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Q POTKANIE bokserskie Poznań — Warszawa rozegrane w Radomin stało

\J pod znakiem młodych talentów. Do obu reprezentacji nie wstawiono- za
-

wodników, którzy przed wojnę występowali w barwach swych miast i n'a ringu
radomskim ujrzeliśmy młodziutką ósemkę Poznania i nieco staraj, ale również

odmłodzony ekipę Warszawy.
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DYSZEL" SZYMURY

£F€ Z€fobąjł

puchar Spentjlera

Od razu musimy podkreślić, że młodzi

pięściarze poznańscy zaimponowali do

brą kondycję, niezłym oszlifowaniem

technicznym i dużym sercem do walki

Była to ósemka wyrównana, bez słabych
PRAGA, 4.1 (Tel. w!.). Rozgrywany punktów, przegrała 6:10, spotkała bo.

«orocznie w Szwajcarii turniej hokejowy wiem zespół bardziej rutynowany i otrz

o puchar Spenglera zakończył się w tym askany xv licznych bojach,
roku pewnym sukcesem LTC Praha, któ- j

w

drużynie poznańskiej wymienić na-

re w trzech spotkaniach odniosło trzy
w

pierwszym rzędzie Liedtkego ?.

zwycięstwa, zdobywając 6 punktów i sto- muszej i Kołeczko z ciężkiej. Obaj mło-

sanek bramek 19:5. Na drugim miejscu dzi, °baj o pewnych wiadomościach tech

OFIARA PAPPA

uplasowało się HC Davos,
swym koncie 2 zwycięstwa

tnając na nicznych, rozumiejący, boks i nie peszą-

jedną po- cy się bardziej rutynowanym przeciwni-
rażkę. Czesi pokonali kolejno: Zuricher kiem.

S. C. 5:1 (2:1, 2:0, 1:0), H. C. Davos Szymański jak gdyby obniżył swe loty,
3:2 <1:1, 2:0, 0:1) i zespół Lozanny przegrywając zupełnie wyraźnie z Siera-

11:2 (4:0, 1:2*6:0). dzanem. Niezły by! bojowy Tomaszew-

ski w półśredniej oraz Janiak w śred-

niej, który do chwili otrzymania ciosu

nokautującego był równorzędnym prac-

ownikiem dla nowej nadziei Warszawy,
Zagórskiego z Sierakowianki.

ÓSEMKA WARSZAWY

W zespole warszawskim można jvró-

Siowcacy pobici
w WurcjS

Lapisj powiodło się piłkarzom Bohe-
misns. którzy w .Aigeno wygięli i rppre-

ianiacia rtiejseowoiSci Blida '8:1 R~0)
ęzęsKó Ojjtrava wygrała swój ostatni

_
. .•• ••

macz na tournee wo Francji, fcijąc w Lyo-
'

żyć ładną przyszłość Zagórskiemu. Jego
nie .OU.iyon J:1 (1:1) i pierwszy poważniejszy występ przyniósł

. ! mu zwycięstwo przez k. o., a trzeba pa-

PIŁKA W CSR miętać, że ten 22-lelni zawodnik ma do-
PRAGA 4:1 (lei wl.j . W Pradze roza- [ pier0 za sobą 12 stoczonych walk. Za-

grano turniej piłkarski, w ramach które- } - i- . . . , , , ,

ao Victoria Zizkov zremisowała z SK gorskl Jesl dosl "»nale zbudowany, posia-
SK Teplitza pokonały

' Ja sllne cJo8 yzobur3k> dobry refleks,
(.jjalszy ciąg na str. 2-ej)

go Victoria

Nuslo 1:1' (0:1), a

SK liben <«:2 (3:2).

Wielki bieg narciarski

Grunwald-Olsztyn

Letva Szymury dosięgła celu, a prawa

jest już gotowa, aby poprauić. Ale La-

ny jest b. odporny na ciosy i przegrywa

walkę tylko na punkty

REDAKCJA

„PRZEGLĄDU SPORTOWEGO"

DZIĘKUJE
ZA NADESŁANE ŻYCZENIA

ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE

JSsSS?

prosi o „ułaskawienie"

DO Naczelnej Rady WF wpłynęła
prośba Woźniakiewicza o cofnię-

cie kary dożywotniej dyskwalifikacji i

umożliwienie mu powrotu do czynnego

udziału w życiu sportowym.

Jak wiadomo dyskwalifikacja popu-

larnego boksera była naturalną konse-

kwencję bezprzykładnego postępku, po

legającego na wyrzuceniu z ringu sę-

dziego ringowego, a zarazem kapitana
związkowego PZB —Kazimierza Derdy.

Wydaje się nam, że istnieje jeszcze
jeden aspekt tej przykrej sprawy. Nie

wystarczy samo wystosowanie prośby,
ale wypadało by też, aby Wożniakie-

wicz z własnej, nieprzymuszonej woli

przeprosił kapitana PZB Derdę za swój
niekulturalny i bez precedensu postę-

Po takim akcie p. Derda niewątpli-
wie nie będzie miał nic przeciwko te-

mu, aby osobiście poprzeć prośbę za-

wodnika, który w swej długotrwałej ka-

Xiręzfi. sportowej dayał: zawsze przykład,
fok dżentelmen powinien zachowywać
ię na ringu.

Pływacy C.S.R. już
imponują Poznaniowi

Wspaniałe tereny narciarskie w woj.
olsztyńskim już od dawna zwracały uwa

gę Polskiego Związku Narciarskiego,
który nie mógł pominąć licznych rzesz

miłośników tego sportu z nizinnych
dzielnic kraju.

Malownicze, ąalcsionc, pokryte wzgó-
rzami tereny woj. olsztyńskiego odpo-
wiadaj? całkowicie warunkom narciar-

stwa nizinnego. Już w sezonie 46-47 Woj.
Urząd WF w Olsztynie na własną rękę
rozpoczął badania terenowe uwieńczone !

pomyślnym skutkiem. W okolicach Pa-'

Gyinia (30 km na wschód od Olsztyna) '

„odkryto" narciarskie eldorado yraz

ze skocznią, na której można osiągnąć
skoki do 40 nu j

• Wobec tego PZN postanowił utwo-

rzyć w Olsztynie swoją ekspozyturę pod
nazwą- Komisja Narciarstwa Nizinnego.
Na czele KNN stanął dyr. Kotowski,
wielce zasłużony dla rozwoju sportu na

ziemi warmińsko-mazurskiej. j
KNN postanowiła przeprowadzić sze-

roko zakrojoną akcję propagandową,
działając przez powiatowe urzędy wf i .

Kurkowska-Spychaiowa

zaproszona do Kopenhagi

Nasza wielokrotna mistrzyni świata

w łucznictwie, Janina Kurkowska-Spy-
chajowa, która przebywa stale w Sztok-

holmie pracując w naszym poselstwie,
otrzymała od Duńskiego Związku łucz-

niczego zaproszenie na zawody do Ko-

penhagi.
Zawody przewidziane na luty lub ma-

rzec odbędą się w zimowej hali sporto-

wej w konkurencji międzynarodowej
Program dla pań obejmie krótkie dystan
se. Na zawody otrzymali zaproszenie
najlepsi łucznicy i łuczniczki as mi-

strzostw świata, która odbyły eij w r. SŁ
« Pradze.

pw, w miarę możności, tworząc powia-
towe komisje narciarstwa nizinnego. W

dalszych zamierzeniach KNN jest orga-

nizacja we wszystkich okręgach narciar-

-kicli z wyjątkiem okręgów górskich —

okręgowych komisji narciarstwa nizin-

nego. KNN współpracuje ściśle z PZN.

W kalendarzyku KNN, przewidziany
jest doroczny bieg narciarski w konku-

rencji ogólnopolskiej na trasie Grun-

wald — Olsztyn, liczącej około 45 kin.

Imponująca ta nizinna impreza narciar-

ska miałaby niewątpliwie wielkie powo

dzenie wśród narciarzy i odbiłaby się
szerokim echem w całym kraju. Należy
przeto życzyć, aby ambitne plany Komi-

sji Narciarstwa Nizinnego zostały zreali-

zowane. (g)

Kolczyński
w wadze średnei

dopiero trzeci
Kapitan Związkowy PZZii ułożył ofi-

cjalną listę bokserów:

Musza: 1) Sowiński, 2) Gumowski, 3)
Tyczyński, 4) Kamiński, 5) Patora. Ko

gucia: 1) Bazarnik, 2) Grzywocz, 3) Kru

ża, 4) Panke, 5) Kudłacik. Piórkowa:

1) Antkiewicz, 2) Csortek, 3) Gołyński,
4) Matloch, 5) Mazur. Lekka: 1) Rade-

macher, 2) Bibrzycki, 3) Komuda, 4)

Skierka, 5) Bonikowski (pozycja na pią-
tym miejscu może jeszcze ulec zmianie)-
Półśrednia: 1) Chychła, 2) Iwański, 3)
Olejnik, 4) Adamski, 5) Wikliński. Śre-
dnia: 1) Pisarski, 2) Trzęsowski, 3) Kol-

czyński, 4) Szymankiewicz, 5) Rayski.
Półciężka: 1) Szymura, 2) Mechliński,
3) Nowara, 4) Kossowski, 5) Kubicki

(Czest). Ciężka: 1) Kl.mccki, 2) Niewa-

dsił, 3) Białkowcki, 4) Archadu, 5) Kol-

kowelci*

POZNAŃ, 4 i. (tel. wl). Pływacy i

waterpoliści czechosłowaccy przybyli
wczoraj o godz. 1-ej w nocy do Po-

znania, gdz e*5 i 6 bm rozegrają mecz

międzypaństwowy z Polską.
W drużynie czechosłowackiej wi-

dzimy wszystkich zawodników, którzy
startowali w tegorocznych pływac-
k ch mistrzostwach Europy w Monte-

Carlo.

| Wczoraj również w godzinach po-

, południowych Czesi . przeprowadzili
i pierwszy trening na pływalni poznań-
, skiej. Zainteresowanie tym trening em

I wśród sportowej publiczności poznań-
skiej było ogromne i cala pływalnia
zatłoczona była do, ostatn ego miej-

I sca. Pływalnię tę zresztą dostosowu

, je się w chw li obecnej do przyjęcia
4 tys widzów, co będzie rekordem

frekwencji na zawodach plywack.ch
w Poznaniu.

Sensac.ę wśród publ'czności wy-

wołali przede wszystk m czescy wa-

terpoliści, każdy ważący ponad 70

kg. Imponują oni przede wszystk m

niesłychanie ostrymi strzałami, O sile

tych strzałów świadczy iakt, że tra-

fiony przypadkowo w wątrobę bram-

karz czeski mus'ał na dłuższy czas

zejść z basenu. Również i skoki prób-
ne z trampoliny zawodników czeskich

wzbudziły ogólny podziw widzów.

Czesi przyjechali w składzie 30 o-

sób, z kierownikiem ekspedycji, inż.

Hauptmanem, który jest jednocześnie
sekretarzem honorowym Międzynaro-
dowej Amatorskiej Federacji Pływac-
kiej.

Cały ten zespól rozegra w dniu 8

stycznia na pływalni Polskiej YMCA

zawody z reprezentacją Warszawy,
która wzmocniona będzie kukoma za-

wodnikami innych okręgów
'

'Święto pływaków
ro£jt»oc2ęle

j POZNAŃ, 41 (tel wl.) . W Pozna-

| niu odbywają s.ę uroczystości związa-
! ne z 25-lec em Polskiego Zw Pływac-

kiego. Inż. Haupiman, kierownik dru-

żyny czesk.ej, wręczył przedstawić.e-
1

łom Związku pamiątkowy upominek,
i a następnie przemaw.ał w języku Iran

| cuskim, jako przedstawiciel Między-
! narodowej Federacji Pływackiej oraz

j w czesk m
— |ako reprezentant Cze-

!
skiego Zw. Pływackiego W ramach

1 |ub.leuszu odbyło się wręczenie pa-

ni ątkowych odznak calernu szerego-

wi działaczy pływackich.

illlliBIlillilllfiliwi^M

Katastrofa nastąpiła przy samych linach,
Papp uderzył Trzęsowskiego krótkim

prawym prostym i łodzianin padł na

matę. Sędzia Federowicz liczy

Kło tak typował
ten wygrał

ŁKS — Kailove Vary — odwołano

Warszawa —Poznań 10:6

Poionia Piekary — Sl^sk Swięfc 3:0

Pugoń Katów. — Baudon 1:1
Ferrum Kalow. — hh.£> Zagł. Dąbr.

Gorn. 5:2

Hivo £>zop —Orzeł Welnowiec 4:1
6wu Sosn. — Orzei jarzeziny 2.5

KK6 liędzin—Warta Zav/ierc-e 8:2

P.ast ' Gl.wice "
— S-eimanowi-

czanka 5:2

Huta Pokój — Naprzód Lip odwoł.

Polonia Sosn. — H&S Kato-

wice II odwołano

Huta iłatuiy—Łagiewniki odwoł.

di w Zakopanem

ivrokwta zamaria

ZAKOPANE, 4.1. (tel. wł.) . Zapowie
dziane na dzień dzis fejszy skoki na

Krokwi nie odbyły się z powodu od-

wilży.
Dziś wieczorem spodz'ewany • jest

przyjazd do Zakopanego
' tnź. '

Prze*,
worskiego, delegata P K. Ol w śpra-
w.e ostatecznego wyjazdu polskich
narciarzy do St. Moritz.

Legii udał sią rewanż
Victoria Zizkow rozgromiona 8 : 1

LIGA ANGIELSKA

LONDYN, 4.1 (Obsł. wł.) . W meczach

o mistrzostwo pierwszej ligi angielskiej
padły następujące wyniki: Arsenał —

Sheffild United 3:2, Blackbura —

Volverhampton 1:0, Blackpoolc — Ever-

ton 5:0, Bolton — Burnley 1:1, Charl-

ton — Manchester United 1:2, Dcrby —

Chelsea 5:1, Grimsby — Sunderland

1:2, Liverpool — Stoke City 0:0, Man-

chester City — Aśton Villa 0:2, Midd-

lesborougb — Preston 1:1« Portsmouth
— Huddersfield Town 3:2.

Legia nie mogła przeboleć swej poraż-
ki poniesionej 1 bm. z czeskimi ping-
pongistami Victorii Żiżkov i korzystając
z tego, że Czesi po dwóch meczach w

Radomiu (wygranych przez nich wyso-

ko 9:0 i 9:0) przejeżdżali przez Warsza

wę zorganizowała w sobotę 9 bm. spot-
kanie rewanżowe. Udało się ono w peł-
ni. Legia wygrała mecz wysoko 8:1.

Wyniki: Augustyn — Gaj 21:18,
12:21, 21:23. Uermanek — Pęczkowski
13:21, 21:13, 16:21. Slechta — Gayer
10:21, 21:14, 19:21. Augustyn — Pęcz-
kowski 17:21,19:21. Hermanek — Gayer '

20:22, 17:21. Slechta—Gaj 19:21, 12:21..

Augustyn — Gayer 4:21, 4:21. Herma-j
nek — Gaj 21:14, 13:21, 16:21. Slechta
— Pęczkowski 21:15, 15:21, 21:18. j

Victoria 2iżkov zajmuje 3>cie miejsce
w czechosłowackiej lidze tenisa 6toło-:

wego. Po sobotnim meczu z Legią kie-,
równik drużyny gości p. Losner na pod-
stawie obserwacji w 8-miu rozegranych
w Polsce spotkań (po dwa w Krakowie, \

Katowicach, Radomiu i Warszawie)
sklasyfikował 5-ciu, według niego najlep
szych polskich graczy, w ten sposób:

1) Gaj (Legii), 2) Krawczyk (Siemia-
nowiczanka), 3) Widera (Słiwian —

Śląsk), 4) Gayer (Legia), 5) Dobosz

(Cracovia),
Nawiasem mówiąc gracze ci wygrali

wszyslkie swoje spotkaniu z Czechami,
przy czym Gaj wygrał ich 6.

Na zapytanie, co się p. Losnerowi po-

. dobało najwięcej odpowiedział z całą
szczerością:

— Znakomita szynka... (sg)

O PUCHAR FRANCJI

PARYŻ, 4.1 (Tel. wł.). O puchar
Francji rozegrano następujące mecze:

Roubais — Rennes 1:1, Touluse — Pa-

ris U. C. 1:0, Stade Fruncais — Nantes

1:1, Dieppe — Choiseuil 3:1, S. O.

Montpelier — Strussbourg 2:1, O. Mar-

seille — Scte 5:2, O. G. Niće — Olim-

pie Ales 1:L

PRZYKRA sprawa KKS-u zna
-

lazła swój. epilog. Na ostat-

nim posiedzeniu Zarządu PZPN

ferowane zostały wyroki, - które

wypadły nieco łagodniej, niż pro-

ponował to w pierwszej fazie

Wydział Gier i Dyscypliny.
Nie chodzi jednak o iiość tkt

banicji ze sportu, na jaką ska-

zano kilku niefortunnych działa-

czy. Problem tkwi w niezdrowej
atmosferze i fałszywych ambi-

cjach, które sprawiają, że ludzie

skądinąd może bardzo porządni i

uczciwi, gdy chodzi o „ich" klub

zatracają poczucie rzeczywisto-
ści i umiejętność odróżniania do-

bra od zła. Dziś zdarzyło się to w

KKS-ie, jutro nastąpić może rów

nie dobrze w -Warszav&e, Krako-

wie czy Katowicach'. ,Jesteśmy
bowiem dalecy od tego, by grze-

chem pierworodnym obarczać je-
dynie Kolejarzy poznańskich,
wśród których znalazły się czar-

ne owce. Chcemy wskazać nato-

miast i ostrzec jarzęd wkracza*

niem na drogę fałszu i zakłama-

nia, na kręte ścieżki nieuczci-

wych metod,' kfofe są, były i bę-
dą zaprzeczeniem tego wszystkie-*
go do czego przez sport'zmie-
rzamy.

Jeśli sport miałby miast har-

tować charaktery, i uczyc uczci-

wej, rycerskiej gry sprowadzać,
na manowce, wówczas należałoby
poważnie zastanowić'się nad ra-

cjonalnością aplikowania sportu,

jako czynnika wychowawczego
młodzieży.

Na szczęście jednak tak nie

jest. Znamy doskonale zalety, ja-
kie kształci racjonalne uprawia-
nie i pojmowanie sportu, znamy

tez doskonale niebezpieczeństwaj
które rodzą się w ogniu zaciętej
rywalizacji i walki o lepsze miej-
sce. O ile walka ta umacnia jed-
nostki silne, to dla słabszych two

rzy niebezpieczeństwo wypacze-

nia się i szukania sukcesów nie z

otwartą przyłbicą, lecz przy po-

mocy kruczków i podstępów. * ;

Zdajemy sobie sprawę, że ruch

o-tak potężnym nurcie, jak sport,,
musi być ujęty w ramy przepi-
sów i paragrafów. Niestety para-

grafy mają i to do siebie, że nie

wyczerpują wszystkich możli-

wych wypadków. Przez powsta-

jące stąd luki, nietrudno przemy-

cić sprytnie inną interpretację, niż

ta, jaka przyświecała prawo-

dawcy.

; Pozornie wydaje się, że nie ma

siły, któraby mogła zapobiec tej
ułomności pisanego prawa. W

rzeczywistości jędnak, gdy chodzi
o sport, istnieje droga, która mo-

głaby jeśli nie całkowicie wyple-
nić, to przynajmniej w wielkim

stopniu osłabić niebezpieczeń-
stwo posługiwania się kruczkami.

Wyroki w sporcie należałoby fe-

rować w oparciu nie tylko o su-

chy . paragraf ale kierując się
równocześnie zasadami, jakie
przyświecały jego 'twórcom i

ideologom.

Prawnicy podniosą przeciw te-

mu protest! Pozwolimy sobie jedy-
nak powołać się na prawodaw-
stwo Anglii, które posiada wiele

luk i niedomówień właśnie po to,

by wyrokującym pozostawić swo-

bodę w ocenie każdego wypadku
nie tylko z perspektywy pisanej,
litery, ale zdrowego sensu i ducha

«portu., (T. M.)
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awa-Poznań 10:6
jedynek odmłodzonych drużyn

i egzamin nowych talentów w Radom!
(Dokończenie ze 8tr. 1-ej)

szybkość, a nadewszystko potrafi myśleć
w ringu.

Kossowski nie miał okazji do zade-

monstrowania swych walorów, bowiem

walkę jego z Urbanowiczem przerwano

już w I-ej rundzie wskutek kontuzji war

szawianina. Można było jednak zaobser-

wować, że Kossowski jest w dobrej for-

mie.

Tyczyński pokona! Licdtkego, ale mi-

nimalnie i z trudnościami. Waroiarz niż-

szy i słabszy fizycznie, potrafił być rów-

norzędnym przeciwnikiem przez pierw-
sze dwie rundy, przegrywając trzecią róż-

nicę jednego punktu. Tyczyński me

szedł za ciosem, o jego zwycięstwie za-

decydowała szaleńcza końcówka w ostat-

niej fazie walki.

Z zawodników starszych dobrze wy-

padł Sieradzan, wygrywając pewnie z Szy
mańskim. Sieradzan, nie osłabiony ro-

bieniem wagi koguciej, miał mocniejsze
. ciosy i przez cały czas spotkania był

stron? agresywniejszą. Akcje SierBtkana

były bardzo urozmaicone, atakował on

nie tylko szczękę, lecz i korpus przeciw-
nika.

CO SIĘ DZIAŁO NA RINGU?

Musza: Liedtke (P)—Tyczyński (W).
Warszawianin zaczyna od ataków, stopo-

Piórkowa: Szymański (P) — Siera-

dzan (W). Pierwsza runda należy da.

Sieradzana, który atakuje górne i dolne

partie przeciwnika, trafiając mocno z

dystansu. Szymański nie może znaleźć

skutecznego środka, przegrywając zarów-

no pojedynki w zwarciu, jak i na dy-
stans. Runda 20:18 dla Sieradzana. W 11

rundzie Szymański poprawia się i loku-

je kilka ładnych ciosów. Sieradzan zwal-

nia tempo, widać, że ciosy wywarły na

nim wrażenie. Runda 20:20. W Ill-cj
tempo rośnie, obaj przeciwnicy starają
się przechylić szanse na swą korzyść. —

Szybka wymiana ciosów, w pewnym mo-

mencie po prawym sierpie Szymańskie-
go Sieradzan siada na deskach, podrywa
się jednak natychmiast. Końcówka nale-

ży do warszawianina, który wygrywa run

tlę jednym punktem i całe spotkanie.

Lekka: Adamski II (P) — Żurawski
(W). Walkę ogłoszono jako remisową,
chociaż naszym zdaniem wygrał ją nie-

znacznie, ale pewnie Żurawski. Warsza-

wianin jednak nie zachwyci!, pokazał je-
dnostronne ataki na szczękę Adamskie-

go, zapominając zupinie o podbródko-
wych, które aż się prosiły o stosowanie.

Adamaki atakował pochylony do przodn
i niejednokrotnie byl zupełnie odsłonię-

j ty. Żurawski jednak, minio rad sekum-
waęych jednak przytomnie przez małego . pil,blicznoki> uparcie atakowal

poznańczyka. Liedtke ładnie kontruje
ciosy jego są przytem bardzo celne. —

Dwie pierwsze rundy równe; żaden z

przeciwników nic uzyskuje przewagi. Na

dystans nieco lepszy jest Tyczyński, w

ewarciach góruje Liedtke. Końcówka na-

leży do Tyczyńskiego, który tym samym

uzyskuje zwycięstwo punktowe.
Kogucia: Panke (P) wygrywa w. o .

• powodu niestawienia się Przybyfcniew-
ekiego.

sierpami.

Półśrednia: Tomaszewski (P) — Sel-

ma (W). Wałka dwu fajterów, wierzą-
cych tylko w siłę swego ciosu. Bardziej
rutynowany Selma wygrywa pierwsze
starcie, w drugim jednak nadziewa się
na silny prawy sierp i idzie na deski do

6-ciu. Wstaje i ratuje się zwarciem, któ-

rego młody poznańczyk nie potrafi wy-

grać dla siebie.

Trzecia runda to znów wymiana cio-

sów, która jednak nie przynosi rezulta-

tu. Walka remisowa. Po tym spotkaniu
jest 6:4 dla Warszawy.

r

ZAGÓRSKI NIE ZAWIÓDŁ
- Średnia: Janiak (P) — Zagórski (W).
Dwaj młodzi zawodnicy, którzy zaczęli
uprawiać sport pięściarski w ubiegłym
roku. Janiak walczy z odwrotnej pozycji
co wcale nie peszy Zagórskiego. Obaj
szybcy, opanowani technicznie i posiada-
jący silny cios. Pierwsze starcie upływa
na wzajemnych atakach, nieco lepszy jest
warszawianin. W drugim wymierzony na

punkt mocny prawy sierp rzuca pozna-

niaka na deski i sędzia wylicza go. Ja-

niak jeszcze przez dłuższy czas był za-

mroczony.

Półciężka: Urbanowicz (P) — Kosso-

wski (W). Na 15 sekund przed końcem

I-ej rundy sędzia ringowy przerywa wal-

kę z powodu kontuzji Kossowskiego. Do

tego momentu wyraźnie prowadził na

punkty Kossowski, który mimo długich
rąk poznańczyka trafiał go z łatwością.

DRABKOWSKI ZNOKAUTOWANY

Ciężka: Kołeczko (P) — Drabkowski

(W). Młody bokser Ostrovii ma dyna-
mit w pięściach. Przekonał się o tym naj
lepiej Drabkowski, który w Il-im starciu

znalazł eię czterokrotnie na deskach, aż

wreszcie po ostatnim prawym został wy-

liczony. Kołeczko umiejętnie atakował

raz dół, raz górę, musi się jednak nau-

czyć jeszcze lewych i prawych prostych.
Poza ramami spotkania rozegrano ja-

szcze walkę towarzyską w półciężkiej, w

której Woźniak (W) pokonał na punkty
niższego od siebie o głowę Franka (P).

W' ringu sędziował uważnie p. Nowa-

kowski z Warszawy, na punkty Sikorski

(Łódź), Kugacz (Pomorze) oraz cztery
walki prezes Prendowski (Warszawa) i

Gruszczyński (Poznań). Zapowiedziana
wizyta prezesa Bielewicza i kapitana Der-

dy — nie nastąpiła.
W. Gołębiewski.

Niedyskrecje po meczu w Radomiu

PUBlilCZNOŚĆ radomska była nie-

mile zdziwiona oddaniem walkowe-

ru w wadze koguciej wskutek nieobec-

ności Przybytniewskiego. A tymczasem
bokser ten był obecny w sati, ale... obra

sony na własny klub nie chciał wałczyć
i mimo namów kolegów i kapitana spor

towego WOZB p. Lissowskiego, uparcie
odmawiał udania się na ivagę. Napięcie
doszło do tego stopnia, że oficjalnie za-

grożono Przybytnieivskiemu roczną dy-
skwalifikacją, ale i ta groźba nie poskut-
kowała. Przypuszczamy, że ten akt wy-

sokiego braku zdyscyplinowania znajdzie
swój finał na posiedzeniu WOZB.

PERSWAZJE.NIE POMOGŁY

Najwięcej poruszeni byli Wasiak i Kot

kowski. Obaj namawiali Przybytniew-
skiego, perswadowali mu jak dziecku ko-

niecznoić stoczenia walki, tymbardziej,
że był on wyznaczony uprzednio i nikt

nie zawiadomił WOZB o rezygnacji.

TAJEMNICA RADOMIAKA

Rezygnacja Przybytniewskiego odsło-

niła pewne komplikacje jakie zaistniały
w drużynie Radomiaka po przegranym

meczu s ŁKS, Według wiadomości zaku-

lisowych żaden z bokserów nie trenuje

W€a8§£€M WBMłtiK
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POZNAŃ, 4.1. (tel. w!.) . W niedzie-

lę przedstawiciele PZB udali się do

Gniezna, aby zbadać na miejscu wa-

runki, w jakich ma się odbyć pierw-
szy przedolimpijski obóz dla bokse-

rów, który rozpoczynie się 15 bm. Do

Gniezna udali się pp.: Derda, Kowal-

ski i Kalśnialc.

Jak nam oświadczy! kapitan związ-
kowy Derda, Dziekanka posiada ide-

alne warunki na tego rodzaju ob ós.

Znajdzie się tam miejsce dla 50 oso5.

Zawodników postanowiono izolować

(l>. słusznie —

przyp. red.) . Sala tre-

ningowa zostanie w® wtorek uzupeł-
niona niezbędnym sprzętem po nara-

dzie zs Szt&mem, który telegrałicznie
zcsial wezwany na ten dzień do Gnie-

zna.

— Chłopcy będą sic czuli, jak w

niebie — powiedział p. Derda. I na

zakończenie zakomunikował nom Je-

szcze ważną nowinę, a mianowicie, że

rezygnuje z pobytu na pierwszym o-

bozie z Kolczyńskiego, a woli powo-

łać "młodszych zawodników, jak: Kos-

sowski, Rayski i Bonikowski.
— Uważam, że Kolczyński nie na-

•uczyłby się niczego w czasie pierwszo
go obozu, który ma raczej charakter

wyszkoleniowy i odbywać się będzie
pod kątem szkolenia młodszych za-

wodników. Dla Kolczyńskiego znaj-
dzie się dopiero miejsce na obozie

kondycyjnym.
— Musimy zdobyć więcej gotówki

i w tym celu w czasie trwania obozu,
ewentualnie na zakończenie, zorgani-
zujemy mecz Poznań — Obóz. Myśli-
my też o zorganizowaniu walk w Gnie

źcic, ewent. w Bydgoszczy.

• ZAKOPANE, 4.1. (tel, wł.), Dnia 31

grudnia staraniem Podhalańskiego o-

kręgu narciarsikego odbyła się szta-

feto. 4 X 10 km o puchar kapitana
sportowego PZN, Do zawodów zosta-

ło zgłpszonych 21 sztafet, w tym 9 z

poza Zakopanego. Bieg ukończyło 18

zespołów, w tym jedna kombinowana

ze Śląska.
WarunkL atmosferyczne były dobre.

Śnieg świeży, mroźny. Trasa prowa-

dziła ze stadionu zimowego pod Krok

wią poprzez Wierszyki, Lipki, drogę
do doliny .Kościeliskiej na Sobiczko-

wą, skąd powtórnie, przecinając dro-

gę do Kościeliskiej dochodziła do

wylotu Doliny za Bramką, dalej drogą
popod reglami wracała na stadion.

PoĆżaG zawodow' doszło 'dó zacię-
tej emocjonującej walki między zako

piańską Wisłą i SNPTT. Po pierw-
szej zmianie prowadziła SNPTT, przy

czem zawodnik Wisły, Zwijak, złamał

nartę, co spowodowało, że po pierw-
szej zmianie sztafeta Wisły uplaso-
wała się dopiero na czwartym miej-
scu. Po drugiej zmianie wyszła na

przez
BYTOM, 4. 1. (Tel. wł.) Z wielkim

z&itercsowanieni oczekiwano tutaj mię-
dzynarodowego spotkania pomiędzy za

paśndczą reprezentację Pragi Czeskiej a

reprezentacją Śląska, które rozegrmle zo-

stało w Bytomiu i zakończone nadspo-
dziewanie wysokim zwycięstwem Cze-

chów w stosunk-u 7:1. Stolicę naszego po

łudniowego sąsiada reprezentowała do-

skonała drużyna CAK Kral TZinohrady,
wzmocniona kilkoma zawodnikami z in-

nych klubów czeskich. Reprezentacja
Śląska składało się z zapaśników Siły Gi-

szowiec i Huty Pokój Nowy Bytom.

Wynik nie odzwierciadla układu sił.

Werdykty bowiem sędziowskie skrzyw-

Narciarskie- zawody młodzieżowe
odbędą sią w Zakopanem

ZAKOPANE 4.1 .• (Tei. wł). w dniu 4 bm.

odbyła się w Zakopanem konferencja
organizacyjna narciarskich zawodów mło-

dzieżowych międzyorganizacyjnych, które

odbędą się w Zakopanem w dniach 28.1.

3.11.48. W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele PZN z dr Bonieckim, inż. Goło-

górskim i Sionka na czele oraz przedsta-
wiciele ZHP z p. Przetockim z Gł. kwa-

tery, Komendantem Chorągwi Krakow-

skiej hrem. Korzeniowskim, kierownikiem

WF hrem. Figiem, prezasem HKN Zako-

panem, mgr Fischerem oraz delegatami
HKN Kraków, . Bielsko i Zakopane.

W ramach powyższych zawodów odbę-
dą się mistrzostwa juniorów Polski, mi-

strzostwa Zw. Harcerstwa Polskiego,
strzostwa OMTUR oraz mecz miodzyarga-
nizacyjny ZHP — OMTUR - Wici — ZWM.

Organizacja zawodów' spoczywa w rękach
PZN, ?HP i OMTUR .

-

Zawody powyższe będą wspaniałą ma-

nifestacją kor.dycji I sprawności narciar-

skiej polskiej młodzieży. 3ui dilś można

przewidywać imponującą liczbą kilkuset

startujących zawodniczek i zawodnikóW.

W najbliższym czasie pcdar.y lustar.io

szczegółowy program za-j/odów, obejmu-
jący biegi płaskie, skoki, blagi zjazćc-
we, ciałom oraz harcerski bieg patrolowy
w konkurencji męskiej 1 żeftsk-ej.

Giedania reaktywuje
Iso^ej

GDYNIA 4.1. (Tel. wł.) . Czołowy klub

Wybrzeża KKŚ Gadania, który w okresto

przedwojennym szczycił się posiadaniem
bardzo silnej sekcji hokejowej (dzierży-
ła mistrzostwo Gdańska I Prus Wschod-

nich) — zorganizował jako pierwszą na

terenie województwa gdańskiego, sek-

cję hokeja na lodzie. Kierownikiem sek-

cji został były reprezentant Gedanll —

Fedei-

Sensacje piłkarskie
na Śląsku

KATOWICE 4.1. (TOI. wł.) . Walki piłka-
rzy o puchar trzech okręgów przeszły Już

drugą rundą, w dniu wczorajszym roze-

grano 81 spotkań, do trzeciej rundy prze-

szło 84 zespołów z pośród ponad 390

zgłoszonych.

Dzień wczorajszy przyniósł dalszą sen-

sację większego kalibru, w postaci nie-

oczekiwanej porażki ligowego zespołu
AKS Chorzów, który mimo pełnogo skła-

du przegrał ze Zgodą Blelsźowiee 1:3 (1:1)
Z Innych ciekawszych wyników zanoto-

wać należy: zwycięstwo Szombierek ned

Leśnikiem Bytom 4:0 (2:0) oraz nowo

zwycięstwo rewelacji turnieju — Kopalni
Jadwiga Biskupice nad Czarnymi z Pysko-
wic 11:1 (6:0).

7:1
dziły nieco Polaków w wagach koguciej
i półśredniej. Czesi przeważali zdecydo-
wanie nad naszymi zawodnikami kondy-
cję i byli lepsi w walce w parterze. Po-

lacy natomiast dużo lepiej wypadli iv

walce w postawie stojącej.

W drużynie czeskiej należy wyróżnić
specjalnie Odehnala w muszej i Dolejsi-
la w piórkowej oraz Hampa w ciężkiej.

Wśród Polaków specjalnie dobrze wy-

padli: Marczok w koguciej, Gołaś w pół-
średniej i Gryt w średniej.

Wyniki techniczne (na pierwszym miej
scu zawodnicy czescy): Musza: Odehnal

pokonał niespodziewanie Wronę, kładąc
go w 9-cj minucie na łopatki. Kogucia:
po bardzo interesującej w,»ilce Pisa wy-

punktował Marcoka. Werdykt sędziowski
krzywdzi Polaka, który o ile nie był lep-
szy, to napewno równorzędny Czechowi.

Piórkowa: Dolcjsil wygrał nieznacznie

na punkty z Kuszeni. Lekka: Stochlik

wygrał pewnie na punkty z Kulikow-

skim.

Półśrednia: po wyrównanej • walce sę-

dziowie przyznali zwycięstwo mistrzowi

i reprezentantowi Czech, Lundakowi, nad

Gołasiem, krzywdząc w ten sposób dru-

giego zapaśnika śląskiego.
Średnia: Bile ulega nieznacznie na pun

kty Grytowi, który zdobywa honorowy
punkt dla gospodarzy.

Półciężka: Sedzel pokonał Rogenbur-
ga. Początkowo przewagę miał Polak,
lecz wskutek odniesionej kontuzji mu-

siał oddać zwycięstwo zawodnikowi CSR.

Ciężka: reprezentant CSR, Hamp, pe-

wnie pokonał Urgacza, kładąc go na ło-

patki w 8 min.

W dniu dzisiejszym Czesi walcz; w

Krakowie z tamtejszą Legię, a 6 br. po-

wracają na Śląsk, gdzie w -Janowie spot-

kają się z ósemką Siły z Mysłowic.

czoło sztafeta Wisły i nie oddała już
prowadzenia do końca biegu.

Na podkreślenie zasługuje wynik
młodej sztafety HKN Zakopane, która

uplasowała się ostatecznie na miejscu
trzecim.

Zawody były niewątpliwie piękną
rewią narciarską o charakterze ogól-
nopolskim. Szczegółowe wyniki przed
stawiają się jak następuje:

1) TS Wisła Zakopane w składzie:

Zwijak, Bukowski, Orlewicz, Sitarz w

czasie 3 godz. 13 min. 20 sek., 2)
SNPTT Zakopane w składzie: Zubek,
Skupień Tadeusz, Skupień Stanisław,
Krzeptowski, czas

— 3:15:06, 3) HKN

Zakopane w składzie: D^widek, Zię-
ba, Kobylański, pziedzic, czas

—

3:26:13," 4) AŻŚ' Kraków w czasie

3:27:04, 5) SNPTT -II /Zakopane- —

3:32:21, 6) SNPTT III Zakopane —,

7) TS Wisła II, Zakopane, 8) TS Wi-

sła Kraków, 9) ON Sokół Zakopane,
10) SNPTT IV Zakopane.

Poza konkursem kombinowana dru-

żyna śląska osiągnęła czas 3:16,23 s.

Skład sztafety śląskiej: Dąbrowski,
Płonka, Wieczorek, Tajnsr.

Wyniki indywidualne: 1J Dziedzic

(HKN Zakopane) 45:42, 2) Krzeptow-
ski (SNPTT Zakopane) 46:40, 3) Orle

wicz (TS Wisła Zakopane) 47:28, 4)
Bukowski (TS Wisła Zakopane) 48:02,
5) Sitarz (TS Wisła Zakopane) 48:12,
6) Zubek (SNPTT Zakopane) 48:23, 7)
Kaczmarczyk (AZS Kraków) 48:33, 8)
Zwijak (TS Wisła Zakop.) 49:38, 9)
Skupień Tadeusz (SNPTT Zakop.)

49:11, 10) Skupień Stanisław (SNPTT
Zkp.) 50:22.

Biegnący poza konkursem Ślązacy
uzyskali czasy: 1) Wieczorek 48:17, 2)
Dąbrowski 48:48, 3) Tajner 49:02.

Tego samego dnia odbyła się elimi-

nacja olimpijską narciarzy maratoń-

czyków na dystansie 30 km. Najlep-
szy czas uzyskał Dąbrowski 2 godz.
47 min. 28 sek., 2) Haratyk 2:48,53, Zu

bek po przebiegnięciu 20 km wycofał
się.

Zawody były niewątpliwie udaną
rewią narciarzy-biegaczy.

Kolegium sędziowskie stanowili:

inż. Bukowski, Paudyn Tadeusz, Mar-

duła Franciszek. Starterem był mgr.

Fischer. Publiczności bardzo dużo.

i jakoby między klubem a bokserami

wynikły jakieś zatargi. Prsybytnietvski
robił wrażnie zupełnie zrezygnowanego

tuyruźnie nie przejmował się perspek-
tywą rocznego pauzowania.

JAROSZ KOSSOWSKI

Kossowski, jeden z rzadkich jaroszów
wśród bokserów posilał się przed me-

czem bardzo dietetycznym śniadankiem,
składającym się s paru jaj po wiedeńska.

Pomogły mu one wybitnie, bowiem wy'
grał swą walkę pokazując dobrą formę
i gdyby nie kontuzja zakończyłby ją
zwycięstwem przez k. o .

PAPIEROSIK PRZED WALK4

Młody Szymański natomiast zdążył jui
nauczyć się palenia papierosów, co na

godzinę przed walką napewno nie poprą•

wi kondycji. W czasie postoju w Brze-

zinach Szymański skrył się za węgłem
chałupy i ćmił papierosa, ubezpieczony
przez czujkę w postaci Liedtkego. W

walce z Sieradzanem poznaniak we ivy-
kazał nadzwyczajnej formy.

PREZES PRENDOWSKl

WYGRAŁ W. O.

Prezes WOZB p. Prendowski szykował
się do meczu Poznań — Warszawa *

wielkim pietyzmem, miał to być bo-

wiem jednoczesny 'pojedynek tędziowsfd
między nim, a prezesem Bielewiczem,
Niestety prezes Bielewicz nie stawił się
na próbę i najbardziej zmartwioną oto*

bą była urocza małżonka p. Prendow-

skiego, która rtapróżno doprowadzała do

porządku przez całą niemal noc sędziow-
ski strój swego męża.

CZY NASTĘPCA SZYMURY?

Kołeczko, doskonałe zapowiadający
się bokser wagi ciężkiej jest członkiem

Ostrovii i znajduje się pod opieką tr»>

nera Tomaszewskiego, dawnego zawodnU

ka Warty i mistrza Polski, Kołeczko, li-

czący sobie zaledwie 19 lat, ma wielki

zapał do nauki i obiecuje sobie, 'że obóz

przedolimpijski, na który został powo-

łany, wybitnie podciągnie jego wiadomo

ści. Stoczył on dotychczas 'Olcoło 25 walk,
wygrywając większość przez k. ó . Prze-

grał s Szymurą przez poddanie się i te-

raz bardzo żałuje. Twierdzi, że popro-

stu przestraszył się swego groźnego ry-

wala, ale zapowiada, że przy następnej
•okazji nie łatwo ustąpi. (W. G.ł

Dwaj zawodnicy zdyskwalifikowani
TCZEW 4.1 . (Tel. wł.). Duża zaintereso-

wanie w Tczewie . wzbudziło spotkanie
pięściarskie pomiędzy wicemistrzem Po-

morza Gryfem Toruń, a miejscową Unią.
Spotkanie powyższe zakończyło sią zwy-

cięstwem gości 11:3 (spotkanie w wa-

dze średniej pomiędzy Zelazkiewiczem i

Kramowskim zostało unieważnione ze

wzglądu, na zdyskwalifikowanie przez sę-

dziego ringowego obu zawodników).

Gryf, jako całość górował nad swym

przeciwnikiem rutyną. Pięściarze Unii, mi-

mo porażki, zaprezentowali się bardzo

dodatnio, a czterej z pośród nich: Schmidt

Penke, Hein i Li siewni k zasługują na wy-

Skqd
puchar

sią wziq
Jak podaliśmy w wiadomości telefo-

nicznej L. T . C . Praha zdobył ponownie
puchar Spenglera.

Cóż to za impreza, która rok rocznie

emocjonuje europejskich hokeistów,
gromndzęc w Dnvos elitę drużyn klubo-

wych i zapalonych obserwatorów?

SUKCESY RAPIDU I KigPESTI
BRUKSELA, 4.1 (Obsł. wł.). W Bel-

G» gościli piłkarze wiedeńskiego Rapi-
du i Kijfest z Bukaresztu. Oba zespoły
zwyciężyły lokalnych przeciwników: Ra-

pid pokonał Gondoise 2:1, zaś Kipest
Andcrlccht 3:2.

RZESZÓW — CZĘSTOCHOWA
Rzeszów — Częstochowa, rewanżowe

spotkanie pięSctarskle, odbędzie się w

dniu 11 stycznia w Rzeszowie. Skład Rze-

szowa: Puc, Krowlak,' Żak, Ramockl, Gac,
Banasik, Trawińskl, Motyko. Skład Często-
chowy: Springer, Strychalski, Chudy, Mar-

ciniak, Warwas, Berg, Kubicki, Myka
(114 kg).

Federacja Kultury «*. Jugosławii o-

świadczyła, że w Igrzyskach Olimpijskich
w St. Morltz uczestniczyć będą jugosło-
wiańscy narciarze i łyżwiarze.

CZĘSTOCHOWA, 4.1 (Tel. wł.) . Do

pierwszego meczu międzyokręgowego
z Rzeszowem kapitan zwigzkowy Czę-
stochowskiego OZB, p, Wolnowski, wy-

stawił eksperymentalni ósemkę, składa-

jące się niemal całkowicie t zawodni-

ków młodych. Ósemka ta pokonała z tru

dem Rzeszów na swoim terenie, to też

ze względu na to, że mecz rewanżowy

odbędzie się w Rzeszowie, i przed bok-

serami częstochowskimi będzie stało o

wiele trudniejsze zadanie, kpt. związko-
wy postanowił powrócić do łaski starych
repów i wystawić ósemkę najsilniejszy

Ósemka ta przedstawia się jak nastę-

puje: inusza — Springer, kogucia —

Strychalski, piórkowa — Dclailgiewicz,
lekka — Chudy, półśrednia — Warwas,
średnia — Berg, półciężka — Kubicki

II, ciężka — Myga.
Mccz Rzeszów — Częstochowa odbę-

dzie się w nadchodzące niedzielę w

Rzeszowio.

Był to rok 1922. W Szwajcarii gościła
drużyna hokejowa . pod nazwę Oxford

Canadians. Sprawiła ona Szwajcarom ma

łg niespodziankę, zwyciężając ich... 22:0!

Nie lepiej powiodło się Helwetom na mi

strzostwach Europy w St. Moritz, to też

jeden z fanatyków hokeja lodowego dr.

Spengler syn znanego budowniczego ką-
pieliska davoskiego postanowił ufundo-

wać nagrodę dla turnieju, któryby przy.

czynił się dp podniesienia poziomu
szwajcarskiego hokeja. I tak powstał
„Spengler Cup".

Pierwsze spotkanie o piękni; nagrodę
odbyło się w r.' 1923, a puchar zawędro-
wał definitywnie do Pragi w roku 1937,
kiedy to LTC zdobyło go czterokrotnie.

Zdobywcami pucharu byli do tego
czasu: 1923 — Oxford University, 1924
— Berlincr SC, 1925 — Oxford Un.,
1926 — BerlW SC, 1927 — HC Davos,
1928 — Berliner SC, 1929 — LTC Pra-

ha, 1930 — LTC Praha ,1931 — Oxford

Un., 1932 — LTC Praha i Oxford Un.

ex dequo, 1933 — HC Davos, 1934. —

Diavoli Rassoneri Milano, 1935 — Dia-

voli Ras., 1936 — HC DJIVOS, 1937 —

LTC.

Syn fundatora pucharu ufundował. no-

wą nagrodę i znów rozgorzał zacięty bój.
Rozpoczął się on pechowo. Finałowe

spotkanie Davos — LTC przerwane zo-

stało przy stanie 1:0 i nie ogłoszono ża-

dnego zwycięzcy.
Napięcie polityczno w roku 1939 prze-

rwało konkurencję. Po wojnie została

ona reaktywowana. Pierwszy powojenny
turniej wygrał Ziircher SC, Rok 1946

był wielkim triumfem pruskiego LTC,
który pokonał Ziircher SC 6:2, Oxford

Un. 20:2, HC Davos 9:2. W roku bież.

triumfował znów LTC.

różnienie. Specjalnie ten ostatni jest du-

żą nadzieją Wybrzeża w półciężkiej.
Przebieg walk (na pierwszym miejscu

zawodnicy Gryfu): w papierowej na sku-

tek nadwagi Ciesielskiego — Schmidt

zdobywa dwa punkty w. o. W ttralee to-

warzyskiej zwy.cięża pięściarz Unii, wyka-
zując dużą agresywność i silne ciosy z

obu rąk. W muszej — odbyła się najcie-
kawsza walka dnia między Gumowskim,
a Penkem. Pięściarz Unii niewiele tylko
ustępował swemu renomowanemu prze-

ciwnikowi. 2 dystansu był on równorzęd-
nym przeciwnikiem dla Gumowskiego, a

jedynie tylko w zwarciu był wolniej-
szym.

W koguciej spotkali się Przybylski z

Heinem. Przez pierwsze dwa starcia

przewaga techniczna młodego Heina, któ-

ry agresywnego przeciwnika utrzymuje' ne

dystans, bijąc parę razy ładnie na punk-
ty. W 3 r. uwidacznia się jednak wyż-
szość fizyczna pięściarza Gryfu, który
przełamuje gardę swego przeciwnika, za-

dając mu szereg niebezpiecznych ciosów.

Zwycięża minimalnie na punkty Przybyl-
ski.

W piórkowej, po nieciekawym przebie-
gu, 'Dondalski uzyskał wynik nierozstrzy-
gnięty z Mazurowskim.

W lekkiej — również po mało Intere-

sującym przębiegu Kurkowski zwyciężył
Czcchanowskiego.

Bardzo krótki przebieg miała walka w

półśredniej, w której Poszel: po paru cio-

sach znokautował w pierwszym starciu

Januszewskiego.
W średniej walka Żelaśkjewicz — Tra-

mowski miała bardzo zicięty przebieg.
Dysponujący silniejszym ciosem zawcdnlk

Unii miał przez cały czas spotkania prze-

wagę, walczył Jednak nieczysto, p'odob-
nlo jak i jego przeciwnik 1 po dwóch

napomnieniach otrzymali jednocześnie
trzecie i obaj zostali zdyskwalifikowani.

Interesująco również wyglądała waga

półciężka, w której rutynowany Zmorzyń-
skl natrafił na obiecującego nowicjusza —

Ustownika. Mimo ładnej postawy — pię-
ściarz Unii musiał ulec dysponującemu
silniejszym ciosem Zmorzyńskiemu.

W ringu sędziował z prawem głosu p.

Burandt (Crdańsk), na punkty: MojseowicZ
(Gdeńsk) I Włoch (Tczów).

Jak się dowiadujemy, zebranie sek-

cji bokserskiej Warty w sprawie nie-

szczęsnego protestu w meczu z Gro-

chowem było bardzo burzliwe.
' W czasie tego zebrania złożył rów

nież rezygnae/ą p. Tadpusz Suszczyń-
slti ex kapitan związkowy —

a obcc-

ny najgorętszy olirońca i inicjator zło

żenią protestu.

Rezygnacja p. Suszczyóskiego, Jak

się zdaje, nie będzie jednak przyjęta,
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P ŁYWACTWO polskie rozwijało sukcesów. Dwa; polscy pływacy Kun-

1 się w bardzo dz
:

wnych waruri- cewicz (dow.} i Siwicki (klas.) nreli

kach. Na całym świecie pływano już tylko moż oglądania prawdziwie
w specjalnie do tego budowanych wielkiej klasy.
pływalń ach, a w-Polsce" wciąż, je- Zresz{ą wszystkie p6£niejszc mi.

szcze organizowano zawody -

w strzostwa Europy nie były saczęśli-
rzekach! Całe szczęście, że nie' po- we dla Polaków. Nawet Bocheński

myślano wówczas- o rejestrowaniu Q;e m6g2 zdobyć pankiowanego mjcj_
rekordów na dystansach klasycznych, sca. jeden raz zdobyj on iyiko 7-me

bo zbladłyby wobec nich wspaniałe nnejsce, Również i na Igrzyskach
Byczyny KahanamoSsn, wynalazcy Olimpijskich startowali Polacy bez

crawla, czy człowieka ryby, Arae' oowodzenia, oSadajac w orzedbo-
Bor£a - nach. -

Specja!
:
ścł polscy zadawali sobie] Tmcbe wiecej ^czgteia bvło w me-

w owym czasie inna trudy. Obliczali czach „^«ńslwowych. Pierwsze wy

szybkosć prądu rzecznego i w zależ-

tragicaale, tak jak
go sportu.

wielu innych asów

ilości od niego dystanse przedłużali.
Pierwsze mistrzostwa Polski roz-

grywano na Wiśle na dystansach 170

stępy (trójmecz słowiański) przynosiły
sro-nwtne klęski, ale z rokn na rok sy-

tuacja poprawiała się, aż wreszcie po-

konano Czechów, których prze?. długi
m (zamiast 1001, 2,300 m zanrasi „„„, . *•j'-• ,

n- „ ,

cza3
owaianp niedoścignionych ml-

I.5U0 m. Pierwszym asem byi Jur-
kowski.

strzow.

Rozgrywano jesacze meeze a Bel gag

Austrię ze zmiennym szczęściem.
Międzynarodowe kontakty otworzyły

W następnych 'latach zrezygnowa-

no z pływania na wodzie bieżącej.
Mistrzostwa. 1923 r. urządzono już na

stawie. Wypłynął na nich bpt. Kun- PoIakt,ln ° CZy
,

M właść,we obUcze p!7-

cewicz, późniejszy bezkonkurencyjny , .f olsce
,

go£cdIi njmvei mislr f

sprinter, aż do czadów Bocheńskiego. »J^j"***'po&as w^nialej
Wśród pań. w

J odła yr pierwszych
latach prym Schrejberówna, rekosr-j -Amerykański trener, Steep, po Igrzy-
(Jz'stka Polski na, wszystkich-tdysłatt-

^ 8 ^

Olimpijskich w Berlinie kilka ta.

tseb' w stylu dowolnym i klaBycz- j -2?. prayjeżdżal do Polski, pracujęc a za-

aym. i pałern nad podniesieniem poziomu pły-

Pływacy mieli już wtedy ambicje wania. Steep położył wielki-nacisk na

wypłynięcia na szersze wody, Zaac-' wyszukiwanie, mło-dych talentów. Klasa

gazowano pierwszego trenera zagra- reprezentantów poprawiała się znacznie,
aićznego, którym by!- nie byle kto. czego dowodem sg usysŁiwaae tuż przed
Belg Scheele był jednym z najgroż- rekordy.

Około S0 klubów, 11 okręgóv,- i 6500

zawodników grupował przed wojną
PZP. Dziś liczby te wyglgdaja następu-

jąco: 6ó klubów, 1 okręgów (2 pod-
okręgi) i 2500 zawodników. Liczby te

przewyższaj? znacznie zeszłoroczne, co

je6t dowodem, że pracujace w ciężkich
warunkach pływactwo polskie, choć wol

nymi krokami, ale idzie naprzód.

Zarząd PZP zorganizował w tym ro-

ku kilka obozów wyszkoleniowych, po

których młodzi zawodnicy znacznie po-

prawili swe wyniki.
Praca zarządu centrali nie spotykała

się według miarodajnych oświadczeń 3

należytym zrożumieniem wśród władz ' Zestawienie najlepszych wyników po-

okręgowych, co znacznie zahamowało wojennych i porównanie ich z rekorda-

rozwój pływaćtwa. [mi Polski jest miarą, jak wiele mamy

Do nadchodzącego sezomi przygoto- do odrobienia na terenie pływaćtwa.
1 wije się jednak PZP starannie. O ile 1 100 m sl. dow.: Kajnolą 1:04,8; Mar-
'

uzyska fundusze, które potrzebne są na chlewski 1:05,7; Rybkowski 1:06,2.
budowę pływalni, szkolenie instrukto- j Rekord Polski — Bocheński 1:00.4—

1 rów i zawodników oraz na organizację ' 1930 rok.

imprez, które wobec szczupłości po- j 200 m st. dotv.: Ramola 2:29.0; Ryb-
mieszczeń są deficytowa —

w roku ' kowski 2:32,4-: Dzień 2:33.9. .

19-18 zanotujemy większy postęp, niż w

pierwszych dwu latach powojennych.
•

Z okazji srebrnych godów polskiego
pływaćtwa zas5'łamy na ręce PZP życze-
nia pomyślnego rozwoju, postępów i

pierwszych Saurów olimpijskich choćby
w r. 1952.

. Rekord Polski — Bocheński 2:20,6—
1933 rok.

400 m sl. dmv.: Ramoia 5:27,0; Dzień

5:33,8; Ryblcowski 5:44,2.
Rekord Polski — Jędrysek 5:13.5 —

1938 rok.

1.500 m st. dow.: Ramola 23:13,8:
Dzień 23:34,5; Kornecki 24:04,1,

NIEWIELU było pływaków w Polsce,
którzy mogli liczyć na sukcesy w

spotkaniach z esami europejskimi. Naj-
lepszym z nich był Kazimierz Bocheń-

ski, jedyna prawdziwa gwiaada polskie-
go pływaćtwa.

Kariera sportowa Bocheńskiego roz-

poczęła się w roku 1928. Na pierwszym
kroku pływackim AZS-u warszawskiego
100 m st. dowolnym wygrał w czasie

2:25,6.

Bocheński miał wówćźas 17 lat i ro- . ilości punktów w każdym meczu rnię-
kował wielkie nadzieje. Spełnił je zna- j dzyz -iństwowym. Był zdobywcą najwięk
cziiie szybciej, nia się spodziewano. Już Ezej ilości, tytułów na mistrzostwach

w następnym roku gwiazda Bocheńskie-! Polski. Królował na dystansach od 100

go błyszczała nie tylko w Polsce. Bo-; m do 1.500 m.

cheński wyjechał na studia do Gar.da-1 Bocheński wygrywa, Bocheński jesz-
wy. Korzystał tam z nauki wykładów-' cze w formie, Bocheński największy ta-

lów słynnej politechniki, ale brał co mo lent wycofują się — głosiły pisma spor-

n
:

ejszych rywali fenomenalnego Szwe

da Arne Borga. Pod kierunkiem Bel-

ga przygotowano ofensywę na zagra-

nicę.
Pierwsze kontakty pływaćtwa pol-

sk
:

ego z zagranicznym nasiąp'ły w

roku 1926. Wizyta na mistrzostwach

Europy nic przyniosła nam jedna'-

D-o największych talentów w okresie

przedwojennym zaliczał się Eilody u-

ozeń warszawski, Kununant. 16-letai

chłopiec pływał 100 m st. grzib. w gra-

nicach 1:15 i miał nadzieję ca popra-

wienie rekorda Polski o kilka sekund,
Ale wojaa przerwała wspaniale zapo-

wiadajęt-ą się karierę. Kummani zginął

Belgia nie weimla udziału w olimpij-
skim turnieju piłkarskim. Związek Belgij-
ski nie zgadza się bowiem na Interpreta-
cjo amatorską dopuszczająca do turnie-

ju pólzawodowców.

MajsSarszym sportowcem świata jest
król szwedzki Gustaw Adol!. Pracuje on

16 godzin na debę i pall. 20 — 20 papie-
rosów.

Ranek wigilijny byi mrożay. Ter-

mometr na basenie warszawskiej Le-

jjii wskazywał o godzinie 8,30 dzie-

więć stopni pon.'żej zera, Kazimierz

P^becki. ipiał, wię,ę; -vvieS.Oi; kiopoiu &

wyrąbaniem przer^bla.-Razem -a ope-

ratorem z Filmu Polskiego obserwo-

waliśmy jak Iedw'e odziany Dębecki
z zapałem rozb ja lód na tafie.

Wreszcię przerębel jest gotów 2 Dę
baeki rozb'era się. Temperatura jest
tak niska, że woda w przeręblu. po-

krywa się zaraz cienką warstwą So-

du.

peratura będzie jeszcze niższa, będę |
tylko „moczy!" się, alb nie opuszczę,

ani jednego dnia,
— A co skłoniło pas2 do podob-

nych .kąpieii-'? -mv -,
•••• •

'.-«w Sam tiie- wiem — kształcę wolę.
Nie raz już miałem zamiar przestać,
ale zawsze mówiłem: „Nie, bracie,
;ak już zacząłeś, 'to musisz wytrwać"!

Dębecki "był podczas wajny w nie-

woli.

Większość moich towarzyszy tak

się opatulała podczas zimy, że
:
m tyl-

ko oczy było widać, a o myciu się

KAZIMIERZ DĘBECKI

mówi' —

mam przecież już... 31 lat.

Mam dyplom instruktora pływania,
więc uczę pływać innych,

Dębecki uprawia wszystkie sporty,
które "mają jakiś związek z wodą, a

a zimowych: hokej, i łyżwiarstwo.
— Pływa pan cały rok, ciekaw je-

siein, kiedy najbardziej odczuwa!

pan zimno? — zapytuję.
— Myliłby się pan, gdyby przypu-

szczał, że w grudniowym przeręblu—
śmieje się Dębecki. Najgorzej czułem

się we.,, wrześniu i październiku,
kiedy temperatura spadała. Dziś już
przyzwyczaiłem się. (Z. W.) .

Toraia pokonał Koudelę w ramach

meczu o mistrzostwo bokserskiej Ligi
GSR (Batovany — CAK 1-1:2. Walka wy

wołała w Pradze wielkie zaciekawienie.

Torma tym razem walczył poważnie i

bynajmniej nie lekceważył przeciwnika.
Koudela był równorzędnym rywalem i

przegrał nieznacznie, ale zasłużenie —

wbrew opinii widowni, która werdykt
przywitała gwizdaniem.

Pływak, który kapie się okrągły roh nie opuścił kąpieli to przeręblu nawet

to dzień wigilijny przy temperaturze powietrza 9 stopni poniżej sera

Na nieposmardwanym żadnym tłu-

szczem ciele Dębecki ma tylko sl"p.
Zbiega "ze schodków i wchodzi do

przerębla. Pilnie obserwuję jego
twarz i-daremnie szukam śladu dresz-

ŁSsśąg

nawet mowy nie było. Zresztą często
nie miel śmy się nawet w czym myć.
Co do mn:e, zawsze obywałem się
bez nauszników i rękawic, a jak nie

było wody do mycia, to poprostu ta-

rzałem się v/ śniegu.

-.--.,
- Dębecki, który pierwsze „kroki"

Woda ma temperaturę p{ywackie stawia! w 1936 r. w war-

3 stopnie. Dębecki pły- j EZawskim Delfinie pod kierunkiem

Szabłowskiego, nie ma aspiracji za-

wodniczych,
Za staxy jestem na zawodnika—

czu. Kiedy pływak jest już zanu-

rzony, mówi o wodzie, że jest dzis
:

aj
jak „rosół",
ledwie plus
nie crawlem. Warstwa lodu jest już
tak gruba, że kaleczy pły\vakowi bro

dę i ramiona.

Przepłynąwszy 50 m Dębecki oble-

ga basen, a następnie kładzie się na

puszystym śniegu.
W ciepłym pokoju Dębecki długo

rozciera ciało ręcznikiem i gimnasty-
kuje się. Ogrzewając nogi, które dziś

wyjątkowo mu-zziębły, opowiada: .

— Kąpię się okrągły rok, więc je-
stem przyzwyczajony i do ' kąpieli w

;

przeręblu. N e uważani tego za jakiś
wyczyn; każdy może to robići byle'
tylko nie opuści! ani jednego dnia.

Pływam zwykle 100 m, ale dziś ale

wolno mi byJo płynąć dłużej, bo po

50 m uczułem dreszcz» Jeżeli tcm-i

Sprzęt Sportowy
w wielkim wyborze

kosztorysy na iqdanle
dostarcza

DOM SP. ŚWITEZIANKA

łan PuidakiS-ka
ŁÓPŹ—Piotrkowska Nr 83

Wiceprezes Wady
re290«iu/e

Do Redakcji JPrxeglqdu Sportowego"
W związku 2 ukazaniem się notatki

to ostatnim numerze „Przeglądu Spor-
towego"nr1 zdnia1.I.1948r.wspin
wis meczu Warta — Grochów wyjaś-
niam:

Po dokładnym przestudiowaniu i za-

znajomieniu się ze stanem sprawy pro-

testu, doszedłem do przekonania, że

najlepszą drogą wyjścia, s uwagi na do-

bro sportu, będzie ivycofanie protesUi
przez KS Warta. Uważałem bowiem, że

toycofanie protestu nie przynosi żadnej
ujmy i nie mówi nic po czyjej strome

leży słuszność. Chodziło mi przede
wszystkim o ostateczne załatwienie spra

[ wy, która nabrała dużego rozgłosu. Ta-
' ki punkt mojego widzenia przedstawi-
Iłem na zebraniu oddziału bokserskiego
'
w dniu 29 stycznia 1947 r., który nie-

(ety nie uzyskał przez większość po-

parcia. Wobec takiego stanu uważrJem

za stosowne zrezygnować ze stanowiska

wiceprezesa klubu jako resortowego
dla spraw boksu i gier sportowych.

'

Powyższe wyjaśnienie przesyłam s

prośbą o przyjęcie do łaskawej uńado-

mości.

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku,

pozostaję
Dobromir Osiński

Poznań,
Al. Marcinkowskiego 20.

żna i od trenerów pływackich. Rezulta-

tem tej nauki był doskonały na owe

esasy wynik 1:02,6. Nie był on jednak
ezcaylem możliwości Bocheńskiego. W

1930 r. poprawiał go kilkakrotnie, uzy-

skując kolejno 1:01,8, 1:01,4 i podczas
meczu młodych pływaków francuskich

i belgijskich 1:00,4.
Ten rezultat przyniósł Bocheńskiemu

sławę światową. Był to bowiem, po wy-

cofaniu się fenomenalnego mistrza o Lun

pijskiego, Johny Weismiiliera, który sła

•wę sportowg wymienił aa dolary, wy-

stępując w znanych na całym świecie

filmach jako Tarzan — drugi wynik na

świecie. Bocheńskiego wyprzedzał tylko
as pływaćtwa węgierskiego, rekordzista

Europy — Barany.
Dla Bocheńskiego posypały się zapro-

szenia a całego świnia. Największą sen-

sacja miał być w owym czasie mecz

Bocheńskiego z najlepszym pływakiem
francuskim, mistrzem Europy Tarisem.

Niestety ^ds^jtii^ do ąpo&Miia
i Polak zwycięstwo swe na 100 3 -IflO ni

Uzyskał w Paryża baz walki.

Bocheński as atutowy polskiego pły.
wactwa był dostarczycielem największej

towe.

Bocheński był miarą postępów 3 kia-

sy swych następców. I gdy kiedyś nie-

bacznie napisano po mistrzostwach Pol-

ski artykuł pod tytułem: „I boa Bo-

cheńskiego bijemy rekordy", rekordzi-

sta Polski wrócił do czynnego życia
sportowego.

Znów pływał, znów wygrywał i nie

tylko v/ kraju. Na Węgrzech przepłyngł
raz 100 in poni^j 1 minuty. Niestety
wspaniały rekord 59,3 nie został zatwier-

dzony.
I znów Bocheński był bohaterem. —

Nie wykorzystał wspaniałych swych mo-

żliwości. Po kilkakrotnym przerywaniu
treningów (nawe! na dłuższy okres) —

pływał 100-kę około minuty, nie dajac
sobie odebrać pierwszeństwa nowej
przed wojny rewelacji, Jędryskowi, któ-

rego panowanie zaczynało się dopiero
od 400 m.

Dziś wzdychamy do czasów, jakie u-

Eyskiwali partttmy Bóchfeńskregó w me-

czach" międzypaństwowycli ~cźy na mi-

strzostwach Polski, o klasie jego wyni-
ków będziemy mogli jeszcze długo ma-

rzyć. S. S.

Rekord Polski — Jędrysek 2! :13,8- .

1935» rok.

100 m st. grzb.: Was 1:17,5; Zeniyt
1:18,0; Langer 1:19,0.

Rekord Polski — Karliczek 1:14,2—
1933 rok.

100 m sl. klas.: Szołtysek 1:19,9-, CS

choński 1:20,9; Langer 1:21,1.
Rcko.d Polski — Heidrich 1:17,0 —

1939 rok.

200 m st. klas.: Krause 2:59,5; Szoł-

tysek 3:02,1; Jarecki 3:06,4.
Rekord Polski — Heidrich 2:52,0 —

1939 rok.

100 m sl. dow. pań: Bemówna 1:23;

Dawidowiczówaia 1:23,2; Niedzielówiw

1:23,3.
Rekord Polski — Dawidowiezówitą i

j Ki-atochwilówna 1:15,4 — 1938 rok.

400 m st. dow. pań: Bemówna 6:29;

Liszkówna 6:43,0; Dawidowicsówn»

6:58.

Rekord Polski — Kratochwilówłia

6:23,5 — 1938 rok.

100 m st. grzb. pań: Szelggowiczówna
1:31; Kaleta 1:31,5; Janasówua l:35ifc

Rekord Polski — Banaszewska 1:29^-

1933 rok.

100 m st. klas. pań: Janasówna 1:33;

Kaleta 1:34,9; Blehmówńa 1:37,3.
Rekord Polski — Jsnasówna 1:33,0—

1947 rok.

200 m sl. klas. pań: Janasówna 3:19,7J
Kaleta 3:21,1; Hulokówina 3:28,6.

Rekord Polski — Jcaiasówna 3:19,7—
1947 rok.

Kobiety mogg więc pochwalić się, źe

pobiły 2 rekordy Polski, co świadczy.' o

większym postępie pływaczek po woj-
nie. Życzymy im by dogoniły naszych
mistrzów, a wtedy będ§ miały coś do

powiedzenia i na arenie zagranicznej.

rrogrom

meczu

z

E>-\
-b.

Poniedziałek, godz. 19-ta:

400 m st. dow. pań, 200 m st.-dow

nów,100mst.grzb.pań,100msL•
panów, 100 m et kl. panów, 200 m st.

ki. pań, skoki pań, sztafeta 4 x lOQ/m
st. dow. pań, sztafeta 4 s 200 m st. dow,
panów.

Wtorek, godz. 15.ta:

400 m. st. dow. panów, 100 rsi EŁ dow.

pań, 200 m st. ki. panów, 100 m st. EU

pań, 100« st. dow. panów, skoki ~panów,
sztafeta 3 s 100 m st. zmiennym pań,
sztafeta 3 x 100 m st, zm. panów, piłka
wodna.

rze yzafiiiiali sazsn

Polski Zwigzek Kolarski opracował
projekt kalendarza imprez na najbliż-
szy sezon. Kalendarz ten, uzupełniony
imprezami w poszczególnych okręgach,
będzie zatwierdzony na walnym zebra-

niu PZKol. w lutym.
— Projekt Imprez o charakterze ogól

nopolskiin jest skromny — mówi nam

prezes PZKol., F. Gołębiowski — ale i

ten nawet będzie musiał ulec redukcji,
jeśli kolarze nasi nie otrzymuj; sprzę-

tu, a przede wszystkim gum.
— Czy biegle chodzi o te nieszczęsne

nici?
— Właśnie,. Produkcję gum dla celów

kolarstwa wyścigowego obiecał nam

„Stomil", natomiast bruk nici uniemoż-

liwia pracę kolarzy nu właściwym po-

ziomie. Nie mniej ważna jest sprawa

przerzutek. Dopóki nie uzupełnimy tych
braków, dopóty kolarstwo nasze nie bę-
dzie mogło rywalizować z zagranica.
Kwestia ta jest tym bardziej przykra,

I że z każdym rokiem zwiększaj; się ka-

I dry czynnych i utalentowanych kolarzy.
Pracujij z zapałem, ale bruk odpowied-
niego sprzętu i gum nie pozwala im na

poprawę wyników. Przy tej okazji mu-

szę wyrazić podziw dla wytrwałości na-

szych kolarzy, którzy dysponujęc lichym
sprzętem i wielokrotnie iatanyiui gunia-
mi znaleźli się w ubiegłym sezonie wśród

najbardziej aktywnych sportowców w

Polsce,

I — Czy PZKol. przedsięwziął jakieś
kroki zmierzające ku poprawie stanu

sprzętu rowerowego?
{ — Czynimy to od dawna, ale, niestety,

wszystkie nasze akcje ograniczaj; się
dotychczas tylko' do wzajemnej korespon
dcncji, a różnego rodzaju obietnice po-

zostaję na pupierze.
j — Pomimo tych trudności — mówi

dalej prezes PZKol. — przysiępimy do

sezonu z wiarę, że nowy rok przyniesie
zmiany na lepsze. Rozpoczniemy pracę

od obozu kondycyjnego przedolimpij-
skiego w dniach oil 30 marca do 21

kwietnia. Wybraliśmy do tego cvlu

Szczecin, gdzie najlepsze warunki

mieszkaniowe i treningowe. Zawodnicy

mieli tam tor o 300 m od obozu.

W r. z. wydatnie pomógł nam miejsco-
wy garnizon wojskowy, od którego spo-

dziewamy się poparcia również i w tym
sezonie. Kierownictwo obozu spoczywać

I będzie prawdopodobnie w doświadczo-
'

nych rękach inż. Szymczyka i kapitana

Isportowego
Z. Wisznickiego.

— Oficjalne otwarcie sezonu w okrę-
gach nastąpi 11 kwietnia, a już 25

kwietnia odbędzie Eię w Lublinie wy-

ścig o mistrzostwo Polski na przełaj.
— W dniach od 29 kwietnia do 1 ma-

ja odbędzie się 2 okazji Targów Poznań

skich trzyetapowy wyścig ze startem i

met; w Poznaniu. Krótka, bo ledwie

około 300 km trasa usprawiedliwiona
jest wczesnym terminem tej imprezy.
Następne ważniejsze imprezy o charak-

terze ogólnopolskim: torowe drużynowe
mistrzostwa Polski w Kaliszu 23 maja,
wyścig jubileuszowy ŁKS na dystansie
145 km w dniu 30 maja, dalej mistrzo-

stwa krótkodystansowe na torze w Kra-

1 kowie.

j — Termin od 25 czerwca do 1 lipca j
zarezerwowany jest na wyścig dokoła

. Polski. Projeklov/ana jest następująca
trasa: Warszawa — Łódź (przez Rawę [
Mazowiecką) — Toruń Gdynia (prze-
rwa jednodniowa) — Koszalin — Po-

! I

znań — Wrocław — Gliwice —Kraków
— Radom przez Kozienice do Warsza-

wy.

18 lipca odbędg się mistrzostwa Pol-

ski szosowe na dystansie 180 km ńa

austradzie pod Wrocławiem, 8 sierp-
nia— torowe długodystansowe mi-

strzostwa Polski w Łodzi na- 50

km, 28 i 29 sierpnia1
torowe ogól-

nopolskie zawody w Łodzi o programie
olimpijskim, w dniach od 1 — 5' wrześ-

nia wyścig Polska — Czechosłowacja ńa

trasie Warszawa — Praga, 19 września

górskie mistrzostwa Polski w Wiśle, 26

września drużynowe mistrzostwa Polski .

na szosie na dystansie 100 kin pod War-

szaw;,

Jeśli chodzi o imprezy większego ka-

libru uzupełnić je wypada jeszcze nastę-

pującymi: 17 maja wyścig WTC na tra-

sie Warszawa — lladom. — Warszawa h

nagrodę prezesa PZKol. Gołębiowskie-
go-i 6 czerwca szosowe . mistrzostwa w"

województwach na dystansie 100 km.

Z. -W.

Mołfrom pokonany
11/

BARCELONA (Obsł. wł.) . Między-

państwowy mecz tenisowy Hiszpania —

Anglia zakończył się zdecydowanym

sukcesem Hiszpanów 7:3, mimo faktu,

że drużyna angielska wzmocniona była

Australijczykiem Harperem, Najlepszy
tenisista Wielkiej Brytanii, znany w

Warszawie Mottram, przegrał z Mnssi.

pem (H) 0:6 2:6, u w deblu, razem z

Hughcsem, uległ parze Muasip — Bar-

i toli 3:6, 3:6, 3:6.

ie

Bata założenia PZP — :30 kwietnia

1922 r. Pierwszym tymczasowym'preze-
sem był Alfred Lolh. Po ula prezesu-

ra zwi;zku spoczywała w rękach:
1923 rok — płk.' Ignacy Matuszewski.

1924 rok — dyr. Ludwik Szwykowśkii
1925 rok — płk. Tadeusz Kasprzycki.
1926 rok —

gen. Burhardt-Bukacki.

1927 — 1929 rok — min, Juliusz

Ulrych.

1930
_

1931 rok — dr. Karol Pola-

kiewicz,
1932 — 1934 tok — dr. Kazimiera

Switalskl.

1935 — 1936 rok — płk. Konstanty
Pcreswict-Sołtan. '

1937 rok — płk. Stanisfav/ Machowicz.

1938 rok — insp. Juliusz Kozolubski,
1946 rok —- dr. mec . Kazimierz No-

wosielski,
1947 r.

— dyr. M . Wtotkoweki,
1940rok— ?
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Pisarski przegrał z

BUDAPESZT
— ŁKS 11:5. Ka- ; dzianina i kilka mocnych ciosów nie-

miński przegmł s Bedsaiesn, Sta wątpliwie poczyniło wrażenie na Pi-

siak zresssisował z łlonathein, Mazur sarskim.

wygrał a Feherein, Komuda prscgrai! A na plus Pappa, jak i pozostałych
3 Vaydą, Olefnik uległ Martocowi,' Węgrów — należy zapisa'« niewątpli-
Papp zwyciężyli Pisarskiego, Żylis we zmęczenie po dwu ciężkich po-

przegral s Lanym i Niewadz!! wy- przednich meczach. Być może, ae

punktował Holomaya.
^

właśnie ten czynnik zadecydował o

2 wielkim zaciekawieniem mecz porażce znakomitego Fehera, który
ten byl oczekiwany w Łodzi z uwagi j niespodziewanie uległ nieznacznie

na mający nastąpić pojedynek Pisa. - Mazurowi. Antkiewicz bezsprzecznie
ski — Papp. Naogół spodziewano
Kię, że lewe dyszle Pisarskiego będą
stanowiły odpowiednią gardę, przez

którą nie przedostaną się ataki Wę-
gra. Sądzono, że rutyna „Pisarza" i

dobra technika wezmą górę nad tem-

peramentem i szybkością Pappa. Tak

się jednak nie stało. Istotnie łodzia-

nin pracował dobrze lewą, ale na te-

utorował łodzianinowi drogę do zwy-

cięstwa. (Maznr pożyczony z „Tęczy"
zastąpił chorego Marcinkowskiego).
Mazur zwycięży! dzięki brawurowym
atakom i dobremu wychodzeniu z

ciosem ze zwarć.

Również Komuda sostał pożyczo-

ny przez ŁKS i tym razem mimo

przegranej spisał się dobrze. Komuda

go rodzaju zawodnika co Papp, nie j zdobył się na dobrą pracę nóg, do-

wystarczy jedna ręka, a Pisarski nie-

mal nie używa! prawej — być może

obawia! eię kontuzji, być inoże wal-

cząc z Pappem przypomniał sobie o

swym tragicznym pojedynku z Sziget-

lim, w czasie którego po raz pierw-
szy złamał prawą rękę.

Zwycięstwo Pappa nie ulegało wąt

płiwości, a Pisarski był tylko rów-

norzędnym przeciwnikiem na począt-

ku spotkania. Później okazało się,
że Papp Satwo przebija „pancerz" ło-

skakiwał do Węgra i punktował.

Przegrał on tylko nieznacznie, a we-

dług opinii wielu ekspertów zasłużył
na remis.

Kamiński nie mógł sobie dać rady
z Bednaiem. Bezsprzecznie Węgier
okazał się lepszym technikiem i sza-

chował łodzianina lewymi prostymi.
Stasiak w walce s Horvathem ogra-

niczył się do defensywy, przejawia-

jąc zbyt mało inicjatywy. W rezulta-

cie łodzianin „wytańczył" remis.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu
PZPN rozstrzygnięta została oslateca

nie sprawa działaczy poznańsśu-.go

KKS, którzy dopuścili się Jrubych
wykroczeń, kolidujących z etyką
sportową.

Sprawa ciągnęła się od .iługicCo
czasu i była tematem najrozmait-
szych wersji i plotek, które w żad-

nym wypadku pie przyczyniały się
do umocnienia moralnej pozycji pol-
skiego sportu. Zdajemy sobie spra-

wę, że czołowa magistratura polskie-
go p;tkar3twa

r 3^ży£'"'muśiałff'Hb jak'
najwszechstronniejszego wyświetlenia
całej tej afery, toteż to tylko było
przyczyną, że na ostateczny wyrok
przyszło czek '

aż do dnia dzisiej-
szego.

Wyrok jest ostry, jednak mniej su-'

rowy, niż domagał się tego Wydział ,

Gier i Dyscypliny. Przypuszczamy, j
że Zarząd PZPN doszedł do wniosku, j
iż ogłoszenie kar, będzie dostatecz-

nym ostrzeżeniem dla tych wszyst-

kich, którzy chcieliby w przyszłości
.poprzeć" własny klub podobnymi me

todanti.

W ubiegłym sezonie lekkoatleci,
którzy osiągnęli minima uprawniający
da noszenia trzech kółek olimpij-
skich, znaleźli opiekę PZLA, która

miała swój wyraz w powołaniu ich

na stały ośrodek przedolimpijski w

Olsztynie.

Zdobycie cztereth kółek olimpij-
skich będzie uprawniało do zakwali-

fikowania się do drużyny olimpijskiej.
Dotychczas nikt jeszeże nio osiągnął
potrzebnego minimum,

Minima na cztery kółka olimpijskie
są następujące: '

100m10.6, — 200m21.8;—400m

48.8;
_

800 m 1:53
_

1500 m 3:36—

5.000 m 14:50 — 10.000 m 31:1 —

maraton 2 g. 45 m. - 3 km przez

przeszkody 9:35 — 110 m pł 15,0 _

400 m 55.0 -

w dal 7.30 - W2Wyż
1.90

_ trójskok 14.80 - tyczka 4.10
- kula 15.30 - dysk 47.00 -

oszczep

68.00 - młot 51.00, - 10 -ciobój 6.600

pkt.

WALNE ZGROMADZENIE WOZPN

Walne Zgromadzenie WOZPN oj.

będzie się w dniu 18 stycznia i>rzy uł.

Chocimskiej 2 (Sala konferencyjna Mi-

nisterstwa Aprowizacji).

ZAPRAWA ZMOWA
PIŁKARZY

Referat wynkcior.lowy WOZPN organi-
ruje w styczniu i |utym zapfaw,ą rImowij

dla zawodników wszystkich klubów zrza-

szonych w Ckrągu warszawskim.

Bądzta się ona odby»ala na stadlonio

v;p pod kierownictwom instruktora T, Fo

r/sia w następujących terminach:

1. Zawodnicy druiyn KI.' Państw, I KI A
vi o wtorki od gódz. 20 — 21,,

2.KI. G w czwartki 23—21,
3.KI. C w soboty 19—20. -

Juniorzy w soboty 13 —19,

Pierwszy trening rozpocznlo sio \y ani
8 stycznia o godz. 20

Sprawa jest przykra w szczególnoś-
ci dla KKS-u, którego zdrowa część
nie może naturalnie odpowiadać za

przewinienia ludzi o mnie} silnym
kręgosłupie moralnym. Jest ona rów-

nocześnie przestrogą dla instytucji,
stojących poza sportem, by nie an-

gażowały się przedwcześnie w... o*

bronie „krzywd", zanim nie przeko-
nają się, czy „krzywda" ta rzeczywi-
ście istnieje) Będzie to zdrowsze za-

równo dla sportu, jak i dla prestiżu
tych instytucji.

Polski Związek Piłki1 Nożnej po

dokładnym rozpatrzeniu wszystkich
danych ukarał:

1) Stefana Szałatę, wiceprezesa Po

znaóskiego OZPN a zarazem wice-

prezesa KKS — Poznań, 5-letnią dy-
skwalifikacją.

2) Mariana Jałoszyńskiego, sekre-

tarza honorowego Poznańskiego
OZPN, a zarazem członka zarządu
KKS-u, 5-Ietnią dyskwalifikacją z

wnioskiem' o rozszerzenie jej aa

wszystkie dziedziny sportu.

3. Mariana Szymańskiego, wicepre-
zesa KKS, 5-Ietnią dysiswalifikacją z

wnioskiem o rozszerzenie na wszyst-

kie dziedzipy sportu.

4. Czesława Lipińskiego, skarbnika

Poznańskiego OZPN surową naganą

za nieświadome wprowadzenie w błąd
władz PZPN.

HAL8CKSEGO

mierniczego z Wilna, przebywającego

w r. 1945 w Gliwicach, poszukuje

Papkow Józef, Gdańsk - Siedlice, ul.

Wieniawskiego 15b/4.

Rewanż nie uda! się Olejnikowi,
wprawdzie łodzianin wypadł nieco

lepiej, niż w Warszawie I nie dał się
rzucić na deski, ale w rezultacie

przegrał.

Najbardziej zawiódł 2ylis, który
tak walczył, jakby miał prawą rękę
przywiązaną do pleców. Żylis czekał,
czekał i przespał walkę.

Niewadził wygrał bez trudu, tra-

fiał często i dość celnie, ale Holomay
był bardzo odporny na ciosy. Mecz

był bardzo dobrze zorganizowany ł

przed wejśpiem do hali Wimy nie by-
ło bałaganu & la Poznań czy War-

szawa.

Walki sędziował w ringu Jacek

Kowalski na zmianę 2 Węgrem Egry,
Punktowało na zmianę dwu Wcirów

i Polacy Stępień (Ł) i Nowakow-

ski (W).

muss

To, co obserwowaliśmy na wczo-

rajszym spotkaniu bokserskim .Węr
gry

— Polska Środkowa upoważnia
do kategorycznego stwierdzenia: boks

w stolicy, cieszący się tak olbrzymią

popularnością, musi mieć dla swych
imprez odpowiednią halę.

Tak się szczególnie źle złożyło, że

sytuacja z salami dla imprez bokser-

skich w stolicy w drugiej połowie
1947 r. przedstawiała się tragicznie,
choć przyznajmy, nigdy (w okresie

powojennym) nie wyglądała zresztą

zbyt dobrze. Kiedy jeszcze boks, że

tak powiemy, kiełkował w bezpoś-
rednich okresach po zakończeniu

działań wojennych, wystarczały po-

czątkowo, i to nie zawsze, sale

YMCA, czy Wedla. Z czasem oka-

zały się niewystarczająca (przyczyni
YMCA spłoszona nie bez słuszności

nadmierną „żywotnością" publiczno-
ści, wogóle wołała zamknąć swe pod
woje).

speciiiliia Jfecvfa

Podkreślaliśmy już raz, że dobra

impreza bokserska ściągnie dziś w

Warszawie dwadzieścia' tysięcy' i'wiej
cej widzów. Był czas, zresztą nie-j
długi, kiedy Boks miał salę na Śłu-I

żewcu. I ta Wielka sala na meczu

Polska — Czechosłowacja trzeszcza-

ła w swych posadach. Pamiętamy
jak tam było — choć pojemność słu-

żewieckiej sali wchłaniała ponad 15

tys. widzów. I to było wówczas już
zą mało! A cd tej pory boks napew-

no nie stracił w Warszawie nikogo
zc swych przysięgłych kibiców, lecz

wprost przeciwnie, grono ich się
stale powiększa, mimo, iż dostanie

się dziś na mecz bokserski wymaga

walki wręca, zapasów, dużej siły fi-

zycznej, cierpliwości, samozaparcia—
ba, poświęcenia!

Skoro jednak istnieje bokf, skoro

organizuje sig imprezy, będęce magne-

sem dla wielu tysięcy kibiców, magnesem

jednak już stałym, skoro się to w&syst-

•fo W aniach 24 i 25 stycznia, odbędą
się w Katowicach, ogólnopolskie mistrzo-

stwa OMTUR w tenlsls stołowym. Okręg
śląski jako organizator mistrzostw pra-

gnie nie tylko aby wypadły one Jak naj-
bardziej okazale, ale chce takie, aby za-

wodnicy jego zajęli jak najlepsze lokaty.
W związku z

'

tym przeprowadzane są

obecnie wa wszystkich Powiatowych Ko-

mitetach OMTUR mistrzostwa powiatów,
których zwycięzcy wezmę udział w mi-

strzostwach województwa. Dopiero na

nich ustalana zostania reprezentacja OM

TUR woj. śląsko-dąbrowskiego na mi-

strzostwa Polski (z. o .) .

•fc GZKS Słowian (dawniej Kop. Pol-

ska), drużynowy mistrz Polski w taniało

stołowym, zaproszony został do Czecho-

słowacji, ' celem rozegrania kilku spotkart
z czołowymi tamtejszymi drużynami.

W Opolskim OZPN, zrzeszone są

obecnio 134 kluby, z tego w podokręgu
centralnym — 52, w podokręgu Opole —

43 i w podokręgu Prudnik — 34 .

Walne zebrania SI. OZPN, odbędzie
się 18 bm. Najważniejszym punktem obrad

będzie projekt utworzenia na śląsku ligi
okręgowej, który wysuwa WG i D, śl.

OZPN. Jak się zdołaliśmy zorientować

projekt ten posiada duża szanso.

• .-^.PO dotychczasowych* rozgrywkach,o
nvistriosttop st. QZfflfc piłce- statkowej*
w tabeli prowadzi RKS Zgoda Świętochło-
wice, przed Harcerskim KS Tarnowskie

Góry, AZS Katowice, Baildonem Katowice

i Papiernią Kalety.

Nawet nadchodzące mrozy nie wpły-
nęły chłodząco na temperamenty piłka-
rzy Śląskich. To też WG i D 41. OZPN,
ma'w dalszym ciągu „pełne ręco robo-

ty". O3tatnio ukarał on Leona Pytla
(Ruch Krazowy) 2-letnlą dyskwalifikację
za nlebezpioczną grę. Stefana Potykg
(Zgoda Qielszowice) ó-miosięczną dyskwa-
lifikacją za obrazę sędziego na boisku,
Wojtasa i Wańkg (obaj Ligocianka) —

po

6 mies. dyskw., Lisińskiogo (Wyzwolenia
Mlshałkowice) — 2 mies. dyskw. za bru-

talną grę I Wyrwiclca (Huta Pokój Nowy
Bytom) '— 2 mles. dyskw. za niesportowe
zachowanie się na boisku (z. o .).

W meczach o mistrz, kl. D Si. OZC

RKS Huta Zabrze, uległa ósemce BBTS

Sielsko 7:9, HKS Szopienice zremisował r

drugą drużyną RKS Batory Chorzów Q:S, a

ZZK Katowice wygrało z Ormowcom Ra-

cibórz 15:1. Po spotkaniach tych w gru-

pie pierwszej prowadzi BBTS Bielsko,
przed Hutniczym KS Szopienice I ZZK Ka-

towice, a v/ grupie drugiej leaderom jost
Ischia .Mysłowice, przed Hutą Pokój No-

wy Bytom I RKU Sosnowiec.

W przyszłym sezonio drużyna ligo-
wa AKS Chorzów, wzmocniona ma być
kilkoma znanymi piłkarzami, Zo wzglę-
dów zrozumiałych zarząd klubu, nie chce

narazlo ujawnić Ich nszwlsk.

•fc W meczach o mistrzostwo Śląskiej
ligi tenisa stołowego AKS Mikołów zwy-

ciężył Piasta Cieszyn £:3, Polonia Bytom,
wygrała * OMTUR Silesią Rybnik 8:1, GZ

KS Słowian Świętochłowice pokonał RKS

Kop. Kleofas 5:4, a Pogoń Katowico zwy-

ciężyła Piasta Gliwice również 5:4.

Po powyższych meczach w tabeli pro-

wadzi GZKS , Słowian świętochłowice,
przed Piastem Gliwice i Siemianowiczan-

ką (z. o.).

W Opolu, odbyło się Walne Zebranie

tamt. Podokręgu, na którym wybrano
nowe władze. Przewodniczącym został p.

Szlasa, sekretarzem — Różankowski, Bie-

niaszewski — skarbnikiem, a kpt. sport.

Podolcręgu, wybrano kpt. Szuckiego. Prze-

wodniczącym WG 1 D został p. dr Żół-
towski, a zast. przewodn. p. Soppa.

w meczu bokserskim o mistrz, kl. B .

SI. OZB, ZZK Opolo, zremisowało z Con-

cordią Knurów 8:S. '

Kluby hokejowa zachodnich powia-
tów śląska Opolskiego włączone zostały
do nowoutworzonego Dolnośląskiego OZ

HL., Dwa najsilniejsze z nich Odrę Opolo
f Pogoń Prudnik, zoliczono^.cJo kl. A .

^. Jesiennym mistrzem Podokręgu ppo-
1

le w Id. B został KKS ICresovta Kluczbo-

rek, w !:!. C w poszczegglnych grupach
mistrzostwo zdobyli: FKS Anna Zdzieszo-

wice, HKS Małapanew i LKS Sioikowice'.

W grupie junlorgw mistrzem został LKS

Lubliniec.

-j^r Dwaj popularni piłkarze Repatr. KS

Lwowlanka Opole, Karpowicz i Krochmal,
przenie$li się do Bystrzycy na Dolnym
śląsku, gdzie występować będę w bar-

wach tamt. RKS Płomień.

Znany na terenie Opola tenisista -»

Rem, przeniósł się na stałe do Gliwic I

już w najbliższym czasio wystąpi w bar-

wach tamt. KSM Piast (z. : o.) .

ko robi, Jo trzeba mieć do tego odpo-
wiednie warunki.

Albo, albo! Imprezy nie są deficyto-

we, a to jest. również ważne. Co, tu ga-

dać — imprezy te <Jaj? docliód sporr,

dochód ten dawać bgd?, i może to -być
dochód znacznie większy, niż możliwe

to jest
1 obecnie z racji szczupłości miej.

aca na widowni. Hela Ujeżdżalni oka-

zała etę ostatnio grubo nie wystarcza-

jąca.

Nie sugerujemy teraz kto się tyiri po-

winien zająć, ale twierdzimy, że zaj?ć

się tym trzeba. Pienigdze włożone w bu

dowę wielkiej pojemnej hali na impre-

zy bokserskie . (z odpowiednią ilości?

wejść i wyjść, odpowiednio zaprojekto-

wanej) zwrócą się w bardzo krótkim

czasie. Co do tego nie ma wgtpliwo&i.
Trudno jest więc zrozumieć dlaczego
do tej pory o tym nie pomyślano, albo

jeśli się o tym tnyśli to tak powoli.
Rzecz jest pilna, interes dla inwestora

nie najgorszy, dla boksu rozwiąże laka

hala problem zasadniczy (i dla Innych

sportów może też),' a widzom zaoszczę-

dzi niebylejakićh cierpień. Cierpień • w

imię boksu, w imię sportu. Ale po co?

Sądzimy więc, że ostatnie nader bo-

lesne doświadczenia zmobilizuję grono

energicznych, rzutkich ludzi dobrej wo-

li, którzy w imię stołecznego sportu we-

zmą c-ię do dzieła. O ile wiemy, rzecz

jest zupełnie możliwa do zrealizowania,

kredyty eię znajdę — więe tylko cho-

dzi, aby całość szybko zorganizować, by
nie za. duio obradować —• a robić i bu-

dować. . (Sg),

Program piłbai&y łącznych. Szereg spot-
kań z ligowymi zespołami koszykówki
projektuje Częstochowski OZPR. Wysłane
jui zostały propozycje do AZS Warsza-

wa, Wisły krakowskiej. Warty — Poznań,
YMCA — tódż oraz YMCA — Gdańsk.

Do treningowej grupy reprezentacyjnej
kapitan związkowy wyznaczył następują-
cych zawodników: Jabłońskiego, Szmekia,
Piegę I i II, Gordona, Zajęckiego, Woj-
tasika I Zabłockiego (CKS) Sokołowskie-

go, Roguskiego I Szczęsnego (Victoriaj,
Gajczyka I Sciebiora (Lot Konopiska;

.0rai .. Malika (Legion).,
' Optóę?, cpotkań z. j!g.owcamj._ regręzert»

tacja Częstochowy rozegrać ma mecze

międzyokręgowe z Kielcami i śląskiem.

Boks dociera na prowincję. Boks ża-

Po dwóch sukcesach w Krakowie ping-
pongiści czeskiego klubu Victorla 2iżkov

udali się na śląsk, gdzie w pierwszy l

drugi dzień świąt rozog.- ali dwa spotka-
nia w Siemianowicach z Siemianowiczan-

ką I zespołem' Kopalni Polskiej (drużyno-
wy mistrz Polski).

W plerwszyrs spotkaniu zwyciężyła
„Siemianowiczanka" 5:4. Wyniki poszcze-

gólnych spotkań: Kawczyk — Hermanek

2:0 (21:16, 21:14), Robok — Augustyn 2:0

(21:14, 21:17), Piochaczek — Slechta 1:2

(21:1?, 17:21, 17:21), Kawczyk — Augustyn
2:1 (21:8, 7:21, 21:17), Piechaczek — Hsr-
manek 1:2 (20:22. 21:1«, 12:21). Robok —

Slechta 2:0 (21:9, 21:16), Piechaczek —

Augustyn 2:0 (21:10, 27:25), Robok — Her-

manek 0:2 (15:2!, 15:21).

W drugim meczu Czesi przegrali z dru-

żyną kopalni „Pciska" 3:6. Wyniki spot-
kań: Otręba — Slechta 1:2 (18:21, 21:18,
18:21), Furman — Augustyn 1:2 (14:21,
21:17, 17:21), Widera — Hormanek 2:J

(21:11. 17:21, 21:18), Furman — Slechto 2:1

(20:22, 21:16, }«:wj, widera — Augustyn
2:0 (21:15, 21:16), Furman — Hermanak 2:0

(21:18, 21:18), Widera
_

Slechta 2:1 (9:21,
24:22, 21:14), Otręba — Augustyn 2:1

(21:25, 21:16, 21:14), sikora - Hormanek
0:2 (16:21, 12:21).

Z drużyny „Siemianowiczanka" najleplo)
wypadł Kawczyk, : druż. kop. „Polska"
Widera; obaj wygrali po trzy spotkania.

Z kolei Czesi przyjechali do Warszawy,
gdzło w Nowy Rok rozegrali .potkanlo z

Loala, wyorywająs 5:4.

Wyniki: Augustyn — Olszowski 2:1, Har-

manek — Pęczkowski 2:1, Slechta — Gaj
1:2, Augustyn — Pęezkowskł 2:1, Horma-

nek — Gaj 1:2, Slóchia — Olszowski 1:2,
Augustyn — Gaj 1:2, Kermanak •— Olszow-

ski 0:2, Slechta — Pęezkowskł 2:1.

W I! II

LONDYN (Obsl. wl.). W kołach

pingpongistów angielskich powstało du-

żo niezadowolenie w zwięzku z wyzna-

creniem do reprezentacji państwowej
Barny i Bergmana. Obaj ci gracze zosta-

li ostatnio naturalizowani i aby wzmoc-

nić team państwowy na mistrzostwa

świata, zaezynajęce się i lutego w Wem-

blcy, komitet selekcyjny powołał ' ich

do reprezentacji, zmnicjszujgc tym *a-

mym liczbę rodowitych Anglików do

trzech.

Cnfść prusy zajęła również niepray-

cliylne stunowislio, podkrcitlujgc, ie

obuj ci zawodnicy, jako dawni reprezen-

tanci Węgier i Polski, występowali już

niejednokrotnie, przeciwko Anglii w licz

nycli turniejach.

Wchodzimy W rok olimpijski. Trudno

jest w tej chwili ocenić, czy mamy szan

53 na zajęcie honorowego miejsca w po-

szczególnych gałęziach aportu. Dobrze

jednak będzie, jeśli przypomnimy Czy-
telnikom tych wszystkich, którzy ogrom

nym wysiłkiem, rił% woli i pracę' nad

sobą wywalczyli dla Polaki złote, srebr-

ne i brązowe medale olimpijskie.

ZŁOTE MEDALE

1928 Amsterdam — Konopacka dysk

39,62 ra.

1932 Los Angeloa — Walasiewiczów-

na100m—11,9sek.
1932 Los Angelas—Kusocińeki 10.000

m — 30:11,4 min.

SREBRNE MEDALE

1924 Paryż — Lange, Łazarski, Stan-

kiewicz, Szymczyk—kolarski bieg 4 km.

1928 Amsterdam — Antoniewicz, Ciso-

wski, Szosland — konkurs skoków (hip-
pika).

1932 Los Angelos —• Braiin, Ślązak,'
Skolimowski — dwójka ze sternikiem.

1936 Berlin — Walnsiewiczówna 100'

M — 11,7 Bek.

1936 Berlin—Wajsówna dysk—46,22.
1936 Berlin — Kawecki, Kulesza, Roj

cewicz szampionat konia (hippika).

BRĄZOWE MEDALE

1924 Paryż _
Królikiewicz kttnkura

skoków (hijłjnka).

1928 Amsterdam—Antoniewicz, Róni

mel, Trenkwald szampionat konia (hip.

kowski, Jankowski, Ormanowski, Dre-

wek czwórka ze' sternikiem.

1928 Amsterdam — Friedrich, Lasko-

wski, Małecki, Papce, Segda, Zabiclski

drużynowa szabla.

1932 Los Angelos — Wajsówna dysk

38,74 m.

1932 Los Angelas — Budziński, Miko-

łajczyk dwójka bez sternika.

1932 Loa Angelos — Braun, Kobyliń-

ski, Ślązak, Urban, Skolimowski r czwór-

ka zo sternikiem.

1932 Loa Angelos —"Dobrowolski,
Friedrich, Nycz, Papee, ' Segda, Suski,
izaibla drużynowa.

193<i Berlin — Kwaśniewska oszczep

41,80 m.

1936 Berlin — Yerey, Ustupski dwój-
ka podwójna. "

1936 Berlin — Karaś karabin małoka-

librowy.

czynu docierać takżo do małych miej-
scowości Okręgu Częstochowskiego. O-

statnlo utworzone zostały sekcje pię-
ściarskie przy RKS Blachownia oraz: ZWM

Zryw v/ Kamienicy Polskiej; ten ostatni

klub przystępuje nawet do przebudowy
starej hsli włókienniczej na halę bok- ,

serską.

Piąśctefse Gędanii nadesłali dó CKS-u

list proponujący przyjazd do Często-
chowy w styczniu br.

Sekcja narciarska HKS !nbr liczy po-

. n ad 3QQ cziónków, ,,z których „kaWy jf»o- .

sięda nafty.

Trenerem grupy reprezentacyjnej w ko-

szykówce i siatkówce jest Stanisław Pie-

ga.

Prawdnlwę rowelaejj; są Juniorzy Pol-

skiej YMCA,- którzy wykazując świetny
styl gry pokonali w tenisia stołowym o

wiele starszych od siebie juniorów OM

TUR-u 6:3 i 7:2. i,

Komisja PZPN w składzie pp.: Filipkie-
wicz i mjr Sznajder zawitała do Często-
chowy d!a zbadania sprawy unieważ-

nionego przez Cz. OZPN meczu mistrzow-

skiego Czarni — Legion, co stało się
przyczynę sp"oru pomiędzy zarządem i W5

i D. Cz. OZPN, a Wydziałem Sędziow-
skim. Ostateczną decyzję wyda PZPN.

Łyżwiarze radzieccy pilnie trenuję w

Gorkim. Na- zawodach, jakie przeprowa-

dzono w tej rnlejscowoSci Kudracaw u-

Gtar.owll nowy. radziecki' rekord na 500. m

w czasie <13,9 sale. Z dalszych wyników
notujemy: Akijews 500 m w czasie 50.7. s .,

1500 m męiczyżn: Prosin' 2:31.9 min. ,1 ,500
m koibtót: Koltevnlkowa 2:54.3° min, 3000 m

mężczyzn: Plskaraw 5:18.9 min.

NOWY JORK. (Obsł. wł.) Joe Louis is będzie chciał się nią opiekować, tym.

ma nowe kłopoty. Tym razem cziirae- bnrdziej, żo sum jest żonaty, a przi-.pro-

pika)
1928 Amsterdam Birkholc, Broni-

Triumfy Szwedów
W

Szwedzka para tenisistów: Borgelln i
Jcnansion sumlennla przygotowują się

0łe 3orocznego sazonu, chcJjc .widocznie

„odegrać się" w tym roku na Ciacho-

Słowacji.
Po dłuższym pobycie Johansaono w A-

moryco na' joiienl ub. roku - teraz obaj
ci czołowi graczo 'wyruszyli na dłułszo
lournoo do Indii.

Pierwszy występ udał się. Mimo naj-
sllnlajszoj lokalnej konkuroncjl w vWolklm

łurnloju w Kalkucie Borgelln wygmł f|.
n,f 8, "0la (po clęlkloj 5-cio solowej
walce z Mlsfo), wraz z Joliontsonom de-

bla. wreszcie Johonsoon z miejscowo
partnerkę wygrał finał mlksła.

mu mistrzowi ówiata nie zagraża pięść

przeciwuika, lecz czarny wapólsiciitek,

kapelan armii amerykańskiej, pastor

Matthew Faulkner.

,

' Czarny pastor nie zamierza asukuć

sprawiedliwości na ringu, lecz zaskarżył
Louioa «ło eędu,' zarzucajęc, że uwiódł

wadzenie rozwodu kosztowałoby go o-

groniną sumę. (gte)

DO CZECHOSŁOWACJI

KATOWICE (Tel. wł.). W dnL-.tJ. 1S
— 18 stycznia w Pradze odlifdę sig mig.

"dzynarodowe mistrzostwa Cs- .prhoslowa-
-. . EJ I V/ tenisie stołowym. PZTS otrzymał

mu tonę, a jego samego wpgd&ił w cho .'zaproszenie od Czechosłowarkiego Zwia-

robg nenvowa. j Ping-pongowego, do wysłania na po

Faulkner przyjechał 11 grudnia na ) wyżssie r.awody pięciu zawodników poł-

urlop do domu; nie zastał jednak ao-1 sfcicli. PZTS propozycję przyjął, a sta-

ny, która na kilka godzin przed, jego i ranią o usyskanie paszportov/, jak sip

przybyciem spotkała ość a mistrzem j dowiadujemy, na najlepszej drodze,
świata i według slfiirgi rożwod(iv/ej, B.pp-: SkJad osobowy drużyny polskiej ustało-

dzila z tum całg noc, bawigc sig w cóż- j "y zostanie w tych dniach. Przepuszczał
nych lokalach, przycxym essereg lud/i ni °. 'do Pragi wyjedzie 2 ping-pongi-
inoże zaświadczyć, że ich wzajemny sio. j

stów
warszawskich, 2 śląskicli i 1 z Kra-

euttefc przekraczał daleko WBzelkdó ra-! o.)

my przyzwoitoici. I M E'CTE~TM

Po powrocie z «abawy Carroll Faulk- W SZWECJI I FINLANDII

ner oiwiadczyła mężowi, żo jui go nio

kocha i że znalazła kogofi, kto może

dać jej więcej pieniędzy, stfojów i ra-

doici życia..Lekkomyślna sympatia Jj0IJ.

* zasadniczo zgodził sip na mcczo

wyjazdowo do Sawecjli a później do

Finlnmlii, któro' majg ftig odbyć w pu-

isa porzuciła meża i dwoje małych [2^ 1 ,Btc 8®VZwl,Zek :'r^

ci, -le nie wiadomo jak długo Joe Lo^ ktf ^«n.en, caym.• tfr^
H

jot L.OU- |kod przeciwko tym spotkaniom.



PRZEGLĄD SPORTOWY Str. S

OS konkursu SpOltOWCgO
1.250.000 złotych rozdano jako nagrody

Z początkiem roku chcemy dać

S2ym czytelnikom szereg informacji,
dotyczących Konkursu „Zgadnij kto

wygra" i dlatego zwróciliśmy się do

jednego z organizatorów s prośbą, by
udr'-'' 1

-cm informacji.

— Zaczęliśmy konkurs w najbar-
dziej nieprzychylnych warunkach —

powiada nasz informator. Koniec se-

zonu, brak zawodów piłkarskich,
mniejsze zainteresowanie się zawoda

mi sportowymi, które następuje zaw-

sze w zimie — to pierwsze aasze

trudności.

— Cieszymy się jednak, że organi-
zacja Konkursu następuje w mart-

wym sezonie, gdyż wyjdziemy z goto-

wą i dobrą organizacją na sezon wio-

senny.

— Wiem, że jest wielu malkonten

łów i krytyków, lecz nikt z nich nie

zdaje sobie sprawy, jak trudna jest
organizacja konkursu, ile wymaga je-
szcze pracy i doświadczeń, by była
doskonała.

— Kiedy zwiedzałem biura totali-

zatora sportowego zagranicą, wszys-

cy doświadczeni kierownicy tych
biur uprzedzali mnie, że pierwszy
rok należy poświęcić na zmontowa-

nie organizacji oraz na przystosowa-
nie do miejscowych warunków.

•— My to teraz najlepiej odczuwa-

my. Chyba wszyscy wiedzą, że nie-

zawsze można obliczyć, kiedy nadej-
dzie przesyłka pocztowa, kiedy otrzy
ma się połączenie telefoniczne, a prze

cież dobra organizacja konkursu w

dużsj mierze zależna jest od —

po-

®łty.

— Mimo wielu trudności, których
nie chcę wyliczać, gdyż każdy z czy-

telników zastanowiwszy się nad or-

ganizacją Konkursu, sam je odkryje,
zdołaliśmy od chwili otrzymania ze-

zwolenia od władz, w ciągu dwóch

tygodni uruchomić konkurs, zaś w

ciągu czterech tygodni' pokryliśmy
całą Polskę siecią kolektur, przyjmu-
jących kupony. Dotychczas w dwu-

dziestu sześciu miastach Polski jest
juś czierdzieści osiem, kolektur-

PrzysSąpiliśmy również do wydania
drukiem regulaminu, by każdy z u-

czcstników wiedział najdokładniej, ja
kie są jego prawa i obowiązki.

— Zapewne zainteresują Czytelni-
ków „Przeglądu" również i obroty
Konkursu. Co tydzień podawaliśmy
je prasie, jednak mogę obecnie podać
Panu ogólne cyfry z ośmiu kuponów,
tj ze wszystkich, które w ciągu tego

roku-zostały opublikowane i roze-

grane:

Ogólny wpływ 2.800.000 zł.

— Z tej cyfry 40 proc., tj. 1.120.000

zł wypłacono nagród, dalsze 40 proc.,

ti — 1.120.Ó00 zł wpłynęło do kasy
P. K . Ol. na fundusz olimpijski.

30 proc., tj. 280.000 zł pochłonęły
wydatki administracyjne, jak organi-
zacja biura, poczta itp., dalsze 10

proc., tj. 280.000 zł otrzymały kolek-

tury za swoją ciężką pracę przy przyj
mowaniu kuponów, oraz zgłoszeń wy-

granej .

— Cyfry, które podaję, są zaokrą-
glone. Faktem jest, że grzekroćzyliś-
my już jeden milion zysków na fun-

dusz olimpijski.
— Nasze plany na przyszłość?
— Tak, jak uprzedzano mnie w

Sztokholmie i w Helsinkach, nie wol-

no umieszczać w kuponie zawodów,
w których nie ma remisów, gdyż wów

czas nagrody spadają do minimum i

konkurs przestaje być atrakcyjny.
Nie skorzystaliśmy z ostrzeżenia,
gdyż nie mieliśmy możności umieścić

innych zawodów w kuponie, a chcie-

libyśmy by konkurs bez przerwy

przynosił dochód Funduszowi Olim-

pijskiemu. Dlatego też najbliższe ku-

pony będą zawierać więcej- spotkań
piłkarskich, a tyto samym odgadnię-
cie kuponu będzie trudniejsze.

— Pragniemy odroczyć publikowa-
nie nagród do poniedziałku, tzn. do-

piero po siedmiu dniach od dnia od-

bytych zawodów.

gdyż zgłoszenia o nagrody wpływają
z wielkim opóźnieniem —

a przecież
ilość zgłoszeń trafnych decyduje o

wysokości nagrody.
— Pragniemy usprawnić doręczanie

nagród. Dotychczasowe doświadcze-

nia wykazały, że nagrody były do-

piero w ciągu trzech tygodni dorę-
czone. Dzięki opracowanemu regula-
minowi każdy biorący udział w kon-

. kursie będzie świadom, jak komisja
konkursu postąpi, w razie nieodbycia
się zawodów, względnie o ile zaistnie

je walkower.
— Pragnę jednakowoż podkreślić

również, że wiemy, jakie są błędy
organizacyjne konkursu, że przepra-

szamy wszystkich tych, którzy narze-

kają na jego organizację, lecz oświad-

czam, że doświadczenia zebrane w

ciągu dwóch miesięcy przyczynią się
bardzo do tego, by w pełnym sezonie

organizacja stanęła na wysokości za-

dania.

W końcu chciałbym w imieniu Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego na tej
drodze podziękować za zasilenie Fun

duszu Olimpijskiego wszystkim biorą-
cym udział oraz prasie, która pomo-

gła nam w organizacji Konkursu.

Ostatnie wieści z St. Moritz
Amerykanie na skoczni I slalomie

(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA).

BERN, 30.XII

święta Bożego Narodzenia upły
nęły pod znakiem pierwszych za-

wodów drużyn olimpijskich w Da-

vos i St. Moritz. Udział wzięli
Włosi, Amerykanie i gospodarze.
Szczególne zainteresowanie wzbu-

dził występ ekipy amerykańskiej,
która w tej konkurencji sportów
zimowych jest wielką zagadką.

Po jej pierwszym występie przy

puszczać już dzisiaj należy, że

Amerykanie groźni być mogą je-
dynie w skokach. Ich zawodnik

Gordon Wren uzyskał najlepszy
wynik dnia, skacząc 65,5 m, lecz

Koszykarze złożyli olimpijskie ślubowanie
Tegoroczne przygotowania pod znakiem Londynu

W Akademii WF na Bielanach od-

było się w niedzielę ślubowanie olim-

pijskie koszykarzy. Wbrew nagmin-
nie niestety panującej u nas niepunk-
tualności, uroczystość rozpoczęła się
dla odmiany dwie minuty przed wy-

znaczonym terminem (!), a że trwała

Jest to koniecznć, razem ledwie 5 minut, kto liczył na

eistow
przed wyjazdem do Czechosłowacji

KRAKÓW 4.1. (Tel. w!.) . Wista kombi-

nowana.
— Cracovia kombinowana 7:6

(3:1, 3:3, 1:2). Plan wyjazdu olimpijskiej
drużyny hokejowej już w dniu 31 grud-
nia do Morawskiej Ostrawy nie udał się
to. też w piątek dn. 2 stycznia br. roze-

grany został w Krakowie pierwszy w tym
sezonie mecz hokejowy między kombino-

wanymi drużynami Cracovi! i Wisły z u-

dzialem 11 olimpijczyków. Skład drużyn
był następujący:

Cracovia: Maciejko,' Kasprzycki, Roch

Kowalski, Więcek; pierwszy atak — Mar-

chewczyk, Burda, Lewacki (KTH), drugi |
atak: Popiel, Starzewski (ŁKS), Kopczyń-
ski II. i

Wisła: Bieniek, Peter, Sokołowski; pierw
szy atak — inż. Jasiński, Skarżyński (Sie-
mianowiczanka), Bromer (Siemianow.); dru-

gi atak: — Cisowski, Dziubiński, Piekarz.

Cracovia grela bez - Wołkowskiego, Wi-

sła bez Palusa, który zgłosił wystąpienie
z tego klubu.

Zawody, które przyniosły nieznaczna

9JV

KRAKÓW 4.1 . (Tel. wl.) . Poniedziałkowe

zawody zapaśnicze pomiądzy CAK z Vino-

hrady Praha a RKS Legia Kraków wywo-

łały duże zainteresowanie. Z ciekawością
oczekiwane jest spotkanie w wadze pół-
średniej pomiądzy Czechem Lundacem a

Grossem (Legia). Będzie to rewanżowa

walka. W meczu Polska — Czechosłowa-

cja przed dwoma tygodniami Lundac zwy-

ciężył Grossa nieznacznie tylko na punk-
ty-

Drugą imprezą międzynarodową w nad-

chodzącym tygodniu b^dzio trójmscz ping
pongowy, 9 — 11 bm. pomiądzy Zeleznl-

cary Morawska Ostrawa — Cracovia Kra-

ków, w spotkaniach indywidualnych i dru-

żynowych.

SPORTOWCOM POLSKI
o

jako stałym swym klientom

osiągnięcia pomyślnych wyników
w roku

1948

U

życzy:

Zarząd Restauracji

HALKA
Łódź, ul. Moniuszki 1.

II

zwycięstwo kombinowanej WiSle 7.6 (3:1,
3:3, 1:2), rozegrane zostały w fatalnych
warunkach atmosferycznych. Przez całą
pierwszą tercję padał deszcz, a tompe-
ratura 0 stopni na początku zawodów,
podniosła się do plus 4, gdy mecz do-

biegał końca. W tych okolicżhościach

przegląd olimpijcz^jsów wypadł blado,
poza obfitym plonem bramek. Rzucała

się jedynie w oczy dobra kondycja
wszystkich bez wyjąku „obozowiczów",
którzy bez zmęczenia, grając w bardzo

ciężkich warunkach, przetrzymali wszyst-
kie trzy tercje. Szczególnie dobrą formę
wykazali: Inż. Jasiński, Skarżyński, Roch

Kowalski, Bromer i Starzewski.

Dwie bramki dla Wisły, padły z samo-

bójczych strzałów obrony Cracovii (Ka-
sprzycki). Po jednej bramco zdobyli z

dalekich strzałów ?brońcy — Kowalski I

"Sokołowski, •'dalsze bramki d!a Cracovil

uzyskali: Lewacki, - Starzewski, Kopczyń-
ski I Więcek. Dla Wisły gros bramek

strzelili: Skarżyński i Basiński.

Cracovia mlala w ostatniej minucie szan

sg zdobycia wyrównującej bramki, strzał

Lewackicgo odbił się jednak od słupka
bramkowego.

Sędziowaii: Michalik i mgr Przewięda.
Widzów 4 tys. *

Po zawodach kapitan zwiqikowy P7HL,
dr Ka:pr:ak, ustalii ostatecznie skład

drużyny, wyjeżdżającej w niedzielę wie-

czorom z Katowic na dwutygodniowe
tourneo po czeskich sztucznych lodowi-

skach (Pioć da sześciu spotkań). W Mo-

rawskiej Ostrawie, Brnie, Pardubicach,
Bratislawie, Piiznie, względnie Budzisjo-
wicach. Przedstawia sis on następująco:
bramkarze — (2) Maciejko, Przeździecki;

(?) obrona. (4) Karprzycki, Roch Kowal-

ski, Csorich, Bromer; napastnicy (11): Mar-

chcwcizyk, Burda, mgr Wiącek, Palus,
Skarżyński, Gansinioc, Ziajo, inż. Jasiń-

ski, Lewacki, Kolasa, Ginter (wzgl. Do-

lecki). Z drużyną wyjechali: ppłk. Czar-

nik — kpt. związkowy PZHL, dr Zbigniew
Kasprzak i ^vicoprezos PZHL — Włady-
sław Michalik. Razem 20 osób.

Delcgalem Polski na. Olimpijski Kon-

gres Hokejowy będzie wiceprezes PZHL

red. Zygmunt Chruściński.

niepunktualność organizatorów i przy

szedł kilka minut po godz. 14,30, spóź
nił się, jak to spotkało m. inn. jedne-
go z delegatów.

PUWF i PW reprezentował Z. Na-

wrocki, Związek Związków Sporto-
wych i PKOlimp. — płk. Mirzyński,
Licznie, jak przystało na gospodarzy,
zjawili się członkowie zarządu PZPR

z prezesem Z. Nowakiem na czele.

Po raporcie, jaki złożył płk. Mi-

rzyński emu trener Pachla, płk. Mirzyń
ski odczytał tekst przysięgi, który
powtarzali członkowie grupy olimpij-
skiej. Tekst ten w nowym „wydaniu"
brzmi:

„Świadomi obowiązków naszych
jako Polaków i sportowców, ślubu-

jemy poświęcić się najrzętelniej
przygotowaniom do tegorocznych
Igrzysk Olimpijskich i w pracy nad

duchowym i fizycznym rozwojem
swoim nie ustawać, aby móc godnie
reprezentować sport polski".
W porównaniu z 'poprzednim tek-

stem przysięgi,'zasadnicza różnica po

lega na zmianie słowa „całkowicie"
na „najrzetelniej", co jest logiczne i

uzasadnione.

Przysięgę złożyło 22 koszykarzy,
którzy brali udział w 8-dniowym obo-

,zie. unifikacyjnym,-Są t,o: Do\ygwd, Ży
liński, Barszczewski, Maleszewski, U- .

latowski (YMCA — Łódź), Jaźnicki

Bartosiewicz (AZS — Warszawa), Du

da, Kozłowski, Dybowicz (Znicz —

Pruszków), Urbanowicz, Ruszkiewicz

(Warta — Poznań), Kolaśniewski,'
Grzechowiak, Jarczyriski (KKS — Po

znań), ICowalówka (Wisła — Kraków),
Kozdrój, Ciupryk (AZS — Kraków),
Markowski, Lelonkiewicz i Pawlak

(YMCA — Gdańsk).

naszą reprezentację przed wojną, na

mistrzostwa Europy w Kownie, zada-

łem więc mu pytanie, jaki poziom
przedstawiała nasza przedwojenna re-

prezentacja w porównaniu z obecną
ekstraklasą?

— Poziom obecny jest znacznie

wyższy w porównaniu z r. 1939. Po-

za tym wzrosła ilość klasowych gra'
czy. W. 1939 r. mieliśmy ledwie 7 —

8 koszykarzy na wysokim poziomie
technicznym, dzisiaj mamy 15 — 16

na równym poziomie, łatwiej więc bę-
dzie z takiego grona wyznaczyć re

prezentację Polski.

Równocześnie z obozem koszyka-
rzy odbył się kurs unifikacyjny dla

instruktorów z udziałem 21 osób, w

tym siedmiu pań,

PLANY KOSZYKARZY

Usta klncylikoeyjna tenisistów czeskich

zawiera na pięć pierwszych nazwisk

trzech czołowych hokoistów. Są nimi:

Drobny, Cornlk i Zabrodsky.

Kanadyjski Zwlqiok Piłki Nolnej posts- .

nowil, celem spopularyzowania sportu

futbolowego, organizować w porozumie-
niu ze Związkiem St. Zjednoczonych i

Meksyku stale spotkania międzypaństwo-
we.

Olimpijski Komitet Pakistanu został ofi-

cjalnie przyjęty jako człone'; Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego.

CEL I WYNIKI OBOZU

Trenerami naszych koszykarzy byli
Kłyszejko i Pachla.

— Celem obozu — oświadczył nam

p. Kłyszejko — było ujednostajnienie
sposobów ataku i obrony przyszłej
drużyny reprezentacyjnej. Było to ko

nieczne z uwagi na to, że w naszych
drużynach klubowych stosuje się róż-

ne sposoby gry. Obóz' trwał krótko,
bo ledwie 8 dni, ze względu na trud-

ności urlopowe graczy oraz ich udział

w rozgrywkach ligowych, nie mniej je
dnak okres ten pozwolił naszym ko-

szykarzom na zapoznanie się z je-
dnolitym sposobem' gry, jaki musi ce

s

chować drużynę reprezentacyjną.
— Treningi odbywały się 3 — 4 go-

dzin dziennie, a wynik pracy jest za-

dawalający, Wszyscy uczestnicy obo-

zu reprezentują wysoką technikę, sła-

biej natomiast jest z taktyką, co tło-

maczy się tym, żc nie we wszystkich
klubach są trenerzy lub instruktorzy.

Trener Kłyszejko przygotowywał

O planach koszykarzy na
' bieżący

sezon poinformował nas prezes PZPR,
Z. Nowak: ^

— Pracujemy oczywiście pod zna-

kiełn olimpiady. Poddamy się sami eg-

zaminowi j wówczas zdecydujemy,
czy koszykarze nasi wezmą udział • w

igrzyskach. Głównym, sprawdzianem
formy graczy będą kontakty. między-
narodowe. W marcu rozegramy-mecz

z Czechosłowacją, którego wynik po-

zwoli1 nam wyCTą^nąć'
1
piei

:

wtó'ć1 "wŁiió-

ski: —- V

4 kwietnia rozegramy w Helsinkach

mecz z Finlandią. Nadto' projektuje-
my na miesiąc przed olimpiadą udział

w turnieju w Amsterdamie, w któ-

rym wezmą udział najsilniejsze pań-
stwa: Belgia, Czechosłowacja, Węgry
i Francja. Wszystkie te mecze będą
dla nas dostatecznym sprawdzianem,
czy będziemy mogli jechać do Lon-

dynu.
T- Na zakończenie muszę dodać —

mówi prezes Nowak — że poza kon-

taktem międzynarodowym, rozgrywki
ligowe są również przygotowaniem
naszych koszykarzy do olimpiady.

w trzecim skoku zepsuł klasyfi-
kację i z tego powodu znalazł się
na trzecim miejscu.

Włosi naogóf jeszcze nie w. for-

mie, skoczek ich Aldo Trivella za

jął dopiero 9 miejsce.
Triumfowali gospodarze, widać

u nich solidną zaprawę i przygo-

towanie. szczególnie Andres Dra-

scher i Fritz Tchannen.

Po tych pierwszych wynikach
śmiało można twierdzić, że w koń

kurencji tej zwycięstwo odniosą
państwa skandynawskie. Marze-

niem gospodarzy jest, by uplaso-
wać się poza nimi,

WyAiki: 1) Drascher (S) 332,4
pkt. (61,5, 60, 62,5 m), 2) Tchan-

nen (S) 330,9 pkt. (59,5, 62, 62,5
m), 3) Gordon Wreń (Ameryka)
330.7 pkt. (63, 63, 64 m), 4) Klop
fenstein (S) (63, 63, 63,5 m), 5)
Charles Blum (S) 321 pkt. (61,5,
59,5, 63,5 m), 6) Stumpf (S) 320

pkt. (58, 57, 58,5 irt), 7) Hans Zu-

bringen (S) 318 pkt. (56, 56,5,
61,5 m), 8) Georg Keller (S)
308.8 pkt. (58, 57, 59 m), 9) Aldo

Trivella (Włochy) 308,5 p. (59,
58, 55 m), 10) Piero Penacćhio

(Włochy) 307,4 pkt. (59, 56,
56,5 m).

W dniu następnym w Davos

odbył się slalom z udziałem Ame-

rykanów. Tutaj żadnych niespo-
dzianek nie było. Najlepszy za-

wodnik Amerykański Kobert Blatt

zajął trzecie miejsce w czasie 4,6
sek. za zwycięzcą.

Trasa zjazdu wynosiła 150 m

przy 29 bramkach. Z powodu od-

wilży zjazd był bardzo ciężki. Bez

konkurencyjny okazał się Edi Ro-

minger, który już obecnie znaj-
duje się w wielkiej formie*.

Wyniki: 1) Ecń Romirger (S*
78,5 sek., 2) Paul Valar (S) 79,6
sek., 3) Robert Blatt (Ameryka)
83,1 sek., 4) Hans Steebaerts (S)
84 sek., 5) Jack Reddish (Ame-
ryka) 85 sek., 6) Cuno Kiinzli (S)
36,7 sek.

Na lodowisku zademonstrowa-

ła mistrzyni świata Barbara-Ann

Scott swój program, towarzyszyła
jej 'fca jgrdźaiejsża - tywalKaOSme-
-rykańkia- Gretchein ••Merrifc^

„Przedwojenni"

meczu

Łódź — Warszawa
Kraków zwrócił 9ię do WOZB z propo-

zycją rozegrania <v dniu 2? stycznia spot-
kania bokserskiego Warszawa — Kroków

w Krakowia. WOZB jeszcze nie udzielił

definitywnej odpowiedzi. Dojścia spot-
kania do skutku uzależnione jest od

uzgodnienia pewnych terminów.

Łudi — Warszawa, mecz bokserski, bą<-
dzlo się rozgrywał w dniu 25 stycznia w

Łodzi przy udziale równiej; przodwojen-
jiych zawodników, bowiem ŁOZB nlo zgo-

dził się, aby w spotkaniu brali udzial

jedynie bokserzy, którzy nigdy u przed
wojna nie reprezentowali barw polskich,
czy teł barw swego miasta.

Co zrobił
Loł — Konopiska...

CZĘSTOCHOWA, 4.1 (Tel. wl). W

mistrzostwach koszykówki częstochow-
skiego okręgu Lot — Konopista spra-

wi! olbrzymią niespodziankę, wygrywa-

JQC z dotychczasowym mistrzem CKS-ein

39:29. Lot-Konopista uzyskał zwycię-
stwo dopiero po przedłużeniu, gdyż w

normalnym czasie wynik brzmiał 23:23.

W towarzyskim spotkaniu Zryw-Kamie-
nica Polska pokonał Polskę YMCA

32:24 (18:2),
W mistrzostwach siatkówki; Victoria

— Legion 2:0, Lot-Konopista — CKS

2:0, ?ryw (Kamienica Polska) —„Skra
2:1, HKS II — Stradom 2:0, Polska

YMCA — HKS I 2:1, WKS Orzeł —

Dom Kultury Raków 2:1.

*9M nntgu

PRAGA 4.1. (Tel. wl.) . W poniedziałek
dnia 5 stycznia 'odbędzie ' sie Pradze

międzymiastowe spotkania • (bokserskie
Praga — Rzym. Nastcjpny męcz stoczq
Włosi w Pardubicach z reprezentacją te-

go miasta w dni.u 7 stycznia.
.PR AGA 4.1.: (Teł. wl.j . Plik'a>ze ;drużyny

Bratlslavy rozegrali swój' plerwszf' mecż

na tournee po Turcji, ulegając klubowi

Besiktas 0:1 (0:0).

Teddy Jarosz —

..Polska Pantero"
S, Ż CZTERECH bokserów pocho-|

A dzenia pilskiego zdobyło tytuł
mistrza świata w kategorii, średniej!
w Stanach Zjednoczonych. Mowa jest
o Stanisławie Keschelu (Kecelu), Ta-

deusEu Jaroszu, Henryku Pyłkows-kim
(Bebe Risco) i Za!e-Zalewskim.

Niniejszą pracę chcielibyśmy po-

święcić Tadeuszowi Jaroszowi, który
szczerze-czuł się Polakiem —

a przed
wojną odwiedzał Polskę, którą praw-

dziwie pokocha! i uważał ją za swą

drugą ojczyznę.

Z Tadeuszem Jaroszem spotkałem
się dwa razy w życiu. Po vaz pierw-
szy poznałem £o w 1937 r. vt Gdyni.
Przybył wówczas wraz ze swą matJtą
na „Batorym". Pamiętam, jak stał na

pokładzie — jak po raz pierwszy rzu-

cił okiem na ziemię polską, jak bar-

dzo zachwycony był Gdynią i mówił:

— Chciałbym mieszkać w tym mie-

ście. Tu widać rozmach, życie i tem-

po! Gdynia przypomina mi trochę A-

merykę, jednak jest tak bardzo pol-
ską.

Teddy Jarosz — to elegancki, przy-

stojny brunecik, może zbyt niski iak

na boksera wagi średniej. Tadeusz

miał myślące oczy, wszystko intsre-

sowało go bardzo w . naszym kcaju.
Przywiózł matkę do Polski; zarobił

tyle dolarów, że chciał bardzo zrobić

przyjemność swej najdroższej. Wie-

dział, że matka tęskniła za krajem,
że pozostawiła pod Jatosławem ro-

dzinę, którą chciała odwiedzić. Vi

więc pierwszego lepszego dnia zapa-

kował manatki, wsiadł na okręt i wraz

z matką przybył do Polski. Pojechał
w jarosławskie, później powrócił do

Warszawy, zwiedził stolicę. Pamię-
tam, że byliśmy w teatrze Polskim-

Teddy entuzjazmował się przedsta-
wieniem.

CHŁOPAK Z JAROSŁAWIA

Ale zacznijmy od początku. Rodzi-

ce Jarosza opuścili Polskę w 1904 r

Matka pochodziła z Hałuszyna, a oj-
ciec z Rozburzowa. Obie. te miejsco-
wości lsżą w powiecie Jarosławskim.

Babka ^Tadeusza mieszkała jeszcze do

czasów przedwojennych pod Jarosła-

wiem i właśnie ją odwiedziła mama

Jaroszowa. Liczną familię ma również

Jarosz w krakowskim.

Rodzina Jaroszów zawędrowała w

poszukiwaniu chleba aż pod Pittsburg.
Gdy Tadeusz miał 16 lat, umarł mu

ojciec. Wówczas zaczęło się dziać

niedobrze w rodzinie Jaroszów —

a

była to niebylejaka familia, bo to aż

sześciu synów — budrysów! Teddy
rozpoczął studia, ale trzeba było pra

cować i po roku nauki porzucił uczel-

nię. Zaczął pracę w jednej ze stalow-

ni, gdzie przez roV. zarobkował.

Do pięściarsiwa namówił Tadeusza

starszy brat Edward. On to był >cgo
pierwszym nauc7«ycirfem i trenerem.

. Eddie powtarzsł zawsze'

— Trzeba uderzyć, zanim zostało

się uderzonym („hit and don't get-

but"). '

Tej zasady trzymał się zawsze Ja-

TOSZ w czasie swej kariery pięściar-
skiej.

Tadeuszowi bardzo podobał się
boks. Poprostu „palił" się do pięściar
stwa i cały swój wolny czas poświę-
cał amatorskiemu boksowi.

— Były to moje najszczęśliwsze
czasy, wspominał Jarosz, no, ale cóż

było robić — zdo* wać medale i na-

grody było bardzo przyjemnie, ale

jeść to ich było za trudno; Trzeba

było pomyśleć o karierze zawodowej.
Zresztą, moim zdaniem, każdy zawo-

dowiec musi przejść przez amator-

stwo, które daje pięściarzowi bardzo

wiele. Nie wyobrażam sobie, aby mo

żna odrazu zostać profesjonalnym
bokserem,

Teddy zadebiutował na ringu, jako
zawodowiec w dniu 12 czerwca 1929
r. w walce z Ray Fouttsem, który
później został jego menażerem,

Powróćmy jeszcze na chwilę do

tych czasów, gdy Teddy stawiał

I pierwsze kroki na ringu. Młody chło-

pak nie miał zbyt miłego początku,
bo papa Jarosz, kióry jeszcze wów-

czas żył, nienawidził pięściarstwa.
Teddy pożyczył kiedyś rękawice bok

serskie i przyniósł do'domu. Ojciec
popatrzył na te rekwizyty jakimś
strasznym wzrokiem, nagle wybiegł z

mieszkania i za chwilę zjawił się z

siekierą w ręku. Sześciu braci "Jaro-

szów zadrżało. A ojciec • zaczął z pa-

sją rąbać rękawice! Kłopot z tymi mi

tinkami to był wielki, bo trzeba było
je oddać praw. IU właścicielowi, a

forsy -to w owe czasy hyłó jak na le-

karstwo.

Matka Jaroszów też nie byłą. by-
najmniej zachwycona, że wszyscy jej
synowie pałali zamiłowaniem do pięś
ciarstwa, bo trzeba jeszcze dodać, że

wówczas i młodszy brat Tadeusza —•

Wiktor również, tr.sknym okiem "pa-
trzał na ring. Mama Jaroszowa nig-
dy w życiu nie była nn meozu bok-

serskim i chłopcy nie mogli ją namó-

\wić, aby oglądała ich na ringu. Wresz

cie gdy Tadeusz zdobywał coraz więk
szą sławę, matka prosiła go, aby ria-

tychmiast po każdym . meczu telefo-

nował' do niej i zdawał dokładnie

sprawozdanie, jak mu się poszczę-

ściło.

MÓWIĆ PO POLSKU!

W 1929 r. Jarpsz stoczył jako za-

wodowiec 12 walk, z których wszyst-
kie wygrał, cztery spotkania roz-

strzygnął przez k. o, Już w tych cza-

sach Amerykanie zaczęli' reklamować

Jarosza, dając mu przezwisko „Pol-
skiej Pantery". Teddy zresztą na każ

dym kroku podkreślał swą.polskość,
a w domu rodzinnym braciom nie wol

BO było używać języka angielskiego.

Rok 1930 był dalszym pasmem zwy-

cięstw Jarosza, ale w owe czasy Ted-

dy nie walczył jeszffze z groźnymi ry;
walami. Jarosz nie przegrał ani jednej
walki, 4 mecze wygrał przez Ic, o,, ~

a 17 na punkty.

Dopiero w 1931 roku Jarosz zaczął
wypływać- na szerokie wody i na je-
go drodze stawali coraz niebezpiecz-
niejsi przeciwnicy, ale o walkach x

nimi pomówimy w następnym odoin-
ku K. Gryiewskl,
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Przez P Z N do umasowienia narciarstwa

WSZYSCY zdaje.iny sobie spra-

wę
'

z tego, że narciarstwo i

turystyka zimowa» zdobywają dzsiaj
niemal całe społeczeństwo. Jak wy-

gląda organizacją tego masowego ru-

chu sportowego, gdzie spoczywa jego
punkt ciężkości i dynamika, rokująca
jeszcze większy jego rozwój?

Polski 7A) ązek Narciarski powstał
ze skromnych początków, w r. 19!9,
łącząc najp erw kilka klubów z Kra-

kowa, Lwowa, Zakopanego i Bielska

z 500 zrzeszonymi narciarzami. W

dziesiątym roku istnienia P Z. N. o-

{>«imuje 59 klubów z 5.000 narciarzy,
awr,

narciarzy

a:owa i sportowa z tego czasu, szereg

imprez z zawodami F. I . S. na czele,
liczne wyjazdy zagranicę — nie da-

dzą się ująć w tych kilku wierszach.

Wojna przerwała i w dużej m'erze

Cele tegorocznego mezonu zimowego
niewspółmiernie. Mimo jednak trudno- szczegółowo opracowany. W Osrod-

ści dojazdowych, Kraków daje się po- ^u Przedolimpijskim w Zakopanem nasi

znać jako środowisko wybitnie narciar- najlep6j narciarze przygotowują się pod
skie. Cały szereg klubów krakowskich o kierunkiem dwóch krajowych sprcjali-

nieą zawsze prawic w całości składają dużych tradycjach, jak TTN, TK.N, „Wi 5tdw _
Orlewicza i Lipowskiego do O-

się z zawodników zakopiańskich. Obec- eła" i AZS, a z młodszych HKN rozwija I;mpia(]y zimowej. Na podstawie tych
uoważną działalność narciarska. Działa- WSZygtkich przygotowań można sig epo-

cze tych klubów stanowię trzon Zarżą- ł^j^ że pZJ«J spełni w najbliższym
du Gł. i Komisyj PZN. Zawodnicy Okrę

sezonie swoje zadanie i walnie przyczy-

gu krakowskiego windują si{? powoli do
^

się do poniesienia poziomu nąrciar-
wyższych klas. Ich szeregi zasilają po- J

^^

jego uma;owienia oraz wzmocnię-
ważnie zamieszkali tutaj zakopiańczycy.

^

kadr instruktorskich i zawodniczych.
CZEKAMY NA RESZTĘ j

już Okręgami, | : -
5

Jeśli chodzi o materiał zawodniczy, to

blisko S0 proc. I i II klasy zawodników

krajowych wywodzi się z tego Okręgu.
Ekipy reprezentacyjne na zawody zagra-

na, na wielką skalg zakrojona akcja
szkoleniowa PZN i PUWF i PW bazu-

je prawie wyłącznie na Okręgi Podha-

lańskim. W Zakopanem istnieje najwięk
śzy szkoleniowy Ośrodek Narciarek!, któ

ry dysoonując dobrym materiałem nau-

czycielskim, dostarcza instruktorów i

Olsztyńska hala zimowa
niedostępna dla zawodników miejscowych

Olsztyńska hala zimowa, baza opera-

cyjna ośrodka przygotowań olimpijskich
PZLA, uzyskała już nową bieżnię. Spre-
parowana według specjalnej recepty na-

wierzchnia bieżni umożliwi'racjonalny
trening i odda nieocenione usługi pod-
czas lutowych mistrzostw Polski w hali.

Prócz nowej bieżni hala zimowa otrzy
ma boiska koszykowe i siatkowe, przy

czym projektuje się ustawienie tablic

koszykowych lustrzanych, co umożliwi

doskonałą widoczność zwłaszcza gorą-

cych momentów pod ko6zemz każdego
miejsca widowni.

Pewnych przeróbek wymaga jeszcze
instalacja centralnego ogrzewania hali.

Dotkliwe zimno podczas ostatnich zimo

wych mistrzostw 3ało się, zawodnikom

szczególnie we ziiaki, wpływając ujem*
nie na Vyniki.

Oli-ztyńska hala zimowa służyć będzie
w pierwszym rzędzie „olimpijczykom**.
Nie mniej korzystać z niej będę i Miej-
scowi lekkoatleci, .ale za... opłatą, co wy

wołało duże rozgoryczenie wśród lekko-

atletów olsztyńskich. Ani MOZLA,' ani

kluby nie będą w Etanie wyasygnować
na zaprawę zimową swych zawodników

specjalnych funduszów. Jeśli Woj. T da

WF i PW nie znajdzie na to rady, lek-

koatleci osztyńscy staną się przysłowia-
nym szewcem, który bez butów chodzi.

Poza wymienionymi
wykazującymi wybitną działalność spor-

organizatorów narc. dla całej Polski.

Niemałą rolę w rozwoju Okręgu Podhal.
" 1939 - już 260 klubów i 26.000 grają wszechstronne tereny narc. kolej- tową isaneje większa przema, po której

Poważna akcja ^szkole- ki górskie i sprawna komunikacja do- d^ero zajmuje nuejsce Okręg Dofco-
- jezdowa. śląski. Jest tworem stosunkowo młodym ,

Drugie miejsce pod względem znaczę- i temu przypisać należy, jego małe na-

nia sportowego i organizacyjnego zajmu- razie znaczenie. Jednak osoba przewod-
je Okręg Śląsko - Dąbrowski (Katowi- niczącego, którym jest ppłk. Kasprzyk,
ce); Ośrodki narciarskie Górnego ^la- stary narciarz i działacz narciarski, po-

aHicestwiła' dorobek *P."z~ N .^do tego
' ska, jak Szczyrk i Wisła, jak również ca- zwala rokować temu Okręgowi dużą

stopnia, że w r. 1945 ludze, którym [ie tereny Beskidów Śląskich pozwalają przyszłość. Ruch narciarski na Ziemiacn

ten piękny i zdrowy sport leżał na

Cr^iewslfl

Iei rozmowy o boksie
na śs*ass& Warszawa - fP&znan

sercu, poprostu z gołymi rękoma roz-

poczęli pracę od podstaw, dochodząc
w dwa lata do tych samych nieusa!

wyników, co w latach przedwojen-
nych. Narciarstwo już z samego za-

łożenia iest sportem mas, toteż bez

trudu zdobyło sob e ono w wyzwolo-

nej Polsce prawo bytu, ba — nawet

prawo pierwszeństwa,

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Siedziba PZN. znajduje się w

Krakowie Tutaj m'eści się Zarząd
Główny z wicemin Wł Wolskim, ja-
ko prezesem oraz dr A Bonieckim,

jako urzędującym wiceprezesem na

czele. Tutaj działają poszczególne
Komisje P Z N., które podzieliły po-

między sieb
;
e rozległe agendy Związ-

ku Cały szereg tych komisyj, jak:
aportowa, wyszkoleniowa, turystycz-

na, lekarska i inne grupuje w sob;e

fachowców i ludzi nawskroś odda-

nych sprawom sportu narc Kapitan
sportowy —

p. Fr. Bujak — powoła-

ny zosta! ostatnio z Zakopanego Or-

gan zacja wewnętrzna P Z. N . uległa
w latach powojennych pewnyiń zmia-

nom których celem było usprawnie-
nie władzy wykonawczej wobec wzra

stających zadań umąsówienia narciar-

popularyzowanie białego sportu i Odzyskanych jest dopiero w stadium or-

na rozwinięcie się talentów zawodni- gamizacji.- Istnieją już ośrodki i kluby
czycii. Okręg Śl. -Dąbrowski dysponuje narciarskie we Wrocławiu, Jeleniej Gó-

liczna grupą zawodników I i II klasy, a rze, w Karpaczu i Szklarskiej Porębie,

niektórzy z nich rokują duże nadzieje na Należałoby sobie życzyć, aby działacze

orzyszłość. Większe kluby, to SNPTT tych ośrodków nie czekali na zasilenie

Bielsko, KN Szczyrk, SNPTT „Watra" materiałem zawodniczym i organizator-
— Cieszyn. Grupa działaczy tego Okrę- skim z zewnątrz, lecz by z miejsca sami

gu bierze czynny udział w pracach zabrali się dó pracy od podstaw.
PZN.

0
Inne Okręgi nie wykazują w powojen-

Na następnym miejscu umieścić należy nym okresie znaczniejszych działalności.

Okręg Krakowski. Posiada on dużo ma- Mówi się teraz dużo o narciarstwie ni-

teriału narciarsko - zawodniczego i masy zinnym, które na tych właśnie terenach

narciarzy • turystów. Gdyby nie fakt, będzie można skutecznie zorganizować
że okręg ten nie dysponuje poważniej- i uprawiać. W nadchodzącym sezonie

szymi terenami narciarskimi i musi je wejdzie PZN w akcję, odpowiednio już
„pożyczać" od sąsiedniego Okręgu Pod- przygotowany. Akcja wyszkoleniowa i

halańskiego (Tatry i Gorce, masyw Ba- instruktorska została uzgodniona z P. U .

biej Góry), znaczenie jego wzrosłoby PW i WF, a program szkolenia sędziów

SIEDEM godzin jedzie pociąg z

Warszawy do Poznania. Przez sie-

dem godzin i to bitych godzin rozma-

wialiśmy o boksie, jadąc na mecz Pol-

ska — Węgry. W przedziale znajdowa-
ły się „kanony"; ex-prezies PZB dr. Mi-

rzyński, prezes WOZB Prendowski, pre

zes Związku Szczecińskiego — Łauke-

drey i wielu wielu innych.

Oczywiście największe dyskusje toczy

ły się wokół sprawy Grochów—Warta.

— Mnie się zdaje, mówił prezes Pren

dowski, że interpretacja § 38 regulami-
nu sportowego — jest dość jasna, bo

przecież jeżeli nawet sędzia punktowy

pomylił się w wypisywaniu cyfrowych
rezultatów poszczególnych rund, to w

ostatecznej decyzji może swe błędy na-

prawić. Jeśli sędzia ringowy przyjmują-

cy karty zauważy poprawki, winien

Nowa porcja zagadek
czelra na uczestników Konkursu

O rganizatorzy konkursu: „Zgadnij kto

wygra"? dali nową porcję zagadek,
które będą niesłychanie trudne dla bio-

rących udział w konkursie. W dzisiej-

stwa, skoord.yn9wa.1r-e , rprac_. z U. kuponie figuruje osiem spotkań pi}
P. W i W F i Poj. Tow. TatrŁ „ I Karskich. Na pierwszym miejscu figaru-

Jako ciałc doradcze Z. N. istnie- J e

spotkanie Polonia Piekary — RKS Za

je Rada Narciarska, składająca s\ę z głębie Dąbrowa Górnicza. Fachowcy ślą-
przedstawic!eli Zarządu Głównego,

s

°y radzą stawiać na Polonię, która na

fachowców, przedstawicieli zaintere- własnym boisku jest groźna i pokonała
sówanych resortów adnrnistracji pań- ostatnio dobry zespół Śląska ze Święto-
stwowej, P U P. W i W F. i P. T. T chłowic 3 :0. Walcownia Dziedzice spot-

W tereu
:

e władzą P. Z. Ń . są Za- ka się z Siemianowiczanką, która jest ze-

rządy Okręgów, z przewodniczącym społem lepszym, jednak znajduje się o-

na czele, Istnieje obecnie 8 takich O- becnie w dość słabej formie, czego do-

kręgów, a nranowicie: I — Warszaw- wodem jest wysoka przegrana z Piastem

ski, II — Podhalański, III — Kraków- Gliwice 2:5. Słaba forma Siemianowi-

ski, IV — Śląsko - Dąbrowski, V — czanki oraz własne boisko Walcowni

Rzeszowski, VI — Pomorsk?, VII — wskazują, iż najrozsądniejszym wyjściem
Dolnośląską VIII — Olsztyński. j będzie postawienie jedynki.

W sit lad Okręgu wchodzą wszyst- Piast Gliwice upora się niewątpliwie z

kie kluby, mające s
!
edzibę w grani- Łagiewnikami, dlatego też i tutaj radzi-

cach terytorialnych danego Okręgu, my wstawiać jedynkę. Spotkanie hutni-

zrzeszone w P Z N. Przedstawiciele czego KS Szopienice z Liniamią Bytom
ióh, wybrani na Walnym Zjeździe de- to prawdziwy problem. Oba zespoły
legatów Okręgu, tworzą Zarząd O'- mniej więcej równe, a że remis w obec-

kręgu, który wraz z odpow ednimi nych warunkach terenowych należy do

Referentam Okręgu wypełnia własny rzadkości, więc też dobrze będzie zagrać
i poruczony inu przez Zarząd Gł. za- na dwie ewentualności, tj. jedynkę i

kres dz ał=inia Około 60 klubów liczy dwójkę,
obecnie P. Z N. |

I Ferrum Kałowie gości u siebie Spar-
PRACOWITA TRÓJKA tę z Bobrka i powinno przechylić szan-

Okręgi PZN mają swoje numery po-
se

zwycięstwa na swoją stronę, tak sa-

rządkowe, co nie idzie jednak w parze
mo zre62, 9i jak w następnym spotkaniu

si ich'żywotnością. Omówimy je raczej Huta. Pokój Bytom ma wszelkie szanse

według ich faktycznego znaczenia' i siły. ,

na

pokonanie hutniczego KS z Katowic.

Nie napotkamy na sprzeciw z njcęy. j Murowinym kandydatem na zwycięzcę
jej zapewne strony, gdy na picrv/szyin jest Pogoń katowicka, k'óra bez trudu

miejscu wymienimy II
_

Podhalański powinna uporać się z piłkarzami Świtji
Okręg, z siedzib? w Zakopanem. Okręg z Sosnowca. Huta Batory z Chorzowa

ten jako pierwszy rozpoczął pracę w te- | zalicza się również do względnych „pew

rinie' po odzyskaniu niepbdlfegłości. Gru- 'niaków" i w spotkaniu z Wartą z Za-

puje niewielką wprawdzie ilość klubów wierda powinna odnieść zwycięstwo, co

(T), jednak wśród nich zpajdują się naj- zresztą wobec ostatniej Dorażki Wartv

W meczach koszykówki odgadnięci)
wyniku spotkania łódzkiej YMCA z war-

szawskim AZS nasuwa pewne trudności.

Z większymi szansami przystępuje do

tej rozgrywki YMCA, bowiem nie_ prze;

grała dotychczas ani jednego spotkania,
nadto będzie grała w swojej hali i wo-

bec swojej publiczności. Akademicy nie

przegrali również dotąd żadnego spot-

zwrócić kartę punktowemu, aby ją prze dzi, że karta nie może być zmieniona^,
pisa! na nowo. Według interpretacji no i bity zawodnik w ten sposób może

PZB, sędzia musi wypełnić kartę na

czysto — ale bez zmian i nawet błędne

rezultaty poszczególnych rund nie mo-

gą być zmienione.

Natomiast my inaczej interpretujemy,
według WOZB sędzia powinien skory*

być ogłoszony zwycięzcą.»

Stoimy więc na stanowisku, • że nie

wolno zmieniać ostatecznej decyzji,' na-

tomiast dopuszczalne są poprawki w po»

szczególnych rundach.

Gdzieś w okolicach Kutna rozmawia-

gować swe błędy, o ile oczywiście me- j Uśmy o systemie sędziowania? Ktoś po-

chanicznie pomylił się czy to w poszczę
'

ruszył sprawę, że sędziowie w niektó-

gólnych rundach —

czy to w sumowa-' rych wypadkach wydają swe decyzje
niu. Jeśliby twardo stanąć na stanowi-: pod presją publiczności,
sku PZB — to może w praktyce za-1 A zdaje mi się, że prezes Łaukedręy
istnieć taki wypadek, Se dajmy ba to j rzucił taki projekt:
zawodnik „A" ma miażdżącą przewagę I — A możeby wyniki poszczególnych
i wygrywa 10-cioma punktami. Sędzia waJk ogłaszać dopiero po zakończenia

fcatomiast pomylił się i przewagę uwi-
:

calego meczu. Dajmy na to: Warta —

docznił po stronie przegrywającego bok Wisła 12:4, w ringu wygrali tacy i tacy.
sera. Co się dzieje, sumuje on punkty '

i chce wpisać ostateczną decyzję i w

ostatniej chwili spostrzega, że źle wy-

pełnił kartę. Poprawia więc, aby nie

doszło do nonsensu. PZB jednak twier-

kania, ale na ostatnim rnefzu z poznań-
skim KKS zagrali słabiutko.

Łatwiejszy do przewidzenia jest mec:-

w Poznaniu poniif ilzy miejscowym KKS

i krakowską Wisłjf. gdzie szybsza i lep-
|zi| ^jmljyjrjjJs' 'tTiflir miała

wątpliwie przewapę nad gospodarzami,
mimo ich własnego terenu.

ale i® jeszcze nie wszyst

Przed dwoma dniami na kortach Legii
w hali na Służewcu w Warszawie rozpo-

częli treningi tenisiści, Zaprawą juniorów

silniejsze kluby w Polsce, jak Sekcja
Narc. PTT, „Wisła" HKN i „Sokół".
Niezależnie od znacznej ilości zrzeszo-

nych' narciarzy i zawodników (około
1Ó00), Okręg Podhalański dysponuje spo

rą liczbą organizatorów i znawców nar-

ciarstwa.

ŚUtsk — Szczecin, HIĘCZ bokserski,, zo

stał przełożony z dnia 4 na 11 stycznia.
Skład Śląska: Kowalczyk, Bazarnik, Ma

tloch, Rademacher, Kula, Tyka, No wa-

li, Mleczy ńskl

WARUNKI PRENUMERAIV

mtetf>)ctnlo
kwa:!ainle ........

• ił. Ft..
J«-

Wplaea« «yłącinls na •<!••* Admlnlttia

ejł - *ai»a«a. 01. Mokotowika i

„Puegląd Spoiiowy konto P. K. 0.1-tlU

CtNt OGtOSZW

t*' 1 «b« takłela «aiakołel [»4>tai
npan* - M «>. «luiWm tfiukla» iNui

B41400

ostatniej porażki Warty
2:8 z RICS Będzin wydaje się bardzo

prawdopodobne.

Jeśli chodzi o spotkania p
J
ęściar-

skie, to pewną zagadkę stanowi wy-

nik meczu Częstochowa — Rzeszów

w; Rzeszowie' Pierwszy mecz tych
drużyn w Częstochowie dał wynik
9:7 dla Częstochowy, ale nie trzeba

zapominać, że częstochowiacy wów-

czas n
!
eco zlekceważyli przeciwnika i

wystąpili w rezerwowym składzie O-

becnie Częstochowa zapowiada, że

wyśle do Rzeszowa najsilniejszą eki-

pę. Jeśli tak istotnie będzie, to skłon

ni jesteśmy przew
:

dywać powtórne
zwycięstwo Częstochowy.

Mecz Szczecin — Śląsk odbędzie
się w Szczecinie Śląsk posiada dużo

większy rezerwuar pięściarzy i to za-

wodników więcej rytunowanych, niż

szczeciniacy Przypuszczamy, że o ile

Śląsk wystawi pełną swą ósemkę —

to bez trudu powinien wygrać z młod

szym okręgiem.

f!

Zbigniew Kleiner — Warszawa. Myli się
Pan grubo zalecając nam rolę obrońcy
zawodników i klubów warszawskich.

Przegląd Sportowy nie jest i nie będzie
pismem dzielnicowym, ale ogólnopolskim.
Leży nam na sercu dobro całego sportu

polskiego bez oglądania się na ambicyj-
l:i loka.ne Radzimy też Panu wyzbyć się
szowinizmu dzielnicowego, który jest b.

niebezpieczny. Zdrowa rywalizacja pomię-
dzy dzielnicami i miastami jest wpvawdzle
konieczna i prowadzi do podniesienia po-

ziomu sportowego, ale nie może prze-

radzać się w ślepy, bezmyślny szowinizm.

Co do Archacklego, to stanowisko za-

jęliśmy w ub roku przed meczem ze

Szwecją, niestety Archacki zawiód* nas

(mecz ze Szwecją w todzi) W spiawie
personalnego składu zarządu PZB zaj-
mowa.lśmy również glos przed walnym
zgromadzeniem (trzeba czytać uważnie

PS), dopominając się wprowadzenia do

zarządu przedstawicieli ze wszystkich
okręgów.

Odnośnie pytania Nr 2, to jest Pan w

błędzię. Jeśli który z zawodników war-

szawskich dorośnie do reprezentacji, nle-

wątp.iwie poprrzemy słuszną sprawę. Naj-
lepszy dowód, że popieraliśmy ostatnio

powrót Kolczyńskiego do reprezentacji,
który niestety zawiódł całkowicie.

Pytanie Nr 3 jest tak naiwnie zredago-
wane, że nie możemy na nie udzielić

odpowiedzi.
Pierwszym mistrzem Polski w piłce noż-

nej była Cracovia w 1921 r.

W przyszłości prosimy Pana o redago-
wanie swych listów w tonie nieco kul-

turalniejszym, gdyż w przeciwnym razie

będą one wędrowały do kosza, jak na

to zasługują...
Kolejarz z Siedlec. Niezgłoszenle na

czas wygranej nie nastąpiło wprawdzie
bezpośrednio z winy Panów, jednak istnie-

ją przepisy, do których Komitet musi się
stosować i nie może uwzględniać wyjąt-
kowych wypadków, nawet wówczas gdy-
by były one teoretycznie uzasadnione

Powstałby bowiem niesamowity bałagan
i trudno byłoby opanować i tak dość

ciężki aparat. List Pana przesłaliśmy do

Kom. Olimpijskiego, wątpimy Jednak, by
coś dało się naprawić. Termin zgłoszeń
musi być ograniczony, gdyż potrzeba cza-

su na przekazanie kuponów do Warsza-

wy a przy obecnych warunkach poczto-
wych nie jest to tak proste. Adres Ko-

mltotu Olimpijskiego brzmi: Warszawa,
Puławska 2.

prowadzi instruktor Rosiak Skoneckl bę-
dzie grał (wczoraj wrócił z Zakopanego)
z Bełdowskim i Olejniszynem, którzy ne

stałe osiedlili się w Warszawie.

Korty mają oświetlenie elektryczne
(wieczorami), które jest jednak nieco za

słabe. Konieczne są silniejsze żarówki.

Nasuwa się pytai.ie dlaczego PZT nie

organizuje zapowiadanego obozu w Gli-

wicach? Narazie nic jakoś na ten temat

nie słychać, a czas już najwyższy ponie-
waż według pewnych niewyraźnych je-
szcze, lecz zarysowujących się znaków no

ziemi i na niebie w końcu lutego mają
w tym roku wyjechać na Riwierę: Sko-

neckl i Kończak.

Ponadto, Jak wiadomo, jesteśmy zgło-
szeni do Pucharu Davlsa i to obowiązuje
również, aby się nie skompromitować,
jak nadejdzie czas walki. Lepiej bov iem
zawczasu o tym wszystkim pomy4'eć
niż, jak to bywa w zwyczaju, lnipro'i l?o-

wać w ostatniej chwili. Prosiny p-zato
PZT Jeśli to tylko rrożliwe o nlecc <*fe

cej energ'1. Przygrtoj-snla do j/rlf.j^o
zebrania nie po*imy c*iłko*-!cig sbsrr.

boipać wszystkich fucryinń naszej nsj-
wyższej wladzv tailic»' = j Cis« 'f-rii ;?(,•)

Franek Szymura jest zadowolony, bo wy-

grał uialkę z Lanym, ale. to nie była ta-

ka łatwa sprawa. Szymura lubi się foto-

grafować i po meczu zaprosił na ring
całe towarzystwo (sędzia ringowy —

Węgier i obaj sekundanci), aby wspól-
nie stanąć przed obiektyivem

Może byłby to nawet dobry projekt,
ale ma jedno ale... Ostatecznie pubiiez- -

noić płaci grube pieniądze za oglądanie
walk bokserskich i ma prawo domagać
się, aby rezultat był ogłoszony zaraz pa

spotkaniu. Kasowa strona meczów prze-

mawiałaby przeciwko wprowadzenia
w życie takiego projektu.

Inny znów ze znawców pięściarstwa
zaproponował, aby sędziowie punktowi
niedzieli- razem — tak jak to się dzieje
w prawdziwym sądzie państwowym i po

każdej rundzie przeprowadzali krótką

dyskusję, uzgadniając wspólnie wymiar
każdego starcia i wreszcie wąlki. Nie

jest to zły projekt, bo często jeden z sę

dziów zauważył pewne posunięcia' na

ringu, które uszły uwagi drugiemu cży

trzeciemu. Odezwali się jednak prze-

ciwnicy, którzy twierdzą, że mecze bok-

serskie muszą być oceniane przez sę-

dziów rozmieszczonych po różnych stro

nach ringu, bo wszystkiego co się dzie-

je pomiędzy linami nie podobna wi-

dzieć z jednego miejsca.

Nam osobiście sposób „prawdziwego

sądu" bardzo by się podobał. Niejed-
nokrotnie przekonaliśmy się, że dysku-

sja po walce doprowadza do pewnego

uzgodnienia poglądów i dzięki niej
można uniknąć błędów. Bo to, bądź co

bądź, trzy głowy więcej są warte, niż

jedna.M

Szśam
olisere«/ił/e

BYDGOSZCZ 4.12 (Tel. wł.) . W Bydgo-
szczy odbyły się półfinały pierwszego ićro

ku bokserskiego. Tytuły mistrzów zdoby-
li: w papierowej Panas (Brda), wygrywa-

jąc z Żurawskim, w muszej — Kotoński

(Zjednocz.) pokonał Milewskiego (Braa),
w kogucie Helak (Zjedn.) wygrał z Ko-

śmidrem (Gwiazda), w piórkowej Sajdak
(Brda) zwyciężył w pierwszym starciu

przez k. o. z Kowalskim (Zjedn.) . W lek'

kiej Kutka (Brda) wygrał z Sipińskim (K
K. S.), w piórkowej Kruża (Brda) pokonSł
swego kolegą klubowego Zawodnego, /»
średniej Pelczyński (HKŚ) odniósł* zwycię-
stwo nad Osińskim z Gwiazdy: W pół
ciężkie! zwyciężył Lublszewskl '(Zryw)
przez dyskwalifikację Pewniaka (Noteć
Nakło). Wreszcie >v ciężkiej Żuchelkowskl
(Zjedn.) pokonał Sikor? z Gwiazdy.

W ringu sędziował p. Kacprzak. Przez

cały czas walk obecny był trener PZB

Feliks Sztam.

Wydawca: K.C . OM1UR, Warszaw*
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KONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Kupon Nr 10. Niedziela, 11 stycznia 1948.
A BKONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Kupon Nr 10. Niedziela, 11 stycznia 1948.

1x121X21x|2.
1. Szczecin — Śląsk (boks)

• |
2. Rzeszów — Częstochowa (boks)

3. Polonia Piekary — RKS Zagłębie Dą-
browa Górnicza (p. n.)

2. Rzeszów — Częstochowa (boks)

3. Polonia Piekary — RKS Zagłębie Dą-
browa Górnicza (p. n.)

4. Walcownia Dziedzica — Sicmianowl-

czanka (p. n.)

5. Piast Gliwice — Łagiewniki SI. (p. n.)

i. H . K. S . Szopienice — linlarnia By-
tom (p. n.)

7. Ferrum, Katowice — Sparta, Bobrek

(p. n.)

8. Huta Pokój Nowy Bytom — HKS Kato-
wice (p. n.)

9. Pogoń, Katowice — świt Sosnowiec

(P- n.) »

10. Hula Batory Chorzów — Warta, Za*
wieicie (p. n .)

11. KKS PoznaA — Wisła, Krak6w (liga
kosz.) 1

11. YMCA łódź — AZS Warszawa (liga
kosz.)

120zł.|20zł.|20

I ImięNazwisko

adres

Humor kuponu Sprzedano znaczków olimpijtklch a 20 xl . . . . .

(Kupon wyclqf)

t Zgłoszenia wygranych priylmowańo
(ą do wiórku, dnia U styczxto (godz 17).

Ogłoszenie nagród nastąpi dnia 1«

Uwaga:
<1. Firmy przyjmuj» kupony

ku, dnia,« stycznia (godz.
do

17».
ciwart'

stycznia br.


