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Rok IV

Zażarte walki uczniów na stadionie Wrocławia

Nasz. Iforejpontfeiil telefonuje z Londynu!
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LONDYN, 18 .7. (tel. wł.). Gros zespołów państwowych jest już

w Londynie. Panujące tu zimna sprawiły, że ani lekkoatleci, ani pił-

karze nie mogą trenować. Ucierpieli na tym najbardziej zawodnicy

krajów ' tropikalnych.

Najmniejszym, bo jednoosobowym teamem olimpijskim jest repre-

zentacja Singapore. Reprezentację tego kraju stanowi 26-IetnI sko-

czek wzwyż Loyd Valberg. Przybył do Anglii i jest nieszczęśliwy

z powoda panującego tu zimna. W kraju skakał stale ponad 1,98,

w Anglii podczas treningu na stadionie Whitecity przekracza zaled-

wie 1,70 , ;•< m

Wszyscy zawodnicy krajów tropi-

kalnych siedzą w barakach, wiosek' o-

limpijskicii w Richmond, Uxbridge o-

raz w Treyton • zziębnięci- i nie mają

ochoty na żadne trenjngi.

Mały bokser Trinidadu (waga! piór-

kowa) — kolorowy Wilkes • przestał

już marzyć o triumfach olimpijskich,

chodzi osowiały po obozie w wykom-

binowanym gdzieś palcie zimowym i

trzęsie się z chłodu. Jedynym jego

szczęściem — to przebywanie w cie-

płym pomieszczeniu popularnej już

dzisiaj kliniki mjr. Raikesa, który

Richmond zorganizował dla wszyst- j

kich zawodników „przychodnię" ma- j

sażu i naświetlań. Wilkes całymi go-

dzinami tkwi pod lampą. To samo ro-

bią zresztą i meksykańskie pływacz1 -;

ki, które zdeponowały kolorowe sza-

ty swego kraju i chodzą w sirojach

niemal że polarnych. |

Południowo afrykańczycy, którzy

opuścili kraj w środku trwającej tam

obecnie zimy, przybyli tu w środku

lata, ale marzą o obecnej temperatu-,

rze swego kraju. Rebelio z teamu

Indii chciał trenować trójskok — zdą

żył zdjąć jedną nogawkę swego dres^

su i zrezygnował ze skoku. Inny hin-

dus - sprinter Philip, który przybył

do Anglii na studia w Oxfordzie, nie

co się zaaklimatyzował i na tren".n-

gach osiąga zupełnie dobre wyniki.

Słynna była historia odmówienia star

tu w mistrzostwach pływackich An-

glii przez zawodników australijskich,

którzy bez żadnego wyjątku przecho-

dzą lekką grypę. Panująca podczas

zawodów wichura strąciła z wieży do

skoków dwie zawodniczki angielskie.

Wszyscy narzekają na zimno, jeśli po-

trwa dłużej, dla wielu stanie się nie-

szczęściem.

Dziś w niedzielę poraź pierwszy

wyjrzało słońce, kto wie, może za-

cznie się lato.

SzcvcA

przyjeżdża
do Londynu

LONDYN (Obsl. wl.) — W najbliższy

wtorek przybywa. do , Londynu szach per-

ski, który będąc zapalonym sportowcem

pragnie obserwować całość Olimpiady.

Szach jest jednym z najbogatszych ludzi

na świecie (majątek jego obliczają na

45 milionów funtów) Interesuje się on

ipecjalnie 'piłką nożną.

W DNIU 14 lipca odpłynęła z

portu nowojorskiego ame-

rykańska ekspedycja olimpijska.

Na pokładzie transatlantyku Ame-

rica znalazło się 260 zawodników

i zawodniczek, 59 trenerów - in-

struktorów, 2 lekarzy, 2 pielęgniar-

ki, 32 kierowników, 7 trenerów i 1

kucharz.

Reszta ekspedycji, która dopeł-

ni liczbę zawodników do 341,

przyjedzie do Londynu samolota-

mi i jeszcze jednym okrętem.

W kwaterach amerykańskich w

Londynie oczekuje już na olimpij-

czyków 30 ton mięsa, 2,000 galo-

nów lodów, 2.400 tuzinów jajek,

pół tony masła, i 6etki kilogra-

mów różnych innych artykułów.

Ponadto specjalny samolot będzie

przywoził codziennie z Nowego

Jorku do Londynu 9,000 kromek

świeżego białego chleba.

Olimpijczycy amerykańscy ubra-

ni będą w niebieskie marynarki i

białe spodnie.

Amerykanie rozpoczęli przygotowaw-

czą kampanię do .walki, jaka rozegra

się podczas obrad Komitetu Olimpij-

(Dokończenie na str. 2-ej).

PLAKAT OLIMPIJSKI

Trzykolorowa
reprezentacja
FRANCUSKA lekkoatletyczna ekipa

olimpijska na Londyn została już u-

stalona. Składa się ona z <5 zawodników

I 12 zawodniczek. Skład mężczyzn: na

800 m — Hansenne, Chefdhotel I Mayor-
dome, 1.500 m —"Hansenne Klein i 3. Ver-

nier, 5.000 m
— 3. Vernier, Pouzieux i Mi-

moun, 10.000 m
— Parii, Mimoun i-Abdal-

lach, 110 m pł. — Marie, Omnes, Frayer,
400*'m pł-.- — Arifon, Crov i Ąndrei-3 .00 m;

z' prżeszkottami — PU]azzim,-- Guyddo;
wzwyż — Darmtio, Lacaze i Bańard, tycz-
ka — Slllon, trójskę -TT Robin j
oszczep

— tissóf, mło'!( V^egraiJV \ti»WiH

ton — Josset.Cousin i Piesset, dzietięcfo- I

bój — Heinrich i Sprecher, sztafeta

4x100 m
— Lebas, Valmy, Porthault, Lltau-

don i piąty, na razie nie wyznaczony za-

wodnik, sztafeta 4x400 m
— Lunis, Sche-

wetta, Kerebel i Crapet, chód na 10.000 m

Maggi i Courron, chód na 50.000 km —

Caron, Mazzille I Hubert.

Skład kobiet: 80 m pl. — Manginou,
wzwyż — Osfermayer, Colchen i Rouas,
w dal — Curtet, Chabot kula — Osfer-

mayer, Veste, Laurent, dysk — Oster-

mayer I Mareas.
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Sylwetlca dyskobola na tle słynnego londyńskiego Big Bena obwieszcza światu

XIV Igrzyska Olimpijskie. Zmagania najlepszych zawodników całego świata

odbędą się w dniach 29 lipca — 14 -sierpnia. Fotografia brytyjska

Wójcik wycofał się wskutek defektu
WROCŁAW, 18.7. (tel. wł.). Mistrzostwa Polski na szosie, które

odbyły się na autostradzie wrocławskiej, zgromadziły 40 czołowych

zawodników z całej Polski.

Chęć zdobycia koszulki z Białym Orłem oraz fakt, że mistrzostwa

były eliminacją przed mistrzostwami świata, które odbędą się w nie-

długim czasie w Amsterdamie, sprawiło, że poza Wyglendą nie za-

brakło na starcie żadnego czołowego kolarza.

Pogoda dobra, pTzy słabym słońcu. Do półmetka zawodnicy mieli

do pokonania slaby wiatr, po półmetku zaś mieli pomyślny wiatr.

„Nawaliła" mu co praiwda guma, ale

przed sam>im startem, tak, że zdążył ją

zmienić bez straty czasu.

Jeśli chodzi o defekty, to tym razem

pecha miał Wójcik. Zwycięzca „Tour

de Pologme", którego nie opuszczało

sy-częście podc&a« 11 etapów, downał w

wyścigu o szosowe mistrzostwo Polski 36 01 NA G0DZIN E

defektu i musiał ®ę wycofać po 100 km. I MfetawWwo Pofeki zdobył Ketrasze-

Poza tym Motyka „złapał" dwa gwoi-!
wdd

-
^ ^^

dystans 180 km w

dzaei dwukrotnie zmieniał dętki. Pac-

czasie 5:01,00, co wynosi ponad 36 km

•na godz. Na doskonałej szosie wrocław-

skiej można było osiągnąć lepszą prze-

ciętną, aile zawodnicy nie zdobyli się

na rozegranie wyścigu na czas.

Pkraa Napierałą, który na ostatnich

kilkudziesięciu kilometrach próbował

wyrwać • aię' do przodu, nie było żadne-

go zawodnika, któryby się zdecydował

na ucieczkę'.-

Wyścig rozpoczął saę w dość słabym

tempie. Na 13 km pierwszy defekt miał

Motyka, który pozostał nieco w tyle.—

Reszta zawodników jechała zwartą gru-

pą. 'Na 40 km tCiupa • nie wytrzymał

(Dokończenie ;na: str. 5-ej).

traizewski miał tym razem szczęście i

gwoździe na szosie nie imały eię go.

Lipski
200 III - 21.S

JUNIOR I GENERAŁ

fiSL TE* IBS^g f^gJ

Obóx podczas przerwy obiadowej. Zanim dfftkrni powroeą a

pogawędki}.

latduĄ młodfiei dama tobie ctas przyjacielu..
Fot. A. Gxoiny

Lipski (AZS Toruń) startując w

Siedlcach w ramach lekkoatletycz-

nych zawodów wojskowych w biegu

I na 200 m uzyskał dobry czas 21,8

sek.

j W drugim dniu zawodów Lipski u-

zyskał na tym samym dystansie 21,9.

I Wynik ten schwytany był przez sto

pery następujących sędziów: Barań-

skiego, Wolińskiego i Przyborow-

skiego.

Wynik 21,8 sek. na200mjestw

Polsce rezultatem dobrym, ale w kon

kurcncji międzynarodowej nie stano-

wi żądnej rewelacji. Gdyby nawet

Lipski uzyskał-ten sam wynik w Lon- . lotootipieczony mistrz

dynie, to i tak napewno nie dostałby j nerUa Bordsilowtkiego

l cią nawet do półfinału.

Polski juniorów

nagrodę *a ido,

w tenisie, Radzio,

bycie tytułu.

otrzymuje s rąk gc-

Foto Franohouńak
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LONDYN. (Obsł. wł.) — Konkuren

cja na najbliższej Olimpiadzie będzie

niewątpliwie niesłychanie trudna we

wszystkich dyscyplinach. Najtrudniej-

sza jednak będzie w boksie. Do tur-

nieju olimpijskiego zgłosiło się ostate-

cznie 267 bokserów reprezentujących

41 narodów. Najliczniej obsadzona jest

waga piórkowa — 38 zawodników, naj-

słabiej ciężka — 25 .

W
Bokserska reprezentacja Cejlonu na

' chodnię aż do portu Calais nad ka-

zwigzku z tym turniej bokserski 0Umpia(]ę gk}ada się z czterech zawod. nałem La Manche. Następnie brytyj

rozpocznie się przedbojami już w dniu

7 sierpnia i walki odbywać się będą

jednocześnie na dwu ringach.
*

HELSINta (Ob»l. wł.) — Fińska

ekipa lekkoatletyczna na Olimpiadę zo-

stała już częściowo us talona. Na 1-300

m wystąpią w Londynie Johunsson i

Lauto, ńa 5.000 m
— Maekaele, Koske-

la i Parelae, na 10.000 m
— Heino,

Konónen i Heinstroem, na 400 m pł. —

Storskrubb, na 3.000 ni z przeszkoda-

mi — Siltdloppi, Kailauri i Taivari, w

tyczce — Kaitaja i Olenius. Reprezen-

tanci w maratonie, skoku wzwyż i kuli

wybrani będą w najbliższych dniach.
•

Czesi wybrali już ósemkę bokserską,

która wystąpi w Londynie. W munej

walczyć będzie Majdloch, w koguciej

Muzlay, w piórkowej — Kellner, w lek

kiej — Petrina, w półśredniej — Tor-

ma, w średniej — 'Prihoda, w półcięż-

kiej — Rademacher i w ciężkiej —

Livunsky.

Z ósemki tej tylko jeden Prihoda

nie jest znany na ringach polskich.

Wszyscy inni walczyli już t naszymi zo

wodnikami, uzyskując różne rezulta-

ty — zwycięstwa, remisy i porażki. Są-

dzimy, że jeśli los zetknie w przedbo-

jach Polaka z Czechem, to każdy z na-

szych reprezentantów może śmiało wal-

czyć o zwycięstwo. Szanse są.

Czesi przebywają obecnie na przed-

olimpijskim obozie przygotowawczym,

a do Londynu wyjeżdżają w dniu 22

lipca.

ników: w muszej — Handunge, w ko- ski krążownik przewiezie ją do Do-

guciej — Perera, w lekkiej — Gray i ver, a tam sztafeta biegaczy brytyj-

w średniej — Obeyesekere. skich, złożona z 75 lekkoatletów prze

LONDYN (obsł. wł.) . Ostatnia przed'
nies!e

«
na stadion w Wemble

y-
,. ... liii ,1 »• U BAtLEY W BARWACH ANGLII

olimpijska próba lekkoatletów brytyi- ioNDyN (Qbs) w|} _ Mac Dona|d

skich przeprowadzona została pod- Bai|ey( znany sprinter murzyński z Trini-

czas trójmeczu Anglia — Szkocja — dadu, startować bądrle ostatecznie w

Irlandia, Wygranego przez Anglię (101 j * b, °° a<:h na1001200m

pkt.) przed Szkocją (61 i pół pkt.)

na Olimpiadzie.

ikich, rozegrane w Detroit, przyniosły

sensacyjne wyeliminowanie z ekupy

olimpijskiej Bill Smitha i Wienberga.

Do finału setki stylem dowolnym za-

kwalifikowali się następujący zawodnicy:

Ris i Dudley po 58,1 sek, Carter —

58A Hoodgerhyde — 58 ,3 , Alain Ford—

58,4, Birose —'59,0, Nugent — 59,1

i Mac Fadden — 59,2.

W finale pierwsze miejsce zajął Wal-

ter Ris — 58,4 sek, przed Carterem —

58,7 i Fordem — 58,9. Ci trzej zawod-

nicy reprezentować będą USA w wyśni-

w Szwecji

Ostatnie wiadomości

(Dokończenie ze str. 1-ej)
WALKA O ZMIANĘ PRZEPIS6W

AMATORSKICH

skiego. Chodzi o pewne zmiany w prze

pisach amatorskich. Głównym aktorem

tej batalii będzie 74-letni Gustaw Tir-

by — członek Komitetu Olimp. USA —

człowiek, który nawiasem mówiąc wi-

dział wszystkie, poza ateńską w 1896

roku olimpiady.

Reprezentuje on pogląd, któremu tlał

Z
AMERYKANIE LICZĄ

NA WISŁOCKIEGO

Z ekipą USA przybywa młody za»

wodnik polskiego pochodzenia Jaeefc

Wisłocki, który w skoku wzwyż prza-

kracza wysokość rekordu światowego,

Amerykanie licz® na jego sukces.
•

Pech prześladuje kolorowego spria.

tera Mc. Bailey'a: w przeddzień trój*

Irlandią (53 i pół pkt,).

Próba wypadła raczej słabo, a o-

siągnięte wyniki nie napawają Angli-

ków wielkimi nadziejami.

Lepsze rezultaty:

LEKKOATLECI USA

ZDRADZILI SWE TAJEMNICE

NEW JORK (obsł. wł.) — Skład lek-

ko a<tlety<wnej ekipy amerykańskiej zio-

Skok wzwyż wygrał Paterson —
' ju* definitywnie ustal omy. Ameryka

195,5, 1.500 m: 1) Barry (Irl.) — 3:57,8 , i obsado® kaidą konkurencję trzema

5.000 m: 1) Olney Angl.) — 14,48,4,, wodnikami. Na 100 m. startują: Ewełl,

110 m pł,: 1) BireU Angl.) — 15,5, 400 Patton, Dii lar,], na 200 m
— Patton,

m: 1) Reardon (ITL) — 48,0. Ewełl, Burlamd, na 400 m.
— Whitfield,

*

Drużyna tenisowa w składzie: Jędrze-

jowska, Skonecki i Bełdowdai, pod kne-

rowniotwem itnż. Olszowskiego, w ubie-

gły piątek udała się do Szwecji. Polacy

w dniu 19 bm. rozpoczynają start w

międzynarodowych mistrzostwach Szwe-

cji (pierwsze w tym kraju), w młejisco-
• kości kąpielowej Baastadt.

Spodziewana jest bardzo silna konku-

rencja. Nowością tego turnieju będzie

podział graczy na klusę A i B.

MIANOWANII DYREKTORÓW
WOJEWÓDZKICH URZąOóW
KULTURY FIZYCZNE)

Stosownie do postanowień ustawy lu-

towe] o powszeennym obowiązku przy-

sposobienia zawodowego, wychowania fi-

zycznego I przysposobienia wojskowego
młodzieży oraz o organizacji spraw kultu-

ry łizycznaj I sportu —

na wniosek dy-
rektora GUKF — inż. -Kucha'r4, Zatwierdzo-

ny przez Naczelną Radą dla spraw Mło-

dzieży i Kultury Fizycznej — premier Cy-
rankiewicz mianował zastępcą dyrektora
GUKF — pplka Szemberga Henryka oraz

następujących dyrektorów Wo,=t<iódiklch

Urzędów Kultury Fizycznej:
Ppłk. Gęslora — dyr. Woj. Urzędu KF

w Warszawie, ppłk. Artura Kotprzyka —

dyr. Woj. Urzędu KF w Krakc mjr. Ja-

nickiego Tadeusza — dyr. Wu.l . Urzędu
KF w Poznaniu, ob. Marcina Matuizew-

skiego — dyr. Woj, Urzędu KF w Byd-
goszczy, mgra Józefa Burbelka — dyr.
Woj. Urzędu KF w Lublinie, prof. Stefana i

Kisielińskiego — dyr. Woj. Urzędu KF w

Katowicach, ob. Dominika Ochendala —

dyr. Woj. Urzędu KF w Szczecinie, ob

Czecia'va Sokołowskiego — dyr. Woj
Unędu KF w Białymstoku, ob. Stanisława

Tośta — dyr. Woj. Urzędu KF w Rzeszo-

wie, mgra Zbigniewa Sluockiego — dyr.
Woj. Urzędu KF we WrocłPwiu mgra Hen-

ryka Osterczego — dyr. Woj. Uzędu Kr

w Kielcach, ob. Andrzeja Nowaka — dyr.
Woj. Urzędu KF w Łodzi.

W sobotę w południe

czyna grecka ubrana w biały chiton,

starożytny strój kobiet greckich, za-

paliła przy pomocy soczewki od pro-

mieni słońca gałązkę oliwną. Scena

ta rozegrała się w zrujnowanej świąty

ni Zeusa, w której przed wiekami pło

nął wieczny znicz olimpijski.

Od płomienia gałązki oliwnej zapa-

lono specjalną lampę, którą zaniesio-

no do miejsca, gdzie spoczywa urna

Bólem, Villaaaova, 800 m
— Whitfield,

Bertem, Chombers, 1.500 m
— Gehr-, W flniach 30, 31 li.pca i 1 sierpnia

młoda dziew ' 1,1 ann ' Efcchen, Sinik, 5.000 m
— Słone, j Polacy roize.grają spotkanie Polska —

Thompson, Robioisom, 110 m flł. — Por- j Szwecja w Sztokholmie.

ter, Dixon, Scott, 400 m pŁ ^jjPCochrain, !

Auli, Kirk, 10.000 m
— O TooJe, Wilt,!

Goffbeirg, maraton —

. Vogel, Kelley, J

Manninpni, dziesięoiobój — Mathdas, |

Momdschein, Swiimoins, chód na 10.000

m
— Laska u, Weber, Sharaga, chód na

50.000 m
— Cno aby, Weimecker, Denni,

3.000 m z przeszkodami — Mc Milian,

Ross, Overton, wizwyż — Mc Grew,

Stanieli. Eddlennamn, wdał — • Steele, Do-

wyraz po raz pierwszy w sensacyjnych' meczu lekkoatletycznego Anglia —«

wywiadach zamieszczonych w niedziel-i Szkocja — Irlandia, Bailey został po&

nej prosie angielskiej. Uwaia on, że j dany operacji wycięcia wrzodu pod p»

zawodnicy powinni brać pieniądze z ra-j chą, rezultat był ten, ie Baylej pnp

cji straty zarobku podczaB zawodów o ; szedł w biegu na 100 m trzeci ea szła»-

charakterze /Igrzysk Olimp. , czy me-j tem Mc. Corquodale w 10,8 i Angiikieat

czów międzypaństwowych. Według je-' Jonesem,

go planu pieniądze wypłacanoby w nie-'

obecności zawodnika w domu jego i0-j TURNIEJ PIŁKARSKI ZAGROŻONY

nie, ojcu, matce czy osobie, która snaj-J W dniu jutrzejszym, bat. w poińe-

duje się na utrzymaniu tego zawodni- ( działek wyjaśni się sprawa turnieju p®

ka. Wobec tego, ie Związek Amery-

kański w najmniejszym sensie troszczy

się o przygotowanie formy swoich za-

wodników i składy reprezentacyjne wy-

znacza w sposób automatyczny (najczę-

ściej na zawodach eliminacyjnych), nie

zainteresowany jest zupełnie sprawą

zwrotu strat poniesionych w czasie prze

ki nożnej. Komitet Olimp, ma zdecy-

dować czy losowanie będzie powtórzo-

ne, czy nie. Jak wiadomo, * rozgrywek

poza Polską wycofały się eespoły Bu»

my, Pakistanu, Palestyny .i Węgtafr

Ilość drożyn «ostała edukowana &

18.

Powstała tu panika w związku z po*

prowadzania treningów, wyjazdów na j głoskami o zamierzonym wycofaniu •

zawody krajowe itp. Wniosek Amery- j turnieju drużyny włoskiej. Wiadomott

kański ma poparcie wielu krajów. Po- 1
ta nie została jeszcze potwierdzony

pierają go zwłaszcza kraje Ameryki1 gdyby to się sprawdziło, turniej straeft

Płd. Anglia w sposób kategoryczny, opo-' by całkowicie na atrakcyjności,

wiada się przeciwko zmianom. : T. Zieleniewski

kra, Pomorzanin i Lechia pewnymi liderami
wnika o pierwszeństwo w IV grapie

REMIS W DĄBROWIE slabionym składzie bez środkowego

DĄBROWA GÓRNICZA, 18 .7 . (tel. pomocnika Filipowicza. Do przetwy

, _
... i , wł.). Mecz piłkarski o wejście do Li- Ś ra

żywa, technicznie równorzędna, W

z sercem barona de Coubertm, wskrze ( Wright, trójskok - Albens, Kou- między Chełmkiem a Zagłębiem drugiej połowie przewaga silniejszych

siciela nowoczesnych Igrzysk. Od lam tunen, Beckuś, tyczka - Morcum, Smidt, {Dąbrowa Górnicza) zakończył się wy kondycyjnie gości. Do przerwy bram

py tej zapalono następnie pochodnię Kichards. Oszczep - Seymour, Bite ! nikiem (,:1) fcamke
^

olimpijską, którą przeniosą b.egacze j Likins, dysk - Gordie^ , Frank, Burton,
^

2dob 0ptu}owicZi dla Zagłębi- _

gigantycznej sztafety ai do Wembley. „,łot - Bennett, Dreyer, Fekon. | Knl&y/ik Sędziował ob. Walczak z

Trasa sztafety wynosi około 3.000 Z ekipy tej widzieliśmy w roku uibie- !

km. Przebiega ona z portu greckiego glym w Katowicach Whitfielda, Bolema

Katakolo, skąd na pokładzie kontrtor i Moindscheina.

pedowca na wyspę Korfu, a dalej na! . PŁYWACY-USA

pokładzie angielskiej fregaty do | W DOSKONAŁEJ FORMIE

DOBRA KONDYCJA

DAJE ZWYCIĘSTWO SKRZE

PRZEMYŚL, 18.7. (tel. wł.). KS Po-

Włoch. We Włoszech oczekiwać już } NEW JORK (obs. wł.) — Eliminacje lonia Przemyśl — KS Skra Często:ho-

będą biegacze, którzy przeniosą po-, przedolimipijiskie pływaków amerykan-' wa 2:3 (1:1). Polonia wystąpiła W o-

a stadionie w Pozna
POZNAŃ, (Tel. wł.) 18.7.

_
Na sta-

dionie pocztowym w Poznaniu zakoń-

czone zostały drugie ogólnopolskie po-

cztowe igrzyska Sportowe. Do konku-

cztowcy włożyli w podniesienie wycho-1

wania fizycznego. W porównaniu z

pierwszymi igrzyskami, które odbyły ,

się w ub. roki: w Szczecinie, poziom

miejscu dzięki lepszemu stosuiikowi se-

tów uplasowała się drużyna Katowic

przed Poznaniem.

kę dla Skry zdobył w 32 min. Bulski.

W 33 min. dla Polonii bramkę zdobył

lewy łącznik Laba.

Po przerwie Bulski w 15 mis. zdo-

był drugą bramkę dla Skry. 16 min.

trzecią bramkę zdobył Seyiried, a dla

Polonii drugą i ostatnią bramkę -ja-

był Laba w 17 min.

I GRUPA

gier. pkt. st. br'.

1) Skra « « 11: ł

2) Chełmek 4S10:t

3) Polonia (Przem.) 4 I 6:12

4) RKS Zagłębie 41 4:8

BAILDON CORAZ SŁABSZY

KATOWICE, 18.7. (tel. .Iw). W me

ozu o wejście do Ligi piłkarskie!

Szombierki pokonały mistrza śląskiej

klasy A Baildon w 6:1 (4:0).

ponad 5.000 widzów.

rencji lekkoatletycznych, pływackich, we wszystkich dyscyplinach wzrósł i

gier sportowych i piłki nożnej stanęło osiągnięto lepsze wyniki przede wszyst-
1

ków przed Katowicami.

W biegu kolarskim na dystansie

W KROŚNIE TRUDNO WYGRAĆ

KROSNO, 18.7 . (tel. wł). Legia —

W piłce siatkowej j Pomorzanin 3:3 (2:1). Atut Legii w po

męskiej również roz^riygnął stosunek | staci własnego boiska okazał się je- \ wykorzystali licznych sytuacji do zdo

setów. Pierwsze miejsce zajął tutaj Kra j
szcze raz groźną bronią i Pomorza- ! bycia bramki. Również napastnicy mi

ście do ekstra klasy pomiędzy mi-

strzem szczecińskiej A klasy Gwardią

a Ostrovią zakończyło się wysokim i

zupełnie zasłużonym zwycięstwem

Ostrovii w stosunku 7:2.

III GRUPA

gioi pkt. st. br.

1) Ostrovia SS1S:4

1) Radomlak 2S 4:S

ł) Gwardia (Szczecin S • S:!S

PIERWSZY PUNKT WICI

BIAŁYSTOK, 18.7. (teł. wł.). W mm

c|:u o wejście do II-ej Ligi miejscowe

Wici zremisowały niespodziewanie,

lecz zasłużenie "z Ogniskiem z Sie-

dlec.' Gra nie'stała na wysokim-po*

ziomie """ ***•*'

UDANY REWANŻ PTC

KIELCE, 18.7 . (tel. wł.) . Gwardia

— PTC 0:2 (0:0). Zawody zakończył*

się niespodziewaną porażką drużyny

kieleckiej, która nie mogła przystoso-

wać się do ciężkiego terenu boiska.

W pierwszej części zawodów przewa-

ga gości, którzy jednak, a w szcze-

gólności leweskrzydłowy Zuber, ni»

5Ó0 zawodniczek i zawodników, repre- kim w pływaniu i lekkoatletyce. Po-

zentujących 11 okręgów. Po ciężkich ziom piłkarzy był również wyższy. Je-

siatkówkę mętką i żeń-zmaganiach, przy nie bardzo sprzyjają^

cych warunkach atmosferycznych, za-

wodnicy pokazali jaki duży wysiłek po-

Ciosy olimpifczykó
zyskały na sile

mów! kpt. Derda

W SOBOTĘ odbyło w Dzie- ( rą. Zdaniem Sztama, Zagórski stanie

kance zakończenia przedolim- , się już niedługo pierwszorzędnym bek pokona! W-wę 5;0 (2:0).

żeli chodzi

ską, to z pośród zespołów pocztowych

kilka zaprezentowało dobry poziom.

Igrzyska spełniły swój cel propagan-

dowy w całej pełni i uznaniem pod-

kreślić należy, że były wzorowo zorga-

nizowane. W piłce nożnej na pierw-

szym miejscu uplasowała się drużyna

Wrocławia, która w spotkaniu finało-

wym pokonała Katowice 1:0 (0:0),

przy czym zwycięska bramka padła na

8 minut przed końcem gry z nutu kar-

nego. W walce o 3 i 4 miejsce Gdańsk

pljskiego obozu bokserskiego. Nasi serem,

bokserzy olimpijscy przybędą w cią-

gu środy do Warszawy, gdzie będą

czekali na odlot do Londynu (24 bm.) .

Jedynie Szymura przyjedzie do War-

szawy w czwartek, gdyś dostał ze-

zwolenie na stoczenie meczu pokazo-

wego w Poznania. Szymura będzie

walczy! przy zachowaniu wszelkich o-

strożności, w rundach dwuminutowych

i w rękawicach 12-sto uncjo wych.

— Czy jest pan zadowolony z obo-

•o . zapytujemy kapitana PZB Derdę?

— Tak Jest, gdyi według obserwa-

W piłce siatkowej pań na pierwszym

Motocykl rozleciał się!
na meczu ligowym w Gdyni

GDYNIA, 18 . 7. (Tel. wł.) W obecno- III bieg: 1) Filipczak (L) 2:53,3. 2)

ii 8 łyis. widzów odbył się na stadionie Pierchała (R) 2:58,8. Sowa (SSM) wy-

tniejskirn w Gdyma trójmeci motocyklo- j cofał się na skutek uszkodzenia maiszy-

wy o wejście do ligi żużlowej z udzia-' ny.

łom drużyn: RKS Rybnik, Lepa War-j ~.T ,, ...

„„„ . i, . , IV ba eg: 1) Wakm-yjczyk 1:45. 2)
szawa, SSM Gdyma. W ogólnej punkta- D . ,

„,, . . , j. „, , Pierchała 1:51,9. 3) Sucheck 2:25.
„ , cji zwyciężyła drużyna z Rybnika, zdo- ,

03⁄4 jakie poczyniłem ubiegłego roku bywając 18 pkt. przed Legi, Warsza- j V bieg: 1) Grymel 1:53,2. 2) Filip-

na mistrzostwach Europy w Dublin-e, wa
_

15 pkt., i SSM Gdynia - 14 pkt. czak 2:22,4. śrubkow.ki (SSM) o Ji

^om naszych czołowych «wodn,-. Najlepszym zawodniMem wyścigu o- znany jeździec mootcyklowy, jadący za-

znacznie Się podniósł. [kazał się zeszłoroczny mistrz polski na wsze z pechem, zwany „jeźdźcem śmier-

Uważam, ie w najlepszej w tej ohwl *
HŻlu '

Wikaryjmyk (SSM Gdynia), któ ci" nie skończył zmów biegu, bowiean

li iormie znajduje się Bazarnik. Dziel- 17 ^'STM 1
wszystkie biegi i zdobył sam maszj^na dosłownie rozlecioła mu się w

nie sekunduje mu Kolczyński Autkie 9 Paktów dla ewej drużyny. Oaąpngl

wicz imponuje doskonałą kondycją li- j
oin rAłvlnież

najlepszy czas 1:42,3 (4 o-

zyczną. O osy wszystkich naszych
krVemio toru).

lhnpijczyków zyskały na sile. j
w

poszczególnych biegach zwycięży-

Prócz olimpijczyków na wyróżnię- "' 11 ^ ^ ^^ 02 ^ TM^

nie zasługuje łodzią Kargiel który
3 °V' ^ 2) ° 990wiecki <Le "

moim zdLem, Jest JiTl^l ^ " Ss 3> ^

ńym z Kasperczaklem. Kargiel będile nu- ^. , ,

reprezentował Polskę w meczu jun o
^ 2:29

~

rów , CSR. Bardzo tei d^o poZ ,

^^ ^ ^

py poczynił Cebulak. Zagórst sP. 0 ^doW^ V n^^^
^

- i-i ostano , to ,uw.t z
^

czasie jazdy.

VI bieg: 1) Dziura 1:48,6. 2) Osoiwie-

cki 1:51. I znów zawodiniik gdyński So-

wa na skutek upadku nie kończy wy-

ścigu.

50

km od startu do mety prowadził Zdzie-

chowski W-wa, który ukończył bieg w

czasie 1:37 przed Stronkówskim Łódź

1:37,42).

W lekkoatletyce na uwagę zasługują

wyniki Bardcckiego (Poznań) na 800 m

w czasie 2:07,8 oraz Krawczyka (Poz-

nań) na 3.000 m w czasie 9:34^. Wśród

pań triumfowały Eolacov.a (Śl.) i Cieś-

lewiczówna (Kr.). Pierwsza wygrała 60

m w czasie 8,6 sek., skok w dal 4,45 m.

Druga zajęła w pchnięciu kulą pierw-

sze miejsce z wynikiem 1(1,44, oraz'by-

ładrugąwskokuwdal4,31mina

60m—9,2.

Pływanie zukończyło się pełnym

triumfem Poznania. Na 50 m stylem

dowolnym dla kobiet zwyciężyła Szul-

cówna Teresa w czasie 46,7 sek., ana

100 m st, dow. dla mężczyzn pierw-

szym był Jakubiak 1:18,9.

W ogólnej punktacji zwyciężyły Ka-

towice 185 pkt. przed Poznaniem 160

pkt. , Krakowem i Wrocławiem po 144

pkt.

nin, który niedawno rozgromił u sie-

bie krosniaków 8:0, musiał tym razem

zadowolić się rem
;
sem.

szyn.

II GRUPA

gier pkt. st. br.

1) Pomorzanin 4716:t

2) Szombierki 4511:I

i) Legia (Krosno) 4S 7:1«

4) Baildon 41 «:«

Z OSTROWIĄ NIE MA ŻARTÓW

POZNAŃ, 18.7 . (tel. wł.). Rozegrane
w Ostrowiu Wlkp. spotkanie o wej-

HI® ggzyjndg

jwniorzy CSR
Zapowiadany na 22 bm. w ramach

Zlotu Młodzieży Polskiaj mecz junio-
rów CSR I Polski nie dojdzie do skut-

ku, gdyż Praga zawiadomiła, że za

względów technicznych nlemoże prze-

słać drużyny.

Zamiast moczu z CSR odbędzie się
spotkanie dwu polskich zespołów ju-

1'cyjni zaprzepaścili szereg dogodnych

okazji. .

Po pauzie gra si% wyrównała. W 22

min. po kombinacji ataku gości Ku-

rowski zdobywa pierwszą bramkę dla

PTC. W 10 min. później Grabski u-

stala wynik na 2:0. ^Ostatnie minuty

przynoszą niewykorzystaną przewagę

Gwardii.

W drużynie gości wyróżnili się o-

brońcy: Nowacki i Wypych, nato-

miast w Gwardii Czak oraz obrońca

Bronis. Sędziował p. Madej z Lubli-

na. Widzów do 3.000 .

1) Gwardia

i) PTC

i) Ogniska
4) Wid

IV GRUPA

gior pkl.
(Kielce) 4 I

4I
4C

4I

st. br.
17t |

<1t

1:12

1:17

Korneluk bije Vasaka
Po dwóch dniach rozgrywek LTC Druga gra pojedyńcza zakończyła

prowadzi z Sopotami 4:3 W sobotę się zwycięstwem Czecha Dostała, któ-

przyniosła mespodz.ankę Autorem jej ry pokonał Mrbkowskiego 6:1, 6:3.

był Stefan Korneluk, wykazujący zna-
_

.

—•—
1

•

czną poprawę formy. Pierwszy set ro D^elny opór stawiała Czesce Jilko

zegrany z Czechem Vasakiem rozstrzy
VC '~~ Jelnicka < kMTM P° równorzęd-

nej grze przegrała 3:6, 3:6.

Bardzo podobał się junior czeski

Nepomucky. Wygrał on z juniorem so

pockim Milewskim bez trudu w krót-

kich setach 6:1, 6:1.

Szczególnie emocjonujący przebieg

ga on bezapelacyjnie 6:0, Szykuje się

sensacja. Polak nadal gra b. dobrze i

przy stanie 5:2 brakują mu tylko dwie

piłki do zwycięstwa. Czech skupia

się. wygrywa 5 gamów z rzędu i dru-

VII Ueg, 1) WikaryJcejfe 1«*. 2) 5^, 5°3⁄4 /^ 0 ^TM Va-
_

.
_

Dziwa 1,43,1 . 3) Fffijrcailf 1:45,3. Bic ! „ .

dec yd ,

u

'^y
m ostatnim miały spotkania w niedzielę. Para pol

_ a, rupam i ^ ^

tocj;y
^

q

^^ ^

ska Korne,uk| Tj0C?yłSski Ksawery(

Przy stanie 4:4 Korneluk wzmacnia j P» pięknej grze zwyciężyła parę cze-

ten był najdekaiviszy w całym wyścigu

VIII bieg: 1) OkvwMu 2:13^3. JS)
irabkowfki &t24.

IX biegł l) Sowa StSO2) Qryme1

1:^ . 3) Suchecki 2i2fi.

tempo, parę razy idzia ładnie do siat-

U ł zdobywa dwa gamy, które dają

mn ostatecznie zwycięstwo, Wynik

6:0, 5:7, 6:4 dla Korneluka.

tką Dostał, Vasak w 4bsunku 6:3,

St7, 6e2.

Następny punkt zdobył MrólcowsS!»

zwyciężając Vasaka 7:5, 6sl,

BZURA PRZEGRYWA U SIEBIE

CHODAKÓW, 18.7. (teł. wł.) . Bzura

Chodaków — Lechia Gdańsk 0:2 (0c2).

Gra b. ładna i szybka. Lecbia miale

nieco więcej szczęścia i wywalczyła

sobie zwycięstwo. Przed samym me-

czem spadła rzęsista ulewa, która

zamieniła boisko w jedno wielkie je*

zioro. Było to też jedną s przyczyn

słabej gry Bzury, która nie umiała so

bie poradzić z terenem.

Obie bramki dla gości strzelił środ-

kowy napastnik Rogacz w 7 i 24 min.

pierwszej części meczu. Na specjalne

wyróżnienie zasługuje bramkarz Le-

chii, który szczególnie po przerwie

obronił dużo groźnych strzałów.

GWARDIA POPRAWIA SIĘ

OLSZTYN, 18.7. (tel. wł.). Lubliiriafl

ka dopiero po ciężkiej grze uzyskała

zwycięstwo nad poprawiającym się a

meczu na mecz zespołem Gwardii ol-

sztyńskiej 2:1 (2:0). Do przerwy prw

waga gości, po pauzie gra wyrówna-

na.

V GRUPA
Siar pkt. a). Ni

1) LecMa 4116:S

9><feM(niatfta « a tiJ

I) Bzura 4S Irfi

4} Gwardia (Otafyny 4 V (tli
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Oboz mtodziezy szkolnej ive Wrocławiu

juz od rana tętni życiem. Dwie młode

uczennice robią porządek z kocami.

Fot. A. Czelny

Admiralicja brytyjska wysłała do

Grecji pancernik, który ma przewieźć
^

w dzieó posuwają s;ę naprzód.
z Aten do Bari znicz olimpijski. Prze , ZawCKly odbywają się na doskona-

łych boiskach Stadionu Olimpijskie-

go. Żałować tylko należy, że ko-

(Od specjalnego wysłannika Przeglądu Sportowego)

Wrocław, w lipcu
RAMACH Wielkiego Zlotu Młodzieży szkolnej we Wrocławiu od-

bywają sie I-e ogólnopolskie mistrzostwa szkól średnich, obejmu-

jące zawody w grach, lekkiej atletyce i pływaniu. W zawodach startują

zespoły ze wszystkich 14 kuratoriów. W zawodach startuje młodzież wy-

łącznie do lat 18. To ograniczenie wieku — zupełnie zresztą słuszne —

nie tylko zdziesiątkowało zespoły, ale niektóre okręgi postawiło w bardzo

kłopotliwej sytuacji, bo okazało się, że reprezentację stanowili sami „star-

si panowie", zlekka opóźnieni w nauce.

W miasteczku namiotów wre go-

rączkowa praca. Młodzież i nauczy-

cielstwo od 6 rano do późnego wie-

czora pracuje nad wykończeniem

swych masowych, wspaniałych poka-

zów, które będą ozdobą wielkiego

Zlotu Młodzieżowego. Pozatem wiel-

kie publiczne Ogniska, z których

Grunwaldzkie ściągnęło ponad 10 ty-

s
:

ęcy widzów, absorbują niesłychanie

całą młodzież.

Życie w szkolnej wiosce młodzieżo

wej rozwinęło się nadzwyczaj miło,

jest już własna kantyna obozowa z

ciastkami i lodami, ba zainstalowa-

ne nawet specjalną agencję poczto-

wą, w której największym pokupem

cieszą się specjalnie wydane znaczki,

sprzedawane zresztą we wiosce bez

ograniczeń. Zawody sportowe zeszły

chwilowo na dalszy plan, ale dzień

gremialnie na niedaleki od obozu

stadion, aby dopingować zespoły war- ;

szawskie do energicznej gry. I to jest

minusem tych całych zawodów. Z sa

mego Wrocławia, jak dotąd, przycho

dzi widzów mało, być może, że nie

zaciekawiają Wrocławian eliminacyj- i

ne rozgrywki.

Gry — jak to już donieśliśmy w o-

statnim „Przeglądzie Sportowym"

odbywają się systemem pucharowym.!

Zestawienia losowano i jak zwykle'

losowanie nie zawsze wypadło szczę-
1

śliwie, bo np. Poznań wpadł odrazu

na najsilniejszy zespół siatkówki i

został od pierwszego uderzenia wy-

eliminowany. No, ale przy .przełado- '

waniu pracą w obozie młodzieży in- 1

nego systemu nie dało się zastoso-

wać. 1
Wyżywienie kilku tysięcy młodzieży nie jest łatwym zadaniem. Obserwując jednak tych dziarskich kucharzy, może

my być spokojni, ie spełnią dobrze stce zadanie. Fot. A. Czelny

jęty w tym mieście przez lekkoatle-

tów • włoskich, znicz, przewędruje

przez Włochy, Szwajcarię i Francję

na angielski okręt wojenny, który

przewiezie go do Douvru.

I tak okręty wojenne wieźć będą

znicz olimpijskiej idei pokoju.

NOWIASZ W REZERWIE

Bokser Leon Nowiasz, zdobywca

„Złotych Rękawic" w Chicago, został

włączony, jako rezerwowy, do fran-

cuskiej ekipy bokserskiej, udającej się

na Olimpiadę.

Może jest wśród nich przyszły Kusociński
320 chłopców i dziewcząt na bieżni wrocławskiej

nleceność przygotowania się młodzie

ży do pokazów i publicznych ognisk

nie pozwala jej oglądać tych gier.

Dwa razy tylko udało się zespołom

żeńskim „wycyganić" od instruktorek Lekka-atletyka to clou zaintereso- W zawodach bierze udział ponad

prawo zobaczenia meczów koszyków wań obozu. Pierwszy dzień odbył się 170 zawodniczek i 150 zawodników,

ki i siatkówki. Były to oczywiście —

w złych warunkach atmosferycznych. Porządek na boisku panuje doskona-

warszawianki, które wykorzystując Przed zawodami spadł ulewny ły, wyniki są podawane natychmiast

wolne poobiedzie po całonocnej służ deszcz, który uczynił bieżnię i rzut- po ukończeniu konkurencji,

bie wartowniczej (za którą zresztą nie ciężkie. Stąd gorsze wyniki od

otrzymały pochwałę) — udały się osiągniętych na eliminacjach.

Łódź pierwszym fssicslBstci sicsłki
Dziewczęta ruszyły ze startu

Najdalej posunęła się siatkówka mę-

ska, w której mamy już pierwszego fi-

nalistę. Został nim'>'źest>oł 'ŁoićłŁi p'ó "wy

granej z 'TÓruniem' 2:0 (15 :12^10:1»'.

Gra była nadzwj czaj pasjonująca, ob-

fitująca w piękne ścięcia, dobre ser-

wisy i ładny bloking. — Na drugiego

finalistę — jeszcze czekamy. Będzie

nim zwycięzca z zawodów Wrocław —

Warszawa. J

Warszawa, złożona z 4 uczniów gim- j

Batorego i 2 z Mińska Mazowieckiego j

wygrała ćwierćfinał z Białynistokiem

2:1 (15:8, 12:15, 15:1) i powinna być

zespołem groźnym nawet dla renomo-

wanych Wrocławian, dysponujących

świetną szóstką z kapitalnym ścinaczem

Piechurą.

Przebieg gier eliminacyjnych był na-

stępujący. Do ćwierćfinałów zakwalifi-

kowały się zespoły Katowic po ciężko

wywalczonym zwycięstwie 2:1 (15:11,

14:16, 15:13) nad Lublinem, Toruń po

zwycięstwie nad Olsztynem 2:0 (16:14,

15:11), Łódź po łatwej wygranej z

Gdańskiem (15:6, 15:5), Kraków po

wygranej 2:0 z Rzeszowem (15:8,

15:8), Białystok po zwycięstwie w 3 se-

tach nad Kielcami 2:1 (15:7, 13:15,

15:8), Warszawa —

po wygranej ze

Szczecinem 2:0 (15:10, 15:11) wreszcie

Wrocław po wyeliminowaniu Poznania

2:0 (15:7, 15:13).

W ćwierćfinałach Toruń pokonał za-

dziwiająco łatwo zespół Katowic 2:0

(15:10, 15:8), a Łódź stoczyła dener-

wujące spotkanie z Krakowem, który

uległ Łodzianom w 3 setach: 2;T

(14:16, 15:7, 15:12).

DZIEWCZĘTA

W piątek dokonano losowania zawo-

dów siatkówki żeńskiej. Los zestawił

pary: Toruń — Kraków (dwa b. silne

zespoły), Rzeszów — Lublin, Gdańsk —

Katowice (znowu dwa dobre zespoły),
Kielce — Białystok, Warszawa —

Olsztyn, Łódź — Poznań, Wrocław —

Szczecin. Stoczono już dwa pierwsze

mecze eliminacyjne.

Kielce — Białystok 2:0 (15:1, 15:1),

Kielce grały b. dobrze, a Białystok zu-

pełnie .prymitywnie, toteż gra trwała

zaledwie- 20 minut. — Kielce dysponu-

ją b. zgranym i zaawansowanym zespo-

łem.

Lublin — Rzeszów 2:0 (15:4, 15:9).

Lublin, grający w składzie: Pluta —

Kubarska — Korczak — Łabędzica —

Wawer — Żminkowska, pokonał ładną

grą zespołową. Jest to mocny zespół

Nastrój nadzwyczaj miły i koleżeń-

ski. Młodzież pragnie osiągnąć wyni-

ki jak najlepsze, ale z myślą, by wy

kazać tężyznę całej polskiej młodzie-

ży, a nie tylko swojego okręgu lub

miasta. Toteż często gęsto widzi się

poznaniaka lub krakowianina, który

jako więcej otrzaskany z dobrymi

wzorami wtajemnicza kolegów z Bia-

łegostokulub S^pzęęina arkana, J

techniki

To samo, a może nawef .i- więcej -u

dziewcząt. Raz po raz widzi się wię-

cej zaawansowane stylowo zawodnicz

ki, które na boku radzą swoim prze-

ciwniczkom, jak należy brać wyso-

kość lub odległość. Radości jest du-

żo, bo coraz to inna bije swoje „ży-

ciowe" rekordy, ale i łez dziewczę-

11.7 sek.; II przedb.: 1) Piróg (Kat.) —

12 sek., 2) Chłapiński (Gd.) — 12,2 sek.;

II prz.: 1) Będkowski (Kat.) — 11.7 sek.,
2) Adamski (P) — 11 .7 sek. obaj wpadli
na taśmę równocześnie; IV prz.: Mach

(Gd.) — 11.9 sek., 2) Piechura (Wr.) —

12.2 sek.; V prz.: 1) Kożusznik (Kat.) —

12.1 sek., 2) Hofmokl (Ł) 12.2 sek.; VI prz.:

1) Wolniewicz (P) — 11.8 sek., 2) Roso-

chacki (Ol.) — 12 sek. Do pólilnalów
wchodzą dwaj pierwsi z każdego przed-
blegu.

lieezeństwe

M. K . S . z Lublina. Rzeszowianki nie I cych nie brakuje. Dotychczas

;rałv źle, ale miały tylko dwie ścinają-

ce, którymi były dwie jarosławianki

Dobrowolna Szałapak. (Z. O.) .

grano następujące konkurencje:

Bieg 100 m chłopców: Przedbieg I — 1)
Lampe (Wr.) 11.6 sek., 2) świeży (Kr.) —

Młodzi naśladowcy ligo
osiqgajq pod koszami najlepsze

W

DYNAMO (MOSKWA) WYGRYWA

Moskiewskie „Dynamo" rozegrało dal-

szy mecz o mistrzostwo ZSRR w piłce

nożnej, wygrywając z drużyną „Skrzy-

dła Sowietów" 3:0.

koszykówce dominują zespoły,

które mogą brać wzory z mo-

czów Migowych. Inne są zdecydowanie

słabsze, ale Rzeszów i Toruń wykazują

dobrą klasę i dużą technikę strzałową.

Wyniki: Kraków — Kielce 40:21

(14:16), Łódź — Toruń 28:15 (13:9),
Katowice — Rzeszów 35:18 (18:9),
Warszawa — Olsztyn 38:21 (18:10), Po-

znań — Wrocław 55:16 (20:7), Gdańsk

— Szczecin 40:7 (15:7), Lublin — Bia-

łystok 39:21 (14:10).

Powtórzone zawody Warszawa — Ol-

sztyn, przyniosły zwycięstwo Warszawie,

ale dopiero po ciężkiej walce. Olsztyn

okazał -się bardzo dobrą drużyną a War

szawa raczej słabą. Brak znanej w sto-

licy ^piątki rejtanowskiej" spowodował

to, że zespół gimn. Batorepo, który re-

prezentuje Warszawę nie ma zmian. —

Warszawę czeka jeszcze ciężki mecz z

Katowicami.

AUSTRALIJKI JUŻ TRENU U W LONDYNIE

Na czoło zesipołów koszykówki wysu-

nął się zespól Poznania, który rozgro-

mił Wrocław, przy czym dla Poznania

kosze strzelili: Karał us 22, Ewertowski

10, Kubicki 9, Węgierski i Bajer po 6.

Dla Wrocławia Piechura 8, Kurylec 6 i

D//idzik 2.

W ćwierćfinałach spotkał się Kraków

z Łodzią i przeważając przez cały mecz

wygrał 30:16 (11:9). Punktami dla Kra

kowa podzielili się: Ludzik 10, Wawro

8, Dąbrowski 5, Krakowski, Lupa i Bar-

tik po 2, Kowrala 1. Ola Łodzian:

Clnnielew.- ki i Hofmokl po 6, Karpal-

ski i Idczak po 2.

Drugi ćwierćfinał zakończył się kata-

strofalną porażką Gdańszczan, którzy

wobec finezyjnych zagrań Poznania o-

kazali się zupełnie bezradni i przegrali

77:16 (52:2). Bogatym łuipein koszowym

podzielili się: Karolus 31, Bajer 24, E-

wertowski 16, Węglewski 4, Kubicki 2.

U Gdańszczan najwięcej punktów zdo-

był Murach — 11. (Z. O.).

"• W;' ćziasife%eliminacji ".'przedolimpij-

skich rozegranych w Helsinkach wspa

niałe wyniki uzyskr.li zawodnicy fiń-

scy przede wszystkim w biegu na

10.000 m: 1) Kononen — 30:10,8, 2)

Heinstroem — 30:11, 3) Peraelae —

30:22,6. Nie startował Heino, któremu

lekarz zabronił biegać. Tyczka — 1)

Kataja — 4 ,10 , trzech innych przesz-

ło 4.00 m, dysk — Nyquist — 47,12,

młot — Tamminen — 52,94, 110 m

pł. — Jussila — 15,1, 1.500 m
— Jo-

hansson — 3:53,4 .

Marcel Hansenne, znakomiy biegacz łran

cuskl, który w ubiegłym tygodniu wygrał
mistrzostwo Francji w biegu na 800 m

czasem 1:48,3 zamierza wysiać się po

Igrzyskach z czynnego życia sportowegi.

Hansenne, który z zawodu ' jest . dzien-

nikarzem sportowym, obawia- się nawet,
że swą formę osiągnął stosunkowo|pbyt
wcześnie i że na Igrzyskach może uzy-

skać gorsze wyniki.

Szypiornieik nie chwyta
Małe frekwencje, słaba klasa

Odznaczenia olimpijskie

Najmniejszą frekwencja widzów cie-

szą się zawody w szczypiorniaku. Przy-

znać trzeba, że klasą gry odbiegają od

zawodów siatkówki i koszykówki, no i

dalekie są od gier zespołów klubowych.

Do ćwierćfinałów zakwalifikowały się

. ,. zespoły: Kraków po wygranej z Wroc-
Do Polskiego Komitetu Ohmp.jskiego

^

Torn& pQ zwycięstwie nad

napłynął lift od jury olimpijskiego kon- ( Gdańskiej 7;1) Rzeszów p„ wygranej

kursu sztuki, zawiadamiający, że poza
^

Szczecinem 9:1 i Warszawa po wal-

nagrodzonym pierwszym miejscem p. [ kowerM
^

Białymstokiem. O mały
TurskinT wyróżniono jeszcze kilku m-

^ ^

wypadły Katowice(!)f które

z Kielcami wygrały zaledwie 2:1.

wencie,
skromnym stosunku 2:1 (1:0), a Rze-

szów sprawił dużą niespodziankę eli-

minując Łódź 4:2 (2:0), przy czym dla

zwycięzców strzelili Maternoweki 2, Pa

biś i Artlich po 1-ej, dla Łodzi — Hoff

man
— 2. (Z. O.).

Bieg <0 m dziewcząt I przedbieg — 1)
llwicka (Ol.) — 8.5 sek., 2) Bartkowiak

(T) — 8.6; II przedb.: 1) Wieczorek (Kat.)
8.5 sek., 2) Kruszkówna (P) — 8 .7 sek.;

III prz.: 1) Wilhelmi (Wr.) — 8.5 sek., 2)
Kozłowska (Biał.) — 8.7 sek.; IV prz.:
Gierukas (Ol.) — 8.7 sek. 2) Czeczko (Gd).
— 9 sek.; V prz.: 1) Turkowska (Szcz.) —

8.7 sek., 2) Żminkowska (Lb.) — 9.1 sek.;

VI przedb.: 1) Adamska (P) — 8.5 sek.,
2) Piwowar (Kat.) — 8.5 sek.

Skok wzwyi chłopców: doprowadzono
do 161 cm, przy czym do finałów zakwa-

lifikowali się zawodnicy: Michalski i Pie-

chura z Wrocławia, Sikorski z Łodzi, Za-

gacki i Ohnsorge z Poznania oraz Wojnia-
"kowski z Torunia. Zawodnik "Warszawy "Sta-'

siak, który łatwo przeszedł' Wysokość nie
. został ^.dopuszęzopy'^tir 'fin.ąlti;, na* jkutek.
przekroczeni, fcjrańjcy^rieTcu: "

•
:

,' r

Kula 4 kg dziewcząt: W finale walczyć
będą Straszyńska (Wr.) — 8,41, 2) Nielep-
kiewicz (Szcz.) — 8,33 , 3) Iwańska (War.)
8,26, 4) Andrzejewska (Kat.) — 8,18 , 5)
Kozłowska (Biał.) — 8,05 cm, 6) Zawadzka

(Szcz.) — 7 94, 7) Jamrozik (P) — 7,92 cm.

Rzut oszczepem 600 gr: 1) Walczak (P)
52.33 —

nowy rekord szkolny, 2) Tulibas»

ki (T) — 44.82 m, 3) Święch (Kr.) — 44.70,
4) Przybyłko (Biał.) — 42.93 m, 5) Satran-

ka (Ł) — 42.53 m, 6) Walkiewicz (Gd.)—

41.70 m, 7) Piróg (Kr.) — 41.45 m, S) Fober

(Kat.) — 40.49 m
— Sześciu pierwszych

wchodzi do finału. Rzuty odbywały się
na bocznym boisku, przy grząskim roz-

biegu.
Rzut dyskiem 1 kg dziewcząt dał naj-

słabsze wyniki, no i stawało tylko 20 za-

wodniczek. Warszawa nie potrafiła wysta-
wić do tej konkurencji ani jednej za-

wodniczki. Do finału weszły: 1) Szałpak
(Rz.) — 23.65 m, 2) Putrówna (P) — 23.21,
3) Rogozińska (Szcz.) — 22.30 m, 4) Wyż-
likiewicz (T) — 22.12 , 5) Maliszewska (Gd.)
21.88 m, 6) Nogaj (T) — 20.81 m.

Skok w dal chłopców: 1) Ohnsorge (P)
641 cm

—

nowy rekord szkolny, 2) Dzi-

dzik (Wr.) — 619 cm, 3) Kowal (Kl.) —

611 cm, . 4) PoleSzczuk (Lb.) — 607 5) Kle-

mens (Ol.) — 603 cm, 6) Kubacki (Kr.) —

599 cm. Ta szóstka, weszła do finału.

Kula 5 kg chłopców — Do finału we-

szli: 1) Nowak (P) 15.08'm —

nowy rekord

szkolny, 2) Będkowski (Kat.) — 13.80, 3)
Klemens Ol.) — 13.50 m, 4) Ariksztaiewicz

(Szcz.) — 12.71 m, 5) Filipecki (KI.) '—

12.57, 6) Kudlarz (Kat.) — 12.52.

W sobotę z powodu przemęęzenla mło-

dzieży przed próbą odwołano zawody
lekkoatletyczne. Na' niedzielę zapowie-
dziano' sztafetę 4x100 m chłopców i 4x75

dziewcząt oraz bieg'1500 m. •.

W niedzielę na wielkim Stadionie Olim-

pijskim odbyła sią wspaniała próba gene-

ralna pokazu młodzieży szkolnej. Imponu-
jąca swoim roztnachem I barwnością za-

chwyciła tysiączne rzesze wrocławian,
którzy nagradzali młodych wykonawców
niemilknącymi brawami. (ZO)

Olimpijczycy australijscy przyjechali do AnSlii stosunkowo

swyczaić się do klimatu brytyfrkiego. Na zdjęciu dwie sprirUcrki btricMmut

i King ćwiczą starty.

fotografia brytyjska

ny-ch Polaków. I tak w dziale muzycz- ,

nym wyróżniono p. Bacewiczównę za I

utwór pł. „Kantata Olimpijska" oraz p.

Wiechowicza za utwór p. t . „Kantata

Żniwna".

W dziedzinie grafiki wyróżniono osiem

szkiców Marczyńskiego, w dziedzinie j

rzeźby „Crawl" Bandury i „Na mecie";

Strynkiewicza, a wreszcie w dziedzinie

literatury „Ody olimpijskie" Iwaszkie-

wicza.

Wszyscy autorzy wyróżnionych utwo-

rów otrzymali dypleniy honorowe. Wi-

dzimy więc, że udział Polski w olimpij-

ekim konkursie sztuki był duży i przy-

niósł diiie tukccsy.

Łódź — Poznań 4:2 (2:1); Olsztyn —

Lublin 8:5 (4:1) (Niespodzianka!).
W ćwierćfinałach Warszawa po rów-

norzędnej Brze uległa Katowicom w

PARYŻ, (obsł. wł.) . Dzicsięcioboista

ivancuski Heinrich pobił w czasie eli-

minacji olimpijskich rekord Francji w

dziesięcioboju, uzyskując 6.687 punk-

tów. Stary rekord należał do Spreche

ra i wynosił 6.496 p.

aiSli

Na smakowity gulasz, który niosą ct trzej
• która sumiennie nań zasłużyła.

chłopcy — czeka już młodzież,

Fot. A. Czelny
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Jest mistrz D. Slq;ska
Polonia-Świdnica do^iąla swego

800 m startowa! zawodnik, który przed

tym nigdy w Polsce niie biegał na tymZA KILKA dni nasza reprezentacja lekkoatletyczna na Igrzyska Olim-

pijskie wsiądzie na Okęciu do samolotu i już po 4 — 5 godzinach

zobaczy stadion olimpijski Wembley, na którym wkrótce toczyć się będą j dystansie. Tylko Cejzik w 10-boju i Ko.

zacięte boje. Inaczej wyglądała wyprawa na pierwszą Olimpiadę, w jakiej
1 ' :

— --'— J
-

Polska wzięła udział w Paryżu w i924 r. Jechało się pociągiem ponad

półtorej doby, a po drodze „wstępo-walo" s;'ę na smakowite frankfurckie

parówki czy, korzystając z dłuższego postoju, robiło się taksówką „wy-

pad" na jakieś większe miasto na trasie.

W dobie bomby atomowej podróże doświadczenie nabyte tam mieliśmy wy

samolotem stanowczo straciły swój zyskać po powrocie dla podciągnięcia

urok. Ale nie o to chodzi. Porównaj- wyników własnych czy tej szerokiej rze

my nastawienie, jakie cechowało wy szy, która nie miała szczęścia uczestai-

a

Szwajcar Imbach pobił rekord świata

Keidipatha sprzed 20 lat, osiągając 48.0 ,

sensacja to była nielada — ale już na-

zajutrz Amerykanin Fitch osiągnął w

półfinale 47.8, a w 2 godziny później

pastor szkocki Liddel po raz trzeci po-

strzewski na 800 m pobili rekordy pol-

skie.

NASZE ZDOBYCZE

Z grona 15-osobowej reprezentacji j bił rekord w 47.6 .

lekkoatletycznej Polski nie ma wśród Mistrzowie olimpijscy jak Abrabams

nas ś. p . Antoniego Cejzika. Reszta j (100 m 10.6), Liddel (400 m 47.6), Os-

szczęśliiwie przeszła wojnę. Gdyby te i borne (wzwyż 1.98), Burnea ozy inni

kartki dotarły do któregoś z nieb, nić ] (tyczka 3.95) znaleźli później pogrom-

weźmie mi za złe, że z ...mroków dzie- , ców swoich wyników, niemniej jednak

jów lekkoatletyki odgrzebałem wspom- przez wiele lat żyli w naszej pamięci

Do trzech razy sztuka — powiedzie-

li piłkarze świdnickiej Polonii, wygry-

wając „trzecie finały". Dolnego Śląska.

Decydujący mocz o tytuł okręgu wy-

grała Polonia, bijąc na boisku w Br/e-

gu wrocławską Burzę 4:1 (1:0).

Świdniczanie przewyższali wrocławian

o całą klasę, będąc zespołem we wszy-

stkich liniach lepszym. W pierwszej

połowie na boisku było widać tylko

Mimo tak dużej przewagi, pierwsza

bramki: dla świdniczan padła dopiero

w 43 min. Powodem tego był wyjątko-

wy pech i.~ dobra '

gra Krzyka. Na

dwie minuty przed przerwą, sędzia Mai.

Iow podyktował za wątpliwy faul rzut

wolny w stronę Burzy. Wrocławianie

ufając swemu bramkarzowi odkryli po.-

le strzału. Obliczenia okazały się myl-

Wspaniale wymierzona „bomba"

Domini 1924 z obecną.

I CZY TYLKO PO WYNIKI?

dzie.

Pod kierunkiem bardzo miłego

zielone koszule. Na wąskim i krótkim Kusza znalazła drogę do bramki. W 5

boisku stosowali oni grę krótkimi pas- min. drugiej połowy Kerisz podwyż-

singami, panując niepodzielnie. szył stan posiadania na Ledwie Bu

Najlepszą częścią zespołu był atak, a rza rozpoczęła od środka, gdy Zwoliń.

w nim środkowa trójka: Rabanda, Bo- ski dalekim strzałem zmusił Andrze-

żek — Kerisz, pomoc złożona z Miucne jewskiego do kapitulacji. Bramka ta

ra, Dzierżoka i Anioła zaszachowała dodała otuchy wrocławianom i przez

zupełnie przeciwnika. Były okresy, w krótki okres ważyły się losy meczu,

których piłka wędrowała kilkanaście Przerwane one zostały rzutem karnym,

razy od nogi do nogi świdniczan, a który sędzia podykował za oparcie się
prawę na Olimpiadę do Paryża Anno czyć w pierwszej dla Polski Olimpia- ,lieiLia parysk.je, które — przyznajmy to

1
jako ci, których pierwszych z asów lek-

szczerze
- nie przyniosły nam sławy j Wlełyki światowej, mieliśmy okazję (nie potrafił jej tknąć. Obro rękami obrońcy Burzy w pojedynka w

„ . rm,t „"'
na bieini

• Co-' podziwiać na Olimpiadzie. j j ułatwione zadanie, mając napastnikiem Polonii (cbaj znajdowali
, ,. . . , cuskiego trenera Maunce Baquet pra- 1<)mł)es z wynikaini klóre samych nas •

„

'

Przed rokiem prawie, nasze władze u lekkoatleci rzeteinie. Drze- ,

^ i BYŁY I MOMENTY KOMICZNE.,
, j — rzetelnie, P rze

", żenowały, niemniej jednak bogaci w do-1
sportowe ustaliły zasadę, źe do Lon- prowadzaj,c zaprawę zimtmg> a po kil-; iwiadczenie j obserwacje. Jeszcze w tym !

1
. s amym roku z tabeli rekordów polskich

dynu pojadą tylko ci lekkoatleci, ku eiiminacjach na wiosnę i w Jecie

którzy osiągną wyniki pozwalające wy,oniła się reprezen!ncja lekkoatlety- wynia,a)i,IIiy wyników, szcz?śli-

przypuszczać zajęcie na stadionie o- cz„a w ,iczbie 15 osób Już na pierw- wi) że chrz((St „a etadionie w CoW

limpijskim punktowanego miejsca. W 5zych wwodach byla islI,a h,.- ,atomba bec dał na„„ J)(>dica do
^^

ten sposób zerwano z zasadą nauk. na rekord6w poj3kich. Dav.,,!y nam one j nlatvzowaJ ; zmorl,rn;Mwa} na,sze

olimpiadzie, zasadą, która kołatała paszport do paryża) aje poziom ich da-! lo,dy treTJ|n,„

się jeszcze do Igrzysk w Amsterda- leko odbicg.,j od europcj-ki^o. | BYŁO NA CO PATRZEĆ

Opierając się na wynikach świato-

wych, ustalono minima. W rezultacie

minima osiągnęło tylko troje lekko-

atletów i gdyby' stosowano się ściśle

do ustalonej zasady, do Londynu po-

winni pojechać tylko Łomowski, A-

d^mczyk i Nowakowa. Dobrze stało

się, że ekspedycję powiększono do

7 osób, boć przecież nie ma gwaran

cji, że osiągnięcie minimum zapewnia

istotnie punktowane miejsce —

w ro

ku olimpijskim znacznie podciągnął

się poziom lekkoatletyki światowej —

natomiast siedmioosobowa grupka bę

dzie ozuła się raźniej na stadionie o-

limpijskim, a poza tym dobitniej bę-

dzie akcentowała pracę Polski rów-

nież i na polu sportowym, mimo prze

rażających skutków zawieruchy wo-

jennej.

PO CO TE GROMY

Zanim jeszcze samolot powiezie o-

• ą siódemkę do Londynu, na głowy

Bogu ducha winnych lekkoatletów,

posypały się tu i owdzie słowa nie-

raz przykre, które bynajmniej nie

przyczyniają się do zwiększenia bojo

wości olimpijskiej naszych zawodni-

ków. Glosy te^lą krzywdzące i za-

W SZKOLE NA BATIGNOLLES

Zamieszkaliśmy w polsi.irj t/.kole na

Balignolles. Kwatery dalekie były od

wygody. Na wspólnej sali tr.idno było

o spokój, a w dodatku spruwa odżywia-

nia, przynajmniej w pierwszym okre-

sie, pozostawiała wiele do życzenia.

„ Doskonale jednak uświadamialiśmy so- (

. bie, że nie to było przyczyną naszego ] t>m ich lrt ' inin ®''

Słabi jako konkurenci, biliśmy z pe-

wnością niejedmych zapałem do obser-

wacji, aby wyciągnąć z nich odpowied-

nie korzyści. Pasjonując się walką naj-

lepszych lekkoatletów świata, skrzętnie

notowaliśmy w pamięci sposób ich ry-

walizacji, styl czy zachowanie się na

?tadikmtie • olimpijskim, tak jak przed

niepowodzenia w Colombes. A niepo-
Z zapartym oddechem śledziliśmy

wodzenie to bynajmniej nie polegało ' krok
Nurmiego, zdumiewając się

nftsłychaną wytrzymałością „Wielkiego

Fina", który potrafił w 2 godziny po

zwycięstwie na 1.500 m be>z trudu po

prostu wygrać 5.000 m. A w kilka dni

oparcie o dobrze grający atak i pomoc, się w powietrzu, skacząc do piłki). Je-

Były i momenty komic/ne, jak to mia \ Bramka zdobyta przez Kusza z rzutu denastkę zamienił Rabanda na trzeiią

ło miej-ce w chodzie na 10 km. Sędzio- j wolnego była pierwszorzędnej jakości, bramkę. Wynik spotkania był przes^

wie chcąc zorientować się, czy „cho-

dziarze" nie odrywają obu nóg od zie-

mi, kładli się na trawie w celu lepsaej

obserwacji. Austriaka Kuli neta zdyiskwa

lifikowano za nieprawidłowy chód, ale

„sąd apelacyjny" zezwolił Kuhnetowi

na ponowny siart w c. j^iej serii, co

powodowało... strajk ekspertów od cho

Andrzejewski w bramce grał ofiarnie, dzony. Czwarta bramka zdobyta przes

Na tle tak dobrze grającej Polonii Maniurę przy współudziale Bożka, by-

Burza wypadła blado. Jedynie Krzyk ła tylko formalnością,

w bramce dorównywał Andrzejewskie-1 Do Brzegu, małego miasteczka Doi*

mu. Wrocławianie mieli tak napięte nego Śląska, zjechało się około 10.000

nerwy, że nie wiedzieli co z piłką ro- widzów, których Btadion nie mógł po-

bić. Pozbywali się jej często praed- mieścić. Ulice i droga na boisko zata-

wcześnie, co natychmiast wykorzysty- '
rasowane były setkami aut z całego Doi

du, sędziów i konkurencję tę odłożono wał przeciwnik, dążący konsekwentnie : nego Śląska.
do następnego dnia. do celu. I D.) .

rozpoczął szaleństwo kolarskie
na tym, że przegrywaliśmy, natomiast

bolało nas, że z wyjątkiem Cejzika w

10-boju i Kostrzewskiego na 800 m,

którzy ustanowili wówczas rekordy Po!

ski, reszta osiągnęła wyniki znacznie

gorsze w kraju.

później, w biegu na 10.000 m cros«

— Zcesze se barzco jare vegro-u!

Cóż to za język? J-Jiinduski czy arab-

ski? Nie, to zdanie poiskie, napisane

przez znakomitego kolarza pochodzenia

W KRAJU 11,0 — W PARYŻU... 11 ,6

Zacznijmy od sprintów. Rekord pol-

ski na 100 m wynosił wówczas 11.0 i ca-

la nasza czwórka przed wyjazdem do

Paryża miała wynik w granicach 11.0—

11.1 . Kiedy przyszło do startu na bież-1

ni olimpijskiej, odpadliśmy wszyscy wj XXV-LECIE SEKCJI PIŁKI

pierwszej eliminacji, choć na 17 przed- J RĘCZNEJ AZS

biegów tvlko w dwóch zwicijzcv mie-' W wi?zb z

jubileuszem XXV-lecia

li po 10.8, natomiast w dziesięciu czas ,

;t " , icJJ r fczncj AZS, sympatycy i b.

pierwszego byl 11.0, jeden bvł wy.rany sekcji proszeni są o zgłasza-

w 11.1, dwa w 11.2. a dwa nawet w 1-1 " ie si? do R "

country, kiedy kilku zawodników dosta-' P^lskie^ęo — Cezarego Marcelaka, ktu-

•3o porażenia słonecznego wskutek o-1 r>' na

proślię jednej z gazet francuskich

roni,nego upału, om, syn Północy, ze ! sprecyzował w zapomnianjTn -przez sie-

z-ilumiewającą łatwością aflobył trzeci ! Łie
języku ojczyBtjm, aby oddać swą ra

:'uty medal dla swego kraju. I dość z powoda zdobycia tytułu kola?;.- ,

Kiedy w ćwierćfinale biegu na 400 m mistrza Francji.

rodzina, a więc ojciec, małorolny chłop f eingach i wreszcie odłożył tyle, że r<v

z poznańskiego, matka i czterech braci w er z wystawy stał się jego własnością,

wyemigrowało do Francji, w poszukiwa-' Za-częło się szaleństwo kolarskie,

niu chleba. j Jeden z kuzynów namówił Marcelaka,

Wszyscy znaleźli się w górniczej osa- aby zapisał się do klubu USO Lens. —

dzie Bullys-les-Mines i tam znaleźli Cezary miał wtedy 21 lat. Pierwszy

pracę. Ciężką pracę pod ziemią, do któ- . otart przyniósł mu pewien sukces. W

rej wkrótce zagoniono i małego Cezara., wy5cigu Lille-Lens i z powrotem zajął

Jako kilkunastoletni chłopiec, przyszły czwarte miejsce, co jak na debiutanta

mis trz Francji, popychał z wielkim wy- było zupełnie dobre.

— Zcesze se barzco jzce vegrou! — | siłkiem wypełnione węglem wózki i wj Jednak dalsza kariera nie była rów-

w tłumaczeniu polskim „cieszę eię pocie czoła zarabiał i pomagał rodzinie, nie pogodna. Posłuchajmy, co mówi o

bardzo żem wygrał" — daje jeszcze jed-

no świadectwo prawdzie, że Polak na

obczyźnie, pozbawiony dobrej opieki i

Marcelak, śladem wielu swych rówieś tym sam Marcelak:

ników, zainteresował się pewnego dnia

sportem. Zapisał się do miejscowego to-

w 11.2. ,

, ... -ii 1MCA, * arizuwa
Najlepszy i naszyc.i sprinterów osiągnę'-

kontaktów z krajem, zapomina szybko j warzygtwa gimnastycznego i wkrótce dał

jf/yka oj['.zy;teco.. (Przjpuszezalnie ze- ] się poznać jako zupełnie dobry zawód-

wmówienia

miast nich, naszej skromnej ekspedy- : wóWczas 11.2 —

czas najgorszego byl...

cji olimpijskiej należą się słowa za-

chęty i otuchy. W innych przecież j

warunkach kształtowała się reprezen-

tacja olimpijska Polski od szeregu
1

zagranicznych. |

. W sporcie, podobnie, jak w wielu'

innych dziedzinach życia rozpoczęliś-1

my odbudowę od podstaw. Czy w

ciągu trzech lat można było ocze-

kiwać od wyniszczonego spoleczeń-'

siwa jakichś cudów w dziedzinie spor

towej? Czy możemy mieć pretensję I

do Nowakowej, że nie skacze 6 m,

albo od Łomowskiego, że nie pcha

kulą 17-stki i zgóry nie zapewnia

nam medalu? Czy możemy mieć żal

do społeczeństwa, że w ciągu trzech

lat nie wyłoniło z siebie ze sześciu

Łomowskich czy Adamczyków? I

| spraw organizacyjnych związanych z ju-

| iiilcuszem.

! Podczas Zlotu
11.6 .

Jakież były powody tego zawodu

jirzede w.>z_\\-l':::;u d! i na-s saniyib? Nie-

wątpliwie brak rutyny. Na własnym

„podwórku" potrafiliśmy wszyscy wy- , ... .

-

„_- r „

ciągać 11.0 — 11.1, ale kiedy stadion w .

dow
plany na przyszłość

' polfkich placówek dyplomatycznych, j dżinami, przylepiony niemal-do szyby,

Colombes zaległo 40.000 widzów, licaba oraz P"stanowiono przenieść Sekretariat które nie zajmowały się szczerze i życz- przyglądał się najnowszym modelom,

na owe czasy bardzo duża, i kiedy sta-' It:rz -"' cz

Belgradu do Bukaresztu. Se- 1 li wie rodakami, skazanymi na tułaczy' wystawionym w lokalnym sklepie. Cóż,

nęlo się „oko w oko" z zawodnikami, krf,tan!enl Generalnym został Likardio- 1 chleb.

;ł pol w miejsee Kreacica. Następne po-

pędzenie, już w Bukareszcie, odbędzie

POŻEGNAJMY ICH Z SERCEM!

których same nazwitka już „oszalc

!y" — nogi poprostu wrastały w ziemię

TYLKO MEKSYKANIE I TURCY

U sprintach i w innych zresztą kon-
' urencjach każdy z nas miał „na roz-

kładzie" przynajmniej jednego Turk-t ,

lub Meks\ kani na, a ten, który pozwolił

pobić się któremuś z tych nacji —

u-

clioilził za patałacha w naszym włusnym

gronie.

Rekord polski na 100 m wynosił w ów

się we wrześniu.

NIEWESOŁE DZIECIŃSTWO

A dzieciństwo Marcclaka nie było

wesołe. Kiedy miał diziewięć lat, cała

rundy rergrywok o mi-

strzostwo Ligi został ostatecznie

p;zsz WGiD PZPN ustalonv.

Przeclsźenie terminarza przez dopusz-

Kiedy w środę zawarczą na Okęciu «« ledwie 52.8, ale obaj nasi repre-
'^^ SW^wt

motory samolotu, który zawiezie na- . zentanta mieli na bieam olimpijskiej we, a takża niepewnoSć wyjazdu na Olim

szych lekkoatletów do Londynu,
1 czas y55 -° ł

—55.1. Skoczek w dal osiąg- ! pladę, utrudniały do ostatniej chwili usta-

nych towarzyszy im życzliwość całe- 1
"Q

1
-

5
-

67
~ Prflwieo1metr, len,s «'oinych terminów i uniemożliwiły

go społeczeństwa. Życzymy im jak j naż w Polsce. W skoku o tyczce

najlepszej formy w dniu startów na
' zawodnik na.sz przekroczył 3.40, ale sę- spozycji WGiD PZPN zostały całkowicie

stadionie w Wembley. Lekkoatleci ' dB ' ala ' k TMefortunnie przytrzymał ,t>oz- wykorzystane. Osiczednoici poczyniono

nasi muszą opuścić Polskę w prze- j
kf ' że sanl zrzuoil

poprzeczkę. Obecny

świadczeniu, że całe społeczeństwo
na ^ 0 ^ 11 na®z sędzia zaimterpelowany,

szczerze im życzy powodzenia, (choć ' b5, zalo M protest, odpowiedział, że nie

warto, bo ów zawodnik i tak przy na-

stępnym skoku zrzuci poprzeczkę... Na

kiedy cena byla zbyt wygórowana jak

na kieszeń młodego górnika — 458 fran

ków. Cezary jednak był uparty. Nie pił,

nie palił, nie chodził z kolegami po dań

by nie miało ono wyrazić się w po

staci medali olimpijskich), a wówczas

z pewnością spełnią oni swe zadanie:

osiągną takie wyniki, które nie przy

niosą wstydu sportowi polskiemu.

Na siedmioro naszych lekkoatletów a
-

nałożono zaszczytny obowiązek repre S6SCUI1II
zentowania lekkoatletyki polskiej. Bę'

dą oni żywym przykładem tego, cze-

Wolka o ułamki

W ostatnim tygodniu lekkoatleci

go w tej' dziedzinie sportu poTrafiliś-
^ uro Pei sc 7 uzyskali szereg doskona

my dokonać po wojnie. Wierzymy, iż

żaden nas nie zawiedzie, a zdobyte

ych wyników.

Dania: zawody kobiet: 100 m
—

Nielsen — 12,3, wzwyż — Iversen —

1,56, oszczep
— Carlstedt — 42,17.

Finlandia: maraton — 1) Hietanen

— 2:31, 2) Kuriikala — 2:36:43, dzie- !

sięciobój — Tonck — 6.464 punktów, rozgrywek ligowych

doświadczenie potrafi przekazać po

przyjeździe do Polski pomiędzy tych,

którzy w lepszych już warunkach bę-

dą tworzyli kadry reprezentacji na

Igrzyska następnej XV-ej Olimpiady.

PO NAUKĘ DO PARYŻA

Cofnijmy się do Paryża. Lekkoatle-

tyka polska w 1924 r. dopiero co za-

częła stawiać pierwsze kroki na arenie

międzynarodowej. W obliczu wspania-

łych wyników zagranicą i słabiutkich

naszych, w żadnej konkurencji nie moż-

na było marzyć o odegraniu poważniej. Blankers
_

Koen — 1,58, kula —

szej roli, stąd też wiadomo było, re Panhorst — Nies«ink — 1183

wyprawa do Paryża miała być nauką Mężczyźni - 100 m -'zwaan -

dla naszych lekkoatletów. 10,6, 400 m
- de Kroon

_ 49,6, 800

Jechał,any świadomi tego, ie na sta- U
_ Kyrie _ 1,84,7, 110 o pł. -

diome w Colombes mamy uczyć się, aj Zwaan — 14,9.

950 METRÓW POD ZIEMLi

— Jeśli byłbym Francuzem, to nie.

wątpliwie wybiłbym się najpierw jako

cer francuski jeszcze dopomógł MarceJ nik. *Nie był oczywiście ekstraklasą, ale | araat<M
%

a

dopiero później przeszedłbym

lakowi do zniekształcenia zdania. Przy- polubił ćwikzenia i dzisiaj ma im wiele .

na P^Momlizm. Byłem Polakiem i

pisek Red.). | do zawdzięczenia. W 1929 roku tfyje- .

bez
«"Mniejszego wyobrażenia co mo-

I Nie możemy mieć o to najmniejszego ' chał nawet wraz ze swym klubem na ! że mnie poprosiłem o licea-

Pradze odbyło się żalu do Marcelaka. Nie ukrywa on swe-
1 zlot gimnastyków frimcuakich w Orlea- za TMdową. J sk na debiutanta było

posiedzenie komisji Igrzysk Balk .ń-

g0 pochodzenia, podkreśla swą polskość ' nie. Jto zb 3l śmiałe... Dalszy ciąS był bardzo

^kich. Na posiedzeniu tym po omówię- j a że przestał władać poprawnie naszym! Marcelak lubił gimnastykę, ale naj-' I" 0 ^- Startowałem wszędzie, na jakiej-

mu przebiegu dotychczasowych zawo-; językiem, to już wina przedwojennych bardziej pociągał go rower. Całymi go. j fasie.
' " ' zarobić kilka franków i przeciwko ja-

! kiemukolwiek przeciwnikowi. Nigdy nie

[ wygrałem, bo jak mieleni tego dokonać

kiedy eodraienniie musiałem zrywać się

z łóżka o 3.45 rano i w pośpiechu le-

cieć do kopalni, gdzie pracowałem 950

metrów pod ziemią.

Dopiero popołudniu oglądałem świa-

tło dzienne i mogłem nieco trenować.

Trwało to aż do wojny i okupacji.

Niemcy nie pozwalali Polakom na jaki.

ko-lwiek spoirt, mogłem tylko podziwiać

starty i- finisze Francuzów oraz tren o-

wać w ukryciu. Lata wojny minęły, ale

ja zostałem zupełnie zapomniany jako

zawodnik. Musiałem zaczynać od po-

czątku.

Na szczęście zachowałem doskonałą

kondycję fizyczną.

Plan mógł być tylko jeden: wyjść z

kręgu zawodników lokalnych i starto-

wać W większych, międzynarodowych

imprezach. W 1945 roku wziąłem udział

w Grand Prix des Natjons w Paryżu i

zająłem 13 miejsce. W roku następ-

nym byłem już ósmy. W wyścigu Mo.

maco
— Paryż sklasyfikowałem się jako

24, chociaż przy forsowaniu • gór odkryj

łem w sobie talent wspinacza.

ligowych
»Ji ERMINARZ

opracowanie obu rund.

j Wszystkie terminy pozostająco do dy-
;

nawet na spotkaniach międzypaństwo-
wych, która rozegrąne zostaną w nastę-

Polska — Juge»ła-

dysk — Tartanen — 48,73.

Szwecja: Eriksson rzucił

54,20.

Holandia: kobiety — 100 m

Blankers — Koen — 11,7, 200 m
—

Blankers — Koen — 24,2, 80 m pl. —

Blankers — Koen — 11,5, wdał —

Blankets — Koen — 5,66, wzwyż —

pujących terminach:

25 siarpnia (iroda)
wla.

1» wrzośnia: Polska — Wągry.
tO października: Polska — Norwegia.
17 października: Polska — Rumunia i

Polska — Finlandia.

Ponad to przewidziane jest rozegranie
spotkania z Albanią, którego termin nie

został Jeszcze ustalony.
Termin 22 sierpnia br. (przed meczem

z Jugosławię) zarezerwowano na Igrzy-
ska Związków Zawodowych — oprócz te-

go 2 terminy: 12.IX przed meczem z Wę-
grami i J.X przed zawodami z Norwegią,
Rumunią i Finlandią, pozostawiono wolne

od rozgrywek na przygotowanie drużyny
reprezentacyjnej. Wykorzystano natomiast

termin czwartkowy 9 września na rozegra-

nie spotkań lokalnych. Jakkolwiek nie-

przewidziane przeszkody spowodować mo-

gą katastrofę, jaką byłoby nieukończenie

roku bieżącym.
Kalendarzyk spotkań ll rundy oparty zo-

I stal na odwróceniu (zmiana gospodarza
miotem j 2awodów) terminarza pierwszej kolejki

mistrzostw t po odpowiednim przestawie-
niu tylko — v/ miarq potrzeby — kolejno-
ści p-oszcrcgóir.yrh nisdzlel pr:sd?lawla
się następująco'

1 SIERPlilA

Cracovia — Rymer
Garbarnia — Warta

legła — Tarnovla

ZZK — Ruch

Wldzaw — Polonia W-wa

AKS - iks

Polonia Byt. — Wisło

I «IIBPNIA
~ Legła

Crocovla — Widzew

Polonia W-wa — Polonia f

Warta — Rymer
ŁKS — Garbarnia

AKS - ZZK

Tarnovia — Ruch

1S SIERPNIA

Wisła — Tarnovia

Garbarnia — Polonia Byl
Legia — ŁKS

ZZK — Cracovia

Widzew — AKS

Ruch — Warta

Rymer — Polonia W-wa

29 SIERPNIA

Cracovia — Warla

Garbarnia — Ruch

Polonia W-wa — Wisła

ZZK — Widzew

ŁKS — Tarnovia
AKS — Rymer
"Polonia Byt. — Logia

5 WRZEŚNIA
Cracovla — Polonia W-wa

Cracovla — Polonia W-wa

Wisła — ZZK

Legia — Garbarnia

Warta — AKS

Widzew — Polonia Byt.
Ruch — ŁKS
Tarnovia — Rymor

t WRZEŚNIA (czwaH
Garbarnia — Wisła

Cracovia — Tarnovia

Legia — Polonia W-wa

Warla — ZZK

t-KS — Widzew

Ruch — AKS

Rymer — Polonia Byt.

24 WRZEtNIA
Wisła — Ruch

Polonia W-wa — Warta

UNION AWANSUJE

GDYNIA, 11. 7 . (Tel. wł.) Na bodsku

oa Biskupiej Górze w Gdańsku odbył

się decydująty mccz piłkarski o mistrzo

stwo klasy B okręgu gdańskiego poindę-

dzy Stoczniowcem (Gdańsk) a Union cm

(Gdynia). Zwycięstwo w stosunku 3:1

odniosła drużyna gdyńska, sdobywająe

tytał raietna Idtay B i awans do kla-

sy A,

ZZK — Tarnovla

Widzew — Legia
AKS — Garbarnia

Poolnia Byt. — Cracovla

Rymer — ŁKS

24 PAiDZIERNIKA

Garbarnia — Rymer
Legia — ZZK
Warta — Wisła

ŁKS — Cracovia

Ruch — Polonia W-wa

Polonia Byt. — AKS

Tarnovla — Widzew

II PAiDZIERNIKA

Cracovla — Wisła

Polonia W-wa — ŁKS

ZZK — Polonia Byt.
Widzew — Garbarnia

AKS — Legia
Tarnovia — Warta

Rymor — Ruch

7 LISTOPADA

Wisła - AKS

Garbarnia — Tam o vi a

Polonia W-wa — ZZK

Warta — Legia
ŁKS — Polonia Był.
Ruch — Cracovia

Rymer — Widzew

14 LISTOPADA

Wisła — ŁKS

Legia — Rymer
ZZK — Garbarnia

Widzew — Ruch

AKS — Cracovla

Polonia Byt. _
Werta

Tarnovla — Polonia W-ws

21 1ISTOPADA

Garbarnia — Polonia W-wo

Logia — Craeovla

Warta — ŁKS

Widzew — Wista

Ruch — Polonia Byt.
Tarnovla —

. AKS
• Rymer — ZZK

21 LISTOPADA

Craeovla — Garbarnlaft

Polonia W-wa — AKS

ZZK - ŁKS
Wldzaw — Warta

Ruch — logia
Polonia Byt. — tarnovla

Rymar — Wisła

Gospodarz* zawodów wymienieni
stall na pierwszym miejscu.

RADY OD ARCHAMBAUD

Wciąż jednak nie byłem przygotować

ny psychicznie do zwycięstw. Uważałem

siebie za gorszego kolarza i walczyłem

bez serca. Dopiero pewnego dnia spot

kałem człowieka, który natchnął minia

marą we własne siły. Stary mistrz ko-

larski, Arcliąmbaud, skrzyczał mnie, że

jadę bez wigoru, że boję się atakować

przeciwników i że powinienem amienić

taktykę. Te gorzkie słowa dały plon.—

Przestałem się bać i zacząłem odnosić

sukcesy.

Mistrzostwo Francji zdobyłem mając

34 lata. Czy jestem już za stary? Chyba

nie, bo czuję eię doskonale. Jadę w

Tour de Firunce, za dwa miesiące wal-

| czyć będę w Amsterdamie o tytuł szo-

sowego mistrza świata, main wspaniałą
' kondycję i wolę zwycięstwa.

Walczyć będę jeszcze kilka lat, aby

zdobyć tyle pieniędzy ile potrzeba na

spokojną starość. Jednego się tylko bo-

j? — powrotu do pracy w kopalni fran-

cu«k!ej. Strach ten dodaje mi sił i mam

nadzieję) ie się njpdy nie «realizuje.
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P® naukę ani po sukcesy
"" Polsltie/ eftlpgi Mekhoaśletągcznef

mą

,'f Wt^ C13giCZna Cy£ra7 »' reprezentowała Polskę' w Los
los. Wtedy me myślano iui « „„..i -

.

w Los

wy-

Angelos. Wtedy nie myślano juź S nankow^ ^7a2daTh iak mU

stęp w Paryża w r. 1924, ale o zdobywaniu «ned-^Bo! l u •
'

„ego miejsca przez Ko»ep«k, w r. 192S w fT"

skiem (39,62) po«d«»y si^Lcni w 71 * Ji?f*
bywali medale Kusocićskj, Wajsówna, Wala^^JwT^

Podobna sytuacja była 1 podczas
SiulGtn IWiecSsa

cieczka

Jadziesz pan, panie Krupka, a» te wy

stępnych Igrsydc, gdy na podiami zwy-

cięgów mola,zły mę Watóewicaówna i

Wajsówna (2-gie miejsca), Kwaśniew-

ska (3-cie), a wałciyM o medale Kuchar

sfc" (1-te miejsce) i Noji (5-te).

Dzisiejsza siódemka aie jedzie ani

po naukę, ani po medale. Taka jest

cieczke olimpijskie - zapylałem jedne-'
^^ ^^

lekkoatletyki

go ze znajomych, co w barze blisko ko- 1 BrA
Walasiewiczówny, Ko-

mimu Olimpijskiego przesiadywał i z
^^ 1

Kusorińsiieso, brak też na-

tej racji zu juchowca od sportu mia,u>. > *f<TM*nych P«e2 mistrzów

. £wtera, bsedestowefcieco itp.wany się został. ot-

Tylko nie, wycieczke, proszę ja ko- j SZANSE WA.TSÓWNY
go! — obraził się. Bo ja uskutecznie

wycieczka osobiste pod adresem pana, Wetórasifcą wśród po^ich olimpoj*

to się pan tak poczuje jak te nasze czyików jest Jadwiga Wajsówna. Gdyby

tv piłkę kopane chłopaki w Kopenhadze P" 1 TM* wojgnna, to Wajsówna mia-

i nogamy sie pan nakryjesz, jakbyś był T4W1
~

^^ na

bcz „kolkę" trafiony. ; skach. Teka «tuka nie udała się nawet

Mina mi zrzedła i udobruchany pan Nurnuemu.

Krupka zaczął opowiadać: i
^

jest z rekordem Wajsówny na

— To wszystko tylko ucharakteryzo- bos^u.

uiane na tvycieczke, takie samo jak 24

lata temu nasad do Paryża, kiedyś to

pan jeszcze koszule iv zębach nosił i

tamtych czasów w ten deseń nie możesz

pamiętać.

Polaki niby tyżto na wydeczke sie

wybrali, Turkom i Albańczykom tylko

tie nie dali, ale swoje robili. Byl taki

cwaniak Józielc Jaworski, co to amery-

Daleflco jej do formy s r. 1936, gdy

, biła refeoird Po,leki rzutem 46,22 , daleko

jej nawet do formy z r. 1932, gdy była

wschodząca gwiazdą. Wtedy zawiodła.

Teraz nie zwiedzie z pewnością. Około

40 m rzuca stale. Na świecie rziifaią co

prawda trochę dalej. Włoszka Cordiale

rzuciła nawet 45.01. Pobiła rekord Au-

strii Tieltsch 42,01, dwie jej koleżanki

~ V,i • u.,u i przekroczyły grawc? 40 m (Feidesgerkańcom, które bezkonkurencyjne byli, j«" Jj6

40,65, 5cii!. acir 4(1,.1 -), poxina 40 m. o-
płyn do masażu świsnąl, do kraju prsy- 1cj,/.u iv- >
r

„ sią-gnęla Szwedka Aberg, zbinzyfa aiewiózł i tak sie nasze zaczęli smarownic,
ifc

.

w
.

Y

Aranander do tei granicy, Niesank (Ho-
te za osiem lat na amerykańskich smie

/.. lamdia) od paru lat iiziuca ponad 40 m.ciach w Los Angelos Kusocuiski wszy. ,

iw tym towarzystwie zadecydują nerwy.stlcim nacjom za przeproszeniem ty.... . , , ;
' A Wajfiowmy nerwy są p&,vne ze wz®'.ę- i

pokazał- . ! du na trzeci start olimpijski.
Żeby tbk teraz znowu ten płyn my- •

wali zamiast wódy, to możebyśmy byli

mocne. Ale musimy go wynaleźć. Nasze

treniery nikak nie mogą skapować, jak

% talentów mistrzów zrobić i chcą me-

tode Jaworskiego uskutecznić.

Płeć brzydka to przede wszystkim

dzicsięcioboiiści. Jest ich aż trzech. Ja-

kim cudem aż tylu? — sipyta wielu.

Asem atutowym Polski jest Adam-

czyk, którego możliwości są olbrzymie

i... nieznane. Adamczyk będzie starto-

wałwso
c ie krajowym z Giemtłą i Kuź-

mickim, których towarzystwo ma -zastą-

pić otrzaiskanie w bojach międzynaro-

dowych. Dziwna to metoda, ale trzeba

ją uznać za najlepszą w tej chiwili.

NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA

Na 00 6tać Adamczyka? Powiedzmy

szczerze. Adamczyk może kropnąć re-

kord Gierutty (2-gjie miejsce na mistrzo-

j ®twacłi Europy w Paryżu — 7.008 pkt.) ,

może też nie skończyć 10-boju. Widzie-

liśmy jak Adamczyk nie mógł skoczyć

3 m o tyczce (w £dańAu) i spalił trzy

rzmty dyskiem (w PoranaTidu) , mimo,

że miał już w tych konkurencjach bair-

dzo ładne wyniki. Dzaesięfiobój to bar-

dzo trudna konkuirenoja. Wycofują się

zeń nawet kandydaci na mistrzów "olim-

pijskich (Diiimza w r. 1932). O Siedlec-

kim w Lo<s Amgelos i Gieruttcie w Oslo

w 1946 r. też należy przypomnieć, choć

mie można mieć do nich żadnych pre-

tensji za wycofanie.

PFCH GIERUTTY

Olimpijska kariera Gierutty rozpo-

częła eię o całych 12 lat za późno. —

Przed 12 laty był za słaby, by startować

x Pławczykiem, d«iś jest za «tary, by

myijał o swoich sukcesach. Jest dobry,

a jafeip stary rutyniarz będzie doskona-

łą poiłporą dla Adamezyika, który na

Hen@sans poBsI
wymaga zmudnejj i długiej pracy

Ale Amerykanie nie wystawią dziecię. I 16 konl) 8 jefdiców, 1;500 osób na dosiadł „Łaskawego". „Łaskawy" nie

ciu zawodników, lecz tylko trzeeh. Ło- J wjd0wni, to wszystko, co pozostało był łaskawy dla innych koni, prze-

mowski przestał aę denerwować, rzuca j tradycji polskiej hippiki. szedł bezbłędnie wszystkie prze^ko-

równo około 15,5 m i może zająć na | wytrzymują próby przede dy i uzyskał najlepszy czas. W roz-

wszystklm konie. Jeden ze znawców, grywce o pierwsze miejsce na skró-

pamiętający dobre czasy Łazienek, conej trasie „Łaskawy" i ppor. Ry-

oświadczył, że konie, które uchodzą zow potwierdzili swą klasę, zdobywa

obecnie „za asy", mogą w najlepszym jąc zasłużenie pierwsze miejsce. Par-

wypadku wykonać 75 proc. normy cours wykonany w 1:30. Bezbłędnie

przedwojennych zwycięzców. wykonał parcours jeszcze jjĄrgas"

Polacy mają słabojć do koni. pod rtm. Harlą w czasie 1:39. -

•u• V~ - «7j świadczy o tym i te 1.500 osób, któ-; Por. Osochocki zajał trzecie miej-wieLkiej kamery. Rekord Polski jest b. ...

j, . . ., xm i re zainteresowały się zawodami, choć »ce,slaby w porownamu z wynakama Wło- •
. . ,

chów i Amerykan. A Swedzd czy Jugo-:
nle było w Proź ram!e bazardn. j Ppft. Czarnik, którego znamy jako

słowianin Zeriol i wielu innych to też j
Jak t° na wojence ładnie, kiedy u- hokeistę i piłkarza,- wystąpił ca za-

zawodnicy lepsi o klasę od Łomowakie- i łan 2 konia
spadnie — mówią słowa' wodach, jako protektor sportu kcń-

go. Jego najlepsze rzuty, to prawie to
;

popularnej piosenki. Ładniej znacz- skiego. Jest to niewiadomo które

sarno, co najmniej udame faworytów o-;
n5e

wygląda sprawa, gdy ułan spada wcielenie ppłk. Czarnika.

limpijsfcicli. I z konia w czasie pokoju. Zdarzyło się W konkursie koni młodszych zwy-

! to najlepszemu obecnie jeźdźcowi,
1

ciężył ppor. Jóźwiak na „Hydrze" w

tictX etifw Ieldc<,a ^ ełdw pol | którym jest ppor. Ryzow, na koniu czasie 1:39 przed chor. Kawką, który
? c m« przymiiesie wstydu, e n^e mo-, ^Łokietek". Zleciał z konia, dosiadł w rozgrywce „miedzy sobą" o drugie
żemy też od niej oczekiwać sukcesów. ; . .

_ , . t. , _

• •> 1 •
. >

' } go j parcours ukończył, ale bez po- 1 trzecie miejsce lepszy czas osiągnął

S. S . j wodzenia. Odegrał się dopiero, gdy na „Sigmie" niż na „Gastronomie".

Igrzyskach lepsze miejsce niż Uelsiasz,

który pobiwszy rekord świata w 1932

był dla nas fanvorytem.

Z Europejczyków tylko kilku (Nill-

soin 15,84; Kreeh 15,59) legitymuje się

lepszymi wynikami, niż Łomoirski.

W dysku nie wróżymy Łomowckiemu

, ISALIŚMY już o pięściarzach, cięzca czy też pokonany. W Berlinie umiejętniejsze niż w Berlinie. Ale f w

którzy wyruszą do olimpijskiego były wypadki, że bokser kończył mecz Dublinie przede wszystkim zwracano

Łoiaku nie znajdzie żadnej pomocy ze
bo iu - Daliśmy również krótki opis sy- na deskach zupełnie wyczerpsnv, grog- uwagę na końcówkę i dobra postawa

ZALEW OSZCZEPNICZEK

Inaczej zupełnie przedstawia się start

Sinipradzikiej. Ma ona wiele rywaleik, 'e-

gitjTmujących się znacznie lepszymi wy-

W jednej grecie stuło, że więcej dzia ' nikami. Wystarczy wymienić faworytkę

łączy jedzie niż sportowców. Ale to ma i Bauimę (Austria), która oszczepem rzu-

ca 48,21, Amerykankę Dodomton 43,99

Dunkę Carlstedt 42,17. To są kandydat-

ki na medale. Jeśli SŁnoradzika powtó-

rzy swe rzuty krajowe, to będziemy mo-

gli mówić, że zmarnowano wielką szan-

sę, bo toruniankę stać na znaczinie wię-

cej niż 40 m, które udało się osiągnąć

wielu jej rywalkom. Nawet pokonaina

[•przez Sinomdzką Ingirova (CSR), legi-

tymuje sip lepszym rzutem. Taik wśfc

dojdziemy do przekonajnia, że suche

wyniki nie zdecydują o układzie miejsc

na Igrzyskach.

RACZEJ NIE!

twoje racje sianu.

Żeby wszyst/dm oczy zamydlić, jak

nasze cwaniaki, co to ncącct minima

ominęli, najnowsze metody kraść będą,

tzw. działacze, czyli chłopaki nie w cie-

rnie bite, z mamoriałami będą chodzili.

Jedna dele»>.jju z mamoriałem do kró-

la angielskiego, ie myśmy wszystkich

bili, żeby te Igrzyska mogli sie odbyć,

to hańba, żeby nas teraz wszystkie bili.

Druga do Albańczyków, s którymi teraz

blat trzymamy, żeby nie przychodzili

przed nami. Paru facetów wreszcie mu-

si służyć za obstaws, żeby się naszym

chłopakom udało. A do tego jeszcze kil-

ku musi po bankietach chodzić i to nie To samo chcielibyśmy powiedzieć o

na brwiach, żeby nam wstydu nie naro- Nowaikowej. Skoczyła 550, stale prawic

bić. A sportowcy są nietronkoiue i mu- skakała 535 (w ub. roku 536). Ponad

sieli wziąć paru gości z iiuiej branży. |550 «zyiskalo jednak wicie zawodniczek.

— To cala tajemnica wycieczki panie Gyannaty (Węgry) miała 599, rekordzi-

szanowny
— zapewnił mnie pan Krup- _

^ ^TM 3
*

3 BlairW-Kom wygrała mi-

kn. i sfcrzostwo Holandii skokiem 566, rekord

— A pan jedzie na Igrzyska? —

spy- Szw^J» pobiła Leyman 558, rekord

tdem. j Francji pobiła Dussarad (553). Ponad

— Przepustkie to już mam, bo po róż I 550 ^ 3 ' 07 ' 6w świecie jeszcze kilka za-

nych biurach chodzę. A wisz pan prze- Ś ^'«'««k- Czy w tych warunkach mo-

cie, ie nasze sportowcy już nieraz na j
ieTMy Hozy6 na dobre

choćby

przepustkie wyjeżdżali, bo * paszporta-!
w 5TM k

Nowakowej był przyzwoity (świa

my się spóźniali. |tow«)? Racaej ni®.

A zresztą wisz pan co?! — Taki }a-

czet Turski w Konstancinie sobie sie-

dział i na Olimpiadzie złoty medał za-

sunął. Ja bym tak wszystkim kazał -

.ro-

bić. W kraju mamy szanse, bo to prze-

cież w sierpniu różne olimpiady będą,

pocztowe, górników itd. Na tych wygra-

my na peivno.

— Zostaje w domu — zakończył roz.

mowę mój sympatyczny znawca sportu.

(S. S.)

e MISTRZOSTWO IIOl WATERPOIOWEI

Tegoroczna (potkani? o mistrzostwo Li-

gi waterpolowej rozegrane bądą w dwóch
rundach. Pierwsza w dn. 22 — 25 lipca na

pływalni WUKF-u w Warszawie, druga we

Wrocławiu w dn. 4 — 7 września. Liga pił-
ki wodnej składa lią, Jak wiadomo, z

A-clu zespołów: „Polonia" (Bytom), „Elek-'
trycznoić" (Warszawa), „Pogoń" (Katowi-
ce), „Cracovia", KSZO (Ostrowiec) i AZS

(Wrocław).

Program rozgrywek I rundy na basenie

przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

strony ofi-cieli.

Kuźmicki to zagadka, którą rozwią-

zały władze P. K. Ol . Jcpt on bardzo

równy i może skończyć dziesiąci obój.

Ale jepn wynik 6 200 pkt. maksimum,

na jakie llrzy-r?y) nie gwarantuje żad-

nych sukcesów. Amerykanie jako jedy-

ni pirzekrorzyli 7.00A pkt. Rc-zta obra-

ca się około 6.900 pkt. Wśród tych zna-

leźć uvogą się Adamczyk i Gierutto, za-

braknie na pprwino Kuźmickiego.

PRĘDZEJ KULA NIŻ DYSK

Łonio-wski jest klasyfikowany obecnie

bardzo daleko wśród miotaczy kulą. —; wien czy zejdzie

tuacji boksu polskiego w r. 1936 przed gy, a mimo to otrzymywał zwycięstwo! '
w trzeciej rundzie mogła anulować ra-

berlińską olimpiadą, porównując ją do

dzisiejszego stanu rzeczy. Nie wspomnie CHAOS W SĘDZIOWANIU

liśmy jednak e wielkim niebezpieczeń-

stwie jakie czeka naszych bokserów w

Londynie. Niebezpieczeństwem tym są

niewątpliwie sędziowie. o

Te kilka słów chcemy skreślić na

podstawie doświadczeń ostatniej olim-

piady w 1936 r. A więc, w hali bok-

serskiej panował wówczas prawdziwy

chaos. Bokser po zakończonej walce,

który niewątpliwie uzyskał przewagę,

do ostatniej chwili nigdy nie byl pe-

z ringu jako zwy-

| łą przewagę nagromadzoną w dwa po-

I przednich starciach. O tym muszą pa-

Dlaczego tak było? Kolegium arbi-1 lniftać nag; bokserzy. znakamitcj

kondycji fizycznej nie ma co szukać na

Olimpiadzie.

Kio poledzie do Amsterdamu

trów stanowiła różnojęzyczna zbierani-

na z całego świata i każdy z tych pa-

nów zupełnie przez inne okulary pa-

trzył na pięściarstwo. A wielka szkoda,

że na oczach każdy z tych sędziów no-

sił jeszcze wielkie szowinistyczne oku-

lary. Sędziowie nie punktowali według

jednego ustalonego z góry systemu.

Jedni dawali pierwszeństwo technice

nad 6iłą ciosów, inni znów przykładali

największą wagę do kondycji fizycznej

i ostatniej rundy. Bokser, który szedł

ciągle naprzód i machał rękama jak

„ BADANIE PRZECIWNIKA"

Oczywiście w tak gigantycznych tur-

niejach rzeczą ważną jest umiejętne roz

kładanie sił. Mam wrażenie, źe zagad-

nienie to jest piętą archillesową na-

szych pięściarzy. Mało, kióry z nich

zdaje sobie sprawę, jak to należy czy-

nić. Tak np. wielu Polaków hołduje

systemowi tak u nas często praktyko-

PZKOL. zgłosił na mistrzostwa Świata
następujących zawodników szoso-

wych: Wójcik Wrzesiński, Rzeinicki, Ws-

glenda I Kapiak.
Ostateczny skład bedzia uslalony po mi-

strzostwach Polski we Wrocławiu. Nie jest
wykluczone, żg rapiezentacja ograniczy
się tylko do 3 zawodników. Wraz z dru-

żyną pojedzie prezes PZKol. Gołębiowski,
jako delegat na kongres UCI oraz Z. Wi-

sznicki w charakterze kierownika zespołu.

Mistrzostwa świata na szosie odbędą
się w Amsterdamie 21 sierpnia na dystan-
sie 220 km. W skudila drużyny biak jest
Pietraazewskiego, prreciwko któremu to-

czy się dochodzenie za nieobeenoii na {

zawodach w ramach Igrzysk Bałkańskich j
w Budapeszcie.

* i

W niedzielę 25 lipca odbędzie się w

Parku Paderewskiego w Warszawie wyścig
kolarski na 100 km o nagrodę prezydenta
Tołwińskiego. Podobny wyścig na wiosnę
cieszył się wielkim zainteresowaniem pu-

bliczności, która miała doskonali; okazję
obserwować walkę kolarzy na ulicach

parku. Wobec zapowiedzianego udziału

wszystkich czcłowych naszych szosowców,
którzy zdobyli sobie dużą popularność
w wyścigach W—P—W i Tour da Pologne,
niedzielny wyścig zapowiada się bardzo

Interesująco. Organizację Imprezy powie-
rzono WTC.

W dniach 17—21 bm. odbywa tlę zjazd
turystyczny do Warmii I Mazur. Przez War-

szawę ptzejeżdżal! w piątek kolarze-tu-

ryicl z Legii krakowskiej w liczbie 8 oraz

4 z Gniezna. Z Warszawy wyjechała 12-

osobowa w/cieczka WTC I iÓ-osobowa
Tow. Cykl. Pruszków. Wszyscy turyści od-

będą wspólną wycieczkę po Warmii i Ma-

zurach. W;/cisc. -ks 7r'"c''-c»y 21 hm. złoże-

niem wieńca u stóp pemnika bojowników
o polskość Warmii i Mazur w Olsztynie.

.i,
PZKol. unieważnił ze wzg'edów formal-

nych drużynowe mistrzostwa Polski na to-

w ogóle nie dawali ostrzeżeń

czali do nieczystych walk, a również

sędziów niesłychanie przeczulonych,

którzy za drobne przewinienia udziela-

li ostrzcrsv.il . Ofiarą takiego sędziego

rze, które odbyły sią 25 maja w Kaliszu, padł Czortek, który w walce z Henna-

wanemu, a zwanemu „badaniu przeciw-

riTcet ~ był CZ?5t ° UZnaW8ny " Taki zawodnik jak zacznie „ba-

I dać", to tak często -przebada" całą wal

Również, jeśli chodziło o arbitrów kę i zapomina o wyprowadzaniu skute-

ringowycii, to tych można było podzie-! cznych a te przcde wszyBt^m

lic na dwie kategorie. Takiej którzy j eą dziś honorowane przez sędziów na

dopusz-1 Zachodzie. Na olimpiadzie nie będzie

Organizację imprery powlsrzono Łódzkie-

mu OZKol. Wobec zojĘcia wszystkich nie-

dziel, zawedy edbedą się w dzień po-

wszedni przy świetle elektrycznym w He-

lenowle.

-A- I

PZKol. przyjął w poerst członków

Włókienniczy Zwiazl- .owy KS „Stradom" z

Częstochowy. Sekcja tego klubu liczy o-

becnie 8 członków.

nem otrzymał dwa ostrzeżenia i musiał

przegrać. Omal na -kulek ilwu ostrze-

żeń Chmielewski nie przegrał z Clar-

kiem.

Sffl: :iow«nie jednak znacznie polep-

szyło się w Europie. Niewątpliwie

punklowanie w Dublinie w 1947 r. nie

byl o idealne, ale w każdym razie dużo

ŻYRASDOWIANKA KCNDTDATEM DO KL A

Sparta — ZyraMowionka 2:4 (1:3). Mecz

z cyklu rozgrywek finałowych o mistrzo-

stwo klasy B. Zwycięstwo gości w zup
,eł-

noicl zasłużone. Prowadzeni* zdobywa
2yrsrdowlsnka Już w 6 min. ze strzału

samobójczego obrońcy Sparty. Wynik
podwyższył w 12 min. Obląkowski. Na

5 min, przed końcem pierwszej polowy
zawodów Stolarski wpychając bramkarza

goicl wraz z piłką do bramki, uzyskuje
pierwszy punkt dla Sparty. W 4S min.

Siedlecki podwyższa wynik na 3:1.

ŁOBZOWIANKA MISTRZEM KL. B P^J ^ ^J^

Pietraszewski triumfuje
w mistrzostwach szosowych

KRAKÓW, 18.7. (tel. wł.) . Bieżano-

wianka — Wołania 2:2 (1:2), Ostatnie

zawody o mistrzostwo klasy B zakoń

czyły się wynikiem remisowym; wy-

nik ten przyniósł korzyść drużynie

trzeciej, tj. Łobzowiance, która pro-

wadziła dotąd różnicą jednego punktu

Przed Bieżanowianką. Przy równej

ilości pk-tów z Bieżanowianką zade-

cydował lepszy stosunek bramek Łob

^owiankr, która zdobyła tytuł mistrza

Wasy B i obecnie walczyć będzie o

*efście do klasy A.

noić" —

, Polonia B", „Cracovia" _
I

(Dokończenie ze strony 1-ej)
krakowianin Kruk. Na półmetku

siński, Wandor Gabrych,

nie Bański.

Łazarczyk

KSZO (Ostrowiec), „ Pogoń" (Kat.) — AZS

(Wrocław).
23 bm. o godz. 17: „Polonia B" — „Po-

goń" (Kat!), AZS (Wrocław) — „Craco-

vla", „ Elektryczność" — KSZO (Ostro-
wiec). ,

24 bm. godz. 17: KSZO —

. Pogoń",
„ Cracovla" —

„ Elektryczność", „ Polonia

B" — AZS (Wrocław).
25 bm. godz. 10: „Cracevls" — „Polo-

nia B", AZS (Wrocław) — KSZO, „Elek-

tryczoSć" —

„ Pogoń" (Kat.) — godz. 17:

AZS (Wrocław) —

, Elektryczność", „Polo-
nia B" — KSZO, „Pogoń" (Kat.) — „Cra-
covia".

W
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SMtDZIUNIA WYTWÓRCZO • HANDIOWA

OROAM/ZACYł «PORTOWYCH

WOJEWÓDZTWA KRAKOWMIIOO

KRAKÓW, RYNEK GtÓWNY i. TIlirON !«»•«

poleca na soien letni I jotlenny

WSZELKI SPBZĘT i UBISHY
Wlatna pracownia Irvholarska • Ceny nlskio • Huby korzystają

x rabatów

było żadnych sensacji. Na setnym kilo.

metrze maszyna Wójcika odmówiła po*

słuseeństwa, przednie koło nie chciało

pracować i musiał wycofać się z wy-

ściga.

19 KOLARZY W CZOŁÓWCE

PO 120 KM

Defekt ^

zwycięzcy wyścigu dookoła

Polski wpłynął podniecająco na pozo-

stałych faworytów. Na 120 km zwięk-

szono tempo, w rezultacie cacgo w czo-

łówce utrzymało się 19 zawodników:

Bukowski, Komorniczak, Mich, Nowo-

tek, Siemiński, Wojcieszek, Pietraszew-

ski, Rzeźnicki, Kudert, Czyi, Kapiak,

Królikowski, Napierała, Sałyga, Wrze-

Grupa ta jechała zwarcie, prawie do

samej mety. Jedynie Naipaerała czynił

starania wyzwania cię do przodu, le

szybko dochodził go Kapiak, a za nim

cała -czołówka.

Pietraszewski jechał w czołowej gru-

pie na dalekiej pozycji. Dopiero na 2

km przed metą rozpoczął się finisz. Na

metę wpadł pierwszy Pietraszewdu, a

tuż^a nim w kolejności: Wrzesiński,

Rzeźnicki, Wandor, Kudert, • Gabrych,

Czyi i Łasarczyk. W«zy«cy w czasie —,

5:02,00.

Następnie wipadla grupa dziesięciu

zawodników w jednakowym erasŃ —

5:02,02, łklaayfikoiwanych ex aequo na

9-ym miejscu: Bukowski, Kapiak, Ko-

morni czak, Królikowski, Młch, Napie,

rała, Nowoczek, Sałyga, Siemańaki, Woj.

) cio3zek. 19-ty był Baii-Jci z czasem
—

Po zmianie stron gospodarza narzucają
szybkie tempo I ambitnie dążą do wy-

równania. Kilka groźnych sytuacji, których
Inicjatorem jest Orłowski (Sp.) likwiduje
para obrońców Żyrardowlankl. Drugą bram-

kę zdobył w 22 min. Przybyłowicz. Wynik
meczu ustalił w 34 min. Bleganowski. Na

wyróżnienie zasługuje bramkarz Sparty
Jakubiak oraz faktyczny kierownik ataku

goicl Hahn.

Sędziował Majorek. W przedmeczu re-

zerw 3:3.

Mirków — Okęcie 2:1 (1:1). Mimo faktu
że obie bramki dla gospodarzy zdobyte
zostały z rzutów karnych, zwycięstwo by-
ło zasłużona. Teren b. ciężki z powodu
deszczu. W pierwszej części meczu lep-
sze w polu Okęcie, którego atski były
niebezpieczne. Po zmianie stron Mirków

przeważa, leer n!e potrafi wykorzystać
wielu sytuacji podbramkowych. Prowa-
dzania dla Mirkowa zdobył w 11 min. Ra-

domski z rzutu karnego. Wyrównał w

U min. Kamiński. Po przerwie w 12 min.

Radomski również z rzutu karnego zdo-

bywa zwycięską bramkę.
Wyróżnili tlę: Cybulski W Okęciu na

bramce.

Sędziował Fidler. .

czasu na żadne zabawy w „badania",

trzeba bsdzie walczyć od pierwszego do

ostatniego gongu.

MATlATON BOKSERSKI

Turniej olimpijski jest niewątpliwie

m;.rj.onuji> bo.ifer^k!.... Wymaga nie-

słychanego wysiłku woii i mięśni. Za-

wodnik biorący w nim udział musi

przede wszystkim uważać aby nie dać

się kontuzjować. Każde okaiaczeuie

grozi przecież wyeliminowaniem z tur-

nieju, a w każdym razie obniża nie-

słychanie szanse. No i oczywiście utrzy-

manie Wagi przez cały cza6 turnieju

nie należy również do przyjemności i

niektórych zawodników napewno osła-

bi. Bo czasy, gdy na olimpiadach wa-

żono tylko raz przed pierwszą walką,

minęły już bardzo dawno. A były wów

czas wypadki, że zawodnik rozpoczął

turniej olimpijski jako mueba, a koń-

czył go jako lekki., .!

Jedno jest z góry wiadome, że wszy-

scy zwycięzcy, l.tórym uda się prze-

brnąć przez ten młyn olimpijski, za-

kończą go jako cienie tych, którzy de-

filowali w czasie otwarcia igrzysk.

OLIMPIJSKIE TARGI

MECZE TOWARZYSKIE

Jednoić — Radość 1:< (6:1). Bramki Zdo

byli: Błażejczyk (3), Rynlewlcz (2) 1 OIlM ,

— ^g
^

_

(1) dla Radości, dis pokonanych Stolsr- j «-»

cayk. Sędziował SoinickL Wyścig «kończyło 29 zawodników.

Tabela po ostatnich meczach przedsta-
wia się następująco:

pkt. sl.br.

1) łyrardowianka 4J3

2) Okęcie 2:2 4:4

3) Mirków 2:2 3:3

4) Sparta 0:4 4:7

W finałowych spotkaniach o mistrzostwo

klasy C padły w niedtlelę następujące
wyniki:

Ząbcovla — Wilanów 1:1 (0:2). Bramki

zdobyli: Drewniak (2) I Smoliński (1) dla

goici oraz łącznik dla pokonanych. Sę-
dziował Walendzlk.

lesli (Jebaki) .

— PlomtaA (Ilonie) 1:9

(0:3). Bramki strzelili: Mlłoslawskł (3), Iwa-
nicki I (2), Iwanicki II (2) I Safarzyńikl
(2) dla Płomienia oraz Kowaliki z rzutu

karnego dla lachs. Sędziował bardzo do-
brze Gandys.

Mlików II — Okęclo II 3:4 (8:3). Sędzio-
wfiłwojtlcwskl.

Wicher H — Skra II 4:S (2:1). Sędziował
dobrze SokołowsW ]

Musimy też przypomnieć . o drugiej

stronie medali olimpijskich. Do Lon-

dynu przyjedzie bardzo wielu. bokse-

rów, których zdobycie punktowanych

miejsc w igrzyskach, będzie przede

wszystkim otwarciem drogi ku karie-

rze zawodowej. Kilku Francuzów, któ-

rzy odnieśli sukcesy w Dubliuie —

czeka tylko a utęsknieniem na Londyn

i od powodzenia nad Tamizą zależy czy

uda się im wytargować jak najkorzyst-

niejsze kontrakty. Taka sama sytuacja

jest x Yankesami, Argentyńczykami, Wło

chami, Anglikami, Australijczykami itd.

Chłopcy ci napewno przeszli trening

przedolimpijski podobny do takich ^ak

Louis przed spotkaniem z Walcotteni...

Hala w Berlinie zgromadziła nie tyl-

ko bokserów amatorów, ale wśród nich

kręciło «ię wiele pijawek-raenażerów,

którzy tylko węszyli z kim by tu pod-

pisać kontrakt. Niewątpliwie tak samo

będzie i w Londynie.

Co tu więc sprawę owijać w baweł-

nę. Nasi zawodnicy, którzy przeszli

przed Olimpiadą zaprawę czysto ama-

torską — niewątpliwie znajdą się w du>

żo gorszej sytuacji od ,tych chłopców,

którzy przybędą z Am-ryki i innych

zakątków świata.

B-54058
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Jerzif Zinwmet*

O polskim Icajakowsłwie
i naszych nadziejach olimpijskich

ODBYTE niedawno W Poznaniu j historii kajakarstwa polskiego i jeden z
'

w celu dokładnego opanowania dystan-

regaty kajakowe o mistrz. Pol-; największych sukcesów w historii pol-[ su 1.000 m. Na zapoznanie i opanowa-

s!ci hyły równocześnie eliminacją prz-3il- - kiego sportu! Sobieraj udowadnia co nie nowych i obcych warunków wod-

olimjiijską i wyłoniły reprezentantów, potrafi. W najsilniejszej, międzynarodo- nych będą nasi kajakowcy mieli około

Mamy zapał i ambicje
mówiq kajakarze — olimpi|sey

naszych barw w tej gałęzi sportu. Je-J wej konkurencji wywalcza dla barw

żeli zaszczytu tego dostąpili: Sobieraj. biało-czerwonych w r. 1938 w Sztok-

(HCK — Poznań) w jedynkach i zało- holmie w biegu na dyst. 10.000 m
—

ga Matioka — Jeżewski (Surma — Poz j wicemistrzostwo świata! Nie-

nań) w dwójkach, to decyzja PIC Ol. bywały sukces polskiego kajakowca a

i PZK kwalifikująca tych zawodników | zarazem rewanż za Olimpiadę,

do udziału w igrzyskach olimp. jest i

idealnie trafna i sprawiedliwa. Nasze 1 JAK ODBYWA SIĘ ZAPRAWA

władze naczelne wybrały właśnie ła- Tego samego, będącego obecnie w

kich kajakowców, którzy na podstawie pełni swej formy życiowej Sobieraja

wykazanej już uprzednio a potwierdzo- Iw tej chwili 14-to krotnego już mi-

nej w mistrz. Polski formy, w pełni i strza Polski) w towarzystwie dalszych

słusznie na tó sobie zasłużyli. 1 „asów" — olimpijczyków: Matłoki

Wyobrażam sobie dokładnie, że więk- (3-krotny powojenny mistrz Polski w

szość polskiego społeczeństwa sporto- dwójkach) i Jeżewskiego (ubiegłorocz-

wego ma b. słabo tylko pojęcie o na- ny wicemistrz Polski w jedynkach, te-

szym kajakarstwie regatowym. Niesie- goruczny pogromca Sobieraja i nowo-

•ty ta gałęź sportu stanowczo za mało kreowany mistrz Polski w dwójkach z

jest u nas jeszcze spopularyzowana, Matłoką) odwiedziłem na olimpijskim

mało mamy w tej dziedzinie „speców" obozie kondycyjnym nad jeziorem „Ru-

i znawców i ogromne braki i luki w saika" w Poznaniu. Zakwaterowani w

prasie i lekturze sportowej. W bardzo b. dobrych warunkach w pobliżu jezio-

oględnym skrócie może wystarczy, je-; ra, odbywają pod wytrawnym okiem tre

żeli dowiemy się dziś, że rozwój kaja- nera PZK ex-olimpijezyka Bazaniaka

karstwa regatowego w Polsce datuje się | intensywne ale racjonalne treningi, Roz

od roku mniej więcej 1925, przy czym kład zajęć w obozie przewiduje pobud-

maksimum irozwoju osiąga w latach ' kę o godz. "-niej, następnie dwukilo-

między 1932 i 1939 r. j metrowy bieg przełajowy (las, łąki) i

Jako konkurencja olimpijska wpro- j gimnastyka, poczym mycie i treściwi-

wadzone zostaje kajakarstwo regatowe j śniadanie. Przed południem wyruszają

po raz pierwszy w r. 1936 w ramach znów ze swym trenerem na wodę na

Olimpiady berlińskiej. W tych latach okres mniej więcej 11⁄2 godz., odnoszą

(1932 — 1939) figurują w historii na- kajaki i wiosła, rozluźniają mięśnie, i

szego kajakarstwa pierwsze nazwiska przechadzką nad jeziorem udają się

mistrzów i pionierów tego sportu: na obfity obiad.

Zoełlner (Poznań), Legutko (Kraków), | poobiedniej „bezwzględnej ciszy",

Dera (Poznań), Wejszewski (Pomorze), i drzemce następuje przeszło dwugo-

a dalej — Szymański, Okupnik, Wafho dziany. trening na jeziorze, zakończony

w iak, Nadolny, Slużewski, Pólowczyk, |,;kkę gimnastyką i rozluźnieniem mię-

Bazaniak, Kozłowski (t), Wolnie- ś„j. Dokładne oczyszczenie i wysus;:e-

wicz (t), Langa (Płock) itd. Nagle „je kajaków i wioseł (zawodnicy nasi

wyrasta w r. 1934 z szeregów harcer- startują w Londynie na kajakach regat,

skich (2. Druż. Żegl.) z Poznania — pierwszorzędnej produkcji krajowej

w krótce już as kajakarstwa polskie- B -ci Bąkowskich z Poznania) i pożyw-

na kolacja kończą zajęcia obozowe.

Przed udaniem się na zasłużony spo-

caynek odbywa się zwykle przechadzka

nad brzegiem pięknego jeziora, pod-

czas «której trener Bazaniak w przyja-

cielskiej rozmowie w formie dyskusji

2 tygodnie czasu na miejscu. Kończąc

tę ciekawą wizytę rozmawiamy o kon-

kurencji na igrzyskach.

Nie mając materiału porównawczego,

ze względu na brak kontaktu naszych

kajakowców z zagranicą, rozważać mo-

żemy ten temat tylko teoretycznie na

podstawie przedwojennych obserwacji,

a zwłaszca berlińskiej Olimpiady. Do

najcięższych konkurentów zaliczyć trze

ba kraje europejskie ze Szwecją,

Austrią, Czechosłowacją i Holandią na

czele. Przy absencji Niemców szanse

naszych kajakowców tym bardziej wzra

stają. Sympatyczni nasi kajakowcy

ni optymizmu liczą nawet na meda-

le —

my zadowolimy się miejscami

punktowanymi, czego im w dniach star-

tu, tj. 11 i 12 sierpnia na torze Henley

z całego serca życzymy. Połamania wio-

seł!

JEST godzina 12-ta w południc. Nad Jeziorem „Rusałka" wicemistrz

świata na 10 tys, mir. Czesław Sobieraj w najlepszym śpi i nic go

nie obchodzi huk motoru, zapuszczany przez Matłokę i Jeżewskiego,

Witamy się serdecznie z przedstawicielami kajakowej dwójki,;którzy do-

wiedziawszy się, że celem naszej po droży jest wywiad przed wyjazdem na

Olimpiadę jednocześnie huknęli tak straszliwie na biednego Cześka, że

chłopak przestraszony zerwał się z tymi słowy:

. Czy już wyjeżdżamy do Londynu? dzynarodowych spotkaniach reprezen

tysfakcję. Zostawiłem , za sobą całą

stawkę zawodników, jak: Hradec-

kiego i Klekesa (Niemcy).

Powołanie do ekipy olimpijskiej

przyjąłem spokojnie. Nie mam; ca

prawda możności sprawdzenia moick

czasów, gdyż jeżdżę sam. Szkoda,

Zarząd PZK nie pomyślał o aparriof.

partnerach. Uważam, że to byłoby jt

Uspakajamy naszego wicemistrza

świata, żo chodzi tylko o wywiad dla

„Przeglądu", a wyjazd nastąpi w

myśl zapowiedzi 20 bm. z Poznania

do Gdyni, skąd 22 statkiem „Lech"

wyjadą do Londynu.

Najpierw pod nóż bierzemy Sobie-

raja. Oto kilka danych. Urodził się

17.VII .14 r. w Podrzewie poznańskim.

Jest urzędnikiem w Zakładach Prze-

mysłowych HCP i członkiem Klubu o

tej samej nazwie.

Z kajakarstwem regatowym zapo-

znał się w 1-935 roku i już w pierw-

szym roku startu zdbbył w jedynkach

oba tytuły mistrzowskie. Cała jego

kariera sportowa przyniosła mu bo-

gaty plon. Ogółem zapisał na swym

koncie 98 pierwszych miejsc, w mię-

towa! Polskę 15 razy. zajmując 5. SZCZ0 wjększym bodźcem w ustabiH*

pierwszych miejsc i 5 drugich. zowaniu się naszej formy. , Z; drugiej

TAM, GDZIE WALCZYĆ BĘDĄ NASI KAJAKOWCY

Największym jednak sukcesem,' tO( Merownik oboz„j dobrie nii się je^

zdobycie w 1938 roku w Sztokholmie« ^

postaram się wydać z awbfc

wicemistrzostwa świata na 10" tys. m .; ws2ystko j myślę> źe j lutyiła mię<,

Rozmarzył się chłopak, gdy o tym dzynarodowa ,cof znaczy.

wspomina. | _
Jakoś tam będzie Czesiek —»

Wyszedłem ze startu, jako 8-my, wtfąca się Matłoka _ taki stary wr,

zaciąłem sięj powoli mijam Jednego;^ jak Tyzrobi swoje a hąd£ pm0m

za drugim. Na 7-yin kilometrze by-!
^

. ja . Jcźewski ,nie pozostaIlie,

łem już na drugim miejscu i miałem my ę. w niczym d^inŁ^y copraw*
'

przed sobą tylko Szweda Wiedmara. da n}c mamy startów panicznych.

Jego dogonić me mogłem. 01'mpiada będzie pierwszą próbą o«

Zresztą Szwed był wyjątkowo w i ^^ ^

mamyzapał j mamy ałł-

dobrej formie, o czy^aa świadczy dru-

gie jego zwycięstwo, mistrzostwo | Będziemy walczyć, jak tygrysy, ż^

świata na 1.000 m, miałem jedną sa-, by
^

zaszczytne miejsce;

— A co ńam pan o sobie powie?

go
— Czesław Sobieraj.

BERLIN 1936 R.

Do Berlina wysyłamy kajako., . ..„
—

dwójkę Bazaniak i Kozłowski (Sur-

ma
— Poznań), Sobieraj już dwukrot-

ny wtedy mistrz Polski zostaje bardzo omawia z olimpijczykami taktykę roz-

niesłusznie przez ówczesny PKOl. po- grjjwani^ biegów i ^ujawnia" tajemnice

minięty. Nasza dwójka wyjeżdża „przy- Zdobyte z doświadczenia w jego długo-

gtrrnir-ta" do grupy wioślarzy i bez fa- letniej karierze zawodniczej,

cliowej opieki, na przestarzałym i cięż- Dowiaduję sję od popularnego „Toś-

kim kajaku („dar" ówczesnego trenera ka", że prace na obozie rozplanował

olimp. Niemca, Arndta). Startują w w ten sposób, że do 15 b. ni. treningi

asyście 14 załóg na torze olimp. w uwzględniają przede wszystkim dystans

Gruci.au pod Berlinem tylko na dyst. lo.ooo ni, a więc chodzi o należyte wy-

10.000 m. Trzymają się do 7 km na b. robienie sobie wytrzymałości i idealne-

dobrej czwartej pozycji, by krótko po- g0 stj.ju jazdy. ponieważ kondycja u

tern, na skutek wspomnianego braku wtZystkich kajakowców-olimpijczyków

opieki i złej taktyki biagu, „spuchnąć" dopisuje wspaniale (trenowali przez ca-

i dobić do mety jako jedna z ostatnich }, limę na zbudowanych przez „Sur-

załóg. Nie powiodło się! Złoty medal „ę
- ; „HCP" w Poznaniu pierwszych

w tej konkurencji zdobyli Niemcy , w Polsce krytych basenach kajakowych)

djęcie^ toru regatowego w Henley-on-Thames, gdzie w dniach 11 i 12 sierpnia wystnpią nasi kajakarze-olimpijczycy.

Z prawej strony widzimy tablicę, jest Po właśnie meta wszystkich wyścigów. Oby tylko Polacy dojechali pierwsi do

tej mety. Fotografa brytyjska

EDr. AcHaem fgpee

zedolimpijskie refleksje szermiercze
technika, aie i — okoliczności wtórne!

Od jednego z najwybitniejszych
znawców szermierki' dra Adama

Papee otrzymaliśmy uwagi na .te-

mat występu naszych szermierzy na

Igrzyskach Olimpijskich. Mimo ia

list opóźnił się, uważamy za wska-

zane zapoznać Czytelników naszych
z jego treścią. Red.

ESTEŚMY, bewwątpieaiiia już w go-

rączce przedolimpijskiej. Wszystko
co leżało w programach, jako przygoto-

wanie, zostało zrobione, lepiej ozy go-

rzej ale minęło. Dziś należy zesumować

wyniki pracy i powiedtzieć wzy te wyni-
ki są dostateczne do wyjazdu czy też do

zostania w domu.

J

w Loę Angeloa, jtjgjy/jjłę.w Berlinifef S®ę-

reg sukcesów indywidualnych i drużyno-

wych na mistrzostwach Europy, na tur-

niejach i w meczach międzypaństwo-

wych. A poiza tym opinia kierowników

drużyn olimpijskich — nie nasza
— byli

zawisze drużyną ofiarną i najbardziej

zdyscyplinowaną. W obecnym sezonie

pracowaino uczciwie, przyczyniły się do

tego obozy, turnieje, praica feclitmiistirza

Ivcvey'a.

Sądzę, że nie przesadzę jeżetli powiem,

— Niewiele. Mam lat 30 i jestem g

zawodu elektromonterem, pracują oa

becnie w PZU i należę do Surmy.

Jako młodzik od 1936 roku z rom

poczęciem mej kariery do 1938 wląctf

nie, wszystkie moje starty razem •

moim wspólnikiem GrzywaczeWiloai

zakończyły się zajęciem piarwsząg»

Mamy zapał — 2

miejsca. Po wojnie w 1946 roku zdo-

byliśmy w dwójkach oba tytuły, «

47 roku mistrzostwo na 1.000 m. Szko

da Grzywaczewskiego. Porządny chła

pak. Na skutek niedopuszczenia go

przez lekarza (choroba gardła), zmu-

szony byłem poszukać sobie innego

wspólnika i godnego znalazłem. Z

Alosiem Jeżewskim, również dobrza

mi się wiedzie. Zresztą nia ma się

co kłopotać. Będziemy w Londynie

będą i wyniki takie, że uznanie- znaj»

dziemy.

CO MÓWI JEŻEWSK*

Jeżewski Alfons tylko się przysłu*

ehyje. Urodził się w 14 roku w Po*

znaniu. Jako urzędnik Zarządu Miej'

skiego, rozpoczął dopiero - rok tęmtf

startować, zdobywając odrazu wicefflS

strzoctwo Polski . w jedynkach i o»

becnie z Matłoką mistrzostwo w dwój

kach.

— Mogę was zapewnić, dorzuca J«

wtenie,' konibolowMiy^treiiing, iadśliawie-

nie • psycliiksaie. ; To'' zależy od kierowni-

ka i trenera, któnzy z drugiej stropy

muszę* wyimagać dyscypliny i poświęce-

nia.

Kto jak ja niezliczoną ilość razy pro- _ żewski, że jest mi zupełnie obojętsci

wadził drużynę, wie, że do wyniku lrze*j czy jeżdżę w dwójkach, czy w je»

ba prócz poziomu, ponadto szeregu dro- dynkach. Wtizędzie tak samo na zwy-

bia-zgów ważnych i często decydujących, cięstwo trzeba się napracować.

Trzeba koleżeńskiej dyscypliny, zna-' Ponieważ instruktor obozu były o-

jo-mośoi każdego zawodnika, by go od- limpijczyk Antoś Bazaniak woła na"

(Landen — Wevers), ,2. Ausitria, 3. nie ma mowy o przetrenowaniu za- szermierki, ale też krytycznym i suro

Szwecja, 4. Holandia. Dwójki na 1.000 • wodników i Matłoka z Jeżewskim „iw- wym obserwatorem. I zawsze uważałem,

m: 1. Austria, 2. Niemcy, 3. Holandia, [ dusza" w tej chwili już około 12 km,'a

4. Czechosłowacja. Jedynki na dyst. Sobieraj 11 km „na pełen gaz".

10.000 m wygrał Krebs (Niemcy), 2. j 0d 15 b. m. do czasu wyjazdu do

Lan.lertinger (AuełriaH 3. USA, 4. Ho- Londynu specjalna uwaga skieruje się

Iandia, a na dyst. 1 .000 m mistrzem na Bpimt7i a więc szybkość
olimp. został Hradetzki (Austria), 2.

Caemmerer (Niemcy), 3 . Holandia.

Po Olimpiadzie w latach 1936 i 1937

mistrz. Polski w jedynkach zdobywa

znowu bezkonkurencyjny Sobieraj. Te-

raz następuje najpiękniejsza karta w

starty.

Mf&iendtcirM

MMtagBrem

pl^ii/aclricli
Kalendarz imprez pływackich w obec-

nym sezonie przedstawia się następu-
jąco:

22 — 25 lipiec: I runda rozgrywek Lfgl
piłki wodnej iv Warszawie.

31 lipiec — 2 sierpień: rozgrywki o waj-
Scie do Ligi piłki wodnej we Wrocławiu.

Początek sierpnia: Igrzyska Baltcahskie

w pływaniu, skokach i piłce wodnej w

Albanii.

8 sierpień: międzymiastowe zawody
Gliwice — Warszewa w Gliwicach.

14 — 14 sierpień: główne mistrzostwa

Polski we Wrocławiu.

20—21 sierpień: zawody pływackie w

ramach ogólnopolskich igrzysk Zwięzków
Zawodowych w Warszawie.

29 sierpień: wyścig pływacki Wilanów—

Warszawa.

2? sierpień: rewantowy mecz pływacki
Czechosłowacja — Polska w Pradze.

4 — 7 wrzesień: II runda rozgrywek Li-

gi piłki wodnei we Wrocławiu.

5 lub 12 wrzesień: zawody — zamknię-
cia sezonu.

Offpoci/ietfzi

powiednio zdopingować i odpowiednio szych mistrzów na obiad •— więc na

że w Polsce szermierze są między czoło- użyć, trzeba dbać o jogo zdrowie i sa- odchodnym prosimy i jego o kilka

wyimi kandydatami olimpijskimi, z ©ze- mopoczude, rozłożyć jego siły w czasie słów.

Byłem oczywiście zawsze entuzjastą nie wynika, aby było t a k • turnieju i ochraniać jego wyniki preez
— Obóz trwa od mistrzostw Polski,

dobrze i abym nie miał zastrzeżeń. j wpływ na ukształtowanie kolegium sę-_
c zyli dwa tygodnie — - mówi nam Ba»

Przede wszystkim —

co nie zależy od | dziów, na przedstawienie, czy nawet zaniak. Czasu było mało, by oszłifo*

że wyjazd każdy, ewłaszoza na Olimpia- nas
—

na obecnej Olimpiadzie nie ma protest w komisji odwoławczej. To jest wać formę na „fest". Mogę tylko po-

dę, to jest dług, za który należy płacić konkurencji drużynowej kobiecej. Uwa- j len okoliczności", które dają wy- wiedzieć, że chłopacy trenowali pik.

krajowi wynikami. Zdaje się, że szer- Sam, że tu mielibyśmy duże szanse na i nic przed południem i po południu, a

mierze płacili uczciwie. Trzecie miejsce miejsce punktowane. Zespołowo jest łat-1' Dlatego zachowanie tych wszystkich czasy uzyskiwali co raz lepsze. Po»

na Olimpiadzie w Ameterdamie, trzecie w»«J się bić, zawiedzie jeden, to drugi j warunków aż do ostatniej rozgrywki są starałem się przelać na nich cały za«

odrobi, jak było nieraiz u nas. Ale i fo ' kondycję ^sine qua non". • sób moich wiadomości. I • jeszcze j«r

dyiwlidualinie mamy zawodniczki, które Tu mały przykład z olimpiady aru- dno, ja znam moich chłopaków, znam

imoigą coś arohić. Plrzede wszystkim Na-' sterdamskiej. Do jednego półfinału w id» zacięcie i stwierdzam, że jiapęw-

wrocka, Duch-Markowska, Liszko wska, | szabli weszły drużjiny Włoch, Holandii,! 110 znajdą się obie osady wpierwszoj

Szreiderowa. Śą bojowe, technicznie do- j Belgii i Polski. Ponieważ dó . finału | «zóstce. Dodam jeszcze, że tak oj*
' brc, bo-ję się tylko, jednego — tremy.

1 wchodziły tylko dwie drużyny, nasza

(Waga turnieju, obce środowiisko, obcy taktyka była, oddać mecz z Wiochami,
sędziowie).

! W szpadowej drużynie asaimi są: Za-

czyk, dr Nawrocki, dobrzy: Karwicki,

; Banaś, dolej Foght ewent. Solbik. Wszy-

; stko starzy rutyniarze, bojowi, otrzaska-

j ni ż zawodami. Wobec dużej i trudnej

| konkurencji w tej broni, uważałbym doj

ście do półfinału za sukces.

I Pozostaje szabla — ta nasza tradycja.

| Drużyna nie jest tak jednolita, jak daw-

| niej. Jedna jej część starzy zawodnicy

Sobik, Zaczyk, rutyniarze, którzy nie

stremują na Olimpiadzie, bo już to nie-

; raz widzieli. Są jeszcze dobrzy, ale lata

swoje robią i mniej więcej będzie to ich

finał. Druga ich część — Foght, Wójcik

ewent. Nawrocki. Foght bojowy, o do-

brej kondycji fizycznej nie ma jednak

wygrać diwa pozostałe. Wygraliśmy . z

Belgią, następnie rezerwowa drużyna

przegrywała z Włochami, a pierwsza od-

poczywała. Holendrzy zaproponowali

nam walkę zaraz po meczu z Belgami

przed Włochami. Odmówiliśmy, wypo-

czywając zupełnie po Belgach, a tym-

czasem Holendrzy czekali na wynik na-

szego meczu a Włochami, potem mę-

czyli się sami z Włochami i skutek był

ten, że wypoczęta nasza drużyna pobiła

wysoko zmęczonych Holendrów i wesz-

ła do finału. Oto okoliczności innej na-

tury !

Piszę to słysząc, iż do 1 lipca nie by-

ło decyzji co do wysłania i składu dru-

żyny szermierczej i że Jakoby kwestie

wysłania kierownika i trenera Kevey'a

tej techniki, jak poprzedni. Wójcik do- «"«ej negatywnie (rozpatrywane,

bry technicznie, ma za mało rutyny i DIa niI
»e jest rzeczą jasną jeżeli ma

nerwy go zawodzą (ipnzykład mecz z
^ (a może być!) wszystko ,mu-

Czechosłowacją). Nawrocki ma w ezalbli. ^ Ł
yć dopilnowane w tych właśnie

braki techniczne. W sumie nieźle, ale w^óraiych" składnikach wyniku. Musi
nie mam pełnej pewności, takiej jaką

miałem/ #dy drużynę stanowiło sześciu

równorzędnych zawodników..

• Poza tym względy inne natury, równie

ważnej, a mimo wazyistkich doświadc^eń

u nas negliżowanie. Wyinik uzyskany nie

być trener do końca, musi za drużynę
ktoś inyśleć i o nią dbać,-to .jest kie-

rownik.

Uważani, ie tyjko w tyich warunkach

manny szanse na dojście:do finału. Je>

żeli ktoś myśli, że to są małoważne rze-

cowskiej opieki, jakiej doznali zawo»

dnicy na obozie ze strony prezesa

Okręgu, p. Tkaczyka, życzyłbym

wszystkim reprezentantom Polski.

— Marzę o tym, by zdobyć tylko

jeszcze dwa pierwsze miejsca, by do"

pełnić setkę —

rzuca w naszą stronf

Sobieraj. A może szczęście będzie ms

sprzyjać, na olimpiadzie. 1

My ze swej strony z całą sporto-

wą Polską życzymy Sobierajowi: speł»

nienia jego marzeń, życzymy Mu ki

tak serdecznie, jak serdeczne są Bfi

sze życzenia dla. naszej dwójki,

NOWY REKORD CZESZKl

BUDEJOVICE. (Obsł. wł.) — W ta.

mach zawodów lekkoatletycznych ?ozc>

granych w Budziejowicach, Czeszka K«

markova pobiła rekord krajowy w rru-

cie kulą, osiągając 13,14. m. Zatopęk

przebiegł 3.000 m w 8:24.

-
^

G. S . Warszawa — | JnXy Ca]«wtkl
Warszawa. Zawodnik o którego panowie
zapytują nie moio jechać na Olimpiadę kolarski Francji, Cezary Marcelak, pokonywuje samotnie

io względów natury wytszoi- trasie wyścigu, który przyniósł mu zaszczytny tytuł.

jc€ł wyłącznie kwestią poziomu, że tak .' cz
y. lepiej niech szcinmierze zostaną

powiem technicznego, zawodnika. To, żc w donni, bo wynjku nie hędza«, względ-

osiąga on np. na setkę czas 10.6 znaczy,! " ic jeśli będzie — to'cudem, a wyniki
ifi nntnitnn mA^lium//. .

« _•_ iie posiada możliwość techinira„n OSlj?(?,

nięcia tego wyniku w warunkach spray-

'zniesienie j jającydh. To znaczy trzeba mu je dać.

I Musi mieć odpowiedni tryb życia, odży-

tworzy eię głową i solidną pracą, a nie

cudami, planem a "ie metodą „jakoś to

będrie".

Adąm Papie '

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . . . . ,

1
. zl H.—

Wpłacać wyłęcsnla na adras Admlnlitra»

cjl — Warszawa, ul. Mokotowska ^

t

„Prisgięd Sportowy", korito P. K . O . I-1WU

CENT OOtOSŻEA
ia 1 mm w takfcla szarokolcl |adnaj

szpalty — IB ji.
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