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PRZYSTĘPUJĄC do realizacji wiel-

kich zadań jakie stoją przed
Związkiem Młodzieży Polskiej, musi-

my pamiętać, że obok walki z wy-

zyskiem, ciemnotą, nędzą i niespra-
wiedliwością społeczną obok wycho-
wania ideowego, ważnym zadaniem

jest walka o zdrowogo fizycznie I

moralnie człowieka.

Musimy wychować, młodzież tak,
aby mogła .„pbkortać wszelkie prze-

ciwności -życja, aby • mogła • spraw- .

nie i wydajnie pracować ii umieć bro-

nić , .tudayp.ej Ojsz^zn£
tego' pofrzebar " '

.

K
.,

Zjednoczona- Organizacja docenia-

jąc wychowanie • fizyczpe , i sport,
konsekwentnie realizować będzie
swój wkład do powszechnego wy-

chowania fizycznego.
Będziemy dążyli do udostępnienia

całej młodzieży boisk i stadionów,
pływalń i szybowisk, zapewnienia jej
możliwości. aktywnego udziału w ży-
ciu sportowym.

Zrealizowanie powszechnego wy-

chowania fizycznego staje przed na-

mi. jako' zadanie chwili, jednocze-
śnie pragniemy aby cała młodzież

polska współzawodniczyła w spraw-

nościach fizycznych, które winny sta-

nowić podwaliny sportu wyczynowe-

go. Pragniemy aby zreorganizowany
sport polski zasilany był aktywem
naszej Organizacji wychował masy

dobrych sportowców i dobrych oby-
• wateli Demokratycznej Polski.

lanusz Zarzycki
Ę Przewodniczący CKJ

W DNIU dzisiejszym, opuszcza

Warszawę pierwszy trans-

port naszych Olimpijczyków. Nie

bacząc na ciężkie zadanie i odpo-

wiedzialność, jaką włożono na ich

wątłe barki, nie szczędzono im do

tąd cierpkich słów i szyderczych

uwag. Czy metoda ta jest słuszna

i świadczy o fair play w stosunku

do ludzi, których jedyną „winą"

jest to, że powierzono im zaszczyt

bronienia barw narodowych nie-

mal na straconej placówce?

Odpowiedź, dla ludzi, nie pod-

dających się histerycznym nastro

jom, jest jasna. Reprezentacja na-

sza jedzie na pierwsze po wojnie

Igrzyska Olimpijskie z pełną

świadomością, że przyjdzie jej o-

degrać w Londynie trżecioplano-

wą rolę. Jedzie, ponieważ w ogól-

noświatowej rewii sportowej nie

może zabraknąć i młodzieży pol-

skiej. Jedzie, by zadokumento-

wać żywotność naszego narodu i

sportu, który ntimo najpoważniej

szych strat nie wyrzekł się ambi-

cji współzawodniczenia z dzisiaj

jeszcze lepszymi.

Przegrana w sporcie nie jest

hańbą, jeśli nastąpi w uczciwej,

rycerskiej walce, po wyczerpaniu

wszystkich dopuszczalnych środ-

ków. Dlatego też jesteśmy pewni,

że u najbardziej sportowo uświa-

domionej widowni angielskiej,

wśród której znajdą się przedsta-

OLIMPIJCZYCY
W „TERMINUSIE"

Bokserzy olimpijczycy, którzy odlatu-

ję do, Londynu w sobotę dn. 24 bm., od

środy ^osttaną skoszarowani w hotelu

„Terminus" w Warszawie.

; „Przeglądu Sportowego"
e XIV igrzysk Olimpijskich w Londynie

będzie

tf0 fil Mj^

ttsd. Gryżewski nic ograniczy się wyłącznie do własnych spra-
wozdań, lecz korzystać będzie z pomocy szereg» kolegow
i kraju oraz naszych stałych korespondentów zagranicznych,

którzy znajdują się obecnie na terenie Londynu.

jw1

widele prawie wszystkich naro-

dowości kuli ziemskiej, zawodni-

cy z Białym Orłem na piersiach

znajdą wyrozumienie dla swych

braków, które nie są następstwem

niedbałości czy niedostatecznej

ambicji, lecz ciężkich przeżyć, na

jakie skazana była młodzież pol-

ska przez sześć długich lat oku-

pacji.

Pierwszy transport naszych

Olimpijczyków , opuszcza dzisiaj

lotniśko na Okęciu, które żegnało

i 'witało już sportowców naszych

w różnych nastrojach i humorach.

Sportowcy mają swoje przesądy

i wierzenia. Dlatego też, stosując

MŁODZIEŻ nasza
— to niespożyty i

wielki zasób energii potencjalnej
narodu, którą właściwie pokieruje
Zjednoczony Związek Młodzieży Pol-
skie.

Zjednoczone siły młodzieży, pla-
nowo mobilizowane do wykonania za-

dań na rożnych odcinkach życia spo-

łecznego — staną się taranem wy-

kuwającym nowe drogi Polsce Lu-

dowej. .

Siły te przyczynią się również w

ogromnym stopniu do rozwoju pol-
skiej kultury fizycznej i sportu. Ta
dziedzina życia jednoczy szczegól-
nie młodzież w szlachetnej walce

0 wyższy, poziom, lepszy wynik, lep-
sze zdrowia i sprawność fizyczną na-

ród».

Pozdrawiając Zjednoczoną Młodzież

Polileą — życzę jej, by stała się
przykładem systematycznej pracy na

naszym odcinku życia społecznego
1 wyłoniła jak najliczniejsze kadry
działaczy I instruktorów oraz god-
nych reprezentantów sportu Polski

Ludowej
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się do zwyczajów, nie życzymy

im powodzenia! Wierzymy, że ka-

żdy z nich wyda ze siebie wszy-

stko, że zachowaniem swym nie

da powodów do narzekań ani nie

shańbi godła, które ma zaszczyt

nosić na koszulce. Jeśli zaskoczą
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nas nieoczekiwanym sukcesem,

przyjmiemy go z radością i ser-

decznie pogratulujemy. Jeśli nie

będzie im dane wpisać się na li-

stę tych, o których się mówi —

nie będziemy mieli żalu ani pre-

tensji!

Nasz korespondent telefonuje z Londynu:

Wioska olimpigska zapełniona
LONDYN 20.VII . (tel. wl.) — Na kil-

ka dni przed otwarciem Igrzysk pogoda

"Zmieniła się radykalnie. Nie ma już ani

wiatru, ani deszczu, jest za to pełno

ołońca, może nawet za pełno, tempera-

tura jest niemal tropikalna.

Jj. Ekipy olimpijskie - zjeżdżaj? -jedna—rat'

drugą. W driiu dzisiejszym wylądowało

na lotnisku w Croydon. 30 Pęruwiiąn-

czyków, 26 dalszych «puszcza Limę w

dniu dzisiejszym.

W środę przybywa do Anglii repre-

zentacja Iraku, jadąc przez Rrzyin.

W czwartek zjawię się w Londynie

Włosi. Liczna ekipa — 188 zawodników

i kilkunastu officieli, miała szczęście,

Włosi zapałali namiętnością do totka

piłkarskiego, który w Polsce wcale się

nie przyjął, Włosi grali namiętnie i dzię-

ki temu zebrano wystarczające fundusze.

Zdecydowano wreszcie f^prawę prze-

bojów piłkarskiego turnieju olimpijsikie-

go. Wobec wycofań'!! się kilku drużyn,

w przedlbojach grają tylko Irlandia

z Holandią i LuiksemŁurg z Afganista-

nem. Mecze odbędą się w najbliższy po-

niedziałek — 26 lipca. Zwycięzcy

wchodzą do pozostałych 14 drużyn, któ-

re systemem eliminacyjny,m wyłonią

mistrza olimpijskiego.

Jednoosobową reprezentację przysłała

Panama. Ale la mikroskopijna drużyna

ma szanse ńa dwa medale. Przyczyna

prosta — Pantanę reprezentuje znakomi-

ty eprinter murzyński — La Beach.

W najbliższy czwartefc odbędzie się

w Londynie sensacyjna próba pobicia

rekordu światowego w s/jtafecie 4 X 440

jardów. W sztafecie pobiegną Herb Mc

Kertley (Jamajka), Curotta (Australia),
Harris (Nowra Zelandia) i Shore (Płd.

Afryk*). Gdyby Mc Kenley nie mógł

startować zastąpi go Bartramm (Austra-

lia). Wspaniała stawka biegaczy gwaran-

tuje, że stary rekord, należący do uni-

wersytetu kalilonrijskiego (3:09,4) bę-

dzie pobity.

Nie wszyscy zawodnicy spieszą się do

Londynu.— - Trzej—^śrefcicdysUin-ajpwey

szwedzcy — Strand, Eriksson i. Berquiist

przyjads dopiero w Tjrzeddzień biegu na

1.500..m, .już. po otwarciu Igpzysk. Szwe-

dzi zupełnie słusznie motywuję: do

Igrzysk trzeba się albo zaaklimatyzować

przez szereg tygodni, alho zjawić się na

starcie dopiero przed biegiem.

r. Zieleniewski •

W poniedziałek
Polacy nie grali
w Baastad

SZTOKHOLM. W nadmorskiej miej

scowości Baastad rozpoczął się 7-dnio-

wy międzynarodowy turniej tenisowy

o mistrzostwo Szwecji z udziałem

przedstawicieli 13-tu państw.

Pierwsze spotkania przyniosły na-

stępujące wyniki:

W grze podwójnej panów Ampan 1

Deyro (Filipiny) pokonali parę szwedz

ką Stockenbero, Axelsson 6:3, 6:0; w

grze pojedyńczej panów Hessen (Nor

wegia) wygrał ,z Davidssonem (Szwe-

cja) 6:4, 6:3, a Johansson (Szwecja)

pokonał Hulterantza (Szwecja) 6:4,

4:6, 6:1.

W poniedziałek, w pierwszym dniu

mistrzostw nie brali udziału tenisiści

polscy: Jędrzejowska, Skonecki, Beł-

dowski.
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: "przegląd Sportowy wydawany przez

| i Komitet Centralny Organizacji
f Młodzieży TUR, spełniał ważną rolę

popularyzacji i propagowania sportu
—^ h-wyeńo«/af.ra- fiiyćznśgó-TW!-* Rttfeee'."

Dżijijaj,f- .w momencie; "jednoczenia
:

całego rtichu młodzieżowego w; sze-

regach Związku - Młodzieżyj" Polskiej,
.

' „Przegląd" Sportowy^ staje' się' orga-

nem ZM.P, 1 mamy nadzieję,; że' jer
i szcze lepiej wypełniać będzie swo-

ją ważną funkcję spolęczno-wycho-
wawcżą na znacznie szerszej bazie

czytających.
Związek Młodzieży Polskiej, w swej

działalności musi koordynować wy-

chowanie społeczne z podniesieniem
sprawności fizycznej i zdrowia mło-

dego pokolenia, wyczerpanego cięż-
ką wojną. Aby to wychowanie fizycz-
ne spełniło swą ważną funkcję dla

narodu, musi ono być powszechne,
musi zwłaszcza objąć całą młodzież

robotniczą i wiejską.
Rola Zw. Młodz. Polskiej na tym

odcinku jest olbrzymia choćby ze

względu na tę że- głównie młodzież

interesuje 'się wychowaniem fizycz-
nym, ale również czuwanie, aby kie-

runek ideowy w sporcie, prowadzo-
nym- przez inne organizacje społecz-
ne był zgodny z naszymi założe-

niami.

Wielkie zadania na odcinku mło-

dzieżowym, jakie wypełnić może tyl-
ko zjednoczona Organizacja wyma-

gać będą między innymi dobrej pra-

sy. Jestem pewien, że „Przegląd
Sportowy" w rodzinie pism młodzie-

żowych będzie należcc do czoło-

wych organów i przyczyni się wy-

datnie do właściwego określenia roli

sportu i wychowania fizycznego w

Polsce Ludowej.
Motyka lucjan

Przewodniczący
Kom. Centf. OMTUR

MIEJSCE OLIMPIJSKICH ROZGRYWEK JACHTINGOWYCH
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Reprezentanci Meksyku snajdują J»ę J** »
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Toręttmy, letniskowa miejscowość angielska, będzie śtaadkicm walk najlepszych żeglarzy świata, którzy w pięciu

hletmth Wet ttoemą mięJkcy sebą amafte boje • złoty medal. Fotografia brytyjslca
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I dzisiejszej rzeczywistości
E WROCŁAWIU byłem po raz ostatni w roku 1926. Było to z oka-

zji prześwietnego lania, jakie chłopaki lwowskie sprawiły reprezen-

tacji tego grodu, za którą kryło się właściwie pełne przedstawicielstwo

wielce szacownego „Siid - Ost Deutscher Fussballverbandu". Aczkolwiek

wschód Rzeszy nie cieszył się zbyt wysoką renomą w piłkarstwie, był

to jednak okres, w którym udało mu się nagle wyskoczyć ku górze, skro-

pić Berlin, 4:1, zbić Środkowe Niemcy 2:1 i — klękajcie wszystkie ger-

mańskie szczepy
— rozłożyć nawet same najsłynniejsze Południe 2:01

Rozumie się, że nasyceni sławą wro-

22 LIPCA

Przemarsz defilady przedGodz, 12.10

trybuną.
Godz. 13.00 — Wydawanie obiadu.

Godz. 15.30 — Masowa ćwiczenia gim-
nastyczna mlodzleiy szkolnej (chłopców).

Godz. 15.45 — Uroczyste rozdanie na-

gród ra biegi naród.

Godz. 15.55 — Pokaz ćwiczeń wolnych
przy muzyce AWF.

Godz. 16.15 — Bieg sztafetowy 3x1000 m

(mężczyźni).
Godz. 16.25 — Powitanie drużyn piłki

nożnej.
Godz. 16.35 — i część meczu pliki noż-

ne). Reprezentacja Polski Juniorów team

A team B.

Godz. 17.10 — Popis zespołów tańców

ludowych ml. szk.
Godz. 17.30 — II część meczu piłki noż-

nej. Reprezentacja Polski Juniorów toam

A team B.

Godz. 19.10 — Widowisko — zespół Do-
mu Wojska Polskiego.

Godz. 21.45 — Zabawa.

» LIPCA

Godz. 9.00 — Drużynowe biegi na prze-

łaj kobiet i mężczyzn, udział biorą re-

prezentacje wszystkich województw.
Godz. 9.00 — a) Zawody bokserskie przy

udzlato czołowych zawodników z całej
Polski.

b) Popisy gimnastyczna AWF.

c) Tańca ludowe AWF.

d) Zawody zapaśnicza.
e) Piramidy «rolne.

I) Podnoszenie ciężarów.
W ramach powyższych zawodów nastą-

pi uroczyste rozdania nagród za biegi na

przełaj I sztafetę 3x1000 m.

Godz. 15.00 — Zabawa ludowa.

cławianie nie bardzo bali .się jakichś

tam barbarzyńców ze słowiańskiej zie-

mi i czynili przygotowania, by do wień-

ca wawrzynowego dołączyć „zagranicz-

ny listek". Wyczuwało się to zarówno

z tonu prasy, jak i wypowiedzi, grzecz-

nych zresztą gospodarzy, jako że w cza-

sie tym obowiązywało jeszcze maskowa-

nie się i strojenie min dobrze ułożo-

nych europejskich ludzi.

Skończyło się inaczej! Zwycięski po-

chód Ostdeutschów załamał się na peł-

nej fantazji grze lwowian, którzy nie

licząc się z ambicjami swego przeciv.ni-

ka złoili mu skórę 4:1 (1:0). I było to

słynnych bomb nie licząc „zawijasów"

Wacka Kuchara, więc też można sobie

wyobrazić, jak wyglądała kostka profe-

sorskiego sąsiada. Nie było jeszcze wów

czas stadionu, który dla chwały grube-

go Coringa wybudowali wdzięczni wro-

cławianie, a który teraz zwie się „Olim-

pijskim" i dziś właśnie jest świadkiem

wiekopomnego faktu zjednoczenia Bię

Polskiej Młodzieży.

Nikt z nas wówczas nie przypuszczał,

że dziejowa nemezis wydrze Niemcom

z gardzieli wszystko to, co przez tyle

wieków zbójecko rabowali i że w 22 la-

ta później miejsce „Ostdeutscher Fuss-

ball-Verbandu" zajmie Dolnośląski Okrę

gowy Związek Piłki Nożnej!

Z drużyny, która tak pięknie zasłu-

żyła się sportowi polskiemu, ubył jesz-

cze Fichtel i podobno Olearczyk, żyją

Giebartowski, Kmiciński, Wacław Ka-

char, Batsch. Nie znam losów Ludka

Schneidra, Parnassa i Wichury.

O tym wszystkim myślałem siedząc

zwycięstwo, na którym „nie siadała mu- j przed kilkunastu dniami w tym samym

cha". Po przetrzymaniu pierwszego fu- j hotelu, co przed 22 laty, tylko, że wów-

roru teutońskiego polscy piłkarze Pogo- czas zwał on się „Vier Jahreszeiten", a

ni, Czarnych, Ilasmonei i Ltchii ruszy- dziś — Polonią. Myślałem też o tych

li z kopyta. W ciągu dwudziestu minut; dzielnych wrocławskich

p'i przerwie roznieśli szeregi wrocław-

skie, uzyskując nie tylko zwycięstwo,

ala aplauz i prawdziwy podziw. Zachwyt

doszedł do takich granic, że biednego

nieżyjącego już bramkarza Drapałę

zniosły szczeniaki z boiska. Może te

same szczeniaki, które później jako

mężowie opatrzności hitlerowskiej przy-

czynili się do śmierci Jego, Szabokie-

wicza czy Steuermana.

STRZEŻ SIĘ FANATYKÓW

Radowaliśmy się wszyscy tym zwy-

cięstwem, które przyniosło mi kilka nie

bieskich plam na nodze, gdyż miałem

nieostrożność siąś: obok kierownika

ekspedycji i profesora Dręgiewicza. Sza-

nowny prezes miał bowiem mało chwa-

lebny zwyczaj naśladowania w podnie-

ceniu ruchu każdego piłkarza, a ponie-

waż Steuerman „wsoHł" kilka swoich

SOPOT, 20.7 . (tel. wł.) . Tenisiści

L. T . C. Praga odnieśli ciężko wywal

czone zwycięstwo z reprezentacją

Sopotu 5:4. Ks. Tłoczyński stoozył za

ciętą walkę z Dostałem,* przegrywa-

jąc 6:8, 6:4, 2:6. Spotkania trwało 2

godziny, co najlepiej świadczy o opo-

rze Tłoczyńskiego,

W ostatnim dniu meczu, przeciwni-

cy zdobyli po jednym punkcie. Dla

Sopotu wywalczył zwycięstwo Tło-

czyński, wygrywając z Vasakiem 7:5,

6:1, natomiast goście wygrali grę mie

szaną. Iilkowa i Dostał pokonali

małż, Tłoczyńskich 6:0, 10:8.

Bardzo słabo grała Tłoczyńska, któ

rei błędów nie mógł nadrobić małżo-

nek,

W spotkaniach nadprogramowych

Ukova pokonała Tłoczyńską 7:5, 6:2 i

Dostał wygrał z Kornelukiem 6:3, 6:3,

I B.WBSa

POLSKI Związek Piłki Nożnej

nosi się z zamiarem zorganizo-

wania przed meczem z Jugosławią

meczu sparringowego. Mecz ten od-

był by się 19 sierpnia we Wrocławiu.

Przeciwnikiem Reprezentacji Pań-

Btwowej była by drużyna kombino-

wana z graczy Dolnego a możliwie

że i Górnego Śląska. Nie ulega wąt-

pliwości, ie tego rodzaju impreza

i to w okresie trwającej jeszcze

Wystawy miała by wielkie propa-

gandowe znaczenie.

Polakach ze

Związku Zagranicznego w Niemczech,

na których czele stał mistrz cechu kra-

wieckiego. Dla nich zwycięstwo piłka-

rzy polskich na ziemiach największego

antypolskiego nasilenia i hakaty było

dniem święta i radości. Tocząc nieustę-

pliwą walkę z bezwzględną niemczyzną

nie mogli uwierzyć w taką możliwość,

to też dla tego samego już warto było

wówczas przyjechać do „Breslan", by

pokazać, że jesteśmy i nie zginiemy!

W BRĄZOWEJ SZACIE

Byłem we Wrocławiu i po raz druęi,

ale już tylko przejazdem. Pisaliśmy rok

1938. Reprezentacja nasza grała późną

jesienią z Irlandią. Spotkawszy znajo-

mego % Belgii wybrałem się jego autem

do Brukseli i stamtąd do Dublina. Dro-

ga prowadziła przez Wrocław. Mia-

sto ponure i ciężkie, miasto brązowych

i czarnych mundurów, miasto armat za-

miast maeła, toteż kelner usługujący

nąm przy obiedzie ze specjalną rewe-

rencją przyjął zamówienie prawdziwej

czarnej kawy ze strony „cudzoziemcó'w".

Nad Niemcami rozciągnęła się wów-

czas ciemna noc. Nie było miejsca ca

wolniejsze słowo czy myśl. Jechaliśmy

poprzez ^ponure miasta i miasteczka, by

w jakimś małym osiedlu pod Berlinem,

spożywając kolację obok. opasłych, u
-

mundurowanych małych fuhrerów, do-

wiedzieć się z megafonu, że unwrł

„Herr von Rath", który jako członek

ambasady niemieckiej w Paryżu padł

ofiarą zamachowca. Wiadomość ta stała

się hasłem do pierwszego jawnego po-

gromu.

ściwa. Urzędnik „Mitropy" gdzie zała-

twialiśmy jakąś formalność, poznawszy

obcokrajowców westchnął: „Panowie,

panowie, co z tego wyniknie! Palić Do-

my Boże! Przecież musi być kara Bo-

ska".

WINA I KARA

I przyszła ona, coprawda kosztem mi-

liona ofiar i strat, ale przyszła nieod-

wołalnie, miażdżąc pychę narodu, który

chciał wywyższyć się nad innych.

Dziś do Wrocławia i ziem nadodrzań-

skich wróciły stare godła. Dziś w „Bre-

slau", które miało być bastionem prze-

ciw Słowiańszczyźnie, dokonuje się hi-

storyczny akt zjednoczenia Młodzieży

Polskiej. Tej młodzieży, na której bar-

kach spocznie obowiązek rozbudowy i

dalszego zagospodarowania, a w konie-

czności i obrony Ziem, które praetrwa-

ły zwycięsko zalew brutalnego germań-

stwa i wbrew wszelkim wrogim zaku-

som są i pozostaną nierozerwalnym

członem Rzeczypospolitej!

Wraz ze świętem Młodzieży obcho-

dzimy uroczystość otwarcia Wystawy

Ziem Odzyskanych. Stanie się ona naj-

lepszym świadectwem polskiej pracy e-

nergii, zapobiegliwości i niezłomnej

woli wytrwania przy ojcowskim dzie-

dzictwie w myśl historycznych i moral-

nych praw!

Święto Młodzieży w połączeniu ze

Świętem Ziem Odzyskanych jest tego

najwymowniejszym symbolem.

Cztery lata pracy młodzieżowej
na iereme

O
D pierwszej chwili oswobodzenia

Polski, do pwcy nad rozwojem

sportu przystępują organizacje młodzie-

żowe. Było ich cztery: ZWM, OM TUR,

Wici i ZMD. Główną rolę odgrywały

właściwie tylko dwie pierwsze, wykazu-

jąc rozmach i wiecznie żywą inicjaty-

wę. Im też należy zawdzięczać, że sport

zorganizował się tak szybko.

Już w maju 1945 roku powstały pierw

sze Związki Okręgowe, w zarządach

których ważniejsze i bardziej odpowie-

dzialne funkcje objęli działacze orga-

nizacji młodzieżowych. Pierwsze kluby

sportowe, to właśnie OM TUR i ZWM

„Zryw". W stosunkowo krótkim czasie

powstaje Związek Robotniczych Stowa-

rzyszeń Sportowych i Stała Komisja Po-

rozumiewawcza Organizacji Młodzieżo-

wych, które trzymają w swych rękach'

ster życia sportowego Polski.

Obie czołowe organizacje rozpoczęły

planową pracę wychowywania i szkole-

nia zawodników, ze szczególną awagj1
na juniorów. I w tej dziedzinie OM

TUR walczył o lepsze x ZWM. W sa-

mym tylko 1947 r. prrez obozy wyszko-

leniowe TUR-u (narciarskie, lekkoatle-

tyczne, przodowników piłki nożnej, sę-

dziów piłkarskich, przodowników piłki

ręcznej, boksu, pływania i teoretyczne

kursy żegjarskie) przewinęło aę 2.544

aawodników, a szkolenie w klubach i

ośrodkach wojewódzkich?

Obie organizacje pracowały usilnie

nad propagowaniem tak mało uprawia-

nych dziedzin sportu, jak: atletyka,

dźwiganie ciężarów, (porty motorowe i

szybownictwa.

Sprawdzianem rezultatów pracy były

coroczne zloty i mistrzostwa ogólnopoL

skie poszczególnych organizacji. Prócx

tego mistrzostwa Z. R. S . S. i od 1947

roku ogólnopolskie zawody międzyorga.

nizacyjne.

W imprezach tych nie chodziło o vry.

niki indywidualne, lecz zespołowe.

Rozpoczęto od biegów na przełaj,

ko dostępnych dla wszystkich, populai.

nej piłki nożnej, ręcznej i boksn. Do.

piero później wzięto się za lekkoatlety,

kę i narciarstwo. W lutym 1948 roku

do dwu jui wymienionych organizacji

przybywa trzeci konkurent — Wid .

Organizacja chłopska zajęła wprawdzia

ostatnie miejsce, lecz masowym wystą-

pieniem zadokumentowała swą obecność

i z materiału zawodniczego można się

było zorientować, że w przyszłości bę-

dzie miała wiele do powiedzenia. Ob-

razem układu sił były eliminacje przed

EeafSwałem Młodzieży Demokratycznej

w Pradaa Czeskiej.

W zawodach lekkoatletycznych pierw

sze miejsce zajął wtedy OM TUR, zdo-

bywając 155 pkt., w boksie zwyciężył

również OM TUR pned ZWM.

Ekipa sportowców Polski godnie r»

prezentowała barwy narodowe i dobywa,

jąc II miejsce w lekkoatletyce i piłca

ręcznej oraz pierwsze w boksie. NaTe>-

ij zaznaczyć, ie w zawodach brały

udział reprezentacje młodzieżowe 30 aa*

rodów. Wiele sukcesów międzynarodo-

wych odnieśli również motocykliści OM

TUR .Okęcie". (C).

Dolny Śląsk rajem sportowca
Musimy zapełnić i wyzyskać doskonale urządzenia

DOLNY Śląsk ze swą stolicą Wrocławiem na czele jest prawdziwym ra-

jem dla sportowca! Pod względem urządzeń, zarówno ilościowo, jek

i jakościowo przewyższa on wszystkie inne dzielnice Polski łącznie z Gór-

nym Śląskiem, który pod tym względem był w lepszej sytuacji, niż okręgi

centralne.

Tragedia polega na tym, że ma nie tylko możliwość wystawienia silne

go zespołu, ale...wszystkie obiekty są należycie wy-

zyskane. W jednym wypadku wyma-

gają one remontów, na które nie

zawsze znajdują się fundusze, w in-

nym znów nie ma poprostu kim za-

pełnić boisk, hali czy basenu i mimo

olbrzymiego pędu do sportu, dzięki

któremu Dolny Śląsk jest na najlep-

szej drodze do wyprzedzenia Górne-

go, sytuacja sportowa nie jest jesz-

cze dostatecznie ustabilizowana. Klu-

bów jest wprawdzie wiele i zwalczają

się one bardziej namiętnie, niż nale-

żałoby sobie tego życzyć, jednak po-

ziom w poszczególnych gałęziach nie

jest tak wysoki, by był dostatecznie

atrakcyjny dla wielkich mas widzów.

O ile więc czynnym sportowcom ale

Dnia następnego auto nasze toczyło [ brak miejsca i okazji do uprawiania

się po szkle potłuczonych okien wyita-i sportu, to widownię nie zawsze mo-

wowych, wśród dymów palonych „Do- . żna przyzwoicie wypełnić,

mów Bożych". Był to prawdziwy sabat.

W Kolonii tłumy przewijały się ulica- BEZ KONKURENCJI

mi, podziwiając dzieło młodzieży nie-j Daje się to odczuwać przede wszyst

inieckiej, wprawiającej się do niedale-. kim we Wrocławiu. Stadion wrocław

kich już, prawnie usankcjonowanych

złoczynów.

Jednak tu i ówdzie budziły się wąt-

pliwości, czy droga, na którą wkraczał

w tej chwili naród niemiecki, jest wła-

legi na przełaj?
droga do masowości

rCE rekord — nie wyczyn, lesz

radosne, proste, dostępne dla'

wszystkich ćwiczenia — oto hasło

Organizacji Młockieżowych.

Nie przebrzmiały jeszcze echa dzia-'

łań wojennych, gdy nieliczna wów-

czas gifupą działaczy sportu młodzie-

żowego organizuje już pierwsze biegi

na przełaj.

Spyta ktoś może, dlaczego właśnie

rozpoczęto od tej konkurencji. Od-

powiedź jest prostat brak stadionów,

bieżni, boisk piłkarskich, słaba przy-

gotowanie zawodników, a co najważ-

niejsze — głównym celem miała być

przecież propaganda kultury fizycz-

nej.

Bieg na przełaj był dostępny dla

każdego, bez względu na wiek i zdol

nołci, oraz mógł być organizowany

wszędzie.

Zainteresowanie imprezą, liczny tt-

dział zawodników, był najlepszym do

wodera, że droga jest właściwa.

Brakło by nam miejsca ca wyli-

czenie wszystkich biegów i miejsco-

wości, gdzie się odbyły.

Trudno byłoby również podać na-

zwiska zwycięzców indywidualnych

lub drużynowych, choćby z tego

W^głędo, że choć startowali członko-

wie organizacji młodzieżowych, pa-

dawane były ich przynależności klu-

bowe, a nie organizacyjne oraz nic

zawsze opubłikowywano mistrzów dru

ty no wych.

W ulicznym biegu „Kuriera Co-

dziennego" Zamek — Belweder w

Warszawie (sierpień 1945) OMTUR liczyć.

darzająeej się okazji, a więc: fwięto

pierwszo - majowe, 3 maja, dziewią-

ty maja — święto zwycięstwa, począ-

tek i zakończenie sezonu lekkoatle-

tycznego, święto sportu, zloty, z oka-

zji uroczystości klubowych, święto

morza itd. Nie sposób byłoby, je wy-

zdobył pierwsze miejsce w klasyfi-

kacji drużynowej, ponieważ 45 zawo-

dników przybyło do mety.

W dniu 16 września, w czasie zlo-

tu OMTUR w Katowicach na starcia

stanęło już nie 45, lecz 2 tysiące za-

wodników.

W 1948 roku ukoronowaniem były

biegi narodowe na przełaj, w których

wzięła udział rekordowa ilość 300.000

startujących.

Śmiało można powiedzieć, że gdy

by nie praca organizacji młodzieżo-

TO CAŁA PROWINCJA

Gdy mówimy o Wrocławiu, należy

operować szerszymi kategoriami.

Wielki mecz w stolicy D. Śląska, to

nie tylko frekwencja z Wrocławia.

Zwabi on napewno całą okolicę, da

której zaliczamy i Wałbrzych i Jele-

nią Górę, nie mówiąc o najbliższym

sąsiedztwie. Mecz Belgrad — Śląsk
ściągnąłby również gości z Katowic i

Chorzowa czy Bytomia.

W tym wypadku dało by się zapeł-

nić potężną widownię stadionu olim-

pijskiego.

Gdy chodzi o boks, to szczerze mó

wiąc, nie widzimy dla finałów mi-

strzostw Polski, czy spotkań między-

państwowych, innego miejsca jak

Hala Wrocławska! I w tym wypadku

kieta „międzypaństwowy" czy „mię-

dzynarodowy" ma swą siłę magnety-

czną i zwabi na widownię ludzi, któ-

rzy normalnie nie interesują się spe-

cjalnie sportem.

WODNIARZE

Inny aspekt, to 6porty wodne! I w

tym wypadku jest Wrocław cieznal

bez konkurencji. Posiada odpowiedni

tor regatowy. Trzeba by tylko dążyć

do stworzenia silnego ośrodka. W

rozmowie z wioślarzami słysssliśmy-

uwagę, że do Wrocławia trzeba by

ściągać własny sprzęt, a to podraża

znacznie koszty. Niewątpliwie! Ala

spodziewamy się, że z czasem i na to

znajdzie się rada. Ze zaczniemy pro-

dukować i sprowadzać. A wówczas

nie będzie powodów do omijania

Wrocławia.

O basenach pływackich nie war-

to nawet wspominać. Pod tym wzglę-

dem wyprzedzają nas Ziemie Odzy-

skane o całe niebo.

Jest jeszcze jeden powód, który

nakazuje władzom sportowym wszel-

wysuwa się problem zapełnienia wi- kieg0 autoramentu zainteresować się

Również w Katowicach odbył się
^^ na<1 «chceniem do uprawiania

bieg na przełaj, zorganizowany 14

października 1945 r. przez komitet or

ganizacyjny „Czynu Młodych" z peł-

nomocnictwa stałej komisji porozu-

miewawczej organizacji młodzieżo-

wych.

sportu przez masowe biegi na prze-

łaj dla młodzieży zrzeszonej w OM-

TUR, ZWM, ZAP czy Wici, rekord

300.000 nie padłby i za kilka lał.

Nie wolno nam przy tym zapomi-

nać o akcji okręgowych związków

Wojewódzki Komitet OMTUR w lekkoatletycznych, czy też Związku

Poznaniu przeprowadził 4-tęgo listo- Robotniczych Stowarzyszeń Sporto-

pada bieg w ramach dnia sportu ro-j wych, które do zapoczątkowanej

botniczego. Udział wzięło ponad 2.000 przez organizacje młodzieżowe bttdo-

zawodńików,

Były to Jedne z pierwszych. W la-

tach następnych odbywały się biegi

na przełaj we wszystkich nawet naj-

mniejszych ośrodkach przy każdej na

wy, dorzuciły i swoją cegiełkę.

W ramach zlotu ZMP przewidziane

eą również w programie drużynowe

biegi na przełaj. Czekamy na rezul-

taty.

ski nie ma sobie równych w Polsce.

Jest to obiekt zupełnie nowoczesny,

obejmujący zresztą nie tylko boisko Ł

bieżnię, ale cały kompleks.. Jest to do

pewnego stopnia miniatura berlińskie

go „Sportforum". Zniszczenia były

bardzo wielkie i gdyby nie wystawa,

dzięki której udało się uzyskać zna-

czne fundusze, bylibyśmy jeszcze da-

lecy od możliwości zużytkowania

głównego boiska z jego imponujący-

mi trybunami itp. Niemniej jednak na;

„Olimpiijskim polu sportowym" Wroc-

ławia (tak będziemy nazywali ten o-

biekt) jest jeszcze bardzo wiele do

zrobienia i trzeba będzie dużo pienię

dzy, by urządzenia powróciły do da-

wnego stanu.

Sytuację ułatwiły by wielkie, do-

chodowe imprezy. Ale jak do nich

dojść?

Puchar Ziem Odzyskanych czy inne

imprezy o charakterze bardziej regio

nalnym nie są dostatecznie pociąga-

jące. Pozostały by więc Imprezy o

charakterze ogólnopolskim i to po-

wiedzmy z miejsci,, imprezy atrskcyj

nych dziedzin sportu, jak piłka not-

na, czy boks,

Polski Związek Piłki Nożnej ma

zrozumienie dla potrzeb Wrocławia,

ale musi też kalkulować. A kalkulacja

wykazuje, że mecz w Chorzowie przy

niesie zapewne więcej.

Niemniej jednak PZPN chciałby po-

downi. Ale przypuszczamy, że przy

odpowiedniej* reklamie i zaanimowa-

niu wrocławian będzie można ściąg-

nąć odpowiednią ilość widzów. A gdy

przyjdą raz, zjawią się i w przyszło-

ści i to w jeszcze większej liczbie.

Podobnie ma się sprawa z koszy-

kówką. W hali wrocławskiej można

zorganizować wielki turniej, można

urządzić spotkanie międzypaństwo-

we, Należy pamiętać o tym, że ety-

Wrocławiem. Tam bowiem spotkają

się ze strony miarodajnych lokalnych

czynników ze zrozumieniem i popar-

ciem, jakiego nie znajdą gdzieindziej.

Przy wspólnym wysiłku i obustronni®

dobrych chęciach, uda się napewno

już w najbliższej przyszłości wyzy-

skać wspaniałe warunki sportowe na

Dolnym Śląsku w znacznie większym

procencie, niż działo się to dotych-

czas. (TM).

Ifrocław w gorączce przerfzlotowej
Ostatni meldunek naszev* korespondenta

WROCŁAW 20.VIL (ted wŁ) __

<Łoo olimpijski we Wrocławiu etwocay

w draiu jutrzejszym awe podwoje. S»

dwadzieścia masztów x flagami dekoro.

je boisko, korty, pływalnie i hrie rta-

diołiu.

Część anamcBonych trybun, które aa-

•tan* odbudowane w pośmejszym cu*«,

zdobi montaż olbrzymich plmtm dekon*

cyjnych eraz olbrzjwia mapa Zfet»

Odzyskanych.

V <kiau wcMH-ąjmym pracowało 1500

<wób p«jr wykończeniu rob* 1 basenów

pływackich, która jut japiAAwa «Ma-

ły wodę. Mjshtai 10*nefe«iwej wfafcy, któ-

rą wykonała Państwowa Fabryki W»fe-

dwaduie«aa msażtów a flagaimd dekonu-

_ , /. Wokół stadionu lyre gorączkowa pni-
móc Dolnemu Śląskowi. Dlatego też ć. «d npowądkowwim. kwietników
inrvnviAiirxmit J_ «

.

•
'

*

spodziewamy się, że w roku bieżą

cym odbędzie się we Wrocławiu ja-

kaś większa impreza. Być może, ż.

uda się namówić Jugosłowian, by pod

firmą Belgradu rozegrali spotkanie

ze Śląskiem. Mówimy 0 całym Śląsku,
» więc 1 Górnym, Oznaczało by to

d alc«. N« terenie stadionu, otwarta

«Ula gospodą «portowa, w której będą

się odży\W,ili sportowty, przybywający

do Wirocławia w czasie wystawy.

Miasto namiotów tętni życieip, zapeł-

nia cię co raj bardsaej młotki «rżą, która

«jadzie w lietbie 45000 na Zlot. Cały te>

ren namiotów jest Edcktryfakowany;

i sradioibnizoiwany. W dniu otwarcia

wystawy rozpoczną się na stadionie lg-

rzy.ska Szkół Przemysłowych ora® przy.

będą aztafety motocyklowe. Na dsleń 25

lipca przewidziany jest w« Wrocl*w»a

ogólnopolski zjasd plakic*owy, w któ-

rym weźmie odział 1500 aawadoikóa**

Tego samego dnia na, nowwwyiwdow»

nym torze żużlowym odbędą się zawody]

motocyklowe o nagrodę koimissraa wy.

•ttwjr i puchar Prezydenta m. Wrocławia

Kupcryńakiego.

Ort ery tywące młotkSeły arfoołeej,

która przebywa m etadinerfa «4 tpgoA

TM® Przygotowuje Bię <|o pokasów gfe»

naetyeanych, chóralnych i tmeomycls

które odbędą enę w czasie Zlotu.

Przez Wrorław ciągną rozśpiewano

Muniny młodzieży, która przybywa ra

Zlot, Wieczorami' urzędisane są wepólne

ttgmoka. Pogoda tu doskonała. Zamiast

meczu juniorów Polska — Czechosło-

wacja odbędzie się me« juniorów dwóch

teamów obu Śląsków.

łBrJl
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Prezydent ra, Wrocławia.

Miasto staiwsśw, |as@ss@ą
OMAWIAJĄC 3-ch letnie os.jjjfnSęcla ottbndowy ciiesta f

Wredawia,

nie można ominąć dorobku przy c-budowie wirsziaiow procy spor-

towców wrocławskich, Jakimi srj obiekty spertowe tak licznie rozsiane po

terenach naszego miasta. Z chwilą przybycia pierwszej grupy operacyjnej

i prxystąpi«ńiem jej do pracy organizacyjnej semorradu m. Wrocławia,

rozpoczyna się też historia sportu mrocławsklego, W nawale prac, kiedy

przed pionierami piętrzyły się dziesiątki problemów tndnych do rozwia-

nia, xnalazla się grupa ludzi, która rzuciła pierwszą my'; orgsnlzitcji ży-

eia sportowego. '* ,v1
(

Postanowiono odbudować, pomimo

olbrzymich " zniszczeń wojennych, o-

biekty sportowe, widząc je w przy-

szłości zapełnione młodzieżą wro-

cławską, ćwiczącą w halach sporto-

wych, na boiskach i pływalniach. Cel

został jeszcze całkowicie zrealizo

wany. Ogromu zniszczeń nie można

Bronisław hupczyński

Prezydent m. Wrocławia.

było, pomimo wysiłków w "tak krót-

kim czasie usunąć.

Niemniej jednak, wrocławianie dum

ni ze swoich osiągnięć," gościom swo-

im zaprezentują Państwową Fabrykę

baonów, Tereny Wystawy Z. O., Ha

ir Ludową i właśnie Stadion Olimpij

-;<> tn. gen. Karola ^Świerczewskiego.
•' jjgkszy. Jłlłtę^

- cławia, ale i Polski «cierpiał d.o -

11^^18^ ^3⁄43⁄43⁄4^3⁄43⁄4
-

^ '^Wrocławia v

pa-

iniętają. go, .K iedy "lezaił"dosłownie w

.gruząćK ' ' '"'V 'v;

CUD ODBUDOWY

; Punktem ""zwrotnym w „ dziejach

Stadionu" była powołanie, z inicjaty-

wy sportowców, społecznego Komite-

tu Odbudowy Stadionu. Trudno bę-

dzie uwierzyć tym, którzy go dzisiaj

zwiedzają, jaki olbrzymi ogrom prac

remontowych został już wykonany,

Wiele godzin pracy przy odbudowie

S adionu poświęcili obywatele wroc-

ławscy. Przy odgruzowaniu Stadionu

nie",zabrakło obok Dówódoy DOW

IV robotników -Państw, Fabryki"" Wa-

gonów, obok profesorów Uniwersyte-

tu. v,— (żołnierzy,' obok' uczni,
1

orga'ni-

zacji '' młodzieżowych, funkcjonariuszy

sjużby; bezpieczeństwa.. Praca bezin-

teresowna społeczeństwa wrocław-

skiego:" zgromadziła "kapitał wielomil«o

nowy, ;jakim jest Stadion wrocławski

W dzisiejszej szacie, '

Odbudowa^ Sitadionu" nie jest jesz-

cze całkoiyicie ukończona.'Prace kon

tynyowane będą 'jeszcze, •• aby obiekt

stał się dumą całej :Polski. Ale nie

jest to wszystko.
1 i

JEST MIEJSCE DLA WSZYSTKICH

Dziesiątki dalszych obiektów spoT-

towych przedstawiało do niedawna

smutny obraz zniszczeń. Dziś roz-

brzmiewają one głosami młodsfcźy,

która niedawno jeszcze własną pracą

przygotowała miejsca te 4o swych

wyczynów sportowych, Typowymi

Kolarze wrocławscy dysponują. dziś

betonowym , torem kolarskim. W

szybkim tempie następują prace

przy odbudowie pływalń aa świeżym

powietrzu, Kjyte baseny w Miejskich

Zakładach Kąpielowych, zostały

całkowicie odremontowane,.

NAD BRZEGIEM OIXRY

Sporty wodne cieszą się we Wroc-

ławiu 4użą popularnością, Wybrzeże

rzeki Odry bogate jest w obiekty.

Nie uniknęły onę losu innych i do-

znały poważnych uszkodzeń, I tu na-

leży. pokreślić duży Tpkład pracy

będą dyspozycji na bieżniach i pły-

walniach, dyplomy mistrzowskia za naj-

lepszy wynik dni», liczne nagrody. Sta-

dion Olimpijski wchodzący w skJad Wy-

stawy-Z. O. będzie miejsce odpoesynku,

już I przyjemności, terenem wielkich imprez

sportowych i własnych ćwiezeń. A wlgc

do zobaczenia w okrc&ic Wystawy Ziem

Odzyskanych na Stadionie Olimpijskim

im. Gen. Karola Świerczewskiego we

Wrocławiu.

przykładami ' wspólnego -wysiłku, to 'społecznej przy odbudowie. .Dziś bu-

odbudowa Stadionu w "dzielnicy robot ;
dynki*te w dużej części są zremocto-

aiczej przez pracowników Państw. i y^bezpjsczoąe. Duży wysiłek

Fabryki Wagonów. Dowód zorganizo- organizacyjny' włożyła tu Liga Mor-

wanego wysiłku dali kolejarze 'wróć- ' sŁa 1 Harcerstwo. .Najbardziej p'o-

ławscy,, którzy odbudowali.i wyposa-' krzyw^ny ' alc
dotąd, był sport

żyli swój stadion. Stadion w dzielni-' motocyklowy. Lecz i tę. przeszkodę

cy „Zacisze", którego odbudowę za-] usunięto, budując tor ęnilowy na du-

początkował Zarząd Miejski, został tyTM Stadionie przywielkim nakładzie

oddany do dyspozycji1 młodzieży stu- i Prł c

y i' kosztów,

diującej na Wyższych

Wrocławskich,

Uczelniach

CZMCT PRKARZS

NA POINTM 4ŁĄJKU

WROCŁAW, n.Vtt (Tel. • wł.) -

czeskich piłkarzy Zabavresky

na Dolnym śląsku trzy spotkania:

szym meciu Czesi zr»mi«owaii 2

chem 4:4. W rewanżowym spotkaniu Za-

bovresky . pokonar . drużynę . WSlbnycha

6:0. Trzeci macz, jjiki oobył si<{ w Ś.wid-

nicy, zakończył sf<a zwycięstwem Polonii

4:3 (4:1), Bramki dla mistrza Djolnego- ślą-

ska zdobyli: Bożek 3 i Ramanda 1.

OŚLĘTA ZWTCIĘIAJĄ

WROCŁAW, 18 . VI i (Tel.
krakowskich Orląt goSciii na Dolnym ślą-

sku, gdzie rozegrali dwa spotkania. Pierw-

szego dnia pokonali oni reprezentację

Wrocławia 5:0 (2:0). Bramki zdobył cały

atak. U krakowian wyróżnił się prawy

obrońca, Kaszuba I iewoskrzydłowy Wa-

wrzusiak.

W drugim meczu, który odbył się w

Wałbrzychu, Orłęta krakowskie zremiso-

wały i '•rt^rfcafeffłacfję 'tege> 'mła^i W (64).

Sportowcy wrocławscy legitymują się

też osiągnięęhwni organiaacyjnymi.- Cie-

szy isas duCa popalernoee sportowców

wrocławskich, • któsyeh występy groma-

dzą tysięczne li Urny widisiiw. Wrocławia

nie przeżywają -

przy kćżdym występie

swych pupilów-radości awycięsłw, przy-

krości, porażek. Jesl to dowód zcemen-

towariia społeczeństwa naszego. Ambi-

cją organizatorów życia sportowego mu-

si być hasło wciągnięcia wszystkich oby-

wateli Wrocławia do * powszechnego

udziału w sporcie. Władze Miejskie

zdając sobie sprawę z waanośei sportu

oddały do dyspozycji wszystkie obiekty

sportowe i przyjdą z daleko idącą po-

moc?. Chcielibyśmy widnieć mieszkań-

wł.) — Piłkarze c ° w

Wrocławia, spędzających czas po

Drużyna

rozegrała

w pis-rw-

Walbrzy-

wm

ĄmŚM
^mxiMtfm

<>w:ftvV' «»4<> ilfH

H. < Ir «A-f»

Rynek i ratiuz, Wrocławia.

Gi któri¥.
pod budowę "słiofjfcy

Sportowcy,' to ludzie, których żad-

na siła nie potrafi zniszczyć. Nie zna

ją,- co trud, potrafią przełamać wszel-

kie przeszkody, jeśli chodzi o „ich"

sport. Tak było i we Wrocławiu.

Jeszcze się Wrocław palił, jeszcze

dym i kurz gryzł w oczy, a już zna-

leźli się ludzis, którzy na własną rę-

kę i zupełnie samorzutnie działając

wznosili pierwsze podwaliny pod przy

tzłe żyoie Wrocławia.

Wraz z pierwszą ekipą pionierską i

dalszymi przybywali ludzie, którzy

mieli , organizować życie w Polskim

Wrocławiu. Jak wyglądała ta praca

pierwszych pionierów wrocławskiego,

a zarazem» i całego sportu Dolnoślą-

skiego, postaram się w krótkich sło-

wach nakreślić i scharakteryzować.

Cały ci;ężar pracy spoczywał w

tych historycznych dla . Wrocławia

dniach w rękach ówczesnego nacz.

wydz.' Wojskowego mjr. dypl. Gorgo-

sa, oraz kier, ' referatu Sportowego,

późniejszego Referatu WF i PW por,

Marczyńskiego. Ci dwaj ludzie w nie

zmordowanej codziennej pracy starali

tdwalili.
Slc§sko .

W duiu 19 września odbyło słę

ficjalne otwarcie pierwszego we Wro

cławiu Stadionu sportowego, jakim

był Stadion AZS-u .

Dalszymi klubami, które powstały

na terenie Wrocławia, to: AZS Stra-

ży Uniwersyteckiej,' KKS „Odra", Mi-

lacją kompletnie . zniszczony. - A-

kademicki: Ź.wiąsek Sportowy, . 'któ-

ry zajął się . tym sprzętem, wykapał

ogromne zdolaości organizacyjne i- po

kazał, że mimo' trudności i braku irod

ków, można osiągnąć dobre rezulta-

ty- .'.,.•,.

• Zainteresowaniem" każdego' sportow licyjny Klub. ^portowy, oraz Klub

oa był tzw, „Stadion Olimpijski"! do' zorganizowany przy Z. W . M . KS „Bu

którego skierowaliśmy swoje pierw- rsa ,

Z 'chwilą powstania klubów'życie

sportowe nabrało większego rozma-

chu.

Dzień 26 października 1945 jest

przełomowym dla. piłkarstwa dolno-

śląskiego,
;

gdyż w dniu tym powstały

! pierwsze władze sportowe w dyscypli

po krótkiej na-
Bie

«bardziej popularnej,

przystąpić ,,do- Warto wymienić moim zdaniem dzi

s"ze kroki. Po przybyciu, na miejsce,

ujrzeliśmy straszliwe zniszczenia, tak,

że zdawało się niemożliwością odbudo

wanie do stanu dzisiejszego.

PIERWSZE KROKI

Po kilku dniach mjr, Gorgos i' por,

Marczyński mieli częściowo sporzą

dzony wykaz boisk

radzie postanowiono

„mtAtOVf POLE" (llttNO) —

„ f lO M KR'

(SZCZECIN) 1:1 . /

> "Spotkanie ' piłkarskie mieefiy czesk*^;j^tii-J

łyhą „Kralove Pole'', z Brna, "a . mrjejaco-'

wym . ZZK „Pionier" —
' zakończyło' się

zwycięstwem gości •*> stosunku 3:0 (1:0),

Gospodarze nie. wykorzystali rzutu kar-

nego.

trudach pracy na zalesionym, pięknym

obiekcie Stadionu Olimpijskiego.

WSTĄP I POĆWICZ wszelkimi sposobami i środkami

Obiekty sportowe ni. Wrocławia bę- j uratować i zabezpieczyć ten sprzęt i

dą okresie W. Z . O, terenem wielu te bo.;skaf kt6re mogJy w prZyBZ?ości

imprez spófrtowyfeli mi^dbyń^^tęU '

Łyć dum-ą } chh|bą naszeg0 raias'ta.

i. ogólnokrajowych. Zapraszamy na te grak środk6w lokomooji zmuszał do

impreiy wszystkich tych, którzy P«y-' codziennych pieszych lub rowero-

będą do Wrocławia. | «Yćh spa"cfcYÓV p'o rozległych tiira-

Przygqtowujeiwy dlk zwledasweyeh nach miasta

•*5a«ł>pn,' co^2fięĄinie<s-imprezy .lcfekoiitłety.

mowym sposobem" do • remontu" tych, siaj tych, którzy tworzyli • pierwszy

które były mniej zniszczone. W pierw Podokręg Piłki Nożnej . na terenia

szych dniach czerwca por. Marczyń1 . Dolnego Śląska. Prezesem wybrany

ski przystąpił do naprawy boiska AZS został jednogłośnie Bronisław Drobut,

oraz Małego Stadionu Olimpijskiego, V.- prezesem por. Marczyński, II

Już w drugiej połowie czerwca bo-' V.-prezesem ppor. Berutowicz, III

isko AZS-u, dzięki wydatnej porno-, V. -prezesem por. Stolarski., Do Ża-

cy ówczesnego dyr. Resortu Technicz rządu • weszli: Rogowski, Maliński,

nego, a obecnie dyrektora wrocław- , Wójcik, Wymysło, Kowalski, Wolski,

skiej dyrekcji odbudowy, inż, Rybie- Skraba, red, Ostrowski, Ta grupa lu-

kiego oddano do użytku. Dużą porno- dzi stała się dla sportu Dolnośląskie-

cą służyli nam w odbudowie inż, go podwaliną dla dalszego Tozwoju

sportu na Ziemiach Odzyskanych.Przyborowski S., inż. Gamski K. ,

Dokoła tych dwóch filarów sportu

wrocławskiego i dolnośląskiego mjr.

Gorgosa i por, Marczyńskiego zaozę-

,- .

-- ti», \.a.iv AWie spur-

e ...ominęło tilze ? A ^oftl wa

ządzeń. sportowych w tf^ mse
^

upaytoy cy 1^3⁄4} t

lo ,się, koncanij^.yvafi całe -źyclfe spof'

Zniszczenie

przepięknych «rządzeń

hal, .boisk, basenów, przysłani wio- j

slarsKich. Pozostałe resztki przeboga-i wraz. ż'ą swo/ńii . rodzinami. Referat

tego sprzętu Dy.iy w opłakanym sta- Sportowy rozpoczął, rejesti;ację działa! Drużblaka. '"Człowiek 'ten dokazywał

nie, Sprzęt wioślarski został, przez czy sportowych! .wśród ktprych, jako! poprostu cudów W ujmowania ludzi i

Przygotowane są kadry sędziów, którzy j Niemców na kilka dni przed kapttu- . pierwszy znalazł się Vioe-prezyd.entzachęcaniu do tworzenia grtintjTdla

Miasta Tadeusz Drobut, znauy Iwo w- j sportu lekkoatletycznego. Toteż, za-

Z radością będziemy widzieli' jiik naj-

lfezniejiiy ' ndział zwiedzających Wysta-

'y .. P .róbsith. sprpw(ności fizycznych.

DZIEŁO ENTUZJASTY

-Krolowa Sportu lekkoatletyka, mia-

ła gorącego "protektora w oso*

b W- fhąn^g?
- towcow .wybitap^o. - pedagoga, wycho-

mjawc^- or«z .doskonałego instruktora,

znaneeo .. sportowca, Włodzimierza

TENISOWE MISTRZOSTWA

W dalszym ciągu międzynarodowych,

tenisowych riiutrzostw Szwajcarii do

półfinału gry pojedynczej "

pań zakwa-

lifikowały sip: Bossi (Włochy) po uwy-

eięstwic nad Rihbany (USA).6:3, 6:1;

Weiss (Argentyna), zwyciężając Fran-

cuzkę Wciwcrs 6'A, 6:2t oraz Scofield

(USA)' po zwycięstwie nad Juckcr (Fr.)

6:3, 6:1.

W Ill-cj rundzie gry pojedynczej pa-

nów Drobny pokonał Thomasa (Fr.)

9:7, 6:2, a Nuth l(Indic) wygrał z Bous-

sus'em (Francja) 6:3, 6:3.

KOLARSKI REKORD ŚWIATA
' J NA 1,000 M

Anglik Harris, kolarski mistrz świa-

ta amatorów w sprintach, ustanowił,

na zawodach w Manchester nowy re-

kord 'świata w sprincie na
_ dystansie

1.000 m. Harris osiągnął doskonały

czas 1. -16,4 min. — lepszy o 0,4 sek,

od dotychczasowego rekordu, należą-

cego do Australijczyka Gray'a,

ORAZ PIŁKARSKI JUNIORÓW
w

^uj^.bm,; wzpoczfll się w Czapjln-
ku pod. Szcioclnem obóz piłkarski dla ju.
niorów szczocińskiego OZPN,

ski działacz ZRSS. Człowiek ten da! i wody, jpkie się odbyły na bieżni

nam nieocenione rady i wskazówki, ! AZS-u w dniu 16 września 45 roku

oraz reainą. pomoc w. organizowaniu przyniosły szereg doskonałych wyni-

życia sportowego" i w' odbudowie zni- ków, W dniu 23 września odbyły się

szczeń objektów sporowych. Duże za- zawody o puchar Wydawnictwa „Pio

7; „ T, . , „ , ,

w

organizowaniu sportu posia- nicr", który zdobyty został przez do-
Zte- stwa m. i . wygrana w Hali. Ludowej ssych

1
trenerów. Z zawodników zaawan- dai, . t cr,r,t,n Ai. , , . ,. , 'i, j 7JC j ATC

, . . . ,

^

, , . . . pają, j, ikraba, długoletni '.działacz skonała sekcie IKS-u przed AZS-ero,
miach Odzyskanych i w ich r?e. 11 :D Z obecnym drużynowym mistrzem sowanych przed wojną czołowe kluby £RSS wc . Lwowie który zorganizo f KKS Od-a" MKS N

Wrocławia i to mistr, drużynowy Zwią- wa} pierwszc
^^

TelkoTtletycz-'

zkowy Samorządowy I. K. S.
_

Wroc- ne we Wrocławiu. Kapitan Mądiarz,

0 boksie, który powstał na zgliszczach
Piąćcionlwe we Wrocławia dochowało się już narybku

O trzech latach pracy

czy wis tej ' stolicy ' Wrocławiu, należało- Polski Ł. K. S .- em,

by jak i we wszystkich^ innych dziedzi- Riwnole&le do pionier8fcifij pr,cy

nach naszego życia podsumować rezuł- pierwszej 8ekcJi bokserakiej na Zie.

taty osiągnięte również i na terenie ruUch Odzyskanych (IKS), postępowa-

sportowym. Gdy za kilka tygodm (22.8 . ja pFaca organizacyjna ; propagandowa.

ław ma w swych szeregach na 180 chłop . pierww y „wyszedr. na od
^^

a przede wszystkim

T ^ re
r

iant
;;.

lw °"f ch
mc i montująC pierwszą przystań Wio

„Czarnych - Miszczuka (m.strz Ukni- śiarsUą przy wapółudziaIe ob wicka

Polska (jun.) - Czechosłowacja (jun.) Am<łr
^ ^ ^

ny 1940)s zaś wicemistrz drużynowy Doskocza i Żółtowskiego
ł - L-... , 11-, nifli 4

. r-n' «a .. .. i-t .. . . 7HITS TI „T.. 1..' 1
_ , ."I

_

^

ZRKS „Pafawag", - zawodnika i. G. Ślę.
ska — Sztolca. •

Przyszłość więc boksu i przyszłe jego

sukcesy (a przyjdę one niewątpliwie)

maję realną podstaw?' i przyczynę w

nae śamyob i w naszym zbiorowym wy-

otworzę Się dla pig^arzy m osaers ne Zgromadzenie Wroclawfikie(5<) 0krę-

wrote reprezentacyjnej Hali Ludowej i gewego Zwl,zku Bokser6kicgo w pa4.

w zawodach i turniejach krajowych i daierniku r ly46) miał jlJŻ jako (io.

międzynarodowych, pokażemy Polsce i dotychMagoW7 komifiar, PZB 7 k|uh(-)W

sportowej opinii europejskiej nasz .lo- (IKg) Zryv) ltlirza> Odra i

tyclićzasowy dorobek, będziemy mogli Gwiazd!,5 ,óraz G.irnik z Wałacha)

stwierdzić, że rozpoczęliśmy od punktu

zerowego, że gdy' objęliśmy Wrocław z

piczętkiein maja 1945 r., to w sporcie Minęły tymczascm 2 lata i upłynęły Ziem i lej Wystawy ustawiony na pln-

również były tu tylko ruiny i zgHw-
2 I)e,ue kadencje Władz Wr. O .Z .B., «» przód Ilalą Ludową; olbrzymie i

cza, pozostałe po wspaniałych podobno klul,ów Jegt w ,R i <;liwiIi w Związku 33 wygięte łuki, zgiętych aż . do -ziemi w

urządzeniach, których nikt z nas „pio-
nawaI kandydatów!) grupujęeyuh zbiorowym wysiłku i iizuojonycli prac?

nierów" jednak w stanie pierwotnym
około 1500

zgłoszonydl i potwierdzo- ludzkich grzbietów i strzelista iglica,

tutaj nic oglądał.
n yclł zawodników, w tym sam 'IKS — symbol upartych dgżeń kresowej społe-

Tak, były i zasraliśmy tu ruiny i Wroeław ponad 180 zawodników. Kia- eznośei i jej woli ostatecanego Zwycrę-

zdiszcza, dosłownie i przenośnie.
88 «^' Okręgu Jiczy 6 klubów, których »twa, które musi być utrwalone.

Niezależnie jednak od wszelkich V»»i«>m nie odbiega duisiaj zupełnie

trudnobci już maj r, 1945 był świad- od dohreB ° P« 7 ' iomu ogÓlnokr*jowego.
kiem powstania nowego Życia aportowe-

0slfttnie
indywidualne mistwoslwa Fol-

go w polskim Wrocławiu i najstarsze
efci w Warszawie wykaz.ły jasno, że

I. K. Wrocław i Milicyjny klub .

^^ ^^

.
_

^

nu młodz eżowego, kroczy 8*ybk„ „, małżeństwu, wybitnie sportowemu Zo

skJość. Tak.
_ Przyszłość. Bo Okręg

1 ^

wyrówna Il| » Adamowi Launerom, którzy oj

nas, i sekcje bokserskie nie na nszwi- "MoW wojenno i-ównici M Pierwszych chwil sw^n -i-

przebrzmiałych i. zawodnikach

Do pierwszych pionierów sportu

wrocławskiego należy red. St, Ostrów

ski, działacz Grodzieńskiego Klubu

Sportowego „Cresovia", który był

współorganizatorem pierwszych zawo

dów we Wrocławiu. Dalszymi pionie

siłku, CO najMej"oddaj77ymbÓrtych ''^i . mo r a wskiego to: mgr.

J. Jirdt, działacz „Pogoni" lwow-

skiej, J, Wymysło, popularny „Józek"

bramkarz „Legii" krakowskiej, organ!

zator i zarazem kierownik pierwszej

drużyny piłkarskiej na terenie Dolne-

go Śląska IKS -u .

W jednym szeregu z pierwszymi

kroczą: ob. M . Maliński, pierwszy są

dzia piłkarski, L. Wolski, organiza-

Sport polski oparty dzisiaj tW tor Kolejowego Klubu Sportowego

Bzerszych musach .młodzieży pod 1'ncho- i>°dra'\ Kędzia,' Kantor i Kaufman z

wym i, ideowym kierownictwem G. U. "AZS-u, Majzel i Pawłowski Z KKS

K.I 1
'., K. C . Z. Z . w sektorze miejskim «Odra", Cybulski z IKS-u. Osobne

Sportowy (obecnie „Gwardia") rozpo-

częły swój żywot i przeprowadziły

pierwsze rozgrywki na zrujnowanych i

zoranych bombami stadionach (piłka

nożna, i lekkoatletyka).

PIERWSZE KROKI

Boks rozpoczął duiiiłalność nieco póź-

niej pod jesień 1945 r., dzięki inicjały- mierczak, »p,. Michalak i inni często

wic niestrudzonego 'orgunizatior» spór- pód okiom „samego" Sztunia formowa-

tu wrocławskiego w tym czasie, właś- li na pięściarzy dobrych i bgdźmy i<u-

ciwcgo założyciela IKS-u mjra Gorgona, wet nieco zarozumiali naprawdę duże-

Znaleźli 'się nagle ludzie i' znalazły się go formatu,

środki. ' Poczjtck" r, 1946 przyniósł

«kuch

importowanych, ale wyłącznie na 16

e.zy 18-to IcinirJi młodzikach, których

nasi doświadczeni trenerzy i instrukto-

rzy, i jak: Hoirianow, Ilołowacit, KaiS-

otlcinku

W c g o i bodaj, że najryclilcj u nas

»a — Ziemiach Odzyskanych.

wojenno również na P^rwszych chwil Swego przyjazdu.'do

portu w y c z y n o. Wrocławia oddali nieocenione' wprost

usługi' dla budowy i rozWoiu życia

sportowego na Ziemiach Zachodnich,

JEST KLUB

W dniu ló-go czerwca 1945 roku

odbyło się organizacyjne zebranie

pierwszo na terenie miasta klubu

CZICHOIłOWACJA - SZWECJA

W TKNIIIK

pierwsze mecze "bokserskie w „Teatrze

Popularnych" („Batory", „W ifełit",

„Warta") i pierwsze porażki, po k»i"

rych +- jakże szybko, bo juź w if.vi»

tego roku przyBiły aukccoy i zwyd?

WŁASNY DOROBEK

Wszyscy'' nami 1
SzymimoVjlcsic, Easki,

Wnlu^ivi*, Popo'weey
' i . KnNsic — te

t^.vftlw^rwvskowie naszych
ł klubów (w

««jfc&iiflfm" 13⁄45)iw

Zwiiizok Tenisowy CSR podał do wla-

domoicl, 1« (talowa spotkanie tonióowo

o 'puchar Davisa w ałrade ouropojskioj ^tał ' V,-prezydent' Drobut J,

miijdzy CzeęhoBłowacJą i Szwocją rczo- powstnni,- , pierwszego klubu

sportowego, kióty' powstał na^ercnie

tym miejscu

pragnę podziękować pierwszym lekko

atletom na terenie miasta Wrocławia,

W. Drużbiako-

wi, Nowakowi, Kierzkowskicmu, Za-

lewskiemu, Pacholczykowi, Gawliko-

wi, Zasadzeniowi oraz Kantorowi i

Majzlowi,

W SĄSIEDZTWIE *

W tym' okresie dużą żywotność o-

kazał Klub' Sportowy ze Strzelina,

którego organizatorem był znany

działacz piłki nożnej, popularny i

przez nas wszystkich ceniony Marjan

Wójcik. Osobne słowa uznania należą

się ówczesnemu burmistrzowi Miasta

Strzelinar kpt. Flankowi, który wyka-

zał ogromne zrozumienie dla idei

sportu i dla kultury fizycznej, W tym

okresie sport we Wrocławiu zaczął

wkraczać na drogę stabilizacji, pobu-

dzając inne ośrodki na terenie Dol-

nego Śląska do aktywniejszej prący,

W dniu 6 listopada 1945 rok"u>od-

było się w Zarządzie Miejskim zebra-

ni© organizacyjne Miejskiego Komite-

tu WF i PW, na czele którego stanął

V--prezydent Miasta, ob, T. Drobut,

sekretarz por. Marczyński. Zebranie

wyraziło podziękowanie' mjr. , dypl,

Gorgosowi oraz por. Marczyńskiemu

za dotychczasowe wysiłki w kierunku

rozwoju sportu,

Od tego ;czasu wicie zmieniło się

w naszym sporcie na terenie Wrocła-

wia. Sport nasz wyszedł już, z okresu

tymczasowoici i okresu . organizacyj-

sportowego, którego przewodniczą-' •jednym .z . p^odują.

eyni został ' V,-prezydent' lwi,..* r ! cy
-

na terenl ° Śląska, a nt

grano zostaną w Pradze w dniach 27 —

2? bm.

T«rmln t«o jjo»t«ł jut potwierdzony

przoz Szwecją,

MI«;dzyniirodowo ml»trzosiw« Czecho-

słowacji tenisie ' lozppcznĄ sIą 2<S bm.

Zarządu Miejskiej stał się pmłó-

mowym w iyclu sporlowym Aasaeg0

miasta Khw pr*yjął nazWę (Plerw„

sjcjjo..Klubu Sportowego" . Wrocław

wet w pewnych dyscyplinach na te-

renie całego kraju,

Per, Aleksander Marczyński

(Na podstawie kroniki ora» na

podstawie miejscowej J ogólno-

polskiej prasy sportowej z o-

kresu od maja do końca 1945 r.)
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$L§SŚ 2E BEgfgff

nek i-fizjognomia jego zmienia się co1 ^"S""»"- - - • wspomagają go iaK mogą, gay m\

chwilę. Ze wszystkich dotychezaw wai;}a d(?tka< K!abiński odstąpj{
wych 35 biegów, Tour «» France ^^

& jam naprawia, jeg0.

Paryż, w Upcu

WYŚCIG „Tour de France" 1948; w „ fiJłBcjł 0^lnej. j,<0 współto-

Stoi pod znakiem mespodz.a- :
z ekipy ffli?dz)>rarodowei

jak mogą, gdy mu !la

i{ mu

, . . . , . —w, „ .„
- Lani

1948 jest najróinorodniejszy . zada)e ^^ ^^

knkadziesiąl sekund,

kłam wszelkśm prognostykom. Tour & Klabińsld w;e]e minut. Dzięki jcd-

de France stoi leż w tym roku P°<*jnak temu pOŚWięCeniu naszego roda-

znakiem zimna i deszczu. Jest Upiec, .

^

Lanlbrechl ma ćwietną pozycję i

moi drodzy, a ja w słonecznej Francji:
^

picJwS2eJ,0 Bobeta dzieli go lylko

chodzę w swetrze i jesioncel sekuwą.

Już pierwsze etapy sprawiły, że
1

(KORESPONDENCJA WŁASNA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO")

Pierwsze etapy nie były sprzyjają-

i Fach- j ce Be 'f= om 'J e dnak ich ofensywa pire-

druźyna

wycofać musieli się tacy „pewniacy

jak Caput, Ideć, Danquiliaume i Fach .1 ^ ' 1 J 1 nejska i dwa wygrane elapy Impan
leitner i rcprezentacyma i sa (22 lal) każą się liczyć z nimi. Na-

Francji, selekcjonowana poprostu po ,

^ ^

gJaba WJo.

aptekarski,, zmniejszyła 10 Icl k d
^

AJ

wodników do 6, jak poważnie zmmej

sza to szans? ekipy narodowej Fran-

cji — sie trzeba podkreślać.

WYPADEK MARCEL AK A

Śliskie od deszczu drogi sprawiły,

Słynny Glno Bartali wygrał dwa eta-

py i zagraża czołówce, w Pirenejach

razem z Robic'iem pokazał swój lwi

pazur
— obaj w górach czują się jak

u siebie w domu — jednak nikt go

że po 11 etapach na 120 zawodników • nie wspiera. W drużynie włoskiej też

jacy stanęli na mecie, 42 już odpadło, | brak zgrania, też są animozje i lei

w tym -wicie wypadków ciężkiego po- nie ma uzgodnionej taktyki,

ranienia. Marcelak, mistrz szosowy

Francji, na rok 1948 wycofał się na 9

etapie. Nie jest on przyzwyczajony

dp biegu wieloetapowego, jeździł do-

tychczas na ..trzy etapy najwyżej. W

Pirenejach miał ciężki wypadek, stra-

cił przytomność, na kilka minut, wy
2

lądowawszy na barierze na górsk:m

wirażu. Nazajutrz aa szezęici© w Pu-

Jurie był odpoczynek, więc rany Mar

Jechał je- ponad 40.000 ciekawskich, którzy

I WSPINANKA

' Jakim przeżyciem dla Francji jest

ttn bieg kolarski, niech świa-dczą

dwa przykłady. Najtrudniejszymi frag

meatatni trasy przez Pireneje były

przełęcze Aubisque i Pourmalet (2.411

m. n . p. m .). Na tych górskich pustko

wiach, odalonych o grube kilometry

od większych osiedli, zgromadziło się

celaka podgoiiy się nieco,

dnak dalej bez serca i na etapie Pu-

lura — Montpelier zdyskwalifikowa-

no go, przyjechał bowiem po czasie.

KLABIŃSKI TRZYMA SIĘ

Tak więc • w bisgu" pozostał tylko

już jeden Polak, "Edward Kiabiński,

z drużyny cudzoziemców z Francji,

Jedzie "on 'dość regularnie i mimo

kilku nawalonych kich, w klasyfikacji

ogólnej ma""'31 miejsce. Nie jest to lo

kata zła, zważywszy, że Kiabiński

wyprzedza takich pewniaków i asów,

jak Lazarides, De Gribaldy .i innych

Belgów, Włochów, Holendrów, Fran-

cuzów i Lukseirburczyków. Jak po-

wiedział Kiabiński na starcie nasze-

mu korespondentowi:

— Żeby tylko w pierwszych eta-

pach nie odpaść i jakoś się rozkręcić,

to o resztą festem spokojny. Oczywi-

ście pod warunkiem, że nie będzie

mnie pech prześladował.

Miejmy więc nadzieję, że Kiabiński,

który jadzie w kolorach polskich,

nie .przyniesie nam ujmy.

W klasyfikacji ogólnej prowadzi

beniaminek narodowej drużyny Fran-

cji Bobet, który dopiero w tym roku

zdobył ostrogi reprezentacji państwo-
' kając na wynik me<.-2'j, Teraiz wiele ga-

wej, Jedzie ambitnie i równo —

co
zp t omówiło spotkanie Ceffdena w kg-

jest chyba rękojmią sukcesu. Niestety (Oie strony sportowej petkero. Turniej

w tych resztkach, co pozostały ze l&msowy, gdzie Ural i tfdaiał finaliści

świetnej' 1 drużyny Francji (po ubyciu Wi.rribled<oinu, nie wzbudzi! wielkiego

Caputa, Idee, "Fachjeitnera i Baną-ai!- ! *ai-morcs,owamia. Niespodzianką wyao-

• laume), nie ma z^ody i stara asy nie ' '^i próby było zwycięstw-o Uenianla

chcą "

pomagać młodemu Bobetowi. ,,a ' c ' Falkenbiirgieiii, nie brak bvhj i jn-

Każdy więc jedzie na wiosną rękę, ku n >' elt niespodzianek gruhega " kalibru—

rozpaczy dyrektora eit-py "b, .mistrza we«y*dco to jednak jest. na«ym w po-

Archambaucl; który ostatnie włosy równaniu z „Tour dc France".

chcieli widzieć Robica i Bartalego,

bowiem ich pojedynek górski zapo-

wiadał się pasjonująco już od dawna.

Tłum był tak podniecony, że mocno

przeszkadza! zawodnikom. Obaj leade

r?y stracili tam wiele cennego czasu,

bo musieli krzykiem i gestami toro-

wać sobie drogę. Drugi obrazek jest

z Paryża. Wracając wieczorem me-

trem do domu o szóstej, kupuję gaze-

tę i z • przyzwyczajenia pytam, czy

są już w niej rezultaty z owego dnia,

B.eg kończy się około czwartej po-

południu, a już o szóstej są specjalne

szczegółowe wydania, rozchwytywa-

ne przez kibiców. Stary sprzedawca

gazet odpowiedział mi z oburzeniem:

— Parnie, przecież dziś je»l odpoczy-

nek.; — Powiedział to z takim oburzę-

iniein,, jaikbym^ ni£ ^if .ijziaj! rzeczy

hardziej podstawowych.

ZAPOMNIANY CERDAN

„Tour de France" zepchnę! w cień

wszelkie iwie iiiiipr&r.y sportowe. Mecz

iiliubiomeigo Ce-rdana z Delaonoat prze-

mimgł prawie boz .wha. W normalnych

raasarh sportowa Francja drżałaby z

niecieiriłlnwości przed głośnikami, cm-

Di>,l,nnnoitVun («a punkty w aiijgu 15

rund) córa® wiffew-y «rowia znak zaipy-

Lajua nad preitfiwjiwni «yinipatycznego

sltijdingil Cerilana do tytułu gwintowe-

go, lub choćby do społJtHniu z Toiny

C-Z.T1 eski m,

MARCEL STARZEJE SIĘ

Cordan .?io Manzi-jc, 33 lat są

jaiż pownżn? praemkodę. łnn» rae^w, że

Aroerykmraie stele pocJimwinji; go możli-

wości walki z kimś „kto się li-wy", p<w].

snwaję 1)111 Wflięż dmigorssfdnych Rnivdi-

Iców sny iunyclr, nie daj^c mn ani Gmiz-

7.iamo, ami Zali-^uopo. Ord;in się sia-

raoj« i corifcz tiJiril/.iej rowmnic, żk po.

winieni się wycofać. Może lo zrobić lyiti

spokojniej, i« forsa jakij /.bił, stanowi

jedna % pierwszych fortun Firan.oji.

"'•S rjuuij^c »lo Delaiunoiit nie i]i.ońna /jg-
iJOnMiicć o jego, poiełdamym wijłniiwdzac

w wiHipliwość, zw)'c.ię«twie nad Cerda-

ticjn na wiosng, letz Irzeba paauiptać,
że Holender \'am D»rn«i posiał DcJan-

noiił1!! dwiikroilmio na deski, £e Dam-

lliiiallc wygrał też z nim wysoko na

©Km-
no wić I)o«liorę

pijekiif.i i powaómą pirai«S7,kodę dla za-

woidników imy-ch narodowości. Osuil-

ni:> niedwchi lirzctonala nas, że nie ;i:y

liliśiny

Piłka ri'0-żiui śpi. Piłkarze odbywaj.;

swe loiiii/ićc wypoczynkowe po Hisa^a-

.riii, Sawecji, Grecji, Algorzc i Południo

wej AiiK-ry»'-- Jewzc daio cza^u '«P>y-

nie, wody w Srjkwiiiii.ie, a farthy na «HJ-

tywach, nim lS Pt,rt wpłynie * po-

wrolem na pierwsze sapaky pism.
Andrzej Chciiik

Salta powietrzne
r czasie motocyklowych mistrzostw
RADOM, 18,VII (Tel. wj.) Stadion Bron!

w Radomiu" nia zaroił Jak należało priy-
pu»icja4 tłumami ludźmi no. wciorajsiych
III motocyklowych mistrzostwach Polski.

Trzy z dziewięciu klubów, któro woszty
do ligi « mianowicie; OMTUR .Okecle

(Jako organizator miitrzoitw), KM Tram-

wajarz r tadil orar KM Ostrów Wlkp.
słanłfiy na starcie zo swym! najlepszymi
zawodnikami.

W dziewięciu spolkanlach, w których
kaidy t zawodników startowa) pierwsze
miejsca osiągnęli Wielkopolanie z Ostro-

wa, zdobywając na ? spotkań 8 plerw-
izych miajsc. Najlepszy czas dnia 1:50

osiągną! Kołeczek z Łodzi. Ten sam czas

osiągną) Re.lek z Oslrowa. poza tym Ma.,
ciejewtkl Stanisław, Kępiński' 1:50.1- 1

Priobicg wyicigu b. emocjonai.ący 23⁄4
wzglądu na kilko wyp*dkćw, S-^Sre na

szczęście nie zalcończyfy się Iraglarsie.
Prawdziwego pacha mieli rnotocykllici *

Łodzi, a szczególnie ambitny Tadeusz. Ko-

tociek, który kilka razy wyskoczył z v,i-

rażu i wykortuj^c salta w powietrzu wy.,

chodził z kaidego wypadku bei. srwant.u .

Ogólna punktacja przedstawia «V na-

stępująco: Ostfów Wlkp. —• 25 pkl. , Okq-
cie W-wa 15 pkt. I Łódzki Tramwajari
9 pkt.
- Szczególną klasę pokazali mJodrl ra-

wodnicy z Klubu Motocyklowego z Ostra-

wa Wlkp. (Praybysłewłlcijj

Wnika e tron po
zahacza o ringi angielskie

(Korespondencja wian na Przeglądu Sportowego)

Londyn, w lipcu.

IOS Louisa, wymierzony celnie w

~J szczękę Wulcotta w 11 rundzie

ich ostatniej walki, zadecydował rm pół
-purtkty i że c-i obaj nie stamowi^ ekstra- .raku o supremacji I^oaiiisa w lioksi-e świa-

kilańy świutowej. Dla C.eirdruiia wycofa-

nie się z uzymui^go uprawiania boksu

joe< wyjśoion logi('7;nyni z sytuacji, ba

nswvet biorąc 1KI.S2. akramaiy sęil pod u-

wagę
— nakazem chwili.

Jeżeli chodzi o (HfcŁpf lftkkoatlelyczn. - j

Francji, to „l'rzc(^lq(l Sportowy" dar^-no

już przewidywał, że Hnnscnnc, Pujai?.oii,

Ajnfon, Liwiiis, Venmicr i Damrtic sta-

lowym. Ale Lotiiij, bezpośrednio po

walce, podał do wiankwuoi-ci, że było i<>

jego ostatnie spotkanie bokserskie. tJsu-

wa się, jeśli man>y brać poważnie jego

oświadczenie, z ringu w peini wartości

i w pełni sławy. Nie wielu bokserów tej

klasy potrafiło tego dokazać.

Kto odziedziczy tron mistrzowski

Louisa?

Motory pracują w Grificacłi
rozwija swoją

R.K.S. „Świt" w CryficncI) zorgani-

zował pierww.ę na Pomorzu Zach. sek-

cję iiioitjcyklowę. Sekcja R. K . S . „Świt"

liczy 28 c/.łonków. Na otwarcie scaonu

Kierownictwo Sekcji zorganizowało

Raid do Morza na trasie: Gryfice, Trze

biatow, Nici-liorze, Przjliioro^ko Gry-

fice. Cala trasa wynosiła 67 krti. Nu

ogólną liczbę «lartujęeych 28 maszyn

raid ukończyło 25, "W kategorii do 130

ceni pierwsze miejsce zają! Lorycli

(Triumf) 140 pkt. karnych. W knl. po-

nad 35Q CCIII, pierwsze miejsce Panienek

(D. K . W .) bez karnych. W kat. ponad

550 ctin." Linkowski (B, M. W .) 9 pkt.

kar.

Z kolei sekcja zorganizowula raid do

Szczecina (196 km).

W kntegorji do 250 trzech startują-

cych kpt, Ludwikiewicz na Standarcic,

Borys na B. M. W,' i Karpiej na D, K.

W. przebyli trasę bez punktów karnych

W kategorii powyżej 2S0 ccm pierwsze

miejsce zaj?ł Boroń A. na D. K. W, bez

punktów kurnych.

Dla trzech .'zawodników w kategorii

UCZESTNICY OBOZU

W DZIEKANCE NA RINGU

POZNAŃ (tel, wt) — W dniu

22 lipca w ramach Święta Odrodze-

nia odbędzie się w Poznaniu kilka

ciekawych walk bokserskich z udzia-

łem uczestników obozu Olimpijskiego

do 25(1 ccni komisja sędziowska posta-

nowiła rozf-trzygniji raid próbę spraw-

ności ii a najbliższych zh wodach moto-

cyklowych.

•yyr

W'NIEDZIELĘ, na kortach RKS-u

grany został mecz tenisowy
rozgrywetc

To jest pytanie, na które nie mogę

znaleić odpowiedzi najbardziej ^zorien-

towani".

Nazwiska pretendentów sypią 6ię jak

Millsj którego zmasakrował w ub. roka

daleko od Lesmevicha gorszy
— Bitka,

wyleczył się już z wszelkich urazów psy-

chicznych, Wierzy w swoj? gwiazdę,

•/, rogu obfitości, Najczęściej powtarza wierzy nawet (jakoby) w zwycięstwo,

się: Walcotta, Ezzarda Cliarlesa, Baksie- j Przygotowuje się od downa do tej cięż-

go, MaxiaiiH, WoodcocJka i... Ous Les-1 kicj walki.

nfvitcha.

To zostawienie pretendentów do tytu-

łu mówi wicie. Mówi o beznadziejnej

sy tuucji, jaka została po odejściu Loui-

sa, Charles, czarny pięściarz amerykań-

ski oraz
" Leinieviteh są boksermi wagi

półciężkiej, Walcott jest na progu sta-

rości bokserskiej, Maxim nie przedsta-

wia żadnej klasy, pokonany był prze-

cież kiedyś nawet przez Woodcocka, a

Lesnlevitch ina dwadzieśeia cztery dni

przed sobą do przygotowania się do

spotkania. Waży obecnie trochę ła du-

żo. Będzie musiał strenować około 3 kg.

Ma już za sobę około 40 przewalcz.o-

nych rund sparringowych. Pozostaje mu

jeszcze „do odwalenia" 60 starć.

Joe Vella przeznacza na to dwanaście

dni — pozostałe dwanaście poświęcone

będzie biegom, w których Gus powinien

Woodcock?... sami wiemy jak słabvm pokryć przestrzeń około 160 km. A więc:

jest pięściarzem. 5 rund dziennie i ok, 14 km dziennie

Sama miernota. Nie będzie już i to, biegu. Na 26 bm. będzie „ready*).

chyba przez długi czas, ciężkiego na kia

eę czarnego Joe.

Kto ma nujwiększe szanse spośród

kandydutów? Trudno powiedzieć. Wie-

lu wierzy w mistrza półciężkiej — Gusa.

SZTAB W KOMPLECIE

Przybył właśnie do Anglii dla stoeze-

Lesnievitch ma za sob$ kilka wspa-

niałych walk. Pokonał w citj.gu ostat-

nich trzech lat dwukrotnie „zabijakę"

Mauricllo, dwukrotnie słynnego z rzad<

kiego rekordu 41 zadanych, pod rz<}d

k. o. ~ Billy FoXa oraz Bettine, że wy-

mienię najbardziej wartościowych.

nia walki z Anglikiem Millsem. Przy-

był w otoczeniu sztabu trenerów, spar-

ring-partnerów, doradców itp. , oraz w

towarzystwie stjrsnego Solomonsu, an
-

gielskiego organizatora najpoważniej-

si, pomiędzy I6dzką „Wimą" a miejsco-i szXCh imprez • bokserskich, który wracałje lo pytanie niechętnie,

wym' „Radbmiakiem" r'wynlil;em 13:i 1 '

Meczu właściwie nie dokończono z

roze-

cyklu
drużynowo mislrzotfwo Pol-;

KANDYDACI DO TRONU

W trakeie rozmowy zadaję pytanie na

temat kursujących od kilku dni pogło-

sek na teuiat ubiegania sip Gusa o 1 w

tul mistrza wszechwag. Ve!?=-

po-

wodu ulewnego deszczu. Przy «tania 11:4

spotkanie przerwano dzieląc pozostała
punkty.

W sobotę 1 niedzielą rozegrano w

Radomiu lurniej piłkarski o puchar ofia-

rowany pizsz Zarząd RKS-u. W turnieju
wzięły udział czlory drużyny A-klasowe

amerysan-do kraju po konferencjach

skimi managerami.

Nie jest zbylniii sztuk; sprowokować

dziennikarzowi pogawędkę z człowie-

kiem, który na pra=ie cupiera swoje do-

chorly, „ Reklama jest "dźwignię lian.
; dlii" — ta maksyma obowiązuje W za-

,,Czarni", „Broń"
„Proch" z Pionek,
dy z każdym", Mecze

po 30 minut.

Na pierwszym miejscu wylądowała osta

tecinla drułyna „Czarnych" wyprzedzając J sie „ godzinę drogi od Londynu. Tu od-

„Broń" lepszym slosunklem bramek. Dal-

sze miejsca zajęli „proch' i RKS, który

i RKS z Radomia oraz j WOr3owym boksie w <ałej pełni.

Gr3n0 tnwaly^dwa' raz' ! Solonlons wrM 1
-

W j Joe Vcllu znajdowali się w Brighton

miejscowości nadmorskiej, znajdującej

j&i)

rwie ze swej łys
:

ny. Opinia sporto- Nawet misfrzostwa lekkoatle,tyc&w; I Kargiera, Brzóski, Steca, Kruży Szy-
1 t t • ItVarn#.vr n« Ifl^O :- ! '

wa odczuwa ten brak zespołowóści, I'raincji na rok 194-8, grlwc oisiągnięto

jako niemal klęskę narodową i z mro wyniki — tninęly bra TMha. For-

zem w sercu obserwuje -n^zjodą wspa
nlw ' Tllir '

tkipy olinąMjisJdcj do Lrnwly-

oialych resztek reprezentacji Francji, ,, lU
— wabridz-a komentam s?,«sii«,!<towier

' W ogólnej klasyfikacji drużynowej W w wielkim dzionnikit „Sports",

prowadzą cudzoziemcy z Francji
^

k:jt'iku nieivipadającej w oko strony.

(Lambrecht, Sciardis, Brambiila, Kia- [ J ®k i^ 1 «.To-ur" — to wszystko inne

hińslci), 'i Lambrecht przez długi czas

był posiadaczem „maillot jaune", czyli ' P°ni<«vaż my moiej pnsjomujemy się

żółtej koszulki, którą ma prawo nosić ino^cmy sobie spofcojnic rai-

leader wyścigu, Lambrecht jedzie róvr- i "a kwe gałęz,ie sportu, —

no, wygrał dwa etapy i jest drugim , Niiesina«ane zwycięstwo nad Belgiem

mury i innych.

Karjjier, Brzóska i Sec przewidziani

są do reprczenacji juniorów polskich

w zawodach z CSR, jakie odbędą się

w dniu 22 sierpnia we Wrocławiu.

ŚLUB OLIMPIJCZYKA

GDYNIA (tel. wł.) — W koście-

le parafialnym w Hunwi odbył blę w nic

dzielę, po południu ślub miistr»u Polski

w boksie Aleksego Antkiewicza z p. Li-

dię Casubównij.

występował w rezerwowym skiadzla I nie

wygra) żadnego spotkania.
W czasie ostatniego meczu „Czarni" —,

RKS klóry decydował o ostatecznym wv-
'

niku turnieju, drużyna RKS-u jak kris?') i

pogłoski „podłożyła" się „Czarnym" fme- j
grywając 0:5. Dzięki lomir wynikowi , C.-sr- j
nł" uzyskali lepszy stosunek toiaitvek l

zdobyli puchar.
Domniemany postępek piłkarzy RKS-u

wywołał w Radomiu ogólno oburzenie.

Rozegrany W niedzielę towarzyski
mecz piłkarski pomiędzy „Granalem" ze

Skarżyska a „Radomiakiem" zakończył się
niespodziewanym zwycięstwem „Granatu"
w stosunku <:2 [2;1J.

„Radomiak" wystawi! do powyższego

spotkarila z 5-ma graczami pierwszej dru-

żyny 1 mecz pizegrał pomimo dutej prze-

wagi w drugiej p'olowla,
„Granal"" po odmłodzeniu składu przed-

bętlg "się przygotowania Leśnievitcha do

walki. Odpoczywaj? obecnie po trudach

podróży.

Korespondent wasz uchwycił ich w

OiOHKHicie, gdy wychodzili po dobrym

obiedzie (je»H takie w Anglii bywaj?)
« innłcj restauracyjki. Obaj sę gadatli-

wi i nie skępig informacji. Oto one:

CO TO WART LEŚN1EY1TCH

— Gus Leśnicvitch spotka się z Mill-

sem w dniu 26 b. m. na stadionie lek-

koiłtletycanyni White City w Londynie.

TENIS W KATOWICACH

KATOWICE, 18./I! (To!, w!,) — PiBłt Gli-

wice — Crscovla 16:5. Sensacją meczu te-

nisowego byta porażka młodziutkiego
mistrza krakowskiego Christa z Jabłoń-

sławla slą bardzo gioinie I w przyszłym j skim. W „P iaście" widać wyraźny wpływ
roku będzla poważnym kandydatem na ] pracy Srenora Hebdy,
mlili-za okrągu kieleckiego, KATOWICE, 13.VII (Tel, wl.) — Szom-

Zawody sędziował p, Fomin. bierki — Baildon i:1 (4:0), Chełmek Kra-

Dutkowtkl i ków — Zagłębię 1:1 (1:1),

Solomons, który wsadza c, to&*io-x$

swoje angielskie „trzy grosz„ . g

opinii walka o tytuł mistna<<,s>«.5.

ciężkiej rozegra się pomiędzy Woodoc-

kicni a Lesnievitcliem i to _w Londy-

nie — ale najpierw (dodaje już z więk-

szĄ skromnością) Woodcock _musi

przejść przez walki eliminacyjne.

Wizyta amerykańska Solomonsa przy.

niosła poważny, plon pod postacię, kon-

traków na walkę Woodcocka z JMaurel.

lio, z mistrzem Kanady — Vern Esco

oraz Lee Savold, Jeśli Woodcock przez

te walki przejdzie jako zwycięzca, bę-

dzie mial prawo do ubiegania się o ty-

tuł mistrzowski. Nie jest wykluczone, że

jego przeciwnikiem będzie wówczas Giis

Lesnievitch. Walka ta odbyłaby się w

Londynie,

Warto tu dodać, że klasyfikacja bokse-

rów wagi ciężkiej, na liście światowej

przedstawia się następująco: 1) Joe

Louis, 2) Joe Walcott, 3) Ezzard Chcir.

les, 4) Joe Baksi, 5) Joe Maxim. Czy

y.doła półciężki Lesnirviteh wejść w te

dohoro\t':|, jeżeli już nie pod ws-fdfdein

wartości bokserskich, to przynajmniej

pod względem „w agowym", stawki?

jeśli by się mu to tidnło — to w każ-

dym razie nie ma na to najmniejszych

szans angielski bokser Woodcock, —

którego ostatnie porażki nie wróżę mu

żadnych możliwości.

T, Zieleniewski

JAROSŁAW JANOWSKI

a ser

DO POLANY pod Wantą dojecha-

ła It ena samochodem Krowiec-

kich. Siedząc w głębi wozu miała

przed sobą Czernego na składanym

strapontenie. Tfocbę po.wyżej Wanty

część towarzystwa wyszła, ahy zająć

-miejsca na Irybunachi

Pogoda nie byta - „murowana", słot?

06 na przemian pokazywało się, to

znów chowało. Konferansjer zawo-.

dów, mający urozmaicać widzom

chwile puste, między jednym star-

tem .a; drugim —, ttsijpwał .pocieszać

publiczność, że jeśli idzie o aurę
—

mogło być gorzej, Zdarzyło się już

pod.cxa» 'Wy'iJci(|u Idlrzańskiejto, źc w

połowie zawodów siadły istne 'poto-

py, więżąc witków, odcięlyoh od

"swych wozów,". Dzisiaj ten figiel nie

powtórzy się, bo,„ od począlku
" deszcz mży nieszkodliwie na culcj

trasie. '
~

' •'

Rozpoczęła walka w kategorii
' tufysłyózisej; Ta Knwnclów 'w»0'

Fragment z powieści ,,Karuzela"

Tatr
bo_startowały . tu kolejno wozy naj-

mniej szybkie, a wśród nich seryjne

limuzynki, wyglądające mało „bojto-

wo", Najlepszy czas uzyskał Grędzie-

la z Poznania na „Alfa - Romeo", pro

wadząc otwarty wóz bardzo pewną

ręką.

Serię maszyn «portowych otworzył

stałem z uprzejmego zaproszenia pań-'
stwa.

Irena nie odpowiadała na uwajji

Jerzego, bo była zbyt zajęła widowi-

skiem. Wozy pokazywały się w dole,

i wypadając z lasu, aby po wzięciu pa-

ru wiraży zniknąć za trybunami,

Wreszcie padła zapowiedz ~ Star

tuje Gromski z Warszawy na wozie

„Miller - Special". Na dźwięk lejo

nazwiska Irenę jakby przeszedł prąd,

Pożyczyła lornetkę od Krowieckiet,
kierowca czeski Syrek „a ^almw- przesun *

ła " icci ° do trasy,
'

nie", Z-jJłuchym warkotem motoru Tymczasem zaszła pomyłka w ko-

przemlĄął przez serpetyny, Za chwi- !e in0Źci .

cz
r

^

speaker pomylił Bię,

!ę podano wynik, po czytn startował zapowiadając Jacka, zamiant Rozloc-

następny,. Powietrze huczało zn kał- W ^ 511 "» później warczał

dym razem, bo grzmoty silnika otrzy-
w6z ^rakowinnina na serpentynach,

mywąly tu donośny rezonans. i Teraz kolej np Gromskie^o,

Coraz mniej uprzejmi są ot wy-1 _
A może wycofa! się?

ścigowcy -- powiedział Czerny. Mo- da Czerny,

by siidzić, ie to jeet konkurs —.
'

hruityzmu, H tu zwycięża ten, co

powia-

sprawia najwięcej hałasu,,.
— Widzę, ie pan nie jest entuzja*

stą gporlu samochodowego? — stwier
idziła pan! Krowiecka,

Uzna ją samochód, jako Środek

siła Bajańl.e| ' w«ils?.&ń dla widzów, lokomocji,
^ ^isi^ ^43⁄4 skorzj

— Dlaczego* by min! się wycofy-

wać? — znprotcstowała Irena.

— Mofce maszyna zawiodła? ~

pndstmąl Krowieclti,

i•— . „Albo kierowca ilraoił duoha!?
' dorzucił Czerny.

I Zanim Irena zdąAyja aclujifzci Uu

a lak — rozległ się głos speakera, za-

powiadający Gromskie(Jo,

Zamieniona w słuch — spodziewa

się dosłyszeć łoskot silnika. Rzeczy*

wiście, od strony Wodogrzmotów do-

chodzą urywane ryki pędzącej maszy

ny. Las tłumi je, jnls zwykle.

Ale mijają długie chwile, a wora

nie widać.

Cói to znaczy? Czy przypadkiem—

nie defekt?

Cisza, przytłaczająca cisza,. , Przery

wa ją donoiuy głos w megafonie: —

Gromski uległ wypadkowi na odcin-

ku między Wodogrzmotami « Polaną

pod Wantą. Chwilowo zarządzamy

przerwę,

•— Muszę się dowiedzieć czegoś

bliższego o wypadku — powiedziała

Irenu, torując sobie drogę przez tłum

nu trybunach. Czerny zastąpił jej w

przcjSuiu l rzeki /, ironicznym uśmie-

szki cm;

— Dowiesz się wszystkiego przez

megafon, więc po eo się spieszysz?

To uoncetisl Oschłe zdania, wypowie-

dziane mlarovfym zrównoważonym

tonom podziałały na nią, fal'. tWaf-

nLęcU bata,

Co do mnie — w każdym razie rytin silników. W pewnej chwili sie-

idę,„ —
" odpowiedziała, ominąwszy

Czernego i posuwając się w kierunku

loży komisji sportowej,

— A ja --

w kaAclym razie nic my-

ślę czekać na ciebie!

— Nie czekaj!

Irena zaczęła schodzić w dół, aby

odszukać Jacka, Od jednego z orga-

nizatorów imprezy dowiedziała się, że

kierowcy nie grozi niebezpieczeń-

stwo, że tniaf najlepszy czas na tzw,

półmetku przy Wodogrzmotach., .

—

Ależ pani scblticHal — rzekł S211I0 —

radzę trochę wypocząć, usiąść, bo i

tak szosa jcal zamktuęla w tamtą

stronę,

Nic dochodziły to zapowiedzi, nada

wane przez głośniki, ale dzięki Szul-

cowi dowiadywała się, kto jedzio.

Zreszti\ objaśnienia jego ledwo docie-

rały do jo| świadomości, tak była

przejęta Wypadkiem Jacka. Usiadł-

szy koło szotsy na pnmktt, znalazła

się mtmowoll w bezpośrednim kon-

takcie x przelatującymi m«»zynami,

Na *ak)'ęę,ie syazajy opony, zgniata»

} 'i* vozpi;clńm, Pochyleni nad sterom

Kwstfwcy zdawali «iq wsłuchiwać .w

dzący obok Szulc wstał i rzekł, wska

żując w kierunku niewidzialnego miej

jica startu! — Zobaczymy, co pokaże

Czesio!

Odezwały, się odległe, przerywane

grzmoty wyścigówki — ucichły, aby,

nagle wybuchnąć fanfarą huku. Miało

się WTażęnie, ' i© błękitny „Żuczek"

przesadzi szosę, albo zsunie aię do

rowu
— tak blisko trzymał się kra-

wędzi drogi, A!e grając pełnymi o-

brotnmi — pomknął dalej.

Gdy umilkły ostatni© echa wyści-

gowej maszyny
— publiczność zaczę-

ła się rozchodzić. Dopiero teraa mo-

żna było ocenić, jak wiele osób prze-

żywało emocje zawodów. Częić 2

nich posuwała się ku gór«e, c'żęść

ku dołowi, Wkrótce serpentyny . za-

czerniły się od tłumu pieszych i odl

aut, ciągnących zbitym.i szeregami.

Jakie tu odnaleźć kogo? — myśla-

ło Irena, czując się zgubiona w tło-

ku, Najrozsądniej przyjąć propozycję

Szulca, który zaproponował jej od-

wiezienie do Zakopanego, Po drodze

będą mogli dowiedzieć się czegod

więcej o J^cku,
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Pod pięciokołowym sztandarem
Piątka pionierów bokserskich •» u*» t«ua

- przed odlotem
zmasakrowana na Olimpiadzie 1924 r. n

ProgramProgram
19 LIPIEC

Ceremonie otwarcia.

Rozgrywki w pite* wodna].
Skoki i trampoliny panów.

W UPIEC

lekkoatletyka: panowie «kok wzwyż

(eliminacje i tinał), 100 m
— przedbiegi,

800 m przedbiegi. 400 m pl. przedbiegi,
10,600 m

— finał; pjnia: rzut dyskiem.
Pływanie; panowie — rozgrywki w piłce

wodnej, skoki z trampoliny, 100 m st. dow.

przedbiegi, 200 m st. kia*. — panie: 100 m

st. dow. — przedbiegi 200 m sł. klas. —

pwedbiegi.
Szermierka: panowie — drużyny floret,

' Zapasy w stylu walnym.
Koszykówka.
Pięciobój nowoczesny.

(1 UPIEC

lekkoatletyka: panowi» — skok

(eliminacje i finał), skok e tyczce (elimi.
nacje), rzut młotem (eliminacja i finał),
100 m

— półfinały I finał, 800 m
— pól- k-

finały, 5.000 m
— przedb egi. 400 m pl —

em
*

fina. 50.000 m
- chód, pani. _ ,00m- d ° J* " atrafiU na «"»*<> ^^^

niogło być niebenpieezne dL. ^
-

flfcfobdzig% dumaczerdem ukkeatletyka: panowie - 4x100 - « -

przedbiegi, rzut oszczepem
- finał. Polacy przygotowywała mę do Igrzysk, kanina Haggerty. W pierwszej kolejce przeciwnika! W drngiej kolejce Nowak ^ ^„tudnych niepowodzeń fon- nał, 4x400 m

- finał, 10.000 m chód - fl-

AWNO nie miałem takiej

$ SIERPIM

Ukkeatletyka: panowie — dzlestęelobó)
(110 m pl., rzut dyskiem, skok o tyczce,
rzut oszczepem, 1.500 m), sztafeta 4x100 m

przedbiegi, sztafeta 4x400 m
— przedbie-

gi,1.500m—finał;panie—200m—fi-
nał.

Pływanie: panowie — 100 m st grzbiet,
finał, 200 m sł. klas. — półfinały, 1 .500 m

st. dow. — półfinały, rozgrywki w piłce
tremy wodnej panie — 400 m st. dow — pól-

PTVHWC.7V lTM!,: u ł. i ł• r, , . , JLr jak w przeddzień odlotu do Lon- nnaiy, skoki z wieży, sziaieia axiuu m n.

«awSf.^r ^

r s^i. Bronołein saę, chcaałein wytrwać - najlepiej się «prezentowali. Wykazdi dymuMoże ta trema polega na tym, ie - «"«"*•

1924r^L "S Lr" n,e ^ S" "TT 7
r

^
* nie ^

juś smokinga i jeśli wypad- Wlllarstwo - przedbiegi.
e lieJl /!,.? d

»
e " PrZCd

«»**»
^

walczyli banfao fair. ^

JTpLstó na jakimi S*e,miarka - panowi. - szpada d»

je mętaarawa, dlatego tei oby przy mimo se bezjwsredoto przed meczem Nowak w średniej miał startować prze- oficia[nYm banlaec'ie vrasomm, trzeba *Vnowo
-

poo^ec młodym o naezycb pionach miał 38 stopni gorącdu. ciwko Heineemu (Łotwa). Lot,» jednak b[d:ie chyba preypfł/Ltfce klapy RoszykówU.
dał DOłC£e ®6i " Ch zaci ' tu -> cm

y ^Ika wyjątków Zacytujemy teraz co pisano w „Sładio- nie został dopuszczony do walki przez . isem ie strój ^eczOTOWy spdił sie Zipoy w stylu grecko-rzymskim - fU

z rozmowy jaką swego czasu przeprowa- nie" w 1924 r. na temat występu naszych sędziów, a to s bardzo niezwykłej przy- "w
^ ' "

slania
- nały.

dził red. Reksza % Eugeniuszem Nowa- bokserów w Paryżu: czvmy. gdyż stwierdzono u nieco skrzy- /• _
r » Jachting.

*° J ' A może trema polega na tym, ze czlo- a

. Obaj połsredm Wek I Ertmandu wienie palca prawej ręki, co «daniem ^ ^

sob{e
^

^mbinuje i uhł* 1 SIERPIM

nał, maraton; panie — 4x100 m
— przed-

biegi i finał, skok wzwyż.
łlnal, 400 m dow. - p^iegi °koW ^TL^Ti u ^J VTM ^ natrafił ^landczyka Murphy i prze- obiecl[j? solennie

z trampoliny, rozgrywki w piłc. wodnej. 7,^ . .?! J°^ *! jednak ^^ 3 " ^ ^ 62k "

szym Czytelnikom, że nie b<-dę się sta. , , łmm kI„

pa. .,

- 100 m st. dow. - półfinały, 200 m
^ J^ahsmy do Paryża w paątkę: tywa przechodni na przeciwnika. Przy Zarówno Gerfńch w półciężkiej j* rcj myiUi£ im oczu> Q ,daśnie to tluma. fln"l'

9^ml., 7 .-
P
on

n
o

a iia ,k0k L lUampoii
r- T' Gerlach, Konarzew- samym końcu pier,^ rnndy świtek i Kon^ewski w ciętej nie pokazaU

^

Q
^

smoM dnro Jani. - 400 m st. dow.

'Zapasy w stylu wolnym,
k*a w Pwyzu mmlem pojsc w sredwej. wstrzymują dalszą walkę i ogłaszają uległ półfinaliście Pete**»ow4, a drugi bo dlyba wiclu , oUmpijc.ykólD Soki-mi !.• .!! MMiim Iciln śliniłem nn IHXML7n 1 AnwTMrnmna min.nl.iM 1—:T :ni:r>~i

_ _
.

przadboje.

Pięciobój nowoczesny. aeaem iłuo gunuem po oixxize...s Ameryfcanina zwyoięscą. Duńczykowi Lareen<v.« . Obaj Polacy zo- M p^wno iepiej zaprezentowaliby się Kolarstwo - 4.000 m zespołowo x <fo-

Koszykówka. — W jaki sposób? W drugiej kolejce los przeanaćfza znów stali zmasakrowani w dniach rundach. . , . ,, .... »„, chodzeniem, 1000 m
— sprint — prz.dble-

„ , , .
*

^^

w Londynie... gdyby me ponieśli poaoo- , _ _
.

J SIERPIM
—

Jechałem naczczo! Nie zja- Amerykanina — Erłmańskiemu. A to aę Gerhich wciąż klinczował, co robiło . str(U w c.ai/e 9i. J m
- tandem - przedbiegi.

Ukkeatletyka: panowie — dysk (elimi- dłem kawałka mięsa póki nie zgubiłem stało w ten sposób, że w pierwszej kolei ujemne wrażenie. Co do Konarzewskie- , . .

" '
-

„• «serml.rka: panowie — szpada in<*vwł-
•

'
- -

_
. , A T710&C ¢16//10 pOlGgll Tla IJIHI ZC IKC duslnis

„ . ,

0
.. P^y ErtoaAski B° dyszało Się taką opinię: dane na lecąz Mmi KusocitUki, Pioji i tylu in- wloiIar„wo _ p0l(,nBly.

— No to ładnie pan pozmej wyglądał! bronił się dłużej, próbuje nacierać, ale boksera, żeby tylko umiał eię bok- nych> których teraz we ma Jcs'r<y
— Tak Murphy nie miał ze mną więk- w drugim starciu ulega .przez k. o . eować". na3

•eej roboty. Trzy racy szedłem na de- Jak pisze „Stadion" ci dwaj bokserzy Jak " ' j opiniuje „Stadion" „Przy- Qd
^

ciągle
czyn naazyrh porażek niema potrzeby przed oczami

^^

Jamuza Husocm-

nacja i finał) 10.000 m chód — ellm nacje, tydi siedmiu kilo.

200 m
— przedbiegi 800 m

— finał,
5.000 m

— finał, skok o tyczce — finał;

panie — 100 m
— półfinały I finał.

Pływanie: panowia — 400 m sł. dow. —

przedbiegi, sztafeta 4x200 m st. dow.

przedbiegi, skoki z trampoliny, rozgrywki
w piłce wodnej; panla — 100 m st. dow.—

finały, skoki z trampoliny.
Szermierka: panie — finały floretu indy-

widualnego.
Pięciobój nowoczesny.

Strzelanie — pistolet baz podparcia na

50 m.

Koszykówka.
Zapasy w stylu wojnym — finały.

Czy wioślarze mogli liczyć

Koszykówka.

» SIERPIM

Koszykówka.

Boks — przedboje.

Kolarstwo — 4.000 m
— zespołowo X

5 SIERPIEŃ
lekkoatletyka: panowia — tróisko< (eli-

minacja i finał), rzut kulą (eliminacje i fi-

nał), 200 m
— półfinały i finał, 110 m pi.—

niżej w całości zamieszczamy;

Kraków, 13 lipca.

przedbiegi, 3.000 m z przeszxodarni _ /CZYNNIKI decydujące o składzie

przedbiegi; panią - 10 m pl. - przed- Polskiej ekipy na Olimpiadę w

biegi.

na

Redakcja naszego pisma otrzyma- stawione delegatowi Głównego Urzę-

ła oficjalny komunikat kapitana du Kultury Fizycznej, Dyr. W . U . K.

aportowego P, Z. T . W,, który po- F . w Bydgoszczy, ob. Kopczewskiemu, Str TM S ^ a
,

uropy ^

który był obecnym na eliminacjach.

Przedstawiciel Zarządu P. Z . T . W .

złożył osobiście sprawozdania o wyni-

kach eliminacji Głównemu Urzędowi

Kultury Fizycznej i Polskiemu Komi-

długo dociekać. Poprostu za słabo eię ddego mdsę go jak =e

^

oiAl;=ymI-,

boksujemy, aby móc liczyć chociaż na księgą krążył po całym pociągu olimpij- dochodzeniem - finał, 1.000 m
— sprint

niezłą prezentację. Oby tylko nasi olim- udającym się do Berlina — zhie- P ó,finalV- 2000 m
»a

nd*n«—P 61 "" 8 '*'

pśjczycy wyciągnęli jaknajwięcej korzy- ral autografy, udzielał rad. Hippika.
sci z uczestnictwa w turnieju.

Na szczęście „wyciągnęM" —

r do by-

wając w 1937 i 1939 r. drużynowe mi-

Nauka nie poszła w las!

(g)

A pociąg nasz wówczas był bardzo

wielki, bardzo długu Z Dworca Głów-

nego musiały go pociągnąć aż dwa pa-

rowozy!

Nasza ekspedycja olimpijska była

Londynie zrezygnowały z niewiado-

Piywanie: panowia - 400 m st. dow.- h przyczyn z pewnego conajmniej tetowi Olimpijskiemu w dniu. 13 lipca
^

Olimpijskiego, któ w godzinach przedpołudniowych,

ry mogli zdobyć dla Polski wioślarze. W tym stanie rzeczy Polski Zwią-

toówczas bogata i potężna. Dziś jest ina- piórkowa — finały.

czej, wojna nas zniszczyła.
A jednalc... jednak w tym wszystkim

jest jedna pociecha. Nie będziemy oglą-

dali brunatnych mundurów. Nie będzie-
my potrzebowali co chwilę wysłuchiwać

dźwięków hymnu JJeutschland, Deut-

Szernlerka — panowie szpada indywi-
dualnie.

Hokej na trawie — półfinały.

Gimnastyka.
Wioflarstwo — finały.

Oiwigani. ciężarów — wagi kogucia I

rozgrywki w piłce wodnej; pani. — 100 m

st. grzbiet. — przedbiegi, 200 m st. klas.

finały, skoki z trampoliny.
Szermierka — panowie: floret indywl-
Szarmiarka — panowie: floret incywi- podwójnych,

dualny.
Koszykówka.
Pięciobój nowoczesny.

Strzelania — karabin małokalibrowy na

Wioślarzami tymi są: Verey Roger zek Towarzystw Wioślarskich nie mo
^^

g.ę posiedzenie gpecjalnej fcomi,

r\«O1 ... 1 ^ O «rłlnA 4aH«at ftrtnmiri o«t1 oln vb
i Dcszó Csaba w konkurencji dwójek że wziąć żadnej odpowiedzialności za

pominięcie wioślarzy w składzie eki-

Na p.ewien sukces mogła również py Olimpijskiej.

W dniu 23 bm. w Warszawie o godz.

10-ej w lokalu WOZB (Puławska 2) od- schland iiber alles" — i ,JIorst Wessel"

K. Gryżewski

SB

stylu grecko-rzymskim.

liczyć czwórka ze sternikiem Bydgo-

skiego Towarzystwa Wioślarskiego,

osada młodych wioślarzy, o dużej

przyszłości. Osada B. T . W . na pierw

szych eliminacjach w dniu 6 czerwca

br. pobiła rekord toru (Polski) usta-

Zdzislaw Roni

Kapitan Sportowy

sji, która ma za zadanie: 1.) opracowanie PORTUGALIA

nowego systemu rozgrywek indywidual- Portugalia przysyła do Londynu Vylko

nych jak i drużynowych w boksie, 2) uło 6 lekkoatletów. Na 100 m wystawiono

żernie terminarza krajowego i międzyna- Morais i Paquete, w skoku wdał — Dia-

rodowego, 3) dokonanie technicznego za, w trójskoku — Alei da i Vieira i w

Pol. Zw. Tow. Wioślarskich przeniesienia siedziby PZB. (g) dmesięcioboju Matoea.

Zapasy

H SIERPNIA

ls>',i!u5nii»tySn: panowie — rzut oszcze-
^ (eim.ina-.jn i finał), 400 m

- przed- nowiony w 1934 r.

fciagl 1.500 m
— przedbiegi, 110 m pl. — O formie dwójki sygnalizowano już

^łlinały I łlnał; pani»: 800 m pł. — fi- wcześniej i dlatego uzgodniono z

rzut kuią - finał, - «nał. dstawic;elami Poiskiego Komitetu

Pływanie: panowie — 100 m st. grzbiet. r
*»

prt^biegi, 400 m st. dow. - finały, sko- Olimpijskiego i Głównego Urzędu Kul

fcl "z wieży, rozgrywki w piłce wodnej; tury Fizycznej przyspieszony termin

lianie - "Ojnj^ 9 rzbiet P^f*' drugich eliminacji na dzień 11 lipca

na torze w Łęgnowie.

owiązywać w naszych szeregach
sztafeta 4x100 m st. dow. — przedbiegi.

fzermłerka: panowio — floret Indywi-
Iny.

Koszykówka.
Pięciobój nowoczesny.

Zapasy w stylu grecko-rzymskim.
Jachting.

S SIERPNIA

CZORAJ o godz. 19-ej na stadio-

nie WF w Warszawie odbyła się

Wyniki eliminacji zakwalifikowały odprawa naszych olimpijczyków — dla

na Olimpiadę zdaniem nie tylko Za- tych co wyjeżdżają do Londynu w picr-

rządu P. Z . T. W., ale również opinią wszej partii. Odlot został zapowiedzia-

*uT*1sm StrZe ' ania " ybkle *
PUt0 ' nai^ększych znawców wioślarstwa w "y na godzinę 8-mą rano z Okęcia na

6U " a m ' Polsce i byłych Olimpijczyków, co- środę. Nie wiadomo jednak w stu pro-

najmniej osadę dwójki podwójnej, któ centach czy nie będzie on musiał być

ra w doskonałej formie, przy złych przełożony na czwartek, a to z powodu

lekkoatletyka: panowie — dziesiąclobó] warunkach atmosferycznych (przeciw zmiany trasy, co w ostatniej chwili ra-

wzwyż,' <0r:,, 400 m
a 'l ^,^1 S wiatr, deszcz) rozgromiła osadę stąpiło. Rzecz jasna,, że zmiana ta .y-

3.000 m z przeszkodami — finał; panie — „Wisły" Warszawskiej, przychodząc maga załatwienia nowych formalności.

200 - przadbiegi. pTZed nią O prawie 150 m, w czasie Ta k więc, dopiero w ostatniej chw. -li

Pływania: panowie — 100 m st. grzbiet. Q 33 sejjUn(}y lepszym od przeciwni- wyjaśni się czy odlot nastąpi w wyzna-

K,n m
V 'st. JO d°ow m

- przedbIóg£rZ °skokl'z ka. Osada „Wisły", startująca w dniu czonym czasie.

wieży, rozgrywki w pilco wodnej; panio— 20 czerwca br. w Belgradzie przyszła Na odprawie byli obecni wszyscy

skoro masz zamiar przejść przez

jezdnię

We wszyctkich kawiarniach i

barach, otrzymując szkalnkę le

moniady lub herbaty, płać z gó

ry-

Wszelkie kolejki (kolejność przy

wsiadaniu i wchodzeniu) obowią

żująca ściśle i bezwarunkowo.

9. Ściśle przestrzegaj napis „No

Entry" (nie wchodzić)

10. Pamiętaj w każdym momencie,

że jesteś Polakiem i musisz god

nie reprezentować barwy nasze

go Państwa,

W dalszym ciągu płk. Czarnik pelo

wał, do zawodników, aby ^oJ lie repre-

6. Nie bądź zbyt uprzejmym, jeśli zent0W!lli 6W ? ojczyznę.

jednak masz kogoś przeprosić,

powiedz jedno słowo —

sorry.

7. Codziennie musisz być ogolony.

Wreszcie płk. Szemberg jeszcze raz

prosił olimpijczyków o ; uiiir ivpn>

zentowanie Polski Demokratycznej oraz

100 m st. grzbiet. — finały, 400 m st.

dow. — przedbiegi.
Szermierka: panowie — szpada zespo-

łowo.

Wieilarstwe — przadbiegi.
Strzelanie — karabin wojskowy bez pod-

pórki na 300 m.

Zapasy w stylu grecko-rzymskim.
Jachting.

na trzecim miejsetj za renomowaną lekkoatleci, dwu szermierzy, kierowni-

osadą Węgier (ekstra klasa europej- Cy i dziennikarze. Jedynym reprezen-

ska), zdobywcą pierwszego miejsca w tantem bokserów był Kolczyński, któ-

22 sekundy. ry już również uzyskał paszport.

Niniejsze dane rostały natychmiast Konferencję otworzył płk. Szemberg,

po eliminacjach w dniu 11 lipca na poczym oddał głos inż. Przeworskiamu,

zebraniu Zarządu P. Z . T. W. przed- który wziął na siebie wszystkie sprawy

8. Twoje buciki muszą być jak naj o zachowanie jak największej godności

lepiej oczyszczone. i karności.

©

OSTATNIE lekkoatletyczne eliminac przebywać będą na obome przygołowaw-

je przedolimpijskie przynieły na- C7ym w Uriage pod kierownictwem do-

skonałego trenera państwowego Vianney.
W Rio de Janeiro: trójskok — Ołi-

II SIERPIM

Koszykówka.
Beks — ćwierćfinały.

Hippika.

Szermierka — panowie — szabla zespo-

łowo.

Piłka noina — półfinały.
Gimnastyka.

Dźwiganie ciężarów —

waga lekka I

Średnia — finały.

Jachting.

II SIERPIM

Koszykówka.Beks — ćwierćfinały.

Kajakarstwo: mężczyźni — 10.000 m
—

jedynki i dwójki.
Kolarstwo — 2.000 m tandem — finał.-

1.000 m na czas,,— iinal, 1.000 tn sprint —

finał.

Hippika.
Szermierka — panowie — szabla zeu»«

Iowo.

Piłka nołna — półfinały.
Gimnastyka.
Dźwigania clęłarów — wagi półciężka

I ciężka — finały.
Jachting.

Ił SIERPNIA

Koszykówka.
Boks — półfinały.

Kajakarstwo — 1.000 m
— Jedynki przed-

biegi I finał, paniei-500 m
— przedbiegi

i finał.

Hippika.
Szermierka — panowie — szabla Indy-

widualnie.

Hokej na frawie-flnał o 3 i 4 miejsce.
Jachting.

tl SIERPIEŃ

Koszykówka.
Boks — finały.
Kolarstwo — wyiclg szosowy.

Hippika.
Szermierka — panowie — szabla Indy-

widualnie.

Piłka nołna — fina! oraz walka o 3 I 4

miejsce.

14 SIERPIEA

Hippika — Grapd Prix des Natloni.
Ceremonia zamknięcia Igrzysk.

Oli 30.Vii -13.
transportowe. Następnie przemawiał ~

15 ' 41 >100m ~ ~

dyr. Foryś jako główny kasjer wyprą-
40 .°. m

~
Ranios

~
48 A i"- 00 " ®~

slsxrtuiq nasi
LIMPUCZYCY polscy, którzy wy ku o tyczce, rsucie oszczepem i dys- pjskicj.

wy. W charakterze kierownika sporto-

wego zabrał głos płk. Czarnik i odczy-

tał instrukcję wydaną Aa zawodników

pnez Komitet Olimpijski ornz regul<v

niin obowiązujący w wiosce eltmpij-

\mS brani zostali do naszej ekipy na-

rodowej, startować będą w Londynie

niemal w okresie całej Olimpiady, mi-

mo, że wystąpią tylko w catereeh dzia-

łach sportu.
t, •

.
_

. . . rozpoczynają rozgrywki drużynowe
Jako pierwsza wystąpi \PajsAwna, kto * *

. c, „ki.
• • i•j• T , jft sierpnia, a kończą je 11-go. Szabla

ra jui w drugim dniu Igrsysk —• 30

lipca — startować będziew raucie dy-

skiem. Na drugi dzień, 31 lipca, odbę-

dzie swój chrzest olimpijski Stachowi-

czówna w rzucie oBscsepem.
^ dniu 2 sierpnia na stadionie w

Wetabley znajdzie sie Łomowski, ab»

Startowa* w rrncie dyskiem.

Ten san ««wodnik startuje nasajulrs

3 sierpnia w raucie kulą. Nowakewa

wystąpi na skoczni olimpijskiej w dniu

4 sierpnia.

Trzej dziesięcioboiści, Adamczyk, Gie

rotto i Kuźmicki, rozpoczną swą kon-

kurencje w dniu 5 sierpnia. "W dniu tym

musz« startować w biegu na 100 i 400 m,

kiem. Na bardzo dobry pomysł wotił PF.OI,

Szermierze — spadziści startują w klćry zaznajomił olimpijczyków ae iwy

konkurencji zespołowej w dniach 5 i 6 cujomi angielskimi, które mogą się

sierpnia, tai w konkurencji indywidual- wydawać dziwne dla Polaków. Są one

nej w dniach 7 i 9 sierpnia. Szabliści charakterystyczne i acogj. zainto. -v iwać

drużynowe 10

in-

Oślica — 31:43, tyezka — Geobasi i de

Castro pe 4 m, dysk — Marress —

46.81 .

W Portugalii: 100 m
— Paquete —

10A wdał — Tamegao — 7 .12, trójakok
— Akid — 14.56^.

DANIA

Dania wysyła na Olimpiadę następują-

cych lekkoatletów: Holst - Soeremsen

Rozwiany mit Baildonn i Chełmka
Wyścig do i-ej Ligi dał niespodziewanych liderów

CZTERY niedziele walk o Iszą i Il-gą do rosegrarua mecze s Ogniskiem i. Wi -

li gę wyjaśniły już sytuację w crte- ciami. Wydaje eię nam, że Gwaidia, ma-

rech grupach, w piątej zaś, w nieobecno- jąca lepszy stosunek bramek wyprzedzi

śca Polonii świdnickiej, wyłoniły lidera ostatecznie łodzian,

w postaci Ostro vii, ( W grupie HI-ej prowadzi na> rasie

W ogniu walk ro®wśały eię papierowe Ostrovio, ale Polonia świdnicka jesxcae
i Christanwi na 400 i 800 m, Joergen- młty 0 pewnych zespołach. Taki mistrz nie grała ani jednego meczu,

sen i Nielsen na 1.500 m, Paułsen — §i?slta Baildon, typowany przez wszyst- Do .rozgrywek finałowych o do

dywidualna rozegrana będzie w dniach

13 i 14 sierpnia.

Kajakarze udowodnią swe prawa do

nominacji olimpijskiej w dniach 11 i 12

sierpnia.

Bokserzy, losowania jeszcze nie pra*-

prowadsono, rozpoczną starty w dniu f

fierpma 1 e ile dostaną się do finałów,

to wakryć W nich będą w dnia 13

sierpnia.

Bokserzy, losowania jeszcze mle prse-

prowadzono, rozpoczną starty w dniu 7

sierpnia i o ile dostaną się do finałów,

to walczyć w nich będą w dniu 13

sierpnia.

• •. . . „ .„ t „„,, „„„

5 ;000 m ' 01esea
—

3000 m "P rzeszko
- ki-ch na mistrza grupy II-ej, zajmuje I-ej Ligi powinny wejść: Skra, Bemowa-

n.etjŁ. osoby udające się do Londynu
^

p. Larsell _ teój,kok, Fredriksan ostataie
^^ i nie ^i nin, Ostrovia, Radomiak lub Polonia

— dlatego więc cytujemy je # *ło<:i. j Soederquist — młot, H. Laisen -

ma
-

, ^.kok.„M1 WSZELKI SPRZĘT i OBIORY SPORTOWE
kulą. dnia Igrrysk i będą nas trzymać w na- wla|ca praeowl|a trykotarska • Ceny niskie • Kluby korzystają s rabatów

Naaajvtra, 4 sbcjniM, w—i| «dUał pitdu prsM tdy okres. Będziemy ese- .

* Uhp*J» IM «-ji. i 1^1⁄4 * Wl aa wfedanofel, aby pe^flae...

_
. . „ eię na to, aby poprawił swą lokatę, ślą- Świdnica, PTC lub Gwaidia Kielce oraz

1. Pamiętaj, że napis „No Smokmg raton; MCy dobyli zaledwie 1 punkt w człe- Lechia. Między tymi zespołami, rozogra

(nie palić) ściśle obowiązuje. panie: 100 m
- Nielsen, wewj* -

rech meczach i dali się wyminąć nawet ai« bój'o naiżaszczytaiejszy aww£ ; Z' pdę-

2. Niegniewaj kię, jeśli znajomy nie Iversen, oszczep _
Carlstedt i sztafeta Legii E ciu ostatecznych kandydatów tylko dwu

zdejmie przy przywitaniu kape 4 X 100 m. Zawiódł również Chełmek, ale ten dostanie aię na szczyty. Trudno jest ko-

lusza i nie poda Ci ręki. FRANCJA przynajmniej utrzymuje się na drugim goś wytypować, najwięcej jednak asans

3. Pamiętaj, że ruch uliczny jest le Bokserzy francuscy, którzy wystąpią nliej«cu w tabeli. Słabszą formę od .ocze- moją Skra i Pomorzanin. .

wostronny, dlatego popatrz naj na Olimpiadzie, przyjadą do Anglii do- ^iwttnej wy]ca2a}y Lublinaaa&a, Rado- Reszta zespołów walczy już tylko

pierw w prawo, potem w lewo, piere w dniu 3 'sierpnia. Do tego dnia mia,?£> pTC
• jy^g zagłęj,je. o Il-gą Ligę. PmmukmtA są Cliełmek,

—————i . W chwili obecnej mamy trzech pew- Polonia Przemyśl, Szombierki i Legia,

nych liderów. - W grupie I-ej prowadzi Ognisko, LuibLinianka i Bzura,

bez utraty punktu częstochowska Skra, W najbliższą niedzielę . na boiskach

w grupie II-ej Pomorzanin stracił tylko spotkają eię następujące pary: Polonia

1 punkt, tak samo jak w grupie V-ej Przemyśl — RKS Zagłębie, Chełmek

Lechia. Te trzy zespoły są murowanymi Skra, Pomorzanin —. Szombierki,' Bsil-

niemaJ kandydatami do rozgrywek fina- don — Lepa Krosno, Radomiak —

łowych. W grupie IV-ej zażartą walkę Ostrovia, Gwardia Szczecin — Polonia

o pierwszeństwo toczą PTC, Gwardia Świdnica, PTC — Wici, Ognisko —

Kielce i Ognisko. Najwięcej szans ma- Gwardia Kielce, Lubliiuanka — Bzur?,

ją .Gwardia i PTC, które mają jeszcze Lechia — Gwardia Olsztyn.

SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO - HANDLOWA

ORGANIZACY) SPORTOWYCH

WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY «. TELIFON 542-12

pelesa na sezon letni I Jesienny
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Argentyńczycy
na cześć swych

komponują tanga
bożyszcz piłkarskich

MOŻNA I TAK...

Buenos Aires, te lipcu.

PIŁKA mci** je* wważuna w Ar-

CMtynM ca sport narodowy. mi tiwienne gę zwykle na jeden rok.

Irtetnio męcie futbolowe, gracze, in- które posiadają w składzie

efdeatj na boiskach itp. pasjonują dobrych graczy i mają opcję na dalszy

szerokie masy publiczności i są przed- kontraktj jeśli zrzekają się prawa do

miotami dyskusji. tego kontraktu pobierają ^od innych Idu-

Historia argentyńskiego futbolu,, któ bóWj które renektują na tego gracza od-

ry bezsprzecznie można zaliczyć do Btępne. Xe odstępne wynosi nieraz 20

najlepszego w. świecie, jest bardzo daw- Jub nawet 40 0()0 dolarów. Od Lego od-

na i łączy się i przyjazdem licznych Btgpneg0 10% otrzymuje gracz. W ostat

grup Anglików do Argentyny,, w cha- nim czagie aby położyć kres orgii prze-

rakterze inżynierów i pracowników an- p}acania graczy UBtanowiono stałe pen-

gielskich kolei oraz rzeźni i chłodni. ^

których y^y „je mog? przekra-

Pierwszy mecz futbolowy rozegrany w czflć Naturalnie po, cichu udzielają gra-

czom subsydiów. etc.. Obecnie stałe pen-

Korespondencja własna ,przeglądu Sportowego"

Buenos Aires..odbył się w dniu 25, ma-

ja 1267 r. Ponieważ zabrakło wykwali-

fikowanych ^graczy obie ekipy wysta-

wiły jedynie po" 9 futbolistów z. każ-

dej strony. ;

Od tego czasu upłynęło wiele lat

i futbol argentyński stał się dzisiaj or-

ganizacją odgrywającą bez przesady po-

ważną rolę w życiu narodu. Naturalnie

na całym jego rozwoju zaciążył wpływ klub chciał wygrać za wszelką cenę.

Anglików. Cały szereg klubów nosi 'Wytworzyło to atmosferę awantur 1«

nazwę angielską, jak np.: Kiver Platę, boiskach, gry niesłychanie brutalnej, dą-

NewelTs Old Boys, Racing, Boca Ju- żącej do „utrącenia" przeciwnika. Sę.

niors etc.® Z Anglii przybywali trene- dziowie na boisku dosłownie nie byli

rzy, których początkowo sprowadzały pewni życia, a co najmniej całości skó

angielskie imprezy gospodarcze, a

sje graczy ograniczono do 400 dolarów

miesięcznie plus .premie 40 dolarów dla

wszystkich graczy, drużyny po strzeleniu

każdej bramki.

SĘDZIOWIE W SZPITALACH...

To zmaterializowanie futbolu dopro-

wadziło do jego zwyrodnienia. Każdy

nerów w innych działach sportu, a

rokie masy młodzieży marzą • laurach

sto sportowego — istnienie profesjo-
^^

|akidl j>k pederBernj Moreno —

nalizmu futbolowego w Argentynie i ro- błyszczów tłumów i aaesynaff "Pro-

bienie z graczy aktorów ciekawego wi- ^^

w #góje

dowieka, jest ajemne. Jednakże egzy- _ „, „„„

steneja bardzo bogatych klubów oparta ARGENTYŃSKIE TANGO

na piłce, dzięki której mogą sobie poz- jak dalece futbol przeniknął do psy-

wolić na utrzymywanie kosztownych tre- chiki argentyńskiej wykazuje prasa ee-

• dzienna, oraz „revisty" (magasins), któ-

re futbolowi poświęcają więcej miej-

sca, niż wiele gazet europejskich. Mo-

cze futbolowe są transmitowane ^rze»

szereg stacji radiowych' w każdą nie-

dzielę przez świetnych komentatorów.

Istnieją nawet tanga poświęcone futbo-

lowi, sentymentalne piosenki, (tekst

stępnie kluby, z . Anglii przyszły regu-

laminy i początkowa technika argen-

tyńskiego futbolu,' który na przestrzeni

czasu wyrobU własny styl i wielokrot-

nie zwyciężał swych nauczycieli.

NIEZDROWY PROFESJONALIZM

W początkach swych futbol argentyń-

ski miał charakter ściśle amatorski. Po

ry. Prawie każdy z nich odbywał już po-

ważne kuracje w szpitalach. Ostatnio

do wszystkich tych objawów doszła afe-

ra z przekupstwem sędziów.

Aby zakończyć z tym stanem rzeczy,

który zagrażał samej instytucji futbolu

Liga Argentyńska postanowiła dokonać

kroku stanowczego. Wysłała swych de-

legatów do Anglii i tam zakontrakto-

prostu zbierały się grupki młodzieży, wała na jeden rok 16 sędziów zawodo-

grały na placach miejskich lub opusz- wych. Przybyli oni do Argentyny i roz-

czonycli terenach. Powoli te grupki for poczęli w bieżącym sezonie swą pro-

mowały się organizacyjnie w kluby, aby cę. Należy przyznać, iż zmienili oni By-

wreszcie stworzyć z nich olbrzymie or- tuację. Skończyły się incydenty, próte-

ganizacje o wielkich środkach technicz- sty graczy, opuszczania boisk, wkracza-

nych i finansowych. Naturalnie wytwo- nia tłumów ha boisko itp. Jednocześ-

rzyło to profesionalizm, niezdrową ry- nie władze (szczęśliwy kraj, który je-

walizację klubów, przekupstwa graczy i dynie takie problemy posiada) zmobi-

sędziów etc. lizowały specjalny korpus policji zło-

Liga Argentyńska skupia dzisiaj w żony z wysłużonych agentów, którzy w

swym łonie wszystkie kluby futbolowe niedzielę, tradycyjny dzień dla futbolu,

i stara się do pewnego stopnia hamo- strzegą życia angielskich sędziów i pił-

wać niezdrowe objawy zwyrodnienia ar- nują, aby rozgorączkowana publiczność

gentyńskiego zawodostwa. Piłka ama- nie rzucała, jak to było dotychczas, bu.

torska istnieje w niektórych klubach je- telck i innych twardych przedmiotów

dynie jako forma przejściowa przygoto- na nieszczęsnych arbitrów,

wania graczy &> zawólloś{wS. Najzażartszymi rywaiami są: River

Óbecnie w Argentynie istnieje 16' letu Platę, zwany klubem milionerów, ze

Li sra tenisowa
KRAKÓW (TeL wł.) 18.7. — Pierw-

szy mecz Ligi tenisowej, rozegrany po-

między Pogonią Katowicką a Kraku-

sem przyniósł zwycięstwo Pogoni 12:7.

W sobotę gry nie odbyły się z powodu la Włast), • np. takim tekście: mtitf

deszczu. Również w niedzielę po po- chłopczyk w półśnie marzy • tym, że

łudniu odpadły wszystkie spotkania z kiedyś będzie grał w pierwszej ekipie

powodu niepogody. Przed południem klubu River Platę, aby móc pomagać

odbyły się tylko trzy gry, które dały swej biednej mateczce itp. historie,

wyniki. Niestrój (Pogoń) — Kołcz Jak widzimy futbol jest narodowym

sportem' Argentyny. Można z Argentyń-

czykiem spokojnie dyskutować na te-

mat polityki, spraw gospodarczych, mi-

łości i jedzenia. Nie daj Boże zacząć o

futbolu. Na wielu łóżkach szpitalnych

leżało wiele nieszczęsnych ofiar futbo-

lu, które nieopatrznie poczęły wychwa-

lać bohaterskich graczy w River Platę w

obecności zapalonych zwolenników Uu-

by Boca Juniors.

Mir.

(Krakus) 6:2, 6:2, Bratek (Pogoń) —-

Horain (Kr.) 6:4, 6:2, Licis (P.) —

Kwietko (Kr.) 6:4, 6:2. Te trzy spot-

kania przyniosły 5:0 pkt. dla Pogoni.

Pozostałymi punktami podzieliły się

obydwie drużyny.

bów pierwszej kategorii, kljóre posia-

dają zawodowe drużyny. Kluby te odby-

wają zawody coroczne o mistrzostwo

Argentyny. Jednocześnie prawie tak

samo
- zacięta walka trwa o utrzymanie

się w. lidze.

Większość klubów ma swoje siedziby

w Buenos Aires, inne w Rosario y La

Plata. Wszystkie kluby mają własne

boiska, niektóre z nich są to olbrzy-

mie stadiony żelazobetonowe, mogące

pomieścić do 100.00D osób. Poza tym rokrocznie w innej stolicy i stanowią

mają inne urządzenia sportowe, jak niezwykłą atrakcję o charakterze mię-

korty tenisowe, T.bieżnię, tory kolarskie dzynarodówym (w skali Południowej

etc. Jest ciekawe, że kluby te jedynie Ameryki). Ostatnie trzy lata mistrzów-

w futbolu posiadają graczy zawodowych.
stwo

należy do Argentyny, której za-

W innych działach sportu propagują ciętym rywalem do niedawna był Urug-

GDYNIA, 8. 7 . (Tel. wl.) O mistrzo-

stwo Ligi tenisowej odbyło się w godzi-

nach rannych w Sopocie (tego samego

dnia 00 mecz z drużyną czeską LTC)

spotkanie między sopockim KT, a Olim

pią Grudziądz. Mecz zakończył się bez-

apelacyjnym zwycięstwem drużyny so-

pockiej w stosunku 17:2. ^

W meczach ligi tenisowej (liczy aię 1

po dwa punkty za zwycięstwo seniorów

po jednym za zwycięstwo juniorów)

rozegrano cztery gry pojedyncze panów,

cztery pojedyncze juniorów, jeden de-

bel męski, jeden debel juniorów, jeden

singel pań, jedną grę mieszaną. Barwy

SKT bronili: Faron, Gedroyć, Korne-

luk, Mrokowski, z pań: Jelnkka i Nie-

wiadomska oraz juniorzy: Żyznowski,
Wiewiórowski i Augustyński.

W Olimpii grali: Gąsiorowski, Ku-

charski, Michalak; panie: Buettnerowa,

juniorzy: Piłat i Formaeiewicz. 2

Jedyne punkty dla Olimpii zdobył

Kucharski, zwyciężając Farona. Należy

podkreślić," wygraną Gedroycie z Ku-

cfiaislcun'' 7:S,' 7'iS'. 1 1----:-^---- ••'• > •••

W czasie mistrzostw Anglii to biegu na 110 m pł. startował S. O. Kadiri, m

geryjczyk, który me uznaje kołcy. Na zdjęciu widzimy go, jak rr 1—mię jrif—

gę 1 przedbiegóto bije IM bosaku noych białych konkurentom.

Fotografia brytyj*»

amatorstwo. Niektóre z tych klubów

dochodzą do liczby 80.000 członków.

Opi-:,'z piłknr.klej posiadają sekcje

bokserskie, szermiercze, .. wioślarskie,

lekkoatletyczne, a nawet szachowe...

40 DOLARÓW ZA BRAMKĘ!

Na utrzymanie, graczy, trenerów itp.

kluby wydają bardzo znaczne sumy.

Dochody z meczów są jednak bardzo

znaczne. Z wejść otrzymuje klub nie-

raz około 20.000 dolarów za jeden

względu na swe bogactwo i Boca Juniors.

MISTRZOSTWA POL. AMERYKI

Kiedy się kończą rozgrywki o mi-

strzostwo Argentyny, które rozpoczyna-

ją się w kwietniu, drużyny wyjeżdżają
na tournee, a jednocześnie ekipa zło.

żona z najlepszych graczy wszystkich
klubów zawodowych przygotowuje się
do walk o mistrzostwo Ameryki Po-

łudniowej. Mistrzostwa te odbywają się
kie

*
arunki

atmosferyczne wpłynęły ujem-
nie wyniki jak i poziom zawodów.

W lekkoatletyce na wyróżnienie zasłu-

guje wynik Olszewskiego na 100 m (11 s.)
i wynik Krzyżanowskiego w rzucie kulą
i dyskiem (13,84 m, 41.17 m).

W poszczególnych konkurencjach osiąg-
nięto następujące wyniki:

Panie M m: 1) Gburkówna (SGKS) 8,2 ,

2) Gawrońska 8,3 . 109 m: 1} Gburkówna

Spółdzielcy
na boisku Grudziądza

W ub. niedzielę rozegrane zostały w

Grudziądzu zawody w lekkoatletyce, w

grach sportowych i piłce nożnej, między
uczestnikami obozu Spółdzielczego z Ostró

dy, a SGKS-em i „Ruch" Grudziądz. Cięż-

waj, a obecnie jest Brazylia, która uzy-

skała tegoroczne wicemistrzostwo. Roz- 13 ' 8; 2) Wassefab (Obóz) 14. 4x100 tn: 1)
Obóz 55,9; 2) SGKS 56,8. Skok w dal: 1)

Nalerpoliśti rospoesunaja mistrzostwa
Pogoń (K)t Polonia (B) i Elektryczność faworytami
M

grywki tegoroczne odbywały się w sto-

licy Ekwadoru — Quito.

Jeśli chodzi o technikę futbolu ar-

gentyńskiego, to przede wszystkim ce-

chuje ją niezwykła szybkość, koordyna-

cja między graczami i krótkie przy*

ziemne podania. Gracze argentyńscy, a

specjalnie napastnicy — to sprinterzy

bardzo wytrzymali. Trening graczy jest

mecz.' Wydatki
1

są też bardzo znaczne. ^j®rdzo 6urowy. Zawodnicy są zdyscypli-

Do niedawna gracze pobierali pensje, nowani.

które wahały się od 300 do 1000, dola- Niewątpliwie z punktu widzenia czy

BUDOWA STADIONU WKS LEGIA ROZPOCZĘTA

v\ *, J»T\

Stolicy przybędzie nareszcie wspaniały, nowoczesny stadion. WKS Legia roz-

poczęła budowę uielkicgo terenu sportowego. Na zdjęciu Prezes WKS Legia,

gen. Bordziłowski daje przykład kolegom klubowym jak przyśpieszyć budotcę..

Foto Eranckóuiak

Gburkówna 4,54; 2) Kufańska (Obóz) 4,15 .

Skok wzwył: 1) Wasserab 1,28; 2) Łydy
(Obóz) 1,23. Kula S kg): 1) Dobrzyńska
(Obóz) 8,42; 2) Biguszewska 8,07 .

PANOWIE:

IM m: 1) Olszewski (Obóz) 11; 2) No-
wackl (SGKS) 11,2. 400 m: 1) Kobus (Obóz)
52,8; 2) Nowacki 52,?. »00 m: 1) Kumatik

(Obóz) 10:07,6; 2) Kwiatkowski (Obóz)
10:09. 4x1M m: 1) Obóz 44.8; 2) SGKS 47,2 .

Ckok wiwył: 1) Wilkosz St. (SGKS) 1,58;
2) Wilkosz H. (SGKS) 1,54. Skok w dal:

1) Woliński (Obóz) 6,09; 2) Klemens (Obóz)
5,74 .Kula: 1) Krzyżanowski (Obóz) 13,84;
2) Abramski. (Obóz) 12,75, Dysk: 1)' Krzy-
żanowski 41,17; 2) Kobus (Obóz) 37,17.

W koszykówce żeńskiej goście pokonały
SGKS 32--4 (18—0) uległy natomiast w

siatkówce 2—1 (15—3, 12—15 , 3—15).
W koszykówce męskiej Obóz pokonał

ZKS „Ruch" 35—18 (23-9). W siatkówce

po zaciętej grze zwyciężył „Ruch" 2—0

(15—7 , 15-5).
W piłce nożnej SGKS uległ gościom

3:2 (1:1). Bramki dla zwycięzców zdobyli:
Wydyma, Japp ! Lewandowski. Dla poko-
nanych, iidtkie i Brzeski ]. z karnego.
Organizacja zawodów dobra. Zaintereso-
wanie zawodami z powodu niepogody
słabe. ()^

WOJSKOWE PIĘŚCI

W Bydgoszczy rozegrane -zostały

mistrzostwa DOW w boksie. Do tur

nieju bokserskiego stanęło 61 pięścią

rzyi jednostek wojskowych z Gdań-

ska, Szczecina, Torunia i 'Bydgosz-

czy.
-

Tytuły mistrzów w poszczególnych

wagach zdobyli:

w koguciej: Jarosławski (Byd-

goszcz), w piórkowej Owsiejew (Byd-

goszcz), w lekkiej Pietrzak (Toruń),
w półśredniej Żabiński (Bydgoszcz), w

średniej Sołtysiak (Toruń), w półcięż

kiej Sionek (Szczecin), w ciężkiej Ko

taorowski (Toruń).'

ISTRZOSTWA Polski w piłce

wodnej, które rozpoczynają

się w Warszawie w czwartek 22 bm,,

zapowiadają się b. ciekawie. Na ba-

senie W, U. K. F. spotkają się sta-

rzy znajomi z powojennymi mistrzami

Polski K. S, Z. O . (Ostrowiec) i Polo-

nią (Bytom) na czele. Wiele będzie

miała do powiedzenia w walce o ty-

tuł drużyna gospodarzy. P. K. S. E-

lektryczność — zeszłoroczny wice-

mistrz Polski. Warszawianie byli naj-

większą niespodzianką zeszłorocz-

nych mistrzostw. ' " r

W pierwszej /rundzie, która odbyła

się w Poznaniu, Elektryczność osła-

biona brakiem Gumkowskiego i Kar-

pińskiego wylądowała na piątym miej

scu. Dopiero w drugiej rundzie War-

szawianie pokazali
-

swą klasę, prze-

grywając tylko z przyszłym mistrzem

Polonią (Bytom).

Najsilniejsze punkty drużyny war-

szawskiej — to Szczypko, groźny kon

kurent najlepszych bramkarzy pol-

skich Zakrzewskiego (Pol.) i Bochen-

ka (Pog.) oraz atak z Karpińskim i

Czuperskim. Cypel, Dzięgielewski i

Cygański będą skuteczną zaporą dla

napastników gości

Zeszłoroczny mistrz Polski Polonia

(Byt.) wzmocniła swój skład najlepszy

mi zawodnikami Cracovii, Kowalskim

i Treszczyńskim oraz poznaniakiem

Nogajem. Ta trójka za starymi wyga-

mi inż. Zemyrem, Papesem i Kawą

może obronić tytuł mistrza.

Groźnym rywalem będzie katowic-

ka Pogoń. Zrobiła ona od ubiegłego

roku znaczne postępy. Na ostatnim

turnieju Pogoń wygrała i zremisowa-

ła z Polonią. Asami zespołu katowic-

kiego są: Bochenek, Hallor, Szczepań

ski oraz młodzi: Procel, Kałuża,

Hardt i Wąs. Ze względu na swą

szybkość, mogą oni sprawić wiele

kłopotu nawet najlepszym obronom.

Pozostałe drużyny w walce o tytuł

nie odegrają wielkiej roli. Myśleć one

muszą raczej o obronie przed spad-

kiem z ligi.

Cracovia jest zagadką ze względu

na wybitne odmłodzenie składu. Kor-

necki jest najlepszy z najmłodszych.

Z weteranów ujrzymy w Cracovii Ro-

cha Kowalskiego i Pietruczaka.

Pierwszy powojenny mistrz Polski

K. S. Z. O. ma również trochę odmło-

dSidńy skład. Uzapełnienie Rybkow-

skiego i braci Kieryszów nie nastrę-

FC „TORINO" REMISUJE

W BRAZYLII

RIO DE JANEIRO. Mistrzowska

drużyna piłkarska Włoch FC „Tori-

no" rozegrała w San Paulo pierwszy

swój mecz w ramach tournee po Bra-

zylii z miejscową drużyną „Palmiras".

Mecz zakończył się wynikiem remi-

sowym 1:1. Wynik spotkania ustalo-

ny został już w pierwszej połowie.

Pod koniec meczu miejscowi zdobyli

drugą bramkę, której sędzia nie u-

znał.

L8qu
motocyklowa

KRAKÓW (Tel. wł.) — W nie-

dzielę mimo niesprzyjającej pogody

przeplatanej przelotnym deszczem, wo
-

bec 4.000 widzów, odbył się pierwszy

w Krakowie mecz żużlowej Ligi Pań-

stwowej pomiędzy Polskim Klubem

Motocyklowym z W-wy, Gdańskim Klu-

bem Motocyklowym i Dziewiarskim

Klubem Motocyklowym z Łodzi.

W trójmeczu tym zdecydowane zwy-

cięstwo drużynowe odniósł PKM W-wa

24 pkt. przed DKM Łódź 15 pkt. i

GKM Gdańsk 11 pkt. Rozegrano 9 bie-

gów. W - biegu I-ym zwyciężył Wąsi-

kowski (PKM W-wa), który cstalił no-

wy rekord toru 1:41, 2) Krakowiak

(GMK Gdańsk) 1:44, czas również lep-

szy od poprzedniego rekordu toru, wy-

noszącego 2:08. Bieg II — 1) Chlebik

(PKM) 1:43,2, 2) Kaznowski (GKM)

1:44,5, 3) Mucha (DKM) 1:50,9 .

Bieg III — 1) Dąbrowski (PKM)

1:5'1,8. Dwóch zawodników biegu tego

nie ukończyło.

Bieg IV — 1) Krakowiak (DKM)

1:46,5, 2) Dąbrowski (PKM) 1:48,5 ,

3) Kamrowski (GKM) 1:49,2 .

Bieg V — 1) Mucha (DKM) 1:54,4 ,

2) Nikietin (GKM).

Bieg VI — 1) Wąsikowski (PKM)

1:46,2 , 2) Mucha (DKM) 1:52,8 , 3)

Ziółkowski (GKM) 1:56,8 .

Bieg Vn 1) Chlebik (PŁM) 1:*51,

2) Ziółkowski (GKM) 2 ndn. 3) Kra-

kowiak (DKM 2:16,6 .

Bieg VHI — l) Dąbrow-ki (PKM.

1:45,2, 2) Mucha (D&M) 1:52,6, 3)

Kamrowski (GKM) 1:534.

Bieg IX — 1) Wąsikowski (PKM)

1:53,5, 2) Kamrowski (GKM) 1:55,9,

3) Mucha (DKM) 1:50,1 . <

czało wielkich trudności, bo piłka

wodna jest w Ostrowcu „sportem na-

rodowym".

Nowicjuszem jest wrocławski AZS,

który dostał się do ligi na miejsce po

znańskiego Sanu, Manowski, Krato ch-

wil, Iwanowski, Kopral, Jeż i Oleniak

będą starali się uzyskać jak najlepsze

miejsce dla swego zespołu, by zwięk

szyć zainteresowanie drugą rundą,

która odbędzie się we .Wrocławiu we

wrześniu.

M. WRZEŚNIEWSKI | S. BAGIŃSKI
Konto czekowe KKO m, st.

W-wy 2207

WSZELKIEGO RODZAJU

ART. SPORTOWE
SĄ NA SKŁADZIE

Ha prowincjo firma wrytyi. „ pobraniom
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Czarnecki, Warszawa — W roku. 1$U

mistrzostwa nia były rozgrywane. W 1947 r.

kogucia: Głowacki (Kr.) 200 kg, piórko-
wa: Niedziela (SI.) 270, lekka: Serok^śl.)
255, średnia: Szkiorz (śl.) 270, półciężka:
Sadowski (W-wa) 285, ciężka Witucki

(Pom.) 302 kg.
Andrzej Kęsicki — żyrardów — Sprawa

awansu nie jest jeszcze ostatecznie roz-

strzygnięta. Tytuł wicemistrza Okręgu
warszawskiego zdobyła drużyna warszaw-

skiej Syreny. Chodzi Panu o bramkarza

Żyrardowianki Grabowskiego! Niestety od-

wołanie zostało przez WGiD odrzucone,
gdyż przewinienie to nie podlega zawie-

szeniu kary: Za pozdrowienia dziękujemy.;
Biskupski Stefan, Kutno — Na Olimpia-

dzie nie ma oficjalnej punktacji. Nieofi-

cjalnie stosuje się metodę punktowania
trzech pierwszych miejsc (1—3 p.. 2—2 p.,

3—1 p.) lub też pierwszych sześciu miejsc
(1-6p„2—5p.3—4p„4—3p., 5—2p„
6—1 p.). Olimpiada filmowana będzie wy-

łącznie przez filmowców angielskich. Ma-

my nadzieję, że kopia tego filmu dotrze

i do nas. Co do kontaktów sportowych o

których Pan wspomina, to wpływ na nie

ma jedynie GUKF. Za życzenia dzięku-
jemy.

Roman Szyszko, Szczecin — Zgadzamy
się z Panem, ale cóż miał zrobić PZPN.

Sytuacja na Dolnym Śląska była tak

zagmatwana, że tylko radykalne posunię-
cie mogło ją rozwiązać.. Niestety naj-
bardziej poszkodowaną okazała się neu-

tralna drużyna Gwardii szczecińskiej.
„ Niecierpliwa" Jastarni» — Pytanie bar-

dzo trudne. Można porównywać sportow-
ców walczących o pierwszeństwo w jed-
nakowym okresio czasu. Trudno jednak
wymienić po trzech najlepszych z każdej
dziedziny na przestrzeni naszego życia
sportowego. Wymienienie jednych skrzyw-
dziło by drugich,

A. lipski. Gdańsk — Trudno jest zna-

leźć dwu ludzi patrzących Jednakowo na

ten sam mecz. Co jednemu wydaje ~sią
fair, drugi określi jako foul. Sądzimy, ż*

żale Burzy były nieco przesadzone, al*
Lechia nie była też bez winy. Słowem jak

na boisku.

„l«oii" Białystok — Sprawa ta musi być
załatwiona bezpośrednio z WKS Legią.
Nie możemy podejmować się żadnych te-

go rodzaju pośrednictw. Adres: Legia
W-wa, Łazienkowska 3.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . . . . . . ... il K,-.
Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji —' Warszawa, ul. Mokotowska 3

„Przegląd Sportowy", konto P. K. O. |>1MI
CENY OGŁOSZEŃ

za 1 mm w lekśclo szerokości jednej
szpalty — 80 zł.
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