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Nr 36 Warszawa, 3 maja 1948 r. Rok IV

TYS. STARTUJĄCYCH W BIEGACH NARODOWYCH

WROCŁAW, 2.5 . (tel. w!.). Wspaniałe zwycięstwo polskich kolarzy
w drugim dniu wyścigu Warszawa — Praga jest jednym z najwięk-
szych triumfów polskiego kolarstwa. Ulokowanie się (przypuszczalnie
siedmiu zawodników w pierwszej dziesiątce, wyprzedzenie groźnych
rywali, Jugosłowian i Czechów o dziesiątki minut w klasyfikacji ze-

społowej, zajęcie dobrych miejsc w klasyfikacji indywidualnej po

dwu etapach — to są osiągnięcia jednego dnia, rehabilitujące całko-

wicie naszych kolarzy po niepowodzeniach na pierwszym etapie. A

sukces mógłby być jeszcze większy, gdyby szczęście dopisało Pola-

kom w końcowej łazie. Pech nie pozwolił jednak na zdobycie zwy-

cięstwa indywidualnego. Na stadion olimpijski, przewagą dwu długo-
ści maszyny nad Prosinkiem — wpadł pierwszy Wójcik. Ale na bież-

ni przewrócił się i oddał zwycięstwo Jugosłowianinowi.

Drugi maja 1948 roku. Godzina 11J>9.

Flaga p:ii". iwowa wciągnięta na maszt

Stadionu WP jest sygnałem do rozpo-

częcia Biegów Narodoivych w całym
kraju

s

f Bohaterami drugiego etapu wśród

j Polaków byli: Siemiński, Rzeźmcki,
Napierała, Pietraszewski, Czyż i Wój-
cik. Siemiński miał za zadanie „roz

robić" wyścig i wykonał to doskona-

le. Warszawianin nie przejmował się |
ucieczkę Straina w pierwszej godzinie,
i przypuścił atak W,. iprzę^ldziatfyiB}.
momencie. Gdy późniejszą ucieczkę
Siemińskiego zlikwidowano, po chwili

znów ruszył do ataku i doprowadził-'
do rozbicia zwartej grupy na kilka

części. Sam jechał w pierwszej, wraz

z kilku kolegami i zdawało się, że o-

degra poważną rolę na finiszu. Nie-

! stety, siły zawiodły i Siemiński bar-

. dzo osłabiony, na krótkim odcinku

! końcowym dał się wyprzedzić o pięć
minut 7-miu zawodnikom.

A JEDNAK NAPIERAŁA...

Napierała i Pietraszewski dokonali j
nielada sztuki, lokując się w czołow-,
ce, mimo, że pech prześladował ich

wybitnie i zmuszeni byli do pokony-
wania wielu kilometrów samotnie. Na

pierała miał tylko defekty kół, ale

doprowadziły go one do samotnej ja-
zdy na przestrzeni 50 km. Pietraszew-

ski, po zderzeniu z Siemińskim, zła-

mał koło i dopiero, gdy przyszedł mu

| z pomocą wóz z częściami zapasowy-

mi, mógł kontynuować wyścig. Rzeź-
- j nicki, Czyż i Wójcik nie rzucali się do

! zabójczych zrywów, ale pracowali
'

przez cały czas bardzo solidnie.

NAUKA NIE POSZŁA W LAS

Porażka Polaków na pierwszym e-

tapie nauczyła ich wiele. Poznali

swych przeciwników, nie stracili zbyt
wiele cennego czasu, a otrzymali soli-

dną lekcję z dziedziny taktyki. Już na

12 godzin przed rozpoczęciem drugie-
go etapu, każdy z Polaków miał wy-

znaczone dokładnie zadanie, które o-

biecał wykonać, o ile to będzie możli-

we, nawet ponad normę! Chęć rehabi-

litacji za pierwszy etap wzmocniła je
szcze bojowego ducha naszych kola-

rzy i doprowadziła w efekcie do wspa

niałego zwycięstwa, którego nie prze-

widywano jeszcze wcale podczas dość

nudnej pierwszej części etapu Łódź—

Wrocław.

Masowy udział w Biegach Narodowych miał również miejsce u stolicy Polski. Oto fragment zbiórki zawodników na.

Stadionie IFP w jednym z 6 Biegów Narodowych rozegranych w Stolicy, w biegu organizowanym przez dzielnicę
Warszawa - Śródmieście

NA MECIE W ŁODZI

Jeden z fragmentów Biegu Narodowe-

I go w Warszawie. Długim sznurem ciąg-
ną zawodnicy ZS Gwardia, którzy na

ułicach Stolicy prezentują swe wspa-

s] niałe przygotowanie

gier pkt. st. br. |

1) Ruch 5 10:0 18:5

2) Legia 5 8:2 12:5

3) AKS 5 8:2 13:71

4) Cracovia 5 8:2 11:8i

5) Garbarnia 5 5:5 6:3I

6)Wsła 5 5:5 14:7

7) Polonia Byt. 5 5:5 8:13

8) Rymer 5 4:6 9:8

9) Tarnovia •5 4:6 7:11

10) Warta 5 4:6 8:13

11) ZZK 5 3:7 7:10

12) Polonia W-wa 5 3:7 10:15

13) Widzew 5 2:8 7:16

14) ŁKS 5 1:9 8:17

POCZĄTKOWO ZNÓW NUDA

Start odbył się w Łodzi na sz >sie

Pabianickiej, po wręczeniu leaderowi

wyścigu, Weselemu, żółtej koszulki.

Początkowo wyścig ma charakter po-

dobny do pierwszego etapu. Na czele

Polacy, Rumuni, Bułgarzy i Czesi. Wę
grzy znów 100 mtr., 200 mtr. za nimi.

Po 40 minutach Węgrzy zmieszali się
z resztą i miano ochotę... spać, gdy
nagle wyrwał się Strain. Od 45 minu-

ty, w której Jugosłowianin wykorzy-
stał zamieszanie w wymijaniu zawod-

ników przez wóz kroniki filmowej, za

panowało pewne ożywienie. Po 8 km

samotnej jazdy Strain zdobył prawie
kilometr przewagi i dopiero wtedy

Ciąg dalszy na str. 6 -ej

Zwycięzca pierwszego etapu wyścigu
kolarskiego Warszatoa — Praga, Cze-

chosłowak Vesely, który przybył do

Łodzi po pokonaniu 144 km w czasie

5:51 £8, zapewniając w tym etapie rów-

nież pierwsze miejsce drużynie CSR I

Generalny remont

reprezentacji
€SA

PRAGA 2.5 (Tel. wł.). Skład Czechosło-

wacji na mecz piłkarski w Budapeszcie

z Wągrami 23 maja ustalony został na-

stępująco: Roczek (Sparta), Senecky

(Sparta), Violetta Edral (Bochemian), Ba-

lazi (&ratislava), Marko (Tritava), Kareł

(Bratislava), Kokstein (Sparta), Rledel

(Kladno), Cejp (Sparta), Szubert (Brati-

slava), Klimek (3ednota Koszyce).

W drużynie jest tylko S zawodników z

meczu warszawskiego.

Porażka Warty z MKS 7:9
daje poznaniakom 4-tq .lokatę

GDYNIA 2.5 (Tel. wł.). Ostatnie spot-
kanie puli finałowej drużynowych mi-

strzostw w boksie Milicyjny — Warta da-

ło wynik 9:7.

W muszej Liedtke (W) wygrał w. o.

wskutek nadwagi Maćkowiaka. W walce

towarzyskiej wygrał Liedtke przez podda-
nie się przeciwnika w trzecim starciu. W

koguciej Glgnal (M) pokonał na punkty
Biskupskiego, w piórkowej Antkiewicz

wygrał na punkty z Szymańskim, który
walczył bardzo ambitnie, w lekkiej Ścier-
ka (M) pokonał Bazarnika (W) na punk-
ty, w pólśredniej Iwański zdobył dwa

punkty w. o. na skutek nie stawienia

się przeciwnika. W walce towarzyskiej z

Gołyńskim zwyciężył po bardzo interesu-

jącej walce Iwański na punkty.

W wadze średniej Szymankiewicz zre-

misował z Adamskim, w półciężkiej Fra-

nek zwycięży na punkty Mechlińsklego, w

ciężkiej Szymura wygrał na punkty z Li-

ckiem.

Waga musze
— walka równorzędna, w

drugiej rundzie Liedtke rzuca Maćkowia-

ka dwa razy na deski. Na początku trze-

ciego starcia wyczerpany Maćkowiak pod-
daje się. Kogucia — prowadzona przy

żywej wymianie ciosów. Zawodnik Mili-

CZY BĘD4 PIERWSI W PRADZE?

cyjnego walczy na dystans i uzyskuje
coraz większą przewagę. W piórkowej
przy bardzo szybkim tempie pierwsza
runda wyrównana. W drugiej Antkiewicz

przejmuje inicjatywę i trafia często cały-
mi seriami. Pomimo jednak kolosalnej
przewagi Antkiewięza — Szymański do

końca walczy bardzo ambitnie. W lekkiej
walka bezbarwna. Krótkie ataki z obu

stron kończą się klinczami, za co otrzy-
mują obaj zawodnicy po dwa napomnie-
nia. Skierka zyskuje w drugiej rundzie

przewagę, która decyduje o zwycięstwie.
W pólśredniej Iwański wskutek niesta-

wienia się przeciwnika rozegrał walkę to-

warzyską ze swym kolegą klubowym Go-

łyńskim. Golyński mimo różnicy wagi na-

wiązuje zupełnie równorzędną waikę.
Walka prowadzona w bardzo szybkim
tempie, na niezłym poziomie technicz-

nym. W trzecim starciu Golyński zapo-

znaje się na krótko z deskami. Zasłużo-

ne, choć minimalne zwycięstwo Iwań-

skiego.

W wadze średniej przy pierwszej run-

dzie wyrównanej i prowadzonej w bar-

dzo szybkim tempie, druga' przynosi
nieznaczną przewagę Szymankiewiczowi.
W trzeciej jednak Adamski przejmuje
inicjatywę, co przynosi mu w sumie za-

służony remis. W półciężkiej lepszy
technicznie poznaniak przez pierwsze
dwis rundy zyskuje przewagę. W ciężkiej
Lick wyraźnie nie leżał Szymurze, wpada-
jąc często w klincze. Mimo to zdecydo-
wane zwycięstwo Szymury.

Dwa polskie zespoły narodowe oczekują na start honorowy. Pierwsi od lewej:
Napierała, Piełratzewtki i SiemiAsH

— ^erei^ —.

zaproszony do Henley |
KRAKÓW, 2.5 . (tel. wł ). Wiośla- |

rze krakowskiego AZS, Roger 7e-

rey i Dezso Csaba — otrzymali za-

proszenia na międzynarodowe za-

wody wioślarskie w Henley (An-
glia) oraz na regaty w Szwecji i

Jugosławii. Obaj wioalarze, po od-

byciu obozu kondycyjnego w Za-

kopanem w Morskim Oku —

roz
-

poczęli normalne treningi na Wiśle

w Krakowie.

300.000!
GDY

słowa te oddajemy do

druku nie mamy jeszcze
wszystKićh wyników Biegu Naro-

dowego. Z częściowych raportów,'
jakie napłynęły w ciągu niedziel-

nego wieczora do Warszawy wie-

my jedno: Bieg Narodowy udoi

się w całej pełni, nie tylko zgro-

madził .na starcie setki tysięcy
młodzieży obojga płci, ale wzbu-

dził też olbrzymie zainteresowa-

nie wśród . społeczeństwa, czego

dowodem rekordowe, jak na te-

go rodzaju [imprezę, liczby wi-

dzów. Nie będzie przesada, jeśli
na podstawie meldunków, obej-

rzeczywistego śfmiUj olćreśUmy.
liczbę . uczestników . na tikóło 300'

tysięcy.

Jest to cyfra przekraczająca
nie tylko wielokrotnie dawniejsze
rekordfo Biegów Narodowych ale

i optymistyczne oczekiwania

organizatorów.

Były usterki — naturalnie!

Liczyliśmy się z nimi! Było spo-.

ro krytyki, szczególnie z obozu

sportowców, którzy wyliczali
nam brała, umożliwiające zmyle-
nie kontroli. Przyjaciele nasi po-

pełnili jednak zasadniczy błąd.
Podchodzili do imprezy katego-
riami wielkich Igrzysk, czy za-

wodów sportowych, zapominając
o właściwym ich założeniu!. A by
ło ono proste. Chcieliśmy wyjść
z impasu i deklamację o masowo

ści przyoblec wreszcie w realny
czyn. I tak się stało!

Przewodniczący Centralnego
Komitetu Jedności Młodzieży Pol

skiej, gen. Zarzycki w przemó-
wieniu swym stwierdził, że syg-

nał, jaki padnie za chwilę, będzie
nie tylko hasłem do rozpoczęcia
Biegu Narodowego ale i —

nowe
-

go startu polskiego sportu!

W przemówieniu Generała zna

lazł się też ustęp o przejściu z klu

bów specjalnych dó klubów ma-

sowych. Komentowano to z pew-

nych stron, jako zapowiedź akcji
przeciw sportowi wyczynowemu!
Interpretacja bardziej, niż fałszy-
wa. W Polsce jest i będzie sport

wyczynowy, ale jako wierzcho-

łek piramidy, której podstawę
stanowić będą imprezy w rodza-

ju tej, której świadkami staliśmy
się w dniu wczorajszym, gdzie na

starcie znalazły się setki tysięcy
młodziey polskiej miast i wsi! Z

szeregów tej właśnie młodzieży
wyjdą talenty, które dzięki włas-

nym zdolnościom i opiece, 'oką
zostaną otocrane a tn^e włas-

nej vracii bedrt w moTMo«"i znsi.

lić i wzmornić szaleni naszego

sportu reprezentacyjnego.

Pierwsza prawdziwi mamwa

impreza sportowa w Polsre vrze-

szła szczęśliwie chrzest ogniowy.
Mimo braków i niedociągnięć, _ ja
kie były nie do uniknięcia, stwier

dzić możemy, że wypełniła onn

swe zadanie i. uprawnia na$ do

najlepszych horoskopów na przy-

szłość.



Str. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr.35'

Biegu Narodowym
B (EG Narodowy zorganizowany dla nicum) 12:23,8, 3) Niedbalski 12:36,6.

uczczenia „Święta Pracy" zgroma-

dzi! na starcie w Warszawie ok. 9CQU
uczestników w sześciu różnych punk-
tach.

Centralna uroczystość odbyła się na

stadionie WP. gdzie po wmarfzu zawo-

dników na stadion nastąpiło uroczyste

wciągnięcie flagi na maszt przy dźwię-
kach hymnu narodowego.

SkoJei Przewodniczęcy Rady Narodo-

wej inż. Bielik i zagaił uroczystość, po

czym przemówił przewodniczęcy Cen-

tralnego Komitetu Jcdno'ci Mło:l:i"ży
Polskiej gen. Zarzycki. Po defilaiiie

na sygnał startera Sienkiewicza trsismi

towany przez rndio na cał? Polskę ro?

poczuł się grupkami start do Biegu
Narodowego.

Z powodu dużej liczby startujących
(2.500) n:e zdołano obliczyć zwycię-
stwa punktowego (drużynowego).
Prawdopodobnie ostatecznie: 1) Tech-

nicum, 2) Gimn. im. Lisa Kuli, 3)
Gimn. Władysława IV. Startowało

2.500 zaw, ukończyło bieg 1.858.

PRAGA — POŁUDNIE

500 tatr. chłopców: 1) Androwski

(Gimn. Jasińskiego) 1:19,8, 2) Fran-

kowski (Gimn. Jasińskiego) 1:22,4, 3)
Korollesiewicz 1:24,8.

WARSZAWA

WARSZAWA — PÓŁNOC
500 mtr dziewcząt: 1) Janukaitis

(Gimn. Limanowskiego) 2:37,2, 2) Ja-

sińska (Zryw) 2:38,0, 3) Piecyk (TUR ; rG:

Bielany).

Zwyciężczyni Szymczak została zdy
ekwalifikowana.

Drużynowo:

2.000 m dla mężczyin — Soska 6:44,4,
Cala 6:54A Kowalik 6:59.

W SZCZECINIE

SZCZECIN, 2.5 (Tel. wł.) . Na Jas-

nych Błoniach odbyły się drużynowe
Biesi Narodowe. Pogoda dopisała.
Organizacja sprawna.

Zwycięzcami w poszczególnych kate-

ogriach biegów byli: w biegu 500 m

dziewczęt — Wojfczewska (Pionier)
| 1:51,2, 500 m chłopców — Caboń

' (YMCA) 1:32, 1.000 m kobiet — Smyr-
] now (OMTUR) 5:54, 1.000 m chłop-

5C0 mtr, dziewcząt: 1) Boruta; ców — Janson (ZWM) 3:10.

(OMTUR Grochów) 1:32,2, 2) Ryngj W najbardziej ciekawym biegu na 2

(Gimn. Powstańców) 1:30, 3) Zwoliń- kni rozegrała się emocjonująca walka

ska (Gimn. praskie) 1:39,2, j między Okrojeni (AZS) oraz Chodkow

1.000 mtr, chłopców: 1) Peterleitner j *kim (Szkoła Morska). Bieg prowadzi!
(PZT) 4:53,6, 2) Czuperski (Gimn ; Okrój, a Chodkowski doszedł go na

Spółdzielcze) 4:56,8, 3) Wasiborski' kilka metrów przed met? i prawie rów

5:01,2. i nocześnie wpadł z nim na metę. Zwy-

1.000 mtr. pań: 1) Głowacka (Gimn.! cięstwo zostało przyznane Okrojowi. Na

Kościuszki) 6:35,8, 2) Mieczyńska I "wagę zasługuje miejsce znanego bok

500 mir chłopców: 1) Fisz (Zryw)! ściuszld) 8:46,6.

mn. Kościuszki) 6:38,2, 3) Bokući

(WKW). !

2.000 mtr. seniorów: 1) Skrzypczak
(OMTUR) 8:83,6, 2) Chojnacki (I pp.

praski) 8:43,4, 3) Piechucki (Gimn. Ko

2.C4, 2) Anioła (Zryw) 2,07, 3) Kurków

aki (Gimn. Poniatowskiego) 2,08.
1,000 mtr. dziewcząt: 1) Radzik

4:29,0, 2) Królikowska 4:42, 3) Szymań-
ska 5:00,0. (wszystkie Zryw).

1.000 mtr. chłopców: 1) Pac (Gimn.
Poniatowskiego) 3:06,2, 2) Siwiński

(TUR Bielany) 3:06,8, 3) Zieliński

(TUR Bielany) 3:09,0.
2.000 mtr. seniorów: 1) Stankiewicz

Startowało 951 zawodników.

KRAKÓW
KRAKÓW 2.5 (Tel. wł.) . Narodowy Bieg

na przełaj zgromadził w Krakowie ok.

i tys. zawodników. Ze względu na tak

masowy udział młodzieży obojga płci,
bieg odbył ilę w 9 punktach miasta ze

startem 1 metą na dzielnicowych boiskach

sportowych.
W centralnym punkcie miasta na Bło-

niach startowało ok. 400 zawodniczek ! '

sera szczecińskiego Wilczka, który osią
gnęł 4-t$ pozycję, a jego koledzy: Sa-

dowski i Kuknłak — znaleźli się w

p'erwszej dziesiątce.

LUBLIN
LUBLIN 2.5 (Tel. wł.) . Narodowy Bieg

na przełaj w Lublinie był żywiołową ma-

nifestacją zawodników I publiczności. Na
starcie stanęło 3.700 zawodników w tym
£15 !:oblet. Po defiladzie odbył się start

chłopców w biffgu na £03 m. Z uwagi na

zbiorową k',33yfikeej<j zawodników może-

my podać tylko najlepsze wyniki Indywi-
dusnl«. W btegu na £00 m chłopców
najlepszy czas uzyskał SrczawińskI 1.59:9.
W biegu na 500 m dziewcząt najlepszy
czas

— Biała 1,53,4. Bieg kobiet na 1000
metrów Alicja Górnlewiczówna 5,11.
Chłopców nt 1000 m Janiszewski 4,6. 200 m

mężczyzn startowało 25 grup po 140 za-

wodników. Najlepszy czas osiągnął Wend-
tland (Szkoła Budownictwa) 8,3 .

W Chełnjl* startowała 295 kobiet,
1555 mężczyzn. ilodć widzów 10.000.

Chełm liczy 35.000 mieszkańców. W Za-
mościu 250 kobiet I 530 mężczyzn. Wi-

dzów również około 10.0DO.

W Lubartowie 74 zawodniczek I 367 za-

wodników.

Hrubieszów 130 zawodniczek, 509 za-

wodników.

Ogółem na terenie Lubelszczyzny star-

towało około 18.000 zawodników i za-

wodniczek.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się
Narodowy Eieg na przełaj w gm. Wólka

zorganizowany przez znanych biegaczy
lubelskich Wiktora Kramka I Flisa.

Migawkowe zdjęcia
piero/sze^o

ŁÓDŹ, 2.5 . (tel. wł.) . Wyścig kolar-

ski Warszawa — Praga poprzedzony
byl pieszym biegiem, zorganizowa-
nym niechcący) dla komisji sędziow-
skiej i prasy z płaca Zwycięstwa,
gdzie nastąpił starł do ni. Pankiewi-

cza, na której ukryto auto, mające
wozić komisję i dziennikarzy, przyby-
ła zwarta grapa tak, że nawet naf-

wprawniejsza oko nie mogłoby dojrzeć
zwycięzcy. Bieg ten byl najprawdo-
podobniej odrobieniem obowiązku sisx

ti W Biegach Narodowych, od czego

chcieli uchylić się wyjazdem do Pragi
dziennikarze i działacze Polski. Dla-

czego Jednak Startowali w nim 1 nasi

mili goście, z Czechosłowacji, Jago

sławli, Bułgarii, Węgier i Rumunii?
*

czął wyczyniać harce pod siatką. Har

ce Skoneckiego na szosie z samocho-

dem, (aż wstyd wymienić wszystkich
korsarzy szosowych) zakończyły się na

szczęście kilkadziesiąt km. przed Ło-

dzią, gdyż szofer zabrał za mało ben-

zyny.

Największym pechowcem na pierw-
szym etapie był Bański. Nie ndało mu

się zademonstrować w rodzinnym mie

ście- niedawno poślubionej małżonki,
swej wielkiej klasy kolarskiej, gdyi
zaraz po wjeździe w -granice miasta

nawaliła mu gema. Gdy Bańskiego dłn

go nie było widać, myślano, że złożył
on wizytę swej teściowej. Na mecie

w Łodzi p. Bańska była znacznie szyb
c:ej, niż mąż, który ma nadzieję poka-
zać swą klasę w następnych etspach.

•

Toż po starcie był dogodny moment

do wygrania wyścTgn, gdyby któremuś Marae
»

asz ? «^ć wyobrażenie o

kolarzowi ndało się przemknąć przed
na2Z 7ch sportowcach we wsi koło Sie

kilkadziesiąt wagonów liczącym podaj slrzenla " Na stole trawionym w po-

giem towarowym — miałby zWycię-j
bl ' żu s20s

y
stała

spokojni, karafka

Stwo W kieszeni. A tak nie wygrał ża- j ««kropionej sokiem (chyba w?śnio-

den z naszych, a gcścfe mieli okazję) «7») wódki ' k!Ika
ap«tycznyc3 ka-

powiedzieć, ie nie wszystko by!o zor-l n£ ?ek ' N5e Połakomił się . na nią ani

ganizowane 100 proc. (Rozkład Jazdy i' cdea
z naszych kolarzy, ku utrapkaitt

można znać).

OSTATECZNA TABELA

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE

Lepszą znajomością rozkłada Jazdy

2 lys. m. W głów-
nym biegu seniorów na dystansie 2 tys.
metrów piarwszy przybył do mety lek-

koatleta Wisty Widerskl w czasie 7:03,2;
Dwa następne miejsca zajęli również za-

wodnicy Wisły. Po ob'iczeniu wyników
wszystkich dziewląciu punktów starto-

wych ogłoszona zostanie klasyfikacja
drużynowa biegu narodowego w Krako- [

POZNAŃ
P02MAŃ 2.5 (Tel. wł). Przeprowadzone

>,a terenie województwa Biegi Narodowo,
zgromadziły olbrzymie rzesza młodzieży
mqslclej I żeńskiej. Jak wykazuję pierw-
sza meldunki w Poznaniu startowało ogó-"
lem 4199 zawodnirzek I zawodników.

W Kościanie startowało 1600 zawodni-

ków, w tym 100 kobiet.

W Gnieźnie na starcie stanąio 1110 za-

wodników. W Ostrowie Wielkopolskim
2075, w środzie — 1765; liczba widzów

wahała się od 8 do 19 tys.
Również na terenach Ziemi Lubuskiej,

gdzie po raz pierwszy rozegrano biegi
przełajowe, liczba uczestników byłe
imponująca. W Strzelcach Krajeńskich sta-

nęło na starcie 915 zawodników, w Zie-

lonej Górze 867, a w dalekim Suiejcinie

(Marymont) 8:47,2, 2) Dolewski Zryw • "wodników - przyglądały sl* Im tłumy
- «D- , mron'i Poliamid. Odbyło siq 5 biegów na

8:54,6, 3) Piecyk (TUR Bielany) 9:00,1. •

dy„ans,e od 500 d0

Zgłoszonych było 411, startowało

282, ukończyło bieg 278.

Drużynowo: 1) Zryw 2209 pkt., 2)

Marymont 1.950, 3) Gimnazjum Ponia-

towskiego 1.263 pkt. j

WARSZAWA — POŁUDNIE I

500 mtr. dziewcząt: 1) Stronko, 2)

Mikuś, 3) Szymkiewicz, wszystkie gim :

nazjum im Królowej Jadwigi. i

Drużynowo: 1) Gimn. Kr. Jadwigi I;

9 pkt., 2) Gimn. Kr. Jadwigi II 12'

pkt., 3) Syrena-30 pkt. ••

500 mtr. chłopców: 1) Chodkiewicz,
2) Grzybowski, 3) Dąbrowski (wszyscy
gimn Reytana).

Drużynowo nie sklasyfikowano.
1.000 mtr: chłopców: 1) Gonera

(Gimn. Reytana), 2) Czyżewski (Syre-
na), 3) Jarysz.(Gimn. Reytana).

Drużynowo: 1) Syrena 114 pkt., 2)
Gimn. Reytana 179, 3) Szkoła zawo-

dowa 209 pkt. ' j
2.000 mtr. seniorów: 1) Czajkowski,

2) Dobraczyński, 3) Bajer (wszyscy
Syrena). Drużynowo: 1) Syrena 313

pkt., 2) II szkoła zawodowa 616, 3)

Kursy zawodowe 816 pkt.

Startowało 312 zawodników, ukoń-

czyło bieg 305. i

WARSZAWA — ZACHÓD '

500 mtr. dziewcząt: 1) Zarzycka
(Szk. Zaw. Nr 9) 2:25,0, 2) Kaniewska

(OMTUR Rakowiec) 2:25,7, 3) Zieliń-

ska (Gimn. Sowińskiego) 2:29,5. Dru-

żynowo: 1) Zaryw Wola 33 pkt., 2)
Gimn. Sowińskiego 38 pkt., 3) OM-

TUR Rakowiec 39 pkt.
509 mtr. chłopców: 1) Idzikowski

(Szkoła powszechna 183) 2:07, 2) Łucz

ko (szk. powsz. 97) 2:10,5, 3) Gromad-

ka (szk. powsz. 97) 2:12. Drużynowo:
1)68W.D.H. — 107 pkt., 2) Szk.

powsz. 183 — 136 pkt., 3) Szk. powsz.

132 — 149 pkt.
1.000 mir. dziewcząt: 1) Wyka (OM-

TUR Rakowiec) 4:49,0, 2) Średnicka

(TSL) 4:57,8, 3) Kaniewska (OMTUR
Rakowiec) 5:02,7. Drużynowo zwycię-
żyło Liceum im. Orzeszkowej 16 pkt.

1.000 mtr. chłopców: 1) Głąb (Gimn.
Sowińskiego) 3:58,0, 2) Maciejewski
(Gimn. Konarskiego) 3:59,1, 3) Kon-

drowicz (Gimn. Staszyca) 4:02,1. Dru-

żynowo: 1) Gimn. im. Sowińskiego I —

103 pkt., 2) Gimn. Sowińskiego II —

161 pkt., 3) Gimn. Staszyca 244 pkt.
2,000 mtr. seniorów: 1) Majsterek

(OMTUR Rakowiec) 6:08,0, 2) Boche-

nek (OMTUR Rakowiec) 6:11,8, 3) Ko

walskl (Sarmata) 6:16,0. Drużynowo
wygrała Techniczna Szkoła Lotnicza

230 pkt., przed Sarmatą 551 pkt.
Startowało 299, ukończyło bieg 295

zawodników.

PRAGA — PÓŁNOC
5S0 ir-tr. dziewcząt: 1) Bielak (Zryw)
'-i ń 2' L-ipkówna (Zryw) 2:17,8, 3)!

' fZr»w) 2:55,8, i

i"r 1] Nicwiadom-
- 1 36, i) Slan

:

k 1.57,4, 3) Orbsck'

I58

1.G00 mtr. pafi: 1) Drzewiecka

4:33,2, 2) M>k*rt 4:41, 3) Sikorska.

1.0G0 mtr. chłopców: 1) Skolimow-

ski 3:22, 2) Maciejczyk 3:23.

2.000 mtr. seniorów: 1) Wożyński
{Legionów) 12:21, 2) Borkowski (T«ch-

PULA

FINAŁOWA

M.K.1.

Tęczs

B

4:12
5:11

3:13
7:9

2:14
8:8

12:4
11:5

7:9
7:9

6:10
7:9

13.3
9:7

9:7
9:7

K

5:11
9:7

14:2
8:8

10:6
9:7

11:5
7:9

s

»

2£ jgjJg a
ta

s
a i-s*:Si

11 I«7:29i i

8 146:50 ; U

\42:54i tV

8 :3758;Hi

K ILICUMIESIĘCZNY bój o drużyno wpłynął na to fakt wczesnego roz-

we m strzostwo Polski w boksie j strzygnięcia, kto zdobędzie tytuł mi-

zakończył się wczoraj ostatnim akor- | strza. Być może, ie nader rozciągnię-
dem w Gdyni. Zakończył się porażką! ty terminarz walk osłabi! nieco zain-

Warty i zajęciem przez pięściarzy te- j teresowanie — dość, że spotkania puli
go klubu ostatniego miejsoa w puli | finałowej (zwłaszcza w etapaoh koń-

iinałowej, co z pewnością jest niemiłą j cowych) przeszły bez emocji i wlęk-
ńiespoflziank^ dla mających ostre ape! szego _wraienia. „ 3E

wykazali się zawodnicy. Wyruszyli ze

startu z 15 minutowym opóźnieniem
(według programu), i do każdego mia-

sta przybywali 15 m. później, niż

przewidywał program. Wykonali więc

miejgcbwych sportowców,
•

Tajemniczy zryw Siemińskiego ped

Rawą, który w wielu budził nadzieję
na zwycięstwo warszawianina, wytłu-
maczono następująco: To Jego rodzin-

c
ne strony. Zaraz za zakrętem zobaczy

normę na 100 proc. Gdyby ; chcieli; c;e dziadka Siemińskiego. Dziadka fe-

wziąć Jednocześnie udział w wyścigu dnak nie zobaczyliśmy. Nie widział go

pracy, powinni wykonać więcej. chyba i Siemiński, gdyż ucieczkę Jego
^ | zlikwidowano łatwiej, niż inno tego

I rodzaju próby. Choć dystans nadrobio

Chausson, który wysłano dla dotar

cia do Pragi, nie trafi napewno do

Warszawy, względnie do Muzeum. Xif

nowym lśniącym wozie, Już pierwsze-
go . dnia przestały działać automaty

drzwiowe. Istnieje wobec tegb nadzie

ny przez Siemińskiego
większy, niż uzyskany
uciekinierów.

był znaczni*

przez innych

Najbardziej ciepło wlt£ł3 kolarzy

ia, że może dojść do tego, ie Chausson Rawa. 3 orkiestry i entuzjazm wl-

tyty poznaniaków.

Pytanie, kto zdobędzie tytuł mi-

strzowski, rozstrzygnięte zostało już
przed kilku tygodniami. Pięściarze Ł.

K. S zdobyli ten zaszczytny tytuł za-

służenie, ponieważ byli drużyną naj-
bardziej wyrównaną. Walka rozgorza-

ła o tytuł, wicemistrza między M. K .

S. i Wartą, Tak przynajmniej zapo-

wiadało się początkowo. M. K. S.

szedł równiej. Warta natomiast coraz

słabiej, aż wreszcie tak słabo, że do

tego duetu dołączyła się Tęcza, która

niespodziewanie w końcówce wysunę-

ła się na 3-cią pozycję, spychrjąc po-

znaniaków na 4-tą. Trudno się upie-
lepszym

od Warty — fakt jest jednak faktem,
poparty dla łodzian pewną oczywiście

" dozą szczęścia.

zostanie wrzucony do rowu przez

tych, którym zasłania . on widok na

wyścig.

•

Ciekaw Jestem, jak czułby się na

korcie mistrz Skonecki, gdyby tak Na

picrała np. w meczu Skonecki — Ber-

gelin dostał się do motocykla i za-

144.

Wzdłuż trasy w Zielonej Górze, Suiej-
cinie i Strzelcach Krajeńskich zgromadzi-
ło się razem ponad 20 tys. widzów.

GDAŃSK
GDAŃSK 2.5 (Vel. Wł.). W Narodowym

Biegu na lotnisku we Wrzeszczu zebrało

się ponad 20 tysięcy publicznoici, która

brała żywy udział, oklaskując gorąco za- | TMc, ie Tęcza jest zespołem

wodników.

Na starcie ponad 3,5 tys. zawodników

W biegu seniorów zwycięstwo odniosła

drużyna gdańskiego Zrywu. Pierwsza miej
sce Indywidualnie — świniarski. j Poziom walk puli finałowej nie był

W biegu kobiet — seniorek pierwsza w tym roku wyższy od zeszłnroczne-

zawodnkzka Gedanii, Darga. Startowało Nu fayj0 Uż wi?kszych emoej:

• (chyba początkowo, na jesieni ub, r.).
Odnosiło się wrażenie, że w poszcze-

gólnych spotkaniach „odrabiano" je,
aby zbyć, aby prędzej, Być moie, i©

f£et# Sćtsr
W ROLI CZERWONEJ LATARNI

Startowało

ogółem ponad 400 kobiet.

W Gdyni w biegu seniorów zwyciężył
miody I utalentowany zawodnik Zrywu
Gdańskiego, Korban, przed Kuberq (Ma-
rynarka Woj.) .

CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA, 2.5 (Tel. wł.) .

Bieg Narodowy w Częstochowie zgro-

madził na starcie 560 uczestników, w

t-u, ck. 100 dziewcząt. Zwycięstwa wj w djiejach $por,u ^nculkIego k|ub

pi sz. -tfo ijili biegach odmesh: 5W m płrylki Red star oiympiqua i Paryża

dziewcząt — Krasoniówna 1:33, Mar-j można porównać z naszą Cracovlą; jest
ezalkówna 1:36.4, Płatkówna. 500 m dla,

t0 Pewna tradycja w sporcie.

chłopców - Urbańczyk 1:19,5, Szleng! ,

Dj,s Rad s,a ' łnUta
* Powierzchni ty-

, ti•i. * n r «portowego. Wielokrotny mistrz Fran-
1:2D,3, Jałowiecki 1:2»,9, Kubicki J( „ dawnyeh dobrych (dla nl8g0)

1:26,4. I czasów, czterokrotny zdobywca pucharu

1.000 m dla dziewcząt — Biedroniów, Francji — uparcia od lat grawituj» ku

nr 4:13.8; 1.000 m dla chłopców - *
oń

=
owl

,f
8 "" 1 ''^ w ?ku b

V«
bH "

•pelacyjnla „łauterna rougo", czyli „czar-

wonq latarnią" (Jak na końcu pociągu).
Nia mogąc przeboleć spadku do drugie)
ligi, klub I kibica • tak wspaniała) prze-

szlołcl postanowili połączyć tlą z Innym
paryskim klubsm Stad* Francais. Polało

się wisi* łez I atramentu I fuzja uchwa-
lona. Przsz cały czat, gdy przeprowa-

dzano cały Interes (bo główni* chodzi
tu o plenlądzel) Stada Franeal* udawał

wielkiego pana, który łaskawie godził
się na tranzakeję („mnie samego to wię-
cej kosztuje"), alo zrzedła mu mina, gdy
dęrby paryskie skończyły się zwycię-
stwem Racingu (5:1), mimo, ta w Stada

gra czterech Internacjonalów.
W każdym razls wraz z Red Staram

znika sympatyczna drużyna I znana przaz

lata pozycja europejskiego sportu. Hic
transit... (Ch).

0 puchar Davisa walka wre
BTMFA EUROPEJSKA

runda

4. Anglia
I. Indłs

<. Rumunia
7. Francja

I. Węgry I

t. Austria |

10. Hiszpania I

II. Szwecja |

12. Siwajcarl* I

11. Pakistan |

14. Włochy I

li. Palika |

1«. Turcja I

17. Jugosławia I

15. Irlandia I

Ił. Luxembuig I

28. Egipt I

21. Holandia

II runda

1. Dania

1 Portugalia

i. Norwegia
Anglia

Holandia

3:2

22. Belgi*
25. Argentyna

24.C.S.R.

21. Brazylia

dzów są jednak zerem w porównania
Z idealnym porządkiem. Milicja nia

miała tu co robić, gdyż cała ludność

Rawy stanęła tn karnie za anrem,

oddzielającym bieżnię od chodnika.

Będę głosował za zrobieniem nety w

Rawie, a nie w ŁodzL

Nie idzie tn o warszawską Polonię,
ale o łódzki hotel, w którym umiesz-

czono sporą część zawodników. Częfć
osób musiało zostawić na nim ślad w

postaci brudu, którego nia mogła się

pozbyć, gdyż łazienka w hotelu jest
„od parady". Ni wieczorem, a! raa-

klem nie było ciepłej wody. Tłóma-

czono, że wszyscy uczestnicy kąP>4
się w YMCA. A gdzie kąpią się
mieszkańcy hotelu, którzy nie mają ia

dnego związku z wyścigiem.

S. S.

EGOROCZNE spotkania tenisowe o

Marczyk 3:37,5, Szewczykowftki 3:44,2.

Kto tak typował
ten wygrwl

Polonia Byt. — Polonia W-wa 1:1

Gaibarnia — l .KS 0:0

Legia — Wisła 4:1

ZZK — AKS 1:2 V

Widzew — Cracovia 1:2

Ruch — TarnoTia 4:2

Bynser — "Warla 2:3

Austris — Węgry 3:2

KRAKOWSKA KU A
KRAKÓW 2.5 (lat. wł.) . 6>ma kolejka

mistrzostw klasy A — KOZPN przyniosła
następujące wyniki: Zwierzyniecki —

Groble 3:0 (0:0), Moiclc»' — Szczako-
wlanka 3:2 (2:2), Dąbski — Korona 1:1

(0:0), "Prokodm — Łaglewianka 5:1 (1:1),
Chełmek — Cracovia Ib 7:3 (1:0), Pod-

górze — Wisła Ib 4:2 (3:1), Wieczysta —

Garbarnia Ib 1:0 (1:0),

BCKSim POZNANIA W SZCZECINIE

SZCZECIN 2.5 (Tet. wł.) . W najbliższą

niedzielę 9 bm. w Szczecinie wałczyć bą-

dzi* drużyn* bokserska ZZK Poznań. W

średniej dojdzie do clakswago spotka-

nla^ między nadzieją Poznania Misiakiem

oraz dobrym wallorem Szczecina, Mag-

dzlarzem.

dzie strefy europejskiej zainagurowała
tydzień temu Anglia bijąc nie bez tru-

da Indie 3:2. Okazuje się, ie poza Mot-

tramem Anglicy nie posiadaj? nadal

tenisistów większego formatu,
Egipt był trudnym przeciwnikiem dla

Holandii (a nie Danii, jak podawaliś-
my). Van Swoll jednak zapewnił swytn
barwom potrzebny punkt t Holandia

jest jut w II-ej rundzie.

pewnie już 3:0. Wygrali lekko debla 1

6:2, 6:3, 6:3. Pallada oddał seta Fahni- 1

kistilovi wygrywając 6:2, 1:6, 8:6, 6:2. !

— 9-11 maja —

Polska -Rumu/Ja

w śeńisie

JUTRO we wtorek, udajq się w dro

gę do Bukaresztu czołowi lenlsiici

polscy: Jadwiga Jędrzejowska, Skona
cki I Końezak, którzy w dniach 9 —

II bm. rozegrają w ramach Igrzysk
Bałkańskich międzypaństwowa spotka-
nie tenisowa i Rumunię.

Pfzcwidrbne Jcsl rozegrani* 7 gier:
« Single męskie, ilngsl kobiecy, debl

I mikst. W mikście Jędrzejowska ma

«rai te Skonseklm. Przeciwniczka Jq-
<i.- zp;owsklej rio Jp.it jeszcze znana,

frieciwnikami SStor^ckloo® I Końcta-

ka będą lapewte Cnrjłulit i Vlxiru, te-

nisiści b. wysrtiej kltły.

Deszcz kar
ffvcrgraczy

Hokej na trawie
POZNAŃ, 25 (TeL wł.) . Lechia Po-

snań — ZKS Chrobry Gniezno 2:1

trawie o mistrzostwo Polski pomiędzy Kzvpiiriiaka
dotychczasowym 12-krotnym mistrzem'

j Polski, Lech-, i KS Chrobrym z Gniez- KRAKÓW
-

2
-

S
- Zajścia,

Węgry mają "ju"i"źapewnione (gład- " a ' z ?kończ y}y P«> ^wej grze nikłym j«kie miały miejsce na pierwszym me-

kie) zwycięstwo nad Austri?. Według* " Vyc!fstwe,n Lecllil w stosunku 2:1. czu szczypiorniaka AKS Chorzów --

dotychczas nadeszłych meldunków pro-
: "^ 151

,

Jla
^ycięskiej drużyny, która

wadzę 3:0 przy czjin Asbóth oczywiście
1m !a!a kkk? przewsis f w

pierwszej ezę-

wygrał swe gry bez straty seta (singel 1 ^ 1 gry
« ^"byli Sobczak

i deb!) a di^igi Węgier Adam pokonał
3 "

Redlą 6:3, 4:6, 6:4, 4:6, 6:3.

Szwajcaria z Pakistanem narazić 2:1

Urbański.

zespołu gnieźnieńskiego honorowy
, punkt uzyskał Dainnt.

Albrecht (Szw.) — Malama (P) 6:1,
6:2, 6:1, natomiast Iftikhnr pokonał
Houndcra (Sz.) 6:2, 6:4, 6:3. DeblaI n

»
strz0W6ki

bokeja na trawie między

POZNAŃ, 2.5 (Tel. wł.) . Sella Gnie-

zno
— ZZK Gniezno 3:1 (1:0). Mecz

wygrali Szwajcarzy.
W Stambule Jugosłowianie prowadzi)
BOKSERZY URUGWAJU NA~ÓMMPiAD|

MONTEVIDEO (Obił. wł.) . Urugwajski
Komitet Olimpijski mianował Już 5 bok-

ssrów, którzy reprezenłować bądą Uru-

gwaj na Ottmptadzle. W Londynie wystą-
pią: murzyn Alves w piórkowej, Carlzzlo

w półirsdnlej, Suarez w irednloj, Bulloia
w lekklsj I Muntz w. clążklej

miejscowymi rywalami zakończył się
zwycięstwem drużyny mistrza Polski,
Stelli, 3:1. Stella, która wykazuje do-

skonal; formę, miała przez całj* czas

gry przewagę. Napastnicy doskonale

usposobieni itrzułowo, zdobyli bramki

przez Flinka 2 i Kanarka 1. Bramkę
dla Gnieźnieńskich kolejarzy uzyskał
Grajek. ,

Cracovia w dniu 25 kwietnia w Krako-

wie, znalazły swój epilog na ostatnim

posiedzeniu WG i D PZPR. Za czynne

znieważenie sędziego, zawodów p. Brus-

nickiego został dożywotnie zdyskwalifi-

kowany gracz AES-ii, reprezentacyjny

zawodnik Polski — Rajnhold-Włodar-

czyk. Za niebezpieczng grę na tycli za-

wadach ukarani zoMnli dyskwalifikacji

mi: 3 mieś.
_

Karol Bnrysz (AKŚ>

2 nties. — Ewald Toman (AKS).

Kory powyższe weszły nutomatyosaiie

w życie, z .chwila wyrzucenia tych za-

wodników z boiska co miało miejsce ns

wspomnianych zawodach w Krakowie.
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Olimpiada sportu robotniczego w Paryżu
zgromadzi 10 łys. zawodników z całej Europy

Emigracja oczekuje Polaków

gwaranhifqc klakę
KRAJOWE Igrzyska F. S. G. T . noszą oficjalnie nazwę Międzynarodo-

wego Złota Sportowego, nieoficjalnie uważane są za Olimpiadę Spor-
tu Robotniczego.

Kolorowe afisze zapowiadają Paryż anom 10 000 zawodników różnych na-

rodowości i bogaty program imprez, których iinaly odbędą się w Paryżu.
Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzone zostaną w różnych ośrodkach pro-

wincjonalnych (Re'ms, Lille, Lyon itp-) —

co przyczyni się i do sukcesu mo-

ralnego i do niemniej dla FSGT ważnego sukcesu kasowego Igrzysk Ro-

botniczych.

Jak wiadomo, w igrzyskach weźmie

udział 16 narodowości. Poza gospoda-
rzami ujrzy Francja reprezentacje An

glii, Italii, Polski, Czechosłowacji,
Belgii, Szwajcarii, Rumunii, Bułgarii,
Holandii, Danii, Jugosławii, Austrii,
Finlandii, Szwecji, Węgier i Północ-

nej Afryki. Ponadto reprezentowane

będą ośrodki cudzoziemskich emigra-
cyj. z terenu Francji (Hiszpanie, Pola-

cy, Włosi). Nie wykluczony jest rów-

nież udział robotniczych drużyn spor-

towych z Zagłębia Saary. •

j Zdaniem tych rzesz czytelników —

j i słusznie —więcej sportu jest w

tych pomijanych milczeniem igrzy-
skach, niż na meczu zawodowców,
gdzie za wstęp płaci się bajońskie su-

my. Sport nie tylko, ma być rozryw-

ką, ale ma być zdrową rozrywką, ma

być dźwignią ku tężyźnie i zdrowiu

mas, ma być platformą zbliżenia. By
to wszystko zrozumieć — trzeba zdać

sobie sprawę ze specyficznych wartin

ków, w jakich pracuje >— i mimo trud

ności stale rozwija się — FSGT.

że
' prefektura policji zabroniła Fran-

cuskiemu Związkowi Młodzieży Demo

kratycznej wzięcia udziału w pocho
dzie.

NIE POMOŻE KRZYK
O klimacie, w jakim rodzą się i roz

grywać będą igrzyska majowe, świad

czą najlepiej stałe i niesmaczne ataki

prasy ultra - prawicowej z L'Aurorę
na czele, która w idei sportu robotni-

czego widzi „macki komunizmu" itp.
Paryżanin uśmiecha się ironicznie,
chce on więcej, niż mieszkaniec jakiej
kolwiek innej stolicy, mieć „panem et

circenses". Z chlebem we Francji nie

jest nadzwyczajnie, ale igrzyska mu-

szą być. Toteż ten (Międzynarodowy
Zlot Sportowy) musi być „taki".

Jeżeli chodzi o polskich zawodni-

ków, to w masie wychodźczej mają
wszędzie (w rozgrywkach prowincjo-
nalnych i w Paryżu) zapewnioną

7000 pkt tu za
Adamczyka stać na więcej

pierwszorzędną klakę. Emigracja bę-
dzie bić brawo i krzyczeć wiele pary

w płucach, ale Wy, sportowcy z Kra-

ju (jak tu się mówi) dajcie jej do tego

jak najwięcej okazji!

. Andrzej Chciuk

P. S . Z makiet i prospektów, zamie

szczonych w prasie, można się dowie-

dzieć ciekawych rzeczy: obok wieży
Eiffla narysowano figurki reprezentu-

jące każdy naród, biorący udział w

igrzyskach. Z rysunku wynika np., ie

polski strój narodowy jest zupełnie
zbliżony do... holenderskiego, że wę-

gierskim strojem narodowym jest ka-

pelusz i spódnica, że Jugosłowianie
noszą kapelusiki z muszelkami, guńki
i krótkie szorty z zakopiańskimi pa-

rzenicami, a Rumuni mniej więcej to ] wyższe niż przed wojną, o tyle w dzie-

samo, plus kożuchj, wywrócone sier-1 sięcioboju zaobserwować można obniżę-
ścią do góry. Taka „drobna szczegó- nie się poziomu.

• I Amerykanie, którzy mają wielką am-

Ostatnie wiadomości z terenu Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego
wskazują na to, że jednym ze sportów,
który reprezentowany będzie na stadio-

nie olimpijskim w Londynie, jest lek-

koatletyka. Trudno jeszcze w tej chwi-

li analizować kandydatury osobowe na-

szych przyszłych olimpijczyków, wyda-
je się jednak, że jednym z pewnia-
ków" jest mistrz Polski w dziesiędofio-
ju — Adamczyk.

Dziesjęciobój jest chyba najtrudniej-
szą konkurencją Igrzysk i zwycięzca
musi być doskonale przygotowanym i

wszechstronnym atletą. Dziesięć trud-

nych konkurencji na przestrzeni dwu

dni to próba nielada! Adamczyk ma

niewątpliwie szanse na zajęcie dobrego
miejsca w gronie najlepszych zawodni-

ków świata. O ile bowiem w całym sze-

regu dyscyplin lekkoatletycznych prze-

ciętne wyniki czołówki światowej są

AKCJA PRZEMILCZANIA ^

Mów'ć o gorączce przedigrzysko- ; BEZ OFICJALNEJ POMOCY
wej byłoby lekką przesadą. Pozornie \ Państwo we Francji nie popiera
nic prawie a e mówi o jakimkolwiek
zainteresowaniu ze strony człowieka

ulicy, n
:

c prasa nie pisze o przygoto-

wanych, drużynach, prognostykach.
Ze strony wielkich koncernów pra-

sowych można mówić o zmowie mil-

czenia. Bagatelizuje się Igrzyska,
wspomina się o nich półgębkiem —

by wreszcie .w miarę ich zbliżania się,
aczkolwiek niechętnie, poświęcić im

trochę miejsca.

To wszystko, co przeciętny Paryża
nin rnoże o igrzyskach wyczytać w

gazecie — jest wywalczone listami i

telefonami licznych czytelników, któ

sportu robotniczego, a ze strony spor

tu zawodowego ma się tylko szykany
i silną, niemoralną konkurencję. Je-

dynie związki zawodowe i coraz śmie

lej społeozeństwo podają rękę młode-

mu, ale już dziarsko stąpającemu
sportowi robotniczemu.

Jak już wspomnieliśmy, fina?y
wszystkich konkurencyj (najciekawiej
zapowiada się piłka nożna, lekka atle

W. Łotjiństti

0 amerykańskich przewidywaniach... i lodach
f»**ze«f Giśmpguclą w Londynie

(Korespondencja ułasna „Przeglądu Sportowego")

tyka i kolarstwo) odbędą się w Pary-
' 6WÓJ sukces zawdzięczają hokeiści z To

żu na stadionie Parc des Princes. j ronto bramkarzowi Broda, o któryin

M,, .. .,.,. j pisałem niedawno, że jest Polakiem,
jmo konkurencji takich imprez,

1

jak finał o piichar Francji i mecz z pQLSCY KOSZYKARZE

Hiszpanią i Belg:ą, . które zagęszczają'

WASHINGTON w kwietniu , szykarzach jest wiadomość, jaka

ORONTO Mapie Leafs zdobyła'
desda Z L ° ndyrftl ' że Polac V Mą roz-

stawieni wraz z USA, Kanadą, Meksy-
kiem, Filipinami i Urugwajem. Poza

tym Amerykanie przypominają, że Po-

lacy wylądowali na czwartym miejscu
w Berlinie, jako najlepsza drużyna
europejska.

X Puchar Stanleya w konkurencji za

wodowych drużyn amerykańskich i ka-

nadyjskich. Jest to trzeci sukces druży
ny kanadyjskiej w tym pucharze w cią
gu ostatnich czterech lat. Tegoroczny

rzy interesują się sportem w ogólno- się w kalendarzyku sportowca w o-

ści, a sportem robotniczym w szcze- kresie Igrzysk (9 — 17 Maja) —

po-

gólności, którzy nadchodzące igrzy- wodzenie jest murowane. Sama już
ska uważają za najprawdziwszy i naj- ! defilada końcowa ściągnie do Paryża
czystszy przejaw sportu, za płaszczy- dziesiątki tysięcy widzów z prowin-
zne zbliżenia i pokoju. I cji. Smaczku tej defilady dodaje fakt,

ROZSTAWIENI (?)

Amerykanie uważają, że polscy ko-

szykarze będą groźnymi przeciwnikami
w Londynie wraz z Kanadyjczykami,
Czechami i Argentyńczykami. Powo-

dem tej dobrej opinii o polskich ko-

Węgrzy chcq wałczyć z repr. Kontynentu!

Prezes WZB. upomina sią o mecz z Polską
(KORESPONDENCJA WŁASNA Z BUDAPESZTU)

Budapeszt, w końcu kwietnia

WĘGIERSKA prasa sportowa częstokroć
zastanawia się nad tym, jakie mo-

tywy mogły kierować komisją FI?A przy

ustalaniu składu na mecz z Ameryką. Pre-

zes WZB, w wywiadzie udzielonym prasie
oświadczył, według jego. wyliczeń dzi-

siejsza reprezentacja Kontynentu powinna
przegrać z reprezentacją Węgier różnicą
przynajmniej dwóch punktów!

W związku z tym powstał w Budapesz-
cie projekt wyzwania na mecz reprezen-

tacji, walczącej ostatnio z Ameryką.

PREZESA WZB Forrai ĄrRadą nie ml|ę
zaskoczyła odpowiedź PZB, że Polacy

mogą przyjschać do Budapesztu na re-

wanż dopiero po olimpiadzie. Uważa on,

że do igrzysk jest jeszcze tyle czasu, iż

śmiało możnaby było z obopólną korzy-
ścią doprowadzić do tęgo spotkania.
Było by to do pewnego stopnia wykłąd-
nikiem szans obu narodów w Londynie.

M ISTRZ Europy w koguciej Bpgacs
Laszlo nie został wstawiony, do dru-

żyny olimpijskiej Węgier. W wadze tej
będzie bronić barw Węgier — Csik, mło-

dy zawodnik prowincjonalny, znany na

ringach budapeszteńskich pod mianem

„czarny bombardier".

Wleromlej.

Bokserzy jadq
€fo Parcia

Na igrzyskach zwięzków zawodowych
w Paryżu wyjeżdża ostatecznie następu-

jąca reprezentacja bokserska: Kasper-
czak, Bazarnik, Czortek, Żurawski, Chy-,
cliła, Zagórski, Nowara i Jaskuła. Se-

kundantem tej drużyny będzie Paweł

I Szydło, który, jak wiadomo, jest obe- K®

Prezes Forrai jest tymbardziej rozgory- j znaTJy z ringami paryskimi.' Obóz tre

czony. gdyż zrezygnował z powodu pla- , „-„g^ przc<1 wyjąłem do Paryża od
nowanego spotkąnip z Polską z meczu :

ze Szwajcarią, stawiając na plorwszym | bywa się w Spale. Wyjazd nastąpi 6 bm.

miejscu mecz z Polską i chcąc zachować | '

jaknaj epsze stosunki pomiędzy obu kra-

jami Prezes chętnie zgodzi się, ze wzglę
du na wypełniony kalendarz PZB, tylko
na jeden mecz Budapeszcie i to w

dowolnym terminie — do 15 lipca włącz-
nie.

Nie jest to pierwszy zawód WZB, gdyż
Rumuni także odłożyli swój przyjazd na

lipiec.

Gdy wspomniałem o projektowanym
tyrnieju w Gdańsku o „Błękitną Nystęgę
Bałtyku" — oświadczył, że chętnie poślę
tam nawet swych olimpijczyków, jeśli
przed tym uzyska należny mu fi Buda-

peszcie rewanż W przęciwnym wypadku
zmuszony będzie pdmówić.

Lekkoatleci CSR
starfujq w Gdańsku

27 maja startować będzie • Gdańsku

znany Czeski Klub Lekkoatletyczny Vysar

kolsky KS Praha w konkurencjach mę-

skich i kobiecych.

Reprezentacja Gdańska zasilona będzie

uczestnikami obozu przedolimpijskiego z

Adamczykiem, Kiszką, Buhlem, Moderów-

ns i Mitan na czele.

Młody bokser Concordii (Piotrków)
Stanisław Brzóska, który nie został do-

puszczony do indywidualnych mi-

strzostw Polski M powodu nadwagi,
startować będzie w kategorii koguciej
na turnieju przedolimpijskim w Łodzi,
Brzóska, urodzony te 1929 r. stoczył do

chwili obecnej 48 walk, wygrywając 38

i 3 rasy remisując. Na rozkładzie ma

takich bokserów jak Kamiński i Róży-
cki (ŁKS), Szymański (Warta), Przy-
bytniewski (Radomiak) i Symonowicz

(IKS)

Ratunku! Prędzej! Tempof
myszka nęs już dogoni*

—Pławcmąjlc—i

mistrzem Francji

PRZEDWOJENNI sportowcy pa

miętają Pławczyka. Różne by-
ły jego koleje losu podczas wojny:
armia Sikorskiego, niewola, uciecz

ka z Niemiec. Od dłuższego czasu

ugrzązł Pławczyk w Roannes, po

pobycie w Antibes (w takim pod-
nicejskim CIWF-ie), gdzie został

trenerem lekkoatletycznej sekcji
miejscowego klubu i z zapałem u-

prawiał dziesięciobój. Gra też tam

w koszykówkę. Z Węgrem Reba-

yem i Łotyszem Łapienisem two-

rzy trzon drużyny, która zdobyła
mistrzostwo Francji w klasie A.

Na jesieni zobaczymy Pławczyka
w lidze.

GRAZIANO ZNÓW W ŁASKACH

Rocky Graziano powraca powoli na

widownię. Prasa amerykańska spodzie-
wa się, że kwestia przywrócenia do

łask byłego dezertera z armii jest obec

nie już tylko kwestią diii.

Chicagowska drużyna- koszykówki
Blackhawks ma zaangażować w najbliż-
szym czasie importowaną z Danii gwia-
zdę Olaf Petersena, który liczy około

240 cm wzrostu. Petersen jak dotąd nie

umie podobno |rao w koszykówkę, ale

'ńi6' przeraża to kierowników drużyny
chicagowskiej.

REKORD JAPOŃSKI

Japończyk Hironoshin Faruhashi,
najlepszy obecnie w stylu dowolnym w

Japonii ustanowił nowy rekord- w pły-
waniu na 800 m w czasie 9:53,2 na ba-

senie 50-cio metrowym.

OLIMPIJSKIE LODY...

Piekarze USA zobowiązali się do-

starczać na własny koBzt codziennie

świeży chleb dla amerykańskich zawod-

ników w Londynie. Podobną inicjaty-
wę wykazali fabrykanci lodów, licząc
na to, że to im się świetnie opłaci ze

względów reklamowych.

CZARNI BIJĄ REKORDY

Pastor Bob Richards, jeden z najlep-I
szych tyczkarzy amerykańskich, który
skoczył ostatnio 448 będzie unieruchomio-

ny przez trzy miesiące na skutek kontuzji.
Trzech lekarzy opiekuje ślę Richardem,
aby wyzdrowiał do czasu olimpiady.

Zapowiedź tego, co będzie działo się
w • Londynie dały- zawody- lekkoatletyczne
w Lawrence, na których padły dwa re-

kordy Światowe: w biegu na 110 przez

płotki i w rzucie kulą. Oba zostały póbi-

Rezerwuar polski
we Francii

EMIGRACJA polska we Francji
stanowi dla sportu francuskiego

niewyczerpany rezerwuar wysokoga-
tunkowego narybku. Przyznam się, że

z pewną pasją wyłapuję polskie na-

zwiska w sportowej prasie francu-

skiej. Rozpoczęcie amatorskich mi-

strzostw Francji w piłce nożnej dało

mi do tego asumpt. Mamy więc tu- ta-

kie nazwiska; Paluch, Skowroński.

Izydorzyk, Biedaczek, Wawrzyniak,
W boksie wchodzą dwie nowe gwia-
zdy: bracia Znamieńscy z Bayonne,
dwa kolosy w wieku 18 i 20 lat, po

których spodziewa się prasa, że wy-

pełnią dotkliwy brak wag cięż-
kich. (Ch).

te przez czarnych zawodników. Znany już
dobrze Harrison Diilard przebiegł 120 y

przez plotki (110 m) w czasie 13,6 sek.,
bijąc dawny rekord o 0,1 sekundy. Drugi
rekord został pobity przez Charles Fon-
ville w rzucie kulą, który uzyskał fanta-

styczną odległość 17 m i 68 cm. Fonville

uzyskał tę odległość w pierwszym rzucie
i więcej nie próbował • miotać, aby nie

przetrenować się przed olimpiadą. W ien

sposób rekord Torrance'a, który wielu
uważało by nie do pobicia został poko-
nany o wiele centymetrów.

Obecnie wyłącza się pytanie czy Fon-
Ville będzie zdolny przekroczyć granicę
18 metrów. Dawny rekord przetrwał 14 lat.

Inną niespodzianką zawodów w Lawrence

była porażka Irvinga Mondsheina w dzie-

sięcioboju w spotkaniu z nieznanym do-

tąd nikomu Charles Bakerem, młodym
studentem z Arkansas. Baker wygrał dzie-

sięciobój uzyskując 6730 punktów. Mond-
shein miał 6667 pkt., mimo, że po pierw-
szym dniu prowadził 3815 pkt., co zapo-

wiadało ładny wynik.
oGcaJDy .biegacz*: Qave Bolenr najlepszy
bodajże w tej chwili 400-metrowiec Ame-

ryki zapoczątkował swoje "starty w bie-

gu 400 m z plotkami. W swym pierw-
szym starcie Bolen osiągnął Ładny czas

równych 53 sekund.

Ćharles Parker jeden z kandydatów do
setki olimpijskiej przebiegł 100 y w cza-

sie 9,5 sek., tylko o 0,1 sek. gorzej od
rekordu światowego. Inny sprinter ame-

rykański Mel Patton przebiegł w San

Diego 200 m w czasie 20,7 sekundy.

Amerykanie przewidują, że najgroźniej-
szymi przeciwnikami lekkoatletów amery-

kańskich będą w Londynie: 100 m Bailey,
McKenley, 200 m LaBeach (Panama), 400 m

McKenley, MacFarland (Kanada), 800
Harris (N. Zelandia), Holst-Sorenson, Han-

senne, 1500 m Strand, Ericsson, 5000 m Za

topek, Heino, 10000 m Helno, Nystrom,
110 m pł. Lidman, Truilzi (Argentyna), 400
m pł. Larson, Arifon, skok w zwyż Pater-

son, skok o tyczce Amerykanie nie mo-

gą przewidzieć, ponieważ według ich o-

bliczeń dziesięć najlepszych wyników na

świecie w ciągu ostatniego roku należy
rzekomo do ich zawodników. Skok w dal
Paul (Brytyjska Gujana), dysk Izajew
(ZSRR), kula Lipp (ZSRR), oszczep Peter-

son, Rautavari, młot Nęmeth, Ericsson,
dziesięciobój Wołkow (ZSRR), Kistenma-
cher (Argentyna).

bicję wyhodowania zwycięzcy dziesJę.
cioboju londyńskiego, nie są w«?lc pe-

wni złotego medalu. W jednym z facho-

wych pism lekkoatletycznych znany tre.

ner Bill Easłon umieścił swe rozważa*

nia na temat poszczególnych konkuren-

tów do jłierwszego miejsca.

Na zasadzie wyników z. roku ubiegłe,
go, najlepszym w chwili obecnej dziosię
cioboistą świata jest Australijczyk Peter

Mullins, który w Sydney uzyskał
7.533,34 punkty. Jest to najlepszy wynik
powojenny na świecie. Z zawodników

amerykańskich na czoło wybijają ąę;

.trzykrotny mistrz USA w tej koofcurep*
cji Irving Mondsehein, który na ostał,
nich mistrzostwach zebrał 6.900 punfc.
tów, Al Lawrence, młody zawodnik, spe

cjalista od skoków i płotków, który na

nustraostwach okręgowych uzyskał 6.973

punkty, oraz Lloyd Duff z 6.703 punk-
tami i Shipley z 6.591 p. Groźnym k«a>

kurentem może się okazać Argentyń-
czyk Enrique Kristenacher, który na

mistrzostwach swego kraju uzyskał
7.011 punktów oraz Brazyiijczyk Cefce

Dorio i Chilijczyk Mario Reoordio»,
którzy uzyskali identyczną ilość 6JS96

punktów.

Europa może tym razem sprawić A-

meryce wiele niespodzianek. Najgroź-
niejszym wydaje się Norweg Holmvang,
który ma już za sobą wynik 6.987 ptm-
któw i stale poprawia swą formę. Sil-

nymi konłcureirtami będą Szwedzi, ma-

jący w chwili obecnej czterech równych
niemal sobie zawodników: Andersona

(7.039 p.), Waxberga (6.819 p.), Srense-

na (6.679 p.) i Larsona (6.623 p.) . Zwif

zek Radziecki pochwalić się może rów-

nież bardzo silnym zespołem, któsy IM

rzą: Kuzniecow (6.930 p.), Denisenk»

(6.660 p.) i Lepp (6.623 p.). Do. ka»

dydatów na czołowe miejsca zaliczyć
jeszcze trzeba Szwajcara Scheurera

(6.853 p.) i~Norwega Holmvanga (6.987
punktów).

Jak widać, Adamczyk będzie musiał

dać ze siebie wszystko, aby zająć jedne
z pierwszych sześciu miejsc. Wprawdzie
trzech tylko zawodników przekroczyło
dotychczas 7.000 pkt., ale cała czołówka

jest bardzo wyrównana i. e lepszym
miejscu decydować będą minimalne róś

nice punktowe.

Do Olimpiady jest jeezcze parę mi«>

sięcy czasu. Jeśli nasz dżicsit f ifttojsli
przyłoży się do pracy z eałym wyni-
kiem, to. napewno nie zrobi nam wsty-
du swym pierwszym olimpijskim wystę

pem. Adamczyk musi jednak pamiętać,
że podstawą każdego sukcesu jest pc*>
ca i wyeliminowanie z życia codzienna

go tych przyjemnoetek, które mogą szko

dzić formie, (gw)

loo.oao Mi

zapłaci I KS
PZB zajmował się rozstrzygnięciem spo-

ru pomiędzy Concordią z Piotrkowa a IKS
z -WrocłBwia. Chodziło tu o głośną spra-

wę zerwania meczu w Piotrkowie. PZB
doszedł do wniosku, iż winę ponosi klub
wrocławski i zasądził na korzyść Con-
cordii 100 tys. zł odszkodowania.

Pożar

na kortach Legii
W ub. sobotę o g. 12-tej w południe

spłonął drewniany budynek, stojący : kolo
domku klubowego sekcji tenisowej Legii.
Zbyt późno zauważono kłęby wydobywa-
jącego się dymu — straż pożarna, którą
zaalarmowano, ograniczyła się do zabez-

pieczenia potężnych, tuż stojących drew-

nianych trybun, które na szczęście zdoła-
no uratować.

Według przypuszczeń pożar powstał skut-
kiem zaprószenia ognia. Straty znaczne—

sięgają kilkuset tysięcy złotych. Domek
stanowił bowiem składnicę sekcji teniso-

wej. Spłonęło wszystko, m. in. zapasowe

nowe słupki do siatek, siatki i węże do

polewania kortów.

PIŁKA W CZĘSTOCHOWIE

CZĘSTOCHOWA 2.5 (Tel. wł.). Spotka-
nie mistrzowskie WKS Wieluń •— Skra za-

kończyło się nikłym zwycięstwom- Skry
2:1 (0:0). Bramki dla Skry strzelili: Ślęzak,
i Orłowski z karnego, dla WKS Wielifft—
Kamiński .ipombą'' z' 30 m.

SPORT NAD BRDĄ
W Bydgoszczy zorganizowano ostatnio

3-dniowy turniej bokserski o mistrzostwo
DOW. Finały wyłoniły następujących mi-
strzów: w muszej Jarosławski (Bydg.) , w

koguciej Pochwalewski (Tor.), w piórko-
wej Joszowskl (Gd.) , w lekkiej Pietrzak

(Tor.), w półśredniej Żabiński (Bydg.), w

średniej Sołtysiak (Tor.), w półciężkiej
Patryjak (Gd.), w ciężkiej Pikuia Toruń).

Bydgoszcz otrzyma w najbliższych
dniach drugie boisko. Prace wstępne nad

przyprowadzeniem do stanu używalności
boiska im. Świtały są już rozpoczęte. W
chwili obecnej stawia się ogrodzenie I
barek na szatnię.

KONKURS „ZGADNI1 KTO WTÓRA"
Kupon Nr U

Czwartek i maja i niedziela t maja HU.

1) Kraków — Warszawa

2)Łódź — Bratltlava

3) Polonia (Warszawa) — Rymer

4) Warta — Widzew

5) ŁKS — Legia

6) Tarnovia — Wisła -

_.<}. i
7) Polonia (Rylom) — Garbarnia

I) Zagłębie — Brathlava .

A B C

1|xI2 11x12 11x12

20 zl. 20 zł. 20 zł.

Natwiifre i imię

•liMier kvpoeo (prsedano tnacików olimpijskich

(Kupon «1(11(1

UWAGA: 1) Ponlewai kupon zawiera

spotkania rozgrywano w czwartek t maja,
grający z prowincji przez pocitę muszę

wysiać kupony najpóźniej de irody S ma-

ja wieczorem.

2) Firmy przyjmuję kupony do (redy
5 maja godz. 19.00. Zgłoszenia wygra-

ny# należy składać do wAorku dnia II

mpja godz. 17.00. Ogloszonl/ przyznanych
nagród nastąpi w sobolą 15 maja br.
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Stanisław Habzda

historii walk Warszawy z Krakowem
w obliczu meczu o puchar ś. p. Kałuży

WCZESNY i bogaty sezon meczów międzypaństwowych 1 międzyna-

rodowych, coniedzielne sensacje ligowe, usnnęly na dalszy plan
Bair.teresowanie międzymiastowymi -a wódami z cyklu o puchar ś. p . Ka-

łuży.
Już 3-cf rok rozgrywa się t« zawo dy: biorą w nich obecnie udział reps-e-

«entanci Krakowa, Lodzi, Poznania, Śląska i Warszawy.
W roku 1946 puchar zdoby! Kraków (grały 4 drużyny — bez Łodzi),

obecni* na czele tabeli znajduje się Warszawa, mająca w 4-ch grach
6 pkt. 1 stoi. br. 10:6, przed Krakowem, (5 pkt.), Śląskiem, Łodzią f Po-

xaaniem. ?

PierwBza lokata Warszawy — jakkol-
wiek sprawiedliwa — jest... co najmniej
dziwną, jeśli ffif zważy, ie „ciężar ga-

tunkowy" naszego piłkarstwa zasadza

alf głównie na „Południu", gdyż etęd
pochodzi większość klubów ligowych i

stąd wywoda się większość naszych in-

ternacjonałów. — Wprawdzie mistrzem

Polski za rok uh. jest poznańska War-

ta, ale ta w obecnym sezonie nie ode-

grała jeszcze żadnej foli, a zacięty bój
o prowadzenie w lidze toczy się pomię-
dzy przedstawicielami Śląska i Krako-

wa. W czołową grupę pierwszej szóstki

wdarła eię jedynie warszawska Legia,
dystansując dziś lokat; i wynikami «ro-

dzimego" rywala — Polonię, której rnz

joden dotąd w 6Wojcj historii udało się
zdobyć tytuł mistrza Polski. I zdaje »ię,
ie ta pozycja Polonii zaważyła dotych-
czas na debrej lokacie Warszawy w ta-

beli gier o puchar ś. p . Kałuży.

STOLICA W TYLE

Jeśli bowiem sięgniemy pamięcią w

odległe czasy, to w walce • hegemoni;
•w piłkarstwie polskim, stolica pokosto-
wała zaweze w tyle. W mistrzostwach

Polski przed powstaniem ligi, nie ode-

grały kluby warszawskie żadnej roli—

a w czasie, gdy toczył się zacięty poje-

dynek zawodów międzymiastowych o

cenne frofea, jakie stanowiły najpierw

puchar, a potem waza prof. Żeleńskie-

go między Krakowem i Lwowem —bój

toczony te zmiennym szczęściem, lecz

zakończony ostatecznie zdobyciem obu

nagród przez piłkarzy krakowskich, wte

dy... Warszawa nie „liczyła się" jeszcze
jako przeciwnik Krakowa. Jeden z wy-

ników (a wszystkie prawie były zwycię-
skie dla Krakowa),.8:,1,: (w roku 1925,
6 tygodni wcześniej rozgromiła Graco-

via Polonię 9:4) mewi' dobitnie o tym,

że piłkarze stolicy, nie stanowili równe-

go partnera dla Krakowa. Potwierdze-

niem tego je9t również przegląd osobo-

wy reprezentacji Polski t najwcześniej,

ezego okresu, gdzie pojawili eię tylko

sporadycznie: Loth II (Polonia), Buła-

now II (ówczesna Korona warszawska),
Domański (Warszawianka), Amirowicz

(Legia), Czajkowski (Polonia). Dużo

częściej ubierali piłkarze warszawscy

koszulki z białym orłem na piersiach

wtedy, kiedy szeregi drużyn warszaw-

skich zasilili wychowankowie klubów

krakowskich z niezapomniany środkową

trójkę wychowanków Cracovii: Ciszew-

skim, Łańką i Nawrotem na czcie. Rów

nocześnie prawie w barwach Legii, roz-

począł swoją karierę piłkarską później-

szy wielokrotny internacjonał, wycho-
wanek krakowskiej Korony obrońca

Martyna; partnerem jego był przez ja-
kiś czas wychowanek krakowskiego
„Wawelu" Jesionka, a później Ziemian

(Tarnovia), podczas gdy inny wychowa-
nek tego klubu Smoczek, jako zawod-

nik klubu warszawskiego zdobył o stro-

pi „repa"; obok nich na środku pomo-

cy grał wycho-wanck Wisły, również póź

niejszy inKrnacjonał CeŁulak, a szere-

gi Polonii zasilili g czasem: Seichter II

(Wawel) 1 wychowanek Cracovii Zosta-

wniak Wtedy lo pi&ta warszawska

poc?ęła wybitnie podnosić sif ku gĄ-

rze, mimo, źe nadsl w mistrzostwach li-

gi przedstawiciele stolicy n:e odgrywali
żadnej roli.

TŁUSTE LATA

Trzecie miejsce Legii w latach 1928,
1939 i 1931 było najlepszą lokatą dru-

żyn warszawskich w tabeli ligi; pozo-

stali dwaj przedstawiciele stolicy: Po-

lonia i Warszawianka, znajdowali się
zawsze w dolnych regionach tabeli z

tym, 'ie Polonia dwukrotnie w wyniku
rozgrywek opuszczała grono klubów eks-

tra klasy polskiej. Najrówrciejezą , była
Warszawianka, zadowalająca się jed-
nym c ostatnich miejsc w tabeli, jed-
nak bez tragicznych następstw w posta-

ci wypadnięcia i ligi.

Trudno w ramach Mczupłego artyku-
łu omówić wszystkie powody takiego
etanu rzeczy, nie mniej jednak trzeba

podnieść jeazcze jeden z najważniej-
szych momentów, dla których piłkarat-
wo warseawskie pozostawało w tyle ea

piŁkarstwem krakowsko - lwowsko-śląs-
ekim.

W jednym a tygodników sportowych
z r. 1924 czytamy w artykule omawiają-

cym „bilans footbalu w Warszawie", ił

w r. 1922 i 1923 skromna ilość wystę-

pów drużyn zagranicznych nie mogła

zaspokoić „apetytu" widowni sportowej
Warszawie. „Odbiła" to sobie wido-

wnia warszawska, będąc w roku 1925

m. in. świadkiem meczu dwóch mistrzów

Hukoali (Austria) — MTK (Węgry)
4:0; Węgrzy grali jednak wówczas w b.

osłabionym składzie (4-ch z pierwszej
drużyny) i w czasij tournee po Polsce

nie wygrali ani razu. „Zaspokojenie a-

petytu" wydaje się jednak tu być mniej

ważnym, aniżeli wpływ dobrych prze-

ciwników zagranicznych na podniesie-
nie formy piłkarzy stolicy.

Kiedy po świetnej grze Barwińskiego
w meczu z Czechosłowacją stawiałem

go w rzędzie najlepszych zawodników,
wówczas jeden ze znajomych wyraził
zdziwienie, że na „głuchej" prowincji,
za jaką uważa się Tarnów, mógł znaleźć

się zawodnik tej klasy co Barwiński. —

Zrozumiałem sens tego zdziwienia. Ta-

lent bowiem może zrodzić się nawet na

prowincji, lecz aby z talentu zrobić peł-

nowartościowego piłkarza, trzeba wielu

warunków, a ni. In. również klasowych
zwodów, w których ten piłkarz bierze

udział... jako widz. Jeśli np. w Krako-

wie gracze Wisły mogli obserwować

dziesiątki najlepszych drużyn Europy,
grających przeciw Cracovij (Wacker,
Vienna, Admira, Hakoah, Ujpesti, Kls-

pesti, Sparta, Sio via kd, iłd., łtd.) to

2nów piłkarze i obozu ich odwieczne-

go rywala, mieli inoiność „teoretyczne-

go" dokształcania się w czasie zawodów

Wisły, grającej przeciw równie dosko-

nałym drużynom. A trzeba tu jeszcze
dodać, ie trzeci czołowy wówczas klub

aportowy Jutrzenka", a nawet drugo-
klasowy zespół „Makkrrbi", starały się
dorównać Craeovii i Wiśle pod wzglę-
dem ożywiania międzynarodowego se-

zonu.

A praca trenerów? Choćby wymienić
tu tylko trzy nazwiska: Schlosser, Po-

ezonyi i Zeisler. A rywalizacja lwowsko-

krakowska 1 później śląsko-krakowsłta?
To były najgłówniejsze powody, dla

których piHcarstwo krakowdde dzierży-
ło długo „prymat" w piłkarstwie pol-
skim

Sporadyczne wypadki sukcesów dru-

żyn warszawskich potwierdziły tylko ;

słuszność tezy, że piłka nożna jest okrą J

gła t ie nie ma reguły bez wyjątku. W |
r. 1931 np. Craeovia mistrz ligi, w roku

poprzednim przegrała dwukrotnie z Le-

gią (w Warszawie 1:3 i w Krakowie

1:4); w tym ostatnim meczu Cracovia

przegrała wówczas... z „Cracovią". Ppłk.
Czarnik był strzelcem honorowej bram-

ki dla Cracovii, podczas gdy Ciszewski

dwoma bramkami, Nawrot jedną, przy

współudziale „Wiślaka" Cebulaka (strze
lec pierwezej bramki) przypieczętowali
klęskę „macierzystego" "klubu,

PO TOINIE

Jak już powiedziano na -wstępie, pn

wojnie wiele się .^zmieniło. Dobra for-

ma Polo-nii, potwierdzona zdobycie:::
mistrzostwa Polski, wpłynęła na dobią

formę reprezentacji Warszawy, który
w pierwszym swoim meczu (1945 r.)

przeciwko- Krakowowi zremisowała w

Krakowie 1:1 i uległa po równej grze

0:1 (w Warszawie). W następnym roku

„poszło Warszawie gorzej": przegrała
w Krakowie 1:4, lecz uratowała jeden

punkt w Warszawie, remisując 2:2, co

wystarczyło Krakowowi do zdobycia

pierwszego miejsca. Także ostatni mccz

Kraków — War=7,awa, rozegrany w sierp
niu uh. r. w stolicy, potwierdził rów-

ność formy ob.ti zespołów i zakończył

się wynikiem remisowym 3:3, raczej

szczęśliwym dla Krakowa, zdobywające-

go w oslalnirli minutach gry wyrówna-
nie przez Bolmlę. (Według tej matema-

tyki '
w roku bieżącym powinno być

4:4!) W chwili zaś (12. X .), gdy Kra-

ków jedną bramką przegrał w Pozna-

niu 0:1 z reprezentacją tamtejszego mia

sta, Warszawa uzyskała cenne zwycięst-
wo 2:1 nad Śląskiem i wywindowała się
na czoło /gier o puchar Kałuży.

W rozpoczętych walkach o mistrzost-

wo ligi, przedstawicielka Warszawy, Le-

gia, zajmuje jedno z czołowych miejsc.
W jej barwach grają reprezentanci Pol-

ski: Waśko, Szczurek I Skromny i...

kandydaci na przyszłych reprezentantów

(Oprych). Historia lubi się powtarzać;
oto piłkarze Legii: Wcśko, Szczurek i

ich koledzy: Mordarski, Serafin, Mil-

czanowski, Cyganik w Krakowie rozpo-

czynali swoją karierę piłkarską. Ich gra

na boiskach krakowskich, często wyglę-
da „lepiej" aniżeli na wszystkich in-

nych. Znają nie tylko teren, ale ł spo-

sób gry swoich przeciwników.

Przypuszczalnie na szkielecie Legii
oparta reprezentacja Warszawy będzie
poważnym przeciwnikiem dla reprezen-

tacji Krokowa, złożonej także z futer-

nacjonałów obecnych, byłych, względ-
nie... przyszłych.

Jurowicz, względnie znajdujący «ę o

becnie w znakomitej formie Jakubik,—
Barwiński z Flankiem, pomoc z Parpa-
nem na czele i atak z Graczem, powra-

cającym do formy Nowakiem i Kohu-

tem — to będzie 11-tka Krakowa, któ-

rej najbliższym zadaniem będzie wy

walczenie pozycji leadera w tabeli gier
o puchar Kałuży.

Wyjaśnienia Nadzwyczajnej Kemisji
po tragedii poznańskie}

WfcWIĄZKU
i «mletzcfónyaj 3) ip- Abjiy Hadyniak był badany

w ckwartkowyM a amen* j w dniu 23 ub. m. przez Ukursa, który

„Przeglądu Sportowego" wtykałem pł, dopuścił go do brania udziału w zawo

,Trxy pytania" • trafedii powańskiaj

otrzymaliśmy list od wiceprezesa P.

Z. B. dr Michała Szalagaaa, który po-

niżej drukujemy»
W dniu 26} ub. m. l'ZB powołał nad-

dach, w dniu tym śp. Hadyniak wyciąg-
nął wolny los i walczył dopiero 24

ub. m.,

3) ring, na którym odbywały sif wal-

ki był zbadany przez delegata Wydzia-

zwyczajną komisję dla przeprowadzenia lit Sportowego POZB l uznany za zdat-

śledztwa w związku % wypadkiem fmier\ wy. Grubość podkładki filcowej wyno-

ci nm ringu u> etosie sawodów I Jtrofcj tiia 20 — 25 mm.,

bokserski. j 4) aawodnity bili tię w rękawicach
1) Dr. M. Szalagan — Przeicodni-' przepisowych wagi 10 uncyj,

CIQCyt I 5) długoSt bandaży używanych przez

1) 'mgr. 3. Kowalski — Pnewdni- j zawodników tostała komisyjni» stwier-

csacy W. S. S., j dtona i uznana ta prstpitową (2,5 mtr.

i 3) E. Adamski — Przewodniczący długości 4 cm- tzeroUoici),
tf ydziołu Sportowego, j «) wylcióika rękawie tostała tUdtr-

4) Dr. K. Kluszczyński — Lekarz dzona każdorazowo przez sędziego rin-

PZB j gowago prowadzącego zawody.
5) pr ok. L. Bane — Radny PZB. j 7) % przebiega dochodzeń w/nika nie

Komisja przeprowadziła w dniach 26 zbicie, ie nie było podstawy io ogła-
do 29 ub. m . szczegółów* śledztwo, w tzema t. k. o. w pierwszej rundzie, t

wyniku którego stwierdził* tm nailf u iadomośó podana prze» przegląd
J pitjt: S Sportowy*, jakoby Sp. Hadyniak był w

J 1) Sp, Alojzy Hadyniak był badany pierwszej rundzie do 8-miu na deskach

! w dniu 13.4.48 w Poradni Sportowo-Le- nie odpowiada stanowi faktycznemu.
'

karskiej Zarządu Miejskiego w Pozna-] Nieprawdą jest również, jako ip. He-

[ niu (nr. ewid. karty rej. 743) onecee^ djniak w przerwie między 1-ssę a 2-fę
'

nte komisji lekarskiej brmmial• — rundą wyraził chę6 poddania się.
8) Wreszcie pragniemy nadmierni, ie'

* dolny,

Za chwilę padnie rekord świata

w skoku o tyczce...

Janusz. Siusoci^śskl Z)

w
mojego życia

STYCZNIU 1934 r. spotyka dem do Finlandii. W miesiącach zimo-

mnie wielkie nieszczęście, któ-' wych roku 1934 urządzamy wycieczkę
re będzie miało decydujący wpływ na

dalsze kształtowanie się mojej psychi-
ki oraz zasadniczo zmieni mój świato-

pogląd. Zawsze tak się dzieje w życiu
ludzkim, że właśnie wielkie klęski, nie-

szczęścia tworzą nowe wartości w czło-

wieku. Oto 27 stycznia 1934 r. umiera

mój ojciec. Widok Jego cierpień, lwia-

doiność własnej bezradności przepełnia
ły mnie męką i bólem.

Wielu przyjaciół pośpieszyło wówczas

do Koszelanki, zaproszeni wraz z He-

niem Podgórskim przez córkę państwa
Z. Na tę eskapadę zostało zaproszone

liczniejsze towarzystwo i tam dopiero
nastąpiło odprężenie po apatii, w jak;
popadłem po śmierci ojca,

Pe powrocie do Warszawy c trzy-

dniowej wycieczki do Koszelanki na-

wiązuję kontakt • wielu aktorami sto-

łecznymi.

Oddaję się namiętno5ci zbierania
z wyrazami współczucia. Od wielu do- autografów i fotografii popularnych
brych ludzi odebrałem dowody iyczli- ,ktor6w> których edvtfedzam za kuli

wości. Na jakiś czas zupełnie przery- samI teatrów warszawskich. Dzięki te

wam zaprawę, przestałem poddawać się poznaję atmosferę kulisów teatral.

leczniczym zabiegom, gdyż śmierć me- nych) gtykain rię , ;nnyni) prawie M

go nieodżałowanego ojca wstrząsnęła pełnte dotęd nicznanym mi bliżej, śwla

tem.mnę bardzo głęboko

STAN APATII

Ponieważ jednak po śmierci ojca po-

padałem stale w stan apatii i zniechęce
nia moi przyjaciele starali się rozerwać

mnie, skierować moje myśli w innym
kierunku.

Dużą życzliwością .i przyjaźnią darzo-

no innie w gościnnym 1 wielce Wtltu

ralnym domu państwa Z., w których
willi „Koszelance" w późniejszym cza-

sie spędziłem bardzo miłe czas na od-

poczynku, bezpośrednio przed wyjaz-

Poznaję znakomitą tancerkę Halamę,
oraz urocze artystki: Janinę Brochwi-

czównę 1 Tolę Mankiewiczówną, a nade

wszystko radowałem się ze znajomości
z nieodżałowaną Zula Pogorzelską, zna-

komitą artystką, która żywo intereso-

wała się sportem i, jak mogłem się prze

konać, doskonale się orientowała w każ

dym sportowym wydarzeniu.

Wśród aktorów poznałem Eugeniusza

Bodo, Stefana Hnydzińskiego, Jarosie-

go, Konrada Toma, Krukowskiego, Le-

wińskiego, Sawana oraz zespół przemi-
łych chłopców, stanowiących chór Da-

na, x którymi nawiązałem bliższy kon-

takt.

W końcu miesiąca marca wychodzę
na trening i swoim zwyczajem zaczy-

nam biegać przełaje, regulując w ten

sposób własne tempo i przyzwyczaj a j|c
o« ganizm do większych wysiłków.

Nie mogłem aupełnie przyzwyczaić
się do popularności, która wzrasta z

dnia na dzień, ale teł % każdą chwilą
staje się dla mnie coraz bardziej uciąż-
liwą.

Zima 1934 r. to okres moich częstych

wycieczek a przyjaciółmi: Podgórskim
i Bartodziejskim na polowania. Polowa,
nie coraz bardziej przypada ml do gu-

stu, coraz mocniej odczuwam jego pr%y

jemnolcl, a nawet dochodzę do wnio-

sku, ie polowanie jest pożyteczne dla

każdego sportowca, ponieważ kształci

w nim wytrwałość, siłę charakteru

oraz uczy panowania nad nerwami.

CHRZEST AUTOMOBILISTY

W aimie tego roku przeszedłem rów-

nież chrzest automobilisty to jest pierw
szą katastrofę, na szczęście nie groź-

ną w skutkach. Skończyło się na lek-

kich potłuczeniach. Mój kolega Pod-

górski prowadząc Lancię na rogu uli-

cy Rozbrat i Myśliwieckiej, na śliskiej
drodze spowodował pseudo katastrofę
samochodowi, która zakończyła się uła

mantem prawej tylnej osi.

Sezon zimowy zwykle obfituje w sto-

licy w duif ilość fmprez bokierikich.

V/ erwartek w Gdańsku odbył się
mecz bokserski Warszawa — Gdańsk z

wynikiem 11:5 na koriyić stolicy. Wysoki
wynik, uzyskany przez pięściarzy war-

szawskich, zaskoczył nawet sfery bok-

seiskie stolicy. Oba zespoły startowały w

osłabionych składach, Warszawa bez Pa-

tory, Sieradzana, Czortka, a Gdańsk bez

Antklewlcza, Sklarki, Iwańskiego I Sowiń-

skiego. Publiczność, zgromadzona w licz-

bie ok. 4 .003, zorientowała się w tra-

kach obu zespołów I gloSno manifesto-

wała swoje niezadowolenia.

W zespole warszawskim bodajie najle-
piej wypadł debiutujący bokser Skry —

Janiszewski, który walczył b. ambitnie I

stoczył z Chychłę b. dobrą walkę. W ósem

ce Gdańska podobali tię Panka i Kudła-

cik.

W muszej Ponke został uznany za po-

konanego przez Tyczyńskiego, choć wer-

dykt sędziowski nie był jenogloSny, na
-

wet zdaniem warszawiaków, gdańszczani-
nowi należał się remis. Tyczyński walczył
zbyt -nerwowo . I „przez to chaotycznie. ..

W koguciej Flisiak zremisował z Klei-

nem, alo wynik ten również byl kwestio-

nowany. Na ogół uważano, że bokser

warszawski zasłużył na wygraną.

W piórkowej Wdowiak wysoko przegrał
z Kudlaclklam. Okazało się, że Wdowiak

nie nadaje się do reprezentacji Warsza-

wy. Niestety, Sieradzan, który miał wal-

czyć na tym stanowisku, zosta! kontuzjo-
wany w poprzednim meczu z Krużę i nie

byl zdolny do walki.

W lekkiej Żurawski wysoko wygrał z

dużo od siebie starszym Drąiklewlciem

W póliredniej Chychla wypunktował 36-

niszewsktego. Ten ostatni dał z siebie

wszystko, walcząc b. ambitnie. Wprawdzie
ciosy Chychły były duto liczniejsze (mniej
więcej stosunek 2:1), ale uderzenia war-

szawianina były skuteczniejsze. Pod ko-

niec walki Chychła zalnksiowal sierp,
który posiał go na 2 sek. na deski.

W Średniej Zagórski odniósł) zdecydo-
wana zwycięstwo nad Szymankiewiczem,
l-sza runda ta] walki należała Jednak do

Szymankiewicza, który walczył „jak ka-

rabin maszynowy", bijąc gdzie się da I

ze wszystkich pozycji. Od II rundy prze-

waga Zagórskiego wzrasta I warszawia-
wlanln trafia coraz czaicie). Szymankie-
wicz wykazuje Jadnak niezwykłą odpor-
ność na ciosy 1 przetrzymuje walkę do

końca.

W półciężkiej łatwe zwycięstwo uzyiku-

Zauważyłem, że u nas boksem zajmuję
się dopiero wtedy, gdy mróz nie pozwą

la uprawiać innych sportów, a szkoda.

Moim zdaniem, boks obok lekkoatle-

tyki, wioślarstwa, oraz pływtmia jest
jednym z najważniejszych czynników
wychowania fizycznego, na którym na-

ród nasz winien oprzeć swą tężyznę fi-

zyczną. Przede wszystkim muszę wy-

znać, se bardzo zniechęca się szerokie

masy do boksu przez złe, niesumienne

sędziowanie. Nasi sędziowie wydają
werdykty, które czasami są stuprocen-

towymi zaprzeczeniami tego co się dzia

ło na ringu. Nie będzie zbyt wielką

przesadą jeśli powiem, że może się zda-

rzyć tia naszych ringach i taki wypa-

dek, ie bokser znokautowany, odzyski w

sey przytomność dowie tię, ił przyzna-

no ma zwycięstwo.

TAJEMNICZY TELEFON

Pragnę jeszcze o jednej rzeczy obszer

nie nadmienić, choć to sprawa bardzo

intymna i nic wspólnego ze sportem

nie mająca. Mianowicie o pewnym ta-

jemniczym telefonie i obszrnej kore-

spondencji z niejaką pannj Lulą S.

Wspominam o tym potrosze celowo, by
dać jeszcze jedno świadectwo, ii niniej.
szy pamiętnik jest wiernym odbiciem

stanów psychicznych w poszczególnych
(azach mojej kariery sportowej.

Pewnego razu w mym mieszkaniu

odezwał «ię telefon. Telefonowała ja-
kaś nieznajoma kobieta przepraszając
aa to, ło aakłóca mój apekójt

je Archadzki nad Borkiem. Bork walezyt
nie czysto I otrzymał ostrzeżenie.

Dużą niespodzianką w ciężkiej było
zdecydowana zwycięstwo Grzalaka nad

Białkowskim. Grzelak walczył z wielkim

serccpi I już w I fundzie miał szanse

znokautować Białkowskiego. Brak rutyny
nie pozwolił mu na wykorzystanie tych
orani. II runda należy również do Grzela-

ka, ale w lll-ej opada on z sił 1 Białkow-

ski dochodzi do głosu. Po tej walca wy-

daje nam się, iż Białkowski już nigdy nie

uzyska przedwojennej łormy.

W ringu sędziował mgr Kowalski.

u tak tragiczny sposób zakończoną «al

kę sędziował sędzia zwiqzlcoicy (b. aa-

wodnik).

9) SmierS Sp. Hadyniafta nastąpiła w

wyniku wylewu krwi do mózgu co to-

karze tlumaaę schorzeniem nsetyk

mózgowych.

Tyle w imię prawdy i m imię dobra

spe»*ti pięściarskiego.
Dr. hi ichał Sza&iga*

Naszym zdaniem, punkt 1 powyż-

szych wyjaśnień koliduje a pkt. 9. W

jednym bowiem stwierdza, ie chłopiec

był zdolny do walki, w drugim, i«

minł schorzenia naczyń mózgowych.

Być może, że schorzenia takie l| trud-

ne do „uchwycenia" przy badaniu —

ale fakt Jest faktem. (Red.)

lastyczne oczy Jaoy'ego
wę) tiurrftMcia

(KORESPONDENCJA WŁASNA Z FRANCJI)

SZYSCY, którzy interesują się

sportem,-*- . szczególnie

wactwem, słyszeli o francuskim zawo-
!

dniku Jany, mistrzu Europy 5 świata,
ale nikt nie wie, że w ubiegłym seza- |
nie poprawił on swe wyniki 1 uzyskał |
mistrzostwo dzięki... plastycznym
czom.

Kie licho te oczy plastyczne? —

po j

myślicie? To nie lipa, a nowy wyna- •

lazek, który uzyskuje we Francji co-

raz większe- znaczenie. Istnieje we

Francji inż Dudranne, który wynalazł
kilka miesięcy temu owe słynne pla-

styczne oczy. Jest to coś w rodzaju

korony, ale nie na ząb, a na oko

Wszyscy wiemy, te dla ludzi noszą?

cych okulary, wiele gałęzi sportu zo-

staje zamkniętych, lub conajmniej po-

ważnie ograniczonych: jak tu pływać
w okularach lub skakać?

Int. Dudranne wynalazł plastyczną

szklistą masę, którą po oddaniu łormy
oka pacjenta i po licznych i skompli-
kowanych obliczeniach i próbach, na-

kłada się bezpośrednio na oko, pod

spojówki. Grubość tej „korony na o-

ko' , wynosi parę setnych milimetra— •

i po kilkutygodniowym treningu mo-

żna do „plastycznych oczu" przyzwy-

czaić się, jak^do tnonokla, czy do

mostku. — i zupełnie o tym zapomr

nieć. Zabieg taki jest bardzo kosztow

ny (kilka tysięcy franków). Niewielu

jest narazie szczęśliwców, którzy po-

siadają „plasyczre oczy".
Wracając zaś do Jany'ego — to jest

on krótkowidzem i bardzo często,

gdy brzeg basenu wyłonił mu się zbyt

nagle przed oczyma, przestraszał się

(według własnych słów Jany'ego!) i

tracił przed nawrotem cenne ułamki

sekund. Dzii Jany jest jednym t naj-

szczęśliwszych ludzi na kwiecie, bo

nosi świetne ckulary nie nosząc ich—-

i wszędzie reklamuje, wynalazek inf.

Dudranne. Lista sportowców francu-

skich, którzy noszą „plastyczne oczy"
jest dość długa, lecz wyliczaniem ich

nieoh tajmą się prospekty reklamowe

optyków paryskich.

Wynalazek łen ma doniosłe zna-

czenie dla sportowców, aktorów (na-
wet filmowych — bo nie/widać takich

szkieł) — wogóle dla wszystkich, któ-

rzy wstydzą się nosić szkła, lub któ-

rym to przeszkadza w czynnościach

zawodowych. (Ch).

— Czym Pani mogę służyć —

zapy-

tałem. (Muszę przyznać, że głos mojej

tajemniczej rozmówczyni brzmiał dziw

nie przyjemnie, odznaczał się miłym
dla ucha brzmieniem).

— Poprostu chciałam posłyszeć Pań-

ski głos... Widząc Pana na bicinl zwy-

eiężującego, nigdy nie miałam możno-

ści słyszeć Pańskiego głosu. Ot i wszy-

stko...

TROCHĘ ROMANTYZMU

Jej zakłopotanie wprawiło mnie w

dobry nastrój. Zamieniliśmy ze sobą
kilka edań. Miałem pewność, iż s tam-

tej strony telefonicznego przewodu
znajduje się młoda i inteligentna Pani.

Wystarczyło kilka wypowiedzianych
przez nią zdań, by o tym się przeko-
nać. Pożegnaliśmy się bardzo przyjsi-
nic, i życzliwie. Dowiedziałem się Ha po

żegnanie, że mojej tajemniczej rozmów--

czyni jest na imię Lula, Jak się nazy-

wa i gdzie mieszka, nie chciała mi pa

Siedzieć. W trakcie rozmowy udało mi

się wyciągnąć z nioj, źe widziała mnie

na stadionie w Belgii, gdy biłem re

kord światowy na 3 km. Od tej pory

dość często miałem od niej telefony,
lecz do dnia dzisiejszego nie mogłem

się dowiedzieć, kto zacz i juk się na.

aywa. Wiem jedno, że .w tym okresie

kiedy byłem w Belgii ona również tam

przebywała. W jakiś czas otrzymałem
oJ niej list z omówieniem szczegóło-

wym co ją skłoniło, aby «Io mnie za-

dzwonić. Później dość często rozmawia- baczenia!.

łom z nią przez telefon i otrzymywałem

listy, i to wszystko.

Na moje prośby, żeby się zechciała

pi kazać była nieczuła. Zawsze eif wy-

kręcała tłumacząc, że jest w takich wa-

runkach i pod taką kuratelą, ie nie

będzie mogła tego zrobić. ^Później ta

jednostronna znajomość telefoniczna

czy listowna stała się coraz rzadsza, ii

wreszcie zupełnie ustała. Jednakie

wspomnienia nieznanej i nigdy niewi-

dzianej panny .Luli jest dla mnie pew-

nego stopnia dokumentem własnego ro-

mantyzmu z tamtych dni bezpośrednio
poprzedzających tragiczny finał mojej

kariery sportowy.

Wśród przeglądanej starej korespon-
dencji wpadały mi często listy pnnny

S. Widomy dowód, iż panna Lula

gdzieś istnieje i być może również cza

sami wraca wspomnieniami do tych
czasów...

Historia powtar^ się, wszystko w iy
cir ludzkim powtarza się. Kto ' wie

być może wówczas, gdy na stadionie!

znów przemierzać będę klasyczne dy
stanse walcząc o palmę pierwszeństwa
panna Lula S. odezwie się czy napiszę.
Ludzie powracają wraz ze sławą, teraz

to już ja o tym dobrze wiem, t> ,<o
mnie nauczyło życie, W każdym razie

pannu Lula. S. i ja — nie znamy się.

Onp mnie widziała na bieżni, ja mum

«••" niej tylko fotografię, którą ml w li-

4tic przysłała,.. Może kiedyś wyrówna-

my ten rachunek z panną Lulą, do ze-

(D. c. n.)J
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nczwyc
Legia — Wisła 4:1 (1:0). Bramki dla

Legii strzelili: Szajlarski, Mordarski,
Waśko i Cyganik, dla Wisły honoroivy

punkt zdobył Gracz. Stosunek rogów
8:6 dla Legii.

Wisła: Jurowicz, Filek, Flanek, Wa-

piennik II, Wapiennik I, Sno.pkowski;
Cisowski, Gracz, Kohut, Rupa, Karzyń-
ski.

Legia: Skromny, Wakśtnan, Serafin,
Waśko, Szczurek, Milczanowski, Mor-

darski, Szaflarski, Oprych, Górski, Cy-
ganik. »

Sfdzia główny Długosz (Wrocław),
afd/iowie boczna: Aleksandrowica i

Budkiewicz (Warszawa). Widzów około

15.000.

Nikt chyba przefli meczem nie prze-

widywał tak wysokiego i «*sIużcnego
zwycięstwa drużyny wojskowych. Lic-. o.

no się i sukcesem, cle nie było takie§0
proroka, któryby przypuszczał, ie Wi-

sła odjedzie do Krakowa aż z i taką por-

cję bramek. Tymczasem Legia zagrała
doskonale we wszystkich formacjach,
była od Wisły szybsza, zawodnicy j;j
mieli lepszy start do piłki, większą ru-

chliwość, ambicję i lepsze zrozumienie

systemu „WM", nic więc dziwnegdj ie

wojskowi zdobyli dwa dalsze punkty
ligowe w sposób nie podlegający iadnej
krytyce.

Mowa tu oczywiście o zespole, nie mo-

ftna bowiem powiedzieć tego aamego a

wszystkich bei wyjątku lawodnikach.

W «espole wojskowych eę jeaecie pew-

ne luki, jak przede wszystkim Cyganik
! Siaflarski w ataku i Waksman w ob-

ronie. Wymieniona trójka jest snaeznie

ełabssa od resaty kolegów.

Zwycięstwo nad Wisłą jest w głów-

nej mierze zasługą linii pomocy Legii.
Szczurek spełniał doskonale funkcje
trzeciego obrońcy i zawstydzał
swych dwu kolegów długością wy-

kopów. Walko i Milczanowski nie

tylko umiejętnie paraliżowali napad
Wisły, ale zawsze nadążali za swym

napadem i zasilali go podaniami. Da-

leki szczur Waśki, z którego padła
trzecia bramka dla Legii, jest dowo-

dem, że mały pomocnik potrafi być
groźnym dla każdego bramkarza.

W obronie wojskowych Serafin był
znacznie lepszy od Waksmana, bijąc
go zarówno pod względem wykopu,
jak i ustawiania się. Skromny był
mniej zatrudniony niż Jurowicz, ale

pokazał dobrą formę.

Napad Legii pracował dobrze w

polu a pod bramką wykazywał dużą
energię i zdecydowanie. Oprych wy-

sunięty do przodu, potrafił, mimo czu-

łej opieki Wapiennika I, wyrwać się
parę razy i był zawsze groźnym prze-

ciwnikiem dla Jurowicza. Nie można

przy tym zapominać, że dwie bram-

ki padły z wypracowania środkowego
napastnika Legii. Ze skrzydłowych
lepszy był Mordarski, mający duży ciąg
na bramkę. Z łączników Górski lepszy
od Szaflarskiego, chociaż ten ostatni

zademonstrował kilka wspaniałych vo

leyów z pełnego biegu,

Wisła Ha tle Legii wypadła słabo.

Krakowianie byli wolniejsi, nie mieli

zrywów i nawet po doprowadzeniu do

Btanu 1:2 nie zdobyli się na krótki

choćby okres przewagi. Brak Legutki
odbił się prawdopodobnie na wyniku,
chociaż przypuszczamy, że i z nim Wi-

sła zeszłaby z boiska pokonana.

Jurowicz w bramce zadowolił, cho-

ciaż puszczenie strzału Waśki jest jego
niewątpliwym błędem. Pozostałe jednak
bramki były nie do obrony.

Obrona Wisły nie pokazała nic nad-

zwyczajnego. Wydaje się, że zarówno

Flanek jak i Filek dalecy są od nor-

malnej formy. Pomoc pracowita, ale

zbyt wolna na szybkich napastników

przegrywa na stadionie W.P. 1:4 [0:1]
Legii. • Najlepszy może Wapiennik I,
który umicjgtnie krył Oprycha.

Napad Wiślaków wygląda smętnie.

Czołowy atut — Gracz, zdradzający już nak Mordarski i wykorzystując błąd Ju-j

pokazał nic specjalnego i poza zdobytą' ki puścił się w pogoń za piłkę, strzela

bramką i paru ładnymi podaniami był
niewidoczny. Kohut był mało widocz-

ny. Obaj skrzydłowi słabi, a Rupa rów-

nież w niczym nie zaimponował.
Gra rozpoczyna się nerwowo i po-

czątkowe minuty to typowa walka •

punkty. Oba zespoły dokładnie kryją J

m. wypad Oprycha wywabia a bramki) Jeszcze parę groźnych ataków Legii,
Jurowicza, który ratuje wybiegiem, od-j ładny strzał Szaflarskiego i gwizdek
bijając piłkę w pole. Przejmuje ją jcd-. sędziego kończy aawody.

Nowy system sędziowania zdał w me

i czu warszawskim egzamin. Zarówno

sędzia główny, jak i boczni wypełnili
doskonale swe zadania. Całe szczęście,
śo p. Długosz był w dobrej kondycji
fizycznej i mógł nadążać za grą. Po

meczu by? jcdnr.k tak samo wypompo-

wany jak i zawodnicy, ^(gw)

drugiego gola. 2:Q.
Szybki kontratsk Wisły kończy się

rogiem bitym przez Cisowskiego. Piłkę
bierze na głowę Gracz i mimo inter-

wencji Skromnego poprawia wynik na

1:2.

Strata bramki nie peszy wojskowych.

Skład Krakowa
na decz z

KRAKS W 1.5 (Tal. w!.). Kapitan twlqi-zonttejl
kov/y KOZPN, mgr Zastawnlak, usta!!!

następujący skied reprezentacji Krnkorja
na czwartkowe zawody • pichar Kaluiy
z Warszawę: bramka — Jurowicz (Wista),
rezerwa

— tębenek (Wieczysta), obrona

Flanek (Witta), Barwitfeki (TarnovlD), pa-

moc
— labteńckl I, Parpan, labfofickl II

(Cracevla), atak: Cisowski, Ortcs (Wista),
Kewak (Gerbarr.ia), Kohut (Wisła), Kawula

(Wieczysta).

Zawody Warszawa — Kraków odbędą
się na boisku Garbarni. Paeiętek • go-

dzinie 15.33.

lake przedmeci odbędzie się spotkanie
Juniorów «kręgu, celem wylenienia repre-

juniorów Krakowa na zawody
międzynarodowe w dniu 12 cieiwea w

Krukowie z reprezentacją liczcklcj żepy
Fetbalowe) (Morawska Ostrawa).

Drugi garnitur Krakowa roiogra w dn.
4 maja sawedy międzyokresowe Erskśw

Opala w Opala. Reprezentacja Krakowa II

wystąpi w składzie: Jekubik (Garbarnia),
rezenra

— Pieliła (Zwierzyniecki), obreaa

Filek I (WleSe), «limas (Cr.,) pomoc
—

Wapiennik I (Wisła), Dycjan (Cr.), Wa-

piennik II (Wista), ctak — RćŻ3r.fccwsfcl
II (Cr.), Kolin (Bqbsf:!), Zatorski (CŚeł-
mek), Feryssewiki (Garb.), M=moń (Wi-
sie), razęrara

— laska (Chełmek), Córa-
ch I (Sk. -birnla).

na boisku biegają i spacerują „czule" i którzy nadal nacierają. W 16 m. Oprych
pilnujące się parki. Legia gra dołem i podaje do tyłu, pllkę otrzymuje Waśko

szybciej zdobywa teren, jednak gra jest i dalekim „szczurem" wali na bramkę,
otwarta. Około 15-ej rain. Wisła zdoby-l Jurowicz rohinsonuje zbyt pó£no I pił-
wa pewną przewagę w polu i częstoj ks przf.rl^dzi pod nim. Stan 3:1. |
przesiaduje pod bramką Legii. Jednak W 25 m. sędzia dyktuje rzut kurny
Skromny i Szczurek rozbijają wszelkie przeciw Wi'Ie. Flanek leżąc na ziemi

zakusy napastników krakowskich. Okres popchnę* piłkę ręką. Egzekutorem jcr.t
przewagi Wisły trwa jednak krótko. Le Cyganik, który ostrym strzałem ustala

arnia w kameleonowej fermie
je szczęśliwy remis z ŁKS-em

KRAKÓW, 2.

nia — ŁKS 0:0,

gie wyrównuje grę i stopniowo samo

zdobywa przewagę. W 29 m. róg bity
przez Cyganika zmienia Szaflarskl w

bramkę i Legia prowadzi 1:0.

Do przerwy wojskowi mają jeszcze
parę okazji do zdobycia bramki, ale

murowane sytuacje marnują Oprych i

Górski.

Po pauzie obraz gry zmienia się na

korzyść. Akcje nabierają tempa i prze-

waga Legii staje się zdecydowana. W 3

•yr.ik nn 4:1. i

W 3 min. później drugi karny, tym
razem za rękę pomocnika Wisły Snop- . tturan, Janeczek, Łncz, Kopera,
kowskiego. Amatorem strzelania jestj Garbarnia: Jnkubik, Rakoczy, Tyra
Waśko. Strzela mocno, nic... w słupek.: nonv=ki, Górecki, Bieniek, Kalisińcki,
Piłka idzie w pole, dru?i strzał Wnęki, j P^Jpan II, Sołek, Nowak, Foryszewski,
poprzeczka, trzeci strzał i wreszcie; Ignacaak.
goal, ale sędzia zupełnie słusznie niej Garbarnia wykazuje iście kameleono-

uznaje bramki, gdyż egzekutorowi nie wą fonnię. Po wielkim sukcesie odnie-

wolno dotknąć drugi raz piłki, o ile słonym nad mistrzem Polski, Wartą, w

nie dotknie jej inny gracz. j Poznaniu, ledwie ratuje jeden punkt na

Niełatwe zwycięstwo Cracovii
skromne zwycięstwo nad Widzewem 2 :1 [1:1

ŁÓDŹ 2.5 (Tel. wł.) . Cracovia — Widzów
2:1 (1:1). Bramki dla krakowian zdobyli:
Poświat I Różankowski II, dla Widzewa—

Cichocki. Sędziował p. Nalepa z Opola.
Widzów ok. 7 tys.

To byl dziwny mecz. Krakowianie prze-

wyższali Widzew zdecydowania pod wzglq
dem technicznym, składniej kombinowali,
byli szybsi, a Jednak niebezpieczniejszą
drużyną okazali się łodzianie. Widzew

stwarzał pod bramką gości mnóstwo do-

godnych dla siebie sytuacji, z których
najmniej BO procent winno zakończyć się
zdobyciem bramki.

Napad Cracovli kierowany przez Ja-

błońskiego II wikłał się w kombinacjach,
w których nikt nie potrafił kończyć ltrza-
łem Dycjan był doić słabym^ następcą
Bobuli. Z pomocy górował oczywiście
Parpan, który przez 70 min. stanowił ja-
go trzeci obrońca zeporę niemożliwą do

sforsowania. W ostatnim kwadransie Par-

pan objął rolę kierownika ofensywy i od

tego momentu akcje gości stały się bar-

dziej zdecydowane. Zasługą krakowskie-

go wielkoluda jest również zdobycie
zwycięskiej bramki. On to egzekwował z

odległoicl 30 m rzut wolny, zamieniony
w zamieszaniu podbramkowym na zwycię-
ski. Jabłoński I dość skutecznie zakrył
lewą stronę napadu Widzewa, niepo-
trzebnie jednak popisywał się drobnymi
faulami. Widzew Jest już dostatecznie

znany ze słabego przygotowania tech-

nicznego. Jedynym jasnym punktem był
kierownik napadu Cichocki. On Jeden nio (

ustępował swą grą krakowianom, wyka-

okazje I dopiero w 21 min. Cichocki gło-
wą przedłuża obok wybiegającego bram-

karza podanie Słabego. Krakowianie re-

klamują rękę, którą rzekomo Cichocki

pomógł sobie przy strzale, ale sędzia
decyzji nia zmienia. Targi pod kierowni-

ctwem obu braci Jablońsl- . ich trwają ok.

5 min., w czasie których goście domaga-
li się również od sędziów autowych, aby
stwierdzili rękę. Oczywiście nio odnosi

to skutku. Wyrównanie pada dość nieo-

czekiwanie w 33 min., kiedy to Poświat

zamienił rzut rożny giówką na bramką. V/
40 min. Szymczak wyblegajac do piłki,
zderza się z Fornolczykiam i odnosi kon-

5. (Tel. wł.) Garbar- j własnym bokku a ŁKf^em. Wynik 0:0 [niż blado. Garbarnia za ciężko posuwa-

nie odzwierciedla absolutnie właściwe- | ła się na boisku, do tege nadużywała ti-

ŁKS: Sarzyński, Włodarczyk, ŁućZ.,! go przebiegu cawodów. 80 proces* ziły fizycznej. Kopnięcie bei piłki Wło-

nć T., Karolak, Pietrzak, Hogendcrf, j gry miał ŁKS, który zagrał s niesłycha-' darczyka przez Ignaczaka po pauzie—

ną pasją, ofiarnością i ambicję. Płynną, j wywołało słuszny odruch oburzenia na

spokojną grą łodzianie zdobyli puWicz- widowni. Zbyt estro grającym byl rów-

ność krakowską, która nie tylko dopin- nież Rakoczy.
gowała gości przed pauzą, lecz Ezczerze j W Garbarni zawiedli właściwie wsay-

życzyła zwycięstwa, rozczarowań* nie ] rcy po kolei, za wyjętkiem Jakubika W

słabą, lecz wręcz beznadziejną grą Gar-' bramce. Nfijwiękssy źsl miano do Fo-

barni. ryszewskiogo, który nie wykorzystał w

ŁKS zagrał istotnie pięknie ©ptycz- i !2 minucie rzuta karnego, podyktowa-
nie, lecz płynnym akcjom ataku łódz- j

ne

g° zresztą niezbyt słusznie za rękę
kiego brak było końcówki, tj. celnych ;na P c ' u

karnym. Podobna sytuacja w

etrznlćw. Ten mankament zadecydował, l 31 min. na polu karnym uszła jakoś tt-

ae ŁKS wyniósł tylko jeden punkt i \ wagi sędziego, p. Dudy a Kałowie, któ-

Krakowa. ŁKS nie miał słabych ,'J swoimi rozstrzygnięciami lekke fa-

tów w drużynie. woryzował gospodarzy.

GROŹNE MOMENTY

Z przebiegu zawodów podajemy rfe-

<v,-sze momenty. W 16 min. groiny

CIĄGŁE ATAKI ŁKS-a

Atak miał ustawiczny ci$g na bram-

której zmienia go na j kę> ^pokoił raz po raz Jakubika, kló-
trzoł Hogendorfa przechodzi Mi

30 min. poprzeczka ratuje Widzew od u-

trsiy brariijti, ale dosłownie w ostatnich

sekundach gry Parpan bije rzut wolny,
który w zamieszaniu podbramkowym Ró-

żonkowski II zamienia na zwycięski gol.

itrd zadziwiał nie tylko du . . .
•»

,,3
,be* wykonczenia strzałowego. 36 nuo,

i?, ale i nagłym, strzałami. :L,omŁę Barana jGltl)bik n, fcofi

ner. Po pauzie gra toczy elę cały czai

POZNAŃ, 2. 5. (Tel. teł.) — AKS przekonał się zespól ZZK w niedzielę.
Chorzów — ZZK Poznnń 2:1 (0:1). —-Wystawienie lewego obrońcę Wojcir-
Bramka dla AKS zdobyli: Kulik i

Muskała po jednej, dla ZZK Wiśniew-

ski.

AKS: Mrugała, (Major); Jamduda,
j5urniok; Gajdzik, Andrzejewski, Wie-

czorek: Barański, Pytel, Spodzieja, Mu-

skała, Kulik.

tuzję, w wyniku
bramco Rybicki. , , , ,

Po przerwie łodzianie nadal są w ofen- I ** TMowgralMca '« Gaibanuę i w«- nad bramJia. W 28 min. Jakubł
sywie ale nio uda.o im się zmienić wy- j towal j? od niech^nej przegranej. -1^ „

^

mebezpiefaef.
niku. W 2A min. Parpan wybija głową w • Zwłaszcza groźna była lewa strona ata-' , A . „ .

»
. „ ,

linii bramkowej pewny zdawało by się ! Ła ŁKg _ Hogendorf, Barc, przy
^ ^

1°, " /V^
strzał Konarskiego. W następnej minucie | _

J» ,

nuta
—

to serie ataków ŁKS, Jeans

krakowianie uzyskują dwa rzuty rożne.

Parpan przechodzi do etaku i od tej
1

ruchliwością.,
chwili zaznacza się przewaga Cracovii. W 1 Janeczek dobrze kie-rował atakiem, Łącz

debrze uzupełniał Barana, najsłabszy i , . „ . . ...
_ ,..

. , . .. „,
*

... i na polowie Garbarni, za wyjątkiem kil-
może był Kopera. Zagasa Karolaka by- , . , . ,, . , ,

» \ . \.... „ . ku ostatnich niinuŁ W 11 min- Janeczek
JO zupełne unieszkodliwienie rlon-efea.

j Włodarczyk wkraczał zdecydowanie w

; aikcję i nie dopuszczał do strzałów na-
' paslników Garbarni. Surhyński me móz* . . . T,,., , . ,.

„ , ... / . r.:ej znow Jakubik końcem-palców- wy-
;"wy!iazac swej farmy, wobec prawiekótn ,.. . , .i

, ,
:

. . .bna piłkę na rog, a po kornarze piłka
riielnego braku strzałów na bramkę. —

1
.... , , , ,

_
. j,, . , odbita od słtjpka dostaje się w ręce

Dopiero pod komec zawodów wyjaśnił, . , , ., m„, . . .

i, „, ... , . „ l Jakubika. W 27 min. nastęsuig dwa
•kilka nieb ezp i e ezvy ch sytuacji. ŁKS ja- | gro£ne m<)n;e!,ty pod brtolka ŁKS _

ko ca osć górował zgraniem, wygrywał; wyjaśnia Karolsk . S,jrzyński;^ 33 mt

wszystkie niemal pojedynki o piłki,' •
. ,r> .

..... . , , , . i nucie strzał Barana po komerze prze-
gdyz łodzianie byli szybsi w starcie do . . . . . , ,

.„. . ,, ... I chodzi tuż pod poprzeczką. W ostit-
p;:ki i ambitniejsi w grze.

strzela z kilku kroków na out. W 22

min. Jakubik broni w bardzo niebea-

iecznej sytuacji. W dwie minuty pól-

iż w całym kwintecie ofensywnym nia ma ła II, Sobkowiak; Matuszak, Tarka,
on ani Jednego partnera, r którym mógł-
by przeprowadzać akcje.
O Ile zadowoliły formacie defensywne —

atak zawiódł kompletnie.
Kilkakrotnie łodzianie marnują Iwietne szywe pociągnięcia kierownictwa o tym

Słoma, Wojciechowski I, Wiśniewski,
Wojciechowski II, Anioła I, Polka.

Jak można przegrać mecz przez fał-

2 pkt. z Rybnika
RYBNIK, 2.3. (tel. wł.). War-

ta — Rymer 3:2 (3:1). W pierw-
szej połowie gry zespół Warty
górował nad drużyną gospoda-
rzy i już w 2 min. zdobył prowa-

^ '

dzenie ze strzału Skrzypniaka.
W 10 min., wykorzystując sytu-

ację podbramkową Gendera

strzela drugą bramkę, a w 42

min. ten sam gracz zdobywa
trzeciego gola dla swych barw,
Rvmer w 30 min- ze strzału Pier „„

chały uzyskuje punkt honoro-1 JJ* ^ZlTzt

wy. Po przerwie Rymer a ca

łyin pośwlęce&iem stara się zdo

być dalsze punkty Iw 16 min. zc

strzału Motyki zdobywa drugą

KATOWICE 2.5 (Tel. wł.) . Tarnovia: Dwu-

rażny (Rychlicki), Barwiński, Kirych, Ka-

pustka, Kozioł, Rolk II, Rolk I, Rolk III,
Kremskl, Strolt, Binek.

Ruch: Brom (Wyrobsk), Olcha, Giesur,
Bomba, Bartyla, Suszczyk, Kubicki, Csbu-

la, Alszer, Clełllk, Przochorka.

Chorzowianie zagrali słabo szczególnie
w linii ataku, w której jedynie Kubicki i

Przecherka grali na poziomie. Alszer —

grający z ręką w gipsie, wyraińla się
oszczędzał. Cieślik, mimo piąknie strze-

lonej bramki, zagrał jeden xa słabszych
swych meczów. Obydwie formacje obron-

ne nie dopisywały. Bardzo blado wypa-

dli Suszczyk I Bartyla, a obrońcy tak-

tycznie grali fatalnie. Cala drużyna robi-

ła wrażenie przemęczonej i ustępowała
wyraźnie tarnowianom pod względem
szybkości i kondycji.

Tarnovl* cechowała duża ambicja. Do-

skonale zagrali: Dwurażny, Barwiński, Ko-

zioł, a w ataku szybki, niebezpieczny
strzelec Streit oraz debiutant Kremskl.

Spotkanie rozegrana na boisku Kresów

zgromadziło ponad 10.000 widzów. Ruch
• wiatrem z miejsca^

Już w 8 min. uzy-

skał prowadzenie zo strzału Kubickiego.
Bramka padła z wyraźnego spalonego I

sędzia uznał Ją po kilkuminutowych tar-

gach z reklamującym sędzią liniowym I

graczami Tarnovli. Po tym incydencie gra

zaostrza się, tocząc sl<? dalej z wyraźną
przowagą Chorzowlan. Tarnovia atakuje
jedynie wypadami, któro zo względu na

Ich szybkość i dobrą dyspozycją strzało-

wą napastników, tą Jednak

ofenzywle, a Tarnovla stosuje taktykę de-

fensywną I gra toczy się sjale na jaj po-

lowie. Nieoczekiwanie w 10 min. Kramski

podciąga solo I strzela obok bezradnego
Broma.

Tarnovla cofa teraz l napastników do

tylu I przy akompaniamencie gwizdów
zaczyna grać na czas.

Chorzowianie nie dają Jednak za wy-

graną. Po szeregu niewykorzystanych oka-

zji Cieślik w <1 min. wspaniale strzela

z 18 metrów w lewy górny róg. Od tej
chwili ataki chorzowlan stają się tklad-

niejsze I . Tarnovla nie Istnieje Już na

boisku, broniąc tlę tylko rozpaczliwym
wykopywaniem piłki poza boisko. Nie

uchroniło Ich to Jednak od bramki, którą
z zamieszania, po błędzie obrony strzela

Cebula w 78 min. Przecherka ustala osta-

teczny wynik na 4:2, strzelając z najbliż-
szej odległości głową, i podania Kubi-

ckiego.

j nich 5 min. gry Garbarnia nie wyko-
Na tle dobrze, lecz pechowo grające-' rzystuje dwu dogodnych sytuacji pod-

o ŁKS-u, Garbarnia wypadła gorzej bramkowych. Widzów około 6.000.

Sędziowie piłkarscy
kształcili się w Koszęcinie

W ubiegłym tygodniu odbył tody mieliśmy na meczu Legia —

się w Koszęcinie kurs unifikacyj- Wisła. Wydała ona b. dobre owo-

ny sędziov/ piłkarskich. Zgroma-| ce.

dził on ponad stu sędziów klasy .

państwowej i międzyokręgowej i
oraz wszystkich referentów wy-

1
AIL.,-! - P,, ,»..»?»

szkoleniowych okręgów. j AlbCinSa-KUŚttUllSei
Celem kursu było zapoznanie! 15&

wł.).
skład

konała niespodziewanie Rumu

zawsze b.

la „szczurem" w róg po ładnym zagra-

niu Kremsklego.
Ruch atakujo dalej leez cały szereg

groźnych strzałów ClaSlika, Kubickiego I

Przocharkl, wyłapuje Dwurażny, wzgl.
mijają one bramkę.

Po przerwie Ruch nadal' znajduje ilę w

SC

W Parku Szkolnym co dzień dziesiątki

ćwiczącej mlod:'oży. Coraz więco] wśród

ćwiczących pomarańczowych koszulek

Mlędz. KI. Sport. Agrykola. Bo MKS z

dniem 15 kwietnia br. wyizcdl ze sal I

rozpoczął treningi na boisku. Kierownic-

two poszczególnych sekcji objęli: p. n.—

prof. J. Ciszewski, lokka-ali. - inż. Z. Pa-

ruszewskl, pływanlo — prot. M . Malinow-

ska — piłka ręczna, prof. Z. Orłowicz.

Treningi obejmują 12S dziewcząt i 150

chłopców.

chowskiego na lewe skrzydło i Aniolc j
łl do obrony kosztowało dwa punkty.
Fatalne błędy Anioły II spowodowały j
utratę 2 bramek, a Wojciechowski I w

ataku nic nie pokazał, w dodatku prze-

strzelił killra murowanych pozycji.

W ogóle atak miejscowych bez kon-

tuzjowamego Białasa nie istniał. Grano

zbyt indywidualnie, a jeżeli zdobyto
już pozycję strzałową, to niestety tt-

stała ona zmarnowana. Do przerwy ZZK <

mógł rozstrzygnąć spotkanie w wyższym
stosunku i nie wiadomo jaki byłby wte-

dy ostateczny wynik.

Po. zmianie stron chorzowianie opa-

nowali sytuację, przesiadywali dłuższy-
mi okresami pod bramką ZZK, gdzie
jedynie Tarka był dla nich murem nie

do przebycia, lecz w końcu i ten gra.jz
1

sęcjziów z najnowszymi prądami'
się zmęczył. Dwa fatalne błędy, jak już | oraz metodami, z jakimi zapoznał; BUKARESZT, 2.5 (Tel.
wyżej wspomniałem Anioły II, kosz,o- j się p. Bergtal na międzynar. kur-. w meczu wchodzącym w

v.aly ZZK dwu punkty. sie Londynie. L , «M
-

,•, A„ •

„ . ,,. ... Igrzysk Bałkańskich Albania po-

Początek meczu nosi charakter gry o-
!

^rzedysKutowano wszystłue pro

twartej." Akcje się szybko zmieniaia. -i^my i ustalono nowe zasady.!
Powoli jednak do głosu dochodzi dru-! Próbk

« sędziowania wedle tej me nię 1:0,
żyna miejscowych. Niestety w 21 min. '

,

- - i -

Wojciechowski I nie trafia z 5 metrów

do pustej bramki, a kilka minut póź-
niej Anioła I przenosi z najdogodniej-
szej pozycji wy3o'-:o ponad poprzeczkę, j
W 26 min. Anioła zderza się z Mruga-
łą. Tego ostatniego z,noszą s boiska, ,e

po meczu karetka pogotowia zsibiera

go do szpitala, gdyż prawdopodobnie
doznał złamania żeber.

W 31 min. Anioła I, będąc sam na

sam z bramkarzem, po raz wtóry prze-

nosi. Gra wyrównuje eię. Dopiero w ii

min. pada pierwsza, przypadkowa bram-

ka dla ZZK. Janduda, wybijając piłkę
w pole, trafia w WiSnirwsfcingo, który
skierowuje piłkę obok wybiegającego
Majo-ra-do bramki.

Po zmianie stron AKS zaczyna grać
przyziemnie i zdobywa przewagę. Atak

za atakiem eunic na bramkę miejsco-
wych, lecz Tarka zawsze w porę skute-

cznie wkracza. Pomoc chorzowian dwoi

się i troi. Wreszcie w 20 min. pada wy-

równanie. Piłkę otrzymuje wszędobyl-
ski Muskała, oddaje ją do Kulika, któ-

ry strzałem nie do obrony zdobywa u-

pragnione wyrównanie. AKS zwiększa
tempo i 27 min. Spodzieja przechodzi
Aniołę II, podaje do Muskały, który
główką zdobywa drugą i ostatniq bram-

kę dnia. Sędzia Żmudziński z Bydgosz-
czy prowadził zawody bardzo sprawnie.

Poloaie podzieliły się punktami
po csłrej bezpardonowe! walce

BYTOM 2.5 (Tel. wł.) . Polonii (Wwa) —

Polonia (Byt.) 1:1 (0:1). Po cstrej. chwi-
lami bezpardonowej walce, dwia ligowe

Piłka ręczna

na

ifiiikiińslddi

W czerwcu odbędą się w ramach

Igrzysk Bałkańskich rozgrywki w piłce
koszykowej męskiej i kobiecej (w So-

fii od 23 — 30) oraz w szczypior-
niaku (w Budapeszcie od 15 — 30).

PZPR ^vyznaczyl 18 koszykarzy,
knszykarck i 16 zawodników do Bzczy-
jiiorniaka na obóz, który odbędzie się
w dniach 12 — 20 czerwcu w Warsza-

wie. Obóz ezczypiorniaka odbędzie się
ewentualnie na Śląsku.

Wslyscy wyznaczeni zawodnicy mają
obowiązek przeprowadzać systematycz-

ny trening we własnych klubach ał do

chwili powołania na obóa.

Polania podzieliły się punktami. Oclde

wlrjnl ten remit uważać za sukces |ake,
że nie wykazują buduiącej formy, 3 punkt
uszczknięty na obcym I gorącym teranie

to poważne wzmocnienie punktowego do-

robku.

O grze obu drużyn nia można powie-
dzieć nic pozytywnego poza tym irdvnle,
ie była za szybka I utrzymana w wiel-
kim tempio od początku do końra. Obie

drużyny miały ekrei niewielkiej przewa-

gi I obie wykazały te same mniej wię-
cej braki a przede wszystkim brak kon-

ceptu w linii napadu.

W drużynio bytomskiej Jedynym kon-

struktywnym graczem był Kulawik, który
jednakże nie diugo grał w ataku, bo

muelal zatykać luki powstałe w dsfenzy-
I wie na skutok ostrej, koszącej gry czat-

171 nych koszul. Sędzia Chruściński z Kra%ó-

'wa musiał nleusłannio Inteiv i
:

ov/a£.
toteż gwizdków było co niemiara.

Swicsrz do tocjo stopnia poczyrisi sn.

blo brułelnle, że zostol usunięty ż bohl.s

na krótka przed końcom gry. Pierwszą
bramkę strzeliła Polonia bytomsko z wy-

pracowania Kulawika, którego piękny
strzał umiejętnie dobll Pochopln. Wy-
równanie padło po przerwie z pr.isboju
Wołosza. Bytomlacy przez znaczną częłC
meczu grali w 10. Widzów 10 tys.
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aniałe zwycięstwo
w etapie kolarskim Łódź—Wrocław

Polski Niepowodzenie Polaków
na trasie Praga-Pardubice

'Dalszy dag ze itr. 1 -ej) I Odpada natomiast z czołówki zmęczo- da tak groźni, jak przypuszczano.

PECH WÓJCIKA

pomyślano o pogoni. W pierwszą go-' Siemiński

dzinę zawodnicy przebyli 30 km- j
Strainowi starczyło sił tylko na 15

km. samotnej jazdy. W Orchowie do- j Na stadion wjeżdżaj? zawodnicy *

gonili go Siemiński i Rzeźnicki. 45 | minimalnych odstępach, przy czym en-

km. przebyła czołówka w półtorej go tozjastycznie witany j«t pierwszy Wój-
dziny. Tempo znów słabnie i Węgrzy, j rik. Już po wjeździe na bieżnię naałę-

PRZED STARTEM HONOROWYM

KcAurzr czrrho%łowaccv oczekują na Pfacu Zwycięstwa na sygnał do sUirtu.

Sygwd'-m było przecięcie wstęgi przez ambasadora CSR w Warszawie —

Hejreta

którzy nie uczestniczyli w pogoni,
znów doszli czoło na 7 km. przed S:s-

radzem.

W S eradzu rozpoczyna się na gor-

szy cdcinek trasy i wspaniała walka

Polaków o zwycięstwo,

SIEMIŃSKI ZACZYNA

Prowadzi chwilowo Wójcik, ale S.e

miński, przeznaczony

Romom i Bułgarzy nie pokazali nie

nadzwyczajnego, choć tempo wyścigu
było bardzo słabe (przeeętna ok. 32

kro/godz.). Czyżby badali swych rywa-

li? Przekonamy aę • tyra na następ-

nym etapie.
START BYŁ OSTRY

Na starcie wyścigu, który nastąpił w

sobotę 1 maja n wylotu ni. Opaczew-
±iej • godz. 10.30, znalazło się 67 za-

wodników. Czterech zgłosili dodatkowo

Czesi w ostatniej chwili.

Ostry start. Próba zajęcia dogodnych
pozycji. Na Okęcia jednak musiano się
zatrzymać na przejeździe, gdyż towa-

rówka wyjechała z Warszawy trochę
wcześniej. Nowy start. Tylko Węgrzy
zostają w tyle. Za Nadarzynem łapie gu-

mę Poklicki. Na czoło próbują wyjść
Czech i Jugo=łowi«mn. Zwiększenia
tempa powoduje coraz większą odle-

głość Węgrów od czoła. Po godzinie
Węgrzy jechali w odstępie 500 m za

czołem. Tempo 33 km/godz.

Przed Mszczonowem na pierwszych
wzniesieniach urywają -ię dwaj Jugosło-
wianie, ale toż za Mszczonowem docho-

dzą ich wszyscy. 100 m przewagi nie

było wcale trudne do odrobienia- Za-

czyna padać deszcz, nawalają gumy.
—

Pierwszy z Polaków zatrzymuje się Pie-

gacz. W okolicach Rarwy wrrwra się
puje jednak wvpadek i Prosinek docho- *'

.

' ' ' j •
_ _

•• ! Siemiński, ale zryw jest przedwczesny.
5km—2godz.20min.

«osie. Leżący przekładaniec ocsko-

węgierski na szczęście podnoś aię.' I

znów zaczyna się nuda. 125 km przeje-
chano w równe 4 godziny.

W Piotrkowie odpada Bański (guma).
Zbliża się Łódź — nerwowe wyczeki-
wanie. Nasi jadą dobrze. W pewnym

momencie jest ich aż 10 na czele. Na

14 km przed Łodzią defekt ma Rzeźni-

cki. Stawka Polaków zmniejsza aę, ale

•wciąż liczymy na łodzian, z których
najmniej szczęścia miał zatrzymujący
się co chwila Stolarczyk. W Łodzi ty-

siące ludzi czekały na swych fawory-
tów, ale nadzieje ich zawiodły. Na Piotr

kowskiej Czesi i Jugosłowianie wyprze-

dzili minimalnie Polaków, z których
najniespodziewaniej najbliżej ulokował

aę Kudert, a dzięki niemu drugi ze-

spół polski wyprzedził w klasyfikacji
drużynowej asów z pierwszego. (Napie-
rała, Rzeźnicki, Siemiński, Wójcik i

Pietraszewski).

WARSZAWA — PRAGA

Ostateczne wyniki drugiego etapu

PARDUBICE, 13 (TeL wŁ). Z Pragi prowadzili wyścig. Tempo wyścigu by.
do pierwszego etapu do Pardubic wy-

startowało 55 zawodników zamiast >3

doszło' b lwirm jeszcze 2 kolarzy indy-
widualnych » Bułgarii.

Start honorowy odbył się na PL Re-

publiki. Na trybunie honorowej znale

źli się przedstawiciele rządu Czechosło-

wacji, miasta Pragi, oraz ambasador

Olszewski.

W imieniu rządu CSR przemawia-
min. oświaty prof. Nejedly, który po-

wiedział m. in. do zawodników: Jedzie-

cie do bohaterskiego narodu polskiego,
który jest wam bliski od wieków. Za-

wieźcie Warszawie wiele serdeczności.

Stanowimy jedną rodzinę słowiańską
nie ma takiej siły, która mogłaby na?

pokonać.

Ambasador RP. Olszewski podkreślił
że wyścigi kolarskie WPW 53 dowodem

iż współpraca narodów słowiańskich,
zwłaszcza Polski i Czechosłowacji roz-

wija się również i w dziedzinie sportu.

Po przecięciu wstęgi przex amhasa-

Łódź — Wrocław? 1) Prosinek (Jag.) I dora
Olszewskiego odbył się start ho-

kilometrów za miastem nq-!

Iz i tio mety pierwszy. Na drugim miej
sen Rzeźnicki, Czyż, Wójcik, któremu

udało się jeszcze wyprzedzić Loo-'a. za

nirrri Napierała i kończący wyicijr na

piechotę — Pietraszewski.

W 5 minut później wjechał na metę

jeden z bohaterów — Siemiński. Znów

trzeba długo czekać na następnych za-

wodników, wśród których nie brak I'o-do pierwszych

ataków, rozpoczyna serię i liczna do- i laków. Kolarze, uchodzący

tąd grupa ulega rozbiciu. Notujemy j -łaheu.*zów, walczą dzielnie

pierwsze defekty, które również przy- j nymi jeszcze wczoraj

czyniają się do rozsypki. Kolarze jadą Czec.hami.

uznawa-

za wielkości —

w tumanach kurzu i nie można n:c zo-

baczyć. Dop-ero w Lututowie (108

km.) przepuszczamy przed sobą kola-

rzy. Siemiński ma przewagę 72 sek.
— 108 km. przejechał w 3 1 pół go-

dz ny. W grupie, jadącej w dużej odle

głości za Siemińskim, znajdują się na

czele Pietraszewski, a dalej: Czyż,
Rzeżn ;

cki, Napierała i Wójcik.
Za Lututowem znów następuje seria

defektów. Czesi — Powlas, Kowanda

i Feidl odpadają do tyłu. Stolarczyk
łamie nosek. Tempo słabnie. Czołowa

grupa zwiększa się. Siemiński zostaje

dogoniony, ofiary gum dochodzą do

czołówki. Siemiński znów próbuje u-

cieczki, ale nie udaje się. Znów seria

defektów Węgier — Patafy, Czech —

Cybula, łapią gumy, Weselemu spada

łańcuch, p.erwszy raz przebija gumę

Napierała.
W Wieruszowie Wesely próbuje go-

nić czołówkę po chodniku. Za Wieru-

szowem zmienia maszynę, ale i na

niej nie może nic zdziałać.

Dwie grupy po 10 osób w odstępie
200 mtr. ciągną naprzód. Cztery go-

dziny — 125 km. Do Kępna na punkt

odżywczy wjeżdża pierwsza grupa w

składzie 14 osób. Za Kępnem mdleje
Bohdan '

przy upadku łamie kierow-

nik. Czołowa grupa obejmuje teraz

ośmiu kolarzy. Odpada z niej Wę-

gier Prehel, a w Sycowie Warga. 153

km. przejechano w 5 godz. W czołów-

ce jadą: Siemiński, Pietraszewski,

Rzeźnicki, Wójcik i Czyż. Czech —

Cybula i Jugosłowianin — Prosinek.

KRAKSA POLAKÓW

Przed Oleśnicą następuje niespodzie
wanie wypadek, którego ofiarami pa-

dają Pietraszewski i Siemiński, zde-

rzywszy się ze sobą. Siemiński pod-
nosi się z trudem i siada na maszynę,

ale Pietraszewski ze względu na zła-

mane koło musi poczekać na pomoc.

Polacy jednak dyktują tempo wyścigu
i oddalają się coraz bardziej od ry-

wali. Jedynie Cybula i Prosinek jadą
razem z Polakami.

Na kilka kilometrów przed metą

wspaniale dochodzi Napierała i roz-

poczyna końcową rozgrywkę. Miaro-

wo zbliża się również i Pietraszewski.

I-SZY ETAP

WROCŁAW, 2. 5 . (Tel. wł.) Pierw-

szy etap wyścigu Warszawa — Praga
mogli wygrać Polacy, gdyby zastosowali

i inną taktykę, ale choć przez kilka ty-

godni starano się w naszych kolarzy
wpoić zasady jazdy drużynowej, nie wy-

rzekli się egoistycznych występów na

całej trasie i na ostatnich pięciu kilo-

metrach przed Łodzią przegrali w sobo-

tę pierwszy etap tak indywidualnie, jak
i drużynowo. Możnaby usprawiedliwić
porażkę pechem, który prześladował
Rzeźnickiego, Pietraszewskiego i Napie
rałę, ale byłoby to raczej ukrywanie
wła- .nych błędów. Na kilka kilometrów

przed metą w Łodzi Polacy jechali na

czele i w zwartej grupie. Zajmowali naj
lepsze pozycje do ucieczek. Próby ta-

kie likwido-wane jednak były w zaroi-

ku przez współpartnerów, a nie przez

rywali, którzy zori -ntowali się szybko
w sytuacji i wygrsli.

Nie chcemy bynajmniej umniejszać
wartości piątego miejsca, zdobytego
przez Kuderta, nie możemy też mieć

pretensji do Rzeźnickiego, że miał rje-
fekt. Żle taktycznie rozegrana przez Po-

laków końcówka zapewniła w I-szym e-

tapie Warszav. — Łódź zwycięstwo in-

dywidualne Weselemu. a Czechosłowa-

cji i Jugosławiii prowadzenie ex equo

w klasyfikacji drużynowej z półminuto-
wą przewagą nad Polską. Jugosłowianie

PRZEGRUPOWANIA

W czołówce następują ciągłe przegru-

powania, nie mające jednak żadnego
znaczenia. Słabe tempo czoła pozwala
ofiarom wypadków i defektów docho-

dzić szybko do zwartej grupy. 100 km

mijają zawodnicy w 3 godz. 12 min.—

Za Tomaszowem następuje poważniej-
sza kraksa. Aż sześć osób kotłuje się na

6:50,41, 2) Rzeźnicki 6:50,41, 3) Czyż
6:50,41, 4) Napierała 6:50,41, 5) Loos

(CSR) 6:50,41, 6) Wójcik 6:51,03, 7)
Siemiński 6:56, 8) Pietraszewski

6:56,21, 9) Bat (Jngosł.) 6:59,06, 10)
Notas (Węgry), Piegat, Koracs (Wę-
gry), Varga (Jngosł.), Motyka i Zika

(CSR) 7:01,47.

Klasyfikacja zespołowa po dwu e-

tapach: 1) Polska I 38,12,26, 2) Polska

U 38,33,03, 3) Jugosławia I — 38,37,28,
4) Węgry I — 38,44,24, 5) Czechosło-

wacja II — 38,45,01, 6) Czechosłowa-

cja I — 39,00,11, 7) Węgry U —

39,02,29, 8) Rumunia — 39,41,17, 9)

Bułgaria — 39,46,30.

norowy.

stąpił właściwy start. W miasteczkach

i wsiach, przez które przechodziła tra-

sa wyścigu znajdowały się bramy
triumfalne.

Po 10 minutach od startu nie wy-

trzymał szybkiego tempa Hereeg (CSR)
na 9 Inn przebił gumę najlepszy z dru-

żyny czechosłowackiej CJrrojka. Na 11

kilometrze nastąpiła kraksa. Przewró-

ciło się tutaj 8 kolarzy, a z Polaków'

Leśkiewicz, Mich, Wrzesiński i Łazar-

czyk. Ostatni doznał gilnego stłuczenia

czoła oraz ramienia. 1

Na 20 km za Pragą zainicjowali uciacz

kę Rumun Chicomban i Czech Jawo-j ty. Ostatni

W klasyfikacji indywidualnej: 1. Pro! rzyk. Ucieczka udała się w zupełności 4:0,8,4.
sinek — Jugosławia 12,40,42. I i obaj ci kolarze przez prawie 100 kmj

ło ba rdz» mocne, W ciągu jednej gs-

driny czołówka przejechała 40 km.

Na 100 km od startu pierwszy jechał
Cłieoroban, który przebył tę trasę w

doskonałym czasie 2 godz. 29 mliKM.

Pół kilometra za nim j«ehal Jaweezyk,
a • 1000 m dalej jBHp« czołowa zł»-

żona z 41 zswodrnków.. Na 23 kilora«-

trze przed Pardnfcicami spotkała »

wodników burza, połączona z silnym
•wichrem i tutaj rastąpiło rozeią#Eęeie
się grupy czołowej. Doskonale fhilxvy-
waH Jugo^owianie, którzy szybko prze-

ścignęli Romana i Czecha, Lędjcjek
do tej pory w czołówca.

Pierwszy etaą przyniósł zwyeięsSę»
Jugosławii i ińep&wodzezde Polda Nr 1

która zajęła dopiero piątft rr.śejłc».

Wyniki: ł) PorediŁi (Jag.)
3:25,57, 2) Żorki (Jag.} — tS sek. *

tyłu, 3) Panta(Ba«&.J — 3:25,57,4
4) Jaworzjk (CSR — Swfj^órftMŁśe)—
3:25,58, 5) GKw.iiunii —

. 1^35, %

Kapiak (Por «.4 tj) odr- * tjłm* .2)

Stepanek łOSty. ,fr Ertrr*«Ł (J-^g-X,
9) Holoabób '<'.33-,, My TJasmrr (Bat-

garia).
Polacy siyjti następując?: miejsca:

16 — KwoKi-if . 1T—wj.
eniewdzi ^fwiisas: hnrz? -momSŁ. do

wuj, 19 — ~ V,vghia, M — Gryrskiewk»
21 — Sełjza. S

_ 2afcamM, 2S —

Wandor, 39 — JiacŁrw-ifcŁ

Klasyfikacja ffinś^TKKłra. (csm 3

pierwszych z kaź&j źrui/1} Ju-

gosławia 10:13^4^, 2> Eanałśa 10:20

03J8, 3) Czecho^owacja U

4) Czechosłowacja I 10:25.50.2. 5} Pol-

ska I 10:26 15,6, 6} B^gmim 19:26

56J, 7) PoŁia H 10:31 19j6.

Wszyscy zawodnicy ptzjLyli de> me-

był Leśkiewicz (Polsk*)

Z. W.

apiak w koszulce
Polacy nadrabiajq stracony

lidera
dystans

BRNO, 2.5 . (tel. wł.) . Wyścig kolarski Praga—Warszawa dobrnął po

dwóoh etapach łącznej -długości 271 km do Brna. Optymistyczny nastrój
faki panował przed startem z Pragi mocno przybladł po pierwszym eta-

pie Pardubicach, gdzie okazało się, że nie tylko Jugosłowianie i Czesi

są dla nas groźni, ale również i Rumunia. Nawet Bułgaria uważana za

najsłabszego przeciwnika, była w pierwszym etapie lepsza od 2-go

zespołu Polski. Powodem niepowodzenia naszych kolarzy na tym eta-

pie było silne tempo, ok. 39 km. na godz., którego nasi nie wytrzy-

mali. W 2-gim etapie zespołu Polska Nr 1 znacznie się poprawiła.

Dzięki doskonałej jeździe Wrzesińskiego i Kapiaka (na terenie pa-

górkowatym) zajęliśmy nie tylko I miejsce drużynowo, ale nadto Ka-

piak zdobył żółtą koszulkę leadera.

Drugi etap Pardubice — Brno dłu-J otrzymali po 1 pkt. karnym: Siegel

gości 138 km miał zupełnie inny prze-
1 CSR I, Bartosz i Aubrecht CSR II o-

bieg, niż I etap. Tempo wyścigu, które J raz jeszcze 2 Czechów, którzy jadą w

na poprzednim etapie wynosiło w cią-j konkurencji indywidualnej. Kara, jaka j zne^które^uż

gu 1 godziny 40 km, w II etapie ledwiej spotkała Czechów, nie zaważyła naj
^

przekroczyło 30 km. klasyfikacji drużynowej w II etapie, j

Do 50 km wszyscy zawodnicy w licz- Ponieważ dzięki nadrobionym czasom-

bie 55 jechali razem. Tutaj wyścig na- j przez Wrzesińskiego i Kapiaka zespół |

potkał pierwsze silne wzniesienie i gru j Polska nr 1 i tak zajął pierwsze miej- j

pa podzieliła się na wiele części. Tu s;e. ;

Cała ta czwórka wpadła na metę je- munia — 24,27,33,8, 6. Bułgaria —

także leader wyścigu Porecki (Jugosła-|
wia) przebił gumę. Zostało mu do po-|
mocy aż 3 jego kolegów, dając dowód1

kilkakrotnie chcieli wprowadzić «>iy-1 wielkiej solidarności. Porecki, który na

" mecie był dopiero 24 zemdlał po ukoń

czeniu wyścigu.

wionie w monotonny wyścig. Kilka prób
ucieczek Jugosłowian, zwróciło na nich

uwagę już po przejechaniu jednej czwar

tej etapu. Czesi jechali bardzo swobod-

nie. Ich faworyt We.iely, niczego jed-
nak nie ryzykował i jechał spokojnie w

ogonie kilkudziesięcio osobowej grupy.

Przystąpił <Io ataku dopiero w najodpo-
wiedniejszym momencie. Zapewniło mu

tu żółtą koszulkę leadera, której nie

bidzie zapewne chciał oddać aż do

Pragi.

Dziwną taktykę stosowali Węgrzy. —

Tuż po starcie zajęli miejsca końcowe,
100 metrów za liczną grupą, nie oglą-
dali się na nikogo, kręcąc własnym tem

pem. Te 20 nóg, poruszanych równo-

miernie, jak za pociągnięciem sznurka,
wdjudzało początkowo obawy, ale póź-

niej wyszło na jaw, że Węgrzy nie bę-

WYNIKI n ETAPU

Pierwszy Niculescu (Rumun.) 4,34,39,
2. Chvoiko — CSR I, 3. Holubek — CSR II — 24,20,23,2, 3. Polska I —

CSR 2, 4. Trifunovic — Jugosławia. 24,21,09,8, 4. CSR I — 24,22,58,4, 5. Ru

dno eześnie. Piąty - Wrzesiński 4,35,47.
6. Kapiak — obaj Polska L 7. Krejcu—
CSR U 4,37,02. 8. Zoric 4,38,49. 9. Sie-

gel 4,40,42 (plus 1 m. karna). 10. Sobik

obaj CSR I, o 5 sek. z tyłu. Następnie

miejsca Polaków. 12. Wandor, 13.

Grynkiewicz, 16. Gabrych, 21. Nowo-

czek (Polska nr I), 27. Bukowski, 29.

Mich, 30. Sałyga, 40. Wyględa, 45.

Wiśniewski, 46. Paprocki, 47. Leśkie-

wicz, 50. Łazarczyk, Jankowski,
dwóch Bułgarów i 1 Jugosłow. przy-

byli na metę w 1,5 godziny za zwy-

cięzcą. Wszyscy oni mieli defekty ro-

werów i daremnie oczekiwali na auto

dawno było na

mecie.

Klasyfikacja: drużynowo w II eta-

pie: 1. Polska I 13,54,54, 2. CSR II

13,55,05, 3. CSR I — 13,57,08, 4. Ju-

gosławia — 13,58,10,6, 5. Rumunia —

14,07.25, 6. Bułgaria 14,22,12, 7. Polska

II 14,35,27.

Klasyfikacja drużynowa po 2 eta-

pach: 1. Jugosławia — 24,16,35,4, 2.

24,49,08,8. 7. Polska II — 25,06,46,«.

Klasyfikacja indywidualna po 2 e-

tap.: 1. Kapiak — Polska I 8,02,17,2,
2. Holubek CSR II o 3,2 sek. za pierw

szym. 3 . Zorik Jugosł. I 8,04,46.

I mufa
w Krakowie

KRAK6W 2.5 (Tel. wt.) . W ramach śwtęfc
Pracy odbyły się w dniu 1 maja dorocz-

ne igrzyska sportu robotniczego.
imponująco wypadła defilada — około

800 czynnych sportowców reprezentują-
cych 25 klubów robotniczych Krakowa. Na

bogaty program igrzysk złożyły się kon-

kurencje lekkoatletyczne w biegach szta-

fetowych, błyskawiczne turnieje piłki
nożnej, piłki ręcznej, pokazowe walki za-

paśnicze, gymkhana motocyklowa, podno-
szenie ciężarów, zawody kolarskie i wal-

ki bokserskie.

W DROGĘ!

Za chuiłę nastąp, właściwy start do gigantycznego wyścigu. Starter unosi cho-

rągiewkę a kolarze ctescy, którzy stoją na czele, szykują się już do drogi

JUGOSŁOWIANIE ODPADAJĄ

Wypadek Jugosłowian pozbawił Po-

laków najgroźniejszego przeciwnika i

zadecydował w ogólnej klasyfikacji te-

go etapu, gdyż Jugosłowianie nie do-

gonili już czołówki.

Po 2 godzinach jazdy przebyto 61

km ciągle napotykając na silne wznie-

sienia. Sytuacja na trasie wyglądała te-

raz następująco: W I grupie jechało 8

zawodników w tym Kapiak i Wrzesiń-

ski (Polska 1), Chvojko i Siegel (CSR

I), Holubek i Krejcu (CSR III) oraz

Rumun Niculescu i Jugosłowianin Tri-

funowic. W ten sposób zarysował się
pojedynek zespołów Polska I i obu dru

żyn Czechosłowacji. W II grupie jecha-
ło 22 kolarzy a w tym 6 Polaków, mi.i-;

nowicie: Nowoczek, Wyględa, Sałyga,'
Mich, Grynkiewicz i Bańkowski. I

Tempo wyścigu było w dalszym c.ią-!
gu wolne. W ciągu 3 godzin czołówka ;

przejechała 90 km, podczas kiedy w I

etapie 117 km. Na 40 km przed Brnem

odpadł z czołówki Siegel, który pod
górkę wbiegł piechotą, prowadząc ro-

wer, 100 km przejechała czołówka w 3

godz. 10 m. (W I etapie 2 godz. 30).
Na ulicach Brna obaj nasi kolarze, któ-

rzy do tej pory jechali w czołówce po-

zostali z tyłu. Wrzesińskiemu spadł
łańcuch, a Kapiak miał kłopot z prze-

rzutką.

KARY SPADŁY NA CZECHOW ! ,r...
»

, . ,

p . ,. ,
• Ir lelka Brytania, gospodarz najbliższych Igrzysk Olimpijskich, ma ambicje

olkiTT t Tfr. y"y
,

^ 11 d0breg° mieiSCa W pUnhtac* drużynowej. Na zdjęciu czołowe Jy-
polskte, załozyło protest który został, waczki angielskie słuchają instrukcji trenera Koskey'a '

uwzględniony, .a nieregularny ,azd, -

,

^

ODPOWIEDZI REDAKCJI:

Zbigniew B. — Warszawa. Za słuszna

uwagi dziękujemy. Mecz Polska — CSR

zakończony wynikiem 10:6 dla Polski od-

byt się w roku 1945 a nie 1947 w Pozna-

niu. Wyniki techniczne: musza — Czarne- .

cki wygrał na pkt. z Holovicem, piórko-
wa — Rogalski zremisował z Navratilem,
lekka — Komuda przegra! z Krallcklm,
pólśrednia — Grądkowski wypunktował
Koudelę, średnia l-sza — Pisarski wygrał
na pkt. z Cardą, średnia Il-ga — Sobczak

zremisował ze Skoudrikiem, półciężka —

Szymura wypunktował Netukę, ciężka —

Klimecki przegrał z Rademacherem.

Administracja

„Przeglądu Sportowego"

uprzejmie zawiadamia P. T . Prenume-

ratorów, że prenumerata „Przeglądu

Sportowego" od 1 maja br. wynosi 95

zł miesięcznie. Wynikłe zaległości pro

simy wyrównać.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . fS.—

Wpłacać wylqeznle na adret Administra-

cji - Warszawa, ul. Mokotowika I

„Przegląd Sportowy", konto P K. O .
» tMJ

CENY OGŁOSZEŃ
za 1 mm w tekście szerokości jednej

szpalty _ go i|.
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