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Mmwąg triumf

POZNAŃ, 25.4. (tel. wl.) . Garbarnia — Warta 5:0 ¢1.-0). Branki

zdobyli: Foryszewski 2, Nowak, Sołyk i Górecki (z karnego). Warta

znajduje się w bardzo słabej formie, lecz, że z Garbarnię przegra na

własnym boiska w tak kompromitującym stosunku, tego nikt na-

pę,'we® się nie spodziewał. W niedzielę Warta zawiodła kompletnie. j
Napastnicy grzeszyli wielką indolencją strzałową i nie trafiali nawet

do pnstych bramek. Melosik (grał zamiast Smólskiego) na lewym
skrzydle miał kilka dobrych dośro dkowań, ale izolowany od środ-

ka, nie mógł wpłynąć aa zmianę gry własnego ataku. Pomoc, za

wyjątkiem Kaźmierczaka, który po 4 bramce zniechęcił się — nie i

isfaiala. O obronie lepiej nie mówić. j

Był to chyba najsłabszy mecz, jaki
Warta miała w swej historii. Garbar-

nia wygrała zasłużenie. Miąła zespół
wyrównany bez słabych punktów, któ

ry zawsze wiedział, czego chce. Go-

ście górowali nad gospodarzami szyb-
kością i ambicją, a mieli także prze-

wagę w pojedynkach indywidualnych.
Dobrze wypadł Jakubik w bramce,
który zbierał za brawurowę robinzo-

nady zasłużone oklaski. Od 28 m. Ze-

spół krakowski grał w dziesiątkę na

skutek wykluczenia przez sędziego z

Warszawo
Gdańsk

Praga
Brałislawa

W dniach XI, 22 I 2i czerwca odbę-
dzie tlę w OdaAsko drugi turniej o

„Btębltnę •Wt^ięBBiiykv". ptuiy^B
: Warszawy' taędiie" broHlfawatogi
hfłal ubiegSego rotiu. KcdEa w' turnie-

ju weźmie udiiaf reprezentacja Wy.
biieio, o»o* po

" iim pierwszy dwie

druiyny czechosłowackie z Pragi i

Bretisiawy. W ten sposób „Błękitna
Wstęga Bałtyku" stenie się wiatkę
imprezą międzynarodową.

Rozstrzygnięcie k o nk a r sra

,2* r z e-gl^^^^-S^fr-T^.aw
w e g o" na odgadnięcie mi-

I str?ów Pólski w boksie na rok
' 1948 podajemy na str. 4-ej.
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gry obrońcy Rakoczego. Warta, która

miała długimi okresami lekką przewa-

gę, w polu nie umiała jednak tego wy

korzystać.

Początek meczu nie zapowiadał się
tak groźnie dla Warty. W perwszych
okresach miejscowi grali dość efek-

townie w ataku i Jakubik 4-krotnie

skutecznie interweniował. Dalsze ata-

ki jednak już rwały się. Prowadzenie

dla Garbarni zdobył w 15 m. Górecki

z rzutu karnego, podyktowanego za

rękę Skrzypińskiego na polu karnym.
W 28 m. Wara ma sposobność wyrów

nać, gdy .sędzia dyktuje 11-kę za faul.

Silnfe bity strzał Weissa odbija się od

słupka i Wraca w pole. Zanim ten

AS JUGOSŁAWII

nSe Mmmimł
PRAG.4, 25.4 (Tel. wł.) . Podana j

przez prasę czechosłowacką wiadomość, j
jakoby mi.cz tenisowy Czechosłowacja j
— Węgry został odwołany z powodu
braku wiadomości o tenisistach cze-'

skich, bawiących we Włoszech, okazała '

się nieścisła. Jak nas informuje korę- j
spondent • „Przeglądu Sportowego" z .

Pragi, w sobotę, 24 bm. nadeszła na rę-
'

ce prezesa Czechosłowackiego Związku

POZNAŃ, 25.4 . (tel. wł.) . W czasie

Pierwszego Kroku Bokserskiego w

Poznaniu w 2-im dniu podczas spot-
kania w wadze półśredniej między Ha

dyniakiem (Warta) i Kołdykiem (ZZK i

Poznań) zaszedł tragiczny wypadek, j
Natychmiast po gongu w 2-im starciu

Hadyniak otrzymał silny cios w szczę- .

kę, który zwalił go na matę. Po wyli-
czeniu nieprzytomnego warciarza za-(

brano do szatni, a następnie do szpi- .

tala, gdzie w godzinę po meczu na •

skutek wylewu krwi w mózgu zmarł.

Niewątpliwie PZB przeprowadzi od

nośnie tego wypadku b. szczegółowe
dochodzenia.

17,68 m* kule;!
NOWY JORK, (obsł. wł.) . Na przed

olimpijskich eliminacjach lekkoatlety
cznych rozegranych w Lawrence, mu-

rzyn amerykański Fonville pobił re-

kord światowy w rzucie kulą, osiąga-
jąc 17.68 m. Poprzedni rekord należał

również do Amerykanina — Jack T»r

rance
— i wyniósł 17,40 m. Rekord

ten ustanowiony został w Oslo w 1934

roku.

CSR-Węgry
odwołany

Tenisowego, dr Bartla, depesza od cze-

skiej ekipy tenisowej, bawiącej we Wio-

szcch, iż po ukończeniu rozgrywek wra-

ca ona natychmiast do kraju. Przypusz-

czalny termin powrotu Drobnego, Cer-

nika, Straubowcj i Matousa nastąpi praw

dopodobnie w przyszłym tygodniu.

Meez CSR — Węgry w Budapeszcie
nie został odwołany i możliwe, że odbę-
dzie się nawet w tym samym, terminie,
na jaki był wyznaczony, jednak w repre

zentacji czechosłowackiej nastąpią pew-

ne zmiany w związku z porażkami Cze-

chów w ostatnich rozgrywkach teniso-

wych we Włoszech. Wszystkie inne ter-

miny spotkań zostały również utrzyma-

ne. Natomiast mecz Anglia — Czecho-

słowacja nie odbędzie się, gdyż Angli-
cy odmówili przyjazdu do Pragi.

Henryk Chmielewski
mmkmmśmfe
HENRYK Chmielewski spotkał się

ostatnio z Amerykaninem Oswal

do Silvo, nokautując go. w 10-ej run-

dzie. Mecz odbył się w Worcester.

Mniej więcej w tym samym czasie

walczył również Polak amerykański
Zale-Zaleski z Bobby Clausem. Był to

jeden z meczów przygotowawczych
Zaleskiego przed walką o mistrzostwo

| wagi średniej z Grazziano, która od-

I będzie się 9 czerwca. Zale znokauto-

wał swego przeciwnika w 4-ej ron-

dzie.

Zaleski zapowiedział, że jeśli prze-

gra z Graziano, wycofa się z rin|«.
Estończyk Raadik, mistrz Europy

(Dublin 1939), wygrał przez t. k. e. w

10-ej rundzie z Abramsem, tym sa-

mym zawodnikiem, którego pokonał
w Ameryce ubiegłego roku Cerdaa.

rzut został wykonany, Jak fuź wspom,

nieliśmy, sędzia usunął Rakoczego J

(Gar.) za nieodpowiednie odezwanie

się. Garbarnia ogranicza się teraz do

ofensywy, zagrażając tylko od czasu

do czasu bramce „zielonych". j

Po zmianie stron krakowianie gra-

ją z wiatrem i już w 2 m. zdobywają
drugą bramkę przez Fóryszewskiego,

który jak się wydaje stał na spalo-
nym. Garbarnia zachęcona,' coraz czę-

ściej gości teraz na połowie „zielo-

nych" i w 10 m. Nowak uzyskuje z

wolnego mimo muru zielonych trzecią
bramkę. W 3 m. później jest już 4:0.

Foryszewski wygrywa pojedynek z

Waissem i daleką bombą strzela obok

wybiegającego Krystkcwiaka Warta

rusza do desperackiego ataku. 18.za-

wodników znajduje się na polu kar-

nym Garbarni, lecz drogi do bramk

przeciwnika Warta znaleźć nie umie

W ostatniej minucie 2-ch krakusów

przebija się 'przez czterech wąrciarz')

bramkę!
- - Zawody -prowadził 'sędzia Terlg,wsfeb
z Poznania, krzywdząc swymi orżećze

niami obie drużyny.

WIŚNIEWSKI — ŻS GWARDIA

dzielnie tealczyl z konkrn*

rentami i śnieżycą, wygry-

wajęewyścig ''iw'-' XQ0 'Mfn

b &&^Komehddnia fii&

wnego M. O. na m. SŁ{
• Wafszawę, płk. Kónarzeu

shiego

ie ta 100 km.

Znakomity kolarz jugosłowiański Pore-

cki, który w roku ubiegłym zdobył tytuł
mistrza Igrzysk Bałkańskich i jest rów-

nocześnie mistrzem szosowym swego

kraju,.. startować będzie w wyścigu
W—P — W

Śnieżyca i chłód dzfc^iiąłkul|i|- kolarzy

Po 4 rundzie

Klasy
Państwowej

1) Bach

2) ARS

I) legia
4) Cracovia

5) Witta

<) Garbarnia

7) Rymer
8) Tarnovla

ti Polonia Byt.
11) ZZK Poznań

II) Polonia W-wa

11) Warta

II) Widzew

14) tRS

gier pkt. tt. br.
<814:5

18: E
8:4
»s7

15: 5
IiS
7:5
5:7
7:12
i:8
7:14
5:11
<:14
8:17

Pierwsze wyniki
BuMm

SZCZIC1N JM (Tel. wł.) . Na wewnęlrs.
nych zawodach lekkoatletycznych AZS w

Szczecinie startował many sprinter pal-
iki Buhl, który osiągnął dwukrotnie wy-

nlk11se$.wbiegaM180Mwprzed-
biega I w finale, iuhl Intensywnie tro-

nofe pod okiam trenera Waehełowsklego
I osiąga w biegach treningowych wyniki
w granicach 22,7 do 22,9 na 288 a.

Wyniki i po tka* piłkarskich MRS Szcze-
cin — Unie Białogard 4:8 (4:6). PRS

Szczecie — Odra Szczecin 8:8 (1:0), Pio-
nler Szciedn - WRS Siciedn 1:1 (1:8).
Mit Białogard - BłęMW Stargard 1:2

Wyścig na 100 km w Parku Paderew-

skiego o puchar Komendanta Głównego
M. O . Warszawy, płk. Konarzewskiego
zgromadził na starcie niemal wszystkich
człomków drużyn narodowych, które

wezamą udział w wyścigach W.—P. —W.

Niestety, dotkliwy chłód i śnieżyca zdzie

siątkowały zawodników. Na 38 kolarzy,
ukończyło wyścig 16. Z 16 członków

drużyn narodowych wycofało się 10..

Wyścig przyniósł zwycięstwo Wiśniew-

skiemu. Doskonały ten zawodnik', star-

tuący obecnie- w Larwach ZS Gwardia,
pauzował większość sezonu w r. z. wsku

tek pęknięcia skóry na dłoini (wypadek
na torze). W tynr roku Wiśniewska po-

stanowił odrobić stracony sezon.

Starterem honorowym wyścigu był
płk. Konarzewski. Kolarze ruszyli przy-

małym deszczu ze śniegiem, który prze

szedł po kilkunastu minutach w śnieży-
cę. Wyścig., obejmował 55 okrążeń (po
1.800 m każde) z pięcioma finiszami.

Pierwszy finisz odbył się po 15 okrąże-
niach i przyniósł zwycięstwo Gabrycho-
wi przed Olszewskim i Kudertem. Po

tym finiszu wycofali się wskutek chłodu

Kapiak i Motyka.

Następne finisze odbywały się po każ-

dych 10 okrążeniach. II finisz wygrał
Wiśniewski przed Gabrycheni. Po tym
finiszu zeszedł z trasy Pietraszewski,
który również nie mógł wytrzymać zim-

na. III finisz wygrał Czyż przed Gabry-
chem, a IV — Wiśniewski przez Czy-
żem.

po trzecim finiszu sarysowąla się wy-

raźnie czołówka, w której skład wcho-

dzili: Wiśniewski, Gabrych, J. Leskie-

wicz i Czyi. W drugiej grupie przewo-

dził Napierała. W grupie tej jechali po-

za nim Wrzesiński, Łazarczyk i Wojcie-
szek. Na 6 okrążeń przed metą Napie-
rała osłabł i pozostał w tyle, pozwalając
się zdublować wyżej wymienionej sió-

demce zawodników. W drugiej połowie
Asy <sy©affiM mę s wy&am m. f»

dor, rewelacyjny zwycięzcą Tour de Pó?

logne 1947, Grzelak oraz Kudert. Na 25

minut przed końceon wyścigu wycofał się
Mich. Piąty, ostatni finisz przyniósł zwy

cięstwo Wiśniewskiemu.

Ostateczne wyniki wyścigu: 1) Wiś-

niewski (ZS Gwardia) 3:14:09 —

czas

gorszy od zeszłorocznego wyścigu o . 9

minut. 2) Czyż (ŁKS) 3:14:10. 3) Ga-

brych (Odzież Łódź) 3:14:11. 4) J.Leś-

kiewicz (Oddział Łódź) 3:14.12, 5)
Wrzesiński (ZZK W-wa), 3:17:02, 6)
Łazarczyk (Victoria CzęsŁ), 7) Wójcie-I
szek (Partyzant /ódź). Następni kola- j
rze zostali : -lułriowańi o 1 rkrążenife,

!

8) Olszewski (Sarmata), 9) Kudert

(Gwardia),. 10) Bukowski (Gwardia),
11) Napierała (Sarmata), 12) Wójcik
(SKP), 13) Kolski (Odzież Łódź), 14)
Przybysz (Gwardia), Dwaj ostatni: 15)
Brzozowski- i Ciesiołkiewicz (Gwardia)
przybyli na metę o 2 okrążenia w tyle.

Kierownictwo klubu. Odziej Łódź za-

łożyło protest po wyścigu w sprawie
swego zawodnika J. Leśkiewicza, który
zdaniem klubu już po pierwszym fini-

szu prowadził wyścig z przewagą 1 okrę
żenią.

Piękne i cenne nagrody wręczał kołat

rzom płk. Konarzewski. Wyścig zgroma-

dził na całej długości trasy wiele' pu-

bliczności.

Na „Batorym" płyną Anglicy
na wyścig kolarski W-P-W

W SOBOTĘ, 1 maja nastąpią star-

ty wyścigów kolarskich War-

szawa
— Praga — Warszawa. Niewątpli

wy jest udział w tych wyścigach 8

państw, mianowicie: Polski, CSR, Jugo-
sławii, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Alba

nii oraz Anglii. Belgia wycofała się z

udziału w wysegu a start kolarzy Trie-

stu i Włoch jest niepewny.

Ilościowy udział poszczególnych re-

prezentacji państwowych w wyścigach
W—P — W przedstawia się następu-

jąco:
Polska — 30 zawodników; w obu wy-

ścigach startują po 2 drużyny 5-ciooso-

bowe oraz po 5 kolarzy w konkurencji
indywidualnej.

Kartki z albumu

Janusza Kusocióskiego

na stronie 6-ej.

CSR — 30 zawodników; podział w

obu wyścigach jak wyżej.

Jugosławia — 20 zawodników; w obn

wyścigach startują po 2 zespoły 5-ció-

osobowe.

Rumunia — 20 zawodników; podział
jak wyżej.

Bułgaria — 8 zawodników; startuje I

zespół 5-cioosobowy w wyścigu Praga ——

Warszawa oraz 3 kolarzy w konkuren-

cji indywidualnej.

Węgry — 15 zawodników; startuje 1

drużyna z Pragi do Warszawy oraz 2 ze-

społy z Warszawy do Pragi.
Albania — 12 zawodników; w oba

wyścigach startuje jedna drużyna oraz

1 kolarz w konkurencji indywidualnej.

Anglia — 4 kolarzy, którzy pojadą s

Warszawy do Pragi. Zawodnicy angieł-
sey przypłyną na „Batorym" do Gdyni,
a następnie polecą samolotem z Wrzesz-

cza do Warszawy, gdzie spodziewani eą

w piątek rano. Zespół angielski będzie
złożony z reprezentacji związków robot*

niczycb.
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!e pomogły nitibiop i ofiarność...
"Ml* przegrał z /4.K .S. 1:4

ŁÓDŹ, 25.4. (teł. wł.). AKS - ŁKS 4:1 (1:0). Bramki dla AKS

zdobyli: Wieczcifck i, Pytel 1, Spo dzieją 2, dla ŁKS — Wieczorek

(AKS) — samobójcza Składy drużyn: AKS: Mrugała, Durniok, Jan-

iuda, W/eczcrek, Piec, Gajdzik, Kulik, Muskała, Pytel, Spodzieja
Baransk. ŁKS: Szczurzyński, Włodarczyk, Łuć II, Łuć I, Karolek,

Kopera. Hogeudori, Baran, Janecz ek, Łącz i Sidor. Sędziował dobrze

p, Aleksandrowicz z Warszawy. Pu bliczności ok. 9 tys.

Już w sobotę rano drużyna AKS przy-

była do Łodzi, przywożąc ze sobą już
sgóry ułożony plan taktyczny gry. Ślą-
oacy domyślali się, że łodzianie posta-
wi® tym razem wszystko na jedną kar-

Eę » jak zgłodniałe (punktów!) wilki,
PZUB* się na swą ofiarę, aby ją „poż- j ataku gospodarzy,
ccć" na własnym boisku i zapisać wresz

cie na swe konto pierwsze dwa punkty
w tabeli. Przewidywania okazały się
firafne. AKS już po pierwszych uderze-

niach piłki postanowił kosztem ataku

wzmocnić tyły. Przezorni ślązacy wy-

cofali de defensywy obu łączników.

su nieudolnie jednak babrali się pod
bramką gości i nikt z piątki ataku nie

umiał zdobyć-się na celny strzał. Zresz-

tą duży tłok pod bramką AKS często
hamował normalne rozwinięcie gry. Ale

nietyiko to było powodem słabej gry

Nawet trema, która

ATAK OWSZEM, ALE- .

GDZIE STRZAŁ?

Łodzianie przeszli z miejsca do gene-

ralnej ofenzywy, Przez długi okres cza-

punktem był Baran. W pomocy jedynie
Karolek wywiązał się jako tako i za-

dania, lecz i on w pewnych momentach

niezbyt tro.-kKwie opiekował się lotnym
Spodzieja. W obronie Łuć II był lepszy
od Włodarczyka, który przechodzi spa-

dek formy. Szczurzyński jedynie zą

czwartą bramkę może ponosić winę.

Cała drużyna gospodarzy wykazała, iż

jest wystarczająco przygotowana kondy-
cyjnie. Z techniką, ŁKS-iacy ciągle jesz-
cze żyją na bakier.

Cula drużyna ŁKS grała w niedzielę
z wielką ambicją i poświęceniem. I tam

gdzie można było rozstrzygnąć pojedy-
nek przy pomocy zaciętości i ofiarności
— wygrywali ge gospodarze.

Cenne punkty Legli
zdobyte na „gorącym" terenie

TARNÓW, 25.4. (tel. wł.). Tarno-

ŁKS zaczyna z wiatrem i odrazu prze • yj» — Legia 1:3 (1:1). Przegrywając
chodzi do ofensywy, gniotąc niemiło-1 mecz na własnym boisku sprawiła
siernie drużynę gości: Wszystkie jednak | Tarnovia wielki zawód licznym rze-

akcje rwą się na polu bramkowym.' AKS '

szonl swym sympatykom, którzy przy-

LECZ SKUTECZNIE

Widzew przegrywa 1:6 (1:2)
Polonia — Widzew 6:1 (2:1). Bramki

dla Polonii zdobyli: Wolosz — 2, Jaźni-

cki, Świcarz, Ochmański i Szularz po 1.

Honorowy punkt dla Widzewa strzelił

Nowiszewski.

Widzew: Uptas; Kopaniewski, Resz- j łosz przejmuje centrę Ochmańskiego i

ka| Hanysz, Konarski, Słaby; Wróbel,
Nowiszewski, Cichocki, Gbyl, Marci-

niak.

Polonia: Sosnowski; Pruski, Gierwa-

fiowski; Brzozowski, Wiśniewski, Szcza-

wiński, Jaźnicki, Wolosz, Świcarz, Szu-

larz, Ochmański.

Pierwsze dwa punkty w Lidze przyszły
Polonii stosunkowo bardzo łatwo. War-

szawianie trafili na źle usposobiony „Wi
dzew", który nie podobny był w niczyui
do tej drużyny, klóra w toku ubiegłym
stoczyła twardą walkę s Legią. Przewa-

ga Polonii była przez cały czas mecxu

duża i tylko indolencji strzałowej jej na

pastników przypisać należy fakt, że Wi-

dzew nie zeszedł z boiska z jeszcze wigk
sza porcją bramek.

Do przerwy napad Polonii zaprzepu-

Scił conajmnicj 7 murowany cli okazji.
Po pauzie Polonia przygniotła jeszcze
bardziej i kilkanaście minut bombardo-

wania bramki Uptasa przyniosło wresz-

cie rezultat.

W drużynie „czarnych koszul" dobrze

zagrał Pruski w obronie, Sosnowski w

bramce, Szczawińr-ki w pomocy oras; Jar

nicki w ataku. W zespole gości trudno

jest kogoś wyróżnić. Najlepszy jeszcze
bramkarz Upias, który ochronił swój je
spół przed wyższą cyfrowo por:

''
a.

Polonia zademonstrowała

dwa oblicza. Do przerwy, kiedy doslav

nie nic nie wychodziło i mimo przewa-

gi w polu rezultat brzmiał zaledwie ¢:1
i po przerwie, kiedy w ciągu 12 minut

padły cztery bramki, demoralizując obro

nę Widzewa i załamując ten ambitny i

młody zespół. W tym krótkim okresie

Poloniści dali próbkę swych rzeczywi-
stych wartości i pewne zagrania ich na-

padu nosiły znamiona klasy. Cóż, kiedy
pokaz ten trwał tak krótko!

Natychmiast po gwizdku 6ędzicgo ini-

cjatywę przejęła Polonia, ale pierwszą
bramkę strzela Widzew przez Nowiszcw-

skiego w zamierzaniu podbramkowym.
Sukces gości dopinguje Polonię do jesz-
cze większego naporu i w 15 min. Szu-

larz odbiera piłkę obrońcy Widzewa do-

środkowywuje i Jaźnicki spokojnie pa-

kuje piłkę do siatki.

W 27 min. Wołosa przebija się prze»

pomoc i obronę Widzewa i z bliskiej
odległości sdobywa prowadzenie 2:1.

Po pauzie nacisk Polonii jeszese dę
Bwiększa. Parę niecelnych strzałów Sra-

larea, Wołosza i Jaźnickiego wywołuje
oburzenie widowni, ai wreszcie Świcars
Sądnym strzałem poprawia w 8 min. wy-

zrodziła się w tak poważnej stawce spot-
kania nie odegrałaby większej roli, gdy
by zawodnicy ŁKS-u umieli zmusić pił-
kę do posłuszeństwa. Niestety, egzamin
ten wypadł dla ŁKS-u bardzo niepo- j gj^ CUDÓW
myślnie. Nieposłuszna' piłka ciągle u cie- \

kała wszystkim . pod nóg, a gdy ktoś !V drużynie AKS s duty^wyw^fca^
już ją „podał" — «krągła kul. „szuka-', la PBniu s Prze4 POTM*
ła" miejsc, wylądowania 1... opiekuna. uttczk

e- Mrugała. W obronie

Nasłabszym u gospodarzy był lewo- Janduda umiejętnie unieszkodliwił Ho-

skrzydłowy Sidor. Wśród słabo grają-; Bendorfa, tak że ten zdawałoby się as

cych napastników, jaśniejszym nieco ' »1*0*7 ŁICS-u przegrał a nim więk-
szość pojedynków. Durniok miał ułat-

I wionę zadanie, mając za przeciwnika
półanalfabetę piłkarskiego — Sidora.

Gajdzik nie błyszczał lecz grał produk-'
! lywnie i imiiejęnię podcigł lotne skrzy-j

dełka Baranowi. Piec całkowicie unie-

I szkodliwi! niebezpiecznego dotąd prze-!
bojowca — Janeczka.

O łącznikach nie da się dużo powie-
i dzieć, ponieważ spełniali oni rolę po-

j mocników, grając przeważnie na włas-

nej połowie boiska, Spodzieja więc miał

niezmiernie trudne zadanie, posiadając
do swej dyspozycji jedynie dwóch

skrzydłowych. Przyjął przeto najprost-
ssą zasadę. Strzelał z daleka. Owocem

były dwie ładnie zdobyte bramki. Ba-

rański nie wykazał swej zeszłorocznej
formy, mial parę udałych raidów. Ku-

lik nie był wcale gorszy od twego ko-

legi. na skrzydle.

ogranicza się do sporadycznych wypa-

dów. W 2u minucie po rogu bitym przez

Barańskiego, piłka wędruje od nogi do

nogi i wreszcie Wieczorek z daleka

zdobywa prowadzenie.

Po przerwie w dalszym ciągu stroną

atakującą jest ŁKS, chociaż w pierw-
szej minucie traci już drugą bramkę z

rzutu karnego, strzelonego przez Pytla.
W 34 min. po wielu atakach gości, ^decy-
duje się wreszcie na strzał... Wieczorek,
który odbijając piłkę w pole, niefor-

tunnie trafia do własnej bramki. W 38

min. 1 44-ej notujemy dwa wypady
AKS-u, w których Spodzieja zdobywa
dwie dalsze bramki. (W. L .)

byli tłumnie na mecz, aby podziwiać
grę obu drużyn, a także reprezentan-
tów Polski: .Waśki z Legii i Barwiń-

skiego z Tarnovii. Trzeba przyznać,
że obaj piłkarze zademonstrowali

istotnie wysoki poziom. Barwiński był
ostoją swego zespołu, Waśko zaś był
najlepszym 1 drużyny warszawskiej,
zadziwiał ruchliwością i dokładnością
podań. Obok Waśki w drużynie war

szawskiej wyróżnił się Skromny w

bramce oraz Oprych w napadzie,
strzelec wszystkich trzech bramek.

Legia wygrała zasłużenie, bo była
drużyną lepszą.

Drużyna Tarnovii miała słaby
«dzień: zawiódł przed? wszystkim pia

woslcrzydłowy Sowiński, na którym
rwały się wszystkie akcje napadu.

Z przebiegu gry notujemy, że pro-

wadzenie zdobyła Tarnovia w 27 min.

gry pierwszej połowy, z rzutu karne-

go, egzekwowanego przez S. Roika,
Wyrównanie padło na 2 min, przed
przerwą, strzelcem był Oprych. Ten

sam piłkarz w piątej min. po przerwie
zdobył prowadzenie dla swych barw,
na skutek błędu taktycznego defensy
wy Tarnovii. W 7 min. później 0«

prytl», zdobywając trzecią bramką
dla Legii, ustali! wynik spotkania.

Pod koniec meczu zdobyła Tarnoi*

via lekką -przewagę, jednak Legia
wzmocniła defensywę, ściągając obu

łączników do tyłu i zdołała utrzy-
mać zwycięski wynik. Sędzia Bukow-

ski z Radomia — dobry. Widzów W

tgi

Wisła-Polonia B. 5:0
Więcej „zasługi" obrony Polonii, ńii dobrej gry ataku Wisły

nik na 3:1. Teraz zaczyna się ostre

strzelanie. W 12 min. Ochmański daje
próbkę swego talentu ładnie mijając
obronę gości i strzelając nieuchronnie

w róg. Jest 4:1. W 2 min. później Wo-

jest 5:1. W 20 min, Jaźnicki idzie na

przebój, podprowadza pod bramkę, po-

daje do Szularza i ten z paru kroków

ustala wyniki na 6;1.

Dalsza gra nie przynosi rezultatu, cho

ciaż Poloniści mogli zdobyć jeszcze
eonajmniej 4 dalsze bramki. Sędziował
mjr. Sznajder, (gw)

Więcej szczęścia niż zasługi
Ruch z trudem pokonał ZZK 2:0

CHORZÓW) 2.54. (tel. wl.). Ruch —'
po solowym biegu strzelał b. silnie na

ZZK 2:0 (1:0). i bramkę, GołębiowAi piąstkował na lioi.

Ruch: Brąpi, Gebur, Olcha. Susz-! sko i Peterek główką umieścił piłkę w

czyk, Bartyla, Bomba, Przycherka, I siatce. Do 15 minut gra toczyła się nod

Cieślik, Peterek, CebhlaV Kubicki. j znakiem przewagi Ruchu i dopiero "ótł

ZZK: Gołębiowski, Sobkowiak, Woj te i chwili ZZK wykorzystując wiatr

ciechowski I, Słoma, Tarka, Matusz- i uz >skał Powagę w polu.

czak, Polka, . Anioła, Wojciechowski
II, Białas, Gogolewski, Bramki dla

Ruchu zdobyli: Peterek w 4 m, Cieślik

w 85. Sędziował Śliwczyński. Wiizów

6.000 .

Dwa punkty, które zdobył Ruch,
nie przyszły mu łatwo. Tak słabo gra

jącego zespołu chorzowskiego już da-

wno nie widzieliśmy; najsilniejsza ich

widowni dotychczas formacja — atak komplet-
nie zawiodła. Cebula i Cieślik odrzu

wają jeszcze mecz z Czechami i wy-

szli na boisko mimo kontuzji.

Również linie defensywne Ruchu by
ły bardzo źle usposobione. Zawiodła

całkowicie taktyka, która była najsil-
niejszym punktem zespołu poznań-
skiego. Kolejarze, grając przed przer-

wą z wiatrem, stosowali system dale-

kich podań, dzięki którym co chwila

powstawały pod bramką Ruchu bar-

dzo niebezpieczne sytuacje, tylko nie

dyspozycja strzałowa napastników po

znańskich uchroniła Ruch przed utra-

tą kilku (!) bramek. Anioła i Białas

zaprzepaścili kilka murowanych zda-

wało się lytuacji.

Grę rozpoczął Ruch narzucając szyb-
kie tempa już w 4 min. zdobył prowa-

dzenie ze strzału Peterka. Przecherka

KRAKÓW, 25. 4. (Tel. wł.) Witta

Polonia Bytom 5:0 (2:0).
Polonia: Wójcicka, K^moiięLawdce,

Grocholski, Lelonek, Szmidt, Niebylda,
Kaźmierowicz, Matjas, Trampisz, Kula-

wik, Wiśniewski.

Wisła: Jurowicz, Filek I, Flanek, Wa-

piennik I, Legutko, Wapiennik II, Jas-

kocwski, Gracz, Kohut, Rupa, Katyński.
Po dwutygodniowej przerwie ligowej

zawody Wisły z Polonią bytomską wy-

wołały duże zainteresowanie, gromadząc
ponad 7.000 widzów, w tym pokaźną
Licabę kibiców Polonii, przybyłych na

kilkunastu samochodach z Bytomia.
Liczono się i w Krakowie, że Polonia

wzmocniona nowymi nabytkami e Roż-

barku może zrobić niespodziankę w

sensie ujemnym dla Wisły. > Pierwszy
kwadrans toczył się na połowie Wisły,
gdyś Polonia grając z silnym wiatrem',
atakowała bez przerwy. Już w 10 min.

mogła paść bramka dla Polonii. Silny
strzał Tramp;sza odbił się od słupka,
który uratował Wisłę od pewnej bram-

ki. Po pierwszym impecie Polonii do-

chodzi wreszcie do głosu Wisła i w 15

min. Ruipa zdobywa niespodziewanie
bramkę, z winy Wójcickiego, który wy

Po. pauzie deszcz uetaje i wiatr się
zmniejsza, gra toczy się w możliwych
warunkach, już w 2 min. pada 3 bram-

ka i snów jej winowajcą jest brasnkars

Wójcicki, który istotnie miał wybitnie
pechowy dzień.

W 20 min. Wisła uzyskuje jedyną e-

fektowną bramkę, zdobywa ją Gracz s

podania Kohuta. W 24 min. stojący na

spalonym Kohut strzela 5 . bramkę,
uznaną niestety przea sędziego Bergta-
la.

Od 30 min. publiczność zaczyna juś
zwolna opuszczać boisko, gdyi wynik
zawodów jest już przesądzony, W tej
minucie Polonia traci Matjasa, który
dostawszy piłką w żołądek, musi opu-

ścić boisko.

Wisła odniosła zwycięstwo zasłużone;

była we wszystkich liniach lepsza. niż

Polonia. Najsłabiej zagrały (krtydU
Wisły, to też na trójkę - środkową spadł
ciężar całej ofensywy. Pesnoc i obrona

spełniły zadowalająca Mreje iinlwiU,
Jurowicz bronił pewnie.

Polonia zadowolić mogła jedynie w

ataku, który jednakże nie miał wykoń-
czenia strzałowego. Najlepiej wypadli:
Wiśniewski, Trampisz i Kaźmierowicz.

Pomoc słaba i nie! współpracowała i si-

takiem. Trio obronne byłe piętą achil-

lesową Polonii, dopiero gdy wynik byt
jut przesądzony, można było zaofcceit

wować poprawę gry obrońców i Wójcie-
kiego.

Zawody poprowadził śni. Bergtał •

Warszawy. Poza kilkoma drobnymi
przeoczeniami i uznaną 5 bramką za

spalonego wywiązał się dobrze ze twego
zadania.

Cenne trofeum — puchar Anglii
zdobyła drużyna Manchester Uniłed

LONDYN, (obsł. wł.). Finałowe spot
kanie piłkarskie o puchar Anglii za-

kończyło się zwycięstwem Manchester
puśpił; piłkę ą rąk. Rupa. poprawił ^Umted ;*ad * Blackppplem 4i2r (1:2).

Po przerwie zdawało się, że Rucli ma-

jąc sprzymierzeńca w wietrze rozniesie

drużynę gości, tymczasem poznaniacy
zmienili całkowicie system gry i stosu-

jąc krótkie przyziemne podania znów

utrzymali przewagę nad chaotycznie
grającym Ruchem. Wyrównanie wisiało

w powietrzu przes cały czas w drugiej
połowie. Dopiero na 5 min. przed koń-

cem udało się Cieślikowi uzyskać drugą
bramkę pieczętującą zwycięstwo gospo-

darzy.

ko strzał Kohuta. Od 19 min. zaczyna

padać deszcz 1 w wichurze toczy się gra

do końca pierwszej połowy. W 35 min.

pada druga bramka dla Wisły znów z

winy bramkarza i obrony. Kohut strze-

lił do pustej bramki obok wybiegające-
go Wójcickiego. W dwie minuty póź-
niej Gracz nie wykorzystał rzutu karne-

go, podyktowanego za sfaulowanie go

na polu karnym. Ostatnie 5 minut przed
pauzą należ; znów 'do Polonii. W 41

min. strzał Wiśniewskiego Filek wybija
na korner. W 43 min. Jurowicz omal

nie zawinił bramki, wypuszczając piłkę
s rąk, a w 44 min. strzał Kaźmierowicza

przechodri tuż pomad poprzeczką.

Bramki dla' Manchester zdobyli: Row-

ley w 30 m, Rowley w 69 m, Pearson

w79miAnderson w85m.Dla

Blackpool bramki strzelili: Shimwell

w 15mzkarnegoiMortensenw35m.

Tegoroczny finał zgromadził na sta-

dionie w Wembley rekordową niemal

liczbę widzów — 99 .000 z królewską

Po meczu król wręczył kapitanowi
zwycięskiego zespołu puchar, królo-

wa zaś udekorowała wszystkich zawo-

dników. pamiątkowymi: medalami;

CrocoTia

RYBNIK, 25.4 (Teł. w!.) . Cracovia—

Rymer 2:1 (1:1).

,. __ , Cracovia: Szymczak (rezerwa Rybi-
parą angielską na czele. Dochód z bi-j cki) Knszuba9 Glimas, Jabłoński I, Par-

letow wyniósł 39.500 funtów sterlin- •

Jab}oński Wiśniewski, Różan-
' kowski II, Woja, Poświat, Dyksjan.

Zwycięstwo Manchester jest zasłu- Rymer: Chromik, Pars, Matloeh, Ra-

żone, drużyna ta bowiem miała wię- da, Gajewski, Janik, Dziuba, Frankę,
cej z gry i pokazała wspaniały zespo-

łowy footbal.

Włodarczyk policzkuje sędziego!
Obiecuicgcy start ligi szczypiorxtiaka

USA

PRACA 13.4 (Tel. wl.). tparia — Bu-

diojowica 4:1 (0:0), Jadnota Koszyce —

8iavla 4:1 (5:3), Vlctoiln Pilzno — Czach!»

Karlin 1:1 (1:1), Bratislawa — iląska O-

strawa <:1 (3:1), Zylina — Trnava 0:0.

Tabela: 1) Bohemians — 15 — 44:34 —

1» p.. 2) Bratlslava — 1S — 42:22 — 18.

I) Sparta — 15 — 18:21 — 18, 4) Jadnota

Koszyce — 14 — 32:2S — li, 5) Slavla —

Ił — 29:10 — 15, Śląska Ostrawa — 15

31:59 — 15, 7) Yictoiia Pilzno — 15 —

41:40—13, «)Zylina—15—25:35—12.
ł) Czechle Karlin — 14 — 11:39 — 11, 10)
Trnava — 14 — 21:52 — 11 . 11) — Budis-

iowlce — 15 — 29:51 — 10.

KRAKÓW 25.4 (Tel. wl.). W niedzielę reprezentacyjny zawodnik Polaki, Wio-

odbyły się pierwsze zawody nowoutwo- darczyk z AKŚ-u znieważył czynnie tę-
rzonoj ligi szczypiorniaka. Przeciwnikiem

Cracovii byl mistrz Polski z r. z . AKS

Chorzów. Zawody zakończyły się niespo-
dziewanym sukcessm Cracovii, która po-

konała AKS 9:3 (4:4).
Po pierwszych minutach gry Cracovia

prowazila 2:0. Do przerwy AKS dwukrotnie

wyrównał na 3:3 i 4:4; po pauzie zmien-

ne ataki przynosiły bramki to Cracovii, to

AKS-ov/i. Na S min. przed końcem zawo-

dów doszło do gorszącego skandalu:

Biegi Narodowe 2 maja
manifestaejq kultury fizyczne!

łĆDZKA KL A

ŁÓD2 25.4 (Tel. wł.). TUR — Lcchla 1:0.

Bohaterem meczu okazał tię reprezenta-

cyjny bramkarz Łodzi, Komar. TUR (Ł.) —

ŁKS Ib 4:1.

W Piotrkowie -Concordia — ZZK 5:2. W

Pabianlcech PTC - Boruta 5:1. Zjedno-
^

pr (GUKF, Rady Związkowej Kult.

czona (Ł.) — Widzew Ib 4:3. r- • s ... i?r77 a-u

W tabeli prowadzi w dalszym ciągu i » Sportn przy KCZZ oraz Służby
tomaszowski TUR przed PTC.. ~

W niedzielę w godzinach popołudnio-
wych 140 studentów Akademii WF pro-

pagowało na ulicach Warszawy Bieg Na

rodowy 2 maja. Z trzech punktów sto-

licy (s przed Muzeum Narodowegb, z

ogrodu Saskiego i ul. Żelaznej) wybie-
gły grupy po 40 kilku studentów, a spot

kawszy się. przy zbiegu Marszałkowskiej
i Al. gen. Sikorskiego połączyły się w

jedną grupę. Na samochodach towarzy-

szącym zawodnikom umieszczone były
transparenty propagujące Biegi Narodo-

we. Przechodnie zgotowali studentom

owację, wiwatując na ich cześć.

•

Na terenie całego kraju powstało nie-

mal 800 komitetów gminnych, które

przeprowadzą organizację Biegów Na-

rodowych na swoim terenie. Liczba ta

jest wymownym dowodem, że jeden z

głównych zamierzeń organizatorów im.

Biegami Narodowymi polskiej wsi —

za

tał osiągnięty.
•

Pierwsza część pracy: zainteresowanie

całej Polski Biegami Narodowymi zosta-

ła wykonana przez wojewódzkie, powia-
towe i gminne komitety wykonawcze.

{ Obecnie czeka wszystkich druga, oil-

I powiedzialna praca: zmobilizowanie

j wszędzie jaknaj\Viększej ilości sturhJją-
eych oraz wzorowe przeprowadzenie im-

prezy w dniu Święta Pracy.
Spodziewać się należy, że wysiłek ko-

mitetów wykonawczych nic będzie zmar

nowany i społeczeństwo nasze> w dniu

2 maja zgłosi się tłumnie na starcie

Biegów Nnrodowych. «•

l Polsce), a mianowicie zainteresowanie

MOTOCYKLIŚCI OMTUR OKBCIE

Sekcja motorowa OMTUR Okęcie otwo-

rzyła w niedzielę sezon. W uroczysloicl
otwarcia wzięło udział 64 maszyny. Po

nabożeństwie na Okęciu korowód moto-

cykli udał «lę do Milanówka, gdzie od-

była się próba zrywu I hamowania.
_

dziego uderzając go w twarz. Na wi-

downi powstało wielkie oburzenie i gra

została przerwana na kilka minut. Wło-

darczyk opuścił, boisko. W chwili prze-

rwania meczu stan zawodów brzmiał 7:7.

W 28 min. Cracovla zdobyła z karnego
8 bramkę; nio długo potem AKS wyrów-
nał na 8:8, a w ostatniej minucie Wię-
cek' zdobył zwycięską bramkę dla Cra-

covil.

Bramki dla Cracovil zdobyli Więcek 5,
Ciesielski I — 2. Ludzik i Puhn po 1; dla

AKSThielIIThielIIpo3,FaberI
Krawczyk po 1.

POGOKl — AZS KRAKÓW 10:7

KATOWICE 25.4 (Tel: wl.). Spotkanie W

szczypiorniaku zakończyło się zasłużonym
zwycięstwem Pogoni nad AZS z Krakowa

10:7 (3:4), która szczególnie w II polo-
wi* miała zdecydowaną przewago. Bram-

ki dla Pogoni uzyskali Pultowicz 4, Ziaja
S, Tkocz 2, Klukowski 1; dla AZS — Li-

piński 4, Bahr 2.

Drugi mecz z tega cyklu, Chrobry Gro-

towico -T Tęcza Katowice przyniósł wy-

nik 9:5 (6:5). Ciężko wywalczone. zwycię-
stwo Chobrego, który punkty zapewnił
sobie końcowym zrywem.

AZS (W-WA) — ZJEDNOCZENI (BYDG.) 8:4

(4:2)
W Warszawie rozegrano spotkanie AZS

(Warszawa) — „Zjednoczeni" (Bydg.), za-

kończone zwycięstwem akademików 8:4

H-.2).
Bramki dla AZS zdobyli: Popiołek — 5,

„SIŁA' JEST SILNA.

KATOWICE, 25,4. ftel, wl.) . Indywi-
dualne mistrzostwa ŚHr.ka w zapasach
wyaazały b. dnbrą fermę nawcdnikóv/
Siły — Myiicwhi»)' Łldray bądą fawo

rytami uaibliż.«2ycis drużjn?ivy;h m1 .

strzostw Polski. Tytuły mistrzów zlo-

?>yli w muszej Gątik, w koguciP; TC

bola, w piórk:we; Kńiel, lekkiej Ku-

ligowski, pófcSredtłiej Gołaz, średnisj
Grytę półc, Zintek i ciężkiej Rogalski

Bartosiewicz — 3, dla „Zjednoczonych":
Sucharski, Wajnberg, Piotrowski, Dolega-
ła —

po 1. Najlepszymi zawodnikami w

drużynie zwycięzców byli: Popiołek i

Bartosiewicz.

„LEOPOLIA" — ŁKS 9:5 (4:4)
W Opolu miejscowa „Leopolia" po ży-

wej i ciekawej grze pokonała Łódzki KS

9:5 (4:4). Bramki dla „Leopoill" strzelili:

Lutke i Pazon —

po 3, Hebfojer — 2 i .Ku-

lik — 1 dla ŁKS-u: Bujnowicz — 2, Hu-

ben, Graczyk I Groblewski —

po 1.

LIGA SZCZYPIORNIAKA W POZNANIU
^OZNAKI '25:4 (Tel. wl.). Warta — O -

strovia 7:5 (3:2). Mecz Ligi Szczypiofniaka
zakończył się zwycięstwem Warty nad

Ostrovlą 7:5. Gra na doić dobrym po-

ziomie. Bramki dla Warty: Ruszkiewicz I

Nopek po 2, Dylewicz, Tarkowski I Szper-
kowski po 1. Dla pokonanych: Owczarek

3, Bsurs I Kalina p» 1.

KOŃCOWf GRY LIOI ANGIELSKIEJ

LONDYN (Obsl. wł.) . Mimo, łe do ta-

kończenia rozgrywek i ligi angielskiej po-

zostało jeszcze parę spotkań sprawa

spadku I awansu Jest |ut lupainia wyja-
śniona. Z ligi spadają Orimiby oraz

Dlackburn, mima swego wysokiego iwy-
cłęsty/a nad Shoifieidem. Na Ich miejsca
wchodzą Birmingham i Newcastle.

Muras, Kurzeja, Dybała.
Bramki dla Graco vii; 36 m. Różaa-

kowski II, w 20 m. 2 połowy Glimas a

rzutu karnego, dla Rymera — Franka.

Sędzia Winiarski z Łodzi. Widzów ok.

8.000 .

Sygnalizowana dobra forma Rymera
jest wielkim nieporozumieniem. Nie-

dzielny mecz odkrył wszystkie słabe

strony górników a przede wszystkim
brak jakiegoś systemu. Rymer przez

cały czas spotkania grał ambitnie lecz

chaotycznie.
Do uzyskania pierwszej bramki przes

Cracovię przyczynił się wiatr, a drugą
goście zdobyli z rzutu karnego. Repre-
zentant Purpun nie zachwycił. Najlepszy
T, gości był Jabłoński II.

Grę rozpoczął Rymer, który t miej-
sca ruszył do , aitfku i uzyskał znaczną

przewagę, która zresztą utrzymała
przez cały mecz. Nieustanne ataki ro*

bijają się o obronę i pomoc krakowski*

Pomoc Cracovii, która n góry była praa

znaczona na grę defensywną nie pnę"
chodziła przes środek boiska — stwi*

rzając lukę w polu i piłka stale wraca-

ła pod bramkę gości.
W 22 min. po zamieszaniu podbram-

kowym Frankę uzyskał prowadzenie dla

gospodarzy. Kontratak Cracovii przy-

niósł bramkę, której sędzia nie uznał.

Dopiero w 36 min. Różankowski II uzy

skał wyrównanie.
Po przerwij: pr?.ewagn Rymera wzro-

sła, nie atak nie mógł się zdobyć na sku

ataków Cracovii

Wyniki ostatnie] soboty: Aston Villa —

Liverpool 2:1, Blackburn — Shieffield 4:0, .

Chelsea Burnley 0:2, Deiby - Preston j tcc TM}' s»«ał. Jmleii
2:1, Everton — Porismouth 0:2, Orlmsby— j zakończył się zdobyciem bramki przez

Cliarlton 1:3. Huddersfield - Sloko City j Glin„, sa rzuln karnego.

0:0, Manchoster City — Arsenał 0:0, Sun-|
derland Middłesborough 3:0, Wolvor-

hampton — Bolton 1:0.

*

IONDYN (Obsl. wł.). Międzypaństwowy
kobiecy mocz hokoja

^
na trawie roze-

grany w Londynie między reprezentacja-
mi USA I Anglii, zakończył się zwycię-
stwom Angielek 5:0.

DUBLIN (Obsł. wł.). W Dublinie roze-

grano mocz piłki noinoj między repre-

zentacjami I-ej ligi szkockiej I ligi
Irlandxkioj. Wygrali Szkoci 2:0.

PIŁKA KL, A W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ, 25,4, (tel. wł.). W me-

czu piłkarskim o mistrzostwo klasy A

Pomorza, SGKS uległ Brdzie 4:2 (0:2).
•W I polowie goście grają z wialrem(
mają dużą przewagę w poiu i prowa-

dzą 2:0 ze strzałów' i Lewandowskiego
i Brzeskiego.. Królko przed przerwą

sędzia wyklucza jednego z graczy

SGKS za brutalną grę.
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idacja lecz prze
zgromadzenie ZPZS w atmosferze powagi i zrozumienia

SALI konferencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożne; w Warsza-

wie zebrali s'ę w dniu wczorajszym przedstawicie!» 16-stu Pol-

skich Związków Państwowych, by wziąć udział w ostatnim walnym Bgroma-
dzeniu Związku Polskich Związków Sportowych.

Nastrój był odpowiednio do tego poważny. Aczkolwiek ogromna więk-
szość delegatów zdawała sobie doskonale sprawę 8 konieczności tego kro-

ku, w obliczu nieodzownej reformy struktury organizacyjnej naszego sportu,

to niemniej jednak, fakt likwidacji instytucji, która złączona jest s historię
sportu polskiego niemal od jego zarania musiał nadać zebraniu specyficz-
ny charakter.

Atmosfera znacznie się odprężyła po

przemówieniu przedstawiciela Naczelnej
Rady Młodzieży i Kultury Fizycznej dra

Zajączkowskiego, który w doskonale

skonstruowanej mowie, wytłumaczył przy

czyny, które nakłaniają do tego rodzaju
reform, przeprowadzanych wyłącznie s

myślą o udostępnieniu sportu całej pol-
skiej młodzieży.Prezydium Naczelnej Rady dla

Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

powołało Komisję organizacyjną Cen- j NATURALNA KONIECZNOŚĆ
tralnego Organu Zrzeszeń Sporto-, Dr Zajączkowski, którego przemowie

wych. nie w znacznym skrócie zamieszczamy,

Komisja składa się z 10 osób. W i po(lkrealił wyraźnie, że Naczelna Rada

okład jej wchodzą: . 2 przedstawiciele dla gpravr Młodzieży i Kultury Fizycz-

Rady Kultury Fiz. KCZZ, 1 przedsia- nej nie myśli bynajmniej zrezygnować
wiciel Związku Samopomocy Chłop- | ze wsp(iłpracy dotychczasowych działa-

skiej, 1 przedstawiciel Wici, 1 OM- , CTy, których wielką zasługą jest fnkt, że

TUR, 1 ZWM, 1 Zrzeszeń Wojsko- j

wych, 1 Gwardii, 2 przedstawicieli j

działaczy sportowych.

GUKF dysponuje

sport polski mimo najtrudniejszych wa-

ruków, ruszył z miejsca natychmiast po

zakończeniu wojny i dzięki pełnej po-

święcenia pracy tych właśnie jednostek,

uzyskał poważne osiągnięcia. Czynniki

kierujące sportem polskim nie myślą
też o zrezygnowaniu z zasady obieralno-

ści władz sportowych, tylko, że obecnie

Główny Urząd Kultury Fizycznej pójdzie ona po linii zasadniczych czte-

aprawniony został do dysponowania
rec h pionów. Jest to nie tylko koniecz-

wszystkimi obiektami sportowymi na j
ne ale i naturalne, z chwilą g.ly macie-

terenie całego kraju. Decyzja ta ma . rzyste te organ"/^je opiekują się i daią
aa celu odpowiedni rozdział obiektów wielkie środki na rozwój polskiej kultu-

towego. Stworzone zostań; sztandartowe

typy, które pnyczynię się de znacznej
obniiki kosztów ł ceny.

Opracowane zostaną programy szkole-

niowe i odpowiednie krótkie instrukcje
szkoleniowy. Główny Urząd Kultury Fi-

zycznej planuje wydawanie własnego pi-
sma dwa razy na miesiąc oraz Biuletynu
Zagranicznego, gdyż ze strony korespon-
dentów zagranicznych akredytowanych
w Warszawie padło oskarżenie na brak

informacji o życiu sportowym w Polsce.

Gospodarka finansowa oparta zosta

nie na świadczeniach bezpośrednich
(składki członkowskie, procenty,

świadczenia pionów macierzystych dla

swych podopiecznych) i pośrednicih,
na które będą się składały świadcze-

nia samorządowe (obiekty) i państwo-
we (szkolenie i sprzęt).

mż. Olszewskiego. Z zrzeszonych
związków brak było jedynie delega-
tów PZA, PZTS, PZŁyż, PZN (I).

Protokół został przyjęty bez odczy-
tywania. Do dyskusji nad sprawozda
niem nikt się nie zgłosił. Wniosek

Kom. Rewizyjnej o udzielenie absolu-

torium uchwalono przez aklamację.

Uchwalono wnioski Zarządu: Walne

zgromadzenie zobowiązuje wszystkie
zrzeszenia i organizacje na szczeblu

okręgu do zorganizowania i prowadzę
nia, w miarę potrzeby, stałych kur-

sów dla sekretarzy organizacyj spor-

towych i kierowników- sekcji, którzy
nie będą mogli spełniać swoich funk-

cji, o ile nie posiadają egzaminu z

IK€*ś<r:i

LEŻY przede mną deluaae rozpo-

rządzenie Prezydenta Miasta '
st.

Warszawy z dnia 15 marca tir. (Dzien-
nik Urzędowy Nr 7) o zawodach spor-

towych. Rozporządzenie jest bardzo słu-

szne i bardzo potrzebne. Ale każde roz-

porządzenie wydaje się wtenczas, gdy:
trzeba usunąć jakieś braki. Z tego więc
pisma jasno wynika, że:

dotychczas przy organizowaniu
większych zawodów sportowych

nie było ani lekarzy, ani odpowiednich
środków lekarskich, a organizatorzy
wyigiwałi sie od odpou-iedzialruiści za

nieszczęśliwe wypadki.

2 przed zawodami nie przeprowa-

dzana kontroli kart zawodni-

czych, lub badania lekarskiego, celem

eliminowania tych sportowców, którym
stan zdrowia nie poziMa bm: udziału

w zawodach.

3 przy zawodach szczególnie nie-

bezpiecznych dla zdrowia i życie

1

UZNANIE I APEL ,

Dyr. Kuchar stwierdził w zakończe-

niu, źę posiadamy wszelkie warunki j daniach, stojących przed

rozwoju dla naszego sportu, gwarantu- j P^ską-
je to ustrój Polski Ludowej i zaintere-

sowanie, jakie wykazują dla kultury

fizycznej najwyższe czynniki w Pań-

stwie. Wreszcie podkreślił również, że

sport ruszył z miejsca w najcięższych

warunkach, dzięki ofiarności działaczy

tutaj Partii Prezydentom podać bardzo

dobry sposób, aby.- te braki? znikły jak
najprędzej. Budowa przez. miasto od-

powiedniej hali sportowej--i odpowied-
niego, stadionu'.' 'Albo przynajmniej od-

powiednia sumka w budżecie miejskim
na te'cele.

Ale - gdy się czyta rozporządzenie —"

to przy każdym punkcie przypominają
się znane sceny z naszej rzeczywistości
sportowej. Oto kilku widzów wyr.Osi na

barkach kontuzjowanego zawodnika, ba

na boisk'4 nie ma nie tylko lekarza, cle

nawet noszy. Komuś tam brudną chust-

ką zawiązują rozbitą głowę, bo natu-

ralnie zabręklo bandaży.

Oto pomysłowa wdrszaejka. publiczka
'

zręcznym uderzeniem paru antypek od* '

bija filongi w oknach ujeżdżalni i '

azneldowuje się - tą drogą 'na solę, : bo .,

jedyne wąskie drzwi nie ir.óga przepu-

ścić paru tysięcy widzów. '

A jak to było z miejscami na. trybu-
'

nie stojącej na ostatnim meczu ha sio- '

dianie? Ile tam może zmieścić się łu-

dzi i ile biletów sprzedano? Coraz ko- '

geś przygniecionego nieśli do liarittd

pogotowia. Urzędujący lekarz (a jakże
był taki!) stwierdził kilka złamań rąk
i nóg.

Oby więc rozporządzenie Prezydenta
Miasta nie pozostało tylko kawałkiem

wpisanego papieru. Trzebaby pomyśleć
nad rozciągnięciem jego mocy na całą

Polskę. Może wówczas katowickie bal-

kony przestaną spadać ludziom na gło-

aportowych wedle rzeczywistych po-

trzeb. Dotychczas bowiem niejedno-
krotnie zdarzało się, że urządzenia

aportowe były albo niewyzyskiwane

tak, jak należy, albo też przeciążone.

Dwu tysiące koMei
nr
n

W 1928 r. do biegu narodowego sta-

nęło na starcie... 7 kobiet, dziś, kiedy
kobieta polska wykazuje wielokrotnie

^riększg dojrząłość sportowy biegi na-

rodowe 2 inaja zgromadzę na stąrcie w

całej Polsce tysiąee kobiet,

W - zreorganizowanej formie .biegi
fffiśrodówe'•< będą miały w tym roku. 2

kategorie dla kobiet, na 500 m dla

dziewcząt do lat 18 i dla kobiet powy-

żej 18 lat na 1.000 m.

Biegi dla kobiet, podobnie jak w

konkurencji męskiej, odbywać się będą

wyłącznie w klasyfikacji drużynowej i

żadna zawodniczka nie będzie nagra-

dzana indywidualnie.

Organizatorzy biegów narodowych

zalecają, aby drużyny kobiece, złożone

B 5 zawodniczek (z których klasyfikuje

się 3) przebiegały dystans możliwie ra-

sem. W imprezie tej nie chodzi bo-

wiem o pokazanie formy jednostki, wy-

jątkowo uzdolnionej do biegu, nato-

miast ważne jest wykazanie się zdolno^

ry fizycznej.
Przemówienie swe zakończył dr. Za-

jączkowski wyrażeniem uznania i po-

dziękowania za dotychczasową pracę

oraz nadzieję dalszego intensywnego
i udziału.

ROK EKSPERYMENTALNY
Dyrektor Głównego Urzędu Kultury

Fizycznej inż. Kuchar naszkicował skolei

w ogólnych zarysach zamierzenia i dro-

gi, jakimi kroczyć będzie w najbliższym
czasie polska kultura fizyczna, dążąc do

osiągnięcia ideału, tj. sportu masoweęo,

jako bazy dla pełnowartościowego spor-

tu wyczynowego. Etóry otoczony zostanie

również pełną opieką i będzie pod bez-

pośrednim... ki ero włrrptwefń;f- firzysi^egp

Centralnego zrzeszenia sportu polsafepo. v,

n -v t. • J•» „
'•'"••' • Zebrań-e otworzy! inż Loth, skła-

Dyr. Kuchar stwierdził .otwarcie, sie
^

.

^^ łk'Z dd
rok bieżący jest na wielu odcinkarli eka- , ..

"

perymentalny i że kierujące czynniki aa
^ 8 ^ 02 ^ 0 ' 1 n° w yc władz sporto-

me jeszcze szukają najbardziej orlpo
wiednich dróg, dostosowanych do warun

przeszkolenia i znajomości przepisów zawodnilio (naprzykład wyścigi jnoto-
statutowo - organizacyjnych i technicz cyklowe) nie organizowano punktów

nych, przepisów ustawy „Służba Pol- | sanitarnych w miejscach szczególnie nie-

sce , danych o Polsce współc.- .

-nej i' bezpiecznych.

zaistniałych w niej przemianach i za-. A W miejscu organizowania zawo-

młoazieżą ^ł dów brak urządzeń sanitarnych,
• koszy do śmieci, wody do picia i my-

Przyjęto również drujń wniosek, na- cia, a sale nie posiadają dobrej wenty-

kazujący w szybkim tempie urucho- ' lacji i dobrych dojść i dojazdów.
mienie przy organizacjach sportowych jTM Organizatorzy bez poczucia od-

świetlic. j powiedzialności sprzedają jak naj-
Natomiast nie znalazł aprobaty więcej biletów, nie licząc się z pojem-

wniosek w sprawie finansowych upra nością sal i stadionów sportowych.

sportowych, którym dziękuje za trud ' obowiązków klubów w stosun-j Te wszystkie braki Prezydent Miasta wy, a kości nie będą trzeszczeć na każ-

i bezinteresowną ofiarność i prosi o
swo ' c ^

członków, (T. nakazuje natychmiast usunąć. Możemy dych zawodach. IKO,

dalszą niemniej intensywną współ-
1 : ' 7

:1

pracę, [
Dwa te przemówienia wyklarowały

sytuację i umożliwiły powzięcie odpo
wiednich decy::ji, których esencją były

jednogłośnie uchwalone wnioski dr.

Szembeka z Krakowa następującej
treści:

1. Walne Zgromadzenie Polskiego

Związku Związków Sportowych uwa-

ża, że przeprowadzona obecnie reor-

ganizacja sportu polskiego jest celo-

wa i stwarza wszelkie możliwości dal-

szego najszerszego rozwoju sportu pol

skiego i życzy nowotworzącym się
władzom sportowym najowocniejszych

wyników.

2. Walne Zgromadzenie Zw'ązku
Polskich Związków Sportowych zleca

ustępującemu Zarządowi prowadzenie

dalszych agend ZZ aż do czasu prze-

jęcia tych agend przez Konrsję orga-

nizującą centralne arzeszen e s irtu

polskiego — myśl ustawy z 25 lutego
194Ś r.

ffCff

lśnią dr Zajączkowskiego
zeliranlsi Zwicfzlcif Zifiązóir

władz

wych Prezydium wybrano w składz i

Zasadniczym motywem, z którego wy-

nika reorganizacja sportu polskiego jest
zmiana warunków, w jakich sport w

Polsce rozwija się w dobie powojennej.

Zwięzek Polskich Związków Sportowych

jak i poszczególne Związki fachowe po-

wołane były nie do tworzenia sportu,

lecz przede wszystkim do kordynaoji

zagadnień z danej dziedziny sportu.

Przykładowo: żaden Związek nie za-

kładał klubów, nie finansował klubów,
i w chwilach, gdy klub napotykał na

trudności zarówno organizacyjne, jak i

finansowe, tylko w pojedynczych wy-

padkach mógł liczyć na pomoc Związ-
ku. W Zasadzie opieka nad klubami >

graniczaia się do ustalania kalendarza

sportowego, przeprowadzania go, do re-

gulowania przepisów i w- pewnym-, za.

kresie do szkolenia i to raczej do szko-

lenia aparatu, który ma przeprowadzać
rozgrywki, jak np. sędziowie, a w osta-

tnim czasie do szkolenia juniorów, alf

ZWM wprowadziły do ceiów i zadań, .sce i w związku z tym obieralność musi

swojej pracy zagadnienia wychowania £:- być zachowana.

zycznego i sportu. I te organizacje wzie Obieralność będzie jednak w ramach

ły na siebie obowiązek utworzenia, ił- zasadniczych pionów, które tworzyć b'g-
trzymania i kierowania klubami swoich' organizacje macierzyste. A więc

organizacji. Wkrótce przybyła nowa KCZZ, Samopojnoc Chłopska, Woji&o i

największa w Polsce organizacja Korni- Milicja,

sji Centralnej Związków Zawodowych, f

która w zakres swego działania włączy-
ła wychowanie fizyczne i spoit dlc swo-

ich zorganizowanych mas*
1

I wytworzyła się paradoksalna sytua-

cja, że te organizacje, które śmiało mo-

żemy nazwać organizacjami macierzysty

w bardeo niewystarczającym zakresie.

Prezesa PZB Karola Bielewicza, dyr Po w^ ise -ereg organizacji o ch.- ik

ków naszego kraju. Dziś już powiedzieć
Nowot5si

.

dr
Zaturskiego i sekretarza terze wychowawczym, jak OMTUR i

można, że droga ta będzie prowadziła
do ustalenia jednolitego planu i preli-
minarza dla wszystkich klubów, że ten-

dencją będsi» raczej komasacja klubów,
niż tworzenie drobnych komórek nie-

zbyt zdolnych do samodzielnego życia.

TRZY SZCZEBLE KADRY
Opracowany zostanie program wyszko

miast ważne Jest wyKazan.e się zao.no - ^nia zarówno dla niższych organizacji j24 ' i f bm ko^encji wyszkoleniowej | znań 1,5 mil. oraz po milionie złotych
ścia przebiegnięcia dvs^nsn przez szer- sportowych jak i kadry instruktorskiej,!^»

^

2, delegatów reprezentu-| Opole, Warszawa, Zagłębie.
7 „

' która kształcona będzie na trzech szcze-! 1« 15
Okręgów i 3 Podokręgi Piłk, i 7 nn

^

f;_A

blach odpowiadających szkole powsz.-ch | ^ 0 TM^ ^

prz>I>y« delegaci Okręgów

nej (przmlounicy). średniej (trenerzy) i

\vvż-: t\i ( l ,-rin Wych. Fiz.) z :?<n,

Nie wątpimy, ie wszyscy panowie, któ

rzy zasiadają na tej sali należą do tych
orgsniiiacji z tej czy innej przyczyny i

dlatego liczymy na dalszą współpracę.

Reorganizacja, która w tym roku na-

leazcie się zakończ^, dotyka nie tylko

związki branżowe i Związek Polskich

. Zwięzków Sportowych, ale również i

PZPN
27 delegatów omcswia pEciny i profekfy

mi klubów sportowych, nie miały swe-

go przedstawicielstwa w związkach spor-' _
. , _ , . . „ „ _

, . . .

' Związek Robotniczych Stow. aportu-
towych i zrzeszając masy, jak.nnJŁCZZL "

, "'V '.' " •'»'
... . —; — wych, który mając wielkie tradycję wl-

me miały wpływu na prace tych £wiaz- , . ',, , -i..' . ..

-

k • *
... ,.. . iki o te ideały, o które das na nczęscie

Nie znaczy to, 'że - jn-zy^Ja •^fóitralflaf tych gSłączy ńę z Komiśj?
Organizacja Związku Sportu Polskiego ( CeilE. Związków"Zawodowych, jedno-
nie będzie ciałem społecznym, cirfem częc w ten gpoi»], cały sport robotniczy
obieralnym! Musimy .stwierdzić, ie sport j pracowniczy,
bjd "3 zawsze oparty o czynnik społe-J

ozny! Że bez tego czynnika społeczne-1
JaŁ

wyobrażamy sobie prsyedy .Ce»

go nie wyobrażamy sobie sportu w Po!-j iralny orsan P° l2kie
«

0?

W organie tym zasiadać będą wybie=
ralni przedstawiciele organizacji macio

rzystych, Związek ten posiadać będzie
I większe kompetencje od dotychczaso»

wego. Związek ten musi ugruntować fi-

W zwołanej przez Zarząd PZPN na j 3,5 miUona zł, Śląsk ponad 2 mil., Po- kację instruktorów i trenerów, Itóórsy

sze grono 1 gotowość do większego

bezinteresownego wysiłku na rzecz

łej dnizyny.

In mWMWB^lBl
Po rai pierwszy po wojnio odbqd:lo

bieg uliczny w Krakowie. Sądzie to
bl®g-memoriał Danusza Kusoclński^go (o
puchar przechodni „Dziennika Polskie-

9°"). Bieg ten rozograny zostanie w dn.

maja dokoła plant na trasie okofo

3550 m.

Zarząd Sckcjl Kajakowe) AZS zwołuje
na dzień 27 bm. (wtorek) \yalne zebranie

że na n:ii'v; ż.-^nn szczeblu zr. i ' się
treneray o specjaln\eh kwalifikociaeh.

Przy okazji otrzymaliśmy potwier l:- .enie

wiadomości, że przy Akademii W. h.

Fiz. 11'worzony zo?tanie \t'yżs;'.y Znktad

ambicje.

i Eiiiłostcrkiigo i Rzeizowskiego. Z ra-

1 mienia Zar/ę.du I'ZPN prznv:odniczyli

j konferencji, w pierwszym dniu obrad

| wiceiprcze3 Krug, w drugim dniu refc-
1

ront wyszkoleniowy p. Nowak.

| Celem konferencji było zapoznanie

Z uwagi na brak finansów katastro-

falnie przed. -tawia się siprawa wyszkole-
nia w Okręgach słub^z;.cli, jak: Lublin,

1

Podlasie, Mazury, Szczecin, Przemyśl.
Okrę gi te spodziewają się i jiiają o')ip-

eiansowe podstawy wszystkich gałęzi
sportu, a więc ujednolicić składki do

Związku, ujednolicić kartotekę Sjporiow-
I ców, ułożyć kalendarz imprez sporto-

muszą być wszyscy rejestrowani w' wych x tym, że impre»zy o charakterze

PZPN. 'międzypaństwowym niewątpliwie będg
zawsze miały pierwszeństwo.Stronę techniczną planów ezkoicnio-

wych PZPN przedstawił p. Foryś. Na j Rada Młodzieży dla spraw Kultury

najbliższy okres, bo już w drugiej po-, Fizycznej i Sportu docenia działalność

łowię miesiąca maja urządzony zostanie Panów i w jej imieniu dziękuje Panom

kurs dla instruktorów. Jest to sprawa" za to, coście uczynili dla dobra sportu

canę pomoc PZPN. W myśl zaleceń najpilniejsza, gdyż prócz pani dodsona- | polskiego. Nie wątpię, że w zreorgani-
Walnego Zgromadzenia PZPN z lutego łych sil fachowych, nie posiadamy pra-' zowanym sporcie polskim spotkamy się,

, ... kr. Zarząd PZPN winien wyd.-.tkować wie zuipclnie w kraju kwalifikowanych by pracować w przyszłym Związku Spor
się z planami wyszkoleniowymi Okr^- tJ i,- - «... ....

^

. .

' ' fundusze przeznaczone na wyszkolenie instruktorów. Miejsce oraz; dokładny
naukowo - doświad- lny, przy wielkim j oraz omowieme projektowanego pla d]a okręgów nie posiadających przed- termin rozpoczęcia kursu nie zcstałv je-
nakładzie kosztów, jakie potrzebne są

nu

wysAo.ema PZPN. Program konfe- stowicjeli w Lidze i po' tej właśnie linii szcze ustalone.

dln sprowadzenia koniecznych urzr izeń J rencJ' Ioatał
wyczerpany i odniosła ona jest pianowana akcja .

^

„kolenicrws i

i laboratoriów. Zakład ten ma v^1 'kie j "«^ąt^liwie dobry skutek, czego wyni-, PZPN. 'JUNIORZY

chce dostarczać materiału niej*»^ b>'ło uzgodnienie wytycznych wy. j
' 1 ' * NA TLE H LIGI

wŁien li OII1. vyuiMw w
^

. .
* I SZKOlen

"łonków sekcji na przystani przy ul. Ko- tylko dla kraju ale 1 promieniować na

Sciuszkl 38. zagranicę, co jest osiągalne wobec tego, H 1e

mi naukowymi

rozgłosie.

^ dniu 1 maja na stadionie miejskim
odbędą się Igrzyska Sportowe Związko-
wych i Robotniczych Klubów Sportowych
okręgu krakowskiego. Program Igrzysk
Obejmuje: defiladę I uroczyste otwarcie, j et3U717f

turnie] błyskawiczny piłki nożnej turniej JJliU^lE, SJrKAĄl
błyskawiczny siatkówki I koszykówki, j DYR QUKF poświęcił też uwagę pro-

sztafely 4X100 w konk. męskich i żeń-

skich, popisy gimnastyczne, wyścigi ko-

larskie, popisy jazdy zręczności na mo-

torach, walki zapaśnicze i bokserskie

Ruchliwy Oddzia! Automobilklubu Pol-

ski w Krakowie posiada w tym roku nie-

mniej ciekr,wy kalendarz sportowy Jak w

roku ubiegłym.
Ot\v3.-cis sf-zoriu odbyło

^ sie w dniu

18 bm. zjazdem plakietosvvch do Krako-
wa o ,,plakietę., Ziem Zachodnich". W
dniu 2 rr.aja nastąpi tradycyjny wjazd na
Obidowa dc fccSciółka auiomobilistów, !

gdzis uroc-v-ta poiwięcenis
••'.' 5.'g o'ic2nv połączony ze!

•j'a - 13'
:
- >o'.vym do Krakowa udbe-

•'-ir' - vi •'••iu 5». «c-'W"a. Na dzi^ń 25 j
"ora ; nri3 ]s.-l gyn':hana samo-;

hn, 1
. isi 27 'Jc-pnia - JazcTa nocna. ]

We wrześniu oo'b - da sie aż dwie impre-
ty: 12-go ..pogoń- za lisem", 26-go po-

wtórzenie gymkhany. Raid po ziemi kra-

kowskiej odbędzie się w dniu 10 paź-
dziernika, po czym nastąpi zamkniecie se-

zonu, zgodnie z kalendarzem sportowym
we wszystkich oddziałach w dniu 24 paź-
dziernika.

Zawodniczka Horeoiskiogo RS w Kra-
bo wio — Jadwiga Konikówno została

przywrócona do pełni praw czlonkow-
Gklch

j szkolenia w Okręgach i PZPN. Można

zagranicę, co jest osiągame wuuc,
^ m

=
eć

ostrzeżenia, co do ^,oso-

Pol,ka dysponuje doskonałymi siła-1 bu Powadzenia obrad, gdyż uprzednio
międzynarodowym ustalony porządek dzienny został nie-

fortunnie przełożony, w w^Sgku czego

sprawozdania i plany wyszkoleniowe
Okręgów referowane były w pierwszym
dniu obrad, zaś dyskusja nad nimi prze-

blemowi sprzętu. Dziś już inspektorowie prowadzona została drugiego dnia. Re-

objeżdżają fabryki i zwracają uwa?ę na feraty trenerów PZPN pp.: Forysia, Ku-

niedolcładności przy fabrykacji sprzętu (chara i Koncewicza, nieco zbyt szcze-

sportowego. Uruchomienie kilku P 1 ''zni' gółowe nadawały się raczej do preedeta-
na Wybrzeżu zapewni sprzęt nie tylko | wienia w drugim dniu obrad preed za-

żeglarstwu i wioślarstwu, ale i do star-: kończeniem konferencji. Omawianie na

rzEĆ będzie wszystkie wyroby sportowi, sali w szczegółach metod i sposobu szfco-

rtntm W Ofwie,'imui zmontowana 11«**" ««wodników pod względem tech-

fabryfcn sprzętu spor-1 nicuiyjn, taktyemym i kondycyjnym,
^spowodować mogło u okręgowych refe-

""~~~~"" rentów wyszkolenia niewłaściwe zrozu-

?Tcnie «pcejal

Na marginesie Nadzwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia PZPN zwołanego na

30 maja br. w sprawach II Ligi, prze-

wodniczący konferencji p. Krug zako-

munikował, że no porządku dziennym
będą również sprawy wyszkoleniowe i

prosił o przygotowanie odpowiedniego
materiału w sprawach, które będą wy-

magały zatwierdzenia Walnego Zgroma-
dzenia. M . in. ma być omówiona spra-

wa ewentualnej podwyżki preliminarza
na cede wyszkoleniowe. Bardzo istotną
okazała się myśl rzucona przez inż.

Przoworskiego w sprawie rozszerzenia

kompetencji i przekształcenia ref. wy-

szkolenia na Wydział Wyszkoleniowy.

Drugim etapem będzie ur-sdzany na

wzór zeszłorocznego obóz dla juniorów.
Prawdopodobnie w dwu turnusach 3-ty-
godniowych. W ramach tego obozu, u-

rządzonego w miesiącach lipcu i oierp-
liiu, przeprowadzony zostanie równocze-

śnie unifikacyjny kurs dla czynnych in-

struktorów i trenerów, którego ukończe-

nie równoznaczne będizie z weryfikacją.

W dyskusji nad planami Okręgów i

PZPN zabierali głos pp.: Jesionka (Kra

ków), Balcer (Poznań), Sadłowski

(Śląsk), Śmiglak (Poznań), Wójcik
(Warszawa), Kryczek (Zagłębie) i inni.

Na ogół uznawano majowy termin kur-

su dla instruktorów za wczesny, jednak
po wypowiedziach przedstawicieli PZPN

tu Polskiego właśnie dla dobra sportu

polskiego!

oparcie przy ZZ

Skórzanego, Wi-

lcu ZZ Kolojow-

Garłjó-rr.ia znalazł
Pracowników Przemyślu
.la grawituje podobno
CtSw.

KOZPN „wypuści" nlebawom nowych
sędziów piłkarskich. Egzamin teoretyczny
złożyło ostatnio JO kandydatów na sę-

dziów piłki nożnej. Obecnie odbywa się
cześć praktyczna kursu. Kandydaci wy-

znaczani sq na sędziów liniowych na za-

wodach klasy A, a następnie egzamino-
wani podczas prowadzenia zawodów.

Wykładowcami na kursie byli znani kra- . okręgi posiadają naturalnie bogatszy
kowscy arbitrzy piłki noinoj: prozę® j wyszkoleniowy. I tak Kraków

Andrzej Rutkowski, Michalik, Bartyzol 11

mec. Kossak, Jaalonk» I ©teras.
a

p. Nowaka i Forysia, ustalono obesłanie

W drugim dniu obrad przewodniczą- kursu instruktorami, jakimi dysponują
mienie intencji PZPN, który zamierzał cy ref. wyszkolenia PZPN p. Nowak za- Okręgi. Kurs instruktorski przewiduje
zapoznać delegatów z systemem i wyni- poznał zebranych z projektem wyszko- uczestnictwo około 60 kandydatów tżn.

kami pracy trenerów związkowych.

ZALEŻNIE OD FORST

Plany wyszkoleniowe Okręgów przed-
stawione przez delegatów uzależnione

s$ od wysokości preliminowanych na

wyszkolenie sum w ramach budżetów

po«zczególnych OZPN-ów. Bogatsze

| pieSlm&Myrał wyds&dl w brarodo blijfeo

lenia PZPN. W ogólnym pianie PZPN-u

dużą rolę odgrywa zamiar utworzenia

stałego centralnego ośrodka wyszkole-
niowego. Do realizacji tego projektu za-

mierza PZPN przystąpić jeszcze w roku

bieżącym. Ponadto a uwasri na koniecz-

ność unifikacji metod nauczania piłkar-
«Iws i owiązanej z tym kwalifikacji in-

struktorów i trenerów także klubowych
(również zagranicznych) zamierza eię
prKfSOwadzlć w CXMLJSU bio&geynn wezyfi-

po 3-ch z każdego Okręgu i trwać ma 4

tygodnie.

Na zakończenie konferencji na wnio-

sek p. Nowaka wybrano 6-osobową ko-

micję doradczą referatu wyszkoleniowe-
go PZPN w składzie pp.: Jesionka, Bol-

cer, Kuchar, Kóncewicz, Foryś i Kisie-

liński.

Obrady trwały w oba dni z górą 3

goda&B. (Zcti.)

16 przykazań
dla motocyklisty

W iwlęiku z rozpociętym aezonem IM°

(eeyklowynt I coraz częstszymi wypadka-
mi na. •licach miast 1 drogach publicz-
nych, PZM jwróelł się * apelem do

wesjstklćh eilónków zrzeszonych klubów,
aby.afanęli, da zdecydowana] walki 1

anarchię drogową, Iwleeęc własnym przy.

kładem, cif iłułęc pomacą w ta] akcji
lokalnym organom plułby bazplcczeńitwa.

Aby uniknąć wypadków kałdy molo.

cyklista powinlęrt, . przesłriogat 10 nastę-

pujących przykazaA:

1. Przestrzegaj dokładnie przepisy Jaz-

dy drogowe],
1 ffio. pIjLlskoholu przed I podcxae

Jazdy. T

S. wyjoidiając z gąrału sprawdf: ha-

muleo, Światło, lygnaii iloić bonzy-
ny

; I - reparaturkę.

4. Nie ]odi szybko po mieście nato-

miast stara]' ilę ' Joenać Jak liaj&zybi
do] w wyścigach klubowych.

8. Będi uprzejmy w joidzi* nawel dla

nlostornogo przochodnla.

5. Nie ]odź bez tłumików po mlefcto.

Nispotrzebny hałas słusznie danerwu-
Jo przochodnlów.

7. Mlo pusiciaj kierownicy podczas Jaz-

dy, ciy w mieście, czy na izosla.

t. Udile! pomocy stojącemu na szosie

motocykliście lab automoblllście.

t. Przeitrzoga] rarządseA. klubowych.
18. Oszczędza] .manyny podczas J»idje

o będilo cl dluźoj służyła.
^



Ikr. ift

S. Gosś&mskś

Walki o pudia! Daviisi — rozpoczęte
wyelimkowała Indie 3 ś %z

TEGOROCZNE boje tenisistów o pu-, krotnego pogromco Drobnego). Massjp,
• char Dsvisa w strefie europejskiej ' grając w deblu ze swym ziomkiem pas'-

7t boczneI trybuny

ie

cainaugurowalo w ub. piątek 23 b. m .

spotkanie Anglia — Indie. Do 6 maja
ma być zakończona pierwsza runda. —

Obejmuje 9 spotkań. W górnej połów-
ce walczą (na pierwszym miejscu gos-

podarze): Anglia — Indie, Rumunia —

Francja, Węgry — Austria, Hiszpania—
Sewecja, Szwajcaria — Pakistan, w doi-

trolim, doszedł do finełu, gdzie uległ
wreszcie parze: Cucelli, del Bello po

zażartej walce. Ostatnio w Paaryiu do-

szedł do finału w deblu (z Pattyni) i

półfinału w singlu, gdzie przegraj z Ber-

nardem.

Szwedzi Bergelin i Johansaon nie są

zdaje się tej chwili w owej ezczyto-

aej połówce: Włochy — Polska, Tut"- , tvej fonnie. W Paryżu ostatnio Johans-

eja — Jugosławia, Irlandia — Luksem-

burg, Egipi — Dania.

ODSŁONIĘTO PRZYŁBICĘ
Turnieje na Riwierze a ostatnio mię-

dzynarodowe mistrzostwo Paryża pozwa-

lają ogólnikowo zorientować się z czym

kto przeciw komu występuje. Sasnae,
fonna...

Zacznijmy od tych, którzy już się
onierzyli. Anglia nie bez trudu poko-
nała Indie 3:2. Jak przypuszczaliśmy
Indusi byli groźnym przeciwnikiem i

jedynie tylko dzięki Mottramowi (znane
mu w Warszawie) Anglicy przedostali się
do II-ej rundy, gdzie spotkają się Z przs

titwnikiem stosunkowo słabszym — Nor-

wegią (11—13 maja). Wyniki spotkania
byty następujące: piątek 23 bm. Bossę—
Waliom 6:3, 6:3, 6:2, Mottram — Mi sra

6:0, 6:3, 7:9, 7:5. Anglik zaskoczył prze

8031 przegrał (w ćwierć finale) *z czier-

dzistokilko letnim Cochetem 1:6, 6:4,
6:8, 6:1, 7:5! Bergelin odpadł jee&:sc
wcześniej. Być może, że Szwedzi oszczę-

dzali się, lecz w każdym razie czeka ich

ciężka walka.

Szczególnie ciekawie zapowiada się
pucharowy egzamin hiszpańskiego me-

teora Massipa na tle aeów szwcds-kicŁ.

Nie będzie to zbyt łatwy meoz dla Skan [
dynawów,

Szwajcaria nie powinna mieć trudno- i

8ci ,s egzotyczny-. ! Pakistanem (o ile

spotkanie w ogóie dojdzie do skutku).

POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Włochy — Polska. Spotkanie, jak do-

nosiliśmy, pod znakiem zapytania. Gdy-
by się jednak uawet odbyło — nie ma-

my a Włochami żadnych szans. Cucclle-

go niewielu pokona dziś graczy w Euro-

dwnika doskonałym atakiem przy aiat- pie, Del Bello nie jest gorszy.
e« na co Miara nie mógł początkowo l W Ankarze Turcy, których obecnie

tgaaleć odpowiedni. Sobota 24 bm. Mott- j trenują Czech Vodicka nie mogą zagra-

cam, PeAsh — Miara, Sawhney 6:3, 7:3, j zić Jugosławii. Pallada i Mitic to jednak
SlS. Niedziela 25 bm. Mottrtan — Bossę ] czołowa klasa europejska. I

Wszystko jest kwestią umowy. Unia- j
wiają się ludzie, że w tym sezonie mod-

ny jest kolor żółty. Zielony, który ja
''osobiście bardzo lubię, jest... ,jhoc-

no w r. 1900. Puchar u|undował milio-J W dotychczasowej historii walk —

pu fcf||g« Ludzie umawiają się na temat

net i dobry jednocześnie gracz amery-. char Davisa ^zdobyli: USA — 14 razy, ^KWS-ct- sujcian, uroczystego ceremonia-

kański Davis, i początkowo puchar ten Anglia — 9, Australia — 7, Francja — fccjcj-n(,.,,'ci dni tygodnia itp.
przewidziany był jako nagroda przecho-' 6. Polska po raz pierwszy wzięła udział p„yj-j«, modą m specjał-
dnia w walkach tenisistów Anglii 1 Ame I w rozgrywkach o puchar Davisa W r. populnryxamnie sp„Ut, o spor-

ryki. Szybko jednak rozgrywki obejmo-^ 1925 i od tej pory brała w nich me- .

^ ^

pUa& _

wały inne państwa, by wreszcie w la- porwany udział do r. 1939. K-ynajdując same ujemne strony. Jedni

tach 1906 — 1908 zainteresowali się m- Po wojnie zgłosilismy się do rozgry- ... . •. »L,TM„
. ,. , . ,* , , Z T ł robią to przyjemnie, z dużym humo-

nu Łsnmsca całego lwięta, tak jak to wek w roku zeszłym. Los wyznaczył . .

obserwujemy już od wielu lat. Rozgryw nam wówczas za przeciwnika Anglię, z

ki odbywają się w tzw. strefach. o którą przegraliśmy (w maju ub. r . w

W tyia roku mamy strefę europejską i Warszawie) 2:3. W tym roku losowanie

amerykańską. Finaliści stref walczą ze so «> znaczyło ram Włochó *

by E kolei zmierzyć się z obrońeu j u j System gier pucharowych przewiduje
eharu, klóry w rozgrywkach nie bierze cztery gry # singlu (ale tylko dwóch

udziału i staje dopiero do walki z'•fina- graczy, czyli każdy gra z każdym) i jed-
listą międsystrefowym. :nę podwójną wszystko w konł- ron

-

Obrońc? pucharu w rb. są Stany Zjedn. j cjj nlęSkicj. Za każdy wygrany mecz 1

A. P,, które w ub. roku pokonały fina- punkt. Decyduje o zwycięstwie wygranie
listę międzystrefowego — Australię. i 3 Betów.

najlypowszym przykładem ogromnĄ
masy lumpowatej, szmatławej publicz-
ności hic!), w/peiniającej polskie
stadiony i hale sportowe po woj.
nie..".

„...Klęską zaś najgorszą togo Umu

rzeczy, są dwa fakty: lJt
ię ludzie H

stanowią 90 proc. naszych widowni,
2) że iadne kroki nie zostały podjf,
te, jak dotąd, przeciwko temu grzj>
bowi na naszym życiu sportowym., .''.

Zgadzam się, ie zacliowanit rwwej
rem, innym — daje to upust do wyła- publiczności. na zawodach sportowych

pozostawia jeszcze wiele do życzenia,
ale 90% naszych widzów nazwać „lum.

dowania bezsensownych pretensji.

* •.:

Nowym trybunem naszego
1
sportu oka-

zał .sic p. Leopold Tyrmand, który w

ostatnim (157) numerze rfrzchroja", w

1

iLpu
odnięcie mistrzów Polski w boksie I948r.

PO ŻMUDNYM przeglądaniu nade-

słanych przez naszych Czytelni-
ków kuponów konkursowych, ukoń-

czyliśmy wreszcie pracę i możemy się
<0i|« 6:4, 6:4, Mi sra — Waltosj 2:6, 8:6,! Irlandia w Dublinie da sobie zapew-j podzielić wiadomościami na temat

»tT, &Ł ne radę z Luksemburgiem, który w ze- wyników.
W poniedziałek 26 bm. wyrusza s Pa- j 8zły,n roku przegrał w 1-ej rundzie z I W konkursie na odgadnięcie mi-

cyia do Bukaresztu drużyna francuska: ! Belgia 0:5. Walka jednak może być dość j strzów Po'ski w boksie na r. 1948 o-

irzymalismy łącznie w oznaczonym

isrminie 2,345 kuponów. Z tego 79

kuponów zosh-.ło uuieważniósych, po-

lUemard, Aiideaaalam, Destreaneau, Ba- wyrównana.
k!li i będzie miała bardzo trudne aada- j Wreszde os,atilia walka 3.ej randy

Oie. Rumuni są dziś poważnym przeciw- Eg.p£ _ Danla Duńczycy s? oŁecnie

Blklan, a ich czołowa rakieta Caralulis B,nbi w zeg!il>^ roku wyelimin0waf0 i niewaź były zgłoszone nieformalnie
Da!e*y dziś niewątpliwie do czołowej ich Monac<j 5;0_

Egipcjanie przygotowy- (brak kuponów numerowany h, zglo-
&l.sy europejskiej.* W zeszłym roku Ru- ; waU

^

haranv^ Najar i ^f^ kló | szeaia po terminie itd,). Ważnych od-
mW1 me byh d0pu9z0zeni do roz ^ y

-
;
rzy w zeszłym roku wyeliminowali Hisz-i powiedzi było zatem 2.266.

panów, a ulegli, dopiero Belgii powinni j Wśród tej liczby nie ma ani |edns-
zdobyć potrzebne im do zwycięstwa go kuponu, na którym wszystkie po-

dane nazwiska typowanych przez au-

torów mistrzów Polski w boksie na

powalą" i „szmatławą" publicznością —

to trochę za mocno.

Chciałbym się zapytaj pi Tyrmandd,
, o ile ma sifhozumieć pamięU, jeka pa-

artykule „Czeskie kursy dokształcające", bKcznoi& wypełniała, stadiony i hd*

m. in. pisze: j sportolvę p,ied wojną? 1 jaki był h**.

„•••Jest, a wK tym leży jedna z naj- j stosunek procentowy? A 0 padjęcim
większych tragedii polskiego sport?'* * kroków przez czynniki miarodajne pnę,

ciwlco niesportoivemu zachowaniu tię
widowni i zawodników — moie tię JJ,
Tyrmand dowiedzieć z naszej pruy

sportowej.

Jedźmy dalej. Autor ttderds(, ttt

„Polski zawodnik, potencjonalny indy*
widualista i warchoł, którego irieba de

treningu napędzać, udzięra się « trene-

rem, dyskutuje, kUci". I jako przykhś
karności zawodników, podaje trening
driiźyny 'czeskiej, gdzie: „W pewnej
chwili trener ich, łysawy, niepozorny
poczciwina, zdałoby się, powiedział cci

cicho, spokojnym głosem. W lej wW

miński, Gr::ywocz (którego jednak znacz

nie częściej uwzględniano w koguciej),
Gumowski wreszcie dwukrotnie powla.' chwili piętnastu rozbieganych, półwiszę-
rza się nazwisko Kleina. W koguciej po i cych *a~powietnu pod koszami olony-
wtarzają się naprzemian nazwiska Grzy-! mów, stanęło bez szmeru, «0 karnym
wocza i Bazarnika przy daźej przewa- ordynku, » piłką przy nogach. Trener

wek pucharowych. Francja w seszłym
reku w I-ej rundzie rozniosła Indie

5:0, w II-ej podobnie Monaco 5:0, lecz

W 111-ej „obcięła" się' na Czechosłowacji
1:4. W tym roku jatc pierwsza ruroda

będzie dla Francuzów trudno do prze-

bycia i zapewne zadecyduje o jej wyni-
kli'gra. podwójna. j, ..,

W Budapeszcie Węgry s pewncścię
rozprawię się bez większego wysiłku z

Austrią (oba państwa graję w pucharze
pa wojłiie również pierwszy raz). A»-

both jest w tej chwili nie do pokonania.
Reprezentant Austri jednoręki Redd

cnoie ewentualnie zdobyć dla »tvydi
barw jeden punkt w singlu.

TRUDNY MECZ SZWEDÓW

Szwedzi siic mają w rozgrywkach (w
losowaniu) szczęścia. W zeszłym roku vi

S-ej rurtdaie grali s Czechami i po na-

tartej walce ulegli 2:3 (Johaasssa i Ber-

gelin pokonali Cemika), Czechosłowa-

cje jak wiadomo była finalistę eh-esy
Europejskiej. W 8ym roku w I-ej tun-

&ie Szwedzi gi'ają • Hi&znania. Zdawa-

łoby sie, ie przeciwnik, który w zeszłym
roku przegrał 2:3 » Egiptem, nie Tnoie

być dla nich groźny. Tak — ale w sesz-

łym roku nic nie słyszeliśmy o Massi-

pie, a w tym roku dużo i dobrze. Ma.'-

sip ma na rozkładzie Coclieta, B. Patty.
W półfinale w San Remo Massip w mar-

cu br. wyeliminował Cucellego (trzy-

punkty z Duńczykami.

PO RAZ 37'MY

Parę cyfr z historii walk o nuchar

Davisa. Tegoroczne rozgrywki o to cen-

ne i zaszrzytne trofeum są 37 z' kolei.

Pierwszą walkę o puchar Davisa rozegra

OTWARCIE

SEZONU MOTOCYKLOWEGO

W GRUDZIĄDZU

r. 1948 byłyby trafne.

W liczbie tej jest: 1 kupon z jednym
bfętieip, I kupon r. 2 błędami, 162 ku-

pony z 3 błędami, 1680 kuponów u 4

błędami, 410 kuponów z 5 błędami i 12

kuponów s 6 błędami.

Okazuje się więc, że nikt nie odgadł
wszystkich mistrzów Polski w boksie na

?. 1948 —

eo zreszt; specjalnie nas nie

dziwi, gdyż wyniki mistrzowskiego tur-

nieju w Warszawie (8 — 11 bm.) były
istotnie w paru wagach dość nieoczeki-

wane.

W Grudziądzu odbyło się otwarcie se-

zonu motocyklowego. W otwarciu tym

wzięli udział najlepsi motocykliści Wy-
brzeże I Pomorza. Wyniki poszczególnych
biegów:

123 ccm (5 okrąźeft po 401 pi):
1) Gfjlklewltz Olympla (Grutiz.) 2.20; 2) esynnśk trudności, postanowiła przyznać

Urbański Polonia (3.) 2.30.1; i jednak przewidziane w konkursie n«-

2U0 ccm: 1) Matczak Olympla (Grudz.) '

grody j ustaWll koIejnoś4 w sp08Ób Ba.

Dlatego też Redakcja „Przeglądu
Sportowego", uwzględniając tera współ-

2.SJ .5; i) Knopp Wisła (Wełn.) 2.44;

:r,0 ccm: 1) Szułkowskl Olympia (Gr.)
2.13.0; 2) Maiczak Olympia (Grudz.) 2.23 .5;

5JQ ccm: 1) Najdrowskl (Olympia Or.)
2.16.2; 2) Berent (SSM Gdynia) 2.20;

500 ccm: 1) Nlkityn GKM (Gdańsk) 2.14.7;

Z) Zwoliński (Olympia Grudz.) 2.17/3⁄4.
Bieg zwycięzców: 1) Szatkowski (Olym-

pla Grudz.) 2.14.3; 2) Nikltyn (GKM Gd.)
2.14.2 .

•fr W meczu • mistrzostwo piłkarskie
pomorskie] A klasy SGKS Grudziądz od-
dal niespodziewanie punkt Chojniczance
Chojnice remisując 2:2 (2:0) (P.) .

JAROSŁAW (M. Grot)v Jarosław przeżył lif. ekr. przemyskiego. V» I połowie prze-
dwie sensacje sportowe: remis mistrza I waga Kzem. KS-u, w 2-gleJ gra równo-

okr. ne t. 1947 JKS-u z ligową Tarnovią | rzędne. Zwycięską bramkę strzelił nowy
S:8 (1:1) ! swyelęstwa Rzemleilnlczege '

nad zeszłorocznym pretendentem de eks-
traklasy HKS CiuwaJ i Paamyllc 1« (0£|
W sswodich pierwszych przewagę mici

pnas cały czas • gry 3«a, mima, ia wy-
stąpił 1 4 rezerwowymi, a u docJatim

grał od połowy 1-sxaJ częiel sawodaw
ba< Turczynowsklega, którego ciężko
kontuzjowanego zniesiona 1 boiska. Za-

tslent — Kudiak. Ciuwcj przastriellł 3

karne, egzekwowana przez DrzewiAsblage
! Ocńalikiosa. 2 -g« bremks, strselona

CruwajoTst pnas Drawnik^ ida saitits
useena.

stępujący t

I nagrodę w wysokości 10 tys. sł o-

trzy mu je autor kuponu s 1 błędem,
Jcit nim p. Zbigniew Borkowski s So-

potu, ul. 3 Maja 16 m, 1. P. Borkow-

ski typował następująco (od wagi mu-

szej do ciężkiej): Kasperczak, Grzy-
wocz, Antkiewicz, Rademaaher, Chy
cliła, Zagórski, Szymura, Klimeclu.

II nagrodę w wysokości S tys. it o-

trzymuje autor kuponu z 2 błędami.
Jest nim p. J. Niklaus, Poznań, ul.

Ratajczaka 4/6. Kupon p. Niklausa

wygląda następująco! Kasperezak,
Grzywocz, Antkiewicz, Rademacher,
Chychia, Kolczyński, Szymura, KH-

saeckl.

m ł IV nagrodę postanowiliśmy
przyznać konkursowiczom s 3 błęda-
mi. Ponieważ odpowiedzi takich było
162 — rozstrzygnąć musiał los azczę-

icia. Zarządziliśmy więc losowania.

Pi ar waza ciągniecie se !42 kupc-
EÓT? dotyessyłe asgrody !!!-•). Lee

padł sa Lupom Wojciecha Xraatza,
Gniewkowo, (pod Inoirroeławiem) ul.

Sobieskiego 11'. Jem a wię« przyp».-
Sojcła vyir-iio!i aupetny brafe dyspozy-

cji strzałowej. W Rzam. K( ciebra ab roni

(Jabiońskl, Poczakajio) I pomoc (Chu- i dła premia w wysokości 3.000 al.

staoił oo na orawvm skrzvdla lunier.k 8 icze/b,,y) ' ,krzyd,a " !Icra nl
* Kupon p. Krantza brzmit Kasperczak,stąpił go na prawym skrzydła Juniorek wr<jcny ^a łormy. Sędziował ob. Kusiyń- r •

z pomocy Bryglder. Na 2-gim skrzydła ł)c|a
koncertowo zagrał Olejówskl. Trójka ata- .

'

„ . .
_

ku: Bllik - Domino - Bekiesz grała z
'

c
" 3 »»-"• " ^ 4:4

tempem I ambicją. 2 bramki strzelił Be. ; S^iował ob. Dragan
. , ,y-t , ! Prace na łorze

żużlowym JX3-u (4-tym mUra, Klimecki. W drugim ciągnieniu
kiasz, 1 B.lik, a mogło leł^yć znacznie prlepisowym w Po!sce) postąpiły znacz-

1

I pech, •-•*— --

Bazarnik, Antkiewicz, Rademacher (a
nia jak autor kuponu pisze — Rady-
macherl), Chychła, Kolczyński, Szy-

więcej, gdyby nie fatalny peth, który ze- ; nia naprzód
psuł idealna pozycje strzałowe z 1 I 2 m zbudowany,
odległości od siatki... Dobrze grała po- !

moc I bezkonkurencyjny obr. "Melnaro- •

wici.

Wal ochronny Jut został
(na nagrodę IV-tą) los padł na ku-

pon p. Tadeusza Przepiórki, Warsza-

wa, ul. Czerniakowska 143-a. Jemu

wiąc przypada premia w wysokości
2.000 sł. Kupon p. Przepiórki wyglą-
da następująco: Gumowski, Grzywocz,

! Antkiewicz, Rademacher, Chychłu,

j OSZCZĘDZAJCIE BENZYNĘ
W 1-ej poł. bramki stracone zawinił .

niedysponowany Bartoszek w 2-ej zupeł- j W dniu «-go majo na ulicach Łodzi od-

na przewaga DKS-u I regularne oblężenie będzie się celowa Impreza organizowana
bramki gości. W Tarnovil zawiodły P_"ez Automobilklub Polski, Oddział K0!c2y03ki, Szymura, Klimecki.

wszystkie linie, mimo, że'w ataku wy- Łódzki. i— ,

-

stąpił zeszłoroczny „król strzelców" 3a- * Impreza ta polegać będzie na przeje-
1

ponadto przyznaliśmy 5 nagród
roslawia — Strelt. Zabrakło Roika III i chanlu przez samochód Jaknajwiększej książkowych (pocieszenia). O ich

Barwińskiego, zresztą skład był pełny, trasy, przy zużyciu jaknajmnlejszej llołci przyznaniu również zadecydowało lo-

Br.mk.rz dobry. Wolnych 21:19 dl. JKS, benzyny. J0Wan,e ^m w z 3 b;ędami
Udział brać mogą samochody osobowerogów 5:3. Sędziował Ekert (PrzamySI).

Widzów 5000. - j | ciężarowa wszelkich kategoilł.

Ri.mlailalciy (Jar.) pokonał w tym sa- , Informacje I zapisy w lokalu klubu przy

mym dniu HKS Czuw.J , (Ptzemyil), z .J- i ul. Kilińskiego £1, w godzinech od 18-t.J

Mulący "ilslK* w UMH aiiMiE. A i do 20-taJ, tai. 2.TJ-H .

Los pad] ńa następujące kupony: Ja-

nusz Lewandowski, Łódź, ul. Kopciń-
skiego 39-a m. 36, WofciocŁ Kępa,
.Kstowics, ta!. Koiclussld 4, Witold

Jendryh, Poznań, ul. Matejki 37 m.

6, Tadeusz Naiaicta, Kalisz, ul. Puła-

skiego 16 m. 7 i Ryszard Mal'nowiki,
Sieradz, Krak. Przedmieście 9.

Wszystkim zamiejscowym premie
pieniężne i książkowe przesłane będą |
pocztą. | dze pierwszego. Piórkowa, lekka, pół- j nie porzebował eni gwizdnąć, erei iujFi

Na zakończenie kilka informacji O- • średnia —: beż pudła. W średniej znacz i knęF.
gólnych. Okazuje sie, że największą! ną większó3Ć otrzyma! Kolczyński, w i

niespodzianką był wynik w wadze' dużym oddaleniu Pisarki, de kilka--! półwiek me byłem W iym cs«fc»

ciężkiej. 95 proc. kuponów typowało } ście razy powtarza się również nazwisko' YMCA, to mogę- przjyęć zakład, i*

Klimeckiego. Reszta Białkowskiego.' Zagórskiego. Półciężka jednogłośnie i; ten. Jysawy, niepozorny poczcimwf
Nazwisko Jaskóły widzieliśmy wymię-' bezbłędnie. W ciężkiej niemal jednogłoś | napewno nie'szepnął pod nosem 31agt°
nione trzykrotnie, lecz przy jednoczę

!
błędnie — Klimecki. i eznego zaklęcia lecz zawołał poprosi*

snych błędach w muszej, koguciej,
piórkowej, średniej.

W 162 kuponach z 3 biedami obok za

eadniczego i niemal stdego błędu w ]
ciężkiej najwięcej kłopotu, jak widsć, | ma ilość kuponów z większą ilością
sprawiała waga musza. Tu kolejność i błędów (iliż 4-ry — przyczyni 3 błędy
kandydatów była następująca: irfjwięcej są raczej zupełnie usprawiedliwione).

Konkurs wykazał niezbicie, iż do-\ na chłopców, by skończyli zabawę. I tek

minująca większość uczestników o-! mpewno jest s naszymi zawodnikami

rientuje ssę b. dobrze naszym bok- ! podczas pobytu zagranicą, e jeżeli tre-

sie. i składzie sil, dowodzi tego zniko j naioet gwizdnie, czy krzyknie, tm

nikt mu tego za złe nie weźmie, gdyi
piętnastu rozbieganych dryblasów musi

głosów padło na Sowińskiego. W pew-

nym oddaleniu krocią: .'Brzózka i tuż ?a

nim Kasperczak, następnie: Palora, Ka-

Te pięcio- i nawet sześciobłędowe
kurorty — tó..;'pewńie siystem grania
na „fuksa".

W gronie dziennikarzy CSR na me-

czu niedzielnym w Warszawie był in. in.

red. Blecha s „Rudego Pruva", któm

wspólnie x naszym „Głosem Ludu" or-

ganizuje wyścigi kolarskie nu trasie

W—P — W.

Red. Blecha odwiedził po drodze

bói naszych kolarzy w Wieńcu Zdroju.
Zapytany przez nas o wrażeniach s obo-

zu, red. Blecha powiedział:
.— Alei u was jedzą! 8.000 kalorii na

dzień!

Dziennikarz czeski obserwował na-

szych kolarzy przy posiłkach i pa wie-

dział do zawodnika Kuderta:
— Braciszku, chyba nie v,-puścimy

cię da' CSR, bo widzę, że a łatwością
zjadasz 6 kotletów na obiad.

Zaniepokojony Kudert, który oba-

dział, że w 1949 r. oprócz wyścigu
W—P — W, Czesi projektują zorga-

nizowanie wyścigu na gigantycznej tra-

sie; Pragn .— Brno — Bratislawa —

Belgrad — Sofia — Kijów — Warsza-

wa
— Katowice — Pragę.

przecież ten sygnał usłyszeć.

Podciąganie ffoszczególnych wypad-
ków braku dyscypliny pod ogół zmwod-

ników .mie jest słuszne i godzi w m-

szych sportowców, którzy powoli, a j»
dnak stale zdobywają Ispite wyniki l

dyscyplinę.

Starajmy się być obiektywnymi. Arty-
kuł p. Tyrmanda naszpikowany obelg*
mi pod adresem widzów i zawodników

nie zmieni wyimaginowanej przez niego
sytuacji, gdyż sytuacja rzeczywista
inna, mniej zdaje się groźna. Nazywaj-
my rzeczy po imieniu, lecz najważniej-
sze

— nie egzaltujmy się i nie prze»

j. dzajmy.

Sport nad Brdq
^ Mecz piłkarski o mistrzostwo Po-

morza w kiesie A pomiędzy Wisłę z Gru-

dziądza « miejscową lurzą, zakończyły
się wynikiem 1:1. Mecz ten z uwagi na

pierwszy start w rundzie wiosennej be-

nlamlnko A klaay Burzy oczekiwany był
z dużym zainteresowaniem 1 ściągnął na

sldq'ion około 3000 widzów. Pierwszą
bramkę uzyskali gościa ze strzału Sob-

czyńskiego, wyrównanie padło w końco-

wej fazie gry ze strzału Nowaka. Mlej-

wiał się, ie za nadmierny apctvt będ«e ! aCQW ' wykorzystali 2 rzutów karnych,

pozbawiona możności udziału w wyści-1
Pa "'«^«'n^ "»««h z kMi»ch nie

. spodziewanie remisom zslcończył się
guW—P — W, odpowiedział dzień- j mecz SGKS.U z chojniczanką w Grudzlą-
nikarzowit dzu prowadzi znowu Pomorzenin przed

— Towarzyszu, nie bójcie się, ie was j
SGKS

.

wi *H
1

»
rdi

«- T,b*>* "«"Vka
objem. Przywiozę se Eobs do Pragi I Gw ' a2d, •

tasną żywność. * wdn,u2ma la przeprowadzony zo-
! stanie w Bydgoszczy na Stadionie MieJ-

Hed. Blecha w rozmowie na temst ,kim Bieg Narodowy z udziałem z.wod-

przyszłych imprei kolarskich powie- , nlków wszystkich klubów sportowych,
wojska, milicji, szkół, fabryk.

W dniu i maja odbędila się na

Stadionie Miejskim bieg „Ilustrowanego
Kuriera Polskiego" na dystansie 5000 m,

de którego zgłoszenie napływają Jut z

taranu całe] Polski. Między Innymi udział

swój zgłosili Jut Diwonkowskl zeszło-

roczny zwyelęzca, Kurpas., który zwycię.

Noffiśnifc
Kielc

Ostałnl tydzleft przyniósł w kieleckiej
kl. A tylka 2 spotkania mistrzowskie. W ,

żył przad laSV. delej Klel.t ,

pierwszym-meczu 'w tym sezonie kielecka j n|acki < Waiilawski, Tokarski I dużo mlo-

Tęcz. wygr.l . z groźnym Ruchem (Sk.r- j
d V=h "wdoników.

żysko) 3:1 (0:0), natomiast le.dar tabeli I Bi8 9 len na k|ćrego starcie stanie nie-

SKS Starachowica pokonał na własnym J w 3⁄4łP||,, ' , •
e l"a naszych długodyst^insow-

boisku outsidera Naprzód z Jędrzejowa ] *0fom."dzl nspewno około 300 za-
' VJ^ników, co niewątpliwie bodzie miało

duże znaczenie propagandowe.
«J^ W dniu 17 maja jamach uroczy

4:0 (5:0).

W tej chwili, tabel. kl . A Klei. OZPN

przedstawia się nastąpująco: 1) SKS Sta-

rachowice — 8 — 13 — 21:10; 2) Party-
zant Kielce—7 — 8—17:7; 5) Zoórk Skar-

żysko — 7 — 7 — 11:11; 4) Tęcza Klelca

7 — 11:14; 5) Granat Skarżysko —

i—i — 18:14; 6) Ruch Skarżysko — 8 —

5 — 10:19; 7) Naprzód Jędrzejów — 7

4 — 8:22.

Staraniem KS ZWM Zryw, zorganizo-
wany został w Kielcach „wiosenny bieg
na przeloj", na dyct, 5 km. Zwycięstwo
odniósł zawodnik Zrywu — Radomski,
13.05, 2) Domagała (Zryw).

. -jlr Nia długo dojdzia do Interesującego
«potkania piłkarskiego między adlboyaml
Klalc, a oldboyami Starachowle. W dru>

iynseti tych wystąpię dawni zawodnicy
kluków MataeklcH I starachowickich.

stoścl Jubileuszowych Miejskiej Rady WF

I PVY rozegrano zostanie spotkanie re-

prezenłaeji lekkoatletycznych Torunia i

Bydgoszczy.

•Jf Mistrzostwa Pomorza w lekkoatle-

tyce pań i panów w klasie A —

wyzna-

czono na 19 i 20 czerwca- w Bydgoszczy.
-X- Zeszłoroczny drużynowy mistrz Pol- "' w dniu

bre wyniki I przedstawiono cały ««e|,
1 nieźle zapowiadającego się narybku.
WSród mężczyzn na uwagę zasługuje wy-

nik Masłowskiego w rzucie młotem

44 51 m, skok w zwyż Siemiątkowskiego
177 cm oraz skok w da! Gościnlakównej
w konkurencji żeńskiej 4,82 m.

Lekkoatletami opiekuje aię druh Mućko,

który jest jafcnajlepszych myill I wierzy
w swych pupilów (ZW).
ZJEDNOCZENIE W LIDZE

W Bydgoszczy rozegrano mecz szęzyplęr
niaka z cyklu rozgrywek p awan3 do no-

wo stworzonsj Ligi pomiędzy AZS z Lu-

blina a miejscowym Zjednoczeniem,
Mscz zakończył się wysokim zwycię-

stwem w stosunku 12:2. I tymsamym dru»

żyna ZKS Zjednoczeni jako pierwszy ze-

spól Pomorza zakwalifikowała ślę do ligi.
Zaraz po gwizdku, Zjednoczenia przej-

muje Inicjatywę I rozpoczyna aię bom-

bardowani ebramkl akademików, do któ-

rej do przerwy wpada 5 a po przerwie .

w równych .piawie odstępach czasu dal-

sza 7 bramek.

Zwycięstwem tym zakw.llfikow.li «H
ZJedrioczenl do 2 s

ru PY "0' łzcsypipf-
niaka, w któręj za przeciwników będą
mieli takie .zespoły Jak AZS Wawawa, 1

którym tpotykają się w stolicy, dalej
Ostrovia z Osirowa Wielkapojskieso,
Warta Poznań. ŁKS Łódź i najsilniejszy
zespół -tej grupy Leopolia z Opola (ZW),

W lir.tu 2.V.43 .

1

Garbernia — ŁKS, p, Dudal Slaslt, Lo-

gia — Wisła, p. Sluslecki Rzeszów, 2ZK

'-AKS', p. żmudziński Opole, Widzew —»

Cracovla, p, Nalepa Opole, Ruch, — Tar»

novia, p. Ceiba Poznań, Rymęr — Warta,
p, Mohyła Kraków, Polania Byt. — Polo-

nia W-wa, p.\ ^

--••a
-Chruściński Kraków.-

skl w lakkoatlotyco HKS mimo • pooiasio
nych strat porsonalnych nia stracił nic

na swej bojowoicl, zapale I energii o

pracuję zawzięcie nad wychowaniom no-

wego narybku," który Jeżeli jui nia w

bieżącym sezonie — to najdalej za rok

czy dwa mo ustąpić utraconych asów.

W niedzielę dnia 11 bm. przeprowadzono
na Madfonla Miejskim zawody 'otwarcia

«•»IHI, w klórych uzyskano całkiem do-

Polonia W-wa — Rymer, p . Rutkowski

Kraków, ŁKS — legin, p. Przybysz fcódf,
7arnqvlo — Wisło, p . Latoaińsfcl Zagłębia,
Polenla Byt. — Garbarnia, p. Napoitkl
Łódź.

Ponadto na mecze o puchar Kałuży -

w

dniu 6.V.48 wyznaczono: p. Pietrzyków»
skleiło (Radom) na zawody Poznań —

iląik I p. winiarskiego (Łódź) na zawody
Kraków T- Warszawa.



Wielka batalia o paszporty
rozegra się «ta rsattju 26 - Je

ŁÓDŹ, 25.4. (tel. wł.) . Ostatni akt j skutecznymi ciosami, niż jego przeci- j ona jednak wystarozyć na zwycięstwo,
mistrzostw drużynowych w boksie za I wnik. | toteź gwizdy p0 0g}0szcnI)J

W lekkiej Grymin wywalczył zaleci zwycięstwa pcznańczyka, były świe-
cie remis z Ratajczakiem (W) jąkkol- dectwem lokalnego patriotyzmu i ale-

wiek, naszym zdaniem, zasłuży! na znajomości przepisów,
zwycięstwo, bądąc zarówno technfcz- j Trzęsowski w średniej uzyskał punk
nie, iak { kondycyjnie lepszym pięś-; ty w. o . W pólci<sżk'ej Franek (W)
marzeni. j przez trzy rundy punktowa! Markie-

W półśredniej Mazur, walcząc z Vog wicza, toteż ogłoszony remis wydaje
tem w pierwszej rundzie znalazł się się niezrozumiany,
na deskach do „5", w następnej po- j W ciężkiej Jaskóła zdobył punkty
szedł na matę do „4". Była to dla w. o ., a ca walkę towarzyską z Szy-
todzism uiclada sensacja, bowiem Ma- murą

— nie zgodzi! się.
nur jest niezwykle odporny na ciosy. W ringu sędziował kpt. Neuding z

kończył się dość niespodziewanym ł

przypadkowym raczej, niż zasłużo-

nym, zwycięstwem Tęczy 9:7, Warta

oddała punkty walkowerom w cięż-
kiej, ponieważ Szymura i Adamski,
znajdując aię w kawiarni aa herbacie,
spóźnili się 2 minuty na wagę i nie

mogli walczyć o mistrzostwo!

Mecz nie należał do ciekawych, nie

sta! również na poziomie, odpowiada-
jącym Sinałora mistrzostw Polski.

W wadze muszej Liedtke (V/) wy-

punktował zdecydowanie Bednarka Dopiero w trzecim starciu łodzianin Warszawy. Punktowali: MarkowsTc!,

, w Srzecier rund"zle~" JodzUnirM ! przy£t ^ pii do fSen erahei ofensywy, w Landau i Rosiński. Widzów tysiąc o-

s Srudeaj przetrzyma! walkę. i ktÓTei Myskel przcwa »*
N!e sób

-

W koguciej Małecki (T) wygra! aa-

w;27i
Jolo Jeszcze ustalone.

W turnieju wezmą udziel po czterech

najlepszych zawodników każdej wagi. Za-

wodnicy walczyć będą między sobą sy-

ceniem punktowym tzn. każdy zawodnik
= !oczy 3 walki (tj.' z wszystkimi zawod-
nikami danej wagi).

Zawodnicy, którzy zdobędą 1 miejsce
w turnieju tworzyć będą drużynę olim-

pijską, natomiast zawodnicy, którzy ulo-

kują się na drugim miejscu będą (eh za-

stępcami i równocześnie drugą drużynę
olimpijską.

Wyłoni one drużyny olimpijskie powoio-
ne bedą na dalsze dwa obozy przedolim-
pijsko mające się odbyć w miesiącu
czerwcu I przed odjazdem na ellmpiadę,
tzn. w miesiącu lipcu.
. Kapitan Związkowy PZB wyzncczyf na-

aSuśenie s Biskupskim. W trzecim

«tarciu Małecki aarzuci! mocne tem-

po, które wyczerpało go również mo-

sno, jak i przeciwnika. W piórkowej
Szymański (W) zremisował z Jurkiem

po walce, w której łodzianin by! w

pierwszej rundzie do „3" na deskach, j
Poza tym jednak operował nie mnie;!

BYDGOSZCZ, 25.4. (tel. wł.). Roze-

grany w Bydgoszczy mecz bokserski

W drugiej parze wagi lekkiej Lecz-

kowski miał nadwagę i oddał punkty

PRAGA. (Obsł. wł.) Bokserskie mi-

strzostwa Czech przyniosły w finałach

następujące rezultaty: musza
— Mikee

pokonał Zofa, kogucia — Matyscak zwy

ciężył Francika, piórkowa — Sobolik

Wygrał s Siskę, lekka — Koudela wy-

grał ze Sznajdrem przes 8. k. o . w III

rundzie, półśrednia — Kouba wypunk-
tował Kopcikiego, średnia — Prochaska

owyciężył Samonila, półciężka — Rade-

snaclicr pokonał Pisa, cirika — Livan-

sky wygrał a Cervendio.

KOLCZYŃSKI DOSTANIE

MIESZKAŃ!!',
Kolczyński uia wkrótce uzyskać mie-

szkanie, co zilaje się .jes-f ruwnoznar-ne

7, powrotem tego pięściarza na ring.

Błażejewski od czasu mistrzostw Pol-

ski zaprzestał trenownć.

Legia wnrsznwska pertraktuje odnoś-

nie rozegrania meczu hok>cr<ki<'go iv

stnlirv •/. Odrs ze Szczecina.

pomiędzy Radomiakiem a Zjelnocze- '
w. o . Kosińskiemu. W walce towarzy-

tiiem zakończył się zwycięstwem nrsj ' skiej w I starciu przewaga miejsco-
scowych 9:7. Goście, którzy zjechali z wego, który jednakże stopniowo traci

Cicrtkiem, Sieradzanem i Przybyt- siły i w końcowe; fazie walczy pół-
mew&kim, ale bez Kotkowskiego, pro przytomny, przegrywając wysoko na

warizib już 7:3, jednakże wagi ciężkie • punkty. Ten naprawdę utalentowany
zadecydowały o wyniku. i zawodnik jest już zasadniczo skoń-

Wyniki techniczne: w muszej jubi- ( czony dla boksu, jedynie z powodu
lat Jóźwiak (75-ta walka) stoczył mało nieregularnie prowadzonego trybu ży

ciekawą walkę z młodziutkim Wach- { cia. A szkoda! Zawodnik Radomiaka

nickim, wygrywając na punkty. Ko- walczy! spokojnie, celowo i skutecznie

walewski w koguciej nie uląkł się i odniósł pewne, zasłużone i wysokie
Przybytniewskiego, a walczył jak rów zwycięstwo. Po walce tej kończą się
ny z równym. Ogłoszony remis jest i zwycięstwa gości.
sukcesem dla zawodnika Zjednoczo-
nych.

Debiuiujący w piórkowej Kruża wy-

padł słabo w spotkaniu z Sieradza-

nem, który również n''c specjalnego
nie pokazał. W sumie walka nie cie-

kawa, zakończona nikłym zwycię-
stwem zawodnika Radomiaka.

W lekkiej spotkały się dwie gene-

racje Grudziądza: młody Baranowski i

weteran Czortek. Walka prowadzona
żywo, na dystans, I runda dla gościa,
II wyrównana, w III Czortek prze-

chodzi do generalnego ataku, trafia

kilka razy czysto i zdobywa wyraźną
przewagę,

Wikliriski w półśredniej spotyka w

Gniewoszu zawodnika silnego, który
jednakże walczy nieczysto. Po trzech

upomnieniach zostaje on- odesłany do

rogu. Sosnowski w średniej już w

pierwszych sekundach nokautuje Piłę,
a w półciężkiej tak Jabłoński, jak i

IELKI eliminacyjny turniej przedolim. stępujących zawodników mających wziąć każdym razie jeśli nnleżr ko,- o wrslnf,
pijski organizujo PZB w dniach 26, | udział w turnieju: -

28 maja. Miejsca zawodów nie zo- { musza: kasparczak . (Poin.), tyczyński
(W-wa), Kamiński (l.), Gumowski (Pom.),
rozerwą; Karglar (t ).

Kogucia: Grzywo» (£1.), Razawlk (ii.) ,

Symonowicz (Wr.) Brzózka (Ł.), iszerwa:
Czarnecki (Ł.) .

Piórkowa: Antkiewicz (Gd.), Czartek

(W-wa), Matlock (śl.) , Kruie (Fam.), re-

zerwa: Szymański (Pozn.).
lokka: Rademachar (SI.) , Skierka (Gd.) ,

Grymin (t.), tórawshl (W-wa), lazarwa:
Sonikowikl (ł.) .

Półśrednia: Chychła (Gd.), Olajnik (2.) ,

Iwański (Gd.), Schneider — {ii.), r«z*'Wa:
Kula (SI.) .

średnia: Zagórski (W-we), Kelczyftski
(W-wa), Nawara («!.), Cebulek (Pen.), ra-

tarwa: Trzęsowskl <£.) .

Półciężka: Szymura (Poza.) , Archadakl

(W-wa), Kubicki (Cz.) Urbaniak (i!.), re-

zerwa: Jabłoński (Pom.). j'

Ciężka: łaikóla (l.), Klimecki (Pozn.), ł*'o raz pierwszy weźmie w niej udział

Stec (ł.), 4?II« (t.), rezerwa: Grzelak (W.). Kruża, który, jak twierdzi, na inistrao-

j ctwacii wypadł biedo, bo robił wagę ko-

| gueią. Należy przypuszczać, że jeden k

Nie mamy zastrzeżeń eo do wyboru piórkowców zdobędzie paszport, m bę-
zawodników wyznaczonych przez kapita-1 dzie nim jak się zdaje Antkiewicz. Nie

na związkowego. W krótkim przejdzie ;. trzeba zapominać, że Antkicwio w mi-

postaramy się zorientować, w których
' strzostwach Europy miał pecha, wyloso-

kategoriach odbęd; się najciekawsze | wuj^c już w drugim kole spotkanie •

walki • nadto, którzy zawodnicy majf '

Kreugerem, który zdobył tytuł, a* jeden
szanse vijjazdu do Londynu.

:

s trzech sędziów głosował za żwycig-
A więc, zdaniem naszym, turniej w • slwera Polaka

muszej, nie wydaje się, aby bvł emocjo-!
Kamiński będzie musiał wal-! W lekkie j nic «Podzicwamy sig zbyt

młodycb zawodników, i >= okicS» poziomu, chjba, że Kadcma-
' cher znajdzie się w lepszej formie, niż

w czasie mistrzostw Polski. Zdaniem na

adomiak 9:7

bią na ringu wrażenie zapaśników. O-

baj symulują po każdym silniejszym
ciosie i kończą spotkanie kompletnie
wyczerpani. Sędziowie przyznają zwy

cięstwo miejscowemu za lepszą nieco

końcówkę, co decyduje o ostatecz-

nym zwycięstwie Zjednoczeni..

W ringu sędziował p. Rozmarynow-
ski, na punkty pp.: Lewicki z Torunia,
Ciesielski z Inowrocławia, Kujaczyński
z Bydgoszczy. (ZW).

tu nic widzimy innego kendydatn za

Ivasperczakicm.

j W koguciej walki bezsprzecznie !>rd§
ciekawsze, niż w inuEzcj, a puziciu ita

powinien być dużo wyższy Kategoria
kugucia należy Uo tych, klurą bezwęt-
pienia powinniśmy reprezentować w Loa

dynie. Po raz pierwszy w rywalizacji
weźmie udział talent piotrkowski Brzuz

ka, który jak dotąd startował w muszej.
\v ydaje się nam, że Grzywocz. Bazar-

. nik, czy nawet i v:no:niwicz repr-jzentu*
j? klas; bckserskq, który uiożna poka-
zać w t-ordyt ie.

Również w kategorii piórkowej włt-

i ki powinny stać na wysokim poziomie.

NASZYM ZDANIEM

iijjęcym
czyć z koalicją
Nie sądzimy, aby która z naszych mucb '

miała szanse na reprezentowanie Pol-

ski na Igrzyskach. Kasperczak, który
jest niewątpliwie dużym talentem, mu-

si jeszcze mele nad sob? pracować. W

się na
al@ znokautował Olszewskiego

ECZ pięściarski SKS — Legia Pewną niespodziankę sprawi! Zagór-
przyniósł zwycięstwo wzmoc-

nionym przez Zagórskiego spółdziel-
com 9:7. Zawody nie stały na specjal-
nie wysokim poziomie, walki za to

były bardzo zażarte i obfitowały w

GDAŃSK, 25. 4 . (Tel. wl.) W piątek,
23 bm, odbyło się w siedzibie GOZB

zebranie zarzgdu, na którym zapadła u-

chwała, zawieszająca wydział spraw sę-

dziowskich <iOZB.

Motywy tej uchwały były nastppujij-
ce: Już od paru miesięcy, wobec ceu-

tralizacji prac gdańskiego związku za-

szła potrzeba przeniesienia agend wszy-

stkich wydziałów w jedno miejsce. W

lutym rb. uchwała ta została zakomu-

nikowana wydziałowi sportowemu i wy-

działowi spraw sędziowskich. Wydział
sportowy natychmiast się temu podpo-
rządkował, a wydział spraw sędzio w-

«kich, mimo kilkakrotnie do niego skie-

rowanych pism — kategorycznie odmó-

wi. Wobec takiego postawienia sprawy

przez OWSS, zarząd zmuszony był po-

rajmić radykalne kroki dila usprawnie-
nia prac związku i dla oczyszczenia at-

mosfery, jaka się wobec odmowy OW3S

•wokoło tej sprawy wytworzyła.

Brak współpracy zarządu i wydaiału
sportowego z wydziałem spraw sędziow-
skich odbijał się niekorzystnie na pra-

cach związku. Prócz tego, ie kilkakrot-

nie OWSS na mccee mistrzowskie wy-

stawiał zamiast przewidzianych regula-
minem sędziów związkowych, sędziów
kandydatów, to również saszły wypadki
tsiezjawienis się sędziów. Poaa tym uie-

ras przez kilkanaście dni czekała waż-

na korespondencja bieżąca ssa sałatwie-

»ie. Ponadto, mimo wielokrotnych ia-

terwencji ® podanie liczby sędziów i ich

danych personalnych do zarzędti swian-

fera (estatnio dla wypełnienia ankiety do

GUKF w Warszawie), wydział spraw

sędziowskich odmówił temu kategoryci-
siie, tłumacząc tajnością (sic! 11).

Zawieszenie wydziału sędziowskiego,

wśród których znajdują się tacy sędzio-
wie, jak pp. Buran i Dobrzań. -ki) odbi-

ło się głośnym echem na Wybrzeżu. —

GOZB po zawieszeniu oddał całą spra-

wę do rozpatrzenia Polskiemu Związko-
wi Bokserskiemu.

Na wspomnianym posiedzeniu, na któ-

rym zapadła powyższa uchwała, obecny
był również dyrektor Woj. Urz. KF w

Gdańsku, mjr. Kuśmidrowicz.

Krok, nie mają pojęcia o boksie i ro- wymianę silnych ciosów.

Wt'./.WARTĘK
dnia bm. od-

będzie się mecz bokserski War-

szawa
— Gdańsk w Gdańsku. Drużyna

warszawska o godz. 15-ej odleci samolo-

tem na Wjlirzrże, o godz, 19-ej -. -1,1007.
nie się mecz, rano nazhjutrz zawodni-

cy stołeczni będą juz ppowrolciu w do-

mu.

Ósemka warszawska stanie na ringu
w składzie: Palora, Tyczyński, Wdo-

wiak lub Czortek, Żurawski, Janiszew-

ski, Zagórski, Archadzki i Grzelak.

Z ciekawszych pojedynków, które za-

pewne dojdą do Bkutku należy wymie-
nić: Tyczyński — Klein, Czortek —

Antkiewicz, Żurawski — Skierka, Zngór

na Górnym Slqsku
KATOWICE, 25. 4 . (Tel. wł.) Tra-1W konkursie zwyciężyła Pankówna 135.

dycyjny bieg na przełaj o memoriał j 60 ni Wajsówna (Zjednoczenie Zabrze)
ś. p.Kusocińskiego tgromadził na star- 8,6 i 80 m płotki — Wajsówna 15,4, ku-

cie ok. 30 zawodników, 1 obrońcą pu-1 la Pankówna 10,22 m.

eharu Jużakicm na czele. B. mistrz Pol- j wyniki wir6(] 1)an6w llJ!y.

ski stoczył h. cięiką walkę z Ochrom ;
^

(poiloń) w .ly.sku 39,30,
i Sikorskim, zakończoną zwycięstwem •

^

w 'hi(>gu na ]no m BędltowMci
dopiero na nstntnarb metrach. j (Czyn Sosnowier) 11,2. Wynik ten zo-

1) Jużak (ZZK Bielska) 18:32,2 (tra- j stal uzyskany dzięki pomyślnemu wia-

sa 5.000 m), 2) Sikorski (Zjednoczenie
Zabrze) 18:53,4. 3) Cichosz (Zgoda)—
18:54,2.

W biegu pań (1.300 m) doszło do re-

wanżu między mistrzynią Polski Wasi-

Iewsiką i Piwowarówną. Po raz drugi
zwyciężyła Piwowarówna, a canęczoma

walkę Wasilewska zajęła 4 sniejsee.
W biegu młodzików na dyst. 1 .300 m

zwycięży! Ględzik 5:22,6.
W biegu juniorów ns 2.800 sn pwyeię-

żyi Werner AKS 9:51,2.

Pienvsse zawody lekkoatletyczne na

bieżni przyniosły kilka dobrych wyni-
ków. W skoku -wzwyż Serdówna (Po-
goń) poza konkursem skoczyła 14-0 em.

Rzeźnicki przed
w wyścigu „Expressu Poznańskiego"

ski — Rajski względnie Szymankiewicz.
Afchadzki pewnie spotka się z Szyman-
kiewiczem, Borkiem względnie Mechliń

ski, a Grzelak z Białkowskim.

Rewanżowy mecz nastąpi w ciągu ma-

ja w Warszawie.
•

WYBRZEŻE CZEKA NA

BOKSERÓW STOLICY

GDYNIA, 25. 4. (Tel. wł.) Zapowiedź
rozegrania na Wybrzeżu spotkania pięś-
ciarskiego Warszawa — Gdańsk wywo-

łała zrozumiałe poruszenie. Reprezenta-
cja stolicy cieszy się tutaj bardzo du-

żym mirem i pięściarze «tołeczni są b.

mile widziom. Pamięta rię jeszcae do-

skonałą postawę bokserów stolicy w ro-

zegranym w uŁ. roku turnieju o Błękit-
nę Wstęgę Bałtyku, w którym Warsza-

wa zdobyła 1 miejsce.

Start Ski warszawskiej • nowym mi-

strzem Polski, Zagórskim i doskonały-
mi Czortkiem i Arclindzkim fciągnie
napewno duże tłumy widzów. Skład S-KI

gdańskiej będzie prawdopodobnie na-

stępujący: Sawiński ew. Mikołajczew-
ski, Klein, Kudłacik ew. Gołyński, Ant-

kiewicz, Chychła, Szymankiewicz, Bork

i Białkowski.

Mecz rozegrany zostanie w czwartek,
29 b. 111., o godz. 13.30 w wielkiej holi

miejskich zakładów komunikacyjnych
we Wrzeszczu.

szyin, jedynie ślązak ma szanse na start

w Londynie i bez wstydu możemy §•
pokazać na ringu olimpijskim.

Ciekawie zapowiada się turniej w paS
Średnie. Weźmie w nim ndział Iwań-

ski, który nie został dopuszczony do mi-

strzostw Polski. Niewątpliwie irzy wal-

ki w tym turnieju powinny stanąć na

diiżym poziomie. Wyjazd półtrednie£®
ns Olimpiadę uważalibyśmy za wikiza-

ski, który zlekceważył swego przeciw! Man, ł' wrażenie, że paszport wywal-
nika Olszewskiego i walcząc zbyt od-! cz ? najlepiej postawionjr technicznie

kryty da! się trafić silnym sierpem
legionisty. Zagórski poszedł na deski

do 4 i już do końca rundy pozostawał
w defensywie. W drugim starciu Za-

górski ruszył do ataku i po paru sil-

nych ciosach Olszewski był zamroczo-

ny. Wreszcie prawy sierp w żołądek
skończył walkę. Olszewskiego wyliczo
no zwisającego na linach.

Zawiódł Tobolczyk (SKS), który

Chychła.

wprawdzie wygrał swą walkę z Jedna

szewskim, ale wyraźnie cofnął się w

porównaniu z zeszłym rokiem., .

Inne wyniki: kogucia — Kościółek

(SKS), który poszedł na wymianę cio-

sów, przegrał wysoko na pkt. z 2ygliii
skini (L), piórkowa — Przepiórkiewicz
(SKS) uległ na pkt. Flisiakowi (L), lek

ka I-sza: Walkiewici (SKS) przegra!
przez t. k, o., z Wdowiakiem. Sędzia
ringowy przerwał walkę już w I r. na

skutek silnego krwawienia.

W II-ej lekkiej Żurawski dał lekcję
boksu Wąsikowi (L), wygrywając wy-

soko na pkt., jednak chwilami by! zbyt
powolny i zbyt rzadko kontrowai;

półśrednia: Kupiec (SKS) zremisował

x Knigą (L). Walkę przerwano już w

pierwszej minucie skutkiem kontuzji
fuku brwiowego u zawodnika Legii.

W półciężkiej Będziński (SKS) zno-

kautowa! w II r. Nowaka (L). Wi-

dzów około 1.000 (wg).

Rywalizacje w iredniej może przy-

nieść wiele emocji ze względu na udział

takich punczerów jek Kolczyński i Za-

górski. Jesteśmy niepoprawnymi opty-
mistami. Wierzymy, że jeśli Kolczyński
znalazłby się pod odpowiednią spieki,
to jeszcze mógłby reprezentować barwy
polskie. Co się tyczy Zagórskiego, te

j nie sądzimy, aby do czasu Olimpiady
zdążył nabyć odpowiedniej rutyny -i

oszlifowania ringowego.

Kategoria półciężka będzie odbiega-
ła daleko poziomem od lżejszych. Czy
nie należałoby się zastanowić czy jui
nie czas przerzucić Szymurę do wagi
ciężkiej. Naszym zdaniem, ze względu
na szybkość i rutynę tego zawodnika —

miałby on większe szanse w kategorii
najcięższej, tym Irrdzicj, że chyba w

Londynie będzie mniejsza konkurencja
ciężkiej, niż półciężkiej. Zresztą decyzja
na ten temat będzie mogła zapaść w

ostatniej chwili po zapoznaniu się s ry»

walizację.

Turniej w kategorii ciężkiej trudno

będzie nazwać eliminacjami olimpij-
skimi. Jaskuła, Klimecki, Stec ezy Ży-
Hs — nie posiadają żadnych kwalifika-

cji na pokazanie ich ca ringu w Londy-
nie. ,

E. G.

Szymura Nr 2 «ystępije w średnie!
Gorszące zajścia we Wrocławiu

POZNAŃ 25.4 (Tel. wl.). Dziś zakończył
sią v Poznaniu 3 etapowy wyścig kolar-
ski o nagrodę przechodnią Redakcji
„Expressu Poznańskiego" na trasie Po-
znań — Zielone Góra — Gorzów — Po-
znań. Na wszystkich trzech etapach na

pierwszym miejscu znalazł aię Rzeźnicki

(ZZK Warszawa), który w ogólnoj punk-
tacji wygrał wyścig w czasie 12:03:1«,4 .

Na drugim miejscu uplasował tlę Wygię-
te (Ruch Chorzów) — 12 .03:58,2, S) Ko-
Kiornlczak (KCP Poznań)' 12.15:07.

Zwycięstwo Rzeinickiego f drugie miej-
sca Wyględy nie są niespodzianką. Obaj
należą do naszej ekstraklasy szosowców,
o groźnej konkurencji nie mieli, gdył w

tym samym czasie reszta naszych czoło-

wych kolarzy startowała w Warszawie w

wyścigu na 100 km. Rzeźnicki Josł człon-

kiem pierwszego zespołu Polski w wy-

ścigu Warszawa — Praga, o Wygląda —

drugiego zespołu Polski w wySclgu Prę-
ga

— Warasawa.

WROCŁAW, 25.4 (Tel. w!.). W cze-

sie walk bokserskich o mistrzostwo ju-
niorów Dolnego Śląska doszło de gor-

szących zajść. Po ogłoszeniu wyniku
w piórkowej, widownia sprowokowana
przes kibiców klubu Burza zajęła sroź-

ną postawę wobec sędziów i obrzuciła

ring różnymi przedmiotami. Zawezwani

funkcjonariusze M. O. czuwali nad pe-

rządkiem do końca mec»!.

Wyniki walk: papierowa — Sawicki

(Paf.) wypunktował Sykulskiego (Bud.),
musza

— Smaezyński (IKS) zwyciężył
Jurdeckę (Bud.), kogucia — Potyrała
wygrał z Rubnlcen (obaj IKS), piórko-
wa

_ Pękalski (IKS) wypunktował
Zajdla (Burza), lekka — Sobko (Bu-
rza) zwyciężył przez poddanie się Zu-

by (IKS), półśrednia — Jordan (Pafa-
wag) wypunktował Kotasa (IKS), śred-

nia — Szymura (Burza) zwycięży! Kro-

to chwilę (IKS), półciężka Czarnecki

Rewanżowe spotkanie Kraków — Praga
odbędzie się cr sierpniu vr Krakowie.

Dokładny termin nlo rosiał leszcze usta-

lony.

(Odra) wypunktował Wamberja (Odra
Nowa Sól).

Kto iak typował

Szermierka drużynowa

Wista - Polonia Byl. 1:8 (2:1)
Polonia W-wa — Widzew 4:1 (2:1)
Warla — Garbarnia S:5 (ł:t)
ŁKS — AKS 1:4 (ł:1)
Ruch — ZZK Poznań 2.0 (1.-C)
nymer

— Crocovia 1:2 (S:1)
Tarnovla — Legia 1:3 (1:1)
Zilina — Trnava 0:0 (0:0)

CIEŚLIKÓWNA MISTRZYNIĄ
OLSZTYN, 25.4 (tel. wł). Odbył się

tu bieg naprzełaj o mistrzostwo Pol-

ski kobiet. Zwyciężyła Cieślikówna

(Poznań), przebywając dystans 1.000 m

3:58,8, Druga Borowska (Olsztyn)
4:24,5, trzecia Bieżańska (Olsztyn)
4:46,8.

Start i meta odbyły się ae Stadio-

aiebLeśnym.

KATOWICE, 25. 4. (Tel. wl) Druży-
nowe mistrzostwa Polski w szermierce

w szpadzie nie doszły do skutku. Brak

było odpowiedniej ilości drużyn, a prze-

de wszystkim aparatu elektrycznego.

W pierwszym dniu rozegrano tylko
spotkanie towarzyskie między Pogonią
Katowice i Legią Warszawa. Drużyny
niekompletne. Zwycięstwo od.uosła Po-

goń 6:3. Niespodzianką były dwie po-

rażki mistrza Polski Nawrockiego z

Brzezickim 2:5 i Szemplińskim 2:5.

Towarzyskie spotkanie w szabli wy-

grała Legia 6:3. Dopiero w niedzielę
odbył się właściwy turniej przy udziale

drużyn śląskich Błyskawica Radlin,
MKS Katowice, Pogoń Katowice, AZS

Gliwice i jedynej drużyny przyjezdnej
WKS Legio. Legia Warszawa — MKS

Katowice 12:4. .'.ZS Gliwice — Błyska-
wica Radlin 3:13. Pogoń Katowice —

Błyskawica Radlin 12:4. MKS Katowi-

ce
— AZS 9:7. Legia — Błyskawica 9:7.

Pogoń — AZS 14:2. AZS — Legia 3:13.

Pogoń — MKS 15:1.

Walka o pierwsze miejsce rozegrała
się między Legią i Pogonią, która zwy-

ciężyła niespodziewanie wysoko' 12:4.

4 punkty uzyskała Legia - dzięki zwy-

cięstwom Szempliń&kiego, Vv'ojcickk':;:i.
Fokta i Brzezińskiego nad drem Na-

wrockim. Wójcik, Sobik i Zaczyk wy-

grali wszystkie spotkania. Nnjlepit j
padł Sobik wygrywając z

- Szomplińr':-):".
5:2, s Wójcikiem 5:2, z Fokiem 5:3 i

Brzezińskim P:2.

Spotkanie o 3 miejsce mipdzy VJy-

.-';av, icą Radlin i \IK5-cni pr^jnio_'i>
zwyoięttwo Błyskawicy 0:7.

W turnieju r:islrzowskim wabłysnjlto
kilka talentów, a których na wyróżnie-
nia zasługuje Tr.-ardo-kęs i ZaŁlockś. Do

f!,jprpodzianek należy zaliczyć porfiilrf
Sobilka s Koźlickira, AZS 4:5 i z Wo-

!em 4:5 (Błyck-wica). Z Wojukirmi
przegrs? również YFójrik 3:5.

Wqsihowshi
zwycięża
w eliminacji

ŁÓDŹ, 25.4 . (tel. w!.). Na torze żu-

żlowym w Lodzi g4]>y{a si pierwsza
eliminacja motocyklowej ligi żużla"

wej. W zawodach tych startowali za-

wodnicy z całego kraju, ponieważ sta-

nowiły one również eliminację przed
ustaleniem składu reprezentacji moto

cyklowej Polski na mecz z Czechosło

wacją, który wg. przypuszczeń odbę-
dzie się w Łodzi,

Wyścig o mistrzostwa Pohki nia

przewidywał tym razem kategorii ma-

szyn. Punktację obliczano w ten spo»

sób, że każdy z zawodników, biorąc
udzie,! w konkurencji, startował w po

jedynkach z poszczególnymi uczesiai-

kami.

W ogólnej punktacji pierwsze miej-
sce zdobył Wąsiltpwski (PKM. Warsza

wa) 18 punktów, przed Nowackim

(Rawicz) 18 p., Kołeczkiem (Łódź) 17

p., Olejnikiem fLeszno) 17 p,, i Nikfc

tinem (Gdańsk) 17 p.
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Sic
Kurtka

transit gloria
z albumu ś. jt». Janusza Kusocińskiego

U

PRZED nami leży v/ielka księga. Na sltwa K. (podpis nieczytelny) w dniu
okładce złocony wytłaczany orzeł i 29 września 1935:

pięć kó! olimpijskich. To album pnmiąt- j „W starożytności byli prorocy. Ci

kowy śp. Janusza Kusocińskiego, Księ- { prorocy byli również lekarzami. My
ga ta zaledwie przed kilku tygodniami: jesteśmy tylko lekarzami. W proro-

została odnaleziona i zwrócona rodzinie, j ctwa bawić się nam nie wolno".

Ileż wspomnień zawierają te już. nie-1 Ale koledzy wierzyli w Kusocińskie-
co pożółkłe kartki' Otwieramy, na pierw go, jeszcze przed tą dedykacją znajduje-
szej stronie napis: „Sic transit gloria", my podpisy naszych lekkoatletek:

nieco niżej rysunek syreny, herb miasta, ,JCusy, Kusy! — Stawiaj wielkie susy,

ukochanego przez Janusza. ! Aby na Olimpiadzie w Berlinie

Wyświetlali Cię jako mistrza —

w kinie!

Dużo jeszcze najlepszego!!!

Życzą Ci lekkoatletki z obozu

przedolimpijskiego".

Niestety Kusoeiński zaczął zbierać

autografy dopiero w dwa lata.po Olim-

piadzie w Los Angeles, tak, że album

jesi zwierciadłem jego późniejszej ka-

riery i przypada na okreS, w którym
mistrz na skutek choroby kolana był OPERACJA

właściwie inwalidą. Trudno jest wymię-j
niać wszystkie dedykacje umieszczone w [ No ' wreszcie natrafiamy na kartki

albumie, trudno cytować i , odcyfrpjvae' «szpitalne". Je* to marzec 1936 r. Znaj-
tak wielkiej liczby podpisów.. Chciałbym I

jednak choć pobieżnie dać Czytelnikom J(jxef Pm*hoWSki

obraz zawartości tej cennej książki pa- .

miątkowej, -- i-. ... |
Na jednej z początkowych stron,

czytamy napis: „Międzynarodowe
Zawody Lekkoatletyczne o memoriał |
im. śp. Alfreda Freyera z udziałem ]
Lethinena i Petersena w Warszawie

29 i 30 września 1934".

dujemy szereg podpisów lekarzy, sióstr już
czy też pacjentów IV Okręgowego Szpi-
tala w Warszawie. Najwięcej mówiąca
dedykacja jest ta:

„W dniu 9 marca 1936 r. opero-

waliśmy Fana Janusza Kusocińskie-

go, który zdobywając w kraju i ra-

granicą laury dla sportu polskiego,
uszkodził sobie lewy staw kolanowy.
Szanownemu Pacjentowi naszemu, w

chwili mającego wkrótce nastąpić
wypisania Jego ze szpitala, życzymy,

aby dalsza praca dala jaknajpomyśl-
niejize wyniki i służyła za wzór

młodym w życie sportowe wstępują-
cym pokoleniom".

Podpisał dr. Levittoux i cały szereg,

lekarzy.
Jak więc wynika z tego wpisu, lekarze

nic nie wspominają o przyszłej dziwnego, że po zakończeniu olimpia-
Olimpiadzie i nie życzą żadnych lau- dy znajdujemy taką dedykację:
rów... Czyżby stracili nadzieję...?

1

KUSOCMSKI — DZIENNIKARZ

POCIĄG DO BERLINA „Koledze po piórze, znakomitemu

Wreszcie nadchodzi olimpiada. Po-' informatorowi „Przeglądu Sportowe-
ciąg z olimpijczykami polskimi wyru- go" ze Wsi Olimpijskiej, Januszowi

sza z peronu dworca głównego w WaT|
szawie. Janusz jedzie nim, ale w cha-

rakterze widza. Pamiętam doskonale. 7--—

— Czyje to rzeczy?
— Moje, ale ja nazywam się Jamisfc

Kusoeiński!
— Nic nie szkodzi, niech pan zdej-

mie i otworzy.
Janusz musiał usłuchać. Celnik skra

pulatnie przejrzał walizę. Nawet kwa-

NIEZAPOMNIANY JANUSZ KUSOCIŃSK1

jak to „Kusy" chodził od przedziału
do przedziału, niosąc pod ręką swój
wielki aibum i zbierał podpisy wszyst-
kich uczestników igrzysk. Trudno wy

mienić ie kilkadziesiąt podpisów. Za-

cytuję kilka. A więc: Roger Verey,
Chmielewski, Kajnar, Noji, Pławczyk,
Cejzik, Wajsówna, Roiholc, Walasie-

wiczówna, Ustupski, Kapiak, Olecki i

wiele, wiele innych.

Janusz Kusoeiński — Mski Mistrz

POCZĄTEK TRAGEDII

Przypominani;/ sobie dobrze te zawo-

dy, kiedy to w czasie biegu — Janusza

zaczęła boleć noga i musiał kapitulować.
Zawody te były początkiem jego trage-

dii, gdy na tak długo musiał opuścić
bieżnię i zrezygnować z rywalizacji na

Olimpiadzie w Berlinie.

Nie też dziwnego, że nieco dalej znaj-
dujemy dedykację popularnego w owe

ezasy chirurga - specjalisty od schorzeń

sportowych — dr Levittoux, który tak

eię wpisał w dniu 11 października 1934:

„Zawsze milę Pana widuję, ale nie

chcę oglądać Pana jako pacjenta!!"
Kusoeiński rozpoczyna kurację o czyrn

świadczą liczne podpisy lekarzy i współ-
towarzyszy niedoli. Tak więc znajduje-
my dedykację popularnego piłkarza re-

prezentacyjnego Matyasa, z którym naj-
widoczniej Kusy kurował się razem w

Iwoniczu w listopadzie 1934:

„Chwile spędzone z Tobą na współ
nej kuracji w Iwoniczu, będą lla

mnie zawsze miłym wspomnieniem",
wpisał „M"«zka" Matyaa.

. W grudniu 1934 komendant m. War-

szawy wpisał się tak:

HART DUCHA

„Gdy wskazówka zegara życia, za-

trzyma się na tej godzinie, po której
już laury sportowe będą dla P.ińa

niedostępne, niech hart ducha dorów

na hartowi ciała Pan3 i przyniesie
również dla Pana wawrzyny c' >}-wa-

tela-patrioty".

Czy Kusoeiński wówczas przypuszczał,
że już za kilka lat będzie musiał jsdać
egzamin z hartu ducha, gdy stanął
oko w oko z hitlerowskim gestapo, wy-

trzymując dzielnie wszystkie katusze i

nie wydając nikogo ze 6wych kolegów...
Widocznie na początkach 1935 r. świ-

tała jeszcze pewna nadzieja, że mistrz

z Los Angeles będ/ie mógł startować w

Berlinie, bo Kazimierz Kucharski wpi-
suje się w ten sposób:

„Mistrzowi świata, koledze sporto-

wemu, życzę ponownego zwycięstwa
na Olimpiadzie w 1936 r." .

A kuracja trwa nadal.

Przedrą» z opawaiRlenii antara z tiałka wisrszj p. t. „Straty Btlapijskie"

Zecerom drżały dłonie i wiersze spadały z kaszt.

W gorączkowym pośpiechu drżało rotacji koło,
W ten dzień kiedyś dźwignął sztandar na olimpijski maszt,

Skrzydlaty pogromco przestrzeni, w dalekim Mieście Aniołów.

Skrzydła masz białoczerwone a serce bije jak dzwon.

Dzwon przed ostatnią rundą już ci zwycięstwo dzwoni.

Z trybun uderza w bieżnię braw i okrzyków grom.

Za tobą synowie Nipponu i niedościgły Suomi.

Przez bieżnie obu Ameryk wicher zwycięstwa cię'niósł
Jakże cię teraz ciasna trumna Pawiaka pomieści.
Ta cela nazbyt boleśnie uwiera serce i mózg.
—

^

Zabierzcie te mury ponure, kraty z okien zabierzciei

— Przecież On tylko nasz sztandar znów w górę dźwignąć chciał.

Boże! Co to? Sportowcy, nie patrzmy, oczy przygaśmy!
Oto Go wloką... Na miejsce... gotów... i huknął strzał.

I mistrz wystartował w daleki dystans bez mety i taśmy.

ŁOWCA AUTOGRAFÓW

Berlin lipiec 1936. Często widujemy
Janusza Kusocińskiego -we Wsi Olim-

pijskiej 2- swą księgą pod pachą. Ja-

nusz jak wielki łowca autografów po-

luje na sławnych sportowców. Gro-

madzi podpisy niemal wszystkich u-

czestników olimpiady. Drużyna każde-

go państwa uwiecznia się podpisami
na oddzielnej stronie. Gdyby chcieć

wszystkich wymienić, trzeba by na to

poświęcić cały numer „Przeglądu
Sportowego". Zacytuję tu kilka więcej
czytelnych pcdp'sów: a więc Kotkas,
Luis {zwycięzca maratonu w pierw-
szej olimpiadzie), Lanzi, sławni Ja- Kusocińskiemu, na pamiątkę współpra- stjonOwal pochodzenie jakiegoś zegar»»

pończycy z Oe, Maisuno, Nishida. Ci cy w Okresie Igrzysk XI Olimpiady, ka, nota bene nabytego bynajmniej
Marian Strzelecki — naczelny redak- ! nie w Berlinie. Wreszcie celdfc od-

Chluba lekkoatletyki polskiej biegnie , samotnie na trasie jednego z przedw»
jennych Biegów Narodowych, aby bez konkurencyjnie zdobyć pierwsze miejsce

podpisywali się podwójn
:

ewswymoj-
czystym języku oraz literami łaciński-

mi. Na stronie USA, na pierwszym
miejscu figuruje podpis Owensa.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć,
iż Kusoeiński, zbierając podpisy odda-

wał też cenne usługi „Przeglądowi
Sportowemu", pisząc wiele ciekawo-

stek ze wsi olimpijskiej i czyniąc wie

le fascynujących wywiadów. Nic więc

tor P. Sp." .

Ale Janusz nie tylko zbierał auto-

grafy, on sam co chwilę musiał wyj-
mować pióro, aby umieszczać swój
podpis. Przy tej sposobności zacytuje-
my dość charakterystyczne zdarzenie,
które miał „Kusy", powracając z Ber-

lina. Na granicy polskiej vr Zbąszynie
celnik widzi dużą walizkę.

Stm M&nczuk

zwfjcarie z

aię w Inowrocławiu i tam dr. Stanisław

Suszczvnski tak się wpisuje:
„Z serdecznym życzeniem, aby ku-

racja chorego kolana pozwoliło na

zwycięstwo na przyszłej Olimpia-
dzie".

O PROROKACH

Ale lekarze nie chcą orzec nic pewne-

go o. tym świadczy dedykacja dr. Stani-

Bern, 20 kwietnia.

SZWAJCARIA jest poniekąd baro-

metrem sportowym zachodu. Wszy-
stkie sensacyjne wyniki, do których nie-

wątpliwie należał również rezultat me-

czu Czechosłowacja — Polska w War-

szawie,- był szeroko komentowany na

tutejszym rynku aportowym.

Cała poniedziałkowa prssa sportowa
podała w skrócie przebieg meczu i wy-

nik z wykrzyknikiem. Wieczorem w cza-

sie półgodzinnej audycji radiowej, oma-

wiającej ważniejsze zdarzenia z niedzie-

li sportowej całego świata, komentowa-

ny był dosyć szczegółowo i wyr.ik w

Warszawie. Podano między innymi, że

osiągnięte przez Polaków zwycięstwo
nad najlepszą jedenastką Czechosłowa-

cji, należy do niespodzianek wielkiego
kalibru i, że jest to pierwsze w dziejach

„Kusy" leczy historii sportu polskiego, zwycięstwo

„ilegariifjsirzeif
(Od własnego korespondenta „Przeglądu Sportowego")

i pokonał w Lucernie Szwajcarię B —'
wany rok rocznie w drugiej połowie

.6*

nad Czechosłowacją. Przyjemnie jest
doprawdy i dyszeć i czytać o sukcesach

naszych reprezentantów, tylko by tych
sukcesów było więeej. <'

CZARNA NIEDZIELA

Natomiast Szwajcarzy przeżyli tak aw.

jedną z czarnych jrriedziel. W Wiedniu

CRACOV1A — ZZK

KRAKÓW 25.4 (Tel. wł.) . Bokserzy Cra-
covil w zawodach rozegranych w, sobo-

tę uzyskali . wynik remisowy z wicemi-
strzem okręgu pomorskiego ZZK Inowro-

cław. Cracovia wystąpiła w osłabionym
składzie bez Dwernickiego; Szczerbow-

skiego i Gierdala.

Wyniki walk:
w muszej Przybyłowicz (Cr.) wygrał

przez dyskwalifikację Szulca w III r. W

koguciej Przybylski., (Cr.) przegrał
G.lowiakiem. W futerkowej I, miody za-

wodnik Cracovii Lisik przegrał zdecydo.
wenie z Puszczykowskim. W piórkowe] II

Druzgałe (Ćr.) został znokautowany w Ił
rundzie przez najlepszego - zawodnika
ZZK — Mrozowskiego. W lekkiej Baran

(Cr) przegrał z Kozłowskim. Walk® zo-

stąła przerwana w Ił .rundzie ze wzgłę-
du na kontuzję Kozłowskiego. Dwie run-

dy przyniosły zwycięstwo punktowe Po-

morzaninowi. W pólśredniej Styslęk (Cr.)
znokautował w II r. , Cęglarsklego. W

Średnie] Rapacz (Cr.) wygrał przez k
v II r. : Dobrakowskim. W . półciężkiej
Motyka (Cr.) wypunktował Mochalśklego.

Wydawca: K. C OMTUB. Warszawo

Redagujo foMitet

Bedakcja I Admlntstracie

WARSZAWA, HOIOTOWIII I

YEUFONY: I.7M1, UH5, I.W-M

Skrytka pocztem W

etiad: DrakariHa OMTUt, Wariwws

również 3:1, w Winterturze Austria kwietnia, cieszy się olbrzymią popuJar-
Dolna pokonała reprezentację C — 4:2 i r.ośrią. Przez rok cały przeszło 300 dru-

i w Wiedniu dziennikarze szwajcarscy! żysi rozgrywa pomiędzy sobą mecze

ulegli dziennikarzom Austrii 3:1, a więc i wyłoniony finalista, który niestety, nie

jak na jedną niedzielę to chyba za du- zawsze jest najlepszym zespołem, gra w

żo porażek! We środę w drodze powro- • stolicy o cenne trofeum.

tnej z Wiednia zmierzyła się jedenastka
szwajcarska z reprezentacją Węgier w

Budapeszcie i przegrała również 4:7.

Po;za tym cały tutejszy światek sporto-

wy nastawiony jest na trzecie i chyba
najważniejsze spotkanie międzypaństwo-
we, które odbędzie się w dniu 18 maja j
w Bernie ze Szkocją. Ponieważ na wła-

snym terenie jedenastka szwajcarska i

jest b. groźna, zainteresowanie tymi za-

wodami jest olbrzymie. Już dzisiaj staw-

ki w totalizatorze wynoszą 5:4 dla gos-

podarzy, więc widać z tęgo, że mimo

porażek mają tutejsi sportowcy do swo-

ich wybrańców pełne zaufanie. Trzeba

przypomnieć, że najsilniejszy zespół an-

gielski dwukrotnie przegrał na tutejszym
terenie. °

ków Grenchesn i La Chauxs de Fonds

cierpliwie mokła do końca. Wtajemni-
czeni opowiadali, że dla zwycięskich
graczy kierownictwo drużyny przygoto-
wało po złotym zegarku i 500 fr. (125
dolarów), dlatego też walczono aż dwie

godziny tak ambitnie jak rzadko się to

widuje.
Dochód z tego meczu, fetory wyniósł

przeszło 100.000 fr. przeznaczony został

w połowę na wyjazd na Olimpiadę. —

Oba walczące zespoły zainkasowały po

15.000 fr.

MISTRZOSTWA SZWAJCARII

Powoli mistrzostwa piłkarskie dobie-

W Bernie rozegrany został 23 bm.

mecz finałowy o Puchar na rok 1948

pomiędzy Grenchen a La Chauxs de

państwowa reprezentacja przegrała z Au Fonds — zakończony wynikiem 2:2 iw

sirią 3rl-' ; (2:0), drugi garnitur Austrii dopiero po dogrywce. Finał ten rosgry-

- 'KONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"
'

Kupon Nr 3S. Niedziela, 2 m»j« 1J« r.

A B C- 'KONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"
'

Kupon Nr 3S. Niedziela, 2 m»j« 1J« r.
11x12 1|.xl2 1 .1x12

ii). Polonia Byt. — Polonia, W-wa

1) Garbarnia — «8
—

5) tfgia -

. Wisie

«) ZZK Peinafl — AKS
—• —•

S) Wiiltew — Cracovia

:
<) Ruch — Tarnovla

:7) IfMr —- Warta

») Austria - Węgry

:—
j 20zł. 20 zŁ 20A

W tym roku do finału zakwalifikowa-

ły się dwa zespoły z miast, gdzie znaj-
dują się największe fabryki zegarkowi
mecz ten rozegrany zos*ał jąko finał

dwóch najlepszych zespołów zegarmi-
strzowskich Grenchen — La Chauxs de

Fonds.

Czterokrotnie Grenchen w ostatnich
ośmiu latach doszedł do finału i nie po-

trafił zdobyć pucharu. Tym razem rów- gają końca. O tytuł mistrza ubiegać się
nież mimo słabszego przeciwnika, po tylko może jeszcze trzy drużyny: FC

dwugodzinnej grze, uzyskał tylko wynik Belłizona, FC Biel, Laiusaime. Natomiast

| remisowy i o zdobyciu pucharu • zade- do spadku z ligi jeąt aż pięciu kandy-
j cyduje log. j datów, pewne jest, że spadnie Cantonal,

Puchar ten ufundował w 1925 roku który mimo, że -posiada najlepszą obro-

j dy?. Sandoz, znany sportowiec i właści- nę w Szwajcarii w osobach Gyggera i

j ciel fabryki chemicznej w Bazylei. Tyl- Steffena, —

na 19 rozegranych meczów

j ko osiem klubów dotychczars miało ' zdoijyl tylko 8 punktów.
! szczęście ten puchar wygrać, a to: I Każda niedziela przynosi same nie-

GTasshoppers Zurich 11 razy, Lau sannę • spodzianki, totalizator za trafne odgad-
'

3, Basel i Young Fełlows po 2, Lugaaió, | nięeie wypłaca zawrotne sumy, ostatnio

Servette, Aaarau i Young Boy po "razie.; nikł nie zebrał 12 punktów, za jedena-
ście wypłacono po 30.000 fr. (7.500 do.

larów).
Jedynym jaśniejszym punktem czarnej

niedzieli był wygrany .przez kolarza

Plattnera wyścig kolarski Zurich —Lau-

Bsmna 243 km z udziałem' 125 kolarzy
Francji, Belgii, Holandii i Włoch. Wy-
ścig ten nazwany wyścigiem . otwarcia—

przejechany został w rekordowym cza-

sie 6:01,10 (przeszło 40 km na godzi-
nę)- S. M.

latwlrte i talę

fcapttO Sprzedane znaczków oilaipljłklcfe • M aS

(Kopee epltt)

fV>V pnfMl fcuponf do cnrarlfee
dria » kwietnia godx. 17.80. Sfltonenla

wygwyck wleły tkladei de wtotke da.

4 maja godz. 17JM . Ogłoszenie przyzna-

nych nagród naatępl 9 sobotę S tuja.

Grasshoppeps, który 14 razy doszedł-do

finału — trzy razy odpadł, natomiast

może się poszczycić dziewięcioma zrwy-

cięstwami do zera.

WALKA O ZŁOTE ZEGARKI

Finał ten rozegrany wobec 35.000 wi-

dzów w Bernie odbył się wśród zawiei

i gradobicia. Sędzia mimo . takiej pogo-

dy zawodów nie przerwał i publiczność
składająca się przeważnie ze zwolenni-

Jeszcze hwdzo slubo...
Próby lekkoatletów w Krakowie

KRAKÓW ?5,4 (Tel. wł.). W sobotę I

niedzielę Crecovle I Wisła rozegrały
pierwsze <r tym sezonie wewnętrzne za-

wody lekkoatletyczne. Dały one wyniki
następujące:

Wisła — panie: 40 m Wolaftsko 9 set.,
kula Dłtkowske 10,42 cm, oszczep Legutko
19,75 cm; panowie: 100 m Kumorek 12,7,
1000 m Kroużyński S min. 20 sek. SOOO rri
śmlertek 9,47,3, dysk Kucz 28,'<55, kula
Lachclk 10,79 , oszczep Curaj 37,07.

Wyniki Cracovll — panie: 60 m Świe-
rża 8,8_ w zwyż Szuwalska 124,5, w dal
Świerże' 392 cm, kula Szufalska I i,04 m;

panowie: 100 m Wideł 11,9, 3W m Wideł

SM (bardzo dobry czet), HSM m Kolejka 9:t5, 15:4).

2 45, sztafeta 4X1® 47,8, w zwyż — Pu-
zio.. 170, kula — Makulee 12,67, dysk Ma-
kulec — 37,94.

•

Niedziela mistrzostw kl. A przyniosła
następujące wyniki: Chełmek Łagiewianka
4:1, Dębski — Groble 2:1, Zwierzyniecki
Wieczysta 0:1. Niespodziewana porażka
Zwierzynieckiego, Szczakowlonka — Fa-

blok 1:1, Cracovia Ib — Mośclce 2:1, Gar-
barnia Ib — Korona 1:1, Prokocim — Wi-
sła Ib 4:2 (1:0).

Siatkarki Cracovli zdobyły wicemistrzo-

stwo okręgu kl. A, bijąc AZS 2:1 (15:5,

chodzi, ale po jakimś czasie'powraca
i już bardzo uniżonym i nieśmiały»
głosem tak mówi:

— Mam do mistrza wielką' prośbę,
może bym mógł otrzymać autograf-.

Ale powróćmy do albumu. Pod datą
8 października 1937 r. znajdujemy cie

kawy wpis:

MATURA I RENESANS

„Państwowa Komisja Egzaminacyj-
na przy gimn. im. Stefana Batorego
w Warszawie, na posiedzeniu dn. S

października 1937 r. przyznała Jann-

saowi Kusocińskiemu ńri&dećtwe

dojrzałości, otwierając ma w.lenepo.
sób nowe możliwości przysparzanie
Polsce dalszych wawrzynów". Nastę-
pują podpisy profesorów.

Mijają miesiące, staje 6ię niemal cnćL

Kusoeiński wyleczył zupełnie nogę, roz-

poczyna treningi i łapie drugi oddech.

Dzięki niezrwykłej woli i imponująeema
uporowi, odzyskuje wspaniały renesans

formy. „Kusy" znów zadziwia na bież-

ni. Kusoeiński osiąga wspaniały ezasns

5.000 m
— 14:24,2, w Wyborgn Ewyeię.

ża na 1.500 ni w czasie 3:54,4. Znów w

albumie znajdujemy podpisy takich bie-

gaczy, jak Pekuri, Lehtinen Lanri i Jep-
vinen.

Coraz częściej spotykamy dedykację:
„Do zobaczenia za rok na Olimpiadzie!"

OBRONA WARSZAWY

Za rok... nie przeszło nawet kilka

miesięcy, a czytamy: „Niniejszym
stwierdzamy własnoręcznymi podpi-
sami, że 20 października 1939 r. po-

krajaliśmy nogę Naszemu Kochane-

mu Mistrzowi w szpitalu Wolskim,
ul. Płocka 26. Warszawa, 29. 10.—dru-

giego miesiąca wojny 1939 r.".

Nie wszystkie podpisy można od-

czytać, odcyfrowałem: dr S. Długo-
łęcki i dr M. Gołębiowska.

Jak bowiem wiadomo, „Kusy" w cza-

sie obrony Warszawy został ranny i mu-

siał się poddać nowej operacji. Na

szczęście rana . nie była wówczas groźna.
Do przestudiowania pozostaje już tyl-

ko kilka kartek albumu. Ci co pamię-
tają jesień 1939 r. w Warszawie wiedz?,
że wówczas powstało w stolicy szereg

kawiarń, obsługiwanych przez aktorów.

Przez kartki albumu jakby przesuwa-

ją się te kawiarnie. Odczytujemy podpi-
sy zebrane w „Kawiarni Artystów Fil-

mowych": Jerzy Piclielski, Dymsza, Ire-

na Malkiewicz, Lidia Wysocka i wiele

innych. Dalej podpisy z „Klubu Jara-

cza", Kawiarni Aktorów, no i wreszcie

Kawiarni Gospoda Sportowa „Pod Ko-

gutem", w której pracował Kusoeiński.

Odczytujemy namwislca: Jadwigi Jędrze-
jowskiej, Ignacego Tłoczyńskiego, Ma-

rysi Kwaśniewskiej.
A dalej, to już puste, białe kartki,

które swą bielą męczą oczy. Niezapisa-
ne kartki albumu... one już nic nie po*

wiedzą....

WARUNKI PRENUMERAT*

miesięcznie zl 96.—

Wpłacać wyłącznie no adres AdminlsUe*

c|l — Warszawa, ul. Mokotowska S

„Przegląd Sportowy", konto P. K. O. 1 -ltS

CENY OGŁOSZEA

za 1 mm « tokiełe szorokoiei jednej
szpalty — N zł.

B-60111


