać za me
nadające się do rozgrywek mi*
strz owak ich. Jeżeli boisko uznane
jest, do gier mistrzowskich odipDwiecz:alność za jego przygotowa
nie d-o meczu biorą gospodarze.
Czy protest będzie uznany, nie mo
żemy rozstrzygnąć gdyż nie ąn.iimy wszystkich elementów sprawy
Wydział G'er i Dyscypliny przed
wydaniem decyzji na pewno za
rządzi ¿badanie całości. Bokserzy
radzieccy zostali zgłoszeni do mi
strzostw. a ich władze czyniły usilne starania by wzięli oni udział
w zawodach. Niestety, kombinacje
w międzynarodowej federacji pię
ściarskiej doprowadziły do tego,
że zanim formalne przyjęcie ZSRR
do federacji bokserskiej zostało
przez jej egzekutywę dokonane,
zgłoszenia do mistrzostw zostały .
już zamknięte. O całej sprawie
pisaliśmy kilka miesięcy temu,
przytaczając fragmenty odpowied
nich dokumentów.
WIELOBÓJ. Adres Antoniego Moronczyka: Warszawa-Bielany Akade
mia WF. 0 dobrą tyczkę jest w te)
chwali dość trudinó. Kolce można
'zakupić w każdym sklepie sporto
wym Sprowadzenia książek może
się podjąć ..Czytelnik" Warszawą,
ul. Wiejska 16, Wydział Księgarski.
Trzeba jednak podać tytuł książki,
autora i wydawnictwo. Ostatnio
wyszła w Berlin e „Grundschule
der Leibesübungen“ H. Meusia.
M. Gajdziszewski. Rekord Polski w
sztafecie 4 x 1500 m.należy do War
szawianki, klubu dziś nie Istnieją
cego. Wynosi 17,00.4 min. Rekord
był ustanowiony 31 maja 1934 r. w
Warszawie. W rekordowej sztafecie
biegli: Skowroński, Puchalski, Kuź
micki i Kusoeiński.
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Leopold Tgsgn&f“

Słomiana

Znany skoczek narciarski, olimpijczyk 1 reprezentant Polski,
na słomie mają bezwątpieLeopold Tajner z Goleszowa na Śląsku Cieszyńskim, nadesłał nam niaSkoki
bardzo duże znaczenie. Można
artykuł na temat swoich doświadczeń w zakresie treningu skoków
narciarskich na słomie. Artykuł ten zamieszczamy poniżej, nie wy w nich wytrenować dwie najważ
powiadając własnego zdania. Mamy jednak nadzieję, że i inni nar niejsze fazy skoku: wybicie i lądo
ciarze, zwłaszcza ze środowiska zakopiańskiego, również zechcą wy wanie. Nasi skoczkowie nie mają
powiedział się na ten temat. Wychodzimy z założenia, że ogłosze jeszcze
lądowania, jedynie St. Ma
nie przez L. Tajnera własnych doświadczeń, uznać trzeba za mo
ment bardzo pozytywny. Niejednokrotnie cenny dorobek na polu rusarz potrafił opanować końcową
wyszkoleniowym uzyskany przez wartościowe jednostki marnieje fazę lotu, lądując „wypadem“. Je
wskutek robienia z niego tajemnicy, co jest jedną z wielkich wad żeli Kula i Krzeptowski ska-czą pe
naszego sportu.
wnie, to nie zawsze lądują właści
Jak wiadomo grupa naszych nar wania. Niepotrzebnie też organiza wie.
Dla upewnienia się o właściwo
ciarzy startowała w tym roku w torzy ogłosili wielkie zawody, pod
Finlandii na mistrzostwach skan czas gdy taka impreza powinna się ściach słomianej skoczni, wybudo
dynawskich. Mieliśmy tam możność ograniczać do pracy treningowej, a wałem po raz drugi nową skocznię
zapoznania się jak trenują skoki co najwyżej do pokazu, jeżeli robi w Goleszowie. Jak wykazały próby,
przedstawiciele narodów skandy się skoki przy udziale publiczności. maty słomiane wzdłuż okazały się
nawskich. Wcześniej wiedzieliśmy, Zawodnicy do wspomnianego kon praktyczniejsze niż maty w poprzek.
że Norwegowie są w skokach bez kursu mieli mało treningu, a na Przez ułożenia słomy jak na dachu,
konkurencyjni, tam przekonaliśmy widok zebranych widzów poniosła można osiągnąć większą szybkość 1
się, że i Finowie, którzy do roku ich ambicja, osiągania dalekich sko łatwiejsze prowadzenie nart.
1939 nie stanowili większej konku ków. W takich warunkach o wypad
Z własnego doświadczenia i ob
rencji (poza Valonenem) uczynili ki nie było trudno.
serwacji postępów jakie robią nasi
bardzo duże postępy.
W roku 1938 na mistrzostwach
świata w Lahti (Finlandia) starto
wał m. in. i nasz zawodnik Stani
sław Marusarz, zdobywając w kon
kursie skoków otwartych tytuł wi
cemistrzowski. Finowie pamiętają
go dobrze. Pytali dlaczego nie przy
jechał z nami (Marusarz startował
wówczas w zawodach o Puchar
Tatr). Mówili oni nam, że w roku
1938 został Marusarz pokrzywdzony,
że miał przewagę długościową nad
Norwegiem i przegrał tylko nie
znacznie, notami za styl.
W czasie pobytu na tegorocznych
zawodach w Lahti, zapytywaliśmy
Finów jak doszli do tak pięknego
stylu i pewnego lądowania. Oświad
czyli, że przez stały trening w zi
mie i w lecie. Po skończonym sezo
nie zimowym nie robią dłuższej
przerwy jak miesiąc. Biegacze nar
ciarscy przechodzą na biegi lekko
atletyczne, a skoczkowie ćwiczą
skoki na słomie. Wydaje się nie do
uwierzenia, że tam gdzie zima trwa
z górą pół roku, zawodnicy trenują
jeszcze skoki latem na słomie. Ze
dało to rezultaty, przekonaliśmy się
w Lahti, a także w roku ub. w St.
Moritz na Olimpiadzie Zimowej.
Jak się skacze na słomie? Po raz
pierwszy na Śląsku, w roku ub. wy
budowano takie dwie „słomiane“
skocznie: w-Szczyrku i Goleszowie.
Wielu uważało, że skoki na słomie
są bardzo niebezpieczne. I rzeczy
wiście przy pierwszym letnim kon
kursie, było kilka nieprzyjemnych
wypadków. Wina tkwiła jednak w
tym, że zawodnicy skakali brawuro
wo, niepotrzebnie idąc na wyniki
długościowe, zamiast zwracać uwa
gę na wyćwiczenia wybicia i lądoGrupa skoczków śląskich pod słomianą skocznią

Każdy

wczasowicz

narciarzem

Miejscowością,,

posia-daijącą
w całej pełni wairunlki wyma
galne dla ośrodka aportów zimowych, a będącą równocze
śnie największym ośrodkiem Fundaszu Wczasów Pracowniczych jest
Szklarska Poręba. Dzięki swemu wysokiemti położeniu — bezpośredniego
sąsiedztwa Karkonoszy i Gór Izer
skich, obfitym opadom śnieżnym;
konfiguracji terenu i obfitości polan
ćwiczebnych o urozmaiconej skali Łru
dnośći posiada obok Zakopanego
najlepsze warunki do uprawiania nar
ciarstwa.
Wyposażona jest we wszystkie po
trzebne urządzenia sportowe, a więc,
skocznie konkursowe, kilka skoczni

treningowy oh, d-wle trasy zjazdowe
ypu wyczynowego i dwie typu
popularnego do Odznak': Zjazdowej,
dwa tory slalomowe, pięć tras wyty
powanych 1 wyznakowanych do Od
znaki na sprawność PZN, brasy do
biegów płaskich i sztafety, wyciąg
narciarski kilka torów saneczkowych
i lodowiska. Te urządzenia umożliwia
ją Szklarskiej Porębie organi zowanie
zawodów narciarskich w skali nawet
międzynarodowej. mogą również od
dać usługi w narciarstwa Sportowym
popularnym.
Cd roku 1948 Dyrekcja Funduszu
Wczasów Pracowniczych stworzyła w
Szklarskiej Porębie Ośrodek FWP,
kltóry w chwili obecnej posiada 128 do
mów o łącznej liczbie ca 4.000 łóżek.
Tym
samym więc poza warunkami
Notatnik wczasowicza naturalnymi
j urządzeniami sporto
wymi zaistniały najlepsze warunki
zakwaterowania
1 wyżywienia nar
■WCZASOWA NAGRODA
ciarzy.
SPORTOWA
W tym wypadku należałoby w
Dla ożywienia 1 umasowienia imprez i rozgrywek sportowych ua Ośrodku FWP zmontować aparat or
wczasach pracowniczych, kierownic ganizacyjny do przeprowadzeni: 1)
two Ośrodka F. W. P. w Szklarskiej akcji szkoleniowej na kursach teore
Porębie ufundowało puchar kryszta tycznych i praktycznych, 2) organizo
łowy, jako nagrodę przechodnią dla wanie zawodów narciarskich spraw
domu wypoczynkowego w którym nościowych. 3) do propagowania tury
przebywa na wczasach zwycięski ze styki zimowej. Aparat organizacyjny
spół. Dotychczasowe doświadczenia złożony % kierownika, instruktorów
turnieju wykazują, że wczasowe roz narciarskich i przewodników tury
grywki siatkówki cieszą . się wielka stycznych, prowadziłby pracę narelar
popularnością. W pierwszych trzech ską na tych trzech odcinkach według
rundach rozgrywek nagrodę zdobyli planów opracowanych w oparciu o
kolejno wczasowicze z D. W. „Raszyn“ wytyczne ustalane co roku przez od
mieszkańcy „Lnbllnianki“ a wreszcie powiednie czynniki.
palmę pierwszeństwa zdobył zespól z W całokształcie akcji narciarskiej
D. W. , Krasnoludki“.
ramach Wczasów Pracowniczych
Zorganizowany turniej uczynił z w
nacisk należałoby położyć na szkole
rozgrywek między zespołami poszcze nie
wstępne dla upowszechnie
gólnych dOmów stałą atrakcję.
nia narciarstwa dla świata pra
REMONTY DOMO W
cy, a to na 12-dniowych kursach
WYPOCZYNKOWYCH
•dla początkujących urozmaiconych
Fundusz Wczasów w Okręgu Dolno od 7 dnia łatwymi wycieczkami i na
śląskim rozpoczął akcję remontową W-dniowych kursach dla za awansowa
domów wypoczynkowych ora-z przy nych zakończonych zawodami spraw
stosowania ich do potrzeb zimowych nościowymi i wycieczką eto schronisk
Wydatki na ten cel obejmują 28.540.000 w górach. Takich zaś narciarzy przy
zł. Akcja remontowa ma jednocze bywającym do ośrodka na wczasy,
śnie na celu zapewnienie wczasowi którzy już uprzednio opanowali ja
czom najbardziej dogodnych warun zdę na nartach należałoby zjednać
ków wypoczynku przez zmniejszenie dla turystyki zimowej.
ilości łóżek w pokojach oraz nada Warunkiem powodzenia akcji nar
pokojom charakteru mieszkań a nie ciarstwa.
jej planowego 1 celowego
hoteli, w miejscowościach o małych przeprowadzenia
w Ośr. FWP, jest
możliwościach turystycznych i o postawienie do dyspozycji
wczaso
trudnym dojeździe przewiduje się wiczów potrzebnego sprzętu tp jest
likwidację domów wypoczynkowych. nart, wiązań i kijków i organizowa
WIECEJ OŚRODKÓW
nie kursów narciarskich. Gdyby tak
W DYREKCJI MORSKIEJ
pomyślana akcja narciarska znalazła
Na ostatniej konferencji w Dyrekcji zrozumienie - w Dyrekcji Funduszu
Okręgu Morskiego FWP w Koszali Wczasów i mogła być zrealizowana w
nie ustalono przy omawianiu planu •oparciu o wyżej przytoczone dane,
eksploatacyjnego, że w miejsce do przez miesiące zimowe w Szklarskiej
tychczasowych 10 ośrodków, urucho Porębie można by .postawić na nar
mionych zostanie 13 samodzielnych tach około 5.000 wczasowiczów prze
jednostek administracyjnych FWP. szkolonych w grupach 40 osobowych
Dyrekcja Morska posiadać będzie przez 20 instruktorów na dwutygo
«środki w Międzyzdrojach, Wisełce, dniowych kursach. Tak jak w tym
Pobić rowie, Rewalu Niechorzu, Ustro roku dzięki Funduszowi Wczasów
niu Morskim. Sarbinowie, Mielnie, ożywiła się wybitnie turystyka gór
Połczynie - Zdroju. Darłówku, Ust ska w rejonie Szklarskiej Poręby
ce, Łebie i Juracie. Nowe ośrodki przez wczasy wysokogórskie 1 masowe
zwiększają możliwość spędzenia urlo wycieczki również 1 upowszechnienie
narciarstwa może wejść na realne topu nad morzem.
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ry głównie w ramach afccji wczasów
pracowniczych.
Wczasy spełniałyby w ten sposób
dodaiikowo ważną rolę społeczną, gdy
by równocześnie wczasowiczom dało
się możność korzystania ze sportu,
który — czyniąc atrakcyjnym urlop
zimowy i wzmacniając siły fizyczne
człowieka — wprowadza gc na dwóch
skromnych deskach w baśń zimową
w górach, (mak)

skocznia

juniorzy, z radością ptezę o dal
szych zaletach tego rodzaju zapra
wy. Przy zastosowaniu odpowied
nich środków w smarowaniu nart,
można osiągnąć tą samą szybkość
jak przy słabych warunkach śnież
nych. Gdy skoczek wykona 20—30
skoków, długości od 15—20 metrów,
czuje się jak na śniegu. Przyzwy
czajony do nieco mniejszego ślizgu,
trenuje wybicie. Ocenę ma przy
tym lepszą, ponieważ szybkość nie
ulega zmianie. Lot na odcinku 15—
20 metrów jest stanowczo za krótki,
by opanować styl, mimo tego sko
czek po dłuższym treningu czuje
własne położenie w powietrzu kon
trolując prowadzenie nart.
W momencie lądowania opuszcza
skoczek dzioby nart w dół, wypy
chając biodra i jedną nartę ku przo
dowi. Ląduje elastycznie, akcentu
jąc „wypad“.
Jeżeli skoczek zdąży pokonać
wszystkie trudności i opanuje w
tym krótkim czasie poszczególne
fazy, bez żadnych wątpliwości da
sobie radę i na dużej skoczni. Ma
on wtedy więcej czasu do kontroli
stylu i przyzwyczaja się łatwo do
dłuższych lotów. Ważne jest tutaj
psychiczne nastawienie zawodnika
przed skokiem. Jeżeli nie ma on
pewnego lądowania, następuje za
chwianie równowagi w końcowej
fazie skoku.
Zawodnik powinien tak dalece
doprowadzić swój trening, by po
każdym skoku zdawał sobie sprawę
z popełnionych błędów, których
powinien unikać w następnym sko
ku.
Najlepiej punktowany skok wy
maga: silnego wybicia, spokojnej i
równomiernej pracy rąk, dostatecz
nego wychylenia, idealnego prowa
dzenia nart, co składa się na styl.
Następnie moment lądowania i po
dejście do niego, które powinno być
zaakcentowane i pewne.
W państwach północnych istnieje
tylko jeden system treningów. Każ
dy zawodnik na początku sezonu
zimowego, wykonuje 50 — 100 sko
ków na malej skoczni terenowej,
długości 10—20 metrów. Sprawdza
przy tym swe wybicie i lądowanie,
później stopniowo przechodzi na
większe skocznie, gdzie ćwiczy styl.
Nie wszyscy polscy skoczkowie
pochwalają ten sposób treningu.
Tłumaczą oni to tym, że na małej
skoczni nie wszystko wychodzi, tak
jak na dużej skoczni.
Chcąc przyspieszyć osiągnięcie
szczytowej formy skokowej, trzeba
od trzech miesięcy przed sezonem
zimowym ćwiczyć na słomie. Zapóźno jest wtenczas gdy śnieg spa
da. Przed wyjazdem na Olimpiadę
do St. Moritz, zdążyliśmy wykonać
zaledwie 5—10 skoków powyżej 50
metrów. Natomiast Norwedzy, jak
się okazało, mieli za sobą przeszło
300 skoków. Tak się ogólnie mówi
„w sporcie nie ma cudów“, lepiej
przygotowany zawodnik będzie
zawsze wygrywał.
W końcu dodaję, że koszt takiej
„słomianej“ skoczni jest stosunko Autor artykułu, znany zawodnik Leopold Tajner w trzech fazach sko
wo bardzo nieduży. Skocznię taką ku na słomianej skoczni w Goleszowie: na rozbiegu, po wybiciu w cza
sie lotu i w momencie lądowania
można wybudować za 10.000 zł.
BI

Bolesław Síaaisxeeeski
REWIA

NA

LODZIE

aktor filmowy i teatralny — my a posiadający w programie tańce decydował się jej poświęcić. Przewal;
REWIA na lodzie jest jednym z becny
czynników upowszechnienia łyż Karczewski Zbigniew i jeszcze kilku, zbiorowe;, wprowadzi z całą pewnością nie wybierał takie gałęzie sportu, kro

wiarstwa. Zdawałoby się, iż pisać
o łyżwiarstwie w obecnym okre
sie, jest jeszcze za wcześnie. W rze
czywistości, jednak jest już' do tego
najodpowiedniejszy moment. Jest to
zresztą nasza największą bolączką, iż
w wielu wypadkach pracujemy od
przypadku do przypadku, wykazując
największe nasilenie wtedy, kiedy już
zapóźno. System racjonalnej pracy,
budowanie od fundamentów, a nie od
sklepienia jest nam na ogół obcy. Je
steśmy zwykle improwizatorami, a na
wet czasem mistrzami improwizacji.
Łyżwiarstwo polskie, w okresie po
wojennym nie mogło znaleźć odpo
wiednich form, do propagowania tego
estetycznego i zdrowego sportu. Jako
wyczynowcy ze względu na brak sztu
cznych lodowisk, przestaliśmy odgry
wać w skali międzynarodowej jaką
kolwiek rolę. Umasowienle tego spor
tu natrafiało na wielkie trudności. Po
prostu za mała była liczba tych, któ
rzy swoim poziomem, swoim zapałem
zdołaliby zainteresować młodzież w
krótkim sezonie łyżwiarskim. Każdy
na wzmiankę o łyżwiarstwie machał
ręką mówiąc, poco będę trenował —
poto, żeby 10—12 dni w roku przejeź
dzić. A zresztą, poza brakiem możli
wości treningowych, odczuwamy rów
nież brak sprzętu łyżwiarskiego 1 to
nie tylko wyczynowego, ale nawet po
pularnego. Zrozumiałą jest rzeczą, że
w takich warunkach trudno było stwo
rzyć atmosferę sprzyjającą populary
zacji łyżwiarstwa.
Tylko garstka ludzi nie zrażała się
Ironicznymi uśmiechami innych, gdy
rozmowa wchodziła na tematy łyż
wiarskie. Nie możemy też powiedzieć,
że po wojnie zaczęliśmy od niczego.
W czasie okupacji, w Warszawie 1 na
tym zagrożonym odcinku, praca szła
i to nawet Intensywnie. Tacy działa
cze — jak mistrz i rekordzista Polski
inż. Kalbarczyk Janusz, ppłk. Nosklewlcz Zbigniew, obecnie prezes P. Z.
G., dawny reprezentant i mistrz Pol
ski — mgr Zbigniew Iwasiewicz, o-

nie tylko szkolili młodzież łyżwiar
ską, ale urządzali konkurencyjne po
pisy oraz zawody. Nasze najlepsze o,
becnie łyżwiarkl, Anna Bursche 1
siostry Dąbrowskie, znajdowały się w
tym okresie w dobrej formie.
Ostatni sezon łyżwiarski 1948-49 wy
kazał, iż mimo poważnych przeszkód
jakie miał sport łyżwiarski na drodze
swego rozwoju, młodzież garnęła się
samorzutnie do jego uprawiania. Po
kazy łyżwiarskie w Katowicach i Kar
paczu — rewie na lodzie, dowiodły, iż
również wśród starszego pokolenia
jest wielu miłośników tego rodzaju
imprez. Należy tylko w odpowiedniej
formie ‘pokazać piękno jazdy i tańca
na lodzie, a sprawa upowszechnienia
i podniesienia widowiskowości łyżwlar
stwa zostanie z całą pewnością roz
wiązana pomyślnie.
Doświadczenia ubiegłego sezonu wy
kazały, iż najldealniejszą formą roz
wiązania tego zagadnienia jest rewia
na lodzie. Rewia lodowa może w szyb
kim czasie przyczynić się do umasowienia łyżwiarstwa, podniesienia jego
poziomu oraz stworzenia z tego sportu
imprezy widowiskowej, a tym samym
dochodowej.
W naszych warunkach lodowych re
wia ma ten jeden kolosalny plus —
bez. względu na ilość dni lodu — zmu
sza do stałego treningu, gdyż posia
dając wiele cech teatralnych 1 baleto
wych, wymaga również opracowania
ćwiczeń oraz całych numerów na par
kiecie.
W pierwszej fazie rozwojowej pla
nuje się stworzenie jednego ogólno
polskiego zespołu, który mając moż
ność treningu na sztucznym torze w
Katowicach, mógłby osiągnąć wyso
ki poziom i być wzorem dla całej
Polski. Z czasem dopiero mogą po
wstać rewie w innych miastach. Poza
przyciąganiem młodzieży, przez możli
wość uczestnictwa w występach po
zwoli to na urządzenie zabaw na lo
dzie, gdyż najskromniejszy nawet ze
spól rewiowy, zaopatrzony w kostiu

do tego rodzaju imprezy odpowiednią
atmosferę, wzbudzając duże zaintere
sowanie.
Co daje rewia łyżwiarstwu i czy jej
forma, oparta na efektach teatral
nych, nie jest w sprzeczności z ideą
czystego sportu, lub co gorsze czy go
nie wypacza?
Łyżwiarstwo, w tym wypadku jego
Wyższa forma, jazda figurowa na lo
dzie, to sport wybitnie techniczny,
opierający się na elemencie estetycz
nego, doprowadzonego do wysokiej
precyzji ruchu (jazda szkolna) oraz
elemencie tańca (jazda dowolna). For
ma rewii jest więc tylko podkreśle
niem i wydobyciem tych momentów,
których widz w czasie ściśle sporto
wych zawodów nie jest w stanie uchwyclć. Efektowne kostiumy, wyko
rzystanie gry świateł, ścisłe 1 facho
we opracowanie programu, zbiorowe
tańce, to są rzeczy potęgujące wido
wiskowość jazdy figurowej, w której
można z powodzeniem zachować ele
menty ściśle sportowe. Różnica pole
ga tylko na silniejszym zaakcentowa
niu tańca oraz wykorzystaniu tych
dodatkowych efektów, które bardziej
bezpośrednio przemawiają do widza.
Poza tym w rewii mamy większą ska
lę wrażeń. Jeśli bowiem kilku dosko
nałych łyżwiarzy popisuje się kolej
no na lodzie, program ich w zasadzie
różni się bardzo mało od siebie. Widz
widzi te same skoki, te same piruety,
kroki taneczne itp. Zasadnicza różnica
polega na lepszym lub gorszym ich
wykonaniu, co może zainteresować
już tylko speców. W rewii natomiast
nic się nie powtarza. Każdy następny
występ daje coś nowego.
Łyżwiarstwo figurowe nigdy nie opierało się na masowości, zawsze
przyczyniło się jednak do upowszech
nienia łyżwiarstwa w formie dostęp
nej dla wszystkich — formie ślizgania
się. Przyczyną tego jest fakt, iż jest
to dziedzina sportu, wymagająca wie
lu lat pracy, by dojść do czołowej
klasy zawodniczej. Stąd nie każdy
młody kandydat na przyszłego mistrza

re w znacznie szybszym tempie P°zwalały mu się wybić na arenie sportowej.
Fakt, iż w rewii można brać udział
już po 2—3 miesiącach treningu — P°"
czątkowo oczywiście w roli statysty,
a następnie w trudniejszych rolacm
stwarza wielkie możliwości zaintere
sowania łyżwiarstwem nie tylko rn>°"
dzieży ale nawet dzieci. A z tych łyż
wiarzy po naru latach wyrosną mi
strzowie tafli lodowej.
Rewia lodowa, ażeby uzyskała efekt
widowiskowy, a co za tym idzie i Ka
sowy, musi być dokładnie opracowań
tak od strony fachowej, teatralnej
i sportowej. Dlatego to konieczna )=
współpraca reżysera, dekoratora,.
stiumera, opracowanie muzyczne i w
neczne oraz rozwiązanie efeKtow
świetlnych.
j
Wielu naszym łyżwiarzom praca na
taneczną częścią programu bardzo s s
przyda, gdyż strona ta nie była u n
należycie doceniona. Jest rzeczą zr.
zumiałą, iż powodzenie rewii jest “
zależnióne od jej poziomu, dlatto
też przygotowanie jej P. Z. Ł. nie %
stawia na ostatnią godzinę, lecz 1
przystąpił do szczegółowego jej opr
cowania, tak od strony organizacji
nej, jak i sportowej. Jeśli rewie z
graniczne posiadają w swoich zesp
łach bardziej zaawasowanych łyz™'.
rzy, my muslmy tę różnicę wyrów"
organizacją i podejściem artystynym.
, le
Realizacja rewii może przyczynie»
nie tylko do upowszechnienia i P“
niesienia poziomu łyżwiarskiego
Polsce, ale dać tysiącom młodzieży
nawet starszemu pokoleniu godziwę
kulturalną rozrywkę.
W planach stworzenia ogólnopolski^
rewii na lodzie nie porywamy się
przysłowiową motyką na słońce, li
temu wyraz organizowane już w “
sezonie rewie, które mimo ogranie»
nych możliwości wypadły tak I".
względem widowiskowym jak i
wym zupełnie zadawalająco.

