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Młodzież szkolna walczy o mistrzostwo
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Rok IV

jadci bokserzy, lekkoatleci, szermierze ! kajakarze
WE wtorek popołudniu na kon-

ferencji w PKOL ogłoszona zo-

stała oficjalnie Usta osób udających

813⁄4 na Igrzyska Olimpijskie do Lon-

dynu

W składzie lekkoatletów podanym

o dzień wczeiniei nieoficjalnie zaszła

jedna zmiana. Ubył z niego Lipski z

uwagi na minimalne szanse w konku-

rencji sprintów, które nigdy nie na-

leżały do naszych silnych punktów.

Ostatecznie reprezentowane będą

przez Polskę następujące gałęzie

spcrtq.

Lekkoatletyka: Adamczyk, Gierut -

to„ Kuźmicki (dziesięciobój), Łomow-

ski (kula), Wajs-Marcinkiewicz (dysk),

Nowąkowa skok w dal i Sinoradzka

(oszczep).

Boks: Kasperczak (w. musza), Ba-

rritnil' {-A*, kogucia), Antkinwicz (w.

piórkowa), Chychła (w. pół;irednia),
K"ci*!c;'.;iń;ki {w. Sredńia) i Szymura'

(v/. półciężka]. j

Szermierka: dr Nawrocki, Karwie- i

ki, Zaczyk, Banas, Fokt, Sobik i Wój- j

cik.

Kajakarstwo: Sobieraj (jedynki),
Matłoka i Jeżewski (dwójki).

Ekipa nasza jest skromna. Licz-

ba zawodników wynosi 23 osoby, a

więc znacznie mniej, niż prelimino-

wano w pierwszej fazie,' jako mini-

mum Odpadli przede wszystkim pił-

karze, którzy sami zrezygnowali z

wyjazdu. Nie ulega wątpliwości, że

decyzja PZPN podziałała orzeźwiają-

co na przedstawicieli innych gałęzi

sportu oraz na selekcjonerów.

Wybór dokonany przez PKOL

spotkał się naturalnie z krytyką. Kry

tykują jawnie i pośrednio ci, którzy

zawiedli się w nadziejach wyjazdu

do Londynu.

Należy sobie powiedzieć jasno i

otwarcie, że ekspedycja nasza jedzie

na Igrzyska z minimalnymi szansami.

Pamiętamy czasy, gdy teoretyczne

obliczenia uprawniały do większego

optymizmu a rzeczywistość była póź-

niej mniej korzystna. Dlatego też wy-

dają nam się biadolenia względnie

lekkie kpiny, z jakimi .wysyła się W

drogę reprezentantów sportu polskie-

go co najmniej nie na miejscu.

Zdajemy sobie wszyscy doskonale

sprawę, że widoki zawodników naszych

są minimalne. Do Londynu jedziemy,

ponieważ chcemy zadokumentować tam

żywotność-^ sportu naszego, którego nie

zdołały załamać okropności wejny. Z

chwilą gdy nie mamy wieloprocenło-

wych faworytów, kwestja wyboru będzie

zawsze sprawą mniej lub więcej szczę-

śliwej ręki, czy też mniej lub więcej

szczęśliwego przypadku.
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Starym, utartym już ód lat ztvyczajem debel polski przegrał to trzech krótkich

setach z przeciwnikami zagranicznymi Tym razem zurycięstwo nad Skoneckim

i Bełdowskim (z prawejj odnieśli Jitgosiptwiwie Pulada i Mitic (z lewej)
Foto Franckowiak

Prokurator
znjq! się
kibicem piłkarskim

Podczas decydującego meczu piłkar

skiego o mistrzostwo klasy A okręgu

poznańskiego Ostrovia — Dąb (Po-

znań) doszło do awantury, wszczętej

przez zawodników Dębu, a zakończo j

nej zejściem drużyny poznańskiej na

minutę przed końcem zawodów z bo-

iska. Na tym jednak nie dosyć. j

W powrotnej drodze pociągiem do

doznania jeden z członków klubu, p.

Sieradzki napadł i pobił bez powo-

du jadącego w towarzystwie przed-

stawicieli Zarządu POZPN p. Daber-

ta. Sieradzki odpowiadał wdnin9

bm. przed Sądem Okręgowym w Po-

znaniu, który skazał go na grzywnę

w wysokości 10 tys. zł., a w razie nie

zapłacenia z zamianą na 2 tygodnie

aresztu. W swym oskarżeniu prok.

Manys podniósł m. in. przyczynę pod

jęcia oskarżenia publicznego, podkre

ślając, że Prokuratura SO i w przy-

szłości tępić będzie radykalnie wy-

padki sfanatyzowanego rozwydrzenia

w sporcie, by nie powtórzyły się wy

padki sosnowieckie.

Również Wydział Gier i Dyscypli-

ny zajął się sprawami boiskowymi.

Za zejście drużyny BZKS Dąb z boi-

ska ukarano klub grzywną 3.750 zŁ

kierownika drużyny p, Kryszczyriskie

go Wydział ukarał zakazem piasto-

wania przez okres 2 lat jakiegokol-

wiek stanowiska w sporcie piłkar-

skim, Przybylskiego St. pozbawiono

na 12 miesięcy funkcji kapitana dru-

żyny. Za brutalną grę nałożono na

następujących zawodników dyskwali-

fikacje: Kiszka A. — 14 miesięcy,

Kaliski J. — 4 miesiące i Gawron

M. — 3 miesiące. Kary powyższe nie

chaj będą przestrogą dla wszystkich

tych, którym huligaństwo jest milsze,

niż dobro sportu polskiego.

Przede wszystkim liczymy na naszych

bokserów. Wiemy jednak z doświad-

czeń, jak dziwnie układają się niejed-

nokrotnie drogi w kilkudniowych tur-

niejach, gdzie losowanie ma eaęstokroć

większy wpływ na ostateczny wynik, niż

rzeczywisty stosunek sił.

Cdy chodzi o lekkoatletykę, to głów-

ny nacisk położony został na dziesię-

ciobojowców. Było to słuszne zarówno

ze względu na wykazaną przez nich for-

mę, jak i na gatunek konkurencji, któ-

ra należy w tego rodzaju Igrzyskach do

bardziej reprezentacyjnych mimo, że

nie jest widowiskowa. Niemniej jednak

dobrze będzie, jeśli nasza opinia spor-

towa nie nastroi się na zby różowo.

Przeprowadzane tak chętnie obliczenia

papierowe maję jedną wadę. Dziesię-

ciobojowcom naszym oblicza się pnnk-

ty biorąc pod nwagę poszczególne kon-

kurencje i zapominając, że program

przewiduje po pięć dyscyplin każdego

dnia -w ściśle ustalonym porządku.

(Ciąg dalszy na str. 2-ej)
Póktfrr^jgłmnastykóie radzieckich zaszczycił swoją obecnością Prezydent it

Foto Franckowiak
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pięściarzy po
Sytuacja w boksie
w1936iw1948roku

SKŁAD reprezentacji bokserskiej Polski na olimpiadę wygląda w

ten sposób: musza Kasperczak Janusz ur. 23.111.1927 r., kogucia
Bazarnik Wawrzyn ur. 13.VII.1927 r. (najmłodszy z drużyny), piórkowa
Antkiewicz Aleksy ur. 12.XI .1923 r., półśrednia Chychła Zygmunt nr.

5.XII.1925 r., Kolczyński Antoni ur. 25 .VII .1917 r., Szymura Franci-

szek nr. 7 .XII .1912 r. (a więo najstarszy z ekipy).

Defilada młodzieży ZSRR /wtew pck<mt farwfyjió» m WvKimi»
Kato Tranekowimk

, Nie wiemy co ostatni obóz przedolim-

pijski w Dziekance dał naszym bokse-

rom, nie wiemy w jakiej naprawdę są

formie fizycznej i psychicznej. Nie mo-

żemy więc nic pisać na temat naszych

możliwości olimpijskich.. Nie raz jed-

nak daliśmy wyraz opinii, że nie spo-

dziewamy się olimpijskich sukcesów.

Dublin był dla pięściarstwa polskiego

zbyt wielkim rozczarowaniem, abyśmy

teraz mogli być nastrojeni optymistycz-

nie. Powtórzymy tylko jedną, starą pra-

wdę, o sukcesach na Igrzyskach może w

wielkiej mierze zadecydować losowanie.

Przypomnijmy sobie sytuację • w Du-

blinie. Jeśliby Antkiewicz wylosował

szczęśliwie mógłby bezwarunkowo zo-

stać wicemistrzem, a nawet mistrzem

Europy. ,,Bombardier" przegrał z przy-

szłym mistrzem — Kreugerem w sto-

sunku 1:2, ee ma swą wymowę.

Tak więc ocena naszych szans jest je-

szcze dzisiaj przedwczesna, powrócimy

może jeszcze do niej, gdy będą znane'!

wszystkie zgłoszenia olimpijskie. Wów.

czas przynajmniej będziemy zorjento-

wani, którzy przeciwnicy europejscy sta-

ną się dla nas najgroźniejsi. Niestety

o rywalach zamorskich nie będziemy

mogli wiele powiedzieć.

Przy okazji jeszcze warto wspomnieć,

że w czasie mistrzostw Europy w Me-

diolanie w 1937 r. nikt w naszym obo-

zie nie myślał o sukcesie Polusa... któ-

ry został mistrzem Europy.

DLACZEGO BAZARNIK?

Pewnie nie jednego zadziwi dlaczego

w wadze koguciej ' jedzie do' Londynu

Bazarnik a nie Grżywocz. Przecież Ba-

zarnik nie stanął do turnieju przedo-

limpijskiego w Łodzi. Grzywocz nie był

na obozie. Jadąc do Dziekanki zacho-

rował, uformował mu się wrzód w gar-

(Ciąg dalszy na str. 2-ej)

Mh,

POLSKA — INDIE W HOKEJU

ALE TYLKO NA PAPIERZE

LONDYN 11.7 . (tel. wl.) — Międz>

narodowy Związek Hokeja na trawie

przeprowadził już losowanie gier —

a są-

dząc, iż przybędzie drużyna polska —

'głóaił ją również do loeowwia. Polacy

iiiż m I-ym kole mneictUby się spotkać
i ^Rafiami — metrami olimpijskimi

a ubiegłych dwa olimpiadl

Efektowna piramida nc motocyklu pod-
czas pokaztt gimnastyków radzieckich

Foto Franclcowiak



Str. 6
PRZEGLĄD SPORTOTTT
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Tylko j
JUGOSŁAWIA

— POLSKA 5:2.

Dokończenie meczu w poniedzia-

łek i wtorek. Palada — Kończak 6:2,

6:2, 6:3, Mitic — Skonecki 7:5, 6:3,

6:3.

Kończak przybył do Warszawy.

Zbadał go lekarz przed meczem i o-

rzekł;

— Pan ma chory woreczek żółcio-

wy, pan nie może wziąść udziału w

spotkaniu,
— Pan:e dok(or?e, ja specjalni»

przyjechałem na mecz, szykowałem

się do niego. Bardzo proszę, pozwól-

cie mi zagrać.

Skonecki czyni postępy, brak mu je-

dnak ciągle „ostrzelania" międzyna-

rodowego. Większość graczy europej-

skich wyjeżdża w końcu zimy na Ri-

wierę, tam w licznych turniejach pró

bują uderzeń, uczą się, walczą, ryzy-

kują. Gdy się obserwuje grę Skonec-

kiego, odnosi się wrażenie, że Sko-

necki poprostu często obawia się za-

ryzykować atakującej piłki, bo nie

jest jej pewny.

W I-ym secie Mitic prowadził 4:1,

ale Skonecki wyrównał i nawet pro-

wadził 5:4. Dwie piłki dzieliły go od

wygrania seta. Ale zdobycie tych

dwu piłek absolutnie nie leżało w

możliwościach Skoneckiego. W dwu

następnych setach nie było sytuacji,

w których Polak mógł być niebez-

pieczny dla MUica.

BRANOVIC BIJE BELDOWSEIEGO

We wtorek rozegrano spotkanie

nadprogramowe Branovic — Bełdow-

ski. 6:2, 6:3, 6:2. Było ono wielkim

rozczarowaniem dla entuzjastów teni-

sa, którzy spodziewali się zwycię-

stwa Beldowskiego nad rezerwowym

Jugosłowianinem, a przynajmniej za-

tartej walki. A tymczajem generalny
zawód! Bełdowski o ile w deblu grał
dobrze, to w singlu — fatalnie. Po-

lak pozwolił narzucić sobie inicjaty-

wę Branovica, który prowadził grę,

b«dąe stroną atakującą, Bełdowski

] cofnął się do tyłu i bardzo rzadko

próbował wycieczek do siatki.

| Po Bronovicu znać, że wzoruje się

na tenisie Mitica i Palady. Stara się

on grać nowoczesnym systemem. Po-

siada już dziś mocny serwis, który

gdy się stanie regularniejazym, bę-

dzie niebezpieczny nawet dla elity. |

JĘDRZEJOWSKA, SKONECKI —

BRANOVIC, CRNADAK 6:2, 6:1 I

Spotkanie w grze mieszanej łatwo

wygrała para polska. Jędrzejowska

miała dobry dzień, a przede wszyst-

kim zademonstrował pełne zrozu-

mienie dla gry mieszanej. Lokowała

piłki inteligentnie i prawie zawsze

tam, gdzie widziała słabe punkty

przeciwnika. Pani Jadwiga kilka ra-1

zy „strzeliła" z forhandu w ten spo-'

sób, że albo piłka mijała przy siatce

Branovica, albo była dla niego zbyt

szybka i silna do przyjęcia.

Skonecki niepotrzebnie w pew-

nych momentach zasłaniał Jędrzejów

ską, ale gdy się zorientował, że parl- !

nerka jest dobrze usposobiona, prze-'

stał to robić.

Para jugosłowiańska słabiutka. Tyl

ko w jednym gcm!e stawiała więk-

szy opór, a gem ten trwał 7 min. ló

sek, Nie wiadomo jednak, jakby to |

było, gdyby zamiast Branovica zagrał:

Mitic lub Palada, którzy musieli wy-'

jechać w poniedziałek wieczorem.

K. G.

Olimpijska
składa się z 23 zawodników

(Dokończenie ze str. 1-szej)

W jakim stanie znajdę się zawodnicy
nasi po pierwszej części zawodów i czy

w drugim dniu będą w możności dojść
do wyników,/ osiąganych przy dowol-

nym doborze punktów —

o tym prze-
kona nas dopiero stadion olimpijski.

Chcemy wierzyć, że postępy lekko-

atletyki kobiecej na świecie nie były
tak frapujące, by panie nasze zostały
daleko w tyle.

Szermierka, która na arenie między-
narodowej przyniosła nam niejeden tri-

umf, reprezentowana jest wyjątkowo li-
cznie. A stało się to ze względu na zgło
szenie do konkurencji1 drużynowych, w

których wedle twierdzeń naszych spe-

ców mamy pewne szanse.

Sporo złej krwi wywołało desygnowa-
nie kajakarzy, którzy nie (przeszli egza-

minu międzynarodowego. Trzeba przy-

zaiać, że PKOl poszedł w danym wy-

padku na ryizyko. Wyszedł zapewne

z założenia, iż j»o wojnie ubyło kilku

poważnych konikureintów a poizostaJa
reszta w najgorszym wyipadkn mie zro-

biła w stoeuoku do Polaków zibyt wiel-
kich postępów.

Oburzanie, jakie wybór kajakarzy
wywołał u reprezentantów innych dzie-

dzin sportu jeet o tyle niesłuszne, że

dano im sposobność wykazania swych
kwalifikacji na teremie zagranicznym i...

niestety egzaminy nie wypadły korzyst-
nie.

Liczba osób towarzyszących aawodni-

kom została również znacznie ograniczo-
na, na co wpłynęły m. i . względy osz-

czędnościowe. Jako kierownika całości

wytznacaył PKOl gen. Żanzyckiego,
przewodniczącego Rady dla spraw Mło-

dzieży i Kultury Fizycznej. Z ramienia
GUKF jedzie zastępca dyrektora ppłk.
Szemberg.

Kierownictw® techniczne stanowią dyr.
Foryś, ppłk. Czarnik, inż. Przeworski.

Bokserzy pozostają pod opieką preize-
sa Bielewicza i trenera Sztama. Nad

szermierzami czuwać będzie p. Fry-
drych, kajakarzami p. Jelińeki. Lekko-

atletami dyrygować będzie dyr. Foryś,
mając do pomocy trenera Grzesika. Po-

za tym jedzie ma»aiży*£a Sporny oraz tę.
dizia bokserski Zaplatka.

Na Kongres Wychowania Fizycznego
i medycyny «portowej jedzie dyr. Aka-
demii W. F . piplk. Górny. •

Tak więc do 23 zawodników dojdzie
13 oeób towarzyszących oraz sześciu

dziennikarzy i dwu sprawozdawców ra-

diowych. Poaa tym PKOl zaprosił zdo-

bywcę złotego medalu kompozytora
Turskiego. t

•

Kierownictw» ekspedycja ©lim!t»jskł«j
obsadzi 12 międzynarodowych kotigr*.
sów, które obradować będę w Londjmie,
to też nie ma najmniejszej obawy, by
interesy «portu ipolsŁiego nie były za-

bezpieczone. Należy przyjąć . źe ltidzae

zajmujący najwyższe WczeMe w naszej
hierarchii «portowi m»H pełne; p®«»
cie odpowiedzialności za sprawy powie»
rzone ićh pieczy.

Ekspedycja olimpijska oda elf do

Londynu dwoma samolotami 21 i 24 lip-
ca. Kajz&arze, jeden dziennikarz oraz p.

Turski skorzystaj; z drogi wodnej i od.

płyną 22 na statku „Lech" z Gdyni.

Ruehliwa fiwaria Słupska
znów g*a z Czechami

MITIC

Koflczakowi pozwało na start, Re-

zultat; sza <ć setów gładko przegra-

nych. Przegrana, rzecz prosta, ni»

jest ładnym wstydom, Chodzi tylko
o to, w jakim itylu się przegrywa,

Koiiczaka bito niemiłosiernie, a ślą-

Szóstka
znajdzie się na ringu Londynu

(Dokończenie te str. Ltztij)
dle. Od tej pory Ślęzak nie mógł tre-

uowad,
Bazarnik jest młodszy 1 jak dolwlad*

wenie wykazywało, w spotkaniach mię-
dzynarodowych demonstrowali większy
kla*ę nlś jego ziomek — Grzywoez,

zak nie potrafił nawiązać żadne) wal Grzywoe* często wpadał w jaki* prze-

ki. Nie widziałem Końoznka walczą- dziwny szablon, w którym trwał przez

cego z Rumunami, ale wydaje mi ii*, „}, walkft, nie inogijc si? zdobyć na jej
ie nawet zdrowy, w pełni lit Koń- urozmaicenie. Tak było w Szwecji, tok

W wadze półśredniej ówczesny Pisar-

ski stuł mnicjwięcej nn poziomie Chy-

thły. Pilarski wówczas nie znajdował

się w swej szczytowej formie, Niewątpli-

wie łodzianin ininł jednak lepsze wa-

runki fizyczne niż Chychła (dłuższe

ręce),

W średniej jeszcze dziś często słyszy wnież „dorosną" nad Tamizą,

się pytani^, który z dwu naszych asOw' ,M

miał większą klasę (w szczytowej for-

mie) — Chmielewski czy Kolczyński?

kole. Nic więc dziwnego, że dzisiejszy

Klimecki do Londynu nie jedzie.

Jak już wspomnieliśmy, bokserzy

polscy w 1936 r. dojrzewali na olimpia-

dzie, Miejmy więc nadzieję, że Igrzyska

londyńskie staną się przełomowe dla

naszych młodszych bokserów, którzy to

RUCHLIWA K. Z . S . Gwardia w

Słupsku (przy O. W. M . O.) znów

organizuje u aiebie mecz międzynarodo.-
wy. Tym razem w dniu 22 bm. milicjan-
ci «potkają się z czechosłowacką druży-
ną SK Kralovo Pole z Brna. W jedena-
stce czeskiej etartują mani gracze jak:
Czarnohoreki, Hrabczyk, Mały, Kranek,
Soldan, Pavlica, Hrube* i Jurica. .

Przy okazji można przypomnieć, ie
Gwardia ostatnio zremisowała • Kolanem

2:2 oraz wygrała ze znaną na Ziemiach

Odzyskanych drużyną radzie-dcę Czerwo-
na Gwiaizda 4:1.

Gwardia otnzymała od zarządu miej.
skiego w Słupsku przepiękny stadion,
położony w kotlinie, wśród lasów. Uzy-
skała również odpowiednie kredyty na

dokończenie budowy tego stadion IŁ, któ-

ry niewątpliwie będzie jednym s naj-
piękniejszych w Polsce. Przewidziana

jost budowa trybuny krytej na 10.000 wi-
dzów. Gwardia przystępi w niedługim
czasie do budowy pływackiego basenu

i rekonstrukcji kortów.

czak,; nie miałby nic do powiedzenia było w Dublinie. Bazernlk ma skutęcz-^ Odpowiedź jwt b. trudna. Obaj cl «a.

walce z Paladą i M'ticem. Jest to

typ gracza, który, zdaniem moim, nie

nadaje się do meczów reprezentacyj-

nych. Poprostu nie ma on tej iskier-

ki walki, która potrzebna jest każde-

mu reprezentantowi, " Gra Kończaka

irytuje bezradnością i defensywną

nudą.

W czasie spotkania Kończak — Pa

lada słyszało się na trybunach głosy

„Dlaczego nie wystawiono Beldow-

skiego?". Beldowski sam dał odpo-

wiedź na to pytanie we wtorek, gra-

jąc z Branovicem.

• W tej chwili nasuwa się nieprzy-

jemna prawda. Nie posiadamy dru-

giej rakiety w Polsce, która wraz ze

Skoneckim mogłaby reprezentować

nasze barwy. Jak daleko jesteśmy od

tych czasów, gdy prócz naszej elity

niejszy cios, dłuższy zasięg ramion i je-

dnym słowem nta lepsze warunki~fiByez«

ne od Grzywocza. Dlatego też sądzimy,

ŻQ dobrze gię stało, że wyznaczono Bn-

żarnika a nie Grzywocza. Podobna «ytu-

acja mir,la miejsce w 1936 r., gdytow

wadze muszej mieliśmy dwu rów:: jrzęd

nych reperezentantów — Rotholca i Sol)

':owiaka.

JAK TO BYŁO W BERLINIE

JcHi już wspomnieliśmy o Berlin'c,

to zastanówmy się czy wówczas boks

polski był silniejszy niż w chwili oJiac-

nej? Reprezentowali nas: Sobkowisk,'

Czortek, Polus, Kajnar, Pisarski, Chmie

lewski i w ciężkiej Piłat. j

W wadze muszej zarówno Sobkowink

jak i Bolholc przewyższali klasą i do. |

świedczeniem Kasprzaka. Czortek w

mieliśmy w zapasie tego rodzaju re- j owe czasy, nic był jeszcze tym wielkim 1

zerwowych co Tarłowski, Witttnan i j Czortkiem, ale kto wie czy właśnie o-1

kilku innych. limpiada berlińska nie przyczyniła się I

Mecz Palada — Kończak był bez . w późniejszych latach do jego sukcesó>v|

historii. Ślązak grał z tak zwanym międzynarodowych oraz na misrzo^i

kompleksem niższości, a jego nieuda wach Europy. W każdym razie wydaje

wodnicy reprezentują inny styl, inny

sposób walki, irmą psychikę. Doświad-

czenie wykazało, że Kolczyński jednak

miał więcej sukcesów międzynarodo-

wych niż Chmielewski. „ Kolka" był tocyklowego (9

więcej skuteczniejszym zawodnikiem i

posiadał Iwięcej demolujące uderzenia

niż Chmielewski.

Tak czy owak (mogą być różne zda-

nia), obaj ci zawodnicy stanowili klasę

międzynarodową. Niestety Chmielewski

na kilka dni przed wyjazdem do Berli-

na zdjął gips z ręki, co niewątpliwie

odbiło się na jego walkach. ^ Chmiel"

bił nieprawidłowo i stąd częste kontu-

zję ręki.

R! Polski
do mewiemu

BEZ CIĘŻKIEJ
Wv. i: ' żkiej nie mieliśmy re-

prezentanta w Berlinie. W ciężkiej Pi-

łat był bodaj o klasę lepszy od dzisiej-

szego Klin.eckiego i odpadł w pierwm Kowalski, Wdknryjczyk, „Z5 Gwardia"

Do Międzynarodowego Maratonu Mo-

15 eicipnia) Gzeclio-

slowflcja zgłosiła 1 zespół narodowy,

5 wojskowych, 2 żandarmerii, 2 fabrycz-

ne CZ, 1 fabryczny „Java", 1 fabryczny

„Ogar" i 12 klubowych.

Z terenu Polski wpłynęły następujące

zgłoszenia imienne: „OMTUR" Okęcie
— Żymirski, Marii;ow«ki, Rusiuiak, Mo-

rawski, Kupczyik, Urbaniak, Cieszkow-

ski, Pu-zio, Wnpdński, „OMTUR" Tar-

r' .v
— Kempiński, Woszczyina, Orwicz,

„KM Jędr,'-;:jów" .

— Augustyniak,

„Dziewiarski KS" — Sarna, Myisdkows&i,

Trzciński, Biernacki, „ ŁKS" — Janicki.

Kopemiak, Werner, „Energetyka" Łódź

— Duraj, „Polonia" Bytom — Jankow-

ski, Garguł, Paluch, „SSM Gdynia" —

ne piłki, nie padały gdziei w okoli-
cach białych linii, tylko wędrowały
daleko po za kort,

JAK GRAŁ SKONECKI
Skonecki w walce z Miticem miał

momenty niezłe, były gemy
—

w

których zdołał nawiązać walkę, Szko

da, że i tym razem Skonecki nie

mógł się zdobyć na grę więcej agre-

sywną i dążył raczej do przerzutu z

głębi kortu. Mitic bił Polaka moc-

nym serwisem i grą wolejów.

mi się, że Czorlck już był wówczas lep-

szy niż dzisiejszy Bazarnik, choć wcale

bym za to nie dał głowy.

DOJRZEWANIE

To samo co o Czortku można by po-

widzieć o Polusie. Polus chyba dojrzał

na olimpiadzie, która była pierwszym

krokiem do zdobycia tytułu mistrza

ddszym etapem ztscieśnl@irfti więzów

Kierownik zespołu gimnastyków ra-

dzieckich, którzy ostatnio gościli w War

szawie, Eugeniusz Wierszyńskij, zastęp-

ca przewodniczącego Komitetu dla Spraw

Kultury Fizycznej i Sportu w ZSRR,

podzielił się 7 nami swymi wrażeniami

Europy w Mediolanie. Polus % r. 1936 na temat XI Międzynarodowego Zlotu

był niewątpliwie lepszy od Antkiewicza. < Sokolstwa w Pradze:

PALADA

P.i . .. Skoneckiego w 1945 r.

i. adzi, kiedy to przegrywał z Hebdą' szybkości, co było dotychczas

0:6, 0:6! Te czasy już dawno minęły. • brakiem.

Wprawdzie nie miał agresywności, prze-1 — Trzy sprawy szczególnie utkwiły

bojowości i siły eiosn Antkiewicza, ale i mi w pamięci — powiedział E. Wier-

przewyższał go o głowę w technice i de- szyńskij —

a mianowicie ogromna ilość

fensywie. ' uczestników, duża rozpiętość wieku cwi-

0 paszport do Amiterdamu
walczq kolarze nb autostradzie
Kolarstwo aasze nie ma szczęścia do

występów poza granicami kraju i to za-

równo pod względem organizacyjnym
jak i sportowym. Po wojnie odbyło się
już kilka kongresów kolarskich \ wszyst-
kie bez 'naszego udziału, choć paszport
dla delegata PZKoL -prawie",": że był
gotów, jak to miało miejsce np. w r. z.

Nasi kolarze ezoeowi wykazują już
od pierwszych lat po wojnie wielką ak-

tywność, która w tym roku znalazła swój
wyraz choćby w dwucb wielkich, mię-
dzynarodowych imprezach W—P—W

i Tour de Połogne. W pierwszej wyka-
zali oni enakomitą przewagę nad Cze-

chosłowacją, Jufodawił czy Rumunif
W Tour de Pologne dali dowody, że

znacznie podciągnęli się również i w

dużym
-V M -1, • i«iMttaUfVlilii* t .WićCf i..

W Londynie zabraknie naszych szo-

sowców, a nawet i na kongresie kolar-

skim będą reprezentowani ..jper procura.

Uparta brać kolarska nie zraóa się
jednak tym niepowodzeniem i próbuje
szczęścia w udziale w mistrzostwach
świata. Właśnie w najbliższą niedzielę
odbędą się na autostradzie wrocławskiej
mistrzostwa Polska na 180 km, które bę-
dą jednocześnie eliminacją do mi-

strzostw Świata. W zawodach odpowie-
dzieli udział nasi czołowi kolorz« dłu-

godystansowi, którzy zdążyli jui pozbyć.
snę swych dolegliwości po Tour de Po-' gi E. Wierszyńskij,
logne.

czącycli, bo od 17 — 75 lat oraz olbrzy-
mie zainteresowanie publiczności. Zlot

trwał 10 dni i codziennie oglądało poka
zy 250.000 widzów.

— O ogromie tej imprezy świadczy m.

inn. fakt, że gimnastycy radzieccy otrzy-
mali boisko na próby o godz. 4. . . rano.

Pomimo tak wczesnej pory próbom
przyglądało się codziennie 30.000 wi-

dzów.
— Stadion zaimponował mi swym

ogromem, natomiast duże zastrzeżenia
budził stan boiska, które było glinia-
ste i pełne jam. W niedzielę na Sta-

dionie Wojska Polskiego w Warszawie

ćwiczyło się nam bez porównania le-

piej.
— Czechosłowecy przyjmowali nas

niezwykle serdecznie. Po drodze do

Pragi 6-krotnie zatrzymywano pociąg,
obdarowując bukietami kwiatów.

— Z podobną gościnnością spotka-
liśmy się i w Polsce, a owacje widzów
na Stadionie WP szczególnie nas wzru-

szyły.
— Sądzę, ie występy gimnastyków

radzieckich w Warszawie przyczyniły
się do jeszcze większego zacieśnienia

więzów sportowych polsko-radzieckich
i mam nadzieję, ie podobne spotkania
będą coraz częstsze — kończy swe uwa

Gimnastycy bydgoscy, przygotowują sl«

pilnie pod okiem Instruktora Witowskie-

go, do Ogólnopolskich tflrzysk Związków
I Zawodowych która przeprowadzone zg-

I staną w czasie od 19 — 22 br. w Warsza'
wie.

ŁYŻWIARKA NA ŚLUBNYM
KOBIERCU

Wielokrotna mistrzyni Polski w ie£-
dzae figurowej na lodaie, Jadwiga Dą-
broweka wstąpiła w. dniu 14 bm. w

izwi(zek małżeński.

Kraków — Łyko, „BKM" Bielak» —

Klimont, „Niwa Kłodzko" — Pieńczak,

„Burza" Wrocław — Ratajczyk.

Wojsko zgłosiło 2 zespoły, a ZS Gwar-

dia Warszawa — 3 .

Brali dotychczas zgłoszeń SHL, które

wygrały ostatni raid tatrzański.

Organizatorzy przedłużyli termin zgło?

szeń do soboty 17 lipca.

Olsztyn
za&rama
motocyklistów

W sobotę 17 bm. Olsztyński Klub Mo-

tocyklowy urządza plorwsze, zakrojoną na

skal^ ogólnopolską, turystyczną Imprezą
motorową na Ziemi Mazurskiej. Będzie
nią zjazd plakletowy do Olsztyna na me-

tą urządzoną na pl. Gen. jwlerczowsklo-
go.

Meta otwarta bidzie w dniu 17 bm. od

godz. U do 22, stąd zawodnicy klarowa-

ni bqdq do zarezerwowanych kwater.

W nledzlalq dnia 18 lipca o godz. 9 na

wymienionym placu nastąpi start do wy-

cieczki motorowej. Na trasie 175 km

biegnącej asfaltowymi szosami poprzez

priękna lasy I jeziora mazurskie wyciecz-
ka zwlodzl urocze miasteczko Reszel, za-

chowano Jakby cudem z ubiegłych stu-

leci, następnie odwiedzi miejscowość
Świętą Lipką, mazurską Częstochową, któ-

rej pląkny barokowy klasztor drzemiący
pomiędzy dwoma Jeziorami kryje w swych
murach cudowną Metką Boską.

Za iwlątej lipki wycieczka uda slq do

kwatery Hitlera, aby obejrzeć miasto

bunkrów otoczone zeslekami I fortyfika-
cjami I ukryte w ziemi i w lesie.

Wycleczke zakończy sl« o godz. 14 w

Olsztynie, przy czym dogodno połącze-
nia kolejowa pozwolą wszystkim przez

noc powrócić do miejsc pracy.

Organizatorzy postawili sobie za zada-

nie, aby umożliwić przez zorganizowanie
zjazdu licznym rzeszom motorowców zwie-

dzenie w ciągu dwóch dni lagandernej'
krainy tysiąca Jezior r zachęcić kh do

dalszych wycieczek po pięknych drogach
zlaml mazurskiej,

Zgłoszenia na zjazd oraz wszystkich In-

formacji udziela Sekretariat Olsztyńskie-
go Klubu Molocyklowogo w Olsztynie
ul. Curle-SkłodowskleJ 12, tal. 25-06.

Przy Ośrodku Wyszkolenia Milicji
Obywatelskiej w Słupsku istniejj cekcje
we wszystkich dyscyplinach sportów,
a nawet jest sekcja myiliwska. Członko-
wie tej ostatniej sekcji dzielnie walczą
z plagą dzików, Jćłóre czynią wiele szkód

w okolicznych laaach,

(9)

SZWECJA — AUSTRIA 3)2
SZTOKHOLM (obił. wł,). Między-

państwowe spotkanie amatorów Szwc

ćji i Austrii w piłce nożnej, rozegra-

ne w Sztokholmie zakończyło cl«i
ko wywalczonym zwycięstwem Szwe-

cji 3:2 (2:1). Bramki dla Szwecji zdo-

byli: Grecn — 2, Lledthoto — 1 . Dla

Atuttii obie bramki xdt'ufl Habltg,

W czasie gry eiąftkM kontasfł n-

legł bramkarz Austriaków. Zespół gn<
lei podobał w Sztokholmie 1 zdo-

był sobie przychylną krytykę.

donosi mmm .

W niedzielę Hub Antkiewicza. Mśstw

i reprezentant Polski vr boksie Aleksy
Antkiewicz na parę dni przed wyjazdem
na Olimpiadę wchodzi w soiyifzkś mał-

żeńskie, Ślub jego odbędzie się w nie-

dzielę 1S bm, o godz. 16-ej w kościele

parafialnym w Rumii (koło Gdyni).

Pływacy otwierają teion letni. Gdy-

nia nie posiadająca basenu letniego,
koczystać musi z dobro dsiejetw Leeum

w Wejherowie, odległego o 30 hn,
Zawody otwarcia ee«onu letniego zorg»
wizowano w Wejherowie a ndŁiaJera ply*
waków Gromu (Gdynia) i AZS Wjhn&
że, przyniosły na ogół wyęii-ki dsimst

Panowie: 50 m dow. MercŁkrn-ski 2&S,
100 m dow, Marchlewski 1:07,5, 100 m

klas. Dałkiewicz 1:35,0, 200 m klas. G»

wlak 3:23A 100 m wznak Kurek 1:30,9,
50 m. dow, (juniorów) Mochuczy 33,8.
Panie: 100 m dow. Teisseyrówna 1:38^,

100 m. klas.. Kubiak I Zalewdu a eqtro
1:52,0, 100 m. wznak Budzaazówna

1:38,6.

Tenisiści LTC Praga, na kortach te 5»

pode. Dnia 17, 18, 19^ lipca br. rozegra-

ny zostanie na kortach w Sopocie
mecz

teni«owy pomiędzy Czeskim zespołem
LTC Praga a Sopockim Klubem. G»e-
chów reprezentować będą Jlkova, Za-

brocki (znakomity hokeista) Dostał i ja-
ntar Nepomucky. Barw SKT bronią —

Tłoczyńaka, Jelnicka, Ksawery TłoczyA-
ski, Mrokowiski i Stefan Kornel uk.

Spotkanie wywołało na Wykrzciu a-ocn
-

miałe zainteresowania. Poozftck sawo>

dów wn wszystkie dnie o godz. 16.30.
Atleci trenują. Miejaki ośrodek WF

w Gdańsku organizuje od dnia 16 lipca
br.

trejiim ii eięikoatl etyczne w podno»
azeniu ciężarów i -"p«ach pod kierun-
kiem trenera Władysława SsyleńdUeco.
Odbywać się one bęidą w kaśdy wtorek

i piątek w godz. 19 — 21 w Sali Zan«-

du Miejskiego w Gdańsku.
Ze sportu alcademickiego. Tuinlej we-

wnętrzny AZS — Wybrzeże w tenisie

zakończył się zwycięstwem Rosińskiego
(WSHM), który w finale pokonał Len-

czewskiego -:6, 6:1, 6:4. Z aanomem na-

leży podkreślić inicjatywę eekc^i teni-

sowej, które «wgamizowała turniej (9«
chłopców — iHJtfewaczy piłek. Impreza
powiodła się, materiał jest obieoujfcy,
a w charakterze członków nedzwycwrj-
nyeh przyjęło do AZS-u 12 najlepwych
kandydatów, którty odtąd hvorzyc będą
drużynę juniorów przy eekejt tenieowej.

Nowosrfofcona Bokcja bokserska AZS

Wybtweie pncygotowuje się pilnie do se-

zonu. Trriingl w hali sportowej przy HJ-

Armii Czerwonej w Sopocie prowadzi
znany trener Grzegirz Kopczyński.

Z bólem. Dziewięciu młodych pięfcia-
rzy wyjechało • terenu Wyfcrzeia na

ofcóa kondycyjno > wy«zkolcniowy do

MJęd«yrzeeza. Cl eami wwodntcy repre-

zentować będą okręg gdański na mi-
atnsoetwach pokkich juniorów. W po-

szczególnych kategoriach (od papiero-
wej do ciężkiej) etartować będ|: LcMe-

dziński, (Gedanaa), Soezewlńeki (Geda-

nJa), Pek (Morakd KS), Kudlacifc (Ge-
dania), KtłźmlAskł (Czyn), Musiał (Ge-
dania), Rogińdń (llew«), Wojciqchow
ski (Oyn), F«M3amtski (Wisła -

Tczew).
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Capone na obozie olimpijskim
czyli reporiai z siedziby bokserów w Driekcmc»

— Mam już reprezentanta na mecz

juniorów Polska — Czechosłowacja—

powtarza co chwila. Kasperczak jest

słabszy, bo dostał zastrzyk propido-

nu (przeciw czyrakom). A Kasper-

0
(° d

specjalnego wysłannika „ Przeglądu Sportowego

Gnfif KIE r^ 0 ' 0 TM naSZych P1 ^^

w Dziekance pod
Gnieznem, choc n,e są otoczone mgi, tajemnicy, wywołały toż

^rzrrstjir- Aby - —- £

— Niech pan rozbierze się do na-

ga i odtańczy tu przed dworcem rum

bę — poradził mi dobrotliwie. Zało-

żą panu kaftan, wsadzą w dorożkę i

trafi pan do domu wariatów w Dzie-

kance (oficjalna nazwa Zakład Insty-

tutu Badań Psychiatrycznych).

Zdenerwowałem się i ręka była

już gotowa do zadania czystego sier-

powego. Obserwujący mnie facet po-

radził wtedy:
— Niech pan udaje lepiej boksera.

Właśnie „wariaci" szukają ciężkiej

wagi do Londynu (na oko wyglądam

na 95 kg.).

nos. Szymura zaczął z Zagórskim i

Dziś rozpoczyna się budowa
stadionu reprezentacyjnego W?

eńcem wszystkich.

ASY BEZ FORMY PINGPONGOWEJ

Po przywitaniu się z pięściarzami,

przyglądam się tym, o których do-

skonałej formie słyszałem wiele. Ba-

zarnik, Rademacher i Kolczyński, to

asy w ping-ponga. Młody Sztam koń

czy swoją partię i wtedy mam moż-

ność przekonać się, że pogłoski o

wielkiej formie w ping-pongu są mo-J

cno przesadzone. Sekretarka P. Z. B .J

Białkowska wygrała ze wszystkimi

(ja też, a mistrzem nie byłem i nie

jestem).

SZYMURA — STAROSTĄ

Obiad, zbiórka — dyryguje staro-

sta obozowy Szymura. Żarcie trzeba

WOSNĄ roku ubiegłego rozpoczęte zo-

stały wstępne prace przy budowie

nowego stadionu klubowego dla użytku
Wojska Polskiego.

Zarząd Miasta w uzgodnieniu z Biurem

Odbudowy Stolicy przydzielił WKS „le-
kończył z Klimeckim. i gil" tereny położona między ulicami Ła-

Najważniejsza rzecz, że Sztam ani zienkowską Fabryczną, Rozbrat a brze-

razu prawie nie potrzebował zwra- j 9 '* m

, ,. . . 1 Na tym terenie od ubiegłego roku trwa-
cać chłopcom uwagi na nieczystą | „ roboty rozbIórkowo, M6ryeh pierw.

czak wytrzymał nieźle pierwszą run- walkę. Szukał natomiast braków i j sza część została ostatnio ukończona I

dę z Kargelem, drugą z Brzózką i dawał rady. Szymurę wykiwał Sztam,' obecnie przystępuje się do prac niwela-

trzecią znów z Kargelem, ; dając mu rundę 4-minutową i krzy- 1cV/n> ch
;

w- LJ.O -i -o • T- , i. i Uzgadnione. z BOS projekty całoici sta-
wa ring wcnoozi Bazarnik z Brzóz- cząc „franek gazu . i d,oml prZGwMuJ„ reprezentacyjne boisko

ką. Ślązak ma formę lepszą, niż kie- Kondycja u zawodników jest do-' z torem żużlowym, boiska treningowe,
halę i sztuczne lodowisko oraz place tre-

ningowe do tenisa i gia sportowych. Nad

W"®'! przewidziane jest urządzenie przy-
— Możemy być spokojni, bokserzy star.i i oficerskiego Yacht-kiubu.

me zrobią wstydu — oświadczył, kpt. 1 Wszystkie dotychczasowe prace prowa

Derda cizono są pod kierownictwem inź. Olszow

Kolacja i zbliża się chwila odjazdu.' TM

Kolczyński, uśmiechając się mówi: j Zakończenie części prac rozbiórkowych
— Popatrz pan na moją twarz. Do orl " ! opracowanie projektu wstępnego

brze nam tu się powodzi. W War- pozwalą na rozpoczęcie efektownych prac
. . . ... w terenie, do których pragnie przysta-

sza wie mnie me poznają, jak przy- pić k|ub w. dnju 15 bm rozpoczynając

jadę. | pracę własnymi rękami. Na apel Zarządu

Czworonożne stworzenie jest b. we-

sołe, bo zbliża się obiad, z którego
resztki może zjadać, nie obawiając. , , , . . m , . , , . T., . . , . .

•
,

się o nadwagę. Psina Antkiewicza' Y
.

ą 1 prawą >du " bra
- Najlepiej prezentują się: Bazar-

jest ulubieńcem wszystkich blui ®' nie nokautu ' e
.

bo to sparring nik, Rademacher i Kolczyński. i

ŚLADAMI BOLESŁAWA

CHROBREGO

Rozbroił mnie tym zdaniem i wre-

szcie wskazał właściwą drogę. Prze-

chodzę ulicami Mietka i Bolka Pia-

stuszkiewiczów, mijam katedrę, dosta

jąc się na historyczną drogę, którą

przemierzyli na bosaka Bolesław j przyznać by}o wspaniałe. Cebulako-1 stał bić
'

g}ową'j stara si^ wa^"

Chrobry z Ottonem, o czym niedaw-j w; aż uszy trzęsły się, tak szybko Bazarnikiem. Ale dopiero, gdy prze

12-uncjowe rękawice. Kruża prze-

Jak Już wspomnieliśmy protektorat nad

budową objął Marszałek Żymierski, zaś

Komitet Budowy tworzą: gen. Bordzllow-

iki, gen. Rudolf, płk Więcek, mjr Fedy-
nyszyn, inż. Olszowski, inż. Kleiber, ob.

Zemlan.

A więc, dziś 15 lipca o godz. 17-ej roz-

poczynają na ul. Przemysłowej ochotniczą
pracę członkowie Zarządu „Legii" i ge-

fleralicja, a następnie wszyscy członko-
wi» klubu w ciągu 3-ch najbliższych mie-

sięcy.

AUTOMOBILIŚCI od dn ' a15bm
- s,an 9 do pracy przy bu-

,v, . . , , ,

' dowie stadionu wszyscy członkowie klu-
Wsiadamy do samochodow. Kpt. bu_ aby w ten sposób przyczynić się do

Derda ciągnie swoim „Mercedesem" stworzenia do nowego ośrodka sporto-

80 km na godzinę. j wego stolicy.
— P. Z . B. przenosi się do Warsza' 3ak wynika ze wstępnego projektu Sta-

wy, a ja przerzucam się na automo-
•

... , . ,,, , KUIU 9U.UUU WIL

bilizm, zapewnia i milknie wpatrzony przeprowadzone w ciągu roku bieżącego J skok — 1) Raujdo — 14 .60, kula — 1)

Na bieżni
Helsinek
i Sztokholmu

HELSINKI Oobs. wł.) — Zawody lek-

koatletyczne rozegrane wobec 20.000 wi-

dzów przyniosły następujące ciekawsze

rezultaty: 3.000 m z przeszkodami:

1) Siltaloppi — 9:04,4, 2) Kainlauri —

9:16,4, 3) Todvari — 9 : 18. 5.000 m—

1) Mekeloe — 14:32,8, 2) Koskela —

14:33,4, 3) Liskanem — 14:41,6, 4) Vci-

sinen — 14:43.

Oszczejp: 1) Rautavaara — 69.89

2)#fikkinen — 68 .89 , 3) Yesterinen —

67.25. 800 m: 1) Damielsson — 1:55,

400 m pł. — Storskrubb — 54,0. Wzwyż
dionu piłkarskiego będzie on mieścił

_

kolo 50.000 widzów, zaś roboty zostaną — D Nicklen i Lipski po 1.90 m, trój-

no pisał Wiech. Tuż za Gnieznem

ukazują się mury Dziekanki, otoczo-

ne wysokim żelaznym parkanem.

REFLEKSJE LEKKOATLETYCZNE

Gdyby tu zamknęli lekkoatletów,

westchnąłem, to doczekalibyśmy się

z pewnością dobrych wyników w

tyczce. Refleksje te nasunęły mi się

po egzaminie lekkoatletów, przebywa

jących 9 miesięcy w Olsztynie na o-

bozie, który, prawdę mówiąc, dał b.

małe korzyści. A może... Ameryka-

nie skaczą ponad 4,5 metra tylko dla

tego, że mury słynnego więzienia

„Sing - Sing" mają podobną wyso-

kość — taka panuje opinia.

Wyniki spowodowane byłyby chę-

cią ucieczki... A pro-pos ucieczki. Ko

muda zapewnia, że nie uciekł z Dzie

kanki, tylko skończył mu się urlop.

A w „Dziekance" twierdzą, że Ko-

rnuda namówił swą rodzinę do wysłą

nia telegramu, naglącego go do wy-

jazdu. Wszyscy uczestnicy obozu cie-

szą się, że rodzina Komudy jest już

w dobrym zdrowiu, -ale myślą niezbyt

wesoło o zdrowiu Komudy, gdy spot-

ka się z Rademacherem. Na to spot-

kanie wybiorą się wszys®y razem dla

podziwiania klasy warszawianina —

jak zapewniają. Ale o wszystkim

kolejno.

SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ...

Do Dziekanki jest b. łatwo się do-

stać. Wystarczy nacisnąć klamkę i

drzwi same się otwierają, ale i za-

mykają, jak wrota „Sezamu". Rozglą

dam się, czy z za krzaka nie wysko-

czy, jakiś wariat, który poda się za

w szosę.

Dopiero pod Poznaniem mówi o za

proszeniu, jakie otrzymał wraz z Kc

jadł. Tej szybkości zawdzięcza swój 0;w Bazarnikowi stanął Antkiewicz, i wa,sk 'm i Fedorowiczem na sędzio

przydomek „Żarłok". | warto bylo patrzeć. Obaj myśleli w! wanie olimpijskiego turnieju pięścią

czasie walki. Bazarnik wytrzymał

ę
t0 Kolcz ynski '

»Paździer-| trzecią rundę b. dobrze. Antkiewicz j Wysiadam w Poznaniu i zapomi- >jrzymy spotkania mótocyklowe na torze

nik — Szymura, „Tabaka" — Za-. z Krużą wdał się w bijatykę. Z Ra-' nam o domie wariatów i ascetów. Boi *
aż '°wym. ,

•

górski, „Brzydal' — Chychła, „Fran-. demacherem poszedł „na noże'

cua" — Kwiatkowski, „Harcerzyk"—

Inni też mają przydomki,

pone"

i następnego.
Z uwagi na objęcie protektoratu nad

budową przez Marszałka jak. obiecaną
pomocą MON mamy nadzieję Iż. stadion

szybko będzie rósł I jeśli nie w roku

przyszłym to napewno w 1950 zobaczymy
na nim pierwsze zawody piłkarskie, a

każdym razie już w roku przyszłym

Kargiel, „Kaszub" — Antkiewicz,

„Lisek" — Kruża, „Dzikus" Brzóz

ka, „ Joli, joli" — Matuła, „Kejzo-

rek" — Kasperczak, „Owoc" — A-

damski, „Bądź przyjemny" — Klimec

ki.

„FA R G O EXPRESS"

Jest nawet i „Fargo Express" —

Franek. Ten ostatni zawdzięcza swój

przydomek stałemu szukaniu „Ex-

Ślą- bokserzy, to asceci. Nawet na dan-! ZŁOTY KRZYŻ DLA ASBOTHA

zak jest w b. dobrej formie. i cing, jaki odbywał się na terenie BUDAPESZT (obs. wŁ) — Znany, te-

Chychła sparrował z Kwiatków- „Dziekanki" nie poszli. Jedyne roz- nisisla węgierski Josef Asbołh, który w

skim, Frankiem i Cebulakiem (temu rywki, to kino, i ostatnio teatr. Bo£- ostatnim turnieju wimbledońskim do-

rozbił nos). Jest

formie.

„Kolka" poszedł

w normalnej swej

na gaz z Matulą

serzy podziwiali „Tajemniczego Dżem

sa" (króla włamywaczy), którego bo-

hater dziwnie przypominał im popu-

i Cebulakiem, któremu „wykończył" larnego pięściarza. S. S.

szedł do półfinału, bijąc po drodze dwu

rozstawionych przeciwników, otrzymał

z rąk Prezydenta Węgier p. Tildy złoty

krzyż zasługi.

Jussila — 15 .39 , 2) Barlaind — 15.17 ,

| 3) Lehlila — 15 .01.

•

SZTOKHOLM (obsł. wł.) — Przed-

olimpijskie zawody lekkoatletyczne przy-

niosły nastęjrające rezultaty: 800 m
—

1) Ljungreem — 1:51,9, 2) Lnndquist —

1:52,4, 1 .500 m
— 1) Svensson — 3:53,5 ,

110 m. pł. — 1) Lindman — 14,6, 2)

Rendin — 14,6, wzwyż — 1) Widsnfeld
— 1.94, kula — 1) Arvidsson — 15 .37,

dysk — 1) Fransson — 48 .65, oszczep
—

1) Dalefold — 67.99.

W skoku wdał kobiót zwyciężyła Lej-

man wynikiem 5.49 m, co jest nowym

rekordem Szwecji.

rocław -

cH

sto boisk i basenów
gości - sportowców z całej Polski

HYBA nie z przypadku strzałki,

znajduj;, się w śródmieściu

Wrocławia zaopatrzone- są w napisy:

„Wystawa ZO — Stadion Olimpijski".

„Sto dni Wrocławia" w czasie wysta-

wy Ziem Odzyskanych, będą nie tylko

manifestację naszego dorobku przemysło-

wego na tej ziemi, lecz również prze-

glądem wychowania i tężyzny sporto-

wej.

Jeśli mówią, że Wrocław jest mia-

stem przemysłu polskiego, że Wrocław

jest miastem akademickim, że Wrocław

toru kolarskiego i odbudowa toru rega- opętała biała gorączka. Wina jest jed-

•B&k iiife. jtylkó- p» strimtę Okręgu, któi.y

został-' wprowadzony w labirynt różnych

to we go.

MOŻNA POZAZDROŚCIĆ

Skoro mowa o obiektach sportowych,

to nie znajdują się one tylko na Zalesiu

(miejsce stadionu olimpijskiego). Na

brzegu Odry, na Zaciszu, znajduje się

stadion AZS, na którym jeszcze w 1946 r.

startowała Stanisława Walasiewiczówna.

Na Sępolnie wznosi się dumnie, słyn-

na Hala Ludowa, w której z równym po-

wodzeniem można zorganizować poważ-

Kolczyóskiego, każąc mnie odgrywać to natdca angielskiego itd.

pressu", który lubi bardziej niż inne . miastem kwiatów i zieleni, to spor ne zawody bokserskie, jak i... grać w te-

pisma. Niektóre z przydomków m°-jtowcy dodająj ie stolica Dolnego Ślą-j nisa, lub zainstalować tor kolarski. Na

wią same za siebie. „Lisek", bo z<
^

jest r6wnież młaBtenl boisk, base- 1 Grabiszynie stadion posiada Pafawag, na

nów i kortów tenisowych, na których \ Pilczycach CPN Gaz, a w innym punkcie
papierosem skrada się jak lis, „Joli,!

rolę Muracha, 0'Malleya itd. Obawy

moje prysły, gdy zobaczyłem Antkie-

wicza. Poprowadził mnie do pawilo-

nu bokserów, opowiadając po dro-

dze, że 18 lipca odbędzie się jego

śiub.

Zwariował chłopak — myślę i do-

wiaduję się, że nie jest to jedyna o-

fiara. Rudzki, rewelacyjny pogrom-

ca Zagórskiego, też wolał małżeń-

stwo, niż towarzystwo worków tre-

ningowych w Dziekance.

ANTKIEWICZ NA PIERWSZY

OGIEŃ

— Zajmujemy pierwsze piętro —

objaśnia Antkiewicz. Na dole siedzą
— tu wymowny ruch ręką na czole.

Ale to są niegroźni — alkoholicy —

objaśnia Antkiewicz.

BOMBARDIER — BRYDŻYSTĄ

Po obiedzie dowiedziałem się od

Sztama, że największe postępy na o-

bozie zrobił Antkiewicz... w brydżu.

Nie miał o tej grze żadnego pojęcia,

a teraz jest lepszy od Szymury. Gdy-

by w boksie był równie pojętny —

wzdycha Sztam.

Kolczyński opowiadał, jak to przy

wiozło im kierownictwo Gwardii z

płk. Czaplickim na czele czekoladę,

kawę, cukier, keksy. Sztam uzupeł-

nia, że Olimpijski .Komitet Woje-

wódzki z Poznania z ppłk. Mazurem

też myśli o swych pupilkach.

Po dwugodzinnej przerwie obiado-

wej zbliża się pora sparringów. Z

rozpoczęciem ich czeka Sztam ,na

władze P. Z. B . Wreszcie zajeżdżają

dwa samochody z prezesem Bielewi-

czem i kpt. zw. Derdą, którzy spie-

szą do ringu, otoczonego przez co-

najmniej setkę widzów, wśród któ-

rych nie brak niegroźnych autentycz

nych wariatów.

SZTEKKER NA SPARRINGU

młodzież nasza spędza wolne chwile. miasta Odra. Na Poświętnein kolarze

mają tor betonowy, a w śródmieściu pły-

wały trzy kryte baseny, z których na ra-

. zie czynny jest jeden.

PRZEMIANA

Nie tylko przybysza zdziwi dokonana

ostatnio praca. Odbudowane obiekty

sportowe rosną jak na drożdżach. Dzi- TO NIE SĄ REBUSY

siaj można z dumą powiedzieć, że gi- 1

gantycsiny stadion, mieszczący 80.000 wi-

dzów został odbudowany,

boisko piłkarskie pokrył zielony ko-, .

. . ibyt, a nazwy są oparte o instytucie, przy
bierzec, wyposażony w nowiutenkie„ , „ . .

„Pafawag", „IKS", „Wuz", „Gaz". Na-

Centralne ' te mo f=? być dziwne dla ludzi spoza

i Wrocławia. Tu kluby mają racjonalny

wyposażony

bramki. Boisko otoczone zostało bież-

nią, a tę z kolei otacza nowy tor żuż-

lowy. Całość objęta została kręgiem naj

większych trybun w Polsce.

JAK WIOSKA OLIMPIJSKA

Stadion Olimpijski jest właściwie

miasteczkiem sportowym. Obecnie za-

ludniouy młodzieżą, która przyjechała

na Kongres i zawody sportowe sprawia

wrażenie wioski olimpijskiej.

W olbrzymim, pysznym parku, rozpo-

ściera się setki namiotów, w których

zamieszkują tysięczne rzesze młodzieży

całego kraju. Ma ona do dyspozycji du-

żo obiektów sportowych. Obok głów-

nego boiska znajduje się mniejsze boi-

kpt. Derda.

Szło tu o jednego pensjonariusza,

który podaje się za Sztekkera i za-

pewnia, że jednym ciosem rozniesie

naszych mistrzów. Kpt Derda rozglą

da się jeszcze za jednym ze swych

ulubieńców, który prawie codziennie

przynosi doń podania w tysiącach

spraw. .-

Trzeba przyznać, że Derda czuje
się w Dziekance, jak u siebie w do-

mu Nawet z facetem, który szuka

Wyjątkowo debrane towarzystwo-, . osadzenia go w więzieniu,
* T'• _1 AnJati 7 łlfl" " u ''

. t* 11_

nj• • i c„łouw? nvta sko piłkarskie, wyposażone również w
- Gdzie jest Sztekker? - pyta, .

^ ^^ Boisko to wy-

pomyślałem. Już chyba żaden z na

szych asów nie dotknie kieliszka.

Wchodząc do pawilonu, musimy

dzwonić. Tu drzwi zamknięto na

klucz (jeden posiada Sztam, bez któ-

rego wiedzy nie ruszy się żaden z

bokserów poza obręb budynku!). Na

piętrze wita »as Ries Antkiewic^a .

rozmawia spokojnie (ref. wyszkole-

niowy, Kaliniak uciekał przed nim,

jak przed ogniem).

SPARRINGI

Na ring wchodzą bokserzy: Kasper

czak w kasku i Kargel. Idą na ostro.

Kpt. Qeafo 'S 6
*

1

gląda jak... bombonierka 1 ąiełnia w

zupełności zadanie przy frekwencji wi-

dzów, nie przekraczającej 15.000 .

PRZEZ BIAŁO - CZERWONY

PRYZMAT

W pobliżu promienie słońca odbija-

ją się o biel basenów pływackich, któ-

re niebawem wypełnione zostaną żywio-

lem, przynoszącym tyle radości i zdro-

wia. W innym miejscu lśnią ceglistym

l»lorem doskonałe korty tenisowe.

Nie tylko piłkarze, lekkoatleci, teni-

siści, kolarze, motocykliści, lub pływa-

korzystają

których istnieją. Ucho przyswoiło już

skrót Pafawag — od nazwy
— Państwo-

wa Fabryka Wagonów. „Ikaes" to po

prostu Pierwszy (rzymską jedynką) Klub

Sportowy. WUZ nie dlatego jest na wozie,

że posiada rezerwę chorzowskiego Ruchu

i odnosi sukcesy, lecz dlatego, że jest ze-

społem Wojewódzkiego Urzędu Ziem-

skiego. Gaz, który niekiedy gra z gazem

(nie alkoholowym, lecz sportowym)

jeiSt klubem Centralnego Przemysłu

Naftowego.

KILKASET KLUBÓW

Klubów sportowych na Dolnym Śląs-
ku jest kilkaset! Jeden tylko DOZPN

liczy ich 226! Wr. OZB 40 i dziesiątki

klubów zrzeszonych w innych związkach

sportowych. To są fakty, które świad-

czą, ie życie spaitowe tętni. Wartości

tej nie zmniejszą niefortunne tegorocz-

ne mistrzostwa piłkarskie.

Prawdą jest, ie w obliczu tworzenia

w Polsce H ligi, niektórych działaczy

trudności. Na s/c okres ten ma-

my poza sobg.

„9"NA„S"A „14"NAP

Mało. jest' w Polsce Zakładów .Komu-

nikacyjnych, które by tak doceniały

znaczenie wychowania fizycznego i...

znały się na interesie, jak MZK we

Wrocławiu. Na stadion Olimpijski kur-

suje specjalna linii' tramwajowa Nr,,9",

a na boisko Pafawagu linia Nr „14".

Dziewiątka jedzde w aleje —

we Wrocła-

wiu w Aleję Olimpijską —

na stadion

Olimpijski..

Logiczniej było by „9" przemianować

na „S", a „14" na „P". W każdym razie

zadowolenie jest obopólne... Zadowole-

ni są sportowcy i MZK. Pierwsi nie mo

gą' narzekać va złą
' komunikację, - dru-

dzy "na frekwencję.

WIELKIE DNI WROCŁAWIA

We Wrocławiu z godziny na godzinę

życie pulsuje coraz silniej. Dotyczy- to

również braci sportowej.- Czynione są

ostatnie przygotowania do tego wielkie-

go święta, w ramach którego odbędą

się liczne imprezy sportowe. Przez sport

osiąga się radość i zdrowie. Przez wy-

chowanie. fizyczne dążymy do zalet mo-

ralnych człowieka, a fakt, że we Wro-

cławiu mamy tyle młodzieży garnącej

się do sportu i tyle boisk, jest przecież

pouczający. Jest to także . dowodem, 2e

Ziemie Zachodnie zostały zagospodaro-

wane, i to jest dla nas najważniejsze!

Mieczysław Drajgor

Rewia sportowa w Gdańsku
wstępem do Igrzysk świata pracy

W związku ze zbliżającym się ter
lą, Filmowca Łódzkiego, Sanu Po-

Ogólnopolskich Igrzysk Spor- «^k.ego z Żurkówną i Malicką i

towych związków zawodowych, któ- Clsz TM lec
-

...

re odbędą się w Warszawie w dniach" W ramach ^minacj, zostanie roze

19 - 22 sierpnia br. , Międzyzwiąz- ^any czwórmecz piłkarski z udzia-

kowa Rada Kultury Fizycznej i Spor-| łem ^

prezentacji Okręgów: śląskie-

tu, która jest spadkobiercą idei daw-' krakowskiego, poznańskiego i

warszawskiego.

Poza tym przewidziany jest szoso-

wy wyścig kolarski z udziałem za-

wodników Wybrzeża (LR).
•

Bokserzy Legii walczą to Białymstoku

Pełna ósemka bokserów Legii wyjeż-

dża do Białegostoku, gdzie w najbliż-

szy piątek, sobotę i niedzielę odbędą

Eliminacje zostaną przeprowadzone' sję mistrzostjva pięściarskie D. O . W.

w lekkoatletyce i pływaniu kobiet i w zespole Legii będą walczyli tacy za-

mężczyzn. | wodnicy, jak: Wdowiak, Flisiak i Grze-

W innych dziedzinach sportu, jak: la-

nego Związku Robotniczych Stowa-

rzyszeń Sportowych, wchodząca obe-

cnie w skład ogólnozwiązkowej rady

Kultury Fizycznej i: Sportu przy Ko-

misji Centralnej Związków Zawodo-

wych, przeprowadza w dniach 20 —

21 lipca br. w Gdańsku eliminacje

sportowe.

Zwycięzcy zakwalifikują się do mi-

strzostw Armii, które odbędą się we

wrześniu w Warszawie. °

Honorowa trójka
lekkoatletów

LONDYN (obsł. wł). Trzech zna- .«..-.

nych lekkoatletów brytyjskich wypeł ków (czek) polskich. Między innymi
honorowe i zaszczytne funkcje w zobaczymy: Dzwpnkowskiego, Bo-

- - Borodziuka, Grohmana/

boks, piłka nożna, gimnastyka, kolar

stwo, piłka ręczna, zapasy itp. Za-

wodnicy zostaną wyznaczeni przez:

Główny Wydział Techniczny drogą j

wyboru, biorąc pod uwagę ich wy- i

niki i pozycję w skali ogólnokrajo-

wej. Eliminacje Międzyzwiązkowej I •

Rady Kultury Fizycznej i Sportu w Hf®

Gdrńsku zapowiadają się bardzo" cie- j - »
aa

kawie, ze względu na udział w nich CŁO ^SlftfeGJl
całego szeregu czołowych zawodni- Juk już donosiliśmy, temiaści nasi

w piątek planują wyjazd, do Szwecji

i swe tomce mają rozpocząć od turnieju

w miejscowości .kąpielowej Bastadt.

drużyny mieli wejać: Jędrze-

Skonecki, Koncziak i Bełdowski.

cy korzystają * tych
^^^^^

wy ot teks ^

Nufobę Nankego, Macha, Pilucha.J W ekła(1

Gimnastykom odremontowano - g/ęgj olimpij^kicj, Sydney Wooderaon Mayznera, Łapińskiego, z kobiet: Mi-' j(wska,

i ładn, halę boiska maj, J»»^ ^ i a Piętro Dorando, mara- tanową, Cieślewicz, Gębolisównę, Konczak jednak nie pojedzie ze względu

kl ręcznej, bokserzy posiadają nng na ^zapan z ,

^

bifż Stachowicz, Głażewską, Bregulankę; na chorobę worecakt żółciowego.' Kie-

otwartym powietrza > amfiteatralnymi toficzyK przea I, poloaH Bytomskiej z Ramo-' row«ikiem ekipy bę^Ie inż. Olszowski.

Atyhunam*, I » M®»»!»^
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W stosunku do roku 1946

Gk GŁOSZONE i przeprowadzone jako XXlII-cie Mistrzostwa Polski by-
'> ly przede wszystkim nie XXIII-mi, a XIV-mi. Przed wojną rozegra-

ne były dwadzieścia razy (jubileuszowe odbyły się w 1939-tym roku w Po-

znaniu), a ostatnie — były czwartymi mistrzostwami powojennymi.

ZA MŁODA BIEŻNIA lłem
właściwego rzutu oszczepem, a

Sar, -ody odbyły się na nowowyibudo- ' doczekamy aię następstw Lokajskiego.

manrj bieżni Wojewódzkiego Ośrodka | Oszczep jest w tej chwili najsłabszą na-

W. F-, na dawmym boisku Sokoła. Zbu- '

szą konkurencję,

dowona - według projektu najmłodsze-
!

KWESTIA SĘDZIOWANIA

Co do uzyskanych wyników nie moż-

na mieć żadnych zastrzeżeń. Pewna

część publiczności widziała na 100 m

zwycięzcę w osobie Kiszki. Wszyscy

, trzej celowniczowie (a trzech różnych o-

cie i trudno wymagać, ażeby tak świeża •
kręg-w) jednogłośnie orzekli ewycięst-

nawierzchnia trzymała aię należycie. Od- < ^

Stawz),ka j leg0 Bamego zdimia byl
nos ' si ? i<,r]7,aj£ że bieżnia po- •

^^

pzLA Sieridewicz.

ssnańs&o będaie bodajże najlepszą w WŁ

go ze znanej rodziny lekkoatletów—dmż

Hoffmana — zdałaby egzamin na celu-

jąco, gdyby zbudowana Łyła o kilka ty-

godni wcześniej. Wykończona została do-

piero — dosłownie —

w ostatniej minu-

Celeni upewnienia się w kolejności na

mistrzostw ciągną się one zbyt długo w

godzinach popołudniowych, są cało wi-

dowiskowe i nużą publiczność. Dobrze

byłoby wiprowadzić przeclboje kwalifi-

kacyjne w skokach i rzutach, które od-

bywałyby się w godzinach przedpołud-

niowych. Popołudniowe zawody (finały)

nie powinny trwać dłużej jak 2 do 2 i

pół godzin. Wtedy mistrzostwa staną aię

inipreaą ciekawą, widowiskową.

aifenepe
Naj-leipszy wynik mistrzostw osiągnął

Łoimoiwiski w kuli 15.44, co rówina się

971 punktom według fińskiej tabeli wic-

lobojowej.

Naj-bardziej pokrzywdzonym zawod-

niJdem był Adamczyk, który mimo zde-

klasowania przeciwników w skoku w dal

7.22 i w plotkach 16 sek. nie zdobył ża-

dnego tytułu mistrzowskiego,

•j Naj-większą niespodziankę było zdo-

i skarżę sią na złe warunki

bycie mistrzostwa przez Stawczyka w

LEKKOATLETYKA ! biegu na 100 m, w którym pokonał

I NARCIARSTWO | przereklamowanego ICiezkę.

Kwźipicń (15. 48 na 5.000 m) gdyby , ftaj.praoowitszym zawodnikiem byl

zechciał podporządkować narciarstwo który w ciągu 2-c'n dni pobiegł

lekkoatletyce byłby biegaczem najwyż-!Ba lo km, 3 km z przeszkodami i 5.000

Spoistość nawierzchni skoczni była , .y beBWaglfdn{e posługiwać się specjał

smacznie lepsza i stąd też doskonały wy-
'

rak Adamczyka — mimo deszczu —

w

skoku w dal.

Całość jndnak urządzeń nie była jesz-

cze na poziomie. Walka o najpoważniej- pa(]1 jcdnak Kisztiłi
^

w stosunku j nich należy przede wszystkim Kwiatko

szy tytuł powinna rozgrywać się na jak Ju w>1„iku pozostał o 5 I wski z Wrocławia i Osiński z Pomorza

najlepszych bieżniach (wypróbowanych) met>nSw w tyJe_ 106 6ok. KlŁs-zki winno j (który jest leśniczym i regularnie tre-

tym bardziej, że według wyników mi- jiy£ di,reMoine z listy najle,pSzych wyni- : nuje) itd. Wiemy, że Głuszoz i inni

etrzostw -granica ocenia poram lekko- ^

oe;?gnięte _ wedlug wiarogodnych I przygotowywali się również do marato-

ati etyki. A sądząc z eamych tylko wy- 4wi(ldk6w E falsstartem i schwytaniem i nu. Można więc było urządzić dla tych

chyba czasu na huk, a nie na dymek z
1

„męczenników" eliminację — jeśli nie
' pi stoi eta. i na pełnym dystansie, to na 25 ozy 30

Drugą ofiarą stał się Łomowski. „ Re- kgi.

kordowy" dysk naiszego mistrza okazał

się nieprawidłowy i nie poizwolono rzucać

niim Łomowski emu (o 7 nim aa płaski).
Łom o weki twierdzi, że od miesięcy da-

remnie pro,sił o prawidłowy dysk...

i Mierzenie czasów było bez zarzutu

szej klasy. Mimo woli przychodzą na

myśl analogia z Hietanenesm — rekor-

dzistą świaila na najdłuższych dystansach

i najpoważniejszym kandydatem do ty-

tułu mistrza cliii:pijskiego w maratonie,

który również kiedyś był narciarzom, a , . , . . . . .. ,

^
-

1 ' świadczy o poziomie naszej lekkoatle-
później lepsze wyniki uzyskał w lekko- j
atletyce... j .

cj-sympatyczmejazn tró;:;ą zwycięż-
' mecie w przyszłych imstrzostwnich naile-1 DLACZEGO NIE BYŁO ELIMINACJI ców — zdaniem publiczności — byli

metrów.

Najstarszym zawodnikiem był Płotko-

wiak z Poznania, który wynikiem 34,34

zdobył wicemistrzostwo w biegn na 10

km, mimo 44-ch lat, co wcale dobrze nie

W MARATONIE?

nym aparatem filmowym, który by „roz , Z takimi zapytaniem zwracało się do

strzyga}" w wypadkach wątpliwych. j nas kilku długodystansowców, którzy

Dokładność i sumienność Poznania- : odgrażali się nawet, że mimiimum olim-

k(>w jest powszechnie znana. Ofiarą jej : pijskie 2 godz. 45 min. osiągnęliby. Do

nik<Vw —

w stosumku do roku 1946 —

wykazujemy 6ię dziś gorszymi wynika-

mi w 9-ciu koTikuremeiach męskich.

APEL NASZ ODNIÓSŁ SKUTEK...

Gdy oglądaliśmy liczne nagrody, któ-

re czekały na jjwycięskich aaiwodników,

nie zomważyliśmy tym razem żadnych

papierośnic. Prezes Marciirtkowiski wyja-

JAK BIEGANO, SKAKANO ,

RZUCANO?

Styl biegu pozostawia u wielu dużo

do życzenia. Znaczna część (wyjątek sta-

nowi przede wszystkim „szkoła" poznań'

sika i krakowska) biega kurczowo, szty-

wno, sztucznie (do tych „rieży i Lip-|^ ^

w^ j. ! zyg,owallśmy w Łrzcch wypadkach z pa.

zam^st bxegae luźno, godnie, ,

^ ^ ^ ^ '^

„

nwęilcko. INiektorzy mają temde/ncję do j . . . . ,.

pochylania eię do przodu i pozostawia-

nia bioder w tyle, choć wysuwać je po-

trze j pierwsi na 400 m: Mach z Gdań-

ska, Statki ewicz z Warszawy i Buhl z

Bydgoszczy (obecnie Szczecin).

Naj-słabszy wynik mistrzostw osiągnię

to w rzucie oszczepem, zaledwie 51 m,

co równa eię 607 punktom.

Naj-szczęśliw-szynn zawodnikiem mi-

strzostw był Kuźmicki, który zakwalifi-

kował się do grupy olimpijskiej do Lon-

dynu.

Naj-bardzaej ofiarnymi i najpracowit-

szymi organizatorami mistrzostw byli:

Prezes Jan Marcinkowski, Wiceprezes

Telesfor Weiselik i Kierownik Woj. Urz.

K. F . Kaczmorowski.

STAWCZYK:
Nie przypuszczałem,

£e zdobędę tytuł mistrza. Biegam

nie myśląc o sukcesach. Studiuję wycho-

wanie fizyczne i swą kariere sportową

iuvażam za najlepszy środek do ich po-

głębienia. Nie posiadam warunków, by

marzyć o irielhich zwycięstwacJt.

KISZKA: Pokażę się jeszcze w tym

zadowolenia, gdyby udało mi się z nim

wygrać. Biegam niedawno. Obiecuję po-

prawić się.

PUZIO: Myślałem o rzuceniu sportu

W maju jednak dałem się namówić do

powrotu na bieżnię. Zbyt krótko trenu,

ję, żeby być w pełnej formie.

BONIECKI byl tak niezadowolony ne

sezonie w Poznaniu. Muszę tu udowod- swego tytułu, że nic nie mówił...

nić, że jestem lepszy. Pręszę mi wie-; lqMOWSKI: Mam chętkę na pobu

rzyć, że nie będę unikał pojedynku z
^

fekordu poUki w kuli Na trenin.

elitą poznańskich sprinterów. gach rzucałem już 15,71. Do 16-tki <!•»

LIPSKI: Na takiej bieżni to osią-
^ ^ ^

jq osiqgnąŁ

gnąłem zupełnie przyzwoity czas.
^

eUminacjach nie startowałem %
MACH: Zwycięstwo musi radować.

Zadowolony jestem z pobicia rekordu ży

ciowego.

BUHL: Czuję dziwną niechęć do bie-

gania. Nie mogę przełamać się.

, powodu kontuzji. Mam pękniętą kość

j stopy. Z taką nogą rzucić 15,44 to chy-

ba można się cieszyć.

GIERUTTO: Gdzie te cudowne wy

. . . . niki dyskoboli? W ciężkich warunkach
STATKIEWICZ: Nie miałem chęci , . , . .

„ i atmosferycznych , dopiero pokazało się,
startować na 400 m. Byłem po kontuzji, i , rn ,

3
* i kto umie rzttcac. Oszczepem rzucało się

Bałem się o bieg na 800 m, tv którym l ya£fl ^n .-e

chciałem zdobyć mistrzostwo w dobrym; „„„ „„„„ „ „ .

,, . . GBURCZYK: Co tu można zrobić,
czasie, co ostatecznie udało mi się: ... , . .

WIDEŁ: Przeziębiłem się w Czecho- człow[ek shzga łl? ]ak ^ ^

, ... , , . . Przypomniał mi się mecz z Niemcami
słowacn, me mogłem trenować tak, jak „„ . . , , ,

, . , „ , , . . . ,, l w 1937 r„ kiedy rzuciłem 47 m, choć
chciałem. Zadowolony jestem me tytko _ i

^

l (_tnl

z czasu, ale i z przyjścia przed Nowa-

kiem,

na treningach stale przekraczałem 60-kę.

PAPROCKI: Wszystkiego się spodzie-

WIDERSKI: Wygraliśmy tak jak pla- .

walem ' ale w moi
* TM W

, , _
.. , -u względniony tytuł mistrza Polski.

nowahsmy) ale czas kompromitujący. •
° J

Nie łatwo jednak było walczyć z ivia- j ZWOLIŃSKI: Tak wstrętnie przegrać,

trem i tylu rywalami, których taktycz-,

to si? rzadko zdarza. Ale skocznia by-

cznie pokonaliśmy. j ła beznadziejna. Człowiek bał się slca-

KIELAS: Żałuję, że zwolniłem tern- j kac'

po treningów. Po zimowych mistrza- j MOROŃCZYK: Czas już wycofać się.

stwach, gdy zbliżyłem się do rekordu ! Adamczyk zajmie moje miejsce w sko-

„Kusego" uważano, że jestem w za do-! ku o tyczce.

brej formie. No i teraz nici. Nie mogę] HOFFMAN: Ładnie zafiniszowałem to

sobie darować historii z przeszkodami, j ostatnim roku moich sartów. Będziemy

SKALBANIA,: Szkoda, że nie starto- miełi pociechę z Weinberga. Niech się

wał chociaż Gierutto. Miałbym więcej i tylk nauczy skakać.

(niekiedy 5 sztoperów wykazywało rów- j śnił sprawę: „Na apel „Przeglądu" zre-

znańskiei bieżni

j śli nie cziterej pierwsi — mieli ten sam

czas: 11,1. Między pierwszym o czwar-

pieirośniic, jako z nagród nieodpowied-

nich dla sportowców",

, . . , , „ . tym różnica nie wynosiła wiecej jak pół
wnmi w ta - tu e do przodu, rraca ramion >

niekiedy dość cliaotyczina (Rutkowski). 1

Plotkarze nie potrafią „przechodzić" BRAK DROBNYCH URZĄDZEŃ
przez plclki i zachowywać pewien oią- TECHNICZNYCH

gły rytm biegu — stąd słabe wyniki. — Pewnym minusem był brak bloków

| JJCZESTN1CY skoków zademonstro
' U wali style fantastyczne, które mo-

j żna nawet sfilmować ,by, pokazać mło-

I dzieży, jak należy skakać, by niezatuod-

| nie zwalać poprzeczkę na najniższejWILKA CIĄGNIE DO LASU

Były rekordzista świata w pchnięciu ; nawet wysokości.

kulą Zygmunt HeJjasz (16.04) uważnie ' TAJEMNICE REGULAMINU

przyglądał się poszczególnym konkuren- j Mucha nie siada — mówić; w Warsza-

cjom. Imponował mu Łomowstki w kuli, wie, gdy coś jest pewne jek w banku.

a jeszcze bardziej Adamczyk, o którym ] Ale Mucha nie byl pewny swego dru-

Gąssowski przegrał z Puzio na trzecim startowych powszechnie dziś używanych, mówił, że nie rozumie, dlaczego on nie ' giego miejsca w skoku

płotku właśnie na skutek nie zachowa-

nia rytmu (zmienił krok przed płot-

kiem) i od razu stracił 3 metr} 1
, które

później trudno DIII było odrobić.

Przy najbliższym spotkaniu się obu

zawodników Gąssowski może zrewanżo-

wać się trzykrotnemu powojennemu mi-

strzowi.

Technika naszych skoczków — pomi-

jając kilku starych zawodników —

na

poziomie przedszkola.

WŚRÓD SKOCZKÓW

W skoku w dal jedynie Adamczyk i

Hoffman pokazali długi lot (-z biodrami

w przód) zanim przeszli do korzystnej

pozycji „lądowania". Adamczyk musi po-

prawić dobieg, jego płynność. Nie za-

gdyż wybieg z nich jest o wiele korzyst

niejszy i nie niszczy się bieżni. Należa-

łoby wprowadzić przy rozbiegach do

skoków znaki kontrolne w postaci kloc-

ków, listewek itd., bez znaczenia lanji

kontrolnych piaskiem itd.

Przy obecnym sposobie rozgrywania

kacze powyżej 4-ch metrów o tyczce,

Tilgner — były mistrz Polski w ku-

li — pełnił funkcję sędziego. Łomow-

ski emu doradzał zarzucić całkowicie

dysk i poświęcić saę wyłącznie kuli, w

której regularnie mógłby przekraczać

16-cie metrów.

tyczce1 gdyż

sędziowie zapomnieli o przepisach re-

gulujących lokowanie zawodników osią-

gającycli równą urysokość. Wicemistrzem

Polski dzięki temu omal nie został Ma-

łecki, który całkowicie zagubił się we

Wrocławiu. Zdaje się, że z tej mąici

chleba jednak nie będzie.

i© imssrsossw
Delegatem PZIA na mistrzostwach Pol-

ski w Bydgosczzy, byl p. Boski z komi-

sji trzech. Pan delegat sam ubijał roz-

bleżnię do skoku w dal, wzwyż, przygo-

skoczy nos wtedy wynikiem 7.50, podo- towywat rzutnię do dysku, ażeby umożli-

bnie jak w tyczce wynikiem 4 metrów, naszym paniom zdobycie minimum

jeśli w tej ostatniej konkurencji —

po

dobrym woale już wahadle — wykona c-

nergiczny wynnach nóg i tułowia w gó-

rę, przy jednoczesnym wciskaniu tyczki

do dołka, przez co prawym barkiem doj

dzie do tyczki i co umożliw mu jak

najkorzystniejsze przejście ponad po-

przeczką. W każdym razie w tyczce wi-

olimpijskiego. Wysiłek delegata okazał się .

zbyteczny, żadna minimum potrzebnego
nie osiągnęła.

Na mistrzostwach Jak było do przowi-
dzenia zjechali małżeństwo Nowakowie.

P. Nowak jako kierownik ekipy DKS-u

łódzkiego, trener tej drużyny I specjal-
ny opiekun iwej małżonki, która raz je-
szcze miała skoczyć w granicach 5.50. Nie

pomogło wymierzanie rozbiegu stalową

doć u Adamczyka pewna poprawę tech- • taśmą, masarze, najczulsza rady, małżon-

niczna, co wydaje eię być nie mała za-! ka okaza,a się chwil0 »° niadysponowa-
. ,, . . .„ t ną, padał jeszcze deszcz i zawodniczka

sługą Moronczjtta, który kilkakrotnie j ,a nj9 uzyskala nawe, 5 metrów w .ko-

dojeżdżał do Olsztyna i udzielał odpo- j kach uznanych.

wiednicłi wskazówek Adamczykowi.

W skoku wzwyż okazała się wyższość

etylu kalifornijskiego (Paprocki) nad

nożycowym i grzbietowym (Zwoliński,

Dręgiewicz, Gierutto). Radzimy wszyst-

kim przejść na jedną s odmian Walifor-

nijskiego, a poprawią się znacznie i nie

zawiodą na miękkiej skoczni.

W trójskoku techniką wyróżniali się:

Hoffman i Starybrat, którzy znają tajem

nicę „drugiego skoku". Weinberg posia-

da fantastyczną skoczność i podstawowy

brak wiadomości technicznych. Stoi

przed nim wielka prtyszłość, jeśli 6tylo-

wo wykonywać' będzie łetki leciuteńkich

tfcoków na równym podłożu trawiastym,

jeśli skaknć będzie w dal i ćwiczyć du-

żo sprintu.

JAK RZUCANO?

W rzutach kulą i dyskiem Łomowski

rzuca swoistymi, skutecznymi stylami. —

Gierutto w dysku poprawił styl i wynik.

Adamczyk — bez „szkoły'* w riiitach-

Masłowski —

po przyśpieszeniu ostatnie

go obrotu i podciągnięciu rąk wyprosto-

wanych przy wyrzucie nieco wyżej

rzuci ponad 30 metrów. Oszczepu uczyć

należy od podstaw, od rzutów pałeczka-

mi palantowymi, kamieniami, wybrać

dziesiątki uczniów szkolnych, eelujęeych

w takich rzutach i pracjić &*t«M pa-

Miłą niespodzianką sprawiła Moderów-

na z AZS-u łódzkiego. Silna ta zawodnicz-

ka była w skoku bezprzecznie najlepszą
I tytut mistrzowski zdobyła w tych wa-

runkach zasłużenie. W nagrodę otrzymała
pląkny kryształ, wojewody. I

Przód finałem. Polskiej naderwał się j
mięsień i własny mąż który jest kierew-

nil.iem tego zecpolu musiał żonę i

żynę wycofać z dalszych konkurencji.

Zbraku właściwych pistoletów starto- !

wych używamy obecnie od karabinu do '

korkowca wszystkiego czego się tylko da j
ażeby wystrzelić na starcie. Pan Opiński,
doświadczony starter, strze al póki mu

korkowiec nie nawalił i to w momencie

startu finału 100 metrów po dwu fastar-

tacli. Znajdujące się na starcia zawod-
niczki i starter szukali kilka minut irubki,
a publiczność przypuszczała źo któraś z

finalistek zgubiła drogocenny brylant
Dostarczony przez kierownika ośrodka

karabin, wybawił organizatorów z przy-

krej sytuacji.

Dla Pogoni katowickiej mistrzostwo zdo-

była najlepsza zawodniczka tego klubu

Hejducka. Niezmordowana, biegała gdzla
tylko było potrzeba, wygrywała a w szta-

fetach nadrabiała ze startu potrzebna do

Wymowa suehycEi liczb
Mistrzostwa Polski

przed Olimpiadą
w Amsterdamie 1928

Mistrzostwa Polski

po Olimpiadzie
w Londynie 1948 r.

1) Stawczyk — 11,1 sek.

1) Lipski — 22,4 sek.

1) Mach — 5.? sek.

1) Slatkiewic.z — 1:58,7.

100 m •— 1) Szenajch — 11 sek.

200 m
— 1) Szenajch — 22,6 sek

400 m
— 1) Bmiakowski—50,4 seK

800 m
— 1) Kostrzewski — 1:57,6.

1.500 m
— 1) Malanowski — 4:10,4. 1) Widerski — 4:18,9.

5.000 m
— 1) Kusociński — 15:41,0- i) Kielas — 15:46,9.

10.000 m
— 1) Sarnacki — 33:10,8.

110mpl. — 1) Trojanowski 1—15,8.
400 m pł. — 1) Kostrzewski •— 57,4
4 x 100 m

— 1) Warszawianka—45,0

i) Kielas — 33:15,2.
1) Skalbania — 16,9.
1) Puzio — 58,7.
) AZS (Poznań) — 45,7.

4 x 400 m—1) ĄZS (Warszawa) 3:31,0 i) Azs (Toruń) 3:33.

i) Paprccki — 175.

1) K'szka — 683

1) Moronczyk — 375

1) Hoiiman - 13,64.
1) Łomowi — 15,44.
1) Łomov «ki — 44,35.
1) Giaiiitto — 52,90,
1) Masłowski — 47(88.

wzwyż — 1) Mierzejewski — 165,
wdal—1)Nowak—698,5
tyczka — 1) Adamczak — 354

trójskok — 1) Sikorski — 13,82.
kula — 1) Heljasz — 12,93.
dysk — I) Cejzik — 37,69.
ojzezap — 1) Gieraitowski •— 54,03.
młot — 1) Cejzik — 32,44.

zwycięstwa metry. W nagrodę otrzymała
praktyczne nagrody.

Dla Sinoradzkiej nagrodą w postaci o-

szczepu i dysku ofiarował były długolet-
dru "

t ni mistrz Polski w rzucie oszczepem

j Franciszek Mikrut, który zajmuje się fa-

brykacją sprzętu sportowego I to w bar-

dzo dobrym wydaniu. TO się nazywa prak-
'yczpa nagroda.

Malutka Brockówna z ZZ Gedanii

Gdańsk, zdobyła szczęśliwym zbiegiem
okoliczności wszystkie trzecie miejsca w

sprintach. W sztafetach była filarem swej
drużyny. Umie ona pogodzić piękna z

'pożytecznym. 3ast dobrą uczennicą gim-
nazjum I doskonałą lekkoatletką.

Skok wzwyż to czarna plama mistrzo-

stw. 1 .35 i nic więcej na startujących o-

koło 20 zawodniczek. Widocznie zawod-

niczki same się bardzo zawstydziły gdyż
po skończonej konkurencji uparcio sta-

rały się uzyskać wysokość 1.40, co wre-

szcie udało się wysokiej wzrostem, Pan-
kównle z Zgody z świętochłowic.

Gospodarza mistrzostw mieli dwie re-

prezentantki, sprlnterkę Orsztynowicz I

plotkarką Gościniakównę. Obie trenują
zapalczywie, cóż z tego, kiedy uczą sią
prawie same i nie mogą odpowiednio
rozwinąć . talentu. Pierwsza zakwalifikowa-

ła sią do finału w wszystkich sprintach,
druga doskonale pobiegła w plotkach,
zdobywając trzecie miejsce.

Kasza mistrzyni płotków p. Aniela Mitan,
to kobieta do tańca i różańca. Uzyskała
dobry czas na 60 m, pewnie wygrała płot-
ki mimo że ostatnia wyszła z dołków.

Smutne z powodu niepogody zawodnicz-

ki rozweselała jak tylko mogła. Zawod-

niczka ta jest od lat mężatką, ma «-let-

niego syna który jak i mąż ma być za-

paśnikiem. Cała rodzina sportowa.

Pani Wajs-Marcinklewlcz, po zdobyciu
Już na poprzednich olimpiadach dwu me-

dali w dysku, jednego brązowego i

srebrnego poważnie myśii o zdobyciu w

Loncfynio potrzebnego dla uzupełnienia
kolekcji złotego Ta doświadczona zawod-

niczka twierdzi że szczyttową tdtmą
osiągnie wlaśnlo w dzloń swej konkuren-

cji. A no zobaczymy.

Doskonało zapowiadająca ilą Drzewiec-

ka z Wybrzeża, ulogła- kontuzji na jed-
nym z ostatnich treningów I Jest na bie-

żący sezon dla sportu straconą, W mi-

strzostwach Je) nlaobecnołć zaważyła na

niezdobyclu drużynowego mistrzostwa

przez Gadanlę. (Tak twierdził kierownik

teflo zespołu). (ZW)

Wypadek ze skokiem o tyczce me

byl jedynym wyczynem sędziów. Mię-

dzy tak zwanymi asami zrobiono nawet

zakład, jak nałeży oznaczyć rozbieg do

rzutu oszczepem.

Wykonano go prawidłowo w myśl'o-

bowiązujących obecnie przepisów mię-

dzynarodowych tylko dzięki jednemu z

gości.

Organizatorzy tłumaczyli, że PZLA

nie wydał poprawek do przepisów. Jak

tam jest iv istocie nie nasza sprawa.

ANIOŁKI

Jedynym aniołkiem wśród skoczków

w dal był Karol Hoffman. Stary mistrz

pokazał młodzieży, jak należy uczciwie

lądować. Inni uczestnicy skoku w dał

myślą zapewne, że konkurencja ta po-

lega nie tylko na osiągnięciu najwięk-

szej odległości, ale i wywinięciu jeszcze

kilku koziołków.

Przeciwstawieniem Hoffmana był Mil-

czarek, którego opanowały moce pie-

kielne. Jak szatan rwał w biegu na

10.000 m, robiąc fantastyczne zryuly co

parę merów. Wylądował ostatecznie na

6-tym miejscu. Po odpraicieniu egzor-

cyzmów Milczarek będzie .lepszym bie-

gaczem, to nie ulega żadnej
^

wątpliwo-

ści. Nawiasem mówiąc, jest to biegacz,

który już w r. 1946 niepokoił PZLA,

że biega w swej rodzinnej wsi 1.500 m

w 4 minuty.

WACUŚ POMŚCIJ MNIE

— Wacek daj im za mnie — krzyczał

pod adresem Gąssowskiego Staniszewski,

który w mistrzostwach odegrał b. mi-

zerną rolę.

Gąssowskiemu jednak nie udało się.

Starość musiała ustąpić przed młodoś-

. cig Puzia. Staniszewski, chcąc naprawić

swój niewłaściwy okrzyk, pierwszy zgło-

sił się do Puzia z gratulacjami, całując

go z duSeltówki.

KOMU TO POTRZEBNE

Na trybunach wrzask, gwizdy, tupa-

nie i wrogie okrzyki. W ten sposób wi-

downia poznańska demonstrowała swe

niezadowolenie z powodu zdobycia mi-

Argentyńscy
przeciwnicy
bokserów

Argentyńska ekipa bokserska na

Igrzyska w Londynie została już u-

stalona po przeprowadzonych poprze

dnio eliminacjach. W' muszej wystąpi

Pascual Pćrez, w koguciej — Oscar

Pita, w piórkowej — Cirilo Gil, w

lekkiej — Manuel Martinez, w pół-

średniej — Eladio Herrera, w śred-

niej — Hektor Garcia, w półciężkiej
— Aldo Ansalona i w ciężkiej — Ra

fael Iglesias.

Najsilniejszymi punktami ósemki ar

gentyńskiej są Perex Gil, Garcia i In

Ćlesias,

strzostwa Polski przez poznaniaka,

Stawczyka na 100 m.

Organizatorzy mistrzostw już biegli

do mikrofonu, by powołać się na świad-

ków; ale wytłumaczono im, że nie jest

to potrzebne.

Pytałem się na trybunach kto wygrał

(ale tylko tych, którzy siedzieli nu li-

nii przedłużenia mety). Jednogłośnie o-

powiudali, że Kiszka.

Ja daję głowę, że na trzy metry przed

metą kolejność była następująca: Kisz-

ka, Rutkowski, Stawczyk. Ale Stawczyk

rzucił się na taśmę % mógł wygrać. Fil-

mu nie robiono, nawet zwykłego zdję-

cia też; trzeba uszanować wyrok.

NAIWNIACY

Nawet nie wyglądają na naiwniaków

Kielas, Boniecki i ich kierownik, Przy-

bytniewski. A jednak tak głupio roze-

grali 3 km z przeszkodami, że stracili

kilka punktów.

Daj Staśkowi wygrać, żebrał kierow-

nik, gdy Kielas prowGdził o kilkanaście

metrów na ostatnim okrążeniu. Speszo-

ny Kielas zamiast poprawiać sznurowa-

dła zaczekał na kolegę pięć metrów

przed metą. Kiełasa zdyslswalifilwwanó,

A co źrebić z kieroivnikiem, dla które-

go nie istnieją zasady sportowej rywa-

lizacji.

ZAMACH NA ŁOMOWSKIEGO

Ciężkie chwile przeżywał w Poznaniu

Łomowski. Pierwsze rzuty wcale mu

•nie wychodziły. Gorsze jednak pokazy.

)wał' jego rytuale. Jednemu wyleciał o-

ślizgły dysk z ręki z wielką mocą i /JO-

szyboiuał w kierunku nic nie widzącego

] Łomoskiego. W ostatniej chwili mistrz

J kuli i dysku zrobił wspuniały unik, no

i jeszcze żyje.

CHYTROŚĆ UKARANA

Apetyt na nagrodę drużynową miały.

Syrena i AZS Poznań. Syrena chciała

zdobyć prowadzenie zwycięstwem w

sztafecie 4x400 m. Tak kombinowała x

ustawieniem biegaczy, ze wylądowała o-

statecznie na trzecim miejscu. Odegrała

się dopiero w sztafecie 4x100 m. Ani

jeden s biegaczy ,Cyreny" nie przebiegi

w tym roku 100 m poniżej aw-

AZS Stawczyk, Rutkowski, Skalbania i

Adamski liczą, się do znakomitości. Sy-

rena prowadziła po 3 zmianach. Gierut-

to walczył jak lew i na 2 metry przed

metą był jeszcze pierwsxy. Przegrał, 0I9

obronił nagrodę drużynową, AZS-owi

nie pomogła rezerwa, choć zajęła ctufar

te miejsce.

NIEDALEKO OD JABŁONI

Mistrzostwom przyglądała się w dru-

gim dniu x zainteresowaniem żona śp.

Józefa Noji z synem. 7-letni chłopak

uczy się znakomicie (zdał do trzeciego

oddziału). W rozmowie ze Staniszew-

skim, który zaopiekował się synem

przyjaciela na boisku, Rysio oświad*

ctył, że nia wie, czy będzie biegał.

Przez megafony zapowiedziano jednak,

ie będzie i, miody Nóji otrzymał grom-

hit brawa, (SSl
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ogólnopolskich mistrzostwach szkół średnich
(Od specjalnego wysłannika .Przeglądu Sportoivego)

Wrocław 13.VI!

poniedziałek 12 bm. rozpoczę-

ły się we Wrocławiu I-e ogól-

nopolskie mistrzostwa szkół średnich.

Na pierwszy ogień poszły zespoły

męskie w piłce ręcznej, obejmującej

koszykówkę, siatkówkę i szczypior-

niaka, Zawody odbywają się na pięk-

sjych i doskonale przygotowanych

placach należących do olbrzymiego

me bardzo można się temu dziwić.

Młodzież stołeczna ma wyjątkowo

ciężkie warunki mieszkaniowe i ży-

ciowe, toteż i dziewczęta warszaw-

skie nie marzą 0 większych sukce-

sach; liczą na 7-e miejsce. Lublin i

Kielce mają dzielne dziewczęta, am-

bitne i fizycznie doskonale zbudowa-

kompleksu boisk Stadionu Olimpij- ne wi(?0 ' one nie rezygnują z punk-

sklego. Nad całością zawodów ezuwa i towan ych miejsc — warszawiacy ty-

sngr Szymański, jako pełnomocnik PU ' ą zai
~~ Gdańszczanki,

komendanta obozu dla spraw spor- Przewidywane wyniki finalistek

towych. Rozgrywki żeńskie przepro-
ooicr a^ 0 wyniki... — mistrzostw

wadza ob. Maria Malanowska-Gorar-

dowska. Na60m—wgranicach8sek,w

Do dyspozycji kierownictwa spor-
skoku w dal doidzi

«
ch Vba do5m,

towego został przydzielony sztab or-
w

,

kulido10m ' w skoku WZW VŹ

ganizacyjny i sędziowski, toteż zawo- *
okość 135 cm będzla Pr «kroczone

dy odbywają Się sprawnie i zgodnie do
P £" ,

5 UGzeaaie '
~

A

z planem. Młodzież szkolna w swojej W1?c nae "

wielkiej imprezie sportowej znalazła 1 KATOWICE — IUBMN 2:1

doskonałego protektora w osobie! 15:11, 14:1(, mis

znanego przed wojną na terenie war-' Gra na dobr
vm poziomie. Dwa równo-

szawskim inspektora w. f. po, Ai. ^VpunK. ?Se

Marczyńskiego, zawiadowcy i dyrek- ścinających,

tora Stadionu wrocławskiego. Dawny |

wychowanek gimn, Giżyckicgow War - To,ań' i*, UM, 15;11. Gra
. .. . . inawY sokim poziomie, oba zespoły za-

szawie, rozmiłowany )est w sporcie demonstrowa)y ,adną 0fą łe,polJ,w,'
młodzieżowym, toteż od rana do wie- (

czora czuwa nad tym, aby młodzież Warszawa — Szczecin 1:0, 15:13, 15:11.

umiała wszystko. Nawiasem powie- " k ' ór
,

e '

'
. ....

ca,a szóstka demonstrowała dobre śele-

dziawszy por. Marczyński zaimciato- da< szczecin bronił sią umloJeinla, ala

wał wśród społeczeństwa wrocław- dysponując tylko oVoma ścinaczsmi nie

skiego wielką akcję zbierania ofiar b V'w stanie "Brozić stolicy poważnie,
na nagrody dla młodych sportowców.; Mdł _ edańs((

^ ^ ^ ^

m

Losowanie rozgrywek, które prze- demonstrowała grę na nojwyższym po-

biegać będą systemem pucharowym ziomle I stała »lą faworytem mistrzostw,

odbyło się w sobotę 10 bm. i wyłoni- Gdańsk 9fa dobrze ' ale wobsc
to-

... •ii- dzian okazał się za słabym,
ło następujące pary: w siatkówce —,

'

Lublin — Katowice, 0'sztyn —- To- KOSZYKÓWKA

ruń, Gdańsk — Łódź, Rzeszów —j Kraków — Kielce 47:14(27:4). Zdecydo-

Kraków, Białystok — Kielce, War-! wana ' Przewa3 a Krakowa, dla którego

tylko cło przerwy przeciwnikiem równo-

rzędnym, po płzerwle osłabł I wówczas

Łódź zapanowała nad boiskiem. Obie

drużyny pokazały dobrą grę, opartą na

solidnej zaprawia technicznej. Taktyka
w Pomorzu szwankuje, szczególniej obroń-

cy popełniali karygodna błędy pozwala-
jąc na wysuwania się nlekrytych zawod-

ników. Punkty dla Łodzi: Chmielewski 9

Hofmokl a, Palpuchowskl 4, Kaczmarek 3,
Sobociński I Karpalskl po 1. Dla Torunia:

Batlejewski 10 i Ettler 5. Drużyna Torunia

opierała się na zespole gimn. Kopernika.

Katowice — Rzeszów J«:W (14:14). Do

przerwy sensacjaI Typowany do odpad-

walorach. Wysiłek byl Jednak zbyt wiel-

ki i po przerwie Katowice zawładnęli
boiskiem. W Rzeszowie zawiedli inowu

obrońcy, a poniawat I napad nie grze-

szył celnością rzutów, kosze zaczęły sy-

pać się dla Katowic Jeden po drugim.
Gra ostra, ale utrzymana w doskonałych
granicach. W ogóle drużyny szkolna re-

prezentują grą bardzo fair. Dla Rzeszowa

punkty zdobyli: BluJ 12, Nagusz. Kocon i

Coilich po 3, Szczygieł 2, Taworskl 1, dla

Katowic: Walkowicz 22, Przygoda 9, Wy-
łoń 3, Ciepliński 4.

'i

Warszawa — Olsztyn 10:0 (w.* .) . Zespół
Olsztyna odał Warszawie punkty bez

walki.

Srczyplornlak: Toruń — Gdańsk 7:1, Ka

mian za Londyn pojadą nasze florę-

cistki do Hagi, gdzie w dniach 24 —

26 lipca rozegrane zostaną mistrzo-

stwa świata, do których zgłoszona

została nasza drużyna w składzie:

Nawrocka, Markowska, Skupie-

niówna, Szrejderowa i Stanoszków-

na. Kierownikiem ekspedycji będzie

mjr. Better z G. U. K. F. oraz dyr.

Mondral z PZS. Do mistrzostw zgło

nlecia Rzeszów nie tylko prowadził ale towlea — Kielce 2:1 (II), Warszawa — Bis- szesnaście państw z Węgra
zademonstrował grę opartą na dobrych łystok 5:0 (w. o,). Zygmunt Orławlcs mi (mistrz świata), Francją, Włocha-

Ich siedmiu i — isidsui
Szermierze jadq do Londynu

W polskiej ekipie olimpijskiej zna* I mi i Danią (mistrz świata 1947) śa

lazło się 7 szermierzy, którzy starto czele. Wyrównany poziom naszej

wać będą w czterech konkurencjach, [ drużyny i dobra postawa na igrzy-
a mianowicie; szabli 1 szpadzie dru-lskach bałkańskich pozwala mieć na*

iynowej i indywidualnej. Zabrakło' dzieję na finał.

natomiast ilorecistek: Nawrockiej,

Markowskiej i Skupieniówncj, które

A teraz nasi szermierze;

Drużyna szpadowa —• dr Nawrocki,
miały szanse na finał olimpijski. Wza Karwickii Banaś, Zaczyk, kpt. Fokt,

a bieżniach świata

kosze strzelili: Kakowskl 5, Bartlk 4, Ła

dzik 10, Dąbrowski 18, Wawro 4, Skączek
4. Dla Kielc punkty zdobyli: Zalejski 2,
Dąbrowski 4, Sowiński 2, Helmański 2, Ra-

dziejowski 2.

łódź — Toruń 2B:1S (13:»). Toruń był

HANSENNE W DOBREJ

PARYŻ (obs. wł.) — Lekkoatletyczne

iristrzostwa Francji rozegrane przed

Olimpiadę przyniosły kilka doskwunłych

wyników. W biegu na 5,000 m Vemnier

pobił rekord Francji uzyekujęc 11::35»8-

Stary rekord należał wspólnie do Boui-

na (lekkoatlety franeuekiego, który star-

tował na Olimpiadzie w 1912 reku i zgi-

nę! na froncie podczas pierwszej wojny

światowej) i Rocherda i wynosił 14:36,8 .

Doskonalę formę pokazał

Fansemne, który wygrał 800 m w czasie

.49,9.

1) LegraŁn — 49 m, oeoozep
— Tissot —

59,92, dysk — Kinstetter — 44,43.

2) Senegalczyk Thiiwn Papa Galo —

1.90, tyczka — 1) Sillom — 4.00, młot —

szawa
— Szczecin, Poznań — Wro-

cław. W koszykówce—Kielce — Kra-

ków, Toruń — Łódź, Rzeszów — Ka-

towice, Warszawa — Olsztyn, Po-

znań — Wrocław, Gdańsk — Szcz-

cin, Lubi n
— Białystok; w szczypior-

niaku — Wrocław —• Kraków, To-

ruń — Gdańsk, Kielce — Katowice,

Białystok Warszawa, Rzeszów

Szczecin, Poznań — Łódź, Lublin —

Olsztyn.

Piłka nożna nie weszła w skład za- j GLIWICE — Na pływalni w Gliwicach 1100 m st. dow.r 1) Liszkówna (Piast) —

wodów. w mieisee mistrzostw posz- rozegrane zostały mistrzostwa pływackie i 1:21 8, 2) Szmytówna (Piast) - 1:28; 200 m

. ', „ . 6lqska w konkurencji męskiej I żeńskiej. I st. klas.: 1) Istel (Zjadn.) - 3:31,0 , 2)
czególne kuratoria rozgrywają ze so- Uluakano „ar aa bafdw dobryeh wyni. prZybyia (Zjadn.) 3:31,2; sztafeta 4x100 m

st. dow.: 1) Piast 1 (Kaleta, Niedzlelówna,
Szmytówna, Liszkówna) — 5:57,7 , 2)
„Piast" II — 4:38.

W skokach zwyciężył Brendel (Polonia)
przed kolegą klubowym Skorupę.

Punktacja ogólna: 1) „Piast" — 841 pkt. ,

2) „Polonia" Bytom — 589 pkt., 3) „Po-
goń" — 225 pkt. 4) „Zjednoczenie" (Za-
br7s)—183 pkt., 5) „Siemlanowlczanka"—
27 p<\

SZWEDZI IMPONUJĄ ŚWIATU

SZTOKHOLM (obsł. wł.) — Lekkoat-

letyczne zawody przedolimpijskie w

Sztokholmie przjuiiosły szereę doskona-

łych wyników oraz jeden rekord w bie-

gu na 400 m pł. Ustanowił go K. Larsson

czasem 52,3 sek.

Imne rezultaty: 400 m
— 1) Lund-

qudst — 48,4, 2) Alvenik - 48,9, 800 m—

również I1 ' Liljekvist — 1:50,2, 2) O. Ljimgreen

j— 1:51, 3) Limden — 1:51,2 , 4) Aiberg—

1:51,4 (stawka doskonała, u Orak w niej

jjpszcze Stranda i Bcrquista). 2.000 m
—

Wśród pań dyskobolka Veste ustano-1 j) AJ,]^ , , _ 5:1?) 2) H. —

wiła również nowy rekord Framcji rzu-
!

5:13.6, (czag Ahldana jest tylko o 0,2

tem 40.85. jsek gowzy od rekordu światowego na

] tym dystansie należącego do Hoegga —

! 5:11,8), 5.000 m
— 1) Nyberg —

. i 14:26,8, tyczka — 1) R. Lundt>erg —

1) KacMigj420) _ 1}
^^

_ 15>25i

i kula — 1) R. Nilleson — 15.84, 2) Kreek

j— 15.59, oszczep
— 1) Dalleflod

71.12.

Inne rezultaty: 200 m
— 1) Lebae —

22,1, 1.500 tn — 1) Klein 3:52,8, 2) Ver

nier—3:55,2,4X100m

Club—42,5,4X400m — 1)Stade

Fronc&is — 3:17, wdał — 1) Simeon —

6.93, wzwyż — 1) Daimtio — 1.93,

iJzyskan? szereg

bą zawody towarzyskie, | ków, W tym trzy najlepsze rezultaty po-

Duźy kłopot dla opiekunów spor-
w®'®1 nn

.

r
1 , J,, ,. ,

. 7 v
. , . ..

' Najwlękizę niespodziankę mistrzostw
towych poszczególnych kuratoriów ljy)a porełkfl m|strza p0|6k| Ram0|i z

stanowi ograniczeni wieku zaw.od- 16-ietnlm pływakiem bytomskiej „Polonii"

niliów, W reprezentacjach może brać ©remlowiklm w wyścigu na 400 m st.

udział wyłącznie młodzież urodzona
. o, .1• Wyniki techniczno:

w latach 1930, 1931, 1932 . Skutkiem 15oa m „ dow. 1} Gremlowsk, (Poi.
tego wielu chłopców i dziewcząt któ- Byt.) 22:24,0 min., 2) Gądzikiewicz (Pol.

re. w zwykłych warunkach reprezen- B) - 25:02,0 min.; 400 m st. dow.: 1) Grem
,7 . , i• •

„ u„ lowskl (P) _ 5:34,8 min., 2) Ramola (Pi-
łowałoby swoje kuratoria r.ie są bra- 5:J5 0. lfflJ m jt ^. 1} Zemyf (po|
ni pod uwagę, 1:16,2 min., 2) Langer E. (Piast) — 1:17,8;

Niemn
:
e;sze zainteresowanie od pił- "J !e!a 4x f>7 " Po,Q "'f" '

, (Zimny, Gramlowskl, Nogaj, Ramola) —

k: ręcznei a może nawet większe bu- 1£M7 5 m|n _ 2) jiPo,onia.. n
_ 11:120 m.;

dzą zawody pływackie i lekkoatle- -jgo m st. dow.: 1) Proce! (Pog.) —

tyczne. Te ostatnie rozpoczną się we 1:04,1 min., 2) Fodała (Piast) - 1:07,5 m.

xIICt . , . «, . 1 200 m st. klas.: 1) Krause (Piast) —

czwartek 15 bm. , ohsjmą dla chłop- 2) (Ro|, _ S;05 6

ców biegi na 100 i 1500 m oraz szta- 3) Szołtysek (Pogoń) — 3:07,3 min.; 100 m

fety 4x100 i olimpijską: 800x400x200x st. k'as.: 1) Szołtysek (Pog.) — 1:20,0 m.,

100 m, skoki W dal i wzwyż ł rzuty 2) Langer H. (Piast) - 1:21,8; 200 m st
•

,
- t^•ji• «,. j, dow : 1) Ramola (Pol. 8) — 2:33,7 m., Z)

kulą 5 kg dyskiem1kg;-dla^^^ B) 1 2;3S'0 mIn.; ,rła(8la

dziewcząt biegi 60 m i 4x75, skoki 3x100 m st- rmien.: 1) Plsit I (Langer E.

w dal i wzwyż, pchnięcie kulą 4 kg Krause, Fudala) — 3:45,8 min. — nsjlep-
I rzut piłką siatkową. : «y powojenny wynik w Polsce, 2) Po-

, , ! goń l — 2:53,5 min.

Zawody te zpowiadają się niezwy-j Konkurencje żeńskie: 400 m st. dow.:

kle interesująco i jak sądzić można i 1) Llszkowa (Piast) — 4:38,1 min., 2) Nie-

• dokonanych «i . j STViSS

riach przyniosą doskonale wyniki. | (Z)edn J _ 1:Sg(4; „iałeta 3x100 m st.

W lekkoatletyce męskiej trzy pierw zm|en>: i) Piast l (Kaleta, Hulokówna, Li-

mieisca zespołowe obsadzą, za- szkowa) - <:50,8 min., 2)PiastH-
!! KrTw - Poznań i Po- ^4,8; 100 m st flrzb, 1) Kaleta (P.ast,-

inorze, choć Gdańsk i Wrocław mo-

gą sprawić niespodziankę. Niewiado-

mymi są Lublin i Kielce które oto-

czyły się mogłą tajemniczości, War-

szawa reprezentowana będzie przez

uczniów mistrza stolicy gimn. Bato-

rego, zasilonych dobrymi zawodnika-

DESZCZ REKORDÓW

i ISLANDII NA MECZU Z NORWEGIĄ

MIĘDZYPAŃSTWOWE «potkanie

lekkoatletyczne Norwegia — Ir-

landia zakończyło się zwycięstwem Nor

wegów 92:73. W ramach tego nieczu po.

Itito kilka rekordów Islandii i uzyskano

szereg wy;iikćv nit doskonałym pozió

mde.

Wyniki: 100 m
— 1) H. Clausem (I.)

— 10,6 —nowyrek.Isl., 200m—1)H.

Clausem — 22,0, 400 m
— 1) Vnd« (N.)

- 49,6, 800 m
- 1) Vade (N.) — 1:55,

1.500 m
— 1) P. Anderson (N.) —

4:01,6, 5.000 m
— l) Kdełsein (N.) —

15:08, 110 m pł. — 1) H. Clausen (I.) —

15,3, (rekord Isl.), wziwyż — 1) Leirad

IN.) — 195, wdał — 1) Thorwaldssom

(I.) — 715 (nowy rek. Isl.) , tyczka —

K-rts (N.) — 420, kula — 1) Rohde

«S

(N.) — 14.98, dysk — 1) Ramstad (N-)
— 49.33, oszczep

— 1) Maehlum (N.) —

62.41, sztafeta 4 X 100 m
— 1) Islan-

dia •— 42,1 (nowy rrfc. TsJ.ł

NOWE REKORDY USA

NOWY JORK (Obsł. wł.) .

— W cza-

sie przedolimpijskich eliminacji lekko-

atletycznych, zawodniczki amerykańskie

ustanowiły dwa nowe rekordy USA W

rzucie ofzczepem Dodson uzyskała

42,70 m, a Coaclimsn przekroczyła w

skekn w zwvż 165 m.

Sobik.

Szpada indywidualnie — dr Na-

wrocki, Karwieki, Fokt,

Drużyna szablowa — Zaczyk, So-

bik, Bana*, Wójcik, Felct, Nawrocki-

Szabla indywidualnie — Sobik, Za-

czyk, Banaś.

K: erownikiem będzie trzykrotny o-

Hmpijczyk Frydrych,

Analizując skład szermierzy, stwier

dżemy, ie w ekipie znaleźli się pra-

wie wszyscy szermierze, którzy mają

w obecnej chwili coi do powiedze-

nia. Zabrakło Dobrowolskiego, który

nie przyjechał na obóz przedolimpij-

ski do Złocieńca,. gdzie szermierze

pod kierunkiem fechmistrza Węgra

mjr, Keyeya i Czypionki szlifowali

swoją formę, Z tego też powodu nie

mógł być wzięty pod uwagę. Nie

wzięto również pod uwagę Frenza i

Sołtana, którzy na ostatnich elimi-

nacjach odpadli. Drugim momentem

przy ustalaniu składu było ograni*

czenie ilości osób do 7, na dwie dru-

żyny — szpadową i szablową —

za-

miast osób 12. W ten sposób szermie

rze będą startowali w 4 konkuren-

cjach i mamy nadzieję, że nie zawio-

dą naszych oczekiwań,

A teraz sylwetki naszych olimpij-

czyków:

Sobik — mistrz Polski w szabli,
-

. „, pierwszy w eliminacjach szablowych,
Zarząd ZZK Brda- z wiceprezesem p. ,. .. , „ . , ,

Dąbrowskim na czele, wykazuje ostatnio olimpijczyk z Berlina, wielokrotny
dużo żywotności i daje zwolennikom pił- reprezentant Polski w szpadzie i sza-

karstwa możliwości oglądania meczy pił- bli, Z zawodu kupiec,
karskich na dobrym poziomie, a gra- j „

'

czom swym odpowiednie przygotowanie I Nawrocki — mistrz Polski w szpa-

się do rozgrywek o mistrzostwo Pomorza : dzie, pierwszy w eliminacjach szpe-

w klasie A.

Drużyna ta rozegrała w okrasie t ostat-

nich dni, trzy mecze z przeciwnikami z

innych okręgów. Jako pierwsza goiciła
Legia z Krosna I przegrała w stosunku

5:2. Mecz był bardzo ciekawy, a tupem
bramkowym podzielili się: Drożdżyńskl
2, Adamowicz, Benach i Nowak po jednej.

Po kilku dniach kolejarze goScili dru-

żyną Koszalina „Bałtyk", z A klasy okrę-
gu szczecińskiego i pokonali ję również

gładko 3:0. W melczu tym Kubalczak,* któ-

ry zagrał na pozycji" kierownika - napadu;
strzelił dwie bramki a Drpżdżyński jedną.

W poniedziałek 12 lipca br. goiciła
Brda, powracającą z Gdańska Lubllnlan-

kę, klórą po bardzo interesującym spot-
kaniu pokonała w stosunku 4:1 (1:0), W

spotkaniu fym bramki strzelili, Andrze-

jewski, Adamowicz po Jednej a Nowak

2. Obie drużyny zagrały dobrze.

Sporl

sze

pewne 1:37,2, 2) Niedzlelówna (Piast) — 1:40,4;

Tu m&wi
Rudfam

mi z Mińska Mazowieckiego i gimn.

Jasińskiego.

Stolica liczy w lekkoatletyce mię-

skiej na 6 lub 7-e miejsce.

Lepsze wyniki zapowiadają się w

W dniach 10-go I 11-go bm. bawiła w

Radomiu drużyna piłkarska WKS „Orzeł"
z Częstochowy. Pierwszego dnia, goicie
zmierzyli się i „Bronię" uzyskując zasz-

czytny remi» 3:3 (2:1). Miejscowi wystą-
pili z kilkoma rezerwowymi graczami,
mimo to mieli w polu przewagą, której
nie potrafili Jednak wyzyskać.

Sędziował p. Fomln. Widzów niewielu.

lekkieiatletyce dziewcząt, które zre-j w niedzieię, częstoehowlanie rozegrali
- tą zajęte są przygotowaniem do.; J^JJ

swoich pięknych pokazów gimna.| * WKS.U, kł6ra „e.

•tycznych i przebarwnych pokazów, -

dopi9r{( pierWszy sezon zapowiada

tanecznych na wielki dzień 22 lipca i Jak najlepiej na

br. niewiele czasu poświęcić mogą!
^

Tego^sam^o

treningom. ! ^

rozgromH miejscowy ZZK 7:0. RKS

Peinomocniczki sportowe zespołów *ystąpił z licznymi rezerwami prze-

kuratoryjnych są jeszcze bardzM^,,^
^

milczące od swoich kolegów m.
TM V S,%-dzlowal p. Kroi.

chcąc przedwcześnie podawać skła- c0
po5iadanla" radomskiego piłkar.

Widzów około 3,500. Sędziował b. do-

brze Tad. Betlejewski.

W prsedmeczu rezerw Pogoń wygra-

ła zasłużenie z klubem Jedności Mło-

dzieży Demokratycznej 5:1 (3:1). Bram

ki strzelili: 2 Mesecki, 2 Konacki. Naj-

lepszy na boisku Tadeusz Klatt, autor

1-ej bramki.

W sobotę rozegrany został mecz pił-

karski reprezentacji Marynarki Wojen-

nej Gdynia RKS — Znicz Pruszków

2:2 (1:0) dla Marynarzy. Duża prze-

waga Marynarzy, gra słaba, stojąca i«a

niskim poziomie z powodu złego sta-

nu boiska. Bramki dla Marynarzy errze

liii Osiadacz, Grabowski, dla Zniczu

Wojciechowski i Ładno, Widzów 2,500 .

W Grodzisku, na stadionie GKS Po-

goń, odbył się mecs piłki nożnej po-

między reprezentację Marynarki Wo-

jennej Gdynia a miejscowę Pogonię

zakończony zwycięstwem Pogoni 3:2

(1:1). Gra żywa, osltra, ciekawa, aie

nie brutalna. Do przerwy gra równo-

rzędna. Po przerwie duża przwaga Po-

goni. Bramki strzelili dla Pogoni So-

porek Wł. 2, Niewiadomski 1. Dla Ma-

rynarki: Posiadaez i Kobylański.

Wyróżnili się a Pogoni Szlochaj, So- ~^ ^

_ 15() Wg_

Ęorek i Dąbrowski, w Marynarce Ko- z wózkaini _ 130 km/:g.

bylański i Osiadacz.

dowych, wielokrotny reprezentant

Polski. Z zawodu lekarz.

Zaczyk — wicemistrz Pclski w sza

bli, olimpijczyk, wielokrotny repre-

zentant Polski, z zawodu urzędnik.

Banaś — mistrz Polski we flore-

cie, wielokrotny reprezentant Polski,

dobry szpadzista j szablista, z zawo-

du urzędnik.

Karwicki ^

olimpijczyk, fćpreień-

tant Polski w szpadzie, z zawodu ma

gazynier.

Fokt — reprezentował Polskę trzy

krotnie, dobry szpadzista i szablista,

z zawodu oficer.

Wójcik — szablista, reprezentował

Polskę trzykrotnie, najmłodszy w re-

prezentacji, z zawodu urzędnik.
W niedzielę 11 lipca br. przeprowadził'' Szermierze przeszli trzv obozy

PZTW-U na torze regatowym w Brdyujiciu . przedoIimpijskie, start z Czechosło-

pod Bydgoszczą eliminacja osad. W elf- > . ,,nl. . ,

minacji startowały dwójki podwójne W3C,ą 1 "^ 11 aru &le «"«iSCe »

l czwórki ze sternikiem. — Do pierwsze- j Igrzyskach Bałkańskich. Rozwiązano

go biegu dopuszczono osady AZS-u kra-, nareszcie sprawę produkcji sprzętu,

kowskiego i warszawskiej Wisły, a do i fcj kj uruchomieniu fabryki w Kal-

drugiego odwiecznych rywali, miejscowe .. ,c

'

, ,..

osady BTW-u i KWZZK. waT " l^zerm erz
— Kulmatycki).

Krakowianie wzmocnili swą osadę Ve-! (Sprzęt szermierczy będzie eksporto-
rejem, który wraz z Dezco pewnie w ład-

nym stylu pokonali Wisłą, uzyskując czas

4.29 ,5, pokonani przejechali tor w cza-

sie 1.02. ?!<?,
W biegu czwórek zabrakło osady Płoc-

ka. Młoda, doskonała osada BTW-u przy

ZWM w składzie: Kościelak, Kocarka I,
Koeerka II, Suligowski I itarnik Szyper-
ski, udowodniła raz jeszcze że jest w

ehwili obecnej bezkonurencyjną w kraju,
zwyciężyli oni swe razarwy o trzy dlu-

goici a osadę KWZZK o siadem długoicl.
Druga osada ZZK biegu nie ukończyła.

(ZW)

Z obozu motocyklistów
Pod koniec seaonu odbędzie się pró-

ba rck-ordów motocyklowych we wszyst-

kich kategoriach.

Komifja sportowa PZM ustaliła na-

stępujęce minima szybkości maszyn, któ-

re chcę brać udział w próbie: do 135

cem
— 100 km/g., do250cem—130

km/g. , do 350 cem
— 140 km/g., ponad

motocykle

Oticerumi

nu olfres

..algrzgslr?

Z Anglii nadszedł transport wyicigo-

wych Norton ów i specjalnych żużlu-

wek matki Martim-Jsfp.

2 msBzyny Norton 500 o szybkości

gwarantowanej 195 km/g. otrzymali No-

wacki (Unia Poznań) i Mioloch (Lechia

Poznań). 2 Nortomy 350 o ssybkoścd.

pwa«mto<wanej 185 km/g. otrajimali

Polski Zwięzek Motocyklowy wyzna-

czył ńastępujęcę reprezentację na Mię-

dzynarodowy Maraton Motocyklowy: Je-

rzy Dąbrowski (PKM), Jecgr Jankowski

(Polonia Bytom), StanS&aw Brum

(PKM) i Andrzej Żymiraki (Okęcie —

Warszawa). — Rezerwa: Wiknryjczyk

(SSM Gdynia) i Małkowski (Okęaie).

Impreza odbędzie się w dniach 9—15

sierpnia. Trasa maratonu długości około

3.000 km będzie obejmowała 3 i pół

etapy na terenie CSR z bazę w Zlinie

i3ipółnatereniePolskizbazęwJe-

leniej Górze.

NORWEGIA W PAŹDZIERNIKU

DANIA?

Polski Zwięzek Piłki Nożnej ustalił

ostatecznie termin meczu z Norwegię

SZTOKHOLM (obsł. wł.) . Szwedz- Stan. Bron. (PKM) oraz Jankowski (Po- ^

na 10 październifc|1 w Warszawie,

ka Rada Ministrów mianowała ofice- lenia Byiom). j Duński Zwięzek Piłki Nożnej pokwi-

rami na okres Igrzysk Olimpijskich j g apecjalnych maszyn Martin-Jap znaj- t0wał pismo PZPN, wyrażające podzię-

dwu podoficerów — Svenssona i Pers w dyąxwycji PZM. 4 maszyny | kowanie' za bardzo serdeczne przyjęcie,

sona. Dlaczego, jakie przyczyny zmu s? przeznaczone na mecze międzynano- Równocześnie jedirV pismo zawiera

szają Szwedów do czasowego prze- do we, 4 zaś na treningi i będę uidoetęp- nieoczekiwany usięp. Duńczycy piszę,

mianowywania swych wojskowych? I nio«c wszystkim kierowcom żużlowym,

Poprostu dlatego, że jeden z ,r-1 którzy w5każ, «ę lewn,TM poxiomem.

dów i wyników. Ale pewne jest, że pow|qksZył się o nowy "«P^J" chaicznych przepisów olimpijskich Oprócz wyżej wjiwentaiych maszyn

na czoło zespołów żeńskich wysuną „m drużyna KS „LeSmk prży Dyrokcj.
^ ^

konkursów hippicznych kL Motorowy OMTUR Okęć* sprow*.

się w lekkoatletyce Wrocław, Kato- lasów Państwowych |^ zfi}oszeni tyiko oficerowie, dził 6 «z>Wdch n.otoęykli ldddoSo typu

wice, Poznań i Pomorze, ale i inne KS ^

zgłosi, lul» ^ ^

w,

^^

żc
^

izwcłl2ki ^ał dość Trimph - Toger. poWfksza,ac w epo-

zespoły grożą dobrymi wynikami. ,„0„l0 w klaslo „C". (|czaEU) aby 2ajmować się tego rodzaju «sób b. daby nasz sun

Najskrcmn
:

ejszą w swoich zapowie

dziach jest — Warszawa. Zresztą

Kierownikiem sekcji pn.

por. Czaban.

w Klubie Jest
zagadnieniem. inych.

ie gotowi sę przyjechać na rewanżowe

potkanie d" Polski w roku 1950,

W ro?rd<'tvaeh przeprowadzonych 7.

ki irowp^wem ekspedycji pol«klej
pried^awicicle Danii zgodzili się, ie

POTN postara
'

. ip wyjaśnić tę rozbić

nrść i dężyć bfdzie do utrzymania ter-

min* przynlororznefo.

wany, obecnie już wpłynęły zamówię

nia z Francji, Szwecji, Węgier i An-

glii).

Mimo przygotowań olimpijskich

szermierze nie zapomnieli i o naryb-

ku. W Szczecinie wobec tf.000 wi-

dzów rozegrany został pierwszy krok

szermierczy, w którym startowało o-

koło 50 zawodników, w Poznaniu

powstały trzy nowe kluby młodzieżo-

we, zgłoszenie się 1.000 uczni w Ka-

towicach, powstanie sekcji w Lubli-

nie, Przemyślu, Jeleniej Górze, Wro-

cławiu — oto nowe dowody żywot-

ności tego sportu, który od samego

początku boryka się z trudnościami fi

nansowymi i brakiem sprzętu. Naj-

większą zasługę przy rozwoju szer-

mierki ma niewątpliwie Główny U-

rząd* Kultury Fizycznej, który wydat

nie wspomagał Polski Związek Szer-

mierczy,

Czyżby renesans

piłkarzy
Pomorza?

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa
I to na gorącym terenia Śląska toruński

Pomorzanin, jak I wygrywająca zapewnie
z drużynami walczącymi o wejście do

drugiej ligi bydgoska Brda, napawają
miłośników tej gałęzi sportu, na całym
Pomorzu radosnym optymizmem.

Piłkarza Pomorza pracowali cicho, skry-
cia, bez rozgłosu, I oczekiwali okazji
kłady będę mogli skutecznie zwyciężać
silniejszych przeciwników. Zwycięstwo
wysokie nad Poznaniem, to dowód rze-

czowy naszego twierdzenia.

Władzie naczelne piłkarstwa polskiego,
powinno zainteresować się piłkaritwem
Pomorza,

Tskl Pomorzanin, Brda czy SGK? I Wisła
Z Grudziądza razem «zięto ezy każda z

osobna, pod fachowym okiem Instruktora

po pewnym określa czasu groźne będę
dla wszystkich drużyn w' kraju.
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Po wyboistej drodze do półmetka
przebijała się stawka ligowych drużyn

.. .. t«
_

rr>m«i> *•» 91 łifs — Widzew 6:2

CZTERNASTU
muszkieterów ligowych zapadło w letni Mn. Po tru-

dach i znojach sezonu wiosennego, po dniach triumiów i klęsk, moc-

no nad-zerpnięte **spo!y odpoc.ywają z woli i rozkazu PZPN przez kilka

tvgodni. A pizerwa ta przyda się bardzo i pozwoli na przystąpienie do

,F-ej rundy rezgrywek w pełniejszych składach i 2 nowym zapasem wi-

goru.

Przypatrzmy się czternastu bohate

rom, którzy w sezonie wiosennym

zbierał, oklaski i gwizdy ze strony

widowni. Przeanalizujmy tabelkę pół

metka.

Nie ma.przede wszystkim ndecydo

w^ne^o I.dera. Przez dłuższą chwil?

b/ł nim Ruch, ale dalekie podróże

jego kilku czołowych zawodników do

Francji, kontuzje i zmęczenie <?ały

narmalne rezultaty. Po serii zwy-

cięstw nadeszły trzy kolejne remisy

i już Cracjvia siedzi ' Ślązakom na

tej chwili biało - czerwoni musieli

długo i w pocie czoła pracować nad

wywindowaniem się ku górze. Nikłe

zwycięstwa nad Widzewem i' Ryme-

rem, porażka z Garbarnią, przy je-

dnoczesnych sukcesach Polonii by-

tomskiej i Legii przez kilka tygodni

trzymały Cracovię w cieniu. Ale póź

niej zaczął się finisz. W siedmiu me-

czach Cracovia oddała tylko 1 punkt

i w rezultacie tylko gorszy stosunek

bramek dzieli ją od Ślązaków. Horo-

skopy? Niech lepiej Parpan i towa-

W

10) ZZK — Legia SM

11) ZZK — Tariovli 2:2

12) ZZK — Cracavla 1:3

15) ZZK — Rymer 3:3

ARTA była* tematem setek ar-

tykułów i '

rozważań, Jakto?

Mistrz Polski z roku 1947go w ogo-

nie tabeli? Co za nagły kryzys ł ja-

kie jego powody? Ale w Poznaniu

nie łatwo się poddają. Ta sama War

ta, którą niejednokrotnie skazywano

na nieuchronny spadek, wzięła się

WISŁA
zgotowała swym kibicom f .

^^

na

^^

odr(J_

kilka niesamowitych sensacji. ... . .

1) AKS — Rymer 4*

2) AKS — Warta 2:4

3) AKS — Wisła 2:1

4)AKS—ŁKS 4:1

5)AKS—ZZK 2:1

6) AKS — Polonia W-wa 0:1

7) AKS — Cracovia 1:5

8) AKS — Ruch 0:2

9) AKS — Legia 1:4

10) AKS — Polonia Byt. 3:2

11) AKS — Widzew 1:0

12) AKS — Garbarnia 1:1

13) AKS — Tarnovia 4:0

karku. Te dwa zespoły dzieli od rzysze sami myślą i starają się o mi-

„średniaków" Ligi pięć punktów, a strzostwo, a wtedy kto wie...

więc dość dużo, i należy sądzić,' że Najlepszym strzelcem Cracovii jest'

tytuł mistrza Polski zdobędzie jedna Różankowaki II — 14 bramek, przed{

niesamowitych

Przegrać na własnym boisku z Ry-!

merem 2:7, zremisować z Ruchem w

Chorzowie 1:1, rozgromić Polonię

warszawską 6:0, to sztuka nie łatwa.

U Wiślaków zepsuła się podobno har

monia między graczami i Graczem a'

kierownictwem sekcji. Krążą pogło-

ski o licznych zatargach. Takie woj-

ny domowe odbijają się zawsze na

wynikach. Pax, pax panowie, czas

się pogodzić, pamiętając o przysło-

bić tyle punktów, że wylądowała na

ósmym miejscu. Lokata niezbyt do-

7) Garbarnia — Cracovia 3:2

8) Garbarnia — ZZK 1:1

9) Garbarnia — Wisła 0:4

10) Garbarnia — Widzew 2:0

11) Garbarnia. — Rymer 3:4

12) Garbarnia—AKS 1:1

GÓRNICY z Rymera muszę być bar-

dzo nerwowi. Jednego tygodnia

przegrywaj? z Polonią warszaweką 2:6,

by w parę dni później rozgromić Wisłę

w jej pieleszach 7:2. Po "zwycięstwie nad

Garbarnią 4:3 przychodzi klęska z ŁKS-

em 1:6. Przy takiej kameleonowej for-

mie trudno jest coś przewidzieć, aie w

każdym razśe nie należy oczekiwać suk-

cesów. Walka w lidze to przede wszy-

z tych drużyn.

Wśród średników prowadzi Leg a

nrz ed AKS-em, Wisłą i Polonią By-

lom. Nzjrówn
:

ej prezentuje się ze-

spół wojskowych, naibardziej chime-

rycznie Wisła. Polonia bytomska spa

da powoli, lecz stale, na niższe mie'-

sce w tabel', a AKS po serii klęsk

w środku sezonu zaczyna przycho-

dzić do siebie.

Dalej idzie grupa zagrożona spad-

kiem. Są w niej dw»j powojenni mi-

strzowie Polski — Warta i Polonia,

dwie reprezentantki Łodzi: ŁKS i Wi

dzew, Tarnovia, Garbarnia, Rymer i

ZZK. O tym, kto ostatecznie spad-

nie z Ligi, dowiemy s'ę najprawdo-

podobniej dopiero w dniu zakończe-

nia rozgrywek. Nie warto bawić się

w proroka, tym bardziej z naszymi

piłkarzami, którzy przecież lepiej po

trafią płatać niespodziankę, niż

i Parpanem (v.- styd napastnicy), Rado- w'u, że „zgoda buduje".

n
:
cm i Szewczylrem po 4, Cracov:a

przegrała na własnym bo ; :ku tylko
ieden mecz

—

z Ruchem, ale czeka-

ją ją w drugiej turze ciężkie wyjaz-

dy: na Śląsk do Ruchu i AKS-u, do

Wars?' vv (Le*ia) i do Poznania

(Warta). Wyc'eczki ani pewne, ani

1) Cracovia — Waria 2:0

( 2) Cracovia — Po!cn'a W-wa 5:2

3) Cracovia — Ruch 0:4

Ą) Cracovia — Rymer 2:1

5) Cracovia — Widzew 2:1

6) Cracovia — Garbarnia 2:3

7) Craccvia — AKS 5:1

S) Cracovia — Tarnovia 1:1

9) Crecovia — Wsta 2:0

10) Cracovia — ŁKS 6:1

11) Cracovia — Poonia Byt. 2

12) Cracovia — ZZK 3:1

13) Cracovia — Legia 2:0

A teraz przypatrzmy się każdemu

z osobna.

f) UCH zaczął ładnie, potknął się

na Legii, znów wrócił do normy,

ale na fin szu zesłabł. Ślązacy stracili

w walkach nie tylko reprezentacyjną

parę obrońców, ale nawet i rezerwo-

wego, Bartyla pauzował ptzfez kilki

tygodni, .Cieślik i Przechęrką też

mieli kłopoty ze zdrowiem. W rezul-

tacie cien najlepszej drużyny krajo-

wej wywalczył sobie w ostatnich

trzech spotkrniach trzy remisy 1:1.

Te trzy remisy i porażka z Legią

tworzą pięć punktów straconych. Są-

dzimy, że po przerwie Ruch wróci

całkowicie do siebie i przy pomocy

trenera Dambicky'ego skutecznie od-

paruje natarcie Cracovii. Królem

srzelców w Ruchu jest Cieślik — 12

bramek, przed Alszerem — 11 i Prze

cherką — 10 . Ślązacy stracili naj-

mniej bramek — 16, najwięcej zdo-

byli — 46 , Odnieśli również rekordo-

we zwycięstwo, bijąc Widzew 13:1.

Na własnym boisku nie przegrali ani

razu, na obcym raz
—

z Legią.

1) Ruch — Garbarnia 1:0

2) Ruch — ŁKS 7:3

3) Ruch — Cracovia 4:0

4) Ruch — ZZK 2:0

5) Ruch — Tarnovla 4:2

6) Ruch — Legia 2:4

7) Ruch — Widzew 13:1

8) Ruch — AKS 2:0

9) Ruch — Rymer 5:1

10) Ruch — Polonia W-wa 3:0

11) Ruch — Wisła 1:1 •

12) Ruch — Warta 1:1

13) Ruch — Polonia Byt. 1:1

CRACOVIA po drugiej

ligowej wyskoczyła

miejsce w tabeli, ale Ruch sprał ją Trzeci —

4:0 i cisnął aż na piąty szczebel. Od 2 gole.

Wisła iest wiceliderem, jeśli chodzi

o zdobyte bramki. Najwięcej ich zdo-

był Kohut — 14, Gracz — 13, Cisów

skiiRupapo4.

1) Wista — Polonia W-wa 6:0

2) Wista — ZZK 1:1

3) Wisła — AKS 1:2

4) Wicia — Polania Byt. 5:0

5) Wir.i® — Legia 1:4

6) Wista — Tarnovia 1:2

7) Wista — Rymer 2:7

8) Wista — ŁKS 3:0

9) Wisia — Garbarnia 4:0

10) Witta — Cracovia 0:2

11) Wisła — Warta 5:2

12) Wisła — Ruch 1:1

13) Wista — Widzew 8:0

POLONIA Bytom „spuchła" na

półmetku. Wydawało się po-

czątkowo, że „tąjojki" zmieszane z

pierunami będą zabójczą miksturą dla

przeciwników. I tak było istotnie.

Coś tam jednak musiało wyparować,

dość, że ostatnie cztery spotkania

przyniosły bytQmiakom tylko 1

punkt. Konkurenci dysponujący lep-

LEGIA dobrze gra u siebie, ale sła

bo na wyjazdach. Na 7 wycieczek

pięć klęsk, to jednak dużo. Wojsko-

wych wyprzedziły w tym względzie

tylko Widzew i Tarnovia. Pod ko-

niec rozgrywek Legia zmieniła swel ; sza końcówkąi zdystansowali Polonię

oblicze. Z oddz'ału szturmowego j j terEZ trzeba będzie cięźko praco.

stała się właściwie lazaretem polo- ( wać_ jeśli są jeszcze w zespole wyż.

wym z wielką ilością inwalidów. Nie,

D

niedzieli

pozostało to oczywiście bez echa.

Przebrane z. ZZK i Cracoyią .wycza-

rowały między tandemem Ruch —

Cracovia a wój'śkóvvymi gruBy, pię-

ciopunktowy; mur. |

Ze strzelcami w Legii nie jest źle. I

Nie ma wprawdzie rekordz stów, ale

za'.o klasa jest wyrównana. Przoduje I

Górski — 7 branek,. przed Cygani-

kiem i Szymańskim po 5.

1) Legia — Polonia Byt. 3:1

2) Legia — Garbarnia 0:1

3) legia — Warta 2:1

4) Legia — Tarnovia 3:1

5) legia — Wista 4:1

6) Legia — ŁKS 0:3

7) Legia — Ruch 4:2

8) Legia — Rymer 2:3

9) Legia — Polonia W-wa 1::

10) Legia — AKS 4:1

11) Legia — ZZK 4:5

12) legia — Widzew 6:0

13) Legia — Cracovia 0:2

AKS grał ze zmiennym szczęściem,

przyczym ani razu

nował naprawdę dobrą formą. Jego

formacje defensywne nie spisywały

się najlepiej, skoro na swym koncie

mają aż 22 puszczone bramki, przy

W.ko 24 zdobytych. Więc i z napa-

dem nie jest coś w porządku. Wnio-

sek jeden — trzeba się wziąć bar-

dziej do kupy, bo w drugiej turze

może być gorzej. Atutowym strzel-

cem ĄKS-u jest Spodzieja z 9 brara-

l-sze kami, tuż 2a nim

Muskała

sze aspiracje.

Polonia bytomska nie ma wybitne-

go -strzelca. Trzech napastników- "dzie

li' ex-aequo pierwsze m
:

ejsce, mając

po 4 zdobyte bramki. Oto przodow-

nicy: Kulawik, Matias i Wiśniewski.

1) Polonia Byt. — Legia 1:3

2) Polonia Byt. — W-irew 2:1

3) Polonia Byt. — ŁKS 4:3

4) Polonia Byt. — Wisła 0:5

5) Polonia Byt. — Polonia W-wa 1:1

6) Polonia Byt. — Garbarnia 4:1

7) Polonia Byt. — Tarnovia 1:0

8) Polonia Byt. — Warta 3:1

9) Polonia Byt. — Rymer 3:1

10) Polcnia Byt. — ZZK 1:2

11) Polonia Byt. — AKS 2:3

12) Polonia Byt. — Cracovia 1:2

13) Polonia Byt. — Ruch 1:1

£7 ZK zaczęło się, tak samo jak ko-

£-1 leje państwowe. Ale tak samo,

jak PKP nie poddało się depresji i

dzisiaj może już myśleć o sukcesach.

Kolejarze poznańscy są zespołem am

bitnym, mają w swym zespole kilka

n e zaimpo . vv-yl>itTi-yclx jednostek i nie wygląda

na to, aiby mieli pożegnać się w tym

roku z Ligą.

Rekordzistą bramkowym jest Anio

ła — 10, przed Polką — 6 i Biała-

sem—3.

1) ZZK — Widzew 3:4

2) ZZK — Wisła 1:1

3) ZZK — Polonia W-wa 2:1

4) ZZK — Ruch 0:2

5)ZZK—AKS1:2
i)ZZK-ŁKS 2:3

7) ZZK — Garbarnia 1:1

8) ZZK — Warta 2:0

9) ZZK — Polonia Byt. 2:1

Cholewa — 8,i

zdobył zaledwie

bra, ale nie najgorsza. Zieloni złapali ; uporu . zaciętos-ci. Nie moz.

formę, wyrównali drużynę i są znow.
^

zdobywać ńę na jakieś wgpaniałe WT

zespołem groźnym.

W napadzie nie ma specjalisty od

strzelania bramek. Kazimierczka (po

moc) i Gendera mają po 5 goli, Czap

czyk i Skrzypniak po 4.

I) Warta — Cracovia 0:2

2} Warta — AKS 4:2

3) Warta — Legia 1:2

4) Warta — Garbarnia 0:5

5) Warta — Rymer 3:2

6) Warta — Widzew 3:2

7) Warta — Polonia Byt. 1:3

8) Warta — ZZK 0:2

9) Warta —Tarnovia 3:0

10) Waria — Wisła 2:5

11) Warta — Polonia W-wa 3:0

12) Warta — Ruch 1:1

13) Waria — ŁKS 3:3

POLONIA warszawska jest też

wdzięcznym Lematem. Pierwszy

powojenny mistrz Polski zasnął w glorii

zimą 1946 roku i jeszcze się z niej nie

obudził. Polonia gra, ale śpiąco, za-

wodnicy biegają, ale bez ładu i składu.

Gwiazdy, które stanęły w swym rozwo-

: ju, oto charakterystyka każdego niemal

zawodnika „czarnych koszul". A szkoda.

?ł'awet teraz, kiedy do dyspozycji stoi

dobry. trener, poloniści uważają trening

za zabawę, a nie za pracę. Rezultaty

są widoczne, a gwizdy niezadowolonych

kibiców bardzo donośne. Ale gra,ze

śpią i nie słyszą. Zapowiedziane są zmia

ny w drużynie. Powinny wyjść na do-

bre. Troszkę młodej krwi, troszkę wię-

cej ambicji i chęci do pracy, a Polo-

nia może znów zabłysnąć swą grą. Ale

do tego potrzebna jest przede wszyst-

kim praca,

j Najlepiej strzela w Polonii Jaźnicki —

9 bratnek. Za niin Szularz i Wołosz po

' 4. Świcarz zdobył mało punktów, , ale

fjył na przymusowym urlopie po dyskwr

1 '.' .fikacji.
1) Polonia W-wa — Wista 0:6

2) Polonia W-wa — Cracovia 2:5

3) Polonia W-wa — AKS 1:2

4) Polonia W-wa — Widzew 6:1

5) Polonia W-wa — Polonia Byt. 1:1

6) Polonia W-wa — Rymer 6:2

7) Polonia W-wa — AKS 1:0

8) Po!onia W-wa — Tarnovia 3:0

9) Polonia W-wa — Legia 0:1

10) Polonia W-wa — ŁKS 4:2

II) Polonia W-wa — Ruch 0:3

12) Polonia W-wa — Warta 0:3 j

ARBARNIA słabo strzela, a siła,

jej leży w dobrej obronie. Kra-

kowianie mają asa w postaci Jakubika,

który broni swej świątyni z wielkim ta-

lentem i głównie dzięki niemu Gar-

barnia uratowała kilka cennych punk-

tów. Krakowiaków czeka jeszcze jeden

zaległy mecz z I-ej tury; mają się spot-

kać w Warszawie z Polonią. Mecz ten

jednak nie nastąpi wcześniej, niż w

j sierpniu. Poza Jakubikiem głównym atu

tem Garbarni jest jej własne boisko.

Nie przegrali w Krakowie ani razu, wy-

i walczając trzy remisy i trzy zwycięstwa,

j W tabeli strzelców prowadzi Foryszew

'ski — 5 przed Góreckim — 4 i Ignatra-

kiem — 3,

1) Garbarnia — Ruch 0:1

! 2) Garbarnia — Legia 1:0

3) Garbarnia — Tarnovia 0:2

j 4) Garbarnia — Warta 5:0

| 5) Garbarnia — ŁKS 0:0

J 6) Garbarnia — Polonia Byt. 1:4

skoki, aby potem straszliwie przegry-

wać. Każdy ma nerwy, ale trzeba się

starać, aby nie grały one dominującej

roli.

Najwięcej bramek strzelił Pierchała —

10, a dalej Dziuba, Dybała, Frankę, Ru-

da i Kurzeja po 3.

1) Rymer — AKS 0:4

2) Rymer — Tarnovia 3:0

3) Rymer — Widzew 3:0

4) Rymer — Cracovia 1:2

5) Rymer — Warta 2:3

6) Rymer — Polonia W-wa 2:6

7) Rymer — Wisła 7:2

8) Rymer — Legia 3:2

9) Rymer — Polonia Bytt. 1:3

10) Rymer — Ruch 1:5

11) Rymer — Garbarnia 4:3

12) Rymer — ŁKS 1":6

13) Rymre — ZZK 3:3

UMAŁodzi—ŁKS—niemapo-

wodów do radości. Ciągle w ogo-

nie tabeli, ciągle obawa o spadek.

Ostatnio nieco się poprawiło, Rymer

wyjechał z porządną porcją bramek, a

Warta uratowała tylko jeden punkt. Są

więc widoki na lepszą przyszłość. Trze-

ba jednak dużo odrobić, zwłaszcza, ze

łodzian oczekują ciężkie wyjazdy do Wi-

sły, Cracovii, Legii, Ruchu, ZZK, War-

ty, Rymera i Polonii W-wa. Przeciwni-

cy wybrani i twardzi.

Królem strzelców jes Janeczek —> 13

bramek, przed Baranem i Łączem po 7.

1) ŁKS — Tarnovia 1:2

2) ŁKS — Ruch 3:7

3) ŁKS — Polonia Byt. 3:-' •

4)ŁKS—AKS1:4
5) ŁKS — Garbarnia 0:0

6) ŁKS — Legia 3:0

7)ŁKS—ZZK3:2
8) ŁKS: — Wisła 0:3

9) ŁKS — Widzew 6:2

10) ŁKS — Polonia W-wa 2:4
• 11) iKS — Cracovia 1:6

12) ŁKS — Rymer 6:1

13) ŁKS — Warta 3:3

TARNOVIA nie wybroni się chyba

przed II-gą Ligą. Siłą jej byłe

przede wszystkim własne boisko, ale w

I-ej rundzie stracono już w Tarnowie 6

pkt. A że sześć wyjazdów przyniosło

utratę 12 pkt., więc i Barwinski mo-

że nie pomóc.

Napad tarnowian nie grzeszy bramkę-

strzelnością. Pod względem zdobytych

bramek stoi na ostatnim miejscu w I.i-

dze. Nic dziwnego, że najlepń strzelcy

zespołu Roik HI i Streit mają tylko p*

4 zdobyte bramki, a trzeci z kolei —

Roik II — tylko 2.

1) Tarnovia — ŁKS 2:1

2) Tarnovia — Rymer 0:3

3) Tarnovia — Garbarnia 2:0

4) Tarnovia — Legia 13

5) Tamovia — Ruch 2:4

6) Tarnovia — Wisła 2:1

7) Tarnovia — Polonia Byt. 0:1

8) Tarnovia — Polonia W-wa 0:3

9) Tamovia — Cracovia 1:1

10) Tarnovia — Warta 0:5

11) Tarnovia — Widzew 2:3

12) Tarnovia — ZZK 2:2

13) Tarnovia — AKS 0:4

WIDZEW nie palił się do I-ej Li.

gi i nic go chyba nie ochroni

przed spadkiem. 57 straconych bramek

przy 16 zdobytych i rozpaczliwy stosu-

nek punktowy: 4:22, wskazuje jasno, że

łodzianie nie opuszczą ostatniego miej-

sca w tabeli do zakończenia rozgrywek.

Wydaje się, że nie ma powodów do

zbyt wielkiej rozpaczy. W drugiej Li»:o

będzie napewno lepiej, a cięgi z tego-

rocznego sezonu dadzą jako plon więk-

szy zasób doświadczenia w ciężkich za-

pasach z twardymi przeciwnikami.

Asem napadu jest Fornalczyk—7 bra-

mek zdobytych przed Cichockim — 4

i Gbylem — 2.

1) Widzew — ZZK 4.3

2) Widzew — Polonia Byt. 1:2

3) Widzew — Rymer 0: 3

, 4) Widzew — Polonia W-wa 1:6

5) Widzew — Cracovia 1:2

6) Widzew — Warta 2:3.

7) Widzew — Ruch 1:15

8) Widzew — ŁKS 2.:6

9) Widzew — Garbarnia 0:2

10) Widzew — Tarnovia 3:2

11) Widzew — AKS 0:1

12) Widzew — Legia 0:6

13) Widzew — Wisła 0:8
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SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO - HANDLOWA

ORGANIZACYJ SPORTOWYCH

WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 6. TELEFON 542-12

poleca na sezon letni I jesienny

WSZELKI SPRZĘT i UBIQBY SPORTOWE
Własna pracownia trykotarska Ceny niskie Kluby korzystają s rabatów

Pocztowcy
nu starcie
w Poznaniu

Poznań będzie w dniach od 15 —

18 bm. świadkiem drugich powojen-

nych igrzysk pocztowców, które od.-

będą się na stadionie pocztowym,

wybudowanym w roku 1935. Posiada

on boisko piłkarskie, bieżnię 5-cio

OfiJfpoK/ledzI
Piłkarze Bzury Chodaków. — Za po-

zdrowienia dziękujemy, liczyliśmy, żo

w Olsztynie zgarniecie dwa punkty.

Grupa A.JF.F. Bielany. — Kartkę

Pragi otrzymaliśmy, za pozdrowienia

serdecznie dziękujemy.

A. Orłowski, fFarszaua. — Sporty,

wymienione przez Pana nie są objęto

torową, skocznieT Vzutnie~ t ^zy\oiska
:

I"" 0 ^TM 1 olil " pij ^ im
-

Na

siatkowe i koszykowe oraz małokali-i W ?j i;nprCZie " dayS ' " iew >łanian0

brową strzelnicę o 4 stanowiskach, ""f'J . ,. r , ,

| Jan Radwański, p. Lubotyn, paw.

Dorobek powojenny Pocztowców Łomża. — W Polsce produkuję się mo-

poznańskich, to własna przystań że- tocylde marki SHL. Kupić można za

glarska na jeziorze w Kiekrzu pod pośrednictwem klubów. Cena SHL 125

Poznaniem, gdzie pod kierunkiem na an około 100 tys. zł.

czelnika Skrukwy bardzo żywo roz-| Grzegorz Urbańczyk, Łódź. — W Pol-

wija swą działalność sekcja żeglar- sce nie ma przedstawicielstwa ,Jąvy*«

'k®* j Polski Zw. Motocyklowy czyni za po-

Do drugich okólnopolskich igr?ysle; &ednictwem CUP Starania ó sprowa.

9 okręgów zgłosiło po 44 zawodni- (

ków, którzy wezmą udział w zawo-,

dach lekkoatletycznych, kolarskich",

pływackich i gier sportowych oraz w

turnieju piłkarskim.' Są to następują-

ce okręgi: Warszawa, Kraków, Kato-

wice, Wrocław, Szczecin, Łódź,

Gdańsk, Poznań i PZT W-wa . Ol -

sztyn przysyła 42 zawodników, a Lu-

blin tylko 12. Zawody odbędą się

pod protektoratem Ministra Poczt i

Telegrafów, pro!. Wacława Szyma-

nowskiego,

BOKS W SIEDLCACH

WKS Siedlce zgłosił swój
WOZB.

dzenie maezyn czeskich, które będzie

można nabyć przez kluby.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . . . . . . . . , z| 95.—

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warszawa, u|. Mokotowska I

„Przogląd Sportowy", konto P. K . O . 1-1928

CENY OGLOSZEft

ta 1 mm w tokiclo siorokoicl (ednej
szpalty — 80 xl.
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