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Warszawa, 7 czerwiec 1948 r. Rok IV

że Polonia wywiezie 2 pkł.t bijqc ŁKS 4:2
ŁÓDŹ, 6.6. (tel. wl.) . Polonia — ŁKS 4:2 (2:1). Bramki dla Polonii:

Wilczyński 2, Szularz i Wolosz po jednej. Dla ŁKS-u Janeczek

i Łącz. Sędziów»! p. Taberz Poznania. Widzów , ok. ,15 tys. ŁKS:

Szczurzyński, Włodarczyk, Kopera, Łuć I, Karolek, Sołfyszewski,

Hogendorf, Baran, Janeczek; Pietrzak, Sidor. Polonia: Borftcz, Pru-

ski, Gierwatowski, Szczawiński, Wiśniewski, Brzozowski, Łabęda, Wił

czyński, Wolosz, Szularz, Ochmański.

Hogendorfa, albo Janeczka, oddawa- [ bardziej fair w akcję — publiczność
nych rówiiież z bezpośredniego są- ! gwizdała. Dlaczego? Trzeba wziąć pod

r&Mtio&sxqi

fSiumuns^
9:0

Specjaliści od ligowych przepowie-
dni prorokowali zgodnie, że dobrze

będzie, jeżeli Polonia wywiezie z Ło-

dzi choćby jeden punkt. I. .; zawiedli

się. Polonia zdobyła w walce z

ŁKS-em obydwa punkty.

Łodzianie będą długo rozpamięty-
wać ten mecz. Będą mów<ić, że jest

BUDAPESZT, 6.6. (obsl. wl.). Spot-
to

niezasłużone zwycięstwo irużypy
kanie piłkarskie rozegrane w ramach stołecznej. Być może. Istotnie ŁKS,

gier o puchar środkowo . europejski' i
a

k° całość, był może zespołem lep-

jpiędzy reprezentacja Węgier i Ru-
s

*ym, miał 70 proc. z gry, cóż, kiedy
munią zakończyło"' się miażdżącym , dobrze w polu, pracujący napad —

zwycięstwem Wągrów 9:0 (2:6).' I bramką gufiil ślę, nie był w sta-

W pierwszej połowie gry Rumuni
ni

.

e

'wypracować dogodnej pozycji
bronili się przed ciągłymi atakami ''Strzałowej.

^
•

Węgrów, stosując taktykę murowania; p^ _ RZECZ WZGLĘDNA

bramki, po przerwie jednak zupełnie !

Uparci, będą twierdzić, • że gospo-

I darzy prześladował pech. Można się i

na to zgodzić. Warunkowo. Jeżeli

strzał w słupek, czy poprzeczkę, z

najbliższej odległości, można przypi-
sać pechowi, to nikt nie wytłumaczy
brakiem szczęścia niecelnych główek

zupełnie opadli z sil i gospodarze

grali już tylko do jednej bramki,

s.ie<Jztwa Borucza. Ostatecznie w pił
ce. nożnej decyduje skuteczność gry

napastników i celność ich strzałów.

I j,eżeli napad Polonii przy wszystkich

swych brakach i błędach potrafił wy-

korzystać 50 proc. przez siebie wyprą

cowanych sytuacji podbramkowych i

połowę błędów bramkarza Łodzian —

to nikt nie może się upierać, że był
on gorszy od ofensywnej linii gospo-

darzy.
W sumie: więc trudno uważać suk-

ces Polonii za niezasłużony

PRZYZWYCZAICIE SIĘ
DO GIĘRWATOWSKIEGO

Inna sprawa, że oczekiwaliśmy po

ostatnich, meldunkach daleko lepszej

jjty 11-ki stołecznej. .Podstawy, funda-

mentem lego zespołu były linie-dcfcn-

sywne, w- których wybijał się niezawod-

ny Gierwatowski;. Nie ma on specjal-
nie dobrej

:v
mark i u łodzian; Toteż na-

wet w wypadkach, kiedy wkraczał naj-'

BE1SIA — FRANCJA 4:2

BRUKSELA (Obsl. w).) — Międzypań-
itwowe spotkanie piłkarskie Belgia —

Francja rozegrane w Brukseli zakończyło
sią zdecydowanym zwycięstwem Belgów
4:2 (1:0). "

.

SUzelcąmi dla Belgii i byli:. Chyles — 2,
Godard i • Mermaans. Dla Francji bramki

zdobyli: B.en Barek i Cuissard.

ZAGRZEB — SOriA ,?:0
SOFIA . (Obsl . wl.) — Reprezentacje pił-

karskie Zagrzebia i • Sofii rozegrały • tutaj,
spotkanie międzyiiliastawe zakończone

zwycięstwem Zagrzebia 2:0 (1:0).

iWoic/g

GRYT (ŚLĄSK)

mistrzem świata

w szczyplorniaku
W niedzielę, 6 bm. rozegrane zosta-

ły w Paryżu spotkania finałowe i mi-

strzostwo świata w szczypiorniaku.
Tytuł mistrza zdobyła 'reprezentacja
Szwecji, bijąc w finałowym spotkaniu

Danię 11:4 (7:2). Bramki dla zwycięz-
ców zdobyli: Axerstad — 3, Ollsan,

Jułłiage i Sjennenścn —

po 2 oraz

Larsson, Moberg —po 1. Strzelcami

bramek dla Danii byli: Nielsen, Moler,
oraz 3, i W. Madsenowie,

W spotkaniu o 3 i 4 miejsce Szwaj-
caria wygrała z Francją 21:4,

Po X rundzie

n€9
1 W doskonałej formie znajdują

| się obecnie dwaj „czarni" sprinte-
I rzy: Mc. Kenley z Jamajki i La

S Beach z Panamy. Herbert Mc.

| Kenley ustanowił w Berkley nowy

rekord świata na 440 y (ok. 402

m), przebiegając ten dystans w

równe 46 s«;k! Wynik ten jest lep-

szy o 0,3 sek. od poprzedniego re-

kordu świata, należącego do tego

samego zawodnika.

uwagę, że Gierwatowski ma odpowied-
nią wagę I dostatecznie dużo energii,
by w starciu z przeciwnikiem wygry-

wać bez względu na to, czy przeciwnik
zdoła utrzymać się na nogach czy nie.

Zwłaszcza, grając przeciw Hogendorfo-
wi, znanemu z miękkiej gry, Gierwa-

towski mógł robić wrażenie brutala.

Ale tak nie było.

(Ciąg dalszy na str. 5-ej)

KONKURENCI DILLARDA

•r*- r

Najgroźniejszym konkurentami Diliarda (USA) w biegu na 110 m przez pi. bę-
dą w Londynie Argentyńczyk Triolzi, którego widzimy jak proteadzi bieg

i Szwed Lindmann

w boksie 9*7, w tenisie 11s1

KATOWICE,' 6.6. (tel. wl.). Dwa sukcesy sportowców śląśktćh są

sukcesami pyrrusowymi. Przeciwko b. słabej drużynie czeskiej wysta-

wiliśmy zespól, w którym co drugi zawodnik jest kandydatem na

Olimpiadę (Kasperczak, Bazarnik, Rademacher, Szymura). Kasper-
czak przegrał 3-ma punktami, chociaż drugą rundę.zremisował; po-

syłając nawet Majdlocha na ułam ck sekundy na deski. Majdlocb nie

jest efektownym bokserem. Nie zachwycił publiczności; atakuje jed-
nak od pierwszego do ostatniego gongu. Bije prostymi i sierpowymi,
hakami i swingami. Kasperczak po wyeliminowaniu wad stylowycS
i taktycznych, może odegrać poważną rolę na Olimpiadzie,

dobrej formie:
ehabilitacją Ślęzaków, którzy oddali

precyzyjny, wy- j tylko pullia w grze jurorów, w

bezapelacyjnie, TM i której młodziutki Ucisz uległ starsze

Bazarnik jest

szybki, agresywny,

grał dwie rundy

trzcciej jednak nie wytrzymał tempa.; mu . znacząie v,vieeemn prze6iwndkowi
Rademacher, mimo zwycięstwa mc j w 2 dężki<;h setach.

zadowol;!. Jest doskonały stylowo i .

taktycznie. Brak mu jednak precyzji j „,, , . ;4

— ciosy idą „na kaszkę" i na barki, '

Tenisiści śląscy są w dobrej formie.

Chpd/.ę do siatki,, ostro serwują i od-

ważnie smeczują. Czeęcy tenisiści bjrłi
bardzo słabi.- Sedlik,.z zawodu jeat de-

koratorem, ale gra jego pracowita i

nieregularna jest niezbyt ' dekoracyjna.
E lb cl — to nauczyciel — sam jednak
nie nauczył ag wiele, chociaż « jest mi-

strzem' Moraw. Nehvalal — to .lekarz

skórnik — dostał też w skórę od Brat-

ka, b. gładko. Spru~ilova — to bardzo

przyjemna, mocarna Słowaczka, która

minia wiele szans u śląskiej prasy, me

miała natomiast żadnych szans z Ja-

dzią Jędrzejowską.

Zwycięstwo, Ślęzaków 11:1 jest wys

kie, ale niezbyt nas cieszy. Przeciwni,

był slaby.,.

JSukccs s Morawską. Ostrawę
Ais okrywa nas sławą"*.

J. P.

I nie padają na punkty.
I I wre.-/, .(!c Szymura. Frainuś nie jest
j w' pełnym gazie, ale powoli dochod/.i
i do szczytowej formy. Przeciwnika zdo-

i mol «wal doMezętTiie. Najpierw żołądek

na cmele tabeli
Reprezentant Polski u> zapaśni-

czym turnieju o mistrzostwo bał-

kańskie te Zagrzebiu Gryt, zajął
w wadze średniej 111 miejsce

k!asy Par Stł IVOV /©i

gier pkt. st; br.

1) Ruch 9 16:2 40:11 |

2) Legia 10 14:2 23:14 i

3) Cracovia 9 13:5 21:13 |

4) Polonia Byt. 10 13:7 20:18 ?

5) Polonia W-wa 10 11:9 24:20

6) Garbarnia 10 10:10 13:15

7) Wisła 10 9:11 24:18

8) ZZK 9 8:10 14:15 s

9) Rymer 10 8:12 23:26 j

10) AKS 9 8:10 15:19 ]

1.1) Warta 9 8:10 15:20 ]

12) ŁKS 10 7:13 22:28 I

13) Tarnovia 10 7:13 10:20

14) Widzew 9 2:16 13:40

Na boisku „Wimy" odbyły się lek-1

koatletyczne mistrzostwa drużynowe

okręgu kl. A . Na starcie stanęły ze-

społy: AZS, DKS, HKS, ŁKS i PKS.

W ramach zawodów Nowakowa uzy-

skała w skoku w dal bardzo . dobry
wynik — 5,35 m.

W poszczególnych konkurencjach

zwyciężyli:

Kobiety: 100 m — Słomczewska

(DKS) 12,7, skok w zwyż — Zakrzew

ska (HKS) 1,37, skok w dal — Nowa-

kowa (DKS) 5f35, 2) Moderówna

(AZS) 5,16, oszczep
— Peskówna

(ŁKS) 28,38, kula — Peskówna 10,69.
Mężczyźni: 100 m — Lipowski

(AZS) 11,2, 400 m — Wdowczyk
(HKS) 55,4, skok w dal —- Pawłowski

(DKS) 6,97, skok w zwyż —' Szmydtke

(PKS) 1,72, kula — Grzeliński (PKS) {

13,09.
Pozostałe konkurencje

w najbliższą sobotę, 12 bm.

i serce, potem szczękę. Inna rzecz, że

jego przeciwnik to nie ten Ne-luka, któ-

rego reklamowały afisze, ,i-iko mistrza

Czechosłowacji, tylko jego młodszy
Po ostatnich rozgrywkach piłkar-' • mltwiUzy, jako bokser) brat.

skich o mistrzostwo Związku Radziec ; Reszta bokserów siakich wypadła nis-

kiego, zaszły w tabeli gier poważne
!

s^egóLnie. Piórkowiee Kotlarz — fce?

zmiany. Dotychczasowy leader — dru i rutyn:', Kula wclai nie robi pestppów;

żyna CDKA straciła jeden punkt, re- j & ^ierxft Aę nie ehce,'że meda^nęi'
„Dynamo" (Mińsk) i j P^kanał wyraźnie Cebulska .1 Błoćej-

I skiego. Schneider wygrał z wielkim wy

j sitkiem. Now'ara siemisowa} z- Mitrę.gą,
który sprawił Ślązakowi wiele mitręgi.
Mecz czołowych bokserów polskich z

4r<f Ófc 3

SOBOTNIE posiedzenie Polskiego
Kom. Olimpijskiego poświęcone

było sprawie ekspedycji do-Londynu.
Wobec konieczności .wcześniejszego
zgłoszenia zawodników postanowiono

ej'' pojadą nalp^jwdopodob-
liicj saisiolotaii i, gdyż kalkuluje się to

iłajle;>iej, przy .czym część wyjedzie

v, caeśiiic i, by móc ssę zaklimatyzować
ewent. przeprowadzić trening. w no-

podać do Londynu ilość maksymalną wycli w.:rLinkaęI), esplć późmej (piłka-
z tym, żc zostanie ona zredukowana rze na trzy dni przed turniejem).' I«t-

stosownie do sytuacji. nieje też możliwość źe częlć offićiellów

Zasadniczo ustalono,, że Polska, re- • uda się do Londjnu statkiem „Lech",
prezentowana będzie w Londynie, który odpływa 22 lipca,
przez lekkoatletykę, piłkę iiożną,

misując mecz

padła na trzecią pozycję.

Na czoło tabeli wysunął się zespół

„Dynamo" z Tyflisu, który po 5 grach
ma 8 pkt. Drugie miejsce zaimuje
moskiewski ,,Sparl:ik" z 8-ma punkta
mi po 6 meczach. Ostatnią drużyną
w tabeli jest zespół moskiewski

„Skrzydła Sowietów".

' Z wielkim zainteresowaniem oczeki-

wany jest mecz między obecnym
leaderem — „Dynamo" (Tyflis) i dru-

żyną moskiewskiego „Dynamo", zna-

nego ze swych sukcesów zagranicz-
nych. Spotkanie to ma się odbyć 8

bm. i może znów wprowadzić poważ-

ne zmiany w tabeli.

LtC-A SZCZYPIOBNiASA

KATOWICE. «.VI (Tel. wł) —

,-03013⁄4 Ka-

towice — Cracovia Kraków 7:8.

. Pogoń katowicka zlekceważyła sobie

I ambitny • zespół biało-czerwonych i po-

odbędą się zwoliła odebrać sobie zwyciąstwo, mimo,

że prowadziła 7:3.

niezbyt wysoko nitowanymi bokserami

Muraw wywołuje rac/.ep .-mętne reflek-

sje przedolimpijskie.

Wyniki: Ka=perezak przegrywa y.

Majdloclieui. Bazarnik zwycięża wyso-

ko Bene.-za. Rezerwowy Kotlarz prze-

grywa minimalnie z Katarzvnkiein. H

demaober bije wyraźnie Kubicę co-naj-
mniej 6-ma punktami. Kula przegrywa

zasłużenie z Dluc.hose.rn, który niedaw

no znokautował w Katowicach Mane-

rikiego. Schneider wypuaiktował Hajo-
ka, dzięki lepszej końcówce. Nowa 1 a

zremisował '
z Mitręgą, chociaż był mi-

nimalnie lepszy. Szyuiura zwyciężył Ną-
tukę przez L k. o. w 3 rundzie.

Widzów ok. 3 tys. Organizacja 11 e

szczególna. Sędziowie ringowi Polak 1

Czecii -i— nazbyt troskliwi o swoich pu-

pilów. Królowi sędziów — Zapiali
jakoś to nie uchodzi.

Mecz tenisowy zakończył się pełna

]Doks (warunkowe), koszykówką, wio-

slarstwo, szesaierkę. '.>'

W najlepszym wypadku ekspedycja

jkłaflać się będzie z 73 czynnych • za

wodników, do których dojdzie kiero-

wnictwo, personel techniczny i obser

watorzy. Jest to optimum, które naj-
prawdopodobniej nastąpi.

Jako cyfrę minimalną przy uwzględ-
nieniu wszystkich powyższych wymienio
iiycli gałęzi .«portu, ustalono liczbę
czynnyeli zawodników na 46.

Poliki Kom. Ol. wsparł da -tej: pory

poszczególne zwitki :dotacją, w sumie

9.400 tys.'zi nie licząc kosztów eklpe^
dycji do' St. Moritz. "*•••;; -'i•

Dzięki «ubv.-vncji 2 miiionów zł "
ze

slrouy Premiera CjTańkiewicza w k=eie

PKoł. zn:-!,itluje się obecnie ok. 4 i pół
miliona złotych, przy czym podkreślić
należy ofiarność Poznania, którego ^Wo-

jewódzki Komitet wpłacił' do tej póry
1.900.090 -A i obicruje jeszcze 'dskży
milion.

1'ioir.ny xlvi motylkowy demonstruje
Ii o gierka Lwa Szekclv. ftlora będzie

na na.jbhżfzei Olimpiadzie groźną prze-

ciwniczka ala nr, /lepszych pływaczek

świata.



Str S PRZEGLĄD SPORTOVT Fr.lK

lejorze me są w typie j Ruch nie szafował siłami
przegrgwcr m ZZK 1:2 ale wągą/rał z Agmerein 3:1

BYTOM, 6.6 (Tel. wł.). ZZK — Po- Kolejarze przedstawili aię jako ze- Qd 20 min. zaznacza się przewaga' CHORZÓW, 6.6 . (teL wl.) . Rnch — szedł na swoje właściwe miejsce. ' Ruch, nie padło z wypracowania, al*

kmia Bytom 2:1 (1:0). Jak można spół bojowy, szybko zdobywający te- Polonii, której napastnicy nie wyko-' Rymer 5:1 (2:1). Źle jest z formacjami obronnymi z przypadkowych sytuacji, które na.

przegrać zawody mimo przygniatającej ren, i ambitnie walczący o piłkę. Nie-

przewagi, pokazała bytomska Polonia słeły dobrą grę ze atrony ZZK widrie-

W .' .potkaniu z ZZK, rozegranym w By- liśmy tylko w pierwszych 20 minutach.

tOTiiiiu. Kolejarze są dla Polonii pecho- Po tym okresie ZZK oddał inicjatywę
wym przeciwnikiem, który jej wyraź- gospodarzom i przeprowadzał ataki

nie nie leży. Wyniki zeszłorocznych tylko z wypadów, które zresztą pray

tpotkań tych drużyn potwierdzają to ; słabej obronie' przeciwnika były zawsze

przypuszczenie. j groźne.

Przechodząc do oceny drużyn rtwier-; Na pochwałę zasługują Atlaśiński i

dzać należy, że miejscowi zwłaszcza w Anioła — zdobywcy bramek oraz Polka

drugiej części spotkania, przewyższali aa skrzydle. W pomocy tylko Tarka po

zdecydowanie ZZK zarówno startem do kazał parę dobrych zagrań, a w oł>ro-

piBti, jak i pomysłowością zagrań, nie Wojciechowski starszy pewniejszy
Szkoda tylko, że przewagi tej me umie- był od Sobkowiaka, który w drugiej
M zadokumentować strzelonymi bram- połowie pozwalał się niemiłosiernie

kami, gubiąc się w zawiłych kombi na- ogrywać Wiśniewskiemu. Tomiak miał

ejach pod brcmką przeciwnika. Nawet szereg szczęśliwych interwencji, a pa-

jedm zdobyta bramka uzydcana roatt- rokrotoie poprzeczka ratowała go od

im z rzutu karnego. . utraty bramki.

Napastnikom Polonii zarzucić można
^

^jg}, ij-^y j niezwykle
fcrak celności strzałów, pozatem strae-! emocjonujący przebieg. ZZK uzyskuje
lali oni wybitnie pechowa. Na dobrą i w ofcj-eaie swojej przewagi, na poezęt-

mtę sa ładną grę w polu zasłużyli
1

spotkania, bramkę, strzeloną przez

obaj skrzydłowi: Wi&iieweki i Tram- Adasińskiego w 15 min.

pisz,. • także Kulawik. Maty aa prse- ;

tr^ymywanilin piłki stopował akcje z-

Caku, niemniej miał kilka dobrych za-

grań • Trampissem. Ceglarck zawiódł

i raczej psuł parę okazji, wypracowa-

nych prze* kolegów.

W pomocy Lelonek i Szmidt na po-

ziomie, natomiast Strzewkaefc «decy-
dowanie słabszy.

rzystują szeregu dogodnych sytuacji. W

36 min. ładne zagranie Kulawika nie

znajduje zakończenia, gdyż Ceglarek z

paru kroków strzela w out.

W drugiej połowie spotkania już w

4 min. Polonia uzyskuje wyrównanie
przez Matyasa z rzutu karnego za faul

na Wiśniewskim. ZZK w tej części

spotkania u^ępuje zdecydowanie go-

spodarzom, których przewaga zazjtacŁa
się do końca meczu. Na 3 min. przed
końcem goście uzyskują bramkę a wy-

padu, strzeloną przez Afiiołę.

ZZK: Tomiak, Sobkowiak, Wójcie-

Bramki dla Ruchu: Cieślik 2, Kubie , Chorzowian. Od czasu kontuzji Giebu psstnicy Ruchu umieją znakomicie wy.

ki, Alszer i Suszczyk z karnego. Dla

Rymeru Kurzeja. Sędziował p. Żmu-
dziński z Wybrzeża.

Ruch: Wyr^bsk, Olsza, Bomba.

Suszczyk, Bartyla, Cebula, Gromotko,

Cieślik, Alszer. Moryc, Kubicki.

Rymer: Chromik, Frankę, Pytlik,

ra obrona nie może się jakoś skonzo- korzystywać.
lidować i nawiązać łączności z po-j Kontuzjowanego w meezn z AKS-e®

mocą. Brak zrozumienia da! się zati- i Przychcrkę zastąpił Gromotko. Szkody
ważyć w drugiej . polowie, kiedy to 1 źe partnerzy nie. mieli do swojego k*.

'Rymer przygniótł. Bartyla ze środka' legi zaufania i ie Gromotks bal rię aa

pomocy poszedł gdzieś na lewą obro- t własną rękę, a właściwie nogę, przepis,
nę, Olsza nie wiadomo po co wszedł wadzić jakąś akcję. Cieślik jak zwykł*

I łącznika, a Bomba i Cebula byli zu-

pełnie niewidoczni.

pierwszej klasy. Alszer jakoś zaniemi^

był mało widoczny. Moryc dostroił tif

do niego i razem grali słabo. Kubicki

u lewym skrzydle gra lepiej z nnsesa

na mecz. Nowy bramkarz — Wyrobck
: — broni pewnie, ale musi jeszcze sps.

Obrona Polonii b. niepewna, nie po-

Motyka, Gajewski.. Ruda, Janik, Pier- I f° bramki, Suszczyk mejerył swojego; dobry, a strzały nożycami na bramkę ..

chała, Wilczek, Kurzeja, Dybała.

Czwartkowy mecz z AKS-em sie-

dział jeszcze mocno w kościach Ru-: NIE PCHAĆ SIĘ DO PRZODU

chu. Coprawda Rymer w tym tyged- j Cebula, jeżeli się. zdecydował grać
niu też rozgrywał mecz ligowy, jed- ; w obronie, niech pamięta o swoich

cho^Tski, Słonia, Tarka, Matuszak, Pol- j nakże nie było tego widąć po ambit obowiązkach i niech nie ocieka do BVna- wybiegi,
ka, Anioła, Atlaśiński, Wojciechowski,

n ' e

grających górnikach. Chorzowia- ' przodu strzelać bramki. Olsza skom- I

Białas. I
nie

natomiast grał: bardzo wstrzemię- promitował się główkowaniem. 3 m GORZEJ, TYM LEPIEJ

„, . , ,. _
.... żliwie, nie walczyli o piłkę (zwłasz-' główki i 3 kornery — na jeden mecz i n

-

. .

- ~

Poloana: Wieczorkowski, Komórkie: j „„„ A, , .. l L . , Rymer jest drużyną dziwną. W aj»
i rę straty bramek grał coraz lepiej. W

nek, Szmidt, Tramjriaz, Mały», Cegła- ,

"" "TT!'"' . . Y^T? 1
! drugiej polowie byl krok md zdabyda

powstałe w drużynie, zagrał tym ra- formacją tego zespołu, gra! b. ładnie. wyrównującej bramki, która

zem na lewej pomocy. Na nowej po- w polu, kombinował, ale tfy przedo-; z>pewDe wielki
^^

M
^

zycji czuł s'ę tak ile, że po 10 mina- stał się do rejonu karnego, zawodził nik AtaŁ Rybniczan gr, fc.

tach wrócił do obrony, a Bomba po- strzałowo, 5 bramek, jakie zdobył „jęfc^
^

>keje
^

byjy j^jj^j
sprecyzowane, niż Ruchu i mebezpiee»
aiejsze. Jednakże brak zakońeseaia «»

chował wszystkie wypady Kymers.

Grę rozpoczyna Ruch i z miejsca bM

bardnje bramkę przeciwnika. Wreyrtkis
strzała idę w ant. "W 7-ej min. Cieślik

strzela nożycami na bramkę,,de CŁrs-

mik jest na miejsca i broni aa komer.

abiej ale
«źeiile z /IKS-em 4:1

Legia AKS 4:1 (2:0). Bramki dla Napastnicy Legii nie zwlekali z odda ) zawodach okazało się natomiast, że : znów raczej starą metodę rozciągania 1
Korner

egzekwnje Kubicki, a Cieślik

li: Cyganik z karnego, Gór niem strzału Bombardował więc gdy ' napastnicy Legii przechodzili przez gry. Mało byle podań prostopadłych,' 8
lówk

* zdobywa pierwazf bramkę dla
trafiła utrzymać lotnych skrzydeł go- Legii zdobyli;

co goraea, zawiniła obie bramki. Mordarsui i Szymański", dla AKS: s:ę tylko dało Górski, tej samej sztu- | zapory AKS-u niemal jak przez ma-

Cholewa. Sędzia p. Kowalski z Ło- , ki próbował Mordarski. Robił to | sio. Nie pomogły wielkie firmy z

dzi, widzów ok. 12.000 . wczoraj nawet Grządziel, aczkolwiek chwilą, gdy zabrakło umiejętności,
Legia: Skromny, Serafin, Knyś, ; strzały posiadały mniejszą siłę i nie czy może raczej chwilowej dyspozycji.

Waśko, Szczurek, Milczanowski, Mor- , były specjalnie plasowane. A ponie- A ponieważ napad AKS-u nie umilał

darski, Szymański, Grządziel, Górski, waż nie brak odwagi Cyganikowi,' sobie równie łatwo radzić z dobrze

względnie Szymańskiemu, który zaa- blokującą defensywą przeciwnika,

Bramka» pewnością ani ttmiejętaoacia.
SM nie gneasyŁ

Jeke eełott Polonia ne pRedsahria
la zespołu wyrównanego, fjdyi jej ?or-

macje defeneywoe były maozaiie slab- i Cyganik
od linii etakujących. Ponadto go-J AKS; Mruga{a Janduda

Wieczorek, Andrzejewski, Gajdzik.

Kul^k, Cholewa, Muskała, Spodzieja,
Pytel.

Legia odniosła zasłużone zwycię-

epodarze nie umieli rozwiązać spotk.i-

nia należycie taktycznie i to stało się
przyczyną ich porażki. Stoswvane gry

górą c przeciwnikiem silniejszym fi-

zycznie, i przewyższającym wzrostem

graczy miejscowych — mnsiało przy- stwo, niimo źe nie osiągnęła swej naj-
nieść ujemne rezultaty. Natomiast nie- lepszej formy. Okazało się jednak, że

umiejętność rozciągnięcia gry przez i to wystarczy, na niedzielnego jej
boisko spowodowała, że strzały miej- przaciwnika. Zaletą wojskowych była

eoowych grzęzły w gą-szozu nóg na i t > m razem bojowość, umiejętność

gn»zedpolu ZZK i nie mogły znaleźć szybkiego przedostawania się do

drogi do bramki. | przodu i zdecydowanie pod bramką.

zwircięia bezapelacyjnie Wisłę 2s0
KRAKÓW, 6.6. (tel wł.) . Cracovia okazało się korzystne dla drużyny, interweniuje często niedopuszczając

- Wisła 2:0 (1:0). Bramki dla Craco- Również Szeliga dostosował się do po- absolutnie do ostrej gry. Jego objek-
vif zdobyli Psrpaa z wolnego w 18

min. i Różankowski H główką w 23

min. po pauzie. Sędzia Szpexling z

Łodzi, widzów 18 000.

Cracovia: Hymczak, Gędłek. Gli -

mas, Jabłoński I, Parpan, Jabłoński (

fi, Szeliga, Różankowski II, Różan- ! formie, a Kohut został zupełnie unie-

kowski I, Radoń, Bobula. I szkodliwiony przez Parpana. W ataku

Wisła: Jurowicz, Kubik, Flanek, i podobał się szybki Mamoń jakkolwiek
Dawidowicz, Łyko, Filek I, Giergiel,

zda Je le Pie J odpowiadałaby mu po-

ziomu swoich kolegów i był jednym z

dobrych punktów drużyny Cracovii.

Najsłabiej może wypadł Radoń, grał

jednak b. ambitnie i ofiarnie.

W Wiśle zawiódł atak. Dzięki temu,

że Gracz zdaje się być wyraźnie nie w

Gracz, Kohut, Mamoń, Cisowski.

Mimo niepogody wielkie derby Kra

kowa zgromadziły 18-OClt) widzów.

Faworytem spotkania była Wisła,

której poyftót do formy sygnalizowa-
ły ostatnie zwycięstwa nad ŁKS-em

i Garbarnią. Atut własnego boiska i

własnej publiczności dawał również

duże szanse Wiśle. i

Cracovia sprawiła jednak wielką
niespodziankę, zagrała bodaj najlep-
szy mecz w tym sezonie, o klasę le-

piej. aniżeli przeciw AKS-owi i uzy-

zycja lewoskrzydłowego. Giergiel dobry
do pauzy po nieszczęśliwym zderzeniu

się tuż przed przerwą z Glimasem, po

pauzie wyraźnie oszczędzał się. W po-

mocy zadowolili naogół Dawidowicz i

Filek. Dawidowicz miał ciężkie zadanie

utrzymania Bobuli.

Obrona Wisły słabsza od Craeovii,
dopuszczała napastników biało • r :er-

wonych do strzału. Jurowicz nie pono-

si winy w przepuszczonych bramkach.

Obydwie były nic do obrony.
Cracovia zaczęła grę, ale Wisła szyb-

lazł się zupełnie przypadkowo w War więc też wynik meczu nie powinien
szawie i składzie wojskowych, więc ivkcgo zdziwić,
też w sumie gra gospodarzy wypadła

:

M

grubo lepiej, niż przeciwnika. j,TM ośna
,

śm ja!o Legia

była w każdej linii lepsza a przede
TYLKO NAZWISKA i wszystkim pewniejsza. Skromny zro-

Oceniając siły jedynie na podsta- bił wprawdzie jeden błąd, ale zreha-

wie nazwisk należało się spodziewać, bilitował się później z nawiązką. Ma-

że napad warszawski będzie miał spo ło znana obrona warszawska Kryła do

T3 kłopotu ze sforsowaniem teorety- kładniej, niż renomowani przeciwnicy,
cznie dobrej linii pomocy i obrony, w a pomoc była mimo choroby Waśki

której zobaczyliśmy znów Jandudę. również uważniejsza i energiczniejsza,
Tak wyglądało to przed meczem, na ( niż ślązaków. O napadach wspom-

nieliśmy. Legioniści nie mieli słabych

punktów, jak'• specjalnie nikt. się-"n%
w*, różni al. Górski od ?-ej min. dro-

giej połowy statystował na lewym
skrzydle, gdyż po zderzeniu się z Wie

czorkiem okulał. Chodzi o kostkę, a

c'e o starą kontuzję kolana.

AKS widzieliśmy w roku bieżącym

po raz pierwszy. Wrażenia nie pozo-

stawi! imponującego. Grał właściwe

przez pierwszych pięć minut przed i

po przerwie. A po tym w końcowej
fazie gdy Legia spoczęła na laurach

(przy 4:1) miał wprawdzie więcej z

gry, ale wszystko razem nie frapowa-
ło.

tywne rozstrzygnięcia zyskują mu po-

klask widowni. 18 min. przynosi pierw
szą bramkę dla Cracovii, zdobywa ją
Parpan, którego bomba z 25 m przela-
tuje ponad „murem" Wiślaków i lądu-

je w siatce Wisły. Jurowicz chwycił pil
kę jednakże strzał był tak silny, że

nie mógł jej utrzymać w rękach. j WIĘCEJ SPOKOJU

Wisła nie może dojść do strzału, j Winę ponosi zdaje się nie tylko xe-

obrona Cracovii i pomoc z Parpanem : *pół ale i... manewry kierownictwa. Na-

na czele rozbijają w zarodku wszelkie j P®^ wyszedł na boisko w „dziwnym"
ataki. W 43 min. Giergiel schodzi z j składzie, później ustawicznie coś zmie-

• boiska po zderzeniu się z Glimasem, j mano, tak że w końcu nikł zdaje aę

pauza 1:0 dla Cracovii.

Druga połowa zaczyna się atakami

Wisły zaraz w 1 min. Gracz strzela

me wiedzieł, gd%ie gra.

Czy usunięcie Barańskiego ze skrzy-
dła (zapewne przejściowe) wymagało

skała piękne i cenne zwycięstwo nad PTM»*^ ' ^

swoją zawsze groźną rywalką. Craco-
CZak brom pie TM? trzal

-

CraCOVla

wystąpiła do tego meczu z siln,' S,<?
. 1°TM 1p " e Prowa"

wolą zwycięstwa. Cała drużyna zdo- «^ezpxecznych »
takow

M-, , , skuiac z minuty na minutę coraz' wy-
a się na najwyzszy wysiłek, poka-. . ;. c*. c

• razmejszą przewagę, sędzia sperung

mało energicznych *rai<łów~cfcrzydłowycłł
swl>iefa V 10_tci

««»««

mer' miał idealną okazję «• wy-

równania, ab Pierchała atrzela »(iint

•gołedośrodkowań, jak
energii.

Muskała • którym słynęliśmy wiele

pochlebnych «łów aie zachwycił nas

wczoraj. Starał się wprawdzie bardzs,
ale nie odpowiadają nam napastnicy
ustawieni frontem do własnej bramki.

Poza tym za wiele było podań do tyłn

hamujących akcje. Być może, ie gra je
go na łączniku jest produktywniejsza,

gdyż nie brak ma pracowitości, dlacze

go więc znalazł się w środka?

Relacjonowano nam parokrotnie ze

Śląska, że .Spodzieja czuje się dobrze

na skrzgflle. Był to zapewne powód, źe

posłano nam Pytla, który był I jest
łącznikiem. Później przesunięto Spodzie
ję na lewą flankę, ale wówczas panował

już ogólny rozgardiasz i nie wiele mo-

gło to pomóc. W ataku podobał nam

się Cholewa dzięki agresywności i ener-

gii, jaką wykazywał od pierwszej chwi-

li. Wydaje nam się, źe z Kulika byłoby
również więcej pociechy, gdyby go le-

piej wyzyskiwana.

SŁABA FORMA REPÓW
W pomocy rozczarował nas Gajdżik

daleki od reprezentacyjnej Formy. Kil- nego ostatni punkt

ka'razy próbował poderwać się ale był. —

______

to słomiany ogień. Wieczorek ma dane j
na produktywnego pomocnika. Znacz-

nie więcej oczekiwaliśmy od Andrze-

jewskiego, który uchodzi obok Farpa-
na i Szczurka za trzeciego skolei kan-

dydata do kadry reprezentacyjnej. In-

dywidualnie nie był może zły, ale tak-

w ręce bramkarza. Akcje prsesoną śf

s jednej bramki pod drugą i bravk»

ne maję pełne ręce roboty. "W 2łej aa.

Kubicki s kornern «zyskuje dragi

punkt dla Ruchu. Nie bez winy jest ta

bramkarz Chromik, który fatalnie piąit
knje do własnej bramki. Rymer cerat

| ezęściej dochodzi do głosu, jednakim
napastnicy z idealnych pozycji strzel»

ją obok. W ostatniej' sekundzie pierw-
szej połowy, Kurzeja wykorzystuje błąd
Bomby i z 16 metrów uzyskuje pien^
szy punkt dla swoich barw.

Po przerwie Rymer całkowicie przy-

gniótł. Formacje defensywne Rucha sin

eiły głowę, bramkarz Wyrobek ratuję *

beznadziejnych sytuacjach. Wyrównania
wisi na włosku, jednakże niespodzie-

wany wypad Alszera przynosi trzedf

bramkę. W minutę później Cieślik s

przeboju uzyskuje dałszf bramkę.

Rymer jednak atakaje nadal chefcaa

wszelką cenę zmniejszyć swoją porzikf.
W ostatniej minucie gry Suszczyk ust»

la wynik dnia uzyskując z rxutu kap-

/Ifle Bfolno
ifogóliiliić
W

DZIALE sportowym „Głosa E»

du" z dnia 3 bm. ukazał s>{
artykuł pod frapującym tytułem: JBet

tycznie było sporo błędów.- To samo
^

sleepingów i taksówek me

tyczy się zresztą i obrony. Janduda grał

spokojnie, i uważnie, Durniok również,
ale, jako całość taktycznie śle i spowo-

dowali katastrofę. .

Mrugał? pamiętamy c zupełnie in-

nych czasów. Była jedna czy dwie prób-

ki, poza tym interwencje, szczególnie
odbijanie piłek ryzykowne i„ nie-

pewne.

Gra nie była zbyt ciekawa. Już w

9-ej min. padła pierwsza bramka a po-

mogę żyć dygnitarze" zc nciązLótO

sportowych".

Mimo woli ciśnie óę na usta dod+

tek: a może i bez ssampan* i kopm
sa?!

Ale iart na stronę! Z treści wynika,
że działacze sportowi zbyt hojnie sza-

fują pieniądzem społecznym, ie lekko

myślnie wydatkują sumy, związane *

„podróżami służbowymijednym sto-

terenie

na bramkę, jednak Hymczak łatwo
; ^

tak wielkiego przegrupowania?
broni. Pierwsze 10 min. należy do Trudno nam zrozumieć dlaczego środ-

Wisły, która za wszelką cenę dąży do kowy napastnik Spodzieja musiał ko-

uzyskania wyrównującej bramki. W; niecznie grać na łączniku, a łącznik
23 min, pada niespodziewanie 2 bram- Muskała na środku, tak jak z miejsca
ka dla Cracovii po rzucie rożnym, bi- ' nie dowierzaliśmy Pytlowi jako skrzy-
tym przez Szeligę, nieobstawiony Ro- | dłowemu. Nawiasem mówiąc skończył

żanowski II piękną główką lokuje pił-; mecz w obronie podczas gdy Durniok ..

-

w

kę w lewym rogu bramki Wisły. Ta j odkomenderowany został do napadu! pi,kę ręk *-
Trndn(> te

S° rodzaju epi-; Jeiu fatn;ej, organizacje tportowe.
bramka pieczętuje zwycięstwo. I

zod
traktować jako „rozmyślna ręka", i ktÓTe pop^^j, tok karygodne czyny,

Zawody, jak już wspoimreliśmy, I
Wsz ysłko to nzem

świadczy, że wo- j Ale stało się i Cyganik wpisał się na
^^

je Kskaza6 wyraźniej, nie moi-

prowadził doskonale p. Sperling z !
dzowie śl ?skie idTMźyny — prosimy wy j listę egzekutorów.

^

jednak oskar£ać K czcmbuł wszyst.

5„ .... . , , ; .a^ucj»^ ^„asę.
1 Lodzi. , I baczyć — stracili głowę i tym swoim W 20-ej min. Górski huknął jedną kich działaczy polskiego sportu,, któ-

zała grę nie tylko piękną zwłaszcza | i niezdecydowaniem zarazili drużynę. Co ze swoich bomb z dwudziestu mc.'
^

Uczba doZdzi do dobrych kit-

do przerwy, ale , n.ezwykle skutecz- & -

Ł- . Snas bowiem u gości najbardziej uderzy- trów Piłka poszła dołenlt Mrugała' /^ lyslęcy. Wiemy o tym dobrze, że

ło, to jakaś dziwna apatia, brak „ikry" rzHci} Bię> dotknął ją rękami, ale siła' ludzie d zarówno na szczeblach czoła-

dyktowanego nieeo pochopnie rzutu kar
wem

trwonią powierzony ich pieczy ma-

nego. Janduda wałcząc z przeciwni- jętek.
kiem o piłkę potknął się na śliskim ]cst po^^ Nawet tak

upadając dotknął na ziemi I powa£ny> ie.M nie go u0gólnia&

Szczęśliwe zwycięstwo Garbarni
nad Widzewem 2:0

aą, toteż w tych warunkach odniesio

ne zwycięstwo uważać należy w całej i

pełni zasłużone. |

Bohaterem meczu był as atutów? j KRAKÓW, 6.6 . (teL wł.) . Garbar- j Jakubik, Rakoczy i Nowak wybijali
Parpan. On to w pierwszej linii swo- oj, _

Widzew 2sl (1:0). Bramki dla się ponad przeciętność. Widzew, któ-

ją doskonałą, niezwykle ofiarną i mą- Garbarni: Górecki i Ignaczak dla Wi- ry grał b. ofiarnie i ambHnie, zasłużył

drą grą przyczynił się do wielkiego dzewa Fornalczyk. Sędziował Dubla- i w całej pełni na wynik remisowy. Do

triumfu. Parpan był motorem całej szewski z Katowic. Widzów 4.009 . bre zagran'a miała lewa strona ataku

drużyny i jemu atak zawdzięczał, że , Widzew: Upta, Wachnik, Kopaniew zwłaszcza Marciniak zagrażał w 2 po-

szedł ustawicznie naprzód i zagrażał sfc;i Stempek, Konarski, Słaby, Sa- . łowię b. często bramce Garbarni,
poważnie bramce Wisły. Do wielkiej dowski, Fornalczyk, Cichocki, Gbyl,
gry Parpana dostosowali się obydwaj Marciniak.

bracia Jabłońscy, którzy również za-1 Gatbarn!as jakubik, Śliwa, Rako-

słuźyli na słowa pochwały. Obrona za
^

Ka]icińskił Lesiewicz, Bieniek.

grała bezbłędnie, niedopuszczając do Parpan n Górecki, Nowak, Skrzyń-
strzału napastników Wisły i poważ- ! ignaczak.

niejszego zagrożenia bramce Cra-! , . v

covj. } Wynik tych zawodów jest mespo-

Również Hymczak w bramce miał
dziank ^

ogólnie spodzie-
swój b. dobry dzień i przyezynił się w TM"» ^

wysokiego z,vycięstwa Gar

dużej mierze, że Wisła nie zdobyła na Tymczasem Garbąrma może

wet honorowej bramki. Ciąg na bramkę TM* o szczęściu Nie tylko z tru-

mial nie tylko rwący jak burz. Bobu- ^m uzyskała zwycięstwo, ale bliską
la na skrzydle, ale również obydwaj j Ma. zwłaszcza w Il-e, połowie, po-

bracia Różankowscy p powierzenie kie Jelenia się punktami z Widzewem

nwnictwa ataku Różankowskiema I Garbarnia znowu zawiodła, jedynie

Garbarnia zdobyła już w 2 min. bram

kę przez Góreckiego i wynik 1:0 utrzy-
mał się aż do 17 min. po pauzie, kie-

dy Fornalczyk uzyskał wyrównanie. Po-

przednio sędzia nie uznał 2- bramek dla

Garbarni pierwszą po kornerze zdobył
Nowak wpychając piłkę ręką do siat-

ki, druga była strzelona przez Ignaczaka
ze spalonego. Dopiero w 24 min. lina-

czak uzyskuje 2 bramkę dla Garbarni.

W 10 min. później Widzew ma okazję
do wyrównania, strzał Cichockiego od-

bija się od słupka bramkowego i wra-

ca w pole. Ostatnie minuty mimo wy-

siłków niezwykle ambitnie grającego

i wiary do jakiej byliśmy u AKS-iaków była zbyt wiclta j odskoczyła onaL^ch zwitków jak i w najniższych to

dawniej przyzwyczajeni. do siatki mórkach poświęcają bezinteresowni»

Poza tym wydaje nam się, że zespół W 38-ej min. ręka Szczurka spowo- f
sw

°j
czas

* częstokroć i pieniądze. Rr

chorzowski nie opanował należycie sy- dowala rzut karny, który Pytel bią to zazwyczaj z uszczerbkiem dli

stemu „WM" szczególnie gdy chodzi o
1

strzelił precyzyjnie... w aut.
' i własnego odpoczynku i życia rodzinne* •:

krycie Dzięki temu raz po raz powsta-j Po przerwie gra rozpoczęfa 0 !go-
wały katastrofalne luki , dziur, między biecufąc0i gdyż Juź w ,.ej min. Chole. | , p^^y bes

^

farm

środkowym pomocnikiem
Gdy chodzi e napad, ta

obrońcami,
stosował on

wa przebił się, objechał Szczurka i' tyków, jakich spotyka się niemal w kał

ŁKS PRZEGRYWA Z WARTĄ

W SZCZYPIORNIAKA

przytomnie przerzucił piłkę przez wy dym klubie czy Związku, trudno było

biegającego Skromnego. Z ulokoWa- by uruchomić cały nasz aparat, totei

niem jej w pustej bramce nie miał fakt, ie znajdzie się gdzieś jedna lub

trudu. J druga czarna owca nie uprawnia do ge-

Oczekiwano teraz „zmartwychwsta- nerałizowcatia.

Pfzedmecz. spotkania li- nia" AKS-u. Tymczasem jednak a- Zgadzamy się całkowicie z autorem,

gowego Polonia - ŁKS rozegrano spot tak Legii w 7-ej min. daje okazję £e w wie lu wypadkach istnieją przeró-
żnie o mistrzostwo Ligi, w którym Grzędzielowi do oddania strzału. MTU sty, które należy zwalczać i zrobią to

Warta pokonała ŁKS 4:3 (2:2). Warta gała odbija i Mordarski wykańcza,
wytrzymała spotkanie lepiej kondycyj- j W trzy minuty później Szymański
nie, mając bezwzględną przewagę w' wyzyskuje błąd Mrugały i ustala w^r

polu przez cały okres meczu. 10 minut nik dnia na 4:1.

przed końcem ŁKS uzyskał prowadzę-j AKS ma wprawdzie teraz więcej z

nie 3:2,- jednak dwa celne s?rzały na- gry w polu, ale akcje Legii są zawsze

pastników Warty przesądziły wynik bardziej precyzyjne i niebezpiecz-
Widzewa nie przynoszą zmiany wyniku. | spotkania na ich korzyść. | ae. (TM)

z całą pewnością powołane • do tego

orgaha kontrolne, jednak i on zgodzi
się s nami zapewne, że w ferworze nie-

co przeholował i mimowołi wyrządził

krzywdę" masie uczciwie i solidnie pra-

cującychdziałaczy społecsnych,
którzy czują się słusznie dotknięci te-

go rodzaju generalnym zarzutem.
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©mia WF na Bielanach
Aż cli y śledzić postęp pracy w Akad»

n-.ii W. F . trzeba odwiedzać Bielany to

pewien określony czas. Każda następna

tutaj wizyta przynosi coś nowego. Opu-
szczając mury Akademii wychodzę zaw-

sze pokrzepiony na duchu, stwierdzając
słały i systematyczny rozwój naszej
uczelni w. f .

ki, lustra i składany lin;;. W dalszych
planach Akademii jest budowa wielkiej
hali gimnastycznej, która bedzio cen-

tralnym ośrodkiem szkolenia kadr in-

NASI NAJCIĘ2CYW PODZIEMIU

Podjednąz sal gitnnastycznych.^ znaj-
dują się pokoje dla ćwiczeń w „ciężkiej
atletyce, podnoszeniu ciężarów i Walki

przebudowane. Basen'zimowy gotów bę- przeniesiono się z ciasnego internatu

Studia w Akademii obejmują teorie i „• .
•

. i.-
, , . , wręcz. 1'onucszczenia te, które nowo .

i praktykę. Na'pierwszy dział składają i *
; Aii ••

., . . "",.
. ,. , , ,

J
- scią w Akademii znajduja się w podzie-

sę zakłady naukowe i katedry. Marny I . , , .,
• : n- .iu gmachu, abv -

.zwolennikom
Więc teorię' w. f, pod kierunkiem dr. pfRi.i,..
Cilewicza, nauki społeczne —

gen. Ku-

ezko, zakład fizjologii (dr. Missiuro),
anatomii (dr. Poplcwski), antropologii
i biologii (dr. Mydlarski), higipny (dr.

Łącki), pedagogiki (dr. Uklejska), psy-

chologii (dr. Geblewicz), fizyki i chc-

|nii (dr. Izdebska i dr. Skaliński). -

Oprócż stałego grona profesorów, są

Jeszcze dochodzący m. in.: inż. Kuchar

i iin-ż. BrzucTiowski' (budo-wa urządzeń
sportowych),' ' wizj tatorka Szymańska
(teoria "gimnastyki).

W ZAKŁADZIE FIZJOLOGII

Pod«HM roojpj ostatniej wizyty ha

Bielanach przed, trzema miesiącami, w

zakładzie fizjologii było jeszcze pusta-

wi. Dziś widnieje szereg wspaniałych

aparatów i przyrządów, z których wiele

je^st wynikiem podróży dr. Missiury do

USA, Anglii i Skandynawii. Aparaty
te — to najbardziej nowoczesne zdoby-
cie w-iedzy.

— Zakład fizjologii spełnią podwójną
rolę — opowiada dr. Missiuro, zanim :

rozpoczniemy zwiedzanie jego sanktua-

rium. — Jest to pierwszy zakład fizjolo-
gii p.t'iH:y wydziału lekarskiego Uniwer-

sytetu Warszawskiego, a zarazem stano- !

wi zakład fizjologii Akademii W. F . i

Korzystniejsze jest wyzyskanie w na- !

szych warunkach personelu profesor- ,

skicjęo i aparatów, zamiast dublowanie

ich. Z zakładów naukowych w Akade- j
mii, właśnie fizjologiczny mszył na

większą skalę, a od jesieni będzie cał
:

kowicie uruchomiony. W loku są już
pierwsze prace magisterskie.

— Czynność zakładu fizjologii nie

ogranicza się wyłącznie do zadań U. W .

i Akademii W. F. Będą . tu przeprowa-

dzane również badania nad zagadnie-
niami fizjologii pracy, wydajności, zmę-

ecęnia i treningu. Obejmą one badania

poży.teęzne dla Min. Przemysłu," Opieki
Społecznej'i-Zdrowia . w zakresie racjo-
wafeaeji pracy

1 ' ! tyy&iłkii produkcyj-,
•ego;

ELEKTRYCZNA BIEŻNIA

W innym pokoju zainstalowana bę-
drie wkrótce „bieżna elektryczna". Bie-

gacz zaopatrzony w szereg przyrządów
będzie na niej wykonywał pracę po-

dobnie jak na zwykłej bieżni, a przy-

rządy te będą rejestrowały na poszcze-

gólnych aparatach: zużycie tlenu, zmia-

ny rytmu serca w różnych fazach biegu,
eiśnienie krwi i tp

na montuje się częściowo w Kopenha-
•dfce i w Polsce. Tlo podobnych doświad- nle '

ezeń' będzie 'służył cykloergomierz

Krogha.

Opuszczani zakład fizjologii. Niedaw-

no jeszcze słyszałem tu stuk młotów,

tjziś zakład wyposażony w najbardziej
;nowoczes«e aparaty służy wiedzy.

Z kierownikiem wyszkolenia, mjr.
Sfcwierczyńskim rozpoczynam z kolei

wędrówkę po gmachu, aby spenetrować

postęp w odbudowie urządzeń sporto-

wych.

cizie -na jesiem.
Olbrzymia hala do ćwiczeń zimowych

posiada już nową nawierzchnię. Hala

podzielona jest 'na 3 oddziały: gimna-

styczny, piłki ręcznej i lekkoatletyczny.
W projekcie jest dobudowanie braku-

jącej 'czwartej ściany, która częściowo
będzie oszklona.

Kompleks budynków uzupełniają am-

bulatorium pod kierunkiem naczelnego
, lekarza Akademii, dr. Sidorowicza ; i Iz-

sportu zirpc.mic .swpbodn-cięzszego
uprawiaj;ie ćwiczeń, I)- .: narażr-iiia cało-

ści gmachu na wstrf.ssy wynikłe
f

z rzu-

tów ciężarami.'' ' "''

Wszystkie sale wykładowej? już od-

l>iidoiVit«e..i'-iw. lwęifs^ośfi iftOjystiłśowaap
do iiżj^ku-,' a więc 3 mmój-jze

1 '! .aula ńa

około 400 osób; gilzie "'brn^j^szcze ła-

wek| Odbudowane są rówrtifcżlfwszys tkie

sale przeznaczone na świetlice' i czytel-
nie. Wyposażenie'czytelni do szło do

50% stanu przedwojennego -i. wynosi
3.000 tomów.

W trakcie odbudowy jest duże .boisko

z bieżnią o obwodzie 500 -ni. Boisko re-

prezentacyjne z bieżnią -100 w., które

ha. Chorych, która świeci pustkami.

JAK ROZPOCZĘTO PRACE

PO WOJNIE?..

Studia w Akademii rozpoczęły się
w grudniu 194-6 r. Pro gram póitora.-oez-

ny przestudiowano . w ciągu jednego
roku, gdyż było duże zapotrzebowanie
na instruktorów- w. f . Ci spośród 100

uczestników, którzy posiadają cenzus

•wrócą w najbliższym roku szkolnym
na drugi rok studiów, p-o odbyciu prak-
tyki w terenie. W pierwszym roku uru-

chomienia Akademii, w tem-pic iscic

amerykańskim odbudowano^ sale gim-
nastyczne i doprowadzono do stano

>łuży obecnie jako treningowe, będzie
:

używalności boisko. Z końcem roku

Studenci Akademii W. F. z zapałem

uprciuiojo gimnastykę.

- /%

żeńskiego do internatu w głównym
gmachu Akademii. W tym czasie od-

bywał się tu również roczny kurs "ofi-

cerski dla instruktorów w. f.

W roku akadęmickim 1947/48» po-

większyła się kadra fachowa, a zakłady
naukowe rozbudowano i zaopatrzono

częściowo w potrzebne pomeoe.

W roku akidemickim . 1943/19 prze-

widziany jest już normalny tok stu-

diów, który obcjir.ic -3 rorzniki: I będs
etan(wwili nowi studenci w liczbie 90

mężczyzn i W. kobiet, II obejmie -10

mężczyzn z r. akad. 1946/47'A 1947/48
oraz 40 kobiet, a na III będą. uczęsz-

czali ei studenci w liczbie- 40, którzy
nie ukońćzyli itudiów przed wojną.

NOWY TYP INSTRUKTORA

Opuszczając Akademię mam głęboko
w pamięci słowa jej rektora, płk. Gór-

nego, który powiedział mi na pożegna-
nie:

- Akademia W. F. ma',, wychować,
nowy typ instruktora. . Obniżenie na-

szych sił żywotnych z powodn wojny
i chorób społecznych jest olbrzymie.
Zmniejsz}!}- one ha^zę. wartość biolo-

giczną. Absolwent Akademii ma tu

otrzymać taki zasób wiedzy, który po-

zwoli mu kształcić typ no- so Polata

i wychowywać nowe pokolenie zdolne

dc twórc/.ej pracy. Wychowawca fizycz-
ny mus? reprezentować wysoki poziom
kultury, nadto musi on być wyrobiony
społecznie. Bowiem nic lĘpże być mo-

W} o powszechności wychowania fizycz-
nego bez oparcia o nrftve prądy społecz-
ne. Absolwent Akademii musi UKiilo

mieć głębokie poczucie ideowe, bez

którego nigdy nie ' byłby instruktorem

w zrozumieniu zsdai*i Akade.nii.

v Z. Weiss 1--'

W razief niepogody ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w hali.

B

« BŚOLL TO Rl UAl otrsvnud ustępu-'^ J 1STA kandydatów do nowego- Z*

ii jący Żttrżąd W OZB 'jednogłośnie, i MJ rządu została złożona przez Klw'

ale skarbnik WÓ£B dopiero po itslrij. by, a nie, jak zwykle bywa, przez ust&

walce zwy ciężył nieznacznie na punkty, pujący Zarząd,
przedslauyićirja 'Koni. Rac.

A!SZ Leszek był rtfilczącym dele-

gatem PŻB. ,.

CZflÓRPRZYSllEłlZE w głosowa-
• niu zorganizowały kluby: Gwar-

dia, Legia, Polonia i Skra.

BANOW.SKA Barbara — sekretarka

& OZB była jedyną przedstawiciel-

ką płci. pięknej na tym zebraniu.

EFEKTOWNIE
• wypadło płomienne

przemówienie tticcprezcsa Kurzyń-

skiego w odpowiedzi na stawlaze za-

j rzuty.

jn INANSOWO zakończył
' ft OZB

M

ŚWIATOWY KONGRES

SZCZ YPIORjN ISTÓW

W Paryżu odbył się światowy kon-

gres Związku Szczypiorniaka, który za

twierdził jako nowych czloiiików Rumu

nię, Czechosłowację, Węgry, Belgię,

Luksemburg, Irlandię, Austrię, Portu-

jalię i Hiszpanię.

Obecnie więc Śwjatpwy v Związek

Szczypiorniaka liczy łącznie 17 państw.

ŁADNE dyplomy otrzymali z rąk.
Prezesa WOZB — przed£tmviciele

f

klubów za zwyciestjva zespołowe i in*Ę

dywidualne: Rudomiak. Grochóio (ob.
Gwirdia), SKS, Budowlani, Pplonia,

Legia, Skra, Sparta, Sierakowiańkn,' Źy-
rardoivianka, a naioel Bzura (za ostat-

nie misirzostico Młodzików).

ROZOWSKl Hieronim objął-słano*
rotcisko skarbnika w nowym Z»- •

rządzie WOZB.

Skarbnik więc pod twirłędcm tvzro-

j stu i wagi pozostał u-Wej samej kite-

! gorii (ivaga piórkowa — wzrost 158 cm

.. , , . BT OWAKOWSKI Henryk nie prze-
i Słcoj rok sprawozdawczym zyskiem w ,,

j iffi szeul przy uzgadnianiu kandydatur
i do Zarządu przez Komisję Matkę, mimo

tri v. K. F. ma swych rękach (jak do- zmieszenia jego kandydatury przez me-'

5LST» wiedzieliśmy się na zebraniu) me- które kluby.
moriuł WOZB wyprawie budowy hali j POZYCJI poza tym przy wszystkich

sportowej w Warszawie. Ęj innych spraioach nie było.

H ALA Sportowa, której brak jest w TJ REZESEM WOZB po raz 3 wybra-
Warszawie uniemożliwiła bokser- A ny został Prendowski Mieczysław,

słcim sekcjom wykazanie odpowiedniej po raz 3-ci- również wybrani zostali

żywotności przez co Okręg ma stosun-' przewodniczący trzech wydziałów: Ple-

kawo ihalą ilość głosów na W. Zgr. wieki, Bartosiewicz i Piasecki, a kpt.
PZB. | Neuding po raz 4-ty.

JMPR^Y, większego kalibru . może. z

/ braku hali orgunizowqc WO-ZB je-

alitPpit, • "'deszcze'*'—'niśbćzpieczcń-

siwem..

482.000 zł.

DO historii, jako przykład koreap-on-
dencyjnych zawodów, przejdą wal-

ki o mistrzostwo Pol.-ki w drużyno-
wym dziesaęći oboju ldkkoaile-lycanym,

rozegrane na. boisku Agrykoli w stoli-

cy. Nawet sę dii o wie, których wyzna-

Bieżnia ele&tryczi <-'20n0 dfl P^wadzema imprezy, dowie-

dzą s.ię o jej wynikach korespo-ndencyj-

Brawo sędziowie, hranv"0 zarząd WO

ZLA, których przedstawicieli mogliśmy
na boissku policzyć na palcach jednej
ręki. Przy takim zapale do pracy przy-

szłość lekkoatletyki w s-to liry zapowia-
da się imponująco.

Zupełnie inaczej na i imprezę zapu-

Irywali t.ię zawodnicy. Nie zniechęci-

ły ich wiatr i zainno, aini kałuże wody
na bieżna stadionu W. P. Przenieśli

sprzęt na Agrykolę i zawody doprowa-
' Dwie sale gimnastyczne są już zupeł- ! dzono do końca. Syrena osiągnęła

nie odbudowane, jedna jest na ukoń- ; 1922'J pkt., co jesł w tej chwili najlcp-.
czeniu. W trakeic budowy jest sala gim- '

*zym wynikiem w Polsce,
nastyozna dla kobiet. Jedna z sal gim- Największą niesipodzaarilkę sprawił

jaaatycznych będzie wkrótce przystoso. Gierutto, zwyciężając w oszczepie
v

ana do boksuj będą tam gruszki, wor.
' Gburezyka z niezłym wynikiem. P«se-

C*
»

/•Mm
i

Łrt
^ 'm i

At

stałe rezultaty Gierutty świiadczą-ó je-
go nadzwyczajnej

1
kondycji. Nie było

weale widać wysiłku przy b&iąganiu wy

niików, które mogą złożyć się w dzic-

tięcioboju' na 6700 — 6800 pkt-
Z młodzieży najlepiej spisał się Mań-

kowaiii, który stoczył b. ciekawą wal-

kę ze Stanijszesvaiciin na 1500 m. Gdy-
by n-ic wiatr wynika łyłiy «^najmniej
5 bek. lep&ze. Nie należy zapominać
też • o juniorze Dobraezyńikim, który
przebiegł 1500 m w 4:24,2.

Wielkie możliwości ma Starościński,
zwycięzca >koku w dal. Jesł dość szyb-
ki i nieopanowany stylowo.

Ze starej gwardii wymienić trzeba

Moiońe/ykit, po którym widać, że a-

wziął się jeilnafc nu pokonanie 4 ni.

Stanisaewski był na swym norinalnjin
pow ojennym pozi-oinie, renesans prze-

żywa Łopuszyński.

WYNIK TECHNICZNE
IM m: 1) Łoibuszyńslci 11,5; i Starościń-

ski 11,5; J) Bukowski 11,S (wszyscy Syre-
na).

4CC m: 1) Kautman £4,2; 7) Mirowski 54,6
(obaj Syr.); 3) Feryniec 5A,0. — •-

1.S0I in: 1) Staniszewski (Syr.) 4:17,3;
2) Mańkowski (AWF) 4:18,2; S) Feryniec
4:23,0.

110 m pl.: 1) Gierutto 16,4; 2) Kołacz

18,8; 3) Zwoliński 19,6. (wszyscy Syr.).
Kula: 1) Gierutto 14,23; 2) Habrat 12;08;

3) Kołacz 11,38 (wszyscy Syr.).
Dysk: 1) Gierutto 41,29; 2) Kołacz 36,36;

3) Kowaijki (Legia) 35,25.
Oszczop: 1) Gierutto 55,56; 2) Gburczyk

54,64 (Syr.); 3) Abramowicz (Skra) '45,44.
Wzwyi: 1) Zwoliński 180; 2) Gierutto

175; 3) Łopuszyński 144 (wszyscy Syr.).
W dal: 1) Starościński 64.8; 2) Gierutto

6,13 (Syr.). ,.

Tyczka: 1) Morończyk 370; 2) i 3 Gię-
rutto i Łopuszyński ?03.

23⁄4 ADOMIAK był w ciągu rolću -?pra-
X %.wo:daiocz.cgo, najżywotnip^zym i

j najsilniejszym' klubem WÓŻB-, uzyskur
'

jąc:
'

- 'i

!
U Mistrzostwo drużynowe Okręgu,

2) Pierwsze miejsce' zespołowo w

! indywidualnych mistrzostwach Warsza-

wy,

3) Naju>iększą ilość głosów tc okrę-gu-

J
EDNAK minw braku hałi reprezen- j
'

tacja Warszawy, 'zestawiana, przez

kpt. zw. Lisowskiego rozegrała 9 spot- j
kań z innymi okręgami, . zwyciężając }

6-ciokrotnie, remisując 2 razy i przegry- .

wając- 1 raz, zdobywając prócz tego Q IERADZAN z Radomiaka najczę-
i »3 ściej bronił barw Stolicy (pięao-

w , i krotnie) i uzyskał największą ilość

KOMISJĘ/ Matką stanowili przedsta- punfct ^w f-j

wiciełe klubów: Budowlani, Gwar-i
' YCZYSSKI w Budowlanych

'

byt
pierwszym, z pośród poicojennych

Błękitną Wstęgę Bałtyku.

EMISJĘ Matkę stano

wiciełe klubów: Budowlani, Gwar- j

dia, Legia, Polonia, Skra, SKS i Rado-, tfP

miak z przeteódniczoeytn W. Zgr. r-
'

| czele, ale z głosem tylko doradczym.

A

**t Mgm

Ostatnie rekordy światowe vi biegach
na 15 mil. ang. i 25 km usta-now ionc

przez tli c lane na wysuwają go na czo-

łowego kandydata w najciężrzyin i naj-
bardziej męczącym biegu na dystansie
42.195 nletrów (maraton).

Mikko Hietańen (w tłumaczeniu pol-
skim: Michał Pias&owy) ufedził się 22

września 1911 roku w wieśniaczej cha*

eie w okolicy Wyborga. W domu było
i eh 7-mioro dzieci i życie układało się
dla przyszłego mistrza b. ciężko.
-Gdy podrósł —• pracował jako .ro-bot-

nik rolny, później leśny i wreszcie ju-
ko robotnik w fabryce papieru.

Od młodości zuiditeresowania swe

Hretaoen kierował na bieg • i narciar-
stwo. Sukcesy uzyskiwał początkowo

We czwartek LOZPN przeprowadził spar- j
^

nardarst,vi rcpre?,in.
'ringowe spotkanie reprezentacn okręgu ; ,. . .. , i'•, -

z Garbarnią (był to wiaićiwie mecz .

tu J^ c 2-krotme okręg Wyborni bez
dw6ch teamów), celem wyłonienia «aj-1 większych jednak aokeesów. '

lepszej jotflęnaEtlci na mlsdzyokrągows ( Powaiaiic do uprawiania bisgów za-

zawody z Łodzią i ^omiem Gra ' młała : fcfaj ń W. roku jut rok nóżniej

wybitnie treningowy charaktór i prowa- •
r ', ,..

dzona była ospale, nie brakowało jadnak ,

zdnb ?ł mistrzostwo Fmlandu w mara-

ciekawyeh jytuacyj podbramkowych. Zwy-. tonie 2 godz. 42 min.
ciążyła reprezentacja 7:2 (6:0). j Rok m6 je(t d,g Hietanena rokiem

'rp»u wielkich sukcesów :
. rekord

mi.-4rzo-

Lublin
cementuje
reprezentacją

Najlepszą formą z reprezentantów wy-

kazał . grający do przerwy na prawej
pomocy Paprota, Ziółek i Wesołowski w \ świata na 25 km., powtórne
jlaku.

Inowacjo było wprowadzenie angiel-
skiego systemu se.dziowania przez trzech

sędziów. K . Wilgusiak — sędzia główny
oraz Cz. Pączalski i Sokolow wywiązali
sis z zadania, na ogól zadawalająco.

^gEM^^^^ Po meczu kapitan związkowy ustalił re-

•" prezentacją:
bramka — Skraiński (lubi), rez. Ko-

chański (ZiK Chełm), .obrona — Paprota,
K

* f ^m^ Kowalski, pomee Gąslckl, Cielliń-kl,
» S V * S?T»'. Rudnicki (wszyscy LubliniankS), atak —

r r^m Ziółek (Lub!.), Wcsiński (ZZK Chełm),
* Rdzyła (Lubi ), Wesołowski (ZZK Sygnał),

- - - •» -
"

— ^TM8
*

1
, Reżek (Lubi.). P.ezerwe stanowią; Mako-

1'odcsas przerwy żonglerka pałeczką sztafetą uprzyjemnia czas koksom- j lagwa i Syczuk IZZK Chełmy

.-'Iwo Finlandii w biegu maratońskim

2 godz. 31,30,® mistrzostwo Europy w

maratMiie w Oslo w 2 godz.' 24,50
i zwycięstwo w maratonie w Koszy-
cach (Czechosłowacja) w 2.32 . Trzema

tak wielkimi sukcesami w jednym ro-

ku ńią wykazuje się żaden biegacz. •

W 1947 roku na początku sezonu, w

Bóztońskuń biego maratońskim w Aiiie-

r}<ee zajmuje wprawdzie dopiero 2-gie
miejsce, ale wkrótce potem zdobywa
mistrzostwo Ameryki w biegu na 20

km. i l-sż4 miejsce w maratonie po-

między reprezentacjami Szwecji i po-

zostałych krajów północy.

1948 rok — rok olimpijski — ro*po-

czął Hielanen b. dobrze, gdyż dworna

nówymi rekordami świata. • Czy formę
swą utrzyma do lipca — Eobaczyrjy?

Hielanen jest feaoreenem natur}". Ser-

ce jego w spokoju wykonuje według
—: Lauri Pihkala — zaleśdwie 32 ude-

rzenia na minutę,, a przy forsownym
wysiłku -58 .(!).

Wzrost Tlietane-na 168 cm., waga

57 kg.

zateodników Warszawy, reprezentantem

Polski na zawodach z Węgrami.

TT WIEŃCZENIEM zasług położonych
\J dła sportu bokserskiego w Warsza-

wie było odznaczenie przez W. Z. hono-

rową odznalcą WOZB bokserów: Koła-

cza, Kupca i Łukasieicicza, oraz dzia-

łaczy: Prendowslciego, Kurzyńskiego,
Plewickiego i Sztobryna.

WELT Roman, przedwojenny zna-

ny działacz bokserski prowadził
sprężyście obrady, jako przewodniczący
Zebrania.

M. C. A . udzieliła siccj sali od-

czytowej- na Walne Zgromadze-
nie yozB.

ALEWSKI — trenerLegii był
pierwszym, który „przyniósł" z

boiska przed zakończeniem Zebrania

uyriil; ilerbYnr piłkarskich — Legia —

Polonia 1:0.

Ynie
Z

Nowy Zaiząd Częstochowskiego Pod-
okrĘgU, Lekkoatletycznego powołany zo-

stał., w składzie: .prszss
— Eylśki, wice-

prezes! — ślusarski i- M. . .Hoffman, sekre-
tarz — Kucharski; skarbnik — Gjadysz,
kronikarz —

' Sżmeksl }t'„. gospodarz —

Roguśki, kapritari związkowy — Szor, kier.

wydz.
;

sędziowskiego — Szmekel sr.r. re-

ferenci młodzieżowi — prof. Lewandow-
ski i. prof. Strzelecka, członkowie zarzą-
du — kpt. Stopień i insp. Dziwiński.

Jędrzejewski • (Victoria) prowadzi na-

dali'w tabeli strzelców częstochowskiej
A kiasy — zdobył — 17 "bramek; za nim

Ślęzak ~(ST:ra) ' i • Halkiewicz (Legion) po

11 tyraęnek itd. '

Ko-lós CKS-u , Myga zawieszony .został

przez
"' kiprownictwo ' sekcji pifliciarskiej

na przeciąg jednego miesiąca' za niesu-

bordyńację i i skłonność do kieliszka..

. C.^stochowa •. otrzymała od prezesa
RZPE Nowaka' 'propozycję' urządisnia

:

;priy
końcu ' lala międzyharedowego turnieju
szczypiorniaka pań. przy udziale mistrzów

Szwecji, Czechosłowacji I Polski oraz

reprezentacji Polski.
W mistrzostwach szczypiorniaka pro-

wadzi nadal bez porażki Legion, który

pokonał ostatnio swego najgroźniejszego
przeciwnika — CKS 3:2.

Victorig ma trudność ?.e zmontowa-

niem drużyny do Wyścibu Kolarskiego
Dookoła Polski, gdyż poza Łazarczykism
reszta jej zawodników jest młoda i mało
doświadczona na szosach.
^

Dawny Milicyjny KS . i Częstoehówka
połączyły się w jedno zrzeszenie pod
nazwą Gwardia; na czele zarządu" stanął
jako prezes komendant MO por. Nowa-
cki.
^. Międzymiastowe spolkanie milicjantów
Piotrków — Częstochowa przyniosło; tej
ostatniej zwycięstwo ' 2:0 (1:0), bramki
clrzelili Lach' i Mucha.

^Jj. Międzyszkolny Klub Sportowy Legion
postanowił sfuzjować się -zo. Skrą w .wy-

padku zdobycia przez tę ostatnia mistrzo-
stwa A kiasy.

BEKOBp ; ŚWIATA. W CHOD?IE
cher« jest o 5,8 sek. Iqps:;y od poprzed-
niego rekordu należącego do Anglika
Pope.

Nowy rekord iwiata w chodzie na 5 mil.
(8.045 km) ustanowi! w Londynie Anglik
Churcher, w czasie 35:43,4 min. Czas Chur-
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pierwszych zmian
Ogłaszając listę najlepszych wyni-

ków osiągniętych przez nasze lekkoa-

tictki na przestrzeni la! 20-tu stanie

się ona bodźcem dla czołowych zawo-

dniczek, które winny dążyć do dorów-

nania najlepszym 2 najlepszych,
Drzewiecka po pokonaniu w Gdań-

ska wicemistrzyni olimpijskiej Waj-

sówny oraz Mltani która po ciężkiej
walce z Czeszką Łomską uzyskała IZ5

w biegu 80 m przez piotki, pierwsze

dokonały w tym roku zmian w tabeli

!0-ciu najlepszych wyników. Oby było j

ich więcej w przededniu zbliżających !

aię Igrzysk Olimpijskich. j
Bo trzeba pamiętać, że poziom świa!

towej lekkoatletyki kobiecej w porów-
naniu z poziomem męskiej nie jest wy-

soki i łatwiej też tu sięgnąć po laury.
Nasi lekkoatleci np. na ostatnich mi-

strzostwach Europy w Oslo w 1946 ro-

ku nie odegrali żadnej roli, natomiast

reprezentantki zajęły kilka miejsc pun

ktowanych (Wajsówna w dysku i kuli,
Dobrzańska w dysku i Kwaśniewska

w oszczepie), choć pracowały w tych
samych warunkach. Od Oslo wyniki
kobiece na świecie poprawiły się zna-

cznie, Polki stanęły jednak w miejscu

Dobty trener i sum enna praca zawod-

niczek mogłyby jednak jeszcze do cza-

su Olimpiady podnieść poziom szczy-

towych wyników i panie nasze mogły-

by odegrać pewną rolę w walce z czo

łowymi lekkoatletkami świata.

lii tesrtów

«00 METRÓW
2:18,4 Waiasiewtcs

2:29,0 tsbekówna

2:23,6 iwlderskfr

3:24,4 Kewaefta

1:27,0 Kllssówna

2:28,1 IwczokiwnB

2:28,2 Siausówne

2:21,S Harntitolnfrwn»

2:2»,0 Nowacka

1:50,9 Kała£ev.'a
{Orłowska)

88MPt.

'.2,2 Wałosiamies
12.4 Sihsbić:!!»
13.5 Frelwaidówne

rok

5-.S WelaslewtM S3

7,« BreuaróeM 32

tć Milan

7,7 Mederówna M

7,8 Slkorzanka »
Ootliobiwna 84
Pr6it»aldó«ne 54
• atiukówna 55

Rsiątklewlcs SS
•ałaiewa W

1M METRÓW

!,ł Walaslewlcs 87
:9.4 Breuerówna 58
1S.6 Ka!u£owa 58

1 %6Hantoufiówne 32
Frelwaidówna 5«

1J.7 Huianicka 57

Ksiąikiewica M

Hejducka 17
^•łomesewska 47

11,t Sehablńska !9
Gawior.cka 57
KanktewEka I»
Modsróv;n« 47

2C8 METRćr.

25,« Walcsiewics SB

24.1 Kelułowa 37

24,1 Konkiewska K

26,4 Mantenflówne 51

2«, 8 Breuerówna 23
Gowrońska 33
Moderówna V

37,2 Blcnxie«rska 46

27,3 Gnlłkówna SI

27,4 Staruszktewicz 17

gra w Sic200lii!©
W czwartek, 10 bm. rozpoczyna się

w Szczecinie turniej tenisowy o mi-

strzostwo Polski w konkurencji krajo-

wej Startuje w singlu panów 32 gra

czy w singlu pań 16. Y^śród męż-

czyzn rozstawieni zostali według na- ]

stępującej kolejności: \

Skonecki, Kończak, Niestrój, Olej- '

n szyn, Bratek, Bełdowski, Piątek, j
Chytrowski. |

Wśród pań rozstawiono:

Rudowską, Popławską, Jaśkowia- :

kównę i Kam !
ńską. 1

J. Jędrzejowska gra tylko W grach

podwójnych. W turnieju tym starto-
1

wać będzie jeszcze raz Józef Hebda,
1

lecz gTać bidzie tylko w deblu 1 mik«

dcie zapewne z J. Jędrzejowską.

Mlfan
Felsba
Romanowska
Peshćwnit
OrzetówriS
Hofmanówna
*?!śnlawsks
(Pnttiers)

W 3«'.
Wałaslowlcz
Nov/zkow»
(SiamczewskaJ
Czarnoeka

B,26 Woneiówna
5.23 Brouerćwna

Hodarćrana

Synowska
Slkonanke
Ka»!:-sfea
l«<;utfco

Gębo'isówne

• 13,?
15,S
U,4
iw

6,52

8,52

5,25
5,19
£,18
5=15

5,1:

dci penad S m.

WZWYŻ

4t li, 52 Kwaśniewska U

M 11,4« tosslnńwna !s

IB (Ssm uklerowa)
47 DTK
n «,22 Wajsówna K
JS 40,11 Cejzlkowa 19
SS 39,<2 Konopacka 2fi

88,98 Wa!asie«!ez 3t

«8,51 Dobrzańska "47

y« »,32 Drsewiecka 48

59 38,18 Gackewska 3759
S6,7E Gtaiawska 58

17 14,15 Kryżanka St

3S 54,24 Bersonówna S1

28 OSZCZEP

«7 44,(3 Kv;a£niewska H

St 49,88 Czarnecka 37

S1 17.2$ Flakoivlct »

?s 38,96 Stachowicz «7

46 18,94 Wa'asIowlcs 38

48 58,W Calearkówna 39

dafęd w ska- 37,t2 Ssendzielorz <7dafęd w ska-
36,99 „Lonke" 23

56,21 Cejzlkawa n

56,1« Sinerariike <7
15B,5 Kratoy.-ska 2»

15f,5 Wiśniewska 5$
IPennsrsJ

• 149 V/a'as!ovłies 33
148 Wajsćwna SS
146 Onzłówna 33
146 Mitan «7
14S ?3row5ka 11

Fker^ndńwna 31

Monteyfówna 31

Bytomr!:a 32
7 1936 r. w hail *?ajs4w-»

1S,5l ftekovjlcz 31

12,66 Cejslkowe 33

12,24 Welsewna 38

12,02 Jasieńska SS

11,37 SUrzypnlkówns 38

11,75 Krno^erówna 33

11,63 Breęju'er.ka 39

11,83 Cle£!o«rlcx 47

O jerfen miś §raMEl&l

Zapaśnicy na 4-ym miejscu
PRZEPROWADZONE w zagrzebiu mi- 3) Grv5 (Poi.), 4; KiSz (3ucjj

strzostwa w zapaćnictwle w ramach Młeięikai D Tarany (W), 2) Hampł
turnieju Balkańsko-irodkówoeuropejsklego j (CSR), 3) J1 "»^*"*' Eft

zakończyły się pełnym sukcesem zapa- Clęita: 1) Bobls <V£g.y).
«nielwa węgierskiego, mającego wielkie | (Czechosłowacja), 3) MarlnoH (Bułg.J 4»

tradycje.
Kokos !R,jm »'

Wtjgrzy zdobyli 7 indywidualnych tytu-j Klasyfikacja drutyr.ewa: 1) Węgry —

łów mistrzowskich I zajali pierwsze miej-j j, pkt., 2j Czechosłowacja — 1» pkt., 3)
sce w klasyfikacji drużynowej. ; Jugosławia — 16 pkt., 4) Jotska — 4 pkt»

Polska znalazła sl» dopiero na czwer- j 5J Rumunia - 4 pkt., i » 7 Triest I RH-

tym miejscu, wyprzedzając Rumunię, wól-! garla 5 pkt., 8) Albania 0 pw.

ne miasto Triest, Bułgarią i Albanię. Ca-: . .

tym naszym dorobkiem były dws trzecie ® » * •

Mekord świnia
nts 200 m.

w czasle 23,2 sek*

miejsca zdobyte przez Gryfa I Tofcolę,
który w ostatnim dniu przegrał z Węgrem
Banss. '

Klasyfikacja Indywidualna w poszczegól-
nych kategoriach przedstawia się nastę-
pująco:

Kusza: 1) Silacsl (Węgry), 2) Schneeber-

(ger (Jug.}, 3) Pantosar (CSH), 4) Tarsju
(Rumunia).

Kogucia: 1)Lence (W), 2) Mogiiiie"* (Jug.),
3) Toboła (Pol.), 4) Rlrnar (CSR).

Piórkowa: 1) Toto (W), 2) Stehiik (CS),
3) Gion (Jug.), 4) Ruan {Triest).

Doskonały sprinter B Panamy murtjn

Lloyd la Beacli ustancy/ii nowy refcorf

świata w biegu ca 208 m wynikiem 2§,1
itk. Poprzedni rekord należał 4» Owm

se (USA) i wynosi! 20,3 sek.

La Beach wyrównał niedawno rekorj
lekka: 1) Tuhi (CS?.), 2> Forenź <W>. ,35 j ^iata na 100 TM osiagajęc czas \

Makus (Jug.), 4) Tsanoff (Bulg.) i ., , ,

"
-

.

«
^

j-' Oficjalny rekord na tym dystansie na»

PółSrcdnlo: 1) Siłaczy (W), 2) Czuzdi .

J '

(Jug ), 3) Nahmlas (Tr.J, 4) 8air (Rum.} .;
lez

y
«radnia: 1) Nemet (W), 2) Splitek (CSP.), visa.

do Amerykanów Owensa i Dar

rtii szi
ilch d^Iadsinaclt

Emilii Plater i gm. Kościuszki Czełu

je zresztą właśnie mecz między sobą.
W mistrzostwach koszykówki roz-

poczną się we wtorek finały. W

le znalazły się oba zespoły gimn. Ba*

: torego, oba zespoły gm. ReyiaMt

4rafyM'

ęiy rozpoisiiiie s

Ubiegły tydzień miał przynieść fina! generalny sukces uczennicom gimn.

ły w piłce nożnej i koszykówce oraz, Scmpołowskiej. Wyniki zawodów: G.

zawody lekko- atletyczne młodzieży' Scmpołowskiej —

g. Emilii Plater z

średnich szkół wa-szawsk ch Nieste- i Zalesia 33:15, G. Kościuszki —

g. Li -

ty deszcze zmusiły organizatorów do, sa Kuli 23:16, g. Knpicc!:ie I —

g. Ku

przełożenia zawodov; na przyszły ty- [ p-cckie II 22:20.

dzień. W poniedziałek nastąpi za-j
; Państw. L:c. Komunik.

kończenie mistrzostw w siatkówce I P ° {ei swii
«potkały się leaderki O- pierwsza gm. Kołłątaja.

Pierwsze gry przyniosły!
bu

półfinałów, przyczem g. Sempo-; w Jordance rozegrano dalsze grf.

łowskiej pokonało zdecydowanie g. Gm. Kupieckie po ciężkiej walec pa*

i Kościuszki 24:11, wysuwając się tym konało zespół gm. Krawieckiego <4

, samym na czoło tabeli Zeszłoroczne {5..0), prayczem bramki zdobyły dł*

j mistrzynie z Zalesia pokonały gimn. Kup. Persznlakówna 5, Dziaćkiewie*

Lisa Kuli 23:15, Zdopingowane po- s
_ 2, dla Krak.: Blenianówsa 3, Mx>

j rażką uczennice g. Kościuszki wyłado • Btek 1. Pierwszy zsspół gm. Hołfma-

^ffAWIt W
* ły *

WÓi £BieW Ba koleżankacil z
• nowej pokonał gm. z Brwinowa 73

"jtWW w ! 2®. Kupieckiego I, wygrywając 27:15,; f4:1)i a drugi zespól gimn. z Mirków»

żeńskiej.

AŁO znane u nas przed woińą k/Żywca VII Krajowe Zawody Szy-
r i górskie szybowisko Żar, dało o, bowcowe Celem zawodów ma być

sobie znać w tym sezonie szeregiem j sprawdzenie poziomu wyszkolenia pi-

wyczynów, o czym pisaliśmy już w je- • lotów polskich oraz porównanie jako-

dnym z poprzednich numerów „Prze- ! ści polsk ego sprzętu szybowcowego
glądu ^portowego". Na marginesie. Zawody będą zarazem próbą ustano-

tych wyczynów uwidacznia się corsż

bardziej rcla Żaru, jako czołowego

polskiego szybowiska, które kwalifi-

kuje się do rzędu szybowisk wysoko-

wyczynowych klasy europejskiej. O -

3ia.gnięte przez naszych szybowników
u progu sezonu wytyki tym bardziej

zasługują ca specjalną uwagę 2e

względu na trudne dotychczas warun-

ki pracy.

Czerwiec jest dla polskiego sportu

szybowcowego m
:

es'ącem o zasadni-

czym znaczeniu. W dniach od 8 do

18-tego czerwca odbędą się na £arze

15 maja. Leżę w szpitalu. Grunt, ie się
1

przyszedł do mnie, rnby ot tak sobie.

tym razem nie zabiłem. Złamana noga

aig zrośnie. Trochę szkoda mi motoru,

który rozbiłem te kaicałki. Ale to do-

brze — nie będę mial pokusy. Przysię-
gam sobie, że już nigdy iv życiu, ute to

nigdy, ttie usiądę na motocykl. Prze-

idei jazda na motorze ta szaleństwo.

Jak wychodził, powiedział, że u; Gdyni
ma pięknego Royala. Nowiutki. Jaszcza

w skrzyni. Cena. Śmiesznie niska. STy-
rzuciłem go i mieszkania.

15 lipca. Kupiłem tego „Royala" od

Mietka. Motor rzeczywiście doskonały.
Dzwoniła Lala, pytała lię jak tdrowie.

1 czerwca. Czuję się podle. W nodze Mam do niej pretensje, ie namówiła

wienśa nowyah krajowych rekordów

szybowcowych. Zapowiedzieli rów-

nież swój udriał najlepsi szybownicy
bratnie) Czechosłowacji Będzie to

równocześnie eliminacja na Między-
narodowe Zawody Szybowcowe, któ-

re odbędą się w lipcu w Szwajcarii.
Dc zawodów dopuszczeni zostaną pi-
loci 'w liczbie 22, posiadający przycai

mniej kat ..C" oraz licencję sporto-

wa. FAI< (Międzynarodowa Federacja
Lotn

:

cza)

Poszczególne konkurencje zawodów

będą trudne. Zadanie pierwsze obej-

muje próbę Wysokości i regularności.
Zawodnik będzie się starał uzyskać
iak największą wysokość, a o ustalo-

nej godzinie przeleci na wysokości
50 m ponad szczytem, nad specjalnie

wyłożonym znakiem; następnie będzie
latał w dowolnym rejonie, a po 40 mi

nutach przeleci ponownie nad szczy-

tem. Nalotów takich będzie musiał

i wykonać każdy zawodnik cztery.

Drugie zadanie, to lot okrężny na

trasie około 50 km. Lot rozpocznie
' się po przejściu szybowca na wyso-

kość 50 m nad szczytem. Pilot vr cza*

-

owcy z gm. Kościuszki nie zrezy-

gnowali jeszcze z tytułu. (Z. OJ.

,
•

, . , .;,
a

zagrożone w swoim tytule Zaiesian-; 2:l (1:0). W mistrzostwach prowadzi
r^ kon j;VLn: fP " e eC1 POnad k1 'j rozprawiły się z Kupiecką E 24:13 • drużyna gm. Kupieckiego,
soma punktamt kontrolnymi. Z..pdł g«n Kupieckiego ! pokonał z| „G^ździem" międzys^olnego

Zadame bzecte obejmie ponowne ko!ci gm Lisa Ku!i 33:20, wreszcie zonu spcrtowego beLe wielka rewi.

próbę wysokości, połączoną z wysc | druiyna Stołowskiej odniosła trze-
!

lckko-atIetyczna z udziałem 15 ie£-
2b

.

crOWym na TaSie 2 >)10km ';l « kolei w t»n dniu zwycięstwo,;skfch, ,t5 męskich st

W zEdąn^ erw^ym-zawcdn.cy PO ; „y^jtf z Kupicitą U męsk3cfc halnych '

^tarć.e wykonam przelot foc^ ak dop,ero po osUej
^

w^^
^^ ^

do j
do określonego punktu odległego o| ds.;ałek „

^

s6.ej ostataie ro2^ |o iiTechn:cum.. cŁe<

40 km. wracaią z_powrc.cn, na żar |jgrywk, Faworytkami są uczennice' pitkar2eXX Marianów z Bielan i han

dążą do uzyskania ,ak nałw.ększe); gima> Sempołowskiej - ale mistrzo- i

wysokości stwo mogą jeszcze zdobyć zespoły g

Piąte zadanie będzie polegało na

uzyskaniu jak największej wysokości,
szóste jak najdłuższego przelotu.

Za przelot zgłoszony i wykonany

jako docelowy (wg. regulaminu FAx) i

dolicza się 25 proc punktów Za każ-

dy rekord krajowy zawodnik otrzyma

dodatkowo 50 punktów, za międzyna-

rodowy 100 punktów. Za najlepsze

wyniki W ostatecznej punktacji prze-

widziane są nagrody honerowe, po-

nadto wszyscy zawodnicy otrzymają

plakiety pamiątkowe. !

Zawody organizowane są przez j
Aeroklub Rzeczypospolite; Polskiej i i

Ligę Lotn'czą. J

Udział w nich biorą r.^si najlepsi I

szybownicy z Zientkiem, Adamskim i

Puzejcm na czele

O ile tylko pogoda dop.':ze — aale

Liga leczy wszystkol"n

j Nasz sport nareszcie znalazł generał-

j ne lekarstwo na wszystkie bolączki. Gdy
po prostu coś gdzieś zaczyna się dziać

gorzej, niż normalne zło, wówczas pa-

da zbawienny pomysł.
A możebfśmy tak srcbili Ligę?
W ten sposób powstała Lięa piłkarska

i robi się teras drugą.
Tak dorobili się Ligi koszykarze,

i Potem szczypiorniak.

Następnie motoroiccy (ci od iużla).
Wreszcie myślę o niej bokserzy.

Jeśli tak dalej pójdzie to własną Li-

I sę założą nawet ivędkar:e. i kolombofi

ce. Cały sport zamieni się w jedną uńeU

•• .o;ą bezpłatny bilet i notsy * pcluts.
Kto <-*-

. tu .Jcochane pieniądze" sa

szerj-t -^-żmia do Ligi.

A boi:-?

Ten naturalnie finansowo poradzi to*

-• tcydatkami ligót^miy
ale esy nie nastąpi w ten sposób upadek
l:l':b:kv v.icjia^xych pozbsiricr-cJi caj»
kowicie atrakcyjnych spotkań. Czy ńi»

zdarzy »ię, że lizotncy roswijaS się
i obrastać te piórka kosztem masy in«

nyck. Tę sprawę trzeba potoażnim i spo-

iw'nia pr-ed-/rh:iinivti£.

..Radion ."cm by'- r:cic, ala

ty się spodziewać, że polski sport 8Zy j ką drabinę różnych rozgrywek ligowych | do wszystko" jeszcze

eoś strzyka, ale jutro

Moje postanowienie,

zdejmuję gips.
e nigdy męcei

mnie na tamtą jazdę do Wilanowa,
30 lipca. Jadę po południu na nowym !

nie siądę na motor, jest niezłomne. Je- motorze z Lałą do Konstancina. Prze-

stem doprawdy dumny s siebie, ie mam

taką silną tvolę. To właśnie daje sport.

Przerzucam się na ping-ponga,
f5 czerivca. Miętak przyprowadził

motor do sprzedania. Piękna sztuka. Te-

leskopy, leżące cylindry, kardanik, gu-

my« Cacko. Za bezcen. Facet się ożenił

d żona kazała sprzedać motor. Trudno

była nie kupić. Jeździć oczywiście nie

będę. Niech stoi w garażu. Zawsze snaj-
dę na niego amatora, który dobrze za-

płaci.

glądając mój pamiętnik spostrzegłem, se

właściwie od dłuższego czasu nic nowe-

go nie napisałem. Po ca pisać dalej pa-

miętnik?

(cis)

30 czerwca. Pani Lata tak ładnie pro-

siła abym ją przewiózł kawałek na mo-

torze. Właściwie lo sobie przysięgałem,
ie nie będę jeździć, ale nie mogłem jej
odmówić. Trzeba przecież wypróbować

maszynę jak się chce ją sprzedać. j
13 czerwca. Od dwóch tygodni leżę

w szpitalu. Grunt, że żyję. Noga ziarna- j
na te dwóch miejscach. Nowy motor

diabli wzięli. No, ale ta przygoda na

pewno mnie wyleczy na wieki wieków.

Przysięgam. j

30 czerwca. Jutro doktór zdejmuje
mi gips. Zdaje się, se noga ile złożona.

Znów ten mój zły duch Mietek, dowie-

dział się, że wyszedłem jut se azpitała,

REKORD FRANCJI NA 110

PRZEZ PŁOTKI

W ramach sawodów lekkoatletycz-
nych w Paryżu Francuz Marle ustano-

•wił twwy rekord fcrąju w biegu na

UQ m przez płotki, wynikiem ilp eek.

NA TRIUMFACH BĘDĄ „SZALELI"

MOTOCYKLIŚCI OKĘCIA

, Klub motorowy OMTUR Okęcie
doczekał się nareszcie zamówionych
w Anglii 6 maszyn marki „Triumph"

i z których 3 są „500" i trzy „350". j

PORAŻKA MISTRZA ŚWIATA
Na torze Herne Hill odbyły się zawody

kolarskie o mistrzostwo Anglii w sprincie,
w których startował m. In. mistrz świata
w tej konkurencji Reg. Harris (Anglia).

Po raz pierwszy zastosowano systom
punktowy. Rozegrano szeii biegów, w

których za zwycięstwo przyznano 2 pkt.,
za porażkę zai 1. W ogólnej klasyfikacji
zwyciężył Anglik Oannister, zdobywając
i pkt. I tytuł mistrza Anglii przed Har-
risem — i pkt.

bowcowy wzbogaci się o kilka pięk-
nych wyników, a kto wie., może i re-

kordów.

J. Konieczny

nie przyfeżćża

LAJOSA

Norrkopingu
Czeislera, trenera

otrzymaliśmy bar

Oszczep pań: 1) Br2sinlowska (P)
Pierwsze wyciągają do 140 km/g, 31,55 m, 2) Penners (G) — 27,42 m, 3) Po-

drugie — do 158 km. Obecnie Ocze- ; 9or'e,!lka <G> -
15 ' nm

-

. . . . . Wsi:1)Mach(G)—5Ssok., 2)No-
kuje się na wiadomość z fabryki, czy wBk (G) _ Mfc| s) Konlec,ny (p, _

motocykle są dotarte i w wypadku 54,2 Sefc.
pozytywnym zawodnicy Okęcia star-i 5C8 m pa9: i) Cieillkówna (P)—1:24,7 m,

towaliby na nich już 13 czerwca na
:
> chsćko <G> ~

m
- 9 pf2est ^ :l:a

Grand Pris Polski.

ODAKSK — POZNA*
118 m pi.: 1) Skalbanla (P) 1?,2iefc., 2)

Flbak (P)—18,3 Jek., 3) Bury (G)—18,8 sek.
60 m: 1) Cieilikówna (P) — 8,4 sek.,2)

I 3) Penners I taastępska (G) - 8,S sek. stwU polskiei,ó z oka2ji tegorocznych
1 owska IP1 —! . .

° '

hu wiekiemn sadowotenżu PKP, która

jedna będzie miała doraźną korzyść w I

postaci zwiększonego ruchu kolejowego.'
wędrujących z krańca w kraniec kraju,'
przeróżnych drużyn ligowych. j

Jest takie stare chłopskie powiedzon-
1

ko: j
Co Michaiowi pomogło od tego Jan j

umarł! I

Tak zdaje się będzie i s naszymi Li-

gami. Oby one różnym dyscyplinom

sportu bokiem nie wyszły. )

nam daleko.

IKO

Mistrzostwa

trójkowe Warszawy
W ubiegłym tygodnia rozpoczęły się

w Parku Paderewskiego, organizowane
przez AZS mistrzostwa trójkowe Wnr- •

szarwy w piłce siatkowej kobiecej i mę-

skiej. Do rozgrywek 2głosiły t&ę 34 ie-

O pozytywnej roli Ligi w piłce Mi- społy w tym 12 żeńskich, które weta-o
D

f
dzo miły liśc^w kttoym "ńa^stępie ! ni fJneb t

a P^- P^ssati ły podzielone na grupy seniorów i ju-
... . ... ... aa Doac-. asmnła ekst.rnkln<;i> Arum. >»>«;.

składa serdeczne gratulacje piłkar

(G) — 1:33.4 min.

Wzwyt pań: 1) Penners (G) — 1, 4S m,

2) lesznorówna (P) — 1,40 m, 3) Pogor2el-OMTUR Okęcie dobrze wystarto

wał na początku śezoml. Wszedł do! sk «(GS—V30m.

Hgi żużlowej, co jest sukcesem zwa-
1

,

1
:

5 " p ?"f Wł 1)2
»

Ko ' b4n

0
... . Świniarski (G) w Jednakowym czasie

żywszy, iż w lidze jest tylko 9 klu- 4.,3,5, 3) wierkiewicz (p) - 4:2«,2.
bów z całej Polski. W ostatniej eli* j Kula: 1) Krzyżanowski (G) — 14. 24 m,

minacji dc ligi Morawski zdobył naj-
2 > Zieleniewski (G) - 13,11 m, S) Hoffman

większą ilość punktów 1 pokonał ' P
>y- ^(G)_^m<^paeh

groźnego Chlebsza. Inny zawodnik — 3m, 3)Bury(G)—Sm.
Okęcia, Żym ; rski zdobył złoty puchar j Kula pań: 1) D-zswiecka (G) — 11 m,

W wyścigu organizowanym przez Za- WrrelnlowiUa (P) - 9 .93 m, S) Pen-

kłady Cegielskiego w Poznaniu na

go podciągnęła ekstraklasę, druga, miej• morów.

my nadzieję, podniesie poziom naszego l ts , , ,

ciikarstwa w okręgach słabszych. Ale' ^ 1 TM *
akończono

««0tywki
nie zapominajmy, ie istnienie Ligi to T^T ^ 0 ^^ 8

*

poważne zwiększenie .budżetów klubo- któ fch ^61 TM^' 0 ^^

Ławicy, a ostatnio w zjeździe plakie-

towym do Łowicza Okęcie uzyskało

pierwsze nrejsce za najliczniejszy,
udział i za największą ilość przeje-
chanych kilometrów.

nars (G) — 9,93 m.

W dai panówi i) Stawczyk (P) — « .«0 m,

2) Hoffman (P) — «,22 m, 3) Sitarz (G) —

5,97 m.

4«1d0 m panfiws 1) Poznań (Siawczyfc,
Skalbanla, Paprocki, Rutkowski) — S4 8 .,

2) Mach I, Puchowcki, Nowak, Mach llł—

45,5 sek.

sukcesów, a przede wszystkim wspa-

niałego zwycięstwa nad CSR. J

List ma jednak przede wszystkim ^'Z «ieltóe t^feT^7^^0- 1 ^ 0 ^ 1W
Z,

na celu poinformowanie opinii spor-; tele, kłopoty ze stałam zwalnianiem w'
^^ Dobrucki lex

- Dderi&o. Po^.a-

towej Polski o przyczynach, które «>| ^dników 1 pracy. Te wszystko «fosfeo.) tym """^ 800
półfinałowa

niemożliwiają Kamraternie z Norr-j „c?e miesi* piłki nożna — sport wy. :
1 P° fe

«ryeh do rozgrywek fina-

koepbgn skorzystanie z zaproszenia] hitnie widowisltowy rozporządzający poi łwvyc£ «ą>ołyi AZS I, AZS II,
PZPN. Jak pisze nasz stary przyja- j każdym meczu poważnymi wpływami w i I » Milanówka oraa Poli-

ciel Czeisler, zaproszenie przyszło, ku kasie biletowej. Natomiast dla dyscyplin
teclm&

«
Ta ostatnia trójka mnsiała

żalowi kierownictwa i graczy, zbyt1 sportu nie umiejących dotychczas swa-
sloCzv£ deżka w «KTM"*»"''»-'»

późno. Program Norrkoeping był jui | bić na boisko widza placncego na bilet,
dawno ustalony i to na cały sezon. I Liga może tię poprostu okazać samo-

Przedstawia się w okresie n&jbliź-1 bóistwem.

szych śześciu tygodni bardziej niżl cięiat fittansówy Ugi Jai p<)Wainig

odczuły kluby będące członkami Ligi
koszykowej. Pod koniec rozgrywek do-

słownie pobiły bokami" żaby zdobyć ,,

środki finansowe na kosztowne podró-
.. Rywala.

obficie.

P. Czeisler prosi, by w przyszłości,
o ile to jest możliwe, sprawę ewen'

tualnego przyjazdu omawiano do lu-

tego każdego roku, a wówczas nape-

wiio znajdzie się możliwość, uwzględnię*
nia postnaltów Polski, którę gracze

Norrkoepingn i kierownictwo wepomi-
naję jak najlepiej

stoczyć dfźk? walkę w eliminacjach ż

pieśni® gTajęcę mistrzowską trójkę ju-
niorów YMCA I, swycieżsjsc j? 2:1

(15:7, 13:15, 15:12).

Do finałów w trójkach żeńskich za-

kwalifikowały eię: AZS seniorki,- AZS

I juniorki, SKS II juniorki oraz jedna
trójka % eliminacji migday juniorkami

Rywala oraz eomorkomi

A • czego pokrywać będą te wydatki
kluby, esy sekcje ssczypiorhiaka. Prze-

cież na te mecze chodzą tylko narzeczo

ne anoodmhóm i t» pod warunkiem, ie

Rozgrywki finałowe tak żeńskie jak
i męskie odbędę eię na boiskach AZS-n

w Parku Paderewskiego we wtorek'' dn,
8 OBcnvca od gotb. 17.00 .



PRZEGLĄD SPOWIWl fltr.f

•,CZ Warszawa — Gdańsk saipo- swego najlepszego dnia, jedynie ciosy
jadał się wyjątkowo śle. Antkie-

•n-ie-z zachorował, Iwański i Szyinaiikie-
vfics nic praybyli — drużyna Wybrze-
żu fitanęla na ringu zaledwie w sió-

demkę. A miano złych, prognostyków—
mecz wypadł zupełnie interesująco, a

«o dzięki ternu, iż zespół gdańdd ao-

i*tuł lisrdzo odmłodzony. Być może, że

d2?;?[ti cSnin oglądaliśmy na riai^a

tóodaież pełną zapału i entuzjazmu do

walki. Mecz wygrała Warszawa 13:3.

J&| c.7.o'o odmłodzonej drużyny Gdań

wysungł się Kwiatkowska — bok-

ser, kióry jeat już łysy, a jednak ma

Zi-.letlwio 21 lat! Kwnatkowtid zaęire-
Eeritowal w Warszawie jeszcze lepszą
kondycję fŁzycaną, niż w czasie turnie-

ju łódzkiego. Samulewski w muszej
jest dobrym materiałem, ale pewnie nie

Utnj-ma się długo w najniższej kate-

gorii. Chłopiec ten posiada suchy cio-s,
którym posłeł Patorę na deski.

Krimiń-ki w piórkowej, dzięjd bu-

dowie Łok-irrsluej i długim rękom —

jest również materiałem. W ciężkiej
Gd,1:1,-(: zaprezentował 17-to letniego
JCryszcwskicga, który jeszcze nie wiele

n3e ma też dobre warunki i po-

wirwem z niego wyrosnąć bokser.

BRAWO KOMUDA

W drużynie warszawskiej najlepiej
wysiadł Komuda, który znajduje się w

Sej chwili we wspanialej kondycji fi-

Bycsnej, dzięki niej może mę zdobyć
ina szybkość saskakującą najle<ps2ych
3>r.i<w,iv/rak()w. Wyraźny epadek formy
przechodzi Patora, natomia* Flidafe

czyni dalsze postppy. Gzortefc nie miał

•w dolne partie lokował dość celnie. Ja-

niszewski był zbyt powolny dla Kwiat-

kowskiego.

Archadzki początkowo walczył słabo,
ale gdy poznał przeciwnika rozgrzał
się i zademonstrował kilka ładnych a-

toków i kontrataków.

PATORA NA DESKACH

W muszej Patora zremisował z Sa-

tnulewskim. W I-ej rundzie omal nie

doszło do sensacji. Gdańszczanin celnie

skontrował praiwym sierpem. Patora za

toczy? się — padł na matę i pozostał
na niej do ośmiu.

Samulewski jednak nie umie wyko-
rzystać sytuacji, bo atakuje zbyt chao-

tycznie i x zamkniętymi oczami. Pato-

ra więc szybko dochodzi do siebie. W

drugiej rundzie wairszawi-anin stara się
atakować dolne partie, a gdańszczanin
dość skutecznie kontruje. W trzeciej
obsj bokserzy id-; na wymianę ciosów.

Walka etaje się chaotycTna i ntieczysla,
gdyż Samulewski ataikuje głową. Remi.;

słuszny.

W koguciej Flisiak wygrał w trzeciej
randzie przez k. o . z Gelhartem. Gdań-

szczanin walczył c odwrotnej poizycji,
co bynajmniej nie zaskoczyło Flisiaika,
który bardzo celnie kontrował. Gdań-

szczanin Starał się często atakować, wy.

prowadzając silne ciosy, dobrze unika-

ne przez Flisiak a. Szkoda, że Gelhart

chodzi w ringu na całych stopach.
Pierwsza rundę pewnie wygrywa Fli-

siak, a pod koniec drugiej warwzawiu-

nin trafia mocno w korpus. Cios ten

robi wyraźne wrażanie na gdańszezani-

Koimidy
- Griańsfr 13g3

kę. Kuźmiński skończył walkę bardzo nie robiły, o nie wi(kozefo wzaieoła na

wyczerpany. Kwiatkowskim.

W lekkiej Komuda zademonstrował W średniej
szybki i dobry technicznie bokis, wyko- punkty w. o.

rzystywsł wszystkie sytuacje, szedł «a | W półciężkiej
ciosem, dając przykład młodym jak wał Rudzkiego,
należy nacierać seriami. Już w pierw- anemiczna, bo

KolczyńskJ atmympł

Warta odzyskuje oddech
Pierwszy zwiastun 3:0 z Tarnoyiq

POZNAŃ, M. (UL wl.). Warta -

Tarnotfa 3:0 (1:9).

Bramki dla Warty zdobyli: Czap-
czyk, Smólski i Gierak po jednej.

Tarnovia: Rychlicki, Pirych L Bar*

widski, Dycjaa, Kozioł, Burda, Biltk,]
Kokoszka, Pirych II, Roik i Strcit 1

Warta: Krystkowiak, Dusik, Sta-

siak, Kaźmiercznk, Groński, Skrzypiń
ski, Smólski, Orłowski, Czapczyk,
Kaczmarek, Gierak.

Nareszcie Warciarze przerwali złą

Archadzki wypimkto-
Pierwsza nmda jest
Archadzki obserwuje

szej rundzie Komuda trafia kilka razy przeciwnika i walczy bardzo ostrożnie,
lewymi direktami, a potym naglę wy- ] Rudzki dwa czy trzy r*y „strzela"
puszcza prawy prosty, który wstrząsnął cepem, tde trefią w ramię Archadzkie-

Golyńskim. W drugiej gdańszczaarn! go. W drugiej rundzie warszawianin

traci głowę i trafia często w próżnię. | widizi „że nie Jaki diabeł straszny jak passę ł Pok °nali zasłużenie Tarnorię.
Trzecia runda ma przebieg sensacyjny, g« maluję" i przechodzi do generalnej | W Porównaniu z ostatnimi występami;
bo Komuda posyła na deski przeciwni- ofensywy, która już trwa do końca j P"eciwko Polonii Bytom i ZZK widać j
ka, «o chyba pierwszy raa zdarza się ' walki. Pod koniec aneczu Rudzki etaje j Poważn y

krok
naprzód. Atak zielo-;

temu bokserowi. Nie wiele brakowało, się bezbronny, a na ringu króluje i n ych < któł 7 dotychczas był «prawe*

a Komuda wygrałby przez t. k . o ., gdyż Archadzki, który dobrze kontruje pod-' P orażek ' Pokazał chwilami zupełnie
na finiszu niemal zupełnie zdemolował bródkowyim. j ładne, przemyślane zagrania | duło

przeciwnika. I Kotkowski w drugiej rundzie mo&au-' strzelał. Celował w ty» przede
JANISZEWSKI ZA WOLNY ł<wcł

Kryszewddego, posyłając go w • wszystkim Czapczyk, któremu aajle- j
Janiszewski wysoko przegrał z Kwiat-' ^ «8« na deski. Kryszew&i j P«»i odpowiada pozycja fcodkowego"

kmvskim. Gdańszczanin był dużo nyb. j
^ m ' H ;^ 8 TM- ^ 7 «"^m

szy, przejął zupełnie inicjatywę, wal-

ey w polu, uwodcil pod bramką. W po

mocy najlepszy był środkowy Kozioł.

W obronie Barwiński był lepixy ad Pi-

rycha. Również jednym • mocniejszych
punktów Tarnovii był bramkarz Rycfc-
licki.

Mec* rozegrany został w doi6 szyb-
kim tempie» Więcej z gry miała War-

ta, jej napastnicy dużo strzelają, lecz

nie celnie. W 22 min. Czapczyk otrzy*

mnje celne podanie od Kaźmierczaka,
mija obrońcę i pięknym strzałem uzy-

skuje prowadzenie dla Warty. Ataki

Warty t% coraz groźniejsze.
5 !

Po przerwie- warciarze pnystępnjf
do generalnej ofenzywy. Już w 4 min.

pa pięknej akcji całego ataku Smólski

podwyższa na 2:0, a w 3 min. późnie]
Gierak uzyskuj* trzeci* bramkę* Tar*

novia atakuje tylko wypadami. •

cząc na pałdyslflos. Janiszewski nie

stosował lewych prostych i nie potrafił
utrzymać na dystans Kwiatkowskiego.

W drugiej rundzie pękła rękawica
Janiszewskiemu i na minutę przerwu-

fio walkę
' (rękawicę 7,mieJiio«o jednak

w 50 sekund). Janiszewskiemu udało

się ulokować kilka silnych ciosów, ale

rundy trafił kilka rany niobeaęiiecznie wszystkich akcji. W pomocy dobrze

z lewej. i firał, jako stoper, Groński. Dzielnic

W walce nadprogramowej Kossowski i Legowali Skrzypiński i Kał-

pokonał Drabkowskiego w meczu o dwu ' mlerc2ak " W ofaron;e pierwsze skrzyp
minutowych rundach. ce 2Tal Dusik ' Staniak zadowolił

Sędziowali: w ringu pp. Łaakedrey, - Krystkowiak byl mało zatrudniany,
na punkty Feder, Neuding i Federowścz. j Tarnovia zaprezentowała się jako dni

Widzów ok. 10.000 . j £yna przeciętna, lecz grająca ambitnie.

K. Gryietoilii Atak dość dobry i szybko kembhsajl-

Na torze żużlowym WKS-u w LOĆIM
«i-dbyły się zarwody motocyklowe o mi-

sii-y.ofSwo pierwszej Ligi żużlowej z u-

«Iziaie-iti Polslciego Klubu Motorowego
(Warszawa), Klubu Mołocyldo-wepf»
'Lciz.no) i KM „Tramwajarza" (Łódź).
W koaikureneji drużynowej pierwsze
miejsce zajął PKM (Warszawa), 22 p.

przed KM (Leszno) — 19 pkt. i „Trani-
wajaraesn" (Łódź) — 9 punktów.

Oprócz tego rozegrano konkurencje
Łiaywudualne. Najlepszy czaa uzyskał
Olejniczak — Leszno, 5 okrążeń toru w

2:12 min. Uległ on jednak w finale

Y5.r-ik;nv,=.ki ;ruu (Warszawa). W kon-

kurcitcji indywidualnej pierwszy był
"%'ęs.K.- owaki (Warszawa) 12 pkt., Olej-
niczak — 8 pkt., 3) Dąbrowski (War-
szewa) — 7 pkt., 4) Kołeczek (Łódź.)
7 pkt. Widzów 7 tys.

Pogoń (Grodzisk) — Syrona 2:1 (2:0).
Zasłużone zwycięstwo gospodarzy, która

gdyby nie Indolencja strzałowa napastni-
ków, mcgloby być Jeszcz» wyższo. W

pierwszej pdtowle Pogort posiadała wiele

w ^ii . , .

' dogodnych sytuacji, na przeszkodzie »ta-
noe. W czasie przerwy Gelhert 6karżv :

. . , , . , „. .
_

.

'

nĘ,a jgjjpak doskonała gra Kufmy w bram
się nn boi ręlu 1 po gongu nie staje J ce syreny. Po zmianie pól gospodarze

do wałki, a sędzia wyli-oza po. Okazało ! grają na czas, co wykorzysta! zespół
się, że gdańszczanin ma złamaną jedną ' warszawski i zdobył honorową bramką

z kości nadręcza w lewej kończynie. i przez Stetańskiego.j '«(mc j w drużynie Syreny wyjątkowo zagrała
W piórkowej Czortck pokonał Kuź- trójka ataku, niedysponowany był rów-

aaińsJdego (17 lat). Młodzieniec za- ! niei Mioduszewski. Na poziomie trio o-

j„ł _„«. . -u
_ _

• • i bronne oraz boczni pomocnicy Maciński

czym a dobrze walkę, starając się utrzy- . „ „ , , j, ...

. „

v ! i Przeździeckl oraz Parol na skrzydle. W

mac Czortka lewymi prostymi na dy- ] Pogon| zas|uiyii na wyróżnienia Dąorow-
etens. Czortek jednak wkrótce dochodzi ' ski (pr. pomoc), Wapielnicki w bramce,
do głosu i trafia często w korpus. Ata- j Stawicki na obronie i wracający do for-

ki Gzortka były szczególniej gwałtowne
^ "f. lr ° d

,

ku
• u,

j.. ,. , Bramki zdobyli: Dąbrowski i Majewski
w drugiej rundzie. Obaj zawodnicy o- dla gospodarzy oraz sietański dla Syreny,
trzymali napomnienia za nieczystą wal- " Sędziował b. dobrze Aleksandrowicz. W

RYBNIK, 6.6 . (tel. wł.). Na torze Rybnik, w drugim Legia — W-wa,
żużlowym w Rybniku rozegrano mo- Polonia — Bydgoszcz i Polonia —

tocyklowe dwa spotkania drugiej ligi) Bytom. Walka w obu meczach nie

żużlowej. Wobec '5.000 widzów roze-

grane zostały dwa mecze. W pierw-
szym spotkały się CTCIM — Często-
chowa, Pogoń — Katowice i RKM —

zwykle wyrównana, poziom zawodów

wysoki.

przedmeczu rezerw padt wynik nieroz-

strzygnięty 1:1 (1:0).
Legia — Maryr.iont 1:i (1:4). Zwycięzcy |

wystąpili w składzie osłabionym brakiem I

Żuchowskiego (bramka), Rylskiego, We-

bera i Borowieckiego. Zwycięstwo Mary-
montu zasłużone, lecz nieco za wysokie.
Powodem tak wysokiej porażki było bez-

nadziejnie słaba gra obroAców wojsko- !

wych. Bramki zdobyli: Olszewski (4), Cy-
bulski II I Piecyk dla Marymontu oraz Si- j
korskl dla Legii. j

Warto nadmienić, że gospodarze pro- (
wadzili 1:0. Olszewski nla wykorzysta) ;

rzutu karnego. j
W Marymoncle bardzo dobrze wypadł >

debiut młodego Rylskiego w obronie. Są- J P°= 'an°wil powtórzyć zawody Skra - hu-

dziował Marciniak. W przedmeczu rezer ! ra 9an <3:3>- Zw Vd ^ zca spotkania grać bę-
wygrał Marymont 4:2 (2:1). Delida. !dzia w niedzielę w Pruszkowie o ml.trzo-

SKS — Ruch (Piaseczno) 8:1 (0:0). Z wy- \ stwo 9r"PV 19 Spartą.
cięstwo Ruchu zasłużone. Atak gości nie ! NeMryeznoIĆ — skra 1:5 JJ:t). Mecz

towarzyski. Bramki dla gospodarzy: Mir-

ski, Kuklewski II 1 Kluza po dwie Sędzio-
wał Szukała.

P- st. br.
1) Bzura 31:11 «2:34

2) Syrena »1:11 «27

3) Pogoń 2«:1< 54:34

4) Znicz 22:18 H- .J4

S) Marymont 21:17 44:33

6) Grochów 20:1« 51:43

7) Legia 18:22 45:49

8) SKS 17:25 39:51

9) JednoSĆ 15:27 33:45

10) Poolnia 14:22 42:60

11) Ruch 13:31 30:60
12) Zryw 10:28 27 iO

WS iD

KIASA •

twym Ostatnim posiedzeniu

Gra toczvla

Wdniach5i6bm. odbyło «ięw
Poznaniu święto sportowe. Na boisku

„Avena" odbjły s'ę popisy i zawody
lekkoatletyczne dla szkół średnich i

padsićiwowych, w których osiągnięto
szereg dobrych wyników. Na wyróż-

punkiy Budzyńskiemu (Stella), w dru

giej parze Ratajczak (Warta) wy-

punktował Sikorskiego (Zjednoczeni),
w wadze półśredniej Zbytek (HCP)
zwyciężył w I rundzie przez k. o .

Śmiejzalskiego (Zjednoczeni), w pół-

umiał wyzyskać przewagi

się o niebylejaką stawkę. Nad zespołem
Ruchu wisi widmo spadku. Gra nerwowa

i b. zacięta. Jedyna lecz zwycięską bram-

kę zdobył Laskowski. Wyróżnił tlę Mu-

szyński w bramce Ruchu. Sędziował b.

dobrze Hasslbusch.

Biura — Polonia Ib 5:0 (2:0). Bzura wy-

równała łię wreszcie z Syreną I objęła

prowadzenie stosunkiem bramek. Do ro-

zegrania pozostało liderom po jednym
meczu. Bzura spotka się 9 czerwca z Ma-

rymontem. Syrena 20 czerwca z Legią.
Co prawda mogą zajić jeszcze zmiany,

ponieważ prawdopodobnie zostanie po-

wtórzony mecz zeszłoroczny Bzura — Mo-

kotów (na skutek Identycznej sytuacji,
Mecz pierwszy zakończył się zwy- jak Huragan — Skra). W każdym razie bój

^

zowekiego i Gierwatowskiego w bloko-

cięstwem drużyny Rybnika, która zdo

była 22 pkt., druga była Pogoń Kat.
17 pkt., trzecia CTCIM Częst. 11 pkt.
W barwach Pogoni wystąpił niewi-

dziany jeszcze po wojnie na żużlu

znakomity zawodnik Rudolf Bres-
lauer.

Mecz drugi zakończył się zwycię-
stwem Polonii — Bytom 20 pkt., przed
Polonią Bydg. 17 pkt., i Legią W-wa

15 pkt. W spotkaniu tym koncertowa

jaizdę pokazali Bonin Polon-a Bydg. t

Concordia

zwycięża

Ł.HS BsT
ŁÓDŹ, 6.6 (TeL wł.) . W twuntylfa

spotkania pięściarskim „GcneocdiaT
(Piotrków) wygrała m ŁKS-em w •»>

5unku 9:7. W drużynie ŁKS-u walczy,
ło 4 rezerwowych. Walczący po <&ni°

eeej pczcnrie Pisanki i Stasiak wjfefr
sali bardzo dobrą fonnę. ,,

Wyniki techniczne w smezej: Kanrfft

ski wygrał wyeokio % Witkowskim, w

koguciej Staaiak wygrał wysoioo • Ar

damneaa. W drugiej walca w kcgaciej
RóiycH praograł a Bn&nkę, p« atoj«*
eej aa bardzo rfabym poośomła mdce^

W gnorkowej Pietrzak poddał eię pa

plerwasej rundzie Botowsfcaems, bf-

dąc dwukrotnie aa deskach, w pół-
średniej W<^osewica przegrał z Pietra-

sewiczem, mimo, że walka miała prze-

bieg typowo remisowy. W £redmej B»=

aikow^ti zremisował a Klaciejczykźem,
w półcężkiej Pisaidd wykazuj(e do-

skonałą formę, wygrał wysoko z Woj-
uarowskim. W ciężkiej Stec eddjył dla

„Goncordłi" punkty walkowerem, c po-

wodu nie dopuszczenia przez lekarza

do walki Kosińskiego.

(Dokończenie ze str. 1 -ej)
Bardzo dobrze zagrał w roli stopera

— Wiśniewski. Zakrył on całkowicie

Janeczka, który mógł się przedostawać
pod bramkę jedynie w wypadku, gdy
Wiśniewski musiał wspomagać Brzo-

pierwszeństwo I awans do drugiej ligi •
waniu prawej slrony napadu }0(Jzian.

jest bardzo zacięty i ciekawy. „ ,. . . ,

Sytuacja po ostatnich bojach przedsla-
Brzoz TM skl w P"="«zej połowie po-

wia się następująco: pelniał błędy w kryciu Barana. Po
- • •• 1 przerwie zakorkował go jednak tak do-

ZATOPEK — KIEŁAS NA 10 KM? t kładnia, że łodzianin musiał uciekać

Rekordzista Czechosłowacji, Zaiopck! się do sztuczek, aby usprawiedliwić
: ma według ostatnich wieści startować przyczyny, dla których nie mógł prze-

10 bm. w Opawie na 10 km w ramach drzeć się przez defensywę gości,
zawodów z udziałem Polaków. Pierw-

sza próba Kielasa na 10 km byłaby
nawet ciekawsza, niż na 5.000 m. r,, ,

, _ , , .. ., napadzie młodzi zawodnicy. Zdobywca
Cracovia do Czechosłowacji wyjecha-' , , ... .

DOBRY NARYBEK

Przyjemną niespodziankę sprawili

nicnie zasługuje czas, uzyskany w ciężkiej Franek (Warta) zwycięży} na

sztafecie olimpijskiej przez zespół gim punkty Ratyńskiego (HCP).
nazjum Marii Magdaleny 3:40 min.,
który jest lepszy od dotychczasowe-

rekordu okręgowego o 0,8 sek.

W skoku w dal Sporny (gimn,' Ja-

na Kantego) uzyskał wynik 5,98, a w

•biegu na 100 m Adamski (gimn. Marii

Magdal.), miał czas 11,6 sek. W sko-

ku wzwyż Białkowska (Gimn. Marii

Magd.) przekroczyła wysokość 1,35 m.

Następnie odbyły się na poszcze-

gólnych boiskach w.Poznaniu imprezy
•portowe. Na boisku ZZK rozegrano

zawody bokserskie, które stały ńa do

brym poziomie.

W wadze muszej: Liedke (Warta)
zwyciężył wysoko na punkty Kargola
(Zryw), W koguciej Maciejewski
(ZZK) zremisował s Ciupką. W piór-
kowej Sobkowiak (Warta) zwyciężył
na punkty Stramika (Czarni), w lek-

kiej 1 Trawiński (Czarni) uległ na

Na boisku „Arena" w czasie zawo

dów lekkoatletycznych junior Ohnsor

ge (Warta) skoczył w dal 6,58 m! a

zespól AZS-u uzyskał w sztafecie 4 x

1C0 m. cza? 46,3 sek. W ramach świę

Jankowski Polonia Bytom. W bezipo- J ła ostatecznie w następującym składzie:
dwu bramek, Wilczyński —

ma strzał,

średnim spotkaniu zwyciężył Bonin

przed Jankowskim jednak Jankowski

ustanowił podczas meczu no-,vy rekord

toru w 4 okrążonlach łącznej długości
1720 m czasem 1:41 sek. {

reprezentacyjny zawodnik. Jest b. przy-

tomny i uważny. Dobrze wypad! rów-
Dręgiewicz, Semkowicz, Szymański, Pu

zio, Wideł, Słowik, Makulee, Szylling,
Sękowski, Dudek, Kolejka i piątka , . \.. ,

_ „ _
. , ... , . wym sicrzydle wywoływał stale zamęt

O.P.O. — Adamczyk, Kiszka, Łornow

ski, Gierutto, Kielas.

ly warszawian. Z kolei warszawianie

uzyskują 2 rzuty rożne. W 16 min. Wil

czyński otrzymuje piłkę od Łabędy,
ucieka — iw pełnym biegu strzela do

siatki. Polonia prowadzi 1:0.

Dopiero w 37 min. po kombinacji
Sołtyszewski — Janeczek — Hogeńdorf
— ten ostatni dóśrodkowuje, Łącz gło-
wą skierowuje piłkę do bramki.

W 40 min. Łabęda ponownie wypusz-

cza prostopadle Wilczyńskiego 1 tęB
strzela ostro W róg i piłka trzepoce w

siatce.

Po przerwie w 5 min. Boruez ma oka

zję do wykazania swej klasy. W 10 min.

Baran wypuszcza Janeczka i ten w peł-
nym biegu strzela nie do- obrony. W

34 min. Szuł&rz z
'

wypada dalekim

strzałem zdobywa niespodziewanie trze

cią bramkę dla warszawian. Wynik usta

la w 44 min. Wołosz, wykorzyótujgc
niefortunny wybieg Szczurzyiiskiego.

W poszczególnych biegach meczu pierw-
szego zwyciężyli: bieg l-y Draga Pogoń
1:45,8, II Kazanowski CTCIM 1:54, III Pler-

chala RKM 1:45,8 , IV Pierchala RKM 1:45,8,
,4 . , . ..... , V Draga Pogoń 1:41,6, VI Jura RKM 1:51,

ta nastąpiło na pływalni miejskiej w v|| Grime| RKM 1j47A v|1| plerchala 1MM>

Solaczu otwarcie tegorocznego sezonu j ix Breslauer Pogoń Kat. 1:49.

letniego, I w drugim meczu: bieg 1 Jankowski Po-

„ . , lonia Byt. 1:44, 2 Bonin Pol. Bydg. 1:48,1,
W ramach święta rozegrany został | 3 Buda Po! Bydg 1M7 8( 4 BonIn 1;j)8( 5

ZATOPEK SGOO m — 14.20

PRAGA 6.VI (Tel. wł.) — Międzymiasto-
we zawody lekkoatletyczne Praga — Bel-

grad rozegrane w Pradze przyniosły zwy-

cięstwo Czechom 113:94 pkt.
W ramach tych zawodów Zatopek wy-

grał bieg na 5.000 m w czaslo 14:20 min.,
co Jest najlepszym tegorocznym wynikem
na Świecie. Bieg na 400 m pł. wygrał

TROCHĘ LEPIEJ

W ŁKS-ie poraź pierwszy ujrzeliśmy
wreszcie zespołowy grę. Ale tylko do

przerwy. Obrońcy obaj — choć nie bar

dzo jeszcze są zgrani, dość dokładnie

mecz w hokeju na trawie między j Poroszewski Polonia Byt. 1,55,8, 6 Janków- Sznajder (P) w erasio 5«,1 tek., w oszcze- j^jj QjjU £krzy(jłOWycli. W napadzie

w dysku 42,35

W drugim dniu międzyolcrągowych ra-

wodiw lekkoatletycznych w konkuren-

cjach kobiecych uzyskano następujące
wynik':

100 m: 1) CieSlakówna (P) 13,4 , 80 m: 1)
Perreis (G) 13.7, dys'«: 1) Drzewiecka (G)
37.56, . Sztafeta 4x100 Poznań 54,9, 2)
Gdańsk 57,3, w dal: 1) Penners (G) 4.60 .

Konl-. uicncje męskie 100 m: 1) Rutkow-

ski (P) 11,4. «00 m: 1) Nowak (G) 2:04,8,
wzwyi: 1) Paprocki (P) 1,70, 5.000 m: 1)
Boniecki (G) 15:36,00 , trójskok: 1) Hoffman

(P) 13,30 , dysk: 1) Krzyżanowski (G) 42,35,
2) Hoffman (P) 40,67, oszerep: 1), Jarzyń-
okł (P) 53.10 , szlafeta olimpijska: 1) Gdańsk

S:JJ.», 2) Poznań 5:41,1 .

dwoma reprezentacyjnymi drużynami, ski 1:43,2, 7 Filipczak Legia 1:47,8, 8 Pa-
r,,i- ,

- i• „• „„ luch Pol. Byt. 1:49,5, 9 Bonin 1:43,8.Polski, który zakończy! się mespo-
'

.

'

1 '

. , TPAM ' OI w biegu zwycięzców 1) Jankowski —

dz- .ewanym zwycięstwem TŁAM-u B, Po| Byt 1:41 (nowy rekord łoru)( 2) pjer.
4:2 (1:0). chała RKM, 3) Draga — Pogoń.

mm w finale
cpkaJemiskicli masfrzoslw siatkówki

Organizację tegorocznych mistrzostw

Akademickich Klubów Sportowych w pił-
ce siatkowej m:ę3kiej powierzono po raz

pierwszy AZS-owi (Gliwice). Gliwiczanle

zdali egzamin.
Do gier o tytuł stanęło 11 zespołów.

Nie przybił Jedynie siatkarze Lublina I

Krakowa. Drużyny podzielono na 4-ry gru-

py, rozstawiając zeszłorocznych finali-

stów — Warszawą, Wrocław, Gliwice i

Łódź.

Rozstawiona „wielka czwórka" nio wy-

silała się zbytnio, rezerwując siły do

ciężkich spotkań finałowych. Toruńczycy
stawili nadspodziewanie silny opór mi-

strzowskiemu zespołowi z Wrocławia I

przegrali dopiero po zaciętej "walce.

Wyniki pierwszego dnia:

Grupa I: Warszawa — Cieszyn 2:0 (15:4,
15:7). ,

Grupa II: Toruń — Szczecin 2:0 (15:7,
15:11), Wrocław — Szczecin 2:0 (15:7,
1S:7), Wrocław - Toruń 2:0 (17:15, 15:11).

Grupa III: Gliwice — Poznań 2:0 (15:9,
15:11). Gliwice — Katowice 2:1 (15:2. 12:15,
15:8), Katowice — Poznań 2:0'(15:11, 15:11).

Grupa IV: Łódź — Cząslochowa 2:0 (15:9,
15:7), Wybrzeże — Częstochowa 2:0 (15:5,
15:3), Łódź — Wybrzeże 2:0 (15:11, 15:15).

Do rozgrywek finałowych zakwalifiko-

wali się zeszłoroczni finaliści Warszawa,
Wrocław, Gliwice I Łódź.

W Pradze odbyły się wielkie ł już
ostatnie zawody przedol impijskie bok

serów czechosłowackich. Największe
zaciekawienie wzbudziła walka Kou-

deli z Petriną Bokserzy ci są w tej
chwili bardzo zażartymi rywalami.
Zasłużenie wygrał Petrinai

pie piersze miejsce zdobył Vojacle (8)
wynikiem <0,51 m, a na 800 m zwycięstwo
odniósł Winfcr (P) — 1:53,9 min.

Inne wyniki słabsze.

GEDANIA W SZCZECINIE

PRZEBIEG GRY

Pierwszy połowę łodzianie graj® pod

5 bm. gsiclla w Szczecinie Aiemka

bokserska „Gedanli", która w spotkaniu
z „Odrą" przegrała 6:10.

Wyniki (na pierwszym miejscu zawodni-

cy „Odry'.') waga musza — iBarglel wy- ; . . .

punktował Soczewińsklego, kogucia — Pa- ! wiatr. Z miejsca ruszaj? do ataku i juz
nowicz przegrał z Kleinem, piórkowa I — w pierwszej minucie Baran, a w kilka-

Kukulak wygrał z Kudłaeklm, piórkowa na5de sckund po tym Łgcz, przestrzeli-
li — Stopa wygrał zasłużenia z Drążków- . .,,.. . ,,

»
.„.

sklm, lekka - Malewski wygrał z Molle- z

°dlcSło,a. Napór
rem, półJrsdnia — Magdzlarz (wypoży- którego pozazdrościć mu może niejeden
czony ze „Skry") przegrał przez k. o. w łodzian, którzy przez pierwsze 5 minut

pierwszym starciu z Chychłą, «rodnia -

nie opuBZCzaję połowy Polonii, kończy

się zdobyciem dwóch rogów. W 10 min.

notujemy pierwszy wypad warszawian.

Sołtyszewski i Kopera -— ratuję w

ostatniej sekundzie niebezpieczne strza-

j MOTOCYKLIŚCI
na tyłach łodzian, uciekojęc Włodorczy JJA ULICACH KRAKOWA

kowi — to Szularz nie wyróżnił się KRAKÓW, 6.6 (TeL wŁ). W sobotę
niczym. W sumie Polonia rozegrała „Jbył się pierwszy w tym roku uliczny
mlecz pierwszorzędnie taktycznie. wyścig motocyklowy zorganizowany

przez Sekcje Motocyklowe Gwardii i

Związkowca. Startowało 41 zawodnikiw

z 12 klubów.

Najlepszy czas dnia nzyskał Blecha-

sek (Cr.) na DKW 250 10:59 (82 km/
godz.) . V poszczególnych kategoriach
pierwsze miejsca zajęli: Do 130 ecm

GolaczeWski Motoklub Ymca (najniłod
szy zawodnik wyścigu) czas 11:43, d°

250 ccm Blechasek (Cr.) 18:39, do 350

ecm Rechul (Wisła) 20:22, ponad 350

ccm Bębenek (Garb.) 20:06.

W wyścigu tym Błuczkowski Gwar-

dia prowadził przez 9 okrążeń jednak
z powodu defektu musiał się wycofać.-

W punktacji drużynowej 112 Gar-

barnia, Gwardia po 9 pkt. 3) i 4) Cra«

coviaiWisła po 7pkt,5)16) Olsza

i YMCA po 6 pkt., 7) Zwigzkowiec 5

pkt., 8) Tramwaj 4 pkt. Organizacja b.

dobra.

Pietrzak zasługuje na b. dobrą notę.

Szczurzyński w bramce niepewnymi
chwytami i niepotrzebnymi wybiegami,
denerwował całą swą drużynę, a z nią
i 15 tys. widzów. Napad po przerwie,
osłabiony inwalidztwem Hogendorfa,
rózkleił się zupełnie.

Raysklm,
z Dolew-

Wl leżak wygrał zdacydowanie
półciężka — Derlnger przegrał
skim.

6 bm. „ćedania" wygrała ze „Skrą"
9:7. Zamiast wagi ciężkiej rozegrano 2

walki w piórkowej. Rezultaty: Leczkowskl

(G- przegrał z Wasilewskim; Klein (G) po

bardzo ladnsj walce przegrał zdecydowa-
nie Z Rodą; Kudlacik (G) wygrał z Bed-

narczykiem; Drąźkowskl (G) wygrał prze

k o. w 2 r. z Ploracklm sędzia przorw.il
w 2-ej rundzie z powodu zbyt rażącej
przewagi mistrza Polski; Rayski (G)

0.02 NA 3.000 M Z PRZESZKODAMI

W G3teborgu uzyskał Szwed Sj3-
strand doskonały czas 9 min. 2 sek.

na 3.000 m z przeszkodami. Wynik ten
wy " jest 3-cim najlepszym rezultatem, o -

gra. z Maglarzem, w ostatniej walca B; ;t Idedykolwiek na tym dy-
Polewskiemu (G) przyznane remis z Wio- / / '

swrkowsklm. stansie,

OHMPIA WYGBYWA WE WRZESZCZU

GDVHIA «.VI (Te!, wł.) — Rozegrane wo

Wrzeszczu zawody moSocylslov.-o o ml.

itrzostwo Ligi ŻuiiaweJ zgromadziły wio- '

lotyslęezno tłumy. Publicznojf była Świad-
kiem emocjonującej Jazdy zawodników

klubów Olimpia Grudz., Oftęelo W-wa I

Gdańskiego Klubu Motorowego. Zawod-

nicy tego ostatniogo zespołu nlo mogą

uskarżać się na brak pecha. Co druga Jazda

kończyła *lę bądź defektem motoru bądź
też upadkiem.

Nsjwlęeoj punktów zdobył zespól Olim-

pii z Cnidsiądia 26 przed Okęciem W-wa

12 I GKM — 10. Rekord toiu z cxatem

2:0» uzyskał Najdrowskl Olimpia. .i -ji
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osiągnęła
rekord tor

czwórka BTW w Łągnowie

ŚWIĘTO MŁODZIEŻY JUGOSŁOWIAŃSKIEJ

U

BYDGOSZCZ, 6.6 . (teł. w!.) . Przy
pięknej pogodzie rozegrano w nie-

dzielę, 6 bm. na torze regatowym w

Łęgnowie pod Bydgoszczą regaty mię

dzyklubowe i eliminacyjne, organizo-
wane z polecenia PZTW, przez Bydg.
Komitet Tow. Wioślarskich. Z uwagi
na to, że Polska postanowiła obesłać J

w czerwcu regaty w Szwecji i Jugo-
sławii, w kilku konkurencjach,, wio-

ślarze, którzy " startowali w biegach
eliminacyjnych dali z siebie maksi-

mum wysiłku, zafciętości i energii i w

sumie pokazali dobrą kondycję, tech-

nikę.

Młoda osada BTW w czwórkach ze

sternikiem po emocjonującej walce na

całej długości toru z mistrzami Pol-

ski KW • ZZK pokonała kolejarzy pe-

wnie o dwie .długości, .uzyskała ęowy

rekord torti 551 sek, czyli • 2 aek.

lepiej od dotychczasowego rekordu.

Betewiacy, którzy pojechali w «kła-

dzie: Kościelak, Koterka H., Koterka

T., Suligowski i sternik Szyperski by
łi dobrze przygotowani.

Główny bieg ósemek wygrali rów-

nież doskonale przygotowani zawod-

w jedynkach, a jadąc w biegu kombi

nowanym z dwójką i czwórką uzy-

skał niezły czas i wykazał dobrą kon

dycję.

Dwójka podwójna w składzie dr. Mo-

stowicz i Deska Csaba znaleźli wpraw-

dzie rywali w osadzie Wisły z Warsza-

wy, która jednakże jeszcze musiała

nicy BTW, którzy pokonali mistrzów- j uznać wyższość krakowian. Osada mi-

ską osadę KW ZZK o kilka długości, j strzów Polski w ezwórce beż sternika

Kolejarz* muszą koniecznie odmro- j TW Płock również nie miała przeciw-
dzić swe osady. Zwycięska ósemka po nika. Dwójka bez sternika Grobelny—
jechała w składzie: Świątkowski, Ko Tomczak BTW pojechała słabiej, fnać

terka, H. Kościelak, Nowak, Krężelec ! na osadzie tej brak treningu.
ki, Radziński, Koterka T., Suligowski,
sternik Szyperski. Uzyskany czas

5:28,5 jest również dobry.

Krótkie wiosła aą w dalszym ciągu
domeną grodu- podwawelskiego. Roger
Verey nie' znalazł nawet konkurenta

Pawłat W. , Pi»M }., Paa»cM, itarnłk
Kołakowtkl <:»,( .

Dwójki podwójne t) AZS Krafcto, I)
Wtiła W-wa, czwórki nowlcjarey: BTW

Clłmówłkl, Halit, Szmit, Wlainlak sternik

Szypankl 4:21,4, J) TW Płock <:21.< .

ófmkl: 1} BTW I:2»,5, 1} KW ZZK Bfdg.

Hagi partów odbywały tią mm dpi.
1U0 m, pa* i mlodzieły d* lal It mm

dyst. 11«0 m.

W ogólna] punktacji zwyciąiyło BTW

1H,5 pkt., I) TW Płock 51 pkt. , i) KW ZZK

Bydg. 54,5 pkt.

Na tle dużych rozmiarów portretu Marszalka Tito, młodzież jugosłoumeŁ
ska popisuje się dosłconale opanowanymi ćwiczeniami rytmiczno -

stycznymi.

Opoziiioig turnio w

wyeliminował CSR z Tour de Pologne
czak, Grobelny BTW 7:37,1, czwórki — t)
TW Płock i:l,t, czwórki ze sternikom —

u BTW 5:51 nowy rekord toru! 2) KW ZZK

Ifołsrze w wyścigu Dokoto Polski otrzy- 21 bm. • 93f7ioiot@m. Niszalsżnis od t@go i | osada 6 min*

mają numery startowe według kolejności ppłk. Czarnik, który wyjechał do Buda- j Czwórki półwyścigowe nowicjuszy — t)
zgłoszeń. Pierwsze pięć numerów żare-, pesztu, ma na prośbę PZKol. starać się o i KW ZZK Bydg. «:40, 2) KW ZZK Bydg.
zerwowano dla zespołu Szwecji, które j utrzymanie pierwotnego termlrm Igrzysk , |! ' osada t:48, J) KS ZZK Wisła Grudz.

Nasze panie jeszcze „ząbkują". Do-

bry narybek pekazał Płock, który pod
dowództwem (rodziny Kawieckicb jest
naszą największą nadzieją na przysz-

łość. Młodzież Grudziądza, Torunia i

Kruszwicy to niezły materiał, któremu

trzeba jednakże i łodzi i nauczycieli.

Ogółem na starcie stanęło ok. 200 wio j dził na starcie 32 zawodników z War-

ślarzy i wioślarek. Organizacja imprezy t szawy, Łodzi, Krakowa, Częstochowy,
dobra. j Wrocławia, Pabianic i Radomia. Z

Wyniki: jedynki — I) Verey AZS Kra- ekstraklasowych kolarzy zabrakło tylko
ków 4:45, dwójki bez sternika — 1) Tom- zawodników śląskich z Wygleodą i No-

Wrzesiński triumfuje w wyścigu do Radomia
nad doborowe; i liczną stawkę kolarzy

WyśCIG
kolarska «rganbiwfwiy j dystanse 30 km do Radomia, gdzie

praez WTC na trasie Okęcie —

. byl półmetek, Lipiński zdołał wyrobić
Radom — Okęcie (192 km) z groma- J sobie prawie 4 minuty - przewagi nad

grupą czołową, która przejechała przez

miasto w liczbie aż 26 zawodników.

Wojcieszek i Ciesiołkiewicz mieli In

około 400 m straty do czołówki. Wy-
ścig zamykali Włodarczyk i Łobodziń-

ski.

zgłosiła ais pierwsza do wyicigu. Na-

stępne 5 numerów otrzyma reprezentacjo
Poznania, któro zgłosiła Już Imienny skład

swej drużyny: Francokwlak, Kaczmarek,
Rozumelt, Migoi I Komorniczak. Numery
od 11 — 20 będą miały dwa zespoły
Gwardii. I zespół będzie startował w

•kładzie: Kudert, Bukowski, Starzyński,
Przybysz i Iwanowski. II Targoński, Cie-

siołkiewicz, Krzciński, Salamon i Wójciki.

Francja zgłosiła zespół złożony z tzw.

nłezależnych, Anglia zapowiada również

swój udział. Dziś wiadomo, ie w wy-

Scigu nie weźmie udziału Czechosłowacja,
co należy przyjąć z żalem. Czechom na

przeszkodzie stanęło opólnlenie o 2 dni

terminu wyścigu szosowego w ramach

Igrzysk Bałkańskich w Budapeszcie (z 18

na 20 czerwca).

Termin ten nis dogadza również i na-

szym czołowym kolarzom, którzy jut "O

dwa dni po wy4cigu w Budapeszcie ma-

ją start do wyścigu Dokoła Polski. Orga-
nizatorzy Tour de Pologne chcą rozwią-
zać tę sprawę w ten sposób, ie repre-

zentacja nasza wróciłaby z Budapesztu

Bałkańskich.
Obsada zagraniczna w wyiełgu Dokoła

Polski nie zapowiada się tak licznie. Jak

początkowo przewidywano bo przeszka-
dzają terminy Igrzysk Bałkańskich i olim-

piady, dlatego więc naszs władze spor-'
towe powinny dołożyć wszystkich starań, !

aby w Tour de Pologne nie zabrakło na-
'

szej ekstraklasy. Dziś kiedy wiadomo już, !

że naszym kolarzom nie uśmiechnął się j
ios olimpijski, .wyścig Dokoła Polski bę- i

dzie największą imprezą dla naszego ko-

larstwa w ciągu lata. I

«:«. Jedynki młodszych: 1) Nadzieja Kre-
szwlca 7:28, 2) Papli BTW 7:51.

Czwórki półwyiełgow* pa A: 1) TW
Płock: Szumlriska, Kłosińska, Kucińska, Je-

zierska, sternik Kołakowska 5:27, 2) BTW—
5:59. Czwórki pań seniorek: 1) BTW w

składzie: Treuchlowa, Weredycka, Kacz-

marek, Gacanka, sternik Polakowska 4:54,5.
Czwórki półwyścigowe młodzieży do lat 18
TW Płock: Małysiak, Godlewski, Archila,
Daniłow, sternik Kawiecki 4:27,5 . Jedynki
nowicjuszy — Rosiak Kruszwica 7:51,8,
czwórki młodszych TW Płock- . SanduiskI,

kra mistrzom Częstochowy
po zwycięstwie nad Vicforiq

w leb
we wrocławskiej A kl.

WROCŁAW, 6.6 (Tel. wł.) . W nie-

dzielnych finałowych spotkaniach o mi

strzostwo Dolnego Śląska kl. A, Burza

pokonała IKS 2:1 (0:1).

W Wałbrzychu Polonia świdnicka po-

konała Len 4: (1:1).

W Jeleniej Górze Pafawag wygrał z

OMTUR-em 3:1 (3:1).

Po niedzielnych rozgrywkach IKS,
Polonia i Burza mają pó 3 gry i 4

punkty. Na 4-ym miejscu znajduje się
Pafawag, który w pierwszym meczu

zdobył 2 punkty, 5) OMTUR (Jelenia

Góra) bez punktów i Len—Wałbrzych
bez punktów.

ŁÓDZKA A KLASA

ŁÓDŹ, 6.6 (Tel. wł.). W decydują-
cych o mistrzowskim spadku w rozgryw

kach łódzkiej A klasy padły dwa dość

niespodziewane wyniki: Outsider tabeli

TUR łódzki pokonał zdecydowanie swe

go imiennika z Tomaszowa 6:2 (0:1).
Równocześnie największy koilkurent

leader tabeli — TUR-a Tomaszów —

PTC — uzyskało remisowy wynik. z

ZZK Łódź 1:1.

CZĘSTOCHOWA 6.6 (Teł. w!.). W

Częstochowie rozegrane zostało decy-
dujące spotkanie o mistrzostwo A kla-

sie pomiędzy Skrą i Yictorią. 7.000 wi-

dzów, zawiodło się arodze, meez bo-

wiem nie należał do porywających.
Vlctonii zagrała ńa poziomie b. słabym
u^tę-pując wyraźnie Skrze we wszystkich
liniach. Zadanie swe wypełniło tylko
trio obronne Szymański — Krawczyń-
ski — Mularczyk.

Skra prezentowała się b. dobrze i w

rezultacie wygrała zasłużenie 2:0 (1:0)
obie bramki zdobył Bulski. Poza tym

zasłużyli na wyróżnienie Grołik, Orłów

ski i Seyfried. W pozostałych meczach

CKS zremisował • z WKS-em Wieluń

1:1 .(0:1) a Gzami Radprodco odnieśli

na swoim boi&u zwycięstwo 7:3 (5:2)
nad Stradomican.

Dzięki zwycięstwu nad Vi-rtoria Sera

Meldutiek

Pnpp
mer j$ecAiv

Znany w Polsce, „król nokautu' 1

Papp ma wyraźnego pecha. Przed

trzema tygodniami złamał na trenin-

gu prawy kciuk. Po dłuższej przer-

wie znowuż na pierwszym sparringu
z Martonem uległ kontuzji, łamiąc
tym razem lewy kciuk.

Najlepszy klub bokserski BTK

przeżywa teraz wielki kryzys i cho

dzą pogłoski, że zostanie rozwiąza-
ny. Kierownik, sekcji. Bass oraz słynny
trener "'Adler Zśiga podali się do dy-
misji, która jednak nie została przez

zarząd przyjęta.

Bogacs zapowiedział, że bierze się
solidnie do treningu, gdyż chce star-

tować na turnieju o Błękitną wstęgę
władze bokserskie są

zdobyła defintywmie mistrzostwo okrę-
gu pozostał jej bowiem tylko do roze-

grania mecz ze słabym Slradomaem.

Tabela A klasy wygląda następująco:

1) Skra

2) Victoria

3) WKS Wieluń

4) Legia
5) Czarni Radomsko 6

6) Stradom 6

7) CKS 6

48:16

36:12

20:21

25:37

31:48

23:37

18:30

w oczkiem na czele (którzy tego same-

go dnia startowali w wyścigu Moraw-

ska Ostrawa — Ołomuniec — Moraw-

ska Ostrawa), poznańskich i z Warsza-

wy Kapiaka poza chorym Bańskim. Tak

liczna i doborowa stawka tłumaczy się
bliskim startem na Igrzyskach Bałkan-,
akach w Budapeszcie <rrmr, wyścigiem
Dookoła Polski. Były też i względy
uczuciowe: oto wyścig rozgrywany był
o nagrodę przechodnią prezesa PZKol.

Gołębiowskiego, i kolarze swym licz-

nym udziałem chcieli wyrazić swemu

prezesowi sympatię. o

W TEMPIE 40 KM/GODZ.

Korzystając z wiatru w plecy grupa

czołowa jechała do półmetka w szyb-
kim tempie, przebywając w ciągu 2 go-

dzin 80 km. Tempa 40 km/godz. nie

mogli wytrzymać Łobodziński, Ciesioł-

kiewicz i Włodarczyk, którzy już za

Tarczynem pozostali z tyłu. Przed tem

jeszcze odpadł z powodu defektu łań-

cucha pechowy Brzoaowski.

Ożywienie ne pierwszej połowie tra-

sy wprowadzał najpierw Wójcik Wa-

cław, który uciekł na górce pod Grój-
i cem. Zdobył sobie przewagę około

300 m, ale samotna jazda znudziła się
mu i po 15 km poczekał na grupę czo- J

łową. Spadek pod Białobrzegami zdo-

pingował z kolei Lipińskiego. Popular-
ny przed wojną „Lipa" zaimponował :

tempem przekraczając 42 km/godz. Na ,

PECHOWY PÓŁJttETEK
- Na punkcie napojowym, który, uinie-

szosorao mefortwie kilkaset metrów

za półmetkiem, naetągpała kraksa, w

rezultacie której wycofali mę x wyści-

gu poduczeni: Mich, Salanmt i Wój-
cik Ludwik. Rzeźnickiemn pękła raana,

ale jechał dalej. Największe obrażenia

cielesne odniósł Napierała: skaleczył
silnie głowę, bok i ramię. Mimo tej
poważnej kontuzji „Tygrys" jechał da-

lej i przybył do samej mety, skąd po-

gotowie zabrało go do szpitala.
^

Zaraz za Radomiem „skończył" się
; Lipiński. Opadł on z sił i nie tylko, że j _ ,

—

pozwolił się minąć grupie czołowej, ale 0 10111 1 OB FlHH«V

j szybko . spadł na ostatnie miejsce. Nie
' powiodło się w drodze powrotnej rów-

j nież Pietraszewskiemn i Grzelakowi,
którzy niedaleko za Radomiem przesie-
dli się z rowerów na ciężarówkę. Pie-

traszewski tłomaczył się defektem wi-

delca, a Grzelakowi, zeszłorócznemn

zwycięzcy Tour de Pologne, zabrakło...

kompresji. 25 km za Radomiem' los ich

podzielił i Włodarczyk, a niedługo po

tym zrezygnował

zawodników w
- identycznym OMIB*

5:43:47, 3) Olszewski (Sarmata), 4) Bi

kowski (Gwardia), 5) Czyż (ŁKS), -f)

Stolarczyk (Naprzód — Ruda Pab.), 7)'
Wandor (Legia Kraków),. 8) .Motyka
(KTK Kraków), 9) Siemiński (Elektr.X
I znów na metę wpadła grapa 6 kola-

rzy w identycznym czasie 5:53:22, 10$
Piegat (Sarm.), 11) Łazarezyk (Vieto>
ria Częstochowa), 12) Iwanowski

(Gwardia), 13) Królikowski (ZZK), 143⁄4

Wojcieszek (Partyzant), 15) 'Napierała
(Sann.), 16) Krzciński 6:04:57, 17$
Grynkiewiea, lt) Starzyński, 19) H»

nomió.

W wyjeiga aa 59 km ifla „kartewfc

czów" triumfował. Coch (Gwardia) w

1:35:10 przed Konepką i Mieiukiewi-

czem. .Wyścig na 25 km dla. aałodzieży
wygrał Skibiński (niest.) _.w 49:00 przed
Laskowskam 49:05 . i Kamióekim.

Niewczesne marzenia

Czołowi nasi kolarze -marzą » ada»>

le w Tonr de France w raka przycałym*
— czytamy w jednym z dzienników sto

łeeznycb. „I me bylibyśmy ta oetstulTM
— snuje marzenia nasz ^Szpagat", Jś-

zio Kapiak.

Dobrze byłoby, aby nasi kolarze jak-

najwcześniej wybili sobie z głowy p*

dobne „marzenia", a składa MIt

wyścigu Rzeźnicki, j powodów.

któremu rama zupełnie tym razem od-

mówiła posłuszeństwa..

2 pływackie rekordy Polski
pcsdSy we Wrocławiu

WROCŁAW, 6.6 . {teł. wł). Dwa re-

kordy Polski oraz 4 rekordy okręgu
dolnośląskiego padły na meczu mię-
dzy Piastem (GL) i A. Z. S. (Wr.),
(zwyciężył Piast 85,5:64,5). Sztaieta

Piasta 4 s 100 st. klas. w składzie:

Kolar, Kukiok, Langer i Krauze osiąg
nęła czas 5:34,5. Wynik ten jest lep-
szy od oficjalnego rekordu Polski, ts-

stanowionego przed wojną przez Siłę
(Giszowiec) o 8,5 sek.1 Po wojnie
Warta uzyskała
nie został zatwierdzony.

9 KOLARZY W CZOŁÓWCE

Czołówka tymczasem mocno się
\ zmniejszyła i liczyła ledwie 9 kolarzy:

| 5 z Warszawy — Wrzesiński, Siemiń-

I ski, Wójcik, Bukowski, Olszewski,' 2 z

j Krakowa — Wandor i Motyka i 2 z Ło.
1

dzi — Czyż i Stolarczyk. Dziewiątka ta

j pozbywszy się słabszych zawodników je
| chała odtąd razem aż do Raszyna. Wiatr
' był teraz przeciwny, mżył deszcz, jazda

Zapowiedziana przez Krauzego. w;ęc nje |jyja łatwa i tempo spadło.
(Piast) próba pobicia rekordu Polski | Druga grupa złożona z 7 kolarzy z Na-

na 400 m st. klas. powiodła się. Zawo j pierałą. na czele ihiała w Grójcu 8 mi-

dnik Piasta osiągnął 6:19,8 (rekord nut straty do czołówki.

Kaputka wynosił 6:44).

Poza tym ustalono jeszcze trzy re-

kordy okręgu dolnośląskiego; Fijał-
kowska na 100 m st. dow. pobiła swój

własny rekord, osiągając 1:26,8; ?ran-

czuk (AZS) poprawił również swój re

5:41, ale wynik ten
1

kord okręgowy na dystansie 100 m st.

Sztafeta' grzbiet, osiągając 1:25,6, Sztafeta

AZS-u na tym samym dystansie w 5 X 50 st. dow. uzyskała czas 2:35.

składzie: Manowski, Komorowski, | Publiczność, która szczelnie zapełni

Schneider, i Iwanowski uzyskała wy- widowai,i nje zawiodła się. Niektó

nik 5:38,1. Czas ten jest również lep-1 fe konwencje były b, ciekawe. Od -

szy od starego rekordn Polski o 4,9, n0si się to w pierwszym rzędzie do
sek.

NADZIEJA NOWEJ ZELANDII

W- Ciechanowie odbyło się otwar-

cie sezonu kolarskiego Ciechanow-

skiego Koła Cyklistów, jednego z naj-
starszych,. towarzystw sportowycS. j Bałtyku, lecz

CKC liczy obecnie 140 członków i w i na niego tak obrażone za jego lekko-,
programie swym główny nacisk kła- myślność, że według słów Bartfai, ni-

wycho-dzie na turystykę kolarską
wąnie narybku.

W uroczystości otwarcia sezonu w

udział. 20

gdy już nip będzie poważnie brany
pod uwagę przy ustalaniu reprezen-

tacji.

Ciechanowie wzięło m. in. udział 20 j Pozostali członkowie ekipy olim-

kolarzy i turystów.WTC . W wyścigu: pijsk:ej bardzo pilnie trenują i według
na 20 km dla kartowiczów zwyciężył | ostatnich meldunków najlepszą for-

Niegocki (WTC) w 38:34 przed; swy- j wykazuje obecnie Budai. (w),
mi kolegami klubowymi: Atłasińskim,
Sadczą i Nossarzewskim, 5) Święco-
nek (CKC) Wyścig dla młodzieiży do

lat 16 na rowerach turystycznych na

7 km: 1) Uszewski 16:41; 2) Mielni-

czuk; 3) Matusiak (wszyscy CKC).
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ŁU3E1SKA A KLASA

LUQIIN <.VI (Teł. wł.)—Mecz e mistrzo-

stwo kl. A. ZZK Chełm u:y9ks! zwycię-

stwo nad ZZK Syg.iał 6:2 («: 1) Kolejarze

chełmscy uzykall szczęśliwe zwycięstwo.

lu-b".in!anta uzyskała punkty walkows-

rara wobec nieprzybycia druiyny Sygna-

łu. Piłkarze lublinianki rozegiali towarzy-

ski* cpoikanio z WKS lublin przegrywa

Jącb 2:5.

lublin, który uczettniezy w mitłno-

stwaeh Armii wyjeżdża w poniedziałek
ido Kielc, Częstochowy i Radomie, aby

; rozegrać mistrzowskie isecia-

100 m. st. dow., gdzie Manowski po-

konał Fudałę. Również dobrze wypa-

dło 100 m. st dow, pań, w którym
młodziutka Fijałkowska (AZS) podzie
liła się drugim miejscem z reprezen-

tantką Polski Niedzielówną.

Pod Raszynem uciekli z czołówki

Wrzesiński i Wójcik. Ucieczką ta po-

wiodła się a na finiszu Wrzesiński oka

zał się szybszy od Wójcika i wygrał

zdecydowanie.

Wyniki: 1) Wrzesiński (ZZK)

5:41:40, 2) Wójcik (SKP) 5:41:41, Na

następnych miejscach przybyła grupa 7

W Tour de France „niechętnieTM
dzą amatorów, zwłaszcza takich, którzy
nie mają za sobą sukcesów" na miarę
światową, jeśli już nie europejską. Sa-

wy europejskiej hie zdobędą przecież
nasi amatorzy tylko przez przejście ««

zawodowstwo.

Tour de France jest pojedynkiem i

to zaciętym nie tyle zawodników ile

fabryk, finansujących kolarzy. Gdyby
nawet udało się polskiej fabryce zainte-

resować zagranicę swoim sprzętem, by-
łoby jeszcze tysiące przeszkód.

Kolarze nasi, którzy prze* wyścig
W—P W daB świadectwo swej

| wyższości w państwach słowiańskich i

bałkańskich, nie mogą ustawać w prał-

by, aby utrzymać tę przewagę. I na tym

terenie jest tak wiele okazji do popi;
su, że wyścig Tonr de France zę wszyst
kimi jego wadami powinien być .dla m

szych kolarzy właśnie tylko „marze-

niem" i to przez wiele, wiele jeszcze
lat.

aryżu - w Brukseli
Parker wygrywa lak chce

Tu mówi
LuMin

•ję Rozpoczęły się międzyszkolne mi-

strzostwa w koszykówce męskiej. W

pierwszym spotkaniu Gimn. Zamoyskie-
go pokonało Gimn. Staszica 25:16.

(12:9).

•ję W Tomaszowie Lub. Pow. Inspek-
torat K. F. zorganizował zawody moto-

cyklowe „setek" na dystansie 20 km.

Pierwsze miejsce zajął W. Koszarny. —

22 min. przed Tempesem i Miszczy-
szynem.

W Zamościu odbyło się przyja-
cielskie spotkanie drużyn wojskowych
Lublina i Zamościa. Zwyciężył WKS
" ublin 4:0.

Pierwszym sportowcem lubelskim,'
który skorzystał z dobrodziejstw „ainne

Wielki międzynarodowy turniej te-

nisowy w Brukseli\ zgromadzał podob-
nie, jak turniej paryski barsko silng
stawkę. Zabrakło jedynie Czecha —

Drobnego i Szwedów.

Ćwierćfinały przyniosły pewnego ro.

dzaju niespodziankę. Doskonały Włoch

Cucelli przegrał dość gładko z Belgiem
Washerem 4:6, 3:6, 4:6. Parker — Mi-

tic, 6:4, 6:3, 6:4, del Bello — Braeket

(Fr.) 6:0, 6:8, 7:5, 6:1 i wreszcie Patty
r.ernik 8:6, 6:2, 6:8, 6:2.

Półfinał był pełnym sukcesem Ame-

rykanów: Parker z łatwością wyelimi-
nował Washera 6:3, 6:0, 6:3, Patty po

walce del Bello 3:6, 2:6, 6:2, 6:2, 6:2.

Pierwsze spotkanie finałowe rozegra-

no w' grze podwójnej kobiet.. Tytuł mi-

strzowski zdobyły . Amerykanki Doris

Hart i Palricia Todd, bijąc swe rodacz-

ki Fry i Prentiss 6:1, 6:4.

W grze pojfidyńczej kobiet najwięk-
?.ą niespodziankę sprawiła Węgierką

Kormoczy wygrywając w półfinale z

Amerykanką Hart 4;6, 6:3, 6:3!! Prze-

ciwniczką Kormoczy w finale będzie.

Amerykanka Todd, która pokonała w

drugim półfinale swą rodzaczkę Prea-

tis 6:4, 6:2.

Doskonały średniodysUmsowiec nowo-

zelandzki Douglas Harris, lclóty od

miesięcy już trenuje w Anglii, • szyku-
jąc sic do ztirycięstwa w olimpijskim

biegu na 1500 m.

M&ci&mi&ic
mistrzem podokrągu

RADOM, 6.6 (Tel. wł.) . Podokręg
radomski ma już swego mistrza piłkar-

skiego. Został nim, juk było do prze-

widzenia, Radoniiak,- który w decydu-
jącym meczu na boisku Broni pok<n»«l
swego najgroźniejszego przeciwnik"»
RKS 4:0 (2:0). Wynik meczu mógtt»*

być jeszcze wyżsay, gdyby nie błótwstT

teren pod bramkami, który • utrudni

grę. -• ,:•'
^

\
' Behalerem zawodów był Czachy, 1

na środku ataku, który' strzelił 3 bram-

ki. Czwartą zdobył prawoskrzydłowy
Pyiiak. Zwycięzcy' mieli przewagę

'

pod koniec drugiej połowy grali pa

jedną bramkę. Sędziował p. Olewski »

Krakowa. Widzów ok. 4.000 .

WARUNKI ^REHUMERAT*

micsiqcznlo zl.. j j j miesięcznie —

stii sportowej" jest pięściarz Lublinian- | ICużnicki, znany .wicloboista łódzki j Wpłacać vvyłąc:nie na adrei Adminisłra-

ki, Choina, który był ukarany przez j musiał przerwać treningi z powodu
cii

~ Warszawa, ul. Mokotowska^J

LOZB dyskwalifikacją za niestawienie ; kontuzji nogi. Łodzianin znajduje sic " P,ł ° 9l,<l a P0,l0w *' k ° n, °
• V"outuzji nogi. f,oaziamn znajiiuje

się na międzyokręgowy mecz Rzewów! pod troskliwą opieką lekarską i ma

— Lublin. I nadzieję szybkiego powrotu na boisko.

CENT OGŁOSZEŃ
w tekście «zerokoici

szpalty — 80 zl.

jsdiwj


